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Isz Amerikos
MIRTIS UŽ LIEŽUVI
MOTERELE KRIMTO SAVO 

VYRA BE PALIOVOS; TA
SAI BUVO PRIVERSTAS 

JA NUŽUDYT.

Oliver, Me. — Pirmiausia su- 
raszes savo paskutini testa
mentą, kuriame paliko po vie
na doleri del savo dvieju dukte
rų o du sūnūs paliepė atiduoti 
in pataisos narna, Kristupas 
Tannery, kontraktorius ir sta
tytojas namu, nužudė savo pa
ežiu paleisdamas jai dvi kulkas 
in krutinę, po tam pats sau szo- 
ve in galva.

Palicija po žudinstai surado 
laiszkeli kuri Tannery surasze 
priesz papildyma tojo darbo 
kuriame aiszkina kad ilgiaus 
negalėjo aukensti kasdieninio 
krimtimo savo paezios ir jos vi
sokiu ibjauru iszmetinejimu to
dėl nutarė szi gyvenimą už
baigti ir o draug nužudyti savo 
paezia kad ant visados apmal- 
szytu malima jos 'bjauraus lie
žuvio.

Negalima dasiprast del ko jis 
paliko savo dukterems tiktai 
po viena doleri o gal jos prigial- 
bedavo motinai krimsti tęva.

AKIS UŽ MEILE
LINDO PRIE KITOS MOTE
RES, KAIMYNAS ISZMU- 

SZE JAM AKI.

Camden, N. J. — Vincas 
Ziemba, 39 metu, iszdure aki 
savo1 kaimynui Povylui Kuczin- 
s’kui, norints ji nepažinojo, tik
tai paskutinėje dienoje, kada 
jis kalbėjosi su jo paezia, kuris 
kelis vakarus nesirado namieje 
ir kada su kaimynu turėjo ge
rus laikus po rodhauzes ir kitas 
vietas.

Vincas užtemines kaimyną 
kalbant su savo paezia, pribėgo 
prie jo ir taip smarkei uždavė 
su kumszczia in aki kad toji isz- 
leke.

Sudas nubaudė Vincą ant 300 
doleriu kad užmokėtu nu
skriaustajam už iszmuszima 
akies.

Kuczinski iszsiteisindamas 
kalbėjo buk kaimyno paezios 
nepažinojo ir niekad su ja ne
draugavo ir niekur su ja neva
žinėjo tiktai taja diena Zem- 
biene sulaikė ji ant ulyczios pa
klausti kokis bosas eina iii pa
skirta vieta. V yrąs pamatęs ja 
kalbant su juom, be jokio iszsi- 
aiszkinimo pradėjo ji “pun- 
cziuot” su kumszczia iszmusz- 
damas jam aki.

PRAKEIKĖ VYRA
NETURĖJO RAMYBES TO
DĖL NUŽUDĖ SAVO SZVO-

GERI PO TAM PATS SAU 
ATĖMĖ GYVASTĮ.

Buffalo, N. Y. — Antonio 
Feretti, 40 metu, mirė nuo szu
vi o koki aplaike nuo savo szvo- 
gerio Joakimo Celanti, 42 me
tu, kuris po tam paleido sau ke
lis szuvius mirdamas ant vie
tos.

Ferretti turėjo maža sztoreli 
pas kuri tankei atsilankydavo 
jo szvogeris bet szi kart po pa
sisveikinimui jo paleido in ji 
szuvi po tam atėmė sau gyvastį.

Palicija pradėjo tyrinėti ko
kia buvo tame priežastis kad 
Celanti nuszove savo szvogeri 
ir pats save ir ant galo isztyri- 
nejo nuo kaimynu kad priežas
tis tame Ibuvo Joakimo “ pra
keikimas” kuri mete ant jo, jo 
motere, gyvenanti Italijoj. Vy
ras motere apleido dideliam 
varge iszplaukdamas in Ame
rika keliolika metu adgal. Ce
lanti tuom labai rūpinosi ir bu
vo neramus tuom prakeikimu 
nes Italai yra labai lengvatikei 
ir mane kad paezios prakeiki
mas iszsipildys. Kartais jis 
vaikszcziojo kaip pamiszes ne
turėdamas pasilsio.

IszKaresLauko Isz Visu Szaliu

KLIKSMAS MOTERES AD- 
GAJVINO MIRUSI.

Bartonsville, Md. — Dakta
rai aszaukti pas farmer! Roy 
Oshmann, 84 metu amžiaus, tik
rai nutarė kad jis yra mires pa
sirgęs kėlės sanvaites. Jo mote- 
re, 71 metu, stovėdama prie lo
vos mirusio vyro, iszgirdus kad 
jos vyras ant tikrųjų yra mi
res, graudingai sukliko ir pra
dėjo verkti. Ant jos balso vyras 
pravėrė akis, stengdamasis at
sikelti lovoje, ka matydama 
motore, taip persigando kad 
krito'negyva ant grindų. Vyras 
in dvi valandas vėliau, ant tik
rųjų mirė nuo susijudinimo re
gėdamas negyva savo gyveni
mo drauge.

AUGINT BULIUKĄ
SKLEPE

DABAR JI NEGALI ISZIMTI

NUŽUDĖ MIEGANTI 
ŽMOGŲ.

Uniontown, Pa. — Farmeris 
Robertas Sweeney sziadien yra 
dideliam rūpestyje kaip iszim- 
ti isz skiepo savo mylima buliu
ką kuri užaugino nuo mažens ir 
dabar negali jo isz skiepo isz- 
imti. Farmeris ji augino skiepe 
kad jam nebutu szalta, szere ji 
gerai ir dabar kada buliukas 
užaugo ant buliaus, dabar far
meris krapszto sau galva kaip 
ji isz tenais iszimti ar szmotais 
ar iszverst siena skiepo per ka 
jo namas sugriutu. Bulius yra 
per brangus del paskerdimo. 
Aplaike jis daugeli patarimu 
kaip taji dalyka geriausia at
likti bet ne vienas jam lyg sziol 
nepatiko.

VIENUOLES
ISZGIALBEJO

20JLIGONIU
ISZ DEGANCZIOS LIGON- 

BUTES.

Waterville, Me. —■ Vienuoles 
su pagial'ba dažiuretoju ligo
niu, netemindamos ant liepsnos 
ir durnu, iszgialbejo devynes 
motinas ir ju kūdikius isz de- 
ganezios ligonlbutes Szv. Vin
cento. Visas motinas ir kūdi
kius isznesze in kita dali ligon- 
butes. Liepsna kilo skiepe ir 
greitai prasiplatino in virszu- 
tinius rūmus. Ugnis padare 
bledes ant 20 tukstaneziu dole
riu.

Philadelphia. — Kas tokis 
insigaves in kambari Antano 
Siradskio, 26 metu, paleido in 
mieganti szuvi in galva už- 
muszdamas ji ant vietos. Anta
nas gyveno ant 114 Catharine 
ulyczios. Žudinsta galėjo atsi
būti apie 3 valanda ryte. Mano
ma kad žadintojas pavogė ke
lis WPA czekius kokius nelai
mingas žmogus buvo aplaikes 
kėlės dienas priesz tai.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
KALIFORNIJOJE.

Santa Clara, Calif. — Kali
fornijoj davėsi jaustis lengvas 
drebėjimas žemes kuris nors 
ir nepadare jokiu bledžiu bet 
iszbaugino gyventojus kurie 
iszbeginejo isz namu.

Alamedoje žmones taip per
sigando kad daugelis szauke 
palicija užklausdami kas atsiti
ko ir ar kur kilo eksplozija kad 
taip sukratė žeme. _

ISZMUSZE 
PACZIULES DANTIS

DVI SANVAITES PO
■ SZLIŪBUI.

Troy, N. J.,— Petras Podko- 
licki, 30 metu, kuris apsipaezia- 
vo dvi sanvaites priesz tai su 
naszle, turinezia penkis vai
kus, nubodo jam vedusis gyve
nimas ir taip pradėjo panieki- 
net savo prisiegele kad iszmu- 
sze jai keturis dantis. Tokia 
meile nubodo ir moterei kuri 
pabepe aresztavoti savo prisie- 
geli už toki pasielgimą ir da už 
tai kad prikalbinėjo jos ketu
riolikos metu duktere ant nedo- 
raus pasielgimo su juom. Pet
ras likos pastatytas po 5,000 
doleriu kaucijos lyg teismui o 
kad negalėjo tiek užsistatyt to
dėl likos uždarytas kalėjime.

VARYS AUTOMOBILIUS SU 
LAJUM IR VANDENIU.
Dallas, Tex. — Henry Garr

ett, 76 metu, elektrikierius ir 
iszradejas, ana diena apgarsino 
svietui buk jis padirbo maszina 
kuri varys automobilius ir ki
tas maszinas su pagialba lajaus 
ir vandens. (Lajus yra tai mil- 
telei kuriuos gaspadines naudo
ja ant sziuravimo grindų ir ki
tokiu dalyku ir yra labai truci- 
nanti).

Viena bleszine lajaus sumai- 
szyta su vandeniu padarys tiek 
darbo kiek 2,000 galonu gazo
lino. Dideles kompanijos pa
siūlė iszradęjui didelius pini
gus bet Garrettas savo iszradi- 
mo da neparduoda pakol ji ge
rai neisztobulins.

ITALIJA PAĖMĖ AL
BANIJA;. GYVENTO
JAI NEPASIDUODA

KELI MIEŠTAI DEGA; KA
RALIUS PABĖGO.

Tirana, Albanija. — Italai 
skaitliuje apie 25,000 vyru, di
dele f lota ir apie 400 eroplanu 
užklupo ant szio mažo sklype
lio per Didžiąją Petnyczia. Ita
lai bombardavo kelis miestus 
uždegdami juos kurie kone vi- 
siszkai sudege. Gyventojai ne
pasiduoda ir kovoja smarkei 
priesz neprietelius apgynime 
savo tėvynės.

Karalius Zog su karaliene 
pabėgo. Karaliene buvo labai 
silpna nes kieles dienas priesz 
tai pagimdė sūneli.

Daugeliu žmonių likos už- 
muszti. Svietas nesitikėjo kad 
dienoje Didbses Petnyczios Ka
talikas Mussolini užklups ant 
savo kaimyno.

Istanbul, Turkija. — Keturi 
Rusinki kariszki laivai per
plaukė -per Bosporu apsaugoti 
savo veikalus Turkijoj.

Shanghai, Kinai. — Japonisz- 
ki eroplanai bombardavo Pres
biteri j onu ’ ygisįja Hengy ange. 
Ant giliuko nieką neužmusze.

Va tikano Miestas. — Per Ve
lykas ■ Popiežius paniekino 
vieszpatystes už suardymą 
svietines taikos.

Albanija. — Italai visiszkai 
užėmė Albanijos sostapyle Tir- 
na ir paskyrė savo gubernato-
riu. Karalius Zog iszreiszke sa
vo nuomone apie užėmimą jo 
sklypo kalbėdamas: Mussolini 
turi būti pasiutėliu o Chamber- 
lainas kvailys kuris nuolatos 
miega.

Istanbul. — Badai Mussolini 
ketina neužilgio užklupt ant 
Graikijos ir apvaldyt ja kaip 
Albanija.

Juokingos Mados Mo- 
teriszku Skrybėlių

Hazleton, Pa. — Vaistine pa
licija likos paszaukta in ežio-, 
nais apmalszyti straika kuris 
kilo czionaitineje dirbtuv 
plytų. še

VAIKAI PADARE SZPOSA 
GARNIUI DABAR TOJI NE

TURI RAMAUS GY- .
VENIMO.

Sheffield, Vok.,— Ana diena 
gyventojai patemino nepapras
ta krutėjimą garniu o tai buvo 

[■isz tos priežastie®: Pradžioje 
meto keli vaikai inlipo in sena 
medi, ant kurio gyveno sau 
malsziai pora garniu. Vaikai 
iszeme pataites kiauszinius o 
in vieta gaminiu, indejo pora 
kurkiniu. Pataite iszperejo 
kurkinus ir tas buvo priežastim 
suardymo szeiminiszko gyven
imo garniu. Garnys iszmete 
kurkinus isz lizdo o pataite 
subadė lyg kraujo ir apleido. 
Sugryžo nuliudus pataite in sa
vo lizdą 'ant seno medžio ir gy
vena pati apleista nuo vislu 
ga rni u.

SKARBAS PASLĖPTAS 
PELENUOSIĄ.

Lodžius, Lenk.,— Jaskovicz- 
uosia isz gyvenimo senuko Juo
zapo Grimo, kas tokis pavogė 
isz pelenu 900 zlotu, kuriuos 
senukas buvo susiczediniais ant 
palaidojimo. Senukas šlepe pi
nigus, manydamas kad niekas 
juos nesuras,’ bet'kas tokis tu
rėjo ji nužiūrėti ir nakties lai
ke visus pasiėmė. Senukas isz 
nubudimo kad neteko viso -sa
vo 'skarbo, taip apsirgo pavo
jingai, kad in -kėlės dienas vė
liaus mirė isz rupesezio.

KROKODILIUS
SUEDE JAIVORIU

PLAUKE SU DRAUGAIS 
PRIE LAIVO — VALTIS
APSIVERTĖ, KETURI 
INKRITO IN MARES, 
VIENAS PRAŽUVO.

Amsterdam, Hollandija., — 
Ana diena atplaukė Hollander- 
iszkas laivas “Mano” isz Afri
kos. Kapitonas Edvardas Er
ickson, apsakinėjo apie baisu 
atsitikima vieno laivoriaus. 
Kada laivas sustojo vienoje isz 
Afrikoniszku pristovu, keli lai
veliai i.szmelde pavelinima nuo 
kapitono, kad jiems pavėlintu 
nusiduot in giluma sklypo in ne 
tolima miesteli kuriame ta die
na. atsibuvinejo turgals, ir no
rėjo pirkti nekuriu daiktu del 
savo szeimyhu parvežti namo.

Miestelis radosi apie de- 
szimts myliu nuo pristovo-s, 
kuria tai kelione reikėjo atlikti 
su valczia, nes miestelis gulėjo 
prie upes arti mariu. Toje u- 
peje radosi daugybe krokodi- 
liu.

Laivoriai užbaigė savo reika
lus plauke adgal prie laivo ir 
kada jau radosi arti, staigai 
valtis apsivertė ir visi gavosi 
in vandeni. ; fcrokodiliai ap
siaubė juos isz visu pusiu. Ti-ys 
laivoriai^tea^esi užsigauti ant 
apsivertusius valties ir juos 
draugai iszgialbejo nuo kro- 
kodiliu, bet ketvirtas draugas 
likos pagautas per viena kro- 
kodiliu ir suėstas akysia savo 
draugu. Buvo tai Henrikis Bi- 
orsen, kuri's paliko paezia ir 
asztuonis vaikus, gyvenantieji 
Amsterdame.

ATSZALO MEILE
APGAUTAS VYRAS UŽDA

RE PACZIOS MEILUŽI 
IN SZALDYTUVE-SZEPA
ATSINOREJO JAM DAU

GIAU MEILES.

Hereford, Anglija.,— Gilbert 
Hunneman, paguodotas nuo 
žmonių mėsininkas, nuo kokio 
tai laiko nužiurinejo savo pa
togia paeziule, buk toji susine- 
sze su jo pagialbininku, kada 
tik jos vyras iszvažiuodavo ant 
jomarko. Mesinyczioje stovė
jo didele mėsinė szaldytuve- 
szepa pilna ledo ir.toji tai buvo 
priežastim atszalimo meiles pa- 
gialbininko del mėsininko pa- 
ėziules. Ana vakara Gilbert’as 
nevos pasirengė važiuoti ant 
jomarko bet sugryžo net po 
pusiaunakeziui, dasiprasdamas 
kad jo pagilalbininkas ne tik 
biznije bet ir meileje, praleido 
meilingam glėbyje savo paeziti
les. Po kokiam tai laikui bala- 
dojimo in duris, paeziule inlei- 
do savo vyra, kuris ja sžirdin- 
gai pasveikino, tame paežiam 
laike patemino, kad szaldytu- 
ves-szepos durys buvo truputi 
pradarytos, rodos netyczia už
trenkė duris ir nuėjo gult. Ant 
ry tojaus kada Gilbert’as nuėjo 
pasiimti isz szaldytuves-szepos 
mėsos, iszszoko isz ten konia 
v isas su szale# pa gi aibini rika s, 
kuris in ja pasilėpe kada 
“bosas” sugryžo namo ir kaiip 
dūme per duris, tai lyg sziai 
dienai jo nesurado.

Sziadien nekurtos moterisz- 
kos skrybėlės iszrodo kaip 
paukszcziu namolei o szita mer
gina padirbo del savo paukszte- 
lin namelius isz tuju skrybėlių 
kurios ‘buvo rodomos ant paro
dos Detroite, Mieli. Isztikruju 
szimet moteriszkos skrybėlės 
yra tikrai pasiutiszkos mados
o moterele kuri nenori iszrody- 

ejej ii kaip “menke” neužsides to
kia skryibel® ant savo galvos.

SURADO AUKSINI KAPA 
SENOVĖS KARALIAUS 

EGIPTO.
Kairas, Egiptas. — Francu- 

ziszki jesžkotojai senoviszku 
užlieku, atkasė Charkeh seno
vės Egipcijoniszko karaliaus 
Psu Sennes kapa paeinanti isz 
21-mo valdono kuris yra badai 
uoszvis Salamone. Tasai kapas, 
paeinantis isz 1,000 metu -da 
priesz Užgimimą Kristaus, yra 
gerai užlaikytas. Karalius sil
sisi auksiniam grabe sverentis 
apie 1,000 kilogramu, kurio 
verte apskaito ant pėnkiu mili
jonu franku. Szale mumijos su
rasta 'brangus auksinei papuo- 
szai. Tasai suradimas yra vie
nas isz svarbiausiu nuo suradi
mo kapo karaliaus Tutankha- 
meno mete 1922.

MYLIMA NUPJOVĖ JAM: 
NOSĮ; NUSZOVE JA.

Neusiedler, Bavarija. — Kada 
tūlas Bavariszkas kandidatas 
ant miesto urėdo laike politik- 
is-zko susirinkimo užėjo ant 
plaitformes, laikyti prakalba 
in žmonis, staiga i 'uižszoko prie 
jo mylima, su kuria jau buvo 
susižadejas, bet 'susidraugavo 
su kita, mergina staiga! isz- 
trauke britva ir vienu užsi
mojimu nupjovė jam uosi. Ta
sai iszsitraukes revolveri pa
leido in ja szuvi, nižmu'szdam-as 
ja ant vietos. Palicija areszta- 
vojo žadintojų ir uždare kalėji
mu, . ...—

GAIDŽIO IR SZUNC 
.. NEPAPRASTAS

SUSIDRAUGAVIMAS.
Hol-dsdorf, Prusai., — Pa's 

ūkininką Erede Shaffer, isz 
nežinomos priežasties apsirgo 
gaidys kurio viszteles isz tolo 
neprisileisdavo prie saves. Kie
me buvo pririsztais labai piktas 
szuo kuris nemegO pauksz
cziu. Jaigu katras prisiartin
davo prie jo, tai turėjo būtie 
laimingu jei iszsprukdavo isz 
jo, be szmoto uodegos arba ke
liu plunksnų arba visai pa
pjaudavo. Gaidys apsirgęs, 
persekiojamas per savo drau
ges viszteles, 'karta prisiartino 
prie szunc budos, tikėdamas 
kad nors pas szuni aplaikys s'u- 
simylejima. Szuo tai pamatęs 
s'zoko isz budos ant gaidžio 
kaip padūkęs bet apuostes 
gaidi, leido jam lesti isz savo 
duobens. Nuo to laiko gaidys 
nesiszalino nuo szunies ir teip 
su juom susidraugavo, kad net 
nakti jo būdoje tupėjo. Pa- 
sveikias ir susitaikęs su savo 
visztelems, gaidys vėliaus ne
pametė draugavima su szunim, 
diena atlankydavo viszteles o 
naktija tupėjo pas savo dranga 
szuni.

11,000 ANGLEKASIU 
STRAIKUOJE BELGIJOJ.
Brussela, Belgija.,— Vienuo

lika tukstaneziu anglekasiu 
prie kasykliu Charleroi, Liege 
ir Mons, iszejo ant straiko, pro
testuodami kad jiems kom
panija nukapojo be jokios prie
žasties 2% procento ant dole
rio. Prie nekuriu kasyklų ki
lo kruvini musziai, nes nekurįe 
anglekasiai norėjo sugryžti 
prie darbu, bet juos straikie- 
riai neprileido.

TĖVAS DIDELES SZEIMY- 
NOS APLAIKE MEDALI.
Tokio, Japonija.,—Laikrąfiz- 

czei aprasze apie Ojiro Ishi, 89 
metu kuris anądien likos apdo
vanotas per valdžia aukšinįu 
medaliu ir 500 yen už turėjimą 
didžiausios szeimynos. Turi ji
sai net-109 ympedžius, tai yra: 
19 vaiku, 55 anukus ir 21 pro- 
anukus. Laikraszcziai taipgi 
apraszineja apie ji placziai ir 
duoda pavyzdi kad kiti gxwen- 
tojai sektu jo pėdoms.

Manila, Filipinai.,— Ketu- 
res-deszimts žmonių likos su
žeisti susidūrime trukiu Pansi- 
nana provincijoj. Keli Ameri
konai taipgi likos sužeisti.

Iszmintingi Priežodžei
§ Varnas varnui akies ne- 

iszdurs nes priguli prie tos pa
ezios partijos.

§ Kalnas'su kalnu nesileis 
bet žmogus su skolininku visa
dos.

Pažint poną galima ant 
aulu todėl tiek daug ju vaiksz- 
czioja su pantapleis.

§ Kur arklius kausto tai ga
lima sakyti kad ten da nesiran
da taksikebu.



" S A n T, U!

Kas Girdėt
tiktai vyru o ne moterų. Juk 
motere negali geisti moteres ar
timo savo todėl del moterų ta-

Kare ar pakajus?
Tokis tai dabartinis klausy

mas po visa svietą — Kare ar 
Pakajus?

Lyg sziam raszymui tai pa
dėjimas Europoje yra labai pa
vojingas.

Vakariniuose Prusnose, Len
kijoj, Vokietijoj ir kitur yra 
kuopinama daug vaisko. Len
kija priėmė kariszka pagialba 
nuo Anglijos ir Francijos. Da
bar laukia ka pradės Hitleris?

Ar drys mestis ant Lenki
jos o gal ir ant Lietuvos — ar 
ne?

Girdėt kad su Lenkija ir Ru
munija ketina stoti prieszais 
Vokieczius.

Najorko laikrasztis “ Times ’ ’ 
tvirtina buk Hitleris sapnuoja 
apie tai ka jau Vokiecziai sap
navo ilgus metus, taip vadina
ma “Mitteleuropa” (Vidurine 
Europa) ir vėliaus užgriebti 
sau visa Europa. Ar kitos viesz- 
patystes sėdės malszei žiūrėda
mi ant tojo didelio szunc kuris 
nurytu juos? Rodos prie to ne- 
daleistu!

Ot tau, užėjo laikai “ponu” 
Lietuvoje kad net ir ‘ ‘ paneles ’ ’ 
kurios susilaukia bostruka rei
kalauja kad jas vadintu “po
nioms.” Taip nutarė moterių 
organizacija Kaune.

Gal tokioms reikėtų bucziuo- 
ti rankas kaip bucziuoja kož- 
nam nusiuseliui kuris turi szio- 
ki toki dinsteli po valdžia. Ir 
tai Lietuva ketino Įimti laisva 
nuo tokiu “ponu ir paneliu!”

sai devintas prisakymas negali 
būti ir joms lieka tik devyni 
prisakymai.

Motere turi tokia pat duszia, 
apveizdoje Dievo ir žmonių, 
kaipo ir vyras todėl privalo 
pildyt tuC'S prisakymus lygiai 
kaip ir vyrai,” — sake tūlasI 
žmogus ir negali suprasti kodėl' 
Maižieszius neparasze devin
tam prisakyme: “Negeisk mo
teres artimo savo ne jos vyro” 
bet tik vyrams uždraudė ne- 
geisti svetimos moteres. To-1 
liaus tasai žmogelis prikisza 

; kad moterei vale geisti sveti
ma vyra ir vesti ji in pagunda 
apgaudinėjimo (neviernasties) 
kaip tai sziadien atsitinka ant 
kasdieninio paredko ne tik tarp 
bedievingu moterių bet ir tarp 
dievobaimingu moterėliu.

O gal Maižieszius nedagirdo 
Dievo ant kalno Sinajo isz prie
žasties dundėjimu perkūnijos, 
griausmo ir žaibu ir todėl nepa
rasze antros dalies Dievo Pri
sakymo kas kiszasi moterų. 
Todėl vyskupai su Popiežium 
privalo susineszt su Žydu rabi
nais taji dalyka gerai apsvars
tyt ir pataisyti taji prisakyma 
kuris turėtu būti: “Negeisk 
moteres ir vyro artimo savo. ’ ’

Skaitytojas gerai taji dalyka 
apmanstineja bet ka mes gali
me daryt? Mes tos klaidos ne
galime pataisyt nes tai ne musu 
“biznis.” Pirmiausia kad baž- 
nyczia apgarsino “ukaza” 
(dogmata) kad kožnas turi ti
kėti ka Biblija raszo po baus
me prakeikimo duszios.

Reikia ir tai iszaiszkint kad 
už laiku Maižiesziaus moteres

tikrus stebuklus kur senuosius 
perdirba ant jaunu ir priduoda 
jiems smarkuma jaunuju. Jau i
apie tūkstantis žmonių adgavo. 
pajiegas jaunystes o tarp tujai 
randasi dvideszimts moterių 
kurios trpszko antru sykiu tu—į 
reti “gyvenimą tarp rožių,’ ! 
per incziepiriima bėzdžionkoL ' 
giles (glands).

Tokia operacija turėjo pra-' 
eita meta kokis tai grotas Paoli 
ir poniute Roeders. Jisai turėjo 
apie 70 metu ir jausdamasis 
kad jau svietas jam nubodo ir 
neturi visai vyriszku pajiegai,' 
pasidavė ant tos operacijos. Li
gon but eje susipažino su 65 me
tu poniute Roeders, kuri taipgi' 
panorėjo turėti karsztuma jau-: 
uos merginos. Kada pasveiko, 
nutarė abudu apsivesti ir da
bar gyventojai Paryžiaus tie
siog apkvaito, kada dagirdo 
kad poniute Paoli pagimdė 
drūta ir sveika sūneli.

Daugelis musu skaitytoju 
praneszdami apie mirti savoj 
mylimųjų laukia koki menesi 
po palaidojimu po tam raszo 
kad patalpintume apie mirti ir 
laidotuves. Redaktorius nema
loniai priima tokius suvėlintus 
daneszimus todėl meldžia visu 
kad su tokeis daneszimais ne
vilkintu nes jeigu galima, da- 
neszkite ta paezia sanvaite apie 
visokes nelaimes. Jeigu tojo 
praszymo nesilaikysite tai re
daktorius bus priverstas visus 
daneszimus mesti in gurbą, jei
gu žinutes yra persisen ėjusios 
daugiau kaip dvi sanvaites. 
Nerugokite jeigu žinueziu ne
rasite laikrasztyje kurias per 
vėlai prisiuntet.

Amerika turi 15 bilijonu do
leriu aukse. 0 kad viso yra ant 
svieto apie 33 bilijonai doleriu 
aukse todėl Amerika turi be
veik puse tojo aukso. Yra tai 
negirdėtas skaitlis.

Valdžia turi daug bėdos su 
tuom auksu. Jau nėra ji kur 
dėti bet del mus valdžia nenori 
iszaiszkint del ko laiko tiek 
aukso tiktai laiko ji skarbeziu- 
je. Jokios naudos isz to aukso 
neturi. Ar nebutu geriau kad 
nors truputi isz jo padalintu del 
savo geru ukesu?

Mieste Kalamazoo, Mich., 
darbininkas popieros dirbtuvė
je, kokis tai Italas vardu Rasot- 
ti, atsižadėjo didelio turto kuri 
jam paliko gimine Italijoj, ne 
kaip atsižadėti Amerikonisz- 
kos pilietybes. Sake jisai: “Ge
riau ve'lincziau pasilikti Ame
rikoj prastu darbininku ne 
kaip karalium Italijoj! ’ ’

Laibai teisingai. Italijos ka
ralius gali greitai nupulti nuo 
sosto bet Rasotti lyg mireziai 
aplaikines czionais pensija ant 
senatvės.

Kokis tai Metodiszkas kuni- 
gužis isz Bergehville, Ky., geis
damas kad jo aveles geriau lan
kytųsi in bažnyczia, invede 
skiepe vyges, ralkinczerius, zo- 
boveles, lėliukės, ir kitokes zo- 
boveles del vaiku, kad motinos 
galėtu atsineszti ir vaikus in 
bažnyczia ir nerugotu kad ne
turi kur padėti vaiku kada eina 
in bažnyczia. — Geras užmany
mas!

neturėjo jokios lygybes kaip 
tai sziadien turi (ir tai už daug) 
nes tada motere buvo laikoma 
tiktai del gimdymo ir naminio 
patarnavimo. Vyras galėjo ta
da lengvai, 'be jokio iszsikallbe- 
jimo duoti jai “persiskyrimo 
laiszkeli” kaip tai sziadien Ru
sijoj daroma — ir pasiimti sau 
kita motere. Tada Žydelka bu
vo tikra nevalninke vyro o jei
gu tada butu duota lygybe mo
terems tai prieszintusi prisaky
mui Dievo ir vyro. Tokis tada 
buvo padėjimas ir tiesos kada 
Maižieszius apgarsino De- 
szimts Dievo prisakymus.

Maižieszius gana gerai žino
jo o Dievas da geriau kad ant 
niek prisiduotu uždraudimas 
moterems meilintis su sveti
mais vyrais —■ ypatingai sziuo- 
mi laiku, sziame 20-tam szimt- 
metyje — nes jau tai tokis mo
terių būdas. Juk jau patogi Je- 
vute, pra-boibute patogios ly
ties, ir jai nubodo žiūrėti ant 
barzduoto Adomuko, nuėjo in 
krūmus kur susipažino ir pra
dėjo meilintis su ponu velniu 
pavidale žalczio. Trenk ji 
szimts pypkių, kas ten tada at
sibuvo su Jevute ir.su tuom 
gundytoju nes liudintoju ten 
nebuvo. Gana kad szventai Je- 
vutei Rojuje nubodo vienas vy
ras ir pasirūpino sau “szeika” 
o ka ežia kalbėti apie sziadie- 
nines Jevutes, vedusias flaper- 
kas?.. Maigudness!

Uždraudimas moterems mei
lintis su svetimais vyrais tiek 
atnesztu sziadien naudos kiek 
atnesze praėjusi prohibicija.

Kinai turi suvirszum 250 vi- 
soskios rusžies pinigu — be
veik kožna provincija iszmusza 
savo pinigus ant paliepimo gu
bernatoriaus.

“Saule” Yra Apgynėju 
Visu Žmonių!

Gerbiamoji Redyste “Saules”:
Siuncziu szirdingus linkėji

mus redakcijai “Saules” ku
riai jau suėjo 50 metu nuo ka
da tarnauja del mus. Lai Viesz- 
pats Dievas laimina jusu gerus 
darbus ir kad sulauktumėte da 
50 metu darbuotis del labo mu
su visuomenes. “Saule” yra 
žmogaus szviesa kuri ji apgina 
nuo visokiu apgaviku ir isznau- 
dotoju, ne viena nepaniekina ir 
neiszjuokia, lygiai visiems pa
tarnauja ir nepravardžiuoja 
kaip tai kiti daro, nieką neuž- 
kaibina be reikalo bet priduoda 
sveiko proto. 'Taipgi sveikinu 
ir linkiu visiems darbininkams 
kad Vieszpats Dievas užlaiky
tu visus sveikatoje ir kad 
“Saule” nepaliautu szviest dėl 
musu. Acziu tamistoms kad pa
laukėto su u'žmokescziu. Taip, 
“Saule” yra mano geriauses 
draugas nes suramina mane 
varguose ir nuliudimuose. Lin
kiu visiems linksmu ir laimin
gu Velykų. Jusu sena skaityto
ja Marijona Kaspariene, isz 
Chicagos.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
tamistelei už gerus velinimus ir 
už prisiuntima prenumeratos 
už laikraszti. Linkime ir jums 
Linksmu Velykų ir duok Dieve

Daugeli kartu žmones kriti-
Sziadienine daktariszka <ži- 

nysta padaro tikrus stebuklus.

sulaukti sveikos ir daugeli kitu 
Velykų.

kuoja kas yra paraszyta Rasz- 
tam Szvente arba Biblijoj kaip 
tai: “Negeiskie moteres artimo 
savo.”

Žmones stebisi isz tojo vien- 
szalinio £i:į§akymo kuris Ištisi

Ar-gi kas girdėjo lead sena bo- 
belka, turinti 65 metus, pagim
dytu savo pirmutini kūdiki? 
Tik paklausykite:

Ligpributeje daktaro Suvoro- 
vp; Paryžiuje, Francijoj, daro

Watt»*tav nyry

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

MAHANOY SITY. PA.

Kadetas isz Marines Akademijos, Admiral Faragut, prisižiurineja kaip Cyrilius Von

j daugiau jam galvoj kilo nauja 
1 mineziu. Matydamas neiszsi- 
painios isz tos keblios padėties, 
nuėjo bažnyczios link. Atejas 
in szventoriu sustojo. Būriai 
žmonių trauke in bažnyczia pa
garbinti geraji Dievuli ir pa- 
praszyti Jo maloniu. Ponas Ed
vardas irgi nuėjo, taip sakant, 
del indemumo pasižiūrėti 
“tamsiu žmonių insitikinimu”. 
Žengdamas per slenksti nusi
ėmė kepure ir atsistojas “bo- 

.bineziuje” pradėjo “tikrai fi- 
. losofiszkai” in szalis žvalgytis. 
. Bažnyczioje tuom tarpu kuni
gas dalijo Szvencziausiaji ir 

i kadangi tai buvo pirmas Gegu
žes menesio Nedeldienis tai 
daug jaunu skaiseziu, kaip pir
mos pavasario gėlės, Marijos 
garbintoju artinosi prie Dievo

Vaumann pasineria in upe Toms su naujo budo neriko paredu, kuris sveria 1,100 svaru ir gali 
tris sykius ilgiau iszbuti po vandeniu ne kaip paprastam neriko parėdė. Nerikas valdo pai-
lpas su oru pasukdamas maža rankena prie szono.

Gyduole Ant
Nuobodžio

Petras Elizas, baronas, kurio 
jau boezei senei iszgeso Fran- 
euzijoje, viena karta, ryto lai
ke, iszejo isz savo dvaro kuria
me gyveno per szeszes-deszimt 
metu. Szvilptelcjo ant juodos 
kales vardu “Diana”, paėmė 
szaudykle ir medejiszka krep- 
szi paskui užsirūkę pypkute su 
antvoželiu ir skabei ėjo in tan
kia giria.

Sniego buvo visur invales, 
jog net medžiu szakos po jo 
sunkybe nulinko: aplinkinėje 
buvo tyku, tiktai Dianos loji
mas toli girioje atliepė:

Baronas ne medžioja, jis 
drunkso apie savo liūdna gyve
nimą.

Baronas buvo labai bagetu 
bet kas isz tos jo bagotystes? 
turtas žmogų niekados negali 
suraminti ir laimingu padaly
ti©;

Mislyse paskendęs, eina ta
keliu palei gii’ia ir sztai pasi
tinka biedna motere. Nusigan
dus sustojo su rogelėm kurias 
pati paskui save trauke o ant 
kuriu gulėjo glebia sza'ku pri
rinktu girioje o kuriu nevale 
buvo rinkti.

Rustu nevos, balsu, bet szpo- 
singai užklausė Baronas:

— A, a, nutveriau tave! tai 
tu man vis vagi malkas... Kaip 
tu vadiniesi?

Da lab'iaus nusigandus mo'te- 
riszke atsake:

•— Vadinuosiu Katre, — nasz
le po Bikolui Blankui o gy venu 
kaime Karnove; nuo czion rei
kia eiti kokia adyna. Pasakojo 
man, jog baronas yra labai ge
ru ponu bet nedrysau pas ji 
praszyti kad pavėlintu pasi
rinkti malku. Sztai sziezion pa- 
girije prisirinkau... Mano duk- 
riuke ir mažas sūnelis kaišei 
szala grinezioje!...

— 'Teisybe, esmių baronu bet 
tau melavo sakydami jog asz 
esmių geras.

Baronas iszemes isz krepszio 
knygele ir užraszc trumpai.

— Kiek turi vaiku? Ar dve
jetą?

— Taip, szviesiausjas pone.
— Tai tu ubagauji?
Motere dirstelėjo in akis ba

rono ir atsake:
— Asz gyvenu isz ranku dar

bo, žiemos laike verpiu, vasara 
uždarbiauju pas ūkininkus. Su 
mano nėbaszninku vyru, Dieve 
duok jam dangų, turėjom szmo- 
U dirvos bet ligą mąniszikio

viską pragaiszino. Kaip ma- 
n'iszkis numirė priesz du me
tus, nieko man neliko. Ant ne
laimes pati sirgau drugiu per 
du menesius, po ligai nedrysau 
ubagauti ir priesz nieką rankos

I netrukus jau buvo kaime.

Kada Katre sugryžo nuvar
gus namon, paregėjo juodus 
durnus iszeinant isz kamino. 
Nusistebėjo da labiau, kada in- 
ejus in grinezele paregėjo szvie-

neisztiesiau.
— Matau kad tu esi labai pui

ki — tarė baronas.
— Asz ne puiki, daug-galis 

pone, bet jeigu žmogus inpran- 
ta ubagaut, tai jau prie jokio 
darbo nesiima ir ubagauja lyg 
smert. Asz nenoriu idant mano| 
vaikai isž krepszio butu apgi
nami.

— Gerai, — tarė baronas, — 
ir indejo knygele in krepszi. 
Palik tais malkas czionais ir 
eik sau namon.

Biedna motere dirstelėjo ant 
malkeliu su didėliu vargu pri
rinktu. Atėjo jai ant mislies su- 
szalusi valkelei, graudžiai apsi
verkus, pasuko ant namu kal
bėdama patylomis in save:

— Dieve brangiausias, su- 
minksztyk kietas, szirdis tur- 
cziu.

Vaikai naszles buvo patys na- 
mieje. Vaikiukas bėgiojo po 
stubele apie sesute, kuri bovi- 
josi su katuke; turėjo ant siūlo 
pririszta szmoteli popieros, 'bė
giojo po grinezia traukdama 
siūlą o 'katinėlis paskui bėgio
damas gaude.

Grinezele. buvo laibai prasta, 
maža, žema ir tamsi. Stiklai 
langeliuose iszmuszti, užkai- 
•szyti su skudurais, per kuriuos 
szaltis su veju net szvilpe. Ant 
prastos lovos buvo sutrinti 
sziaudai stora paklode užtiesti, 
dvi senos kėdutės, kaminėlis, 
ant kurio grūzdo keli kelme
liai; ant lentynėlės stovėjo po
ra szuketu bliudeliu.

Jeigu baronas butu ta viską 
matos tai isz’tikro nebutu taip 
su naszle apsiejas.

Vilkosi ’biedna naszle su
tuszcziom rankom sunlfti nuliū
dus mislydama apie sausas pa
liktas malkeles, 'kuriomi butu 
priszildžius grinezele.

Baronas taipogi buvo užsi- 
mislijas. Pypkute jam užgeso 
ir greitai skubino namo o už- 
ejas"'ant-dvaro kiemo, paszau- 
ke:

— Jokūbai! skabyk greitai 
in pagiri, tenais rasi rogeles su 
malkom.. Pridėsi geru malku in 
mus vežimą, liepsi gaspadinėi 
duoti visokios mėsos rakintos 
ir puse palties lasziniu. O taip
gi imk bertainuka senos ariel
kos, dvi sziltas kaldras ir kokiu 
senu drabužiu, ir ta viską nu- 
vežszi Katrei, naszlei, in Ker- 
neva, kad biedna žmoniuke su
raminti.

' Jokulbas greitai apsisuko ir

stalo. Szis momentas patraukė
Edvardo dėmėsi; jis dabar ne- 
sulenke savo keliu ir niekur ki
tur nenu'kreipe akiu.

šia ugnele ant kaminėlio. Joku- 
bas ka toki virė, mergiuke ap
žiūrinėjo atvežtus visokius dra
bužius, baronas ir pribuvo rai
tas ir bovijosi su šuneliu nasz
les o jo Diana selino prie katu- 
kes kuri tupėjo ant pecziaus ir 
iszvertus akis žiurėjo in kale.

Katre inejus in grinezele ste
bėjosi.

— Mano žmonele, — tarė ba
ronas, — daug privargtum kol 
partemptumiai rogeles su sza- 
kom namo.

— Tai teisybe, — atsake 
naszle, — bet už tai prisiver
kiau gana. \ .

Baronas suprato ta iszkalbe- 
jima ir tarė:

— Matai, užsipelnei ant 'baus
mes. Evangelija szventa kalba: 
“Praszykite o aplankysite. ” 
Neverk jau, biedna žmonele; 
mano dvare atsiras del tavęs 
darbo invales. Tu ir tavo vai
keliai vargo jau neturėsite, asz 
turėsiu apgloba ant jus.

Baronas 'žodi duota dalaike, o 
Dievas už tatai jam davė ramu
ma gyvenime ir nuo to laiko 
szelpe visus biednus ir pavar
gėlius, 'kur tik dažinojo ir jau 
nesibodėjo tolimesniam gyve
nime.

Pasibaige pamaldos. Bažny- 
czioj pasidarė tylu bet ponas 
Edvardas to nepastebejo. Ir ne
žinia kol jis butu stovejas, jei
gu jo draugas Antanas, filoso
fijos studentas, nebutu pakvie
tęs su juo iszeiti.

iMarijosjGeles
Slinko szalin naktis. Isz tam

sios erdves kėlėsi aukso rubais 
apsisiautusi ryto pirmtakune 
auszra. Rytai puoszesi raudonu 
purpura ruoszdami saulei 
vieszpatei sostą. Miego angelas 
rengėsi apleisti pasauli bet dar 
visus jis glostė, malonėjo savo 
szvelniais sparnais —- žodžiu, 
dar visi miegojo. Tik veverse- 
liai, auszros pasiuntiniai, pa
pu rtene savo plunksneles paki
lo in padanges ir pyne tekan- 
cziai saulei giesmių vainiką.

Ponas Edvardas nesenai bai
gės universitetą parvažiavo in 
savo gimtąjį miesteli pasisve- 
cziuoti. Kaipo didelis gamtos 
mėgėjas jis sziadien kele -anks
ti ir iszejo pasivaikszczioti in 
sena kapinyną kad galėtu nie
kelio nekliudomas tyrinėti in- 
vairius gamtos apsireiszkimus. 
Jis taip buvo insigilines in savo 
dalyka kad nežinojo nei kada 
kokia diena. Taigi iį‘ dabar jam 
nei in galva neatėjo, kad tai 
Nedeldienis. Daug jis galvojo,

— Sveikas gyvas, kolega, — 
pasveikino szventoriuje Anta
nas Edvardą. — Kokiu tikslu 
gerbiamas ežia taip anksti atsi
lankei.

— Ot ir pats nežinau, — lyg- 
sumiszes atsake Edvardas. —• 
Bet sakyk, drauge, dėl ko szia- 
diena tiek daug prineszta lelijų 
in bažnyczia? Ar bus keno nors 
iszkilmingos jungtuves? Asz 
kaipo gamtininkas tiesiog ne
galėjau atsistebėti ju gražumu. 
Ir man kilo mintis kad tikrai 
bereikalingai ju tiek daug pri
laužta. Juk argi ilgai jos žydes 
— suvys ir tiek. ■ < .

— Na ir kas tau ežia dabar 
vaidenas! Matyt jau taip persi
ėmęs savo studijomis ir tyrinė
jimu augalu, kad net tokioj vie
toj, kaip bažnyczia, stovi tau 
tas viskas priesz akis.

— Atsipraszau kolega! Man 
rodos, kad asz sziadien visai 
sveikai protauju ir esu insiti- 
kines kad mano akys mane ne- 
pavilia. Be to, asz galiu tams
tai pasakyti kad asz atsidejas 
žiurėjau; maeziau, kaip gražiai 
jos lingavo; girdėjau kaip szla- 
mejo ju lapeliai, nors nėbuvo 
jokio vėjo.

— Isztikruju stebėtina! Na 
ir galu gale, kad iszsiaiszfkinus 
dalyka nueikime patikrint fak
tus.

Edvardas suliko. Po trumpos 
valandėlės juodu vėl sugryžo 
isz bažnyczios szventoriun.

— Ar-gi, kolega, netiesa, ka 
asz sakiau? — pradėjo Edvar
das.

— A! dabar suprantu, — at
sake Antanas. — Asz draugui 
dabar visa Iszaiszkinsiu. Matai 
sziadien Gegužes menesio pir
mas Sekmadienis — turbut ir 
pats tai žinai. Tos tamstos ta
riamos lelijos tai yra Marijos 
garbintojos. Jos sziadien visos 
bendrai priima Szv. Komunija. 
Tik insivaizdink, draugas, ko
ki nepaprasta dalyka žmogaus 
sieloje padaro Szv. Komunija. 
Ji daro žmones panasziais in 
angelus, in gražias baltas leli
jas. Taigi tos lelijos tai yra 
“ Mari jos gėlės. ”

Edvardas szio paaiszkinimb 
lyg nesuprato bet vis tik jis 
szia minti pradėjo giliau svars
tyti. Ilgai dar jis su sayim ko-

daug klausymu iszriszo bet dar venimo vėžės.

vojo bet su draugo Antano pa
gelia jis instojo in tikrojo gy-

ir.su
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Motina 13 Metu Apvaiksztines Sukaktuves Savo Gimimo Dienos

Tekorius Jurgis Petrulis, nuo 
senai žinomas kaipo puikus 
-amatninkas ir tuo pat metu' 
vienas isz labiausiai apsilei-! 
džiusiu visam Galucziu vals- 
cziuje sodietis, veža in apskri-| 
ties ligonine savo ligone senu- ’ 
ke. Jam reikia trisdeszimts ki-’į 
lometru nuvažiuot o tuo tarpu 
kelias paszelusiai bjaurus, ku-, 
riuo ne pigiai duodasi ir paszto 
vežėjui važiuot o ne tai, kad; 
tokiam liurbiui kaip tekorius 
Jurgis. Prieszais pute in veidą! 
žiaurus, szaltas vejas. Ore, kur 
tik nepažvelgsi, sukasi isztisi 
debesiai sniego, taip kad nesu
voksi ar sniegas isz dangaus ar 
isz žemes krinta. Per sniego 
ūkana nematyt nei lanko, nei 
telegrafo stulpu, nei miszko o ‘ 
kuomet in Jurgi atlėkdavo ypa
tingai stipri vėjo 'banga, tuo
met net dyselio nesimatė. Sena, 
silpna kumelpalaike vos-ne-vos 
koja už kojos bepavilkdavo. 
Visa jos energija iszejo in isz- 
traukima kojų isz gilaus snie
go ir lingavima galvos. Teko
rius skubinasi. Jis neramiai pa- 
szoka vagutėse ir laikas nuo 
laiko kerta rimbu per kumeles , 
peczius.

— Tu, Magdule, neverk... — 
niurna jis. — Truputi ipaken- 
tek. In ligonine, Dievas duos, 
vis-gi nuvažiuosimė ir aki- 
mįrksnyj pas tave, ta pat... Po
nas daktaras Jonaitis tau duo
siąs lasziuku, arba liepsiąs 
kraujo nuleist, arba, rasit, at
rasiąs reikalinga tave spinte
lių atitrint, jinai ir taigi... liga 
nuo szono atslugsianti. Dakta
ras, be abejo, pasistengsiąs.;. 
Paszukausias, kojomis patrep- 
sesias o jau pasistengsiąs... Ge
ras ponas, mandagus, Dieve 
duok jam sveikata... Tuojaus 
kaip atvažiuosime, iszleksias 
isz savo kambario ir pradėsiąs 
velniava. “Kaip? Del'ko taip? 
— suszuksias. — Delko ne lai
ku atvažiavai? Nejaugi asz tau 
szuo kokis, ar ka, kad su jumis 
velniais er isztisa diena trius- 
tis be pasilsiu? Kodėl isz ryto 
neatvažiavai? Von! Idant ir 
kvapo tavo nebutu. Rytoj atva
žiuok!” O asz jam ir sakau.: 
“Ponas daktare! Jusu malony
be!” Bet važiuok tu po velniu, 
kad tu kur sumigtum! Važiuok! 
Na-a!

Tekoriui drožia kumelei bo
tagu ir, neturėdamas in senu
te, niurna sau toliau ipo nosia:

— “Juju malonybe! Tikrai 
kaip prie®z pati Dieva... sztai 
galiu prisukti, kad vos prade
dant szvi^t iszvažiavau. Kur 
ežia laiku)'susPesb j^gu Ponas 
Dievas... panele Szvencziausio- 
ji... U'žsirtfSiiuu ir tokia audra

Mrs. Louella Brookbaii'k,isz Dayton, Ohio, už keliu dienu apvaiksztines savo keturioli
kos metu sukaktuves gimimo dienos ir dvieju menesiu sukaktuves savo sūnelio. Ant kaireses 
matome paveiksią jos vyro, Merrill Brookbank kuris, turi vos 15 metu. Kūdikis sveria 8% 
svaru. Matyt kad tasai “tėvas” yra užganadintas isz savo sūnelio.

nuli brangiausis! Nuolankiai 
dėkoju! Dovanokite mums, ' 
kvailiems, isztvirkeliams! Ne
skaitykite už pikta mums, so- 
diecziams! Mus reikėtų tris 
kartus in pasturgali spirt ir : 
lauk per duris o jus rūpinatės 
savo kojeles in sniegą pusvina- 
te!” O Jonaitis szitaip pažvelg
siąs, tarsi noris suduot ir pasa
kysiąs : “ Tu užuot po kojų pult, 
geriau padarytum, kvaily, kad 
degtines negertum ir senukes 
pasigailėtum. Tau reikia kailis 
iszkarszti!” — “Tikrai reikia, 
ponuli; kaip mane gyva matote, 
reikia iszkarsztIO kaipgi mums 
in kojas nenusilenkt, jeigu jus 
esate musu geradejas, musu už
tarytojas? Jonuli! Tikekite 
manimi... kaip priesz pati Die
vą... spjaukite tuomet in akis, 
jeigu apgausiu. Kaip tiktai ma
no Magdule, toji pati, pasveik
sianti, atgausianti savo sveika
ta, tai visa ka tik malonėsite 
insakyt, visa jusu malonybei 
padarysiu! Jeigu norėsite si- 
garnyczia isz beržo, ritulius 
kroketui ir daug kitokiu indo- 
miu dalykėliu galiu isztekint... 
viską del jus padarysiu! Ne 
cento isz jus nepaimsiu! Mask
voj, Kaune, Vilniuj už tokia pat 
sigarnyczia isz jusu dvideszimt 
litu paimtu o asz ne cento.” 
Daktaras nusijuoksiąs ir pasa
kysiąs: “Na, gerai, gerai... Jau- 
cziu! Tiktai gaila, kad tu gir
tuoklis...” Asz, žinai ka, senu
te, suprantu kaip reikia su po
nais apsieit. Nora tokio pono, 
su kuriuo asz nesugebeeziau 
pasikalbėt. 'Tiktai, kad Dievas 
neleistu isz kelio iszsimuszt. 
Tuomet sveiks dingės! Žiūrėk, 
kaip pusto! Visas akis sniegu 
užlipino. Kad ji bala! ’ ’

Ir tekorius niurna be palio
vos. Jis maszinaliai tauszkia 
liežuviu idant nors kiek nura
minus ir nutildžius savo sunku 

Žodžiu ant liežuvioatsiuntė? .Malonėkite insitik- jausma. Žodžiu ant liežuvio 
rin't... KaJir geresnis arklys o daug bet mineziu ir klausimu 
kumelpalaike!” O daktaras 
Jonaitis .sutrauksiąs antakius 
ir suszuksias: “Mes jus pažys
tame! Visuomet atrasite pasi
teisinimą! Ypacz tu, Jurgu'ti! 
Senai tave pažystu! Žinau, gal 
jau penkis kartus in kareziama 
užsukdavai bevažiuodamas! ’ ’ 
O asz jam: “Ponuli! nejaugi 
asz esu kokis vagis ar parmazo- 
nas? Senuke Dievui duszia ati
duoda, mirszta, o asz po kar- 
cziamas bėgiosiu! Ponuli, kaip
gi taip galima! Kad tos kareze- 
mos kur gala gautu! kad geri 
žmones ju, kaip 'baidykles, isz- 
tolo prasilenktu! Tuomet dak
taras insakysias tave in ligoni
ne nuneszt o asz pulsiu in ko
jas.,.. “Ponuli mįeįiąųsis] Po-

galvoje dar daugjau. Vargas 
užklupo tekoriu staiga, netikė
tai — nelaukiamai, ir dabar jis 
niekaip negalįs atsipeikėti, .pa
busti ir suvokti. Ligi sziol jis 
be jokiu rupeseziu gyveno, tar
si girtame sapne, nepažinda
mas ne vargo, ne džiaugsmu ir 
staiga jaūczias dabar sieloje 
baisu sopuli. Berupestingas 
liurbis ir girtuoklis ne isz szio 
ne isz to pasijuto esąs padėtyj 
žmogaus užimto, susirupinusio, 
skubinanežio ir net kovojan- 
czio su gamta.

Tekorius pamenąs kad var
gas nuo vakarykszczios dienos 
prasidejas. Kuomet vakar va
kare jis gryžes namo, kaip pa
prastai, girtutėlis ir sulyg pri-

imto užsisenęjusio paproezio • 
buvo bepradedąs koliotis ir , 
kumszcziomis grasint, senuke 
pažiurėjo in savo muszeika 
taip, kaip niekuomet in ji pir- . 
miau nežiūrėjusi. Paprastai jos ; 
senu akiu iszraiszka buvo pil- ! 
na kanezios, meili, kaip pas : 
szunis kuriuos daug musza ir 
blogai maitina. Dabar-gi jinai 
žiurėjo asztriai ir nenuleisda
ma akiu, kaip žiuri szventieji ' 
paveiksluose arba mirsztantic- 
ji. Nuo szitu keistu, negeru 
akiu ir prasidėjo vargas. Pa- ; 
szeles tekorius papraszes isz 
kaimyno kumelpalaike ir dabar 
vėžės senuke in ligonine ir vež
damas tikisi kad daktaras Jo
naitis proszkelem ir tepalais 
sugrąžinsiąs senukei jos pirmą
ją iszraiszka.

— Tu-gi, Magdule, taipogi... 
niurna jis. Jeigu daktaras Jo
naitis paklaustu, ar asz tave 
musziau ar ne, tu sakysi: ne! 
niekuomet ne pirsztu nepalytė
jo! O asz tave Jau daugiau ne- 
musziu, galiu pasibažint. Ne
jaugi asz tave isz piktumo 
muszdavau? Taip sau, pasitai
kant progai, musziau. Asz ta
vęs gailiuosi. Kitas mažai ta ir 
bepaisytu, o asz sztai vežu... 
stengiuosi. O kad pusto, tai 
pusto! Vieszpatie, Tavo valia! 
Kad tik Dievas duotu laimin
gai nuvažiuot... Ka, ar sopa szo- 
nelis? Magdule, kodėl tu tyli? 
Asz tavęs klausiu, ar sopa szo- 
nas?

Jam darosi keista, kad ant 
senukes veido sniegas netirps- 
ta, keista, kad pats veidas kaž
kaip ypatingai iszsitiese, pri
ėmė iszblyszkusiai-pilka, pur
vinai-vaszkine spalva ir pasi
daro asžtrus, rimtas.

‘ — Na, ar ne kvaila! — niur
na tekorius. — Asz tave tikrai, 
kaip priesz pati Dieva... o tu, 
kas-gi... neatsakai! Sztai užsi
manau ir nevesziu pas daktarai

Tekorius nuleidžia vadeles ir 
užsimansto. A'tsigryžt in senele 
jis nedrysta: baisu. Užduot jai 
klausymą ir negaut atsakymo 
taip pat baisu. Pagaliaus idant 
su nežinojimu užbaigt, jis neat- 
sigryždamas in senute, cziupi- 
neja jos szalta ranka. Pakeltoji 
ranka puola, kaip viržis.

“Turbut, pasimirė. Komisi
ja!”

Ir tekorius verkia. Jam ne 
tiek gaila, kiek pikta. Jis gal
voja: kaip sziame pasaulyje 
viskas smarkiai darosi! Dar ne
suspėjo kaip reikiant jo var
gas prasidėti, kaip jau gatavas 
jo iszriszimas! Nesuspėjo jis 

. pagyvent su senute, ja atsipra- 

. szyt, jos pasigailėt, kaip jinai 
• jau numirę. Jį* ketures-

deszimt metu pragyveno bet 
juk tie kcturesdeszimt metu 
praėjo tarsi ūkanoj. Per gir- 
tuoklybe, pesztynes ir varga, 
gyvenimas nesijautė. Ir kaip 
ant kerszto, senuke numirė 
kaij) sykis tuo pat metu, kuo
met jis pajuto kad jos gailisi, 
be jos gyvent negalįs, baisiai 
priesz ja nusikaltęs.

“O jog jinai su krepsziais 
vaiksz-eziojusi! — prisimena te
korius. — Asz pats ja siųsda
vau in žmones duonutes pra- 
szyt, komisija! Ji kvaile dar ga
lėtu desetka metu pragyvent o 
tai rasit, galvoja kad isztiesu 
jau to'kis. Motina Szvencziau- 
sia, o kur asz, po velniu, važiuo
ju? Dabar no gydyt reikia o 
laidot. Suk algai!”

Tekorius apsisuka atgal ir 
isz visu jegu musza kumelpa
laike. Kelias kas valanda eina 
vis blogyn ir blogyn. Dabar jau 
dyselio visiszkai nesimato. 
Retkarcziais roges užvažiuoja 
ant jaunos, eglaites, tamsus 
daigias nudreskia tekoriui ran
kas, kaž-kaS mirga priesz jo 
akis ir akiratis vėl darosi bal
tas, judantis...

“Gyvent isz pradžios... — 
galvoja tekorius. Atsimena jis, 
kad Magdule priesz keturesde- 
szimt metu buvusi jauna, graži, 
linksma, isz geros ukes mergi
na. Ja dėlto už jo iszleido, kad 
jis buvęs geras savo amato ži
novas. Visos sanlygos susidėjo 
vėl gero gyvenimo, 'bet vargas 
tame, kad jis, kaip pasigėrė po 
vestuvių, užvirto ant krosnies, 
tai tarsi ligi sziol nepabudo. 
Vestuve jis pamenąs o kas bu
vo po vestuvių — nors u'ž- 
muszk, nieko nepamenąs, ne
bent tai, kad gere, gulėjo ir pe- 
szesi. Taip ir prapuolė ketures- 
deszimt metu.

Balti sniego debesiai prade
da iszleto pilket. Sutemo.

“Kur-gi asz važiuoju? — 
staiga susigriebė tekorius. — 
Reikia laidot o asz in ligonine... 
Tarsi pasiutau!”

Tekorius vėl pasuka atgal ir 
vėl musza kumele. Kumele vi
sas savo jėgas intempia ir, 
prunkszdama, bėga riszczia. 
Tekorius viena ir kita karta 
drožia jai per nugara... Isz už
pakalio girdisi kažkoks beldi
mas ir jis, nors neatsigryžta, 
bet žino kad tatai nebasznin- 
kes galva in roges baladojasi... 
O lauke vis temsta ir temsta, 
vejas kaskart darosi szaltesnis 
ir žiauresnis...

“O, kad taip butu galima ve
la isznaujo pradėt gyvent, — 
galvoja tekorius. — Naujus in- 
rankius ingycziau-, imeziau už- 

. sakymus... pinigus senutei ati-

duoeziau... taip!”
Ir sztai jis pameta vadeles.1 

Jeszko ju, nori pakelti ir nie
kai]) negali — nepakelia ran
ku; rankos neveikia... atszalo...

“ Vis-viena... galvoja jis. — 
I “Kumele pati nueisianti, kelia 
žinanti. Dabar pramigt ne pro 

iii. Pakol ten busią laidotu- 
s, ar pamaldos, asz prigulsiu 
snustelsiu viena-kila valan-

| dele.”
Tekorius užmerkia akis ir' 

snaudžia. Truputi lukterėjus 
jis girdi kad kumele sustojo. 
Jis atmerkia akis ir mato prie
szais save kaž-ka tamsu, pana- 
szu in grinezia ar in kupeta.

Jis norėtu iszlipt isz rogių ir 
sužinot, kame dalykas, bet vi
same kūne to'kis aptingimas 
jaueziasi kad esą geriau suszalt 
negu isz vietos pąsijudint. Ir 
jis saldžiai užmiega.

Nubunda jis dideliam kam
baryj su gražiai iszbaltintomis 
sienomis. Per langus szvieczia 
aiszki -saulutes szviesa. Teko
rius mato priesz juos rimtu, są
mojingu pasirodyt.

— Broleliai, reiketu szv. Mi- 
szias už senukes duszia užpirk
ti ! — sako jis. — Kunigėliui pa
sakyt...

— Na, gerai, gerai! Jau gu
lėk ! — perkerta ji kažkeno bal
sas. x

— Ponuli! Jusumalonybe!— 
stebisi tekorius, matydamas 
szale saves daktara. Ponuli! 
Geradejau!

Jis nori pakilt ir pult priesz 
daktara ant keliu bet jaūczias 
kad rankos ir kojos jo neklau
so.

— Ponuli! Kur-gi mano ko
jos? Kur rankos?

— Atsisveikink su rankomis 
ir kojomis... Nuszaldei! Na, na., 
ko-gi tu verki? Pagyvenai ir 

- aeziu Dievui! Juk szeszis deset- 
■ kus pergyvenai — užteko am- 
• želio!

— Vargas!.. Ponuli, juk tai 
vargas! Atsipraszau, dovano
kite! Dar penkis-szeszis me'te- 
. ius norėtųsi...

— Kodėl ?
— Kumele juk svetima, rei

dą atiduot... Senuke palaidot... 
Ir kaip viskas -sziame pasauly
je nepaprastai -greit pasidaro! 
Ponuli! Ponas daktare! Geriau
si isz beržo portsigareli (dgar- 
nyczia) padarysiu! Kro'keteli 
nutekinsiu...

Daktaras mostelėjo ranka ir 
iszejo isz palatos. ‘Tekoriui — 
mirtis!

Nelaimingas

PARSIDUODA FARMA.

160 akrt®, 90 akru dirbamo^ 
11 budin- 

Tuoj gali- 
Bizniava 

praleidžia

o 70 akru ganyklos, 
ku. Be morgiczio. 
ma insikr-austyti. 
vieta, kur 'žmones
vasara. Preke buvo $18,000 bet 
sziadien už $10,000. Galima in- 
moketi $6,000 iar $7,000. Par
duosime ir tik 80 akru jeigu 
butu reikalas. (Apr.14)
John Schultz, lit. 1, Box 46, 

Irons, Mich.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
fra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHĄNOY CITY, EA.

Vyrucziaį, kad pasiliautumėt, 
Su bobelkoms neužsidetumet, 

Žinote kad jau priviso daug 
niekszu,

Visokio sztamo gyvanaszliu, 
Badai Najorke kelios tokios 

randasi.
Ka prie kožno vyro kabinasi, 
Viena vyra pameta, prie kito 

prisikabina,
Jau ir net laisnus pasirūpina, 
Bet vienas apsimislines net 

sudrėbėjo, 
Paemes rakandas iszrunijo, 

Gal atsiras kokis,
Kvailas nebagelis, 

Ka duos bobai prisikalibyt, 
Kuris turės duonos del jos 

duot.
Yra tai motere netikiausia, 
O ir snuki turi bjauriausia, 
Gedos mažiausios neturi, 

Savo daro, ant nieko nežiūri. 
Viena Sukata pas kaimynus 

nuėjo, 
Kaip žiotis atidarė ir dainuoti 

. pradėjo, 
Visi praeigiai atsistoja žiurėjo, 

Mage kad kam galas parėjo, 
O vyru balsas ne kas,
Staugė kaip vilkas, 

Ir da su koja trepsėjo, 
Mat pasirodyt tuomi norėjo.

* * *
Sakau ir sakysiu kad vyrai 

kalti ir gana, 
Jeigu savo moterėles taip 

iszdykina,
Daugelei viską savo moterėlei 

sutaiso,
O ta suvis apie ji nepaiso. 

Intaiso ka tik bobele užmano, 
Už tai ir kito vyro užsimano, 
Tuom tai bobele labai isz

dykina,
Kad ant galo turi kartu 

gyvenimą,
Savo vyra nuolatos pa- 

niekineja,
Mažiausias klaidas pri- 

kaiszioja,
Ba pati latraut norėtu, 

Kad tiktai proga atsitaikytu. 
Dora motere niekad nebez- 

džionkaus, 
Norints ir latra vyra gaus, 
Ypacz ji visados paguodoja, 
Neplūsta ant jo ir ne loja. 

Motere gera vaikus apžiūri, 
Neplūsta ant vyro jeigu ko 

neturi, 
Visus vargus panesza kantrei, 

Nebūna namie joki baimei. 
Nerugokite jeigu bobele jus 

pameta,
Ba kaip sakau, yra priežastis 

ta:
Bobai valios neduokite, 

O kaip prasikalsta, in kaili 
duokite, 

Tada-bobelę sau malszei sėdės, 
Savo vyro niekad nepames.

* * . *
Filadelfijoj vienoje grinezioje 

keturios merginos, 
O vaikine, niekam netikusias, 

Nesipraususios, galvos ne- 
szukuotos, 

Kaip raganos kudlotos, 
Nedėlios suvis neužlaiko, 

Kas vakaras vakaruszkas 
laiko,

In bažnyczia niekad nesilanko, 
Tai rots pasidžiaugs, 

Katras tokia už motere gaus, 
O kokia bus motina del vaiku, 

Tai tuszczia ju!

Kada isz Inovroclavo in Bid- 
goszius da nebuvo plento, va
žiavo per smiltis su javais ant 
turgaus in Bidgoszius ūkinin
kas nuo Krusvicos. Javu turėjo 
ant vežimo nemažai okumelkos 
buvo ne kam tike ir kasžin ar 
but visus javus davežes bet ta
me gavo rodą. Isz Bidgosziu 
gryžo su tuszcziu vežimu žmo
gus o turėjo puikius arklius; 
bet pats buvo pusėtinai užsige
rės nes miegojo ant vežimo o 
arkliai patys ėjo. Pagarbino 
Dievą mus pakęlevingas bet to 
negirdejo miegantis. 'Tada su-į 
stabdė arklius, iszkinke viena 
ir pakinkė in savo vežimą ir 
liepe savo vaikinui paskubint 
in Bidgoszius. o pats insikinke 
in vežimą mieganczio prie kito 
arklio. Ne ilgai laukes, mete kė
lės saujas smilcziu in miegan-^ 
ežio veidą idant ji pabudint. 
Tas pabudęs pradėjo ragint 
arklius idant vežtu bet vežimas 
nesijudino ne isz vietos. Tada 
pasikėlęs patrynė akis ir labai 
stebėjosi kada pamate pleszke- 
se, vietoje arklio, žmogų.

— Asz gana gerai žinojau, — 
paszauke žmogus insikinkes 
pleszkese, — jog taip stosis, bu
vau pirmiau žmogum, už sun
kius nusidėjimus mano Dieyas 
mane nukorojo ir pavertė in 
arkli, laikas mano pakulos isz- 
sibaige ir vėl Dievas mane at
vertė in žmogų. Ka su manim 
padarysi? tik turi susimylet 
ant manes nes žinau jau gana 
nukentėjau per ta laika kaip 
pas tave esiu ir jau mano nusi
dėjimą iszmuszei isz manės.

— Jeigu tave turiu ant tusz- 
czio maityt o da toki griesznin- 
ka namie laikyt, tai,vėluk lei
siu tave ant lįuosyhes, bet pa
minėk kad kitu kartu nesugrie- 
szintum idant vėl in arkli per
mainytas, žmoniem szkadas da
rytum.

Juokėsi ūkininkas savyje 
jog jam pasisekė prigaut žmo
gų nes turėdamas sanžine, ne
norėjo arkli pas save užlaiky t 
ir turėjo liuosa vale arkli ati
duot ir netikėtai dasižinojo isz 
kur tas žmogus, kad jam ji ga
lėtu sugražint. Bidgosziuose 
dasižinojo kada bus artimiau
sias jomarkas aplinkinėje, ku
riame buvo tasai žmogus idant 
sau perstatyt jog vietoje patro- 
tinto arklio, gales pirkti kita. 
Už trijų dienu buvo jomarkas 
Inovroclave, ant kurio doras 
ūkininkas nuvedės arkli ant 
turgaus prie tvoros pririszo, 
pats-gi nuo jo atsitolinęs isz to
lo žiurėjo. Neužilgio patemino 
tarp arkliu vaikszcziojanti 
žmogų. Tas tuojaus pažino ark
li, paėmė ji kaip savo ir norint 
buvo tos nuomones, idant vela 
už papildytus griebus nebūtu 
vėl in arkli paverstas, nesivoži- 
jo ji imt namon, prižadėdamas 
jog daugiaus ji taip nekankins 
kaip pirmiaus. Doras ūkininkas 
negalėjo ji taip palikt, suėjo su 
juom, apsakė teisingai visa at
sitikima ir buvo isznagradintas 
už jo rūpesti.

ANT PARDAVIMO.

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



"SAULE ” MATTąmov CITY. PA.

Žinios Vietines'
- , i

<— Velykos perejo musu 
mieste malszei. į

— Svetelei iszvažinejo in 
savo namus palikdami gimines 
linksmus ir sveikus lyg kitam 
pasimatymui.

— Buvo ir nemažai auto
mobiliniu nelaimiu o viena bu
vo arti Tuskaroros tarp Juozo 
Andrukaiezio automobiliaus ir 
kitu pravažiuojaneziu motoris
tu.

i — Ponia Mare Petkeviezie- 
ne, isz Waterbury, Conn., per 
Velykas lankėsi szioje apielin- 
keje pas gimines ir pažinsta- 
rtius taipgi atlankė ir “Saules” 
redakcija.
i

' • ‘— Lucija, 10 metu dukrele 
Jurgio Alanskio, 716 E. Maha- 
noy ulyczios, likos nuvežta in 
Locust Mountain ligonbute 
praeita Petnyczia, kuria par- 
musze automobilius varomas 
per Frana Senor, isz Coaldale. 
Mergaitei sužeista galva, ap
draskyta ant kūno ir veido. Ba
dai mergaite isžbego isz užpa
kalio kito automobiliaus kurios 
dreiveris nemate. Dreiveris su
stojo ir nuveže mergaite pas 
daktara Burke ant peržiūrėji
mo. Traskauckas nuveže ja 
ąmbulansu in ligonbute.

Moterėles, Naudokite Savo Kojas Greicziau

Clevelande, Ohio, palicija pastate szitas prasargas ant 
ulycziu kad žmones greicziau eitu per ulyczias o ypatingai 
moterėles kad naudotu savo kojas greicziau ir neslankiotu per 
ulyczias. Tokiu budu manoma apsisaugoti nelaimiu ant skers-
keliu.

Poni M. Ambrazeviczie- 
nei, isz Gilbertono, būdama mie
ste su reikalais, taipgi atsilan
kė ir in redakcija “Saules ’ ’ lin
kėti mums Linksmu Velykų, 
l^oni Ambrazevicziene yra sena 
skaitytoja “Saules.” Aeziu už 
atsilankyma ir tikimės kad po
nį Ambrazevicziene taipgi tu
rėjo Linksmas Velykas.

L ■ —----- :-----------------
’ Gilberton, Pa. f Praeita Sere
da mire Izabele, mylima pati 
Petro Lesevicziaus, gerai žino- 
fiįp czionaitinio biznieriaus. Ve
lione gimė ir buvo užauginta 
Gilbertone, prigulėjo prie Szv. 
Ludviko parapijos Meizvillej ir 
keliu drauguviu. Paliko vyra, 
tris sūnūs, duktere, motina Ce
cilija Dambrauskiene, ketures 
seseres ir viena broli kuris gy
vena Hartforde, Conn. Laido
tuves atsibuvo Panedelio ryta 

bažnytinėms apeigoms.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojau* I»tikimiauii» Graborint 

II Gabiausiai Balcamuotojai it

I
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas a s i o j > i 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau. || 
■ia mada ir mokslą. y

Turiu pagialbininke p 
moterems. Prieinamos H, 
prekei. ; gg

] . DU OFISAI t
MAHANOY CITYįBIG W. Sprut. Su 

Bell Telefonas 149
Tamaqua, pa., <3» willing str*.

> T.Won.. K'<a..r

SZI BANKA YRA NARYS Z
Federal Reserve System &

;. TEIPGI IR £
• Federal Deposit Insurance^

Corporation B 
i .$„ |

j Union National Bank | 
i.Kampas Main ir Centre St. p 
\ MAHANOY CITY, PA. d

Isz Lietuvos.
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO

ŽMOGŲ. '
Apie 41 kilni., nuo Kuziu ! 

stoli-c s, tarp Duseikiu ir Tel- 
sz..; rastas traukinio nervu-į 
žinotas ir smarkiai sužalotas] 
Antano Juszkc-, 45 melu am
žiaus kūnas. Ju’szka yra kil s 
nuo L’biszkes, stambus ukinin- 
kas. Jis su kitais vyrais kiek 
insigere, vėliau ejes namo ir. 
matyt pakliuvęs po traukiniu, 
nors kiti mano, kad galėjo b'1, t- 
ti apipleszimas ir pėdsakams 
paslėpti lavonas nunesztas ana 
begiu, kad pervažiuotu. Tuo 
reikalu vedama kvota.

MELAGINGAI INSKUNDE 
SAVO ŽMONA.

Vienas aukszta vieta užimąs 
Kaunietis iszgyveno 18 metu 
su savo žmona taikoje, sulaukė

MANO ILGĖJIMAS TĖVYNĖS!

Iszsiilgau asZ tavęs, mano tėvynė mieloji, 
Kur apie tave daugel metu svajojau, 
Sziadion esi laisva ir laiminga, 
Tėvynė musu neprigulminga.

Dvideszimts penki metai suėjo,
Kaip asz tave, miela Lietuva, regėjau, 
Dar syki norecziau tave matyti, 
Genezių ir kaimynu savo atlankyti.

Kad tik taja szalele iszvyscziau,
Tupjaus in Vabalnirikus nuvykeziau,
Pasverkinczi’au gimtini kaimeli,
Ir atlankycziau mano teveliu kapeli.

Aplankycziau bakūžėlė savo,
Kurioje mano motule mane liūliavo, 
Kad ir jau neraseziau savo teveliu 
Kurie augino mane vargelij.

Vis man butu linksmesne szirdele,
Kad asz iszvyscziau savo szalele,
Ir atlankycziau kožna kaimeli,
Broli, sesute ir žila seneli.

Ir apkeliauezia visa Lietuva,
Kuri musu boeziu gerbiama buvo,
Ir atlankycziau Vilnių, sostine, 
Kur musu brolci nusiminė.

Ir nukeliauezia asz in Palanga,
Kaipo ir in Birutes kaina,
Uždainuocziau gražia dainele,
Ir suramineziau savo szirdele.

Bet gana svajotie apie tai kaip yra,
. Szirdele skauda, aszaros byra,

Kad asz negaliu in ten parvykti,
Genezių ir kaimynu savo matyti,

Reik plunksna dėti, eiti silsėti,
Rytoj prie darbo anksti skubėti,
Tik mintimis apie Lietuva svajosiu, 
Ba jos daugiau atlankyti negalėsiu.

—D. Vabalninkas.

SKAITYKITE “SAULE”

Tikras Automobilius Kuris Padaro
80 Myliu In Valanda

Du Szunes Sergsti Keleivius Ant Kalnu

Sztai du dideli szvento Bernardino szunes kurie patruliuoja 'kalnus Mount Hood, Ore
gone. Szitie szunes draugauja keleiviams kada tieji eina ant tojo kalno kuri matome paveiks
le ir jau kelis žmones iszgialbejo nuo mirties.

sumaus, o pakktai susipyko ir 
persiskyrė. Žmona gyveno at
skirai, bet viena syki atėjus in 
vyro narna paisieme ir iszsine- 
sze invairiu smulkiu namu ap
yvokos daiktu. Ta proga vy
ras nusiskundė palicijai kad 
jo žmona slaptomis pagrobus 
2,500 litu valdžios pinigu. Re
miantis tuo skundu buvo pa
darytas tardymas ir žmona pa
traukta tiesom Nesenei toji by
la buvo sprendžiama, bet teis
me kaltinamas nepasitvirtino 
ir žmona apygardos teismas 
iszteisino.

SZULINY PRISIGIRDE 
ŽYDE.

Arti sinagogos Vilkaviszky 
viename szulinyj prisigirde se
nyvo amžiaus žydu tautybes 
moteris.

Paskutines Žinutes

Bombay, Indija. — Daugiau 
kaip tūkstantis žmonių užklu
po ant czionaitinio kalėjimo už- 
muszdami asztuonis dUžiureto- 
jus ir kelis kalininkus.

Seattle, Wash. — Angliszkas 
laivas “Temple” užplaukė ant 
uolos susidaužydamas; Kiek 
laivoriu žuvo, to nedažinota.

§ Kas cento neezedina, ta
sai turi turėt daug doleriu.

§ Ant vagies galvos kepure 
dega bet apsieis ir be ugnies.

Gelbėk Savo

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO. 
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

L. TRASKAUSKAS I
LIETUVISZKAS GRABORIUS •

I Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo I 
J automobilius del laidotuvių, Krik-I 
• Vestuvių ir kitokiams reikalams.!
( Bell Telefono Numeras 78 
j 520 W. Centre St. Mal anoy City į

Szitas mažas automobilius ne yra jokio zobovele tiktai 
tikras automobilius kuris gali bėgti 80 myliu in valanda laiko. 
Septynių metu Diek Sinclair yra giliukningu locnininku Tojo 
automobiliaus kuris turi viena cilinderi ir buvo rodomas ant
automobiliu parodos Detroit Yacht Club,

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

tniliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot, Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

$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.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

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

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
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. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isJins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jt.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Bobą 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 kiti szposelei. 20e 

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

I No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles r Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokafi. 
Preke .........................................15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas su- 

* lūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sUnaus. 

. 181 puslapiu................................. 35c
Ne 118 Istorija apie Ali Baba Ir 

40 I izbaininku. 45 puslapiu... 15c 
j No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: Luoszis: 

i V ena motina; Vaikucziu plepėjimas 
i 62 nuslapiu................................... 15c
I No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

I puslapiu ........................................15c
i No. 121 Trys istorijos apie Trys 
'Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
. ikialbtojas. 63 puslapiu..........15c
i No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................15c

No. ''.24 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- 
nūs prigauna. 58 puslapiu....... 15»

No. 131 Puiki istorja apie Joną- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... .35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtas turi savo'vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuoias. 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 ................................. 15c

I
No. 139 Trys istorijos apie Už

puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

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

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 naktį.. 
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 .........  15e

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akme.ioriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.....................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ..............i......................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- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .............................................15c

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

No. 157 Juokingas apraszymai 
apie Savizrola; Didis klasteris. 46 
puslapiu .......................................15c

No. 158 Keturios istorijos apia 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va- 
gis. 60 puslapiu.........................15e

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma ir. balta vergija; PusiaU- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus ku
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.. .. .25e

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydbe 
vyras, 137 puslapiu...................25o

I
No. 164 Septynos istorijos apie 

Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

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

No. 166 Trys istorijos Sunue 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..................... IBe

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

No. 170 Asztuonios istorijos a« 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkas 
tiltas; Auklėjimas sveik*?, ir sergan- 
ezio kudykio; Herodas Bo ba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesia; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Dukt<» malkaker- 
czio. 121 puslapiu......................25e

No. 171 Vieniolika įouiku istori
jų (su paveikslais), apie i Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kijiledu va.\a- 
pas; Isz Akyvumo; Su Di ievų; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas imgalėjo pa
ezia; Mailach; Paskutinei \ Valando-i; 
Slaptybe gymimo mumisie i Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas šėmo jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu 25c

No. 172 Dvi istorijos apie • LDukte 
Mariu: Sruolis isz Lietuvos. , 68 
puslapiu ....................................... '15a

No. 173 Tris istorijos, apie Tihl- 
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kati i 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi.......................35a

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ...........    ..IJf
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