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Isz Amerikos NUTRUCINO 
MOTINA

VAIKAI UŽGESINO DEGAN- 
CZIA ZOKRISTIJA.

Philadelphia. — Ugnis kilo 
zokristijoj Szv. Rapolo bažny- 
czioj, antTinicum ir 85-tos uly- 
czios, kuria užgesino vaikai isz 
vietines mokyklos. Vikaras ku
nigas (Klarence Batutis isznesze 
Szvencziausia Sakramentu o 
gaspadine isznesze bažnytinius 
parėdus. Manoma kad ugnis ki
lo nuo popieru kurias vaikai de
gino taja diena.

TĖVAS PRIVERTĖ SUNU 
KAD INPILTU TRUCIZNOS 

IN VANDENI KURI 
MOTINA ISZGERE.

RADO SKRYNE AUKSINIU 
PINIGU.

Zapato, Tex. — Nellie Hol
man, studente isz auksztesnes 
mokslaines, rado po slenkscziu 
namo skryne auksiniu pinigu 
apie kuriuos niekas nežinojo. 
Kiek toje skryneje buvo aukso 
tai nedažinota.

Josios tėvas pirko ta ji narna 
kuris kitados prigulėjo prie 
Meksikoniszko kazirninko se
novės laikuose. Tula vakara pa
licija pribuvo aresztavoti kazir- 
ninka už nuszovima žmogaus 
bet jis pabėgo su savo sėbrais, 
palikdamas viską paskui save. 
Vėliaus in kelis metus dažinota 
buk kazirninkąs likos perszau- 

' T •* taš pei; kWus Kaziimlnkuš laike 
loszimo kazyriu ir auksas gavo
si in merginos rankas.,

Kenneth, N. C. — Mrs. Elise 
Binderton mirė ligonbuteje nuo 
sužeidimu kokius aplaike isz 
ranku savo vyro. Motere kentė
jo kantrei ligonbuteje ir niekam 
nepasiskundė su vilczia kad 
gal pasveiks ir vela sugrysz na
mo. Bet negana to, prokurato
rius dažinojo da svarbesne prie
žastį del ko motere mirė.

Jos 14 metu sūnelis pripažino 
palicijai buk kada motina gulė
jo lovoje sumuszta, tėvas pri
verto ji kad inpiltu in puoduką 
vandens truciznos kuri ligone 
iszgere po tam likos nuvežta in 
ligonbute kur ant rytojaus mi
re. Vaikas toliaus prisipažino 
prokuratoriui: “Priesz iszveži- 
ma mano motinėlės in ligonbu
te, tėvas nuėjo in aptieka parsi- 
neszdamas kokiu tai proszku 
sakydamas kad jos palengvins 
motinos skausmus, po tam in- 
pyle proszkus in stiklą, liepda
mas man kad paduoeziau moti
nai o kada to nenorėjau iszpil- 
dyt, kerszino mane snmuszimu.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Iszpaniszki pasikelelei, kurie parėmė Lerida ir dabar traukia ant miesto Barcelo- 
nos, kuri tikisi paimti in kėlės sanvaites. 2—Generolas Francisko Franco, vadas Iszpaniszku 
pasikeleliu, kuris traukia su savo pulkais ant Barcelonos. 3—Virszininkai Amerikoniszku 
geležkeliu, kurie suvažiavo in Washingtona pasikalbėti su prezidentu Rooseveltu apie padėji
mą ir suszelpima geležinkeliu nuo bankrutinimo.

NUŽUDĖ SZETONA
NEAPKENTĖ SAVO VYRO, 
SU KURIUOK NENORĖJO

GYVENT. NUPJOVĖ 
JAI &ALVA.

Maidampek, Rumunija. — 
Turtingas kamuotis, Vratza 
Balbunar, nužudė savo paczia 
kuria szirdingai mylėjo ir jau
tėsi laimingul buvo užganadin- 
tu ir j u gyvenimas buvo mal- 
szus. Nesenei jis padare savo 
paskutini test amen ta, paskir
damas savo paczia kaipo admi- 
nistratorka po jo mircziai. Mo
tere nebuvoisz to užganadinta, 
pradėjo prikalbinet vyra kad 
viską užrašytu ant jos vardo 
bet visoki prikalbinimai nuėjo 
ant niek. Testamenta inteike 
vietiniam notarui kad ji saugo
tu lyg jo mircziai.

Motere negalėdama prikal- 
byt vyro kad permainytu testa
menta, sumanė ji apleisti nes 
buvo jaunesne už vyra 20 me
tais ir jo visai nemylėjo tiktai 
isztekejo už jo turto. Turėjo 
szirdi del jaunesnio vyro o jai

INSIMYLEJO IN 
UBAGE

DEL PATOGIOS UBAGES 
PAMĖTĖ SAVO PACZIA 

IR VAIKUS.

Klaipeda.,—• Pas viena kro- 
mininka inejo drūtas ir sveikas 
vyras, ubagas, melsdamas kad 
jam duotu kelis litus ant bilie
to kad galėtu sugryžt namo. 
Mielaszirdingas kromininkas 
Rave ubagui pinigu, už kuriuos 
žemai padekavojo ir iszejas 
laukan padavė pinigus sto-> 
vincziai jaunai moterei. Kro- 
mininkas patemino taip nepa
prasta pasielgimą ubago, kuris 
nuėjo ir in kitu kromus su pa- 
nasziu meldimu—pasmukę pa- 
licijanta, kuris ubaga uždaro 
in kalėjimą. Palicija isztyrinejo 
buk ubagas buvo tai kokis Jo
kūbas Koruca, turtingas gas- 
padorius kuris turi paczia ir 
keturis vaikus, o jo drauge yra 
Hrica Malysa, 24 metu, kuri 
nuo senei užsiimdavo ubagavi
mu. Palicija jeszkojo Jokūbą

PARDAVINĖJO LOTUS ANT 
AMŽINOS VIETOS.

Dauberts, Mich. — A. M. 
Bonsell yra žmogum kuris par
duotu bile ka, kad tik aplaikyt

Kadmnrutinete i^nrfaji-van- «peira fi. pinl-

APVOGĖ SAVO MIRUSIA | 
KAIMINKA.

New York. — Kada Mrs. Em
ma Sheppard gulėjo grabe ne
gyva jos kaiminka, Mrs. Fay

Isz Visu Szalhi
SUMISZIMAS TEATRE IR

' ^mindžioti

NUŽUDĖ SAVO BROLIENE 
IUŽ TRUPUTI MĖSOS.

.Fort Rpcok, Ore. — Mack 
Clovis, buvusis kareivis, norėjo 
paszerti szuni ir isznesze bliuda 
mėsos laukan del szunio bet jo 
brolis Jack, kuris nedirbo ilga 
laika, užstojo jam kelia tarda
mas kad ’ mesa pats suvalgys 
ant vakarienes ir neduos nesz- 
ti ja szuniui. Broliene norėjo 
brolius perskirt ir už tai aplai
ke per veidą nuo Mack po tam 
szove in savo broli bet nepatai
kė in ji tiktai in broliene kuri 
tuoj ir sukrito negyva. Po tam 
Mack nubėgo in girria ir pats 
sau paleido kulka in krutinę.

Mąck buvo gazuotas laike 
Svietines Kares Francijoj ir ra
dosi keliose ligonbutese ir tan
kiai sirgdavo.

deni, labai nuslobo o tėvas, ma
tydamas jos padėjimą, nuveže 
in ligonbute.

Tėvas likos uždarytas kalėji
me lyg teismui už nužudymą sa
vo paezios.

KUNIGAS DAVE GERA PA
VYZDI MERGINOMS 

BAŽNYCZIOJE.
Johnsonburg, Ill. — Laike 

Verbų Nedėlios Reformatorių 
tikėjimo pastorius, Alexander 
Gordon, stojo ant pamoksliny- 
czios sakyti pamokslą del savo 
parapijonu, pasiraitojas kelnes 

. iki kebu, rankoves iki pažas- 
ežiu ir nuoga atlopinta krutinę. 
Susirinkia bažnyczioje žmones 
iszsižiojo ir baisei nusistebėjo.

Kunigas kalbėjo toliaus: 
“Taip, jus nusistebejote mano 
'tokiu pasielgimu. Matote, asz 
tik norėjau parodyti mergi
noms ir moterėlėms kaip jos 
iszrodo kitiems kaip jus devite 
sijonus iki keliu, jekutes be 
rankovių ir žemai iszkirptoms 
krūtinėms. ’ ’

. Nekurios merginos isz sarma
tos apleido bažnyczia.

NEPAPRASTA 19 MENESIU 
AMŽIAUS MERGAITE.

San Francisco, Calif. — Czio- 
naitinis miestas turi “stebuk
linga kūdiki,” 19 menesiu am
žiaus Karolina Roberts, kuri 
skaito ir raszo trejomis kalbo
mis, szoka visokius szokius kai
po ir “big apple.” Mergaite 
kalba ir raszo gerai Angliszkai, 
Francuziszkai ir Italiszkai ir 
labai surūpino savo motina ku
ri yra užbaigus universitetą 
kad ja maža dukrele gali pra
lenkti moksle. Mergaite atsako 
ant visokiu painiu užklausymu, 
užvardina visokius žiedus, 
paukszczius ir žverius. Karoli
na nustebino net profesorius, isz 
universitetu savo iszminczia.

kada iszejo, dingo ir puikus 
auksinis ražanpzius kuri mirusi 
motere turėjo rankose. Szeimy- 
na dasiprato kas paėmė ražan- 
cziu bet kada duktė mirusios 
moteres kerszino .apskundimu, 
su nenoru turėjo sugražint ra-

gu, geisdamas greitu badu pra
lobti isz kitu žmonių sunkaus 
darbo. Apleido jis kalėjimą 
apie menesi laiko adgal, kuria
me atsėdėjo bausme už apgavi
ma senos moteres ant keliu 
szimtu doleriu kad sztai ana
diena vela pakliuvo in beda, žaneziu. 
Bonsell pardavė kitai moterei 
du lotus nevos ant statymo na
mo bet kada motere nuvažiavo 
pažiūrėt savo lotu, persitikrino 
su baime kad tieji lotai radosi 
ant vietiniu kapiniu. Apgavikas 
apleido miestą.

SŪNŪS PAKARTAS, MOTI
NA MIRĖ — TĖVAS 

PASIKORĖ.

UŽVYDEJIMAS PRISTŪMĖ 
MOTERE PRIE ŽUDINSTOS.

Duval, Pa. — Būdama baisei 
užvydi savo vyrui, Freda May
ers, 33 metu, nuszove ant smert 
savo prieszininke, Morta Kreuz, 
20 metu patogia moterele.

Vyresne motere, atėjus pas 
jaunesne, kurios vyras nesenei 
mirė ir kuri gyveno su dviems 
mažais vaikais, po trumpam pa
sikalbėjimui, isztrauke revolve
ri paleisdama in ja du szuvius. 
Kada ja palicija kvotė del ko 
taip padare tai Freda malszei 
atsake: “gavo ji ta, ant ko už
sitarnavo.” Žadintojos vyras 
taipgi likos aresztavotas kaipo 
liudintojas. Manoma kad senes
nes moteres vyras už daug ki
bo prie jaunos naszleles kuria 
tankiai “suramindavo”..

Holdenville, Nebr. — Mrs. 
Zita Zimmerman, motina geng- 
sterio ‘“Pistol Mike” kuris li-j 
kos pakartas kėlės sanvaites 
adgal, mire in deszimts valandų 
po pakorimui sūnelio isz gailes- 
ties, negalėdama paneszti sar
matos; tėvas kuris neteko proto 
po mircziai savo paezios, pasi
korė. Sztai prie ko nedori vai
kai priveda tėvus ant senatvės.

NUŽUDĖ TĘVA UŽ PENKIS 
DOLERIUS.

Anderson, Me. — Adomas 
Leodig, 19 metu, likos nubaus
tas ant viso amžiaus in kalėjimą 
už nužudymą .savo seno tėvo 
kad jam nedave penkis dole
rius. Jaunas iszgama sudaužė 
tėvui galva su plaktuku po tam 
kaimynams pranesze kad koki 
tai pleszikai nužudė jo tęva bet 
palicija ji prispyrė prie murr^r 
turėjo prisipažyt kad tai 'jis 
taip padare. Senelis net; rojo 
ne dolerio prie saves. f

Szitoji Senuke Myli 
Rūkyt Cigarus

ANT SMERT—DAUGE
LIS SUŽEISTA.

Sao Paulo, Brazilija. — Kas 
tokis suriko “ugnis!” vieti
niam krutamu j u paveikslu te
atre, kuriame radosi tame laike 
2,500 žmonių. Ant tojo balso su
judo visi žmones ir pradėjo 
grūstis prie duriu. Kada viskas 
apsimalszino, pasirodė kad 31 
vaikai likos sumindžiotais ant 
smert, 14 mirtinai sužeisti ir 37 
lengviau sužeisti. Valdžia pra
dėjo tyrinėti kas suriko “ug
nis” ir.ketina ji už tai nubausti.

Elzbieta Bransfield, isz Ca
diz, Ohio, kuri jau susilaukė 103 
metus, yra linksma, ir užgana
dinta kada ruko cigara. Senuke 
susilaukė tojo puikaus amžiaus 
nesirūpindama apie nieką, dirb
dama sunkei per visa savo am- 
ži ir sziadien randasi senuku 
prieglaudoje Harrison, paviete. 
Jos motina mirė kada turėjo 
110 metu. ‘ ‘ Kada man nubos rū
kymas, tada pasirengsiu mirti” 
pasakė senuke.

Iszmintingi Žodžiai
§ Katram Vokietis lova klo

ja, tasai negerai iszsimiegoja.
§ Jeigu kvailys katra žmo

gų giria tai tasai nedaug garbes 
datiria.

§ Jeigu katras nežino buk 
jis yra kvailys tai jau isz kvai
lystes niekados neiszsiblaivys.

MOCZEKA PRISTŪMĖ 
METU VAIKUTI PRIE 

SAVŽUDINSTOS.
Lodz, Lenk.,—Czionais užsi

baigė akyvas teismas 26 metu 
Genavaites Kocianskes isz Tu- 
szino, už nežmoniszka pasi
elgimą su savo 9 metu posune- 
liu kuri badu marino ir netu
rėjo jokios priežiūros nuo mo- 
czekos ir ant galo buvo pri
verstas pasikarti. Priežastis 
tame buvo: Vaiko tėvas Pranas 
Kocanski, po mircziai savo pir
mos paezios, vela apsipaeziavo 
bet mocze'ka visai nesirūpino 
vaiku o 'tėvas taipgi .apie ji ne
sirūpino ir nesudraudinejo mo- 
czekos nuo paniekinimo vaiko. 
Ana diena gyventojai surado 
girnoje kabanti prie medžio 9 
metu amžiaus vaikuti, kuria
me pažino paniekinta nu
skriausta ypaita, kuris lankei 
pergulėdavo tvartuosia pas 
kaimynus.Sudas nubaudė bjau- 
re moezeka ant 15 menesiu ka
lėjimo, o tėvui davė gera pa
mokslą, kad neprižiurinejo sa
vo .sūneli ir apie ji visai nesi
rūpino.

9

rūpėjo tiktai vyro turtas ir pi
nigai. Už keliu sanvaieziu ap
leido savo vyra persineszdama 
ant kito galo kaimo. Žmones 
pradėjo kalbėti kad jos' myli
mas lankosi pas ja kasnakt i. 
Vyras apie iii visai nesirūpino’ 
ir net gyrėsi'.priesz kaimynus: 
“Dabar yra iian geriau ir lai
mingesnis kad atsikrecziau nuo 
to kaltūno.”

Matyt kad vyrui nubodo gy
venti be tojo “kaltūno” ir tūla 
diena nusiuntė tarnaite pas ja 
kad sugryžtu namo bet toji sta- 
cziai atsake kad ne eis, po tam 
pats nuėjo pas ja ir melde kad 
sugryžtu pas ji o kada jam sta- 
cziai atsake kad daugiau pas ji 
nesugryž, kirto jai su kumsz- 
czia per galva ir motere sukrito 
ant grindų apalpus. Atsiklaupė 
prie jos, pagriebė in glebi ir su 
peiliu nupjovė jai balt-plauke 
galvele. Palikes lavona nuėjo 
in karezema kur apsakė susi
rinkusiems ka padare bet nie
kas jam netikėjo. Balbunar ge
re labai daug o kada ėjo namo, 
susitiko su dviems žandarais 
kuriuos pasveikineš apsakė 
jiems kad atsikratė nuo “sze- 
tono.”

Ant užklausymo koki nužudė 
“szetona” prisipažino buk nu
žudė savo paczia. Su nusiszyp- 
sojimu pakvietė žandarus eiti 
su juom ir kad jam uždėtu pan- 
czius ant ranku. Sudas ji nu
baudė tik ant deszimts metu ka
lėjimo. Priėmė jis bausme be 
jokio pasiprieszinimo.

per 6 menesius nes dingo isz na
mu palikdamas szeimyna laiko 
rugepjutes dideleje bedoje ir 
varge. Tula diena atėjo in 
kaima jauna ir patogi ubage, 
ir Ikada Jokūbas ja pamato 
tai Tiesiog 'apjako Cisž'' meiles 
del jos, pamėto viską, pasirėdė 
in. skarmalus, paėmė in ranka 
lazda ir krepszi ir drauge isz
ejo in svietą su patogia ubage. 
Apėjo kone visa Lenkija ir 
Lietuva ir ubagavo. Ant galo 
sumanė apgaudinėti žmonis 
melsdamas pinigu del bilieto, 
kas jam buvo labai pasekmin
ga ir turėjo gera pelną su savo 
drauge. Tuom laik apleistoje 
grinezioj lauke pati su vaikais. 
Motere buvo prispirta parduo
ti karves, arklius ir net rakan
dus, kad iszmaityt savo nelai
minga apleista szeimjmele. Pa
licija nusiuntė vyra namo 
o patogia ubage uždare kalėji
mai! ant trijų metu už apgavys- 
ta.

JAPONISZKI ER0PLANAI 
PERLEKE PER RUSISZKA 

RUBEŽIU.
Moskva, Rusija. — Vienuoli

ka Japoniszku eroplanu atlėkė 
isz Manczuko ant Rusiszko ru- 
bežiaus, apie 10 myliu nuo Pa- 
tovko, isz kuriu vienas buvo 
priverstas apsileistiisz priežas
ties sugedimo. Rusiszki eropla- 
nai pasitiko juos ir nuvarė ad
gal bet varytoja nukritusio ero- 
plano aresztavojo.

MYLIMA ISZDURE SUŽIE- 
DOTINJUIAKI.

Kopfenburg, Austrija. — Ve
ra Bikermann likos nubausta 
ant dvideszimts metu kalėjimo 
už iszdurima savo mylimai aki. 
Jauna porele nuėjo ant vestuvių 
su savo pažystamu. Mergina pa
liepė savo mylimui palaukti pa
kol ji apsiredys ir nuėjo in kita 
kambarėli. Mylimas isz nekan
trumo nuėjo prie duriu ir pri
slinko prie rakto skylutes.

Mergina, girdėdama kad kas 
prie duriu prislinko, su ilga 
špilka dure per skylute, iszdur- 
dama savo mylimui aki. Myli
mas suriko isz skausmo bet akis 
buvo iszdurta. Mylimas iszsiža- 
dejo tokios mylimos ir su ja ne- 
sipaeziuos.

Lucknow, Indija. — Maisza- 
tyje tarp Indusu ir Mahometo
nu likos užmuszta trys žmones 
ir daugiau kaip 100 sužeista. 
Maiszatis prasidėjo kada vie
nas isz Mahometonu užklupo 
ant Indiszkos mergaites.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Skaitome Angliszkam lai'k- 

rasztyje sekanczia žinute ku
ri yra gana teisinga ir graudin
ga o kuri tankiausia atsitinka 
■ziuose depresijos laikuose.

Mieste Warnesville, Mass., 
mire isz bado keturiu sanVai- 
c.ziu amžiaus kūdikis. Kada tė
vas kūdikio, Motiejus Biona- 
rek, nuėjo pas magistrate ap- 
reikszdamas jam kad kūdikis 
mirė isz bado ir gal kiti turės 
mirti isz tos paczios. priežasties 
nes neturi ne cento, ne darbo 
nuo ilgo laiko ir kada nuėjo in 
labdaringa drauguve melsti pa- 
szialpos, tai jam paszialpa at
sake nes neturėjo kasoje pini
gu. Dabar koroneris pradėjo ty
rinėti apie taji atsitikima.

Tyli tieji, kurie gvoltu reke 
kad žmones turėtu dideles szei- 
mynas. Jeigu foreneriu vaikai 
mirszta isz bado — jiems galva 
ne skauda ne ju szirdis, bile tik 
gimtu daugiausia vaiku. Pinigu 
nesigaili ant apgynimo žvėrių 
bet del vaiku nesiranda paszial- 
pos.

Sziadienines moterėles gei
džia visame susilygint su vy
rais bet tik su valdymu burnu 
nenori susilygint.

Kelis karius raszeme apie 
baisės pasekines kuniszko bau
dimo vaiku* kurie yra labai 
jauslingi. Sztai ana diena Kan
sas City mieste, keturiolikos 
metu Szimukas Ellis, sunns’ 
gromat-nėszio, aplaike nuo te-l 
vo skaudžiai in kaili su diržu 
už tai kad per kėlės dienas ne
silankė in mokslaine. Kada tė
vas nesirado namie, sūnelis pa
siėmęs tėvo revolveri, nuėjo ant. 
virszaus ir tenais paleido sau1 
kulka in galva atlikdamas ant 
vietos.

Geriau butu kad tėvai pasi
elgtu truputi iszmintingiau su 
tokeis vaikais — jeigu visokį 
priminimai ir pamokinimai bu
tu nevaisingi.

ISZ LIETUVOS

Niekas taip neparodo mora- 
liszka nupuolimą kaip žmones 
kurie turi papratima iszrasti ir 
platinti visokes apjuodinan- 
czias kalbas apie savo artimus. 
Nekurie žmones isztikro mano 
kad tame ne yra jokio blogumo 
jeigu apsakinėja teisingai (?) 
kaltes, visokias klaidas ir nusi
dėjimus savo artimu. — Biustą 
baisei tame. Kožnas privalo bu- 

ežiu ir gailingu del silpnumo ki
tu. Tieji, kurie mėgsta klaidas, 
nupuolimus ir griekus savo ar
timu platint ir apie juos kalbėt, 
patys paprastai papildo daug 
klaidu ir nusidėjimu.

Nepyksta ir nesidžiaugia isz 
nupuolimo savo artimo del to, 
kad per tai užrustina Dieva, o 
ne!.nes jeigu taip isztikruju bu
tu, tai patys pasirūpintu szalin- 
tis nuo visokiu piktybių ir pra
sižengimu.

Isztikruju sunku yra intiketi 
kad szitam dvideszimtam am
žiuje Suvienytose Valstijose 
gali atsitikti atsitikimai kurie 
primena mums tamsius laikus 
isz senoviszkos praeities.

Kokia tai Mrs. Aldona Dubell 
isz Leesdale, Ky., 60 metu am
žiaus, numarino savo paliegusi 
22 metu sunu, “Kad iszguit isz 
jo velnią kuris ji apvaldė. ’ ’ Ant 
galo kada palieija in tai insi- 
maisze, tai motina ir kitas sū
nūs, 32 metu, kuris yra gana 
mokytu žmogum, pasakė: “Da
vėm jam valgyt tik viena karta 
nuo 25 Kovo nes mums Dievas 
paliepė ji numatyti badu kad 
iszvaryti isz jo velnią.”

Kiek tai isz musu vargingu 
misijonieriu užsiiminėja atvėr
imu pagonu tolimam Afrike ir 
kitur, vietoje užsiiminėti ap- 
szvietimu savo tatitiecziu “ap- 
szviestam” sklype czionais 
Amerikoje kur randasi milijo
nai “Laukiniu Pagonu.”

“Viską ka turiu ant svieto, 
tai mano namelis, keli szimtai 
doleriu ir mano szeimynele isz 
kurios esmių užganadintas ir 
eisiu isz laižybu kad esmių lai
mingesnis ne kaip kokis milijo
nierius.”

Taip kalba daugelis žmonių. 
Jeigu tai viskas ka žmogus tu
ri, užteks jam lyg pabaigos jo 
gyvenimo — kodėl negali jaus
tis laimingu?

Juk turtas patraukia paskui 
save daug vargo ir rupesczio ir 
sunku ji užlaikyt jeigu nemoki 
ji valdyt.

Jeigu turi užganadinanczia 
ineigadel savo pareikalavimu 
tai kodėl pavydėti milijonie
riams?

Jeigu laikai gyvenimą tokiu, 
kokiu jis yra, semdamas isz jo 
viską kas yra geriausio ir nesi
rūpindamas apie nieką daugiau 
tai esi laimingesnis ne kaip 
žmogus kuris turi didžiausius 
turtus.

Visi žmonis yra lygus ant 
szio svieto pagal gimtas tiesas. 
Ar tai turtingi a? vargszai, 
iszmintingi, ar turinti mažai 
proto, mokyti a,r nemokyti ir 
1.t. Kožnas ’žmogus kvepuoje 
tuom paežiu oru ir naudojosi 
lygiai isz gamtos ant szio svie
to ir turi ta paskutini tikslą... 
mirti! Todėl, neprivalome tu
rėti jokio Skirtumo sziam gy
venime. O bet randasi daug 
žmonių, norints žino gerai tai
sės tiesas, skiresi ant sza- 
ku, paniekina mažiulelius ir 
statosi save už “Kas tai asz!”

Tankei duodasi girdėti isz 
burnu tokiu: “Ka asz kalbesiu 
su tokiu ubagu, tai pus-gal- 
vis, su tokiu neužsimoka už- 
siduot, jisai nieko neturi ir Lt. 
Iszmintingas 'žmogus kokiu ji
sai nebutu, nepaniekins už sa
ve prastesnio artymo žinoda
mas, kad jisai da visti iszmin- 
cziu neturi, o tas, katras turi, 
privalo dalintis su žmogum 
kuris turi mažai proto ir kad 
brangiausi parėdai ir didžiausi 
turtai priesz mandaguma ir 
meile artymo niekuom neatsi- 
žėnklina priesz geraduszi “ma- 
žiulėli” ir prascžiokeli. Die
vas sutvėrė visus lygei ant pa
veikslo sav° ir prisakė kad 
“Mylėk artyma savo kaip pats 
save!”

Manstykie apie gyvastį o ne 
apie mirti nes ji ir taip ateis pas 
tave be pakvietimo o tada busi 
linksmas ir tas priduos tau 
sveikata ir ilga gyvastį.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes it 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskito 
25c. stempomis o gausite p et 
paczta.

W. D- BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY CITY, PA.

SUDEGE TRIOBA IR 
GYVULEI.

Paszvitinys. — Kovo men., 
Petrikoniu kaime, Stasiukai- 
czio kieme kilo gaisras. Sudege 
trobesiai ir gyvuliai.

DAKTARAI — APGAVIKAI.
Gudžiūnu apylinkėje yra ne

mažai “garsiu daktaru”, kurie 
žmones “gydo” užkerėjimais. 
Pav., ant duonos užtepa svies
to, jame inbrežia tris kryželius 
ir liepia saules tekėjimo mo
mentu suvalgyti po viena kry
želi. Dar randasi žmonių kad 
tuo tiki.

ISZTVIRKELEI.
Sziauliai. — Sziomis dieno

mis buvo Sziauliuose sulaikyta 
nepilnamecziu nusikaltėliu gau
ja, kuriai vadovavo isz Kalna
beržės pabėgės 14 metu nusikal
tėlis V. Armolas. Minėtoji gau
ja, kuri susidėjo isz 6 berniuku 
tarp 12 ir 16 metu; invykde 
Sziauliuose, Bubiuose ir Kel
mėj apie 20 vagyseziu.

Policija Armola vėl iszsiuntc 
Kalnaberžen o kitus atidavė tė
vu priežiūrai.

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS.

Augmenai. — Maražinskiams 
Antanui ir Vladui vežant misz- 
ka, dideliam vėjui esant, lūžo 
medis ir Antana Maraszinska 
užmusze vietoje o jo brolis Vla
das nugabentas in Kėdainių ap- 
skriezio ligonine. Nėra vilties 
iszgyti.

PRALEIDŽIA KA UŽDIRBA.
* Antaliepte. — Szioje apylin
kėje labai insigalejo girtuoklia-

Jaunuoliai vos tik uždirbę kele
tą centu, tuojau juos prageria, 
prakortuoja, visai nežiūrėdami 
kad jie yra sunkiai uždirbti.

SUDEGE MERGAITE.
Pikeliu miestelio gyventoja 

Kmitiehe užkure ugni ir iszejo 
palikusi namuose penkių metu 
mergaite kuri nuo ugnies užsi
degė ir atvežus in Mažeikiu li
gonine po dvieju valandų mirė.

MERGAITES LAVONAS 
ANT GELEŽINKELIO 

BEGIU.
Klaipėda. — Netoli Stonisz- 

kiu rytinio traukinio Klaipėda 
—Pagėgiai vadovas pastebėjo 
ant begiu gulinti kažkokį juo
da daigta. Nors traukini greit 
sustabdė, bet garvežys ir keli 
vagonai jau buvo pereja per gu
linti daigta. Pasirodė, butą 15 
metu amžiaus mergaites lavono, 
kuris, matyt, jau buvo perva
žiuotas dvieju ankseziau ėjusiu 
naktiniu traukiniu ir labai su
žalotas. Invykio tirti in vieta 
nuvyko policija ir gydytojas.

DIDELE AUDRA PADARE 
NUOSTOLIU.

Marijampole. — Marijampo
lėje ir apylinkėse siautė labai 
didele audra su lietumi. Dau
gelyje vietų vejas iszverte tvo
ras, nudraskė stogus, aplaužė 
medžius ir kitokiu nuostoliu 
pridarė. Ypacz nemažai nuken
tėjo ūkininku sodybos. Dauge
lyje vietų vejas sugadino ir te
lefono laidus.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

Po Drebėjimui
9

Žemes
Apraszymas isz tikro atsitiki

mo laike drebejimo žemes
Italijoje.

Rinkus buvo prisigrūdęs 
žmonimis kurie linksminosi ant 
karnavalo paskutine diena 
priesz Gavėnia.

Rita ir jos jaunas vyras An
tanas taip-gi linksminosi. Nes 
ir ka turėjo daryti savo mažam 
krūmelyje? Žmones buvo užim
ti linksmybe ir ne ateitinejo in 
kroma. Kromeli aplaike po 
smert savo tėvo ir vos galėjo 
iszsimaityt isz jo.

Jau užėjo beveik pusiaunak
tis, žmones pradėjo iszsisklai- 
dinet in namus o ant rytojaus 
pripuolė Pelenu Diena.

— Eime namon, mano myli
mas, — tarė Rita paimdama už 
rankos Antana. — Eime namon. 
Karnavalas jau pasibaigė.

Kalbėjo tai su nerimasezia 
nes žinojo koki atsakyma aplai- 
kys nuo savo vyro. Antanas bu
vo geru vyru nes laja naktį 
daug buvo pagrindu ir buvo 
baimėje idant jos Antanas ne
užtruktu kur nereikalingai.

— Nuvesiu tave namo ir ga
lėsi atsilset po linksmybių nes 
asz da noriu perleist kėlės ady
mas su savo draugais.

— Eime Antanėli. Atsimink 
jog jau Gavene užėjo o pasnin
kas jau prasidėjo. Nenoriu ap
leisti Miszias kurios prasideda 
szeszta adyna isz ryto.

Jaunas žmogus tik nusijuokė.
— Nesirupyk, eisi ant Misziu 

o asz su tavim. Nes turi man 
duoti da valandėlė ant pasi
linksminimo. Juk prižadėjau 
pasimatyti su Borgini ir Sultini 
o ir su Guido...
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— Kam tu tokis prietelingas 
su tuom žmogum? Ar-gi tau isz- 
puole su juom užsidėt, po tam 
atsitikimui.

— Jisai man nieko blogo ne
padarė o priek tam apsipaezia- 
vau su tavim o ne jisai.

— O ar tu žinai del ko jisai 
norėjo paeziuotis su manim? 
Žinai gerai jog ne isz meiles, 
tai gali būti tvirtas to.

— Kalbi apie ta bobiszka pa
saka, apie tavo tėvo paslėpta 
skarba? Na, tas jau senei yra 
užmirszime. Butu puikei apsi
gavęs, jeigu su tavim apsipa- 
cziuotu jeigu butu tvirtas atra
dime to skarbo.

Da kelis kartus melde Rita jo 
idant eitu su ja namon bet visi 
jos stengimai buvo ant niek. 
Apsiaszarojus nėbagele nusida
vė namon palikus Antana ei
nanti in szali karezemos.

Atėjus in savo varginga grin- 
czele, net szirpulei perėjo per 
ja kada cjo pro .kambarį kuria
me numirė jos sžyksztuolis tė
vas, nužudytas per žadintojus 
kurie tikėjosi rasti pas ji neisz- 
pasakytus skarbus. Skarbu jo
kiu pas ji nerado o ir lyg sziam 
laikui jokiu nesurado norints 
gana Antanas visur iszjeszkojo 
senoje grinezioje.

Da priesz smerti seno sku- 
puoliaus, Rita buvo žinoma kai
po turtinga mergaite o daug 
isz aplinkiniu jaunikiu geide su 
ja apsipaeziuot o niekas kitas 
taip karsztai nesistenge apie 
jos szirdėle kaip Guido, kurio 
ji nekentė baisei, kuri turėjo 
nužiurejime nužudinime jos tė
vo. Antanas juokėsi isz jos nu
žiūrėjimo ir nieko sau isz to ne
darė o ir neturėjo priežasties 
bartis su savo prieteleis. Neti
kėjo iii paslėpta turtą o Rita 
tuom džiaugėsi jog su ja neap-

sipaeziavo del jos turto.
Tuom kart Antanas nusidavė 

in artima karezema kur ji pa
sveikino jo draugai gana rėks-! 
mingai.

— Eiki szen Guido! — pa
szauke Antanas.— Puikei pasi
rodei ant iszlaimetu deszimts 
litru nuo manės praeita nakti. 
Dabar duokie ir man proga isz- 
laimejimo nuo tavos kiek gra- 
szio.

Tuojaus atsirado kazyres ir 
prasidėjo loszimas isz kazyru 
prie stiklelio vyno.

— Kaip iszrodo tai gi Ii ūkis 
mano sziadien, — .nusijuokė 
szetoniszkai Guido, insideda- 
mas pundeli bumaszku in kisze- 
niu kada ziegorius suskambėjo 
antra adyna isz ryto. — Tai nie
ko, da turiu gana laiko lyg ry
tui.

— Bet turiu eiti ant ankstyvu 
Misziu, — isztare Antanas. — 
Žinai jog jau Pelenu Diena o 
prižadėjau savo pauzei —

— Oho! kokis tu davatkelis, 
— nusijuokė isz jo Guido. — Ar 
melši Dievo ant atradimo seno 
Karloso paslėpto skarbo?

Žodis nuo žodžio, prasidėjo 
barnis. Abudu atsistojo prie 
stalo bet sztai atsitiko navatnas 
dalykas. Davėsi jausti drebėji
mas, rodos sunkus vežimas pra
važiavo pro karezema; net bon- 
kos sudrėbėjo ant stalo.

— Kas tai? — užklausė vie
nas kito su baime.

— Lengvas drebėjimas že
mes, — aiszkino Guido bet tai 
nieko.

Ir vela prasidėjo loszimas. 
Jau karezema suvis iszsituszti- 
no. Antanas inkaites per vyną, 
nežinojo pats ka darė, grajino 
ant prapal. Užczedyti pinigai 
jau senei dingo kiszeniuje Gui
do ir nepasiliko nieko.

Ziegorius iszmusze tris, ke- 
tures ir pelikes.

Guido numėtė kazyres ant 
stalo szaukdamas:

— Tokis loszimas ant niek. 
Ir taip negali man užmokėti ka 
jau esi praloszes. Klausyk! Kal
bėjai man kitados jog nori per- 
sikraustyt in kita kromeli, bū
damas baimėje gyventi kur ran
dasi senio dvasia. Senas namas 
ant niek tau prisiduoda. Užmo
kėsiu tau už ji kiek nori o na
mas bus mano. Jeigu asz pra- 
grajysiu tai apie skola daugiau 
nieko nekalbėsiu. Ar tinki ant 
to?

Antanas paszoko staiga! isz 
savo vietos o atsistojas prie 
Guido suriko:

— O tu prakeiktas vagie. Ne
gana jog mane apvogei ir apga
vai bet da nori paimti pastogia 
nuo manes? Nesulaukimas ta
vo! Teisybe, ka mano pati kal
bėjo apie tave. Nori sena grin- 
czia. Del ko? Už tai, jog esi 
tvirtas, jog senas Karlosas pa
slėpė jame savo pinigus tenais. 
Tu užklupai su savo draugais 
ant jo ir užmuszei ji. Tu esi tik
ru žudintojum!

Guido pabalo kaip drobule.
— Atsiseskie tu kvaili! — .su- 

szuko Guidas, — da pabadysi 
visa narna.

Antanas inirszes lyg paskuti
niam paszoko nuo kėdės ir užsi- 
keisejo ant savo prieszo. Bet ta
sai buvo drutaus sudėjimo. Pa
griebė Antana už gerkles o ta
me paežiam laike pasirodė jo 
rankose žibantis peilis pasiren
gęs užduoti ypa.

Ir vela davėsi jausti tasai 
drebėjimas, Guido ranka nu
puolė. Prieszai stovėjo be žado 
vienas priesz kita su baime aky- 

kada namas visas sudrėbė
jo, abudu iszbego laukan.

Rinkas buvo pripildytas isz-

Julius F. Stone Jr., kuris pri- 
gialbejo atnaujinti miestą Key 
West, Fla., da vis lankosi in 
mokslą Harvard mokindamasis 
advokatu kurso, Cambridge, 
Mass. Stone turi 35 metus, turi 
paezia ir dukrele. Mokinasi ad- 
vokatystes kad galėtu turėti 
tikra užsiėmimą ir gyventi mal- 
szei.

baidytais žmonimis kurie bego 
szen ir ten, jeszkodami saugios 
vietos. Verksmai ir dejavimai 
buvo girdėt visur.

— Rita! Mano brangiausia 
paeziule! — szauke Antanas už- 
mirszdamas apie viską.

Iszsipagiriojas suvis bego in 
szali savo grinczeles. Ant uly- 
cziu radosi griuvesei, jog nega
lima buvo praeiti. Milžiniszki 
akmenys griuvo aplink ji bet 
ne vienas nepataikė bėganti. 
Pribėgės prie savo grinczeles 
vos pažino ja, buvo sutrukus in 
pusią, pryszakis buvo sugriu
vęs ant ulyczios, nuo pastoges 
žemyn jog viską galima buvo 
joje matyti kas viduje radosi. 
Szoko ant griuvėsiu ir gavosi 
in vidų bet tropai taip-gi buvo 
sugriuvę o toliaus negalėjo eiti. 
' — O Rita, mano mielinusioji! 
Kur esi ? — szauke pro aszaras.

Keli trepai da nebuvo suga- 
dyti ir tais ligo augsztyn, nuo
latos szaukdamas varda Ritos 
kuri jam neatsakydavo. Karsz
tai atmete kelis balkius nuo trel 
pu, kada tai padare, kas tokis 
suskambėjo užpakalyje jo ir 
nupuolė ant grindų. Buvo tai 
sena maszna, kuri nupuolus at
sidarė ir iszsirito keliolika auk
siniu'pinigu.

Ant galo surado seno sku- 
puoliaus skarba!

Antanas sustojo nusistebėjas 
isz savo radinio. Toliaus pare
gėjo geležine skrynute ir daug 
kitokiu maiszėliu panasziu in 
pirmutini. Priesz jo akis persi
statė turtas, didesns ne kaip 
apie tai sapnavo, su kuriuom 
galėjo užmokėti visas savo sko
las ir turėti gera gyvenimą atei
tyje del saves ir savo pacziules. 
Ali, jo pati! Užmirszo apie ja 
tame laike.

— Rita! Rita! — paszauke 
garsei vela. Susiprato ant kart 
jog ji nuėjo ant ankstyvu Mi
sziu. O kada sudrėbėjo žeme jau 
buvo kone szeszta adyna. Turi 
kuogreieziausia bėgti pas ja in 
bažnyczia. Taip, buvo tai jo pri
valumas, norints turi apleisti 
savo naujai atrasta skarba del 
pleszi'ku, kurie naudojasi isz to
kio sumiszimo. Su keiksmu ant 
lupu uždengė savo skarba len
tomis ir nubėgo in bažnyczia 
jeszkoti savo mylimos Ritos.

Nubėgės žemyn, rado tenais 
stovinti Guido prie griuvėsiu 
namo.

— Tavo pati randasi bažny- 
czioje, Antanai, — paszauke 
ateivis, paslėpdamas persigan- 
dima kaip galėjo, kada paregė
jo Antana. — Macziau sena Ma
rijona, kuri ėjo paskui ja. Už-

Įtikrinu tau jog pavojus yra di- 
ulelis. Bažnyczia sudrėbėjo lyg 
I j'amatu ir gali ingriut bile ku- 
!ria valandėlė o tieji kvaili žmo
nes skubina in ja rodos iii sau
giausia vieta. Mislinau jog tave 
czionais užtiksiu ir skubinau 
paskui idant tave apsaugot, 
priesz grasinanezia nelaime ta
vo paežiai.

Antanas paszoko nuo trepu 
su riksmu:

— O tu melagi! Meluoji! Ta
vo mierei atėjime czionais buvo 
kitokį...

Sustojo kalbejas. Kam-gi tu
ri iszreikszt savo slaptybe, — 
jeigu tai tikrai buvo slaptybe? 
Ka turi dabar daryti? Ant vie
nos szalies jo pati, kuria mylė
jo nuoszirdžiai, radosi dideleje 
relaimeje; ant kitos szalies nau
jai surasta skarba turi palikti 
del to rakalio kuris nuo senei 
ant jo selino. Neemislines ilgai 
apleido vieta ir leidosi in bažny
czia gialbeti savo brangiausia 
Rita. Guidas paskui ji nusiszyp- 
sojo szetoniszkai.

— Padek Dieve! — paszauke 
paskui ji.

Pribėgės prie bažnyczios, ra
do tenais daugybe žmonių ku
rie grūdosi in bažnyczia. Klū
podama malszei lonkoje radosi 
RitaKarsztai meldėsi kada An
tanas priėjo prie jos. Dalypste- 
jo jos peti o toji atsigryžo nusi
gandus.

— Acziu Dievui jog esi svei
kas ! — paszauke.

— Ne Rita, da esame dide
liam pavojuje. Turi iszeiti su 
manim isz czionais tuojaus.

Tame paežiam laike iszgirdo 
baisu trenksmą, rodos artilė- 
riszkas szuvis, kliksmai pažeis
tųjų ir mirsztancziu. Paskutinis 
drebėjimas dabaige sunaikini
mą puikaus miesto ir bažny
czios isz kurios ką tik Antanas 
buvo'iszejas suRita;- '

— O, paimkie mane isz czio
nais! Paimkie mane isz tos bai
sios vietos, sudejavo nebagele 
m Antana.

— Eime, — atsake Antana*. 
Nueisim in saugesne vieta, prie 
mariu. — Ir paėmė ranka savo 
paczios, eidami prie pakrasz- 
czio mariu. Kėlės vede pro ju 
sugriuvusi narna ir tenais Anta
nas susilaikė. Rita pradėjo isz 
naujo verkti.

— Kas mums isz gyvenimo 
dabar? Neturime jau nieko!

— Ar-gi neturime vienas ki
ta? — atsake Antanas malszei. 
Po tam pasodino ja saugiausio
je vietoje ir da karta užlipo ant 
griuvėsiu savo namelio. Da dau
giau sugriuvo akmenų bet tre
pai buvo taip kaip juos buvo 
palikes paskutini karta. Prie 
trepu užtiko baisu regėjimą jog 
jam net szirpulei perejo per ku
na kada dirstelėjo in ta szali.

Prispaustas per puolanti bal
ki, gulėjo negyvas Guido, jo ki- 
szenei buvo pripildyti auksu 
seno skupuoliaus o ir iszmetyti 
aplinkui, vienoj rankoj laike 
geležine skrynute kuria, kaip 
nurodė, turėjo su savim nesztis 
kada ji smertis patiko. Antanas 
ilgai žiurėjo ant savo nevidono. 
Sugryžo pas savo paezia sti išz- 
blyszkusiu veidu, kuriai apsako 
ka buvo mates.
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Metas po tam atsitikimui 
Antanas su Rita gyveno naujam 
puikiam name kaip du karve
lei. Nesigraudino jog buvo pa
mėtės ant valandėlės atrastu 
skarba seno skupuoliaus nes 
per tai ne tik apsaugojo savo 
paezia nuo smert bet ant visa
dos atsikratė nuo savo nevido
no o skarbas taip-gi buvo ap
saugotas.



’’SAULE” Mahanoy City, Pa.

ISlaptybe Kambario!
GRAŽI PASAKA (į?

IV.
Kada Seros ant rytojaus atė

jo kaip paprastai paskirtoj va
landoj, kad atlankyti maža Jo
se, prie jo atrado daktara Cape
llo. Susigraudinęs ir susirupi- 
nse pasitraukė su juom vienon 
kambario kerten, kur vaikas ju 
pasznekejimo negalėjo girdėti 
ir paklausė pas daktara apie li
gonio padėjimą.

— Juk ponas pats matai — 
kalbėjo daktaras —kad su ma- 
žyeziu bloga, labai bloga.

Visupirmiausia jis turi szir- 
dies liga. Ponas turi but pasi
rengęs ant visko ant arsziau no
rint po keliu jau dienu.

Jaunas žmogus buvo nesu
raminamas. Negalėdamas susi
laikyti nuo aszaru maldavo su 
sudėtom rankom:

— O, tegul ponas daro kas tik s 
galima,ponas daktare! Tegul 
ponas gelbsti nepaisant in jo- i 
kius gydymo kasztus! Gal pa- 
praszyti kitus daktarus? i

— Viskas dykai, ponas Se
ros. Esu tame dalyke persitikri
nęs. Kiti daktarai turėtu mažy
ti su savo bandymais tik kan- 
kyt ir kankintųsi jo gyvenimo 
paskutinėse valandose nes nei 
vienas daktaras jau jam dau
giau negali pagelbeti. Juk ne- i 
galima ligoniui isz krutinės isz- 
imti silpna jo szirdi o jos vieton 
intaisyti nauja, tvirta, kaip 
laikrodininkas bile laikrodžiui 
nauja sprenžna indeda in vieta 
sugedusios. Kad negalimas 
daigtas tai ponui paežiam ge
rai suprantama.

Norints suprantu vienok szir- 
dis plyszta pripažinstant ta tei
sybe. Ir turėtu yaikas taip jau 
dabar vienas numirti, toli bū
damas nuo motinos! Turiu tuo
jaus jai telegrafuoti.

—• Kur ji dabar buna?
— Madride prie serganezio 

tėvo.
— Tai pervelai vistiek su- 

gryžt. Geriaus ponas suezedyk 
jai jos jausmus. Juk lengviau 
jai bus viskas iszkensti, kada 
bus atliktas viskas, visas fak
tas. Mažiau bus sopulio.

Pedro turėjo pripažinti jam 
teisybe ir su sopuliu szirdyje 
apie nieką daugiau nesirūpino. 
Nusprendė vienok neapleisti 
vaiko net iki paskutinei jo gy
vasties valandai ir nubėgo savo 
darbo vieton idant tenai iszpra- 
szyti sau urlopa ant keliu dienu.

Nekuri laika vėliau, atranda
me priesz daktaro Capello ka
bineto duris Teresa. Didžiai ji 
stebėjosi atradus kabineto du
ris uždarytas. Nieko blogo ne- 
atjausdama perejo in szonini 
sanatoriumo sparną kur buvo 
daktaro privatiszkas gyveni
mas.

Prieszpakajuje jai esant, jos 
ausys pasiekė gudus vyriszki 
balsai isz vieno kambario. Vy- 
riszkiai karsztai ginezijos.

— Ne, — kalbėjo vienas, — 
tai tik menki užmanymai! Ne 
Carolsa viena, reikia jo visa 
szeimyna iszžudyti! Visus, vi
sus, sakau jums! Ankscziau vis
gi nebus Portugalijoj nei tvar
kos nei ramybes.

— Bet karaliene tam viskam 
nekalta — patemijo antras. — 
O sosto impedinis, tai juk be
veik dar vaikas.

Nors Teresa to visko gerai 
nesuprato, ka girdėjo, vienok 
labai daug persigando. Kad tik 
kuogreieziausiai iszeiti isz te
nai, paspaude elektrikinio var-

ir czionai patyrė jog netekus ir j 
vaiko, tai yra, visko ka tik tu
rėjo ant szio svieto.

Toji nuotrota kenkė jai net 
ant paties proto. Užmetinėjo 
Serosui jog jis vaiko prigulin- 
cziai nedabojo, daktarui-gi jog 
prie to daleido, kad jo instaigoj 
turėjo žūti jos brangiausias tur
tas.

Prisiartino laikas kuriame 
daktaras Capello jau galėjo at- 
kerszyti savo prieszui ir jo su- 
žiedotinei.

Su szetono gudrumu ir sma
gumu mokėjo poniai Perez pa- 
kiszti pertikrinimus, jog Seros 
nunuodino jos vaika idant tuo 
budu palikti vienatiniu pavel- 
detojum Perezti turtu ir supra
to tai-gi, jog tame reikale kal
tas tiktai Seros. Jo didelis so
pulis netekus mažyczio buvo 
laikomas tik nudavimu ir mela
gyste.

Netrukus pasklydo žinia jog 
Elviros de Lios gimdytojai lei
džia jai teketi už Pedro Seros, 
kadangi dabar tasai paliko pa- 
veldeju dideliu turtu ir gerybių 
ir regis jau buvo paskirta szliu- 
bui diena.

Ponia Perez jau dabar buvo 
persitikrinus kuotikriausia kad 
tasai daktaro nužiūrėjimas yra 
teisingas. Daktarui labai leng
va buvo prikalbinti kad ponia 
Perez tuojaus Serosa apskuns- 
tu.

Iki sziam laikui jauno žmo
gaus gyvenimas buvo be jokiu 
užmetinejimu bet jo nuduotu- 
mas taip daug priesz ji liudijo 
kad sūdąs nusprendė tame rei
kalo asztru tyrinėjimą.

Viena diena pas Pedra atėjo 
du policijos agentai, parode 
jam aresztavimo paliepimą ir 
tuojaus liepe su jais eiti sudan.

Nustebės ir inbaugintas bet 
vienok su nekaltybes iszdidu-i 
mu nuėjo su agentais. Kaip ji
sai tenai nusidyvijo kada daži- 
nojo apie kokia piktadaryste ji
sai skundžiamas. Apskundimas 
buvo paremtas ant faktu kuriu 
pats užginti negalėjo o prota
vimas buvo atip artus ir logisz- 
kas kad jam rodėsi jog jis da
bar visai prapuolęs. Piktada
ryste buvo sunki ir didele, tai-gi 
nelaiminga tuojaus uždaryta 
kalėjimam

Dabar seke tardymai vienas 
paskui kita. Nekaltybes užtik
rinimas isz puses apkaltinto, 
iszrode ant prieszingybes, me
lagingas kaltybes užsiginimas. 
Daktaras Capello tvirtino, ko 
Pedro niekados negalėjo užsi
ginti kad tik jis vienas duoda
vo vaikui vaistus. Sudas nutarė 
iszkasti graba su lavonu kad 

pelo guzikeli duryse. Daktaras palaidojus tęva sugryžo namo isztirti numirėlio viduriuose

paszauke neiszeidamas isz kam
bario:

— Kas tenai?
— Tai asz, Teresa!
— Praszau palaukti!
Daktaras iszejo ir asztriai už

klausė:
— Ko ponia nori?
— Praneszu kad Jose Perez 

negyvas.
Ant daktaro veido apsireisz- 

ke neapsakoma, baime tai vėl di
delis džiaugsmas.

— Taip greitai — atsiliepe.— 
Tuojaus einu.

Inejo kitan kambarin o likusi 
Teresa iszgirdo ji kalbant tuos 
žodžius:

— Praszau atleisti ant valan
dėlės, manes szaukia pas ser
ganti.

— Bet ponas skubinkis, — at
siliepe balsas. — Ponas žinai 
tad už bertainio adynos turiu 
iszvažiuoti!

Daktaras skubinosi paskui 
einanezia mergina.

— Nesitikėjau taip greitos 
pasekmes — tarė. — Kaip tai, 
ponia ta skystimą sumaiszei su 
vaistais?

— Viską taip padariau kaip 
ponas prisakei.

— Po szimts!.. Greicziau vis
tas iszejo ne kaip mislinau. O 
tas vaikui padavė vaistus?

— Visados Seros. Vaikas tilt
ui isz jo ranku imdavo vaistus.

— Gerai. Tai-gi ponia esi 
liuosa nuo visokios atsakomy- 
>es.

— Supranti, ponas daktare, 
kad nenoriu ežia ilgiau pasilik
ti. Tai-gi praszau...

— 'Taip, Ponia gausi tūkstan
ti milraisu o taipgi bilietą in 
Amerika.

— O ta vekseli taip-gi, ponas 
daktare, kitaip net tenai, Ame
rikoj, nerasiu sau ramybes.

— Ir vekseli poniai atiduosiu.
Inejo serganezio kambarin. 

Daktaras pavirszutiniai vaika 
apžiurėjo ir tarė tiktai viena 
žodi:

— Negyvas.
— Ar ponas daktaras sau ve

lija idant asz užsakycziau graba 
ir užsiimeziau palaidojimu?

— Ponia taip darydama tik
rai man daug prisitarnautum. ■

— Gal dabar daktaras para- 
szys smerties paliudijimą.

— Dabar neturiu laiko. Tai 
padarysiu ryt ryte. Tuotarpu 
iki pasimatymo.

Ir nubėgo vela pas savo prie- 
telius.

Ant rytojaus atejas rado gra
ba jau uždaryta ir viską pa
rengta prie szermenu.

— Taip greitai ? — paklausė 
žiūrėdamas in graba.

— Taip reikia, — butu jau 
gana laikas, — atsake Teresa.

; Daktaras daugiau nieko ne
klausė nes tame pietų klimate 

I tankiausia reikalaujama gra
bas tuojaus uždaryti.

— Ponia jau pasirengus ke
li lionen, pana Teresa? — patemi- 
L jo pamatęs visus pakus ir skry

neles sukrautas prieszpakajuje. 
Atidavė taigi jai maszna saky
damas :

— Czia ponia rasi viską ka 
prižadėjau, dalaikiau savo žodi. 
Buk sveika ponia ir vėlinu jai 
visokiu palaimų tolesniame gy
venime.

Czia jai padavė ranka ir tuo 
budu atsisveikino.

Kas apraszys ponios Perez 
sopulius ir nusiminimą, kada

MOKINASI KAIP ISZPUSTI STIKLĄ.
Chicagos Universitete randasi apie 30 studentai kurie mo

kinasi kaip iszpusti stiklą ir isz jo padirbti visokius naudingus 
dalykus. Viena isz tokiu studencziu, Miss Kristina Palmer, isz- 
puczia dideli, stiklini burbulą po priežiūra profesoriaus C. C. 
Van Hašpen. Kokia nauda toji mergina turės isz tojo mokslo 
tai sunku inspeti.

nuodus.
Sūdo komisija nukako ant 

kapinyno ir atidarė graba. Isz- 
imta isz medinio grabo metali
nis grabas, bet szis buvo užda
rytas. Bet kas apraszys.komisi
jos nusistebėjimą, kada atida
lyta grabas ir atrasta jis tusz- 
czias. Lavono jame visai nebū
ta.

Kur pasidėjo? Ant to klau
symo nebuvo jokio atsakymo.

Arcziausiame tardyme įsudžia 
užsipuolė ant Pedro idant tasai 
prisipažintu prie kaltybes. Isz- 
rodymu lenciūgas buvo taip 
tikras kad nebuvo kalbos apie 
jo iszteisinima. Jisai, Seros, nu- 
nuodino vaika idant ankseziaus 
arba vėliaus paveldėti ponios 
Perez turtus. Jisai taigi ir lavo
ną paslėpė nes tik jis su tuo 
vaiku turėjo reikalą, žinodamas 
gana gerai, jog lavono peržiū
rėjimas suseks nuodus.

Pedro jaute kad ant jo už
mestas tinklas, kaskarta vis 
labiau eina siauryn, kad jo lau
kia sunkus kalėjimas ir gėdin
ga smertis. Drąsybes jam vie
nok dadave žinojimas savo loc- 
nos nekaltybes ir viltis Dievuje, 
kursai savo tikintiems ateina 
su pagelba paskutiniame reika
le. Toji viltis jo neturėjo apgau
ti. (Toliaus bus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

* Laidoja kunus numirėlius. Pasam- 
Ido automobilius del Laidotuvių, 

Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
620 W. Centre St., Mahanoy City

z1— ■■ -—-—:

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahauojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

Szi Banka yra Naryi 
Federal Reserve System 
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Federal Deposit Insurance 
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MAHANOY CITY, PA.

TARADAIKOS IR BALTRUVIENĖS VĖDINIMAI 
ANT VELYKŲ.

------------- O---------r*—

Džiaugkimes, Gavėnia jau nugarmėjo, 
Velykos jau taip kaip atėjo, 
Turėsime nauju sztuku, 
Isz girtybes ir pesztuku.

Mano valkelei, tai vis baikos o Gavėnia trupu
tuką sziek tiek apmalszina kareivius nuo girta
vimo ir pesztyniu. Dalibuk, vyrueziai ir sesutes 
vargas Lieu tvoję kaip ateina pasnykas. Nuo žir
niu ir žalia-barszcziu pilvas iszsipuczia kaip ba- 
rabonas o nuo aliejaus net žmogus pažaliuoja o 
jeigu da gauni silkių rašalo del apdažymo pilve
liu, na tai geresnio pikniko negali reikalauti, bet 
ant nelaimes sziadien ir to ne visur randasi mu
su brangioje Tevyneje.

Taigi, Brolycziai ir mielos Sesutes, czionais 
turime didele atmaina: valgije, darbe, drabužyje 
ir guolyje o ir pinigėliu daugiau galima uždirbti 
o jeigu tu trumpa, tai valdžia duoda relifa ir 
žmogus nesirūpina apie bada. Taip czionais di
dele atmaina visame, tiktai galvoje smegenys ne- 
persimaine—o nekurie stojosi da kvailesni nes — 
Pribuna doras vaikinas
Ir stojasi kvailas avinas,
Nenori daugiau Dievo iszpažinti,
Užmirszta suvis skaityti,
Na, ar tai žmogus? .
Turime bloga nuo gero atskirti,
Stotis žmogum ir laikraszti skaityti, 
O tada busime ponais pilna burna, 
Ne laikys niekas už durna.
Isztikruju, kaip pažiūri in vyruką, 
Panaszus in ponaiti ne in berniuką, 
Pasirėdęs szvarei,
Ir gana grąžei,
Bažnyczioje sėdi lonkoje kaip ponas, 
Rodos kad didelio dvaro valdonas, 
Meldžesi ant puikios knygos, 
Rodos yra doras visados, 
Ba mat blaivi susirenka,
Eiti girtam in bažnyczia nepritinka,

i galėtu da. iszvaryti,
Ir sarmata padaryti,
Tai namie tuni,
Arba lovoje guli.
Taip vyrueziai ir sesutes, reikia būda permainyt, 
Žiūrėti ant kitu ir nuo ju paveizda imti, 
Tada busime apszviėsti,
Ir tarp apszviestu nukensti.
Visiems vėliname Linksmu Velykų,
Kad visus Dievas sveikus užlaikytu, 
O dabar eisiu su kurna in sveczius, 
Po tam eisime pažiūrėti pikezieriu.

Kodėl Ji Negalėjo 
Iszteket

Per penkiolika metu Kazi
mieras Grinius slaptingai suei- 
tinejo su Ona Duszkiute — kar
ta ant savaites, tai yra Seredo- 
mis. Vasara persėdėdavo par
kuose o žiema teatruose.

Isz paežiu pradžių tarp saves 
sutiko kad Kazys niekados jos 
nenuvestu prie duriu jos gyve
nimo. Mat, nenorėjo jokio skan
dalo nes Kazys buvo vedes žmo
gus, turėdamas kelis vaikus. 
Ona Paežiai jam pasakė jog gė
riau būti laisva ne kaip užsiim
ti nevalninkysta kuknioje.

Kazys tik laukdavo tos die
nos kada gales pasimatyti su 
. avo Onute nes namie neturėjo 
ramumo nuo liežuvninkes bo
bos ir dvieju suaugusiu dukre
lių.

Sztai pirma karta in penkio
lika metu Kazys nedalaike sa
vo žodžio sutikti Ona, kuri sau 
lauže galva kas jam galėjo at
sitikti. Manste, gal jis serga. 
Nežinojo kur jis gyvena nes jis 
nesake nes tarp ju buvo supra
timas, kad jo niekad neszauk- 
tu per telefoną. O gal sutiks ja 
ateinanezia Sereda ir iszaisz- 
kins del ko neatėjo ant paženk
lintos vietos.

Bet praslinko ir antra san- 
vaite o Kazys neatėjo ant pa
prastos vietos. Negalėjo nes tu- 
i ėjo persedet prie mirsztanczios 
savo paezios kuri jam pusbal
siai kalbėjo:

— Kaziuk, asz — asz labai 
gailiuosiu, jog tau užtrucinau 
gyvenimą ir nebuvau tau geres
ne drauge gyvenimo.

— Užmirszk apie tai dusziuk. 
Kas buvo tarp musu lai praeina.

Po tuju žodžiu Kazio paeziu- 
le atidavė Dievui duszia. Pasi
likęs v lenas,'pradėjo sau iszme- 
tinet savo neteisingysta. Gailė
josi labai. Per tris dienas ne- 
mislino visai apie Ona.

Ant galo pradėjo maustyti, ar 
nebutu gerai dabar apsivesti su 
savo drauge, kuri jam buvo 
taip prielanki per tiek metu? 
Ar-gi nebu'tu gerai jai dabar at
lygint už praleistus metus ku
riuos su ja ant niek praleido. 
Ant galo nuėjo ant paprastos
vietos, kur sutiko Ona sedinezia

Nekaltai Prasivoge
Viena keleivi apskundė teis

man už tai, kad jis, iszeidamas 
isz vieszbuczio, vieton savo pa
prastos skrybėlės, paėmė sveti
ma, szilkine ir visai nauja. Tei
sėjui pasiklausus, jis taip jam 
tarė:

— Tikrai asz paėmiau sveti
ma skrybėlė; bet tai padariau 
nenoroms nes tamsoje negalė
jau pažinti kad imu svetima..

— Asz negaliu jums tikėti! — 
patemijo teisėjas — nes pirsz- 
tais galima ir tamsumoje at
skirti paprasta sziurkszczia 
'skrybėlė nuo minksztos szilki- 
nes!. .Juk prisilytejimu galima 
ir nakezia daug daigiu pažinti.

— Teisybe tamista sakai: — 
pritarė kaltinamas, — bet to 
jausmo asz netekau nes per di
deli szalti asz atszaldžiau sau 
rankas.

Kalbėdamas tai, jis parode 
teisdariui savo rankas kurios 
tikrai buvo labai szalczio su
žeistos.

'Teisėjas pažino jo nekaltybe 
ir iszteisino ji.

§ Jeigu nori kad versziena 
butu szviežia visados, turi ne
pjauti verszio niekados.

§ Tarp gyvasties ir mirties 
(Vis da nesikisza daktaras.

Sutvėrė Bobucziu
Drauguve

Mrs. John Wesley Gray, kal
bėtoja ir vienatine motere kuri 
iszejo ant majoro Chicagos, li
kos iszririkta rasztininke nau
jos drauguves, Bobucziu Kliu- 
bo, kuris susideda isz 39 nariu 
ir visas jau yra bobutes. Mrs. 
Gray turi du anukuš ir uždėjo 
taja drauguve.

§ Motere yra panaszi in 
sniegą: kada nupuola tai pa
juosta ir buna bjauri.

§ Žmogus turi ramu laika 
kada yra pailsės ir skaito gera 
laikraszti kokiu yra laikrasztis 
“Saule.”

ant paprasto suolelio. Ona sal
džiai nusiszypsojus tarė:

— Kaziuk, turėjau prijauti
mą kad tave nelaime patiko.

— Mano pati mirė, — atsake 
Kazys.

Ona persigando labai o kada 
abudu atsisėdo, Kazys pradėjo 
kalbėti:

— Onuk, buvai man isztiki- 
ma ir meili per tiek metu, es
mių dabar pasirengęs tave pa
imti už motere, ar tinki ant to? 
Ar sutinki būti mano pati už 
meto laiko ?

— Kam tau laukti visa meta. 
Asz tave negaliu vesti ir taip.

— Del ko negali, mano myli
ma Onuk?

— Del to, kad asz turiu vyra 
ir tris vaikus! Ar nebutu geriau 
ir ant toliaus gyventi meilisz- 
koja prietelysteje?

Kazys ant to iszpažinimo ne
galėjo isztart ne žodelio.
Kas toliaus buvo? Nežinau.Bet 

poreles daugiau nemaeziau par
ke. —F.W.S.B. - ' - g
■» ' ■ -

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦

331 -W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512 

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoje užsidarė visos 

mokslaines mieste ant Velyki
niu szvencziu ir atsidarys Utar- 
ninke ateinanczia sanvaite.

— Ponei Magdalenai Raga- 
žinskienei, nuo West Pine uly- 
czios, buvo padaryta operacija 
praeita sanvaite Jefferson li- 
gonbuteje, Filadelfijoj, ir jau- 
czesi daug sveikesne ir neužil- 
gio sugryž namo. Jos drauges 
vėlina jai gTeito ir visiszko pa-. 
sveikimo.

— Panedolio vakara, apie 
7:30 vai., ant plento, artimoje 
ežerėlio Lakeside, likos užmusz- 
tas-72 metu George Neiswender, 
benamis, per Liudvika God- 
iaucka, isz Fradkvilles, kuris 
važiavo isz Tamakves namo. 
Godlauckas tųojaus pasidavė in 
rankas szerifo ir vaistines pali- 
eijos kuri paszauke koroneri F. 
Boczkauska, kuris padare tyri
nėjimą ir laike kvotimą Utar- 
ninko vakara. Džiure pripažino 
Godlaucka nekalta ir paleido ji 
ant liuosybes.
t Albertukas, Iketuriu me

nesiu mylimas sūnelis Alberto 
Juodaiczio, isz Jacksono pe- 
czes, mirė Utarninko vakara 
nuo uždegimo plaucziu. Laido
tuves atsibuvo Ketvergo diena, 
2-tra valanda po piet. Palaido
tas- ant Szv. Juozapo kapiniu 
per’ grabo r i tUTra ska u c k a.

— Kad linksmiau ir sma
giau Velykų szventes pasitikti, 
užsisakykite sau baczkute ar 
baksa bonkucziu Kolumbijos 
alaus nuo savo tautieczio An
tano Kucziausko, 537 W. Maple 
St. arba telefonuokite 456-M.

DARBO ŽINUTES
45,000 BUTLEGERIU TURI 

UŽSIĖMIMĄ KASDAMI 
ANGLIS.

Harrisburg, Pa. — Pagal ty
rinėjimo Lauok Anthracite In- 
dustrialiszkos Ikamisijos, tai 
Pennsylvanijoj turi užsiėmimą 
45 tukstaneziai žmonių prie ka
simo anglių isz butlegeriniu 
skylių ir privatiszku kasyklų. 
Toki butlegerei uždirba ant 
eanvaites po $19.50 iszJkasdami 
daugiau ka'ip 3,000,000 tonu an
glių kas meta. Tieji maži butle
gerei turi 342 kasyklas ir sky
les isz kuriu kasa anglis. Kami- 
sijos rapartas parodo kad 7,000 
žmonių kasa anglis, 2,000 kasa 
anglis isz apleistu kasyklų, 1,- 
300 brokeriuose ir 2,700 gabena 
anglis su trokais in miestus.

Redyste “Saules” su szioms linksmoms szventems Prisi
kėlimo Kristaus isz Mirusiu, arba Velykoms, linki visiems 
skaitytojams, ir drauge visiems Lietuviams ne tik Amerike 
bet ir Lietuvoje, szirdinga Linksma AUeluja! Lai Dievas 
visus užlaiko savo malonėje, suteikia sveikata ir prailgina 
gyvastį ant szio svieto. Kad praszalintu nuo mus visokias 
nelaimes ir kad Amerike užžydetu vela gerove ir kožnas turė
tu užsiėmimą, kad nereikėtų isztiesti delną ir melsti pa- 
szialpos. REDARGUE.

■SZIADIENINEI 
STEBUKLAI

I -------
KAS NETIKI IN SZIU LAI

KU STEBUKLUS TEGUL 
PERSKAITO SEKANCZIUS 

ATSITIKIMUS.

Sugraž’ntas regėjimas.
Glasgow, Ky. — “Paskutine-! 

!je sanvaiteje Septemberio me-l 
nosyje, mano akys pradėjo man ■ 

'nekaip tarnauti. Už trijų dienu j 
.asz jau beveik nieko neregėjau, j 
: Daktarai visai man nieko nega
lėjo prigialbet ir nedave jokios 

'vilties kad galėsiu regeti. Tada 
savo mintimis kreipiausi prie 
Szvencziausios Szirdies Jėzaus. 
Būdama nare Apasztalystes 
Maldos, meldžiau kunigo duoti 
man Szv. Jėzaus ženkleli kuri 
paėmus užsidėjau ant vienos ir 
kitos akies karsztai melsdama 
Jėzaus pagialbos ir prižadėjau 
paskelbti padekavone jeigu at
gausiu savo regėjimą. Neeme ne 
sanvaites laiko kaip asz vela 
atgavau visiszkai savo regeji-

NAUJAS BUDAS GRIOVIMO SENU NAMU.
Szitas kariszkas tankas yra naudojamas del sugriovimo 

senu namu artimoje Bovington, Dorset, Anglijoj, kuris atlieka 
darba greieziau ne kaip szimlas darbininku. Daugelis žmonių 
prisižiurinejo tam darbui akyvai.

rioje jie nesilanke per kelis me- lis darosi ir man aki pradeda 
tus. Szvencziausios Szirdies Je- sukti per tai turiu eiti ant ope- 
zaus paveikslas likos pakabiu- racijos o jeigu operacija bus 
tas ant sienos tojo namo ir toji: ne pasekminga tai visai apjak- 
Szv. Jėzaus Szirdis dabar viesz-'siu. Nusigandau bąisei iszgir-

esmiu dėkingas Jėzaus Szv. 
Szirdžiai.” — Raszo Roman 
Gearton.

(Sz'itie atsitikimai likos isz- 
traukti isz mėnesinio žurnalo 
“ The Sacred Heart”.)

ELEKTRIKO STIKLAI 
ATPIGO.

Norinis viskas sziadien pa
brango bet elektrikiszki stiklai 
atpigo o naujausi stiklai taipgi 
atpigo, kurie mažiau sunaudoja 
elektriki'Sžkos pajiegos ne kaip 
seni stiklai kurie duoda deszim- 
ta procentą daugiau szviesos ne 
kaip seno budo stiklai ir ilgiaus 
jums iszlaiko.

Tas žmoniems daug prigialb- 
sti gyvenime ir yra užc.zedini- 
mas pinigo. Naujus stiklus gali
te aplaikytį kožnąm Pennsylva
nia Power & Light kompanijos 
sztoruose ir kitur.

❖ •>

Skaitykite “Saule”

SHENANDOAH, PA.
— Tony Rose, kuris paėmė 

in savo rankas Moreos kasyk
las, ana diena paėmė po savo 
valdžia KehleyRun kasyklas 
ant deszimts metu.

— Lillie Snarponiute, 26 S. 
Emeridk uly., vienuolikos metu 
mergaite, likos skaudžiai su
žeista per automobiliu kuri va
re Antanas Zailskia 214 S. Fer
guson ulyczios. Mergaite bego 
isz mokslaines namo ir nepate- 
mino prisiartinanęzio automo- 
biliaus.

t Andrius Ramanaviczius,' 
isz Maple Hill, mire Aslilando 
ligonbuteje Seredoje po ilgai 
ilgai. Velionis kitados gyveno 
czionais ir kitados buvo fajer- 
bosiu. Prigulėjo' prie Airisziu' 
parapijos ir LSA kuopos. Pali
ko paezia, tris dukteres ir sunu.

Tamaqua, Pa. — Pati Alberto 
Ba'borckio pagimdė dvynukus 
bet buvo tai nepaprastas pa
gimdymas nes pirmutinis dvy
nukas gimė 13 valandų vėliaus 
už pirmutini ir tai ne vienam 
mieste. Pirmutinis dvynas gimė 
Ketvergo ryta apie 5-ta valau-

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

—■ Kada du anglekasei in- 
ejo in prausinyczia Marvine ka
syklų, Luzerneje, užtiko lavona 
Juozo Arlausko, 42 metu, kuris 
kitados dirbo toje kasykloje. 
Nelaimingas žmogus paleido 
net du szuvius in. save nuo ku
riu mirė ant vietos. Badai labai 
rūpinosi apie darba kurio ne
galėjo surasti. Paliko paezia ir 
tris vaikus.

ma.” — Taip raszo Mrs. Jeva 
Bergen.

Ant mirties patalo atsivertimas.
Greensburg, N. J. — “Asz 

turėjau giminaiti kuris nebuvo 
prie iszpažinties per 22 metus. 
Praeita Gegužio menesi jis ap
sirgo plaucziu liga ir daktarai 
apreiszke man kad jisai isz tos 
ligos neiszgis. Buvo jis apsipa- 
cziaves su Protestone. Asz pa- 
rasziau jo paežiai ir meldžiau 
jos kad ji prikalbintu kad 
szauktusi kunigo. Motere mėgi
no tai padaryti bet jis atsisakė 
pasimatyt su kunigu. Nuėjau in

patauja ju namuose. Todėl gei-ldes toki apreiszkima bet atsi- 
džiu iszpildyt savo prižadejima peikejas nuo baimes, nuėjau ant 
ir apie tai apgarsinti del viso Į rytojaus in "hafnyežia. Pasitai-
svieto su vilczia kad Szv. Je- ke kad buvo tai pirmoji mene- 
zaus Szirdis ir kitiems prigial-! šio Petnyczia. Matydamas daug 
bes sugryžti prie tikėjimo.”—j žmonių einant prie komunijos, 
Raszo Melville Laolla, isz Ka- sumaniau ir asz eiti in spaviedi
nados. ir priimti Komunija. Atsiklau-

da ryte namie o antras gimė
Coaldale ligonbuteje apie 6:10
val. Ketvergo vakara. Motina 
ir dvynai yra 'sveiki ir gyvens.

Minersville, Pa. f Seredoje 
mirė Aslilando ligonbuteje Vin
cas . Czesnuleviczius, 51 metu 
amžiaus, in kur buvo nuvežtas 
ant gydymo.

Žemuogių Karaliene

Pretty Katre Agaisse yra
karaliene žemuogių kurias pra-

Iszgyde jam aki.
San Antonio, Tex. — “Koki 

tai laika, adgal asz susižeidžiau 
alki. Po keliu dienu gydymo ir 
kanezios mano akis nei kiek ne- 
pagerejo bet da arsziau skau
dėjo. Daktaras da syki apžiurė
jas apreiszke man kad skaudu-

piau prie altoriaus ir karsztai 
pradėjau melstis prie Jėzaus 
kad man iszgydytu akis ir ne
reikėtų eiti ant operacijos. Stai- 
gai pajutau kad kraujas prade- 

1 jo teketi isz tos mano sergan- 
| ežios akies. Sukimas — skaudu- 
! lys truko bę operacijos. Už tai

C. F. RĖKLAITIS
Malio no jau* isztikimiausia Graboriua 

1: Gabiausias Balsamuotojaa :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apehnkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

PARSIDUODA FARMA.

98 akerin, ant kelio tarpe 
Shenandoah ir Bloomsburg, 
ap'ie IV2 myle nuo Zions Grove, 
Pa. 35 iki 40 akerin girios. Atsi- 
szaukite ypatiszkai pas:

Elmer Davis,
2t.) Neuremburg, Pa.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

■a Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

ANT VELYKŲ!
Užkalbinkite ant Velykų gar

džiu Keiksu, Duonos ir ge
riausios Lietuviszkos Rugines 
Duonos. Taipgi Baltos duonos 
su Velykiniu kryžiumi ir kito- 
keis papuoszais. Supinta Duo
na nuo 25c iki $1.00. Lejeriu 
Keiksu, nuo 25 c iki $1.00. 
Visus užkalbinimus pristatome 
jums tiesiog in namus, pas mu
su Lietuvi, Viktorą Jakuboni, 
620 W. Centre St., Mahanoy 
City, Pa.

ligonbute ir pamaeziau kad jo 
gyvenimas jau visai baigėsi ir 
už kokios valandėlės turės mir
ti. 'Tuojau® daviau žine telefonu 
pas kunigą turėdama vilti kad 
Saldžiausioji Szirdis Jėzaus ne- 
daleis jam mirti be Sakramen
tu. Kunigas greitai pribuvo, 
mano brolis iszsispaviedojo, pa
taisė kas buvo jo gyvenime blo
go ir priėmė kitus reikalingus 
Sakramentus ir ant rytojaus 
mirė. Jo paskutinei žodžiai in 
mane buvo: “Asz padariau ka 
nuo manos reilkalavai.” Garbe 
už tai Szv. Jėzaus Szirdžiai už 
tokia malone — atvertimo nusi- 
idejelio paskutinėje valandoje.” 
!— Raszo Mrs. Jennie J. Mc- 
Guirk.

Visa szeimyna sugryžo prie 
tikėjimo.

Wi ingley, Kanada. — “Per 
Jėzaus Szvencziausia Szirdi vi
sa szeimyna susidedanti isz tė
vo, motinos ir szesziu vaiku ve
la sugryžo prie tikėjimo ir pra
dėjo lankytis in bažnyczia ku-'

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamo! 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce Sk.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strao* 

Heli Taiefonae 6R8-J

VISAMOKSLAINE SUGRIAUTA PER SMARKIA VĖTRA.
■Smarki vėtra, kuri prapute per valstijas Arkansus ir Illinoju, padare daug bledes. Airt 

paveikslo matome viena isz mokslainiu kuria vėtra suardė Columbus, Kans. Ant giliuko tame 
laike nesirado vaiku mokslaineje nes visi jau buvo apleidę mokslus nueidami namo. Paveiks
las parodo tęva su šuneliu kurie atėjo pasiimti knygas isz mokslaines po vėtrai.

dėjo žmones jau rinkti Ham
mond, La. Louisiana Farmers 
Protective Drauguve kas meta 
iszrenka ant savo susirinkimo 
viena, isz patogiausiu merginu 
kuria pramina karaliene ir duo
da jai pirmutine žemuoge ant, 
suvalgymo ir tas ženklina kad 
žemuogių sezonas jau prasidė
jo.

TRUMPOS ŽINUTES
Prud’homme, Sask., Kanada.

— Trys maži vaikai sudege ant
smert kada namas, prigulintis 
prie Mrs. Ernestines Grise su
degė nakties laike. Tėvai vos 
iszsigialbejo.

Pueblo, Meksikas. — Laike 
politikiszko maiszaczio Trini
dade, keturi vyrai, motere ir 
vaikas likos užmuszti ir apie 40 
sužeisti. Vaiskas apmalszino 
maisztininkus.

NAUJI IR PAGERINTI 
ELEKTRIKINI KUKNINI 

PECZIAI

Matykite tuos naujus 1938 modelio 
elektrikinus kukninus peczius. Pama
tysite padailinima ir daug pagerinimu 
ir mažiaus atsieina ju vartojimas, 
teipgi greieziau atlieka savo darba! 
Tie nauji elektrikini pecziai begalo 
gražus! Kaip tik atsukat elektriką tuoj 
gaunate invales karszczio! Iszkepa vi

sokius valgius daug greieziaus negu 
kitados. Karsztis pasilieka pecziuje, 
lodei j ūso kukne buna vėsi kaip ir kiti 
kambariai karszcziausiuose vasaros 
dienuose. Ateikite sziandien ir pama- 
tykitet uos naujus elektrikinus peczius 
ir dažinosit kaip lengvai ir už mažus 
iszkaszczius galite-'nusipirkti.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY Arba pas jusu vietini pardavėju
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