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Isz Ameikos
LIŪDNA PAUGA
NUŽUDĖ MYLIMA PATS 
SAVE; ABUDU NVREJO 

DARBO IR NEGEJO 
APSIVEST.

Scranton, Pa. — Jupnusz- 
iszak, 19 metu, ir jojimas, 
Povylas Boccadori, 2Įtu, li
kos surasti szanteje llimo- 
je merginos namo, Din Ci
ty, su 'kulkomis krutiįo re
volveris gulėjo szale j

Koroneris Bendick :ine- 
jo buk mergina ketiihžil-j 
gio pasilikti mo'tina. 4 po
rele buvo iszemus laiant 
lapsivedimo bet tasavas 
likos nesurisztas. Mairad 
jaunas Italas buvo arsin 
Peckvilleje bet nuo llaĮ 
laiko buvo be darbo, R 
mergina. Vaikinas pi^. 
iszove ant smert savoia 
po tam pats sau palei(ia 
in krutinę.

Pagal palicijos nuon; 
jauna porele apsvarstė, 
darbo negales gyventi 
Igai ir pasilikti ateinam 
dikio tėvais todėl nata 
du geriau mirti ne kaipĮ 
kentėti varga.

NUSIŽUDĖ KAD NEGAVO 
DVIRACZIO.

Springdale, Ohio. — Szimu- 
kas Vorchees, 13 metu vaiku
tis ana diena nusižudė gazu 
kuknioje. Vaikas paliko moti
nai laiszkėli kuriame iszaiszki- 
no del ko atėmė sau gyvastį o 
tai del to, kas motina atsisakė 
jam nupirkti dvirati-baisikeli.

SŪNŪS UŽMUSZE GIR
TUOKLI TĘVA.

McHaddon, Pa. — Walter 
Shaffer, parejas namo girtas, 
pradėjo pasielginet kaip kokis 
beprotis, užpuldinet ant visos 
szeimynos ir baisei sumusze sa
vo paczia. Suims Charles, ne
galėdamas žiūrėti ant pasielgi
mo girto tėvo ir būdamas bai
mėje kad girtas tėvas gali už- 
mu'szti motina, pagriebė beis- 
bolini pagali ir reže ypa tėvui 
per galva persikeldamas jam 
pakauszi nuo ko mirė būdamas 
nuvežtas in ligonbute. Tev-žu- 
dys likos aresztavotas bet au
džia iszklaiises jo ir szeimynos, 
pripažino kad tęva užmusze 
apgynime savo motinos ir pa
leido ji ant liuosybes.

PARDAVĖ SAVO KŪDIKI 
KAD NUSIPIRKT DUONOS.

New York. — Palicija aresz-
. tavojo czionais Julija Bogdan, 

Nelaimingos mergino, r • • , ,. v . •° ® ant paliepimo jos brolio uz tailis-m kitais vaikais, kuro ,T , ,.,, . . '<ad Julija pardavė savo liudi
jo paprotį bovytis toje > • ..... „. . ’ . ii uz penkis dolerius. Bogdanje, atejas su kitais vark ,. , , . ., .T° ra motina keturiu vaiku. Nuotiko lavona savo sesutes ...... .oliio tai laiko toje szeimynoje ttiesze apie tai tėvams ku- , .. . .. ’>1.....................leszpatavo didelis vargas irliaus davė žinia apie tai , ,, , , .. . 1 rdas. Motere, negalėdama ap-

gint nuo bado, buvo privers-
parduoti kūdiki savo kai- 

NE TA PANCZIAKA Inkai už penkis dolerius kad 
GE SU PINIGAISiiu budu užlaikyti prie gy- 

Scranton, Pa. — Kada^ies savo likusius vaikus 
liika Koleckiene ėjo -gul nuo miesto negaudav o pa
slėpė du szimtus doleriu illPOS o 'gal nežinojo kur jos 
na paneziaka ir atsigulė k°ti- Motina prisipažino 
manydama kad pinigai ii kaltes o slidžia sugražino 
Lankos nepražus.'Guledatfink^i pinigus ir paliepė 
yoje, patemino veidą prid°t nelaimingai motinai 
go kokio tai nepažinsiam^b prižadėdamas pasi ni
ro o kada užmigo, pajut^ud ji aplaikytu paszial- 
kas tekis nutraukineja jai 
eziaka nuo kojos ir pažine
Ida vagies, ypatoje Juozo $ VALANDAS SZIRDIS 
yitso, kuri ant rytojaus NEPLAKE.
(skunde. Vagis pinigu nepkley, Calif. — Mrs. Elisa
nes nutraukė paneziaka i, kuri, buvo manyta, 
kaireses kojos o pinigai rare szirdies liga, atvykus 
kitoje paneziakoje. 'ui, motere staigai atsi- 

 dabar baigia sveikti.
ii sako kad tos moteres 

AR SZUO GERESNIS A-įsai neplake per asz- 
VYRAS? alandas.

Philadelphia, Pa. — 1---------------------
Henriettos Windsor szunKISZK NOSIES IN
*‘Sphinx”, užsiszalde ir 1R NEREIKIA.” 
dėjo labai cziaudet ir loti o r Mich. _ pefra,s Sa.. 
tasai pasielgimas szunyczio.ejas gįrjas namo, už- 
bai nepatiko vyrui ir mc savo paezios ir pra- 
pacziules kad szunti iszm<įreje nemielaszirdin- 
isz pakajaus, toji labai užsir ]szgįr(ies faį Raimy- 
tino ant vyro ir liepe jam įas juszikevicz, nube- 
eineszdint laukan. Isz to %myaa pažiūrėt kas 
liežuvine kare užsibaigda Įnejas in stul)a> no. 
su teismu ant divorso. Da\iaJszyt, peį (as pa. 
motere provojasi nuo vyro į lluo" pienOj mete iu 
sės jo turto 50 tukstaneziu <Įamas jam iu galva> 
lenu ant užlaikymo savesikog lluvežtas in p. 
jos mylimo szunyczio. Ar i sau ,prįsiege ,kad 
das sutiks ant tokio pareika,įsz uosies km> 
yimo?

BELGIJA PASIDAVĖlsz Visi*Szaliu
250,000 Sudėjo Ginklus; Bei 
gijos Karalius Leopoldas III 
Paniekintas Už Pasidavima

KARE1VE1 KETINA KOVOTI TOLIAU S
LAIVAI PARVESZ

AMERIKONUS
NAMO

London. — Belgijos karalius 
Leopoldas pasidavė in Vokie- 
cziu rankas su 500,000 karei- 
veis nes negalėjo ilgiaus iszlai- 
kyti užklupimu Vokiecziu. 
Buvo tai Utarninko diena bet 
už toki pasielgimą karaliaus 
svietas ji paniekinėjo. Mano
ma kad Vokiecziai laiko kara
lių nelaisvėje.

Francuzai ir Anglikai j 
apsiaubtais per Vokieczius isz 
visu szaliu Flanderse ir jeigu 
greit -pagialba neateis tai rasL 
dideliam pavojuje isznaikini- 
mo.

Paryžius. ■—- Keturi amuni
cijos darbininkai likos suszau
dyti už suokalbi priesz valdžia. 
Du isz jn buvo jauni vyrukai 
turinti lik po 18 metu. Du kiti I likos nubausti ant 20 metu ka
lėjimo.

Berlinas. — Kunigaikszt’.s 
Wilhelmas, anūkas buvusio 
Kaizerio mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaike muszyje su sa
vo pulku, Flanderse. Buvo jis 
vyriausiu sūnum Fredriko 
Wilhelmo, vyriausio sunaus 
Kaizerio. Jo giminaitis, Oska
ras, mirė nuo žaiduliu muszyje 
ant Lenkiszko f rimt o.

MIRĖ 4 KUNIGAI

ISZMINTINGA 
NUOTAKA

LATVIJOJ MIRĖ KETURI 
LIETUVIAI KUNIGAI

NESIDAVĖ ATSIGAUT 
JAUNIKIUI, KURIS NORĖ

JO JOSIOS PASOGA, O NE 
JA PACZIA.

Belgiszkas generolas atsilie
pė in savo kareivius kad -to
linus kovotu prie-sz nevidoną 
ir kad nepasiduotu. Allijentai 
kuopina apie puse milijono ka
reiviu Rethel.

Francuzai ginasi nuo Vo- 
kiszku užpuola isz visu pajie- 

žuvo antkarei viu

kelis ka- 
parvežti

Belgijos Karalius 
Leopoldas III.

Europine Kare
Badai

Amerika nusiuntė 
riszkus laivus kad 
Amerikonus kurie užsiliko ka- 
riszkose vietose nes jiems gra
sina dideli pavoju.

trys szimitai Austrijokiszku 
kareiviu, kurie su Vokiecziais 
kovoja Oslo, Norvegijoj, suki
lo priesz Vokieczius ir atsisako 
toliaus dalyvauti musziuose. 
Visi likos suszaudyti ta pati 
vakaru už maiszati.

Chungking, Kinai. — Japo- 
niszki-exoplanai užklupo am 
czionaitinio miesto, užmu-szda- 
mi 80 žmonių ir sužeidė apie 
300. Taipgi bombardavo visa 
aplinkine kurioje dalyvavo 
apie szimtas eroplanu užmusz- 
dami apie 300 žmonių ir sužei
dė daugeli. Aplinkinei miestai 
likos visiszkai sunaikinti. l

Aplinkinėj Somme eina kru
vini musziai kuriuose dalyvau
ja apie puse milijono kareiviu 
priesz Vokieczius.

London. — Angliszkas 
basadorius aplaike žinia 
Italiszkos vaJldžios kad 
Angliszki padonai apleistu Ita
lija tuojaus nes jiems gresia di
delis 'pavojus.

am
inio

Geneva. — Kariszki žinunai 
pranaszauja buk Hitlers neuž- 
ilgio nusilausz sau sprandą ir 
bus priežastim nupuolimo vi
sos Vokietijos ir visoje Vokie
tijoje kils baisios revoliucijos 
ir anarkija tarp gyventoju, ku
riems nubodo vieszpatavimas 
Hitlerio ir jo-sėbru.

SKAITYKITE ‘ ‘ SAULE

Szvaicariszki Rubežinei Sargai

Kanders-tog, Szvaicarija. — 
Sztai kas atsitiko praeita san- 
vaite, prie szliubo, vienam 
dvarukyja: Jaunikis Luino Bi- 
gnasco su savo svodbiniu pulku 
pasirengiąs važiuot i n bažny- 
czia ant -szliubo, paprasze nuo
takos tęva in paskyrin kambari 
ir pasakė, kol neaplaikys pini
gu, tai in bažnyczia nevažiuo's. 
Susirupinias tėvas paszauke 
savo du'ktere ant rodos ir tur
tinga teta, kuri buvo'pakviesta 
ant vestuvių o kuri dažinojus 
apie ka eina, nutarė savo gimi
naitei prigialbe't ir nuo saves 
davė bankini kvitą ant keliu 
tukstaneziu d Ule r i u.

Kada jau nuotaka turėjo ran
kose pinigus, priėjo prie visu 
vyru ir prie busimojo savo 
vyro, parode pasogini raszta ir 
gatavus pinigus, kalbėdama, 
kad po vineziavonei inteiks vy
rui pinigus. Paslėpė pasega 
u'ž enezio, tardama, 'kad jau yra 
pasirengus keliauti in bažny
czia ant szliubo.

B-ažiiyezioje kada kunigas 
užklausė jaunikio: “Na, ar 
turi gera ir nepriversta norą 
ant vedimo szitos Dorfa Klos- 
tera už savo paczia?” — tai 
jaiu'nikis iižgan-adinancziai tuo
jaus a'tsake: “Turiu.”

Panaszei užklausė ir nuota
kos bet toji staezei atsake ku
nigu: “Ne!” Kunigas da kelis 
sykius paantrino klausymą o 
mergina vis atsakydavo: ‘Ne.’ 
Tada kunigas pasakė kad 
szliubo negali duoti. Toje va
landoje nuotaka atsisukus in 
svodbini pulką ir jauniki gar- 
sei 'paszauke: ‘O kad duot gera 
pamokinimą szitam ponuliui 
kuris ne jes-zko paezio-s, tiktai 
pinigu, tai asz už Jo nenoriu te
keti, o jeigu paguodota pulką 
net in czionais pakviecziau, tai 
padariani vien tik del to, kad ji 
daugiau nubausti. Dabar va
žiuokime ipas mano teveli ant 
besiedos, kur man bus links
miau, kad mane Dievas apsau
gojo nuo tokio apgaviko, kurio 
tiktai per pinigus butau likuis 
jo motere.”

In 'sanvaite po tam atsitiki
mui, vienas-i-sz pulko, kuris bu
vo pakviestas ant vestuvių, 
pras-ze merginos tėvu, kad leis
tu už jo -savo dukrele, kalbėda
mas, kad ne nori jokio pasogo, 
tiktai nori turėti narsia ir 
puikia mergina.- Mergina ir 
tėvai sutiko, ir likos suriszti 
mazgu moterystes.

Sziais metais Latvijoj mirė 
szie Lietuviai kunigai:

D e kanas Ma c z i uk a s,
Klebonas Bružas,
Kun. Taujouis,
Klebonas Pabarczins.
Visi jie buvo gimė Lietuvoje 

bet paskirti platint Romos’ Po
piežiaus tikėjimą Latvijoje.

keliais

guliu-

SŪNŪS SUKAPOJO SAVO 
MOTINA.

Kresburg, Prusai. — Darbi
ninkas Otto Spegler, parejas 
namo girtas, užpyko ant savo 
senos motinėlės kada ji isabare 
kad pasiėmė isz jos maszneles 
des-zimts markiu ir pragėrė. 
Sūnūs apsvaigintas gėrimu, 
užpyko ant motinos už tokius 
iszmetinejimns, nubėgo i-ii kuk- 
nia, pagriebė kirvi ir 
ypais reže senutei 'per 
Pasiutėlis matydamas
ežia motina kraujuosią, tikrai 
pasiuto ir pradėjo kapoti ja 
ant. szmotu. Kaimynai ip-abu- 
dia isz miego ant baladojimo, 
inbegp in griirezią ir pamate 
baisu regini. Suriszo pasiutė
li ir atidavė in rankas policijos-. 
Iszgama iszsipagiriojas kalė
jime užklauso už ka ji uždare 
o kada jam apreiszke ka,J.]»uvp 
padaręs apsiverke graudžiai ir 
nežinojo, kad motina sukapojo 
ant smert.

Biskutis Del Vyru

NAMAS PASTATYTAS ANT 
ATMINTIES “SEPTYNIŲ

PACZIU.”
Odnadatta, Auisitralija. — 

Angliszki laikraszcziai raszo 
apie nepaprasta narna, kuris 
randasi czionais užmiestyje, a- 
pie deszimts myliu tolumo o 
kuri pramynė “Namas Septy
nių Paežiu. ’’ Locnininkas tojo 
namo yra turtingas Lordas, 
kuris septynis sykius buvo ap- 
s'ipacz'iaves ir tiek sykiu -pasili
ko nasz-liu. Ant atmint ies nu> 
mirusiii paežiu 'pastate puiku 
paminklą. Palocelis stovi 
puikiam parke ir yra suvis ap
valus, panaszu'S! in marine ži
binte. Ant jo randasi septy
ni buks-zitai ddl atminties sep
tynių paežiu ir kožnas yra 
pramintas pagal varda kežuos 
paezios. Idant nenuskriaust ne 
vienos paezios, Lordas liepe 
padirbti isz vaszko pana'szu 
paveiksią kežuos savo pacziiti)- 
les, pu'i-kei parodytas i n nau
jausios mados szlebe's. Kas 
vakana pasodina prie stalo sep
tynias paežiais prie stalo, prie 
kurio tik viena gyva ypa'ta at
sisėda, o -tai yra Lordas Clare 
Cardwells. Palocelis kaip ir jo 
navatnas' -lociiininkas, yra labai 
akyvas ir 'daug žmonių isz visu 
szaliu atvažiuoje ji reget. Lor
das jau turi 92 metus amžiaus.

Beveik ant viso Szvaica riszko rubežiaus randasi maži fortai sulaikyti nevidonus 
jeigu manytu jie ineiti in ju tėvynė, Sargai stovi diena ir nakti ant rubežiaus ant sar
gybos.

Nėra didesnio barnio už 
ta, kuris kyla, tarp prieteliu.

§ Kas gyvena stikliniam 
name, tas geriau tegul aut -kitu 
su akmenais nemeto.

§ Gerai yra duoti tokia do
vana kokia kam geriausia pa
tinka, bet asz duodu tokia rodą 
kad girtuokliui neduoti buteli 
arielkos kaipo dovana.



Prarasze Mrs. Jeva Mokuliene, 
isz Glen Willow, Wis. 

----

Akyvos Žinutes Apie 
Viską

Jungas Jam Spaudžia

SKAITYKIT

PLATINKIT!
nę

__ J
Greicziau iszmoksi 
užmirszi.

.. Pabandyti vandeni visuo- 
j indek savo nuoga alkurieJn 

Lio-n pdeni- Uždek szalta skudurą 
• • -i kūdikio galvos ir kaklo.

/gu žinai kad konvulsijos už-
■ ) valgant netinkama valgi tai 
4Qcitai duok kūdikiui ka nors 
gurius iszezystyt ir priversti 
rniima. Laikyk lovoj pakol 
jreis. Vėl neužmirszk pa
raukti gydytoja.
Ar žinai ka daryti kosuliui?

i s'kudu,eduob kosulio sirapu. Yra 
tavnihro-n. Vartok paprasto 

riame indeta “bicarbnedausai,baszutintuf^u sun- 
soda.” Neprileisk oro ios’ Nazira viduri nosies ap- 
dos. Kuomet, skaudėj^ Vazelinu ir uždek szalta 
puti apsistoja, reikkomPresa arba nestipria musz- 
“zinc oxide” ir aprijlardos Pakaita ant kaklo ir

* v. . , . krutinės. Klausk gydvtojo apiaAr žinai ka dary, .. . v \ ., .... , Kosulio priežastį ir sek io pata-kudikis sloga apsers . xJ rimus. (Bus daugiau.

j žaliu’žoviu. Gal vaikui rei- 
į kia /langiaus vandens. Gy- 
Į juoinbai negudru yra nau- 
dotfeu gyytojas to nepata
ria! atitaisius sziuos daly- 
jįuf szesztam menesiui ga- 
]įDirtoti oatmeal vandeni 
pįiant maista. Po szeszto 

galima kūdikiui duoti 
oįl koszeles su pienu ir 
y sunkus, ypatingai apel- 
įšunkos. Vėliaus galima 
■uoti kepta obuolį arba 

j sunkos. Svambu yra pra- 
Szitam straipsnyj Sveikatos ti kūdiki prie regularisz- 

Biuras stengs motinoms pra-(Įėjimo viduriu. Jeigu bn- 
neszti ka daryti kūdikiui susi r-reikalinga kūdikiui duoti 
gus ir duos patarimu apie na-iu liuosuojanczius vais
inimus ir pirmos pagelbos vaisai galima vartoti “milk of 
tus kurie gali būti naudingi kuiesia” arba praszykie pa- 
dikio priežiūrai. Visu pirmiaiM nuo gydytojo.
šia, ligoms arba nelaimėms pf žinai ka daryti kuomet 
sirodžius, patartina paszaukkis konvulsijoms suimtas? 
gydytoja ir laukiant jo atvyhoj nuo jo drapanas atimk, 
mo galima kūdikio padejifk ji in ceberi ant mažiaii- 
palengvinti. deszimts minutu. Vanduo

Ar žinai ka daryti kudil į1111 98 laipsnius Fahreri- 
apsideginus ?

Kūdikiui apsideginus 
szauk gydytoja nes jeiį 
apsideginęs, gali baisiai, 
mirtingai, apsirgti. Kuom 
lengvai apsideginęs, ku . 
cziausia nukirpk nuo jo, 
drapanas. Nevartok sut 
aliejų arba tepalu. Taip 
kūdiki galima kokia 11 
krėsti. Ant uždengtos 
uždek tuoj szmotus na 
czysto skuduro, 
būti pamerktas in van,avoPn^a-

Paguldyk lovoj ii 
kyk pakol karszti 
Duok mažai valgy 
vandens gerti. Var 
ra aliejų vidurius’ 
Dek kelis laszeliuj 
uosi kas kelias m 
gerkle skauda, pd 
se puoduko inpil 
liūs “listerino”; 
“bicarbonate of? 
]e plauti. Jeigu 
džia kūdiki arlr 
kis prie gydyt? ’? 
kad adenoidaP 
blogame padej 

a - -n Ar zmai ka« 
užkietėjus? .

„ ., . Jie-Beveik vist 
siogine prieži 

• i ti nuo kūdikio ^ i 
ruosziamas. , ,. 
u • fktutymas maiši . 
su kūdikio UV1 

. v jima mais, dažu v .. r uz- praszannaf..'lauo* tektinai rif „°. -i Gal arba -neuzf 
negana ku

Mano Kad Szitas Kandidatas Bus Prezidentu 
į ' f ’ ■ • ■ ’

rinkime ant prezidento Suv. Valst/noma kad jis .ap-

Russell W. Dovenport prisižiuro^veikslui Wendell 
Wilkie, kuris nesenei padekavojo savo dinsta kaipo

laikys isz netycziu nominacija anertdento.

redaktorius laikraszczio “Fortune^ prigialbet ji isz-

S AULE MAHANOY CITY, PA...--i—

Gubernatorius SZIRPULINGI Stengėsi PadarytiBAISI KLAIDA

Teisingos Teisybes

----- ’

>------ O---------------------

ir — Prigialbek man ponas

IR NEPAPRASTI
ATSITIKIMAI

Darbininkai iszlygindami ir 
oszdami kapines del Pa- 

Kapu dienos, miesto 
Nevadoje, užtiko se

ilius kapus ant senoviszku kapi- 
Įniu, kuriuose buvo laidojami 
hndijonai. Tarp daugelio kau
lu surasta senoviszku puodu, 
kirvuku ir visokiu papuoszu. 
Manoma kad tosios kapines 
yra daugiau kaip 500 metu se
numo.

ruigosi, gerai padalysi, bet jei-
i, o ne duosi, tai ge-

. rina 'kad to padaryti negali.
— Žiriogu niekas neperga-

— Nikairaguva dabar kas 
metas iszkasa aukso verties ant 

paskirta lipti nuo szepos o viską iszaisz-; 3,500,000 doleriu kaipo ir ka- 
j kyšiu, norints per mane szirpu-j vos ir bananiu.

I 'Trys vyrai isz Dorango, Ky.,, 
Jinpuole in szulini isz kurio 
l'stengesi iszgauti baczkute 
f arielkos, kuria inmete in szuli

ni valdiszki inspektoriai, nes 
toje vietoje kalnuocziai dirba 
daug munszaines. Vaikai, ei
nanti pro szali iszgirdo szaus- 
ma szulinyje ir nubėgo jeszkoti 
pagialfoos. Kada žmones pribu
vo juos gialbet, tai visi trys jau 
buvo prigeria. — Už guzute ne- 
iszmanelei paaukavo savo gy
vastis.

Jus-gi guodotini skaitytojai, 
kurie turite darbus ir uždar
bius o laikas baigiasi užmokė
ti už laikraszti, meldžiame pa
skubinti su užmokeseziu nes ži
note kad vedimas laikraszczio 
kasztuoja daug pinigu isz prie
žasties brangenybes ant visko.

Kožna motete myli:
Iki 10 metu leliukia;
Nuo 1'5 metu, didvyri istori

joj;
Nuo 18 metu, vyra ir garni;
Nuo 20 metu, vaikus, (jeigu 

turi);
Nuo 25 metu, kožna vyra;
Nuo 30 metu, bumaszkas ir 

auksa;
Nuo 40 metu, jauna vaikina;
Nuo 50 metu, ražaneziu;
Nuo 00 metu, kates ir szunis.

Tas žmogus yra nie’kiauses 
ir ant visko pikto linkės, kat
ras isz savo tikėjimo ir vado
vu szandija. Takiems lai visuo
mene netiki. Jeigu toki iszdry- 
so niekint tikėjimą tai del to
kio ir dorybe nieko neženklina. 
Toki yra pavojingiausi del vi
suomenes ir kožnas privalo sza- 
lintis nuo teikiu kaip nuo kete
ros.

Sutaiką tai puikus daigtas— 
tarp nedorėliu negali apsigy
venti. Isz tikro senovės sutai
ką, skaistumas ir dorybe 
— sziadien neturi impedžiu. 
Vienok negali drasei tikrinti 
'kad sziadien nesiranda niekur 
sutaikos, ne nesiranda geru 
žmonių nusipelnijusiu ant su- 
taikos.

JAU tris menesius su ja nesi-' 
macziau;mtnesius laiko pra

ėjo kaip neaplaikiau jokio 
laiszko o dabar keliauna pas 
ja... I

— C), mano patogi paeziut, 
mano skarbe, mano mylima 
Jcasuk!

Saule jau nusileido. Vakaras. 
Žibintys jau uždegtos. Trūkis 
pradėjo nustoti bėgyje ir stoja 
ant stoties. Prasidėjo krutėji
mas ir balsas bueziavimosi vie
ni su kitais.

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

— Kasztuos $2.00.
— Tai nieko važiuok grei

cziau!
Pribuvome ant vietos. Szir- 

die mano plaka kaip kūjis. Tu
rėjau saldžias mintis! Pribu
vau prie namo. Begu trepais = 
ant virszaus. Tarp antro ir tre • 
ežio laipsnio kone apslobau isz 
karszczio. Iszimu rakta, atida
riau kambari ir ineinu po ilgam ; 
nebuvimui. Ant pirsztu inejau 
in savo paezios miegkambari.

Negaliu surasti degtuku.
Lengvas kvepėjimas mano 

mylimiausios pacziules erzina 
mano nervus ir szirdi.

— Miegok mano aniuole sal- 
džei!

Pabucziavau jos raudonas 
1 lupeles ant pasveikinimo.

Nusiredžiau ir atsiguliau ant 
• artimos sofkos nes nenorėjau 

mano mylima pabudyt.
Užmigau.
Staigai paszokau isz miego. 

Girdžiu girgždėjimą rakto spy
noje. Pražibo szviesa. In mieg
kambari inejo barzduotas vy
ras su plosczitim ant pecziu. 
Pabalau kaip drobule.

— Aha! Mylimas! — ir net 
sudrebėjau visas isz piktume.
— Apgaudinėja mane, prakeik
ta. Palaukit, asz jus pamoky
siu!

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

Kas po velniu — suriko barz
doezius. Kas drysta ant manes 
užklupti mano namuose?

— Asz tau parodysiu keno 
tai namas, tu beždžiones veisb.

Barzdoezius pagriebė mane 
pusiau, apsuko kelis kartus ap
linkui ir... užmėtė ant szepos.

Staugiau isz pasiutimo. Barz ■ 
doezius prieina prie lovos ir bu
dina paezia (pažiūrėsime kas 
turi prie jos tiesa) uždegė tam
pa o asz... surikau isz didelio 
nusistebėjimo.

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

— Suprantu, tai ne mano 
! Kambaris? O kad velnei paim
lu ta visa atsitikima!

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

— Palauk tu besarmate-! — 
dabar suriko barzdoezius.

— Kas tai do latras atlanko paezios gimines nori, persitik- 
trave laike mano nebuvimo ir 
apie szita valanda naktije, re 
dydamas su pirsztu ant manės.’ lesi, ir niekaip jo ne perkalbėsi.

— Tyli ka ? Ka ženklina jo Į — Jeigu kam duosi ir ne- 
czeverykai prie tavo lovos...1 z „o_, o__ '
Sakyk! Į gu prižadėsi

Motere lovoje tyli ir žiuri riau iszlaimesi. 
ant muddieju nusistebėjus o 

' asz geidžiu iszaiszkint viską.
i nu-

Nepažystamas kuris buvo ( 
I musu geradeju. ]
I Praeita meta atėjo prie mu
su duriu ant farrnukes, kuria 

i laikėme Wiskonsine, žmogus 
■ kuris prasze prieglaudos. Bu
vo jis nuvargęs ir alkanas bet 
neiszrode ant paprasto valka - 

' tos. Turėjo jis su savim maža 
‘krctpsziuka, kokius nesziojasi 
daktarai pas ligonius. Prigial- 
bejo jis mano vyrui paszerti 

I gyvulius, asz jam pagaminau 
užkandi ir paklojau kuknioje 
lovele.

Mano vyras ant rytojaus tu
rėjo važiuoti in miestą parvež
ti maisto ir kitu reikalingu da
lyku. Kelione buvo apie 200 
■myliu ir negalėjo sugryžti jis 
namo greicziau kaip už kokios 
trijų dienu. Taja diena, kada 
mano vyras iszvažiavo, musu 
szesziu metu sūnelis likos bai
se! subadytas per buliu ant mu
su farmos, kuris ji butu suba
dės ant smert kad nebūtume 
adbegia in pagialba.

Nepažystamas mano sveczias, 
atidaręs savo krepsziuka, ku
riame isztikruju radosi dakta- 
riszki instrumentai, tuoj sulai
kė begi kraujo ir susiuvo žai- 
dulius, tokiu budu iszgialbeda- 
mas jam gyvasti. Kada mano 
vyras sugryžo isz ilgos kelio
nes parode nepažinstamui jo 
paveiksią laikrasztyje kuria
me buvo apraszyta buk palici- 
ja jeszko jo už papildyta žel
dinsią bet jis iszsikalbejo kad 
yra nekaltas žudinstos. Kada 
apsakiau vyrui ka jis padare 
musu šuneliui ir kaip iszgial- 
bejo jam gyvasti, sutikome 
apie ji užtylėti ir niekam nesa
kyti kad jis pas mus randasi. 
Bet už keliu dienu atvažiavo 
szerifas kuris ji aresztavojo o 
ir mus aresztavojo už .priglau
dimą. žudintojaus. Nepažysta
mas buvo vėliaus pripažintas 
kaltu ir nubaustas ant mirties.

Bet mano nusistebėjimas bu
vo didelis kada kėlės valandas 
priesz iszpildymia viroko ant 
musu geradejaus, kokis tai 
žmogus staigai prisipažino prie 
tos žudinstos. Buvo tai jo dvy- 
nas-brolis. Taįp buvo jis pana
szus in ji kad vos galima buvo 
juos atskirti viena nuo kito.

Jo brolis buvo niekam neti- 
kias nes buvo iszlepintas per 
motina ir iszdykes vaikas o jo 
brolis buvo geru žmogum ku- 

, ris lankėsi in universitetą mo
kydamasis ant daktaro. Jis bu
vo pasiszventes paaukaut savo 
gyvasti kad iszgialbet savo bro- 

, Ii nuo mirties del savo tėvu. .
Neužmirsziu tosios dienos 

kada asz su vyru iszgirdome 
. apie jo iszteisinima ir nekalty

be ir sziadien esame dėkingi 
; jam už iszgialbejima musu su- 
. nelio rruo mirties. Sziadien ta- 
į sai žmogus yra geru ir žymiu ' 

ar jam dovanot ar musprenst ji daktaru po visa aplinkine. —-

Sztai naujai iszrinktas 
gubernatorius Louisianos, 
kuris prižadėjo sugražinti 
gyventojams ju valstija po 
ju valdžia ir praszalint vi
sokius raketierius ir apga
vikus.

lis butu dirbės tiktai asztuones 
valandas ant dienos ir butu pri
gulėjus in unija ir praleidęs 
viską ka uždirbdavo sunkei tai 
sziadien nebutu “Saules” ne 
tebyriu iszduotoju, ne darbi
ninku. Deszimts arba dvylika 
valandų darbo ant dienos da ne 
vieno žmogaus neužmusze ir 
sveikatos jam neateme|. Ge
riau turėti darba ir už ji ap- 
laikyti mokesti ne kaip darbo 
neturėti ir neaplaikyti užmo- 
kesties.

Amerikoj žmones turi kas 
karta geresnius uždarbius, 
trumpesnes valandas darbo ir 
vis lengvesni gyvenimą. Todėl 
gyventojai Amerikos pasiliko 
toki iszlaidus ir lengvatikiai. 
Devynes-dcszimtas procentas 
gyventoju gyvena linksmai ne
atsimindami ant ateities, ne- 
kurie tučjaus po pedei jau pa
silieka be centelio. Tankei atsi
tinka kad tieji, kurie uždirb 
davo po tris ir daugiau doleriu 
ant dienos, ant .senatvės eina in 
prieglaudos namus, praszo pa- 

' szalpos ir pradeda rugoti ant 
valdžios, kapitalizmo ir 1.1. 
Jeigu butu czedine kaip buvo 
geri laikai ir nebutu praleidi- 
neja pinigus ant geru laiku tai 
sziadien turėtu puiku kąsneli 
duonos.

Žmogus, 'kuris — kaip tai 
kalba seni žmones — “neda- 
valgys ir nedagers”, o tik vi
sus pinigus deda in paneziaka 
ir gyvena vien tik del to, kad 
czedyt pinigus, — yra skupuo- 
lium ir lokambu žmogum.

Nebūkite tokeis, eikite keliu 
■ paezedumo ir tik dalele uždar

bio czedin'kitc ant juodos va- 
1 landos ir ant senatvės.

Kožno gero laikraszczio už
duotis yra talpinti žines o ne 
barnius ir ypatiszkus iszmeti- 
n^jimus vieni ant kitu. Skaity
tojams toki straipsnei visai ne
apeina ir nuo tokiu laikrasz- 
cziu szalinasi. Lai’krasztis .pri
valo duoti skaitytojams tik ta, 
ko jie nori.

Kada Baltimoreje atsibuvo 
teismas Jameso Leenano, ap
kaltinto už žudinsta ir kada 
liudintojai pabaigė savo iszpa- 
žinimus o sudžia aiszkino 
“džiurei” visa begi teismo ir 
iszejo ant apsvarstymo viroko, 
vienas isz “džiurininku” atsi
liepė in savo draugus :

“Ponai, žmogaus gyvastis 
bus apsvarstyta per mus, dvy
lika vyru, ir nuo mus priguli

Žydiszkas rabinas, Louis 
Finkelste’n, 44 metu, isz 
New Yorko, pirmininkas 
Žydiszkos dvasiszkos se
minarijos stengėsi padary
ti pakaju tarp jo tautiecziu 
ir musu valdžios kad juos 
pripažintu lygiais su kitu 
tautu žmonimis.

ei bego kaip rodos kas szaltu 
vandeniu peczius apliejo.

Atnesze kopeczaites kurio- 
mi nulipau žemyn.

— Navatnas daigtas atsiti
ko, klaida... pradėjau aiszkinti.

— Nemeluok tu rakali, ge
riau redykis ir eikie pakol tau 
kaulus pradėsiu skaityt!

(Su szunim m’ane iszleido per 
duris, kuris pasiliko dantyse 
gera szmoita kelnių ir truputi 
blauzdos.

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

Užklausite, mylimi skaityto
jai, kaip tas atsitiko? Pasaky
siu viską, nors nenoringai.

Klaida užėjo su laipsneis. 
Asz gyvenu ant treczio laips
nio d barzdoezius ant antro. 
Mano sumiszimas ir noras grei
to pasimatymo su mano myli
ma paeziule, tos paezios spynos 
duryse ir panaszus kambarei 
invede mane in didelia klaida.

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

Tai matote ka klaida padaro.

Pirma Pagelba 
Kūdikiams

Kožnas žmogus isz savo už
darbio .privalo padėt nors 10— 
25 procentą ant “juodos valan
dos,” — ar jis uždirba daug ar 
mažai. Kas turi koki nors užsi
ėmimą, o taip nedaro, tai pats 
sau kaltas kad nieko neturi — 
ir, kad nieko niekados neturės.

Uždėto jas “Saules”, Dami- 
nikas T. Boczkauskas, .pradėjo 
sunku darba iszdavystes, su
virsi 50 metu adgal, tiktai su 
250 dolęręįs. Jeigu musu .tęye-

ant pakorimo. Vienas žodis ga
li ji iszgialbet ar prapuldyt ant 
amžių. Asz manau kad priva
lome pasimelsti idant mus Die
vas apszviestu. Ar nepasimels- 
tumet ponai, drauge su ma
nim?”

Dvylika vyru puolė ant ke
liu ir su dideliu nusižeminimu 
pakelia akis augsztyn meldėsi 
ir... Jamesas Leenan iszliko 
gyvas.

Ar-gi verti tieji “džiures” 
papeikimo? Patys tai, mieli 
skaitytojai, apsvarstykite.

— Lape miega ir sapnuoje 
apie visztas.

— Moteryste yra tai meiles 
grabas.

— Kožnas dvnsiszkas gie
da ipagal savo natas.

— Dideli vagys karia ma
žesnius vagis.

— Jeigu kūdikis ne verkia, 
tai motina nežino ko jam reike.

— Vilko pilvas ir kunigo 
akys niekad neprisoty.tos»tJ1(1

—■ Prie visko galima pri
prast, o ir prie peklos.

— Brangus vaistai visados 
atnesza nauda, — jeigu ne li
goniui tai aptiekoriui.

— Pirma savo sanžine per- 
kratyk pakol paniekinsi savo 
artima.

— Teisybe yra brangi, jei
gu josios jeszkosi po sudus.

— Vyras katinas užganadyt

— Kas tau po paraliu?! 
Priešą meta buvai kaip len
dre o sziadien vos kojas pa
veiki, sunkus ir sulinkias.
— Mat brolyti apsipa- 

cziavau. Moterystes jungas 
taip mane slegia.

—■ Daugiau kaip 10,000 au
tomobiliu likos užregistruotais 
Panamoje, praeita meta.

— Kokis tai žmogelis iszra- 
do maszina, isz kurios galima 
gauti konvėrta, popiera i 
pacztine marke už 
kaina.

f. s 
hu ir kaip
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R,usz jau macziau veidą anos
“Juodosios Ponios,’’ chole

ros, kuris grei'cziąusiai ir ti
kriausiai, užmusza. Metuose 
363 buvo ji czionai paskutiniu 
ekiu ir ant kurio pažiurėjo, 
ai tas stodavosi. jos savasczia.
Tas pats atsiejo ir mano 

vargsziai, nelaimingai mamu
tei.

Kada gavąu laiszka, jau ji 
■buvo palaidota o mažasis dvy
likos metu mano .brolelis Ju- 
liukąs taip man apie tai pranė- 
sze: “Mama numirė, namon ne- 
važiuokie.”

Žinoma kad tuojau skubi- 
nausi namon, gailesczio apim
tas. Pradėjau jau nesibaiminti 
choleros, nes ir ka ji daugiau 
galėjo man paimti?

Kada vienok privažiavau 
musu apygarden, kur “juodoji 
ponia’’ savo rezidencija buvo 
uždėjusi, drebulys mane pa
ėmė, pamaczius kokias baisias 
permaina? ji tenai buvo pada
riusi. Kaimuose neisžgirdau 
skambėjimo varpu nei isz ryto, 
nei vakare, Ikviecziai nunokė 
o grudai isz varpu byrėjo ant 
žemes. Tokiu budu jau kitas 
sėjimas dirvoje dygo o gyva 
duszia nesirūpino apie ta ja ge- 
radejyste Dievo. Ant keliu vi
sur patikdavai vežimus, pri- 
kimsztus grabais ir rodėsi kad 
svietas rengiasi in kokia tai 
didele kelione.

Sostapyleje komiteto, kokia 
tai prikli tykumą vieszpatavo, 
vežimu ratai kaip ir tai baisiai 
tarszkejo per akmenis gatvių, 
slinkdami nei szeszeliai; prie
szai namus vice-župano pasta
tytas buvo kordonas o kardais 
apsiginklavusieji uzarai ir kai- 
mieęziąi su geležinėmis szake- 
mis, (sargiai dabojo kad niekas 
jo slenksti neperžengtu. Di
džiausias ponas visame komi
tete slėpėsi tenai drebėdamas: 
tai-gi ir už ji buvo galingesne 
“juodoji ponia.”

Tuo. labiau artinasi, juo bai- 
singesne man iszrode, toji taip 
man gerai pažystamoji apygar
da

; U; . t .1. ’V '.f .•—■■■ ' ■

Nuolatos vuoseziau bonkute 
su anti-choleriszkais laszais, 
kuria turėjau su savim. Priva
žiavus in maža kaimeli, Szole, 
kuris.buvo pakelėje, visur mar
guliavo cielos rietuves medžiu 
aplaistytu smala. Ant zavoli- 
niu sėdėjo vyrai ir moterys, 
nieko neveikdami rankas susi- 
kaiszioje ir abejingai žiurėjo 
prieszai save. Buvo tai darbo 
diena o vienok apie darba nie
kas nei nepamislijo.

Tarp vartų vieno dvaro pa- 
macziąu savo giminaiti p. Jur
gi Naszay. Užsveikinau ji, jis

Turėjo Būtie Linksmas

vienok pažiurėjo tiktai in ma
ne prigesusiu, abejotiniu žiūre 
jimu ir net nieko man nei ne
atsake. Tiktai kada jau buvau 
gerokai pravažiavęs szukterc- 
jo. Matomai, ka nors turėjo at- 
simyti.

—r Ar girdi vaike, — isztare 
kureziai —kaip davažiuosi iki 
Kisfalv’a, sustokie tenai am 
valandos, pas seserį m.ano pa 
ežios, ponia Gitkei ir pasakyki? 
tenai kad jos sesuo szi ryta mi-

>■; j
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Linkterėjau su galva ir žo
džio ncisztares skubinausi to
lyn,v • t k ■

Ka tiktai da buvau ant kal
nelio netoli nuo Kisfalv’a, pa- 
maeziau važnyczia ponios Git
kei, raita jojanti prieszai ma
ne.

— Kur 'tu joji, Gyuri? — už
klausiau jo.

— Joju praneszti poniai Na
szay, kad musu ponia numirė.

— Tai gryžkie Guyri, nes 
asz-gi ketinau tavo poniai pra
neszti apie tai, kad ponia Na
szay jau pavietre yra nuszla- 
vusi.

Valandėlė mis'lijo bet mato
mai nieko jis ypatingo tame 
nematę.

— Tai teisybe; jeigu jau abi 
numirė, -tai aname pasvietyje 
apie save dasižinos.

Isztusžtejas riogsojo musu 
namas; kad tai ir buvo apie vi
dudieni, isz kamino nebuvo ma
tyt durnu, kaip tai paprastai 
būdavo; langai namu nežiūrėjo 
in mane linksmai savo stiklinė
mis akimis, kaip kitados. Lail- 
ginyczios buvo uždarinėtos.

Perėjau per kiemą, ant kurio 
buvo tyka, tarsi kapuose, pas
kui mėginau duris atidaryti; 
visos buvo uždarytos.

— Ei! Artenai yra kas nors?
'Nebuvo jokio atsakymo. La

pai medžiu sznabždejosi ka tai 
tarp saves o nunpke vaisiai nc- 
krecziami puolė ant žemes, Isz 
visztininko iszejo baltas kati
nas ir gana ženklyvai in mane 
pažiurėjo. Rodėsi jis dyvyjosi, 
kokiu budu drysta czionai atei
ti kokis tai žmogus. Nuo mažo 
kiemelio, užpakalyj namu dale
li e manes-gi gailus durnai — 
ir ten link asz leidausi. Kas ži
no, gal tenai gaisras prasidėjo ?

Buvo tenai ugnis ant tikrų
jų: viduryje kiemo buvo tokia 
ugnis sukurta, kokia naktimis 
piemenys sukuria. Mano maža
sis brolelis sėdėjo palei ta ugnį, 
szale-gi jo Hektoras, senas, isz- 
tikimas szuo. Brolelis ant lieps
nos kepe sau visztuka ant jiesz- 
mo o szuo ant paskutiniu kojų 
tupėdamas, gana protingai in 
ta jo užsiėmimą žiūrėjosi.

— Kaip tai einasi, Juliuk! 
Tai tu ežia, mano nelaiminga
sis vaikeli!

Vai'kiszczias kilstelėjo akis, 
pažino mane ir atsistojo, kad 
pasisveikinti; bet nei nenusi- 
juoke, anei ženklelio džiaugs
mo neparodė, mane pamatęs.

Pažiurėjau in ji: vaikas vis- 
iszkai paseno. Trys dideles 
raukszles buvo giliai insiriete 
ant jo tyros vaikiszkos kaktos 
o paprastai lygi nei murmulas 
oda szen ir ten sutekusi, — ta
rytumei suniurkyta stipriais 
keno delnais.

— Ka tu czionai veiki, mano 
vaikeli ?

— Ar tu apsipaeziavai?
— U-gi kaip!
— Ir tokis esi linksmas!
— Ba matai mano paeziu- 

le pabėgo su kitu in du me
nesius.
— Vai tai kas kitas!

— Gaminu 'sau pietus — isz
tare abejingai.

— Ar-gi tu pats turi tai da 
ryti? Tai-gi nei vieno nėra, ku
ris tai atliktu!

— Nei vieno — atrėmė sau 
sai.

‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Senato Kapelonas Apvaiksztineja Dvigubas Sukaktuves

Rev. ZeBarney T. Phillips, kapelionas senato Washingtone, D. C., ana diena ap- 
vaiksztinejo savo 65 metines sukaktuves gimimo dienos ir 40-tas sukaktuves savo kuni
gystes. Isz kaireses sveikina ji Charles McNary, isz Oregon, Rev. Phillips, vice-preziden- 

tas Garner ir senatorius Barkley isz Kentucky.

— Kur-gi dingo vi'si? — už
klausiau asz vela.

— Kas?
— Likusieji.
—■ Iszmire.
— Ir tarnai?
— Kiti iszmire, kiti iszbegio- 

jo.
— Ir tu tik vienas czionai es

ti? Kodel-gi n važiavai pas gi
mines ?

— Nieks manes nepriėmė 
nes manes baimijasi.

— Tai-gi czionai nėra nieko ?
— Gyvos duszios, apart szu- 

hes; o szi asz turiu szerti.
— Kodėl negyveni rūmuose?
— Kaip ir tai negaliu nes 

kožname isz ju kas nors numi
rė.

Atsisėdau pas ugnaviete; 
mano “mažiulis” vela pradėjo 
jieszma vartyti. Szuo pradėjo 
pirmutinėmis kojomis duobe 
kasti.

— Gulėk, Hektore! — rikte
lėjo ant jo mano brolis užpy
kęs, — lyg jau negana to buvo? 
Gana tu grabu, gana !

— Tik jau tu burtu nenorėsi 
laikyti...

— Taip, taip. Hektoras jau 
tai žino isz anksto ir isz anks
to jau duobe kasa, kada tiktai 
kas turi numirti.

Užstojo žiauru tykumą, ku
ria a'sz pertraukiau pusbalsiai 
isztares:

— Nedaug jau jam parsieis 
kasti tu duobiu.
Brolelis mano, kuris da priesz 

tris savaites buvo linksmu ir 
sznekiu vaiku, neatsake ant to, 
tik žiauriai žiurėjo in ugni. 
Prisislinkau artyn ir paglos- 
cziau jo szviesplaukia galvute.

. — Vargsze tu mano, na'szlai- 
teli, pasakykie man, kada mu
su mama numirė ?

— Nežinau — atsake jis man 
abejingai — nuo tos dienos nu
stojau dienas rokaves. Rodosi 
man vienok, kad tai jau 'senei, 
labai senei.

— Ka-gi padarini su palai
dojimu? Nejau-gi negalėjai 
mane parkviesti?

— Su palaidojimu? O kas da
bar ir midija apie palaidoji
mus? Važnyczia paėmė graba 
ant pecziu ir nunesze ja in ka
pus musu szeimynos; ten tai ir 
•stovi dabar.

Isz mano akiu leidosi asza- 
ros ir byrėjo ant ugnavietes 
pelenu. Žarijos sznypszte kož- 
nu sykiu, kaip tiktai ant ju la- 
szas nupuolė.

— Neveikie, — asztriu balsu 
isztare vaikas. — Bukime vy
rais! Tegul dedasi, kas norint !

O vaikas tas tada da neturė

Taip Buvo

— Taip, mano paeziule 
mane kvietkoms apmėtė.

— Juk nuo kvietku ne ga
li būti mėlyni ženklai?
— Bet matai, tosios kviet- 

kos buvo puode pasodytos.

jo pilnai dvylikos metu.
— Kas pasidarė su važny

czia, geruoju Mikolu?
— Mirszta dabar ten, kampe 

kiemo, ant krūvos sziaudu.
Nubėgau kur man rode ir 

pamaeziau tenai iszdryka sena 
is'ztikimaji tarna. Veidas jo bu
vo melynai-raudonas ir pereme 
ji drebulys. Ilgai prieszinosi 
cholerai, ilgai ėmėsi su ja, tas 
narsusis kitados uzaras. O kad 
priesz pora savaieziu mėšlun
gis pagavo jo kojas, jis perri- 
szo abi kojas per lyn'kynus, 
augszcziau keliu, taip drueziai 
su virvute kad sulaikyti cirku
liacija kraujo. Pavietre negale-' 
jusi ji ingriebtiptada didžiavo
si vargszas taja pergale.

— Mikola ir cholera negali 
pargriauti. Mikoas nei chole
rai nepasiduos J,,

Vienok tris dienas adgalios 
cholera geriau apmislijo plia 
na užpublimo ir nutvėrė ji isz 
paszaliu, kaipo slapžudys. Da
bar jau ji turėjo virszu ir nelai
mingasis Mikolas turėjo pasi
duoti. Be žado, su burna pajuo
dusia, kaip gelumbe, gulėjo ne
laimingasis ant sziaudu, isz po 
blakstienų tiktai szvysczioda 
mas baltymais akiu.

— Mikolai, gerasis, szaunu- 
sis mano Mikolai!... Dirstele- 
kie da nors syki. Tai asz, asz 
parvažiavau. Juk teisybe, kad 
da mane pažysti?

Su sunkenybe pravėrė akis. 
Ant juodo jo veido szmekszte- 
lejo tamsus szeszelis; matomai 
turėjo tai nusiszypsojima reik- 
szti.

Kylstelejo ranka augsztyn ir 
kojos jo sudrėbėjo, kaip mirsz- 
tanezio erelio. Paskui pasipur- 
tino visas, blakstienos pakilo 
ir vela nupuolė ir tarsi prasi
dėjo kokis guikcziojimas gerk
lėj, susznarpe ir puolė kniupsz-

ežias sustingęs...
— Na ir Hektoras neklydo, 

— tariau pargryžes pas ugna
viete — Mikolas numirė.

— O ka? szuo žinojo! isztare 
nei kiek nesistebėdamas vaike
lis.

Da ta paezia diena nusive- 
džiau ji su savimi in komiteto 
miestą ir pavedžiau po prie
globa giminiu.

— Nuo to meto praėjo suvir- 
szum dvylika kitu metu o ant 
veido mano brolio niekas da 
nemate nusiszypsojimo. Pasi
darė abejotinu, liūdnai žiuri in 
svietą, taip, kaip ta diena žiu
rėjo in liepsna ugnavietes.

Iszaugo, dailus ir drūtas ir, 
regisi, ne viena graži baltoji 
ponia, savo delnais ji meiliai 
glostė... O vienok anų trijų 
raukszliu kurias .tenai iszare 
“juodoji ponia,” nei viena, bal
toji ponia jau negalėjo nutrin
ti. (Galas.

— Tu man iszrodai kaip 
sumusztas.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, P».

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

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

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Tula mergina Mahanojui lai
mes neturėjo,

Ba savo pasielgimu paslėpti 
negalėjo,

Tai in kita miestą nupleszkejo, 
Ir ten savo triksus pradėjo. 
Pas ka apsistojo tai nežinau,

Tiktai tiek dažinojau,
Kad du vaikinus pasikvietę,’ 

Kad su jais pasikalbėti.
Vaikinai atėjo, 

Mergina viskes su buteliu 
padėjo,

Sake: Iszsigerkite, bus 
drąsiau,

Ir daug smagiau.
Vaikinai ne kvaili buvo, 
Viens ant kito sužiuro, 

Ant kojų paszoko,
Mergina cziupt už kalpoku, 

Pas skvajeri nutempė,
Ir bonkute paėmė;

Pripažino kad viske užkerėjo, 
Ba labai vyra gauti norėjo.

Vaitas norėjo gerai nubausti, 
Bet mergina pradėjo praszyti,

Vaitas susimylėjo,
Du paliemonai ant dipo 

palydėjo,
Iszpirko ti’kieta,

Ir iszveže in vieta kita;
Gal kur kvaili užtiks,
Ir prie jos prilips, 

Ir ant galo bobele pasiliks.
* * *

Koledeilo bobeles, 
•Gal nesitiki Baltruvieneles?

Pamatysite kaip asz pribusiu, 
Tai pusėtinai apkoeziosiu, 
Ar tai vakare ar isz ryto,

Baisei darosi ant Lietuviszko 
stryto,

Jeigu nenorite in kaili gaut, 
Koledeilo bobeles lukaut!* * *

Sei mergaites, esate kvailes, 
Dideles kopust-galves,

Ar visos biznierių laukiate, 
O darbszus vyrus per dantis 

traukiate ?
Juk ir biznierei biedni buvo, 

Kaip in czionais pribuvo, 
Bet ir bile lepszes už paezia 

neims,
Tiktai gera mergina sau 

pasirinks,
Sztai, badai Vorcesterije, 
Lietuviszkoje apygardoje,

Yra apie 30 mergos,
Bet szirdeles, visos senos, 

Žilus plaukus gaus,
Jeigu pasiutimo nepaliaus.

* * *
Daugelis raszo pas mane ir 

rugoja,
Kad bobelių neiszvaktuoja, 

Asz jums rodą duosiu, 
Ir staezei pasakysiu:

Ant to geriausia laikrasztis, 
O tada apsimalszys,

Ba kaip moterėles laiko turės, 
Ant rakinezeriaus atsisės, 

Spakainiai supsis, 
Ir akyvai skaitys.

Jeigu katrie “'Saules” ne
turėsite,

Tai ir nieko nežinosite, 
Boba savo .vyro nežiuręs,

Už nieką ji turės, 
Kita pamylės,

Ir po velniu iszpiszkes, 
Tosios kurios “Saule” skaito,

Vejelių nesivaiko, 
Linksmai sau gyvena, 
Ant senatvės ne stena.

NAUJA MALDAMg

“Jėzus
Mano PagelbaH 
Gyvenimo. Vall| 
ir Mirties VahM

—Yra tai vardas HB 
Malda-knyges KriMK 
ims Katalikams, su^H 
mis ir pamokinimais 
metu ir kiekvienam ^B 
priderinta su giesm^B

K
592 Pus., Labai dH 
Litaros, teip kad vB 
nereike akuloriu. (I 
žais apdarais. Pil 
tiktai $2.00. |

* I
Labai paranki knygl 

tu kurie turi silpnas j 
nes beveik nereikia akir 
skaitant szia knyga. ■

♦ I
W. D. BOCZKAUSKAS • I 

MAHANOY CITY, PA., UI

Moteriszkos Žinu^ffl

Paskutinis suraszas g\®Mw 
toju parodo buk Suv. Vaį^^® 
se randasi keturi milijoi^Bgfvl 
teru-nasžliu ii- beveik tiHmh'ej 
ru-naszliu.

* * *
Jeva Markevicz, isz Chic» 

gos, rado lovoje savo dumažBfl 
vaikus užsmaugtus. Kaip iSį 
noma tai vaikai insipainiojo S 
kaldra ir tokiu budu užsismau^ 
ge.

* * *
Jeigu jums knyga nepatirikfl 

tai jos nedeginkite jeigu nežil 
note jos verte nes apie tai graul 
dingai persitikrino misiuka 
Agota Rokocz, isz Filadelfijos! 
ana diena. Czystydama ji namai 
užtiko kėlės senas knygas ir 
užme'te jas ant laužo ant kurio' 
degino ir kitas popieras. Kada 
knyga jau buvo gerai apdegus, 
lapai knygos atsivertė ir mo-. 
•tere pamate tarp ju bumasz-l 
kas. Greitai isztraiike jas su 
pagaliu bet 'bumaszkos jau bu
vo gerai apdege ir nežine ko
kios vertes jos buvo.

* * *
Mrs. Petronėle Moczek, isz 

Pittsbu’rgo, laike sapno už
smaugė savo dvieju sanvaieziu 
senumo kūdiki nes motina sap
navo buk jos kūdikis puolė isz 
augszto o ji papriebe ji už kak
lo kad iszgia'lbet. Kada pabu
do ant verksmo kūdikėlio ir pa
regėjo ka padare, tai nelaimin
ga motina papaiko isz gailes- 
ties.

Profesoris: Szimai, pasa
kyk man, kas drūtesnis už 
karalių?

— Szimas: U-gi tūzas!

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
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 25c.

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



8<SAULE’* MAHANOY CITY, PA.

lietines
^^■y.dje pripuola me- 
HMlio (June). Menesis

garbes Sal- 
^^■-izirdies Jėzaus.
HM<ai susirgus Panede- 
HHiet, Katre Vosiliene 
H 800 E. Markei uly , 
MM-zl a iii Loeust Moun- 
UĮMibute, Shenandoryje, 
HBm ir ten mirė apie an- 
|||Hda Utarninko ryte. 
HMiv<> gimti' Slieiiando- 
|^B.‘tus adgal, paliko vy- 
■stanta, duktere Katre 
M’iene, Fiorentina namie 
H Juozą, kaipo ir tris po- 
V Motina Rože Maczio- 
■isz Shenandorio kaipo
■ Elzbieta Buczkauskie- 
■lua, Shenandoryje ir Ve- 
■kSapicne, New Jersey ir 
■ikola New Yorke. Lai- 
K bus Petnyczios ryta 'J
■ i. su bažnytinėms apei- 
Bzv. Juozapo bažnyczio- 
■e kurios velione prigule- 
riiborius A.J. Sakalauskas 
nenandorio laidos.

MOTERISZKOS
ŽINUTES

visokį atsitikimai isz 
MOTERIŲ GYVENIMO IR 

ATSITIKIMU.

I bambileis, afsilankinet in te- 
< atrus, reikalaut puikiu rakan
du ir 1.1., o tai vis kaipo gyduo
le del atgavimo sveikatos. — 
Geras bobiszkas iszmislas. —
Snapas, Bobiszkas Reporteris.

APGAVINGAS
KUNIGUŽIS

LIKOS SUIMTAS PO 
13 METU.

ggKANDOAH, P A. 
gjJj^BVincas Juodeszka, in- 
HPRnc agentas, kuris likos 
■ vežtas in kariszka ligonbute 
■kįadelfijoj, jaueziasi daug

i kęsui s ir neužilgio sngrysz 
n o.
V— Juozas Sinkeviczius, isz 
piešto, likos surisztas mazgu 
moterystes su pana Juze Piv- 
nickiu'te, isz Minersvilles. Maz
gą moterystes suriszo Kunigas 
llevinc'kas, Szv. Praneiszkaus 
■iįžnyczioje, Minersvillej. Ves- 
luves atsibuvo pas nuotakos 
levelius.
Į —< Nedelioje užsidegė ledo 
pirbtuve Sullivan & Goff ant 
[White uly. Padaryta bledes ant 
12,000 doleriu. Elektriko dra
gai buvo priežastim ugnies.
į 1— Klemensas Kazunas, 38 
b. Jardill uly., ana diena su- 
gryžo isz Meksikos kur pralei
do kėlės sanvaites žymiose vie
tose. Kazunas yra parueznin- 
ku ant Sun Oil Co. laivo.

Ashland, Pa. — Ir czionais 
pradėjo slinkt žeme in kasyk
las per “rabinima pileriu” po 
žeme, Primrose kasyklose. Ke
li garadžei ir namai inslinko ln 
žeme ant Market ulyczios. Že
me taipgi sutruko ant Areli 
ulyczios. Gyventojai yra pavo
juje kad nebūtu kaip Shenan
doryje.

Minersville, Pa. — Veronika 
Jablonskiene inkiszus liežuvi 
in duriu plyszi kada barėsi su 
savo vyru, tasai užtrenkė duris 
ir nukirto jai galuka liežuvio. 
Tinkama bausme už prieszta-’ 
ravima vyrui. i

Wilkes-Barre, Pa. — Lietu- 
vys, Petras Kazlauckas, smar- 
kei apdaužė savo Rožele už tai 
kad pardavė laikrodėli kuri jis i 
jai padovanojo ant varduvių. 
Paszauktas priesz suda aisz'ki- 
nosi tuom kad apie tai nežino
jo kad Amerikoj uždrausta 
muszti motere kaip koki gyvu
li. Kalbėjo jis kad Lietuvoje 
galėjo muszti motere kiek tik 
jai tilpo nes tai vienatinis bū
das užlaikymo malszumo szei- 
mynoje, bet nežinojo, kad czio
nais, Amerikoj, to negalima 
daryt. Sudžia dirstelejas ant 
kaltininko suriko: “Dvide- 
szimts penki dollerei bausmes 
ir 60 dienu už groteliu kad ap
svarstytai geriau Amerikonisz- 
kas tiesas ir kaip turi guodoti 
savo prisiegele.”

Magdalena Vaiciekauckiene 
(miestas iszbrauktas per cen
zūra) užvedė skunda priesz sa
vo Stasiuką ant persiskyrimo, 
su kuriuom apsivedė 8 metus 
adgal; jie turėjo tada vos 19 
metu. Persiskyrimo reikalauja 
del to, kad vyras su ja pasiel- 
ginejo žveriszkai. Jau. buvo ji 
apleidus kelis sykius bet vis 
sugryždavo kai jis prižadėjo 
pasitaisyt. Jauna motere pada
vė svarbiauses priežastis kad 
niekad neturėjo ramumo mote- 
riszkam luome (o gal del to, 
kad reikia dirbti namini darba 
ir vyra apžiūrėti o ežia norėjo
si jai vesti linksma gyvenimą.) 
— Tegul szitas atsitikimas bu
na prasehgejimu del nekuriu 
musu mamužių kad neleistu 
iszteket savo dukrelėms kada 
da snarglys po panosia.

Detroit, Mich. — Nesenei su
degė namas naszles Krakauc- 
kienes. Kada liepsna užėmė vi
sa narna, kas to'kis pakele laru> 
ma, kad ant virszaus randasi 
1,500 doleriu. Keli ugnagesei 
gavosi ant virszaus bet pinigu 
nesurado. Pinigai sudege su 
namu. Naszle buvo aplaikius 
tuos pinigus kaipo posmertine 
po vyrui. — Namas buvo ver-

Pennsylvania Power & 
Jjght Co., Yra Pasiren

gus Del Apgynimo
Savo Tėvynės

Allentown, Pa. — Elcktriki- 
ne Kompanija Pennsylvania 
Power & Light Co., yra pasi
rengus pristatyti sz vieša ir pa- 
jiegas del apgynimo tėvynės, 
jeigu tame butu reikalas, kalba 
Jonas S. Wise, Jr., Prezidentas 
tosios kompanijos.

Pennsylvania Power & Light 
Co., turi asztuoniolika stoeziu 
isz kuriu paleidžia elektriką 
isz kuriu 94% (Procentas) nau
doja garines maszinas ir naudo 
je kietas anglis. Toji kompani
ja yra pasirengus ant. pristati- 
mo elektrikines pajiegos, jeigu 
prireiktu laike kares. Turi už
tektinai kietųjų augliu del va
rinio savo masizinu per visa me
ta ir taipgi pristato elektriką 
del 28 Pavietu Pennsylvanijoj; 
del 10 treezios kliasos miestu, 
188 miestu, 513 kaimeliu, ku- 
riuosia randasi daugiau kaip 
po iszimta gyventoju.

Spalio (Oct.) , 1939 meluosią 
Prezidentas Roosevelt’as pa
ženklino National Power Poli
cy Komitetą kurio užduotis 
yra pareikalauti visa elektri- 
kiszka pajiega del naudos val
džios, del kariszku tikslu.

Visos dideles elektrikisz'kos 
stoties prigulinczios prie tosios 
kompanijos, kaip Scranton El
ectric Co., Luzerne Gas & El
ectric Co., Pennsylvania Water 
& Power Co., Metropolitan Edi
son Co., Philadelphia Electric 
Co., ir Public Service Electric 
& Gas Co., isz Pittsburgh’o, 
kurios gali pristatyti daugeli 
eiljektrikiszkos ipajiegos, ’laiko 
valdžios pareikalavimo.

Szimet Pennsylvania Power 
& Light Co., da ketina pastatyt 
didesnes .stotis, kurios pa
dirbtu elektriko ant 21,001) ki
lovatu arba isz viso turėtu 
441,000 kilovatu arba 588,000 
arkliniu pajiegu užtektinai del 
viso sklypo laike kares.

Prezidentas Wise taipgi ap- 
reis'zke, kad padidins savo sto
tis prie liauto, Harwood, Pine 
Grove ir kitas stotis jeigu bu
tu reikalaujama elektrikiszka 
pajiega 'del valdžios.

metu adgal, persistates save 
kaipo Rusiszkas popas “Dak
taras Kunigas Mikola Zav- 
czuk,” apsistojo pas biznierių 
Povyla Donaczko, St. Clair,
Pa. Tula diena dingo biznie-j 
riaus 6,000 dolerei, isz po szie- 
niko kuriuos turėjo tenais pa
slėpęs ant praplatinimo savo 
biznio. Jo motere prie'szinosi 
jam laikyti pinigus liaukoj. 
Kunigužis tada dingo prasisza- 
iindamas in West Brook, Conn. 
Nesenei likos susektas isz kur
likos parvežtas czionais per
detektyvus ir uždarytas czio- 
naitiniam kalėjime.

Donaczkiene isz rupesties 
neteko proto mirdama in kėlės 
sanvaites o buvusis biznierius 
neteko visko ir sziadien dirba 
ant WPA. — Vela skaudus pa-1 
mokinimas kad saugiausia vie-j 
ta pinigams yra Įlankoj.

Skaitykite “Saule”
ANT PARDAVIMO

Saliunas (Taip-Room), vis
kas intaisyta kuoigeriausia, su 
deszimts kambariais, taipgi ga- 
radžius del trijų automobiliu, 
randasi Pottsville, Pa. Naszle 
yra priversta parduoti tuojauis. 
Atsiszauki'te pėr telefono Nr. 
15'72-M Pottsville, arba po a- 
dresu:

605 Fairview Street, 
Pottsville, Pa.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes i 

:: Pranaszystes :: i
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo ■ 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

l’risiuskite 25^ o gau
site per paežiu.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Gyvos Lelijos Vandenyje Isz Merginu

KVITU KNYGELE Draugystėm# 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu an! 
susirinkimu. Preke . . . 25e

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu ligoniams 

Preke . . . 25c.
Adresas: W. D. Boczkauskas-Co., 

Mahanoy City, Pa.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 6 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance^ 

Corporation 
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAEANOY CITY, PA.

t

C. F. RĖKLAITIS

ANT PARDAVIMO

Parsiduos pigiai keturi na
mai po adresu 332-334 W. Ma- 
hanoy Avė., ir 333-335 W. 
South uly., Mahanoy City, Pa. 
Parsiduos visi ant syk arba pa
vieniui. Atsiszaukite greitai 
jeigu norite pirkti narna pigiai, 
ant szito adreso: 113 N. Jardin 
St., Shenandoah, Pa. (rn.31

Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 
:: Gabiausias Balsamuotojas ::

- Geriausis Ambulance 
fl patarnavimas s z i o j

apylinkėje. Bile ko- Of 
kiam laike; diena ar Ac 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- , 
liszku ir kieto medžio W
Grabu. Laidoja nu- ||
milelius pagal naujau- 15
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke w.
moterems. Prieinamos jF
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

BeP Telefonas 532-.1

Sveikata Ligoniams
L. TRASKAUSKAS ! 
LIETUVISZKAS GRABOR1US j j

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo t 
automobilius del laidotuvių, Krik- j 
Vestuvių ir kitokiams reikalams, j 

Bell Telefono Nurneras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City |

Knygele, kuri apraszo apie 350 
visokiu Žolių, Medžiu Žievių, 
žiedu ir Szakniu su nurodymais 

de’.ko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos 

Laivynu ir Orlaivynu, kurie dabai' 
dalyvauja mmziuose; ju keliu to
liai ir t. t. Tas viskas parodoma 

spalvuotu Žemlapiu.
KAINA, 35c., 3 SETAI UŽ $1.00

M. ZUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Frackville, Pa. — Vincas Ra- 
gažinskas, 31 metu, likos skau
džiai sužeistas in koja laike 
darbo bu'tlegerineje anglinėje 
skylėje ir nuvežtas in Ashlan- 
do ligonbute ant gydymo.

— Vincas Jugas likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute 
ant gydymo.

— Pana Elenora Juodis, 211 
S. Lehigh Ave., aplaik žine bule 
ji pasekmingai iszdave egza
miną ant patogumo artistes. 
Elenora užbaigė mokslą New 
York Beauty Akademijoj, 
Pot'tsvilleje.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Uikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! I

—! Dabar likos iszrastas 
dviratis [baisikelis], kuri ga
lima iszardyt in 15 sekundų ir 
inside'ti in automobiliu.

tas apie du tukstanezius dole
riu. Yra tai brangi prasarga 
del nekuriu moterėliu kad pi
nigus padėtu in banka o ne 
szienikU'Ose ir paneziakose.

Waterbury, Conn. — Badai 
nekurios moterėles ir jaunos 
mergeles nupuolė ant una.ro ir 
perkasi gyduoles ant sulaiky
mo gimdymo o aptiekorei isz 
to daro gera bizni. Toki aptie
korei visai nesislepia su 'tokiu i 
bizniu ir už kelis dolerius duo
tųsi pasikart. Tokios moterėles 
ir merginos randasi dideliam 
pavojuje savo gyvaseziu.

Turiu primint ir tai kad ne
kurtose apygardose daugelis 
bevaikiu moterių o ir tokiu ku
rios turi po viena kūdiki ir rė
dosi kaip tai kalbasi “ponisz- 
kai,” sutvėrė draugavę ku
rios tikslu yra — nuduot priesz 
vyra visokias ligas kad vyras 
pavėlintu del sveikatos važinėt

Pasiliks Amerikoj Su Savo Szeimynele

Szita szeimyna Fredo C. Bucholz, isz Los Angeles, Californijos, dekavoja Dievui ir 
prezidentui Roose veltui kad jis pasirasze ant bylo, kuris pavėlina jai pasilikti Amerikoj 
su vaikais. Bucholz’iene yra gimus Kanadoje ir ketino jau būti iszsiunsta adgal bet ant 
praszymo Amerikoniszko Legiono prezidentas pavėlino jai czionais pasilikt.

Szitos vandenines lelijos bus perstatomos isz patogiu 
merginu kurios rasis Billy Rose Prūde ant New Yorko Pa
rodos, szimet. Yra tai puikus reginys žiūrint ant tuju gy

vu lelijų.

Susidraugavo Po Paėmimui Miesto

Szitas paveikslas parodo kaip Denmarko kareivei su
sidraugavo su Vckiecziais po paėmimui Kopenhagos per 
Vokieczius. Denmarkas turėjo pasiduot nes negalėjo to- 

liaūs gintis nuo nevidono, kuris taip staigai 
užklupo ant Danijos.

Mamytes szimet atlankys New Yorko Paroda su savo 
vaikeliais kurie turės daug “funiu” žiūrėdami ant viso
kiu pasilinksminimu o po sunkei dienai, atsisės kur ant 
suolelio ir pasidrūtins valgiu kuri su savim atsivežė. Ant 
Parodos galima bus nusipirkti užkandi dežutese. Szita 
Ann L. Lewis szeimyna pribuvo net isz Whitmere, S. C., 

ant Parodos.su penkeis vaikais.
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JOHN KOVAL
...K VIE T KININK AS...

Kvietku Del Visokiu
Pareikalavimu, Už
Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus 
Del Vestuvių, Ligonfcucziu, 

Laidotuvių Ir T. T.
Kreipkitės Pas

JOHN KOVAI
TELEFONAS, 764

616 W. Centre Si., Mahanoy City, Pa. 8

Parodos.su



