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Isz Amerikos APSIGAVO
TAMSUMOJE

Sū NEPAŽYSTAMA 
MYLIMA.

Scranton, Pa. — Jonas Dem- 
binski, nuejas in czionaitini 
parka ant pasilsio po karsztai 
dienai, susitiko su Vera Jack- 
son, atsisėdo patamsėję—krū
muose ii* pradėjo “szparkin- 
tis”. Praeinantis parko sargas 
užtiko porele (parke tas už
drausta) ir nuvedė pas magis- 
trata. Iszsižiojo nemažai Jonu
kas kada skvajeris paliepė Ve
rai nusiimti juoda veliona nuo 
savo veidelio o Jonukui net 
szirpulei perbėgo per peczius 
kada savo “aniuolelije” pa
mate nigerka tamsi kaip nak
tis. Jonukas užmokėjo $10. 
bausmes, kalbėdamas kad ne- 
patemino kad tai nigerka tam
sumoje.

Juk czionais Amerike reikia 
užmokėti už mokslą kokis jis 
nebutu.

MOTERE PERPJOVĖ GER
KLE SAVO KAIMINKAI.
Firestone, Pa. — Magde Dp- 

vera, 30 metu, randasi ligonbu- 
teje pavojingam padėjime nuo 
žaiduliu užduotu laike barnio 
kokis kilo jos name.

.Ieva Szimczak, 33 metu, jos 
kaiminka likos uždaryta kalė
jime. Moterėles nuo keliu san- 
vaieziu turėjo nuolatine terlį- 
ne revoliucija kuri užsibaigė 
kruvinai. Jeva pagriebus ilga 
duonini peili, inbego pas kai
minka., parmusze ja ant grin
dų, perpjaudama jai gerkle. "

NUŽUDĖ KAIMYNĄ KURIS 
UŽMUSZE JO GAIDĮ.

Sanford, Mass. — Už tai kad 
kaimyno gaidys pabudino ji 
treczia valanda isz ryto, Berne 
Staufer, negalėdamas nukensti 
giedojimo to ankstyvaus ar
tisto, užmusze ne tik gaidi bet 
ir jo locnininka Roy Jackson.

Staufer, atejas in visztiny- 
czia, norėjo nusukt kakla gai
džiui kad sztai tame atėjo loc- 
nininkas su karabinu, paliep
damas jam iszkelt rankas in 
virszu o kada to nepadare, szo- 
ve in ji bet nepataike. Staufer 
savo apgynime szove in savo 
kaimyną užmuszdamas ji ant 
vietos. Gaidžiui taipgi padare 
gala. Likos paleistas per suda.

ISZLAIMETI PINIGAI JAM 
NEATNESZE GILIUKO.
Passaic, N. J. .— Iszlaimeti 

ant arkliniu lenktynių pinigai 
Irlandijoj, ant Irish Sweep
stakes, skaitliuje 26,877 dole
riu, vietoje būti laime del An
drew Lengyle tai buvo jam tik
ra nelaime.

Aplaikes iszlaimetus pinigus 
atidarė saliuna bet jam tame 
biznije nepasiseko ir turėjo bu- 
bankrutyt. Po tam užsidėjo bu- 
czerne bet ir taji bizni turėjo 
pamesti nes turėjo kelis teis
mus isz priežasties subankru- 
tusio biznio.

Ana diena palicija rado ji su 
kulka galvoje, Memorial Par
ke. Nuvežtas in ligonbute tuo- 
jaus mirė. j

PARDAVĖ DEIMAN
TĄ UŽ 25 CENTUS

MANE KAD TIK SZM0TE- 
LIS STIKLO.

' Reading, Pa. — Povylukas 
Obremski, deszimts metu vai
kutis, patemines ant stalo pui
ku žibanti žiedą, kambaryje sa
vo motinos, inside jo žiedą in 
kiszeniu ir nuėjo parodyt savo 
draugams kurie ant jo lauke 
kad su jais žaistu. Tame atėjo 
kokis tai nepažystamas vyras, 
paprasze vaiko kad jam paro
dytu ta žiedą. Pasiūlė jis vai
kui 25 centus ant ko tasai grei
tai sutiko ir pardavė. Tarne atė
jo bosas, nepažystamas insedo 
in ji ir nuvažiavo.

Vaikas parejas namo su 
džiaugsmu apsakė buk gavo už 
žiedą net 25 centus. Motina 
pradėjo toliaus kvosti vaika, 
nubėgo ant virszaus bet žiedo 
nerado. Buvo tai motinos su
žadėtinis žiedas kuri gavo nuo 
savo vyro ir kasztavo 300 dole

riu.

SESUTES SUSIPESZE, VIE
NA KITA APSZUTINO VER-

D AN C ŽIU VANDENIU.
Westfield, N. J. — Ona Ma- 

kovskiene randasi vietinėje li- 
gonbuteje kur gydosi nuo ap- 
szutinimu kokius aplaike per 
savo sesute Magduke Anta- 
czak. Laike pesztyniu apie vai
kus sesute adbego pas Magdu
ke su pagaliu, kerszindama už- 
muszimu. Po kokiam tai laikui 
sesuo iszejo laukan ir vos žen
gė isz situbos kad sztai Magde 
paleido isz lango viedra ver- 
danczio vandens ant pecziu se
sutes. Magduke dabar randasi 
kalėjime o Onute vaitoja ligon- 
buteje.

UŽMOKĖJO UŽ FARMA 
$2,000; RADO ANT JOS 

6,000 DOLERIU.
Wheeler, W. Va. — Henrikis 

Beryti, dirbdamas daugeli me
tu ant farmu, susiczedino 2,000 

doleriu už kuriuos pirko farma 
kad būti savo gaspadorium o 
ne bernauti per visa gyvastį.

Henrikis po nupirkimui far- 
mos nutarė sziek tiek pataisyti 
sena apleista narna ir sugriauti 
beveik jau puolanti kamina. 
Kada vos sugriovė kamina pu
siau, rado skyle kamine kurio

je radosi blekine dėžutė kurio
je radosi apie szeszi tukstan- 
cziai doleriu bumaszkomis. De- 
žukeje nesirado jokiu popieru 
kad dažinoti prie ko tieji pini
gai prigulėjo. Pinigai likos jam 
pripažinti per suda.

MOTERE UŽSITRUCINO 
KUPARE.

San Francisco, Calif. — Di
delis kuparas buvo grabu del 
Mrs. Hope Draper, 48 metu 
amžiaus, kuri likos surasta ja
me negyva, per jos vyra. Tyri
nėjimai parode buk motere pir
ma iszgere truciznos po tam at
sigulė in kupara, užvože antvo
žą ir jame mirė. _ --

APSIVEDĖ SU
283 SVARAIS 

DŽIAUGSMO
IK KITOMS DADEOZKOMS.

Denver, Colo. — Agosta Pa- 
ssero likos paleistas ant liuo- 
sybes per suda už nedavimą pi
nigu savo paeziulei ant iszsi- 
maitinimo nes kaip pats sudžia 
apreiszke tai ir taip turi už 
daug sunkenybes ant sprando 
apsipaeziaves asztuones dienas 
adgal su motere kuri sveria 
283 svarus o priek tam tiek 
suvalgydavo kad butu ir pati 
Agosta suedus su kaulais.

Negana to, paeziule spyrėsi 
kad jos vyras da maitintu ir 
jos broli ir szeszis vaikus. To 
buvo Agostui už daug ir atsi
sakė maitint savo paezia ir jos 
broli su vaikais.

UŽDARYTAS TAMSIAM 
KAMBARĖLYJE PER 2 

METUS.
De Kalb, III. — Kada szeri- 

fas Lyman Sebree atėjo pas 
Motiejų Redmonda aresztavoti 
ji už suardymą kaimyno tvo
ros, patemino uždarytas duris 
ant spynos o kada jam ju ne
atidarė, iszmusze duris ir net 
adbulas atszoko nuo smarves 
kokia davėsi jaustis isz tojo 
kambarėlio. -Kampelyje gulėjo 
žmogus, apaugės szaszais, pur
vinas, su ilgais plaukais, 24 me
tu sūnūs Redmondu. Jaunas 
žmogus taip buvo silpnas kad 
negalėjo pastovet ant kojų ir 
likos nuvežtas in pavieto prie
glauda ant gydymo. Sake jis 
kad tėvai ji laike tam kamba
rėlyje per du metus bet del ko 
tai jam neiszaiszkino. Tėvai li
kos uždaryti kalėjime.

MIRĖ TĖVAS, PO TAM 
MOTINA IR SŪNŪS.

Memphis, Tenn. — Vienuo
lika dienu adgal mirė czionais 
W. N. Nixon szirdies liga. Apie 
jo mirti nepraneszta paežiai ne 
Sūnui nes abudu pavojingai 
sirgo. Szeszes dienas vėliaus 
mirė pati, nežinodama apie 
mirti savo vyro. In dvi dienas 
po tam, taipgi mirė sūnūs, nie
ko nežinodamas apie mirti tė
vo ir motinos.

Aktoris Taipgi Myli 
Szalta Vandenėli

Robert Taylor, krutamuju 
paveikslu aktoris kuris randa' 
si sziomis dienomis ant savo 
farmos Northbridge, Calif., po 
darbui myli atsigerti szalto 
vandenėlio isz paipos, pagal 
senoviszka būda. _

ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ

KAD JOS VYRAS PAVADI
NO JA “MONKE.”

Detroit, Mieli. — Anufras 
Kulasevicz tankiai kalbėdavo 
in savo prisiegele: “ Jau tu tik- tuoniu mireziu szioje guberni- 
ra ‘monke’ (bezdžionka). Tik joj ir daug žmonių likos sužeis- 
guli per dienas, keli, valgai ir ^ta. Mies St. Gregory likos su- 
vela guli, skaitai per dienas griautas namas kuriame penki 
knygas ir kramtai cziuguma.“. žmones likos užmuszti ir keli 
Vyras ja nesivesdavo in mies-j sužeisti. Canadian Pacific ge
tą ne ant jokio perstatymo ar (ležinkelis likos paplautas per 
draugiszku susirinkimu. Ana ka nusirito nuo sztangu visas 
diena motere buvo namie su ■ trūkis. Kiele žuvo tai da neda- 
keturiais mažais'vaikais, kada žinota.
jos vyras linksminosi su ki
toms moterėlėms ant vakarusz- 
ku pas artima kaimyną. Pagul
džius vaikus in lovas, surasze 
laiszkeli pas motina: “Asz ne 
esmių jokia monke ir padary
siu ta, ko monke negali pada
ryt. Užmokėk, brangi motinė
lė, insziurenc už vaikus ir rū
pinkis apie juos nes gal mano 
dvasia sugrysz ant szios asza- 
ru pakalnes pažiūrėt kaip su 
jais pasielgineji.“

Buvo jau po pusiaunakt. 
Staigai žmones žemai iszgirdo 
szuvi ant virszaus. Nubėgo ant 
virszaus pažiūrėt kas atsitiko. 
Kada inbego in viduri, pama
te motere gulinezia ant grindų 
su perszauta krutinę.

“O KAD TAJI GIRTUOKLI 
NORS KARTA VELNEI 

PAGRIEBTU!“
Newark, N. J. — Apie nepa

prasta atsitikima skaitome 
žurnale New York Journal, ku
ris atsitiko ana diena czionais. 
Kokis tai Martinas Sobotka 
iszvažiavo in miestą su keleis 
draugais automobiliuje ant ge
ru laiku. Martinas buvo taip 
užsitraukęs nuo ramybes kad 
gulėjo automobiliuje kaip ne
gyvas. Draugai dainavo ir juo
kėsi isz Martino, visai neat
kreipdami jokios atydos ant 
jo. Sustoja visa gauja prie jo 
namo, paszauke jo motere kad 
pasiimtu savo Martinuka in 
stuba. Moterėlė tame laike bu
vo labai inirszus ant savo vy
ro kuris jau daugeli sykiu su- 
gryžo namo tokiam padėjime. 
Stojus duryse paszauke: “O 
kad taji girtuokli nors karta 
velnei paimtu!“

Kada moterele dalypstejo 
Martinei!, patemino kad jisai 
yra sustingusiu lavonu. Sukli
ko nebagele isz baimes ir pra
dėjo raut plaukus isz galvos 
bet velnei Martinelio jau nesu
gražino.

KIRTO MOTINA SU 
KRĖSLU.

Cleveland, Ohio. — Su asza- 
romis akyse Morta Nieminskie- 
ne, 72 metu senuke, atėjus pas 
magistrata, apsakė buk jos 40 
metu sūnelis su ja pasielgine- 
davo nežmoniszkai kiek sykiu 
sugryždavo isz miesto užsige
rės. Tankiai muszdavo ja ir 
paskutini karta kirto ja su 
krėslu. Sudžia nubaudė iszga- 
ma sunu ant vieno menesio in 
kalėjimą. Gavo per mažai.

VĖTRA SUGRIOVĖ 
NAMA

UŽMUSZDAMA PENKIS 
ŽMONIS.

Quebec, Kanada. — Vėtra ir 
vanduo buvo priežastim asz-

' .i >

KVAILAS SZPOSAS
DVIEJU KVAILIU.

St. Louis, Mo. — Magdalena 
Kvapich, prijausdama kad kas 
turėjo atsitikti namie po 2647 
N. St. Louis uly., parejas namo 
4-ta valanda po piet isz darbo, 
rado savo vyra Motiejų, 42 me
tu, stovinti prie didelio kupa- 
ro su kirviu rankoje rekenti: 
“Ant galo pagavau tave, 
paukszteli“! Motere labai per
sigando ir suprato kad kas ne
paprasto atsitiko ir iszbego 
laukan jeszkoti pagialbos. At
bėgės palicijantas nuginklavo 
girta vyra. Kada atidarė kupa- 
ra, rado jame Ignotą Sabotka 
baisiai‘*sukap’ota kirviu. Kva
pich nesenei likos paliuosuotas 
isz paikszu namo kur perbuvo 
tris metus.

Pagal apsakyma kaimynu 
tai Kvapich parėjo namo su sa
vo draugu gerai užsitraukė ir 
pradėjo bartis. Kvapich iszsi- 
kalbinejo buk radęs savo drau
gą kraustant kupara, reže jam 
su kirviu ir paslėpė ji in kupa
ra bet draugas atsikvotejas li- 
gonbuteje sake buk tai viskas 
buvo tik iszposas o kada ji už
tiko Kvapich prie kuparo, ma
ne kad kokis vagis ir kirto kir
viu. Dabar Kvapich vėla bus 
nusiunstas in prieglauda del 
pamiszeliu nes daktarai pripa
žino buk jis visiszkai yra ne
sveikas ant proto.

MOCZEKA NUMARINO 6 
METU MERGAITE.

Lincoln, Nebr. — Koroneris 
paliepė aresztavoti Mrs. Van 
Sickle už apleidima savo sze- 
sziu metu podukreles ir kad 
ja numarino badu ant smert. 
Palicija aresztavojo ieva ir mo- 
czeka. Mergaites sesute, pen
kių metu Alma, serga pavojin
gai isz tos paezios priežasties. 
Tėvas mergaieziu aiszkino buk 
tai motere yra jo antra pati 
kuri duodavo labai mažai mai
sto mergaitėms ir kaip jam nu
rodė tai tokiu budu ji geide 
nuo podukreliu atsikratyt.

NUKIRTO SAU AUSI 
BAIDYDAMAS MUSE.

Brooklyn, N. Y. — Clarence 
Howson stengėsi nubaidyt mu
se kuri jam nedave ramybes 
laike skutimo. Mostelėjo su 
ranka kurioje laike britva nu- 
kirsdamas sau ausi. Nuvažiavo 
tuojaus in ligonbute kur jam 
daktarai tuojaus prisiuvo ausi.

KARDINOLAS PATRICK 
HAYES MIRE SZIRDIES 

LIGA.

Kardinolas Patrick Hayes
New York. — Gerai žinomas 

czionaitines diecezijos Katali- 
kiszkas kardinolas Patrick 
Hayes likos surastas lovoje ne
gyvas Nedelioje. Mirė susirgęs 
staigai szirdies liga. Kardino
las turėjo 71 metus.

PANIEKINO KAVA, GAVO 
PLAKT NUO SZVOGERIU.

Spring-field, Mass. — Vyru- 
cziai, jeigu turite szvogerius 
ant burdo tai nepaniekinekite 
savo prisiegeles nes ir jums ga
li panasziai atsitikti kaip atsi
tiko sū Juozu Buzinsku, kuris 
taji ryta paniekino kava, kuria 
jam paeziule iszvire ant pusry- 
cziu.

Du szvogerei paszoko nuo 
stalo ir taip nebageli Juozą ap
daužė kad tasai turėjo pergu
lėti ligonbuteje nef dvi sanvai- 
tes. Laike teismo sudžia palie
pė szvogeriams pasijeszkoti 
kitur burdo ir tuom laik sutai
kė Juozą su paeziule ir nuo tos 
dienos gyvena jie kaip du kar
velei.

DARBO ŽINUTES
'Tallin, Rusija. — Balt-rusisz- 

kas laikrasztis “Gwiazda” 
garsina buk valdžia neiszmo- 
Js'ejo nekuriems darbininkams 
mokeseziu už tris menesius. 
Darbininkai pradeda nerimau
ti ir žada sukylima.

Racine, Wis. — Case & Co., 
isz priežasties sumažėjimo už
kalbinimu ant ukiszku pada
ru, praszalino apie 400 darbi
ninku nuo darbu.

Philadelphia. — Philco Ra
dio kompanija susitaikė su sa
vo darbininkais ir visi sugryžo 
prie savo darbu.

ISZDEJO GERAI.

Daraktorka klausia Motie
juko kurio itevas yra karsztas 
kazirninkas:

—■ Kiek buvo karalių prie 
gimimo Kristaus?

—‘ Keturi. i

— Ka tu man kalbi! Pasa
kyk koki tai buvo?

— Karalius czirvu, kara
lius vynu, karalius bulku ir 
karalius giliu.

SENAS BALVONAS.

■ — Kaip vardas tavo tėve
lio?

—- Tėvelis.
—■ Gerai, bet kaip ji vadi

na tavo motinėlė?
— Senu balvonu. j1

Isz Visu Szaliu
VOKIECZIAI UŽDA^ 

RE MOKSLAINES!
VOKIECZIAI UŽDARE 

VISAS TIKEJIMISZKAS
MOKSLAINES^

Viednius, Austrija.,— Viso< 
tikejimiszkos mokslaines Aus-, 
trijoj likos uždarytos ant pa-» 
liepimo Vokiszkos valdžios. Ini 
taji skaifli teįpgi priguli iij 
Katalikiszkos mokslaines. Delį 
žydu pavėlinta tik 14 mokslai-* 
nes, kad nesimaiszytu su krik-* 
szczioniais. |

VĖTRA PADARE DI
DELES BLEDES i 

JAPONIJOJ | 
------------ --  i

60 ŽMONIS ŽUVO. ’

Tokio, Japonija.,— Telegra* 
mai skelba, buk vėtra pakrasz* 
cziuosia Japonijos padare ble-» 
dės ant 18 milijonu doleriu, už- 
musze apie 60 žmonių, suardej 
daug namu ir iszmete isz ma* 
riu dvideszimts laivu, teipgiį 
padare dideles bledes ūkinin
kams, kurie nesitiki jokioj 
rugepjutes. Daug tiltu sugriau-* 
ta ir trukę?negali eiti. t

TRUMPOS ŽINUTES
Gashen, N. Y. — Name Pa* 

jonku kilo ugnis nakties laike« 
Karve prijausdama nelaime) 
pradėjo bliauti ir pabudino) 
szeimyna kuri su vaikais iszsi-* 
gial'bejo in laika.

Rangoon, Burma. — Tarpj 
Indusu ir Burmiecziu kilo ve* 
ia neapykanta. Musziuose už* 
muszta 20 žmonių ir sužeista) 
apie 60.

London, Anglija. — Eropla- 
nas užmusze 7 žmonis ir sužei* 
de 22 kada nukrito mieste antį 
vieno isz namu užmiestyje.

Shanghai, Kinai. — In laika] 
vienos sanvaites Japonai už
musze apie 10,000 Kinczikul 
musziuose aplinkinėje Yangtze) 
upes; 20 Kiniszku deviziju isz* 
skersta.

Jeruzalemas. — Palicija už
klupo ant apsiginklavusio^ 
mynios Arabu kuriuos iszvai- 
ke užmuszdami 14 Arabu ir) 
daug sužeista.

— Diena 6-ta Rugsėjo pri
puolė atminties diena kada tai! 
prezidentas William McKinleyj 
likos nuszaufas per Lenka Leo
na Czolgosza, mieste Buffalo, 
N. Y. Sept., 14-ta, 1901 mete- 
Czolgoszas už savo darba likos 
elektrikiuotas. Prezidentas Mc* 
Kinley buvo 25-tas preziden
tas Suv. Valstijų, gimė Sausio 
29, 1843 mete Niles, Ohio. Bu
vo iszrinktas prezidentu 1896 
ir 1900 metuose bet in kelis me
nesius po tam likos paszautasj 
mirtinai per Czolgosza nuo koj 
vėliaus mirė. Atsitikimas buvo 
tame laike kada prezidentas 
buvo atsilankęs ant parodos 
mieste Buffalo, N. Y,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdei
Topeka, Kaušuose, gyveno 

vedusi pora vardu Maritime 
Caltanissa, kurie su savim per
gyveno daugiau kaip ketures- 
deszimts metu bet ana diena 
isz kokios tai nežinomos prie
žasties kilo tarp ju nesuprati
mas ir kruvinas galėjimas. Ta
me galėjime panaudojo peilius, 
kirvius ir revolverius.

Kada ant galo palicijai pasi
sekė insigauti in stuba, mote- 
re jau buvo mirus o jos vyras 
gulėjo ant grindų mirsztantis. 
Kitam kambarėlyje radosi dvi 
duteres kurios stengėsi gautis 
pas tėvus kad juos perskirt bet 
negalėjo nes tėvai jas fenais 
užrakino. — Liūdna kad žmo
nes inpuola in žveriszka būda 
neapmalszindami savo karsz- 
to kraujo.

Buvusi Italijos naszle kara
liene kalbėjo apie moteres se- 
kaneziai:

“Motere be tikėjimo tai kaip 
žiedas be kvapsnies, tokios mo
teres reikia gailėtis. Tikėjimas 
su tebyriu apszvietimji yra ge- 
riauses maiszinys. Vyras su 
motere yra linksmiausi jeigu 
suėjo in pora noringai. Motere 
su tikėjimu ir meilę yra dau
giausia sziadien pageidauja
ma per vyrus. Jeigu motere 
iszsižada tikėjimo tai iszsiža- 
da dorybes, meiles del savo vy
ro ir vaiku o ant senatvės ne
turės jokios paguodoms nuo 
savo vaiku.

Yra tai teisingi žodžiai to
sios karalienes.

1 1 ' ■
Tūlas, Voįkisžkaš mėsininkas 

isz aplinkines Stettin o, Vokie
tijos, neturėdamas ka savo tė
vynėje veikti, iszkeliavo da 
priesz didiji karą in (Amerika. 
Dirbdamas sunkei ir speku
liuodamas visokiais budais, 
surinko nemaža turteli, — su 
turtu ir metai prabėgo. Keli 
menesei adgal užsinorėjo jam 
atlankyti savo teviszkia pas
kui kuria labai liūdėjo o kad 
da buvo jaunikiu, turėdamas 
apie 50 metu amžiaus, rūpino
si kam palikt savo turtą.

Iszpardave savo bizni Ak
ron, Ohio, suemes visus pini
gus isžsirenge iri Vokietija, at
rakti savo gimines nuo kuriu 
senei nebuvo girdėjas. Pribu
vęs in New Yorka, susipažino 
su^varginga jauna ir patogia 
mergaite in kuria tuoj insimy- 
lejo nes buvo tai taipgi Vokie
taite kuri taipgi pribuvo in 
Amerika jeszkoti giliuko bet 
jo nesurado.

Nutarė su ja apsipaeziuoti. 
Pagal Amerikoniszka paprati- 
ma, ilgai nelaukdamas iszsi- 
eme laisnus ir ta paezia diena 
su ja apsipaeziavo. Po szliubui 
in kėlės dienas abudu iszplau- 
ke in Europa isz ko jauna mote
re labai nudžiugo nes geide pa
matyti savo motina kuri gy
vena aplinkinėje Stettino. Po 
keliu sanvaieziu jaunavedžiai 
pribuvo in teviszke nusiduoda- 
mi pas nuotaikos motina. Kaip
gi Amerikoniszkas turezius nu
sistebėjo, kuris savo uoszveje 
pažino savo seseri, kuri da 
priesz jo iszvažiavima in Ame
rika isztekejo bet po tam įgyve
no kaipo naszle dideliam varge 
užmirszta nuo visu giminiu. 
Dabar tasai žmogelis pasiliko 
žentu savo sesers.

Amerika yra laimingiausias 
sklypas del moterių. Europa

Mussolini Peržiūrinėja 
Naujus Ginklus

Mussolini ana diena ant ka- 
risžku manevru peržiūrinėjo 
naujausio budo ginklus.’Tose 
manevrose dalyvavo daugiau 
kareiviu ne kaip kada dalyva
vo po Svietinei Karei.

laiko Amerikoniszkus vyrus 
už geriausius. Europiszka mo
tere, iszgirdus apie laisva gy
venimą Amerikonkos, kaip jos 
paezios keliauna in Europa ir 
kitus sklypus, o ju vyrai pasi
lieka prie darbo ir siuntinėja 
joms pinigus ant geru laiku, 
nuolatos laiko ranka kiszeniu- 
je ir moka skolas savo paeziu- 
liu ir tokiu budu jas pagadina, 
todėl nėra ko stebėtis kad Eu
ropietes laiko Amerikoniszka 
vyra už koki tai karalaiti isz 
pasakų apie koki kožna mergi
na sapnuoja.

Po teisybei Amerikoniszki 
vyrai geriausi ant svieto. Nie
kur ant svieto nerasite tokio 
duosnaus vyro kaip Ameriko
nai del savo paežiu — jeigu ji 
gauna.

Bet...
Ne vienas vyras ant svieto 

tiek nereikalauna nuo savo 
moteres kaip Amerikonas. Tei
sybe, duoda jis daug bet tikisi 
nuo savo moteres du kart tiek 
ir da daugiau. Neužganadintas 
isz treczio procento ant tojo 
biznio, bet jauezesi nuskriaus
tu jeigu jam luomas moterys
tes neatnesza puse pusiau.

Europietis yra užganadintas 
jeigu jo motere yra gera gaspa- 
dine, apdovanoja ji pulku vai
ku ir iszaukleja juos gerai, ne
rupi jam kad ji butu visados pa 
togi, glamoni ir puikei rėdytų
si. Yra kitos moteres kurios ji 
pralinksmina ir savo patogu
mu ir meile ji pritrau'kineja 
prie saves ir lt.t.

Bet Amerikoniszkas vyras 
yrą dideliu “bosu” geidžentis 
kad ji motere palinksmintu; 
motere visur dirba kad susily- 
gint su vyrais; namie turi būti 
saules spindulei kad palinks
mint savo poną turi skaityt to
kius dalykus kurie užima jos 
vyra, apie sportus, beisbole, 
golfą ir kad iszdirbti kelia 
draugiszkam gyvenime bet vy
ras neturi ant to laiko nes jo 
smegenys yra užimtos bizniu. 
Amerikoniszkas vyras sudeda 
visa sunkenybe iszauklejimo 
vaiku ant savo moteres (ne vi
sos), nes pagal jo nuomone vi
sa priederme baigėsi tuom jei
gu jis duoda ant ju užlaikymo. 
Pavėlina jai bausti ar pagady- 
ti vaikus, iszrinkti del ju moks- 
laine ir auginti juos taip, rodos 
kad neturi tėvo — visa kalte 
verezia ant savo paezios.

Amerikoniszkas vyras reika
lauja nuo savo paezios kad už
laikytu savo patogumą ir isz- 
veizda nes niekur nesiranda 
ant svieto kaip czion Amerike 

kur motere rūpintųsi tiek apie 
savo iszvaizda del savo vyru 
kaip czionais.

Europoje tiktai turtingos ir 
tosios moteres kurios turi 
daug laiko dabinasi del savo 
vyru kad jiems patikti ir užlai
kyti ju meile bet didesne dalis 
Europiszku moterių tunka ir 
pavėlina pūslėms augti ant 
ranku nuo naminio ar ukiszko 
darbo.

Bet Amerikoniszka motere 
gerai žino kad jeigu patratina 
savo iszvaizda tai patrotina ir 
savo vyra. 'Todėl dirba namini 
darba su guminėm pirsztinai- 
tem kad turėti puikias ranku
tes. Badauja kad turėti puiku 
pavidalą, stengėsi kad pasiūti 
sau s-zlebe kuri isžrodytu kad 
buvo pasiūta per geriausia siu- 
veczka. Yra tai darbas ir rū
pestis bet turi tai daryti kad 
užlaikyti meile ir prisiriszima 
savo vyro — pono.

Teisybe, kad Amerikonisz
kas vyras yra žemeziugu bet 
tik Amerikoniszka motere žino 
kaip brangei jis kasztuoja.

Senoviszkos Teisybes
—• Ant savo kentėjimu ne- 

ruguok, tiktai gilei pas save 
. užlaikyk.

— Per agni, ruda ir plieną, 
teip ii’ kentejima užartąvoje ne 
viena.

— Jaigu ir garsai apie nie
kus kalbėsi tai vis garbes nuo 
žmonių neturėsi.

— Su aszaromis nieko ne- 
iszpraszysi, jaigu kumszte ne
panaudosi.

— Jeigu už padaryta klas
ta visi žmonis peikia, tai vai
kine to gailėtis nereikia.

— Kad ir gera-galva tu
rėsi, o jaigu nesimokysi, tai vis 
kvailys busi ir nieko nežinosi.

— Jaigu su mažu protu 
žmonis daro dideliu, tai yra di
džiausiu kvailam.

—■ Tiktai narsuna inga- 
lesi, bet jaigu vedykla szvys- 
tuosi, dideliu daiktu nepada
rysi. ' 1 >

— Jaigu motere sensta, tai 
turi nors taji džiaugsma, kad 
ir jos prietelka drauge su ja 
sensta.

— Moteres didesne dali sa
vo gyvenimo praleis prie veid
rodžio o pabuvusiuose me
luosią ant papuoiszto lango.

APIE ODOS
PRIŽIŪRĖJIMĄ

Oda atlieka regulares funk
cijas, taip kaip szirdis, plau- 
cziai ir kitos kūno dalys. Oda 
iszmeta du syk tiek nereikalin
gos medžiagos negu plaucziai. 
Todėl rėikalinga užlaikyti odos 
skylutes atviras. Tinkamas 
maudymas užlaikys žmogų ge
riausioje sveikatoje. Maudy
mosi laikas neturi but ilgesnis 
20 minutu. Geras muilas reikia 
naudoti, tokis kaip kastilio ar
ba glicirino. Jeigu jusu oda 
yra labai jautri ir trūksta, pu
se svaro krakmolo dadeta in 
vandeni apmažins trukumą. 
Jeigu labai prakaituoji dadek 
puse puoduko ammonijos in 
vandeni. Nereikia maudytis iki 
nepraeis dvi valandos po val
gymo. Reikia naudot szepeti 
vietoj sponžio nes jis atidaro 
odos skyles. —F.L.I.S;

—• Su vieny tosia Valsti
jose yra 700,000 keturkampi- 
niu myliu dirvos, ant kurios 
augina bovelna.

ATLYGINIMAS 
UŽ DORA

Tikras Atsitikimas.

Keturi metai atgal syki su 
reikalu važiavau in musu mies
to rotuže (City Hali). Tuo pa
ežiu gatvekariu bemanęs ir ke
liu kitu važiavo ir jauna pore
le kuri, matyt, buvo labai su
simylėjus, nes sėdėjo susiglau
dė, kaip du balandėliu ir vie
nas kitam pasznabždomis ka 
tai kalbėjo. Veidai ju, ypatin
gai mergaites, spindėjo džiaug
smu ir laime. Niekas nei nema
nė kad isz tokios meilios poros 
kiltu nepaprasta audra. Vaiki
nui kuždelejus ka tai in ausi, 
mergina, tartum nuodingos gy
vates ingelta, paszoko, pabalo 
ir sudrėbėjo.

— Nieksze! — suszuko ji ir 
du isyk smarkiai kirto vaikinui 
per veidą.

Pamatęs kunduktorius tokia 
gatvekary scena, pribėgo prie 
jųdviejų ir už kėlimą trukszmo 
vieszojoj-vietoj norėjo mergai
te aresztuoti.

— Kaip jis, niekszas, drysta 
kalbinti mane kad asz pasilik- 
cziau jo sugulove—paleistuve, 
— garsiai suszuko mergina.

Tada, paleidęs ja kundukto
rius prikibo prie vaikino, ku
ris, teisindamas save, tarė:

— Mudu važiuojam in City 
Hali iszimti apsivedimui leidi
mą. Taigi asz jai dabar ir pasa
kiau kad iszsieme leidimą, ga
lime tuojau teisme (court’e) 
ir civili szliuba paimti.

Iszgirdus tuos žodžius mer
gina paraudonavo ir tartum 
atlygindama už toki “kompli
mentą” vėl kirto vaikinui žaii- 
dan sakydama;

— Nieksze, ar-gi nežinai kad 
civilis “szliubas” arba “szliu- 
bas” duotas kokio nors szarla- 
tano, nezaležninko bambizo 
yra tiek vertas-, kiek ir “szliu
bas” patvoryje?! Tik kunigas, 
turintys leidimą nuo dvasines 
vyriausybes, gali suteikti tei
sėta szliuba, arba, kitaip sa
kant, Sakramentą moterystes. 
Ir tu savo kvailais plepalais 
drysti mane vieszai inžeidine- 
ti!

Pasaldus tai mergina dar ir 
treczia karta teszke vaikinui 
per veidą. Dabar kunduktorius 
ne juokais jau norėjo mergina 
aresztuoti. Mat vyras vyro pu
se laiko. Taip sanprotauja ir 
daugelis moterų nes praszyda- 
mos kunigo atlaikyti szven- 
tas Miszias, kad vyras—gir
tuoklis paliautu gėrės, praszo 
laikyti prie Motinos Dievo al
toriaus, nes Kristus, girdi, ga
li vyru puse palaikyti ir Mi- 
szios Szv. už niek nueiti.

Ir asz ir duagels kitu manė
me, kad dabar drąsiajai mer
gaitei tikrai jau bus blogai. 
Vienok virto kitaip.

Vienas džentelmonas, kuris 
važiavo tuo paežiu gatvekariu 
ir žiurėjo in ta scena, pamatęs 
kad kunduktorius tikrai nori 
mergina aresztuoti, priėjo visu 
trijų, padavęs kunduktoriui vi
zitine kortele, pasakė, kad visa 
ta dalyką jis ima ant saves, jei 
bus reikalas ir prasze kunduk- 
toriaus paleisti kaip mergina, 
taip ir vaikina. Kunduktorius 
aptiko. Paskui- tas džentelmo
nas kita vizitine kortele pada
vė irm erginai—pesztukui ir 
užsirasze jos adresą. Su tuo vi
sas ir pasibaigė.

Praeita meta, Rugsėjo 17 d., 
užėjau in dailės galerija pažiū
rėti nauju kuriniu. Bevaiksz- 
cziodamas įsusitinku ir ta dra- 

šia mergina, kuri ana syk 
szviete veidan savo mylimam, 
panorėjusiam kortinio su ja 
“szliubo.” Bet ji buvo ne vie
na. Uždėjus ranka ant peties 
vaikszcziojo nuo vieno paveik
slo prie kito su tuo, kuris ne
davė kunduktoriui ją aresz
tuoti. Gražus szliubinis žiedas 
liudijo kad ji yra jo moteris. 
Tas mane užinteresavo ir lai
kas nuo laiko pažvelgiau in 
juos. Jedu tai patemijo. Kada 
priėjome prie vieno paveikslo, 
nepažinstamas prabilo:

— Tamsta, turbut, pažysti 
mus, kad taip observuoji?

— Taip, regis esu kur tai 
mates tamsta ir ta leide.

— Turbut gatvekary, kaip 
szi leide davinėjo “szliuba” 
savo mylimam, — juokdamasis 
atsake nepažinstamas.

Paskui, tiesdamas man savo 
deszine, pasakė savo pavarde, 
asz taipgi persistaeziau ir su
sėdę pradėjom sznekucziuoti. 
Pasirodė, kad jis yra medici
nos daktaras, turintis Kalifor
nijoj penkių tukstaneziu akeru 
ūke—raneza. Jis insimylejo in 
ta mergina delei jos doros ir 
kaip sake, visados norėjo gauti 
savo gyvenimui drauge dora 
Zuzana (toks buvo tos mergi
nos vardas) ir jo noras tikrai 
iszsipilde. Linksmu veidu žiū
rėdama in savo moteri, kuri 
sėdėjo prisiglaudus, lyg katy
te, prie jo, tarė.

— Už jos dora, drąsą asz pa
aukojau jai ne tik save bet ir 
visa savo turtą.

Taip tai Dievas atlygino 
prastai mergelei už jos dora ir 
moterų garbes apkainavima. O 
kaip butu gražu kad kiekviena 
mergaite panasziame atsitiki
me taip pasielgtu.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mab.anojuje 

Persikėle in nanja vieta po adresu ‘ 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunuy numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City

Užmirszo Apie Neapykanta Tarp Savo Tautu
Yoko Matsuko, isz Japonijoj ir Pearl Tehwei Liu, isz Ki

nu, užmirszo apie neapykanta kokia sziadien tarp tuju tautu 
vieszpatauja isz priežasties kares ir prisižiurineja pakrasz- 
eziams Hudson upes, plaukdami laivu Robert Fulton, kada 
atvažiavo in Amerika ant Second World Youth kongreso ku
ris atsibuvo ana diena Poughkeepsie, N. Y.

AKUSZERU
KLAUSIMAS' '

SUV.VALST.
Jung. Valstijų Vaiku Biuro 

Motiniszkos ir Kudikiszkos 
Hygienos Skyrius turi knygu
te apie akuszeru problema 
Jung. Valstijose. Ta knygute 
labai indomi svetimtautėms 
nes akuszeres loszia svarbia 
role tarpe svetimtaueziu mote
rų szioje szalyje. Jos nėr taip 
populariszkos su czion-gimu- 
šioms nes jos paprastai krei
piasi prie savo gydytojo arba 
lanko tam tikslui ligonbuezius 
arba kliurkus.
Idant akuszeres galėtu apsi- 

pažinti su egzistuojanezioms 
regulacijoms, ir kad galėtu tin- 
kamiaus prižiūrėti savo darba, 
iri'sdeszimts-szeszios valstijos 
reikalauja užsiregistravimą ar
šu valstijos Sveikatos Bordu, 
vietiniu užregistratoriu ar vie
tiniu sveikatos aficieriu. In 
septyniolika valstijų tik ■ tos 
akuszeres, kurios iszlaiko kvo
timus ir gavo leidimus, gali bū
ti užregistruotos.

Beveik visos valstijos reika
lauja kvotimu, leidimu ir užre
gistravimo užmokeseziu. Kai- 
kuriose valstijose akuszeres 
turi iszsiimti naujus leidimus 
paskirtu laiku. New Yorke jos 
turi iszsiimti leidimus kas met.

Mokslo reikalavimai visur 
kitoki ir tik in deszimts valsti
jų toki reikalavimai aprūpinti 
valstijų instatymuose. Trys 
valstijos reikalauja jog aku
szeres užbaigtu augsztesni 
mokslą ir dvi valstijos reika
lauja užbaigimą žemesnes mo
kyklos ir apart to, reikalauja 
jog jos butu prasilavino aku- 
szerysteje, pirm negu gali gau
ti leidimą. Kad nors kelios val
stijos reikalauja, jog aplikan- 
tai turi raszyti ir skaityti Ang
lu kalba, kitos valstijos pavėli
na vartojimą vertojo. Svetimu 
szaliu akuszerystes dipliomos 
yra pripažintos.

Pasirodo jog daugelis insta- 
tymu, kurie lieczia akuszerys- 
te, buvo sutaisyti isznaikini- 
mui akuszeru. Pastangos ke
liuose dideliuose miestuose pa
rodo jog invedimas mokslo 
laipsnio isznaikina nepagei
daujamas akuszeres. New Yor
ke Bellevue Akuszeru Mokyk
la veikia nuo 1907 m. Ir New 
Yorkas reikalauja užbaigimą 
tos mokyklos arba panaszios

mokyklos pirm negu duoda lei
dimą praktikuoti. Instatymu 
peržengimas atszaukia leidi
mus. Per deszimts metu aku
szeru skaiezius sumažintas nuo 
3,000 • iki 1,600. 1922 metais 
New Yorkas turėjo 1,539 užre
gistruotu akuszeru. Kaikurios 
valstijos nereikalauja moks
li szku ar kitu reikalavimu. Bet 
kitos valstijos turi aiszkus rei
kalavimus. Californijoj, pirm 
negu akuszere gali praktikuo
ti, ji turi užbaigti keturiu me
tu augsztesne mokykla, turi 
būti prasilavinta akuszeryste- 
je ir iszlaikyti kvotimą.

Connectiicut valstija reika
lauja užbaigimą akuszerystes 
mokyklos, gero apsiejimo cer- 
tifikata ir iszlaikyti kvotimą.

Illinois valstijos akuszeres 
turi užbaigti žemesne mokykla 
ir iszlaikyti kvotimą.

Indiana reikalauja keturįri 
metu augsztesni mokslą, diplioi 
ma isz akuszerystes mokyklos 
ir isžlaikyma kvotimo. Mary- 
lande, akuszeres turi skaityt ir 
raszyti. Turi turėti certifikata; 
nuo gydytojo, kuris pažymi, 
kad ji tarnavo prie penkių gi
mimu, turi turėti tris gero ap
siejimo certifikatus.

Minnesota reikalauja diplio
ma isz akuszerystes mokyklos 
ir isžlaikyma kvotimo. Missou
ri valstijoj akuszere turi būti 
apsipažinusi su akuszeryste- 
New Jersey reikalauja papras
tos mokyklos mokslą, certifi
kata arba diplioma isz akusze
rystes mokyklos arba motinys
tes ligonbuezio, kuris turi l,80Q 
valandų instrukcijas. Turi isz- 
iaikyti kvotimą.

New Yorkas reikalauja skai
tyti ir raszyti (kas neiniina, 
svetimtautes), diplioma is^ 
akuszerystes mokyklos ■ ar-b«:
kita tinkama prirodymą. Ohio 
reikalauja augsztesnes mokyk
los mokslą, diplioma isz aku- 
szerystes mokyklos arba leidi
mą isz svetimos szalies. Reika
lauja isžlaikyma kvotimo. <

Pennsylvania reikalauja už
baigimą akuszerystes mokyki 
los arba kita tinkama prirody
mą ir kvotimą Anglu kalboje.

Washington valstija reika
lauja žemesnes mokyklos už
baigimą, diplioma isz akusze
rystes mokyklos, užgirta gydy
tojo aplikacija ir isžlaikyma' 
kvotimo.

■Wisconsin reikalauja diplio
ma isz akuszerystes kolegijos, 
prirodymą gero moraliszko ir 
profesijonaliszko apsiejimo ir 
isžlaikyma kvotimo.

Szi Banka yra Nary» 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST, 

MAHANOY CITY, PA.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

471 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

i. ■’----------" i ----------- —■>



•‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA. ’

DVI SESERYS
------v----- -

— Tas tai niekas — atsake 
Katre: — mes juokiamės ir 
dainuojam, kad tik juos paer
zinti.

— Ei, jau szitaip kalbėti! Ei, 
jau szitaip mislyti! tau jau ir 
tikėti, tu veidmaine!

— Asz neesu veidmaine, asz 
už tai nieko nekalta, kad Jonas 
nenori tokios piktos, kaip tu, 
sau už moteri.

Szita Katre isztare visai nie
ko blogo nemis'lydama, tiktai 
iszvesta isz kantrybes, bet la
bai gailėjosi už toki iszsitari- 
ma.

Szitas iszsitarimas uždavė 
Marei dideli smūgi ir atnauji
no sena žaizda szirdyje. Mislijo 
sau: tas jau per daug, netiktai 
kad Jonas mane paniekino bet 
navet ta paslaptį jos seserei 
pasakė, tokiu budu padavė jai 
peili su kuriuo prie kožnos pro
gos užpykusi galėtu jai szirdy
je žaizda atnaujinti.

— Tu nereikalauji tikėti — 
atsake teisindamosi Katre: — 
kad asz Jono žodžius atkarto
ju, asz nežinau visai, ka Jonas 
apie tave mislija.

'Mare, visai neklausydama 
Katrės1 isz^iteisinįmo, gynėsi 
sakydama:

— Neteisybe, kas gali daro- 
dyti, kad kas mane už Jono 
pirszo.

— Jis to visai ir netvirtina.
— Nemeluok szdme, —- su

purtė Katre už pecziu.
Katre atstume ja nuo saves:
— Ko nori nuo manes? jeigu 

jautiesi kad tave Jonas pažei
dė tai kalbėk su juom, asz nei 
už viena, nei už kita nieko ne- 
užtariu, tiktai asz atkartoju 
savo: asz negaliu už tai nieko, 
kad jis tavęs nenori.

Mare tuom dar nebuvo užga
nėdinta, visa iszraudusi isz 
piktumo, atsake:

— Tu gali už tai, tu tiktai 
viena! Mes su Jonu kaip vai
kai dar žaidemes, pakol jis ne- 
iszvažiavo ant laivo. O tave jis 
tuokart tiek reikalavo arba pa
žino kaip pecziu vasaros laike. 
Bet kaip jis dabar sugryžo, vi
sai persimainė o priežastis to 
visko tai tu esi, visaip dailin- 
damasi ir taikindamasi prie jo.

— Paleiskim jog ir taip yiĄ 
— atsake Katre juokdamasi:—■ 
bet ar asz tam kalta? asz pas
kui ji nebeginejau, neigi reika
lavau, kad jis paskui mane bė
ginėtu. Asz dar ne taip kvaila 
kad in toki, kuris nieko neturi, 
insimyleeziau. Man tėvas ukes 
nepaliks, tik tau. Kad asz nore- 
cziau jaunikio, gaueziau daug 
geresni negu matrosą, ypacz 
kurs tiktai parėjo ant vakaci- 

jos pasivieszeti; jeigu asz jam 
patinku, ir su manim nori pa- 
baikauti, tas man nieko neken

kia, ant galo jis gali in mane ir 
insimyleti, tas mane mažai ap
eina, bet taipgi neverksiu kad 
jis vėl iu kariuomene sugryž o 
jeigu tu nori, gali ji priversti 
kad jis namieje pasiliktu ir su 
tavim ženytusi, tad man labai 
smagu bus ant tavo veseilios 
szokti, asz jo tau nepaveržsziu, 
gali būti persitikrinus.

Mare tai savo sesers kalbai 
nelabai tikėdama atsake:

— Tu man ji atimi bet ir tu 
jo neturėsi, jis inanes dar visai 
neapeina, kibą mažas vaikas 
bneziau, kad asz už tokio vėjo 
botago isztekecziau, bet asz ta
ve tiktai prasergseziu kaipo 
savo seseri. Tėvas taip pada
rys, kaip asz norėsiu, ukes ne
gausi pakol asz gyva busiu; 

jeigu Jonas to tikisi, labai 
klysta, asz už jo negaliu iszte- 
keti, bet ir tu jo negausi, taigi 
neužsidek su juom perdaug, 
kad paskui nesigailėtum.

rai padarymą kasžiii ko, o Kat
re eidama isz užpakalio paskui 
juos dare visokius juokus. “Kaj 
ji sau mistiną?” kalbėjo Mare 
savyje: “buk jau Jonas taip 
man pavojingas, kad ji jam 
galva visai susuko. Bet jeigu ji 
žino kad ji jo negali gauti, tai
gi delko asz ne... ”

Katre po valandos stuboje 
gražiai pasipuoszus, užsidėjus 
grebli ant peties iszejo pro Ma
re, dainuodama, grėbti sziena 
ant lankos. Ji žinojo jog Mari
ke, Jono sesuo, ir netoli susie- 
dijoje grebe sziena, taipgi tikė
josi Joną sutikti jeigu ne ant 
lankos tai pamatęs ja isz namu 
ateis. O Mare matydama jog 
sesuo visai apie tai nepaiso, 
vis piktesne buvo.

Katre tame nem'ate sau jokio 
pavojaus,, bet juo daugiaus 
Katre su Jonu draugavo, juo 
Mare piktesne buvo ant sesers 
ir juo daugiaus, teisybe, sesuo 
save ant pavojaus iszstate.

Kiek syk Jonas gryžo isz tur
gaus, visados parneszdavo Ka
trei visokiu mažu dovaneliu: 
tai špilka, karolėlius, skepetai
te ir 1.1. Ji tas dovanas priim
davo nieko blogo nemislydama 
ir priesz Mare puoszesi kad 
liktai ja erzinti, taipgi ir isz 
Jono juokėsi kad jis ant tokiu 
niekniekiu pinigus iszduoda. 
Bet ka-gi jis ir veiks su tais pi
nigais? kad iszvažiuos ant lai
vo, neturės progos kur beisz- 
leisti pinigu.

— Jis vis geriaus ne ka pra
gertu, ar neteisybe? — klausė 
sesers juokdamasi.

— Jis jau žino gerai, delko 
jis taip duosnus yra — atsake 
ironiszkai Mare: — Jeigu jis 
tiktai dėlto pinigus leistu tai 
turi savo seseri kuri butu jam 
dėkinga bet del tavęs...

— O! Marikes jis ir neuž- 
mirszo, — atsiliepe Katre: — 
jis jau jai daug dovanu isz An
glijos parvežė o toki mažmo
žiai neturi del jos dideles ver
tes o ji galop ir neužvydi.

— Tiktai nemislyk kad asz 
taip darycziau būdama ant ta
vo vietos — tarė Mare: — bet 
tu apie tai nieko nepaisai; asz 
neturecziau kur akiu dėti isz 
sarmatos priesz žmones.

Viena vakara Katre labai vė
lai pargryžo namo. Mare dar 
nemiegojo. Iszgirdus kaip jos 
sesuo su matrosu prie duriu 
kalbėjosi, tad seserys vėl labai 
susibarė. Mare inirszus isz pik
tumo puolė ant sesers ir biskiu- 
ka apdaužė. Katrės liko burna 
labai subraižyta. Ant rytojaus, 
žinoma, Jonas ta viską patemi-. 
.jo ir kalbėjo Katrei jog kita 
syk ir jam taip klius. Katre 
ginezijo kad ne.

— Bet ji nejuokauja —- tarė 
Jonas: — kad žinotum kokias 
ji akis daro, kada mane sutin
ka; ji negali to užmirszti kad 
asz Kubilienės už pirszlius ne
priėmiau.

— Juk tu gali .su ja ženytis 
— pridūrė Katre: —daryk ta, 
pakol asz bjauriai iszžiuriu 
nuo subraižymo.

— Ji galėtu džiaugtis, —sa
ke Jonas: — kad ji norint taip 
graži butu, kaip tu dabar api
braižyta. Tuszczia to, tas greit 
iszgis.

Katre tiktai bijojosi kad tie

Taip iszpylusi visa savo szir-! užkviesti, 
dies piktumą ant sesers aplei
do stuba; lauke sutikusi berną 
Jurgi Matuti ant jo paskutini 
savo piktumą iszliejo už nege

subraižymo ženklai nebūtu žy
mus ant gobtuviu (vestuvių) 
kurios už asztuoniu dienu su- 
siedijoje turėjo būti. Ant minė
tu vestuvių buvo visi susiedai

Matrosui dar tiek J
laiko vakaciju liko kad ir jis 
ant tu vestuvių galėjo pasi
linksminti.

— Szokiku tau netruks, — 
užtikrino Jonas Katre meiliai 
jos balta ranka spausdamas.

Katre nuo to laiko daugiaus 
jokios a'tydos ant sesers neat- 
nreipe, iki sziol ji savo jauni
kio, kad sesuo mate, niekados 
ilgai nelaikė, didesne dali die
nos jie būdavo drauge, sykiais 
iki vėlaus vidurnakezio girde
li buvo ju klegesis ant gatvių. 
Tas linksmas būdas gyvenimo 
turėjo ženklinti kad ji tos su
eigos visai nuo svieto neslepe.

Vestuves buvo apvaikszczio- 
tos visai pagal sena Lietuvisz- 
ka būda ir tęsęsi beveik visa 
sanvaite. Kas tiktai užkviestas 
buvo, rengėsi jau isz laiko ant 
visko, kad geriaus už kitus pa
sirodyti, arklius szere geriaus 
kėlės sanvaites pirm to. Mare 
taipgi nesigailėjo iszduoti ber
nui Jurgiui Matucziui avižų 
arkliams, kad jie galėtu pasi
rodyti ant veseilios ir savo 
ūkei garbe atnesztu.

IV.
Nedėlios ryta priesz vestu

ves jau ratai stovėjo žandenoje 
iszpuoszti invairiomis gėlėmis. 
Gale ratu užėmė vieta Petras 
Perkūnas ir jo sena motina, 
karszinczia, viduryje abi mer
ginos, apsiredžiusios szventa- 
dieniniais rubais. Ypatingai 
Mare ta karta buvo iszsipuo- 
szus sniego kaltais marszki- 
niais. • Abi turėjo didelius 
kvietku bukietus rankose. Vos 
tik iszvažiavo in vieszkeli, tuo- 
jaus ir isz Vežaicziu kiemo pa
sirodė vežimas, vežime sėdėjo 
tiktai Jonas Vėžaitis su sesere 
Marike, abudu szventadieni- 
niai apsirenge. Tuojaus prasi
dėjo linksmas važiavimas: Vė
žaitis kuris pats furmonavo, 
atsistojas dikeziai plake ark
lius su botagu norėdamas pra
važiuoti. Bet Matutis, Perkūnu 
furmonas, nepasidavė, vis už
suko jiems kelia tai po kaires, 
tai po deszines, visai sykiais 
prie griovio, kad tik kelia už
kirsti. Sykiais rodėsi, jog visi 
suvirs in griovi. Prisiartinus 
prie kiemo, kur jaunikis gyve
no, sulaikė arklius, kad biski 
atsikvėptu ir taip visi pribuvo 
ant gobtuviu laimingai be jo
kio atsitikimo.

Ant vesilios jau buvo susi
rinkę visi svecziai. Pirmu va
žiavo in 'bažnyczia jaunikio ra
tai; vežimai tėvu ir svecziu se
ko juos. Miestelyje ant turga
vietes prie traktieriaus visi su
stoja iszsedo ir ėjo pešti in vie
tine bažnyczia, kur jau girdė
ti vargonus grajinant. Po su- 
žiedojimo tuojaus, po mažos 
užkandos traktieriui, sėdo vi
si in vežimus ir gryžo in nuo
takos namus kelti veseile. Da
bar tiktai prasidėjo pasilinks
minimas: valgymas, gerymas, 
grajinimas, szokimas traukėsi 
be perstoties diena ir nakti iki 
pat Ketvergui. Kuris pavargo, 
pasislepes kur daržinėje ant 
szieno arba sziaudu iszsimiego- 
jo, pakol kitas ji atradęs nepri
kėlė. Mare Perkunaite irgi 
linksminosi su jaunais vaiki
nais. bet visados buvo atsargi 
neperžengti rubežiu žaidimosi, 
ta tai buvo priežastis kad ja 
greit jauni vaikinai apleido, 
paliko viena. Matrosas taipgi 
Užsikviete ja szokti bet liko be 
pasekmes.

ras buvau tau už vyra tai netu-

— Nesiklapatyk,.— sake ji:
— kad asz norėsiu szokti, man 
vaikinu nestokuos, bet asz ge
riaus noriu prisižiūrėti.

— Ka tu turi priesz mane, — 
klausė Jonas nuo sznapso isz- 
kaites: — juk asz tau nieko! dus prie Jono sake:
blog nepadariau? ( — Kas dabar bus, Jonai? Į

Ji užtaupe lupas isz piktu-1 — Kas bus? — atklause: — 
mo. tu žinai kad mano vakacijos

— Nesuprantu, jeigu asz ge- baigiasi.
— Taip, bet su savim asz ta- <

bet ji jam nieko neatsake. Jis 
iszsuko su ja isz vieszkelio in-į 
girios takus, laikdamas jos 
ranka o ji nesiprieszino. Jie 
ėjo ilga yalanda tylėdami, ant’ 
galo Katre areziaus prisiglau-j 

ri ko gedintis su manim pa- 
szokti.

— Su tokiu, kaip tu, nenoriu 
visai szokti, — atsake Mare 
dantis rodydama.

— Kuom asz esu — murmėjo 
jis jai: — žmones kalba kad tu 
Katrei užvydi.

— Tegul buna taip! — nusi
juokė ji ir atsisuko nuo jo: — 
aeziu tau, būti kaip ji apgauta.

Jis sukando lupa. Ka ji mis- 
lina? ar asz apgavau Katre? jo 
sanžine nevisai buvo czysta. 
Jis su Katre tyczioms tiek ge
re kad ji paskui užsimirszus 
pradėjo visokius niekniekius 
kalbėti. Su Katre jis mieliau
siai ir daugiausiai szoko, juodu 
daugiausiai drauge valgė ir 
gere, po kiemą ir soda vaiksz- 
tinejo, ir jeigu kas pirma dar 
apie juos abejojo, dabar žednas 
persitikrino ir .skaitė už insi- 
mylejusia pora.

Seklyczios kampe altanka 
del jaunuju su beržo szakomis 
isz'klota ir su kaspinais isz- 
puoszta jau nuvyto. Jau laikas 
artinos kad jaunosios vežimas 
su kraieziu prikrautas pava
žiuotu prie duru. Jaunaja kie
tyje pati motina aprengė in ke
lione; jaunasis neva, pagal se
no budo, veržėsi in kieti gina
mas nuo jaunosios giminiu, 
kad ja varu iszvežti in savo gy
venimą. Ji iszejo apsirengusi 
jau kaipo mpteriszke. Taipgi 
prigulėjo prie gero tono, kad ji 
rode dideli nenorą važiuoti isz 
tėvo namu ir apkibusi buezia- 
vo verkdama savo motina. Ant 
galo pavelijo ji save pasodinti 
ant vežimo, jaunikis sėdosi 
greta jos ir iszvažiavo visa ve
seile in jaunikio namus kur ve
la isz naujo prasidėjo naujas 
pasilinksminimas kuris tęsęsi 
per kėlės dienas.

Perkūnas buvo per daug už
sitraukęs priesz atsisveikini
mą. Mare iszrado už reikalinga 
seni namon isžsiunsti; jai pa
ežiai jau seniai tie trankymai- 
si buvo nusibodę, dabar turėjo 
gera proga nuo tos kompanijos 
prasiszalinti. Matutis, kuris 
taipgi nevisai blaivus buvo, 
pamaezijo jai seni in vežimą 
pasodinti. Katre apreiszke kad 
ji dar nevažiuos namon bet in- 
siskverbe in vežimą brolio Jo
no Vežaiczio. Vėžaitis trankė
si dar kelias dienas ant vesei
lios su Katre, ant pabaigos pri
mine jai jog greit tuges ja ap
leisti. “Miegok sveika!”

Katre buvo labai pavargusi, 
atsikėlė labai vėlai, nusiminusi 
ir tylinti. Mare net patemijo 
kad Katre biski apsiverkus. 
“Ar jau ir tu syki atsikandai 
linksmintis,” mislijo: vienok 
ir tavo linksmos dienos syki 
pasibaigs.” Ji žinojo kad ma
trosas ture's greit iszvažiuot, 
taigi del tos priežasties Katre 
buvo taip nusiminus..

Pavakaryje Jonas sėdėjo ant 
tvoros pakelyje, laukdamas 
Katrės. Po valandos ėjo Katre 
pro szali neva atlankyt Mari
ke. Jis szauke ja sznibždoms: 
“Psi, psi,” ir šėke paskui ja, 
kadangi ji nusidavė negirdinti. 
Ji padavė, teisybe, jam ranka, 
bet atkreipė veidą nuo jo.

— Kas tau yra ? — klausė jis

ves negaliu imti.
— Ne, tai turim būti užganė

dinti taip, kaip yra, to juk mes 
negalim taip...

Jis sutraukė peczius. Katre 
pradėjo staigiai ir balsiai verk
ti, jis ja apkabino rankomis.

—' Neverk, — .sake jis su nu
siminusiu veidu: — kas toliaus 
tai viskas 'bus gerai.

Ji nusiszluoste su rankove 
aszaras nuo akiu.

—: Toliaus bus :—

PIRMOS PAGELBOS 
KREPSZELIS

VISIEMS
Ant lauko keptas maistas 

yra labai skanus bet ar jis vi
suomet yra sveikas? Vakaci- 
joms iszvykes žmogus visoki 
maista valgo, kas tik jam duo
dama. Jis nemansto ar tas val
gis jo sveikatai yra geras ar 
blogas. Suvalgo ir gana. Akty- 
viszkas ant lauko gyvenimas 
paakstina žmogaus apetitą ir 
tankiai žmogaus viduriai ant 
tiek apsunkinti kad jam jo va- 
kacija jokio gero neatnesza.

Vykstant vakacijoms svar
bu pasiimti su savim neku
rtuos daigius. Tarpe tu svar
bia role užima bikarboniszka 
soda (bicarbonate of soda), 
paprasta kepimo soda, nes ji 
yra pirmutine pagelba sujudin
tiems viduriams ir ja pataria
me dėti ant indeginimu ir ant 
insektu inkandimu. Viduriu 
nevirinimui imk szauksztuka 
in stiklą vandenio. Inkandi- 
mams ar indeginimams uždek 
szlapio '“bicarbonate of soda” 
tiesiog ant žaizdos.

Patartina netik namuose tu- 
leti sekanezius daigtus del pir
mos pagelbos bet kur tik ne
vyksi su savim vežtis —

Du gazos bandažus—raiszte- 
lius 2% coliu ploczio,

Viena ritini limpanczios ples- 
tros (adhesive plaster), coli 
plataus,

Viena tuziną saugiu spilku- 
cziu,

Viena uncija sugeriamos va
tos,

Viena mąstą paprasto steri
lizuoto gazo,

Viena uncija j odos,
Dvi uncijas “permaiganate 

of potash” (gyvaeziu ir insek
tu inkandimams),

Viena tuziną viduriu paliuo- 
savimui pilių (tik augusiems— 
doza 1 ar 3 piles),

Aromatiszku amonijos spiri
tu (vartokite % ar 1 szauksz
tuka in. stiklą vandens sužadin
ti kūno veiklumą),

Du vatos raisztelius 3 coliu 
platumo,

Keturias uncijas “ricinos 
aliejaus” (castor oil) tik vai
kams,

Viena kliniszka termometrą,
Viena karsztam vandeniui 

maiszeli. —F.L.I.S.

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.

g TARADAIKA g

Vai vyrueziai, dipreszion 
laiku,

Atsirado daug szeszku, 
Nekurie naktimis lando, 

Kad ka toki pavogti bando, 
Per svetimus langus lando, 
Vienas per langa insmuko,

Nevos jeszkoti kirvuko, 
Bet ji nelaime patiko, 

Burdingierius lovoje užtiko, 
Netikėto sveczio nusistebėjo,

Net gvoltu rėkti pradėjo, 
Tuojaus negalėjo atsakyti,

Namiszkis kantrybes neturėjo, 
lUž kudlu stvėrė,

Per terla kelis reže, 
Ant žemes parklupo,

Ant krutinės svecziu užklupo, 
Didelis givalt pakilo, 

Nepraszyta “oszka” iszvijo, 
Pas vaita pavadino, 

Penkesdeszimts doleruku 
pagamino.

Tas Pittstone atsibuvo, 
Bet kur tas atsitiko, 

Nesakysiu ant kokios ulyczios, 
Bet netoli nuo bažnyczios.

♦ ♦ ♦
Džerzeje gyvena grinoriu 

szeimyna, 
Kuri prajuokino jau ne viena, 
Badai pribuvo isz Kanados,
O jau pasidarė sau Ledos, 
Žmogelis statosi save už 

eicilista,
Ne eina ne in bažnyczia ne 

viena, 
Užsiima niekystom per diena,

Turi pas save mergele, 
Labai didele pasileidele, 

Priek tam da kelis burdin
gierius, 

Tikrus Bolszevikiszkus
Žalnierius, 

Viena nakti padare 
Tarp saves batalija, 

O už ka?
Ugi už taja mergica.

Aplinkinei kaimynai pabudo, 
Vienas kitam mergica užvydo, 

Riksmas baisus pakilo, 
Kaimynai isz miego sukilo.

Apsimalszino patys, 
Apsidraskė kaip morezines 

kates,
Sarmata padare visiems, 

Ir savo tautiecziams. 
♦ ♦ ♦

Ana diena pro Mainersville 
važiavau, 

Pusėtinai ten Lietuviu užtikau, 
Yra ten daug davadnu,

Ne jokiu vėjavaikiu, 
Knygas ir laikraszczius skaito, 

Veju nesivaiko, 
In bažnyczia atsilanko, 
Po karezemas nesitran'ko, 

Per pede daug gerymp turėjo, 
Ba geras žmogelis apdalinėjo, 

Gere ir dainavo,
Kiti po stabas lekavo.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui laztikimiaušia Graboriu* 

:: Gabiauaia* BaUamuotojaa :>
.- Geriausia Ambulance .. 

cC patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- Cč 

SC kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

Ina pasirinkimą meta-
liszku ir kieto medžio Tg 
Grabu. Laidoja nu- lt 
mirelius pagal naujau- 
šia mada ir mokslą. I|

Turiu pagialbininka K 
moterems. Prieinamos Jį 
prekes.

DU OFISAh 
MAHANOY CITY;516 W. Šprote Sfc. 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
. TriefciaM ____

Į Girtuoklio Pamokymas

Lietuvos sodžių gyventojai 
žiema, atėjus vakarui, nedega 
tuojau žiburio ir nesiima dar
bo bet yra papratę sakytis isz 
pradžių pasakas ir sziaip juo
kingus atsitikimus. Viena va
kara mums musu bobute papa
sakojo szitoki atsitikima:

Užalksniu sodžiuje, Dieve 
duok jam dangų, man augant 
gyveno ūkininkas Jokūbas 
Liepa, kuris labai mėgdavo in- 
sikauszti. Nebuvo tokios tur
gaus dienos kad jis sugryžtu 
su szviesa namo, visuomet nak
ti arba kita diena iszryto. Pati 
su vaikais verkdama prasze 
vyro kad nustotu gerti bet jis 

'nei klausyti nenorėjo ir butu 
gėrės kaip gere jeigu nebutu 
jam pasitaikiusi viena nelaime 
kuri ji nuo to atpratino. Mat, 
karta apiszaite rudens nakti 
gryžo jis insigeres isz Jonisz- 
kelio namo. Buvo tamsu ir ji 
suėmė baime kad neužpultu ko
kios baidykles ir nepasmaug
tu. Skubina, kiek tik leidžia jo 
silpnos kojos. Sztai pakelyje 
pamato kryžių ir puola prie jo, 
norėdamas pabueziuoti kad 
tik Dievas gelbėtu. Kryžiaus 
butą papuvusio isz pažemes ir 
gerokai pakrypusio. Taigi, vos 
tik jis spėjo savo meszkos gle
biu ji apkabinti, szis — blokszt, 
pargriuvo ir prislėgė girtuok
li. O tas persigandęs praszyti: 
“Dievuli, Dievuli, paleisk! 
Daugiau nebegersiu, kol gyvas 
busiu, tik paleisk!”

Dejuoja vargszas, spardosi, 
praszosi paleisti bet kryžius 
laiko prislėgęs ir nepaleidžia. 
Girtuokli pradėjo imt szaltis. 
Jau visai iszsipagiriojo ir vėl 
pradėjo praszytis, rėkti, szauk- 
ti Dievo pasigailėjimo: “Die
ve mano. Dievuli, Dievuleli! 
tik paleisk — daugiau niekad, 
niekad negersiu.”

Gerai kad dar jo riksmą isz- 
girdo arti esanezio sodžiaus 
žmones, kurie ateja ji iszgelbe- 
jo o kad ne, tai gal ir visai 
butu gavės gala nuo .szalczio.

Nuo to įkarto Jokūbas jau' 
niekad nebėgere ir isz mieste
lio laiku gryždavo namo. 
Džiaugėsi linksmai jo pati ir 
maži vaikucziai, kad geriauses 
Vieszpats iszgelbejo ju teveli 
nuo to nedoro girtuoklystes in- 
proezio. Geras buvo pamoky
mas girtuokliui!

Skaitykite “Saule” ’

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c V1SOS TRYS 25c
KNYGUTES

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



SAULE’’ MAWAW0V CITY. P A.

Žinios Vietines Arabai Su Žydais Da Vis Kivirczinasi

— Visos publikines mokyk
los prasidės Seredoje, 7 diena 
Rngse jo-Sep t ember.

—• Isz priežasties kad ne- 
sziotojai “Saules” turi lanky
tis in mokykla todėl vietoje 
isz ryto, neszio'tojai iszneszios 
laikraszti po piet.

— Cesare Capone ir Kazi
mieras Klementaviczius likos 
pastatyti po 500 doleriu kauci
jos, už apga vysta ir neteisinga 
apflaikyma paszialpos nuo val
džios. Vienas aplaike 500 do
leriu, o kitas 113 doleriu.

— Staigai susirgęs szir
dies liga, Peter Lahey isz Col- 
so peczes, likos surastas negy
vas lovoje. Buvo nevedias ir 
gyveno pas seseri.

— Praeita Ketverge ryta, 
apie 4 valanda, vagis iszmusze 
langus kromuose Bohorad iv 
Kirchner & Murtin, ant W. 
Centre uly. pasiimdami drapa
nų isz lango. Palicija tyrinėja 
vagysta.
t Staigai szirdies liga mi

rė Povylas Baneviczius, apie 
50 metu amžiaus, 538 E. Pine 
ulyczios, praeita Ketvergo ry
ta, laike darbo Suffolk kasyk
lose. Baneviczius tame laike 
pradėjo dirbti ant antro szifto 
kada staigai susirgo. Paszauk- 
tas daktaras nutarė kad jau 
yra mires. Velionis itaja diena 
jautėsi gerai kada apleido na
mus, nesitikėdamas kad mirtis 
paskui ji seka. Velionis pribu
vo in Amerika apie 40 metu 
adgal o mieste pergyveno apie 
17 metu, laikydamas kitados 
saliuna ant 539 E. Mahanoy 
ulyczios. Paėjo isz Kauno gu
bernijos, Panevėžio apskriezio, 
Lebeniszkiu kaimo. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos ir 
vietines kuopos S.L.A. Jo pati 
mirė apie 16 metu adgal. Pali
ko sunu Edwarda ir dukteres 
Emilija, Helena ir Lilija, kai
po seseres Ona Szulkauckiene 
ir Barbora Krukiene ir du bro
lius Daminika mieste ir Joną 
kuris gyvena Quakake. Laido
tuves atsibuvo Panedelio ryta 
su bažnytinėms apeigoms.

— Žmones pradeda rugoti 
ant jaunu vyruku ir vaiku kad 
pasielgineja bjaurei ant uly- 
cziu ir naktimis net bjauru ma
tyt ju darbelius. Tame kalte 
yra tėvu kurie visai netemina 
ant savo vaiku pasielgimu ir 
duoda jiems visame valdžia. 
Mokyklose taipgi privalo in- 
skiepineti dora pasielgimą ir 
kaip jiems pasilikti gerais ukc- 
sais szio miesto bet apie tai ne 
neužmena ir toki vaikai kada 
paauga yra gerais kandidatais 
in kalėjimus ar ant elektriki- 
nes kėdės.

— Jonas Vardžikas, kuris 
praeita Ketverga likos mirti
nai sužeistas per automobiliu 
kuri vare žmogus isz miesto, 
mirė Nedelioje Ashlando ligon- 
buteje. Tyrinėjimas eina apie 
užmuszima, per vaistine pali
cija, kuri pastate kaltininką po 
kaucija.

— Szv. Vardo Draugavę 
turės savo metini iszvažiavima 
Immaculate Heart Akademijoj 
artimoje Ashlando, Nedėliojo 
po piet, 18-ta Septemberio, 3 
valanda po piet. Tame iszva- 
žiavime dalyvaus drauguves 
isz Skulkin o ir Carbon pavietu.

— Jonas Kosik, 46 metu 
amžiaus, likos surastas kaban
tis ant virvės netoli Delano. 
Manoma kad žmogus pasikorė 
isz rupesties, Giminiu neturėjo.

Vienas isz Žydiszku darbininku, kuris likos pavojingai 
sužeistas peiliu, yra vedamas pas daktara. Likos jisai sužeis
tas laike muszio su Žydais Jeruzaleme. Norints Anglija sten
gėsi padaryt tonais paredka ir apmalszyti neapykanta tarp 
Žydu ir Arabu bet maiszacziai nepaliauna.

—• Raudono Kryžiaus Drau
guve atsidarys 5ta d. Septem
berio, Mahanoy ulyczios moks- 
laineje. Tieji, kurie reikalaus 
paszialpos gali in fenais atsi- 
szaukti.

•— Musu artimam miestely
je Ashland, buvo didele Mum
mers Paroda ir daugelis žmo
nių dalyvavo isz musu miesto 
kaipo ir Eagles benas.Panedeli 
diena buvo paszventinimas di
delio stovylo ant atminties Mo
tinu.

SHENANDOAH, PA
■f Subatoje likos palaidotas 

gerai žinomas Jurgis Valentą, 
isz Nr. 3, kuris mirė pareita 
Utafninką. Velionis paliko 
paezia ir penkis vaikus. Lai
dotuves atsibuvo su pamaldo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje, 
palaidotas parapijos kapuose. 
Buvo skaitytojas- “Saules” 
per daugeli metu.

Varszava, Lenk. — Myne 
žmonių, susidedanti isz 1,000, 
užklupo ant knygų kromo 
Bielske isz kurio isznesze vi
sas Vokiszkas knygas ir sude
gino. Daug žmonių sužeista.

GERAI ATSAKE.

— Ant ko įgali pažyti sena 
viszta?

—• Ant dantų, ponas profe
soriau.

—■ Kvailys esi,—argi visz- 
ta turi dantis ?

—> Bet asz turiu, ponas 
profesoriau.

ISZ LIETUVOS
KAIMIETIS SUDEGINO 

RUGIU VEŽIMĄ.
Jūžintai., — Jūžintuose pil. 

N., veže rugius, ir kadangi ve
žimas per auksztai sukrautas, 
arklys pabūgo ir sustojo. Pi
lietis pasiszauke du patarėjus 
ir klausia patarimo, kaip arkli 
iszjudinti. Tie paėmė gnužte 
sziaudu ir pakisze po arklio 
papilve padege. Arklys, pa
jutęs liepsna vežimą patempė 
ir užsidegė sziaudu vežimas. 
Su deganeziu vežimu arklys 
bandė pasiekti trobas, bet spė
ta nuplauti pakinktus. Koros 
su visais rugiais sudegė. Tai 
pamoka visiems tokiems neisz- 
maneliams.

RUGIUOSE PADARE MER
GINAI OPERACIJA.

Sziauliai.—Ana diena Sziau- 
liu apskrity buvo szitoks atsi
tikimas: Tula panele būdama 
4 menesiu neszczia ir vengda
ma visuomenes paniekos, nu
vyko in Tryszkius pas tūla 
Prane Fosaite padaryti abor
tą. Szi, vengdama savo arti
mųjų, nusivedė vargsze mergi
na in rugiu lauka ir ežia pada
re jai aborta.Bet tas iszejo taip 
nevykusiai, kad mergina rei
kėjo vežti ligonbuten ir tenai 
paaiszkejo visa operacija ru
giuose.

SŪNŪS ISZVOGE MEDU, O | 
TĖVAS ISZVIJO ISZ

NAMU PACZIA.
Laumaicziu kaime Mosėdžio, 

valscz., ūkininkui Alb. Viskan- ■ 
tui pavogė bites su visu aviliu.: 
Jau pereita žiema buvo iszdra-' 
skyli trys jo aviliai ir biteles 
iszszalo. Dingus bitėms, savi
ninkas intare to paties kaimo 
jaunus berniukus, kurie linkti-‘ 
mis dažnai slankioja patvo j 

,riais. Palicija padare krata ir, 
j rado net drabužius aptepliotus 
medum. Berniukai 'bus teisia- i 
mi. Vieno isz tu jaunuoliu tė
vas A. J., vedes antra paezia ir 
gerai gyvenas. Iszgyvene jau 
12 metu. Bet kaip suseko me- Į 
daus vogimą, pamote neužtare 
posūnio, todėl ja tėvas iszvijo 
isz namu.

UOSZVIO ŽUDIKAS PATS 
NUSIŽUDĖ.

Žudikas Juozas Bagdonavi- 
czius, priesz keliata dienu nu- 
szoves savo uoszvi Alex. Janu- 
szauska, netoli savo sodybos 
revolverio szuviu ir pats nusi- 
szove, nenorėdamas in teisin
gumo rankas pasiduoti.

SUVARĖ JAM TRIS 
REVOLVERIO SZUVIUS.

Kaunas., — Kauno laikrasz- 
cziai pranesza, kad tūlas F. 
Balutis tenai perszove trim re
volverio szuviais paszto revi
zorių J. Danguti. Pasikesin- 
tojas F. Balutis aresztuotas ir 
uždarytas in kalėjimą, o su
žeistasis Bangutis guli Kauno 
ligonbutej, po operacijos gydo
mas. Bangutis tiesiog stebisi 
ir nesupranta, kuriais sumeti
mais F. Balutis kėsinosi ji nu
žudyti. Priesz keletą metu už
puolikas tarnavęs Pakuonio 
paszto virsziniiiku, bet del at
rastos ten netvarkos isz 
kuonio paszto virszininko 
reigu buvo paszalintas 
pažeminimu perkeltas 
svali valdininku.
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KATI-PASIVOGĖ VARINI 
LA, IR NORĖJO PINIGUS 

DIRBTI.
Mariampolis. — Mariampo- 

llszkis R. Garliauskas isz vieno 
kaimyno pavogė varini katilą, 
manydamas, kad isz to katilo 
bus galima prisidirbti daug 
monetų, bet tuojaus pakliuvo. 
Mariampoles apygardos teis
mas Garliauiska nubaudė pus
antrų metu sunkiuju darbu ka
lėjimo.

PRANESZIMAS W. Centre St., Mahanoy City, pirko 
Jono Cisariko Apdrąudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Kareiviai Eina Per Upe*^.

Iszpaniszki valdiszki kareivei eina per upe Ebro kovoti su pasiikeleleis. Tiltas pa 11 5 
tas ant luoteliu. Pasikeleliu vadas Franko turėjo trauktis szalin isz tosios aplinkines ' a 
valdiszki ikareivei užėmė taja aplinkine. .

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. vi 
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymat 
apie Savizrola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ......................  1®*

No. 158 Keturios istorijos api» 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa* 
begele; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu..........................

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25c

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .............................. ..10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu....................25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nanto j. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo ; 
Geras Medėjus........................  l.Be

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........2IW

No. 170 Asztuonios istorijos a« 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkat 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevn: 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė mUkaker- 
czio. 121 puslapiu..................    25c

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nubudimas tėvu; Kalėda vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminisias seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .................j..................... 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Pu Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus 45 puslapiu. 15c

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; ]h Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi........................ 35c

No. 175 pasiskaitomo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana. ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ..........  ..15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ................................ 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c 

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c 

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........15w

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu....35" 

No. 132 Trys istorijos apie An
gį orius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c 

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu.......................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ...................................15e

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c 

No. 140 Keturios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ....................... ... . 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu .................. 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ............................................. ..15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c 

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
61 puslapiu .................................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu ..............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ................................................15r

No. 149 Asztuonios is t ori j oi 
apie Dede isz Amerikos; pasaka ma
nu Dzedzes (Dzukiszka) ; Viena ne- 
dele teisybes; Iszgydintas; Nedoras 
Dede; Atsigavo; Valkata; Paukszte- 
lis Jezuso; teipgi keletą juoku ir ki- 

35c tokiu paskaitymu. 48 pus.......... 15e
Keturios istorijos apie 

akmenoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa- 

61 puslapiu....................15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

50o

101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas kri-
minaliszka- apraszymas, 202 pus. 35c

No. 10S Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skrtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga? 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................... 25c

Laukai Iszrodo Kaip Mariu Vilnys
Farmerei isz naujos aplinkines Weirengen, Nederlandnose, kuri buvo kitados po van

deniu bet taja vieta vėliaus iszdžiovino ir užsėjo rugius, dabar turi isz fenais gera rugepjute. 
Laukai jau nukirpti ir iszrodo kaip mariu vilnys isz tolo.

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltoszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

No. 108 Szeszios istorijos apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus priminimai; Szeparka; 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie 
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint 
atmaina oro. 59 puslapiu............ 25c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jv.rf is; Galinga ypata galyb.e meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................ 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kito szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
F.antra Alena; Motyna eiles; Gudri : 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi-| 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- | 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. ...15c Į

: No. 117 Septynios istorijos apie ■ 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas su-| 
ms; Karalius gentelmonas: Karcze | 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 

įble; Motina sopulinga; Meile sūnaus.
181 puslapiu.......................................... .

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. -45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Lnoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu.................................... 15c l

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu .

No. 121 
Vaiki jozai; 
ikialbtojas.

No. 123
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu...... 15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas;

15c

No. 150 
Duktė 
stasis; 
slapti.

No. 
Vaitas
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ..........15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ......................................... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .........................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie u-   _
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus-i Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
lapių .............................................15c Preke .........  įįg
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