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CZEDINO IR DIRBO

PER 50 METU
; ANT GALO NETEKO 
t; VISKO.

Green Bay, Wis. — Keli me- 
nesei adgal, Petras E. Robilard, 
senas darbininkas dirbantis 
Northern Paper Mills, paėmė 
sau puse dienos vakacijos kad 
apvaiksztinet savo 50 metu su
kaktuves nuo kada pradėjo 
dirbti tam fabrike. Laike kada 
jo draugai susirinko apvaiksz- 
tineti taisės sukaktuves, ap- 
reiszke kad paliaus dirbti kada 
pastatys sau nameli..

Ant galo namas likos užbaig
tas ir in ji insikrauste Subato- 
je bet kada da nepabaige insi- 
kraustyt, kilo ugnis naujam na
me ir viskas sudege drauge su 
namu, 'kaipo ir kaimyno narnas. 
Sziadien senukas su szeimyna 
pasiliko ubagu netekdamas vis
ko ka per 50 metu stengėsi in
gyti.

BOLSZEVIKAI ISZŽUDE 
RADZVILLU SZEIMYNA.
New Yoi-'k. — Kunigaiksztie- 

tne Katre Radzivilliene, gerai 
žnMmm^merį'koniszkarasztL 
nim^^io tėvais Amdnkonka), 
aplaike ana diena žine buk visa 
Radzivillu szeimyna likos isz- 
ižudinta per Bolszevikus po už
ėmimui Kresu per Bolszevi- 
kiszkus kareivius.

Visas Radzivillu turtas likos 
užgriebtas per Bolszevikus ir 
iszdalintas mužikams. Pagal 
žinias aplaikytas per ponia 
Radzivilliene, New Yorke, tai 
likos nužudytais: Januszas Ra- 
dzivillas, kuri Bolszevikai nu
žudė jo name, sūnūs Leonas, 
Vladislovas, jo pati, Olga Sa- 
molin, du sūnūs Antanas ir Jur
gis, kunigas Leonas, Karolius 
ir jo pati, kaipo duktė ir jos 
vyras.

ISZ MEILES NORĖJO PASI
RODYT NARSUNU.

Clayton, Pa. — Stanton Chee
seman, 17 metu, ana diena isz- 
gialbejo isz deganczio namo 
penkis vaikus bet už savo nar
sumą likos uždarytas pataisos 
name. Tyrinėjimai parode buk 
vaikas mylėjosi su 17 metu 
Bernice Gorman ir norėdamas 
pasirodyt kokis jis narsunas, 
tyczia padege Germanu narna 
po tam isznesze vaikus kad 
mergina ji daugiau mylėtu. Isz- 
gialbeti vaikai buvo nuo dvie
ju lyg 13 metu.
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51 METAS

30 METU
NELAISVĖJE

TĖVAS NEISZLEIDO NIE 
KUR SAVO DUKTERE; PA

LIKO JAI $50,000

Hornlbeak, Tenn.,— Sziomis 
dienomis czionais mirė gyven
tojas Warren Gallaway, 92 me
tu amžiaus, kiulris gyveno arti
moje Mississippi upes, turėda
mas tris dukteres. Buvo labai 
tvirto budo žmogus, o savo 
dukreles laike kone tikroje ne
laisvėje ant ukes terp kainu. 
Dvi dukreles negalėdamos nu
kensti tokia nelaisve, pabėgo 
isz namu, bet viena, kuri dabar 
turi apie 60 metu, gyveno toje 
nelaisvėje pakol tėvas mirė, ir 
ana diena pinna karta atėjo 
pekszczia 30 myliu tolumo in 
miestą. Sztai ka toji mergina 
pasakė apie is'avo 60 metini gy
venimą su savo tėvu:

Mano tėvas buvo labai rūs
taus budo žmogus, neiszleisda 
mas mane niekink isz namu, o 
jeigu kur ir i'szeidavau, tai tik 
apie namus prie darbo. Kas 
darėsi už namu rubežiaus, tai 
asz neturėjau jokio įsupratimo, 
nemaeziau miestu ir naujaiuisiu 
iszradimu. Žmonių pas mus 
niekad neat važiuodavo ir to
kiu budu man neteko matyti tu 
vežimu kuriuos 4^jįfl.dien yadi-

PIRMA PAPJOVĖ
SAVO PACZIA

SUNKI JUODUKE

PO TAM PRADĖJO SKUS
TIS BARZDA.

VYRAS PASISLĖPĖ PO LO
VA SU P 
PACZIUIfi ANT GRIEKO

PEILIS PATAIKĖ IN...

KŪDIKIS SU
DVIEM GALVOMS

ILIU SUSEKTI

Sebrigg, Wis. — Kada dar
bininkai skubino anksti ryte in 
darba, pamate asztuoniu metu 
vaikuti, vienmarszkini, su asz- 
aromis akyse, graudžiai ver- 
kenti. Žmones pradėjo jo klau
sinėti priežasti nuliudimo, tada 
vaikutis pradėjo kalbėti buk 
tėvas mama su peiliu pjaustė ir 
užklojo lovoje po tam nuėjo isz- 
galandyt britva.”

Praeigiai neturėdami patys 
drąsos eiti pažiūrėt kas vaiko 
name atsitiko, sujeszkojo pali- 
cijanta kuriam apsakė ka vai
kas jiems kalbėjo. Tas nuejas 
su vaiku namo rado Stanley 
Harper skutant barzda. Už
klaustas ko vaikas verkia ir 
kur jo motina, vyras be jokios 
rupesties atsake: “Asz sziadien 
atsikėliau penkta valanda ryte 
kad papjauti savo paezia Roza
lija.” Tai isztares, nuvede pa- 
licijanta in kambarį kur gulėjo 
asztuonis sykius peiliu perver
ta krutinėję jo motere. Vyra už
dare kalėjime.

Birdwood Ky. — Johnson 
Jackson, 3Qmetu nigeris, nuo' 
kokio tai lako nužiurinejo sa
vo prisiegel Alma kad toji ji 
apgaudinėja susineszdama su 
kitais vyrai 
svėrė tiktai

Nedelioje 
persitikrint 
yra teisingi 
užbaigti 
prisiegėles, 
liti, palindo 
toliaus atsil 
ne, nes jo pa!Ziule parėjo namo 
viena, nusir n.ge ir ketino atsi
gult. Vyras 
dejime su peiliu rankoje nes ne
buvo prielaiįiuio ant kurio ga
lėjo panaudoti peili ir nesitikė
jo kas toje minutoje atsitiks. 
Pacziule ste gai puolė in lova 
visu savo unkumu kad net 
sprendžinos 3ulinko ir moterė
le radoši'^aj; grindų o peilis 
rankoje vy0 pataikė jai 
minkszta vi+įa...

Suriko Alna isz baimes 
skausmo, is 
isztraukes 
plauku, at

MAŽESNE GALVA BUVO 
ISZAUGUS ISZ DIDESNES; 
DAKTARAS PADARE PA
SEKMINGA OPERACIJA 

NUPJAUDAMAS MAŽESNE.

Bristol, Tenn. — Daktaras J. 
C. Statzer apreiszke buk czio
nais, tris sanvaites adgal, užgi
mė nepaprastas kūdikis paežiai 
Emory Heron, ant ju farmos,

. Jo saldi juoduke
!62 svarus.
^yras tikrai norėjo'

. netoli Indian ’Springs. Dakta- ir jo nuziurejimai . ..j , . j ras pats vienas priėmė nepap- r kad ant visados! / , 1„1 . 2 •
11 teisingumą savo 

ipsiginklaves pei-
»o lova ir lauke kas 
ks. Labai nusimi-

adosi kvailam pa

in

PALIKO SENAS 
SKRIPKAS 

SESUTĖMS
Europine Kare

BUVO VERTOS DAUG 
PINIGU

.nh~ aiuitomobiliai'^^^kmjama^ ’VaiKeli bo 
maszinas ore.

Tėvas neprileisdavo nieką ar
ti namu, bijodamas, kad kas jo 
dukrele nepavogtu. Tuosius 
kurie važiavo autmobiliais pro 
jo laukus, sulaikydavo su ka
rabinu. In miestą pats važiuo
davo, insakydamas savo diulk- 
terei, kad po bausmia mirties 
neapleistu narna.

Nelaiminga mergina nežino
jo kas dedasi ant svieto, o ka
da atėjo in miešta ir viską pa
mate, net apsiverke isz didelio 
susijudinimo. Knygų ir laik- 
raszcziu in savo namus tėvas 
neinleisdavo ir tokiu budu jo 
duktė visai nemokėjo raszyt ir 
skaityt.

Kada tėvas mirė paliko savo 
testamente savo dukterei už 
josios kentėjimus 50 tukstan
ezius doleriu ir visa žemiiszka 
turtą. Dabar mergina apsigy
veno pas savo gimines Mem
phis, Tenn.

Tėvas teipgi pažmymejo sa
vo testamente, kad ji palaido
tu 'terp kalnu, kur pergyveno 
savo amžių, be jokiu ceremoni
jų-

VELUK PASIKART, 
NE KAIP BOVYT VAIKA.
Monroe, Gą,, —“Neužmirszk

imta,
pakol asz snigrysziu isz mie
sto.” — Teip kalbėjo motina 
Mrs. Georgiana Harrison in sa
vo asztuoniu metu sūneli kada 
ėjo in miestą. Vaikutis atsa
ke motinai, kad geriau pasi
kart, ne kaip prižiūrėt savo 
reksni broliuką, bet motina tu 
žodžiu negirdejo iszeidama per 
duris.

Kada motina už keliu valan
dų vėliaus sugryžo namo, už
tiko vaikuti kabanti ant virves 
szanteje prie namo.

KOŽNAS AMERIKOS GY
VENTOJAS TURI PO $55.
Washington, D. Č. — Szia

dien pinigu, begije, Suv. Vals
tijose yra tiek kad ant kožno 
gyvento jaus: vyro, moteres ir 
vaiko pripuola po $55.84 ant 
kožnos galvos. Begije yra $7,- 
342,355,942 do'lerei. Mete 1933 
ant kožnos galvos pripuolė po 
55 doleriai.

ir 
ir 
už

zoko isz lovos
vo vyruką

iii kuri jam in- 
Gal butu savo 

aim ynaivyra pap
nėbutu subeĮgia^ant riksmo ir 
apmalszinia pacziule. Palicije 
nuveže moterėlė in kalėjimą o 
vyra in ligonbute kur prislė
gė kad daugiau nelys po lova.

rasta kūdiki kuris turėjo dvi 
galvutes, viena paprasto didu
mo o antra, mažesne galvute, 
buvo iszaugus isz didesnes. 
Daktaras nusistebėjo nežinoda
mas ka daryt bet greitai ėmėsi 
prie darbo kad iszgialbet kūdi
kio gyvastį ir nelaukė specialis
tu kad jam pribūtu in pagialba. 
Gailesį kad po tai operacijai 
numėtė galvute vietoje indeti 
in -bonka spirito ant tolimesnio 
tyrinėjimo. Daktaras apreisz
ke kad da tokio atsitikimo nėra 
mates. 'Tėvai noringai sutiko 
ant operacijos.

Panasziai atsitiko karta 
Moskvoje, Rusijoj kada gimė 
kūdikis su dviems sveikoms 
galvutėms 1938 mete ir badai 
da sziadien yra gyvas, kuri ty
rinėja daktarai isz viso svieto, 
rvatra viena galvute miega lai 
kita dairosi aplinkui. Panaszus 
gimimai atsibuvo Italijoj 1829 
mete o kitas 1877 mete.

Los Angeles, Calif. — Dvi 
senos sesutes, Vilniuje, aplai- 
kys puiku turteli po mireziai 
savo brolio, kuris mirė czionais 
23 Septemberio, nepalikdamas 
jokiu giminiu czionais. Mirusia 
brolis yra Jean M. Trusevi- 
czius, 72 metu amžiaus, kuris 
taisydavo skripkas ir kitokius 
instrumentus. Po jo mireziai 
administratorius Brown, pada
ręs rokunda jo likusio turto, 
rado keliolika brangiu senu 
skripku. Viena 'buvo padirbta 
per žymu Guanarius, 1736 me
te, Italijoj o kita padaryta 1873 
mete. Abidvi vertos po kelioli
ka tukstaneziu doleriu ir daug 
kitu instrumentu iszdetu su si
dabru ir auksu. Visas turtas 
gal sieks daugiau kaip 50 tuks
taneziu doleriu.

Sesutes Katre ir Kazimiera 
aplaikys viską. Administrato
rius rado laiszkeli kad Trusevi- 
czius ketino parduoti pirmuti
ne skripka kokiai tai moterei 
Margarietai Tonnenbaum, 
Pittsburgo ir tas davėsi 
prast apie verte skripkos.

FRANCIJA KETINA PIRK
TI 6,000 ARKLIU AMERIKE.

Chicago, Ill.,— Francija ke
tina įpirkti Amerike daugiau 
kaip 6,000 arkliu, kaip tik gali 
aplaikyti užtektinai laivu, 'kad 
juos pargabenti. Arklei bus 
pirkti Chicago Stock Yard ir 
East St. Louis.- Dalis tuju ark
liu bus del jodirno, o likusieje 
del traukimo vežimu ir armotu.

DU UŽMUSZTI ANT RO
LANDUOS RUBEŽIAUS.
Amsterdam, Holandija., — 

Du žmonis likos užmuszti mu- 
szije su nežinomais vyrais, ku
rie atvažiavo isz Vokietijos au- 
tomobiliuje, 'kurie turėjo koki 
nesupratimą su Holandiecziais. 
Manoma kad tai buvo du ka- 
reivei prigulinti prie kariuo
menes.

SAPNASWSISZSIPILDE.

— Sapnuodama 
insigavo in jos

New Yo<H| 
buk banditas 
narna ir pradėjo numauti nuo 
jos pirszto 
žiedą, Mrs. J 
tikrino buk 
ruju buvo tei i 
na pajuto bu 
jos pirszta o tada pabudo nera
do žiedo ant, nrszto bet paregė
jo stovinti prie lovos vagi. Mo
terėle iszszo to isz lovos o va
gis per langai.

puiku deimantini 
. V. Masters persi
jos sapnas isztik- 
singas. Laike sap- 
j kas tokis trauke

isz
su-

MOTINA DALYVAVO ANT 
SUNAUS AUKSINES 

SVODBOS.
Caldwell, Ind. — Retai kada 

atsitinka kad motina sulaukia 
sunaus auksiniu sukaktuviu jo 
vinezevones o bet Mrs. Eva Al- 
verton ana diena dalyvavo ant 
■taip žymios svodbos savo sū
naus kuris apvaiksztinejo su 
paezia savo 50 metines sukak
tuves. Motina yra 103 metu am
žiaus.

NELAIMINGAS SZPOSAS 
PRIEŽASTIM JO MIRTIES.

Chicago. — Bernard Cock
land, 32 metu, darbininkas czio- 
naitineje geležies dirbtuvėj, sė
dėdamas ant kreses, laike piet, 
truputi užsnūdo. Jo draugai, 
norėdami jam intaisyti szposa, 
padėjo po krėslu skuduriu pa
mirkytu in gazoliną ir uždege. 
Bet liepsna tuojaus apėmė jo 
aliejuotas darbines kelnes ir vi
sas žmogelis pastojo liepsnoje. 
Likos nuvežtas in ligonbute 
baisei apdegintas. Draugai li- 

! kos praszalinti nuo darbo už 
toki “džioka.”

MOTERE ISZEJO, VYRAS 
SUSIDRASKĖ SAVE SU 

DINAMITU.
Allentown, Pa. — Mikas Pa

tenka, Slovakas, 40 metu am
žiaus, iszsiunte savo motere in 
artima sztoreli parneszti jam 
pakeli paperosu. Vos motere 
nuėjo keliolika mastu, iszgirdo 
baisu trenksmą ir parbėgus na
mo rado vyra gulinti ant lovos 
be galvos, kuris sau užsidėjo 
szmota dinamito ant krutinės, 
uždege ir tuojaus atliko.

Patenka apsigyveno czionais 
tik keli menesei adgal užmies
tyje ir radosi be darbo. Vyras 
kerszino savo moterei iszneszi- 
mu in padanges su dinamitu už 
ka buvo aresztavotas kėlės san
vaites adgal bet likos paleistas 
namo ir 'savo kerszta iszpilde,

ŠLEPE NUO MOTERES PI
NIGUS BET JUOS SURADO 

PO JO MIRCZIAI.
Minneapolis, Minn. — Agota 

Kvasnevskiehe, 69 metu, kuri 
gyveno dideliam varge, ana 
diena surado senoje szepoje tris 
tukstanezius 
ten paslėpė As 
re dvi sanvtffcs

Vyras priesz mirti kelis me
nesius adgal, melde valdžios 
kad jam ditotu paszialpa nes 
neturi isz ,k<į> gyventi. Motere 
mane kad jos vyras neturi ne 
centelio bet po jo mireziai turė
jo prijautimą kad jos vyras tu
ri kur paslėpęs pinigus. Po lai
dotuvių ssu pagialba kaimynu 
pradėjo perkratinėt kambarius 
ir senus rakandus, ant galo su
rado senoje szepoje pinigus. 
Dabar motere dasiprato del ko 
jos vyras laike szanteje dideli 
szuni kuris galėdavo prie tosios 
szepos ir nieką neprileisdavo 
prie jos.

NUŽUDĖ TĘVA KAD TASAI 
MUSZE MOTINA.

Clarksville, Tex. — Sallie 
Smith, 17 metu, nuszove ant 
smert savo 42 metu tęva su 
dviem szuveis isz karabino ka
da tėvas kerszino užmuszimu 
visos szeimynos. Tėvas su pa- 
czia ir 14 menesiu amžiaus kū
dikiu iszejo ant lauko dirbti ir 
tame laike .susibarė su paezia 
kad vaikai jam neprigialbsti 
darbe. Tame pradėjo paezia 
smaugti o duktė matydama ka 
tėvas daro, nubėgo in stuba, at- 
sinesze karabina ir patraukė 
abidvi taupas in tęva. Sudas 
mergina paliuosavo nuo baus
mes.

ISZGIALBETAS NUO MIR
TIES PER MEDALIKELI.
Cumberland, La. — Sidabri

nis medalikelis kuris kabojo 
ant lenciūgėlio ant kaklo Jame- 
so Galloway, nedaleido jam at
imti sau gyvastį. Vyrukas szo- 
ve sau in krutinę bet kulka pa
taikė in medalika ir sziadien 
Jamesas džiaugiasi kad yra 
gyvas ir laikėsi Krikszczionjsz- 
ko paproezio nesziodamas me
dalika ant kaklo.

Jamesas neturėjo darbo nuo 
ilgo laiko o priek tam likos at
mestas per savo mylima ir to
dėl buvo labai nusiminęs, nu
tardamas užbaigti savo gyvas
tį.

BURMISTRAS LENKISZKO 
MIESTO SUSZAUDYTAS.
Berlinas. — Leonas Baro- 

szevski, burmistras miestelio 
Blombergo, likos suszaudytas 
per V o'kieczius. J o prasikalti
mas buvo tas, kad pakurstė gy
ventojus kad užkluptu ant Vo- 
kiisaku gyventoju priesz atėji
ma Vokiecziu in miesteli p^fl 
T-rrn'rrrnr'-žfcirAl'.Jte^Jėr 
ežius. ■ ‘ • **

MUSZIS ANT ŽIEMINIU 
MARIU.

Bergen, Norvegija. — Gyven
tojai czionaitines aplinkines 
girdėjo smarkius szuvius ka- 
riszku laivu ant Žieminiu ma
riu. Gyventojai tvirtina buk 
yra mate daugeli kariszku lai
vu bet kokios tautos tai nega
lėjo juos pažinti.

doleriu kuriuos 
s vyras kuris mi- 
:s adgal.

“EINU PAS MYLIMA MO
TINĖLĖ, ‘GUD-BAI.”

Dawson, Ky. — Evangelina 
Petrossini, asztuonioli’kos metu 
patogi Italijonka, kėlės sanvai- 
tes adgal neteko savo mylimos 
motinėlės kuri mirė o kuria la
bai mylėjo. Po laidotuvių mer
gaite labai nulindo, verke nuo
latos ir niekur neiszeidavo. Ana 
diena, kada visi buvo iszeja in 
darbus, mergina ilgiaus nega
lėdama nukensti netekimo my
limos motinėlės, iszgere truciz- 
nos, mirdama in kėlės miliutas. 
Priesz atemima gyvasties pali
ko szeimynai sekanti laiszkeli: 
Einu pasitikti savo mylima mo
tinėlė, likite sveiki, mano my
limi, nes man czionais ant szios 
žemes sunku gyventi be mano 
gimdytojos —gud bail” 
Nuliudusi dukrele, netekus mo
tinos, likos palaidota szale mo
tinėlės.

TURĖJO LYTISZKA LIGA; 
NORĖJO NUŽUDYT SAVO

SZEIMYNA.
Pottsville, Pa. — Richard 

Ebert, isz Port Carbon, tėvas 
dvieju vaiku, norėjo nužudyt 
savo paezia ir vaikus su britva, 
perpjaudamas jiems gerkles ir 
visi likos tuojaus nuvežti in 
Pottsvilles ligonbute pavojin
gam padėjime.

Vyras aiszkino palicijai buk 
negalėjo ilgiaus nukenteti nes 
užsikrėtė baisia lytiszka liga 
sifiliu ir rūpinosi kad gali užsi
krėsti tajaliga jo pati ir vaikai. 
Kada motere iszbego visa kru
vina ant ulyczios, kaimynai ja 
užtiko alpstanczia o kada pali- 
cija pribuvo aresztavoti vyra, 
rado ji malszei stovinti kamba
ryje ir be jokio pasiprieszinimo 
pasidavė. Vaikai mirė vėliaus.

BADAI SŪNŪS BUVUSIO 
KAIZERIO NETEKO 

GALVOS.
Amsterdam. — Žine paskly

do po svietą buk Wilhelmas, 
vyriauses sūnūs buvusio Vo- 
kiszko kaizerio Wilhelma, li
kos nukirsdytas per paliepima 
Naziu valdžios o ketvirtas sū
nūs Kaizerio likos aresztavo
tas. Abudu badai eme dalybas 
suokalbyje kad praszalint Hit
lerį isz Vokietijos. .

Kas Darosi Kožna
Minuta

— Finiecziai labai myli 
visokius saldumyniuis, nes ju 
fabrikai iszdirba Visokiu “ken- 
džiu” už 10 doleriu kožna mi-

" nu ta.

— Nuo kada antra kare 
prasidėjo Europoje, Amerikas 
siiinczia in tena is visokio mais
to už tūkstanti doleriu kas 
minuta.

§ Musu Amerikoniszkos stu
dentes, kurios lankosi in kole
gijas, iszdnoda daugiau pinigu 
ant czeveryku ne kaip kitos ko
kios studentes anJt svieto — po 
25 dolerius kožna minuta.

§ Gyventojai Puerto Riko 
salos iszdnoda kas minuta po. 
10 doleriu ant mokslo savo vai
ku. ■ ; H

§ Amerikoj tvanai padaro 
bledes kas minuįta ant 200 dole
riu. ,_ L..J-X_ —



“SAULE” JAHANOY CITY, PA.
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Kas Girdėt / Iszgialbeti Isz Skenstanczio Laivo

Chicagoj du vyrai — turtin
gas ir vargszas — likos aresz- 
tavoti. Ju prasižengimai buvo 
vienoki :Turtingas važiavo pui
kiam Pierce Arrow automobi- 
liuje o vargszas sulužusiam ma
žam Fordukije, in darba. Tur
tingas prisipažino prie kaltes, 
užmokėjo bausme ir sudžia ji 
paleido namo. Taja diena tur- 
czius sėdėjo savo puikiam ofise 
rūkydamas kvepenczius ciga
rus ir apie nieką daugiau ne
ini slin o.

Vargszas taipgi stojo priesz 
ta pati sudžia aiszkindamas 
buk nenorincziai perlauže tie
sas nes skubinosi in darba ta j i 
ryta nes pasivėlino isz priežas
ties serganczios paczios kuriai 
turėjo prigialbet naminiam 
darbe bet kada iszgirdo apie 
uždėta bausme, nuleido galva 
ir labai nusiminė nes bausmes 
negalėjo užmokėti.

“Jeigu negali užmokėt baus
mes tai atsėdėsi kalėjime 30 
dienu”
Vargszas pakratė galva ant 
ženklo kad negali užmokėti 
bausme. Palicijantas uždare ji 
kalėjime. Taja nakti vargszo 
szirdis graudžiai verke ant 
svietiszkos neteisingystes, kiek 
tai jo iszeimynele nukens per jo 
buvimą kalėjime.

Panasziu atsitikimu turime 
ant kasdieninio paredko. Tas 
parodo nelygias tiesas sziam 
laisvam sklype kur tiesos gva- 
rantina lygias tiesas visiems, 
koki jie nebutu.

,kalbėjo ■ sudžia.

Kryžius žmogų neiszganys 
ieigu ta kryžių szirdije sąvo 
Batalpys^

Angliszkas laivorius prižiūri du juodus vaikus kurie li
kos iszgialbeti isz paskandyto laivo “Bretagne”, per Vokisz- 
ka submarina. Szitie vaikai po iszgialbejimui drauge su kitais 
pasažierei'S likos nuvežti in Angliszka pristova.

Kokis tai vežiotojas pieno, 
Bert Laughlin, isz Bostono, ge
rai iszpere kaili savo šuneliui 
už nepaklusnumą ir tai ant te- 
vįszku keliu nes labai užrūsti
no jo moterele kuri jam szoko 
in akis. Bert pabaigęs nubaudi
mą sūnelio, ėmėsi prie pacziu- 
les kuria užmėtės ant savo ke
liu uždavė jai kelis smarkius ir 
karsztus blynus. Motere nusi
davė jeszkoti teisingystes in 
suda bet sudžia aiszkiai jai pa
sakė kad neturi tiesos kisztis in 
iszauklejima vaiku per tęva o 
vyrui primine kad ateityje ne
plaktu pacziules per sėdynė. 
Abudu iszejo isz sūdo susika
binę už ranku linksmai.

Slaptos žinios ateinanczios 
isz Vokietijos skelbia buk Vo
kietija neapsisaugos nuo revo
liucijos kuri ketina iszkilti atei- 
nanczia vasara.

Isz Paryžiaus danesza buk 
dvejuose dideliuose miestuose 
Vokietijoj jau pasirengineja 
ant pasikėlimo, tiksle numeti
mo Hitlerio jungo, kuri dides
ne dalis Vokietijos gyventoju 
balsei neapkenczia. Kuo grei- 
cziau toji revoliucija kils, tuo- 
mi bus geriau del viso svieto.

ISZMINT, 
ROK

[GA

"'Randasi tokiu mylincziu po
relių kurios kalba kad inszoktu 
in ugni ar vandeni del savo my
limos bet priek tam turi suodi
nas ausis.

Randasi ir merginos kurios 
paszvenstu viską del savo myli
mo bet kada turi praustis kak
lą tai nuo to iszalinasi kaip nuo 
ugnies.

Gal sunkesniu laiku kaip te- 
ibyriam laike jau negali būti o 
norints ir vargo daug turime 
ant svieto tai nuo vargo nemir
sime.

Sunkiu laiku nereikia bijoti. 
Pažiūrėkime kas sziadien deda
si Europoje kur žmones beveik 
neturi ka valgyt. Tasai nesibijo 
katras paczedžiąi ir Dieyo-bai- 
mingai gyvena. Tik tokiems 
baime katrie gyvena diena nuo 
dienos — “Sziadien turiu o ry
toj Dievas arba pavietas 
duos.”

Kokis tai Fredrick Havers- 
ton užsidėjo sau farmųke West 
Virginijoj nes turėjo devynis 
vaikus ir paezia o darbo netu
rėjo tai manydamas kad nusi
pirks farmuke tai nors turės ka 
valgyt su savo szeimynele. Pir
ko arkli už 15 doleriu ir karve 

■ už 10 doleriu. Po szesziu metu 
sunkaus darbo, sųsiezedino 
tiek kad nusipirko sau mula ir 
asztuonįs a'kerius daugiau dir
vos. Sziadien ijasai pats ferme
ris po penkiolika metu sunkaus 
darbo, turi puikia farma kuria 
neparduotu už 50 tųkstancziu 
doleriu ant kurios- dirba 30 
žmonių ir turi gryno metinio 
pelno penkis tukstanczius do
leriu. — Taigi, iszsipildo rasz- 
to szvento žodžiai: ‘ ‘ dirbk žmo
gau o turėsi.”

Nemandagumas Amerikoniszku Vaiku - *-
ko pati pridaboti ir pamokinti, 1 dagiu vaiku, kaip Amerikoj.

Privesiu ežia tikra fąkta ku- 
rėikalui esant, nes jai reikia su rįs patikrina kaip Ameriko- 
“kūmute” arba kaimiiika “pa- niszki vaikai nepažysta manda

gumo, kaip mažas snarglis ly
gina save su žmogum augszta 
stoti užimanti.

Kada prezidentas Taftas va
žinėjo po Vestus, buvo su dide
liu guodone sveikinamas bet jo
jant prezidentui pasitiko tūla 
Amerikoniszka isztvirkusi vai
kina ir tasai devynių metu am
žiaus snarglis, matomai jau ži
nantis kad tai yra prezidentas 
Suv. Valstijų, paszauke: “Hei
lo Bill! ’ ’ — Tokis nemandagu
mas vaikiszczio net ir tokiam 
neiszdidžiam, kaip prezidentui 
Taftui, veltas žmogui, nepati
ko, kadangi sulaikė arkli ir vai
ką ir davė snargliui gera pamo
kinimą, kaip privalo in vyres
nius žmones atsiliepti.

Kasžin, ar smagu buvo tada 
gimdytojams vaiko?.. Ta ju 
gedą tegul 'bus pamokinimu 
jiems ir kitiems kaip privalo 
vaikus mokinti mandagumo ir 
paguodones kitų.

Tėvai, kurie savo vaikus ne
mokina guodot kitus, ypač/ vy-

■ resniųs žmones, negali tikėtis 
* nuo ju paguodones taipgi, ne

turės isz kūdikio niekad
■ džiaugsmo, jeigu ji neiszmoki-
■ no guodot kitus, guodot juos 

paežius tai yra, savo gimdyto-
■ jus, o kas neguodoja kitu, tas 

nebūna guodojamas žmonių, 
žmogus be gero vardo, neturin
tis garbes o kas apie savo 
gera varda nepaiso tas ir apie 
nieką, kas yra geru ir szven'tu 
nepaisys.

|s per suk- Nekarta girdime skundus ant 
K,- apsirgo'Amcrikoniszku vaiku, nekarta 
Iii jog liga
I žinojo jog 
tai negale- 

ibniem, ku-

už “pikta” pabarti ir pabausti,
Vienas tevasaJ| 

tybe stojosi tiN^ 
labai. Žinojo ap“6 
jo yra vėžys — 
reikės mirt: bet 
jo atsilygint su)
riems piktai būvi padaręs.

— Jeigu atidų Jin savo tur
tą žmonįems tai 
vaikais mano? - 
tiems kurie ji pr 
nėjo.

Vienas kunigą

tas stosis su 
taip atsake 

s to prikalbi-

pąstauąvijo

Mieste Chattanooga, Tenn., 
tula motina pelikių vaiku, kuri 
aplaiko paszialpa nuo pavieto 
pavidale “relief,” apgarsino 
laikraszcziuose kad yra pasi- 

liutie teisingu auoaarzniugm) rengtis paiCtiro 11 v iena~isz1 sti'efr 
ramybe ir czysta sanžine bet to- 
kis žmogus negali pralobti grei
tu budu tiktai su didele kantry
be ir paezedumu gali dastoti 
turto.

Sztai ana diena George Stim
son, tarnautojas valgomoje ka- 
feterijoj Washingtone, rado 
pundeli kuriame radosi visokiu 
popieru dideles vertes ir dau
geli czekiu o kad pravarde loc- 
nininko radosi krepszyje, su
gražino jam ant rytojaus ir už 
tai aplaike “didele dovana”... 
penkis dolerius.

akiu už penkis tukstanczius 
doleriu kad už tuos pinigus ga
lėtu duoti savo vaikams geres
ni gyvenimą ir mokslą. Motere 
sako kad jai nubodo priiminėt 
ubagiszka paszialpa ir sarma- 
tinasi aplaikinet paszialpa nuo 
pavieto.

Su bėgimų laiko tieji, kurie 
mus mylėjo, apleidžia, mus o in 
ju vieta pribuna tieji, kuriuos 
mes mylime.

Žmones reikia mylėti, ant to 
Dievas mus sųtvee, nežiūrint 
ant to, kokiais jie yra. Ne yra 
tai dideliu daigtu mylėti gerus 
žmones, dorus ir tykius, teisin
gus ir Dievo-baimingus. Reikia 
ir savo nevidonus mylėti.

Kokia tai moterele kuri turi 
daugiau pinigu ne kaip smege
nų, ana diena ant kokio tai su
sirinkimo Los Angeles mieste, 
kalbėjo:

“Vaikai perszkadina moti
noms loszti isz kazyru, užlaiky
mas vaiku kasztuoja beveik 
tiek, kiek automobilius, iszau- 
ga ant paveikslo tėvo ir tankei 
būna perszkada ant persiskyri
mo tėvu. Szuo yra isztikimes- 
nis už vyra nes klauso visame 
kada in ji kalbėsi; randasi na
mie diena ir nakti ir neloja ant 
tu, kuriuos myli.”

Del tokios moterėles vėlina
me idant nusiduotu ant dakta- 
rįszkos. rodos pas... veterino- 
riu.

Kad “senam pecziuje velnes 
kūrena”, kaip senas priežodis 
skelbia, tai to niekas neužgin- 
czys bet jeigu 84 metu bobutei 
užsinorėjo meilingo pasiutimo 
tai sunku in tai intiketi o bet 
tai teisybe.

Vernon Dickson, 86 metu, isz 
St. Paul, Minu., likos areszta- 
votas už pabėgima su 84 metų 
senute, kuri turi vyra ir kelis 
suaugusius vaikus. Sudžia pa
sakė Dicksonui kad turi apleis
ti miestą tuojaus arba bus už-į 
darytas kalėjime, ka ir tuojaus 
padare.

! iszgelbeti ta bled a duszia. Pa- 
| sake jam jog ži 3 apie viena 
būda nuo kurio gali pasveikt 
bet nemažai pini a kasztuos.

— Kad ir kasz 1°^ tūkstan
tis, du tukstanezi
szimts tukstancz i franku, — 
atsake senis — ile tik iszlik- 
cziau gyvas.

— Reikia roi padarytas 
per veži, patept s l sziltais tau
kais isz gyvo žmogaus; jeigu 
ponas rasi žmogi| kuris už pi
nigus ir už gėja žodi sutiks 
ant to, kad sau i® rankos duo
tu isztarpyt truĮ Ji tauku, ta
da liksi iszgydinas.

— Ak, — atsi fe ligonis, — 
žinau jog nesirai la tokis žmo
gus 'kuris tai pa< irytu.

' — Gal nieko 1 logo nesistos,
' — atsake kuni: >&. — Liepk 

ponas paszaukt Iriausia sūnų 
ir pasakyk jam: ‘Mylimas su-

■ nau, gali savo t‘vui prailgyt 
gyvenimą jeigu ristosi ant tė
vo noro laikyt ra ka ant ugnies 
per keliolika nąii įitu. Jeigu tau 
tas atsakys tai i įsakyk ta pa
ti antram sunuiJJeigu ir tas 
atsakys tai trec^ps tikrai ant 
to pristos.

Iszklause to 
bet kęįžnąs at į 
TaTbejo^F?: lį

— Bijotės-]? 
dele palaikyt rali1] 
idant prailgint gj 
tėvui. O asz ‘būvi 
eiti in pekla ir degt ugnyje per 
amžius, idant ju£paliktu lai
mingais ant szio ■eto! Dabar 
matau jog iki sziB laikui bu
vau tikru beproc: R!

Po tam tuojau? liepe viską 
ka tik ingijo per s 
lyt žmoniems idai 
kaltes kurias buvo papildęs 
per visa savo gyt 
sydamas jau debar ant savo 
vaiku, kas su jais

Ir jisai turėjo 
sūnūs. Degint sau ranka ugni- 
je, nors tiktai pei 
nutu, o kad ir d(;
gyvasties savo tejvui, yra auka 
peraugsztinama įdruties žmo
gaus. Bet kas tai palyginimas 
su agnia pekliszka.

In kur motere kisza savo uo
si, ten visko trumpai nustosi. 
Geriausia del moterių rodą, 
suktis kuknioje prie pecziaus ir 
dažiureti savo vaikelius.

Aplaikeme pirma niuttnari 
naujo mėnesinio žurnalo “Lie
tuva,” kuris iszeina Brooklyn, 
N. Y. Juozas Tysliava yra re
daktorium, o Anita Bichusa, 
yra biznio manadžere arba ad
ministratore. Linkime “Lie
tuvai” laimingos pasekmes!

—• Jeigu katrie nori priesz 
mus užslėpti diena musų pa
baigos, tuom labiau® turime pa
tys ta diena yaktuotįs.

—■ Iszmint'ingi žmonys gal
va guodoje pagal ta, kas joje 
randasi, o motereis temina dau
giausia ant drabužio.

>r

i o 'kad ir de-

,trys sūnūs

■is:
rampa valan
da ant ugnies 
wenirna savo 
ra pasirengęs

uktybe iszda- 
t atleistu jam

enima, nepai-

stosis.
teisybe ir jo

keliolika mi-į
1 prailginimo

Senoviszkos Teisybes
— Szia gadyne, dorybe isz 

turgaus iszejo, o 
kai užėjo.

—• Kvaila t 
ga yra, ba isz ję 
maiszo žodžiai b

— Jeigu 'bra 
turn tai ir kitų 
kląusytum.

vagystes lai-

nAere payojin- 
jclBs kaip isz

•[yra.
au pats tyle-
saunijimu ne-

Jeigu katras buna pui- 
'burna kaip 
geriau idant 
savo, burna

kei pasirėdęs o 
daržine, tai butu 
terp iszmintingu 
turėtu uždarytą, jo ausis atida
rytas.

— Jeigu gę|i pažystami 
imasi už peilių ii] ant saves už- 
šipuldiųeja, tai 
tais pats, jeigu draugai prie ka
zyru vienas kitą 
skriaudžią savo paezia ir vai-

yra gyvulei;

apipleszia tai

kus.

patys matome ju bjaurius pasi- : 
pigimus, isztvirkimus, neman- ‘ 
dagumus, piktybe ir nepaklus- : 
numa vyresniems o net ir loc- 
ųiėms gimdytojams. Laikrąsz- 
cziai kaskart dažniau raszo 
straipsnius pamokinanezius 
kaip motinos privalo savo vai
kus auginti, bet tie naudingi 
pamokinimai turbut visai ne 
yra skaitomais motinu ir jokios 
naudos, jokiu vaisiu neatnesza. 
Daugumas paežiu motinu žiu- 
rineziu in isztvirkusius .vaikus, 
nevos iszreisz'kineja savo kar
tybe kokia keniezia isz tos prie
žasties o vienok net ir tokiu' 
motinu vaikai, vargiai geresni 
už kitus.

“Pažink pats save” — yra 
viena isz gražiausiu ir prakil
niausiu maximu senovės filozo- 
fijos. Taigi paliksime kitas tau-

■ tas o pažinkime tik patys save.
; Dirstelekime in musu augan- 

czia jaunuomene, in musu vai-
■ kus, kurie ateityje ketina už

imti musu vietas ir kovot apgy
nime musu brangiausiu iždu, 
isz tarpo kuriu bangiausiu ir 
didžiausia yra musu tautiszka 
kalba!

Ar musu Amerikos vaikai 
auginami ant mylėtoju tevisz
kos kalbos? Stacziai galima pa
sakyti, “ne”! Teisybe, szia
dien, kada da turime daugiau 
nemokaneziu Angliszkos kal
bos turime ir vaiku kalbancziu 
gryna Lietuviszka kalba bet 
kada užstos antra eile motinu, 
kada pasiliks anoms ežia augu- 
sios musu dukros daug bus to
kiu szeimynu, kuriose neiszgirs 
jleb-iLįehMszkos teviszkos ; 
kalbos.

Su kartybe reikia pasakyti 
kad jau ir sziadien tokiu szei
mynu turime.

Niekas, man rodos, to neuž- 
ginezys jeigu pasakysiu jog 
daug turime tokiu motinu ku
rios da priesz neseniai pribuvę 
isz Lietuvos pramokė kiek 
Angliszkos kalbos, jau in savo 
vaikus kalba Angliszkai net ir 
stuboje.

Pas nežinau kaip turiu su
prasti ta kvaila motinos pasi
elgimą; ar tai motina mokina 
vaikus svetimos kalbos ar gal 
nuo vaiku pati mokinasi ? Žino
me visi, kad vaiku mokinti to 
nereikia nes jie iszmoksta ant 
ųlyęziu ir daug geriau kalba 
negu tėvai o motina pati nemo
kėdama gerai net suprasti, ne
mokiną vaikus savo prigimtos 
kalbos o tacziau naikina ja.

Ar tėvai, taip augindami kū
diki, gali tikėtis nuo jo meiles 
ir paguodones? — niekados!

Ar kūdikis gali mylėti savo 
tėvus kurie jo nesupranta vi
sai, kurie kalba jam nesupras
tina kalba?

Sakome kad kūdikis motinai 
yra brangiausiu daigtu. Gal 
but kad ir teisybe, bet ar visom 
— reikia abejoti. Jeigu moti
nai'kūdikis yra'brangus tai ko
de! ji daleidžia kūdikiui sveti
mu tapti? Apart to, kad kūdi
kis tikrai motinai butu bran
gus, tai juk žinome kiekvienas 
kad brangu daigta žmogus sau
goja ir nemęto jo, o kaipgi da
boja iv saugoja daugumas mo
tinu savo vaikelius? Per isztisa 
dieųa be jokios vyresniu prie- 
veizdos, daleidžia aniems būti 
užmanyje, anhulycziu, kur isz
moksta visu piktybių, neman
dagumo, piktu žodžiu ir pasięl- 
giiųp. Motina turbut neturi ląi-

siszneketi”. Tokiai motinai ne-; 1 
rupi pamokint kūdiki szvento' 
tikėjimo, nerupi pamokinti do
ros, turbut, ir pati nepažysta — 
neduoda jokios gražios pavyz- i- 
dies isz saves, tik pikta pavyz-i 
di, kaip galima tada norėti kad 
tokios motinos kūdikis, augan
tis be apglobos motinos o vien 
tik “ulyczios”, iszaugtu ant 
doro žmogaus, guodojanezio ir 
guodojamo kitu? Taigi, ar to
kiai motinai brangus yra kūdi
kis, jeigu palieka ji tokiame 
apleidime. Kūdikis daugiau 
laiko leidžiantis ant ulyczios, 
negu namieje, po prieveizda 
motinos, būnantis vis tarp sve
timu vaiku, iszmoksta svetimos 
kalbos, savo pamirszta, nes nė
ra kam pamokinti ji jos. Pasa
kysi gal kad tas nieko neken
kia, kad ežia yra reikalingesne 
Angliszka negu Lietuviszka, 
arba kita kokia?

Tik nesuprantaneziam isz- 
žiuri tas, kad nieko nekenkia; 
kenkia ir tai labai daug ken
kia. Žmogus kuriame motina 
nesukure meiles prie teviszkos 
kalbos, nemyli jos o svetima 
kalba kurios iszmoko ne nuo tė
vu savo taipgi negali mylėt kai
po neprigimtos. Pamėtės tėvu 
kalba pameta vėliau ir ju tiky
ba, atsiskiria nuo savo tautos, 
prie kitos negali prigulėti, kai
po viszcziukas prie antuku; tai- 

, gi pasilieka atskirtu nuo visu, 
kaip kad iszmestinuku, nepaži- 
naneziu ne tevyniszkos meiles, 

; ne tautiszkos, ne kalbos, ne re- 
ligijos. —Rudžiu tariant ..toks
žmogus pasilieka be niekių 
tuszcziu, nereikalingu, nes jis 
jai gyvena, tai jau tik del saves 
vieno gyvena o kas butu jeigu 
tokiu žmonių daug turėtu pa
saulis? — Teiksis pa)ts skąity- 
tojas ant to klausymo atsakyti.

Kas da, kūdikis augantis ant 
ulyczios, be motiniszkos prie- 
veizdos isztvirksta, iszmoksta 
didžiausio nemandagumo, ne- 
paguodoja suvis vyresniu už 
save, ne senesniu, ne augsztes- 
niu žmonių, nes nieks jo nepa
mokina kaip reikia paguodot 
žmones nelygus sau. Niekur 
turbut, jokioj szalyje nerasi 
tiek daug isztvirkusiu neman-

’RATINASI.

— Ugi kas Jonai tavo seserei 
kad ji taip linksma pasidarė ir 
nuolatos juokėsi. Pirma buvo 
susiraukus kaip szimts pypkių. 
Ar nuo senei ji ant tokios mei
lingos persimainė?

— Tu nežinai kas tai yrą; 
Jurgis prasze in svocziąs tai 
pratinasi būti linksma.

ANT PARDAVIMO NAMAS

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Mahą- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

Kumszcziavimai Buvo 
“Papiksyti”

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR ‘
Fedrai Deposit Insurance;

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

Union National Bank;
Kampas Main ir Centre St. i

MAHANOY CITY, PA.

Harry Thomas, isz Eagle 
Bend, Minu., apgarsino buk 
kumszcziavimai Max Schmel- 
ing su Tony Galento buvo isz 
anksto “papiksyti” per tuo
sius kurie taisės kumsztynes 
'surengė už didelius pinigus. 
Dabar boksininku kąmisįją. ty
rinėja tuosius užmėtinėjimu«.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI S?K AS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78 *
520 W. Centre St. Mahanoy City



SAULE A HA N 0 Y CITY, PA.

Žinios Vietines 1SZ LIETUVOS■W i BVlllIVU — Antanas Szelokis likos

— Praeita Subata, 5 valan
da vakare, Kun. P. Czesna su- 
riszo mazgu moterystes, Szv. 
Juozapo bažnyczioje, Marijona' ris užmusze 
Barkiute su Jonu Vaba.

— Antanas Szelokis likos 
skaudžiai sužeistas laike darbo 
kasyklose Maple Hill ir gydosi 
vietinėje ligonbuteje. I

— Jonas Stravinskas, ku-Į
automobilium Mi- Vilkaviszi

j kola Rusnavicziu, Turkey Run, Albina Bele'keraiti,

t Daniel F. Guinan, prezi
dentas Merchants Banking 
Trust Co., banko, taipgi savi
ninkas trijų dideliu sztoru Ma
hanojuje, Mt. Camel ir Shenan- 
doryje, priek tam locnininkas 
Lakewood Parko, mirė szirdies 
liga .praeita Subatos ryta. Ve
lionis buvo nevedes. Paliko tik 
viena broli Richardą. Laido
tuves invyks utarninko ryta 10 
valanda su pamaldomis Airiu 
'bažnyczioje.

ISZTRAUKE VAIKUI ISZ 
j RANKU 100 LITU IR 

PABĖGO UŽSIENIN.
kio palicija suėmė 

' 20 metu,
praeita Oktoberio menesi, likos darbininką, kilusi isz Kalvari- 
iszrastas nekaltas per korone- Jos valscz., bet nuo pat- mažens 
rio džiure. gyvenusi ir dirbusi Vokietijo-

„ , . . , , .. h’e. Jis aiszkinoisi, kad Vokie-T bubatoie atsibuvo laido-,,.. . . , . 1V.~ . . . Itijoie įam gyventi nėbeleidzia- tuves Kazimiero Szukio, isz na-, , . r. ,. ... „ , . . ma, ills tremiamas, o Lietuvojemu jo dukters Taczelauskienes,1, . v ,, T ., . , kaip žmogus be pilietybes, taip413 W. Coal uly. Laidotuvėse 1 
dalyvavo daugelis žmonių, ne 
tik vietiniu bet ir isz aplinki
nes.

UŽ ŽMOG' 
MA r

Biržų 
palicijois 
ka's M.
ke in savo 
kvena ir 
triuba.

PRIMUSZI- 
LITAI.
, Pabiržės 

s virszinin-
yki pasiszau-

pilieti Mor-' 
ji gumine j

Morkvenas ap- 
i: aka apygardos 
ismas ji iszteisi- 
lorkvenas krei- 
iju ramus. Pri- 

pailic jo’s virszininka 
kaltu, bet prit ise užmokėti nu- 
kentejiute'iam tk 7 litus.

skunde mus: 
teismui, bet t 
no. Tuomet 
peš i in a p cilia 
pažino

Kaulai Žuvusiu Japoniszku Kareiviu Atgabenti Namo Palaidojimui

— “Saules” skaitytojas Pe
tras Mikolaitis isz Shenandoro 
ana diena lankėsi Mahanojuje 
teipgi atlankė ir “Saules” o- 
fisa. i i . ■ ■ 1:

Hazleton, Pa. — Juozas Mar- 
geviczius, apie 55 metu am
žiaus, likos surastas negyvas 
kuknioje savo name. Szale jo 
gulėjo karabinas su kuriuom 
atėmė sau gyvastį. Lavona ne
laimingo žmogaus surado jo sū
nūs Edwardas, 18 metu. Paliko 
kelis vaikus, brolius ir seser.es.

t Alicija, mylima pati Vin
co Žukausko, 617 W. Centre 
uly., mirė 9:30 vai., Subatos ry
ta Hahnemann ligonbuteje, Fi
ladelfijoj, kur radosi apie sze- 
szes sanyaites nes sirgo nuo Ju- 
lajaus menesio po sunkei ope
racijai. Velione buvo gimus 
New Philadelphijoj, po tam nū- 
sikrauste in Newark, N. J., 29 
metai adgal, su tėvais V. Dob- 
rovolskeis. Velione buvo vedus 
du sykius, jos pirmutinis vyras 
vadinosi Jonas Vizgirda, kuris 
mirė 8 metai adgal ir kuris bu
vo konsulmonu pirmo vordo, 
Mahanojuj. Penki metai adgal 
ji isztekejo už Vinco Žukausko, 
f>er kelis paskutinius metus ve
lionė užsiiminėjo pardavimu 

Įbeda. JBnyo dūkis Viugp ir Elz* 
mielos Dobrovolskiu, isz New
ark,' N. J., jos tėvas mirė asz- 
tuoni metai adgal. Buvo para- 
pijone Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko vyra Vinca, sunu Jurgi 
Vizgirda, 11 metu, podukte Ro
zalija, 14 metu. Motina Elzbie
ta, du brolius Bronislova ir 
Vincą, dvi įseseres, Charlbta 
Kane ir Louisa Gallagher, visi 
gyvenanti Newark kaipo ir se
kančias tetas; Tekia Mik- 
lusziene, isz New Philadelphia 
ir'Cassie Fritz isz Coaldale kai
po ir sekanczius dedes : L. Dob
rovolskis, New Filadelfijoj ir 
Antana Dobrovolskį, Hecla, 
Pa. Buvo szvogerka p. J. Urbo
nienės, 619 W. Centre uly. Lai
dotuves atsibus Ketvergo ryta 
su apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje, 9-ta vai. L. Traskaus- 
kas užsiėmė laidotuvėms.

Paterson, N. J.,— Musu mie
ste randasi daugelis žmonių be 
darbu, bet nekurie nenori dirb
ti, nes aplaikineje paszialpa 
nuo valdžios, tai geriau dykaut 
ne kaip dirbti. Gyvenimas 
czionaitiniu Lietuviu yra gana 
taikus.

t Mirė cziionais Jonas Ya- 
soriis, jaunikaitis, likos palai
dotas su bažnytinėms pamal
doms. Tei'pgi mirė senas gy
ventojas Leonas Gaczius, kuris 
likos palaidotas su bažnyti
nėms pamaldomis.

Mount Cannel, Pa. — Juozas 
Andruleviczius randasi Ash
land o ligoi-ibutgie ant sužeistos 
kojos kuria jam sužeidė laike 
darbo Reliance kasyklose.

pat negalis gyventi. Taigi, 
kaip varo vieni, eina pas an
tras, nes ne'turis kur dingti 
LietiuVis'zkai kalbas, bet tarme 
Vokiis’zka geriausia savo mintis 
galis reikszti tik Vokiiszkai.

Paaiszkejo, kad B-elekeraiitis 
Lietuvon bėgės ne vien tik 
dirbti, bet ir vogti. Kuri laika 
jis gyvenęs Vilkaviszkio mies
te, pas viena mo'teri. Tame 
pat kieme gyvena ir Žiemys. 
Karta Žiemys pasiuntė įsavo 
nepilnameti vaika in kaima 
parvesti pirkta karve ir sumo
kėti 100 litu. Ta nugirdės Be- 
lekeraitis prisivijo vaika, jam 
sake, kad ji 'siuntęs tėvas pa
dėti parvest karve ir taip
gi liepes jam pasitikrint ar 
visi pinigai. Kaip vaikas įpini- 
guls isz kiszene's iszsieme, Bėle- 
keraitis griebė su visa pinigine 
ir insikiszo kiszenen, esą busią 
saugiau ir spruko savo keliu. 
Vaikas bandė vytis, bet nesu
gavo. Tik vėliau jis buvo sulai
kytas ir padėtas kalėjime at
likti bausme už sienos 
girna.

Teismas svarte po 
vagyste. Belekerąitis
esąs nekaltas, bet teismas ji 
jidpažiuiLIkaJtai.ir nubaudė—h 
menesiais kalėjimo.

RARADOLENGVAI
ARKLĮ IR VEŽIMĄ.

Zarasai.,— dienas Rusu pi
lietis, turgadienio proga, suma
nė užmirszti tisas karo baise
nybes restorane. Nespėjus jam 
ineilti in restfirana, tuojau at
sirado prie jo draugu, kurie 
rimtai prisidėjo prie tos karo 
užmirszimo liejos. Taip visi 
draugai gere iki ankstaus ryto 
kol minėtas Rtaas neatsiminė, 
kad yra turgije palikes savo 
pakinkyta ami. Bet atbėgės 
in ta vieta, kur turėjo stovėti 
arklys, nei arklio, nei vežimo 
nerado. Nors tik stovėdamas 
ant kojų, eme arklio visur 
jeszkoti bet ji buvo ne taip 
lengva surasti. Buvo pranesz- 
ta, kad arkly! .su vežimu yra 
inbrides ežere ir paskendęs. 
Vieni sako, ki d arklys buvo 
paskandintas isz kerszto, kiti 
sako kad arklys pats jeszko- 
damas kelio paklydo ir nusi
skandino.

Japoniszku kunigai pasitinka prisiunstus užmusztus kareivius ant palaidojimo tėvy
nėje, kuriuos pasitiko ant geležkelio stoties parvežtus dežese. Japoniszki aficierei pasakė 
buk-ju draugu žuvo apie 18,000 musziuose su Maskoleis prie Manczuko—Mongoliszko rube- 
žiaus pakol Rusija susitaikė su Japonais kad daugiau enais nesimuszti.

$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.

101 Kapitonas Velnias. Pui- 
404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35o

Prakeikta, meilingas 
apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

perzen-

byla už 
gynėsi

PARSIDUODA 4 LOTAI.

Kiekvie:
czio^^B 

iio^r

Į.po 50 pėdu plc 
■tario, arti Lake-

K<iai.
imans,

— Violeta, pacziule dakta
ro Kapuscinsko—Kapo, po tė
vais Mockaicziute (ponios Ge- 
gužienes duktė), iszkeliavo ant 
obsefvacijos in ligonbute in Fi
ladelfija.

Iszmintingi Priežodžei
į Laime tai tankiausia kaip 

brolei, jeszkodami ju tanikei ne
žinome kad turime juos ant no
sies.

t Del nekuriu žmonių di
džiausia nelaime yra tada kada 
jie mislina apie kitu laime.

į Žmonių duszios užsidega 
viena nuo kitos taip kaip žva
ke nuo žvakes.

t Žmogų augsžtamisli gali 
pažinti ant to, kuris neturi jo
kio puikumo ir nosies augsztyn 
■nerieczia, .

—• Juozas Vidra, 34 metu, 
likos užgriautas per anglis lai
ke darbo Alaska kasyklose. Po 
trumpam laikui jo draugai isz- 
kase ji ir nuveže in ligonbute 
bet daug nukentej'o nuo savo 
baisaus atsitikimo.

Philadelphia, Pa. — Helena 
Navickiene, kuri lankėsi pas 
savo uoszvia Agota Rogaliene, 
2642 E. Westmoreland uly., po 
pusiaunakt gryždama namo li
kos užklupta per pleszika Ber
narda Markovski, 29 metu, isz 
Salmon uly. Kada, pleszikas no
rėjo iszsprukt isz jos ranku li
kos inkasta ji in ranka bet jos 
vyras su szvogeriu suėmė ple
szika ir atidavė in rankas pali- 
cijos.

Paskutines Žinutes
10 ANGLEKASIU UŽMUSZ- 

TI O 215 UŽDARYTI 
KASYKLOJE.

Tokio, Japonija. — Deszimts, 
vyru likos užmuszti o 215 ran
dasi užgriauti 900 pėdu po že
me, kada atidarymas in kasyk
la ingriuvo prie miesto Morio- 
ka, Japonijoj. Apie szimtas vy
ru pasekmingai spėjo iszsigau- 
ti isz kasyklų.

Waukegan, Ill. — Jurgis Gu- 
zauskis, 32 metu amžiaus, Lie
tuvis, mirė ligonbuteje nuo su
žeidimu per automobiliu kuris 
ji suvažinėjo 20 diena Oktobe- 
rio.

New York. — Kanada pirko 
suvirsz 361 tukstanczius tonu 
kietųjų anglių, Septemberio 
menesyje. Angliai buvo iszkas- 
ti isz Pennsylvanijos kasyklų.

SUDEGE GYVULIAI 
IR PASZARAI.

241 S. Mill S ., St. Clair, Pa.

Biržų apskrity, N. Dadvil- 
iszkio valscz., Bobineliu kaime 
stidege Jurgio Vėjelio gyvena
mas namais, tvartas ir daržine, 
4 karves, 3 teyczios, 5 avys ir 
daug pas'zaro. Nuostoliu pa
daryta apie 13,000 litu. Gais
ro priežastis aiszkinama.

—• Kauno apskrity, Babtų 
valšcz., Gailiusziii kaime, sude
gė Juozo Gvildžio klojimas su 
paszarais. Nuostoliu padaryta 
3,300 litu. Klojimas apdraus
tas 1,200 litu. Klojima padegė 
mažametis.

C. F. RE KLAITIS
Mahanojaus Iszt kimiausia Graborius 

Balsamuotojas :: 
is Ambulance 

s z i o j V) 
Bile ko-

Gabiausias
Geriaus 

patarnavi nas 
apylinkėj ;.
kiam lail j; diena ar 
nakti. V: sada turi pil
na pasiri ikima meta- 
liszku ir 
Grabu.
mitelius ] agal naujau
sia mada ir mokslą.

lieto medžio
Laidoja nu-

Turiu 
moteremi 
prekes.

DU bFISAI:

pagialbininke 
. Prieinamos

MAHANOY CIT
Bell Te

TAMAQUA, PA.

r; 516 W. Spruce St. 
efonas 149
, 439 Willing Street

Bell Teh fonas 532-J

Eskimosai Gyvena Pagal Ameri tonu Buda

Szitie Eskimosai, sztamo Mayokoks, k iki sziadien ran
dasi Amerikoje, likos iszgia'lbeti nuo mirties kada szita szei- 
myna. keliavo in Cape Prince of Wales, Alasjoj, kur tėvas bu
vo suradęs nauja darbo. Toji Eskimosu szeinyna likos iszgial- 
i'beta ir atvežta in Amerika kur dabar randasi ant Svietines 
Parodos New Yorke. - ____ _

No.
kus aprasz; mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 
minaliszka-

No. 108 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
fa b, 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 paezia; 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

^^^^^^^^renEosTstonjos^^pie 
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: Ila isz ma- 
iszo is'Jins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jt.rfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.............................................15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos 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 au
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 
40 T^zbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo-nevalninke; Luoszis: 
V ana motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
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- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nvs prigauna. 58 puslapiu........ 15*

No. 131 Puiki isžorja apie Jona- 
*za Korczaka. 262 puslapiu.... 35*

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

ponios- apie-J^ 
užmokama^ziedas ir Apie Druta Al- 
ksni, 62 puslapiu...........................15c

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

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

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

No.
Kalvi
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
ir Alena; Pavojinga klaida.
lapių

No. 
Duktė 
stasis; 
slapti.

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ..............   • -10o

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius;^^arsi mergina; Užvyd.jt 

MM^^^^Vpuslapū^M^^^^^ ■

20c
141 Keturios istorijos apie 
Paszku; Atsitikimas senam

No. 121
Valkijozai;
ikialbtojas.

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

No. ■’.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ... «■.................................15c

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

Trys istorijos apie Trys
Iszmintinga rodą; Ap-

63 puslapiu.......... 15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas;

No. KP.UIS&eptynos isTorijos 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mo3 
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai* 
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apia 
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, s. 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 25«

74 puslapiu
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
....15c

150 Keturios istorijos api« 
akmexioriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

61 puslapiu...................... 15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

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

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

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

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

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

N<. 171 Vieniolika puiku ritorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; 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 
puslapiu .............................  15a

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

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

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

W. D. Boczkauskas-Co, 
Mahanoy City, Pa.
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Priejas žiuri per skylute ak
meniniu duriu, pažiurėjo kas 
ten taip kalbasi, ir kas darosi, 
ir pamate savo du -draugu ve
dant treczia. O tie kaip priėjo 
prie duriu, pabeldė in duris ir 
tarė, atidarykite nes ežia prie- 
teliai, ir turime su -savim neti
kėta sveczia, musu viena isz ge
riausiu prieszu o tai tos mergi
nos mylimas kuris mus pama
te ir temino ir jis mumis pažino.

Tuojaus invede Alberta in 
savo urvą ir-tuojaus apsakę va
dui kaip jiems pasisekė ji su
imti ir kas atsitiko nuo ju isz- 
ejimo lyg sugryžimui su savo 
laimikiu. Niekaip negalėjo at
sidžiaugti priesz vada kad jiem 
taip pasisekė Alberta sugautie.

Tai tuom kart vadas suriko, 
■— na vyrai, dabar jau prieszo 
neturite, tai kartais ar tik ne 
szis tai yra vyras kuri girdėjo
te slankiojanti apie ta sena stu- 
ba kaip mes tik buvom pagrie
bė supredento duktere. Po va
landos laiko vadas tare in Al
berta.

— Kaip tavo vardas ?
— Mano vardas Albertas So- 

nis.
— Isz kur tu esi, ir kur tavo 

namai?
— O -kas tau galvoje, isz kur 

asz esiu.
— Man turi pasakyt, kaip 

asz klausiu nes asz ežia gaspa- 
dorius ir taip kalbėdamas smo
ge su delnu Albertui per veidą.

— Ne, asz to tau niekados 
nęsąkysiu.

— Tu turi pasakyt!
— Ne! nesakysiu!
— Ha, ha, ha! — nusijuokė 

jfrįas ir dar karta ^kage^^

szas gerai prižiūrimas? — O 
vienas isz gaujos ątsiliepe, — o 
gerai, kaip suriszom mes taip 
jis ir dabar yra, asz ka tik išz 
ten atėjau pažiurėjas, — guli 
kaip palikom.

Alberto pabėgimas ir 
atsitikimai.

Kaip tik Alberta innesze in 
niekam neverta kambari, po 
valandėlės atsikvotejo ir pra
dėjo dairytis kur jis randasi. 
Sztai iszgirdo ka toki ateinant 
ir ateja du latrai, gana drūtai 
Alberta suriszo su plona ir drū
ta virve ir vis jam riszdami kal
bėjo, — tai jau seniai kaip ri- 
szau žmogų. Paskutini kuri su- 
riszau tai pasismaugė mėgin
damas isz mano virvių isztruk- 
ti, tegul ir szitas dabar paban
do, pažiūrėsime. Kaip pabaigė 
darba nusijuokė ir tarė, — žiū
rėk smarkuoli Albertai, kaip 
tau pareina, tu maniai jog jau 
tau galas bus, bet ežia tik pra
džia. O kaip bus galas tai dar 
ir mes nežinome nes musu guo- 
dotinas vadas turi ant to visa 
valia.

Kaip tik jie atsitraukė, pra
dėjo Albertas visaip mankytis 
kad tik galėtu kaip nors at- 
liuosuot savo surisztas rankas, 
kad galėtu nors kiek sau pasi- 
gelbet. Bandė visokiais budais 
atsisėsti ir pradėjo mislyt kaip 
isz tos peklos iszsigautie, bet 
kaip ežia kad surisztas. Paskui 
pasigirdo kaip razbaininkai isz 
naujo pradėjo tarp saves links
mintis ir Albertas pasinaudo
damas triukszmu pradėjo dar
buotis apie liuosybe. Pradėjo 
po grindis raieziotis ar kur lie
jas kokio asztnaus i n mūri o del

T. IR NEPAPRASTAS
ATSITIKIMAS

1 Įmano VYRAS PAMETĘ MĄ- 
| NE IS25 ĄŲTOMę^ĮĮiIAUS.

Isz priežasties kares ir vaikai persiėmėkarisz'ku budu,bovindamiesį su kariszkoms zo- 
bovelems kaip tankais, armotoms, eroplanais i visokiais ginklais. Net ir mergaites persista- 
to save kaipo dažiuretojos sužeistu kareiviu, kiip tai matome ant paveikslo,' naudodama vie
toje kareiviu savo lelukia. Taip, kariszka dvasia sziadien visus apėmė, ne tik tarp senųjų 
bet ir tarp jaunuju.

kulXSs?diflrks:ąs’T PILOZOPIJA RAULO Klause pas ji. — c keno tie ark-
liai ir kam jie pi kiaušo?

— O tamsta, t 
riuos tu priesz sLVe matai, ne 
yra kito ko kaij| tik Barton 
Walton, kuris 
kaip penkis szim 
liu.

e arkliai ku-

;uri daugiau 
us tokiu ark-

Albertas pats tau pamislino, 
aktu tai būti tas 

turtingu uki- 
tiek puikiu

— kas-žin, ar g 
pats latras tuom 
ninku, kuris turi 
arkliu ir jeigu t ii teisybe tai 
kaip-gi galėtu tikis turtingas
ūkininkas pasiveišt in toki pik
ta latra. Po valandėlės laiko ap
žiurėjas Albertas savo kiszeniu 
ar turi pinigu ir ifades kiek ten 
savo kiszenen, p 
žmogų kiek kain
liai. Tasai jam at

tiyui pWWeida.
man, kokis smarkuolis, nenori < 
sakyti ir gana. Palauk, pažiū
rėsim ar nesakysi, — ir priejas 
norėjo vėla Albertui kirsti per 1 
veidą, bet kaip ten nebutu, Al
bertui atsiliuosavo ranka ir 
nieko nelaukdamas, kaip drožė 
vadui per žanda, tas ir parvir
to ant žemes kaip negyvas. Jis 
nesitikėjo kad Albertas galėtu 
ka nors jam padaryti, taip drą
siai su juo apsiėjo. Kitas latras 1 
priszokes prie Alberto norėjo 
ji nukirst bet Albertas pagrie
bęs revolveri nuo stalo, kuris 
netoli stovėjo, szove tiesiog in 
ji bet jo nelaime nes tik patai
kė in koja ir kuris tuojau susi
rietė kampe isz skausmo. Al
bertas tuom kart szoko in kita 
kambari ir pamate savo myli
ma sedinczia ant akmeninio 
suolo bet negalėjo prie jos pri
eiti nes isz užpakalio vienas isz 
sveiku latru kaip žaibas pri
szokes, reže Albertui per galva 
su gabalu geležies ir Albertas 
sukrito ant vietos kaip negy
vas ant akmeniniu grindų.

Atsikvoteja latrai paėmė Al
berta apalpusi ir innesze in ne
labai smagu kambari, kuriame 
buvo drėgna. Suriszo jam ran
kas ir kojas Jrucziai ir in- 
mete ji ant pusiau sulūžusios 
lovos ant kurios radosi senas 
maiszas su pusiau supuvusiais 
sziaudais. Vadas bijojo kad Al
bertas kartais nepabėgtu tai 
liepe ji gerai suriszti. O vienas 
isz latru jam pasakė jog jau da
bar jokiu budu jis pats per sa
ve negali iszsieiti.

Po tam ateja in savo kamba
rį, vėla pradėjo po senoviai 
linksmintis ir po kokiam laikui 
užmirszo apie savo priesza. Po 
valandėlės vadas tarė, — na 
vyrai, ar yra dar musu tas prie-

perpjovimo virves kuria buvo : 
surisztas ir po poros valandų 
sunkaus darbo pasisekė prisi- 
irt prie vieno kampo kur rado . 
kokia bleke ir pradėjo virve , 
pjaut. Po valandėlės laiko pa
sisekė nupjaut virve ir atsilei
do rankos. Tuojaus atsiriszo 
kojas ir stojos liuosas bet užra
kintas kambarin. Kaip jau bu
vo 'liuosas, priėjo prie duriu ir 
pradėjo jas traukt kiek tik gali 
kad atidaryt ir ant jo laimes ' 
durys atsidarė. Iszejo isz tos 
pekliszkos smirdanczios kavo- 
nes ir tos durys buvo in lauka 
nes kaip -latrai Alberta buvo 
gerai surisze tai tu duriu jie vi
sai nežiūrėjo nes jie visai nesi
tikėjo kad kada nors galėtu jis 
taip jiems szposa iszkrest. Ka
da jau radosi ant lauko, puolė 
jam in galva mintis kad kaip 
nors iszkrest szposa tiems lat
rams. Sugryžo in kambari, pa
rėdė lova su drabužiais kad at
rodė jog žmogus ten guli ir su 
virve suriszo. Visai atrodė isz 
tolo kad žmogus surisztas ten 
guli ir kaip apžiurėjo jog vis
kas tvarkoj ir užbaigtas dar
bas, iszejo in lauka ir leidosi 
jeszkoti pagelbos kuogreicziau- 
sia.

Kaip iszejo in lauka, pats ne
žinojo in katra kraszta eiti. 
Dairėsi jis ten gana ilgai bet 
per tamsuma negalėjo atrasti 
kelio kuriuom galėtu eiti. Kaip 
jau suteme tai labai mažai ga
lėjo matyt; kad butu pasukęs

■ po desziniai butu iszejas ant
■ kelio bet nežinodamas jis iszejo 

tiesiog ir pasileido eiti per tam
suma, turėdamas vilti kad kar
tais koki nors kelia atras.

'Taip jam beeinant per 
laika, tai per miszka, tąi 
laukus, sztai pasijuto kad 
deda žengti žemyn ir kuo toliau

ilga 
per 

pra-

ėjo, tuo staeziau darėsi. Po va
landėlės negalėdamas susilai
kyt paslydo ir nupuolė žemyn 
o drauge su juom ir akmenai 
pradėjo pulti ir krist in pakal
ne ir sztai ant kart susilaikė 
puolės. Per smarku nuo kalno 
puolimą staigai susilaikė bet 
pasikelt negalėjo nes puldamas 
susidaužė gana smarkiai ir ap
alpo ir pats nežinojo kas jam 
atsitiko ir kas ten darėsi.

Po valandėlės laiko atsikvo
tejo, atsigavęs kvapa po trupu
ti pradėjo judintis ir kaip ap
sidairė, pamate aplink isz vie
no szono pieva žaliuoja o isz ki
to szono status kalnas akme
nuotas. Suprasdamas kad gal 
jam ežia bus ramu ir nors szona 
skaudėjo nuo pasidaužymo, 
puldamas, nutarė ant tos vietos
pernakvot ir prisitraukęs ten jis yra kartai 
artį^tovinczi^m^gj^^jiyjj^  j 

nes miegas pergalėjo visus jo ] 
skausmus. ;

Pats Albertas nežinojo kaip 1 
ilgai jis ten miegojo nes kaip i 
jis iszbudo tai jau saulute i 
szviete ir buvo gana augsztai ■ 
iszkilus. Kaip atsikėlė, netoli f 
tos vietos rado tekanti vande
ni; nusidžiaugee jis kad jam 
ežia taip viskas sekasi, tuojau . 
apsiprause kaip galėjo ir pra
dėjo po ta didele pieva vaiksz- 
czioti. Sztai netoli ant lauko pa- , 
mate gana dideli pulką arkliu 
ir pasuko in ten nueitie ir dasi- 
žinotie kokia ežia gali būti vie- i 
ta ir keno tie arkliai gali būti. 
Graži -ūke ten 'buvo- ir didelis 
plotas lygaus lauko, gerai žole 
apaugės, gera vieta arkliam 
gyventi ant tokios u'kes.

Po truputi eidamas, priėjo 
prie tu arkliu ir pradėjo jis in 
juos prisižiūrėti ir sau po bis'ki 
bežiūrinėdamas staigai nusiste
bėdamas sustojo nes pamate 
raides ant arkliu kurios buvo 
iszdegintos, ant arkliu strėnų. 
Tie iszdegiriimai yra ant ark
liu deginami del to kad nors 
arkliai susimaisze butu tai tam 
tikro ūkininko ženklas gali bū
ti žinomas ir arkliai buna at
renkami visai lengvai ir jis pa
mate ženklą B. W.

Pamislines valandėlė laiko 
; pats in save tarė — tai gal to 

latro Barton Walton arkliai.
i Ant kito arklio patemino raide 
■ skirtingas V. N. ir tai gerai in- 
! sitemines jau ketino atsitrauk- 
; ti, kad sztai pamate isz tolo 
i ateinanti koki žmogų. Albertas 

palauke valandėlė laiko ir tas 
žmogus atėjo arti ir pasveikino 
Alberta ir klausia gal atėjo kar
tais pirkti arkliu? — Nes ežia 
gali iszsirinkti labai geru joji
mui arkliu kurie yra isz labai 
geros veisles. — Albertas nu-

►ra arkliu a

lause pas ta 
ja szitie ark- 
ke jog kaip

bukas tai

ite 
sau rink-

hka doleriu, 
jam pinigus ir hi 
tis arkliu. Tuojajis radęs pora 
sau tinkamu, jis 
su ženklais B. M - 
ženklais V. N. ir ] 
sau, jau rengėsi iaboti.

Tas vyras prie; 
ta paklausė jo: — 
arkliu už ta pre’ie negali sau 
iszsirinkti; tie arkliai kuriuos 
iszsirinkai, nėra perti tu pini
gu ka tu užmokėjai, gal tamsta 
nepažinsti veisles
Albertas jam atsake kad jam 
szitie patinka ir gi ma ir paklau
sė Albertas gal ‘ki rtais turi ko
ki sena balna už 
doleriu. Nuėjo lasai vyras ir 
atnesze jam sena 
— O tai tau asz ji

Albertas taipgi 
ant balno buvo a- 
pjauta raide N.V. 
pamanė kad tai vis tiek szitie 
daigtai gali būti 
tai, paėmė balna, 
ant arklio ir nujo, 

------- TOLIAUS

paėmė viena, 
o antra su 

pasiėmė juos

as pas Alber- 
kodel tu geru

arkliu ?—Bet

kokius kelis

^alna ir tare: 
. padovanosiu.
latemino kad 

i|it skuros isz-
. ir pats sau

pavogti daig- 
sauuždejo 

o sau.
BUS—-

į Galima turėt daug laimes 
bet negali buiti įimingu.
į Kožnas nedavires moksle 

ir silpnu smegenų tai kelia 
augsztyn galva.

o

NAUJOS MJKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES 
---- F

Yra tai stebėtinai knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi,
25c. stempomis c gausite pei 
paczta.

Prisiuskite

W. D. BOCZKAl
MAHANOYC

SKA3 - CO. 
TY, PA.

Bai gali jau sziadien Ameri- ] 
koj tai fain taim. Turėsime net j 
dvi 'Cziken Dei szventes, viena , 
23 o, kita 30 Niuvemberio. Kad 
tokios szventes butu nors syki 3 
kožna medelia tai žmogus tikrai 
turėtu fain taims bet nekurie 
žmones visados turi gerus ■ 
taimsus ba visai nedirba. Tai
gi, kada darbo nėra tai žmones 
rugoja o kada jo turi už daug 
tai vela negerai.

* * *
'Mano kūmas, Petras Kiuris, 

kuris nesenei sugryžo isz Lie
tuvos sake kad fenais, musu tė
vynėje butu viskas alrait ir kad 
mes Amerikonai per daug ne- 
kisztumem nosies in Lietuvos 
politika ba mes tenaitini padė
jimą mažai suprantame. Pagal 
mano nuomone tai knmas -PeL 
ras turi teisybe ir privalome jo 
klausyti o nebutu tiek nesupra
timu apie tai Amerikoj, kokia 
politika eina Lietuvoje. Jie ži
no fenais ka daro.

* * *
Gal nesiranda smailesnes 

merginos kaip Blancze Szibos. 
Kada atsibuvo jos veselka ir 
atėjo kunigas ant svodbos ir 
norėdamas dažinoti ar Blancze 
isztikruju yra smart, užklausė 
jos: “Sei, Blancz, pasakyk tu 
man kiek yra Dievu?” Blancze 
pažiurėjo ant jo didėlėms aki
mi ir tuojaus atkirto: “Vėl, fa
der, yra tik vienas Dievas. ’ ’ 
Ant ko kunigas atsake: “Dets 
fain Blancz, o dabar pasakyk 
kiek yra asabu?” Blancze mis- 
lydama tiktai apie savo vestu
ves, be ilgo manstymo atsake: 
“Ai tink su muzikantais tai gal 
bus apie penkesdeszimts.”

*
“Kodėl jums, vyrukai, plau

kai greieziau iszpuola ne kaip 
moterems?” užklausė viena 
misiuke savo vyro. ‘ ‘ Matai ma
no dusziuk, tai isz tos priežas
ties kad po szliubui turime tan- 
kei kasyt galva. ’ ’

Ir, jeigu vyras turi apdrasky
ta galva, tai nė del to, kad jam 
pati apdraskė bet sau apsidras
ko isz rupesties po szliubui”.

* * *
In tris dienas po szliubui atė

jo jaunavede pas kunigą skuns- 
damasi o tasai užklausė: — Na, 
ko taip rugoji mano vaikeli?” 
“Ak kunigėli, ar aiegaletumei 
permainyt tuju žodžiu kuriuos 
ana diena mums kalbėjai: — 
Kad tokia yra valia Dievo, 
idant duktė pamestu savo tėvus 
ir sektu paskui vyra. Taigi, tė
vus pamecziau bet paskui savo 
vyra negaliu laksityt nes jisai 
yra gromatnesziu.”

Gryždami isz Svietines Pa
rodos New Yorke, sumanėm su 
vyru keliauti per visa naktį, 

1 kad sugryžti namo greieziau.
Asz miegojau užpakalyje ant 
sėdynės, kada mano vyras su
stojo prie gazo’lines stoties, kur 
ten New Jersey, apie 12 vai., 
naktyje pasiimti gazolino ir i 
aliejaus. Kada mano vyras 
kalbėjosi su darbininku stoties 
asz patyka atidariau duris au
tomobilio ir nuėjau in vidurį 
stoties su savo reikalu.

Už valandėlės sugryžau lauk- 
klan, bet automob'iliaus nera
dau prie stoties. Matyt mano 
vyras nematydamas mane iszi 
lipant, nulvažiavo toliau® neuž- 
temindamas, kad manės nesi
randa automobiliuje. Maniau, 
kad nors apsidairys ir prakal
bęs in mane. Po pusei valan
dos laiko pradėjau nerimaut, 
pasilikdama viena svetimam 
mieste, neturėdama skrybėlės; 
koto ne savo mafezneles. Pa- 
szaukiau palicijanta, kuris da
vė žinia visiems palicijantams 
kad saugotu kelius ir sulaikytu 
aiuitomobiliu po tokiu laisnu, ir 
kad duoti žinia mano vyrui, 
kad sugryžtu adgal in stoti ir 
pasiimtu savo paezia kuria te- 

’ nais paliko.
Apie treczia valanda ryte, 

mano vyrais atvažiavo, o jo vei
das buvo praszvites linksmai, 
kada mane pamate 'sveika.

1 Aiszkino jisai, kad nuvažia
vęs apie 50 myliu, teip jam už-

L sinorejo miego, kąd sustojo 
prie kitos stoties "iszgerti puo- 
duka kavos ir tik tadai užtemi- 
no, kad manes nesiranda auto
mobiliuje. Matydamas duris 
gerai neuždarytais, mane kad 
mane pamėtė ant kelio, pradė
jo gryžt adgal. Važiuodamas 
greitai, sulaikė ji palicijantąs. 
szaukdąmas:

— Hei tu, ar tu nežinai, 
kad važiuoji per greitai ir asz 
tave galiu uždaryti kalėjime?

—• Asz žinaiĄ ponas palici- 
jante, bet asz pamecziau savo 
Įiaczia ir skubinu ja surasti kur 
ant kelio.

— Vai tu žiopli! Važiuok 
palengva in tenaiis kur pasku
tini syki sustojai, o tavo paT 
cziiufle lauke ant tavęs kantrei 
ir sveika, kalbėjo palicijantas 
juokdamasis. .. ?

Asz pati szirdingai nusijuo
kiau, kada vyras man apie tai 
pasakojo ir neužmirsziu pakol 
gyva busiu tosios nakties, kada 
mane vyras paliko prie tos ga- 
zolinines stoties. — Apie taji 
atsitikima raszo Mrs. Stasia 
Brusaitiene, isz Philadelphia.

BALTRUVIENE

Kasžin ar tai teisybe, 
Kad Montkarme vieszi girtybe, 
Moterėles.ir mergužėles guzute 

laka,
Net žiūrint ant girtuokliu net 

, . kaka.
Vaikinai negali pasisukti, 
Kaip pamato, turi ąplin^ui 

sukti,
Ba sarmata apturėtu, 

Kaip ant kaklo apsikabytu.
Sarmatos jokios neturi,
Dienom pasigeria guli,

O kaip vakaras ateina,
Su bambileis piszkina, 

Darbszios mergužes, nėra ka 
sakyti,

(Už tai myli gerti,
Bet kaip da iszgirsiu, 

Kaili iszdirbsiu — o duosiu,
Net pasiszokesiu.

* * *
Jus Detroito moterėles, gražiau 

užsilaikykite,
Savo jaunu dukrelių nępyįų 

dirikite,
Bą kaip užauga ir vyrą gauna, 

Tai vyrąs su tokia rodos 
negauna.

Vienas norėjo už paczįa 
Amerikonką,

Na ir tokia gavo,
Bet gero gyvenimo neragavo,

Bą taip buvo per motina isz- 
mokyta,

Kaip reikia apsįrinEtkitą7"^B
Tai martele bus geriau, 

Ir daug linksmiau.
Jeigu dukrele per motina 

szlektai užaugytą,
Tai jau per yyrą nebus isz- 

mokyta,
Kad įr ptisimynus kaili luptu.

LVyruezei, juk ne sunku ąpsi- 
paeziuot,

Prieglauda merginai prie saves 
duot, ;

Ka moka pasiszvaistyt,
Ir gumą per dienas kramtyt,

Reikią gerai prisižiuret, 
Kad nereikėtų po tam per visą 

gyvastį stenet.

Teisingos Teisybes
į Nereikalinga baime pa

daugina nelaime.
į Szposas be žinystos yra 

ugnis be szviesos.
į Apgavyste yra niekiausiu 

užsiėmimu.
t Kas daro gerai, tas sau 

nekenkia.
į Kas klaidas slepia tas dvi

gubai yra kaltu. i
į Kas eina auk-sztyn, tas 

tikrai einą.
į Katrie save giria tai yrą 

brolei melagiu.
t Sziadien viena valandą 

yra verta 'dvieju valaądu rytoj.

* * *
Rochesteryj nekųrios 

mergeles, 
Iszrodo ne vos kaip paneles, 

Tiktai kad kaklus nusipraustu, 
Tuosius juodalus nupraustu.

i Dzievaž, mergeles, vyrai jus 
nemylės,

Jeigu katros kakla paregės, 
Isztikruju kaip aszis nuo 

vežimo,
Net. žmogų juokai imą.

Ant snukuczio butu ne szio ne
■ : to,

Bet. kas isz to?
Kad už ausu, 

Daugybe meszlu, 
Rūteles apsivalykite, 
Vaikinu nejuokinkite, 

Ba kaip da kada pribusiu, ■ 
Tai su matiku nuskušiu.

1
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PANAIKINT

PLEISKANAS ir
SUSTIPRINKIT

PLAUKUS
Vartokit Alexander’s Castile Olive; 
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika. 
Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
sime du sampelius. Adresavokite:

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.




