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Isz Amerikos RADO SZNIURA PER
LU VERTI $30.000

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Anglijos Karalius 
Jurgis Mirė

MIRĖ ISZ BADO NORS TU-!Aplaike $2,000 Dovanu Už 
R ĖJO BANKOSE 13,600 

DOLERIU.
Denver, Colo. — Kada Mary 

Ann Corr, 86 metu, apalpo ant 
ulyczios, nuo bado, ir vėliaus 
mirė ligonbuteje, surasta prie 
jos bankine knygute kuri pa
rode kad vietinėje bankoje tu
rėjo pasidėjus 1,600 doleriu. 
Kitos bankines knygutes pa
rode kad vienoj bankoj, Chi- 
cagoj, turėjo pasidėjus 12,000 
doleriu. Giminiu jos lyg sziai 
dienai nesurasta.

Suradimą.

APIE PAMETIMĄ SKAITĖ 
LAIKRASZTYJ.

ANT GALO APSZAUKE SA
VO NEPRIGULMYSTA 

DEL VYRO.
Baltimore, M d. — Barbora 

Koczanskiene, 38 metu, per de
vynis metus nesze sunku mo
terystes junga, nuo kada apsi
vedė su savo vyru Grigorium. 
Moterele dirbo sunkei užlaiky
dama asztuonis burdingierius, 
prižiurinejo keturis vaikus ir 
sutaupino in banka apie devy
nis tukstanezius doleriu nes 
jos vyras buvo labai skapus ir

o SU

ap- 
f(U 

voliucija priesz savo Grigoriu 
kada ana diena jis suplakė ja 
nemielaszirdingai už tai kad 
davė vaikams cukraus ir pieno 
in kava. Barbora taip tuo m 
pasielgimu persieme kad mete 
in Grigą 
vandeniu, 
dantis su 
skunde ji
Kas per daug tai szela.uk!

puodą su karsztu 
iszmusze jam du 
pokeriu ir da ap- 
už sumuszima. —

Philadelphia. — Bill Duffy, 
43 motu mekanikas, kuris ra-į 
dosi be darbo keturis metus iri 
tik pradėjo dirbti ana diena, 
laukdamas boso prie Paoli sto
ties, Pennsylvania geležkelio, 
patemino tarp pelenu szniure- 
Ji perlu. Parsinesze juos namo, 
mete ant stalo kalbėdamas kad 
jo dukreles juos nenesziotu nes 
gal tai pigus žibueziai ir jam 
Imtu sarmata kad jo dukreles 
užsidėtu toki dalyku ant savo 
kaklo. Ana diena jis perskaito 
laikraszcziuose kad likos pa
mesta puikus szniuras perlu 
su deimantine sagute už ku
riuos locnininke duos 2,000 do
leriu tam, kuris juos surastu ir 
sugražintu jai. Nusistebėjo ne
mažai Duffy ir’skubino namo 
kiek jo kojos galėjo ji panesz- 
ti ir apreikszti savo gilinki 
szeimynai.

Perlai prigulėjo prie Mrs. 
John Bernes Townsend isZ 
Radnor, kuri juos pamėtė arti 
Paoli stoties kada skubino aut 
trukia važiuoti in (Ateygn. . .

Kada jo užklausta ka daris 
su pinigais, žmogelis pasako 
kad 500 doleriu indės in banka 
o likusius panaudos ant užmo
kėjimo skolų kokias užtraukė 
per keturis metus bedarbes. 
Turėdamas asztuonis vaikus, 
pinigai jam prisiduos o moto
re aiszkino kad nors dabar ga
les nusipirkti nauja szlebe — 
pirma in laika keturiu metu.

Mirė Panedelije sirgdamas 
tik 4 dienas. Turėjo 70m.

Valde 450 milijonu 
padonu

Laidotuves mirusio kara
liaus atsibus Uiarninke.

JO VIRIAUSIAS SŪNŪS 
2D WARD AS APĖMĖ 

KARALISZKA 
SOSTĄ.

1—Prezidentas kalba per reidio . 
ce-prezidentas Garner ir vedėjas Byrns j 
ter Glass, isz Virginijos, nemažai nusistebėjo 
stalelio puiku bukietą žiedu ant atminties sc' 
Daktaras Edvinas Conklin, biologistas, isz _ 
ninku Amerikoniszkos Draugavęs 'Tyrinėjimo

■ “State of the Union” priesz kongresą. Vi- 
nauja kongre so posėdi. 2—Senatorius Car
la, ana diena atejas in savo ofisą rado ant 

78 metu sukaktuviu gimimo dienos. 3— 
universiteto, likos iszrinktas pirmi- 

Inystos.

TURI ATIDUOT 
$15,000

Darbininkai Taisė Narna; Tarp 
Sienų Rado 13,000 Doleriu.

TURĖS JUOS SUGRAŽINT.

AVONAS NEŽINOMO 
ZMQGAUq SZIENE.

LAVONAS
SZIENE.

I. — Kada 
in tvartu nu-

PASZAUKE KUNIGĄ PAS 
LIGONI BET SKAUDŽIAI 

JI APMUSZE.
Syracuse, N. Y. — Kas tekis 

pranesze Slavoku kunigui, 
Juozui Pazdur, kad jis yra rei
kalingas pas ligoni kad ji pa
rengti ant amžinos keliones 
nes ligonis jau yra mirsztan- 
t is. Ncprijausdamas nieko blo
go, nuėjo ant paskirto numato 
bet nerado ten nanto tiktai 
tuszczia lota. Pastovejas kėlės 
minutas, sztai prie jo priszokc 
du nežinomi vyrai ir suplakė ji 
gana skaudžiai. Priežastis už- 
klupimo yra nežinomas nes ku
nigas neturi jokiu neprieteliu 
ezionais ir yra mylėtu per sa
vo parapijomis.

ISZMINTINGAS NUSPREN
DIMAS SUDŽIAUS.

Cleveland, Ohio. — “Vyras,- 
kuris atiduoda visus savo pi
nigus moterei, yra didžiausias 
asilas ir del tokiu vyru netu
riu mažiausio pasigailėjimo.” 
— Taip tai iszsitare czionaiti- 
nis sudžia in Joną, Koczanski, 
kuri pati skundžia ant persi
skyrimo už tai kad jis negali 
ja iszmaityt. Jonas pradėjo 
aiszkint del sudžiaus buk ne
turi isz ko užlaikyti savo mo
tore kaip priguli, neturi darbo,
jau kelis melus o visus uždirb-Į^, 
tus pinigus atiduodavo paežiai 
ir užrasze ant jos savo narna.

Kiek tai randasi tokiu žiop
liu kurie atiduoda visus savo 
pinigus paežiai o kada jai nu
sibosta tokis asilas tai nenori 
su juom gyventi ir jeszko 
siskyrimo o tada vyras 
apleisti savo paštogia ir

NUSZOVE SAVO GASPADI- 
NE IR PATS SAVE.

Racine, W'is. — Artimam 
kaimelyje Roseville, burdin
gierius Andrius Pieva, taip in- 
simylejo in savo gaspadineh 
kad ja nuszove ant smert ir 
pats save. Barbora Kulasz, 
gaspadine, kuri neteko gyvas
ties per ta j i pasiutėli, taja die
na apsakė savo vyrui kad ji 
jiraszalintu nuo burdo nes jis 
yra per nuobrodus del jos ir 
neduoda jai ramybes nes nuo
latos prikalbinėjo kad apleistu 
savo vyra ir su juom iszbegtu. 
Moterį paliko keturis mažus 
vaikus.

per 
turi

NEPAŽINO SAVE ADGA- 
VUS REGĖJIMĄ.

Sall Lake City, Utah. — Ka
da daktarai padare jai opera
cija ant akiu, Mrs; Mary Che- 
clietts, 87 metu amžiaus, kuri 
buvo nerege per 20 metu, at
sistojus prie zerkolo staigai 
suszuko kad tai ne ji nes buvo 
jaunesne bet nebage užmirszo 
kad per tiek metu nemato save 
zerkole.

Rhinelander, Va. — Darbi
ninkai, taisydami sena narna 
“Dale Mansion,” rado tarp 
sienų gal daugiau kaip 15,00?) 
doleriu aukse, sidabre ir bu- 
maszkose. Kada apie tai daži- 
nojo gimines mirusio locninin- 
koj namo, užvede teismą ant 
sugrąžinimo pinigu ir uždėjo 
ant ju areszta batikose kad nie
kam neiszmoketu.

Apie 60 metu adgal, pribuvo 
mglijos Dovydas Dale, ap- 

sig 'vendamas szioje aplinki
ne; i. Pasistatė sau puiku narna, 
ir jyveno lyg Kvietinei Karei. 
Stfigai apsirgo ir mirė neap- 
roKszdamas savo szeimynai 
kgr buvo paslėpęs visa savo 
turtą. Szeimyna pakriko ir ne
galėjo užlaikyti narna nes ne
buvo kuom užmokėti taksu. 
Ajt galo narna nupirko angli
mi kompanija Southern Coal 

., del savo supredento in kū
jis ketino insikraustyt po 

mdirbimui pagal naujausio 
Hdo. Darbininkai pleszdami 
senas surado pinigus keliose: 
j etose. Iszsidalino juos laiky- j 
<imi tai slaptybėje tarp saves' 
■>t vienas isz ju iszdaye slap-i 
ybe, gimines apie tai dažinojo 
f pareikalavo sugrąžinimo, 
labai- už pinigus tęsęsi teis
ias ir nežino 
in s pinigus 
les

ar sūdąs pripa- 
giminems ar ne 

teismas da nepasibaigė.

NUSIŽUDĖ KATRE 
MAŽEIKIENE.

Chicago. — Isz nežinomos 
nūežasties nusižudė, savo na
triuose ant 10717 S. Michigan 
ive., praeita sanvaite, Katro 
■Jažeikiene. Koroneris tyrinės 
lel kokios priežasties motore 
iteme sau gyvasti.

Providence, 
farmeris nuėjo 
mesti szieiio (h#,gyvuliu, pate
mino kyszojaiv^iiis czebatus. 
Su dideliu alUį umu pradėjo 
traukti juos su jais isz- 

rtžinomo žmo- 
nt saves ka

rna ir kaip ro
dai. Farmeris

trauke lavont/U 
gaus. Turėjo >{e' 
riuomeniszka 
dos buvo kari 
nusiuntė diržą m kariszka de- 
partamenta nes ant jo radosi 
numeras pulko ir gal tokiu bu- 
du dažinos kas tai buvo per 
vienas. Lavonas gulėjo sziene 
gal kelis menesius.

ASZTUONI ANGLEKASIAI 
UŽMUSZTI EKSPLOZIJOJ.

Louisville, Colo. — Asztuoni 
anglekasiai, dirbanti Monarch 
No. 2 kasyklose, National Fuel 
Co., trys mylios nuo ezionais, 
likos užmuszti per eksplozija 
gilumoje szafto. Nelaimingi 
anglekasiai dirbo 300 pėdu po 
žeme kada eksplozija kilo apie 
6:30 ryte. Manoma kad prie
žastis nelaimes buvo nuo de
gusiu kasyklų, kurios doge per 
kelis metus. Trys kiti angleka- 
siai, kurie tame laike ėjo in

saugojo nelaime;

INMETE NAUJAI GIMUSI 
KŪDIKI IN PECZIU.

Chicago. — Cook pavieto li- 
gonbuteje randasi jauna 22 
metu motina, Ona Petrovskiu- 
te, 6938 S. Paulina uly., kuri 
yra nevedus ir prisipažino pa- 
licijai kad ji himete in pecziu 
savo naujai gimusi kūdiki nuo 
kurio norėjo atsikratyt. Taip
gi prisipažino kad tėvu kūdi
kio yra Augustas Sheperd, 
kunduktoris, kuris gyvena ant 
309 W. 47 uly., ir yra 38 me
tu. Jis likos aresztavotas už te- 
viszkuma.

STRAIKA KALINIU, VALS- 
TINIAM KALĖJIME.

San Francisco, Calif. •— Pir
mutinis maiszatis kilo tarp ka - 
liniu vaistiniam kalėjime ant 
Alcatraz Salos, arti ezionais. 
Apie szimtas kaliniu sustrai- 
kavo skalbinyczioje, užsispir- 
itarni nedirbti. Maiszatis likos 
greitai apmalszyta per uždary
mą vadu kambariuose ant sau
sos duonos ir vandens. IStrai- 
kieriai mane nužudyt dažiure- 
tojus, atimti raktus ir iszbegti 
laukan. Tame kalėjime randa
si pagarsejas Al Capone ir ki
ti žymus prasikaltėlei.

VAGYS APIPLESZE FAR- 
MERI IR PRIRISZO JI PRIE 
KĖDĖS; MIRĖ NUO BADO.

Rice Lake, Wis. — Prava
žiuojantis automobilistas pa
temino prie pacztines skrynu
tes pririszta laiszkeli' ant ku
rio buvo paraszyta kad nusi
duotu in gyvenimą farmerio, 

j1 Petro Raukiu, ir paliuosuotu ji 
nuo rysziu. Žmogus nu važiavo į 
pas farmeri bet rado ji negyva' 
nes buvo pririsztas prie kėdės 
daugiau kaip sanvaite laiko ir I mirė nuo bado. Pranesze apie 
savo radini palicijai kuri pri
buvo ir padare tyrinėjimą. Ra
do sudaužyta geležine kasa isz 
kurios visi pinigai buvo iszim- 
ti ir svarbios popieros. Vagys 
po tam darbui pririszo farme-Į 
ii prie kėdes manvdami kad ' . ižnn ir-- >uras laiszkeli in laika

Saiidriiihain, Anglija.,— Ka
ralius Jurgis V.-tas valdytojas 
Anglijos, Vaiijos ir Indijos, 
mirė Panedelio vakara, priesz 
pusiaunakti, apie 11:55 vai., 
turėdamas 70 metu amžiaus. 
Mirė labai lengvai. Prie 
mirsztanczio radosi karaliene, 
karalaitis Vales, Duke of York, 
karalaite duktė ir Duke ot 
Kent ir jo pati.

Karalius sirgo tik trumpa 
laika, nuo praeitos Petnyczios, 
ant galo szirdis pradėjo ilsti ir 
mirė be jokio skausmo.

Karalius Jurgis V.-tas, vai
de savo padorius per 26 metus 
ir tik praeita meta aipvaikszti- 
nejo savo Mda^nuneU suka kt li
ves, būdamas valdytojam net 
450 milijonu padonu. Jo vieta 
jau užėmė jo vyriauses sūnūs 
Edvardas, karalaitis Vaiijos, 
kuris yra jaunikiu ir yra tre- 
czias isz karaliszku jaunikiu 
nuo 1.76 metu, nes nuo tada vi
si Angliszki karalei buvo pa- 
cziuoti.

Mirusis karalius Jurgis V-tas 
gimė 3 d., Birželio (June) 1865 
m., buvo antram sunum kara
liaus- Edwardo VHI-to ir ka
ralienes Aleksandros. Mete 
1893 apsipaeziavo su kuningai- 
kszcziute, Mare, isz Teck, likos

Anglijos karalius ir karaliene.
Karalius mirė praeita panedeli 

nakti ir bus palaidotas 
ateiaanti utarninka.

karunavotas 19.11. mete, ap- 
vaiksztinejo savo sidabrines 
sukaktuves 6-ta d., Gegužio 
(May) 1935 mete, mirė Sausio 
(Jan.) 20-ta d., 1936 mete.

Jo sūnūs Edvardas, kuris a- 
perne jo tėvo sostą, gimė 1894 
mete, atlankė Suv. Valstijas 
(United States) ir Kanada 
1919 ir 1924 metuosia. Apemias 
karaliszka sostą, priėmė sau 
varda Edvardas VIIL-tas. Ži
noma, kad naszle karaliene tu
rės ViildŽtit“ 'a+ir—"Ti. ’s'r, SuriPiK.' 
pakol jis apsipaežiuos.

Mirusis karalius Jurgis. V- 
tas buvo labai mylėtas per sa
vo milijonus padonu, nes turė
jo gera szirdi del ju, lodei 
sziadien visi apgailestauja ir 
meldžiasi už ji.

Laidotuves atsibus k i t a 
Utarninka Windsor.

Ketverge lavonas karaliaus 
likos nuvežtas in Westminster 
Hall, kur gules lyg Utarninko, 
po tam bus patapintas in 
"Windsor palociu ant palaidoji
mo Szv. Jurgio koplyczioje, 
Utarninke.

TRUMPOS ZINUTĖS
Washington, D. C. — Sena

tas užtvirtino $3,509,000 karei-' 
viii bonnsa 346 balsais už, ir 59 
balsais priesz. Beabejones vai ' 
džia iszmokes dabar bonnsa be| 
jokiu kliueziu.

Rymas. — Italai paėmė Neg- 
helli sostapyle Borane po kru
vinam muszyje su Etiopais. 
Daug užmuszta ir sužeista ant 
abieju pusiu.

PIRMUTINIS PAVEIKSLAS NAUJO
KARALIAUS EDVARDO VIII-to.

Sztai pirmutinis' paveikslas naujo karaliaus Edwardo 
A IlI-to, Užlėkdamas isz Bireliam iii Londoną apimti vadeles 
sklypo po mireziai savo tėvo. Yra tai jo veliauses paveikslas 

po mireziai jo tėvo ir prisiunstas per telėgrafa in Amerika 
per aparata vadinama wireph oto.

szela.uk


2 SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
KARALIUS VALKATŲ 

WASHINGTONE.

Jeigu žmogus nuolatos de
juoja kad yra nelaimingas, tai 
jis pats tame yra kaltas. Juk 
Dievas yra teisingas, nenori ne 
vieno nelaimėje laikyti ir to
dėl mus sutvėrė kad laime in- 
sigytumem.

ISZLIETUVOSilszVisuSzalhi

Apie szeszesdeszimts metu 
aclgąl, kas tekis pavogė arkli 
William H. Kendricks, Ken
tucky valstijoje. Sztai sziomis 
dienomis aplaike laiszka jo sū
nūs nuo sunaus vagies, 'kuria
me prisiuntė pinigus už pavog
ta arkli, 125 dolerius. Matyt 
kad tėvas mirdamas apsakė 
sunui ka padare, prispirdamas 
guriu, kad užmokėtu už pavog
ta arkli bet vagis gal užmirszo 
kad, pagal būda darymo biz
nio, ir šzesztas procentas nito 
pinigu augo per tiek metu. Pri
guli loėnininkui nė 125 dolerei 
bet 2,265 doleriai. Simus Ken- 
dricks’o-nedažinojo kas jam 
prisiuntė pinigus, tik tiek bu
vo paraižyta laiszke kad jo 
tėvas jam buvo pavogęs arkli.

Žemaicziai yra labai geri 
žmones bet pribuvia czionais 
in Amerika ir jie truputi pa
genda. Ana diena girdėjome 
nuo vieno isz musu skaitytoju 
kad nesenei vienas žemaitis 
pribuvo in Baltimore ir susiti
kęs su savo pažystamu, kuris 
jau senei buvo czionais apsigy
venęs, užklausė jo:

“Vu kur yr kiti trins tavo 
brulei?”

“Vugi vine kalerado, unA»’as 
utele laika o tratys brolis/ mu- 
secziuže.” /

Kaip mes supraidįimestai jis 
norėjo sakyti kad; Vienas isz 
jo broliu gyveno Colorado, 
antras laiko lioteli Wilkes- 
Barre o treczias gyvena vals
tijoje Massachusetts.

SZLAP-LIGE
SERGANTIEJI

SAUGOKITĖSMAP F m PAVACTT Igyva sesuo praleido ŠOKĖJU rAVUGll du metus su mirusia 1
SESERE.

London, Anglija., — Kalia 
ugnis kilo name dvieju sen
mergių Altrincham, Cheshire, 
ir ugnagesiai inejo in kambarį, 
nemažai nusistebėjo, kada pa
mate viena, isz ju sedinezia 

| krėslo negyva, o kita sėdėjo 
; I prie jos. Ant stalo gulėjo viso- 

j ki valgiai ir gerymai. Ant sta- 
I Ic radosi dvi torielkos ir du 
puodukai, kas reiszke, kad se
suo valgydavo su savo miru
sios sesers lavonu.

Jaunesne isz seserų praleido 
du metus prie mirusios — die
na ir nakti, sakydama, kad ne
tiki, kad jos sesuo yra mirus, 
t iktai miega. Nekarta kaimyi- 
nai jos užklalįsdavo: kaip jos 
sesuo?—tai vis atsakydavo, 
kad sveiksta kasdien ir neuž-į 
ilgio visiszkai pasveiks.Dakta
rai mano, kad gyva sesuo neto 
ko proto nuo mirties sesers ir 
tarnavo jai, manydama, kad ji 
yra, gyva! Mirusia palaidojo, 
o gyva, patalpino in prieglauda 
ipamiszeliu. !

ROSIJA GEIDŽIA PER
MAINYTI RUBLI.

Moskva, Bosija.,— Soviatu 
valdžia ketina, panaikyt Rus- 
iszka rubli, o jo vieta duos 
iszmuszti kita. Isz priežas
ties nukapojin|o darbininkams 
ir virszininkatns algų, valdžia 
teipgi nukapo/iprekes ant viso
kiu tavoru ir'hiaisto nuo 16 
lyg 40 procento.

BAISUS DARBAS 70 METU 
MOTERES.

Serenesti, Besarabija.,— At
sitiko czi 0>na'ųfbftiėiiSk-a4sUiki- 
mas isz prįgžalties vargo ir ba
do, koki czioi 
kio tai laikoj 
nu, 70 meful 
rejo ne sznul 
saves ir trij 
kurie pas boi^to gyveno, 
motina ir tėvas buvo mirė, ap
laistė savo ir vaikus karasinu 
ir užsidegė. Ugmis sunaikino 
varginga grint-zele. Žmonys 
surado-pelenuosią kaulus ketu
rių sudegusiu lavonu.

I PREZ. SMETONA
1 AVIACIJOS KARININKAI 

NORĖJO SUIMTI PREZI
DENTĄ IR MINISTERl 

PIRMININKĄ.

Jeff Davis, “Karalius Ame
rikos Valkatų,” ana diena, at
lankė Washingtona, tiksle pa
simatymo su prezidentu Roo- 
seveltu kuriam karalius val
katų prižadėjo kad jo 600,000 
draugu balsuos už ji laike rin
kimu. Sako jis kad Roosevel- 
tas padare daugiau gero del 
valkatų kaip kitas kokis pre
zidentas.

ninkaut pakol pastips bet jis 
pasiliks tuom kuom yra ir da- 
laike savo žodi.

O gal pirmutinis tokis vyras 
ant svieto kuris perlauže 
“upara” savo užsikietejusios 
moterėles. Priguli jam už tai 
bulvinis medalis!

Szvaicarijoj ir Finlandijoj, 
priesz 1915 meta, tenaitiniai 
naminiai szunes niekados ne- 
užpuldavo ant žmonių. Gyven
tojai tuja sklypu nuo daugelio 
metu mokino savo vaikus kad 
gyvuliu neerzintu. Pagal pri
pažinimą žinunu tai szunes ir 
kiti gyvuliai ir žvėrys, neerzin
ti per žmonis, neturi pikto bu
do ir neužklupineja ant žmo
nių ir nerodo dantų savo prie- 
telianis.

Reikia ir tai priminti kad 
S.zva'icariszkr vaikai tarp sa
ves niekados nesibara.

Bet sziuose laikuose, nors 
turime progresą ir mokslą, da 
prie to nedaejorne. Czionais 
<zunes kanda žmonis, vaikai 
erzina žvėris ir nekarta taip 
susieda kad tankiai buna kru
vinas galėjimas. Ne'kuriuos 
Amerikoniszkus vaikus sunku 
atskirti nuo szunu nes ju bū
das yra arszesnis už gyvulius.

Katinas.,— Lietuvos politine 
policija susekė nauja Voklcma- 
’ ininku suokalbi priesz dabartį 
ne Lietuvos vyriausybe ir Pre
zidentą A. Smetona. Kaip pra- 
nesza kaip kur laikraszcziu ko
respondentai, politine policija 
suome grupe aviacijos karinin
ku, kurie buvo to suokalbio su
manytojai. Nustatyta, kad jie 
rtioszesi suimti valstybes pre
zidentą ir ministerin pirminin
ką Tabeli. Tojo suokalbio va
du buvęs aviacijos karininkas 
kapitonas Macziuika, kuris 
taip pat suimtas ir padėtas in 
Kauno kalėjimą. Kap. Maeziu- 
ika, kaip dabar paaiszkejo, yra 
slaptas profesoriaus Augustino 
Voldemaro rėmėjas.

Ar Voldemaras, kuris dabar 
yra kalėjime už priesz pora, me
tu rengta sukylima, žino ka 
nors apie naująjį ‘sanmbksla, 
nežinia.

Lietuvos vyriausybe, ir tele
gramų agentūros ikisziol jokiu 
žinių apie naujaji sąmokslą ne
paduoda. Praneszama. kad Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estonijoje 
apie szi invyki spaudai už
drausta ka nors skelbti.

Ot, tau Amerikoniszka tei- 
singysta!

Pendleton, Oregane, nigeris, 
• Abraham White, aresztavotas 
už vagysta ir stojas priesz su
džia iszsikalbinejo kad nežino
jo kad pavogė sena gaidi, ku
ris buvo labai kudas ir už tai 
nesitiki kad ji nubaustu. Bet 
sudžia apie tai kitaip maustė, 
padovanodamas White’ui net 
deszimts metu kalėjimo už va
gysta. Žmpgelis nutirpo tokia 
bausme ir atsiliepė in sudžia: 
“Jeigu asz bueziau pavogęs i
riebia Visitele tai gal bueziau tai busime priversti sulaikyti

ISZŽUDE VISA SZEIMYNA.
Sziauliai. — Sziauliu apsk., 

Joniszk'io vai., Mergiunu kai
me iszžtrdyta ūkininko Brie
džio szeimyna. Jie nakti, Sau
sio 2 d., nežiūrimu piktadariu 
rasti iszžudyti kirviu. Pikta
dariai nežinomi. Nužudyti ke
turi asmenys:,Vincas Briedis, 
70 metu amžiaus; Briediene 65 
m., ju suims Tadas, 35 metu ir 
Tado sūnūs, 6 metu amžiaus. 
Kriminaline policija veda kvo
ta.

JISAI BUVO TOJE 
NELAIMĖJE.

is tęsęsi nuo ko- 
Įlgostia Sirocea- 
Dtere, kuri ne tū
lio 'duonos del 
mažu anūkėliu, 

nfe

Nemalonu mums nuolatos 
priminėti tiems skaitytojams, 
kurie yra kalti už laikraszti 
“Saule,” nors iszsiuntem pa
raginimus kad atsilygintu su 
užmokęsczia bet jokios žinios 
nuo ju neaplaikeme. Jeigu 
greitai neduos apie save žinios

nubaustas ant pakorimo.” — 
Po teisybei, tasai sudžia turė
tu būti taipgi iszkeptas kaip 
tasai senas gdidys, po tam J su
mestas ant szaszlavu • “duriu 
po.”

Taigi, pavogk žmogau, Stul
pą aukso tai busi “smart” ir 
padarysi gera bizni... užsista- 
tysi kaucija ir tuoj apleisi 
Įėjima bet šeria gaidi. tai 
kita...

ka- 
kas

iszPoniute Oscar Logan, 
Fernview, L. T., kuri novos 
iszpasaikavo apie 40 dienu, 
perlauže savo užsikietejima ir 
vela pradėjo valgyt nes buvo 
labai iszbadejus. Toji kvailiu
ke prigulėjo prie tikejimiszkos 
draugoves ir privertinejo savo 
vyra kad prie jos taipgi pri
gulėtu bet vyras buvo kieto 
budo ir nesidavė prisikalbint. 
Bobele pasiuto ir sumanė pas- 
ninkaut ant vyro “intencijos” 
pakol vyras atsiverstu. Sta- 
cziai jai pasakė kad jeigu gei
džia pasniiikaut tai gali pas-

laikraszti. Mylimi skaitytojai, 
žinokite kad iszleidineti szia- 
dien laikraszti kasztuoja daug 
pinigo ir reikalauja teisingos 
užmokesties kas priguli. Vis
kas brangu ir iszleidimas laik- 
raszczio daug kasztuoja, juk 
sziadien niekas nenori dirbti 
už dyka ir reikalauja savo už
mokesties, tas pats lytisi ir 
laikraszczio iszdavystes. Juk 
trys dolerei ant meto nieką 
nesubankrutys o kiek tai sma
gumo aplaikote per visus me- 
tri.< Tik per užlaikyma laik
raszczio pakelsime savo tauta 
ir užlaikysime savo motinisz- 
ka kalba. Bukite malonus tuo
jau* prisiunsti užmokesti nes 
kitaip busime priverst! sulai
kyti laikraszti.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mabaioy City, Pa.

— Ar tamisfta žinai, kas tai 
yra baisus atsitikimas ant gele
žinkelio? Ar turėjai toki atsi
tikima savo gyvenime?

— Sziur,—kad žinau! Vie
na karta važiavau isz Mahano- 
jaus in Tamakve ant Read ingo 
geležinkelio, per Bukmautes 
ilga tuneli, tai vietoje jaunos 
merginos, pabueziavau josios 
bobute.

ANT PARDAVIMO.

Szviežiu Lietuviszku kolitu, 
del sudarymo deszru, skilan
džiu, kumpiu ir lasžiniu. 4 un
cijų sumaltu kolitu dedasi in 
100 svaru mėsos. Preke su 
prisiunlimu 4 ož. už 50 c., 8 oz. 
už 75c., vienas svaras $1.25, 5 
svarai $5.00. Siuskite Money- 
Orderi, ant adreso:

Andrew Abraczinskas, 
R 1.1 Catawissa, Pa. (J31)

ISZGAMA UŽKLUPO ANT 
MAŽOS MERGAITES.

Strouteburg, Vok.,—Užmies- 
tije ipalicija rado lavona asz- 
tuoniu metu mergaites kuri pir 
ma buvo sužageta po tam nu
žudyta, kad negalėtu iszduoti 
iszgama, kuris ja subjaurino. 
Palcija periimta taja 'bjauria 
žudinsta, pradėjo karsztai jesz- 
koti žudintojaus ir ant galo po 
keturiu dienu, pasisekė suimti 
koki tai Wilhelma Bertmon’a, 
26 metu. Prisipažino jis, kad 
taip padare, bet būdamas girtu 
nežinojo ka dare. Policija pa
dare jo kambarije krata, kur 
rado keliolika szmoteliu mer- 
gaieziu paredu, kas parode, 
kad tai ne pirmas tokis darbas 
to iszgamo, "'.’m*—

Gaila, kad tiek daug szlap- 
lige serganeziuju vis tiki in ka 
jiems sako visokį apgavikai ir 

j ypatingai pardavinėtojai pa 
tentuotu vaistu, kurie vis gar
sina kad jie turi puikiu vaistu 
szlap-ligei, vartojimas kuriu 
praszalina užlaikyma dietos ir 
apsiejimu be “insulin.”

Teisybe,
žmonyse, ypatingai senesniuo
se, liga, yra lengva ir ja galima, 
kontroliuoti be vartojimo “in
sulin”, tik reikia sureguliuoti 
žmogaus valgi. Bet daugumoje 
atsitikimu gydytojai vartoja 
“insulin,” nes tada ligoniai 
gali valgyti visus maitingus 
valgius, jiems nereik eiti alka
nais.

Nekurie minėraliszki vande
niai placziai garsinami szlap- 
liges iszgydijittiui, bet jie ne
turi jokios vertes. Žolines ar
batos irgi parduotos iszgydiji- 
nmi szitos ligos bet jos ir-gi 
bevertes. Kiti apgavikai duo- 
<la patarimu sergantiems isz- 
mesti ju “insulin” szmirszles 
(syringes), ir ju vieton ryti ju 
Jia rd u od am u s vaistus—pi liu- 
ieš, jie sako, kad tas užima 
“insulin” vieta. Net ir instei- 
gos lai'kraszcziuose deda ap
garsinimus siūlydamos nami
ni pagydijima per paczta, kar
tais jie praszo kad ligoniai at
sakytu daugybe ju užklaustu 
klausymu ir jiems tuos atsa
kymus pasiunsti. Atsakydami 
szituos jiems pasiuntimus jie 
pasiunezia pagydijimo kursą, 
kuri sergantis turi sekti per 
menesi arba ilginus. Žmones 
užmoka kada gaiina tuos kur
sus. Ir nuo jn ^iriir pinigu nd-' 

'kalauta.
Negalime per asztriai per

sergėti žmones. Netikėkite in 
virszminetus apgarsinimus ir 
neeikvokite pinigu del tu ap- 
gavingu vaistu. Jeigu tik 
szlaplige sergi tai pasiduok sal
vo gydytojui ir lai jis tau pa
taria ka daryti. Jeigu seksi jo 
patarimu tai rasi kad pasilik
si sveikas kad nors ir liga ser
gi. In trumpa laika iszmoksi 
kaip sutvarkyti savo valgi pa
gal gydytojo nurodymu ir 
kaip imti “insulin ’’.

Netikėkite in apgavikus ir 
patentuotus vaistus. —F.L.I.S.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisiionierius.

Jau 
kambaryje kada durys tykiai 
atsidarė ir vėla užsidarė o prie 
slenksczio atsistojo kokia 
smulkaus sudėjimo asaba.

O buvo laikas, kada durys 
tail)) atsidarinejo ir užsidarine 
jo tankiai iki pat sutemai o 
kas toksai prie slenksczio sto 

Į vėdavo. Nei sveikinosi nei aisz-
nekurin.ose kino su kuo ir ko atėjo.

Žodžiai rodėsi nereikalingi, 
tiesiog net tuszti.

Suprasta ir be ju.,Be ju at
jausta reikalai.

Pirmu sykiu pamatytus žmo
nes priiminėta kaipo artimus 
patinstamus. Kaip tokius, ku
riu sztai laukta.

Kas buvo alkanas, sestelda- 
vo ant valandėlės ir pasidrū
tindavo — norints sausos duo
nos ‘kąsniu. Kas pailsės, susza- 
les, szildesi ir ilsėjosi truputė
li, paskui iszeidavo dekavoda- 
jnas, o kartais ir be padėkos 
net paskui ji tykiai durys už
sidarydavo.

Tai-gi, atsidarė durys ir už
sidarė tykiai o prie slenksczio 
atsistojo smidki mergaite su 
dideliu naszuliu.

Sustojo, naszuli ant žemes 
paleido ir atsirėmus prie sie
nos sunkiai dūsavo.

Priėjau areziau.
Tai buvo Žydelkaite, dar la

bai jauna ir labai prastai apsi
rengus. Jos veido tipas dru- 
cziai mauritaniszkas, tankus 
suvelti ant kaktos plaukai ir 
j u os vai—a u k si nes įdeganezi os 
akys. Isz tu akiu veržėsi riks
mas be jokio balso.

Pasiūliau jai krese. Pakratė 
galva kačLnenorinti.

^tovu, iripos dreba, degan- 
czios akys pasikelia ir nusilei
džia.

Renka skalbinius. (Skalbi
nius pas žmones gauna. Turi 
neatbūtinai gauti biski skalbi
nių nes didžiai jie reikalingi. 
Norints vyriausiajai. Norints 
del apžiūrėjimo.

Primetu pora skalbinių. Na- 
szulys dar sunkesnis pasidaro, 
bet ji tuojaus jo pasilenkia — 
kad tuo tarpu sausas, smarkus 
sopulys sukrato jos iszdžiuvu- 
sia krutinę ir naszulys isz ran
ku iszpuola.

— Ar yra kas su tavimi ? Ar 
laukia kas, kad tau pagelbeti, 
vaikeli?

Žiuri placziom akim.
— Man? Ne. Niekas nelau

kia.
Mėginau naszuli pakelti.
— Ale tai didis sunkumas. 

Karatiele reikia paimti.
— Ka? Karatiele? Ketures- 

deszimts skatiku? O jie alka
ni...

— Tai sargui liepsiu. .. 
Nors nuo trepu.. .

— Ne! Ne! Asz pati! Kas 
ežia su manimi turėtu da ru- 
pinties? Asz tai tuojaus pati..

' — Bet tėvas ir motina rus- 
Įtinsis kad tokias sunkenybes

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kre
pas isz nosies. Gyduole kuri visador 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, P*.

IR TAI VADINASI MOTINA
Stratford, Anglija.,— Naszie 

Mrs. Magdalena Pearson, tan
kiai baisiai suplakdavo savo 
keturiu metu sūneli, taip kad 
jis buvo apaugins szaszais nuo 
plakimo, kada ji paiicije sura
do mažam neszvariam kamba- 
relije. Ana diena toji bjaury
be teip sumusze kgdyki, kad 
net kraujas pasileido isz bur
nos ir ausu, nuo ko ant ryto
jaus mirė. Už ta bjauru darbu 
likos nubausta ant penkių me
tu kalėjimu.

NAUJA MALDA-KNYGA: 

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje9 

—f—
Yra tai vardas Naujoj. 

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

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

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

W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

-------- o--------
temti mano medum apteptu.

Tuose žodžiuose buvo girdi
mas dejavimas, tai persigandi-

tai mas, tai džiaugsmas.
— O ka tu?.. Ar tu neesi 

gera mergaite ?
— Ne. Asz esu isz partijos o 

jie Hasidai. Jie turėjo manes 
iszsižadeti.

Atsiduso tyliai.
— Ak, kaip jie verke! Kaip 

plaukus rove! Tėvas, motina 
plaukus rovė ir verke. Kad asž 
bueziau tris sykius numirus ir 
kad mane butu tris sykius pa
laidoja tai tokio verksmo butu 
nebuve.

— Ir taip juos beverkiant 
palikai ?

— Turėjau taip daryti. Asz 
per tai sirgau, ,bet turėjau. Te- 
nai-s tokia nelaime, toksai už- 
muszimas...

— Tai asz daugiau kaip pen
kis sykius gryžau ir prie slenk- 
sezio gailėjau ir su galva in du
ris beldžiau ir girdėjau kaip 
jie sielvartavo ir daugiau pen
kių sykiu pasi'keldavau ir ei
davau szalin. Asz turėjau... 
tenai toki... toki. .. Ak!..

Palytėjo abiem rankom su- 
puolusius veidus ir tuojaus su
svyravo.

— Ir už tęva didesni, ir už 
motina didesni, ir už didžiau
sia sielvartą taipgi didesni... 
Asz negalėjau...

Valandėlė tylėjo, greitai dū
saudama, giliai, sunkiai dejuo
dama. Urnai pakele galva.

— O ponia?.. Kaip ponia 
padarytam ?

In " 
ežia

j —Tėvas?.. Motina?.. Kad 
'mane ir nogla smertis pagau
nu tai tėvai man nieko nesaky- 
< tu.
| — Kaip tai? Ka tu sakai? 
j Tokius negerus tėvus turi?
i Pakratė galva ir pamojo ran
kom.

— Jie geri!.. Ak,- kaip jie 
yra geri... Koki maloningi!.. 
Jie mane liūliuotu, kaip ta 
paukszteli. Jie mane ant ranku 
nesziotu! Asz pas juos tiktai: 
viena. O jai... Kad' asz bu-1 
eziau gera mergaite, jie mane

fe 
likis, atskirais' laszais per' jos 
sudžiūvusi ir pajuodavusi vei
dą.

Ir asz nuleidau akis.
— Asz?.. Nežinau vaikeli.

iisiiiiiiiiitiiiiiiitiiiKiiiiiiiiiiitiiiitiiiitiiiiiinniiiiininniiiHH

SIENINIAI KALENDORIAI 
1936 METAMS—Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Po 25c.

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

LITHUANIAN
.DANCE FOLIO
H PIANo'sOLO H

Containing a choice ||| 
collection of the most 
popular Lithuanian 
Ujtcet • - ^£9

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

.. Polka 
Marszas 
. Polka 
. Polka 

,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
. Polka 
Valcas 

. Polka

Dėdienė .............
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli . . 
Jūžintą...............
Dusetos...............
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles ........
Kariszka .............
Baliaus................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...............:.................. Polka
Elžbieta .......................... Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele................    Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ...........
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
Einik..............
Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlys ......

Preke knygos tik 750. Galita 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

Polka 
Polka 
Polka 
Prlka 
.f jlka 
Polka 
Polka
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Už Tėvynės
Meile

Užmuszk mane ant vietos 
* Arsenius daugiaus užsideg
damas tarė — ir tai tau dova
noju, tiktai ne eik priesz savo 
tauta ir neužmuszk tukstan- 
czius savo broliu!

— Tu szneki kaip mažas vai
kas, — Saulius atsake. Arse
nius, kuris su visa szirdžia bu
vo laukes brolio atsisakymo 
nuo savo užmanymo, dabar bu
vo kaip perkūno trenktas. Taip 
abu ilgai stovėjo iki ant paga
lės galo jaunesnysis isz naujo 
pradėjo melsti: — Paskaityk 
mane kuomi nori tiktai pa
klausyk mano meldimo!

— Esmių jiems davės savo 
žodi!

— Paimk ji atgal!
— Tas jau nebegalima.
— Ir tu gali su užsikieteji- 

mu žiūrėti kaip asz priesz tave 
ant keliu puolu, meldžiu, ir tai 
negali paklausyti mano pra- 
«zymo! Tai tau dar permažai 
kad priesz tave ant keliu puo
lės meldžiu?!

— Tavo valia; pats puolei, 
pats gali ir atsikelti. Kas tau 
lengvu ir iszgalunu, tas man 
visai neiszgalimu... asz nega
liu atszaukti savo duoto žo
džio! — ir pasiėmęs kepure tai
sėsi iszeiti.

— Tai taip mudu skiriamės! 
— jaunesnysis brolis persigan
dęs suszuko.

— Nereikalauk to, kas yra 
negalimu!

— Tai tu pasilieki prie savo 
užmanymo! ...

— Nematau priežascziu del 
kuriu- ^ęrjr^by cziau.

Arsenius, in dangų žvelgda
mas suszuko: — matote ir gir
dite asz viską dariatu^p* 
mano spėkoje buvo!

Tai pasakęs Arsenius pasi
kėlė ir, in broli atsikreipęs, ta
re rusezius permetimo žodžius: 
Eik tad savo keliu! Plauk savo 
rankas broliu kraujuose! De
gink savo gentainiu ir draugu 
sodžius ir pilis! Muszk ir kan
kink savo broliu ir seserų vai
kus! Draskyk bažnyczia, ku
rioje pats kriksztytas ir teisi
namas; tas tau nėra joks szven- 
tumas! Eik ir daryk kas tau 
patinka! bet žinok, kad pirma 
kulka, kuria paleisi in Serbus, 
užtiks tavo iksziolaikini tikrą
jį broli. Tavo kardas, kuri isz- 
kelsi priesz savo tauta, perkirs 
paskutinius musu brolystes ry- 
szius! Eik, su Dievu, eik grei
čiaus, pakol mano akys dar 
neya visai aptamsintos!

■— Jau matau kad. tau czia 
jau nėra tvarkos! — Saulius 
sake ant kaktos rodydamas. — 
Gailestauju kad niekuomi tave 
negaliu pagelbeti kaip tiktai 
duoti patarme kad pasiskubin
tum pas daktarai Pasitikiu, 
jog, antrusyk susitikus, busi 
pasigerejes. Su Dievu! Bet gir
di, veikiausiai skubink pas gy
dytoja.

Tai pasakęs Saulius iszejo. 
Arsenius apsidenge rankomis 
veidą, inkrito lovan ir ilgai bu
vo girdimas verkimas ir aima
navimas tamsiamjame kamba
ryje.'

ris visiems buvo pažinstamas! 
savo nemielaszirdingais ir žve vole ? 
riszkais darbais.

Kada Austrijos karalius ka-j 
liaunos pulkauninkas Pufersj 
tame pulke buvo ir Arsenius 
atėjo pas Kovilio kliosztoriu 
Nabakovicz. Czia tiktai Arse-

Kamendantas iszejo už kliosz-jmimu'Serbas o del godumo gar- 
toriaus sienos ir visa minia, bes 
suriko: “ura!” taip kad kliosz
toriaus sienos sudrėbėjo. 
“Ura” reke be pertrauki o vi
sa žiopsojanti miniž, kurios 
balsas atsigarsejo net kitame 
Dunojaus krante.

— Karvedis — reke pulkas.
— Karvedis — atsigarsejo 

kitoje kliosztoriaus puseje.
— Jis duos rojams ’(kalioji- visas puses, pamėtė ginklus ir iszdraskyti ir lavonai visur ap- 

mo žodis kuri Madžiarai var- patronu tarbas, virto in veži- link iszmetyti; po szirmais me- 
toja del Serbu), save pažinti! mus -kurie stovėjo prie logerio džiais sukurtos ugnys.
— isz i 
sėjo.

Tada komendantas sznekejo 
in savo kareivius kuriuos ra
gino būti įsitikimais savo tė
vynei, turėti viena misli kad 
apgalėti neprietelius. Juk ka
res darbas yra greitas ir myris 
ant kares lauko yra saldus. Te
gul ima paveizdi nuo jo; jis 
esąs pasirengęs savo gyvybia 
aukauti del Madžiaru garbes.

Visi džiaugėsi isz kalbos sa
vo komendanto. Isz visu pusiu 
buvo girdimas pagyrimas.

Bet bubnu garsai sudundėjo 
ir visi keliavo. Ponu ulyczia 
buvo pilnai pilna žmonių. Isz 
kožno lango buvo .' matomos 
žmogystos, atsisveikinanezioš 
su savais. Jaunas vadas szoki- 
no savo dailu eržilą ir lingavo 
in abi ulyczios pusi. Isz langu 
skarytes plasnavo ir velijo ka
reiviams laime. Sunku apra- 
szyti vado džiaugsmai Jo kar- 
sztoje smegeninėje jau rodėsi 
paveikslas, buk jis, prieszus 
pergalėjus, pakeltas in genero
lą, gryžta namon.

Szitoje žmonių minioje buvo 
ir Arsenius. Jis mate szi visuo- 
meniszka judėjimą, girdėjo 
brolio sznekta ir kada jis gry
žo namon, jis jautėsi visai ki
tokiu žmogum. Szis vistiom^ 

.n i szkas-Jttde jima^^da^^ 
jo inspauda ir brolio fcalba 
jam parode visai kitoki kelia 
kuriuomi turi eiti.

Antra dienos ryta ant trūkio, 
kuris trauke Poszunu link, ra
dosi Arsenius . Nabakovicz. 
Nuo Poszunu per Vilūną jis va
žiavo in Karlava.

Vakare priesz szvento Ste
pono diena, buvo muszis prie 
Sentamaszos. Tiktai patsai 
Dievas szitoje kovoje saugojo 
Serbus. Asztunta valanda va
kare kapitonas Biga su Boro- 
dines antro batalijom) keturio
mis dalimis apsiaubė Sentama
sza. Apsiaubtieji isz viso turė
jo tik 1800 szaudykliu ir 1200 
vyru, kurie buvo apsiszarvoja 
vilycziomis ir dalgėmis. Ne
prieteliu, kaip paskui dažinota 
isz gromatu, buvo 25—30 tuks- 
taneziu su 40 armotu. Madžia
rai iszszove pirmąsyk su pasi
tikėjimu, jog Serbai bus apga
lėti. Todėl jau buvo nusiuntė 
reikalingus daigtus in Peszta 
del illiuminacijos (ant apszvie- 
timo) miesto isz priežasties pa
ėmimo Sentamaszo ir ant tos 
dienos buvo rengiamas Boro- 
dine balius. Urnai jie su visa 
savo gale puolė arit miesto. 
Aleksandrijos pėstininku pul- 

'ko batalijonas tris syk sztur- 
mavo bet kožna syki tapo at- 
musztas su didele patrota. Tū
las drąsus Madžiaras pasidrą
sino užlipti ant tvirtynes ir in- 
sikabinti in armota bet toje 
pat minu toje jo ranka buvo 
nukirsta ir visas perdurtas 
puolė žemyn. Ant nukirstos! po tam jis instojo in Percelio

pasidaręs Madžiaru. Jis 
vis dar drąsino kareivius, pri
mindamas, kad jiems reikia 
gryžti in Peszta apgaletojais ir 
baigdamas pasakė kad eitu ant 
szturmo.

Tuomi tarpu akies mirksny
je pėrszvilipe per ju rindas di- nius pažino priešzo lupimus ir 
džios kulkos ir kareiviai krito! žvcriszkumo pėdas: klioszto 
kaip lapai; likusieji pakriko in ■ rius buvo pelenuose, grabai

treczios puses atsigar- į dį] jigoniu ir sužeistųjų ir

bailiu 
bege-

trauke in Peszta. Vadas stovė
jo ant vietos kaip suszales. Jo 
Nardąs isz gėdos paraudonavo 
ir isz akiu riedėjo aszaros. Ke
li afjeieriai, prie jo prisiartino, 
pradėjo melsti kad gryžtu ad- 
gal.

:—Ne, paleiskite mane! Asz 
troksztu mirti! — Saulius rus- 
cziai atsiliepe.

—- Isz priežasties tu 
pasturlakų, kurie taip 
diszkai pasielgė?

—- Asz negaliu perkesti szia 
geda |— vadas atsake ir, kala
viju .iszsitrau'kes, norėjo sau 
gala padaryti.

Aficieriai pagriebė, isztrau- 
ke kqlavija ir ji nuvede in at
sargia vieta.

Szioje valandoje baisiai bu
vo sužeistas pulkauninkas Ba- 
konrj, kuris komandavojo 
Aleksandrijos pulką. Saulius 
iszsiprasze jo vieton, ka jam ir 
pavelijo ir Aleksandriecziai su 
nauju vadu ėjo szturman. 
Sztnrmas buvo baisus. Neprie
teliai taip prisiartino kad ne
buvo galima szauti, •— reikėjo 
griebtis už kardu ir vilycziu. 
Neprieteliai veržėsi ant gintu- 
yes, kaip inirte tigrai. Serbai 
juos jj^tikp su dalgėmis ir pjo
vė liapezius..ant tviytynes ar- 

w&ere.
Paliko ketures-deszimt lavonu 
prie gintuves; Madžiarai atsi
traukė nuo Sentamaszo. Patsai 
vadas buvo inžeistas.

Aleksandrijos batalijonas 
sziadien visai buvo iszkrikdin 
tas.

Madžiaru generolai už Sau
liaus Nabakovicz. drąsybe la
bai draugiszkai su juomi apsi
ėjo, sakydami: Jus sziadien 
iszsiteisinote priesz tuos visus 
kurie nuo jusu atsitraukia 
gryžo Pesztan. Jus ju geda nu
plovėte savo krauju!

Didis kareiviu trukumas pri
vertė Madžiarus prasiszalinti 
nuo kares lauko in Borodina. 
Kad Serbai butu tureja raite
lius, jie butu galėja vyti ne
prietelius ir tuos visai pakrik- 
diriti. Serbams truko žirgu to
dėl Madžiarai galėjo laimingai 
pasislėpti nevien dabar bet ir 
kitais' sykiais.

Serbus szita laiminga kova 
labai sudrutino. Taip juos at
rado ir Arsenius Nabakovicz ir 
tada nuėjo in liogeri.

Taip vadinamoje Rugsėjo 
kovoje, pas Sentamasza, ypa
tingai atsiženklino tūlas jau
nas žmogus, kuris tarnavo Mi
chailo eilese. Per jo drąsiai ir 
tvarkiai vestas musztynes Ser
bams pasisekė apgalėti prie- 
szus. Tas žmogus buvo tai Ar
senius Nabakovicz, Sauliaus 
tikras brolis.

Saulius per nuopelnus pir
moje kovoje buvo pakeltas in 
pulkauninką ir neilgai trukus

III.
Ant rytojaus, deszimta va

landa, pas Servitu kliosztoriu 
buvo susirinkęs didis žmonių rankos pirszto atrasta brangu armija jau generolu, 
pulkas. Kliosztoriaus kieme žiedą. Ant galo ėjo szturmuoti

— Kuriame sparne jus bu- esi juomi bet tu apsirikai, mis- ju!” 
lydumas kad tu toks sugryszi 
in Peszta. . . tau reikia mirti!

— Ka, ar tu jau pasiutai? —
— Tiesiamjame!
— Kuris bego nuo musuju"!
— Ne! bet tame, kuris pri- generolas suriko, matydamas, 

spyrė jus atsitraukti! — Arse-įkad brolio veidas baisiu pasi
nius su pasididžiavimu atsake.' dare.

— Buvo garsi kare!
— Apie tai jus geriau žino-1mirti! —

Aficieriai, szuvi iszgirde, 
tuojaus subėgo. Sztai Percels 
ateina. Jis puolė pagelbeti 
mirsz'tancziam bet veltui... 
Dar tas syki atidarė aids, no
rėjo ka sakyti bet lupos judėjo 
nieko nekalbedamos. Dar syki 
sunkiai atsiduso ir iszleido sa
vo duszia.

— Kas czia pasidarė? — Per
cels apsižvalgęs klausė.

— Kits niekas, kaip asz ji 
nuszoviau — Arsenius tykiai 
atsake.

— Kodėl tu ji užmuszei?
— Todėl kad jis iszliejo sa

vo tautos broliu krauja, degi
no ju namus ir draskė 'bažny- 
ežias.

— Man ding, kad ir tau pa
tiks drauge su juomi keliauti.

— Kodėl ne, jei tik duosite 
kelio laiszka... dviem keliau
ti daug geriaus.

— Tad veskite ji paskui! — 
Percels pasakė ir Arsen iu isz- 
vede.

Po deszimt minutu aficieriai 
pranesze Perceliui kad prisa
kymas iszpildytas.

— Kaip jis mirė? —^ Percels 
užklausė.

— Visai kaip kad nemislytu 
mirti! — aficieriai atsake.

—• Dyvina tauta, dyvihi žmo
nes! — Percels suszuko. — Jei 
jie daug tokiu didvyriu turi, 
tai mes niekad juos nėpergale- 
sime! f Galas.

— Sakau tau, czia reikia 
Arsenius narsiai šu

te. Iszneko: turi mirti nuo mano
— Dyvina kare isz visu, kiek' rankos ir szioje minutoje.

asz esu matos! Jau mislijome Saulius įgriebė už kardo bet 
kad apgalėjome, czia akies j Arsenius, tai užmatos, veikiai 
mirksnyje priesz mus pasike-| nuo skuomes ipaeme abi szau- 
iia, kaip isz žemes iszlindes, 
sveikas narsiu kareiviu batali
jonas. Nepraslinko ir poros' 1 i už savo nuodėmės, ka tu esi 
minutu, žiuriu — jau mūsieji' padaręs savo tautai! — Arse- 
bega ir iszsisklaido in szonus.
Koks tai batalijonas buvo?

— Basarabicziu isz Kikan- 
dos.

— Ir jus ten buvote?
— Asz kajmendavojau pir

mąją divizija!
— Bravo! — Bet sakykite, 

kodėl jusieji nepasinaudojo isz 
pergalėjimo? — Jus musu ka
res spėkas galėjote paimti iki 
paskutinamjam.

— Mes ta gana gerai žinojo
me. Mat, toks buvo musu val
donu parangumas. Tame laike, 
kada su jumis kariavome, mu
su paskutinesnysis pulkas nu
traukė Sakalu link, toliaus ir 
mes gavome prisakyma atsi
traukti.

— Labai esu linksmas pa
sveikinti taip narsu priesza!— 
Bet sakykite, kodėl man tokia 
guodone padarėte, mane atlan
kydami mano liogeryje?

— Meldžiu, pirmiausia pave
lykite man pasiszneketi su sa 
vo broliu, paskui viską žinosi
te!

Percels pažvelgė in genera 
la Nabakovicz, kuris, nesu
prasdamas kodėl, drąsiom aki

Tas Arseniaus szirdi užgavo.
— Ir tas viskas galėjo pasi

daryti mano brolio akyse, gal 
ir ant jo prisakymo!.— jis sau 
sznekejo.

Senasis nubudimo debesys 
ir vėl apdengė jo veidą. Per 
tris dienas isz skausmo jis ne
galėjo niekur rodytis. Jo szir- 
dis buvo baisioje kovoje. Ket
virtos dienos ryta jis atėjo pas 
pulkauninką sakydamas kad 
jam reikia eiti Borodinen.

— Ka? Ar jums jau gyvastis 
nebemaloni? — .pulkauninkas 
pasidyvydamas paklausė.

— Neimaž ne, bet asz pra 
szau nuo jusu jravelijimo! — 
Arsenius atsake.

— Ka tenai veiksite?
— Nieko kas musiszkiems 

galėtu kenkti.
— Ta žinau, bet žinau ir tai, 

kad ten yra nesaugu eiti.
— Taip, tai taip. Bet asz vi

sai esu atsidavęs musu gyveni
mui kuris gana pilnas baisy
bių.

— Todėl labiausia reikia sa
ve saugoti!

— Ponas pulkauninke! Asz 
jusu meldžiu, iszbildykite ma
no praszyma. Jeigu kada ant 
ko esu užsipdlnesįi, tai tegul ir 
szitas pavelijimas bus priskai- 
tomas prie man^južpelnu.

užsipelne ir ta veikei apturėsi- 
te! . I

— Bet asz jusuįmeldziu, leis
kite mane pas Borodine!

Pulkauninkas, 
kad -szi jaunikli nepersznekes, 
paklausė ir ji paleido. Ta pa- 
czia diena vakarop Arsenius 
atsidūrė pas prieszu pirmąją 
sargyba.

Ant jo reikalavimo kareiviai 
ji nuvede pas Perceli kur at
rado ir savo broli Šauliu kuris 
nusidyvijas apie brolio pribu
vimą, veikiai užklausė: kaip 
czia atsiradai?

— Isz Maszarines liogerio — 
Arsenius atsake.
— Kas jis per vienas? — Per

celis užklausė Sauliaus, maty
damas kad juodu sznekasi.

— Mano brolis, — Saulius 
atsake.

Percels pasikėlė ir pradėjo 
prisižiurineti Arseniui nuo gal
vos iki kojų; tada atsikreipęs 
tarė: Nėra ka klausti, kas jis 
toks. Toki panaszuma tarp 
broliu savo amžiuje nebuvau 
mates. Jei jis apsirengtu tavo 
rubais tai nei vienas nesakytu 
kad ne tu! Ar jis kares vyras?

— Ne žodžiu bet darbu! — 
Arsenius atsake.

— Ar buvai kada ant kares ?
— Tiktai dvylika sykiu.
— Ir pagal savo paproti 

sada prieszakyje?’
— Kaip kada pasitaiko.

— Suprantu! prieszakyje ka- 
. da einate ant kares ir užpaka- 
; lyje kada reikia atsitraukti., 

Tas lengvai suprantamas kadį

nuo skuomes paėmė abi szau- 
dykles.

— Melskis Dievop! tu mirsz-

niuš, mierydamas in broli sake.
Toje valandoje Sauliaus drą

si dvasia atsipeikėjo tikroje 
pilnybėje. Jis priesz broli ati
dengė savo krutino ir tarė: 
“Szauk, užmuszk mane kaip 
užmuszei tęva!”

— Tada asz buvau silpnas 
inrankis likimo galeje bet da
bar iszpildau jo vieta pilnoje 
spėkoje.

Szuvis trinktelėjo ir Saulius 
puolė ant žemes.

Arsenius priėjo prie brolio 
lavono, nubucziavo jo kakta ir 
tarė: “Dabar asz einu pas Per- 
celi, tegul su manimi apsieina, 
kaip patinka! Bet viena žodi: 
tu sakei kad dainius negali 
mirti del užganedinimo savo 
giliu jausmu. Tu neinspejai!— 
Žiūrėk, kaip asz pasiaukau-

Ir

Kaip baisiai ir nemielaszir-
jauni Madžiarai rengėsi in ka-' tas pulkas kuri Saulius valde, dingai Percelis už Sentamasza 
Te. Turijos kariaunos pulko Dabar tie rėksniai visai kitaip atkerszijo drąsiam Szaikaszos 
dalis skaitė savuosius prie ku- iszrode, kaip pirm keliu dienu batalijonui tai visai negalima 
rids kas minuta priauga skait-' Peszte. Tiktai vienu vienas' apraszyti. Daugiausiai žmones 
liūs. Isz visu pusiu buvo gir
dimi sžauksmai: ura! ura!..

veidas nebuvo persimainęs: tas keikia koki ten Madžiaru ge- 
buvo patsai vadas, Saulius, gi- nerola, Šauliu Nabakovicz, ku-

' .Iii ^r^L._žiur.e.ti.
Vienok Saulius paėmė kepure 
sakydamas: “Eiva pas ma
ne!” -1

— Už minutos busiu atgal!— 
Arsenius atsigryžes in Perceli 
sake. — Jus nuo manės gausi
te girdėti navatnu navatniau- 
siu dalyku.

Kada abu broliu buvo ineju
siu Sauliaus kambarin, jaunes
nysis veikei apsižvelgęs pate- 
mijo ant skuomes dvi szaudyk- 
les. Tada a'tsikreipe in Šauliu. 
Jo veidas buvo tamsus.

— Tu neklausei manes, ėjai 
pas juos, broli.

— Tu ir vėl dainuoji savo 
sena daina! Jei taip, tai geriau 
nesznekek!

— Ne, Sauliau, broli! asz su 
nauja daina, tiktai nežinau ku
ri tau geriau patifks: ar pirmo
ji ar dabartine!

— Na, tai kalbėk!
— Tu mazgojai savas rankas 

broliu' kraujuose! Arsenius 
kalbėjo, bet Saulius tylėjo.

—- Tu pražudei Szaikašzes 
bateli joną?

Saulius tylėjo.
— Iszsviedei isz grabo musu 

nemariojo Raiszio kaulus.
Saulius tylėjo.
— Tu musu szventiems 

veikslams iszbadei akis?
Saulius vis tyli.
— Kodėl musu gimine ryta 

keldama, vakare guldama tave 
keikia? Tave!

— Ne asz viską padariau.— 
Saulius arit galo atsiliepe, — 
bet inirsze kareiviai.

j — Tai gana, tu esi geras ge- 
musu drąsaus generolo broliui nerolas kad negali suvaldyti 
nėra g 
neesame kada susitikę kareje? guodone ir generolo ta pati,

— Daug sykiu. j
— Ar negalite pasakyti kur generolui!

taip? ! Tada abu aptilo ir ilgai ty-
— Pas Melance! — Arsenius Įėjo, iki Arsenius vela pradėjo:

atsake. i Tu troszkai būti generolu, jau

(matydamas

,pa-

vi-

Vyra savo už niek laiko, 
Ne gero valgio nepataiko. 
Visokiais žodžiais ant vyro 

plušta, 
Lupa patempus, iszrodb rusta, 
Visada savo vyra nūžiurinėja, 
Nebūtus daigtus prikiszineja. 
Juk ne dyvai, taip Užauginta,

Nuo mažens prie pikto pri-

Skrantone du gyvanaszlei 
susibėgo,

Ir karezema sau užsidėjo, 
Bet ne ilgai džiaugsmą turėjo, 

Mat szinkoriaus sesute at- 
lapsejo.

Dideli laruma padare, 
Broleli kas diena bare, 
Ant galo gerai insigere, 

Szinkor'ka kirvakoti nutverė, 
Sžoko ant savo marezios, 

Nežiūrėdama galvos, 
Su smarkumu per galva kirto, 

Martele tik keberiokszt ir 
parvirto.

Sziaip taip laukan isz vėžlio jo, 
Ir’szaukt paliemona pradėjo, 
O kraujai isz galvos tekejo, 
Badai ir smegenys byrėjo, 

Žmones apstojo, ant tuju dyvu 
žiurėjo,

Ir net pabugia drebėjo. 
Tuojaus ambulansas at- 

piszkejo,
Ba sužeistoji vos gyva gulėjo, 
Indejo ir in ligonbuti nuveže, 
O gyvanasžle pekszte nuvarė. 

Razbaininke lakupe pergulėjo, 
Ir da gera sztriopa užsimokėjo, 

Su tokiu gyvenimu 'tai jau 
gana,

Tarp tamšunu taip buna 
visada.

Ba ^Si tėvai, 
Toki ir vaikai.

Atsigimus nuo žmonių,
Turi būda gyvuliu,

Ne prie tanciaus, 
Ne prie ražancžiaiis.

Prie ko jaunos pripranta, 
Lyg vėlybai senatvei neat- 

pranta,
Gyvuliszkai auginta, gyvuliu 

bus,
Lyg smert tokia ir pasiliks.
Taip, mano mielos rūteles, 

Jaunos ir senelės,
Jeigu meszka iszmokina 

■szokti,
Tai ir jus turite išžmokt gy

venti.
•Savo vyrus paguodokite,
Szunc vietoje nelaikykite, 

Nes per vyra gera būvi turite, 
O be vyro varga velkate.;

Ne viena po jo mircziai fri- ' 
iszinasi,

Priesz visus jauna statosi.
Isz ko visi juokėsi, 
O net ir bjaurinusi.

Už keliu menesiu bobelė pa
sileidžia,

Nėši žemyn nuleidžia,
Tada ir apie nebaszninka 

atsimena,
Ir jau tuja komedijų buria 

gana,
Tada bobele pakutavoja, 
Nebaszninka vyra už kitus 

garbavoja.

>’alima kitaip elgtiesi. Ar J savus kareivius ! Kares pulko 
p. ~ ’
bet geda kares pulkui, geda ir

* * *
Taip, nekurie vyrai dideli var

ga turi,
Norints dirba ir czedija kaip 

priguli,
Bet kas isz to, jeigu niekszas

boba,
Ka vyras uždirba tai ji isz- 

duoda.
Vaiku nežiūri,

Bile ji gerai turi,

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir tolinus tos pta- 
naszystes pildosi. PrisiuSkite 
25c. stempomis o gausite pet 
paczta.

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



ŽINIOS VIETINES

— Tikra žiema. Daug snie
go ir didelis szaltis.
—Žmonelei turi nemažai dar

bo valdydami sniegą nuo uiy- 
cziu ir skerskelių.
iei turi nemažai ergelio priva j 
žinoti prie namu, nes prie kož- 
no randasi sniego kaip prie ko
kios fortecos.

f Praėjusia Subata, mirė 
namie Motiejus Labutis, 400 
W. Pine uly.. .sirgdamas tik 
trumpa laika. Velionis pribu- ’ 
vo isz Lietuvos apie 
apsi gyvendama s 
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko paezia Marcele 
ir sekanezius vaikus ir dukte- 
res: Magdalena, Alberta ir 
Franciszka ir Ana.s'tazijo na
mie. Bart asz i ene ir James’ieiie 
mieste; du anūkus; broli ir se- 
sere gyvenantieji* Hazleton’e, 
Pa.

. —* Nežinomi ■ jdeszikai ap
vogė sztora Sadausko, ant 728
E. Pine uly., paimdami kelioli
ka doleriu pinigais ir daug ta- 
voro. Vagys insigavo per skie
pą. Sadanckas atidaręs bizni 
isz ryto, patemino apiploszima.

— Ženybu laisnus iszsieme 
Raymondas 'Gizara su Helena 
Meszkiute, abudu isz miesto. 
Veselka atsibus už keliu dienu.

—< Gilbertono lokalus nu
tarė užbaigti straika ir sugryž
ti prie darbo. Gerai pasakė 
vienas isz anglekasiu kad žmo
nes nenori dirbti ir jeszko vi
sokiu priekabiu ir ne yra už- 
ganadinti isz nieko.

— Juozukas Sinkevicziu, 
devynių meįu, 321 W. Maple 
uly., suradęs, dinamitini patro
ną, norėjo pažiūrėti isz ko jis 
padirbtas ir nėr --o oky''iy_ 
neteko gailis tri^biirsztu k< 

rešes rankos. Vaikas likos tuo
jaus nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbute kur jam dakta
rai padare operacija.

— Gerai žinomas John Nol- 
ter, 319 W. Mahanoy avė., ku
ris kitados buvo kasyklų bo
sas, mirė Seredos vakara, sirg
damas koki tai laika uždegimu 
plaucziu. Paliko suaugusius 
su nūs ir dukteres.

— Seredąs vakara patiko 
staiga nelaime Knickerbocker 
kasyklose, kurioje likos už
musztas i npuldamas i n szaf ta, 
Franas Killey, 630 E. Pine uly. 
Koroneris F. Boczkauskas ty
rinės priežasti tos. staigios mir
ties.
t Utarninko ryta, aijiie 10 

valanda, Potitsvilles ligonbiue- 
je, mire Lois, 14 menesiu am
žiaus mylima dukrele ponstvos 
Antano Baranc.ku, isz Jermyn, 
Pa., kurie gyvena terp Scran
ton ir Carbondale. Mergaite 
sirgo nuo Kalėdų, uždegimu 
plaucziu, kada atvažiavo atsi
lankyti in sveczius pas 'tėvuku.-. |
F. W. Boczkauskus. 
Mahanoy avė. Nors 
Vincas ir Klementas Burke 
(.Lukszaicziai), stengėsi visom 
pajėgom iszgiallieti gyvasL i 
niąžiulelei bet Dievas pasiėmė' 
ja pas save. Mažiulele Lois 
buvo la'bai malonaus, linksmo 
ir mylimo budo mergaite, kuri 
mylėjo labai savo levukus, kai
po ir levukus Jokūbus Baraus
kus, Shenandoah. Veliones 
motina yra duktė F. W. Bocz- 
kauskti, redaktoriaus ‘Saules,’ 
tėvas yra sunum Jokūbo Ba
rausku isz Shenandoah. Likos 
Palaidota Seredoje, ant Szv. 
Jurgio Kapiniu, Shenandorije. 
Graborius L. Traskauskas lai- 
ddjo. Lai musu anūkėlė drau
gauja taip aniuoleliu dangaus 
karalystėje.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Alive
Ado

Torrington, Conn, j- 
czionais gerai žinomas

, , .mas Mažeikis, turintis apie 59Automobi-| ' . ' .įmetus ir pergyveno Amerikoj 
Į 38 metus; buvo nevedės.. Velio- 
(uis turi Lietuvoje broli ir vie
pia gimine czionais Amerikoj, 
i Visi jo draugai ir pažystami 
i lindi isz priežasties jo mirties 
,ir lai silsisi amžinam pakajuj? 
, szioj'e svetimoje žemeleje.

Haverhill, Mass, f Diena 16 
Adomas 

225 River uly., ir 
ta diena su

apeigomis Szv.

ISZ GYVENIMO JAUNO ANGLIJOS KARALIAUS.
Jaunas karalius Edvardas VIlLtas yra ge'ru spor smonu. Ant pirmū;iaio }>;iv< ji jojant laike me

tines medžiokles, antram paveiksle kada pribuvo in Suvienytas Valstijas ir Kanada, aut rubežiaus Buffalo, N. Y. Pa
veikslas nutrauktas kada radosi Long Island .1924 mete o paskutiniam paveiksle malonieji kaipo golfininka, Londone.

melu 
mieste. Pri- J Sausio mirė czionais 

į Leskauskas 
likos palaidotas 1 
bažnytinėms
Jurgio bažnyczioje. Pamaldas 
atlaike kunigas F. Norbuta. 
Grabo neszejai buvo: A. Ma- 
jauekas, A. Smith, B. Badzevi- 
czius, J. Valiukeviczius, M. 
Vėčius ir J. Buya. Palaidotas 
ant Szv. Patriko kapiniu.

Gilberton, Pa. — Sausio 27

viko bažnyczioje prasidės vie
nos savaites Misijos. Misijas 
ves Tėvas Bružikas. Laike Mi
sijų bus dvejos Miszios •— pir
mos 7-ta vai., antros 9-ta vai. 
Antras Miszias misijonierius 
atlaikys ir pasakys pamokslą. 
Vakarais pamaldos ir pamoks
lai 7-ta vai.

Misijos tai ypatingu Dievo 
maloniu laikas kuriame vi
siems duodama ypatinga pro
ga susitaikinti su Dievu, su
tvarkyti dvasini gyvenimą. 
Misijų dienos turi Imti bran
gios visiems, būtent kad pa
klydėliai' sttgryžtu, apsileidė
liai pasitaisytu o gerieji ge
resniais taptų. Todėl kviecziu 

“visus jiaraljijonus pasinaudoti 
' ežiomis Misijomis insigydami 
Dievo maloniu.

Kun. A. J. Alauskas.

— Gerai žinoma Margarie- 
ta Ragas, isz czionais, likos su- 
riszta mazgu moterystes su 
Charles Yurkens, isz Brook
lyn, N. Y. Nuotaka yra duktė 
pohstvos Motiejų Ragažinsku, 
isz czionais, kurie dalybavo 
vestuvėse.

KNYGUTES DEL GAVĖNIOS!

Stacijos arba Kalvarija, Vieszp., 
Jėzaus Kristaus, 10c. Graudus Verk
smai arba Pasibudinimas prie apmis- 
linimo Kristuso. (Pagal senoviszka 
Buda), 10c. Prisiuskite 20c., stem- 
pomis (po 1c.), o aplankysite tuojaus 
per paszta. W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa. (t.f.)

asai

SNIEGAS NUKRITO IR SZITOSE DALYSE AMERIKOS.
Ne tik mes czionais Pennsylvanijoj turime Sibiriszka szalti ir daug sniego bėt .szi- 

met jo gavo ir sziltesnes valstijos kokia tenais nebuvo mate ir neturėjo in laika 25 metu. 
Sztai kaip iszrodo aplinkine A tauta, Georgia, kur sniegine viesulą padare nemažai bledes, 
sulaiko beveik visa komunikacija ir padare daug bledes del gyventoju. Sziraet Floridoje 
taipgi szaltas oras padare daug bledes del augintoju visokiu vaisiu kurie nesitikėjo taip 
szalto oro kokis buvo szimet.

OCCIDENT
FLO U?.

miltai apgauna jus> m pa
baiga už tai kad nekurie kepimai isz 
tokiu miltu negali but suvąrtuoti — 
ir didesne dalis tu kepimu yra ne.su- 
vartuoti už tai kad nepatinka juso 
szeimynai.

Kiekvieni kepimai isz “Occident” 
miltu yra gvarantyti but užganėdi
nanti. Jeigu ne, tai juso pinigai bus 
sugražinami. Ypatingai tie miltai 
yra geri del visokiu kepimu k 
juso szeimynai patiko tėvynėje.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR

F sierai Deposit Insurance
Corporation

—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA

“SAULE” Mahanoy City, Pa,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Paskutines Žinutes DAUG VYNO.

New York. —Per straika va
rytoju elevatorių, augsztuose 
namuose, tukstancziai darbi
ninku negalėjo gautis prie sa
vo darbu ir turėjo sugryžti na
mo.

Philadelphia. — Arthuras 
Danley, 16 metu ir Lincoln 
Smith, vietoje eiti in mokslai- 
ne, nusidavė su luoteliu ant 
upes bet nelaime juos patiko ir 
abudu prigėrė.

St. Clairsville, Ohio. — Sze- 
rifai su pagialba žmonių isz- 
gialbejo bosus su 100 vaiku, 
kurie važiavo iii mokslaine. 
Bosai buvo užpustyti net 
pėdu sniego pusnyse.

16

(NEGEISTINAS SVECZIAS 
CARO PALOCIUJE.

Mete-1880, kada tai Rusisz- 
kas caras Aleksandras II-tras 
vos nebuvo užmusztas per 
bomba savo palociuje, St. Pe- 
tersburge, palicija tuojau s 
pradėjo daryti krata palociu- 
je ar kur nepasislepe tarp tuk- 
stanczio kambariu kokis anar- 
kistas. Laike peržiūrėjimo tų
jų kambariu nemažai nusiste
bėjo palicija kada rado ant 
antro laipsnio užpakaliniam 
kambarėlyje mužiką su jo kar- 
Ve, kuris tenais gyveno per 
daugeli metu bet niekas apie 
tai nežinojo.

Trupinėliai Apie ::
Moteresi . ,.

į viena bilijoną gorcziu visokiu 
moterį d vynu, arba tiek, kad pasidary-

j tu ežeras ant kurio ,galėtu 
plaukti 165 kariszki laivai. 
Kožnas Prancūzas iszgere ant 
meto paprastai apie penkioli
ka gorcziu vyno.

Ir ha i šiauše 
priesz zerkola cziauposi.

— Motere su falszyvais 
dantimis da nėra taip baisi 
kaip toji motere su falszyvu 
liežuviu.

— Moteres su savo vyrais 
taip daro kaip vaikai su var
iomis, — pirmiausia juos gau
do po tam kankina.

— Motere- tankiai klausia 
zerkolo apie sjavo patogumą — 
bet niekados neklauso tojo zer
kolo. [

—- Gamta’iszmintingai pa 
dare kad neapželdino moterių 
smakrus. Jeigu taip butu tai 
nebutu galima nuskust mote
res ir isz toą priežasties kad 
niekados jos burna neužsidaro.

— Kožna motere persimai
no ant aniuolo, katra skaito 
laikraszti “Saule” nes yra tai 
smagiauses ląikrasztis del mo
terių.

CZESNAKAS PRIESZ
PIKTAS DVASIAS.

Senovės laikuose žmones 
naudojo visokius burtus, užža- 
dus ir nesziojo medalikus kad 
apsiginti nuo piktu dvasiu ir 
kitokiu nelaimiu. Daniszki gy
ventojai privertinejo savo vai
kus kad valgytu tris kartus 
ant dienos szmoteli czesnako 
kad prie ju nepristotu piktos 
dvasios, vclnei ir raganos.

Franeijoj kas meta padirba

BALSAI ŽMONIŲ ANT 
ATMINTIES.

Kožna kalba, dainos ir bal
dai žymiu vyru ir moterių, ku
rie gyveno priesz 40 metu, yra 
užregistravoti ant fonografi- 
niu rekordu del ateities. 'Tokiu 
rekordu (padaryta lyg sziolei 
daugiau kaip 150 tukstancziu. 

INSTANT HOT WATER SjTJCE 
' 15 NOT EXPENSIVE

Teip; Jisai vėl piktas už tai kad .vanduo szaltas. 
Bet elektrikos szildimas vandens iszveng’tu ta pik
tumą ir suteiktu invales kai szto vandens. Todėl 
insigykite elektrikos saldi ma vandens juso stuboj 
o persitikrinsite kokiu tai le ngvu hudu galima visa
da turėti invales karszto vandens tik per atsukimą 
krano. Greitas, automatiszk as parankamas teipgi 
ne brangiai atsieina tik apie 12 centu per diena del 
vidutiniszkos szeimynos! Visiszkai mažai kada ap
svarstote kiek tai jumis sue x dina laiko ir darbo.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

fl -

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C'ty

J. Sakalauskas
, .Metuviszkas graborius 
u •h'.rmos klasos patarnavimas

❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖
331 W. Centre St., Shenandoah 

Telefonas, Dial, 2-1513

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

«u»tab<lo
i® PERSZALIMA ’
0110 ir KARSZTI : 

pirma dien»
Galvos Sk&usma'

Gyduole-Tabletai, in 30 tninutu 
MoRti*-No»ini laszai. Gausit aptitt&onė

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsaniuoto jas ::

Geriausis Ambulance — 
patarnavimas s z i o j

A* apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar

Jį, nakti. Visada turi pil- 
fepį na pasirinkimą meta- 

liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

i Turiu pagialbininke 
Ji moterems. Prieinamos 
įA prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-.T

ir!

Sunaikinimui Peršalimo 
KrutĮfteje 

reikalauki^ visame pasauly 
Pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą
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