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Isz Amerikos
NORĖJO UŽKĄST

GYVA KŪDIKI
.TSIF1M UUIUT(IMO PO MIR- 
CZIAI PACZIOfe; NORĖJO 
/UŽK^T GY5WAKUDIKI 

KURIS LIŪDĖJO PAS
KUI MOTINA.

Sancanac, Minn. — Szimas 
Moroniak, naszlys, farmeris, 
kurio pati mirė asztuoni mene
siai adgal, palikdama jam sep
tynis mažus vaikus, kuriu ne
galėjo iszmaityt, o da to nebu
vo gana, kada penkių metu sū
nelis nupuolė nuo medžio isz- 
silauždamas sau abi kojeles ir 
neturėjo pinigu paszaukti dak
tarą kad jam sutaisytu kojeles, 
todėl nutarė užbaigti kentėji
mus vaikelio ir pats sau atimti 
gyvastį isz rupesties.

Per kėlės naktis nulindęs tė
vas nusivesdavo vaikuti ant 
kapiniu ir kasė su rankom duo
be szale mirusios motinos, ku
riame ketino užkasti sūneli gy- 
ya. Ant galo kaimynai dasipra
to kad ne viskas gerai, davė ži
ne in miestą palicijai kuri nu
ėjo ant kapiniu ir ten užtiko 
tęva kasant kapa o vaikas ta- 
nmdaike miegojo.ji 

lim'ja yTalmdi no', vaitulls’ pa^ 
szauke: “Teveli, kodėl mane 
nenuszauji? Taip esmių pail
sės, noriu eiti pas savo mylima 
motinėlė. ’ ’

Kada palicija nuveže Moro- 
niaka ant palicijos stoties, tė
vas su aszaromis apsakė apie 
savo vargus ir po užkasimui 
vaiko, ketino sau atimti gyvas
tį. Sudas nusiuntė vaikus in 
prieglauda apleistu vaiku o tė
vas likos tuom laik uždarytas 
kalėjime kad sau nepasidary
tu mirti.

VAIKAI. BADEJO O TĖVAS 
GĖRĖ BE PALIOVOS.

Philadelphia, Pa. — Kada 
palicija. atėjo in narna James 
Hannan, '28 metu, ant skundo 
kaimynu, rado du mažus vai
kus ant grindų pusgyvius nes 
jie neturėjo burnoje jokio mai
sto per ketures dienas, aplin
kui radosi tuszczios bonkos nuo 
arielkos ir du kiti vyrai girti 
drauge su tėvu. Net szirpulei 
pereme palicijalitus. Vaikus 
nuveže in ligonbute o tęva su 
draugais uždare kalėjime. Po 
visus kambarius buvo dauge- 
3is szaszlavu, nebuvo jokios lo
vos tik suplyszes szienikas ant 
kurio vaikai gulėjo. Tėvas bu
vo naszlys nes jo pati mirė dvi 
sanvaites adgal.

TRŪKIS UŽMUSZE KETU
RIS DARBININKUS.

New Britain, Conn. — Ketu
ri WPA darbniinkai, kurie va
žiavo troke in darba ant czio- 
naitinio projekto, likos už- 
muszti per greitąjį truki Hart
ford New Haven geležinkelio 
kada trokas norėjo pralenkt 
truki ant skerskelio. Keli dar
bininkai likos pavojingai su- 
Ižefisti. , --

MIRTINAS SZOKIS 
MOTERES

PRIVERSTA SZOKTI ANT 
ŽARIJŲ IR BAISEI SU- 

MUSZTA PER VYRA 
NUO KO MIRĖ.

Murray Glen, N. Y. — Pri
versta szokti kuknioje, nuoga, 
ant žarijų, lyg smert, Mrs. Ada 
Geiger, 36 metu, motina keliu 
vaiku, likos suplakta ant 
smert, perdurta su peiliu ir be
veik visi kaulai sulaužyti jos 
kūne, likos surasta paslėpta po 
sena lova ant pastoges. Padė
jimas moteres buvo toks kad 
net detektyvai stebėjosi tokia 
baisia žudinsta.

Szale moteres gulėjo koja 
nuo stalo su kuria motere likos 
baisei sumuszta. Motere buvo 
negyva apie asztuones valan
das kada ja palicija surado. Jos 
vyras davė žine graboriui buk 
jo motere likos nužudyta per 
pleszikus ir kad pribūtu pa
rengti ja ant palaidojimo. Vy
ras prisipažino ant galo kad ja 
kankino visokeis budais ir net 
privertė su botagu szokinet ant 
žarijų kuknioje.

Geiger apsipaeziavo su nasz
le- kuri turėjo maža turteli o 
kada jis viską pragėrė, pradė
jo pasielginet bjaurei su ihote- 
Jjg^r^-ant galo nulakino ja,a
smert. Kada ji palicija aresz- 
tavojo, buvo gerai užsigėręs.

ANT APSIVEDIMO.
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BUVO AKYVAS ŽINOTI.

MOTERE NORĖJO ISZ- 
NESZT VYRA IN PADAN
GES SU DINAMITU BET 

JAI NEPASISEKE.

Ji jevrejai netu- 
tbdel juos pri-

Daktaras:—Del ko ponas no
ri kad po smert padaryt ant la
mintos kūno sekcija ?

Ligonis:—Mat, asz noretau 
'žinoti, kokis velnias mano vi-

Veluk
sugra-

NAUJAS KARABINAS
SZAUNA 402 SYKIUS.

ATKERSZINO SAVO 
PACZIAI.

MOTERE SUDEGE ANT 
SMERT.

bucTo, erzino ji. Vyras negale? 
damas to nukensti, ant galo ne
teko proto ir nužudė paczia.

Holandijo 
ri kur paslč
siunezia in An erika ant musu 
sprando.

užgesinimui
duriuosia sėdėjo.

daus
tina dvieju vaiku. Motere

ISZDEGINO
VYRUI AKIS

DRAPANAS

UŽSIDEGĖ
NUSKRIAUSTAS 

VYRAS
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450 CENTU
UŽ LAISNUS

51 METAS

Vanscoyoc, Ontario. — Mrs. 
Irma Siusca likos aresztavota 
praeita sanvaite už baisu dar
ba kuri papilde ant savo Vyro, 
norėdama ji iszneszti su pa
gialba dinamito, in padanges, 
bet jos darbas jai nepasiseke o 
nelaimingam vyrui tik iszde- 
gino akis ir baisei subjaurino 
veidą.

Su taja ragana likos drauge 
aresztavotas ir jos prielaidinis, 
kokis tai James Ferrinsmr, szo- 
feris moteres. Motere priverto 
vyra kad jis indetu knata in 
dinamitą ir ji uždegtu o kada 
jis atsisakė tai padaryt, pri
vertė ji su revolveriu po tam 
iszbego laukan, pati uždege 
knata ir mete szmota dinamito 
ant vyro.

Dinamitas trukęs sužeidė 
baisei vyra ir iszdegino jam 
abi akis ir tokiam padėjime gu
lėjo nelaimingas ant lauko kė
lės valandas pakol ji surado 
kaimynai ir nuveže in ligonbu
te kur daktarai neturi vilties 
kad pasveiks.

otere turi

Collingswood, N. J. — Vir
dama pietus, staigai nežinomu 
badu užsidegė jos szlebes ir 78 
metu Mrs. Laura Young taip 
pavojingai apdiege kad mirė li- 
gonbuteje in trhmpa laika. Jos 
vyras iszgirdes riksmą, atbėgo 
in kuknia radęs ja liepsnoje ir 
gesindamas ant jos szlebes, 
pats smarkei apdegė.

DVI KIAULES SUAUGIA 
IN VIENA.

BerwinsdaleJ Okla. — Far
meris Hiram Jackson atveže 
pas czionaitini gyvuliu dakta
rą apžiūrėti pepaprasta par- 
sziuka, arba du parsziukūs su
augusius in daigta. Sziaip par- 
sziukas yra kaip ir visi par- 
sziukai -su tuom skirtumu kad 
turi dvi galvas. Žmones dagir- 
de apie toki sutvėrimą, suva
žiuoja pas farmeri pamatyt 
taip nepaprasta parsziuka.

Johnberg, Idaho — Kada 
Louis Gilfoyle sugryžo isz nak
tinio szifto isz darbo, nerado 
savo paezios namie.
nuo kaiminkos kad jo paeziule 
ta vakara iszvažiavo automo
bilium ir dasiprato kur ji ran
dasi nes jau ne pirma syki jos 
nerado namie. Užtiko, ja tūloj 
rodhauzeje su keleis vyrais. 
Nuvažiavo in taja vieta, szove 
in ja du sykius užmuszdamas 
ja ant vietos ir mirtinai pažei
dė jos dranga po tam pats sau 
paleido kulka in smegenis.

Gilfoyle buvo vedes tik pra
eita meta su savo 18 metu mo
tere bet nuo kokio tai laiko tu
rėjo nužiurejimu buk ji vaka
rais iszvažiuodavo nevos pas 
savo motina ir ant galo dasi
prato pas kokia “motina” ji 
važiuodavo ir szi vakara užti
ko ja paleistuvingoj rodhauze
je.

Spokane, Wash. — Pana Fay 
Smith ana diena atėjo su mo
tina in suda pas rasztininka 
kuris iszduoda laisnus ant ap- 

i. Dagirdo sivedimo ir iszpyle isz krep- 
" ’ > sziuko 450 centu ant stalo. Bu

vo tai centai surinkti per mer
gina nuo savo mylimo kuris 
tiek sykiu atsilankė pas ja ir 
kožna karta kada atėjo ja at
lankyti, davė jai centą kad 
czedintu ant laisnu.

kos nubausta ant dvideszimts 
metu kalėjimo o jos prielaidinis 
ant deszimts metu. Reikėjo to
kia bestija pakart.

PINIGAI GERESNI 
KŪDIKI.

Wilmington, Del. — 
eiti in kalėjimą ne kaip
žinti 500 doleriu kuriuos pasi
ėmė isz po paduszkos po mir- 
cziai savo motinos Mrs. Grace 
Moyers, kurios kūdikis mirsz- 
ta pas kaimynus nes ji visai ap
leido ir užsispyrė pinigu neati
duot. Sudžia paszauke Grace 
in suda, primindamas nelabai 
motinai privaluma del savo 
serganezio kūdikio bet motina 
nenorėjo apie tai ne klausyti, 
tada sudžia jai iszkirto sekan
ti pamokslą: “Ne gana kad ne
turi jaustos del savo kūdikio 
bet neturi paguodones del sa
vo seno tėvo, paimdama pini
gus kada motina da nebuvo su
stingus. Sarmatykis ir nema
nyk kad asz tave greitai iszlei- 
siu isz kalėjimo, o ne, sėdėsi 
jame pakol pasensi arba su
gražinsi paimtus pinigus kurie 
tikrai priguli senam tėvui.

NETURĖDAMAS KOJŲ PA
BĖGO NUO SAVO PRI- 

SIEGELES.
Philadelphia, Pa. — Walter 

Sterner’ui, keli metai adgal, 
trūkis nupjovė abi kojas ir in- 
sitaise jis sau gumines kojas 
aplaikes nuo kompanijos 15 
tukstaneziu doleriu atlygini
mo. Su pagialba guminiu kojų 
iszmoko gerai vaikszezioti ir 
galėjo varyti automobiliu. Ana 
diena moterele pranesze pali- 
cijai buk jos vyras dingo su 
automobilium nežine kur ir 
meldžia kad ji palicija suras
tu. Ar pasiėmė su savim kokia 
draugia tai to negalima, buvo 
dažinoti.

BURDINGIERIUS IR GAS- 
PADINE SURASTI NEGYVI 

AUTOMOBILIUJE.
Wilkes Barre, Pa. — Lavo

nai Almedos Oberst’ienes ir 
Frano Glass likos surasti au- 
tomobiliuje užpakalyje gara- 
džiaus artimoje Harvey’s 
Lake. Palicija mena kad tai bu
vo žudinsta ir savžudinsta.

Motere buvo naszle pas ku
ria Glass radosi ant burdo ir 
ketino su ja vestis bet motere 
badai jam staczei apreiszke 
kad už jo netekes pakol nepasi- 
jeszkos .sau tinkamo darbo. 
Glass dirbo tik po kėlės dienas 
ant WPA projekto. Motere 
jam staczei pasakė kad ji ne 
maitins. Matyt taja diena abu
du iszvažiavo automobilium ir 
kada sugryžo namo Glass pir
miausia nuszove savo gaspa- 
dine po tam pats sau atėmė gy
vastį.

Tragedija atsibuvo tik czver- 
ti mylios nuo vietos kur likos 
nužudyta mergina praeita va
sara per nežinoma iszgama.

Peekskill, N. Y. — Laike isz- 
bandymo naujo karabino per 
czionaitinius kareivius, vienas 
kareivis pataikė cieliu net 402 
sykius, 200 mastu tolumo, ar
ba po 34 szuvius in viena mi- 
nuta. Kas menesį czionaitine 
dirbtuve iszdirba po 40,000 tų
jų karabinu del Dėdės Šamo.

Su tokiais karabinais 36 ka- 
reivei galėtu iszszaudyt net vi
sa regimenta kareiviu.

1,000 žydu Atvažiuoja 
IN AMERIKA.

New York. -+- Valdžia aplai- 

 

ke žinia buk "tūkstantis Vokisz- 
ku Žydu a.ty uoja in Ameri-

GALIMA SIUjNSTI MAISTA 
IN VOKIETIJA.

New York. — Czionais susi
tvėrė kompanija kuri pristato 
visoki maista del giminiu ir 
pažinstamu Vokietijoj. Toji 
kompanija pristato maisto už 
$2.25 kuri nusiunst in Vokieti
ja per Holandija kainuoja $8.50 
Tas pakelis maisto susideda isz 
svaro sviesto, kavos, sūrio, ko
ko ir svaro pieno bleszineje. 
Bet ar maistas daeis del tojo, 
kuriam siuncziama, tai to ne- 
gvarantina.

BUCZKIS JAI KASZTAVO 
500 DOLERIU.

Johnson Ci|y, Iowa. — Da 
pirma karta buvo girdėt kad 
vienas buczkis kasztuotu pen
kis,. įaitus doleriu. Liudniau- 
šia kad motere neteko tu pini
gu ir neaplaike ju toji ypata 
kuris aplaike taji buczki.

Mrs. Ida Lawson, patogi mo
terele, važiavo automobilium 
sutikdama einant plentu jauna 
vyruką kuris buvo atkiszes 
ranka kad ji pasiimtu su sa
vim. Moterele sustojo ir užsi- 
prasze in vidų nepažinstama 
vyruką. Po keliu miliutu pažin
ties moterele taip insikarsz- 
cziavo kad staigai pabueziavo 
vyruką bet tuo paežiu laiku au
tomobilius nusviro nuo kelio 
pataikindamas in einanti žmo
gų kuri sužeidė. Laike teismo 
moterele prisipažino prie kal
tes ir turėjo sužeistam žmoge
liui atlyginti už sužeidimą 
penkeis szimtais doleriu.

PAPEROSAI PRIEŽASTIM 
ŽUDINSTOS.

Brooklyn, N. Y. — Kada 
Mrs. Margarieta Ridley sugry
žo isz krutamuju paveikslu na
mo, jos vyras užtiko jos krep- 
sziukyje pakeli paperosu. Mar
garieta nusiszypsojo panieki- 
naneziai ant savo vyro ir pra
dėjo juoktis ir erzinti vyra. 
Vyras neiszkente tokio pasiel
gimo paezios ir isz piktumo pa
griebė revolveri paleisdamas 
in ja du szuvius nuo ko motere 
sukrito negyva prie jo kojų. 
Vyras aiszkino ant palicijos 
buk jo paįi nekarta erzino ji if 
aiszkino kad flirtavo su kitais 
vyrais nors taį/buvo netiesa

Norėjo Būtie Aktorka 
Bet Nepasiseke

Moka Gerai Megzti 
Mezginukus

Mezgimas puikiu mezginuku 
yra speciali saku darbu Frano 
Mortesen isz Midvale, Utah, 
kurio darbai likos perstatyti 
net ant steitinio fero ir už sa
vo darba laiiųejo kėlės dova
nas. Uranas djirba geležiniam 
fabrike o kada turi kiek laiko 
tai vis mezga.

NUTRUCINO SAVO SENA 
MOTINA.

Rosenwick, Wis. — Vera 
Bergenson, 24 metu, prisipaži
no palicijai buk ji nutrucino 
savo 80 metu amžiaus motina, 
kuri sirgo per 30 metu neiszgy- 
dorna liga. Duktė pasakė1 kad 
motina daugeli kartu jos mel
de kad jai sutrumpintu kan- 
czias per atemima gyvasties ir 
ant galo sutiko- tai padaryt. 
Duktė nesigaili to, ka padare, 
nes žino kad motinai palengvi
no kanezias.

TRYS SUDEGE DEGAN- 
CZIAM NAME.

Newport, Ky. — Czionaiti- 
nis farmeris, Pearce Kennedy, 
60 metu, jo duktė, Nina, 25 me
tu ir jos dvieju metu dukrele, 
sudege ant smert degancziam 
name o keturi kiti narei szei- 
mynos baisei apdege. Farme
ris gyveno aplinkinėje Carn- 
town. Kaimynai visus surado 
suanglijusius po 
namo.

Trokszdamas su visa szir- 
džia gautis in paveikslus Hol
lywood, Antanas Mėli, 16 metu 
vaikas isz Lawrence, Mass., pa
sivogė nuo tėvo 1,000 doleriu ir 
iszbego in Hollywood su vil- 
czia pasilikti mergiszka aktor- 
ka ir net persirede in mergisz- 
kas szlebes. Bet Antana pali
cija suėmė ir adgabeno adgal 
po teviszka pastogia bet turėjo 
ant saves tiktai 195 dolerius 
isz tojo tukstanczio. Žinoma 
kad tėvas Antana priėmė gana 
karsztai.

Europine Kare
. ■ *• * *

London, Ang.,— Ant abieju 
kariszku fkuntu, Vokieczirfi, 
Francuzai iV Anglikai sėdi 
malszei laukdami vieni antjki- 
tu, kad pradėti ant tikrųjų ka
re, kurios ne viena ne kitas.sza- 
lis nenori pradėti. Vieni kitus 
erzina apkasuose.

Vokiecziai pasėjo povande
nines bombas, kurios nai'kiha 
Allijentu tavorinius laivus, o 
kaip kada paskandina ir ka- 
riszkus laivus. Iki sziai dienai 
jau paskandino apie 60 laivu o 
in laika keturiu dienu paskan^ 
dyta 13 laivu.

Isz Berlino danesza buk po
licija isztyrinejo, kokis tai Ged1. 
Elser, 36 metu isz Muniko^ pri
sipažino, bulk tai jisai pstdejo 
bomba karezemoje, kuri ketinb 
užmuiszti Hitlerį, bet užmusze 
as'ztuonis žmonis, nedalipste- 
dama Hitlerį, kuris in laika 
buvo iszejas isz ten ir tokiu bu- 
du apsisaugojo nuo baisios 
mirties. ■ .t

Barzduotas “Aniolas

Szitas senukas su balta barz
da yra Jose Lazara, vienas isz 
turtingiausiu gyventoju Iszpa- 
nijos, kuris daug prighJbejo 
savo turtu generolui Franco 
ant laimėjimo Iszpaniszkos re
voliucijos. Dabar jis pribuna 
atlankyti Suv. Valstijas ant 
keliu menesiu ir susipažyt su 
Amerikonisz’ku gyvenimu,

—■ Tankei greieziau gali 
iszmokti, negu užmirszti.

— Laikrodžiai yra gana, 
teisingi, bet juos kabina ant 
sienų.

— In pora sueina isz meiles 
ir reikalo, bet tankiausia ir isz 
kvailumo.

—- Žmonys rūpinasi kaip 
jaunysta dingsta; rūpinasi vė
liau kaip senatve užeina.

—* Jaigu nori kam gerai 
vėlinti, tai vėlink jam lengvos 
szirdies ir sunkios maszneies.

— Ar tave vargina pa- 
kranutys? Jaigu vargina tai 
gialvokie apie rytoju. Ryto busi 
laimingesnis. <■

— Žmonys pasakoje buk 
moteryste tai yra pekla, o bet 
yra didele skirtumas jterp tik
ros peklos: Pekloje prakeiktie
ji dega, o motarysfes pekloje 
dorus žmonis dega.

t ti. -i v • H



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

NAUJA AMERIKA
LOUIS ADAMIC

Laikraszcziai skelbia Imk 
Strumberge, Holandijoj, gyve
na nepaprasta porele vardu 
Blrumles su savo motore. Vy
rui jau suėjo 118 metu o jai 115 
motu. Akyviausia kad toji sena 
porele ana diena apvaiksztine- 
jo savo 100-metines sukaktuves 
vedusio gyvenimo. Tokiu budu 
jie apvaiksztinejo ne tik sidab-ųj 
r i nes, auksines, deimantines' 
bet ir da tokias del kuriu da 
nesurasta vardas, 
vaikszcziojime da 
giau kaip tūkstantis 
isz visu szaliu.

pąme ap- 
vavo dau- 

žmoniu

neturi- 
turime

; | rejo ant tiek drąsumo kad už-
' į J ■ įvesti teismą ant persiskyrimo

M.U.S vili Ucl r1’ kaip tasai vinis’ seclei° ten’ 
in kur likos inkaltas. Bet idant
kiek norints apsaugot savo’ (Redaktoriui Pastaba:—- 
silpnas nervas nuo pacziules Immigrant aus isz Jugoslavijos, 
pasielgimu ir nuolatinio kle-jp. Adamis pradėjo jo Ameri- 
gejimo, aprubežiavo savo mei- koniszka karjera kaip ianku- 
liszkus pajautimus kasdieni- darbo darbininkas ir pagarsėjo 
nio papratimo tiktai ant “laba kaipo ra szto ją s su jo knygoms: 
ryta” ir “labą nakt”, sziaip “The Naitives Return, 
tylėjo arba iszeidavo isz namu mite,’ 
labai lankei.

Ant galo paezule sau pamiš- 
Kas tai po velniu ? Ar-gi

tasai balvonas nenori su ma
nim daugiau gyvent? Parody
siu asz jam divorsa! Ir marsz 
pas sudžia ant rodos. Sudžia I kuriuos raszo garsus czia-gime

‘ D y n<a
‘Aly America” ir kitais 
s. Jis dabar užsiėmė* 

studija apie innmigranta ir jo 
at.-ineszima prie Amerikos: “A 
Nation of Nations.” Adamic’o 
yra tryliktas straipsnis eileje 
straipsniu apie demokratija,

saksonu szalis, nes musu gy
ventoju skaitlius dabar inima 
beveik 50,000„000 ne anglo— 
saksonii ir todėl, del tos prie
žasties, nauja-s įsumanymas a- 
pie Amerika (pagal virszmine-

Angliszki Laivai Ant Septynių Mariu

Nieko gero sziadien 
me. ant svieto. Labar 
gadyne dinamitu, suktybių, 
korupcijų, graftu, žudyscziu ir 
1.1. Ant ko tas viskas pasi
baigs tai tik pats Dievulis žino 
o prie to visko prisidėjo ir Svie- 
tineš Kares. Svietelis jau isz- 
noko, — ne žalias o isznokusis 
vaisius nupuola ant žemes ir 
isz tos nupuolusios sekios, ve
la savo laike nauji dieguczei ir 
naujas vaisis pasirodo. Taip 
bus 'ir su (tebyriu svietu. Jau 
isznoko žmonija, vieni nupuo- 
lines, kita dalis nuvalys. Baisi 
ateitis laukia žmonija ant svie
to. j

stojo po szalei ’“nuskriaustos” 
moteres, paliepdamas vyrui 
bucziuoti savo prisiegele tris 
sykius ant dienos.

Vyras melde susimylejimo 
ir sumažinimo bausmes — už
daryti ji kalėjime arba ant 
rimbu bet nieko negialbejo jo 
meldimai ir sziadien priversti
nai bucziuoja savo prisiegele.

Daugelis žmonių užklausi- 
neja, ar žmogus gali gyventi 
be szirdies? Tiek to, ar gali ar 
negali. Bet nekurie užklausia 
ar žmogus gali būti be galvos? 
Taip, vyruezei, gali. Turime 
sziadien daug žmonių be gaivu 
ir smegenų o bet gyvena.

..■ • i ■

Daugelis moterių ir merginu 
nuolatos puola aukomis viso
kiu žudinscziu visose dalyse 
Amerikos. Yra tai piktadarys- 
tos papildytos per bemoralisz- 
kas isz'gamas, nevos paikszus, 
pleszikus ir 1.1. Žudinstos mo
terių auga czionais stebėtinai 
visokeis budais. Yra tai ženk
lu kad moteres turetusi ant 
sargybos ir naktimis tamseis 
užkaboreis nesivalkiotu o tė
vai privalo savo dukreles su
laikyti nuo bambiliniu tranky- 
mosi po visas pabulkes, rod- 
hauzes ir kitas isztvirkusias 
urvas.

Tanfcr-j d

Kode! tauXtankiai. susirau
kia žiūrime anL svieto UWel

ginas nekaltai apjuodina užvy
dus jaunikis, arba toki su ku
riais merginos nenori drau
gauti — su bile kokiu szpieliu 
arba paszlemeku kaip tai pa
dare ana diena William Parks, 
isz Elizabeth, N. J., kuris prie 
stiklelio bjaurei apšmeižė mer
gina Grace Morgan ir už tai li
kos aresztavotas.

Gerai butu kad ir musu Skul- 
kino paviete atsirastu panasziu 
jnerginu o kandidatu in kaleji- 
pia butu užtektinai.

na laipsni augszcziaus ties mu-. 
su kasdieniniu silpnybių, patys 
esame niekszai, užvydus,. pui
kus 'kaip anie garniai, kurie ne
žiūri ant puikiu žiedu tiktai 
jeszkosi varliu, vabalu ir rupu- 
žiu. Mes esame papratę nuolat 
rūpintis ir dejuoti patys neži
nome ant ko ir už ka. — Kaip 
beždžiones sekame vis paskui 
kitus.

ir kiturgime amerikiecziai. Pa- 
reiksztos mintys yra paežiu au
torių.)

Demokratija, kaip ja mes 
matome geriausioj formoj pa
saulyje, yra krypimas prie ly
gumo tarpe žmonių.

Sziitas krypimas, ar idealas, 
gal yra tvirtesnis Suvien. Vals. ■ 
negu bile kitoje didžioje szaly- 
je. Yra .svarbi dalis musu a- 
merikonisz'ko patyrimo iki da
bar. Bet jos ateitis yra giliai 
ir pavojingai įsuriszta su viso
kiais padėjimais musu tautisz- 
kame gyvenime: ekonomisz- 
kais, socialiszkais, kulturisz- 
kais, dvasiszkais; kurie inima 
daug supainiotu ir neatideda
mu dalyku.

Vienas szitu padėjimu isz-si- 
vyste isz ir aplink fakto, kad 
laike paskutinio szimto metu 
38,000,000 immigrantu atvyko 
czionais isz suvirsz 40 szaliu ir 
daliu senojo pasaulio.

Sziitas padėjimas turi savyje 
visokiu palinkimu. Dabar pa
linkimas prie nelygumo tarpe 
musu žmonių, kurie priguli 
prie invairiu rasiniu ir tautisz-
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pavojus demokratijai.

Saryszyje siu pavojais, kurio 
vystosi isz kitu padėjimu, szi- 
tas pavojus augs jeigu szalis 
generaliszkai ir invairus ele
mentai tarpe musu gyventoju 
nepripažins sekanezius faktus 
ir teisybes, kaip asz juos ma
tau.

6—Kad del szito milžiniszko 
immigrantu elemento, yra pui
ki proga i n s teigti ant szito 
feontinento kuotiurtingiausia 
kultūra ir civilizacija, bet pa
ežiu laiku jis painioja Ameri
kos socialiszkas, ekonoiniszkas, 
politisz'kas, kulturiszkas ir 
dvasiszkas iegas ir dalykus; 
kad ingimta mu.su dabartiniuo
se gyventojuose yra nekurto 
pavojai Amerika, juos vienybei 
demokratijai ir palinkimui ly
gybes, kaip ir invairioms ra
sinėms grulpems; tais ateiviu- 
vyliiojimas', priesz-semitizmas, 
ir panaszios idėjos ir nusista
tymai platinasi,.. .ir sustab
džius sziuois pavojus Amerikai 
ir invairioms grupėms, mes vi
si, naujo ir seno paėjimo ameri
kiecziai, turime protiszkai, pa- 
triotiszkai, veiklingai ir kri- 
tiszkai interesuotis in szita vi
sa padėjimą, kiuris dabar guli 
tamsumoj ir yra pilnas baimes, 
sentimentaliszkumo ir rasiniu 
ir grupiniu egoizmu.

Sujudinti Amerika, turėtu 
būti užduotimi visu amerikie- 
cziu nepaisant jiui paėjimo, ku
rie tik rūpinasi apie szalies a- 
teiiti ir demokratija.

—F.L.I.S.

Federal Rese
TEIPG

Federal Depos
Corpon tion

ystem

it Insurance

Tasai žmogus yra daug gar
bingesnis kuris jaucziasi ver
tas pagyrimo o tuomi nesipu- 
czia ir ne jeszko svietines gar
bes.

Ar didžiai mokytas o ir nie
ko bemokintas, vis bus vadi
namas žmogum? Juk turime 
daug mokytu bet kas isz neku
riu mokintu jeigu sveiko proto 
neturi tiktai tiek, kiek už visz- 
ita perekle. Randasi czionais 
daugiausia nedamokintu arba 
“Nedakeptu” kurie turi prie
kaba prie mokytu, toki tai 
daugiausia visuomenei kenkia.

Kožnas žmogus turi prigim-'
ta iszminti ir tiktai tokis su'~ —, titįiti A ITTQ 
prigimta iszminczia jeigu ap-lvj" tviSll.L/A.1113 
laiko atsakanti mokslą, buiia Mahanojaus I.ztikimiau.i. Graborius

Mrs. Tallie Ward su savo 
meile sugriautu ir akmenis bet 
jos vyras buvo kietesnis už ak
meni. Sudaužė jis jai baisei 
galva kad net artimiausi gimi
nes jos negalėjo pažint. Taji 
žveri pastate priesz sudžia bet 
kaip nusistebėjo ir visi kurie 
radosi šūde kada sužeistoji ne- 
valninke su verksmu paszauke 
in sudžia r “Norints jis su ma
nim bjaurei pasielgineja bet 
asz ji myliu teisingai ir meldžiu 
ji paleisti namo o užtikrinu kad 
panasziai su manim taip nepa- 
sielgin.es, mano vyras tame 
laike buvo girtas ir nežinojo 
ka daro!” — Ar-gi tai neper- 
stato puiku ideala meilingos 
paczios ir drauges žmogaus gy
venimo?

žmogum ir naudingu del vi
suomenes. Isz auksines rudos, 
kaip per ugni pertarpini, turi 
savo verte o isz geležines rudos 
niekad aukso negali padaryti, 
tiktai geleži. Bile geležini daig
ia gali paauksuot, bet vis bus 
geležis ir tiek.

Ant mbkslo nereikia paisyt, 
tiktai reikia iszminti taisyt.

Gabiausias Bąlsamuotojas
Geriausia Ambulance 

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

Tūlas 
kuriam

erikoniszkas vyras, 
.....---- ----- erikoniszka pacziu-
le,xįraisei suardė nervus, netu-

ja Turiu pagialbininke n
<k moterems. Prieinamos Ji» 
tSiį prekes.

DU OFISAI;
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J

1— Kad Ellis Island greitai 
tapsta’ — is'torisz'kai — lygiai 
svarbi vieta su Plymouth Rock 
ir Jamestown;

2— Kad Srnv. Valstijos 'kaip 
sziadien stovi, yra rąsiszkai, 
socialiszkai, kulturiszkai, tike- 
jimisz'kai, dvasiszkai; trumpai 
— žmoniszkai, pateisimas ne- 
vien Britu Salos ir Holandijos, 
bet. dau'giaus arba mažiaus, vi
sos Europos, ir ant kiek, Azijos 
ir Afrikos;

3— Kad sziadienos Amerika, 
su juos didžioms industrijoms, 
dangoraižiais, begaliniais gele
žinkeliais ir elektriu linijoms, 
taip pat paminklas darbui ir 
dvasei immigrantu, kurie ežia 
atvyko per pereitus 60 ar 70 
metilus kaip paminklas seniems 
amerikiecziams ,kurie daugu
moje paėjo isz Anglijos.

4— Kad szalies atstatyme 
paskutiniame iszinltmetyje, 
daugiau immigrantu isz invai- 
riu Europos szaliu žuvo indus- 
triiliszkuose nelaiminguose at
šilimuose negini Amerikos ko
lonistu užmuszta pastangoms 
apgalėti miszkus ir laukus, ir 
Nepriklausomybes Kareje; ir 
svarbu Amerikai kad saitas 
faktas — kuris yra pirmos 
svarbos deszimts milijonams 
musu piliecziu nes reįszkią ju 
prisidėjimą prie budavojimo 
szios szalies — butu pripažin
tas ir pilnai invertintas.

5— Kad labai greitai Suv. 
Valstijos sustoja būti anglu—

KEY TO NUMBERS
7—South America 

(all Coasts), 40.
8“A£rica, 30.
9-India, 62.

10— China, Japan and 
East Indies, 59.

11— Australia, 29.
12— New Zealand, 12.
13— Canada and U. S.

(West Coast), 14.

1— British ports, 287 
ships.

2— Scandinavian and 
Baltic ports, 5 ships.

3— Western Europe. 43.
4— Mediterranean 

ports, 41.
5— Canada and U. S.

(East Coast), 53.
6— West Indies, 25.

Po visas septynes mares plaukineja sziadien 1,545 Angliszki tavorinei laivai kurie yra 
pavojuje nuo Vokiszku submarinu. Laike pakajaus 48 procentas Angliszku harwu prietato 
maista del daugelio sklypu. Yra tai didele užduotis del Anglijos sziadien tuijėa po savo val
džia tiek laivu. • f

Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule” ?

$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. i

101 Kapitonas Velnias. Pui- 
404’ 
50o

į Union National Bank |
5 Kampas Main ir Centre St. 5
5 MAHANOY CITY, PA. g

LINKĖJIMAI!
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU

Kokiu da nebuvo Lietu
viu kalboje ir busite užga
nėdinti! Jaigu jumis pa
tiks parodykite savo drau
gams. :: :: :: ::
10c už viena — 3 už 25c 

arba 20 Linkėjimu su 
Konvertoms už $1.00. 
Nelaukite ilgai! —Pirkite 

dabar priesz laika !

SIENINIAI
KALENDORIAI

Del saves arba in Lietu
va pasiunsti. 15 coliu plo- 
czio, 24 coliu ilgio. ::

Po 25c arba 5 už $1.00

Prisiunskite Money-Or- 
deri arba pinigus per Re- 
gistravota laiszka.

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy dity, Pa., U.S.A.

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

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

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

No, 163 Penkios istorijos api® 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydua 
vyras., -137 .^usĮagi^ ■ .....25e

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

No. 165 Asztuonios istorijos api® 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už ■ szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
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...............................15o

No. 168 Devynios istorijos, bb 
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....... 28«

No. 170 Asztuonios istorijos » 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka- 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
ežio. 121 puslapiu .....................25®

Ne. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsima® 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig^ 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa-

Keturios istorijos apie ežia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
akmeaoriaus; Klara; Nuspre- Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu- 
Ant kiek užlaiko moteres pa- j su jame atsigymimo; Metai Svarbiau- 

61 puslapiu.................. 15c ............... ” ' ‘ '
151 Penkios istorijos apia 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

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 brole! 
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-

No.
kus aprasĄ/nas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

No. 103 Vąidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35o 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
fa )S, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e 

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paCzia; 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; 
Piktą Onuka.................................. 25c

- "'i-eriK'lW ’iStorirjusT- « 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels 
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
pinusi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jnrfis; Galinga ypata galybe 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 kiti szposelei. 20c

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra 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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze- 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu............................ ..35c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................15c

No. 121 
Vaiki jozai; 
ikialbtojas.

No. 123 
Stebuklingas 
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

Trys istorijos apie Trys
Iszmintinga rodą; Ap-

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

» zerkolas; Sidabrinis

nvs prigauna. 58 puslapiu..... 15*
No. 131 Puiki islorja apie Jona- 

sza Korczaka. 262 puslapiu... .35c
No. 132 Trys istorijos apie An- 

glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras pacziuojas. 76 puslapiu. ..20c

No. 1,33 Dy^istorijftg apie 
■zmokamas ‘žiedas TT Apie Drūta AI- 
Ksni, 62 puslapiu.........................15c

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

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 .............................................15c

No.
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 n- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .............................................15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu.............. .......... 15c
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siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu ... . ,Ž5e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15a-■**

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apgą-~ 
vikai apgauna žmonis; Prietarai M 
Burtai; Keletą Juoku ir PaveiksMi 
Preke ......................................

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

mu.su
sielgin.es


t GUDRŪS ALBERTAS ti
Kaip tik iszgirdo Bartomis 

tuos žodžius isz Alberto, kuris 
buvo pasirėdęs in pryczeri, 
suriko in savo vyrus kad ji tuo
jaus -suimtu bet tame momente 
ne vienas vyras nepažiurejo 
ant savo drąsaus vado ir ne ne
pasijudino. O visi buvo namie 
ir gere ir valgė.

— Kas tai?! — suszuko Bar- 
t.ona-s, — ar jau jus manes ne
klausot? — ir priszokes prie 
vieno vyro isztrauke jo revol
veri ir norėjo Alberta perszau- 
iti bet Albertas jau turėjo at- 
įkiszta in ji revolvferi, prie Bar
itono krutinės. Kita laike ran
koje. Tuojau suprato*. Bartonas 
kad jis bejiegis ir kad jo visi 

■( Smarkus vyrai ji pardavė. Nu
mėtė revolveri ant grindų, ir 
pradėjo szvelniau kalbėti in Al
berta ir kaip tik gavo proga, 
szoko staigai per langa, iszne- 
isze stiklą, rėmus ir vi-ska su 
savim ir greit pradėjo bėgti in 
darža. Inbeges in tankumynus 
greit dingo isz akiu. Albertas 
finos Bartono staigu iszszoki- 
mu per langa kaip tik atsipei
kėjo taipgi szoko per langa ir 
davėsi vytis latra. Tieji likia 
grinezioje tare in Mariute — 
dabar jau nereikalauji nieko 
bijotis, mes tave dabar gerai 
prižiūrėsime' kol Albertas -su- 
grysz nes musu vadas buvo 

' -per žiaurus ir mumis per daug 
apgaudinėjo. Gerai kad Alber
tas czionai pasitaikė, jis tik 
vienas mus visus padrasino 
kaip ta apgavika padėti kur 
jis priklauso nes mes visados 
buvome geri vyrai kol nesuejo- 
me su juom ir gal butume pa
baigia savo gyvenimą ant

’kartuvių jeigiTilgTau -butum su 
juo draugavę. Bet mes nežino
jom kaip su juo pasielgti nes 
jis buvo toks baisiai drąsus ir 
žiaurus bet mes manom kad Al- 
berats ji padės ir mumis pagel
ios iszsiteisinti.

Albertas iszszokes per langa 
pradėjo vytis ta. latra ir beg-, 
damas apie valanda laiko, pa- 
temino ji bėganti. Albertas ne- 
jnorejo ji szauti nes norėjo ji 
gyva paimti Todėl nutarė ne- 
'szauti ir ant galo nenorėjo be- 
ganezio žmogaus szauti nors ir 
yra jo prieszas todėl paskubi
no savo žingsnius ir vis artyn 
vijosi ir artinosi. Jau pasirodė 
kad beveik du -szimtus žings
niu buvo nuo jo ir staigai din
go jam isz akiu. Atbėgo Alber
tas in ta vieta kur jis mate ta 
latra ir labai nusistebėjo kaip 
atejas nerado nei jokio pedsą- 
kio to latro, -dingo rodos kad 
žeme kur ji prarijo. Po to ste
bėtino prapuolimo paantrino 
je-szkojima nes mislino gal kar
tais gerai neužmato vaikszczio- 
damas per tankumynus ar kur 
Įneras. Bet jo jeszkojimas buvo 
nž dyka nes jis ta vieta gerai 

. yisur apžiurėjo ir pamisimo gal 
tas latras žinojo gera kavone 
tai pasislėpė ir pamėtė jeszko- 
jas.

Pamėtės jeszkojima sugryžo 
in namus kur jo lauke mylima 
Mariute. Neiszpasakytas buvo 
džiaugsmas merginos kada pa
siliko iszgelbeta isz to baisaus 
latro -ranku. Puolė Albertui in 
glebi ir su aszaromis akyse 
dekavojo Dievui ir Albertui 
kad pjasiseke ja iszgelbeti isz 
tos pekjos.

Taip po to inspudingo isz- 
gelbejimo ir Bartono prapuoli
mo, visi dar ten gyveno keletą 
ĮdienųV tikėdamiesi kad Barto-

nas kada nors dar ten pasiro- 
dys bet viskas buvo ramu iri 
gerai ir niekur nieko negirdėt. I 
Taip viena nakti Albertas isz-1 
ėjo laukan pažiūrėti ir lyg isz
girdo koki tyku triukszma; ap-Į 
sidaire-s visur žiurėjo ir sztai, 
patemino ka toki lipanti ant 
namo stogo, prisiglaudusi, ir^ 
isz valios slenkant. Albertas 
prislinko arti prie namo ii- ma-l 
to kad sėdi žmogus ir lyg kad 
ka nors szaukia.

Pažino Albertas Bartona ku
ris mėgino prikelt kelis vyrus 
kurie gulėjo tvarte. Vyrai isz
girdo jo szaukima ir iszejo pa
žiūrėt. Pamate Bartonas, su
murmėjo po nose pamojo atgal 
ranka ir vėl jie sau nuėjo in 
vidų ir atsigulė. Tuom laiku 
kaip Bartonas szauke vyrus, 
nepatemino kad Albertas lipo 
in virszu pas Bartona ir jau 
tiek arti prie jo jis prislinko, 
jau tik griebti, Bartonas pama
tęs Alberta szoko ant jo visu 
smarkumu kuris turėjo peili 
rankoje bet buvo jau per vėlu 
ji naudoti.

Albertas gerai numieraves 
griebe Bartona savo geleži
niam ranku -smarkumu ir su
spaudė kad net Bartono peilis 
iszpuole jam sz ranku. Kaip 
pagriebė Bartona už apykak
les, pradėjo lipt žemyn ir suri
ko -garsiai, vyrai iszejo pažiū
rėt kas ežia tokis rėkia ir pa
mate Alberta laikant Bartona. 
Albertas liepe tuojau rasti ga
la virves, nusitraukęs nuo sto
go Bartona žemyn ir vis nepa
leido latro. Tuojaus gerai ji 
suriszo, pasodino ant kėdės ir 
Albertas tuojau iszsiunte du 
vyrus" kad pašzaukfu szerifa. 
Liepe neužmirszt paszaukti 
viena ūkininką, kad ir tas ežia 
pribūtu, perejo kelios valandos 
ir pribuvo szerifas -su tuom ūki
ninku.

Kaip jie pamate Alberta, pa
szauke — po szimts velniu, 
kaip tu isz kalėjimo iszsigavai? 
Asz to negaliu suprasti. — Al
bertas jam tarė, — asz tau sa
kiau kad asz.ne esu vagis nei 
razbaininkas ir man kalėjime 
ne vieta buvo. Mano darbas 
buvo sugauti baisu latra ir isz
gelbeti mano mylima isz jo na
gu, taip kaip tau sakiau pirma 
bet man tamsta netikėjai. Bet 
dabar matai tamsta kad teisy
be. Ir sztai -suėmiau viena isz 
jusu baisiausiu latru ir kaip 
manau tai szis latras yra kuris 
tamstai padare tiek skriaudos 
bet buvo gana smarkus ir ne
lengva jis buvo galima suimti. 
Matai tamsta, asz esu liuosas 
nuo visokiu užmetinejimu.

Szerifas tarė — teisybe turi, 
mano smarkus vaike, -szito Bar
tono valdžia seniai jeszko bet 
negalėjo niekaip jo pažinti kas 
jis tokis yra, ir isz kur jis pa
eina bet kaip jis mano apskri
tyje nieką nėra padaręs tai asz 
ji negaliu imti su savim, turi 
paszaukti szerifa isz kitos aps
krities kurie ant szios apielin- 
kes turi gale tai jis ji patalpins 
kur jis niekam daugiau neda
rys jokio blogo. Albertas ga
vės deputo gale, prižadėjo Bar
tona pristatyti ten kur jam lie
pe, szerifas apsisuko ir nujojo 
sau. Ūkininkas liko pas Alber
ta ir pats ketin’o važiuoti pas 
ta szerifa drauge su juom.

Kaip Bartonas iszszoko per 
langa ir pamate kad jo vyrai už 
ji jau nenori užtarti ir inbego 
in tankumyna, jis turėjo ten

OY CITY, PA.

Stengdamasis visom pajiegom iszkilti in padanges, szitas Vokiszkas kariszkas ero
planas ant galo sukrito ant lauko ir susiteszkino nes buvo pataikintas per Angliszkas armo- 
tas. Varytojas eroplano likos paimtas in nelaisve, kiti du likos užmuszti nelaimėje o treczias 
sužeistas.

VOS APSISAUGOJO NUO 
MIRTIES.

SAULE” MAHAN

Milžiniszkas Vokiszkas Eroplanas Nukrito Anglijoj NEPAPRASTI
IR SZIRPULINGI

ATSITIKIMAI

netoli miszke tam tikra skyle 
kurioj galėjo pasekmingai pa
sislėpti. Tik tokiam laike jis 
ten nubėgo, inszoko in skyle, : 
užsidenge divonu ir negalima : 
buvo pažinti kad ten randasi 
kokia nors kavone. Todėl Al- ; 
bertas atejas in ta vieta buvo i 
susimaiszes ir negalėjo ji su- : 
rasti nes jis tuos laiku sėdėjo ; 
sau ramiai urve.

Bet dabar jau kaip Bartonas 
buvo sugautas ir surisztas, ra
miai sau sėdėjo ir tik iszsitare, ;
- tas nieko, ne pirma karta 
man būti sugautam, Tai ne ma- : 
no laime szi karta.

Albertas jam atsake, — bet s 
turi žinoti kad jau kito karto 
tau nebus ir jeigu bandysi pa- i 
begtie tai žinokie jog gyvas 
neiszliksi. — Bartonas tarė — : 
O! asz ta pirma girdėjau.

Tuojaus Albertus ii^Kinke I. 
pora arkliu in vežimą it- pasi
ėmęs kelis vyrus iszvažiavo 
pas savo dranga szerifa. Kelio
ne buvo pasekminga, be jokiu 
nuotikiu, važiavo jie ilga lai
ka ir kaip pribuvo pas szerifa, 
i-szlipo isz vežimo ir pagelbe in 
jo duris. Szerifas atidarė du
ris ir nusidžiaugė kaip Alber
ta. pamate gyva, -— na kaip, 
mano vaike, gyvas sugryžai ?

— Taip, atsake Albertas — 
ir žiūrėk ka asz parsivežiau, — 
dovana, del tavęs, — sveika ir 
gyva Barton Walton, baisu 
razbaininka. — Albertai, — 
szerifas suszuko, — pas mane 
tai vyras, kuris dalaike žodi 
kad sugavai Bartona. Tas lat
ras yra pavogęs labai daug 
žmonių visokio turto ir yra nu
žudęs gana žmonių. Dabar kad 
mes ji turime tai bus lengva ir 
kitus jo draugus sugaudyt. — 
Albertas ant to tarė, — szerife, 
tie kiti vyrai yra geri vyrai, 
jie visi su manim susikalbėjo 
kaip Bartona suimtie, be ju 
man butu buvę gana sunku ji 
suimtie, jie man labai daug pa
gelbėjo, be ju nežinau kaip bu
tu buvę. — Na tai gerai, — ta-

• re szerifas — tegul buna kaip
- tu sakai, tie kiti vyrai gali bu- 
. ti liuo-si nes jie gali tau u’ž tai
• dekavoti. — Tie vyrai, kurie
■ buvo su Albertu, ta i-szgirde, 
i priszoko prie Alberto, pagrie-
■ be ji už rankos ir tarė, — gerai
■ sakei, Albertai, tu savo žodi
■ iszpildei, mes už tave. Iszejo
• szerifas ir tarė, — dabar Al- 
> bertai, sztai tau -suteiksiu do-
- vana kuri buvo paskirta per 
s valdžia del suėmimo Bartono.

Albertas nenorėjo imti nieko
• bet szerifas tarė, — tai yra pa

skirta valdžios ir turi imtie, 
tai tau bus gera, pradžia, gyve
nimo su tavo

Laike vaikaciju, apsigyveno
me senam name pas ūkininką. 
Tcila -diena pateminom, kad 
žiurkes prasiplatino po visa 
narna. Turėjau ka tokio pa
naudot, kad jia-s isznaikyt, to- 

I deil pirkau trucizpos su tikslu 
sum-aiiszimo su smetona.

Petnyczio-je turėjau nusiduol 
! in artima .miesteli, duot sami pa
taisyt. (plaukus. Mano duktere 
ketino padaryti smetonine 
■sriuba ir pakol iszvažiavau 
viską parengiau dukterei, kari 
nereikėtų jai daug dirbti.

Kada mano plaukai jau likos 
padabyti, įstaigai atsiminiau, 
kad prie-sz aplei-dima namo, pa
dėjau torielkaite su smetona 
isumai-szyta su trucizna ant pe- 
cziaus. Dirstelėjau ant laikro
džio ir persitikrinau, kad da 
spet-au pribute namo apsaugot 
savo szeimyna nuo nelaimes. 
Greitai apsirengiau uždėjau 
skrybėlė ir i-szbegau isz vietos. 
Atvažiavau ant strytkario ant 

paskirto kampo, began greitai 
apie szeszis blokus namo ir be 
žado stojau duryse tame pa
ežiam laike kada mano -sunuis 
aejo szaukszta užtrucinto-s 
Smetonos in burna.

—• Nevalgyk to- Tai yra tru- 
czina ! Ir po tu žodžiu įsukri- 
tau apalpu-s ant grindų kaiip 
negyva.

Bet ant tiek nudžiugau, kad 
galėjau iszgialbet savo szeimy
na nuo mirties in laika.—Raszo 
Mrs. Katre Strumski isz Phila- 
delfijos.

‘ - .—I II !

KADA PABUDAU
RADAUSI

LAVONYCZIOJE

Taukei isz Klevelando gaunu 
žinių, '

Apie nedora vaikina,
Su tais tiek to, tai jaunysta, 

O jaunysta juk kvailysta. 
Bet fenais yra ir senyvi 

beibokai,
Apleistos per juos moteres ir 

vaikai,
O czionais gyvuliszkai gyvena, 

Ant Dievo ir smerties ne-
. pamena,

Toki pakalei czionais lėbauja, 
O szeimyneles badauja, 

Tame kalte paežiu Lietuviu, 
Kad nelaužo, kaulu del tokiu, 

Jeigu keli susitartu,
Tokiems kailius gerai iszpertu, 

Smala iszsmaluotu,
In laukus iszvarytu, 

Tai ir szelmyscziu iszsižadetu.

Mariute. Kaip tik pamate Pet
ras isz tolo ateinant tuojaus 
iszbego pasitikt, puble vienas 
kitam in glebi ir pasisveikino 
ir iszdžiaugsmo ne vienas ne
galėjo ne žodžio isztart. Tuo
jaus atėjo in grinczia, pasvei
kino motina ir Mariute o toji 
apsikabinus Alberta, karsztai 
pabucziavo ir tarė: — Alber
tai, asz esiu tau skolinga mano 
gyvasczia, tu esi mano iszgel- 
betojas.

Albertas po valandėlės atsi- 
kvotejas tarė: — Mariute! at
galėsiu asz tave vadint mano 
mylima pacziule ant visados? 
— Mariutės veidas paraudo ir 
veidą uždengus linktelėjo gal
va kad sutinka.

Senas Petras džiaugėsi kad 
gaus už žentą toki smarku jau-

Albertas priėmė dovana ir pa- 
dekavojo.

Kaip Bartona priėmė szeri
fas, tuojaus -nusiuntė telegra
ma in valdžios vyriausybe kad 
turi Bartona. Tuojaus pribuvo 
agentai, pasiėmė Bartona ir 
iiszsiveže in valstijos kalėjimą 
kur jis turės gana daug laiko 
apmislyt savo nuoti-kius ir kaip 
jis davėsi sug-autie per mergi
na.

Tuojaus szerifas su Albertu 
sugryžo in ūke Bartono, ten 
vyrai nekantriai lauke kokios 
nors žinios. Kaip jie pribuvo 
in ūke Albertas visus vyrus su- 
szauke. — Na vyrui, dabar kaip 
Bartona padejom kur jam rei
kia būti, tai dabar 
te liuo-si nes man 
žadėjo jums visi' ms dovano- 
tie jeigu jus visi jnsielgsite ge- na vyra kaip Albertas. Už ke-

jus visi esa- 
szerifas pri-

motes už geru -dirbu. Dabar 
iht ūke kaip 
dėt tai Bar

galite visi iszsidal 
norite nes kaip gi 
tonui ukes neneiki

Visi vyrai, iszgii 
jiena, suriko:

mergina ka? —

•de gera nau- 
AT'alio! Alber

tas! — ir pradėjo1 linksmintis. 
Sena boba kuri visados buvo 
prie Bartono -susiraukus taip
gi pradėjo linksmesne būti ir 
pasižadėjo būti jiems gera gas- 
padine.

Szerifas pasiėmė visus ra
kandus kurie buvo Bartono 
pavogti del atidavimo tiems 
žmoniems isz kuriu jis buvo 
pavogęs.

Albertas pasveikino Mariu
te, užsodino ja ant puikaus 
arklio ir drauge su szerifu gry- 
žo in savo namus. Albertas vis 
jodamas dairėsi ar kur nepa- 
temins Bartono bet szerifas ta
re: — nesirūpink Albertai, 
Bartonas dabar yra gerai pri
žiūrėtas.

Kaip szerifas prisakė Petrui 
Malloy -eiti namo ir nesirūpint 1 
apie savo duktere ir Alberta, 
tai kaip jis parėjo namo ir pa
sakė savo moteriai, nuliūdo 
jiedu kad atsitiko tokia nelai
me bet Petras atsiminė kaip 
Albertas kabėjo kad už trijų 
dienu ketina Albertas surasti 
Mariute, tai susįramino. Jiems 
taip bemislinant sztai Albertas 
parjojo pas jos tėvus su Mariu
te, paleidęs ja. netoli jos namu 
liepe jai eiti in namus. Pats 
sake nori.eiti pas savo tėvus 
nes jie irgi juo rūpinasi. Kaip 
tik Mariute parėjo namo, ko
kis buvo džiaugsmas teveliu 
kaip pamate savo dukrele svei
ka ir gyva. Petras tari 
tau vyras, 
iszpilde.

Už keliu 
Albertas su

Lin Bengsi g didelea-sfig^ 
tuv-es, paszauke Bartono buvu
sius draugus, szerifa ir ūkinin
ką kuris karta kaltino Alberta 
ir Albertas taipgi neužmirszo 
savo prižadėjimo nes paszauke 
ir Martin Perusz.

Vestuves buvo puikios ir 
traukėsi netoli visa sanvaite. 
Už meto laiko susilaukė Alber
tas sūneli kuris iszrode kaip 
Albertas. Tik sena Petra pati
ko nelaime nes jis susirgo ir 
pasimirė. Albertas gražiai 
Petra palaidojo po tam jis už
ėmė Petro darba ir gyvena ga
na linksmai -su Mariute, šune
liu ir sena bobute.

Alberto sūnūs auga gražiai 
ir atrodo kaip Albertas, siun- 
czia ji iii mokslą ir kaip rodos 
bus smarkus kaip ir jo tėvas 
Albertas.

Parasze Jonas Lukaseviczius 
Worcester, Mass.

GALAS.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

TERP MIRUSIU.

tai
savo prižadejima

dienu pribuvo ir 
savo tėveliais pas

* * *
Filadelfijoj kriksztynos buvo. 
Ant kuriu valgy ti ir gerti buvę, 
Gaspadorius nieko- nesigailėjo, 

Dave ka tik turėjo.
Keli pradėjo laruma daryti, 

Kitus su peileis badyti, 
Bet atsirado davadni vyrai, 

Iszpere pesztukams kaili gerai, 
Visus- laukan iszkikino, 
Bailei j a kozoj užrakino; 
Taip visi turi padaryti, 

Tokius latrus laukan iszvąryt.

Kada turėjau keturiolika 
metu, turėjau operacija ant 
appendasaitis, Chester pavie
to ligonbufeje, Pa. Operacija 
nebuvo labai pasekminga ir 
gavau užtrucinima kraujo. In 
kėlės valandas, kada mane isz- 
veže isz operacijos kambarėlio 
atsigaivinau, o kada tame lai
ke prie manes nesirado dažiu- 
retojos, su ’baime paregėjau, 
kad esmių lavonyczioje terp 
mirusiu, atsikėliau isz lovos, 
isizgeriau -szalto vandenio ir su
valgiau szmot a ledo, nes turė
jau karszti.

Nemažai nusistebėjo dažiu- 
retoja, kada iszgirdo baisa la
vonyczioje ir kada atėjo pažiū
rėti kas ten randasi, rado mane 
gyva'. Po 'tam Ipergulejau li- 
gonbuteje kelis menesius. Buvo 
tai mano iszirpiuilingiausias at
sitikimas mano gyvenime, ka
da radausi terp numirėliu. — 
Raszo Blanch Andrejauskiene 
■isz Barton, Pa.

NAUJOS M1KALD0S 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

* * *
svaiguli gavo, 

Na ir ant galo visi susirokavo, 
Boba su kokiu ten vyru išu-

šistumde,
Na ir toji vyruką apskundė, 

Daug sarmatos ten buvo, 
Kada prova atsibuvo, 

Kaip toji bobele snuki paleido, 
O ir tasai vyrukas neapsileido, 

Asz to ežia negaliu sakyti, 
Net man bjauru pamislyti. 
Jeigu asz boba tureczia kuri 

taip pliovotu,
Tai ant svieto negyventu, 
Ausis užsikimszes in svietą 

begezia,
Su tokia bjaurybia ne- 

gyvenczįa.

12 ISTORIJOS UŽ 25c |
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - 00., 
MAHANOY CITY, PA.

V
Yra tai stebėtina knygute nes 

1 joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliau® tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskits 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

* * * Į
-Norints vienam ple-ise t 

istraikuoja, 
bet žmonelei uliavoja, 

Juoku ten buvo, 
Kaip du inejo,

. Didelis pasmelias Indijonas, 
O kitas tamsus čigonas, 

Su dideliu strioku,
Vienas ant kito su peileis 

szoko,
Kraujas teszkejo, 
Daktaras atėjo, 

Ir skyles susiuvinejo. 
Kada in suda nuėjo,

O tas, kuris pinigu turėjo, 
Tai ir prova iszlaimejo.

Jau daugiau in spykyze ne 
eis,

Ne su peileis -nesižeis, 
Neturės ne žaiduliu,

Ne provu;
Isz provu tokiu, 
Tik buna juoku.

O

ANT PARDAVIMO NAMAS

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

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
•W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galim® pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuoqaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

$



Žinios Vietines Isz Visu Szaliu
rTSAULE ’ ’ MAHANOY CITY, PA_

Kanada Mokina Rekrutus Kaip Lekioti KARASZOFILO- APSAKYMAI APIE

Musu miestas apvaiksz- 
tinejo Dekavones Diena arba 
“Thanksgiving Day,” pagal 
nauja paskirta diena; Lapkri
tis (Nov.) 23 diena.

— Geisdami ir 
mes szventi ta diena 
ir padekavoti Dievui 

už Jo gerade'jystes, iszleidome 
laikraszti “Saule” diena pir- 
miaus. Redakcija 'buvo 'ta die
na uždaryta.

—■ Koki tai pleszikai su
laikė Wm. McLaren, kuri taip 
isumusze, kad reikėjo žmogeli 
nuvežti in Locust Mountain li- 
igonbute. Tas atsitiko artimo
je Lehigh Valley stoties, tiksle 
apipleszimo.

—< Paszialpne Adminis
tracija Schuylkill ’o pavieto 
apreiszke visiems ateiviams, 
kurie ne yra ukesais szio skly
po, kad pasirūpintu kanuo- 
greicziaus ‘Citizens Popieras’ 
ir tai nors pirmutines, nes ki
taip neaplaikys jokios paszial- 
pos nuo valdžios. Visi turi tai 
padaryti in laika ateinancziu 
pzesziu įsanvaicziiu1, nes kitaip 
paszialpa bus sulaikyta.

f Adomas Szumlinskas, ku
ris pergyveno mieste daugeli 
jnetu, mirė Utaminko ryta pas 
Petrą Isoda, 534 E. Mahanoy 
[Avė., pas kuri radosi ant bur- 
įdo. Velionis sirgo kėlės san
naites. Gimė Lietuvoje ir per
gyveno Mahanoju apie 50 me
tu. Prigulėjo prieiSzv. Juozapo 
parapijos. Paliko tik viena 
duktere Mare Andrulaitiene isz 
Detroito ir viena broli Lietu
voje. Laidotuves atsibus Pet- 
nyczioje. Graborius L. Tras- 

TausSa^uzs!emeTaT3otuvems7

ISZ SHENANDOAH, PA.

—■ Pana Regina Aleksiute, 
409 S. Main uly., kuri užbaigė 
mokslą norses Pottsvilles li- 
gonbuteje, aplaike žine, buk ji 
pasekmingai perejo vaistini 
egzaminą ir dabar yra regis- 
travota norse.

— Ana diena Pottsvilles 
sude likos rekordavotas. dytas 
per kardinolą Dougherty isz 
Philadelphijos ant kunigo 
O’Brien visas parapinis turtas 
kuri arkivyskupas buvo kita
dos užgriebęs ant savo vardo. 
Dytai likos padaryti ant vardo 
Annunciation parapijos.

Frackville, Pa. t Ona Andru
laitiene—Czesnulevicziene, ku
ri kitados gyveno czionais, mi
re Subatojė pas savo duktere 
Helena Stephens, Danville, Pa. 
Velione paliko penkis suims ir 
tris dukteres. Palaidota Sere
das ryta su bažnytinėms apei
goms czionais.

Tamaqua, Pa. — Gordon 
- Pfeil, 20 metu, nusiszove ant 

smert kada motina iszvažiavo 
in Minersville, nepaduodamas 
jokios priežasties del ko taip 
padare.

Philadelphia. — Augszcziau- 
ses įsudžia Pennsylvanijos Su
preme Sude, sudžia Robertas 
Mosclizisker, 69 metu, mirė 
czionais. Jo tėvas gimė Lenki
joj

PARSIDUODA 4 LOTAI.

Kiekvienas po 50 pėdu plc 
ežio, 150 pėdu ilgio, arti Lake
wood Parko, prie Steitinio ke
lio. ParsiSuos pigiai. (t.f.

yl. Romans,
241 S. Mill St., SL Clair, Pa.

BAUSME PAGAL
NUSIDĖJIMĄ 

NUSKRIAUSTOS MERGI-Į 
NOS PADARE LITISZKa
OPERACIJA ANT VYRU

KO, KURIS VĖLIAUS 
NUO TO MIRĖ.

Ckernio, Estonia.,— Gyven
tojas netolimo kaimo, kokis tai 
Mikas Kegel, susidraugavo su 
trimis merginoms ir su kožna 
prižadėjo apsipaeziuoti, bet isz 
to susidraugavimo kilo ir už
drausti vaisiai tosios meiles, 
nes kožna isz tu apgautu mer
ginu likos apvaisinta per taji 
sporteli, apreikszdamos jam a- 
pie savo nelaiminga padėjimą. 
O kad isportuikas visom trims 
davė prižadėjimus ir ju nema
nė iszpildyt, todėl merginos nu
tarė jam už 'tai atsimokėti. 
Viena isz ju, kuria labiausia 
jis mylėjo, pasikvietė jauniki 
pas saves ant vakarienes o 
kitos dvi lauke pasislepia 
nes, o kitos dvi lauke pasislepia 
kamaroje. O kada jauniki ge
rai apgirdė, suiiriszo jam rankas 
ir kojas ir pradėjo operacija. 
Ant rytojaus atvežtas in ligon- 
bute, mirė nuo kraujatekio.

Merginos yra trys dukteres 
czionaifiniu ūkininku. Viena 
apie kita nežinojo, kad randasi 
tokiam padėjime, tik tada, ka
da jau suprato, kad ju padėji
mas ilgiaus nesiduos užsislept. 
Merginos suėjo in vieta ir ap
svarstė ka daryt tame padėji
me.

Kada ^merginos likos už tai 
arėsztavotos ir laike teismo 

viena isz ju pradėjo pasakoti, 
kad vyrukas visai namie ne
valgydavo. Jisai parfakeziui 
viena nakti pas viena nakvoda
vo ir maitindavosi, prižadėjus 
po tryju dienu vėla pas ja atei
ti. Antra nakti pas kita, o tre- 
czia nakti pas treczia, Ir tėip 
be paliovos elgdavosi su visom 
trimi.

Dabar tos Jevutes metavoje 
kalėjimo ir lauke dienos pakol 
neaplaikys bausmia už ta ope
racija.

ŪKININKAI DABAR NAU
DOJA ELEKTRIKINES 
PUMPAS ANT UKES.

Sziadieninei ūkininkai nau
doja elektrikines pompas, kad 
pa'lengvyti sau darbus ant 
ukiu ir kad turėti užtektinai 
vandens laike pareikalavimo.

Elektrikines pompos prista
to užtektinai vandens del vir
tuvių, gyvuliu, visztu ir nami
nio darbo, o priek tam turėda
mi užtektinai vandens karves 
duoda daugiau pieno ir būna 
sveikesniais gyvuliais.

Priek tam turėdami užtekti
nai vandens, kuri pumpuoje 
elektrikines pumipos, apsaugo
je savo namus ir tvartus nuo 
ugnies ir laike tokios nelaimes 
gali greieziaus aplaikyti van
dens ne kaip su paprastoms 
rankinėms pampoms.

Ūkininkai teipgi naudoje vi
sokius elektrikinius prietaisus 
virtuvėse, turi sziluma, pro
sus ir peczius.

Reikalaudami kokiu elektri- 
kiniu intaisymu, eikite pas 
Pennsylvania Power & Light 
Co. ofisą o gausite visokius 
patarimus už dyka, ir kaip pi
giausia intaiisyti elektriką ju
sti! namuosia arba ant ukiu.

Kanada sziadien mokina tukstanezius vyruku kaip lekioti ir taisyti eroplanus. Tren- 
tone, Kanadoje yra mokykla kur tuos rekrutus lavina lekiojime, kaip szaudyti isz eroplanu 
ir žodžiu, pasilieka pilnais kariszkais pilotais. Isz Kanados buna siuneziami in Anglija ant 
kares lauko.

ZOPAS RAULAS
Dabar žmones turi gerus lai

mus nuo kada valdžia pradėjo 
visiems dalint relifa. Gud 
taims, beter den ever. Kada asz 
buvau jaunesniu ir atlankine- 
jau savo svythart, tai jeigu nu
ėjom ant pikezeriu už deszim- 
tuka o po tam užfundinau ais- 
urymo, tai buvome abudu sa- 
tisfait o mano svythart buvo 
rodos septintam danguje. Da
bar isz tokio gud taim fiaper- 
kos juokėsi ir ne nepasijudina 
isz vietos be automobiliaus ir 
tai ne fordo bet su tokiu kaip 
milijonierei važinėja. Dabar 
sportelei trankosi po rodhau- 
zes ir laukus bet apsivedimu 
yra mažiau ne kaip buvo kita
dos. Isz to duodasi matyt kad 
pekszti meile buvo kitados ge
resne ne kaip su automobileis.

NEPAPRASTUS 
ŽMONIS

Nesenei Franci joj mirė mote- 
re Delait, apie kuria laikrasz- 
cziai apraszinejo buk turėjo il
ga juoda barzda.

Tas mums atmena, buk ant 
svieto randasi visokį žmonys 
nepaprasto gimimo, kurie nu
stebino žmones visose dalyse 
svieto. "

Daktaras Ambrose Pare 1573 
nietpose iszdave knyga apie 
tuoki uš - nepaprastus žmonis 
kaip: Tūlais'Prancūzais tvirtina 
buk 1110 metuose, Liege, gimė 
kiaule žmogiszkam pavydale. 
Panaszus atsitikimas atsitiko 
Brukseloje 1564 m., bet tuom 
kart kiaule turėjo galva ir pe
czius kaip žmogaus. Kada 
žmonys ja pamate, tai suplesze 
ja ant szmoteiliu isz piktumo.

♦ ❖ ♦ Toliaus daktaras Pare apra-

Kas Darosi Kožna 
Minuta

§ Amerikonai yra taip pri
pratę imti visokes piles, paude- 
rius ir kitas gyduoles ant užlai
kymo sveikatos, kad ant tu da
lyku iszduoda kas minuta po 
22 dolerius.

—• Amerikonai tiek važinė
je automobiliais, kad kožna mi
nuta sunaudoja geminiu ratu 
po 60 arba koriia po 2,000 sva
ru gurno.

— Pagal Social Security 
tiesas Su vien. Valstijos pralei
džia kas minuta, po 6 dolerius 
ant raiszu vaiku.

— Kanada iiszdirba kas mi
nuta po 500 svaru sviesto.

— Amerikonai .stuAluclfije 
kas minuta po 500 svaru klijų.

— Amerikai kasztuoje po 
viena doleri kas minuta ant už
laikymo kaliniu.

— Turkija 'sunaudoja kas 
minuta po 30 svaru vilnų del 
padirbimo divonu.

Planks Su Byrd’u In 
Pietini Poliu

Norinfs szitie Eskimosinei 
szuniukai netrauks rogucziu 
bet praleis kelis menesius su 
By rd’o ekspedicija in tolima 
Pietini Poliu. Tieji szuniukai 
yra numylėtais žvereleis kapi
tono Byrd’o.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Kareiviai Neužmirszta Maudytis
Ant Kares Frunto

fe žSSKS asm*Ksidfe®
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Subhtini maut ymosi ir laikytis szvarei kad ji uteles nesuėstu 
Vietoje maudj niu naudoja blekinius kubilus ir medines bacž 
kas perpjauta: 
dynes kaip tai ant paveikslo matome.

Ant viso svieto da vis eina 
failai tarp visokiu kontru o li
pas mus Lietuvius taip: deszi-

szineje apie milžinus, kurie vi
sados baugino žmonis ant svie
to. Tūlas Francuziszkas laik-

ne puse barasi su kairiaja, 
klerikalai perkunuoja ant tau
tininku, tautininkai ant pro- 
gresistu o progresistai ant ra
dikalu ir 1.1. Jau tuju faitu yra 
už ■daug ir žmogų padaro net 
sik. Geriausia kad suszaukt 
konferencija ir tegul visos par
tijos iszspjauna ka turi ant 
sumeiniosos, bekoz der iz no 
oder vei aut.

❖ ❖

Mano Bridže, norėdama bū
ti stailisz ant Isterio, nusipir
ko sau smart szort drese ir 
trumpas paneziakas nuraity- 
tas lyg keliu. Kaip Bridge isz- 
ejo ant ulyczios sii nuogoms 
kiszkoms tai Kai gali, visi boi- 

*w,Tg&Tturėjo daug funiu. Jeigu

rasztininkas Goulard raszo buk 
16-tam szimtmetyje gyveno Pa
ryžiuje milžinas, kurio niekas 
neprieme in namus, nes nuola- 
tai daužė lubas su galva.

Anglija taipgi turėjo milžiną 
vardu, “The Long Man Of 
Westminster. ” Buvo jisai kal
viu ir reikėjo pastatyti tinka
ma kalvinyczia, kad galėtu 
dirbti be pasilenkimo.

Vėliaus pradėjo atsirasti ir 
nyksztukai, kurie radosi kara- 
liszkuose palociuose ir linksmi
no karaliszkus sveczius.

Bet visus nepaprastus žmo
nis peirvirszino nepaprastas 
žmogus su ragu1 ant galvos, bu
vo tai Franciszkus Troulliac,

niu naudoja blekinius kubilus ir medines bacž- 
pusiau isz kuriu sau kareiviai pasidaro niau-
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Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite ę

Dabar....
Nauja elektrikine szviesa 
lengvai in vesta

Yra tai naujo budo elektrikine prie
taisą kuria galima bile kur insukti 
in keletą minutu. Ta nauja prietaisa 
kuri vadinasi “Adaptor-type” sutei
kia jumis saugesne geresne ir szvie-

i lAike karaiišmv
Hen rikio.

Apie taji nepaprasta žmo 
laikraiszcziai apraszinejo 
kaneziai: ISt. Eusitache galima 
matyti žmogų siu, ragu ant gal
vos,-kuris turi sziadien 35 me
tus, gimė kaip ir kiti žmonis, 
bet ragas jam pradėjo isžaugti 
kada turėjo asžtuonis metus. 
Po tam vaik utis šarma finos 1 

[kad iszrodo kitaip kaip kiti 
žmonis, pasislėpė girrioje kur 
gyveno pats vienas per daugeli 

‘ metu. Markizas Lavardin, ku- 
J ris medžiojo toje girnoje, užti- 

gavosi in Jamerika ir pradėjo
uždirbinet gerus pinigus tai j .Privežė ji namo ir rodė žmo- 
apie savo bobelkas ir \ 
visai užmirszo ir sau kitas isz-

taip toliau mokysisir mada 
mainysis tai merginos po stry- 
tus vaikszczios su beiting siu
tais o geras vyras turės sėdėti 
namie arba būti uždarytu aiš- 
bakse kad tu visu dyvu nema
tytu ir negrieszytu. ■

❖ ♦ ♦

Junaiti steits vis daugiau' 
imasi prie tokiu vyru kurie at
važiavo isz savo krajaus, pa
likdami savo bobeles 'su vai
kais, prižadėdami po keliu me
tu sugryžt pas juos. Bet kaip 

ko vaika su ragiu ant galvos,

vaikus'n^ems- Troulliac mirė isz sar- 
' matos in kelis metus vėliaus.

sirinko, nevos už paezias. Asz 
manau kad del tokiu paszle- 
meku turėtu būtie didelis po- 
niszment kad neturi proto ir 
daro ne tik nelaime del saves 
bet ir kitiems. Badai jau freit- 
kari atsiuntė tokiu pąszlemeku 
in Najorka ant iszsiuntimo in 
Juropa. Gud bai, jusu

Rautas Pilozopas.

DEVINTAS PRISAKYMAS.

Sziose gadynėse da girdime 
apie “Raguota Žmogų,” bet 
yra tai motore užvaldyta “La 
veuye Dimanche,” kuri gyve
no Paryžiuje apie 1840 metuo
se. Ragas buvo jai iszauges 
isz kaktos. Dagyveno iki 82 
metu amžiaus.

Bet sziadien, kada atsilanko
me ant cirkusu, galime matyti 
daug nepaprastu žmonių, kurie
gimė nepaprastai, kuriuos 
gamta apdovanojo savo szposu.

sesne szviesa.

Matykite tuos naujus prietaisus dar 
sziandien musu sztore arba kituose 
elektrikinėse sztoruose. Rasite vi“ 
šokiu gatunku del bile kokio kam
bario jusu namuose ir dabar geras 
investi ta nauja szviesa.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 

IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

—■ Tu Mariute esi dievo
baiminga kaip kokia davatka, 
o norints kalbi kas diena pote
rius, bet neužlaikai devinta pri
sakymą.

—• Blukti mano miela, de
vintas prisakymas sako: Ne' 
geisk moterės artimo savo, bet 
apie vyrus nieko nesako.

— Už itai deszimtam prisa
kyme aiszkina: Ne jauezio, ne 
asilo, ne jo'kio daikto, ir sveti
mo vyro.

— Alius daug geresnis negu 
vanduo! Vanduo perverezia 
namus ,o alus tiktai žmogų 
yerezia.

BUVO GERAS VYRAS

Anupras Kibirksztis, kuris 
už gyvasties buvo tikru nieka- 
dejuiri, mirė ir turėjo dideles 
laidotuves. Kunigas laike pa
mokslo gire ji in padanges ir už 
jo “geiius darbus,” kad buvo 
geru ir mylineziu vyru, geru 
tęvu, geru kaimynu ir darbi
ninku, blaivus žmogus ir geru 
kataliku, neapleisdamas nie
kad misziu.

Naszle klausydama tu iši
rimu per kunigą, pasznabždejo 
in ausi mažam Vincukui: — 
Vincuk, eikie tu prie grabo' ir 
pažiureikie ar tikrai jame guli 
musu tėvas!




