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Isz Amerikos ISTRAIKAS DARAK- 40,000 MERGINU IR 
TORKU PASIBAIGĖ MOTERIŲ DINGO ___ ___

NELAIMINGA
MOTINA

r,;>..

APMALSZINO VYRA
MOTERE PANAUDOJO GE
RA BUDA ANT APMALSZI- 
NIMO SAVO GIRTO VYRO 

KURIS VOS NEUŽ- 
TROSZKO.

STRAIKAS DARAKTORKU 
PUBLIKINESE MOKYK

LOSE PASIBAIGĖ.

DINGO PRAEITA META 
AMERIKOJ.

NORI PARDUOTI SAVO 
DUKRELES.

Detroit, Mich. — Anele Boja- 
nek susiginczijo su savo vyru 
buk jis vaikszczioja pas kita 
moterele ir tai labai tarikei. Bo- 
janėk perpykęs ant savo pa- 
cziules pakele viena koja tiks
le inspirti pacziulei in užpaka
li bet kadangi jis buvo jau pu
sėtinai užsigėręs, tai neteko 
lygsvaros ir parvirto ant skry
nios kuri stovėjo už jo. Pacziu- 
le priszoko prie jo ir ingrudo ji 
in taja didele skryne, uždengė 
ir užrakino, paskui iszbegus 
ant ulyczios pradėjo rėkti gvol- 
tu: “Polio, morder, retavokite 
kas in Dieva tiki!”

Jos szauksma iszgirdo einan
tis artimoje palicijantaš ir at
bėgo pažiūrėti kas ten atsitiko. 
Motere pradėjo jam aiszkinti 
kad vyras nori ja užmuszti ir 
bijo ineiti in viduti. Palicijan
tas iszsitraukes savo lazda ir 
revolveri prisiartino ant pirsz- 
tu prie duriu manydamas kad 
vyras laužo rakandus ir langus 
bet viduje buvo tyku kaip gra
bas. Atidaręs duris palicijan
tas iszgirdo skrynioje silpna 
baisa žmogaus. Atidaręs skryne 
rado joje Bojaneka jau tik pus
gyvi.

Dalykas atsidūrė in suda. 
Moterele spyrėsi kad sūdąs jos 
vyra da nubaustu kalėjimu bet 
sudžia pasakė kad vyrukas jau 
ir taip už daug nukente ir pa
leido ji namo tik davė gera pa
mokinimą kad Mikutis daugiau 
nevaikszcziotu pas svetimas 
moterėles.

Shamokin, Pa. — Straikas 
publikinese mokyklose trijuose 
distriktuose, kuris tęsęsi per 
tris sanvaites, jau užsibaigė nes 
valdžia iszmokejo užsivilkusia Į 
mokesti ir vaikai sugryžo in 
mokyklas. Valstija paženklino 
pinigu kaipo ir Readingo angli
ne kompanija, užmokėti užsi
vilkusius taksinius mokesezius. 
Shamoku aplinkinėje aplaikyta 
122,250 doleriu del daraktorku. 
Gilbertone aplaike 28,000 dole
riu 37 daraktorkos per ka 
veik du tukstancziai vaiku 
gryžo in mokyklas.

be
su-

NELABA MOTINA KANKI
NO DUKRELE IR JA 

PAKORĖ.
Springdale, Ky. — Mrs. Vio

let Roche pakorė savo septynių 
metu dukrele ant duriu už tai 
kad mergaite pamelavo moti
nai, kokiam tai prasižengime, 
laikydama ja tame padėjime 
pakol ant riksmo mergaites ad- 
bego kapimynai ir ja paliuosa- 
vo isz tojo baisaus padėjimo. 
Motina buvo užriszus virve 
mergaitei ant kaklo ir pakabi
no taip, kad vos kojomis pasie
kė grindis. Kada mergaite pra
dėjo trokszti ir iszkišzo liežuvi 
kaip tai daro visi pakartieji tai 
motina da ant liežuvio užbėrė 
raudonu pipiru. Mergaite po 
tam apalpo ir butu buvus už
smaugta ant šmert bet kaimy
nai ja in laika užtiko ir nupjo
vė virve. Nelaba motina likos 
aresztavota o mergaite turėjo 
nuvežti in ligonbute ant gydy-

Washngton, D. C. — Negali
mas daigias kad czionais, Suv. 
Valstijose, kur randasi gera pa
licija, dingtų kaip akmuo van
denyje, apie 40 tukstancziai 

I merginu ir moterių praeita me
ta o bet tai yra teisybe. Dides
ne dalis tuju dingusiu paėjo isz 
mažesniu miesteliu ir kaimeliu 
kurios pribuvo in didesnius 
miestus ir dingo be jokios ži
nios.

Palicija greitai sujeszko ko
ki vagi ar raketieri kurie pra- 
siszalina su tukstancziais dole
riu isz batikos bet kada mergi
na dingsta be jokios žinios o tė
vai džiūsta isz rupesties kur ju 
mylimas kūdikis dingo tai pali- 
cijai tas mažai apeina o nekurie 
palicijantai da prigialbsti mer
gina pradangyt už keliolika do
leriu in urvas paleistuvystes isz 
kur jau neiszsigauna ant liuo- 
sybes o daugelis isz sarmatos 
atima sau gyvastis ir buna pa
laidotos ant miestiszku nežino
mųjų kapiniu. — Sarmata.

SZUO PASIKORĖ ISZ GAI- 
LESTIES NETEKES 

SAVO PONO.

mo.

KŪDIKIS GIMĖ BE AKIU.
Doyleston, Miss. — Pati Jack 

Bernston ana diena ligonbuteje 
pagimdė sveika ir drūta sūneli 
kuris buvo iszsivystines kaipo 
ir kiti vaikai bet su taja nelai
me kad neturėjo akiu. Daktarai 
ir specialistai peržiurėjo taji 
nelaiminga kūdiki ir nusprendė 
kad bus neregūs per visa savo 
gyvasti ir nereges svietiszkos 
grožybes.

MOTINA IR JOS DU SŪNŪS 
APKALTINTI UŽ ŽU

DINSTA.
White Claud, Mich. — Trys 

narei szeimynos, kurie prisipa
žino kaltais žudinstoje 20 metu 
amžiaus Helenos Cassidy, kad 
turėti apgloba ant jos keturiu 
mažu vaiku, likos nubausti ant 
viso gyvenimo in kalėjimą.

Elton Cassidy, 24 metu szvo- 
geris nužudytos, prisipažino 
buk tai jis ja pasmaugė po tam 
pakorė kad atkreipi nuo saves 
nužiurejima. Charles, 23 metu, 
vyras aukos ir Matilda, motina 
C’harleso ir Eltono, prisipažino 
kad eme dalybas toje žudinsto
je. ~ -  .»« -r

JAU TIK TIEJI TURCZIAI 
EINA ISZ PROTO.

Adrian, Mich. — Czionais at
sibuvo iszkilmingos laidotuves 
pastipusios angoriszkos kates. 
Kate gulėjo puikiam metali
niam grabelyje karavane, ku
riame gulėjo -daug puikiu žie
du, paskui karavana važiavo 
daugelis automobiliu ant kapi
niu. — Sztai žiedas Protesto- 
nisziko tikėjimo, kate arkitokis 
gyvulis turi tokias laidotuves 
kaip ir žmogus. — Nėra ko ste
bėtis, juk Protestonai netiki in 
užgrabini gyvenima.Acziu Die
vui kad tarp mus da nesiranda 
panasziu pasiutėliu.

Danbury, Ill. — Ant szunu 
iszkilmes M. O. James parga
beno szuni kad ji perstatyt ant 
tos iszkilmes. Szuo labai patiko 
kokiam tai Ed. Cummings, ku
ris už ji užmokėjo locniniiikui 
szirnta doleriu ir nusivedė na
mo. Ant rytojaus naujas locni- 
ninkas nuėjo pažiūrėti nupirk
to szunio bet rado ji kabanti 
ant lenciūgo be gyvasties. Szuo 
isz gailesties netekimo savo po
no, nakties laike iszszoko isz 
budos ir užsikabino ant lenciū
go.

Greenwood, Idaho. — Jos vy
ras yra mires keliolika metu, 
gimines ir kaimynai patys ken- 
czia varga kurie negali ja su- 
szelpti todėl Mrs. Vera Durkin, 
motina asztuoniu vaiku, apgar
sino laikrasztyje kad yra pri
versta parduoti savo dvi duk
reles kad galėtu tokiu budu isz- 
gialbeti likusius nuo bado ir 
gal mirties. Ana diena surasze 
sekanti apgarsinima in vietini 
laikraszti:
“Ant pardavimo: — Dvi gra

žios mergaites, 2 ir 4 metu am
žiaus. Noriu jas parduoti nes 
negaliu iszmaityti asztuonis 
vaikus ir save. Koyojau sunkei 
del gyvasties ir įjutariau kad 
idant gyventi del likusiu vaiku 
turiu parduoti dvi isz ju. Du 
mano vyriausi vįikai neteko 
darbu ir negali aplaikyti kitu. 
Iszdaviau paskutini centą o pa
ti negaliu aplaikyti darbo. Ne
noriu vogt, priesziptis tiesoms, 
ubagaut arba sukruvint savo 
rankas nekaltu kraują savo kū
dikiu per žudinsta, todėl tik 
vienas kėlės man pasilieka — 
parduoti mano mylimas dukre
les. — Nuliudusi motina, Mrs. 
Vera Dulkiu, Relit nee, Ohio.”

SENIAUSES MEDIS ANT 
SVIETO.

San Marino, Calif. — Zinu- 
nai užtvirtino buk milžiniszkas 
ąžuolas, kuris randasi netoli 
miesto yra vienatinis tokis me
dis ant svieto nes sziadien skai
to jis sau puiku arnži 1,200 me
tu. Turi jisai aplinkui 60 pėdu.

DAUG TAIP
ATSITINKA

KIEK TAI PANASZIU ATSI
TIKIMU ATSITINKA TĖVY

NĖJE KADA VYRAS ISZ- 
KELIAUJA IN AMERIKA.

Chicago. — Ana diena Mar
tinas Czerneckis užvede skun
da priesz savo paezia Jeva ant 
persiskyrimo, nors ji negyvena 
Amerikoj. Jo svarbiausi liudi
ninke yra Apolonija Dyjak ku
ri nesenei pribuvo isz tėvynės 
ir liudijo priesz Jeva kuri gy
vena Lenkijoj.

Apolonija liudijo buk kada 
Martinas iszvažiavo in Ameri
ka, 1930 mete, jo motere tuo- 
jaus užmirszo apie savo vyra ir 
pradėjo gyvent “ant vieros” 
su kitu vyru. Negana to, iszva- 
re isz namu 14 metu dukrele 
kuri turėjo jeszkoti pastoges 
pas svetimus žmones. Mete 19- 
33 Martinas iszsiunte paežiai ir 
dukrelei pinigu kad pribūta in 
Amerika bet motere tuos pini
gus praleido su savo prielaidi- 
niu ant geru laiku ir da visaip 
iszjuokinejo vyra priesz kitus 
žmones.
Martino pati sakydavo Apolo

nijai buk nenori daugiau maty
ti savo vyra nes jai geriau gy
venti su kitu. Sudžia iszklauses 
iszpažinimo liudininkes davė 
Martinui persiskyrimą ant tu
ju pamatu. Dabar Martinas isz
siunte laivakorte del savo duk
reles kad pribūtu in Amerika 
pasaldyti jo gyvenimą.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
atsitinka kada vyras iszkeliau- 
ja in Amerika o jo moterele su- 
sinesza su kitu ?

Isz Visu Szaliu
MOTERE KURI MIEGA JAU 

25 METUS.
Bulawayo, Pietine Afrika., 

—Ona Swanepoel ana diena 
užbaigė savo 25 metines sukak
tuves nuolatinio miego. Dak
tarai Johannesburg© ligonbu
teje stengeisi pagerinti josios 

[padėjimą, bet abejotina ar ka
lia toji motere pasveiks. Toji 
motere turi protą mažos mer
gaites, bovinasi su lėliukėms ir 
niekad nesilanke in mokykla. 
Norints jos padėjimais sziek 
tiek pagerėjo in laika paskuti
niu asztuoniu metu bet Ona 
vis užmiega drutu miegu ir to
kiam padėjime pasilieka per 
kėlės 'sanvaiteis. Motere turi 
putmeni ant smegenų ir tas yra 
priežastim jos nuolatinio mie
go.

DREBĖJIMAS SUKRATĖ 
VISA PAKRASZTI 

JAPONIJOS.
Akita, Japonija. — Visi gy

ventojai skaitliuje 60 tukstau- 
cziu iszbegiojo in laukus ka
da smarkus drebėjimas žemes 
sukratė szi miestą, kuris buvo 
smarkiauses in laike 25 metu. 
Badai apie 50 žmonija ’likos už- 
musztia ir szimtai sužeisti, 500 
namu sugriauta ir apie 600 su
ardyta. Dalis paki-a'szczio Oka 
inlunkes, ingriuvo in mares. 
Po drebėjimui miestas Funa- 
koshi pradėjo degti, mieste A- 
kita teipgi padaryta daug ble- 
des. Daugeli geležinkeliu isz- 
sukinta, kad trukei negalėjo 
eiti. Visi telegrafos dratai ir 
telefonai sutraukti, todėl nega
lima aplaikyti užtikrina neziu 
žinių kiek isztikruju padaryta 
bledes.

ANGLISZKA KARIUOME
NE UŽMUŠĖ 35 

IIAISZTININKUS.
Bombay, Indija. — Anglisz- 

ka kariuomene buvo iszszauk- 
ta apmalszyti. maiszati. kada 
kareivei ketino aresztavoti tu
la Indusu vada. Likos užmusz- 
ta 35 žmonių 28 sužeista ir 
daiuig aresztavota. Badai mai- 
szatis prasidėjo, kada pulkas 
kareiviu suszaude kelis Indu- 
sus už koki tai prasižengimą.

KŪDIKIS GIMĖ SU SZIR-
DŽIA ANT KRUTINĖS.
Kopenhagen, Deniarkas., —: 

Daktarai isz Odens ligonbųtes, 
paskelbė apie gimimą kūdikio, 
kurio szirdis vietoje būtie pa
prastoje vietoje po kratine, tai 
buvo isz virszaus. Yra tai vie
nas isz recziausiu atsitikimu 
ant svieto. Daktarai nutraukė 
krutamaji paveiksią kūdi
kio, bet in valandėlė po tam 
kūdikis mirė.

NUŽUDĖ PACZIA IR 
PATS SAVE.

Westminster, Tenn. — Ed
win Bosse, anglekasis, inejas in 
Baptistu bažnytėlė, kur jo mo
tere sėdėjo su kokiu tai vyra ir 
tame laike kada jo szvogeris, 
Rev. M. Anstell, kalbėjo pa
mokslą, szove in savo aezia, po 
tam paleido kulka in savo sme
genis. Abudu mirė tuojaus.Bos- 
se nuo kokio tai laiko gyveno 
persiskyres nuo savo paezios o 
kada dažinojo buk ji pradėjo 
draugaut su keikiu tai vyru, nu
ėjo in bažnyczia .užbaigti gy
vastį drauge su savo paezia.

CZYSTINO CZEVERYKUS 
ANT ULYCZIOS KAD PA

STOTI ARTISTE.
Atlantic City, N. J.-— Nuo 

keliolikos metu vienatiniu jos 
tikslu gyvenime yra, pastoti 
žymi artiste—muzikante, bet 
kokiu budu taji tikslą galima 
butu geriausia pasiekti tai 18 
metu Ada Kalb nežinojo. Dirbo 
ji sunkei visur bet pinigu nega
lėjo surinkti nes kone viską isz- 
duodavo ant pragyvenimo. 
Sztai puolė jai in galva gera 
mislis. Jeigu vaikai išdirba ge
rai ant czystinimo czeveryku 
del žmonių tai kode! ji negalė
tu užsidirbti czystiiiama cze- 
verykus. Nusipirko au dėžutė, 
szepeczius ir szvaksc ir pradėjo 
varyti bizni prie di
lio. Už uždirbtus pir gus vaka
rais lankosi in muzikos konser
vatorija, kur mokiu įsi grajyt 
ant skripkos o prof eteris kalba 
kad Ada už keliolik 
eis laipsnio didelio 
turi prigimta norą ; 
mosi muzikos.

Taip, darbo nereikia sarma
tytis, kokis jis nebi t 
nesza teisinga pelui 
Amerikoj galima vi 
tik nereikia tinginia

VISZCZIUKAS SU KETU
RIOMS KOJOMS IR 

SPARNAIS.
Warrington, Pa. — Mrs. Ed

na Carpp ana diena parodinejo 
savo kaimynams nepaprasta 
viszcziuka kuris buvo iszpere- 
tas per viszta, turėdamas ketu- 
res kojas ir keturis sparnus. 
Viszcziukas yra gyvas ir kaip 
rodos augs.

elio bote-

KAREIVIS PASIRĖDĘS 
IN SZAKUTES.

Į

Szitas Angliszkas kareivis 
yra pasirėdęs in szakutes ir la
pus kad jo nepažintu eroplanai 
isz virszunes. Taip buvo pasi
rėdė Angliszki kareivei laike 
paskutiniu manevru ir ne vie
nas likos nesusektas.MOTINA NUŽUDĖ SAVO 

AKLA SUNU.
Davenport, Anglija.,— Na- 

szle Katre Jameson, likos už
daryta in kalėjimą už nužudy
mą savo 16 metu aklo sūnaus. 
Jaunikaitis likos surastas pa
kartas motinos kambarėlyje. 
Pagal daktaro nusprendimą, 
tai jaunikaitis neateme sau gy
vastį ir tuojaus puolė nužiūrė
jimas ant motinos. Kada gy
ventojai miestelio dagirdo apie 
tai, susirinko didele myne 
prie josios gyvenimo, kerszin- 
dami ja pakarti, bet palicije 
iszvaike susirinkusius ir ja su
ome.

KERSZINA JI NUŽUDYT UŽ 
ISZLEIDIMA KNYGOS 

APIE HITLERĮ.

Paskutines Žinutes
Everett, Mass. — Tarp strai- 

kieriu ir darbininku dirbaneziu 
ant doku, kilo kruvini musziai 
kuriuose likos sužeista keli 
istraikierei. Palicija turėjo pa- 
nąuoti aszarines bombas ant 
apmalszinimo maisztininku.

Casablanka, Moroko. —; Per 
nukritimą didelio eroplano, li
kos užmuszti devyni pasažie- 
rei. Priežastis nelaimes buvo ta, 
kad ant sparnu radosi už daug 
ledo.

Pottsville, Pa. — Naujas kon
traktas likos pasiraszytas per 
M. E. Jurkovski loenininka 
Bear Valley Coal Co., ir angle- 

i kasiu, prigulineziu prie-Pro
gressive Mine Workers of Am
erica. Mokestis bus ta pati ir 
dienos darbo pakol naujas kon
traktas bus pasiraszytas.

GERAI PASAKĖ.

Mažas vaikas: — Del ko to
sios žuvys neiszdūoda jokio 
balso?

Tėvas: — Kokis tu kvailys, 
mano vaikeli. Nu-gi asz tave 
panardysiu, tai ar galėsi isz- 
duot baisa.

MALDA ISZKLAUSYTA 
IR ISZSIPILDE JU

PAGEIDIMAS.
Blanford, R. I. — Edwardai 

Wickford’ai meldėsi per devy
nis metus kad juos Dievas ap
dovanotu kūdikiu bet ju malda 
buvo neiszklausyta. Kada ana 
diena ėjo gult, iszgirdo kūdikio 
verksmą prie duriu ir abudu 
nuėjo pažiūrėt kas ten galėtu 
būti. Rado gurbą kuriame gu
lėjo kūdikis o ant jo szlebukiu 
radosi prisegta sekantis laisz- 
kelis: “Meldžiu jus szirdingai, 
auginkite szita mažiuleli kaipo 
savo nes asz neturiu kuom o ži
nau kad pas jus bus jam gerai 
ir ji mylėsite. — Nuliudusi mo
tina.”

Wickford’ai su džiaugsmu 
priėmė taja dovanele džiaugda
miesi kad ant galo j u malda li
kos isz'klausyta. - _. -

JU

s metu da- 
irtisto nes 
at mokini-

u bile at- 
į. Czionais 
to dastoti 
i.

George Palmer Putnam, isz- 
duotojas knygų ir vyras žuvu
sios lekiotojo® Amelia Ea. hart, 
peržiūrinėja knyga kuri buvo 
perszauta per revolverio kulka. 
Knyga vadinasi “Žmogus, ku
ris nužudė Hitleri.” Priek tam 
buvo jam nusiunsta kersztas 
kad jis bus nužudytas už isz- 
leidima tosios knygos. Putnam 
inteike taji davada del palici- 
jos. Toje knygoje yra apraszyta 
buk Hitlers likos senei nužudy
tas o jo vieta užėmė žmogus 
kuris yra panaszus in Hitleri 
kaip du laszai vandens ir apie 
tai niekas nežino tik didžiausi 
valdiszki virszininkai. Ar tai 
teisybe tai neisztyrineta nes 

i niekas apie tai nežino Vokieti
joj- ___ __

ŽVERISZKAS
UŽVIDEJIMAS VYRO.

Paryžius, Francija.,—• Būda
mas baisiai užvydus savo pato
giai motere1!, Ances Lecomte, 
užtikęs ja kalbant su kokiu tai 
įiepažinstamu vyru, nusivedė 
namo, k'ulr ja nemielaszi rd ingai 
sumusze, supjaustė veidą su 
britva ir apde'gimoWeida su ži
binte, po tam paemias sa vo au
ka ant pecziu, nunesze in arty- 
ma svetaine kur atsibuvinejo 
szokis ir inmete mirsztanczia 
terp szokyku. Vėliaus vyras 
pasidavė in rankas palicijos.



S A U L K ’ ’ IVIATTAMOV CITV PA.

Kas Girdėt
Profesoris Walter Hazlett 

isz Indianos Universiteto, aisz- 
kindamas nauja istorija Euro
pos ir sziadienini tenaitini pa
dėjimą, kalbėjo apie ateiti ko
kia bus ant svieto netolimoje 
ateityje. Kalbėjo jisai apie di
dele svieto žinysta, stebuklin
gus iszradimus visokiu gam- 
tisžku slaptybių. Svietas nebus 
apsunkytas sunkiu darbu nes 
bus iszrastas lengvesnis būdas 
darbo nes maszinos dirbs sun
kiausius žmonių darbus.

Miestai visai persimainys — 
bus apszviesti be pagialbos 
dratu, per reidio bus varomi 
ėroplanai, geležihkelei, laivai, 
automobilei ir kitokios maszi
nos. Žmones tik maustys o min
tys ju varys maszinas.

Bet ateityje bus ir kares bai
sesnes. Armotos vems baisia 
liepsna kuri sudegins visas ka
riuomenes o ir visas valstybes. 
Trucinanti gazai užmusz vis
ką kas tik stoves ant kelio. 
Ateis baisus laikai — laikai 
stebetinū iszradimu bet bai
siausiu kada dings tukstaneziai r 
žmonių nuo tuju baisiu iszradi
mu.

Bet užmirszo ponas profeso
rius kad žmogus gali iszrasti 
budus kurie gali toms baisy
bėms užbėgti nes žmones gei
džia daugiau malszu gyveni
mą ne kaip kovoti vieni priesz 
kitus.

Kada buvo geriausi laikai O I 1K O °ruse Lukszto ropieros
Ant tojo ’klausymo atsako 

didelis Najorkinis biznierius 
kuris pasakė kad tada buvo ge-į 
riausi laikai kada pribuvinejo' 
in Amerika grinorei, tada pra-

Treczias Prisakimas Dievogo ir Evangelijoj nėra jokio isz- 
aiszkinimo kur Kristus radosi! Suvienytose Valstijose? 
per taji laika.

Sztai nekurie mokslinczei ku
riems nesenei pasiseko nuke
liauti in giluma Azijos in Tibe
tą, uždrausta sklypą, tarp Hi-
malejaus kalnu, kur retai kada monyste žydėjo, fabrikai ir ka- 
inleidžia balta szetimžemi, pa
siseko surasti senus dokumen
tus kuriuose paraszyta ir mine- 
vota apie koki tai jauna žmogų 
vardu Issa (gal Jėzus) kuris 
atkeliavo in tenais tiksle jesz- 
kojimo mokslo, mokyta per 
dvasiszkus Buddo.

Tas gal yra geriauses iszaisz- 
kinimas slaptybes ir gyvenimo 
Jėzaus nuo 12 lyg 30 metu Jo 
gyvenimo. Gal but, bet mokslas 
ir žinysta ateityje išzras dau
giau teisybes apie taji klausy
mą.

syklos dirbo ir niekas nekente- 
jo kaip sziadien. Biznierius tu
ri tiesa.

ninkas ir 1.1. Ūki imama vest 
telefono pagelba; todėl, kad 
szeimininke neina savo parei
gu. Ne. Ji guli patale.

Toliau jis negalėjo skaityt, 
todėl kad jo akyse pradėjo 
temt, kaip buna su skėnstan- 
cziu, kuomet jam prisieina žili

Sziadieniniuose laikuose vy
rui yra reikalinga dvi paczios: 
viena del virimo sziokiu tokiu 
pietų o kita kad lakstytu po 
kūmutes, teatrus, bridžius ir 
bambileis.

Sztai prasarga del klegen- 
cziu moterėliu.

Oklahoma City, Oklahomoje, 
vyras nužudė savo pacziule ir 
užkasė ja in grabe. Kada žu- 
dinsta iszsidave, vyras aiszki- 
no kad negalėjo ilgiaus nukens- 
ti jos nuolatinio klegejimo. Pa
cziule jam nedavinėjo ramybes 
norėdama dažinoti kiek jis už
dirba ir praleidineja ir už tai 
panesze mirti.

O gal moterėle ir turėjo tiesa 
žinoti kiek jos vyras uždirba.

Į Paskutinis vežimas nuvažia- 
' vo; gyventojas, jaunas žmogus 
su gedulą ant skrybėlės, da kar
ta atėjo in butą, kad insitikri- 
nus, ar nėra kas nors užmirsz- 
tas. — Ne, jis heužmirsžo nie
ko, visiszkai nieko; ir sztai jis 
iszejo in prieszkambari, beveik 
nusprendęs nebegalvot dau- ret pro suru vandeni. Bet ten 
giau apie tai, ka jis pergyveno buvo paraszyta:Laidotuviu biu 

į tame bute. Bet ka-gi, priesz-'ras. Tuo visa pasakyta._ Vie- Boję o ir savo vaikus prispir-
• kambary, szale telefono buvo1 
prikalta puse lakszto popieros
ir visa buvo iszraszyta invairia skliauteliuose buvo paraszyta:', Bus, einant Nedelioje ant Mi- 
raszysena, viena — aiszkiai, ra-’ iszmusztas medžiaga. i sziu, verkdavo graudžiai. Vie-

PRIEŽASTIS MUSU 
NELAIMIU.

GAILESTIS IR UŽMO
KESTIS.

Viename kaime radosi žmo
gelis kuris turėjo taji paprati
mu jog ka turėjo padirbti Pa- 
nedelyje tai padarydavo Nede-

nąs didesnis ir vienas mažesnis/ davo prie darbo. Vaikai maty- 
— reikia suprast — karstas! Ir! darni savo draugus pasiredžiu-

Isz Arkangelio, Rusijos, da- 
nesza telegramai buk tenaitine- 
je aplinkinėje likos iszkastas 
isz peikiu priesz-patapinio žve- 
rio dantis kuris turi viena met
rą ir 25 kilogramus sunkumo. 
Yra tai didžiausias dantis se- 
noviszko žvėries koki kada su
rado ant svieto.

Sztai atsitikimas isž Bolsze- 
viku rojaus kuriame kėnezia 
daug mokytu ir auksztos kil
mes žmonių. Tūlas Amerikonas 
su paezia atvažiavo in Moskva 
ir sutikės 16 metu vaika, už
klausė jo kaip gautis in muze- 
ju. Vaikas dasiprato kad kelei
vei negali gerai kalbėti Rusisz- 
kai todėl atsiliepe in juos Ang- 
liszkai: “Esmių nudžiugęs kad 
jus sutikau. Asz ne esmių Ko
munistu. Mano tėvas buvo žy
miu Rusu kitados bet likso už
musztas paskutinėje revoliuci
joj o asz pasilikau su motina. 
Mano motina kitados^ gyveno 
dideliam palociuje bet sziadien 
gyvena tik vienam mažam 
kambarėlyje ir duoda lekcijas 
kad nemirti isz bado. Asz dirbu 
teatre ir gaunu ant dienos 50 
centu ir isz to turime gyventi. 
Mano motina yra Dievo-bai- 
minga motere bet kitos moteres 
isz josios szandija kad tiki in 
Dieva. Turiu turtinga teta Le
ningrade bet negalime su ja su- 
sineszti nes Komunistai mus 
labai vaktuoja ir nepavelina 
mums iszvažiuoti isz Rusijds. 
Bolszevikai neužkenezia roja
listu (tieji kurie gėidžia kad 
sugryžtu vela carizmas). O, 
kad tik mes galėtumėm gautis 
in Paryžių. ’ ’

Tokis tai sziadieninis padėji
mas inteligentu žmonių Bolsze- 
vikiszkoje Rusijoj.

Turtingas Paryžiaus gyven
tojas Liudvikas Charterier, 
susilaižino su draugais kad pa
statys narna isz popieros. Isz 
pradžių visi juokėsi isz jo ir lai
ke ji už beproti bet jisai nusi
pirko žemes, pradėjo atvežti 
maisžima isz popieros, po tam 
atgabeno visokes maszinas ir 
darbas prasidėjo ant gero. Isz 
tojo maiszymo sumaiszyta ei2 
mentas ir inaszinos pradėjo 
dirbti popierines plyteles. In 
laika trijų menesiu namas li
kos pastatytas.

Francuzas laimėjo laižybas 
bet in menesi laiko kokis tai 
Amerikonas atejas pas ji sako: 
“Tavo iszmislas yra nepapras
tas bet asz turiu da geresni už-

Vienas isz musu skaitytoju, 
skaitės Raszta Szventa (Bibli
ja) ir Gyvenimą Kristaus, ra- 
szo pas mus su užklaUsymu: 
“Kur buvo Jėzus Kristus nuo 
12-to meto lyg 30-to meto savo 
amžiaus?” nes apie tai jokio 
apraszymo nėra 'biblijoj ir ne- 
paraszyta kur Jis per taji laika 
buvo.

Mokyti 'žmones ir tyrinėtojai 
senoviszku rasztu užklausia 
kur buvo Jėzus Kristus nuo 12 
metu kada Ji matom bažnyczioj 
Jeruzaleme tarp mokytiniu. 
Bet nuo dvylikos metu Jis din-

' Per daugeli metu ant uly- 
czios Szv. Motiejaus, Venecijoj, 
Italijoj, pasirodydavo dvi mo
teres kurios atkreipė atyda ant 
saves nuo visu gyventoju o ir 
keleiviu. Pirmutine isz ju buvo
tai sena susikuprinus ir apdris- j manyma. 
kusi ubage kuri melde almuž- 
nos nuo praeigiu. Kas matyda
vo sena ubage, apdovanodavo 
ja apseziai o ypatingai Ameri
konai ir Anglikai. O kad Vene
cijoj ubagavimas yra rustai už
draustas todėl palicija ant se
nukes žiurėjo per pirsztus ir 
jos nenubausdavo.

Kita motere irgi nemažai at
kreipė atydos ant saves. Buvo 
tai jauna, pilna gyvybes ir pa
togi mergina kuria pažinojo vi
sas miestas. Kasdiena važinė
davo puikiam automobiliuje 
grąžei pasirėdžius, praleisda
ma pinigus po visokes kazirnin- 
ku urvas ir viesznamius. Pali
cija ja pažinojo gana gerai bet 
atsitikus kokiai tai nelaimei 
vienam vieszbutyje, palicija 
pradėjo ruseziau tyrinėti jos 
gyvenimą ir pasielgimus.

Ir kas isz to pasirodė? Sztai, 
kad toji sena, susikuprinus ir 
apdriskus motere ir toji patogi 
mergina, buvo tai viena ir ta 
pati ypata. Palicija negalėjo ja 
prispirt prie prisipažinimo del 
ko vede toki gyvenimą. Tik 
tiek dažinojo kad isz ryto pasi- 
redydavo ant senos ubages 
idant melsti auku o vakare pra
leisdavo pinigus ant visokiu 
smagumu ir linksmybių.

Priežastis dvigubinio gyve
nimo moteres, kaip nekurie ma
no, yra tas, kad mergina paeina 
isz augsztos Vokiszkos gimines 
kurie neteko visko per* kare o 
dukrele, papratus prie lengvo 
gyvenimo, ėmėsi ant tokio bu
do gavimo pinigu del links- 
maus gyvenimo ne kaip paleis
tuvauti.

* VIr ant artimos vietos szale jo 
namo, Amerikonas pastate pui
ku paloceli vien tik isz bonku. 
Sunaudojo jis apie 50 tukstan- 
cziu tuszcziu bonku ant pasta
tymo savo namo.

Vienoje publikineje mokyk
loje Szkotijoj isz devynių szim- 
tu vaiku randasi asztuoniolika 
poru dvynu — deszimts poru 
mergaieziu ir asztuonios poros 
vaiku.

ISZ LIETUVOS
ISZVEŽE PINIGUS 

IN MALUNA.
Sziauliai.,— Klaipėdos nete

kus ir kilus Lietuvos visuome
nėje nerimui, kai kurie pilie- 
cziai uoliai eme rinkti sidabri
nės monetas. Kaip kas, sako : 
Mokejes net po 12 litu už sida
brini deszimtlifi. Matyt nerimą 
pergyveno ir tūla ūkininkė N., 
kuri susikralpsžcziuisi 120 litu 
sidabriniais penklieziais' ir de- 
szimtlicziais, paslėpė juos svir
ne rujgiu maiszė. Visa nelaime, 
kad vyras viena turgadieni sū- 
galVojo nuvežti daigius in maiti
na ir .sumalti miltu. Nežinoda
mas nieko apie paslėptus pini
gus, jis atidavė maisza rugiu in 
malūną,-kur tik girnose tepa- 
aiszkejo, kad malami in miltus, 
pinigai. Sunku insivaizduotli, 
kokia panika pergyveno žmo
na, sdžinojlulsi savo paslėptu 
pinigu likimą.

64 METU BATSIUVYS; 14 
VAIKU TĖVAS.

Ariogala.,— Ariogalos bat- 
siuvis Pranas Urbonas, 64 me
tu, yra 14 sveiku vaiku tėvais. 
Isz ju paežiam jauniausiam tik 
6 men. Kadangi Urbonas vi
sai neturtingas, tai jam kai'p 
gausios iszeimos tėvui norima 
paskirti paszialpa vaiku auklė
jimui.

—-‘ Paprastas plaukimas 
laivo ant mariu yra 1,200 pėdu 
lip viena minufta.

. , • -I --
szalu, kita — uodegutemis, tai) Toliau nieko nebuvo. Visa 
juodu paiszeliu, tai raudonu, baigėsi medžiaga ir daugiau 
Ten buvo visa ta žymi istorija, 
invykusi .trumpu dvieju metu 
laikotarpiu. Ten buvo visa, ka 
jis norėjo užmirszt; žmogaus li
kimas ant iaksžtelio popieros...

Jis nuėmė lakszta; tai buvo 
paprasta, geltona, blogos ru- 
szies popiera. Jis padėjo ja ant 
atviros krosnies lentos svetai
nėje ir pasilenkęs ant jos, eme 
skaityt. Pirmoje vietoje buvo 
paraszyta jos vardas Alisa, pat 
gražiausias vardas, koki jis ži
nojo, todėl, kad tai buvo jo su
žadėtinės vardas. Ir numeris— 
15.11 Tai buvo panaszu in psal
mes numeri bažnyczioje. Že
miau buvo paraszyta: Bankas. 
Tai buvo jo darbas, szventas 
darbas, suteikęs duona, namus 
ir žmonos buvimo pagrindą. 
Bet tas buvo perbraukta. To
dėl, kad bankas suiro, bet jis 
iszsigelbejo in kita banka, per- 
gyvenes trumpa laika dideliu 
baiminimusi.

Ir sztai iszsipilde. Geliu san
krova, vežikas. Tai buvo susi- 
žiedavimas, kuomet jo kisze- 
nius buvo prikimsztas pinigu.

Paskui rakandu sankrova 
drapiruotojas: jis intaiso butą. 
Iszsiuntinejami: jie pervažiuo
ja.

Bilietu kasa operoje: 50.50. 
Jie nesenei susituokė ir vaiksz- 
tinejo in opera sekmadieniais. 
Ju geriausios valandos, kuomet 
jie patys sėdi tylėdami ir susi
tinka, grožyje ir garsu suderi
nime, passkiszkoje szalyje. Ki
toje, uždangalo puseje.

Czia isz eiles eina vyriszkas 
vardas, perbrauktas. Tai buvo 
bieziulis, kuris buvo pasiekęs 
tam tikro auksztumo, bet nepa
kėlė pasisekimo, nepataisomai 
nupuolė ir turėjo iszvažiuot to
li. Kaip tas nepatvaru!

Dabar, matomai, atėjo kaž
kas naujam szeimynisžkam gy
venime. Moteries ranka ir pai- 
szeliu paraszyta: “Fru” (Fru 
—moteris, Skandinaviszkai. — 
Vertėjas). Kokia fru? — Ak, 
taip, toji, ilgu apsiaustu apsi
vilkus ir su maloniu, užuojau
tos kupinu veidu, ka ateidavo 
taip tyliai ir niekuomet neeida
vo per svetaine, bet korido
rium, eidavo tiesiai in miegama 
kambari.

Po jos vardu paraszyta: Dak
taras L. Czia-gi pirmu kart isz- 
kyla giminieczio vardas. Para
szyta :1 (Mama. ’ ’ Tai — uosz ve, 
kuriai tyliai laikėsi nuoszalyje, 
'kad nekliudžius naujai susituo
kusiems, bet dabar buvo pa- 
szaukta sunkia valanda ir atė
jo su džiaugsmu kad ir jos pri
reikė.

Czia prasideda dideles uode- 
gutes mėlynu ir raudonu.Komi- 
so rasztine. Kambarine iszejo ir 
reikia pajeszkot kita. Vaistine. 
Aim! Temsta. Pienine. Czia yra 
perkamas pienas, pasterizuo
tas.

Žalumynu pardavėjas, mesi-

nieko.
Bet jis paėmė popiera, pabu- 

cziavo ja ir insidejo in szonini 
kiszeniu.

Bėgyje dvieju minueziu jis 
pergyveno du savo gyvenimo 
metu.

Jis nenuliudo, iszeidamas; 
prieszingai, jis augsztai pakele 
galva, kaip laimingas ir iszdi- 
dus žmogus, kadangi jis vis tik
tai jaute, kad buvo tarėjas — 
kas buvo gražiausia. Kiek 
vargszu niekuomet nėra to 
rėja.

tu-

Jauniauses Jodikas
Lenktvnimu Arkliu

na diena apsirgo vyriausioji 
duktė tojo netikėlio. Liga tęsę
si ilgai, nuo ko mergaite labai 
pasibaigė. Karta mergaite tarė 
in tęva.

— Tėvuli, žinau isz katekiz
mo jog Dievas labai baudžia 
tuosius kurie laužo treczia pri
sakymą. Nedirbkie daugiau te
veli Nedeliomis o Dievas man 
sugrąžys sveikata.

Tėvas nepaklausė žodžiu ser- 
ganezios dukreles ir nuo tojo 
laiko padėjimas ligones buvo 
blogesnis. Ant galo suėmus vi
sas savo pajiegas pasikėlė nuo 
lovos ir isztiesus rankas in tę
va paszauke su aszaromis:

— Teveli, neužilgio apleisiu 
jus; Szvencziausia Panele ma
ne szaukia pas save. Pirm negu 
eisiu in dangų, prižadėk man 
jog Nedeliomis nedirbsi o ga
lėsiu mirti lengvai ir užganė
dinta.

Tėvas tuom labai susijudino, 
prisiege dukterei jog iszpildys 
josios praszyma ir dalaike sa
vo prisiega. Nuo tos dienos 
sveikata sugryžo mergaitei o 
in kėlės sanvaites visiszkai pa
sveiko.

Norints Carteris Curtis turi 
sziadien tris metus amžiaus bet 
yra jauniausiu džiokiu (jodi- 
ku) ant svieto. Gal paaugės bus 
vienas isz geriausiu jodiku 
lenktyniniu arkliu mes jo tėvas 
taipgi buvo žymiu džiokiu sa
vo dienose.

Gelbėk Savo

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
. ________ ______________________!______________________

gAPNOBIUft
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie- 
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie. 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
w. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANQY CITY, PA., U.S.A,

KAD BUTU TOKIU KUO- 
DAUGIAUSIA!

Tokis velinimas manije paki
lo kada dagirdau apie sekanti 
atsitikima:
Kunigas M. nusidavė pas dak

tarą idant jam pagialbetu ir 
duotu ka nors del skaudanezios 
gerkles.

— Kunigėli,— tarė daktaras
— asz tau nieko negaliu pri- 
gialbet; liga tavo taip ilgai te
sis pakol tu spirsies! atlaikinet 
Miszias penkta valanda isz ry

žto, tokiame szaltyje bažnyczio
je, del tu keliu davatkėlių ku
rios susirenka kas ryta.

— Perpraszau pono daktaro
— asz turiu paprastai apie 50 
ypatų kurios lankosi kas ryta 
iszklausyti Szventas Miszias o 
kartais ir du kart tiek buna.

— Juk tik Nedeliomis yra 
privalumas atsilankyti ant Mi
sziu o tosios davatkėlės gali at
eiti ir 7-ta valanda ant Misziu.

— Mano davatkos, kaip tai 
tamista jas vadini, turi už daug 
darbo idant atsilankinetu 7-ta 
valanda.

— Tai tegul apleidžia Mi
szias.

— Nekalbėtum, tamista taip, 
jeigu žinotum kiek suraminimo 
tosios moteres apturi lankyda- 
mosios Szventas Miszias.

— Na, ant pavyzdies, koki 
suraminima ?

— Pirmutines mano davat
kos tai trys minyszkos kurios 
prižiūri ligonius ligonbuteje, 
ar-gi tamista joms atimtam ta
ji suraminima koki aplaiko 
klausydamos Szventu Misziu ir 
Komunijos?

— Žinoma kad ne.
—■ Toliaus atsilanko kelioli

ka tarnaieziu kurios per visa 
diena turi dirbti kaip nevalnin- 
kes. Ar-gi tamista joms nepa-

velintum idant aplaikytu nau
ju pajiegu per pasimeldimą va
landėlė bažnyczioje?

— Kas kunigui kalbėjo, jog 
asz joms n epą vėlintum ?
— Vėliaus ateina visokį amat- j 

įlinkai, kurie turi rūpintis per 
visa diena ant uždirbimo ant 
kasdienines duonos del savo 
szeimyneliu; jie randa dideli 
linksmumą maldoje kuri juo
sius sudrutina ir atmena jiems 
jog ateis ir del ju diena atsilsio. 
Ka tamista ant to atsakysi, po
nas daktare?

Tai man labai patinka.
— 'Turiu da dvi davatkas ku

rios ateina in bažnyczia penkta 
valanda; tuom yra du studen
tai kuriuos tamista gerai pažin- 
sti.

—Ka ? o gal tai mano du bro- 
liunai: Franciszkus ir Juozas? 
Jau asz nuo senei apie tai juos 
nužiurinejau. Bet turiu pripa
žinti jog tai sztant vyrukai ir 
geri.

— O matai tamista daktare; 
da ateina ant tuju Misziu senes
ni vaikai ir mergaites kurie 
ateina sudrutint savo tikėjimą 
ir cnata užlaikyti.

— Turi kunigėli teisybe. Mes 
svietiszki žmones, tankei už 
daug pliovojame nereikalingai 
ant dyasi'szkuju be apsvarstini- 
mo. Atsimink kunigėli, jog žo
dis “davatka” jau daugiau ne 
iszeis isz mano lupu. Užraszy- 
siu tau geru gyduolių kurios 
iszgydys tavo gerkle o rytoj 
laike Misziu atsimink apie ma
ne tavo maldose už sena griesz- 
ninka.

Tieji, kurie atsilanko ant 
ankstyvųjų Misziu, matyt ne 
yra tai nusidėjėliai bet geri Ka
talikai. Jeigu nori svietas jas 
vadyti davatkoms tai gerai. 
Bet kad tokiu butu kuodau- 
giausia.

JAUNIAUSES karalius 
ANT SVIETO.

Sztai jauniauses karalius ant 
svieto, jo didenybe, karalius 
Faisal Il-tras, trijų metu am
žiaus, kuris apėmė karaliszka 
sostą po mireziai savo tėvo, ka
raliaus Ghazi, kuris nesenei li
kos užmusztas automobiliaus 
nelaimėje. Pakol vaikutis daeis 
lyg metu jo vieta apims Emiras 
Abdul llah ir valdys jo vardan.

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
J automobilius del laidotuvių, Kjik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
[ 520 W. Centre St. Mahanoy City
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DEIMANTU
KARALIUS

Pinkertonas atsigryžo prie 
gydytojo ir agentu:

— Iszklausykite mane, po
nai ! Asz noriu kad iki laiko ne 
vienas keleivis nežinotu kad 
mano tarnas atgavo sąmone. 
Mes visi pasakokim keleiviams 
kad Morisonas atsipeikėjo tik

savo kajute bet po valandėlės 
vėl iszejo isz ten ir nuėjo prie 
ligonines kur gulėjo Morisonas. 
Gale laivo buvo maža kajute. 
Kadangi ji buvo liuosa, tai Nat 
Pinkertonas inejo ten, iszsieme

i revolveri ir pravėrė duris taip, 
kad per plyszi galėjo matyt kas 
darėsi silpnai apszviestam ka- 
ridoriuje. Pinkertonas numatė 
kad szia nakti turės atvykt ne
žinomas piktadarys metes Mo
risona vandenynam

Po valandėlės atėjo ir abudu 
agentai slaptosios policijos ir
gi inejo in mažaja kajute. Gali- tis! Galiausiai pasirodė kad jis 

'mabuvo pamažu kalbėti nes 
keletai minueziu ir buk tai jis ūžesys vilniu ir vėjo staugimas 
spėjo pasakyti 'kad jis mates ir, prarydavo balsus. Praėjo gana 
pažines ta, kuris norėjo ji pra-1 daug laiko. Audra ne tik kad 
žudyti bet kuomet jis norėjo 
isztarti jo varda, vėl neteko są
mones, jog dabar miega ir ža
dinti ji visai negalima. Rytoj 
ryta jis atsibus bet mes saky
sim kad jis karšatyje ir be są
mones ir del to vėl negali isz
tarti piktadario vardo.

— Kuri tikslą turite jus taip 
manydami? _ paklausė gydy
tojas.

— Piktadaris iszduos pats sa
ve! Jis dar karta mėgins nužu
dyti mano tarna ir tuomet mes 
ji sugausint Juk piktadariui 
svarbu užmuszti mano tarna 
pirmiau negu jis atsipeikės ir 
isztars jo varda.

— Visiszkai teisingai! Bet 
tokiu atveju szale ligonines tu
ri budėti du žmones!

— Labai gerai!
Tokiu budu buvo nutarta 

kad szia nakti prie lovos ligo
nio pasilieja tarnas, Pinkerto
nas ir gydytojas; policija iszsi- 
skirste in savo kajutes. Sekan
ti ryta slaptosios policijos 
agentai Ridėjo tyrinėjimus ir 
klausinėjimus. Buvo iszklausy- 
ti visi matrosai ir keleiviai an
tros klases’bet nieko nebuvo su
žinota. Kai kas pastebėjo kad 
Morisonas susidraugavo su Me
ri, tad iszklausinejo ir jos, pa
rodžius jai rašztėli, kuri Mori
sonas rado pas save kajutėje. 
Meri pranęsze kad raszteli ra- 
sze ne ji, kuomet ji, sulyg noru 
policijos, parasze keletą žodžiu 
ant popieriuko, tai pasirodė 
kad jos raszysena neturėjo san- 
ryszio su raszysena rasztelio.

Apie Morisona buvo kalba
ma kad miega nenubudaneziu 
miegu. Keleiviai, žinoma labai 
susijaudino sužinoja kad gar
laivyje yra piktadarys o mote
rys beveik visiszkai neiszei- 
davo isz kajucziu. Pietums ke
leiviai 'susirinkdavo jau dides
niais būriais. Juru liga pirmo
se dienose nurimo, ja sirgo jau 
visai nedaug keleiviu.

4.
Audringa naktis.

Priesz vakara oras griežtai 
atsimainė. Vakaru horizonte 
pasirodė iszsyk balti maži de
besėliai, panaszus in bures toly- 
mojo laivo. Bet paskui pakilo 
smarkus dideli debesys, vis 
tankiau ir tankiau susiburda- 
mi ir pagaliau apdengė visa 
dangų. Pradėjo lyt lietus stam
biais laszais. Dideles galingos 
vilnys siuto aplink.

■Laivas vartėsi nuo vieno szo- 
no ant kito ir vėl daugelis jūrei
viu susirgo juru liga. Beveik vi
si keleiviai iszsiskirste in kaju
tes, atsigulė in patalus, nors ne
buvo jokio nemalonumo, ritinė
lis po lova ir daužytis galva ar 
kojomis in siena. Vakare vaka
rienės valgyti iszejo visai ne
daug žmonių. Ir patys iszsi
skirste greieziau negu visada, 
tuo labiaus kad orkestras nega
lėjo griežti. Api^ devinta va
landa Nat Pinkertonas nuėjo in

ko Pinkertonas — jus aresztuo-1 
ti!

Piktadarys sudribo.
— Ar pažysti tu szita žmogų je. Grafa Burda nuvarė tuojaus' 

kuris važiuoja vardu Mrs. Eva'in kalėjimą. Londone abudu 
Silvestron — paklausė Pinker- piktadariu pervedė ant kito 
■tonas Morisono.

Morisonas pažvelgė in dre- ka kur jie ir pribuvo už deszimt 
banti visu kunu piktadarį ir su
szuko :

— Juk tai tarnas grafo Bur
da!

— Visiszkai teisingai — pri
tarė Pinkertonas.

Piktadarys pabalo kaip mir-

megine s prieszintis, buvo su- 
risztas,ipo to agentai iszliuosa- 
vo jauna žmogų gulėjusi deže-

garlaivio ėinanczio in New Yor-

nenustojo bet dar labiau szelo. 
Praėjo vidurnaktis. Pinkerto
nas pažvelgė vėl in siaura ply- 
szi.

— Gal but neateis! — sznabž- 
telejo vienas isz agentu, stovin
tis už Pinkertono — gal but jis 
serga jusu liga!

Staiga laivas subraszkejo vi
suose kampuose, matyt, didele 
vilnis ji užliejo. Pinkertonas 
vėl pravėrė duris ir pažvelgė in 
karidoriu, maž nesuszuko nuo 
nustebimo.

Garlaivyje laikydamosi už 
sieneles ėjo pirmyn moteriszke. 
Augszta, juodam apsiauste, su 
skrybėlė ant galvos.

Ar-gi moteriszke norėjo pra
žudyti Morisona? Ar-gi Meri 
buvo piktadare?

Bet Pinkertonas isz syk su
prato kad Meri buvo žemesnio 
ūgio negu szi slaptoji nepažys
tama, be to pas ja nebutu jegu 
iszmest Morisona in jura. Mo
teriszke juodam apsiauste pri
ėjo ligi galo karidoriaus. Lai- 
kydamasi Sienos ji pridėjo ausi 
prie sienos ligonines.

Praėjo apie penketą minu
eziu. Staiga moteriszke vikriai 
apsižvalgej atidarė duris ligo
nines ir inejo.

— Pirmyn ponai! — sznabž- 
telejo Pinkertonas agentams — 
laikas! Darbas prasidėjo!

Jie iszejo isz kajutes ir pa
skubėjo in gala laivo. Staiga 
isz ligonines pasigirdo riksmas 
ir barimasis.

Morisonui buvo labai bloga 
kada pakilo audra ir supo lai
vą. Jis isz naujo pajuto juros li
ga ir del to iszgere pora stikle
liu konjako. Be to jis visa laika 
barėsi:

—• Dievas žino kas tokio! 
Lyg asz sviedinys koks! Grei- 
cziau viskas kad baigtųsi. O 
jeigu dabar vela atvyks laukia
mas sveczias tai bus labai links
ma, neapsakytai...

Ir teisybe. Piktdarys neilgai 
lauke. Pas duris pasigirdo szla- 
mejimas. Morisonas insiklause. 
Durys atsidarė ir prie silpnos 
kambario szviesos Morisonas 
pamate tamsia figūra. Moriso
nas ilgai negalvodamas puolė 
ateivi:

— Bjaurybe! — suszuko jis— 
galu gale tu papuolei!

Kaip geležinėmis replėmis 
jis nutverė prieszininko ranka 
kurioje blizgėjo durklas. Baisia 
jėga jis suspaudė jam ranka, 
taip kad szitas iszmete durklą. 
Bet tuo laiku nuo didelio supi
mo abudu parpuolė ant grindų. 
Czia atsidarė durys, ligonine 
nuszvito elektros žibintuvu 
spinduliais inejo Pinkertonas 
ir agentai. Dabar tiktai Moriso
nas astebejo kad ant jo prieszi
ninko buvo moteriszkes drabu
žiai.

Pinkertonas atstatė in pikta
darį revolveri, nuo kurio gal
vos nupuolė skrybėlė.

— Nesiprieszinkite — suszu

buvo persivilkes tuo tikslu kad 
iszvengus policijos sekimu kuri 
jeszkojo ji už invairius užmu- 
szimus. Jis buvo nusiunstas in 
laivo kalėjimą o Morisonas pra- : 
nesze savo bendradarbiams:

— Dabar einam in kajute ■ 
grafo Burda! Dabar jau nėra : 
abejonių kad ir jis kaltas! ■'
Visi jie nuėjo link to karidorio 1 
kur buvo kajute grafo Burda. ■ 
Pinkertonas atsargiai paspau- : 
de duru rankena bet jos pasiro
dė užrakintos. Durys kajucziu 
padarytos labai stiprios, taip 
pat kaip ir spynos. Po to Pin
kertonas tarė:

.— Palaukite czia, ponai! Asz , 
pamėginsiu ineiti in kajute per i 
vintilatoriu isz prieszingos pu- i 
sės. O paskui asz atidarysiu 
duris isz vidaus. '

Agentai nustebo:
— Juk tai negalima, pavojin

ga — suszuko vienas isz ju!
— O asz pasistengsiu kad tai ■ 

visa butu galima!
Pinkertonas nuėjo virszun 

ant angezio, pasilenkė tvorele 
ir greitai rado ta vieta kur bu
vo ventiliatorius isz grafo Bur- 
dos kajutes. Ventiliatorius bu
vo atidarytas, ir apszviestas isz 
vidaus. Pinkertonas gavo ilga 
virve prie kurios galo pririszo 
czia radęs skersine. Skersine 
jis nuleido per tvorele kolei ji 
atsidūrė žemiau ventiliato
riaus.

Dar karta apžvalgos Pinker
tonas perlipo per tvorele, prie 
kurios pririszo kita gala vir
ves. Pamažu atsargiai jis nusi
leido virve ligi skersines. Jis 
pažvelgė in ventiliatorių ir pa
mate keista vaizda.

Grafas Burda sėdėjo prie sta
lo o ant žemes stovėjo didele 
dože kuri lyg puses buvo pripil
dyta baltiniais o ant ju gulėjo 
jaunas žmogus užkimszta bur
na. Ant stalelio, prie kurio sė
dėjo grafas, buvo daugybe 
brangenybių isz kuriu dali pa
rode grafas savo aukai ir su 
piktumu tarė:

— Asz nugalėjau! Deimantai 
mano o tu szia nakti žūsi vilny
se Atlantiko vandenyno.

Bet czia Pinkertonas nusi
tvėrė už kraszto ventiliatoriaus 
ir inszoko in kajute. Prieszas 
taip buvo nustebės kad net ne- 
suszuko.

— Baigta, gi'afe Burda! — 
tare Pinkertonas — juru daine
le sudainuota! Pasiduoki!! Jus 
areštuojami kaipo vagis bran
genybių ir .agento Galvėjo už- 
muszikas New Yorke!

Burda atsilosze, norėjo iszsi- 
traukt revolveri bet nesuspėjo. 
Jis pažvelgė in ventiliatorių. 
Niekuomet jis netikėjo kad per 
ten galima ineiti žmogui in ka
jutę.

— Jusu tarnas .jau aresztuo- 
tas, grafai — tarė Pinkertonas 
ir isz lengvo ženge pas duris, 
nenuleisdamas akiu nuo pikta
dario.

Pinkertonas atsidarė duris ir 
išleido Morisona ir agentus 
slaptosios policijos.

Po dvieju minueziu Burda,

dienu. Su tuo pat garlaiviu gry- 
žo ir Morisonas su Pinkertonu.

Tuojaus po patekimo in ka-Į 
Įėjima minėtas grafas Burda,j 
kuris vadinosi tiesiai Burda, 
prisipažino visuose savo blo
guose darbuose, žinodamas kadt 
vis vien neiszsisuks.

Grafo titulą jis buvo pasisa
vinęs ne instatymu keliu bet 

-j mokėdamas insisukti in geres
nes instaigas New Yorke, kur 
ir papilde daugeli vagyseziu.

Vos tik jis pavogdavo ka 
nors baliuje, visa slaptai isz- 
mesdavo in gatve arba pakisz- 
davo savo tarnui tokiu atveju 
esaneziam netoli jo. Taigi jam 
nebuvo ko bijotis kratos. Būda
mas daugelyj namu jis slapta 
pranykdavo ir vogė brangeny
bes. Dažnai vogimai invykda- 
vo ne tik jo, bet ir jo tarno, 
kada szeimininkai kalbėjosi su 
svecziais. Tokiu budu jam vo
gimai geriausiai pavykdavo, 
neduodant progos ne mažiau
siam intarimui.

Dežeje rastas buvo surisztas 
Džonas Doni; jis giliai atsikrei
pė ir atsiduso, kada ji atriszo 
ir iszleido. Pabuvęs gana ilga 
laika dežeje jis negalėjo pasiju
dini. Pasirodo kad Doni, drau
gu ratelyje, papasakodavo apie 

 

savo slapta\szeniu. Burda pa- 
t tas brange-skubėjo pasi 

nybes.
Baliuje pasWGavrada Dorii 

pamate kaip Burda nuėmė dei
mantine. ^.ga nuo vienos mote-' 
riszkes. Doni nenorėjo daryti 
triukszmo, todėl pasivedęs va
gi in szali patarė jam atiduoti 
pavogta daigta. Burda pažadė
jo.

Parejas Doni namo tupjau ry
te telefonavo policijai; atėjo 
agentas Gaivėjas.

Czia staiga in kambari insi- 
verže Burda su savo tarnu. Tar
nas užmusze Galveju o Burda 
pritrenkė Doni smugiu in gal
va. Po to piktadariai nunesze 
ji per soda laukan, czia indejo 
in karieta, kurioje jau radosi 
Geze. Jie in ja ir indejo surisz- 
ta Doni.

Burda pasiėmė Doni su sa
vim in kelia, atėmė nuo jo bran
genybes ir mane inmesti in ju
ra. Tacziau acziu Pinkertonui 
Doni gyvybe buvo iszgelbeta. 
Minimas grafas Burda buvo 
nuteistas penkiolikai metu sun
kiųjų darbu kalėjimo o jo tar
nas mirtim

Džonas Doni gerai atlygino 
Pinkertonui ir Morisonui už ju 
vargus. ' (Galas.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darb ą ir daug erg elio Į

Kaip tam M... ville,
Tai kas nusides nežine, 
Mergicos siunst pradeda, 

Nežiūri ne kas geda,
Grincziose vietos neturi, 

Tiktai kur užkaboris tamsus 
žiuri,

O jeigu da szvilpuka iszgirsta, 
Tai net nutirpsta,

O jau kaip krūmai užžaliuos, 
Tai be atvangos, 

Grybu rinkti bėgios.
Szirdeles, kaip aluti trauke, ' 

Ta i.kaip verszis buiza riaukė,
Vienu maukiu iszriauke,
Ne padusta ne susiraukė,

Per buszius in kitas peczes ( 
trauke,

Žino kad ten jau gauja lauke, 
Kuri gerai užtrytuos, 
Ir nikeleis apdovanos.

Kada perkūnas atsiras, 
Nemažai stirnų busziuose ras, 

Ar žinote jus beprotes, 
Kad darote sau daug bledes, 
Visi jau su pirsztais 'bado, 
Kaip ant niekiausiu rodo, 
Geriau namu darbelius 

dirbkite, 
Kampus iszvalykite.

* * *
Daugeli yra tokiu kaip spa- 

viedni atlieka,
Tai rodos visas piktybes 

palieka,
O czia ne taip einasi, 
Suvis kitaip dedasi.

Viena isz bažny ežios po spa- 
viednei parėjo,

Ir vos in grinezia inejo, 
Norėjo iszmaut guzu tęs, 

Bet nerado bonkutes.
Tada isz piktumo net pastiro, 

Tuojaus užklupo ant savo vyro, 
Pradėjo keikt visaip,

Biczeis, velneis ir kitaip,
O gal vyras ir žinojo, 

Jeigu butelėli pakavo j o, 
Kad parėjus susilaikytu, 

Pasigėrus vaidu nedarytu;
Sunku kate nuo peles nuvaryt, 

Taip ir girtuokle nuo guzutes 
atpratyt.

* * *
Nekurie mano kad isz musu 

mamužių, 
Ne yra geru bobužiu,

Ana, vienoje apygardoje, 
Nepasakysiu kokioje,

Su savo dukrelėms taip padare, 
Viena pas kriaueziuka kita pas 

skrybelnike atidavė,
Kad darba pramoktu ir kitus 

apsiūtu,
Bet mano rūteles, 

Tos dvi musu mergeles, 
Viena siuveczfka kita dabinto ja 

pastojo,
Ir dideles leides pastojo, 

Kad bile vaikina, 
Gyventi mokina,

Save ant pavyzdies stato, 
Ir sako: kad asz vaikinu 

buezia,
Tai kaip mulas sunkei ne- 

dirbezia.

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

NELAIMINGAS SVECZIAS
Visa Raugaliaus szeimyna 

valgė vakariene. Tik ka iszvir- ; 
tos skustos bulves ir papiltos < 

l ant stalo garavo karsztu kve- ! 
pianeziu garu, net uosi lauže ir

' gomuri alkiu kuteno. Bulves : 
buvo labai invairios: vienos di
deles, miltingos, net subyrėju
sios o kitos visai sveikos bet 
viduriai skanus, kaip kvietine 
bandute.
Viduryj stalo, prakastoje tarp 
bulviu vietoje stovėjo didelis 
dubenys su agurkais, senai 
raugtais, bet visai tvirtai iszro- 
daneziais. Sziltos bulves su 
raugintais agurkais yra vienas 
geriausiu valgiu. Ir sveika ir 
stipru, kaip sako žmones ir ga
lima daug suvalgyti.

Septyni Raugaliaus szeirny- 
nos nariai nevisuomet galėjo ir 
agurkus su bulvėmis valgyti. 
Jeigu bulve kasdieninis valgis 
tai agurkas retas- pasigardžia
vimo asistiprinimas. Kiekvie
nam kartui mažiausia reikėda
vo septyni agurkai iszimt isz 
statines. O statine irgi turi dug
ną.
Gardus valgis visas paszalines 

mintis ir kalbas iszvaiko. Kiek
vienas sznairedamas cziulpia 
paskirtąjį 'agurka o kita ranka 
graibo kuo geriausia bulve pa
gauti.

Nykios rudenio dienos.
Ir stipriausiai pavalgiusiems 

tenka rudenio sziurpuliu nusi
kratyti. Vejas langus ir duris 
daužo. Lietus in visus pakam
pius lenda. Drėgna, nyku, sziur- 
pjU.

Bet Raugaliaus pirkioje szil- 
ta, žibalo žiburys,mirkezioja ir 
szeimyna skaniai vakarieniau
ja.

Kai atsivėrė Raugaliaus pir
kios durys ir kažkas sukosėjo, 
visi, tarytum žado pagauti, 
kaip sėdėjo — taip ir sustingo. 
Ne isz baimes tai atsitiko, bet 
isz nusistebėjimo. Visi namisz- 
kiai buvo prie stalo, lauke toks 
oras subiures o czia staiga sve- 
czias. ■

Deszimt sekundų visi in tam
sias duris žiurėjo. Kas kando 
bulve — taip ir laike dantis in- 
smeiges, kas agurka cziulpe — 
taip ir iszrode lyg ji bueziuotu, 
kas bulve sieke — taip ir bade 
pirsztais bulves, lyg butu ran
kos sustingę.

— Pagarbintas... Sotink, Die
ve! — tarė sveczias ir baigė 
verti duris.

— Praszom, praszom, — at
siliepė Raugalius o duszioje 
pamanė: — koks nelabasis to
kia diena žmones vejoja, bene 
mirė kas...

Raugaliene taip pat nustebo, 
net persižegnojo. Matyt kas ne
laime nesza, pamanė. Kai sve
czias priėjo prie suolo, atsisė
do, persižegnojo ir eme pote- 

. riauti, visi suprato, kad tai bus 
elgeta, pakeleivis ir nakeziai 
prieglaudos jeszko.

— Isz kur žmogau keliauni ?
— klausė Raugalius. — Tokia 
diena ir szunies neiszvarysi o 
tamsta, kaip koks jaunikis, 
peszczias kiemus lankai.

— Kai norisi valgyti tai rei
kia ir blogiausia diena iszmal- 
dos jeszkot. Kas turi savo liz
deli, tam gera klausti: Isz kur ? 
Kur sustoju, ten mano ir namai. 
Žmones visur geri. Dėkui Die
vui, nepamirszta: ko turi, to ir 
duoda, — pasiaiszkino elgeta 
ir vėl eme poteriauti.

Raugaliene, geros szirdies

— Kas ant stalo, tuo reikia 
sveti pavaiszinti, — tarė ir pri
dėjo dubeni bulviu ir du' dide
liu agurku.

Turtingieji taip gardžiai ana
nasu nevalgo kaip elgeta skane- 
damas sotinosi 'bulvėmis su 
agurkais.

— Tai skanumėlis, tai Dievo 
dovana, — kalbėjo elgeta. — 
Teduoda Dievas tamstoms lai
minga gyvenimą ir derliaus. 
Senai buvau taip valgęs. Paval
giusiam ir pasaulis darosi mei
lesnis. O taip žmogus susting
tum tokiam ore. Dieve duok 
sveikatos'visiems kurie pavar
gėli atmena. Sako blogi žmo
nes, melas: daugiau geru, negu 
blogu.

Vieni žaksedami, kiti pilvus 
braukydami, szeimyna skirstė
si nuo stalo, tik elgeta, susikūp
rinęs ant dubenio tegramde 
bulviu liekanas ir vis gardele- 
jo, ir vis szeimininka gyre ir 
gerus žmones minėjo.

Tiesa, ne visiems patiko, kad 
elgeta lieka nakvoti, bet ne vie
nas ne nepamane ji iszvyti lau
kan.

O ruduo lauke szelo ir vejas 
cypė, lyg kažkokios piktos dva
sios nekalta siela kankintu.

Szeimynai iszsiblaszkius po 
kampus nakvoti, Raugaliene 
atnesze rudine ir sziaip blogu 
drabužiu ir liepe elgetai guoli 
pasiruoszti. Socziai pavalgiu
siam ir asloje minkszta gulėti.

Užgeso szviesa, visi sugulė 
stipriu, ilgu miegu. Niekas ne
girdėjo nei vėjo daužymosi, nei 
nakties staugimu. Tik miegan
tieji punksanojo ir knarkė kaip 
dusinami.

Kai ryta eme nubusti szeimy
na: lauke buvo ramu, tylu ir 
palszas rūkas, (kaip dujomis, 
pasauli 'aptraukęs laike. Ilgai 
vaikszcziojo po stuba, elgeta 
aplenkdami 'bet tas ne krust. 
Pagaliau Raugaliene supykus 
neiszkente.

— Ar-gi tu, seni, nekelsi? Du
ras varsto, pers'zalsi. Patiko 
bulves su agurkais, tai dabar 
czia pelesi.

Pajudino seni už peties. Se- 
■ nis ne krust.

Raugaliene susimaustė.
i ■— Seni, ai seni! Saulė akis

bado!..
Ir stipriai pavertė seni auksz- 

tielninka.
— Vieszpatie! Senis negy

vas ! — suszuko Raugaliene.
Kas buvo pirkioje, visi subė

go ir pabalo isz baimes. Visi nu
sigando lavono.

Sustojo aplink lavona ir ne
žinodami ko griebtis, tyliai kaž
ko lauke ir visu galvose atėjo 
mintis, kaip vakar bulves ant 
stalo garavo, kaip buvo skanu 
agurkai valgyti, kaip senis in
ejo, kaip jis skaniai valgė ir 
matyt del to mirė.

— Persivalgę. Amžina atsil
si, — žegnodamos tarė Rauga
liene ir nuėjo prie pecziaus,

KAS ATSITINKA KOŽNOJE 
MINUTOJE.

Po Nr. 533 W. Mabanoy Avė.
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreip’kities in
“Saules” ofisą, Mahanoy City, moteriszke, žinojo, kaip reikia
Į>at sveti priimti. 

— Kožna minuta svietas 
užaugina po 400,000 buszėliu 
kviecziu, — iszskiriant Rusijos.

—■ In viena minuta Suvien. 
Valstijosia yra sunaudojama 
puse milijonu svaru sudaužyto 
akmens del pastatimo nauju 
namu.

— Visi Amerikoniszki mi- 
(sijonierei Kinuosia iszduoda 
po 8 dolerius ant praplatinimo 
Dievo žodžio.



"SAULE ” MATTĄ5T0V njTV, PA.
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Matykite J[ew Yorko Svietine Iszkelme!
Specialiszka Ekskurcija in New Yorka

(PENNSYLVANIA STACIJA)

Nedelioj, 7-ta Mojaus

2 Asmeniškai Lydimos

Tikietas in 
ten ir atgal 

tiktai

$315

f?

SPECIALTSZKAS TREINS—Eastern Standard Time
Apleis MAHANOY CITY ....................... 5:15 valanda ryte
Pribus in New Yorka (Pennsylvania Stacija) .... 10:00 ryte
Grįžtant apleis New Yorka (PennsylvaniaStacija) 9:25 vakare 

(Vaikai 5 iki 12 metu tik uiž puese prekes)
Skaitlis akomedaciju yra apruhėta, pirkite tikietus isz anksto.

PANASZI EKSKURCIJA NEDELIOJ 21 MOJAUS
Greiti ir tankus treinas isz Pennsylvania Stacijas TIESOK in 
Iszkelmes vieta ant Long Islan d R. R. in 10 miliutu, preke 10c. 

ir pilnas informacijas apie Svietine Iszkelme gausite ant bileTikietus
kokios Lehigh Valley Geležinkelio Stacijos arba nuo Division Passenger
Agento, Wilkes-Barre, Pa. Matykiteszita milžiniszka Svietine Iszkelme.

Q3SSS23

ŽINIOS VIETINES
—- Daugelis vaiku ir mer- 

gacziu priims Pirma Komunija 
szia Nedele laike 9-tos vai. Mi- 
sziu Szv. Juozapo bažnyczioje.

. — Nedelioje pripuola sukak
tuves paskandinimo laivo Lusi- 
tanijos per torpeda. Jau suėjo 

it 24 metai nuo tos nelaimingos 
, dienos 7 diena Gegužio 1915
• mete.

• — Panedelio ryta kilo ug
nis tuszcziam naujam name ant 

’ Hometown plento prie Gaytime 
viesznamio. Manoma kad tai

• buvo isz priežasties negerai su- 
yestu elektrikiniu drain. An
driaus Lipko szeimyna ketino 
insikrauštyt in narna už keliu 
dienu. Mahanojaus ugnagesiai

■ likos pąszaukti gesint liepsna.
.’ —r Edvardas įSnyderis, 14 
metu, 511 E. Centre uly.,\ižbe- 

,g'o priesz bėganti automobiliu 
kuri vare Juozas Kalin auckas, 

' 1).35 E. Pine uly. Daktaras ap
žiurėjas sužeista vaikuti palie-

pe nuvežti ji in Locust Moun
tain ligonbute.

— Tamoszius Baliunas su 
paczia isz Brooklyn© lankėsi 
pirma karta musu apielinkeje. 
Jie dalyvavo laidotuvėse a.a. 
Mares Skamaroczienes kuri mi
re praeita Petnyczia Pottsvil- 
leje. Prie progos atlankė ir 
“Saules” ofisą nes p. Baliunas 
yra “Saules” skaitytojas nuo 
daugelio metu. Acziu už atsi- 
lankyma,

— Ponia Marie Morkevi- 
cziene, sūnūs Jonas ir dukters 
Ona ii- Mare, isz Gilbertono, 
motoravo ana diena in miestą 
su reikalais ir prie tos progos 
užėjo in redakcija “Saules” 
kuri visiems patinka ir skaito 
jau 26 metus. Ponios Morkevi- 
czienes vyras, kuris mirė nese-

SHENANDOAH, PA.
— Motiejus Žemaitis, kuris 

. mirė staigai szirdies liga pas 
Mare Stagnuniene ant 127 N. 
Gilbert ulyczios, buvo nevedės 

. žmogus, apie 50 metu amžiaus, 
gimė Lietuvoje ir neturi jokiu 

..giminiu. Laidotuves atsibuvo 
isz graboriaus Menkevicziaus 

. (instaigus, 15 E. Cherry uly.
Palaidotas ant Laisves kapiniu 
mieste.

— Andrius Tankeleviczius, 
nsz Connertono, kuris mire Ash
land© ligonbuteje, likos palai
dotas Seredos ryta ant Laisves 

i, kapiniu per graboriu Menkevi- 
L ežiu. Velionis buvo nevedes. Gi- 
., me jis Lietuvoje, paliko du bro

lius ir radosi ant burdo pas Ro- 
. že Zubriene.

— Juozas Bayer, 22 metu, 
j; likos surastas ant lauko aplin

kinėje Churchville taip nusilp- 
nejas kad ji reikėjo nuvežti in 
ligonbute. (Sake jis buk neval
gė nieko per ketures dienas 

( jėszkodamas darbo.
— Pacziule Jono Hardy (Ar-! 

• dicko) isz Heights, likos nuvež- 
f ta in Geisinger ligonbute Dan- 

villeje ant gydymo.
:• . — Du vaikai, 'Teddy Hu- 
;• laszczyk, 13, ir jo draugas Vla- 
;; das Monastreski, 14 metu, abu- 
? du isz miesto sumanė atlikti il- 
4ga kelione po Amerika bet li- 
; kos suimti Filadelfijoj ir par- 

i gabenti namo. Ne ilgai džiau- 
, ges i savo vakacija.

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO
Per Gothenburga, Švedija

Pirmoji 31 Gegužės-May
Antroji 1 Liepos-July •

VI. Mučinskas

Antra Ekskursija
Vadovaus

Vladas Muczinskas
Szvedu-Amerikos
Linijos Lietuviu

Skyriaus Vedėjas
Amerikoje.

Abi ekskursijom užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą, musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “TPiirirmo žinios”.

Frackville, Pa. — Darbinin
kai dirbanti ant WPA projek
tu, Leonas Vitkauckas, Juozas 
Brenan ir William Large, rado 
krūmuose tarp Moreos ir 
Frackvilles negyva 'žmogų jau 
gerai supuvusi, kuris gal turėjo 
apie 50 metu, 5 pėdu ir 6 coliu 
augszczio, sverentis apie 135 
svarus, buvo apsirengęs tik in 
apatines drapanas. Kokia buvo 
priežastis jo mirties tai da ne- 
isztyrinetabet pavieto detekty
vai darbuojasi kad isztyrinet 
isz kur jis ir kas per vienas. Isz 
szios apielinkes nebuvo girdėt 
kas kas to>kis dingtų slaptai.

Kulpmont, Pa. — Helena 
Quinn, 12 metu ir Virginia Gi- 
nuniute, 14 metu, pasirėdė in 
vyriszkas kelnes ir apleido te- 
viszke pastoge pamatyt svieto 
bet netoli nukeliavo nes jas su
ėmė palicija Williamsporte ir 
sugražino namo po teviszke pa
stoge.

nei taipgi buvo mylėtojas ‘ Sau
les’ ir skaitė lyg paskutiniu sa
vo dienu. Acziu visiems už link
sma atsilankyma.

— Vincas Masaitis, kuris 
likos uždarytas Pottsvilles ka
lėjime už žudinsta, likos pripa
žintas per daktarus beprocziu 
ir nebus teisiamas už savo pra
sikaltimą.

— Czionaitinis siuvimo pro
jektas, kuris radosi Miller na
me ant N. White uly., kuriame 
turėjo užsiėmimą apie 88 mote- 
res, likos uždarytas. Ant aplin
kiniu projektu' darbai taipgi 
susimažino bet žmones dirba po 
kėlės dienas.

-- Packer kasyklos kurios 
pradėjo dirbti ana diena, pra
dėjo priiminėt kas diena dau
giau darbininku ir kasyklos 
pradėjo dirbti gerai ir be per
traukos.

Windber, Pa. f Franas Szim- 
kus, 72 metu, kuris dirbo dau
geli metu kasyklose, mirė na
mie ir likos palaidotas su baž
nytinėms apeigoms Szv. Jono 
bažnyczioje. Senukas buvo se
nu skaitytojum “Saules.” Da
linamės gailesczia su likusia 
szeimyna.

Duryea, Pa. — Neprigulmin- 
gas kunigas Pilipas Arcularius 
ana diena per pamokslą už
draudė savo parapijonams lan
kytis ant Bingo Partijų nes ki
taip nebus prileisti prie Dievo 
Stalo. Badai Scrantono majo
ras Huester taipgi uždraudė 
Bingo tiems kurie pribuna isz 
kitu miestu surengti tokius lo- 
szimus.

Kiti iszplaukimai isz New Yorko: 
KUNGSHOLM. . 3 Birželio, 19 Rugp. 
DROTTNINGHOLM 12 Birž. 13 Liep. 
GRIPSHOLM 24 Liepos, 8 Rugsėjo 
Kreipkitės in savo vietini agenta, ar

SWEDISH-AMERICAN LINE 
4 West 51-st St. Rockefeller Center, 

New York, N. Y. 

Pottsville, Pa. f Praeita Pet
nyczia mirė Mare Skamaroczie- 
ne, kuri gyveno Mill Creek arti 
Pottsvilles. Velione buvo nasz- 
le, palikdama tris sūnūs ir dvi 
dukteres. Laidotuves atsibuvo 
praeita Panedeli su apeigomis 
Lietuviu bažnyczioje St. Clair 
o kūnas buvo palaidotas ant 
Szv. Jurgio kapiniu Shenado- 
ryje. Buvo viena isz seniausiu 
“Saules” skaitytoju.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

— Dirbtuvės žemlapiu tu
ri užtektinai darbo su permai
noms Europiiszku sklypu, nes 
kožna minutu atspaudina nau
ju žemlapiu už 200 doleriu.

— COC kempuosia Ameri- 
koniszki vyrukai sunaudoję 
kas minuta 12 galonu pieno, 15 
galonu tirszto pieno. Net 8,500 
karves yra reikalingos ant mel
žimo pieno del sunaudojimo 
tiek pieno.

—• Kožna minuta Anglija 
iszduioda po viena praszparta 
ir vienas kūdikis užgima.

— Kožna minuta Kanada 
produkuoje po 3,500 galonu 
pieno.

—• Kožna minuta Amerikas 
iszgabena po 100 svaru sūrio 
in svetimus sklypais.

—- Svietas pristato kas mi
nuta po 100,000 galonu pieno. 
Jeigu ta pieną turėtu iszgert 
tai reikėtų szimta žmonių kad 
iszgertu po du stiklus kožna 
diena per deszimts metu, kad 
iszgertu taji pieną in laika
vienos minutes.

TAIP PASIRODĖ ANT NEW 
YORKO ULYCZIOS.

Faith Bacon, szokike, kur ten 
sugavus maža elniuka, ėjo uly- 
czia szitokiam parėdė pakol ja 
užtiko palicijantas ir nuveže in 
pailcijos stoti. Padare taip vien 
tik kad save apsigarsyt ir ban
dymas jai kuopuikiausia pasi
sekė.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isstikimiacais Graboriur 

i: Gabiausias Balsamuoto jas :t 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
.prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. Sk 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 439 Willinc Str^a 

Bali Telefonas 538-J

PUBLIKINIU MOKYTOJU STRAIKA UŽSIBAIGĖ IR VISIEMS ISZMOKETA ALGOS.
Už tai kad 93 daraktdrkos ir daraktorei neaplaike savo algų Schuylkill paviete, Pepn- 

sylvanijoj ir apie 6,000 vaiku isz 20 mdkyklu pasiliko be mokytoju, šukele visi straika. Da
raktorei ir daraktorkos kurie pasiliko be darbu ir pinigu buvo priversti kasti anglis isz but- 
legeriniu skylių ir toku budu užsidirbti ant maisto. Szitoji mergaite parasze ant toblyczios 
kad “ Mes reikalaujame darakt orkos. ”

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszv mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 5Oo

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

No. 10S Vaidelota, apisaka isj 
pirmutines puses szimtmeczio, isz. 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b >s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk' rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki, 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi rekanti skaitymai: Ha isz nia- 
iszo istiins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jv.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52
puslapiu..........................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smei-t; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg-
szo paskutinis skatikas; Juokai.
Preke ....................... 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V'ena motina; Vaikucziu plepėjimas

| SZI BANKA YRA NARYS |
g Federal Reserve System S

TEIPGI IR
a Federal Deposit Insurances 

Corporation

! —$— iI Union National Bank |
Kampas Main ir Centre St. g

| MAHANOY CITY, PA. B

62 puslapiu................................... 15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ....................................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
jkialbtojas. 63 puslapiu..........15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. 1.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................... -............15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var-, 
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ..................   15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu....... lh«

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... SS"

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

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

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

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna, 40 pusla
piu .............................     15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu............ 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................  ;15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu........ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ...............  15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ....................................... 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu..........................15<5

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

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

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu...................25a

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunua 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.............. 15e

No. 168 Devynios istorijos, sO 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisž- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........2M

No. 170 Asztuonios istorijos a« 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkat 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinstą Tėvu: 
Per tamsybe in szviesa; Pasital- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu..................... 25e

No. 171 Vieniolika puiku ritorl- 
ju (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir -nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas -seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapių ....................................... 15o

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ........................................... 15*
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