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Vartokit Alexander’s Castile Olive 
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika. 
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F. M. Vistartas, Cleveland, 
Ohio — Taip, laikrasztis “Sau
le” eina in Lieuva regularisz- 
kai ir kasztuoja ant meto $4.50 
,-u nusiuntimu. Tamistos knyga 
bus prisiunsta už keliu dienu.

Isz moteres palicija daug- ne
sistebi nes ji buvo apimta bai
me ka ant to pasakys kaimynai 
ir aplinkinei gyventojai kad 
būdama naszle susilaukė kūdi
kio. Motere pasakė palicijai 
kad negalėjo klausyt tokio su
manymo ir nedaleido jam taji 
darba iszpildyt. Ant galo pa
naudojo kloroformo ant atsi
kratymo nuo savo szesziu die
nu kūdikio ir prie to abudu pri
sipažino. Kūdiki indejo in dė
žė, ant jo uždėjo vatos pamir
kytos su kloroformmpasJfck

Reading,

Seattle, Wash. — Vienas isz 
smarkiausiu drebėjimu žemes, 
koki seni žmones pamena, da
vėsi jaustis aplinkinėje Seattle 
Panedelio nakti kuris suskele 
murus namu, sukratė lentynas 
ir sukule torielkas o keliose vie
tose nuo apvirtusiu pecziu kilo 
liepsna. Telegrafo dratai su
truko ir elektriko, todėl mieste 
buvo tamsu. Gyventojai iszbe- 
giojo laukan tik su naktinėms 
drapanoms, isz baimes.

Vienas Anglikas atlikinėjo 
kelione tuojaus po szliubui, su 
jauna paczia Francuzaite, ku
ri sėdėjo gilumoj karietos pacz- 
tines o jam teko vieta priesza- 
kinyj suolelyj. Kada sustojo 
ant pirmutines stacijos, pa
klausė savo jaunos paczios:

— Ar tau ten gerai sėdėt?
— Labai gerai, mano mielas.
— Ar minkszta sėdynė?
— Taip, mano brangus!
— Ar nekrato?

. — Suvis ne.
— O ar nėra traukio vėjo?
— Suvis ne.
— Tai gerai, labai gerai, tai 

praszau tavęs, mainykimės vie-

Bradsbcaw, Ky. — Kėlės san- 
vajtes adgal-ątejo vėlybu vaka
ru pas sztorninka, Matthew 
Clinton, senas murinas (nige- 
ris), melsdamas ka tokio paval
gyt ir pernakvot, kalbėdamas 
silpnu balsu:

“Ponas, • pas • kuri tarnavau 
per trisdeszimts -metu, iszvare 
mane del to, kad jau esiu per 
senas ir negaliu sunkei dirbti. 
Esmių dabar be pastoges ir be 
szmotelio duonos kurios turiu 
melsti pas gerus ir mielaszir- 
dingus žmones.”

Sztorninkas, pati ir vaikai 
pasigailėjo senuko, melde tėvo 
kad ji priimtu ir duotu jam 
prieglauda po savo pastogia.

Murina tuom laik paguldė 
sztore ant nakvynes. Po pusiau
naktyje, lengvas subraszkeji- 
mas prikėlė isz miego murina 
kuris aiszkiai pamate, du ple- 
szikus lipanczius per langą. 
Matydamas tai. r^aszoko nuo

20,000 RAUDONO VAISKU* 
PRIBUVO IN LIETUVA. į 
Kaunas, Lietuva. — Rusisz?

ko raudonojo vaisko skaitlis 2Q. 
tukstancziu, pribuvo in Lietu
va pagal sutarti padaryta tarp 
Lietuvos ir Rusijos, kad turi, 
tiesa uždėti savokariszkusgar* 
nizonus Lietuvoje. Regimentas- 
artilerijos pribuvo in Alita a 
ginkluoti motorai apsistojo 
Gaižunuose artimoje Kauno.' 
Rusiszka kavalerija pribuvo in 
Prienus. Didžiausia garnizonu' 
sutvers Naujoj Vileikoj, artij 
moję Vilniaus. Pati Lietuva tu- ■ 
ri 22,500 kareiviu. Lietuva ne- . 
mažai nukentės per raudonąja 
armija ir gal turės ja maityt, '

NETEKO PROTO
ANT SENATVĖS

Lordas Hamiltonas, labai na- 
vatnas žmogus, pasigėrės kote
lyje, užmusze vaikina, kuris 
jam pritarnavo, ir nieko apie 
tai nežinojo, girtas būdamas. 
Ant rytojaus tare in ji hotel- 
ninkas:

— Milordai, ka padariai, už- 
muszei man tania!

— Tai užraszykie in knyga 
rokundu — atsake Lordas.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskita 
25c. stempomis o gausite peš 
paczta.

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

Pajeszkau savo broli Jurgi 
Janulaiti isz Suvalkų gub., Ma
rijampolės gmino, Szunsku pa
rapijos'ir Mikuliu kaimo. Kita
dos gyveno Kansas City, Kans. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

John Janulaitis,
2115 Jackson St., 

Scranton, Pa.

ia, Pa. — Angelo 
įmetu, prisipažino 
Kaimo žmogaus 
K^ies jam taip

MlitlIS Uzlįį

atlyginimo defituju kūJMPlsž^ 
duos tuos sznipus arba Jiranesz 
valdžiai kas jie per vieni ir kur 
gyvena. Tasai milijonierius tu
ri turto vertes daugiau kaip 25 
milijonus doleriu todėl czver- 
jtis milijono doleriu taip kaip 
nieko. Tokiu budu gal padaryti 
didele geradejyste del Suv. 
Valstijų ir apginti savo tėvynė 
puo nežinomu nevidonu.

Detroit, Mich., — Chrysler 
Automobiliu dirbtulve, prasza- 
lino 3,200 darbininku, teipgi 
1,400 darbininku, kurie dirbo 
ofi'suosia, isz priežaisfies nesu
pratimu isld unija. Manoma, 
kad dabar randasi apie 58,000 
darbininku kurie isaejo ant

vadoje vietoje?

— Kokioj vietoj?
— Yra tenai s bažnyczioje 

viena vieta, ciclos eilios. Stebė
tinas ir navatnas regėjimas.

Tasai antrasis džentelmenas 
apkaito iki ausu, rodos tkad di
dele piktybe padare.

Koki laika vaikszcziojo szen 
ir ten •užsidunksojas; ant kart 
sumislino, paszoko ir paszauke 
ant savo'tarno:

— Jonai, eik nusamdyk pacz- 
tinius arlkius. Gryžszime in 
Ryma. Turiu pamatyt bažny
czioje Szv. Petro laja navatna 
vieta nuo kurios nieko nema-

§ Szvedai pargabena tiek 
druskos in viena minuta kad 
užtektu szeimynai isz trijų 
ypatų ant teturiu metu.

DREBĖJIMAS 
ŽEMES

DAUG MIBSZTA ŽMONIŲ.
Sziaul'iai.,— Szieniet iki Spa

lio 1 dienos Sziauliu mieste mi
rė 415 žmonių. Daugiausia' 
mirszta maži vaikai. Be to, pa4 
skutiniu laiku Sziaidiu miesto 
labai didelis procentas mifszta 
džiova. Negyvai gimusiu kū
diki'rj skaidžius irgi yra neina-

Detroit, Mich. — Rand Cla
rion, 59 metu turtingas farme- 
ris ir jo kaiminka Mrs. Sana 
Shaffers, turinti apie 50 metu, 
likos uždaryti kalėjime. Pagal 
palicijos apsakyma tai da to
kio atsitikimo nebuvo girdėja. 
Palicija juos vadina “nežmo- 
niszkais žvėrimis.” Kada mo
tore susilaukė nuo jo kūdiki, 
jis in ja pasakė: “Duok man ji, 
asz iszmesiu ant lauko kad isz- 
teszkint smegenis tam benkar-

Helena Keller, kuri yra ne
rege nuo gimimo, pradėjo dar
buotis del labo Raudono Kry
žiaus Drauguves kada toji 
drauguve pradėjo savo metini 
vaju ant rinkimo auku ir nauju 
nariu. Betty Lou Morris jai pa
taiso skepetaite ant galvos.

DU LIETUVISZKI LAIVAI 
PASKANDYTI.

Kaunas, Lietuva. — Du Lie- 
tuviszki laivai, kurie gabeno 
anglis, likos paskandyti ant 
Baltiko mariu. Laivai yra Pa- 
nevežis ir Nida. Trys kiti Ang- 
liszki laivai likos paskandyti 
per Vokiszkus ..sulimarinus. 
Apie 30 , žmonių nuskendo 
drauge su laivais.

Ana diena sugryžo namo in 
New Yorka isz igirriu New 
Brunswick, Vernon Gomez, pi- 
■czeris del Yankees beisbolinio 
kliubo. Atsivežė jis su savim 
nuszauta 60 svaru meszkuti isz 
kurio kailio ketina padaryti 
puiku divona.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso 

IV. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY Cli'i

Patogiai ir 
jaunai poniutęi, Mrs. Burchell, 
26 metu, greitai nubodo vedu- 
jgj^ryvenimaB o kada susilaukė 
T^^BvaikusJ negalėjo 
praiMHHHBtibausme 11 
tis. Kada Rozalija atj 
rusztavones kad jai 
galva, budelis paregejas taip 
■patogia motere, atsisakė jai nu
kirst galva.

Toji žinia daejo pas Gosima 
Medyceusza, kuris buvo jau se
nuku ir visa laika praleisdavo 
ant maldos. Paliepė jis paleisti 
Rozalija tvirtindamas buk pa
togumas moteres yra nebau
džiamas.

Kada valdytojas Florencijos 
mirė, jo vieta apėmė sūnūs Fer
dinandas. Ant atminties tėvo 
pastate puiku maldnami kurio 
maliavojima pavedė garsingam 
artistui Lorencui Frascati, isz 
Padvos.

Isz Amerikos
GERAS MURINAS

PRIZIURINEJO
VAIKUS NAMIE

Sz-tai invyko nepaprastas at
sitikimas kuris pereme visus 
gyventojus tojo miesto. Artis
tas užsidarė bažnyczioje per il
ga laika. Kada ant paliepimo 
kunigaikszczio iszverte duris, 
paregėjo Lorenza ant pamoks- 
linyczios, dairydamasis in. vi
sas szalis ‘bažnyczios. Ant sienų 
buvo paveikslai aniuolu, szven- 
tuju ir Motinos Dievo, bet visi 
veidai buvo vienoki — veidas 
patogios Rozalijos. Artistas ne
teko proto o paveikslai, kaipo 
“szetono darbas”, buvo sunai
kinti.

Rozalija stojo ketvirtu kar
tu priesz suda. O idant sudžios 
negalėtu prisižiuret jos pato
giam veidui, uždėjo ant jos 
maska pavidale mirties pakau- 
szio. Rozalija likos nubausta 
sekaneziai: “Rozalija Montol- 
boni bus atskirta nuo žmonių 
ir ant viso gyvasezio uždaryta 
kalėjimo idant jos nepaprastas 
patogumas nestumtu žmonių 
prie savžudinscziu todėl nuola
tos neszios ant veido mirties 
maska”.

djudke isz 
ilbedamas:

būtie už- 
draugai ka 
tie žodžiai
Palikia ji 

sake savo 
o palauktu 
ir tieji pa-

Trumpos Žinutes Isz
Mykolas SI" ‘ 

1882 metuošė,1 
Dremliu vieilascdy, 
apskrity. Mokslus 
taujds gimnazijoje, o pasikiau 
Odesds universitete, 'teisiu sky
riuje. Kaipo studentas darbavo 
si Odesos Lietuviu kdlonijbs 
tarpe. Kaipo Odesos Lietuviu 
Didžiajame Vi'lriiaus Seime 
1905 metais. Mykolais Slėže- 
vicziuis, premjeras* ir Užsieniu 
reikalu inini'steris valfetiecziu 
liaudininku ii; socialdemokra
tu kabinete. 1926 metitose pa- 
įsirasze Lietuvos-Rusijos ne
puolimo sutarti Maskvoje. .

Grudžio 17 d., 1926 m., ,val- 
s'tiecžiu liaudininku ir social
demokratu valdžia nuversta-. 
Insigalejo A. Smetonos reži
mas.

Kokis tai Movery, isz San 
Francisco, Kalifornijos, myli 
bueziuoti moterėles! Katra.tik 
isz ju pa'bucziavo tai tuojaus 
iszviliodavo isz ju visa turtą ir 
pinigus. Tosios moterėles 'buvo 
po jo ipnotiszka intekme ir pa- 
bueziuodamas jas darydavo su

Pagal apskaityma žinunu 
Washingtone tai sziadieninis 
mirtims szokis Europoje kasž>- 
tuoja Vokietijai, Anglijai ir 
Francijai kas diena po 100 mi
lijonu doleriu. Jeigu taip to
liau trauksis tai lyg ateinanezio 
Kovo menesio ateinanezio me
to, tai tiems sklypams kasztuos 
toji kare dvideszimts bilijonu 
doleriu o kiek tai kasztuos jei
gu pradės kare ant tikrųjų?

Amerikonai privalo to neuž- 
mirszt jeigu vienas ar kitas ka
riaujantis sklypas pradės mels
ti Dėdės Šamo kad jiems pa
skolintu Amerikoniszku dole
riu ant vedimo tojo szokio nes 
Europiszki sklypai da mums 
skolingi keturiolika bilijonu 
doleriu nuo paskutines kares ir 
visai nemano juos atmokėti. 
Su subankrutijusia Europa ku
ri szaudo kasdiena po szimta 
milijonu doleriu, Amerika ne
gali daugiaus jiems skolinti 
kad vestu kare toliaus.

Jau nekarta vallžia palTe^ 
tiems žmoniems kraustytis in 
saugesne vieta bet gyventojai 
atsisakė kraustytis ir pasiliko 
.p’vventi szantese kurios buvo 
pastatytos iszkeltos ant stulpu 
ant tojo aliejinio ežerelio.

itolino jau 
) akmeni ir 
a si a s kėlės 
ant skarbo 

sekanti žo- 
urejai tiek 
'rastum ka 
na ant ak- 
paveldeto- 
stengkis .ii 
asz naudo- 
Studentas 

eidosi pas- 
draugus i pre'iksztii a- 

liuki. Teip, 
kazirninkc 'buvo tai

pradėti 1 
paveikslu Y

Vfdszkos armotos apdėtos su szakoms kad ju Francuzai nematytu, yra pasirengia 
| idineti mirtinas kulkas in savo neprietelius kur ten prie Vokiszko ru'bežiaus. Szis 

tai pirmutinis nutrauktas isz tenaitiniu pozicijų.

m a n k v, It alĮjįl.—Du ’stu - 
dėrit'an. einanti, isz dzionafe in 
Stgoo, užtiko pakelyje kapa, 6 

ant akmens buvo 
kauti žodžiai

•riešuti se 
Czion ilsisi du 

szia Petro Kazirninko.” Vie 
nes isz studentu nu 
tokio paraszo, k 
“Ar tai dusžia gal 
kasta žemoje?” Jo 
tokio suprato, kad 
turi ka toki reikszti 
ko pats vienas, pi 
draugams kad ant 
artimam kaimelyje 
liko ji viena prie ke po 

Kada draugai at 
toli, studentas atri't 
pradėjo kasti. Isz! 
pėdas gilumo užtiki 
o ant dėžės radosi 
džiai: “Tu, katras 
iszminties, kad su
mano žodžiai ženk 
mens, bukie mano 
jum mano turto ir 
naudoti gėriau kai j 
jau tuos pinigios. 
labai nudžiugo i 
kui savo 
pie savo netikėta 
duszią 
pinigai

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES PENNSYLVANIJOJ.

Philadelphia. — Daugeliose 
vietose Pennsylvanijoj davėsi 
jaustis gana smarkus drebėji
mas žemes Utarninko vakara. 
Drebėjimas sukratė daugeli 
namu kad net torielkos ir stik
lai szokinejo ant lentynų. Žmo
nes iszbeginejo isz namu, neži
nodami kas atsitiko, manyda
mi kad aplinkinėje kilo smarki 
eksplozija. South Jersey taipgi 
jaute taji drebėjimą ir apie 20 
myliu aplinkinėj^

Mete k)381 J^Bhcvesi jaus-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
t- Geriausia Ambulance 

ffC patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada tari pil- X 

■IT,, na pasirinkimą meta- | 
liszkti ir kieto

jį Grabu. Laido, 
|į mirelius pagal naujau- 
|į šia mada ir molsla.

Turiu pagial >ininke 
J moterems. Pritinamos 

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516
Bell Telefoną

TAMAQUA, PA., 439
Bell Telefonas



ANOY CITY, PA.“SAULE’’ MA

Kas Girdėt
Pagialba Isz Padanges!

. Palicijautas Steponas Wap- 
"’niarek, isz Filadelfijos, dažino-^ 

■jo.su dideliu piktumu kad jisai! 
A'-ra negyvas jau nuo 1932 me
to. Taipgi dažinojo kad kas te
kis iszeme ant jo gyvasties in- 
ziurenc, 1931 mete o in metusi i vėliaus, kokis tai žmogus mirei 

ir buvo pripažintas kad tai jis 
. ir likos palaidotas jo varde.
Dabar Steponas mausto sau, 
kae aplaike insziurene už jo 
mirti.

. Francuziszkas kariškas mi- 
misteris pripažino buk Francois 
Tourny, isz Oincon, Francijos, 
yra patrijotiszkiausia. motere 
visoj Francijoj nes turi 38 na
rius savo szeimynos kurie tar
nauja kariuomeneje, tai yra 
sūnūs, anūkai ir žentai.

Jauniauses isz tos szeimynos, 
kuris ketina už keliu dienu isz- 
keliauti ant franto, yra tai jos į 
žentas, gimęs Italijoj, pas kuri

1 poni Tourny iszsiunte sekanti 
telegrama:

Daug tikiuosiu nuo tavęs 
ženteli, ko ir nuo kitu nariu sa
vo Szeimynos kurie jau randa
si ant 'kares lauku.” Toji pat ri- 
jotiszka motina ketina būti ap
dovanota per valdžia auksiniu 
medaliu už jos pasiszventima 
del labo savo tėvynės.

'IcyVlCl! PIRKINĖJIMAI:1SZ VldUoZdllU PACZIU R|
ALIEJINIS EŽERAS 

UŽSIDEGĖ
I t

!NU0 800 LYG 1,000 ŽMONIŲ 

1 SUDEGE ANT SMERT, DAU
GELIS APDEGE; ŽMONES 
GYVENO SZANTESE ANT 

aliejinio ežerėlio.

“Savžudžiu Korpusas”, susi
dedantis isz moterių kurios pa- 
siszvente palengvinti sopulius 
sužeistiems kareiviams, likos 
sutvertas per Marie McMillan, 
isz New Yoi'ko, kuri yra viena 
isz geriausiu parasziutu szoki- 
ke isz eroplanu. Tuju moterių 

Į užduotis bus nulėkti ant franto
ir szokti isz padanges su vais
tais ir bandažais apžiūrėti su
žeistus kareivius.

joms kaip jam patiko.
Dabar tasai ponulis randasi 

už groteliu ir nekvailins dau
giau moterėliu kurios už bucz- 
ki jam viską atiduodavo.

SIJOJ
ATVIRAI PIRKINĖ 

NA S MERGINAS, 
PRIVERSTINAI 
KA MOTERIMIS M 

TONU.

E JAU 
LURIOS 

1LSILIE 
HOME

MERGINA KURI BUVO PER PATOGI 
APSODINTA IN KALĖJIMĄ 

ANT VISO AMŽIAUS

toms nes man czion suvis ne 
smagi sėdynė.

Amerikoniszkas milijonie
rius, kuris nenorėjo apreikszti 
savo pravardes, davė czverti 
milijono doleriu ant sugaudy- 
pso sznipu kurie czionais ran
dasi ir sznipineja del naudos 
Europiniu sklypu.

Paaukavo jis po 500 doleriu fįnnr .n. ~4~

Už tai kad jos vyras laikyda
vo 300 visztu jo miegkambary- 
je, Mrs. Kora P. Wilson, isz 
Portland, Mee., užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo jo ir ji 
aplaike. Kada priesz tai pasi- 
prieszino tai vyras jai aiškino 
kad miegkambaryje viszteles 
greicziau gaus plunksnas nes

Caracas, Venezuela.. — Nedė
lioję užsidegė aliejinis ežerėlis 
ant kurio buvo pastatytas ant 
mediniu stulpu, mažas mieste-, 
lis LaGunillas. Liepsna pradė
jo isz eksplozijos lampos vieti- . 
neje karczemoje ir nuo to užsi
degė aliejus kuris bego isz arti
mu szuliniu. Daugiau kaip 
3,000 moterių ir vaiku likos pa
gauti per liepsna. Laivelei ir 
luotai skubino in pagialba ne
laimingiems bet negalėjo in lai
ka atplaukti o priek tam sude
gė tiltas ir daug žmonių turėjo 
szokti in liepsna su vilczia kad 
iszgialbes savo gyvastis.

Pagal vėliausi apskaityma 
tai žuvo nuo 800 lyg 1,000 žmo
nių ir szimtai baisei apdegė. 
Trys szimtai szaneziu sudege. 
Apie 2,000 gyventoju iszsigial- 
bejo. Riksmai nelaimingu mo
terių ir vaiku kurie likos pa
gauti per liepsna, buvo baisus 
ir buvo girdėt po visa aplinki
ne. Daugelis žmonių kurie szo
ko ant parvažo, likos inmesti in 
ugnini ežerėli ir sudege. Dau
giau kaip 100 sierateliu pasili
ko be tėvu. Raudono Kryžiaus 
draugove paskubino in pagial
ba nelaimingiemis žmoniems. 
Valdžia paaukavo £63 tukstan-

Moskva, Rusija. 
koliszJki laikraszczia 
boznik” ir “Prawd 
sehoviszkoje transks pijiszko- 
je apylinkėję kur gj 
hometonai, randasi- 
pirkimo paežiu ir tai 
tas per Sovietu valdž

Vienas isz MahomJ onu pir
ko sau jauna mergini 
studente, bet kada ji 
szino su juom važiu į namo,
jisai nužudė ja ir inm e in upe. 
Vienais isz Kolchozui ] eko mer
gina už 1,000 rubli, vilnos, 
sk peta ir viena avi, Mergina 
nenorėjo su ju,om eiti ies buvo

Du Mas-
“Bez-

’ raszo,

ena Ma- 
paprotis 
žtvirtin-

16 metu 
lasiorie-

bet likos priversta st Įolchozu 
Kitas vela lirko pakeliaiuti. 1

togi'a jauna mergini 
rubliu ir dvi karves s 
kais.

pui-

Fer- 
stojo

už 2,000 
versziu-

Ne yra tai retas t įtikimas 
b j pirki

nėje jaunas mergi is už pa 
avė savo

kur Sovietinėje Rus

ežius. Tula tėvas pai
13 metu dukrele, kc iam tai 
seniui už 50 mastui 
keturis pudus ryžit 
rubliu pridėjo ir tai 
tinimu notarijuszo. |

Galite patys dą^itrasfi ko
kis ten padėjimas teje Bolsze- 
vikiszkoje palaimimoje Rusi
joj. ______

UŽKĄST

Įelumbeš, 
ir 1,000 

u patvir-

Miesto kamcelarijoj aktu Me- 
dycensku, Polazoo del Podsta, 
Florencijoj, Italijoj, surasta se
noviškas apraszymas mergi
nos kuri buvo už daug patogi o 
kuris tai patogumas iszejo jai 
ant blogo.

fSztai 'paklausykite tos 
kios ir liūdnos istorijos:

Kada Florencija valde 
dinandas Medicensas,
priesz suda patogi mergina ku
rios veidas buvo uždengtas 
maska panaszi in numirėlio pa- 
kauszi. Buvo tai Rozalija Mo
nalboni, ketvirtu kartu pasta
tyta priesz suda, apkaltinama 
už tai kad buvo už daug patogi. 
Tasai jos patogumas atnešda
vo daug nelaimiu kitiems. Jei
gu žuvininkai isztraukdavo la
voną isz mariu kokio jaunikai- 
czio tai tuojaus dasiprato kad 
tai isz meiles del Rozalijos atė
mė sau gyvasti, jeigu naktinei 
sargai rasdavo lavona ant uly- 
czios su perdurta krutinę tai 
žinojo kad tai padare jo prie
šas kuris taipgi mylėjo pasiu- 
tiszkai Rozalija. Tėvai kuriu 
sūnūs puldavo po “raganiszku 
patogumu” Rozalijos veidelio, 
du kart innesze skundus priesz 

i ja. Bet kada sudžios dirstelė
davo ant jos veido, iszduodavo 
toki viroka: “apkaltinta yra 
patogesne ne kaip jai užmetine- 
ja, kaltinti jos negalima už jos 
patogumą.”

Bet paskutiniu kartu kada 
Rozalija stojo priesz suda, ne
turėjo sudžia ant merginos 
susimyleji ^'’asierius mies- 

alijai,

Ferdinandas valde ilgai c ---1 
jo mircziai užėmė valdžia Cosi-1 
ma 111-cziasis. Apgarsino jisai] 
amnestija dovanodamas vi
siems prasižengėliams ju kal
tes ir kalininkams laisve.

Ta rp 1 u j u kaliniu k u 
vienam tamsiam kambarėlyje 
motere su mirties maska ant 
veido. Kada taja maska nuėmė 
nuo jos veido, visiems persista
tė baisus regėjimas. Buvo tai 
veidas panaszus in mirti, su in- 
dubusioms akimis ir veidu kad 
net szirpulei perbėgo per tuo
sius kurie ant to veido žiurėjo. 
Ant doreliu moteres kambarė
lio kuriame perbuvo daugeli 
metu, radosi parąszas: “Czion 
uždaryta Rozalija Monalboni 
kuri likos apkaltinta ant viso 
gyvenimo in kalėjimą už tai 
kad buvo už daug patogi.”

Du Anglikai pasitiko Londo
ne ant ulyczaites o abudu sėdė
jo vežinyczioje bet vienas ki-

*' tam nenorėjo iszsilenkt. Ant 
galo vienas isz ju pasidėjo va
deles sau ant keliu, iszsieme 
laikraszti isz kiszeniaus ir pra
dėjo skaityt o kitas grąžei at
siliepė: j.

“Kaip ponas perskaity^įuiy 
kad loska ar pavėlinsi man nes^ 
da sziadien neskaieziaft laik- 
raszczio... ( , 7?

rado

PASAKAITES APIE 
ANGLIKUS

Įivei*-
Pleszilkai bais^nusigahdo ir 
szoko per langa bet taip pavo
jingai nupuolė kad negalėjo at
sikelti. Szeimyna pabudo ir 
abudu pleszikus suėmė ir ati
davė in rankas palicijos.

Sztorninkas po tam atsitiki
mui padekavojo murinui kal
bėdamas: “Nuo szios valandos 
lyg pabaigai savo amžiaus tu
rėsi prieglauda pas mus nes už 
maža mano geradejyste atmo
kėjai man szimtaropai. Dievas 
užmokėjo mums už tai kad ta
ve priglaudem ir matome kad 
atsiuntė tave mus apginti.

Nigeris padekavojo su asza- 
romis už taja prieglauda ir isz- 
reiszkima balto žmogaus.

palicija, darydama krata, ji Su
rado. Kaimynai suprato kad 
naszle buvo neszczia ir pagim
dė kūdiki bet jo nematydami, 
pranesze apie tai palicijai.

Toji nelaba motere yra moti
na keturiu suaugusiu vaiku o 
du mažesni likos paimti in vai
ku prieglauda. Dabar abudu 
senei pakutavoja už savo nusi
dėjimą kalėjime.

3 LEKTOTOJAI TJŽMUSZTI 
EROPLANE.

Farmhaven, Miss. — Gryž- 
tanti nuo futboles loszimo, trys 
lekiotojai likos užmušti nukri
tusiam eroplane kuris leke in 
Los Angeles. Eroplanas pradė
jo degt todėl visi sudege ant 
smert.

eti nažininio prisipažino Ą>uk jis^ u

Du Anglikai susitiko Bou
logne. Abudu sugryžinejo isz 
Valaku in savo tėvyne ir nors 
niekas juodu nesuvedė in pa
žinti, pasipažino viens su kitu 
pristovoje kur ketino sėst abu
du ant to paties laivo.

— Asz sugryžtu isz Valaku— 
tarė pirmutinis, — o ponas?

— Asz ir-gi isz ten, atsake 
antrasis.

— Ar buvai ponas Ryme, 
Szv. Petro bažnyczioje?

— Taip, 28-ta Juniaus, ant 
1-nios adynos, 57 miliutu. Turiu

Vienoje cukerneje sėdejoTor-r 
das B. rūkydamas cigara, pele- 
nai-gi nupuolinejo jam nuola
tos ant puikaus brusloto.

Pažinstamas lordo, p. D., ap
sivilkės su paltu, rengėsi iszeit, 
atsistojo prie pecziuko užpaka
liu ir kalbėjo su lordu B. ir nuo
latos praserginejo ji jog pele
nai ir kibinkszteles puola jam 
nuo cigaro ant krutinės.

— Ak, — pašaukė ant galo 
su nekantrybe lordas, — kas 
tai ponui galvoje. Pono palto- 
nas jau nuo puses adynos gruz
da o asz ponui apie tai nieko 
nesakau!

Ir isztikro, cielas užpakalis 
buvo iszdeges o lordas kaip ir 
mate bet nieko nesaike. — Te
kis tai būdas Angliku,

ISZ LIETUVOS
MIRĖ LIETUVOS 

PREMJERISi
Praeita Subata, mirė vienas 

žymiųjų Lietuvos veikėju, My
kolas Sleževiczįus. Žemiau pa
duodama keletas žinių isz jo

PASIKORE ISZ NULIŪDI
MO PO MIRCZIAIPACZIOS.

Schuylkill Haven, Pa. — 
Kaimynai nueja pažiūrėt kas 
atsitiko su Ralph Daniels, rado 
ji kabanti ant balkio namie. 
Pagal koronerio tyrinėjimus 
tai žmogus pasikorė isz dideles 
gailesties po mircziai savo pa- 
czios kuria labai mylėjo ir ne
galėjo gyventi be jos. Motere 
mirė ketures dienas adgal.

SURISZTI MAZGU MOTE
RYSTES BET MIRE IN 

DVI SANVAITES.
Geneva, Iowa. — Ana diena 

atsibuvo laidotuves jaunos po
reles, Edvino Kreyger ir jo pa- 
czios. Abudu turėjo apie 25 me
tus amžiaus. Abudu važiavo po 
svodbai pas gimines bet auto
mobilius apsivertė in grabe, 
užmušdamas abudu. Tas pats 
kunigas, kuris davė jiems szliu- 
ba atkalbėjo gailės pamaldas 
ant ju lavonu.

NUŽUDE SAVO PACZIA 
IR MERGINA.

Birmingham, Ala. — Patogi 
pardavėja paperosu ir 29 metu 
motere, motina dvieju mažu 
vaiku, likos nužudytos per jos 
vyra, Alberta Dyer, 34 metu, 
kuris buvo bartenderiu tam pa
ežiam hotelyje kuriame dirbo 
mergina ir jo pati. Vyras buvo 
persiskyres nuo savo paezios ir 
meilinosi su mergina. Kada ji 
palicija aresztavojo, išsitarė: 
“Padariau bjaurei ir nežinojau 
ka darau isz pasiutimo, dabar 
darykite su manim ka norite.”

VILKAI SUDRASKĖ 
ŽMOGŲ.

Ketchikan, Kanada. — Christ 
Kolby, kuris dingo isz namu 
praeita vasara, likos sudrasky
tas per vilkus aplinkinėje 
Thorne Lake, pagal sugryžtan- 
czius jeszkotojus isz tosios ap
linkines kurie buvo iszeja jo 
jeszkoti. Jeszkotojai rado tik 
apgraužtus kaulus nelaimingo 
žmogaus.

RADO SENAM SZIENIKE 
$2,000 PASLĖPTUS PER 

JOS VYRA.
Philadelphia, Pa. — Kada 

Mrs. B. T. Forest atsigulė va
kare, pajuto kad šienike ran
dasi kokis tai kietas pundelis. 
Ant rytojaus motere sumanė 
pataisyti szienika. Kada iszar- 
de szienika, rado jame pundeli 
su dviem tukstaneziais doleriu 
kurie nedave ramiai gulėti mo- 
terei. Tuosius pinigus buvo pa
slėpęs jos mirusis vyras kuris 
buvo labai skupus žmogus, 
slėpdamas pinigus nuo savo pa- 
czios.

devyh.es difenas ne-sziojo kiau- 
szini po pataste isz kurio keti
na iszsiperlt “velniukas” bet 
beviltingai'nes isz kiauszinio 
nieko neiszejo. Sortino prigulė
jo prie bandos trucintoju kurie 
žudė žmones už ju asekuracija 
ir tokiu bud u nužudė apie šim
tą žmonių.
renc raketi|erei 
desne dalis
se.

Buvo tai “insziu- 
isz kuriu di- 

jau sėdi kalejimuo-

9 PRIGĖRĖ PER SULŪŽIMA 
TILTO.

McAllen, Tex. — Staigai su
lūžo naujai statomas tiltas prie 
Reynosa,' Meksiko, kuris su
krito in Rio Grand upe su de- 
vyneis darbininkais. Visi pri
gėrė. Keliolika likos sužeisti. 
Keli trekai taipgi inkrito in 
upe.

PERPJOVĖ VYRO GERKLE, 
PASLĖPĖ JI SKLEPE PO

SKUDUREIS.
Newville, Ill. — Laike barnio 

su savo vyru, Augustina Spar
row, 36 metu, pagriebė szmota 
stiklo, szoko ant jo kaip pasiu
tus kate ir perpjovė jam gerk
le. Kada vyras buvo apalpęs 
nuo skausmo, nuvilko ji in skie
pą ir uždengė skudureis kur 
pergulėjo beveik visa diena. 
Kaimynai pranesze palicijai 
kad Sparrow ne viskas pared- 
ke. Palicija pribuvo ir padare 
krata namie, surasdami pa
pjauta žmogų. Sparrow nedir
bo beveik visa meta o motere 
per taji laika padare skolos ant 
netoli 700 doleriu ir tas buvo 
priežastim barnio tarp poros.

PONIA PALIKO SAVO TAR
NAITEI $10,000.

Stearling, Minu. — Paliktam 
testamente po mircziai ponios 
Vera Martin, likos užraszyta 
tarnaitei Nary Anderson, 60 
metu amžiaus, deszimts tuks- 
taneziu dokriu-. Tarnaite rado
si toje šeimynoje per 32 me
tus. Mirusi buvo naszle ir netu
rėjo jokiu giminiu o kad tar
naite buvo vienatine prietelka 
mirusios h labai prisirišus 
prie savo ponios, už tai likos 
gausei apdovanota.

Gerai kad paliko savo isztiki- 
mai tarnarei savo turtą 
kaip ant pieglaudos szunu 
kacziu.

!?, tbwl juo 
likdavo po priežiūra savo vyro 
kuris turėjo juos prižiūrėti o ji 
pradėjo trankytis po rodhauzes 
su kitais, nesugryždama namo 
lyg po pusiaunakt kada jau bu
vo laikas vyrui iszeiti in dariba.

Tasai vyras nors buvo leng
vo budo žmogelis, nubodo jam 
tokis gyvenimas ir ilgiaus ne
galėjo su tokia motere gyventi 
todėl užvede teismą ant persi
skyrimo kuri aplaike. Motere 
netekus pastoges, kreipėsi pas 
savo sporteli bet tasai atsisakė 
jai duoti pagialba, nenorėda
mas imti ant savo sprando sve
tima motere. Motere suprato 
savo nelaba gyvenimą ir iszge- 
re truciznos.

Kol buvo prie vyro, tai ja vi
si mylėjo ir su ja bovinosi nes 
vyras jai davė prieglauda ir 
gyvenimą o kiti isz to pasinau
dodavo. — Tokiu moterėliu tu
rime užtektinai kožnam mieste.

jokio sumiszimo nebuvo.
Wilmington, Dėl.,— Pušy & 

Jones Kompanija aplaike kon
traktą nuo Virginia Ferry Cor
poration ant padirbimo laivo, 
kuris k asz t uos apie milijoną 
doleriu. Kiti kontraktai ant 
laivui daeina iki penkių mili
jonu doleriu. Darbai tame fa
brike pasigerino dvigubai.

aftFs

ŽINUTES

ne
ar

RETA ŽUVIS ATVEŽTA 
IN AMERIKA.

Norfolk, Va. — James Win- 
etts turi n paprasta žuvi kuri 
vadinasi “Nukryžiavojimo Žu
vis” ir yla pirmutine tokio 
sztamo atvežta in Amerika. Ta
ja nepaprasta žuvi sugavo Ka- 
ribeniszkoše mariose kapitonas 
laivo kuris 
ko laivo.

Toji žuv: s del to taip pramin
ta kad tui i ant nugaros visus 
ženklus ir .nnagius kokius Žy
dai panaudojo ant nukryžiavo- 
jimo Kristins.

randasi ant karisz-

ATPRATINO JI NUO GERY- 
MO TUO PACZIU BUDU.
Williamstown, N. Y. — Mrs. 

Edna Clifton ėmėsi ant naujo 
budo iszgydymo savo vyro nuo 
gerymo. Motere pasigėrė kada 
jos vyras parėjo namo girtas 
isz karczemos. Budas pasisekė 
labai gerai nes vyras nuo tos 
dienos visiszkai paliovė gert. 
Ana diena kada parėjo namo 
girtas, užtiko savo pacziule 
taipgi girta kad vos galėjo pa
stove! ant kojų. Negalėdamas 
nukensti tojo regėjimo, pirma 
išpėrė gerai kaili savo prisie- 
gelei po tam likos aresztavotas 
ir uždarytas kalėjime ant dvie
ju menesiu.

Philadelphia. — Allan, trijų 
menesiu sūnelis Idos Beerman, 
26 metu, užduso ant smert ka
da ji motina paliko gulinti lo
velėje. Kūdikis persivertė ant 
burnutes.

Philadelphia. — Erickson 
Smelting Co., Frankfurte, kilo 
net 50 eksplozijos. Manoma 
kad svetimtautiszki sznipai bu
vo priežastim tuju nelaimiu. 
Fabrikas dirbo amunicija.
Washington, D. C.— Supreme 

sudo sudžia Justinas Butler, 
mire 4 valanda Ketverge ryta. 
Yra tai penktas sudžia nuo ka
da prezidentas Rooseveltas pa
siliko prezidentu.

Philadelphia. — Apie 900 
vaiku iszejo saugei isz degan- 
czios parapines mokyklos Szv. 
Povylo. Vienuoles iszvede vi
sus laukan.

Wilkes-Barre, Pa. — Ona 
Menzevicz, 103 metu, isz Swoy- 
ersvilles, mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaike puldama nuo 
trepu namie. Senute gyveno 
pas savo duktere Ludvika Vo
lik.

London, Ang.,— Valdžia ap
skaitė buk in laika dvieju san- 
vaieziu likos u'žmuiszta 35 lė
kio tojai per Vokieczius. Ana 
diena, lai vas atplaukė siu! sužeis
tais ir sergancziai's kareiviais, 
bet kiek ju ant jo radosi rapor
tas nedanesza.

Riga.,— Latvija paliepė vi-‘ 
siems svetimtaueziams apleisti 
pristovimus miestus kaipo isz 
Rigos, Li'bavo ir Ventspilio 
teipgi prie Sovietinio rube- 
žiaUs. Badai jau 13 tukstan- 
cziai Rusu apleido Latvija.

Berlinasi, Vok.,— Valdžia už
draudė žmoniems plikinėti 
drapanas, ir prisakė, kad dra
panas czedytlm. Kožnas žmogus 
negali daugiau pirkti kaip tik 
viena siutą, vienus marszki- 
niuis ir penkea poras paneziaku 
ant meto. Moterys gali turėti 
tiktai viena szle’be, szeszes po
ras paneziaku ir juoda szlebe 
del laidotuvių. Tas ukazas in- 
ejo nuo 1-mo d., Lapkriczio ir 
tuiri rustai būtie išpildytas.K

Helsingfors, Finlandija. — 
Du Sovietinei kariški eropla- 
nai inkrito in mares su lekioto- 
jais ir visi žuvo. Likusieji pen
ki rado saugia vieta bet likos 
baisei sugadyti.

Singapore. — “Sirdhena”, 
Angliszkas laivas, pataikė in 
povandenine bomba ir nusken
do su 22 laivoreis ir 16 pasažie- 
reis tarp kuriu radosi daugelis 
vaiku.

§ Isz geru szaltiniu dažino- 
ta kad laike užėmimo Lenkijos 
mirė po deszimts Vokiszku ka
reiviu kas minuta. .

§ Amerikonai myli pasida
bint todėl kožna minu ta iszduo- 
da po 10 doleriu ant užlaikymo 
gražiai ir pada'binimo savo ran
ku ir nagu.

§ Kada Amerikoniszki plie
no ir geležies fabrikai dirba 
gerai tai sunaudoja po tris mi
lijonus galonu vandens kas mi
liutą. arba beveik keturis sykius 
daugiau ne kaip visi gyvento
jai New Yorke kuriu ten randa
si 7 milijonai ypatų.

%25e2%2596%25a0jo.su
devyh.es


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

Nėra ko stebėtis, prabilo

kaip mes parjosime

užbėgti nuo
V nutarė jis 
'u:s ir del ko

tai, ar gal lenkty

asz joju pas 
ir trumpai

buvo ir pama

lis jo nepažino 
okejo paskirta 
jis iszleido Al- 
Vgu kad su juo 
omus pagal jo 
■bertas sutiko 
' ■b jiedu isz

Mhuiit iivi',

jo nepa- 
as dingo kažin

nelaime, kuria 
gali pataisyti.Bartonas va 

nes nutarė kac 
taip ir padare, 
nauja

daktaras linksmai.— Visuomet 
ražancziu kalbu. Jeigu matau 

‘kad ligoniui, kuriam neszu pa- 
gialba, maža ka gali vaistai pa
gelbėt, tuomet kreipiuosiu iii 
Didi ji Gydytoja — in Ta, kuris 
viską iszgydyti gali. Bet 'ka
dangi neturiu tiek laiko, kad 
visuomet tiek sykiu kreiptis in 
Dieva, kiek man reikia, — tai 
imu sau tarpininke Szvencziau- 
sia ja Panele. Iszeidamas pas li
gonius, kalbu dvi arba trjs pa
slaptis ražancziaus ir darau tai 
sėdėdamas vežime. T'ai-gi, kad 
mano ražancziaus jau yra sudė
vėtas ir serga, tad praszau ku
nigo isztirti ji, jeigu reikia —• 
pataisyti, trumpai sakant — 
iszgydyti.

Kunigas ražancziu paėmė ir 
praszyma iszpildyti prižadėjo. 
Daktaras iszejo sau ramus.

Vienas žmogelis norėjo savo 
paczia nuszaut, 

Tiktai negalėjo niekur revol
verio gaut,

O kad ginklo neturėjo, 
Badai ir szaut nemokėjo, 

Kad nebutu buvęs tame laike 
girtas, 

Tai kas kitas.
Girtas niekad

Ir ^i kluono duris pataikyt 
_ negales,

Laikais ir pasigert yra geru 
daigtu,

O kad tokis vyras prasmegtu.

Karta buvo pas ligoni garsus 
d-ras Rekamieras. Padaręs kas 
reikėjo, rengėsi jau eiti. Tik 
staiga susilaiko, lyg ka atsimi
nęs butu: sugryžta, padeda 
skrybėlė ir lazda ant stalo ir 
sako:

Kvailiu nereikia jeszkoti, 
Visur juos greit gali surasti, 
Kaip tai keli vyrai iszsigert 

norėjo,
Bet savo miestelyje gaut ne

galėjo, 
Juk ant visko rodą davė, 
In kita miestą nusidavė, 
Kad trauke tai trauke, 
Ir pusėtinai nusitraukė.

Szitas latras kuri dabar ma
tai, tai yra vienas isz Bartono 
gaujos kurie turi užgriebė Pet
ro Malloy duktere, mano myli
ma. Aresztuok ji dabar, gal 
kartais ka isz jo galėsi iszklaus- 
tie. O man praszau duotie kelis 
revolverius o asz tuos latrus vi
sus sugaudysiu.

Szerifas taip ir padare, davė 
Albertui du revolverius, užtek
tinai amunicijos, latra su savim 
pasiėmė ir nujojo atgaliosiu 
savo miestą. Albertas pasuko 
link Bartono namu. Albertas 
dabar Imdamas liuesas ir apsi
ginklavęs, prijojo arti Bartono 
namu, pastate arkli krūmuose 
kad niekas negalėtu patemint 
o pats pradėjo slinktie artyn 
prie grinczios, gal kartais isz-

Palicmonui padavė,
In koza nugabeno, 

Kur puikia nakvyne gavo. 
O ka, deszimts doleruku 

užsimokėjo, 
Norints gana nenorėjo, 

O viena, jau paeiti negalėjo, 
Puolė in koki žolyną,
Badai in meszlyna,

Pradėjo putot,
Ir riaugset, ,

Tada nežinojo ka daryt, 
Pradėjo kiti in burna varyt, 
Mat badai tas munszaine 

užgesina, 
Kada girtuokli degina.

Na ir badai iszsipagiriojo, 
Ir namo parvežliojo.

O ka vyrai, > 
Ar-gi tai negerai?

Gerkit^ kuodaugiausia, 
Tada gyvensite ilgiausia.

Ugi isz ko pardavėjai užsi- 
■"X laikys, 

Jeigu negertu Lietuvys?
Nekurie be girtavimo negali 

gyvent, 
Ant to sutvertas kad gert, 

Juk girtuokli žmones greicziau 
pamato, 

Neręikia pamest to amato, 
Gerkite visada,

Kada pasitaiko proga, 
Apie tai bus gana, 

Ba nebutu galo niekada.

Gal mislinate kad Amerike 
nėra pabažnu?

Vai turime gana tokiu žmonių,
Yra ir tokiu kurie nieko dau

giau nenorėtu,
Tiktai Evangelija nuolatos 

skaitytu,
Bet už tai nereikia peikt, 

Tiktai reikia pagirt,
Bet ne .sztuka Evangelija 

skaityt,
Reikia ir ta viską pildyt,
Ba jeigu to, kas paraszyta

> nepildysime,
Tai veidmaineis 'busime,

Ir po smert dangaus nere
gėsime.

Ne vien tik isz duonos gyvi
'busite,

Ne vien tik isz Evangelijos . 
gyvuosite,

Reikia vest ir dora gyvenimą, 
Ir del Dievo bus užtektina.

Vadas inejo in grinczia, su- 
szauke visus savo vyrus ir kož- 
nam prisakė kad dabar rengs 
dideles vestuves ir kiekvienam 
prisakė ka kiekvienas turi da
ryti nes už trijų dienu ketina 
vestis su savo pagriebta mer
gele. Visi pradėjo ruosztis prie 
rengimo dideliu vestuvių, vieni 
prie aptaisymo namo, kiti prie 
valgiu ir taip toliau.

Dabar pažiūrėkim kas deda
si su Albertu kuri matėm ant 
nauju nupirktu arkliu. Jis sau 
nujojo bet in kur, tai pats ne
žino ir vis jodamas mistiną 
kaip ežia geriausia jam pasi
sektu iszgelbetie savo mylima 
isz ranku tu latru.

Taip po truputi jam bejojant, 
patemino isz tolo pulką raiteliu 
atjojant kurie neužilgio prijojo 
arti. Pažino juos Albertas nes 
tai buvo szerifas su savo vyrais 
ir su vienu isz turtingu ūkinin
ku, kurie su juom drauge jojo. 
Szerifas kitos aplinkines Al
berto nepažino.

Szerifas paklausė Alberto in 
kur jis joja o jis jam pasakė

Kaip tik po Alberto pabėgi
mui isz razbaininku urvo, lat
rai da nežinodami apie tai pra
dėjo visaip isz Mariutės juoktis 
ir visaip in ja kalbėti; vienas 
tai kitas vis parodinėje jai kaip 
jos mylimas ant rytojaus mirs 
bet Mariute žinojo gana gerai 
tu latru būda, kantriai kente su 
kantrumu tuos ju visokius 
skandinimus. Kaip jau koki lai
ka su jais apsibuvo, tai jau taip 
ju nebijojo, kantriai kente ju 
šmeižimus ir nepaisė ju sznek-

' Kada vynBaptaise visa Bar
tono narna ir parengė del dide
lio baliaus, vienas isz latru at
siminė viena svarbu dalyku ir 
pasiszaukes Bartona tarė, — 
žinai vade, viskas sekasi kuo- 
geriausia, viskas beveik jau 
parengta bet vieno svarbaus 
dalyko neapsirupinai. O tai 
yra, neturi jokio kunigo kad 
tave supaeziuotu su ta mergina. 
Isz miesto negalime szaukti 
kunigą nes kartais butu .szlek- 
taijkaip suprastu kame ežia 
dalykas o szerifo ir negalime 
szaukti, tas kartais pamatytu 
kas jam nereik, tai butu bloga.

Per visa ta diena Bart onas su 
savo vyrais rodą dare kaip ežia 
tam dalyke elgtis ir gautie ko
kia nors ypata kuri galėtu vin- 
ezevone duoti. Vėliau atėjo ba
liaus gaspadorius ir klausė 
Bartono kodėl jis tuojaus ne
rengia nuotakos ir kuogrei- 
cziausia susituokti ir pradetie 
taip rūpestingai surengta ba
lių, kurio visi su nekantrumu 
lauke nes sziose szaly.se tai re
tai kada, galime vyrams pasi
linksminti. Bartonas tare in sa
vo gaspadoriu, — asz pats ne- 
iszmanau kaip ežia gauti koki 
kunigą ar pryczeri kad atliktu 
dalyka kaip reikia, nes toji mer
gina matytu kad ežia nėra vis
kas prie tvarkos jeigu nebutu 
vestuves pagal tikra, forma to
dėl turime pasirodyt manda-

bužiais parsigi 
jai gerai 
abejones viską; 
ra i. Kaip jis bu! 
tas tai ir slapty 
pats žinai kaij 
eina 
ka tik tu nori b

jima pažiūrėti 
įžiūrėjo visus, 
/u jauna vyru

ką. O tasai bub musu Alber
tas. Bet f$s rak:1 
ir kaip jis užu1 
bausme szerifui 
berta ant tu sanV 
turi eiti in i^J 
pare! kala® 
ant to ii-J '. 
kalejijįo ■

otaip jis isz mus tai
kartais gtrn"TiVŲau®pvest^pr 
sžėrifa ir dar daugiau vyru ir 
mes tuomėt Jokiu budu negalė
tume priesz juos atsilaikyt. 
Ruoszkite tuojau arklius nes 
jau mums ežia ne vieta, nes Al
bertas žino musu vieta, tai 
mums dabar nesaugu ežia il
giau būti. Jus patys žinote jei
gu tas rakalis pats iszsigelbejo 
isz jusu surisztu virvių ir galė
jo taip lengvai prasiszalint tai 
jam negalima tikėti nes apie 
szi laika jis gali būti ir miestą 
pasiekus. Vienas isz gaujos su
riko visu balsu ir tarė — Vade, 
jau penki arkliai parengti ir 
galime tuojau be jokio atidėlio
jimo isz ežia iszjoti jeigu nori.

Vadas atsake — labai gerai 
kad taip greit parenget arklius 
nes ir pats žinai kad ežia jau 
trumpai busime. Vienas isz lat
ru tarė, — na kaip Barton, apie 
szita mergina, ar tu ja su savim 
imsi ar ne? Vadas tarė, — kvai
ly! pats žinai ir nesakius kad 
asz ja su savim imsiu nes dabar 
ji bus mano pati, ponia Bar
ton, ar ne, vyrai? Kiti jam pa
antrino jo teisybe ir patvirtino 

\kad jis gerai moka sau iszsi- 
rinkti gaspadine. Vadas toliau 
pasakė, 
namo, niekas mus nežinos kad 
mes ja esame pagriebė ir žiūrė
kit kad jus visi sakytumėt jog 
tai mano mylima ir ketinu ja 
vestie. O asz jums už tai gerai 
atmokėsiu jog nesigailėsite ša

koti o Petrui liepe eiti namo ir 
sau ramiai sėdėti ir nesirupin- 
i, tik turi laukt kokio nors 
ando isz kur nors, apie Alber

ta ir jo dukiteri.
Kada szerifas su savo vyrais 

iszjojo isz pievų ir lauku tai 
paskui reikėjo joti per kalnus, 
miszkus ir augsztas griovas ir 
taip sau negreit jodami, szeri
fas patemijo gana toli jojant 
du raiteliu, senu keliu, kuriuom 
mažai kada kas nors joja arba 
važiuoja ir jam isztolo bežiū
rint in juos atrodė kad jie vie
nas kita lyg vejasi ir suprato 
kad ežia negerove yra tarp ju 
ir kaip tik jis patemino, tuojau 
paliepė vyrams greicziau joti 
ir mėginti užbėgti jiems priesz. 
Leidosi visi per krūmas ir tan
kumynus kiek tik arkliai gali 
bėgti ir pataikė gerai ir iszsi- 
gavo pirma ju ant to kelio. Ma
tydamas suprato kad ežia ko
kia negerove yra tarpe ju ir lai
mingai prasimusze ant to kelio, 
prilėkęs sulaikė abudu raite
lius ir tuojaus liepe jiems nu
lipi nuo ju arkliu.

Kaip tik jie nulipo, tuojaus 
szerifas pažino viena isz ju kad 
t^^^^^rtas ir (Suriko — po

•i Įpkiu,4sz kurktu, ežia 
dabh«yda

lioji kad taip 
toli nuo namu? Albertas nieko 
nelaukdama reže su galu bota
go latrui per galva ir tas sukri
to ant vietos. Szerifas suriko — 
palauk, kas ežia darosi, asz no
riu žinoti del kokios priežasties 
tu su juom musziesi, ka jis pa
dare ?

Szerifas dar karta suriko — 
kokis ežia teatras ar kas? Al
bertai palauk, sustok, kame 
dalykas ? Albertas atsikvotejas 
suriko: — sžerifai 
Barton Walton — 
apsakė savo atsitikimus ir kaip 
jam pasiseko iszeit ant liuosy-

nes, jodami aplinkui parjojo 
laimingai in savo namus ir vis
ką rado geram padėjime. Kada 
visi padėjo savo arklius in 
tvartus ir paszere ir nusidulki
no save, tuojau liepe pastoli uot 
gerus pietus nes visi buvo gana 
gerai iszalkia.

Taip tuo kartu priėjo darbi
ninkas prie vado ir tarė, — 
Barton, asz vakar gerai uždir
bau nes pardaviau du arklius, 
ne kam ver tus, ir gavau už juos 
dvylika doleriu.

Vadas paklausė katruos ark
lius jis pardavė ir su kokiais 
ženklais jie buvo o jis jam pa
sakė kad pardavė viena arkli 
su randem B. W. ir viena arkli 
su raidom V. N. ir kaip tik taip 
pasakė tai vadas klausydamas 
ka tik neapmire isz baimes. 
Darbininkas patentines per
maina ant vado veido net nusi
gando ir susimaiszes paklausė 
kame dalykas. O vadas po tru
puti atsipeikėjas tarė — kvai
ly, del ko tu tuos arklius par
davei su tom raidėm, gali mus 
susekti, asz tuos arklius laikiau 
kad toliau juos iszvestie in kita 
vieta ir tau reikėjo be manes 
jokiu pardavimu nedarytic, 
jeigu isz to pardavimo kas at
sitiks tai žiūrėk, tau bfolau bus 
blogai, ir atsimink, jog asz bu
vau tau prisakęs nedaryt jokiu 
derybų be manės.

Jis atsake jog atėjo tokis jau
nas vyrukas, puikiai apsirėdęs 
ir su czebatais apsiavęs ir atro
dė kad apie czionais jis buvo 
nepažystamas, be surdoto ir be 
skrybėlės. Kada darbininkas 
apie ji apsakė tai Bartonas pa-

.',i nflh.u..rfcMT“lW' 
kaip tik musu buvęs kalinys 
Albertas Sonis. Galiu isz laižy- 
bu eiti kad tai jis buvo, — ir 
vėl Bartonas valandėlė pamis- 
lines tarė, — gal bus nieko jis 
ežia nežinomas ir manės jis ne
pažysta kaip ūkininkas, gal ir 
nesupras ka tos raides ant ark
liu reiszkia.

'Taip per ta visa ju pasilinks- 
kninima, vadas paliepė vienam 
'isz savo draugiszku latru, at
vesti Alberta pas juos ežia nes 

\yadas norėjo kad Albertas dau
giau pasirūpinta priesz savo 
latru pasielgimu su jo mylima. 
Kaip latras atėjo ir atriszo tai 
net nustebo ir isz baimes pasti
ro nes vietoje rasti Alberta tai 
rado pundą drabužiu in krūva 
suriszta ir paliktas rasztelis —- 
“geresnes laimes kita karta 
jeigu bus kada proga.”

Baisiai iszsigandes latras 
sugryžo ir suriko plonu balsu: 
— Barton! Barton! jau musu 
kalinys dingo. Radau tik pun
dą drabužiu su virvėms surisz
ta.” Vadas ant kart nusigando 
net pabalo iszgirdes tokia nau
jienai ir suriko— na. vyrai, jau 
mums ežia ne vieta, turime 
greit isz ėzia keliauti, ežia 
mums bus bloga jeigu ilgiau 
busime. Turime anksti keliauti 
in namus idant mus czion neuž
tiktu, tuomet mums butu blo-

■ atjojo, niekur 
l< inejo pas pa
tartais kas ji 
b nebuvo mate 

ir negalėjo daaįėti nuo nieko 
kas su juo atsitkg.^Paskui nu
ėjo in gala miesto karezia- 
ma kur Alberta 
te jo arkli stovėti pririszta ir 
neimaujant nes liekas 
šzere kaip Albe

isz kaliniu kurie set^ ir žinau ti nes tai ne jo reikalas. Tik tiek 
jeigu kas už ji Į Petras dažinojas apie Alberta, 

sme tai ji paleis nuėjo tiesiog pas szerifa, jam 
iaip jis rastu to- Įpranesze apie Alberto prapuo

limą ir pasakė kad jau antra 
diena kaip yra dingės ir nepasi
rodo, kartais ar tik kas jam ne
atsitiko.

Prasze szerifo kad duotu jam 
kelis vyrus o mėgins kur nors 
kalnuose jų jeszkoti, gal kar- 

pasiseks jiems ji surastie, 
■ai nors ras kokius ženklus 

kur nors kur jis buvęs. Dar ta 
pati vakara szerifas su keliais

s juos pavogė. Kaip asz užmokės jo bar 
ant liuosybes. 1 

ir gerai jam už- 
• . pryczerio dra- 
bens czionai ir 

visi1 iiisznekes, be 
iszeis labai ge- 
gerai apmoke- 

bė užlaikys nes 
tie kalinei isz-1 tais

ant liuošj')es> Ts padaro 
le tik gautis isz

| TARADAIXA

— lUžmirszau svarbu daigta.

— Ka? — paklausė ežia jau 
esantis kunigas, geras daktaro 
pažinstamas.

— Atsitiko 
tiktai kunigas

— Kas-gi?
— Maža operacija kuria tik 

kunigas atliks.
Tai tardamas, daktaras isz- 

ima isz kiszeniaus... ražan
cziu. Visi ežia buvusieji labai 
nustebo ir to stebėjimosi nesle-
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■zius ir aJW 
ūke. Pam® 
man dalu® 
szitu latrui 
žiūrėti kas 
kios priežasties ji iszpirko. Vi
saip jis mane ir negalėjo su- 
prastie ju planu. Paklausė Al
bertas in ku- mes dabar jo
jame ? — O jo Sraugas atsake 
jog dabar jie jeja pas turtinga 
ūkininką Barton Walton. Nusi
stebėjas Albertis jo klausia del 
ko jie ten joja?O jis jam atsa
ke jog bus laikoant to nes kaip 
jie parjos tai jim viską pilnai 
pasakys Bartoms ka jam rei
kės daryti.
Kaip Albertas iszsigavo ant 

liuosrbes.
Kaip Albertu, nujojo paskui 

tuos du nepažin’tamus nuo sta
cijos ir kaip tadiena nesugry- 
žo tai Petras Afclloy laibai susi
rūpino juom. Nekaip negalėjo 
suprastie kas jitaip trukdė to
dėl iszsileido pa|s in miestą kad 
dasižinoti kajaie yra priežastis 
Alberto neparjo. mo.

Kada in miešti 
jo nerado, klaul 
žinstamus gal j 
mate bet niekas •

kinas turi, yra mano arklys, 
nes jau bus sanvaite kaip man’gana genai ka< 
kas n or 
manau tai bus vienas isz tu va
giu nes jis turi mano arkli. Sze-' ki prasikaltėli 
rifas pažiurėjo jog raides ant mokės, apredy 
arklio taip tinka, su jo ženklais’ 
bet vėl atsisuko in ūkininką ir 
tarė:

— Jeigu szitas arklys yra pa
vogtas tai kaip drystu szitas 
vyras ant jo jotie ir prie žmo
nių pasirodyt. Jis suprastu kad j 
ji galima, suaresztavoti už tai; 
asz netikiu kad jis yra vagis 
be't ūkininkas atsigryžes in sze
rifa tarė: — vis vien mano at
rastas arklys pas szita vaikina 
ir asz tau liepiu ji aresztavoti, 
už turėjimą pas save svetima 
gyvuli.

Nors Albertas visaip iszsikal- 
binejo bet vistiek ji paėmė, su- 
aresztavojo ir parsivedė in sa
vo miesteli. Alberta instume in 
kalėjimą ir liepe jam pasakyt 
tikra, teisybe kur jis gavo ta 
arkli. Albertas nieko nesake 
jiems bet davėsi in kalėjimą in- 
stumtie ir pamislino kad kar
tais jam pasiseks isz ežia isz- 
trukt, pareit in savo miestą ir 
pranesztie viską savo szerifui 
ir kaip pasiseks tuos latrus su
gaudyt tai jam ir czionais do
vanotu toki nusikaltimą: turė
jimą svetimo gyvuli pas save. 
Dar turėtu ji perpraszyt kad 
taip įstaigai, nieko neisztyrine- 
ja. ji suėmė, inkiszo in kalėjimą 
ir už dyka ji suėmė.

Dabar paliksim Alberta ka
lėjime o sUgryžkim pas Barto
na kur yra Alberto mylima, 
Mariutė. Jau ketina Bartonas 
su ja. vestis ir labai ji buvo su- 
sirupinus kad niekam nepasise- 
ke ja isz tu latru iszgelbet. Bet 
tis nėtrotiinB vilties, manvda-

tos vietos kuojremziausna
. indele pamisli- vyrais i'szsileido in laukus jesz 

tai gera rodą, 
r’aszaukes savo 

vyra p isakė kas jam t 
reik daryt. Liep parsivesti vy
ra isz miesto ii prisakė kad ji 
parėdytu tam t^rab ir — kaip 
ji ežia parvešiiai tuomet asz 
jam prisakysiu Fas reikia dary- 
tie. Tasai tuojaįs iszsileido joti 
in miestą kuog£ieziausia ir už 
keliu valandup3^0 pribuvo 
pas szerifa. įklausė pas ji ar 
turi kokiu kai 1iu kuriuos jis 
galėtu paleist u užmokėjimu 
ju bausmes nešauk jam reikia 
darbininko antO° ukes ir nie
kur negali gaub tai czia Pri
buvo. Gal kart'is rastu toki, 
kuris pristotu g*t j° reikalavi
mu.

Szerifas ant sutiko ir atė
jo jiedu in kai 
vyru. Kaip 
sziš isžsiririli

vo tokio triūso man ja pagelbė
dami gauti. Taip bekalbėdami 
razbaininkai viską susiėmė ir 
iszjojo per dideles griovas, per 
upes, link savo namu, mat jie 
taip jojo kad jokio pedsakio ne
paliktu, kad ir kas rastu ju se
na kavone. Tai vis gudraus ju 
vado iszmanyta, pasleptie savo 
pedsaki.

Taip po dvieju dienu kelio-

kad nežino pats in kur jis joja 
nes yra paklydęs ir mėgina da- 
sigaut in savo namus. Norėjo 
jis szerifui pasiaiszkmti kame 
dalykas ir tame momente ūki
ninkas užtemino raides ant jo 
arklio kuriuos Albertas turėjo. 
Tuojaus jis pažino jog tai buvo 
jo arkliai, atsigryžo in szerifa 
ir tarė, — ar tu žinai szerife, 
vienas isz tu arkliu ka tah val

giai.
Gaspadorius pamislines įta

rė, — jeigu jus visi taip bijote, 
tai sztai ka asz tau Bartone pri
rūdysiu, kas geriausia daryt. 
Vienas tavo vyru czionais nese
niai pas itave buna, ji pažysta 
mieste bet nežino kad pas tave 
jis dirba. Nusiunsk tu ji in 
miestą, tegul jis nueina pas sze
rifa ir tegul jis iszperka viena

kur.
Inejas paklai je pas karezia- 

mos gaspadorit ar kartais jis 
nemate jo Albeito kuris paliko 
ta arkli ten stovnti, — gal kar
tais žinai kur ji dabar yra ar
ba gal žinai kunjįs nuėjo?

Szinkorius j|m atsake jog 
kaip vakar iszejo tai dar nesu- 
gryžo ii- sake ki Į negali žinotie
kur jis nuėjo ir cur jįs gali bu-

girs ka nors naudingo ir gales 
prisirengtie su tais latrais pra
dėti darbuotis. Albertas gerai ’ l mokėjo atsargiai sluogti nes 
buvo gerai tame iszlavintas bū
damas skautu kariuomenėj, per 
tai jam buvo gana lengva pri
eiti arti prie ju grinczios ir 
kaip katinas sluoge nes žinojo 
kad jo gyvastis yra pavojuje.

—; Toliaus bus :—

Ant galo valgyt užsinorėjo, 
Kada isz karezemos iszejo, 

Užėjo in viena budele, 
Ar negaus kokia deszrele, 
Mat valgyt baisei norėjo, 
O vyruti pinigu neturėjo. 
Paėmė po szmota mėsos, 

Ir ant pagalios, 
Su mesute bėgti pradėjo, 

Bet savininkai tuoj apsižiūrėjo 
Viena girtuokli nutvėrė,
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Vestuviu ir kitokiams reikalams.
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S20 W. Centre St. Mahanoy City
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r T S A U L E ” MahANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
" —‘ Laike fut-boles loiszimo 
terp Mahanoy City ir Shenan
doah klinbu, kuris buvo loszia- 
inias Shenandoah praėjusia Su- 
bata, likos skaudžiai sužeistas 
Jurgis SetkevicziuĮs, ir nuvež
tas in LocUst Mountain ligon- 
bute.

— Seredos vakara apie 7:30 
vai., ant Readingo žemes, prie 
Robinsono peczes, likos už
griauti trys vyrai butlegerineje 
anglių skylėje. Žine pasklydo 
apie nelaime tarp kitu butlege- 
riu ir su karszcziu ėmėsi prie 
atkasimo nelaimingu darbinin
ku. Apie 7 valanda Ketvergo 
ryta pasisekė atkasti gyvus 
Antana Markovski 21 metu, isz 
Slabtown, arti Shenandorio, 
ir Petra Bagdanavicziu, 31 me
tu, taipgi isz to miestelio. Ma- 
hanojaus ambulansas abudu 
nuveže in Locust Mountain li- 
gonbute ant tyrinėjimo bet pa
sirodė kad neaplaike jokiu su
žeidimu. Apie 10-ta vai., likos 
iszimta trecziasis, Edisonas 
Schlauch, 24 metu, isz Nurem- 
'burgo, vedes ir turi du vaikus, 
kuris užduso ant smert. Nelai
me atsitiko laike darbo. Koro
neris F. Boczkauskas likos pa- 
szauktas, nuvažiavo ant vietos 
nelaimes isztyrineti priežasti 
nelaimes ir inteike lavona už- 
musztojo graboriui.
t Aplaikeme žine buk mies

te Detroit, Mich., Panedelio ry
ta mirė sena Mahanojaus gy
ventoja Ona Zoneliene, kuri gy
veno czionais apie 20 metu ad- 
gal.Velione paliko sunu Andriu 
Zdanavicziu, Herrin, Ill. ir duk- 
tere Ona Siskauskiene- Detroit. 
Laidotuves atsibuvo Ketvergo 
ryta Su bažnytinėms apeigoms 
ir kūnas bus parvežtas Petny- 
czioj po piet in Mahanoju kur 
bus palaidota ant Szv. Juozapo 
kapiniu. Velione taipgi paliko 
seseri Jeva Vaicekauskiene, 
Mahanojuj.

—> Kada ju automobilius 
likos pataikytas isz užpakalio, 
važiuojant in Lakeside parka, 
Augustas* Rolis ir jo pati, isz 
miesto, likos lengvai sužeistais 
ir likos apžiūrėtais per dakta
rai.

t Laidotuves mirusios Ali
cijos Žukauckienes, 617 W. 
Centre uly., kuri mire Hahne
mann ligonbuteje, Filadelfijoj, 
atsibuvo Ketvergo ryta, 9 vai., 
su apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje kuriose dalyvavo dau
gelis žmonių. Gra’borius Tras- 
kauskas laidojo. Sekantieji da
lyvavo laidotuvėse isz Detroit, 
Mich.: Jeva Miliuniene, Iz. La- 
kevicziene, Leonardas Gorski 
ir Leonas Kosie. Palaidota ant 
vietiniu kapiniu.

»—■ Ana diena, lankėsi re
dakcijoj ponstva Antanas Ka
jokai isz Ranshaw, Pa., drauge 
su sunum Antanu Kajoku, pa
eita Adele ir sunu Jackey isz 
Sanduskey, Ohio, kurie atliko 
kelione su automobilium. Teip- 
gi lankėsi pas kitas gimines 
ežioje apylinkėje.

SHENANDOAH, PA. J
t Mikolas Loi, 52 metu, 603 

W. Coal uly., likos užmusztasĮ 
per automobiliu kuri vare Al-' 
bertas Sacotti isz miesto. Kai-Į

APIE SENELI
Kartais ir Szposas Iszeina 

Ant Gero.

Jeigu teisybe « u teve- jis. _ Tie Nencrej0 Kad Nutrauktu Ju Paveikslus1

Sovietine Rusija iszduo- 
da kožna minuta po 600 doleriu 
apt užlaikymo bedarbiu.

Į 't*- .i
PARSIDUODA 4 LOTAI.

Kiekvienas po 50 pėdu plc 
ežio, 150 pėdu ilgio, arti Lake- 
wood Parko, prie Steitinio ke
lio. Parsiduos pigiai. (t.f.

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

stacijos geležinkelio, 
tininkas pastatytas po kaucija j albV8arfl°j ^., inejo in trūkio 

vagona žilas senelis. Jo nedrą
są parode jog* nebuvo prates 

— Szv. Jurgio Lietuviu baž- ■ važinėti trukiais jog matomai 
nyczioje likos suriszti mazgu bijojo tokio važiavimo bet del 
moterystes Mare Palevicziute reikalo turi pasiszvenst. Neste- 
su Edwardu Kubilių, per kuni-Į betina, jeigu patirsime, kad ta- 
ga Neverauska. Vestuves atsi-‘sai žilas senelis, kaipo ukinin- 
buvo pas nuotakos tėvus ant Į kas nereikalavo važinėt tra

kiais nes turėdamas arklius ke
lione atlikinėdavo arkliais bet 
dabar būtinai reikėjo važiuoti 
trukiu.

Inejas in vagona, apsidairęs 
aplink save ir radęs tuszczia 
suoleli tuoj prie duriu kampu
tyje atsisėdo, visai nesižiopso- 
damas ant draugu kelione ir ne
sirūpindamas anais, -nors -ap
link skambėjo juokai ir links
mos kalbos keleiviu. Retkar- 
cziais szis, tai tas isz keliaujan- 
czios linksmos draugavęs 
žvilgterėjo in -savo sena san
drauga bet niekas neatsiliepe 
in seneli, kadangi visi buvo už
imti tarpe saves linksma kalba.

Tuomi tarpu pasigirdo sig- 
nolas apreiszkiantis pasažie- 
riam-s jog trūkis rengiasi ju
dintis isz vietos idant važiuot 
toliaus. Suszvilpe szvilpine lo- 
komotivos ir trūkis pradėjo ju
dėti.

Ir sztai vienu sykiu vagone 
pasidarė tyku, kaip kad ten bu
tu tuszczia visai. Kas atsitiko, 
kode! linksmas buris keliaujan- 
cziu žmonių nutilo, kas pasida
rė, ar nusigando? — Sztai pras- 
cziokelis, pradėjus eit trūkiui, 
persižegnojo ir meldėsi prie 
Dievo, matomai pra^^||^^ 

nuo nelaimi 
padare ant sandraugų keliones 
inspudi ir liepe nutilti nežine 
'kodėl nutilo, ar tai del stebėji
mosi isz maldingumo prasezio- 
kelio ar del prisižiurejimo in 
“kvaila prasezioka” kuris vi
sur ir visuomet jauezia ant sa
ves “galybe Dievo,” gana vie
nok jog po valandai tylėjimo, 
beveik visi su vienu sykiu 
prunksztelejo garsiais juokais 
o 'besimeldžiantis senelis i-szgir- 
do tuoj visa banga pikeziausiu 
pasargų ir pajuokti atkreiptu 
in maldinga seneli, kas vienok 
visai nepertrauke maldos jo.

Pabaigęs malda senelis pa
žiurėjo koliojancziai in nedorus 
jaunus .sandraugas bet nieko 
jiems neatsake.

Žinoma, piktai daraneziam 
žmogui užtenka vieno žvilgte
rėjimo , idant primint jam jo 
nei-szmanuma ir bloga darba; 
taip ir tie pikti draugai tuoj at
jautė mislis senelio ir kožnas 
isz ju nusprendė atmonyt se
niui už žeminimą ju — iszmin- 
tingu ap-szviestunu! Pradėta 
kuždėti ir mastyti koki szposa 
padaryti “fanatikui seniui.” 
Sunku buvo jiems rasti -būda 
arba proga prie to, kadangi se
nis su jais nenorės kalbėti — 
tai žinomas daigtas o -ant ju 
pajuokti ir žeminimu jo už jo 
maldingumą atsakys tik misli- 
mis jog “esą kvailais” ir ne
dorais žmonėmis.

Truki-s tuotarpu smarkiai 
yrėsi prieszakin ir artinosi prie 
kitos stacijos. 'Suszvilpus loko- 
motivo szyilpiniai, vienas isz 
linksmos bendrijos atsiliepe ne
ves -gražiai:

— In kur-,gi teveli važiuoja- 
e?

— In N. — atsake senelis.
— Aa? — tarė klausiantis 

nuduodamas nusistebėjimą. —

lyg teismui.

219 Virginia avė., pas kuriuos 
jaunavedžiai apsigyveno.

naujais metinius
Pasekme tu-ju 

Pre- 
Bra-

Frackville, Pa., — Praeita 
Utarniriko vakara, Lietuviu 
Moterių Draiuigisz'kas Ratelis 
isz Schuylkill’o pavieto, t urėjo 
savo meinesini susirinkimą, 
Dengier’io svetainėje, ant ku
rio isuvažiavo daugelis nariu 
isz visu daliu pavieto, neis tai 
buvo svarbus susirinkimas, ant 
kurio rinko 
virszininkus.
rinkimu buvo tokia: Ant 
zidento iiszriulkta Julia 
zinskiute isz Shenandoah; Ona 
Kuinegiszkiene, ipagialbininke 
Prezidento, isz Tamaqua; Mare 
Ruissiriiene, Protokulu Sekre
tore, isz Minersville; Katre 
Skuminute, Finansų Sekretore, 
isz Shenandoah, ir Mare Pa- 
serpskiene, Kasierka, isz Ma
hanoy City.

Poni Dengier’iene būdama 
nare tojo ratelio, pagamino 
puikia 'kūrkinia vakariene, isz 
kurios visos nares gausiai pasi
naudojo. Po vakarienei moterė
les losze kaziras, pasikalbėjo 
draugiszkai ir iszsiskirste kož
na namo. Ateinantis įsusirin- 
kįmas 'bus ‘1 Kalėdinė Payte, ’ ’ 
iz cuena Gruocižio (Dec.),’Nec- 
ho Allen hotelyje, Potts^Nej, 
kuris bus vienas isz linksmiau
siu vakarėliu kokis buvo pa
rengta per ta žymia Lietuviu 
Moterių Drauguve isz Schuyl- 
kill’o pavieto.

Gilberton, Pa. — Vincas Du- 
bauckas likos nuvežtas in Ash- 
lando ligonbute ant gydymo 
nuo apdeginimu kokius aplai- 
ke per eksplozija parako laike 
darbo East Bear Ridge kasyk
lose.

Nepasiseke Jam Instot 
In Kariuomene

Charles Conner, 14 metu, isz 
Chicagos, geide prigialbeti 
Anglijai plakti Vokieczius ir 
tame tiksle pasislėpė ant lai
vo kuris plauke in Londoną, 
Anglija, bet likos susektas ka
da laivas atplaukė in Anglija. 
Vaikas isz baimes norėjo szok- 
iti in mares bet likos nuo to su
laikytas per laivorius ir .sugra
žintas adgal in Ameriką,

A nt

Tokia

Ii laimingas neį jau artinamės jums blogai padaryt, padare 
prie stacijos N.pet mes da tu- daug gero. — Trūkis priesz šė
rime vargti czionaįs nes toli kanezia stacija susimusze, toje 
važiuojame. — Ir žvilgterėjo in, nelaimėjo keli žuvo o daug ™ 
savo draugus, apreikszdamas po sužeistais. Galite del to pa- 

,og padarysesl dekavot Diev 
praseziokui,

jiems akimis
‘‘szposa kvailan

g ta-

viii kad taip invy- 
ko nes gal jeigu ne mirties ar-

jeigu jie visi tyh3 įr neperszka- ba žaiduliu tai dideles baimes 
dys jam tame.

Visi buvo užg 
manumo savo di 
gesi savyje jog

butumet datyre — o dabar svei- 
.nedinti isz su- kas pasilikote. ..
.augo ir džiau- Ant veido senelio apsireisz- 
eni prigaus ir iszgastis; sėdėjo tylintis o 

paliks ji visai n jen įn įur jisjaky.se jo sublizgėjo aszaros. ..
važiavo.

Netrukus b akis 
priesz stoti o vienas isz 
nedoros bendriL ve]a atsilie-
pe:

— N a tai j ar 
savo kelione nesczįa yra staci
ja. N. ir turime , ims tarti 
Diev” nes mun| <ja reikia to
liau ...

— Dieve ji 
Acziu tamistom 
tarė senelis pasį ėdamas ir isz- 
eidamas isz trul

Dabar vieni įokesi kad “se
ni prigavo ’ ’ k?

I.Jausmas senelio nesunku atspe- 
sustojo, fi.

Sztai priesz valanda buvo' 
žeminamas ir apjuokiamas. . . 
Dabar triumfuoja. Susivėlino, 
kas teisybe, keliom valandom 
bet pasiliko sveikas ir gyvas. 
Ka laimėjo anie, kurie už jo 
m aki i n guma isz j noki nėjo ji?..

teveli, atlikai

su-

ns užmokėk! 
ka pasakėte— Skaitykite “Saule”
o.

i žiurėjo pro 
langa vagono, aįaikais kas ne
pasakys anam 
stacija N. o 'bisk 
atsitikimo nes u
retu atsakyt. B f sztai suszvil- 
pe lokomotivas 
jo judintis 
kiai toliau palil 
vo pasažieriu a 
jau nedori kelei 
visi juokėsi ir b
ti kad padare j jra szposa se
niui. Tures sus: 
kito trūkio...

Gerai puikiartegul dabar tu
nus pasi- 

dievuo- 
r juokėsi 
įgj^i.s se- 

’
l *

>g da ne ežia 
ir bijojo tokio 
apgavyste tu-

’ trūkis prade- 
ir važiuoja smar- 

is viena isz sa- 
t kelio. Dabar 
iai ramiai sau 
vo užganedin-

relini ir laukt

tėdamas laik 
meldžia ta J 
ežius. 1:^^| 
J Lukšiui M

ju nes
i® nemislijo
■fai keliones

szposa, ar

Doras seW; 
jog tie nedoB- 
sutarė padarė 
ba nesmagumainors jiems nie
ko blogo nepačires> nuėjo tuoj 
in vidų staciji’ idant atiduot 
bilietą kuri tur 
mat apie tiesas 
ko nežinojo, tclel mane, jeigu 
nuo jo neateme 
atiduoti.

Uredninkas 
jas in paduota 
stebėjas ir nusi zypsojas isz ne- 
žinystos seneli

— Juk važi1 
in ten bilietas =' 
ežia iszsedot is .1

— Ar tai neJzia N.?
— O, ne! Da^vi stacijos nuo 

czionais. L
— O Szveno gausioji Panele! 

ka-gi asz dabP biednas dary
siu — paszauP sielvartaujan
tis senelis. — Jrigavo mane tie 
nedori žmones ^ kuriais važia
vau ...

— Hm, jeigu aip yra tai nie
ko daugiau juMs nepasilieka 
kaip tik palaukt ežia kito trū
kio. Po trijų ir puses valandos 
galesite važiuoivažiuot toliaus. 
Nueikite ten iijlauktuve ir pa
laukite.

Tai tarės updninkas atida
vė bilietą ir nujjo sau prie savo 
užsiėmimo o pnelis nusidavė 
in lauktuve ir -n atsisėdės ant 
suolelio lauke austydamas jog 
kelionėje nereHa tikėt nepa
žystamiems !žnoniems. Apie 
savo prigavikiy blogai nemisli- 
jo, apart to: “pievas jiems už
mokės už ju da’ba. ”

Po ilgai vaiajdai laukimo in 
lauktuve ineina tas pat ured- 
ninkas. Ant jo veido matoma 
buvo iszgastis P P° draug ir 
triumfas. /

— Tėvuk, esi laimingas! —

■ jo iszsipirkes—, 
geležinkelio nie-

tai jis pats turi

tacijos pažiure- 
am bilietą nusi-

tarė:
ojate in N. nes 
įpirktas, kodėl 
trūkio ?

Kada fotografistas netikėtai atėjo in kambarį
Barboros Hutton Haugwitz-Reventlow (ant kaireses) kuri 
pietų jo su savo mylimu Bob Sweeney, jos drauge, grofif“" 
Darata DiFrasso, užmėtė ant jos veido savo kailinius kad 
tografistas negalėtu nutraukti jos paveiksią. Porele 
New Yorke paslaptai.

$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 apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka*; apraszymas, 202 pus. 35c

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

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 paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras ; Prakeilwias; Delegatą^ 

JJžkeikta^^ipka; DeJ^|

404
50c

No. 106 Penkios^Borijos, apitl 
Gregorius; Isz numausiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.... .......... 20c

į No. 107 Keturios istorijos anie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigi aus 
darbininko. 182 puslapiu........ 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi ,-ekanti skaitymai: Ila isz ma« 
iszo isblins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Ju.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 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; Kare z e 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 R jzbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................15c

No. 121 
Valkijozai; 
ikialbtojas.

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

No. .124 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; Sidabrinis

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; Kėliau- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu........1S*

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
,za Korczaka. 262 puslapiu... .35'’

No. 132 Trys istorijos apie An- 
Į glorius isz Valenczijos; Kožnas dai-

No.1 133 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 ................................ 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 .................    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
ir Alena; Pavojinga klaida, 
lapių ....

No. 150
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; Tamas; 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 r- 
pes 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. 4 A 
puslapiu .......................................15c

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

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

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 1C5 puslapiu........ 25e

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

No. 16^
.............. lOe

J*ėnkios istorijos apie
B'"’ KuhItoto Rplaisvis, ■.si mergina; (Jžvydus 
puslapiu........ .. 25o

Septynos istorijos apie

74 puslapiu
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
.... 15c

Keturios istorijos apie

LM.rius;M 
vyras.

No. 164
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

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

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
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.....2be

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 m.alkaker- 
ežio. 121 puslapiu .....................25e

Ne. 171 Vieniolika puiku ntori- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras ; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig'tt t 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo par^ 
ežia; Mailach; Paskutinei Valandoi; , 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu- ' 
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........25c

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

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; Gudrae 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke .........................................

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