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Isz Amerikos
PRIŽIŪRĖKITE

VYRUS
MOTERĖLES, NEDUOKITE 
SAVO VYRAMS SIŪTI GU- 

ZIKUS IR LOPYT SAU DRA
PANAS NES IR JUM 

TAIP BUS.

Oakland, Ill. — Sztai gera 
rodą duoda kokia tai misiuke, 
Fiorentina Seiwell del kitu sa
vo Jevucziu kaip užlaikyti sa
vo vyrus nuo pabėgimo su sve
timoms moterėlėms. Sztai jos 
rodą:

“Asz turėjau gera vyra su 
kuriuom gyvenau szeszis me
tais bet to nesupratau ir apie 
jo mažus reikalavimus visai 
nesirūpinau. Kada jam nutru
ko guzikas nuo kelnių arba 
marszkiniu arba suplyszo da
lis jo apredalo, neturėjau laiko 
ant pataisymo arba prisiuvimo 
guziko nes mano laikas buvo 
užimtas “ bridžiu” ir lakstymu 
pas kaimynus vakarais. Tada 
mano vyras melsdavo tarnai
tes kad jam taji darba atliktu. 
Tarnaite jam niekados neatsa
kydavo ir su mielu noru atlik
davo taji darba prisiūdama gu- 
zika nes asz maniau kad tai ne 
mano darbas.

Ir kas isz to iszejo ? Ana die
na neradau ne vyro ne tarnai
tes namie. Vyrui nubodo gy
vent su motere kuri nenorėjo 
jam prisiūti guzika ne sulopyt 
drapanas ir veluk paimti tar
naite už draugia savo gyveni
mo ne kaip pasipuoszusia po
niute. Nekaltinu savo vyra už 
pabėgima ir prisipažystu prie 
kaltes. Sesutes, nedarykite 
kaip asz nes ir jus neteksite vy
ro o jeigu vyras turės pats gu- 
zikus siūti tai tave nelaikys už 
motere nes jisai bus tos nuo
mones kad jis yra valdytojas 
tavo kūno ir duszios ir nuo ta
vęs atszals.” — Ju bet, misiu
ke Seiwell, turi tikra teisybe !

APLAIKINEJO PASZIALPA 
— TURĖJO DVI PACZES.
Greenley, Colo. — Tamoszius 

J. Wilson, 50 metu, darbinin
kas ant WPA ir aplankydamas 
ant menesio 61 dolerius, szia- 
dien pakutavoja už daug-pa- 
tysta kalėjime. Tamoszius da
vinėjo savo No. 1 moterei 34 
dolerius ant menesio ir 18 do- užmokėjimo bausmes ir kasz- 
leriu praleidinejo ant užlaiky-Įtus kurie daejo lyg trijų szim- 

tu doleriu. Tik nežine ar toji 
“ragana” prisipažino prie kai-

mb saves ir No. 2 moteres. Toji 
paskutine motere pradėjo nu- 
žiurinet savo Tamuka kad ta
sai praleidinejo kur ten po dvi 
dienas kožna sanvaite ir ant 
galo daejo teisybes ir liepe ji 
aresztavoti.

NUSZOVE SERGANCZIA 
PACZIA IR PATS SAVE.
{Placerville, Cal. — Charles 

A.. Lorain, 76 metu amžiaus, 
nuszove savo serganezia pa- 
czia po tam pats sau atėmė gy
vastį. Paliko jis laiszkeli kad 
geidžia palengvinti savo mote
rei kanezias ir sau nes be pa
ezios negalėtu gyventi.

PER DAUG
TIKĖJIMO

BIJOJO KAD MIRTIS JUOS 
PERSKIRS VIENA NUO

KITO; ABUDU PASIKORĖ.

Tatesville, N. J. — Marga- 
rieta Vasilko, 66 metu Czeke, 
likos surasta pasikorus savo 
name. Jos vyras tame laike 
nesirado namie per dvi dienas, 
sugryždamas surado savo gy
venimo draugia kabanezia ant 
virves negyva. Norints palici- 
ja ji aresztavojo ir kvotė apie 
mirti jo paezios bet Vasilko isz- 
įsiteisino užganadinaneziai pa- 
licijai ir vėliaus likos paleistas 
ant liuosybes.

' Toji porele keli menesei ad- 
gal pristojo prie misijos lanky
damiesi ant pamokslu kas die
na ir buvo nuolatinėje baimėje 
kad turės neužilgio skirtis su 
sziuom svietu apleisdami viens 
kita, nes buvo labai prisiriszia 
viens prie kito. Gyvendami 
draugia ir gražiam sutikime, 
nutarė abudu apleisti szia asz- 
aru pakalne. Dvi dienas priesz 
tai Vasilko nutarė užbaigti sa
vo gyvasti, pasiėmė virve ir 
nuėjo in artima girraite pasi
kart bet kada virve uždėjo ant 
kaklo, sanžine jam kalbėjo kad 
to nedarytu ir sugryžo namo. 
Kada priėjo prie namo, rado 
duris uždarytas, inlipo per Įau
ga, užtikdamas savo motere ka
banezia ant virves. Matyt kad 
jo motere buvo tos paezios nuo
mones kaip ir jis.

“UŽRAGANAVO” KAIMIN
KA, TURĖJO JAI UŽMO

KĖT 300 DOLERIU.

Allentown, Pa. — Tikėdama 
kad jos kaiminka, Fanny 
Stroub ja “ užraganavo, ” Mrs. 
Dora Ridley nuėjo pas ja ir 
baisei ja apdaužė po tam ap
skundė. Laike teismo motere 
apreiszke buk nuo kokio tai lai
ko sirgo rumatizmu kuri aplai- 
ke isz nežinomos priežasties. 
Nuėjus pas “ragana” dažino- 
jo nuo jos buk ji yra “apraga
nauta” ir jai pasako jog jeigu 
nusiims czeverykus ir prispaus 
padus ant vaszko tai pamatys 
veidą to, kuris ja kankina. Pa
dare kaip ragana paliepė ir 
persitikrino kad tai jos kai
minka užmėtė ant jos “nuo- 
posti” ir gerai ja apdaužė po 
tam apskundė.

Sudas nubaudė kaiminka ant

tęs ar ne, bet taip turėjo būti 
jeigu sūdąs pripažino ja kalta 
už būrimą tokiu dalyku.

SOVIETAI PRISIUNTĖ IN 
AMERIKA 5 MILIJONUS, 

AUKSE.
Washington, D. C. — Iždo 

sekretorius užtvirtino prisiun- 
tima Rusiszko aukso in Ameri
ka sumoje penkių milijonu do
leriu ant laivo “Kam.” Auk
sas likos prisiunstas in San 
Francisco minyczia. Nuo 1934 

I meto Rusija prisiuntė in Ame-! 
rika 250 doleriu vertes aukso.

VĖTRA UŽMUSZE 22 ŽMO
NES IR PADARE BLEDES 
ANT MILIJONU DOLERIU.

Albany, Ga. — Su trenksmu 
kaip szaudymai isz armotu pra- 
pu'te pro czionais smarki vėtra 
užmuszdama 22 žmones, 800 
sužeidė ir padare bledes ant 20 
milijonu doleriu. Buvo tai Su
bartos diena, apie 5 valanda. 
Didesne dalis užmusztuju yra 
nigerei. Vėtra sunaikino 15 blo
ku namu, iszrove medžius, su
ardė telefono ir telegrafo stul
pus ir nunesze kelis medinius 
tiltus. Žmones mane kad jau 
prisiartino pabaiga svieto.

BADAS PRIVERTĖ JA NU
ŽUDYT TRIS VAIKUS.
Witmer, Ore. — Badas ir be

darbe privertė Mrs. Roseline 
Gasper papildyt baisia žudins- 
ta. Nelaiminga motina pir
miausia nužudė savo tris vai
kus po tam pati nusiszove.

Vyras jeszkojo darbo per ke
lis menesius bet jo niekur ne
galėjo surasti. Vaikai pareida
vo isz mokyklos verkdami ir 
rugodami kad kiti vaikai isz j u 
juokėsi ir szandija kad neturi 
geru drapanų ir czeveryku. 
Motinos szirdis da labiau susi
graudino apsakymu vaiku ir 
kada vyras ana diena parėjo 
namo nesurasdamas darbo, ra
do visus lavonus ant grindų.

UŽRASZE SAVO DARBI
NINKAMS TRIS MILIJO

NUS TURTO.
Ambler, Pa. — Mirusis czio

nais fabrikantas kvarbos, ku
ris buvo žinomas visiems mies
te kaipo “Santa Claus of Amb
ler”, paliko didesne dali savo 
turto, skaitliuje trijų milijonu 
doleriu vertes, savo 24 geniau
siems darbininkams. Mirusis 
buvo pirmininku Chemical 
Paint Co., kuri turėjo savo 
dirbtuves Ambler, New Castle, 
Detroite ir Kanadoje. Kada 
praeita meta susilaukė 68 me
tu amžiaus, užmokėjo jis sko
las savo darbininku ant szimto 
tukstanczi'u doleriu. Buvo la
bai mielaszirdingas ir dasidir- 
bo turto su pagialba savo dar
bininku todėl apie juos neuž- 
mirszo.

SURINKTA BEVEIK DU MI
LIJONAI DOLERIU DEL 

FINLANDIJOS.
New York. — Finiszkas Pa- 

szelpinis Komitetas apskelbė 
buk Amerikoj likos surinkta 
apie du milijonai doleriu del 
suszelpimo Finu. Tieji pinigai 
nebus sunaudoti ant kariszku 
tikslu tiktai ant suszelpimo nu
kentėjusiu gyventoju ir ant 
maisto.

20 STUDENTU SUŽEISTI 
LAIKE EKSPLOZIJOS 

MOKYKLOJE.
Kansas City, Kans. — Dau

giau kaip dvideszimts studen
tu likos sužeisti laike eksplozi
jos skiepe Rockhurst Katali- 
kiszkoje mokykloje. Tame lai
ke studentai buvo užeja in skie
pą ant užkandžio kada peczius 
truko visu smarkumu. Didesne 
dalis isz sužeistu studentu li
kos nuvežti in ligonbutes.

Pacztas Turi Pereit - Ledai Ar Ne Ledai

netoli 
gesi

415 AUTOMOBILINEI VA
RYTOJAI NEAPLAIKE 

LAISNU.
Harrisburg, Pa. — Automo

bilinis Departamentas atėmė 
automobilinius laisnus del 415 
varytoju o; 1,542 suspenduoti 
u'ž visokius- prasižengimus. Isz 
tuju 270 likos suspenduoti už 
varyma automobiliu būdami 
apsvaiginti.

ŽMONES GYVENO AMERI
KOJ JAU 25,000 METU 

ADGAL.
Washington, D. C. — Du 

Harvardo universiteto geolo- 
gistai (kurie tyrinėja senovisz- 
kus užliekus pirmutiniu žmo
nių) sako kad Amerikoj 25 
tukstanezei metu adgal o gal ir 
ilgiau kaip gyvena czionais 
žmones. Tieji žinunai rado klo
nyje Lindermeier, Koloradoje, 
ženklus tuju senovės žmonių ir 
visokiu innagiu padirbtu per 
juos.

VALDŽIA TURI ANT RAN
KOS DAUGIAU KAIP MILI
JONĄ NAMU UŽ SKOLAS.
Washington, D. C. — Home 

Owners Loan Corporation, ku
ri kompanija skolina locninin- 
kams pinigu ant iszmokejimo 
namu ar skolų, turi ant rankos 
1,100,000 namu. Isz tojo skait- 
liaus atėmė adgal 80,824 na
mus už morgiezius kuriu žmo
nes negalėjo iszmoket. Valdžia 
turi ant tuju namu skolos apie 
asztuonis milijonus doleriu. 
Paežiam New Yorke randasi 
80,145 namai kuriu locnininkai 
pasiskolino pinigu nuo val
džios ir negali juos atmokėti.

LEWIS SUPLIEKĖ SAVO 
PRIESZA GODOY.

New York. — Praeita Ket- 
verga atsibuvo kumsztynes 
tarp szampiono Joe Lewis ir 
Arturo Godoy isz Chile, Pieti
nes Amerikos. Norints Lewisas 
yra geru kumsztininku bet jo 
prieszas pasistatė naršei ir li
kos pasveikintas per didele mi
ne žmonių o nigeris aplaike 
szauksmus paniekinimo bet 
jam pripažinta laimėjimas. 
Kumsztynei prisižiurinejo tuk- 
staneziai žmonių. Lewisas ap- 
lai'kys apie 40 tukstaneziu do
leriu o Godoy gaus 17 tukstan
eziu doleriu už viena valanda 
kumszcziavimo, priek tam ap- 
laikys procentą nuo kintamųjų 
paveikslu. -

stengėsi visomis pajiegomis sukapoti ledus kurie sulaikė pacztini laiva 
Island, Chesapeake Inlunkeje, artimoje Crispin, Md. Pamarinei sargai isten- 
prie užszalusio laivo bet negalėjo prie jo prisiartint.

TRYS ANGLINEI BUTLE- 
GEREI UŽGRIAUTI 

SKYLĖJE.
Mount Carmel, Pa. — Ant 

žinios kad trys anglinei butle- 
gerei likos užgriauti anglinėje 
■skylėje artimoje Sayre kasyk
lų, subėgo apie 30 žmoiu kurie 
pradėjo kasti idant iszgauti 
juos isz gyvo kapo gyvais. Už
griautieji buvo Franas ir Bole- 
sas Ostrovskei, 37 ir 28 metu ir 
Leonas Shuder, 21 metu. Po 
kokiam tai laikui pasisekė vi
sus iszkasti gyv^s. Visi trys 
pradėjo dirbti anglinėje skylėj 
tik ketures dienas priesz nelai
me, kad prigialbet savo szei- 
mynoms.

MERGINA UŽSISZOKO 
ANT SMERT.

Pittsburgh, Pa. — Septynio
likos metu Lorraina Limegro- 
ver, szokdama su savo draugu 
szoki “jitter-bug”, įstaigai nu
mirė jo glėbyje. Jos teta pasa
kė jog nekarta praserginejo 
mergina kad daug ne szoktu 
nes ji turėjo silpna szirdi ir jog 
gali mirti nuo pervirszinio pa
ilsimo. Tas atsitiko laike szo- 
kio ant kareiviu baliaus.

MERGINA PARDAVĖ SAVO 
KŪDIKI UŽ 25 CENTUS.

Prestonburg, Ky. — Dakta
ras Marvin Ransdell, pavieto 
daktaras pranesze buk dažiu- 
retoja ligoniu, apvažinedama 
kalnu gyventojus, sustojo pas 
Elmer Cliftonu szeimyna ku
rie jai pripažino buk per Kalė
das nupirko nuo tūlos mergi
nos jos kūdiki už 25 centus. 
Žmones priėmė kūdiki kaipo 
savo ir kaip patys sake: “Toji 
nelaiminga mergaite daugiau 
mane apie kvoteri ne kaip apie 
savo kūdiki už kuri norėjo nu
sipirkti sau dovanele ant Ka
lėdų. ’ ’

Paskutines Žinutes
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas paskyrė bu
vusi gubernatorių Earle, isz 
Pennsylvanijos, kaipo ministe- 
ri in Bulgarija perstatyt Suv. 
Valstijas.

Berwick, Pa. — Penki senu
kai kurie randasi czionaitineje 
ligonbuteje, turi viso 405 me
tus, tarp ju randasi ir Mikolas 
Skomskis kuris turi 72 metus 
amžiaus. -

Isz Visu Szaliu
26 ANGLEKASIAI ŽUVO 

KASYKLOSIA.
Brussella, Belgija,,— Dvide- 

szimts-'szeszi anglekasiai likos 
užmuszti ir daugeli sužeista 
eksplozijoj gazo Charbonnages 
kasykloje. Manoma, kad eks
plozija kilo nuo elektrikinio 
drato. Daugelis likos apimtais 
durnais nuo ugnies, kuri kilo po 
eksiplozijei.

DAUGIAU KAIP DVI-TRE- 
CZIOS DALIS SVIETO RAN

DAS KARISZKAM 
STOVYJE.

Bern, Szvaicarija., — Laik- 
rasztis “Geopresse,” apskaitė 
buk 70 procentas gyventoju ar
ba dvi-treczdalys svieto gyven
toju yra inkivinklioti in kare. 
Sklypai klurie radasi karisz- 
kam stovyje skaitosi 1,530 mi
lijonu gyventoju, ant 93 mili
jonu kilometru žemes o likusi 
613 milijonai gyventoju, gy- 
venaneziu ant 54 milijonu kilo
metru žemes gyvena pakajuje.

KINAI DIRBA PINIGUS 
ISZ BLEKES.

Chungking, Kinai. —• Isz 
priežasties kares su Japonais, 
Kinczikai neteko materijolo 
isz kuriu daryti pinigus todėl 
dabar musza pinigus isz Ame- 
ri'koniszku blesziniu. Pinigai 
yra po penkis ir deszimts cen
tus. Daugelis Amerikoniszku 
mekaniku sziadien atstatineja 
sugriautus fabrikus amunici
jos. Vietose kur kitados buvo 
tik pustynes, sziadien pastoja 
miestelei kuriuose pastatyta 
daugelis fabriku.

DARBO ŽINUTES
Uniontown, Pa. — Footdale 

kasyklos, kurios kitados pri
gulėjo prie Frick Coke Co., 
ana diena likos parduotos del 
Mark Sugarman isz Coatsville, 
Pa. Priek tam likos parduota 
ir 90 namu kurie prigulėjo prie 
kompanijos.

Belfast, Irlandija. — Apie 
2,000 žmonių eme dalybas di
deliam maiszatyje kaipo pro
testą priesz pakorimą dvieju 
tautiecziu. Daugelis žmonių li
kos sužeisti maiszatyje,

Europine Kare
VOKIECZIAI APLEI- 
DINEJEJTJRKYJA

TURKAI PASIRENGINEJE 
ANT KARES.

Istanbul, Turkyja.,—> Kaip 
iszrodo tai Rytu dalyje neužil
gio pradės dundet Turkiszkos 
armotos prieszais Vokietyja. 
Turkai ana diena paėmė Krup- 
po kariszkas dirbtuves Istan- 
bule, valdžia atstatė nuo darbo 
visus Vokiszkus darbininkus ir 
civiliszki gyventojai pradėjo 
apleidinet Turikija kurioje gy
veno per daugeli metu.

Anglija su Francija pradėjo 
kluiopint daugeli kariuomenes 
-prie Rytinio franto, badai dau
giau kaip 275 tukstanezius ka
reiviu.

Su tais kareiviais badai isz- 
plauke ir Lerikiszki liuosnorei 
terp kuriu randasi daugelis ir 
isz Ameriko kurie keliaus iii 
Finlandyja prigialbet kareje 
prieszais Ruissija. Kiek ju isz- 
plau'ke tai valdžia nepranesza. 
Daugelis isz tuju Lenku prigu
lėjo Lenkiszkoje kariuomeneje 
tie jei isz Ameriko yra geri me- 
kanikai, kurie dirbo Ameriko- 
niszkuose fabrikuose.

RUSAI SAKO, KAD PAĖMĖ 
13 FINISZKU FORTU.

Maskva, Bussija.,—Maskolių 
Raudonoji kariuomene sako, 
kad ana diena paėmė trylika 
Finiszku fortu prie Manner
heim Linijos, bet Finai užgin- 
czina tai ir sako, kad paskuti
niam muszyje užmusze apie 
300. Maskolių, sudaužė asztuo
nis ginkluotus tankus ir paėmė 
daug amunicijos.

144 AMERIKONISZKI ERO- 
PLANAI DEL SZVEDIJOS.

Dawney, Calif.—Vultee Ero- 
planu Dirbtuve czionais pradė
jo dirbti ant nalujo kontrato e- 
roplanu del Szvedijos. Kom
panija priėmė prie darbo da 
900 darbininku kad padirbti 
tuos eroplanus kanuogreieziau- 
sia. (

Ottawa, Kanada.,—Czionai- 
tines dirbtuves eroplanu taipgi 
dirba diena ir nakti, kad už
baigtu kontraktą pristatyti 
daugeli eroplanu del Anglijos 
kuriu verte isznesz ant 40 mili
jonu doleriu.

ALIJENTAI PASKANDINO 
48 SUBMARINUS.

Paryžius, Francija.,— Fran- 
cuziszkas ministeris laivorys- 
tes Cesaras Campinchi apgar
sino, kad nuo prasidėjimo ka
res, Alijentai paskandino ne
mažiau kaip 48 Vokiszkus sub- 
marinus.

Daktarai ir visoki profeso
rei užtikrina mus kad papras
tai žmogus galės dagyventi lyg 
70 metu amžiaus. — Bet isz tos 
žinios negalime džiaugtis jeigu 
žmogus turėdamas 40 metu ne
gali aplaikyt darbo.



“SAULE MA H ANO Y CITY. PA.

Kas Girdėt
Visas svietas sziadien yra 

iižimtas kare Rusijos su Fin- 
landija kuria nori nuszluot nuo 
svieto bet tasai mažas sklype
lis nepasiduoda milžiniszkai j 
meszkai ir juos plaka isz visu 
pusiu.

Japonai su Kinais tik erzi- 
fefei ir mažai apie juos raszoma. 
Kaip girdėt tai Japonija mano 
susitaikty su Kinais nes mato 
kad jiems tas ant gero neiszcis 
įr tik patys save susibankrutys.

Kaip kauluota mirtis prade
da. žiūrėti žmogui in akis tada 
jis szaukesi prie Dievo. Taip 
jr su nekureis bedievei® kurie 
yra nevos labai drąsus ir tan
ikei užsipylia savo makaule, 
inegsta pliovoti ant Dievo ku
rio visai nepažysta; Ana diena 
yienas tokis atauszelis, kada 
pradėjo akmuo pulti kasyklo
je, tai net apalpo isz baimes ir 
reikėjo ji iszvežti laukan. Ki
ltas fabrike nusilaužė koja tai 
prasze paszaukt kunigą ir gai
lėjosi už savo pliovones.

Isztikro navai nas daigias 
kad arsziausi bedievei be kuni
go nemirszta. Tokiu bedieviu 
neužsimoka būtie, veluk jau- 
cziu ar arkliu vadintis ne kaip 

'■'■^bedieviu.

Guodotas per savo kaimynus 
ir savo jauna paežiui®, gyven
tojas Pierce Davidson, isz 
Woodbury, N. Y., turėjo labai 
nemalonu atsitikima:

Kada ana diena sėdėjo ant 
savo gokeliu, davėsi girdėt 
silpnas balselis kūdikio. Pati 
iszejo persitikrint kas tai galė
tu būtie ir patemino ant slenks- 
czio suvyniota maža kūdiki.

Nusistebėjus netikėta dova
nele poniute Davidson paėmė 
beiboka ant ranku, atnesze in 
kuknia ir stojo priesz nusiste
bėjusi vyra kuris paregejas tą
ją netikėta dovana, taipgi ne
mažai apkvaito isz didelio nu
sistebėjimo.

Žinia apie suradimą, kūdikio 
greitai pasklydo po miesteli 
kaip žaibas o pažystami ir kai
mynai pradėjo apie tai visaip 
lieži viauti. Bet žmoniem nega
lima stebėtis nes žmones visa
dos isz bėdos savo aidimo 
džiaugėsi. Davidsohas visaip 
bažinosi kad nieko apie tai ne
žino ir nė yra kaltas, kaip tas 
visikas atsitiko ir del ko jam 
taip padaryta;

Kaip buvo, taip buvo bet ne
žiūrint ka pikti liežuvei kalba 
ir mansto, pati turi užsitikeji- 
ma savo vyre. Bet po. teisybei 
■tokiu lengvatikiu moterių ma
žai randasi ant svieto. Jeigu 

'' kas turi tokia paezia tai tegul 
atsiklaupia ir padekavoja Die- 
yui. \

APVOGĖ ZAKRISTIJONĄ. I

A. Panemunes bažnycziosi 
zakristijonui B'irks?.niui iszejus 

jin bažnyczia. tarnybos reikalais 
in jo narna inlindo vagys. Va

lgys pagrobė nemaža pinigu;

yra panaszus in ta, kuris da-'f0rs T T17/10
musza sužeistąjį.” Kaip mes 8^/ I | M | | I W 
bjauriname gera varda savo' *6**^ U1U *_ V < 
artimo? Metames ant jo kaip!
amaras ant sveiku rugiu. Mel-JNUMYLĖJO JOS PINIGUS 
džiames, pasninkaujame, už-' Pas viena Pajotijos naszle, 
duodame sau pakuta — bet kuri gyvena su savo 10 metu į visas sutaupąs, auksiniu ir ki- 
kaip greitai papuolame in taji dukrele, atėjo nepažinsztamas Į tokiu vertinesniu daiktu.
grieka. Niekas nenutraukė ■gal-Į vyriszkis, pasivadinės Juozu 
va tam baisiam žalcziui kuris Pauru. Naszlei pasipasakojo, 

jog jis tarnaująs Smalininku ' • . ' .geležinkelio stotyje budėtoju 
ir gerai pažinstas jos broli, dir- 

[banti yandens keliu rajone.
hezuvet ^zis seserį jam pirszes.

j Naszle isz pradžių nelabai 
tėvai szeimjnu, szau- nepažinstamu tikėjo, bet kaip,už Baltruszaiczio teketi. .

szis parode savo dokumentus to Baltruszaitis pradėjo labai Į vaikas Po keliu minutu tyleji- 
.. jev •. vjena fotografija, kurioje i karszcziuotis ir girtis, kad jis

ant galo netekia^pajie-|tarp puveg įr jos br0]įS- pa. 
i tikėjo ir pradėjo tartis vedy- 
jbu klausimais. Derybos tęsęsi 
| aszfuones dienas.
j Viena ryta naszle iszejo pas 
kaimyną dirbti, namie paliko 
Paura ir savo dukrele. Grįžusi 

| vakare isz darbo, Paura jau ne
rado. Ant stalo buvo padėtas 
rasztelis, kuriame praszoma 
nepykti, kad paemes, nes labai 
reikėjo. Sekanczia diena, žadė
jo grįžti. Isz kart naszle rasz- 
telio turinio nesuprato, bet 
kaip piniginėje, ūžkisztoj už 
balkio, nerado 30 litu, suprato, 
jog esanti apgauta, 
rado laiszko voką, 
Paurui. Palaukusi 
nas, laiszka nunesze policijai ir 
paaiszkino visa niuo tik i.

Pauras apie metus laiko nuo 
teismo slapstėsi 1939 metu, 
Birželio 15 d., buvo sulaikytas. 
Policijai aiszkinosi jog tikrai 
norejes ta moterei vesti, tik ne
susitaręs del turto, pinigu isz 
jos nevogęs, o raszteli palikes,

per savo baisu paniekinimą j, 
sznabžda in ausi kitiems ir au
ga kaip piktžole .smaugdama 
sveika grūda.

Tūlam miestelyje 
privedė prie to, kad senesni 
žmones.
de vieni kitus, trankėsi po su
dus o teismai suede ju visa ; 
turtą ir i
gu, inpuole in ligas isz didelio 
rupesezio.

Liežuvnirikyste tai žole au
ganti ant sausos dirvos o tuom 
yra. žmogiszkas protas, nejaus
ti szirdis ir bjaurus būdas žmo
nių. Tokius papratimus turime . 
isz laik naikinti isz szirdies' 
musu jaunuomenes o ypatingai 
mergaieziu.

Tegul tieji asztrus liežuvei, 
kurie pleszia szlove savo arti
mui atsimena, ant penkto prisa
kymo: “Ne užmuszk!”

Czionais paduodame trumpa 
apraszyma isz Amerikoniiszko 
gyvenimo ir kiek bledes pada
re tieji trucinanti liežuvei:

Mieste M. gyveno mergina, 
vardu Katre. Mergina iszteke- 
jo gana laimigai už kokio, tai 
K. S. Turėjo ji pažystama drau
gia A., kuri baisei ja apkalbė
jo priesz jos vyra.

Jauna, nuotaka geide atly
gint savo draugei už tokius lie
žuvius ir paėmus revolveri szo- 
ve in draugia užmuszdama ja 
ant vietos. .
aresztavota o kada prisipažino 
prie žudinstos, teismas trum
pai pasibaigė. Likos nubausta 
ant penkių metu in kalėjimą 
bet už gera pasielgimą bus pa
leista isz kalėjimo ateinanti 
menesi.

Jauna motere sudedama sa-

■-5HX

Kieme su- 
adresuota 

kelias die-

Kaip Asz Pasilikau Turtingu';

DEL MERGYTES SKENDO.
Raseinių vals., Rakavos kai

mo gyventojas Domas Baltru
szaitis insimylejo vieno ūkinin
ko podukra ir užsimanė, kad 
būtinai mergina už jo tekėtu. 
Bet mergina, griežtai atsisakė

Del

Užmokestis už geradejyste pa
daryta senai moteriai.

to-— Nevisados asz buvau 
kiu turtingu žmogum, kaip jus 
sziadien mane matote.

Taip atsakiau del keliolikos 
jaunu studentu, kuriuos mano 

Į sūnūs užprasze pas save ant 
vakarienes.

Vienas studentas kuris be
veik nieko nekalbėjo taji vaka
ra o kaip isz jo apsiradimo su- 

. pratau tai buvo vargingu tėvu

sau pasidarysiąs gala.
Viena diena jis užėjo pas 

mergina atsisveikinti. Atsi
sveikinęs pareiszke, kad dau
giau jau nesimatysias, nes ei
nas nusiszauti. Ir isz tikrųjų 
karsztuolis is# pistoleto palei
do szuvi in save, bet szuvis 
pradreske tik szvarka ir men
kai kliudė oda. Baltruszaitis 
nusiskundė policijai, kad mer
ginos globėjas su kitu kaimynu 
kėsinęsis ji nužudyti ir tuo 
tikslu paleidę in ji szuvi. .

Isz Chicago, Ill

Privažiavom prie jos gyve
nimo. Atsisveikinau su senuke 
ir sugryžau namon. Buvau 
linksmas jog galėjau patarnau
ti senukei ir jaueziausi užgana- 
dintu. Tėvas užklausė manes 
del ko taip anksti sugryžau na
mon. Apsakiau jam visa atsiti-

Dirstelejau ant senukes ir pa- 
mislinau sau, sztai motina, ku
rio nors sūnaus, kuri stovi be 
jdkios pagelbos ir gali ja patik
ti kokia nelaime. Atsiminiau kimu, isz ko labai nudžiugo ir 
apie savo motina kuri jau sil- labai isz manes gėrėjosi, 
sejosi ant kapiniu ir žinau jog
ji mane už tai laimintu jeigu'isz minties po keliu metu. Vie- 
prigelbecziau senukei. Žodžiai'
mano tėvo atėjo man ant mis-1 v u raiMwiu i«x
lies “sūneli, bukie visados ge-| ponas, užklausė mano pravar
vu.” i dės ir apreiszke jog esmių im-

! rr r n .vinlilrfA o w Torr

Tasai atsitikimas iszejo man

na diena dirbdamas su savo tė
vu varsztote, atėjo kokis tai

Kaltininke likosĮkaiP kvita? kad skolingas uz 8 
dienas maista.

Vėliau, tardomas, prisipaži
no pinigus vogęs, tik ne 30 litu, 
o 17 litu.

Painra daug kartu teismo 
baustas, todėl jam, kaip recidi- 
vistui, paskirta pus-antru metu 
sunkiuju darbu kalėjimo baus-

vo pripažinimą sude kalbėjo uie, be to, susiaurintos teises.

DEGTINE, KORTOS IR 
MERGINOS YRA BLOGI MO

KINIO DRAUGAI.
Raseintezkis Ad. Žemaitis, 

buvo geras mokinys, bet susi- 
1 dejes siu blogais draugais, jis 
I veikiai sugedo: Pradėjo apleist

— Sausio 1, 1940 metais, 
czionaitinis miestas turėjo 3,- 
711,000 gyventoju. Apie 350,- 
000 daugiau ne kaip 1930 me
te.

—- Lietuviszkas kriauezius 
Juozas Baltrūnas-, isz Brighton 
Park, pasikorė savo name. Jo 
kuna surado jo sūnūs Vytautas 
skiepe, kabanti ant paipos. Bal
trūnas buvo apie 52 metu am
žiaus ir gyveno ant 4200 S. Mo
zart ulyczios.

— Automobiliaus nelaimė
je žuvo jauna Lietuvaite, isz 
Waukegan, ir jos giminaite pa
vojingai sužeista. Užmusztoji 
buvo 21 metu Alicija Jonaitis, 
721 Jackson ulyczios o jos gi
minaite 20 metu Lucija Jonai
tis, 1111 Victory uly., guli li- 
gonbuteje.

Trucinanti liežuvei užmusza 
žmogų moraliszkai!

Kiek tai nukenezia nekaltai 
žmones per visokius liežuvius, 
kurie užmusza žmogų moralisz
kai, norints jisai butu ir nekal- 
cziauses? Bet liežuvei nežiūri 
ar žmogus užsitarnavo ant to 
ar ne, bile tik leisti bjaurius 
paskalų® ant žmogaus o ypa
tingai jeigu turi priesz ji kokia 
neapykanta.

Ar-gi randasi ant svieto 
bjauresnis pasielgimas kaip 
platinimas bjauriu ir neteisin
gu paskalų arba kitaip pasa
kius “nesztojimas liežuviu?” 
Francuziszkas priežodis sako: 
“Kas paantrina liežuvius tai

sekanczlai:
“Mylėjau savo vyra labiau 

už viską o norints buvau nepa
togi bet vyras mane mylėjo nes 
buvau darbszi ir su niekuom 
neužsidejau. Mano drauge už- 
vydejo man tosios laimes. Tula 
diena atėjo pas mane mano kai-
minka kalbėdama buk mano pamokas, blogai mokėsi, o ve- 
vyras karta susitiko su manopiau ir mokykla turėjo apleisti, 
draugia kuri jam kalbėjo, ko
de! su tokia bjauria mergina inprates placziai 
apsipaeziavo, geriau butu pa-, 
darės kad butu nusipirkęs vir
ve ir pasikoręs.

Iszgirdus taip baisu panie
kinimą, nežinojau ka darau, 
pagriebiau revolveri ir sutikus 
savo draugia ant ulyczios nu- 
szoviau ja.

Taip tai per pikta ir nesuvai-( 
doma liežuvi guli sziadien ka-lI puošė jauna motere palikdama kietas ir kaltininkai patraukti 
du sieratelius ir vyra o antra tiesom > 
turi nelaiminga gyvenimą 'ka-l 
lejime kuriai sanžine. graužia'pripažino kaltais ir 
už žudinsta savo drauges.

Kirmeliszki liežuvei kurnu-'jus metus sunkiųjų darbu kale- 
cziu padaro daugiau bledes ne jimo, bet kaip nevisamecziams 
kaip kuopa razhaininku. Ati- * po treczdali bausmes numusze; 
ma žmogui ramybe, sveikata,1 Andriukaiti, kaip mažiausiai 

gyvasti. Įszioje vagystėje nusikaltusi, 
i szesziais

Kadangi Žemaitis jau buvo 
įgyventi, o 

placziam gyvenimui reikalin
gas pinigas, tai, kitu pajamų 
szaltiniu neturint reikia vogti.

Ir Žemaitis susitaręs su savo 
draugais Stasiu Radaviczium 
ir Julium Andriukaicziu isz- 
krauste viena narna; pavogtus 
isz to namo daiktus už niekus 
iszpardavinejo.

Nusikatimas buvo iszaisz-

Kauno apygardos teismas 
nubaudė 

Žemaiti ir Radavicziu po dve-

ežiu padaro daugiau bledes ne 
kaip kuopa razhaininku. Ati-J 
ma žmogui r 
laime o tankiausia, ir 5

Liūdna užbaiga augszcziau szesziais menesiais paprasto 
apraszyto atsitikimo privalo kalėjimo, bet ir nuo tos baus- 
buti prasarga del neiszmaneliu1 
liežuvninkiu kurios neapsvars- 
to keikia gali būti isz to .pasek
me.

§ Keleivei kurie atlanko 
Arizonos valstija, 
fenais po 17'5 dolerius kas mi
nuta.

mes lygtinai atleido.

Ant Pardavimo Namas

Newark, N. J., — Ana Suka
tos vakara, invyko Birutes 
Draugijos parengimas Jackson 
uly., svetainėje in kuri ateje 5 
jauni •svetimtaueziai nenorėjo 
sumokėti inžanga už ka lietu
vis specialis policmonas Petras 
Kazakeviczius trinkszmada- 
rius sulaikė, o kuomet Kazake
viczius buvo užpultas ir nega
lėjo atsiginti priesz penkis už
puolikus iszsitraukes revolveri 
paleido szuvi ir viena užpuoli
ką sužeidus, visi pabėgo.

— Antanas Juodaitis su pa
ezia ir Ant. Delunas su paezia 
isz Hillside, visi iszvažiavo ana 
Nedelia pas pažinstamus ūki
ninkus ir apie 6 valanda vaka
re grįžtant atgal U.S. 29 keliu 
prie Union, N. J., kitas automo- 
bilus užvažiavo priesz Antano 
Jiuodaiczio automobili, kuris 
vengdamas susidūrimo pasuko 
in deszine ir apsivertė nuriedė
damas nuo kelio. Nors ir auto
mobilis smarkiai apdaužytas, 
bet keleiviai beveik visiszkai 
iszliko sveiki. Moterys kiek 
smarkiau sutrenktos, o vyrai 
visiszkai sveiki. Todėl galima 
pavadinti laiminga nelaime.

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 

j Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
praleidžia nojuje eina brangyn todėl pasinau- 

į.'dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

§ Dirbtuve pinigu Suvieny
tose Valstijose iszmusza po 
2,000 pinigu kas minuta arba 
du kart daugiau ne kaip praei
ta meta.

mo jisai atsiliepe:
— Ponas Brown, bukie taip 

malonus pasakyti, kokiu bud u 
pasilikai turtingu?

Nesitikėjau iszgirst tokio už- 
klausymo ir isz pradžių ma
niau jog tai nebuvo mano rei
kalas spaviedotis kokiu budu 
apteikiau asz savo turtą. Bet 
pamislines kitaip jog gal mano 
apsakymas bus geru pamokini
mu del tu jaunu studentu atei
tyje, sutikau ant praszymo.

— Gerai Jonai, pasakysiu, 
kokiu budu asz dastojau savo 
turto. Žinokite jog ne taip la
bai seniai, asz buvau labai var
gingu žmogum.

Visi labai tuom nusistebėjo 
ir prisiartino areziau prie ma
nės iszgirsti mano iszpažinimo 
o mano sūnūs su dideliu nusi
stebėjimu paklausė:

— Tėvai, nežinojau jog mes 
buvome kada nors vargingi 
žmones. Asz buvau tosios nuo
mones jog mes visados buvom 
turtingi.

— Ne, mielas sūneli, blusti, 
jeigu taip manai. Asz tau nie
kados neapsakiau taji atsitiki
ma. Tu niekados nežinojai kas 
tai yra kentėti varga. Bet klau
syk mano apsakymo o tuojaus 
dažinosi kokiu budu asz pasili
kau turtingu.

Buvo tai sekanczlai:
Keliolika metu adgal, kada 

asz buvau tavo metuose, lan
kiausi in mokslą kaip ir tu, bet 
mano tėvai buvo vargingi žmo
nes o tėvas dirbo sunkiai prie 
statymo namu. Tėvas mano bu
vo geru žmogum ir tankiai man 
tekalbėdavo idant butau visa
dos geru ir mielaszirdingu. Vie
na diena asz su keliais savo 
draugais pasirengiau važiuoti 
ant cirkuso. Kada stovėjome 
ant kampo ir laukėme strytka- 
rio, sztai paregėjau senuke ku
ri jau kelis kartus 'bandė pereit 
ant kitos puses ulyczios bet vi
sados sugryždavo atgal nes bi
jojo idant ja nepagautu veži
mai ir karukai. Rankoje turėjo 
dideli krepszi kuris man nuda
vė labai sunkus. Gailėjausi se
nukes labai ir prakalbėjau in 
viena isz savo draugu. “Vin
cai, ar nebutu gerai kad prigel- 
betau senukei gautis ant kitos 
puses?”

— Geriau tylėk ir eime ant 
karuko kuris jau ateina o ne- 
mislyik ten apie kokia sena bo
ba, 'kuri ir be tavo pagelbės 
pereis ant kitos puses ulyczios.

Užteminau kaip senuke dirs
telėjo ant mano draugo ir nuėjo 
kelis žingsnius toliaus nuo 
mus. Paraudonavau isz sarma
tos jog mano draugas taip isz- 
sitare. Ne ėjau paskui savo 
draugus tiktai atsiminiau apie 
mano tėvo žodžius: “buk visa
dos geru.”

Apsvarscziau ka turiu dary
ti. Paszaukiau in savo drau
gus idant mane paliktu nes nu
tariau prigelbet šėmikiai gau
tis ant kitos puses ulyczios.

Priėjau prie senukes, dalyps- 
tejau jos ranka ir tariau:

— Ar galiu tau motinėlė pri- 
gelbeti gautis ant kitos puses 
ulyczios.

Senuke dirstelėjo ant manės 
su nusiszypsojimu. Prisilenkė 
areziau manės, rpdos negirdejo 
mano žodžiu kalbėdama:

— Esmių truputi kurezia, 
sūneli, o akys mano gerai ne
mato. Ka kalbi ?

— Sakiau, ar norėtum idant 
tau prigelbecziau gautis ant ki
tos puses ulyczios. — Isztariau 
žodžius garsiau o praeigiai isz 
manės pradėjo juoktis.

— Acziu tau, geras jaunikai
ti. Butu man labai malonu 
idant man prigelbetum. — Pa
davė man sena savo krepszi 
kuri paėmiau in viena, ranka, o 
su kita paėmiau ja už rankos ir 
giliukningai gavomės ant ki
tos puses.

— Ar toli dar turi eiti mo
tin? — užklausiau senukes nes 
norėjau ja nuvest lyg duriu jos 
gyvenimo.

— O da toli sūneli nes turiu 
važiuoti ant karuko ant ano ga
lo miesto. Kodėl klausi?

— Maniau jog butu gerai 
tau prigelbet neszti taji sunku 
krepszi nes tau per sunkus.

— Bucziau tau labai dėkinga 
už tai, paimsime sztai szita ka- 
ruka tai pribusiu namo grei- 
cziau.

Tame atėjo karukas, sėd ome 
abudu. Pasažieriai , pradėjo 
szypsotis isz manės ir seno 
krepszio isz ko labai užsisar- 
matinau bet neteminau aut ju 
szando ir nutariau dalaikyt sa
vo prižadėjimo. Po keliu minu- 
tu senuke manės užklausė:

— Kaip tavo pravarde ir kul
tu gyveni, sunau. Nes jeigu bu
siu kad szitoje aplinkinėje tai 
norecziau tave atlankyti ir pa- 
dekavoti už tavo szirdinga pa- 
tarnavima del senos moteres.

Isz pradžių svarseziausi duot 
jai savo pravarde ir adresa bet 
iszpleszes lapeli isz savo kny
gutes parasziau senukei savo 
varda, pravarde ir adresa kur 
gyvenau. Senuke insidejo ad
resa in krepszi.

pėdžių palikto man turto. Isz- 
emes kokia, tai popiera pradėjo 
man įskaityti: “Del Henrikio 
Brown už padaryta man gera- 
dejyste keliolika metu atgal, 
palieku jam szimta tukstaneziu 
doleriu.” Isz džiaugsmo kone 
apalpau. Nepažinstamas dada- 
ve: “Reikia tau žinoti, Henri
ke, jog senuke nebuvo kurezia, 
ji girdėjo ka tavo draugai kal
bėjo ir kaip isz tavęs juokėsi 
bet norėjo žinoti ka tu ant to 
atsakysi. Atsimokėjo ji už tai 
tau jog negalėjai ta diena ma
tyti cirkuso.”

— Tai ir viskas, mano jau- 
nikaieziai. Dabar žinote kokiu 
budu pasilikau turtingu o tai 
vis per pamokinimą savo myli
mo tėvelio, kuris mane mokino 
idant bucziau geru ii’ manda
giu. Visus pinigus nesunaudo
jau ant savo reikalu nes pasta- 
cziau puikia, prieglauda del se
nu žmonių kuria matote sto- 
vinezia ant ano kampo, ant at
minties mano geradejingos se
nutes. Neužmirszkite visados 
būti mandagiais del senesniu 
nes tas užsimoka jeigu ne ant 
szio svieto, tai gal ant kito.

ELEKTRIKINES KOMPANI
JOS SUNAUDOJĘ DAUG 

ANGLIŲ.

Beis-Bolininkas Kasa 
Sniegą

Joe McCarthy, manadžeris 
New York Yankees beisbolinio 
kliubo, lavinasi per kasima 
sniego prie savo namo Buffalo, 
N.Y.

Didžiausios pramones czio- 
nais Amerike kožna meta pra
deda sunaudoti kas kart dau
giau anglių del varimo savo 
milžiniszku maszinu, del pa
dirbimo elektriko pajiegos bet. 
nekurtos kompanijos pradeda, 
naudoti aliejų ir net Ameri- 
kohiszka laivine naudoja alie
jų del varimo laivu, kas suma
žina darba kasyklosia ir daug 
žmonių pasilieka be darbu.

Bet. tiejie, kurie supranta 
tuos dalykus, naudoje vis ang
lis del varimo daugybe fabriku 
o viena isz tokiu kompanijų 
yra Pennsylvania Power & Li
ght Kompanija yra tai didžiau
sia kompanija, kuri sunaudoję 
daugiau anglių ne kaip kitos 
panaszios kompanijos, nes kas 
metas sunaudoję po 1,334,500 
(viena milijoną, tris szimtus 
tukstaneziu, penkis szimtus) 
tonu arba Itreczia procentą ang
lių kožna meta iszkasta visu 
augliu Pennsylvanijoj valsti
joj.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriui 

:: Gabiausiai Balsamuotojas :: .

1
 Geriausia Ambulance ""Sv 

patarnavimas s z i o j .sJ 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. • Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą meta- ufrįį. 
liszku ir kieto medžio Įi 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą. IĮ ..

Turiu pagialbininke N 
moterems. Prieinamos J| 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
_ _ Beit Telefonas 6824.
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jAUSMEpo 
SMERT —*—

Karcziamoje, Hostancziuose, 
buvo girdėt garsus balsas kaj- 
baneziuju. Sėdėjo ten prie stik
lelio trys paleistuvei kurie be 
paliovos gere jau tris dienas ir 
taip sau insireže jog jau ne lie
žuviu negalėjo suvaldyt. Apie 
juos triūse motere kuri buvo 
per jos kūdikio tęva apleista. 
Isz jos tieji valkatos szposus 
Įvarinejo o ji su kantrybe tu 
įgedlyvu žodžiu klausė nes tat 
duoslus svetelei kurie kada-ne- 
kada keleis skatikais apdova- 
inodavo kadaeidavo namon. 
iTada toji žmona gryžo isz skie
po su pilnu uzbonu alaus o y ie
nas isz girtuokliu tare in ja:

— Ar jau paszapavai del sa- 
yo ’benkarto vystyklus?

— Pone, asz neturiu ant lau 
ko linu o net neturiu kur pagul
dyt ta vargdieni.

— Duosiu tau dovana del ta
vo kūdikio ir tai nemaža — ta
re antras isz girtuokliu — bet 
turi iszpildyt ka pareikalausiu.

— Jeigu tiktai bus mano ga
lybėje ir mano sanžinei neprie- 
szinga — atsake atgaivinta vil- 
tije motere — su noru iszpildy- 
siu ka pa liepsit.

— Tai yra nemažas daigias 
ka asz reikalauju: — atneszk 
man kaulatrupi kuris ties baž- 
nyczios bromu stovi.

Girdėdama tuos žodžius mo- 
Itere sudrėbėjo isz baimes ir pa
balus liūdnai atsake:

— Nedarykite sau juoku isz 
vargdienes ir negundykite Die
vo!

Du kiti paleistuvei pagyre 
savo draugo norą, iszsieme isz 
kiszeniu pilnas masznas pini
gu ir iszpylia ant stalo tarė:

— Ar tai negana del tavo kū
dikio už ta darba pinigu?

— 'Tai ir asz su pinigais pri
sidedu — tarė pirmutinis, ku
ris liepe ta padaryt, dedamas 
ant stalo taip-gi pilna maszna 
pinigu. — Apsimislyk gerai: 
niekad tiek pinigu neuždirbsi 
kaip dabar.

Paregėjus motere tiek pini
gu, pasigodejo biedna žmona; 
parnislijo, jog per ta darba pa
taisys savo gyvenimą, pasidrą
sino. Mislijo sau jog sugrieszis, 
perpraszys Dieva, kaip paau
kaus dali pinigu ant bažny- 
czios. Prisilenkė prie ju noro, 
atsiklaupė ir pasistiprinus 
karszta malda, leidosi in baisia 
kelione.

Apie kaulatrupi taip žmones 
kalbėjo: jog buvo kitados ka
reivis kurie kitados vede labai 
nedora gyvenimą. Jis iszplesze 
nekaltai mergaitei cnata ir ap
leido ja, tuom biedna auka su- 
įsirupinus savo kaltybe numirė 
nesziodama savyje paklydimo 
vaisiu po szirdžia. Ja palaido
jo bažnytiniam skiepe.

,Už metu po mergaites smer- 
cziai, numirė ir tasai nedoras 
kareivis kuri palaidojo ant 
szventoriaus. Isz daleidimo 
Dievo, žeme jo kuna iszmete, 
kuri ant rytojaus rado prie 
skiepo duriu 'stovinti kur buvo stovėjo, 
palaidota ta mergaite.

Kaip žmones pasakojo tai ir 
toji mergaite neturėjo atsilsio 
nes kas naikti sėdėjo grabe ir 
skaitė didele knyga prie žiban- 
czios lempos.

Numiręs kareivis stovėjo prie 
skiepo duriu, net visas jo kū
nas nukrito ir tik vieni kaulai 
liko. Pakavojo ji da kelis kar
tus nes labai jo aplinkines žmo-

nes bijojo bet ant rytojaus vėla J 
rasdavo toj paezioj vietoj prie! 
skiepo duriu stovinti, su sude-' 
toms rankoms ant krutinės. Į

Kaip žmones mine tai kada! 
pas ta mergaite prasze atleidi-, 

j mo tai toji neatleido per ka tu
rės stovėt iki paskutinio sūdo1 
dienai.

Žmones paskui apsiprato su 
tuom kauluoczium ir jau ėjo 
pro ji in bažnyczia drąsiai. 
Daugelis metu perejo ir pasa
kodavo dakartais senieji o jau-’ 
nieji isz to juokėsi netikėdami 
in ta pasaka.

Tai-gi in tu netikėliu skait
liu prigulėjo ir tie trys girtuok
liai, kurie motere isz sanvalios 
nusiuntė kauluocziaus.

Kada toji motere isz namu 
iszejo, jau buvo tamsu; ėjo su 
baime, per kaima. link bažny- 
czios, kuri paiszalyje kaimo sto
vėjo, juo labiaus artinosi, szir- 
dis jos drebėjo. Nuėjus motere 
ant szventoriaus, sukalbėjo 
“Aniolais Dievo.” Kada užėjo 
ant szventoriaus, buvo jau vi
sai tamsu, menulis pradėjo te- 
ke't, kurio szviesa in kryžius 
atsimusze. Moteria baime ap
ėmė, vienok greitai perbėgo 
szventoriu ir jau buvo prie bro
mo bažnyczios. Dabar jau ne
toli stovėjo prie skiepo duriu 
tas baisus kauloezius. Rankas 
turėjo sudėtas o nuo menulio 
szviesos labai baisiai iszrode ir 
taip biednai moterei nudavė 
jog sznabždejo poterius. Mote
re, drebėdama isz baimes ka 
tik neparpuolė, nes viltis tur
tingos nagrados sudrutino ja; 
suėmus visa savo vieką griebe 
itauluocziu ir užsimetus arit pe
cziu bego in karezema. Kauluo
czius visu keliu barszkejo ir 
pakol ji parnesze, taip buvo 
baime perimta jog net galvoj 
maiszesi ir nežinojo kaip par
ėjo. Ant galo buvo namie, mete 
kauluoeziu ant .stalo o pati puo
lė kaip negyva ant suolo.

Visi nutirpo žiūrėdami ant 
kaulocziaus ir dyvijosi podrau- 
giai isz drąsios moteriszkes. 
Trys paleistuvei sudrebėjo pa
mate priesz save kauluoeziu, 
kada priesz tai mislijo jog su- 
grysz tuszcziom ir jau buvo pa- 
siruoszia paszpigeliuot 
biednos moteres.

Tas, ka pirmutinis to 
moteres reikalavo, tarė:

— Isz teisybes, toji motere 
savo užmokesti uždirbo!

— 'Tegul paima ir sėda su 
mumis in draugia — pridūrė 
antras.

Sveikata Brangesne Už 
Didžiausius Turtus

Ketina Būti Kandidatu Ant Prezidento
j kauluoczius: — Be tavęs nega- 
jliu gaut praboczijimo. Jeigu 
> tu man ta malone nepadarysi, 
liksiu užkeiktu iki sudnai die
nai. Eikie greitai, pakol gaidys 
neužgiedos nes jau mažai lai
ko yra.

Motere, negalėdama atsisa-
■ kyt eina da syki tropais žemyn 
in skiepą ir praszo kaip priesz 
tai, bet mergina tiktai in kny
ga žiurėjo ir ant jos praszymo 

Į galva krato. Tada motere pra
dėjo įpraszyt vardan nekalto 
savo kūdikio, del kurio laimes 
dryso in tokia baisia kelione 
keliaut.

Ant syk mergina pakele akis, 
veidas jos rustus iszsiblaive ir 
pradėjo dangiszka szviesa 
szviest o už valandėlės meiliais 
žodžiais prakalbėjo:

— Del meiles tavo 'kūdikio, 
kareiviui dovanoju!

Tai pasakius padėjo knyga, 
gule in graba ir antvožas užsi
darė. Lempa užgeso, pasidarė 
tamsu o skiepas rožių kvapsniu 
prisipildė. Motere dairėsi tam
sumoje, kur per duris menulio 
szviesa szviete, iszejo greitai 
linksma isz skiepo.

Kauluoczius klauso ir dabar, 
ar jam dovanojo?

• — Dovanojo del meiles mano 
vaikelio.

Kauluocziaus baisus veidas 
persimainė ant gražaus ir tarė 
szvelniai:

— Garbe Dievui ir Jo miela- 
szirdystei! Garbe ir szlove Die
vui ant augsztybes!.. Gerai 
padarei jog praszei vardan sa
vo kūdikėlio nes kaip buvau 
gyvas, neturėjau ant mažiule- 
liu mielaszirdystes. Sudžia 
augszcziausias pasakė man jog 
tik kūdikis del manes iszpra- 
szys mielaszirdystes. Eikie na
mon be baimes ir garbink Die
va!

Tame užgiedojogaidys o mo
tore be jokios baimes gryžo na
mon.

Ant rytojaus rado toje vieto
je kur stovėjo kauluoczius, ikru- 
vute dulkiu. Inejo žmones in 
skiepą kuri rado neuždaryta o 
ant tos vietos kur merginos 
grabas stovėjo, žydėjo puikus 
rožių vainikas.

Tie trys girtuoklei arba pa
leistuvei nuo to laiko savo gy
venime pasitaisė ir suvis prie 
Dievo atvirto, kuris motere ir 
jos kūdiki apscziai apdovano
jo. Tas kūdikis augo Dievobai
mingai o kada užaugo, instojo 
in dvasiszka stoną ir vede gra
žu gyvenimą. (Galas.

Senatorius John H. Bankhead, isz Alabamos, ketina būti 
kandidatu ant prezidento Suv. V aisti ju ateinancziose nomina
cijose, ant Demokratiszko tikieto.

is z

nuo

Atgaivino apalpusia motere, 
gyre jos drąsą ir atidavė jai 
pažadėta nagrada. Tas, kuris 
jai liepe parneszt, paklausė, 
ar kauluoczius davėsi pasiimt?

— Motere drebėdama atsa
ke:

— Dievas jam nepavelijo kad 
man ka pikto padarytu. Tik 
man nudavė, kaip nesziau kad 
mane kas vijosi. Nenorecziau 
už jokius pinigus kita karta 
taip padaryt.

— Bet ka dabar daryt su 
kauluoczium? — paklausė vie
nas isz girtuokliu.

— Tegul vėla ten nunesza 
isz kur parnesze — atsake pir
masis — ir tegul pastato kur

dideliu nusidėjimu vest kita in , 
pagunda. — atsake motere.

— Asz tau prislegiu — kal
bėjo pirmutinis — jog tavo kū
dikiui apieravosiuos, pakol 
sau ant duonos pats gales užsi- , 
dirbt o jeigu turecziau numirt 
tai užraszysiu jam tiek turto 
jog jam užteks pakol gyvas 
bus. O sztai tie visi yra liudi
ninkais.

Motere žiurėjo su rūstybe 
ant kalhanczio ir pradėjo mis- 
lyt. Pakele akis in dangų ir pa- 
tyka kalbėjo:

— Pone ant auksztybes! ap- 
reiszkie man, ka turiu daryt!

Paskui sudėjo rankas kaip 
prie maldos o po valandai tarė 
in gundytojus:

— Tegul ir taip bus, tegul 
stojasi su manim pagal norą 
Dievo. Bet mano nusidėjimai 
tegul puola ant jus.

Ir drąsiai prisiartino prie 
stalo ant kurio gulėjo iszpleto- 
tas kauluoczius, pagriebė 
barszkanczius kaulus, eme ant 
pecziu ir isz karczemos iszejo. 
Visi paskui einanczia žiurėjo 
bet nei vienas nepalydėjo per 
duris. '

Meldėsi prie Dievo eidama 
ir padare didelius prižadėjimus 
jog jeigu giliukningai atliks ta 
kelione. Ta mislis pastiprino 
biedna motere ir ėjo drąsiai. 
Kada ėjo, kauluoczius barszke- 
jo, bet jau motere priprato ir 
ant to suvis nepaisė.

Kada artinosi netoli bažny- 
czios, kauluoczius pradėjo but 
sunkesniu. Isz pradžių nepaiso 
ant to. Bet kada prisiartino 
prie szventoriaus vartų, paju
to, jog labai kauluoczius sunki
no ir ko toliaus, sunkesnis da
rėsi. Jau vos gali dalaikyt, jau 
sunkumas ja spaude prie že
mes; dar pora žingsniu o bus 
ant vietos.

Atvilko ant vietos ir jau no
ri statyt o ežia numirėlis pra
deda judėt ir apkabinęs jai už 
kaklo druczei prakalbėjo:

— Neleisiu tave, pakol neisz- 
praszysi man nuo tos merginos 
atleidimo kuri tame s'klepe gu
li. Eikie in skiepą ir praszykie 
už mane.

Biednai moterei ant galvos 
plaukai stojo, szaltas prakai
tas iszsimusze ant kaktos ir

sunkaus glėbio. Atsikreipė ne
norėdama ir pamate jog veidas 
kauluocziaus prisipildė mėso
mis, kuris vėla kalbėjo:

— Atidarykie skiepo duris ir 
eikie trepais žemyn. Rasi fe
nais grabe sedinczia juodai ap
sirėdžiusią mergina ir skaitan- 
czia didele knyga prie lempos 
szviesos. Eikie pas ja ir pra- 
szykie del manes atleidimo nes 
kitaip neapturesiu Dievo mie- 
laszirdystes.

Motere padare taip kaip nu
mirėlis insake, atidarę skiepo 
duris. Buvo tuojaus trepai, tais 
nusileido ir toliaus pamate 
spinksanczia nuo lempos szvie
sa. Daugelis grabu stovėjo, 
tarp kuriu radosi grabas atda
ras, kuriame sėdėjo iszbalus, 
juodai parėdyta mergina, ant 
ranku 'buvo pasirėmus, ant gal
vos rožių vainikas, prie kruti
nės buvo didele knyga in kuria 
žiurėjo taip, jog rodos skaitė. 
Musu motere prisiartino ne- 
drasei prie grabo, puolė ant 
keliu ir prasze del kareivio at
leidimo.

— Tu sutartis tarp mus ne
buvo — atkirto motere — Asz | 'kaip stabas stovėjo su uždary- 
ka prižadėjau, tai iszpildžiau.

— Uždirbai! — tarė girtuok
lis — bet kas mum isz to kau
luocziaus? dar mes nemislijam 
mirtie o ant. metavones už savo 
nusidėjimus gana turime laiko. 
Dar daugiau uždirbsi, kaip ad
gal ta baisu sveczia nuneszi.

— Žinote ponai, jog tai yra

toms lupoms.
— Ar nori iszpildyt mano 

valia? — paantrino vela kau
luoczius.

— Padarysiu viską — atsa
ke atsikvotejus ir drebėdama 
isz baimes motere.

Tada ranka kauluocziaus at
sileido ir atliuosavo ja nuo

Iszbalus mergina neatitrau
kė nuo knygos akiu, tik galva 
pakratė nieką nekalbėdama.

Motere praszo ir meldžia bet 
mergina nieko neatsako tiktai 
galva krato.

Motere nieką negalėdama 
veikt, su sunkumu ant szirdies 
gryžta atgal tropais augsztyn.

Pamatęs kauluoczius gryž- 
tanczia motere paklausė:

— Ar man dovanojo?
— Ne! — atsake vos girdėtu 

balsu motere.
— Na tai gryžk adgal ir be 

paliovos pra'szyk pakol ja su- 
minksztinsi!

Norėjo motere dar ka kalbėt 
bet kauluoczius parode rustai 
su ranka in skiepą.

Eina isz naujo. Taip pat. sto
josi kaip pirma: biedna mergi
na sėdėjo kaip priesz tai, tiktai 
rožių vainikas pradėjo ant gal
vos baltai žydėt. Motere puolė 
priesz mergina ant keliu ir pra
szo laužydama rankas. Mergai
te vela su galva pakratė. Mote
re neperstojo praszius .vardan 
Iszganytojaus bet ir dabar ne
gali mergaites suminksztyt. 
Biedna motere nepaliauja pra- 
szyt, gulėdama veidu ant že
mes ; jau adyna laiko prabėgo o 
ji dar klūpojo priesz usžikiete- 
jusia mergina o toji nieko sau 
isz to nedaro ir tik in knyga 
žiuri. Su didele baime gryžta 
motere vėla su niekuom, isz 
skiepo o kauluoczius klausia 
kaip pirma, ar jam dovanojo?

— Nenori dovanot — atsake

Atsilygino

TARADAIKA S

Pas viena garsinga daktara 
ateina karta turczius ir praszo 
rodos ligoja. Daktaras apžiurė
jo, pabarszkino szonus jo, pa
davė tuszczia bonkute, liepe 
pauostyt ir dadave: — Esi po
nas iszgydintas.

Nusiminęs ligonis klausia:
— Kiek reikes.
— Deszimts doleriu, — atsa

ke daktaras.
Ligonis iszsiemes deszimt- 

dolerine bumaszka pakiszo 
daktarui po no-sia pauostyt ir 
tarė:

— Ponas esi užmokėtas — ir 
iszejo sau.

Eisim’ant ‘ ‘ partes ’ ’ Mariuk, 
Tiktai greitai apsirengk ir ne- i 

užtruk, 
Mariute pecziaus neprižiūrėjo,

Ant “partes” su vaikinu 
nuėjo,

Ant pecziaus puodus paliko, 
Szuo mesa užtiko, 

Laukan iszsinesze ir supa- 
czestavojo, 

Pasislepes sau miegojo,
O Mariute ir veseilijo, 
Ir ant vaikinu lojo,

Po karezemas valkiojasi, 
Namon eiti bijosi.

O, isz tos Mariutės netikus, 
Nuo visu merginu atlikus, 
Jeigu greit nesusivaldys, 
Daug vargo ant svieto 

pamatys.
* * *

Girdėjau kad tūlas “artistas” 
paezia pamėtė,

In tolima svietą iszsibostino, 
Keletą vaiku Chicage paliko, 

Be apglobos vargszai liko, 
Ne dyvai ba progresistas buvo, 
Tai sumaiszyta protą isz pasi- 

sziauszimo gavo.
* * *

Vienas dzūkelis Szenadoryje 
Mozureli užkabino,

Mozūras dzūkeli pas vaita nu
gabeno, 

Deszimts doleriu užmokėjo, 
Ir da kelis centus pridėjo. 
Juk laikrasztiis pigiau kasz- 

tuoja, 
Pas kitus žinių praszyt ne

reikalauja,
Už tuos pinigus kelis metus 

skaitytu, 
Ir po sudus nesitrankytu.

* * *
Viena moterele su vyru tris 

menesius pergyveno,
Pametus vyra in Filadelfija 

atvažiavo,
Sake visiems kad yra mergina, 

Prisiegavo ir gana.
Po miestą bambilium trankėsi, 
Ir da giedot kur ten mokinosi, 
Ir už pamerge veseilioj buvo, 
Su kokiu ten vaikinu insigavo, 
Isz Veselkos vos parvežliojo, 

Badai net dede palydėjo.
Ir vienas narsunas ant svodbos 

radosi, 
Kuris labai drutu statėsi, 
Bet niekas ant jo nepaisė, 
Badai ir gerai ji pataisė.

Yra daug Lietuviszku vaikinu, 
Kurie iszrodo kaip pilozopai, 

O suvis niekai, 
Visados gerkliotu, 
Su prakalbom eitu, 

Mandagei pasielgti nemoka,
O vyruti kitiems in akis .szbka.

PASAKAITE

Vienas neturtingas jaunikai
tis, susitikęs karta su senuoju 
savo mokytoju’ skundėsi jam 
ant savo likimo:

— Duoda-gi Dievas visiems 
mano draugams ir pažysta
miems turtus, — sake jisai mo
kytojui: — o man sztai nieko 
nedave: o, 'koks asz nelaimin
gas 1

— Ar tikrai tu toks neturtin
gas ir nelaimingas, kaip sakai?

Dave tau Dievas jaunybe ir 
sveikata ?

— Tiesa, tai davė, — atsake 
jaunikaitis.

Paėmė tada mokytojas jau
nikaiti už deszines rankos ir ta
rė:

— Ar parduotumei szita gra
žia, tvirta, sveika ranka už 
tulkstanti rubliu?

— Tikrai ne, — atsake vai
kinas.

— O kairiaja?
■— Ir kairiaja ne.
— O tas žydrias akis, ar ati- 

duotumei kam už kelis tuks- 
tanezius rubliu? O tas ausis, 
tas kojas, ar parduotumei už 
aukso pinigu krūvas?

— Ne už jokius pinigus ne- 
parduoeziau, —suszuko jauni
kaitis.

■— Tai ko-gi murmi ir rugoji 
Dievui, — tese toliau mokyto
jas — turi turtus, turi gerybes, 
dovanas, kurias neparduotai 
ne už jokius pinigus o tu dar 
rugoji Dievui už savo likimą.

Tai pasakęs atsisveikino 
savo buvusiu mokytiniu 
jau niekuomet nesiskundė 
nerugojo.

<su 
ir 
ir

Puikus Pasveikinimas 
Del Jo Mamytes!

Gerbiama Redyste:
Sziuomi 'prisiunezin užmokės 

ti už “Saule,” kuria asz atnau
jinu del savo mamytes, ant su- 
kaktuviu josios gimtadienio. 
Bukite malonus pasveikinti 
nuo manės mano mamyte su ta 
dovanele.

“Sveikinu asz, mano Brangi 
Motinėlė, įsu gimtadienio diena 
8-ta diena Vasario, ir siuneziu 
dovanele “Saule,” kliiria taip 
myli skaityti. Linkiu daug, 
daug laimes ir linksmybes lo
dant miela mano motinėlė su
lauktumei gilios senatvės ir vi
suomet butum linksma ir lai
minga. Kad mamytei “Saulu
tes” spindulei szviestu in juslu 
langeli kuomet mamyte atsise- 
;dus skaitai “Saule” laikrasz- 
■ti.” ryj

Tavo mylintis sūnūs, / 
JUOZAS NAKROSZIS,

isz Chicago, Ill.

Nuo Redystes :Kad visi sune- 
lei butu taip jauslingi kaip ta- 
mista, tai sziadien tevelei ne
gyventu rūpestyje ir niuliudi- 
mia. Lai tau Dievas Užmoka 
už tavo gera szirdi del sąvo 
motinėlės.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUSTėvai ir motinos, užauginki- ; 

te jusu pirmutini sūneli ar dūk- ; 
rele grąžei ir dorai o jie savo i 
pavyzdimi užaugins jums ki- ; 
tus vaikus ant doru žmonių.

§ Kanada iszkasa daugiau 
platinos ne kaip kitas kokis 
sklypas. Kas minuta iszkasa 
platinos už 17 doleriu vertes. I

įį SZI BANKA YRA NARYS S 
Federal Reserve System 5

TEIPGI IR
i Federal Deposit Insurances

Corporation S

i —$— i1 Union National Bank | 
Kampas Main ir Centre St. g 

S MAHANOY CITY, PA. |

jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvi'u, Krik- ’ 
Vestuvių ir kitokiams reikalams. 

! Bell Telefono Numetąs 78 
! S20 W. Centre St. Mahanoy City
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Žinios Vietines! Reading’o Naujausios Mados Automobilinei Bosai Eroplanai Sergsti Tavorinius Laivus NEPAPRASTI ATSI

— Panedelyj pripuolė Lin- 
eolno gimimo diena.

— Seredoje Szv. Valentino, 
patrono mylinczi'u porelių.

— Užverti s meto — pasnin
kai Seredoje, Petnyczioje ir 
Subatoje.

Ketverge pripuola 42] 
metinės sukaktuves kada lai-l 
vas Maine likos paskandytas 
muszyje su Iszpanais, Manilo
je prie Filipinos Salų.

— Pradedant nuo ateinan- 
czios Nedėlios, Szv. Juozapo 
bažnyežioje per 9-tos vai. Mi- 
szias, bus sakoma pamokslai ir 
praneszimai vien tik Anglisz- 
koj kalboj kad jaunesne gent- 
karte ir svetim-taueziai galėtu 
suprasti apie parapijos reika-

Dvidesz.mts tokiu naujausios mados Automobilinei Bosai sziadien buvo pirma karta 
vartojami per Reading Transpportation Kompanija kuri priklauso prie Readingo Geležin
kelio kompanijos. Tieji bosai bus vartojami tarpe sekaneziu miestu: Harrisburg-Allentown- 
New Yorko; Williamsport-Allentown-New Yorko; Philadelphia-AHentown-Williamsport; 
Philadelphia-Pottsville; Reading-Lancaster ir ant keletą kitu skersinu keliu. Koloras tu nau
ju Bosu isz lauko yra melynas-sidabrinis. Daug’ parankesni smagesni ir vigadnesni už seno
vės Bosus. Patartina publikai naudoti tuos Bosus važiuojant in bile virsz-minetus miestus..

lūs. Musu parapijoj randasi 
daug .maiszytu porelių kurie 
nesupranta Lietuviszlkai todėl 
privalumas prispiria sakyti 
p-amoksla ir skelbimus Ang- 
liszkoje kalboje.

—• Ant laikyto parapijos i 
metinio susirinkimo praeita 
Nedeldieni likos iszrinkti se
kanti virszininkai: Jonas Docz- 
kus pirmininkas; Antanas Les- 
kauskas, vice-pirmininkas; Jo
nas Žernauskas, sekretorius ir 
Kun. P. C. Czcsna kasierium.' 
Metine mokestis in parapija 
(pasiliko ta pati, tai yra $6.00

Apsipacziavimas
— Vyrucziai, motere ne 

skripka; turi graly t visados iki 
smert.

— Jau ten gero ne bus, kur 
motere užims kampus visus.

— Katras ilgai paczia ren
ka, tam tankiausia velnias ten
ka.

— Pasigeriąs iszsiipasigi- 
riosi, paemes kalturia neatsi
kratysi.

— Mirtis ir pati nuo Dievo 
paskirti.. Ne vienas save krim-

ta jeigu niekai boba tenka.
— Vesti paczia ar eiti ant 

kares, nereikia ant to davinėti 
patarima.

— Jeigu nori žmogų nuko- 
roti, davineki jam patarima ap- 
sipacziuoti.

— Jeigu kam ant svieto 
pasiveda, tai tegul paezios jis 
neveda.

— Arklini be balno, vyrui 
be paezios, tai daug lengviau 
visados.

— Motore verkia kaip vyras 
numirszta, bet apie kita vyra

neužmirszta.
— Brolau, kaip pinigu tu

rėsi, tai ir moteres senatvės su
lauksi; ilgai gyvensi ir vargo 
neturėsi.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

roiliekia 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 apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Angliszki eroplanai apsaugoja tavorinius laivus kurie 
gabena maišia ir kita tavora in Anglija. Eroplanai neprilei-
džia Vokiszku laivu kad juos torpeduotu ir paskandytu.

metams.
f Atėjo žinia isz Pittsbur

gh apie mirti Elenoros Kmie- 
liauskines kuri czionais turi gi
miniu ir pažinstamu. Paliko 
;vyra ir keletą suaugusiu vaiku.

— /Ponia Anele Kensavi- 1
117 P II 1 0 0 M AH ANO Y CITYW. C Hack & Sons
Visokiu E’ektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

Žėmiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.

■a
ezįyne ir Martinas Aleszkevi- 
czius, isz Great Neck, N. Y. lan- 
Hkesi szioj apielinkeje pas gimi
nes ir pažinstamus. Buvo atva
žiavę in Minersville ant laido-
tuviu' giminaiezio Antano Lė
lio, kuris buvo palaidotas pra
eita Su bala.

;—• Utarninko vakara atsi
bus susirinkimas Schuylkillo 
Lįetuvkszku Moterių Draugisz- 
^o.kliubo I jegiono svetainėje o 
Ket verge metinis bankietas 
Nęco-Allen' kotelyje Pottsvil- 
feje.5;
į ISZ SHENANDOAH, PA.

T Adomas Jonaitis, isz Up* 
pdr William Penn, mire praei
ta. Petnyczia vietinėje ligonbu- 
toje, kurioje radosi apie mene
si Jaiko. Velionis gimė Lietuvo
je-ir pergyveno Amerikoj ilga 
laika. Paliko paczia Margarie- 
,ta< dvi dukteres, tris po-vai- 
kius ir anūkėli. Laidotuves at
sibus Utarninko ryta su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje. 
Graborius Menkeviezius laido
jo* _______________ _

Frackville, Pa. f Andrius 
S?impski, 40 metu, mirė Ash- 
lando ligonbuteje. Buvo jis ant 
kurdo pas Ipolitą Ivaszkevi- 
cziu. Paliko tik pussesere, De
troite, Mich. Laidotuves atsi
buvo isz.koplyczios graboriaus 
Buroke.

I . s —,------------------------------ -
Sunbury, Pa. — Palicije jesz- 

ko nelabos motinos kuri nume- 
. te savo naujai gimusi kūdiki 
plyti nycz.i oje palikdama ji po- 

‘pieriniam maisziukyje.
-Paryžius, Francija. — Val

džia surinko 13,000 slakeriu 
kiirie pasislėpė nuo kariuome- 
niszkos tarnystes ir visus da- 

f t
Mr nusiuns ant kares lauko, 
t ‘ Montreal, Kanada — Lordas 

■, Tweedsmui r, gubernatorius

Naujausios Mados ir Nebrangi 
Elektrikini Žiburiai! ?

GERESNE SZVIESA UŽ PIGESNIA PREKE

Akiu regėjimas yra neapkainuo jamas... 
Gera szviesa yra pigi. .. tai sziadien yra didesne 
tikrenybe negu praeityje! Dabar galite turėti 
moderniszka elektrikine szviesa savo namuose 
už $1.50 kiekvienam kambaryje susziais taip va
dinamais Adaptor-type fiksczeiiais.

Kiti, daug gražesni fiksczerial biski bran
gesni. Tieji fiksezeriai tinkami bile kokioj vietoj 
jusu namuose, ar prie lubu, ant sienų ar kampuo
se. Prie naminio darbo ar skaitymo yra tai tinka
miausia szviesa. Matykite sziadien pas savo vie
tini pardavėja ir dažinokite apie ju preke.

Apsaugokite savo regėjimą — gyvenkite ir 
dirbkite elektrikos budu.

Kanados nuo 1935, mirė Nedė
lios vakara po trecziai operaci
jai- ____ ____ —x "

PENNSYLVANIA POWER 4c LIGHT COMPANY

Szimet ta diena pripuola 
Seredoj 14 Vasario.

aplaikys szita meilinga laisz- 
ke'li tai isz džiaugsmo net pa
raudonuos. Žinoma kad asz ja 
myliu bet jai in akis tai nega
liu iszrei'kszt, tik per szita mei
linga laiszkeli.

Bet kaip ežia pradėt raszyt 
toki meilinga laiszkeli kad man 
žodžiu trūksta iszreikszti ma
no meile del jos. Vot, raszysiu 
kaip' moku o ji pati gali dasi- 
prast kas randasi mano szirdi- 
je, ko' mano lupos negali isz- 
reikszt.. .

TIKIMAI IR NELAI
MES PO VISA 

AMERIKA
Kada Mrs. Katre Crawford' 

važjavo karuku New Yorke, te-. 
mino in lubas maustydama tt- 
pie žvirblius, kad staigai isz- 
puole isz liktoriams elektrikinis 

1 stiklukas, pataikindamas mote- 
, rei terp akiu. Motere neteko 
l akies ir apskundė kompanija 
| ant deszimts tukstaneziu do- 
. leriu.I

Allen Hyde isz Connellsville, 
Pa., stebuklingai iszsigialbejo 
nuo mirties, kada rūkydamas 
pypke, eidamas isz darbo, stai
gai truko pypkėje dinamitinis 
patronas, 'kuri inkimszo sykiu 
su tabaku isz nežinių. Pyp-
ke truko ant szmoteliu, o ir da
lis veido likos nuneszta. Isz
baimes ir kaukiu žmogelis 
apalpo ir ji turėjo daktaras ap-

SZV. VALENTINO
DIENA

MYLINCZIU PORELIŲ 
PATRONAS.

Tai-gi, rasziau ir rasziau ir 
prirasziau szimta lapeliu po- 
pieros ir da negaliu iszmislyt 
kaip paraszyt tuos žodelius ku
rie mano szirdi graužia ir jau- 
czia karszta meile del mano 
mylimos Onutės.

žiuretu.

Robertas Henderson isz Phi
ladelphia, Pa., sėdėdamas mau
dyklėje, norėjo užgesyt elektri- 
kiriia szviesa. Dalypstejas lam- 
pukes, perejo per ji elektrikas 
ir ant vietos užmusze.

William Lilley, isz Jackson, 
Fla., norėdamas užmuszti katė 
su karabinu, uždavė katei su 
apverstu karabinu, kuris isz- 
szove ir užmusze ji ant vietos 
kaipo ir kate.

Kada Lewis Musgrove, isz 
Pasadena, Tenn., pasikėlė pa
kelti nuo žemes bole, alavėlis 
kuri turėjo kamzoles kiszeniu-

Kas man daugiau iszpuola 
kaip insi'kasti gyvu in taji ka
pa meilingu laisz'keliu! Nega
liu sudikutoti ne vieno. Vai to
ji meile, kiek ji sugraudina 
szirdžiu. Vot, geriau pasiliksiu 
sigcliu tai neturėsiu tiek ru- 
peseziu.

K.V1TU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ąn*. 
susirinkimu. Preke . . , 25*

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

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

MAHANOY CITY. PA.

Vai, mano Dievo; kokia man' 
rūpestis kad negaliu ne pradėt 
to meilingo laiszkeli''- ^ai rei-i 

!kes praszyti ponios Baltruvie
nės kad ji man sudiktuota taji 
laiszkeli.

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

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

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

?5c v,sos TRYS 25c
KNYGUTES

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

^■SKAITYKITE “SAULE”

kyje, perdare jo kratine arti 
szirdies. Alavelis sulužo pu
siau. Daktaras turėjo užtekti
nai darbo pakol sudužusia dali 
iszeme.

Puldamas nuo stogo kuri tai
sė, Rogers Cheston isz Evans
ville, Ontario, puolė ant gele
žines sztangos, kuri buvo in- 
smeigta in žeme tiesiog ant jos 
ir net iszejo jam per paskutini 
szonkauli. Net du kaimynai 
turėjo isztraukt, nes taip gilei 
buvo inejus.

Mrs. James Gross, isz New 
Yorko, likos užsmaugta ant. 
smert per netikėta užsidarymą 
sudedamos lovos, kada ėjo 
gulti.

Medinis atklys įprie kromo, 
nupuolė ant penkių metu vai- 
uezio Billy Brown, isz Galves
ton, Texas., užmuszdamas ji 
ant vietos. Vaikutis norėjo (už- 
sikabyt ant arklio kuri apver
tė. Keli žmonys mate kaip vai
kutis lipo ant arklio, bet ji ne
sulaikė.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
I kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino1 
savo adresus tai tegul neilž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno^, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsita
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!




