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Isz Amerikos
GIMĖ KVADRUKAI
VARGINGO ANGLEKASIO 
MOTERE PAGIMDĖ 4 KŪ
DIKIUS — TRIS DUKRE

LES IR SŪNELI.

Nauvoo, Ala. — Vargingoje 
bakūžėlėj©, be jokiu smagumu 
ir įtik prie žvakes szviesos var
gingo anglekasio motere, Mrs. 
Clyde Short pagimdė kvadru- 
kus arba keturis kūdikius ant 
syk, — tris dukreles ir sūneli, 
praeita Nedelia. Daktaras H. 
J. Sankey priėmė visus vaikus 
su pagialba keliu moterių, ne
turėdamas daktariszku instru
mentu ne tinkamu gyduolių ant 
priėmimo vaiku kuriu nesiti- 
tkejo tiek daug.

Kožnas isz vaiku svėrė dau
giau kaip tris svarus. Motina 
užvardino mergaites pagal tris 
cnatas: Tikėjimas, Viltis ir 
Meile, bet vaikucziui da neisz- 
rinko varda. Tėvas tikėjosi kad 
garnys paliks dvynukus bet la
bai nusistebėjo kada jam dak
taras apreiszke kad paliko net 
keturis ant syk.

Pagal daktariszka mokslą 
tai kvadrukai gema tik karta 
ant kožno milijono gimimu. 
Motina su vaikais likos nuvež- 

^rih'pavieto ligonbute kur ap- 
laikys geriausia priežiūra ir 
daktarai stengsis užlaikyti vi
sus gyvus. Vaikai yra sveiki 
kaipo ir motina.

Amerikoj randasi keli kvad
rukai kurie auga o tarp ju se
niausi yra Mona, Mary, Leota 
ir Roberta Keys, isz Oklaho- 
mos, kurios sziadien lankosi in 
Baylor universitetą ir jau turi 
beveik po 20 metu.

INSAKE SAVO MOTEREI 
KAIP JI TURI PALAIDOT.
Bartley, W. Va. — Ernestas 

W. Hoops, 41 metu, vienas isz 
tu 92 nelaimingu anglekasiu 
kurie žuvo eksplozijoj Bartley 
kasykloje, būdamas kasykloje 
ir žinodamas kad turės mirti, 
parasze laiszkeli savo paežiai, 
duodamas jai patarimą kaip ji 
turi palaidoti. Ant szmotelio 
popierukes buvo paraszes: 
“Jeigu mane nesuras gyva tai 
miela pacziuk, nugabenk mano' 
lavona namo in Jackson, Ohio 
ir lai kunigas Spears pasako 
ant mano kūno pamokslą.” 
Laiszkeli surado jo kepureje. 
Kunigužis Spears taipgi dirbo 
toje kasykloje bet likos iszgial- 
foetas gyvu.

KARDINOLAS DOUGHER- 
TYTY ISZPLAUKE IN 

PIETINE AMERIKA.
Philadelphia, Pa. — Praeita 

sanvaite kardinolas Dougher
ty iszplauke isz New Yorko pri
stovės in Pietine Amerika ant 
vakacijos. Su juom drauge isz
plauke vyskupas O’Hara ir du 
kunigai. Kardinolas taipgi at
lankys Barbados, Rio de Janei
ro, Montevideo ir Buenos Ai
res. Sugryž jis namo apie 5 d. 
Kovo.

Finlandijos
Prezidentas

Prezidentas Kyosti Kailio, 
isz Finlandijos, peržiūrinėja 
viena isz naujausiu cieliu kurie 
randasi ant Finlandiszku ka
rabinu kada pribuvo atlankyti 
kareivius ant Karelianiszko 
frunto ant Mannerheimo lini
jos, kurios Maskolei da ne yra 
sztant perlaužt.

GYVA ŽJBINTIS
KARASINAS UŽSIDEGĖ 

ANT JO.

Vineland, N. J. — Matyda
mas kad ugnis gesta pecziuje, 
George Romiem, 38 metu, už
pylė karasino ant ugnies nuo 
ko kilo staigai didele liepsna, 
užsidegė bonka ir truko, kuria 
jis laike. Degantis karasinas 
apliejo žmogų kuris pastojo 
gyva žibintis. Žmogus laikan
tis gazolino stoti artimoje, pa
mate deganti žmogų kuri ap
supo in overkoti ir tokiu badu 
uždusino liepsna bet žmogus 
mire in kėlės valandas vėliaus. 
Jo motere tame laike buvo isz- 
ejus in miestą.

PARDAVĖJAS LAIKRASZ- 
CZIU APLAIKE $13,000.
Pittsburgh, Pa. — Vienas isz 

czionaitiniu vaiku, nesziotojas 
laikraszcziu, girdėjo per reidio 
pajeszkant Lee Jordan, 53 me
tu, paliegusio žmogaus, kuris 
taipgi pardavinėjo laikrasz- 
czius ant tūlo kampo. Vaikas 
pranesze jam kad jo pajeszko 
advokatai isz Atlanta, Ga., nes 
jo brolis mirė, palikdamas jam 
13 tukstancziu doleriu. Jordan 
atsiszauke ir aplaike pinigus. 
Jo brolis paliko trimi broliams 
po panaszia suma pinigu. Jor
dan neinate savo brolio per 
penkis metus. Advokatai ne
galėdami ji surast, panaudojo 
reidio -stoti kad ji sujeszkoti ir 
tas jiems pasisekė per tarpi- 
ninkysta kito pardavėjo laik- 
raszczio. Jordanas padovanojo 
vaikui 100 doleriu už taja link
sma žinia.

KŪDIKIS GIMĖ BE AKIU.
Fairview, Arizona — Mrs. 

Irma Merlin, 30 metu, ana die
na pagimdė sveika ir drūta sū
neli kuris neturėjo akiu. Dak
tarai prižiurineja ta ji kūdikėli 
ir specialistai akiu kurie tvir
tina buk padarys operacija ir 
nupjaus plevia kur randasi 
akys ir gal kūdikis gales pra
žiūrėti jeigu operacija pasi
seks. ■ -- -

VISZTUKEI BUVO
PER SZALTA

LAUKE
PADĖJO KIAUSZINI ANT, 

SIUBYNES.

(’harden, Ohio — N. J. Dec- 
weiller daugiau neturi eiti isz 
ryto laukan szaltyje surinkti! 
kiauszinius kuriuos dėjo joj 
visztuke nes dabar randa kas 
ryta kiauszini padėta ant 
minksztos siubynes kuknioje. 
Kelis rytus adgal visztuke pra
dėjo ateit in kuknia dėti kiau
szini nes jai patiko minkszta 
vieta ir nuo tada farmeris jai 
pavėlino ateit ir padėt kiauszi
ni kuknioje. Kada padeda 
kiauszini pradeda karkyt ir 
iszbudina farmeri kaip budni- 
kinis laikrodėlis.

GENERAL MOTORS PADIR
BO JAU 25 MILIJONUS 

AUTOMOBILIU.
Detroit, Mich. —■ Praeita 

-sanvaite atsibuvo czionais ap- 
vaikszcziojimas padirbto 25-to 
milijoninio automobiliaus ku
ri padirbo kompanija General 
Motors Co., nes tiek jau toji 
kompanija padirbo visokiu au
tomobiliu in laika 31 metu nuo 
'kada kompanija susitvėrė.

Apvaikszcziojimas atsibuvo 
Chevrolet dirbtuvėje ant kurio 
dalyvavo visi kompanijos vir- 
szininkai ir seniausi darbinin
kai.

SALAVEISZIU ARMIJA PA
VALGYDINO 21,430 YPATŲ 

PRAEITA META.
Philadelphia, Pa. — Salavei- 

sziu Armija czionais savo meti
niam raparte paduoda buk 
praeita 1939 meta -suszelpe val
giais 21,430 ypatų, priglaudę 
po savo pastogia 8,000 bena
miu ir iszdalino tukstanczius 
gurbeliu su maistu del vargin
gu szeimynu.

Salaveisziu Armija stengsis 
surinkti szimet 200 tukstancziu 
doleriu nuo mielaszirdingu 
žmonių kad toliaus szelpti 
vargszus.

PRIGIALBEJO MOTINAI 
NUŽUDYT IR PASLĖPT 

PATĖVI.
Thorton, Iowa. — Angelo 

Tondi, 17 metu vaikas, prisipa
žino palicijai buk jis prigialbe- 
jo motinai nužudyt savo patė
vi po tam su -savo broliuku, 15 
metu, iszveže lavona ant veži
muko ant geležinkelio kuri vė
liaus trūkis sumalė ant szmo- 
tu. Vėliaus likos surastas per 
žmonis kurie ėjo ta ryta in dar
bą.

Angelo pabudo naktyje isz- 
girdes barnius tarp motinos ir 
patėvio. Paszoko isz lovos, pa
griebė kirvi ir kirto patėviui in 
galva o motina damusz-e ji su 
pagaliu o jaunesnis brolis taip
gi kirto ji su pagaliu. Kada pa- 
licija visus aresztavojo, moti
na prisipažino prie kaltes ir 
užtvirtino apsakyma vaiku. 
Patėvis tankei suplakdavo vi
sa szeimyna ir kerszino užmu- 
szimu. ,  ...u,—

Apsaugoja Laivus Nuo Užklupimo

Szitie vyrukai turi rūpintis kad užlaikyti mares nuo nevidoniszku laivu ir surinkinet 
bombas isz mariu kurias pasėjo Vokisžki snbmarinai. Kada iszgauna bombas ant virszunes 
vandens, suszaudo jas.

Vokieczei Nesza Maista Del Savo Draugu BAISI

Ten kur ant Vokiszko frunto, Vokisžki kareivei nesza sa
vo draugams maista szitose bleszinese kurias turi prisiriszia 
ant pecziu o vienas kareivis eina isz užpakalio apsaugodamas 
juos nuo užpuolimo.

NUPIRKO
800 DOLERIUS

UŽ PENKIS DOLERIUS.

Milwaukee, Wis. — Jurgis 
Venclovski rengėsi su savo mo
tere važiuoti in Kanada ant ap
sigyvenimo o kad neturėjo kur 
paslėpti pinigus, indėj o in ais- 
baksi nes ketino apleisti mies
tą kaip tik iszparduos savo 
daigtus. Sumiszime užmirszo 
apie pinigus ir pardavė aisbak- 
si kokiam tai perloriui senu ra
kandu, už penkis dolerius. Ta
sai užsidėjo aisbaksi ant troko 
ir nuvažiavo. Net ant rytojaus 
atsiminė apie pinigus, leidosi 
jeszkoti kupcziaus su palicijan- 
tu kuri vėliaus surado ir nuve
žė ant palicijos bet tasai nepri
sipažino kad rado pinigus ais- 
baksyje. Noririts gavo 30 dienu 
in kalėjimą bet pinigu nesuras
ta.

79 METU TĖVAS 
DVYNUKU.

Mountain Lake, Minu. — Jo
nas P. Gertz, 79 metu, vaiksz- 
czioja sziadien pasipūtės kaip 
povas isz priežasties kad jo 35 
metu pacziule ji apdovanojo 
dvynukais suneleis. Toji pore
le turi dvylika kitu vaiku. Yra 
tai jo pirmutine pati. Senukas 
laiko maža farmukia ant ku
rios gyvena su savo szeimyna.

MERGAITES SAPNAS ISZ- 
SIPILDE; MOTINA MIRĖ.
Philadelphia, Pa. — Staigai 

pabudus isz miego asztuoniu 
metu mergaite Mama Lyons, 
gyvenanti Norristown, pradėjo 
szaukti: “Mamyte, mamyte, 
sapnavau kad tu mirei. Pabusk 
mamyte!” Bet mamyte nepa
budo ant meldimo dukreles o 
kada dalypstejo jos veidą, toji 
jau buvo atszalus. Su kliksmu 
mergaite paszoko isz lovos ir 
nubėgo in kambarėli savo dė
dės szaukdama: “Mamyte ne
nori su manim kalbėti.” Dede 
nuejas in kambarėli sesers per
sitikrino del ko mamyte neno
rėjo kalbėti su -savo dukrele.

UŽMOKĖJO SKOLA 
SMULKEIS PINIGAIS.
Monmouth, Ill. — Aptieko- 

rius Arthur Zimmer, nudžiugo 
kada senas kostumeris atėjo 
ana diena su dviem kaimynais 
kurie atsinesze su savim bacz- 
kute nuo deszimts galonu ir 
iszpyle isz jos daug smulkiu 
pinigu. Pakol aptiekorius juos 
perskaitė net jam ranka pa- 
skaudėjo nes baczkuteje rado
si net 13,002 centai, 2,500 penk
tukai, 312 deszimtukai ir du 
kvoterei — viso 169 dolerei ir 
72 centai. Buvo tai užmokestis 
už gyduoles ir kitokius daly
kus už ka žmogelis buvo kaltas 
aptiekoriui. __....-

EKSPLOZIJA
UŽMUSZE 2 DARBININKUS 

IR SUŽEIDĖ PENKIS.

Gibbstown, N. J. —■ Baisi 
eksplozija kilo Du P pit dirbtu
vėje kur 6,000 svaru niu o-gly- 
cerino iszleke in padange ■- 
drauge su visa dirbtuve. Du 
darbininkai likos užmuszti ir 
penki sužeisti. Drūtis eksplozi
jos buvo taip smarki kad buvo 
girdėt net už 65 myliu tolumo. 
Nelaime atsitiko 10:30 vai., 
Ketverge ryta, 13 myliu nuo 
Filadelfijos.

Virszininkai dirbtuves nega
li žinoti isz kokios priežasties 
eksplozija kilo todėl dabar val
džios slapti agentai tyrinėja 
gal tai buvo užrubežiniu szni- 
pu darbas nes valdžia žinojo 
kad tieji sznipai pradės iszne- 
szinet in padanges dirbtuves 
amunicijos, parako ir ginklu 
kaip tai laike Svietines Kares 
dare.

MERGAITES KVINTUKES 
NEDALYVAUS SVIETI-

NEJE PARODOJE.
Toronto, Kanada. — Dionnu 

penkios mergaites nedalyvaus 
Svietineje Iszkilmeje kada toji 
vela atsidarys szimet New Yor
ke kaip tai isz pradžių buvo 
garsyta ir kurioms buvo pasiu- 
linta net szimtas tukstancziu 
doleriu už kelis menesius pasi
rodymo -svietui.

Kvintukes butu tureja savo 
atskira narna ir butu buvę po 
priežiūra geriausiu dažiureto- 
ju. Narna ketino pastatyt ant 
tos vietos kur stovėjo Rusijos 
namas.

6 VYRAI PER DAUG SZI- 
TAI MOTERĖLEI.

Wabash, Ind. — Charles E. 
Gill, isz North Manchester, pa
sakė sudžiui Byron C. Kennedy 
kad jis geidžia persiskyrimo 
nuo savo paezios nes ji jam pa
melavo priesz apsipaeziavima 
pasakydama buk ji turėjo tik 
du vyrus bet po apsipaeziavi- 
mui jis dažinojo buk jo pacziu
le buvo vedus net szeszis kar
tus ir nebuvo persiskyrus nuo 
nei vieno. Vyras gavo persisky
rimą. . -

ŽINOJO KAD DARO
NEGERAI

BET TAI BUVO DEL 
KUNIGUŽIO

Darlington, N. C. — Sena 
nigerka, turinti daugiau kaip 
80 metu, likos aresztavota už 
butlegeriavima svaiginaneziu 
gerymu už ka likos paszaukta. 
priesz sudžia. Senuke prisipa
žino kad dare negerai ir žinojo 
jog perženginejo tiesas bet ji 
aiszkino kad parduodavo gu
zule savo kunigėliui kad galė
tu skelbti pamokslus geriau.

JOS PRAKEIKIMAS ISZSI- 
PILDE ANT JOS SU

VADŽIOTO JAUS.
St. Louis, Mo.-Nesenei Sera

lio Pegano, patogi Italijonka, 
iszszove mylimui Charles Sink- 
ler akis, po tam atėmė sau gy
vastį, bet prieš? mirti užleido 
prakeikimą ant Charles už su- 
vadžiojima ir atemima jai pa
nystes ir dabar pradeda iszsi- 
pildyt žodžiai nelaimingos 
merginos. Charles buvo vedu
siu vyru. Ana diena jo sūnūs 
mirė staigai, po tam mirė du 
kiti vaikai, o ketvirtas prigial- 
bsti maityti akla tęva ir moti
na, teipgi dirba ant užlaikymo 
sz'eimynos.

Mergina priesz atemima 
sau gyvasties parsszF laiszka' 
Charlui: ‘1 Mano vienatiniu pa
geidimu yra, kad mano pra
keikimas ant tavęs iszsipildy- 
tu ir neturetumei ramios va
landos ant szio svieto. Kente 1c 
taip kaip tu man uždavei kente 
jimus per tavo nedora pasielgi
mą su manim. Kad neturėtum 
ramios valandos savo gyveni
me iki mireziai!”

SUMUSZE PACZIA KAD JI 
NENORĖJO JAM KABYT 

PECZIUS.
Chicago, Ill. — Amerikonisz- 

kos moteres sziadien gali ap- 
laikyti persiskyrimus nuo savo 
vyru už mažiausia priežas'ti, 
kaip tai padare poniute Morta 
Klimek, kuri užvede skunda 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro Povylo už tai kad jam ne- 
kase peczius. Povylui pradėjo 
niežėti peczius ir prasze savo’ 
prisiegeles kad jam pakasytu 
peczius. Mortele pasiprieszinoj 
ir už tai aplaike gerai per žan
dus. — O gal ateityje Ameri- 
koniszkos moterėles panorės1 
persiskyrimo nuo vyru jeigu 
joms palieps virti valgi.

VAGIS PAVOGĖ PECZIU 
ISZ MOKYKLOS.

Concordville, Pa. — Kadai 
daraktorka, Elzbieta Wilkens, 
atėjo isz ryto atidaryti publi- 
kine mokykla, pradėti kasdie
nini mokslą, rado vaikuczius 
-sedinezius drebanezius nud 
szalczio. Dirstelėjus aplinkui, 
persitikrino kad peczius, kuris 
apszildinejo mokykla, likos 
pavogtas per koki tai szalta 
vagi kuris net isznesze draugo 
ir viedra anglių su peczium. 
Daraktorka paleido vaikus na
mo pakol pavietas pasirūpinu 
jiems nauja pecziu, _ ____ _



“SAULE’ ’ BLAH ANO Y CITY, PA.

Kas Girdėt
Lengvas būdas apsivedimo 

ezionais Amerike duoda lankei 
akyvus apsireiszkimus kaip 
tai nesenei atsitiko Indianapo
lis, Indijanoj. Jauna moterėlė, 
Bernice Ramsey, 22 metu am
žiaus, likos apskunsta už tan
ku apsivyravima nes jau turė
jo tris vyrus.

Bernice pirma karta iszte- 
kejo kada turėjo vos 12 metu. 
Vyras buvo jai panaszus snarg
lys ir apleido ja po keliu mene
siu ipagyvenimo -su ja kada jam 
atsidarė akys. In tris metus po 
tam Bernicija antru kartu isz- 
tekejo persistatydama save 
kaipo mergina. Antras vyras 
po kokiam tai laikui dingo ne
žino kur o Bernice vela persi
maino ant nekaltos' paneles ir 
trecziu kartu isztekejo už Wil
li amo Harkness knis badai ne
buvo kvailas ir mokino proto 
savo pacziu'lei kuri ji apskundė 
už rustu pasielgimą su ja.

Laike teismo vyras labai už
sirūstino ant įsavo pacziules ir 
liepe ja aresztavoti už tanku 
apsivedima, nebūdama per
skirta su dviem vyrais — veli, 
tai vis Amerikoniszfcai!

Daugeli kartu galima pate- 
mint straipsnius laikraszcziuo-

mąpo tąi iszpildo. Bet kantry
be ir tvirtybe nieko gero neat- 
nesze Normanui Wharton isz 
San Francisco, Kalifornijos.

Sztai tasai Normanas, kuris 
buvo kantrus žmogelis, dvylika 
metu adgal apsipaeziavo su pa
togia bet labai ne tvirta mer
gaite kuri in tris dienas po ap- 
sipaeziavimui paliko savo Nor
maną “ant ledo’’ iszpleszke- 
dama in svietą su kitu.

Ka daro musu vargingas ap
leistas vyras? Nieko! Laukia 

’kantrei ant sugryžimo savo 
isztvirkuisios pacziules. Lauke 
menesi, du, lauke szeszis. Ant 
galo vela jam įpražibo dangus. 
Tula gražu ryta kantrus Nor
manas susitiko su savo dingu
sia pacziule ant ulyczios San 
Franciske. Neapmusze jis pa- 
begelia, nepasake jai kad dau
giau jos nenori matyt, o ne! 
Normanas nieko panaszaus ne
darė. Isztvirkele pasakė savo 
vyrui kad da ilgiaus turėtu 
kantrybe ir lauktu jos sugryži
mo.

Normanas lauke —lauke net 
dvylika metu!

Ir sztai po dvylikos metu 
laukdamas ant savo pacziules 
sugryžimo, kuri ji apleido in 
tris dienas po vinezevonei, pa
bėgdama su kitu vyru, varg- 
szas ant galo persitikrino kad 
visa kantrybe praleido ant mo
teres kuri buvo jo neverta.

Jeigu tasai Normanas ture-

IszVisuSzaliu
300 ŽUVO BAISIOJE 

UGNEJE
50 TUKSTANCZIAI PASI

LIKO BE PASTOGIŲ 
JAPONIJOJ.

Tokid, Japonija., — Apie 300 
žmonių žuvo laike dideles ug
nies mieste Shizuoka, kuriame 
gyvena 300,000 gyventoju, o 50 
tukstaneziai sziadien randasi 
be pastogių. Ugnis prasidėjo 
mažam namelyje, kur greitai 
prasiplatino po visa miestą, 
nes tame laike buvo didelis ve
jas, kuris nesze liepsna po visa 
miestą. Valdžia pradėjo mai- 
tyti ir priglausti benamius. Ke
li ugnagėsiai likos užmuszti. 
Ugnagėsiai stengėsi sulaikyti 
liepsna su dinamitui, bet tas 
nepasiseke. Geležinkelio stotis, 
pasztas, valdiszki namai ir 
daug vagonu sudege. Trukei 
sustojo eiti, telegrafai ir telefo
nai paliovė darbuotis, nes visi 
pertraukti. Keli dideli Ameri- 
koniszki biznei teipgi iszdegc. 
Įgz tojo miesto buvo iszsiun- 
cziama daugiausia arbata iii 
visas dalis svieto.

NUŽUDĖ ŽENTĄ, KAD TA
SAI NEDORAI PASIELGI-

NETIKETAS 
GELIUK IS

ŽMOGELIS PASILIKO TUR
TINGU NEŽINODAMAS
APIE SAVO GILIUKI.

Gardenstrife, Anglija.,— Va
rytojas boso Augustas Dorsey 
užėjo del užkandate ir stiklo a- 
laus laike piet, in vietine res
tauracija. Ten užtiko pulką 
jaunu vyruku, losziant kaziras 
isz pinigu, sztai netikėtai atėjo 
in restauracija keli polici'jan- 
tai.

Akimirksnyja, kaziros ir pi
nigai dingo nuo, stalo ir niekas 
nematė kur jie pasidėjo, o poli
cija ju niekur negalėjo surasti.

Nuveže visus in policijos sto
ti taipgi ir Augusta, kuri tuo
jaus paleido, nes jisai nelosze 
su vyrukais, bet ir kitus palei
do, ba nieko pas juos nerado 
laike kratos.

Ant rytojaus nemažai nusi
stebėjo Augustas, kada kisze- 
niuosia rado tris tukstanezius 
doleriu. Pradėjo žmogelis gal- 
votis, kokiu budu pinigai gavo
si in jo kiszeniu? Ant galo da- 
siprato, kad kazirninkai pama
te ineinanezius policijantus, in- 
kiszo pinigus in jo kiszeniu ži
nodami kad policija jo nekres.

Tolimesnes žinios nepranesza 
ar Augustas pinigus sugražino 
ar pats sau pasilaikė.

ISZSIŽADEJO
MOTINOS Baisi Klaida lipt nuo szepos o viską iszaisz 

kinsiu, norints per mane szir 
pūliai bego kaip rodos kas szal 
tu vandeniu peczius apliejo.

>se szaukent in moteres susilai
kyti nuo gimdymo kūdikiu ar
ba “Birth Control,” bet nie
kur neradau patarimo kaip tai 
padaryt — raszo musu skaity
toja ponia Mare P., isz Erie, 
Pa. “Visi tik raszo kad reikia 
susilaikyti nuo gimdymo vaiku 
bet ne vienas nepasako kaip 
mes, būdamos nemokytos, pra
stos darbininkes, nieko nesu- 
/Įirasdamos,. galime lai pada
ryti. Asz galiu užtikrint kad 
moteres turinezios viena ar du 
vaikus, daugiau ju nenori. Bet 
ka mes galime padaryt jeigu 
mes esame priverstos kas u n; ta 
gimdyti, nežinodamos jokiu 
apsisaugojaneziu budu, o tos 
kurios 'žino, savo slaptybes ne- 
iszduoda. Todėl ir turime gim
dyti, augint, vargt p paskui ki
tiems atiduot.

Man rodos kad ne vien mo- 
ierems reikia žinoti apie suma
žinimą gimdymu bet ir vyrams 
kad visi žinotu kaip kontro
liuoti gimdymus, tai apsisau
gotu nuo daug vaiku. Dabar 
motere, pasilikus neszczia ir 
matydama kad ne jos vyras ne
nori vaiko ne ji pati, pradeda 
naudoti visokias truciznas ko
kias tik sugriebia, pakelinei 
sunkius daigtus kad tik už- 
muszt vaisi. Gerai jeigu toji 
“operacija” pasiseka bet jei
gu ne tai tankei eina in kapus, 
palikdama kelis sieratėlius. 
Kitos eina pas moteres kurios 
užsiima ‘ ‘ operacijoms ’ ’, už- 
trucina moteres krauja ir varg- 
sze nuo to mirszta o tokia 
“daktarka” pasilieka be 'baus
mes nes motere ja neiszduoda. 
Tokiu atsitikimu yra labai 
daug tarpe nežinaneziu gimdy
mo kontroliavimo. Asz pati es
mių motere ir žinau kaip sun
ku yra susilaikyt nuo gimdy
mo kūdikiu, neturint jokiu pa
tarimu kaip nuo to susilaikyt. ’ ’

Teisingai raszo ponia Mare 
P... bet ir mes nežinome kokia 
rodą jai duot.

tu tiek kantrybes ant ko kito 
tai gal turėtu didesne nauda. 
Dabar aplaikes persiskyrimą 
nuo savo pacziules, gal vela per 
dvylika metu maustys del ko 
taip davėsi apsigaut savo pa- 
cziulei. Ir ,yela praleis dvylika 
metu vž dyka o gyvenimas jo 
ar1: niek ir tai viskas del nela
bos moteres. — Isztikruju bu
vo tai antras “Kantrus Jo
bas. ”

/Jeigu žmonių pakauszei bū
ni padirbti isz gurno, vietoje 
kaulu, tai gal butu mažiau su
daužytu gaivu bet kiek tai bu
tu panasziu in “flat tires” tai 
net baisu pamislyt.

Kantrybe ir tvirtybe yra ge
ru paproeziu pas žmones. Žmo
nes kurie turi kantrybe ir tvir
tybe beveik visados atsiekia 
savo tikslą gyvenime ir ka už-

GERI VAIKAI UŽRASZE 
TEVELIU! “SAULE”

Gerbiama Redysta:
Prisiuncziame tamistoms už

mokesti del viso meto už “Sau
le,” del musu tėvelio Stanis. 
Samalionio, nes ja:u neteko dar
bo, ir neturi už ka atnaujinti 
prenumeratos už laikraszti, ant 
sziu metu. Suprantame ir ži
nome gana gerai, kad musu tė
veliui butu labai ilgos ir nuobo
džios dienos be laikraszczio nes 
jisai skaito “Saule” apie 40 
metu ir be jos labai nerimautu.

MR. IR MRS.
EDVINAI J. LORGE, 
isz Port Washington, Wis.

Nuo Redystos: Acziu tamis
toms už prisiuntima prenume
ratos už “Saule” del jusu tė
velio, kuriam isztikruju butu 
labai nuobodus gyvenimas be 
“Saules” kuria jau skaito 40 
metu. Už jusu gera szirdi del 
savo tėvelio ir pasaldinima jo 
gyvenimo, Dievas jus laimins 
ir duos jums visame gilinki ant 
szio svieto.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.i 
JIAHANOY CITY, PA.

NĖJO SU JO DUKTERE.
Stroutsburg, Bavarija., — 

Miesto policijantas nužudė sa
vo žentą Joną Stermmer, kuris 
nesenei padekavojo už dinsta 
apsigyvendamas pas savo uosz- 
vi. Pagyvenimas žento su pa
ezia buvo gana szturmingas. 
Jonas tankei suplakdavo skau
džiai savo paezia ir da kerszino 
nužudinimui savo uoszvio. Kar
ta prammsze paežiai galva, mo
tere iszbego isz kambario 
szaukdama pagialbos, bet vy
ras kerszino ja užmuszimu. 
Uoszvis girdėdamas szauksma 
savo dukteres nubėgo in savo 
kambari, pasiėmė revolveri ir 
su kėlės szuviais nuszove pa
siutusi žentą. Uoszvis pasida
vė in rankas policijos, bet ka
da iszklause kas atsitiko, uosz
vis likos paleistas, ant liuosy- 
bes.

PAGYVENĘS SU PACZIA 10
DIENU PERPJOVĖ JAI 

GERKLE.| t L .» • • * *•... .
Toronto, Kanada., — Pagy

ventas su savo jauna paezia tik 
deszimts dienu po szliubui, 
Dixon Tucker perpjovė jai ger- 

' kle su britva, po tam pats sau 
panaszei padare ir atliko prie 
lavono savo paezios. Badai 
Tucker staigai neteko proto, 
nežine ar isz didelio džiaugsmo 
kad apsipaeziavo ar isz rupes- 
czio.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
SICILIJOJ.

Palermo, Sicilija., — Keli 
žmonis nežinojo kur bėgti 
vanezius murus laike drebėji
mo žemes ezionais ir daug li
kos sužeista. Daug namu su
griuvo ir pradėjo degti. Mies
te buvo baisus sumiszimas, 
žmonis nežinojo kur kur bėgti 
ir apsisaugoti nuo drebejimo. 
Sicilija yra sala prigulinti 
prie Italijos.

AR ŽINOTE KAD
į Kanadoje iszdirba po 50 

doleriu visokiu vaistu ir gy
duolių kas minuta.

į Amerikoniszka valdžia 
surenka padotku kožna minuta 
po $1,500 ant Social Security 
taksu.

į Japonija su Pietine Ame
rika padaro biznio už 75 dole
rius kas minuta.

t Kožna minuta ant svieto 
buna užaugyta po 20,000 busze- 
liu bulviu.

RADO JA NEGYVA ANT 
ULYCZIOS.

Profesoris Hagen, stovėda
mas prie stalo ant kurio gulėjo 
lavonas uždengtas su paklode, 
tarė stovintiems tarnams ap
linkui stala: “Sziadien turime i 
nepaprasta lavona, szita mote- 
riszke likos surasta ant uly
czios, kuri mirė nuo bado. ’ ’ Su 
tais žodžiais pakele paklode, 
dirstelėjo ant gulinczios vei
do, balsei sukliko szaukdamas 
“Motin”! ir puolė ant grindų 
apalpęs.

Niekas nesuprato kas ji ri- 
szo su taja negyva motere. Pro
fesoris Hagen buvo taip pa
veiktas kad tuojaus turėjo at
sigulti ligonbuteje ir lyg pa
baigai savo gyvenimo nepa
sveiko. Vėliaus pasirodo kad 
profesorius savo tėvo nepaži
nojo o jo motina, paprasta 
skalibęja, su didžiausiu vargu 
užsidirbdavo sau ir savo kūdi
kiui duona. Kada sūnelis už
augo, pradėjo mokytis ant dak
taro. Motina isz paskutiniu 
stengėsi padėti sunui mokytis, 
čzedino pinigus ir nekarta ken
tė daug kad tik sūnelis 'turėtu 
pinigu, ant mokslo kurio jis 
taip troszko. Bet priesz pabai
ga jo mokslo Alfredas pradėjo 
sarmatytis savo vargingos mo
tinos. O kada susipažino su 
viena Amerikonka ir su ja Vė
liaus apsipaeziavo, visai už- 
mirszo apie savo motina. Pra
ėjo daugelis metu. Skurdo 
vargsze motina, dirbo kiek ga
lėjo ant užlaikymo savo var
gingo gyvenimo bet niekam ne
siskundė kad jos sūnelis yra 
tokiu nedėkingų. Vėliaus ap
sirgo bet sarmatinosi eiti in se
neliu prieglauda jeszkoti ’ pa
gialbos, ant galo sukrito negy
va ant ulyczios ir atveže ja in 
ligonbute ant tyrinėjimo,

■ Ir sztai ja ežia pamato jos 
iszgama sūnūs bet jau. . . kai
po szalta lavona atiduota in 
ligonbute ant supjaustymo 
daktarams ant mokslo.

t Szyedai sunaudoja kas 
minuta po 20 elektrikiniu stik- 
luku del žiburio.

į Denmarke skerdinyczios 
paskerdžia kas minuta po de
szimts kiaulių.

BAISUS UŽVYDUOLIS AT- 
KERSZINO SAVO PACZIAI.

Barkley, Anglija.,— Baisiai 
užvydus nuo kokio tai laiko a- 
pie savo paezia, Rich. Adamson 
užtikęs savo paezia prie kampo 
ulcyzios kalbant su kokiu vy
ruku, užklupo ant jos su britva 
ir baisiai supjaustė veidą. Ka
da motere sugryžo namo visa 
sukruvinta, vyras taipgi pra- 
musze jai galva su prosu ir ap
mirusia nunesze ir inmete in 
kanala. Policija vėliaus rado 
moteres lavona. Užvydus vy
ras negalėdamas nukensti isz- 
metinejimo sanžines, nuėjo 
in policijos stoti ir prisipaži
no prie žudinstos.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

•—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦
592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

SKAITO .“SAULE” 27 ME
TUS, NEGALI BŪTIE 

BE JOS!

Brangi Redysta:
• Sveikinu tamista su sziais 
Naujais Metais ir acziu už 
siuntinėjimą man laikraszczio, 
kuri man siuntinejote per visus 
metjms. Prisiuncziu tamistoms 
tris dolerius už laikraszti ‘Sau
le’ kad eitu man per tuos 1940 
metus. Asz skaitau “Saule” 
per 27 metus ir sziais naujais 
metais negaliu be mano “Sau
lutes” būtie, kuri man atnesza 
naujienas isz visu daliu svieto 
ir pasakoje man daug visokiu 
žinių. Dekavoju jums už toki 
malonu laikraszti ir asz vėlinu 
kad* Boczkausku Kompanija 
gyvuotu ilgus, ilgus metus! 
Norints kaip kada esmių labai 
nuvargęs, bet perskaitęs “Sau
le” visos sunkenybes nuo ma
nės nueina, pasidarau tuojaus 
linksmesnis ir smagesnis.

Su pagarba, jusu senas skai
tytojas.

ANTON BEITAS,
isz Kenosha, Wis.

— Jau tris menesius su ja 
nesimaeziau — menesis laiko 
praėjo kaip neaplaikiau jokio 
laiszko o dabar keliaunu pas 
ja. ..

— O, mano patogi paeziut, 
mano skarbe, mano mylima J o- 
asuk!

Saule jau nusileido. Vaka
ras. Žibintos jau uždegtos. Trū
kis pradėjo sustoti bėgės ir sto
ja ant stoties. Prasidėjo krutė
jimas ir balsas bueziavimosi 
vieni su kitais.

— Padarysiu mano Joasiu- 
kei netikėta atsilankyma — už- 
simislinau ir pradėjau szaukti 
taksikeba ant 49-tos ulyczios.

— Kasztuos du dolerius.
— Tai nieko, važiuok grei- 

cziau!
— Pribuvome ant vietos. 

Szirdis mano plaka kaip kūjis.
Turėjau saldžias mintis!
Pribuvau prie namo. Begu 

tropais ant virszaus. Tarp ant
ro ir treczio laipsnio net apslo- 
bau isz karszczio. Iszimu rak
ta, atidariau kambari ir ineinu 
po ilgam nebuvimui. Ant pirsz- 
tu inejau in savo paezios mieg- 

■ kambari.
Negaliu surasti zapalku.
Lengvas kvepėjimas mano 

mylimiausios pacziules erzina 
mano nervus ir szirdi.

— Miegok mano aniūole, sal
džiai !

Pabucziavau jos raudonas 
lupeles ant pasveikinimo.

Nusiredžiau ir atsiguliau ant 
artimos sofkos nes nenorėjau 
mano mylimos pabudyt.

Užmigau.
Staigai paszokau isz miego. 

Girdžiu girgždėjimą rakto apy
noją. Pražibo szviesa. In mieg- 
kambari inejo barzduotas vy
ras su ploszczium ant pecziu. 
Pabalau kaip drobule.

— Aha! Mylimas! — ir net 
sudrėbėjau visas isz piktumo. 
— Apgaudinėja mano prakeik
ta. Palaukit, asz jus pamoky
siu!

Paszokau ant barzduoezio 
kaip tigrisas, pagriebiau už 
barzdos ir pradėjau draskyti 
jo veidą.

— Kas po velniu, — suriko 
barzdoezius. Kas drysta ant 
manės užklupti mano namuo
se.

— Asz tau parodysiu keno 
tai namas, tu beždžiones veisr 
le. J

Barzdoezius pagriebė mane 
pusiau, apsuko kelis kartus ap
linkui ir... užmėtė ant szepos. 
Staugiau isz pasiutimo. Barz
doezius prieina prie lovos ir 
budina paezia (pažiūrėsime, 
kas turi prie jos tiesa) uždegę 
lempa o asz... surikau isz dide
lio nusistebėjimo.

Isz lovos, kuri nebuvo mano 
lova, paszoko motere, kuri ne
buvo mano motere. Su nusiste
bėjimu suszukau:

— Suprantu, tai ne mano 
kambaris! O kad velniai paim
tu ta visa atsitikima !

— Kas ežia! Keno tos petne- 
szos ant lovos?!

— Palauk tu besarmate! — 
dabar suriko barzdoezius.

— Kas tat do latras atlankė 
tave laike mano nebuvimo ir 
apie szita valanda naktyje, ro
dydamas su pirsztu ant manes.

— Tyli, ka? Ka ženklina jo 
czeverykai prie tavo lovos... 
Sakyk!

Alotere lovoje tyli ir žiuri ant 
mudviejų nusigandus o asz 
geidžiu iszaiszkint viską.

— Prigelbek man, pone, nu-

Atnesze kopeczaites kuriomi 
nulipau žemyn.

— Navatnas daigias atsitiko, 
klaida... pradėjau aiszkinti.

—- Nemeluok tu rakali, ge
ria redykis ir eik pakol tau 
kaulus pradėsiu skaityt!

Su iszunim mane iszleido per 
duris, kuris pasiliko dantyse 
gera szmota kelnių ir blauz
dos.

In dvi, dienas po tam geriau 
prie baro su barzdoezium kai
po geriausi -draugai.

Užklausite mylemi skaityto
jai, kaip tas atsitiko? Pasaky
siu viską, norints nenoringai.

Klaida užėjo su laipsneis. 
Asz gyvenu ant treczio laips
nio o barzdoezius ant antro. 
Alano sumiszimas ir noras grei
to pasimatymo su mano myli
ma pacziule, tos paezios spy
nos duryse ir panaszus kamba- 
rei invede mane in didele klai
da.

Musu pacziules taip-gi susi
taikė po iszaiszkinimui ir tru- 
cina dabar musu gyvenimus — 
su barzdoezium jeszkome da
bar ramybes prie stiklelio.

Tai matote ka klaida pada
ro.

: Taupi Katriute
PASAKAITE

Augo Nolecziu sodžiuje mer
gele Katriute. Maža būdama 
Katriute buvo labai taupi, pas 
ja visoki žaislai iszbudavo kiek 
metu. Ji prisirinkdavo degtu
ku dežucziu, sulipdydavo in 
krūva ir isz j u padarydavo ka- 
moda.

Jinai niekuomet nedykauda
vo. Ganydama galvijus tai siu
vinius siuvinėdavo, tai brindas 
megzdavo arba popierines-gc^ 
les dirbdavo ir per Gegužes me
nesi kaiszydąvo Szv. Dievo Mo
tinos paveiksią.

Kai tėvas Katriute kuomet 
apdovanodavo pinigais, ypacz 
per Sekmines, ji tu pinigu ne- 
iszleisdavo bet vis pasideda,vo. 
Paaugus Katriute kiek užsi
dirbdavo, vis indedayo in daig- 
ta.

Motina iszmokino ja puikiai 
austi visokius audimus. Iszsi- 
ausdavo ir pasisiūdindavo ji 
savo ranku darbo sijonus, pirk
tu nemėgdavo. Ir tuos drabu
žius szvariai laikydavo.

Dabar Katriute jau didele ir 
gražiai, turtingai gyvena.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System k

TEIPGI IR J
Federal Deposit Insurance j 

Corporation
$

UnionNational Bank
Kampas Main ir Centre St. {

MAHANOY CITY, PA. 5

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

i

i laidoja kunus numirėliu. Pasamdo I
automobilius del laidotuvių, Krik- l
Vestuvių ir kitokiams reikalams.

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

TRUCIZNA
• H- į į K- ' 1 '<•

Apysaka isz Rytiniu Indiju.

Mieste Hiderabade, laikuose, 
(kada nors jau gaspadoriavo le
nais Anglai, bet kunigaifcsztis 
Hiderabado, Nizam, buvęs da 
neprigulmingu ir jo kuni- 
gaiksztyste savistovinga. Mies
te buvo labai krutu, daug ka
reiviu, czia-buviu ir Angliszku, 
atlikinėjo prisakymus aficie- 
riu, kuriais buvo vien Anglai.

Nors kaip minėjom kuni-

metu in kalėjimą. Už trijų die
nu rezidentas sugrysz ir nu
sprendimą patvirtins pasira- 
szymu, o tada nusprendimas 
taps iszpildytu.”

Byla ta iszszauke didele sen
sacija. Lee ’as kursai sulyg sziol 
buvo abelnai guodojamu vyru 
mylimu draugu aficieriu, dabar 
turės taip nusižemint akyvaiz- 
doj tukstaneziu kareiviu žmo
nių, idant visi iszjuoktu ir isz- 
niekintu kaipo vagi, nors visai 
nebuvo kaltas. Ne tiek jam bu
vo gaila savo garbes kiek ge
ros, labai gražios savo žmonos,

gaiksztis buvęs neprigulmingu, j5;u r j į0 nužeminimo gal nedatu-
įturejas savo tautiszka kariau- j 
na, bet ta jo kariauna lavino ir 
mokino kareiviszku privolu , 
Angliszki aficieriai, kuriuos . 
kunigaifcsztis dėlei to ir priėmė 
in savo kariauna.

Ant kiemo kunigai ksztiszku 
rumu atsibuvinejo fcariszkas : 
sūdąs, kurio sąnariais buvo afi- . 
cieriai ir jenerolai, isz Europos 
(atvykusieji lavint kunigaiksz- 
czio Nizam’o kareivius.

Pirmsedžiu teisdarystes, ar
ba sūdo buvo pulkininkas liū
guos, apskustasis vadinosi 
Lee’is o kaipo liudintojas stojo 
priesz suda Bertram Sing’as 
Mahometonas, iždininkas kuni- 
gaikszczio Nizam.

— Negaliu atszaukt ne žo
džio isz mano iszpažinimo Sa
hib’ai — kalbėjo iždininkas 
Singas in pulkauninką. — Nors 
mano vieszpatystes reikalauja 
didelio deimanto, kuris ne yra' 
jo savaseziu, o vien tik viesz
patystes, vieszpats mano po 
rimtam apsvarstymui nuspren
dė sugražint ji vieszpatystes 
iždui. Asz pats su dvylika ge
rai apginkluotu tarnu nuve
žiau ta dideliai brangu akmeni 
in namus poruezninko Lee’o ir 
sztai yra jo paties paliudijimas 
jog deimantą priėmė.

— Visai'tam neužginežiju — 
atsake apskustasis —deimantą 
priėmiau ir paliudijimą da
viau, indejau ji in skryniute, 
kth’ioje paprastai laikau pulko 
pinigus, kaipo intendantas. Ne
žinau ir niekaip iszprast nega
liu kas ir kokiu budu ji isz ten 
man iszvogt galėjo.

— Kas turi rakta nuo skry
nutes ?

— Asz tiktai, daugiau niekas 
kitas skryniutes neatidaris. 
Rakto niekad nuo saves nelei
dau, visados pamydamas apie 
ji prie saves nesziojau “o vie
nok, atidaręs krynutes neradau 
deimanto. Žinau kuogeriausiai 
kad buvau suvyniojus deiman
tą in raudona szilkini skaruleli 
ir padejas kamputyje pries- 
krinkio.

— Ir nieko daugiau, tamis- 
ta, negaliu pasakyti del nutei
sinimo saves?

— Nieko, visiszkai nieko, 
kadangi ka iszpažinau, ta tik 
žinau apie deimantą.

— Ar žinojai, tamista, verte 
tos brangmenes?

— Žinau kad deimantas yra 
vertas puses milijono svaru 
szterlingu.

Po pušiai adynos pulkaunin
kas Hugues, kaipo pirmsedis 

\sudo, pagarsino nusprendimą 
sūdo, kursai skambėjo sekan- 
cziai:

“Pulkauninkas Lee tapo sū
do pripažintas kaltu vagystes 
deimanto prigulinezio prie riti
niai — Indiszkos kompanijos 
kurio verte isznesza puse mili
jono svaru szterlingu. Karisz- 
kąs sūdąs nutarė bausme ant 
praikaltelio sekancziai: Pul
kauninkas Lee turės atlikti de
gradacija priesz kariauna frun- 
ta ir po tam nueis ant deszimts

žudys negu pasirvž iszklausyt jo in sausa kaulėta ranka raga- kurio kamputyje vežimėlio gu
jo praszyma bet da neatsilie-; nos keturis auksinius pinigus Įėjo, brangus deimantas kurio 
pus jai kareivis prisiartinęs, 
daleides pulkauninkui da kar
ta atsisveikint paezia, persky
rė juodu.

Žmona pulkauninko sugryžo 
namon. Skausmai da smarkiau 
draskė jos szirdi negu priesz 
pasimatyma su vyru. Rūpestis 
nedaleido jai nusiramint ne ant 
valandėlės, troszko iszpildyt 
praszyma numylėto vyro bet 
tos mislys jai buvo neapsako
mai baisios. Galutinai atsimi
nus apie pasigarsejusia mieste 
burtininke, arba “sena raga
na,” kuri gyveno Mahometo-ros.

Buvo tai moteriszke labai | niszkoj dalyje miesto, nuspren-
graži; graži ir patogi netik ku- < 
niszkai, bet ir dvasiszkai: ture- '1 
jo apie 25 metus amžiaus ir jau 
nuo penkių metu buvo žmona 
pulkauninko Lee su kuriuom . 
laimingai gyveno. Dora, myliu- > 
ti tikrai savo vyra, moteriszke : 
draugavo jam visose jo sun
kiose kelionėse po Indijas, ku
rias turėjo pulkauninkas atli
kinėti kaipo kareivis pildantis 
tarnys'ta. Ju vargus ir nesma
gumus tokiu kelionių prasza- 
lindavo ju keturiu metu duk- 
riuke, kuri buvo ju visudi- 
džiausiu džiaugsmu.

Sielvartas jaunos moterisz- 
kes neturėjo rubežiaus, kada 
pamate savo vyra tokiam sun
kiam padėjime, kad atskiria ji 
nuo jos. Nelaiminga moterisz
ke draskė sau krutinę, pesze 
nuo galvos plaukus, lauže ran
kas ir beveik dūko. Jos vyras, 
jos visubrangiausias, taip pa
žemintas, iszniekintas ir da in 
kalėjimą intrenktas! — Tos 
mislys-ateminejo nuo jos protą 
ir davesdinejo prie pasiutimo.

(Už trijų dienu sūdo nuspren
dimas bus iszpildintas. Temps 
ji priesz frurita kareiviai, kai
po niekiausi žmogų, ten fcapra- 
lius nuplesz jam palietus, su
laužys jo 'kanda ir apr eiksz ka
riaunai ir miniom žmonių jog 
jis nevertas neszioti kareivisz- 
ko uniformo. O juk jis nekaltas! 
Tvirtai ji in jo nekaltybe tikė
jo, nors ir pati nežinojo kokiu 
budu deimantas galėjo dingti.

Pasiuntinis atnesze jai laisz- 
ka isz kalėjimo nuo vyro. Mo
teriszke tuoj perskaitė: asza- 
rom apsiliejus skaitė praszyma 
numylėto vyro, idant ateitu pas 
ji nes yra daleista matytis jam 
su paezia priesz iszpildyma su
do nusprendimo, bet akyvaiz- 
doj dvieju kareiviu sargu.

Su perpildyta skausmais 
szirdžia iszsirenge tuojaus mo
teriszke su savo dukriuke ir 
nuėjo in rednami. Viename isz 
efcspedicijiszku kambariu mo
teriszke radus savo vyra mete-

■ si jam in glebi ir ilgai laikėsi 
susiglebeave szirdimis viens in

, kita kalbėdami, kadangi abudu 
žodžio isztart nuo didelio susi
judinimo nebegalejo.

— Vienatine mano numylė
ta! — tarė pagaliaus pulkau
ninkas in savo motere. — Turi 
dabar parodyt jog mane myli. 
Gelbėk mane ir padaryk ta, ko 
tavęs melsiu. — Pasirūpink 
man vaistu kurie mane užmusz 
ii- paliuosuos nuo tokios gėdos 
ir pažeminimo kuris laukia 
manės. Susimylėk ant manes, 
nenorėk matyt mane taip isz- 
niekinta, nužeminta.. Tu, bent 
mylimiausioji, pasigailėk tu 
manės.

Moteriszke su iszgasczia pa
žiurėjo in vyra. Kiekvienas jo 
žodis kaip durtuvas pervere 
jos szirdi. Jis meldžia jos idant 
ji savo numylėta vyra nužudin- 
tu, užmusztu! Norėjo atsakyti, 
jog geriau pirma pati save nu-

de nueit klaust jos rodos, ka 
turi daryti. i

Apie ta “ragana” kalbėta, 
kad už brangius pinigus ji par- j 
davinėja invairius juodfcny- j 
gins arba raganiszkus skysti- 1 
mus nuo kuriu žmogus mirda- 1 
vo kancziose didžiausiose arba 1 
vėl, užmigdavo tik fcuogražiau- : 
šiai besapnuodamas, galėjo ir i 
nuo tokiu nuodu mirti arba, 
tik letargo j nekokį laika būti, i 
Tas lyg sulinksmino nelaimin
ga pulkauninkiene ir tuojaus : 
ant ryt nuėjo in namus “raga
nos” persirėdžius kaipo Maho
met onka, tai yra, apsitaisius 
taip, kaip neszioja ežia buvę 
Mahometoniszfcos moteres; pa
dare tai del to, kad jos nepažin
tu, kad ant saves neatkreipt 
atydos cziabuviu.

Atradus butą raganos tapo 
tuojaus inleista in jos namus. 
Per valanda laiko turėjo lauk
ti prienaminiam kambaryje pa
kol paszauke ja in tamsoka 
kambarėli “sena ragana,” ku
ri sėdėjo kerezioje, kad isz kar
to pulkauninkiene pamatyt ja 
negalėjo o kada akys jos biški 
apsiprato su tamsa iszvydo 
blizganęzias akis senos žirni
nes ir net persigando bet ana 
a’tsiliepe szvelniai matydama 
kad atsilanfcusi jos vieszne yra 
ne svetimžeme o Mahometone...

— Prisiartink-gi, duktė ma
no! Pasakyk ka nori nuo ma
nes, ko reikalauji nuo Aissos. 
Ar gal meiles laszu, gal nori 
praszalint savo prieszininke 
sau isz kelio, kuri paveržineja 
szirdi tavo numylėtinio? Pasa- 
kyk-gi drąsiai ko reikalauji'?

Pulkininkiene iszsieme auk
sini pinigą ir padavė Aissai.

— Auksas, tikras auksas — 
tarė nusiszypsodama Aissa. — 
Aha, tai reikalauji nuodu už
muszancziu. Ar neatspejau?

Pulkauninkiene linktelėjo 
■ su galva del patvirtinimo.

— Pirma negu tau duosiu 
nuodu, turi man atsakyti ant 
trijų klausymu. Ir sziaip: Ar 
vyrui nori nuodu, ar moterisz- 
kiai ?

— Vyrui, — atsake tylomis 
ponia Lee.

— O, suprantu! — suszuko 
ragana, — prigavo tave, nedo
rėlis, ir nori atmonyt jam. Da 
viena klausymą užduosiu: Ko
kiu nuodu reikalauji, ar greit 
užmuszancziu, ar kankinan- 
cziu ilgai ir užmuszancziu. Ai
ssa turi visko, !ko tik kas nori.

Jauna .motere drebėjo kaip 
apuszies lapas ir alko isz szird- 
gelos, kad vos dasilaike ant ko
jų, bet atsake be ilgo besimans- 
tymo:

— Duok man nuodu kurie 
užmusz tuojau nesurengdami 
mažiausio skausmo.

— Aha, tai da ji myli! Nori 
vienok jam atmonyt. — Duok 
man da keturis tokius pinigus 
koki davei o tavo norams už- 
ganadyma padarysiu.

Nelaiminga moteriszke inde-

kuriuos ta tuojaus besiszypso-'spindulis dure jai in akis. Pa- 
dama linksmai pasislėpė o po griebe brangmene ir tuojau šu
tam atidarius dureles sienoje, prato kas buvo. Kūdikis besi- 
kame buvo szepa pilna invai-1 bevydamas kambaryje tėvo, 
raus didumo bonkucziu ir de- 3 
želiu, iszeme isz vienos deželes < 
skrynuteli, didumo valnatisz- j 
ko rieszuczio, kuri galima at- j 
vožti kaip kuburkaite o toj ap- ; 
skriezioj kuburkaitej buvo rus- ] 
vi milteliai. i

— Inberk tuos nuodus in 
taure su vynu ir duok iszgert— , 
kalbėjo ragana paduodama 
nuodus pulkauninkienei.

— Kaip tik iszgers, puls ne
gyvas po tavo 'kojų. i i

Pulkauninkiene pasiėmus ; 
nuodus sugryžo namon.

Per dvi dienas visai jos ne
prileista prie vyro. Mislis, kad 
pati turi paduot nuodus vyrui : 
buvo jai baisu ir skausminga. 
Sulaukus didžiausioj nerimas- 
tije, treczios dienos, pulkau
ninkiene gavo daieidima pas
kutiniu kartu atsisveikint su 
vyru priesz iszpildyma nu
sprendimo.

Iszsirengdama eit in kalėji
mą kuburkaite su nuodais in- 
suko in skepetaite, idant galė
tu inteikti numylėtam savo vy
rui. Viskas buvo parengta. In- 
ejus in kambarėli kalėjimo, ku
riame buvo patalpintas jos vy
ras, pulkauninkas Lee pažiu
rėjo in alpstanezia savo žmono 
tokioms praszairczioms akimis, 
kad ta nors nieko kito nemate, 
tuoj suprato ko nuo jos jis mel
džia. Kada ju delnai ir lupos 
susijungė, mo'teriszkiai pavy
ko, ingniaužt kuburkaite in jo 
deszine ranka bet da karta su- 
sispaudžius jųdviejų lupoms, 
moteriszke griuvo ir butu par
puolus, ant akmenines aslos 
jeigu nebutu puolanczios sutu
rėjus vyras.

Aficieras dižiurnas, atėmė 
isz jo glėbio moteriszke kalbė
damas :

— Atlik tamista veikei nes 
trumpas laikas... Nesirūpink, 
motere atiduosim globai- gy- 
dintojaus kuris czia besiranda.

Ir paemes drauge su Žalnie
riais isznesze apalpusia mote
re o celes duris uždare.

Pulkauninkas pasiliko vie
nas. Tuojaus atvožė kuburkai
te ir rado joje nuodus ir laisz- 
keli, ant kurio jo paezios ranka 
buvo paraszyta ‘ ‘ Sudiev. ’ ’

Lee nusidžiaugęs iszpyle 
nuodus in stiklą vandenio, ku
ris tuoj priėmė žalsva spalva 
ir iszgere. Po tam puolė ant 
gultos idant laukt valandos 
mirties. Nejautė nieko.

Apalpusi pulkauninkiene, 
net kada nugabenta ja namon 
atsipeikėjo. Pirmutine mislis 
jos buvo:

— Dabar jau viskas pasibai
gė ; jis nuodus iszgere, padary- 
cziau ir asz taip-pat bet kūdi
kis, ah! kūdikis!.. O Dieve ma
no! — Pradėjo vela sielvar- 
taiit ir trankytis.

Mergiuke nesuprato da mo
tinos sielvartu ir skausmu ir 
ramiai, be rupesezio bovijosi 
kitam kambaryje su savo lele.

Besielvartaujant motinai, 
mergaite atbėgo prie jos, paėmė 
už rankos ir traukdama kalbė
jo:

— Mama, eiksz pažiūrėt kaip 
mano lele gražiai miega, eiksz!

Motina be jokios mislies 
traukiama mergaites nuėjo 
paskui ja ir žvilgterėjo in lele 
paguldyta vežimėlyje.

Urnai motina iszgastingai su
riko, pasistvere už galvos, puo
lė prie vežimėlio. Iszvydo jame 
raudona szilkini skaruleli ant

matomai laike kada tėvas bū
damas užimtu darbu pamirszoi 
kad skrynele neuždaryta, mer-l 
gaite radus raudona skaruleli 
pasiėmė savo lelei o po draug 
paėmė ir blizganti akmenėli ko 
tėvas visai nepatemijo.

Deimantas atsirado bet kas 
jau isz to, kad ji davė nuodu 
vyrui o tas neabejotinai veikei 
juos iszgere.

Nevilkindama ne valandėlės 
kaip pasiutus iszbego ir nubė
go in rumus rezidento.

Ten atgavus szeip taip kva
pą, suszuko:

— Mano vyras nekaltas, 
mirszta nekaltai! Deimantas 
yra!

Subėgo uredninkai ir karei
viai o nelaiminga, moteris bent 
trumpai, kaip galėjo apsakė 
kaip buvo ir kas stojosi.

Pasakius jai kad davė vyrui 
nuodu idant, gelbėt ji nuo bai
saus pažeminimo, tuojaus visi 
puolėsi prie celes kurioje buvo 
kalinis uždarytas. Rado kuna 
pulkauninko be jausmo, szirdis 
vienok da silpnai judėjo.

Rezidentą tuoj prisakė duot 
karieta ir arklius pulkaunin
kienei. Toji kuoveikiausiai važ- 
nyczei prisakė vežt ja in apgy
venta Mahometonu dali mies
to.

Aissa tuojaus ja pažino ir 
piktai nusijuokė. Pulkaunin
kiene ka tik neapalpo iszgirdus 
tuos raganos juokus.

— O ka? ateini vėl? — .kalbė
jo iszjuofciancziai ragana. Ais
sa žinojo kad taip bus! Matau 
ant tavęs kad nuodai pas mane 
pirkti, savo padare. — Ha, ha, 
ha! — dabar ateini nes nori 
gauti antidotą už brangius pi
nigus !

— Taip, duok man antidotą, 
bet tik greit. Jis nekaltas — 
szaukia ponia Lee didžiausios 
baimes paimta ir padavė Aissai 

1 maiszeli su pinigais kuriuos 
Aissa rūpestingai persiskaite.

— Ha, ha, ha! — juokėsi vėl 
ragana. — Žinojau gerai jog 
sugryszi pas mane! Tokios jus 
visos, jaunos moteriszkes! Ži
nomas dalykas jog “jis” ne
kaltas o kalta esi tu, jog neap- 
svarsezius pirma, savo kerszta 
iszpildei! Tai jau paprasta is
torija tu insimylejusiu jaunu 
moteriszkiu, jog už menka nie
ką užsirūstinusios tuoj Ikerszi- 
ja o po tam susipranta ir jau 
gailesį už ju neiszmanu darba 
bet buna jau po laik! Bet Aissa 
ne tokia kvaila! Eik szalin ne- 
iszmanele. Vyras, kuri norėjai 
nunuodint, nemirs o tik yra ap
miręs ir iszsimiėgojas vela pri
bus ir bus sveikas kaip krie
nas! Nubus, nubus po dvylika 
valandų miego... Ar manai 
tikrai jog asz parduodu nuodus 
tokiom jaunom insimylejusiom 
moterem kurios yra kersztin- 
gos ir užvydžios, kaip tu? Ho- 
ho-ho! Aissa, per daug turi pro
to kad negalėtu tuoj suprast 
jaunu moteriszkiu. Tu ne esi 
pirma kuri davei deszimt syk 
daugiau už antidotą kaip už 
nuodus... Yra ju gana, tokiu, 
kurios kada pamato vyra, kuri 
mylėjo ir nuo kurio buvo mylė
tos, negyvena, pabunga ir bė
ga pas mane idant sugražin- 
cziau jam gyvasti...

—■' Eik jis gyvas ir mylėk ji...

Nepaprastas :: :: 
:: :: Teisingumas

Mano sakalelei paklausykit, 
Augsztyn ausis pastatykit, 
Padainuosiu jums apie 

moteres, 
Del keliu paimsiu už keteres. 
Vyrai su boboms turi varga, 
Ten kur toli, apie Miczigana, 

Ba vienus laidoja, 
Kitus vela vilioja.

Pasimirė lėtas vyrelis, 
Nužemintais tarnas bobeles, 
Kuris su pantapliu tan'kci 

gavo, 
Ir in kita svietą insigavo. 
Bobele gavo tuoj vyra kita, 
Norėjo pliekt su pantapliu ir 

szita, 
Bet tas to labai nenorėjo, 
Ir da bobelei kaili iszakejo. 
Ka tada bobele jam daro, 

Su žandarais pas vaita varo, 
Kur užmokėjo 35 dolerius, 

Isz ko buvo labai nesmagus. 
Da boba pasiutimo nenustojo, 
Koki tai latreli pasijeszkojo, 
Kuris žmogų sunkei pažeidė, 
Net per ausi fcrauja iszleido. 

Rado ant ul'yczios vos pusgyvi, 
Kaip negyva namo parvedė.
Tokios tai naujienos ant szio 

balto svieto, 
Ir tas atsilaiko ne vienoj 

vietoj, 
'Czia da kita tokia pagonka, 

Apsivyravo su paezedžiu vyru, 
Žmogų davadnu, labai geru, 
Kol biedni buvo, grąžei 

gyveno, 
Kad ir varga vargo, tai ne

dejavo, 
Kada jau kelis szimtelius 

sudėjo, 
Boba pasiėmus pinigus isz- 

'plesZkejo, 
Dabar žmogeli, dejuok, 

Davei labai didele valia, 
Ir ka tau padare toji nevale? 

Vai tik vargas su toms boboms, 
Tiktai sėdėt grinezioje be 

darbo, 
Isz ko vyras turi daug vargo.
Vyruczei, valios neduokite, 

Jeigu prasikals, in kaili duokit, 
O vėla, jeigu alaus 
Niekados negaus,

Tai bus gera moteriszke, 
Mylės savo vyriszki.

Tegul moteres neužmirszta, 
Juk jau kitoki laikai virsta, 

Jau ne taip kaip seniau buvo, 
Kitokia gadyne pribuvo.

Sziadien reikia pasitaisyt, 
Akis isz miego prakrapsztyt, 
In svietą linksmai žiūrėti, 
Senovės budus pamesti, 

Visi pasitaisys, 
Laikraszti skaitys, 
Bėdos visos dings, 
Pinigėlius rinks.

Tuloj parapijoj gyveno var
ginga naszle. Stubele jos men- 
kutele jau visai beveik griuvo; 
sienos buvo iszkrype stogas be
veik suvis nuplyszes, languose 
vieton stiklu buvo užlipintos 
popieros arba balanomis už
tverta, idant bent nelytu in vi
dų, arba nesnigtu žiemos laike. 
Varginga naszle, jau sena mo
teriszke gyvena isz savo ranku 
darbo ir maitinasi szeip taip. 
Bet ant galo liga parbloszke ja 
ant patalo kaneziu, tada miela- 
szirdingi žmones drauge su 
duktere, kuri pamėtė tarnysta, 
apsirgus motinai, idant ja pri
žiūrėti. Pagal norą ligones par
gabenta kunigą idant pareng
ei ja ant keliones in amžinyste. 
'^o iszpažincziai, senele liepe 
savo dukteriai nueiti ant aug- 
szto ir pasakytoj vietoj pajesz- 
:<ot puodo. Duktė rado ir atne- 
szę in stuba. Koks buvo visu 
nusistebėjimas kada senele at- 
riszo ji o jame visi iszvydo si
dabrinius pinigus. Kunigas ta
da paklausė stebėdamasis ko
dėl ji, gyvendama varge, ne
naudojo tu pinigu, ant ko sene- 
e atsakė:

— Ne mano savastis, kaip
gi galėjau naudoti? — Sztai — 
kalbėjo toliaus senele — priesz 
keliolika metu kokis tai ponas 
keliaudamas apsinakvojo mu
su grinczeleje. Iszkeliaudamas 
paliko tuos pinigus sakydamas 
jog kada nors pribus paimti 
juos. Paslėpiau ir laukiau lyg 
szio laik bet veltui nes matomai 
jau jo nėra ant szio vieto, to
dėl dabar mirdama atiduodu 
tuos pinigus jo, už jo duszia, 
ant reikalu bažnyczios.

Tikrai teisinga moteriszke, 
kokiu mažai yra pasaulyje...

į Kožna minuta, diena 
nafcti, Amerikonai sudeda 
bleszines visokiu vaisiu sulcziu 
po 1,000 blesziniu.

t Per Amerikoniszkas ban
kas kožna minuta buna iszmo- 
fceta czekeis po pusantro mili
jono doleriu.

SVEIKATA LIGONIAMS

ir
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Szuo Iszgelbejo
PASAKAITE

į Isz New York o miesto kas 
minuta iszvežama du tonai 
szaszlavu.

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.

Antanukas isz pat mažens 
labai mylėdavo gyvulius; ju 
niekad nemuszdavo, nekankin
davo, niekad nekeikdavo. O la
biausiai jis mylėjo savo szune- 
li “Liūtą”. Kada ta szuneli, 
maža, karta nesze kaimynai 
skandinti, Antanukui pasidarė 
jo gaila, jis isapraszes ji pas 
kaimyną ir iszaugino.

Antanukas su szuneliu taip 
(Suprato kad viens nuo kito be- 
;veik niekuom nesiskirdavo, 
r Karta, pirmam ledui užsidė
jus, Antanukas nubėgo cziuo- 
žineti, o su juo drauge ir iszti- 
kimas szuo Liūtas szunelis, pa
matęs Antanuką einant ant le
do, suprato, kad jo geradariui 
gresiąs pavojus ir pradėjo 
kaukti ir draskyti Antanuką 
už skvernu. Antanukas, nesu
prasdamas ko ežia szunelis no
ri, padavė jam iszsiemes isz fci- 
szeniaus duonos plutele. Bet 
szuo, jos needes, vėl pradėjo 
kaukti ir aplinkui ji szokineti 
o matydamas nieko tai nepade- 
sias, szoko ant ledo ir pradėjo 
taip smarkiai szokineti kad le
das lūžo ir szuo inkrito in van
deni.

Antanukas tai pamatęs vis
ką suprato ir manydamas kad 
szunelis neiszsigelbes, pradėjo 
verkti. Bet tuo tarpu szuo isz- 
szoko isz inlaužos ir priszokes 
prie savo pono, džiaugdamasis 
eme laižyti rankas.

Nuo to laiko Antanukas dar 
labiau pamėgo gyvulius o 
ypacz savo szuneli Liūtą.

į Latvija pargabena kas 
minuta po 50 svaru silkių.



T ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Amerikoj Didžiausia 
Laisve

ISZ EUROPINES KARES
1

Prezidentas Roosevelt’as Paženklino Juos Ant Augsztu Dinstu

Dvi dirbtuves pradėjo
. .1dirbti per ka daugelis merginu, 

aplaike darbus. City Shirt 
kompanija pradėjo dirbti nau-^ 
joj vietoj ant Vine ir Birch 
uly o Boy-Craft dirbtuve insi-1 
kraustė in narna ant Maple ir 
Main uly. Daugeli nauja dar
bininku likos priimta in darba.

• ' Iv— Ateinanczia sanvaite
Podtsvilles sude bus perklauso-. 
rna net 160 aplikantai ant uke-( 
siszku popieru tarp kuriu ran
dami ir kelios mot eres. :

RUSAI
i BOMBARDAVO 

MIESTUS ant 
--------  i

SU DIDĖLĖMS BLEDEMS?

BROLIS PRIESZAIS!
BROLI I

KARISZKO FRUNTO.

Helsingforsas., — Daugelis 
Rusiszku Rombiniu eropianu 
r’.leke ant pristovinio mimo 
Turku, kuri baisiai bombarda
vo per kėlės valandas užmusz- 
dami daugeli žmonių ypatingai 
moteres'ir vaikus. Taipgi bom
bardavo antra miestą Viborga 

Seredos vakara apie 5:50. “Amerika vienatiniu* Helsingforsa, bet padare ma- 
užsidege Tunnel Ridge breke- sklype ]<U1. žmogus turi di- žai Medes. Finai neturėdami 
rio ugninis trobas bet mažai ,fj2iausia laisve” _  taip iszsi- ’ddektinai savo eroiplanu negali
padaryta Medes. Ugnagesei isz |are £ymj Marta Ley, Euro- \ Maskoliams atsispirti, 
mi'esto aplaikia žinia nuvazia-fpigz.j<a szo.įjįe ,Į<urį rGj0 ^v0‘lauke pakol aplaikys croplands

Euro-; todėl

v o ir užgesino liepsna. ukesiszkas popieras ir dabar o tada turės gera atspirtį.
~ Ketvergo ryta apie 4:15 pa,sjiiko Amėrikoniszka pado- 

užsidege namas ant 26 W.' ne jr džiaugiasi kad turėjo taja 
South uly. Liepsna prasidėjo - proga pasilikti czionais kaipo, 
po grindimis, manoma nuo 
elektrikiniu drain. Ugnageš’fei 
greitai liepsna užgesino.

—- Ponia M. Želioniene isz
Richmondville, N. Y., lankosi

viena isz Amerikoniszku gy
ventoja.

SHENANDOAH. PA.

40,000 MASKOLIŲ BĖGA 
ISZ FINLANDIJOS.

Kopenhaga. — Apie 40 tu'ks- 
tanczei Maskolių bėga isz Sal
ia aplinkines kurie negali isz- 
laikyti dideliu szalcziu. Finai 
vejasi Maskolius kurie krinta

Mahanojujė pas savo broli Jo
ną Želįoni, 605 W. Spruce St. 
Taipgi atlankė kitas gimines 
j r patinstamus.

Frackville, Pa., t Po metui 
laiko ligos mirė czionais 'gerai 
žinomas Juozas Zubach, (o gal 
Siįbacziufe), 46 metu amžiaus, 
nuo Broad Mountain uly. Ve
lionis gimė Lietuvoj, pribūda
mas in Amerika jaunu vyruku, 
dirbdamas kasyklosia. Paliko 
pftczia Katre, tris dukteres ir 
dti sūnūs, kaipo broli Jurgi 
ShenandOrije ir keturis brolius 
Lietuvoje.

_ ..T.jft'idot.uv.es atsibus Petny- 
czios ryta su apeigomis Lietu- 
viszkoje bažnyczioje ir palaido
tas bus ant Lietuviszku kapi
niu Shenadoryje.

.Mt. Carmel, Pa., f Gerai ži
nomas Vincas Juszinskas, 327 
S. Maple uly. mirė praeita Su- 
bata sirgdamas koki tai laika. 
Velionis pribuvo isz Lietuvos 
apie 40 metu, gyvendamas Bal
timore, Md., ir Shenandoah, 
Pą., po tam apsigyveno czio
nais. Prigulėjo prie Lietuvisz- 
kęs' parapijos ir Susivienijimo. 
Paliko paczia, viena duktere, 
sitnu ir antika. Palaidotas Se- 
redoje, parapijos kapuosia.

.— Peržengimais automobi
liniu tiesu New Yorke, kasztuo- 
je žmoniems 4 dolerei kas mi
nėta.

Isz Kalifornijos iszsiun- 
cziama kas minuta po 50 dole
riu vertes aukso.

ANT PARDAVIMO
.National Cash Registeris, 

n(uo 5c iki $1.00 Geram padė
jime. Parsiduos pigiai. Kreip
kitės tuojaus po adresu:

j ■ 538 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.

C F. RĖKLAITIS
Mkhanojaus Isztikimiausis Graborius

■ Gabiausias Balsamuotojas ::
IGeriausis Ambulance —

patarnavimas s z i o j ./J 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. . Visada turi pil- jį, 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T| 
Grabu. Laidoja nu- || 
mitelius pagal naujau- U 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke E 
moterems. Prieinamos .ai 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

— Subatoj buvo laidotuves 
Antano Masonio kuris mirė pra 
eita Sereda. Laidotuves atsi
buvo isz namo graboriaus Snai- 
derio, 215 E. Centre uly. Pa
laidotas ant Laisves kapiniu.

— Namas po Nr. 14-16 So. 
Main uly., likos parduotas per 
First National Banka del Ame
rican Stores Co., ir ant tosios 
vietos statys dideli kroma. 
Namas ki'tadcfe- (prigulėjo prie 
Frank Schmid szeimynos isz 
Shamokin, Pa.

t Praeita Subarta atsibuvo 
kariszkos laidotuves mirusio 
kareivio Aleksandro Jėszkonio 
isz namu ponios Borauskien.es, 
530 E. Centre uly., su bažnyti
nėms apeigomis Szv. Kazimie
ro bažnyczioje kuriose daly
vavo 'daug žmonių. Ameriko- 
niszkas Legionas atidavė savo 
draugui paskutini patarnavi-. 
ma prie jo kapo.

Lyric teatras, ant kampo 
Jardin ir Centre ulycziu, likos 
nepirktas per Comerford Pub
lic kompanija už $30,000.

— Klementas Kaziunas 
lankėsi kėlės dienas pas broli 
aptiekoriu, Leoną Kaziuna. 
Klementas yra virszininku ant 
laivo kuris plaukineja isz New 
Yofko in Teksus.

— Marijona Vaicziuliute," 
1172 W. Centre uly., greitai pa
sveiksta po sunkei ligai.

— Patricija, duktė ponst- 
vos Juozu Valiukevicziu, gy
dosi ant sfkaudanczios kojos 
kuria iszsisuko namie.

— Automobilius, prigulin
tis prie Frau o Czebatoriaus, 
užsidegė ant E. Centre uly., bet 
likos greitai užgesintas per ūg
li ag esi us.

— . Pana Ruby Jones likos 
suriszta mazgu moterystes su 
Albertu Kalėdų, jos name Wil
liam Penn per kuniguži Law- 
son. -

t Gerai žinoma Viktorija 
Kazlauckiene mirė Panedėlio 
diena pas savo duktere V. 
Shev lin, 311 Lloyd uly. Velio
ne buvo gimus Lietuvoje, pali
ko ketures dukteres, Shevli- 
niene, G. Tamkevicziene, Ma
rijona Burba ir M. Korenda, 
kaipo viena seserį mieste ir 
viena Lietuvoje. Laidotuves 

i atsibus Subatoje su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje ir bus 
palaidota ■ ant Szv. P. Marijos 
kapiniu.

nuo szalczio ir netinkamo ap- 
redalo ir neužtek tinai maisto. 
Daugelis užmuszta ir sužeista. 
Maskolei paliko paskui save 
daug ginklu ir amunicijos ku
riu negalėjo pasiimt su savim 
nes patys rūpinasi apie iszgial- 
bejima savo gyvascziu.

ANGLIKAI NETEKO TRIS 
SUBMARINUS.

London, Ang.,— Anglija ne
teko tris submarinus, kaip tai: 
Seahorse, Starfish ir Undine, 
kurie turėjo po 170 vyru, apie 
kuriuos sziadien nieko negirdė
ti ar jie gyvi ar nuskendo su 
subma rinais.

Kožnas isz tuju submarinu 
kasztavo Anglijei po milijoną 
doleriu. Iki sziai dienai Ang
lija neteko isz viso daugiau 
kaip dvideszimts visokiu laivu.

Su Finiszka kariuomene ant 
Sala franto., —Vienas isz Fln- 
iszku aficieriu apsakė, kaip 
brolis kovoje prieszais broli 
ant Finiszko franto kada tai 
Komunistiszki pritarėjai pabė
ga iii Rusiszka rubežiu ir ins'to- 
je in Maskoliszkas glytas kovo
dami prieszais savo tautieczius. 
Tasai aficierius sake, kad vie
nas isz jo kareiviu surado savo 
broli, kuris pabėgo in Rusija ( 
septyni metai adgal, būdamas, 
dideliu Komunistu, o kada ka
reiviai likos prisiunsti in Fin- 
landija, tasai kareivis surado 
savo broli tarp kitu paimtu ka
reiviu in nelaisvia. Kada vie
nas priesz kita stojo Finietis, 
paszauke in ji: Žiūrėk, ka tu 
padarei!” Su tais žodžiais, pa
leido szuvi isz revolverio m 
brolio szirdi.

Tokiu Fimszku Bolszeviku

RUSIJA SZAUKE JAUNUO
LIUS IN KARIUOMENIA.
London, Anglija.,— Žinios 

isz Moskvos danesza in ežio, 
nais buk kariszka valdžia 
szauke in tarnysta jaunuolius 
19 ir 20 metu amžiaus. Ka toki 
vyrukai supranta apie kariszka 
tarnysta, o ypatingai, jeigu 
juos nusiims in Finlandija kur.; 
szaitis daeina 30 laipsniu že
miau zero ir kareiviai tankei 
suszala ant smert.

BAISUS SZALCZIAI ANT 
KARISZKU FRUNTU.

Ryga, Latvija., — .Czionais 
vieszpatauje baisus szalcziai 
kurie daejo net 47 laipsniu že
miau zero.

Rusijoj szalczei taip smarkus 
kad mokyklos likos uždarytos 
ir vaikai nusiunsti namo. Dau
gelis Rusiszku kareiviu sinszalo 
ant smert keliaudami in Fin
landija.

Po visa Europa užėjo dideli 
szalcziai, nuo kuriu daugelis 
žmonių ir gyvuliu suszalo.

Pirmutinis paveikslas parodo mums Frana Murphy, generaliszka advokata ant aug- 
szcziausio sudžiaus in Supreme Court. Viduryje yra Robertas H. Jackson kuris aplaike din- 
sta generaliszko prokuratoriaus o sudžia Francis Biddle, isz Filadelfijos, likos paskirtas kai
po sudžia augsztesniam sude.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
randasi daugelis kurie pabėgo 
priesz kare in Rusija po tam li
kos prisiunsti kovoti priesz sa
vo brolius pasilikdami Judo- 
sziais savo tėvynės.K

Paskutines Žinutes
Philadelphia, Pa. — Mikola 

Akenskis, 43 metu, gyvenantis 
ant Cherry ir 8-tos uly., mirė 
nuo trilciznos su kuria atėmė 
sau gyvastį.

Pacuca, Meksikas. — Tryli
ka darbininku likos užgriauti 
sidabro kasyklose. Don Carlos 
užmiestyje. Visus lavonus jauh I iszkase. ■ - i : - ■

New York, -r- Pragarsejas 
reidio aktorius Ben Bernie li
kos atvežtas in czionais isz Flo
ridos ant operacijos pendesai- 
tis.

New York. — Apie penki 
tukstanežei iszvežiotoju anglių 
sustraikavo spirdamiesi dides
nės mokesties, ant pakėlimo 20 
centu ant dolerio.

TIKRAS SIERATA.

Advokatas: — Ka-gi maezi- 
na, papildei didžiausia žųdins- 
ta užmuszdamas tęva ir moti
na. Ka-gi asz galiu pasakyti 
ant tavo iszteisinimo?

Žadintojas: — Gudotinas. ta- 
mista advokate, gali melsti su
džiaus kad pasigailėtu biedno 
sieratelio.

—■ Keturi turistai atlanko 
Arizonos valstija kas minuta.

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.

į Najorko miestas kas mi
nuta surenka po 875 dolerius 
taksu už namus.

f Pennsylvanijos valstija 
padirba kas minuta po 120 do
leriu vertes cigaru.

Darbo Žinutes
Wilkes-Barre, Pa..,— Itijid vi- 

kas Pagotti, neprigulmingas o- 
peratorius keliu kasyklų, paė
mė po savo valdžia Harry E. 
kasyklas, Forty Fort, kurios 
nedirbo per dū metus. Dabar 
apie tūkstantis'žmonių aplaike 
darinis 'tokia kasyklosia.

Coaldale, Pa.,— Lokalas Nr. 
1536 prie Nr. 8 kasyklų, nubal
savo ir sutiko, kad sutinka kad 
kasyklos dirbtu ant dvieju 
sziptu 7 ir 8 leveli. Nėkurie 
priesz tai prieszinosi, bet di
džiuma, anglekasiu sutiko ant 
to.

Sliamokin, Pa.,— Apie tūks
tantis anglekasiu nubalsavo, 
kad sutinka ant atidarymo Co
lonial kasyklų kurios nedirba 
apie szeszis menesius. Visi ap
linkinei biznierei pritarė tam 
užmanimui ir badai nauja kom
panija ketina atidaryti kasyk
las už keliu sanvaieziu ir duos 
darba dėl tuks'tanczio žmonių.

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

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

No. 105 Vaidelota, apisaka iss 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35e

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 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: 
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 anie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 1S2 puslapiu......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo is'Jins; Apie boba ka negalėjo 
sa'o liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jr.rf is; 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 apie 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz' senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisr i 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 su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidutis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu...,.......................... 35c

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

•No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu...................................15e

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girnos ir Ant nemano. 58 
puslapiu ...................................   .15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vaiki j ozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
ikialbtojas. 63 puslapiu.........15c

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 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
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nvs. prigauna. 58 puslapiu........lb«.

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ,.20r

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o miluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu - .-l 5c

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. 150 Keturios istorijos api« 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.....................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tamas; 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 
ouslapiu .......................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r. 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ..................      15c

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p5e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api* 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mea 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus, Meszla-vežis; Grapas; apie Eg- 

1 Ii Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus, 25«

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

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

No. 163 Penkios istorijos apia 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis: 
Lozorius; Narsi mergina; Užvytus 
vyras, 137 puslapiu...................25o

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. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziąua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25e.

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

No. 168 Devynios istorijos, sa 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikta 
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........2B«

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

N<. 171 Vieniolika puiku ntorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigu 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei .Valandoj; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta, 
Mariu; Šruolis isz Lietuvos. 6® 
puslapiu ..................................... .15e

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Ko keis budais apgai- 
Vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke .................................  ISO*
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