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RUSAI PAEM VILNIŲVĄ-

Isz Amerikos
CIRKUSAS SUDEGE 

Daugiau Kaip 146 Žmo
nių Sudege Ant Smert, 
300 Sužeista Ir Apde
ginta; Bledes Padaryta 

Ant $300,000
Hartford, Conn. — Ringling1 

Brothers cirkusas kuris davi
nėjo savo perstatinius, pareita 
Ketverga prisižiurinejo tuk- 
stancziais žmonių, staigai už
sidegė ir liepsna greitai pra
siplatino po visa cirkusa. Kilo 
nepaprastas sumiszimas tarp 
regėtoju o ypatingai vaiku. Su
važiavo ugnagesiai ir pradėjo 
gelbet tuosius po didele būda. 
Surinko dragiau kaip 146 žmo
nis tarp kuriu radosi didesne 
dalis vaiku. Sužeista apie 300 
ypatų, kuriuos nuvežta in li- 
gonbutes ir patalpinta priva- 
tiszkuosia namuosia kur dak
tarai juos apžiurėjo. Isz sužeis
tu ir apdegusiu kurie randasi 
ligonbutesia badai mirs 30 dau
giau. Manoma, kad kokis tai 
žmogus numėtė deganti pape- 
rosa po solo, nuo ko užsidegė 
sziaudai ir liepsna staigai pra
siplatino po visa cirkusa. Cir
kusas aplaike bledes ant 300 
tukstaneziu doleriu.

Nukumszcziavo Ant 
Smert Trijų Sanvaicziu

Senumo Kūdiki
«

New York. — Elmer Wag
ner, 20 metu, darbininkas res
tauracijoj, likos aresztavotas 
už nužudinima savo trijų san
vaicziu senumo dukreles, ku
rios lavonėli vėliaus surasta 
užkasta duobėje Bellmore,L.I.

Kada ji aresztavojo, tai aisz- 
kino, kad nekente kūdikio nuo 
užgimimo. Žveriszkas tėvas 
baisiai sukumszcziavo kūdiki 
po tam užsmaugė, iszlauže ran
kute ir kelis szonkaulius. Po’ 
tam darbui su paezia iszkelia- 
vo San Francisco, bet motinos 
szirdis liūdėjo paskui dukrele 
ir sugryžo namo, po tam jisai 
sugryžo namo ir likos areszta
votas.

Trūkis Susidaužė, Už- 
muszdama 17 Kareiviu
Ir Apie 100 Sužeista

Jellico,Tenn. — Ant užsuki
mo trūkis iszsirito isz kelio nuo 
stataus kalno ir 17 kareiviu Ii 
kos užmuszta ir 100 sužeista. 
Nelaime atsitiko nakties laike 
kada kareiviai rengėsi atsigul
ti. Trūkis ėjo isz Cincinnati in 
^Knoxville.

Mirtinas Kėlės Cherbourge
Iszklotas Vokiecziais

Kada Amerikonai trauke ant Cherbourg©, Francijoj, už
klojo kele lavonais ir sudaužytais trokais ir vežimais kaipo 
ir negyvais Vokecziais. Amerikoniszkas trokas valo nuo ke
lio tuosius likuczius.

Nuryju Adata Daug 
Metu Adgal; Iszejo

Per Peti

Mowerville, Pa. — Kada 
Mrs. E. R. Lane turėjo vos sze- 
szis metus ir mokinosi siut, nu
rijo adata kurios daktarai ne
galėjo surasti o kad adata ne
davė jai jokio nesmagumo ne 
skausmo per tai nesirūpino jo
sios iszgavimo. Adata radosi 
josios kūne per 26 metus. Ana 
diena Lane’iene pajuto petyje' 
skausmą ir mane kad tai ruma- ■ 
tizmas. Peti pradėjo labai nie
žėti ir prasze vyro idant pažiū
rėtu kas ten gali būti. Vyras 
užtemino galuka adatos iszlen-
dant isz skuros kuria isztrauke 
su repliukems ir “rumatiz- 
mas” tuojau dingo. Buvo tai 
toji pati adata kuria nuryjo 
tiek metu adgal. Adata adbuvo 
gana ilga kelione.

Nelabas Tėvas
Suszalde Kūdiki

Chicago. — Kokis tai Myko
lą Navrocki, buezeris, supykęs 
ant savo keturiolikos menesiu 
kūdikio, kad jam netylėjo, in
dėje in ledine (ice box) kur 
paliko per visa nakti. Ant ryto
jaus rado kudiki sustingusi. 
Tėvas likos aresztavotas.

Skaitant tokia žinia, net ti
kėt nesinori in jos tikrenybe, 
bet tas yra teisybe. Szirdis per- 
sipildo teisinga rustybia ant 

’tokio nedoraus pasielgimo tė
vo.

i Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

kare Kaunas
Szi Kare Baisesne Ne 
Kaip Pirmoj; Daugiau 

Kareiviu Užmuszta

1 aipgi 
Pavojuje

Vokiecziai Bėga Per Lietuva, 
700 Miestelei Paimti, Musziai 
Tęsęsi Aplinkinėje Leipzigo; 
Amerikoniszki Eroplanai Bom

bardavo Vietas Japonijoj

Washington, D. C. — Pagal, 
apskaityma kariszkos kamisi-; 
jos tai szio j e karėj e žuvo dau
giau žmonių ne kaip pirmoje.! 
Szioje kareje per 31 menesius^ 
musziu žuvo 261,541, pirmoje 
žuvo 259,735 per 19 menesiu! 
musziu.

Szioje kareje žuvo 56,772 —, 
107,000 sužeistųjų — 55,903 ne
surandama ir 40,928 paimtu in' 
nelaisve.

Pirmoje kareje žuvo 53,878- nai bombardavo svarbes vie‘tas

TRUMPOS ŽINUTES

Ankara, Turkija — Kvadru-1 
kai — keturi vaikai, užgimė 
sveiki ir gyvi kaimelyje Mar- 
dne, Turkijoj. Gubernatorius 
paliepė tuos nepaprastus vai 
kus atvežti in sostapyle Anka
ra, kur juos augys ir duos mok
slą.

Philadelphia, Pa.— Per susi- 
daužyma automobiliaus su ku
riame važiavo Mrs. Laura Diek 
in ligonbute pagimdyti savo' 
19ta kūdiki, likos užmuszta.' 
Motere turi 9 vaikus su pirmu ( 
vyru ir 10 su antru vyru.

Dideli Amerikoniszki eropla
LONDON — Vilnius jau randasi Rusu 

“lauS k“ mfankosia, o Kaunas bile diena, prie kurio tęsęsi 
tuviu. Buvo tai vienas isz iau kaip 700 piestelei ir
smarkiausiu bombardavimo 
nuo kokio tai laiko.

Amerikonai užklupo smar 
kiai ant Japonu Saip-an Salos 
kur užmuszta apie 200 Japo- 
niszku kareiviu ir konia tiek 
sužeita. Amerikonai Kinuosia 
supliekė Japonus taipgi smar
kiai ir sunaikino daug amuni
cijos ir maisto stoties.

Vokiecziai užmusze ir nu
kankino ant smert 120 tukstan
eziu žmonių Minske, o Zlobine 
nepasiliko ne vienas gyvento
jas. Tarp užmusztuju radosi 
keli tukstaneziu Žydu parga 
benti isz Hamburgo prie viso
kiu sunkiu darbu. Letczice, 
ventoju, iszvare 3,000 in Vokie- 
ventaju, iszvare 3,000 in Vokie
tija ir sudegino 236 namus. 
Tiktai 800 gyventojai pasiliko 

(Vitebske, kada Rusai ji atėmė 
dirbtuvėje1 nuo Vokiecziu. Taip tai Vo- 

czionais, likos užmuszta 8 dar kiecziai pasielgineje su savo 
bininkai ir daug sužeista.

201,377 sužeistųjų ir 4,480 pa
imta in nelaisve.

Finiszki Kalininkai

Sztai pulkas Finiszku ka- 
riszku nelaisviu paimtu lai
ke muszio ant Kareliano sa
los, vedami in nelaisviu sto
ti.

Oil City, Pa. — Ugnyje kuri 
kilo amunicijos

artimais!

Amerikonai Paėmė Szita Vieta, Supliekdami Japonus

Amerikonai paėmė Saip i n, viena isz svarbiausiu Japoniszku vietų bombarduodami 
keliolika dirbtuvių ir amunici os stotis, užmuszdami daugeli Japonu ir paėmė skaitli Ja
ponu in nelaisve.

kaimai paimti artimoje Vilniaus. Kiti Rusiszki 
puikai jau pasiege Latvija kurtaipgi eina kruvi
ni musziai. Daugiau kaip 16,000 Vokiecziu li
kos iszkerdyti aplinkinėje, o 28,000 apsiaubti 
isz visu pusiu. Nuo Birželio men.. 23 d., likos 
užmuszta ir paimta in nelaisve 275,000 Vokie-

• r
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Kaimelei Distono, Graikijoj ir Auradosur, 
Francijoj, likos užklupti per Vokieczius, kur isz- 
kerdyta visus gyventojus be jokios mielaszir- 
dystes, apie tūkstantis žuvo isz Vokiecziu ranku.

Rusai ana diena paėmė Kevalu ir dabar 
randasi tik 11 myliu nuo Baranovicu. Muszio- 
sia prie Kovalo, Rusai paėmė in nelaisve dau
giau kaip kaip 5,000 Vokiecziu ir užmusze 2,000.

WASHINGTON — Suvienytoms Valsti-
joms kare kasztuoja $170,235.65 kas minuta ar
ba po $2,837.26 kas sekunda. Praeita meta 
Amerika iszdave 89,721,000,000 doleriu ant ve
dimo kares arba po $245,139,344.20 ant kožnos 
366 dienu. .A

London — Vokiecziai vela davė davada 
savo žveriszkumo kaipo bestijos, žmogiszkam 
kūne. Vokiecziai insigavo in tula miesteli Orne, 
kur iszžudino visus sužeistuosius Angliszkus ka
reivius po tam sukapojo peiliais kariszka kuni
gą George Parry, kuris bandė apginti sužeistus 
kareivius nuo Vokiecziu.

Amerikoniszki kareiviai už
klupo ant Cherbourgo, Fran
cijoj ir svarbes vietas Vokieti
joj, kur atlėkė net 1100 ero
planai, suszaudami 114 Vo- 
kiszkus eroplanus, o Ameri

konai neteko 36. Musziai tęsę
si aplinkinėje Leipzigo, kur 
sudeginta vienuolika aliejiniu 
szuliniu ir kėlės amunicijos 
stoties.
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Kas Girdėt
■ i

' juos nuo to atitrauki ne ja dar-| 
bas, karczemos, kazyrios ir k i-1 
toki užsiėmimą i, gal suvis ir | 
nenaudingi, idant turėtu laika] 

I nors trumpa ir norą prie tokios i 
nubostanczios ir nelinksmos suTula motere isz Memphis,

Tenn., isztyrinejus buk josios v nikais zobov os ii lokioužisie- 
vyras jai apgaudineje, užside- ndmo, kad iszh 1 ti ir pažini i 
damas su kitoms moterims ir 11 Pa*inu būda savo kūdikio, 
piszkindamas su bambiliu po; Aitimiausia prie vaiku, pa- 
visokius rod-hauzes, nutarė ne- • I)iasfmai vi a murina: nuolat!- 

' niam rūpestyje apie vaikus, su- 
I pranta ir pažysta juos geriau 
negu tėvas1. Motina su vaikais" 
skyrė ąnt instikto paremtos P 
jaustos ir supratimai, o bėgti, 
kiek tai mažai yra tokiu moti
nu, kurios gerai pažintu būda 
savo kūdiki ir jo likimus, kaip 
mažai yra toku motinu, kurios 
sekretu ir tyrinėt u visokius to
bulinimus kūdikio kaip kunisz- 
kus ir dvasiszkusi,—laike zo- 
bovos ir mokslo, visuosia jo 
viltese ir elgimuosia, prie ko 
kūdikis yra liukas.

Jaigu tėvai nesutinka savo 
pažiuruosia ir supratimuosia 
apie kūdiki tada būna blogai: 
duszia kūdikio svarstosi, tai 
in viena szali, tai in kita,—ne
žino prie kurio glaulis, ba gal 
nesupranta kas1 yra geresniu— 
ar tėvas ar motina ir nežino ta
da už ka užstot ir ant galo ne 
tenka ramszczio moraliszkumo 
ir turi pult, netenka tada ir pa
meta visokia atyda prie tėvu 
ir pTsiriszima prie ju, ba pa
būgtas užsidaro savyje ir gyve
na pagal savo nuomonia. Koki 
tamsu s'zeszeli ant viso gyveni
mo kūdikio meta tekis gyveni
mas ir pasielgimas namuosia 
gimdytoju!

daryti jam jokiu iszmetinejimu 
ir nesibart su juom, tiktai nu
ėjo pas protes toniszka k u n įgū
ži, kuriam apsakė apie viską, 
melsdama jo, idant ateinanezia 
Nedelia pasakytu gero parno- Į 
kinaiiti pamokslą apie netei- 
singysta vedusiu vvru.

Kunigužis sutiko ant josios 
praszymo. Pasakė puiku pa
mokslą kaip tik inmane, buk 
tarp susirinkus randasi tas, 
kuris sivetim—molteriauna ir 
kad palauti taji bjauru pasiel
gimą ant ženklo pataisos ir 
pakultos, kad inmestu in gurbe- 
li doleri kaipo auka del varg- 
sziu. Kada kunigužis užbaigė 
rinkti pinigus, nemažai nusi
stebėjo, kada gurbelyje rado 
net 200 bumaszkii!

Matyt daugiau tenais radosi 
panas'ziu svetini—moteraujen- 
cziu vyruku, ne kaip tasai, ant 
kurio paeziule innesze skunda.

“Paibars'zkyk in stata, tai 
žirkles atsilieps.”

Visi tiejei vadinami stebuk
lai, kurie tankiai atsitinka ant 
svieto, yra tik paprasti gamtos 
elpsireiszkimai ir paprasti atsi
tikimai — raszo profesoris 
Leonard E. Kulia isz vieno 
garsingo universiteto. Ne vi
si akli, szlubiai, pamiszėliai, 
kurie keliauna in “szventas” 
vietas, yra (priverti keliauti in 
tenais idant būti iszgydomi isz 
savo nuopoliu,—be<t užteks pa
prastas apsireiszlkimas, sujudi- 
nimas nervu, idant žmogus at
gauti savo pajėgas.

Ant galo czionais priduriu— 
raszo Profesoris Kuhn, atsiti
kima kuris parodo, kad ne ste
buklai iszgydo žmogų, tiktai jo 
netikėtas sujpdinimas. Henry 
Carter, gyvenantis Hammond, 
Kans., kenezantis per daugeli 
metu ant rumatizmo, negalėda
mas apsieiti be kriukiu, atsisė
do ant tilto, neužtemindamas 
kad didele kirmėlė prislinko 
prie jo ir tik tada ja pa
regėjo, kada kirmėlė užslinko 
staigai paszioko isz kaimes ir 
su riksmu bego link namo.

Daktarai ant rytojaus apžiu
rėjo žmogeli, nutarė, kad vis- 
iszkai likos iszgydytas nuo ru
matizmo per taji nepaprasta 
atsitikima.

Sziadien užduosiu del tėvu 
klausymą: “Ar pažystate savo 
vaikus ? ’ ’

Kiek tai tėvu pažysta savo 
vaikus? Is'ztikro daugelis,— 
ba net kožnas pažinti gal isz to
lo ant ulyczios, pamatęs ji, pa- 
mydamas gerai jo pavidalą, ži
no gerai jo vardu, bet kaip tai 
mažai randasi tokiu tėvu, ku
rie gerai pažinotu gyvenimą 
kūdikio savo, tai yra insti'kta 
ir likimas ludinanczius jame, 
staicziai galima tvirtinti, kac 
kad daugelis tėvu nepažinsta ju 
szalies jausmus.

Mažai gimdytoju užaugina 
savo vaikus taip, kad stojosi 
vieni kitiems prieteliais, drau
gais! Jeigu pažvelgsime gerai, 
tai kiek tai tėvu uždeda ant sa
ves ta darba ir paszvenczia 
sau laika an to, idant vaikus 
savo gerai (pažint? Per daug

TARADAIKA

Girdėjau kad tam Alegenija 
gyvenimas, 

Labai, linksmas, 
Norints dirba žmoneliai 

sunkiai, 
Bet gervinai traukia smagiai, 

Dirba didelioje kaitroje, 
Už tai kaip pede sulaukia, 

Alų ir g užu t e traukia, 
Isz pradžios pradeda dainuot, 

Paskui viens kita koliot.
Juk reikia ir susirupeziuot. 

Su kulokais vieni kitiem duot, 
Policijantams žinia duoda. 
Tuojaus grinezia apstoja, 

Bo viena iszvedžioja. 
Kada jau turi gana, 

Pas va i ta nugabena, 
girtybe ir darbo netenka, 
Ba ir bosams dakanka, 
Su girtuokliais kariaut. 
Badai merginos ir bobos, 

Už vyrus nekitokios, 
Sarmatos jokios neturi, 
Ant mažu vaiku nežiūri, 
Isz tu gero negali tikėtis, 

Ne stebėtis, 
Juk koki tėvai, 
Toki ir vaikai, 

Žmoneliai, sunkiai dirbate, 
Uždarbi pragerete.

Per

Tai vyreli ne sztuka, 
Pasodino Skulkino musztuka.

4-M-)<-*»*>*-**♦***♦>*

APMAUDINGA 
:: M EILE ::

Jau dabar viską 
todėl dabar

pasakiau, nas korteles. Tacziau jie greit , pildomus 200 centu ir larikyto- 
miesto ulyczioje nusiramino, perskaitė, kad tos) ju, kurie sužinojo, kad jis nori 

pakampėmis slankioju ir jesz- į korteles vietoja szaukdamos in insigyti antra bona.
Pasilikau ulyczine! teismą už važiavimo taisyklių]kau auk u.

paleistuve.
Jeigu jus mano, brangios se- vykti in artimiausia bonu par-^Richmond,

I sutes,

VIENA karti, girioje uogavau 
ir sutikau pa vešiau jauti po

naiti. Gražus tai buvo ponaitis 
su pūtikais rubais, priejas prie 
mane užkalbino. Nedrasei žiu
rėjau in ji ir nuleidau akis. 
Kaip asz drysiu su ponosunu-

kada eisite in kamba
rius dabar storo pono dvara, 
I neužmoketos algos atsiimti, 
duokite ir man žinia in miestą 
asz ir ateisiu nuprausti jo bucz- 
ki nuo mano lupu ir geda savo 
nuplauti jo puikiu, auksu žvil- 
ganeziu kambariu liepsnose.

mi, asz prasta kumeezio duktė INDOMUS VAIZDAI, 
kalbai - Juk tai nepadoru, --jSZ g-JOSIOS KARO

PASKOLOS
KAMPANIJOS

nesilaikymu, kviete skubiai] Graikai — Amerikiecziai isz 
Va., kasdien pri

deda naujus vardus prie 30 na-davimu instaiga insigyti Penk-’
ta Karo Pask. bonu. Tu korte-^riu—steigėju sanraszo, $1,000. 
liu prikabinejimas buvo atlik- klubui, kuriu visi išpildė na
tas Fraternal Order of Police, riu reikalavimus, perkant vie-
kaipo ju pasitarnavimas 
pask oi kampanija i.

karo na ar daugiau $1,000 bona 
Penk. Karo Pask. vajuje. Vie
na minute po vidurnakezio

In suda Clevelande, Ohio., O kas bus; kaip pajėgos nustos, 
pa lici jautas atvedė dvylikos 
metu vaika, kuri palicijantas 
rado pasigerusi kaip nesutveri- 
m-a. Drauge su girtu šuneliu 
stojo ir jo tėvas, kuris galima 
sakyti, nevertas vadytis tėvu.

Slidžiai klausė tėvo: “Kode! 
daleidžiai vaikui taip jaunam 
gert svaiginanezius gervinus ir 
kodėl taip gy vuliszkai pasigė
rė?” — ant ko tėvas atsake se- 
kaneziai.: O ka ponas suėdžiau,' 
matai, kad vaikas da mažas, 
negalima nuo jo reikalaut, kad 
mokėtu gerai gert ir daug pa
sigeri. Nuo biskio pasigeria ir 
tiek.

Kaip galima sakyti už toki 
atsakyma tam vadinam tėvui ? 
Patys skaitytojai tegul nu
sprendžia, o mes jame matome 
tik užmus'zeja kūdikio ir di
džiausia kvaili.

Kada sveikata atsos ?
Prieteliu neturės, 
Kur tvarte gules, 

Nuo bado ir sopulu stenes.
Geriau pasitaisykite, 

Ir nuo tokio gyvenimo susi
laikykite.

# $ *

Luzernes paviete randasi plei 
| sas nedidelis,
į Badai tik tokis užkaboris,
Ten ne daug Lietuviu gyvena 

Bet padaro szposu gana.
Kada tik nedirba,
Visi krūmai virba,
Mat, piknikus daro,

O ir gerymo gana susivaro, 
Gere ir klykauja,

Rodos kad vilką gauja.

| pamaniau ir norėjau eiti szalin 
bet jisai mane sulaikė, kalbėda
mas, kad asz esmių labai pato
gi mergaite, geidže su manim 
ilgiau pakalbėti.

Ant galo nutariau eiti, bet . 
staigai sulaikė jisai paimda
mas mano ranka saule indegu- 
sia. Man net karszta pasidarė 
nuo jo regėjimo ir žodžiai jo'. 
tarti mane szaltu vandeniu' 
laistė. Į'

Tai buvo pirmas kartas. Su-( 
tikau ji antru kartu, treczia ir 
daugiau.

, Sekiojo jis mane visur, kal
bino tol, pakol prisikalbino in 
savo namus.

Labai man patiko jo kamba- 
rai, stalai ir kreses. Kreses 
minksztos, tik supasikai atsisė
di ant ju. Parode jis man ir 
daugiau kambariu. Visi tik 
blizga auksu ir sidabru, rodos 
danguje puikiau negalima bu-Į 
ti. Prilyginus rusi kurioje vi
sa mano szeimyna, mano tėve
lis, mamyte ir du maži brole
liai, tai tai (daug blogiau mes 
gyvenome, kaip peklioje, jeigu 
szitoks dangus atrodytu.

Kada asz ji pabucziudt.au, ji
sai prižadėjo man visus namus, 
kuriame jis gyvena, man ati
duoti. Sarmata man ji bu- 
cziuoti, nors taip jisai gražus. 
Bet pabueziuoti ji nedrysau, 
nors smarkiai szinlis mano pla
ke, kada jisai prie manes prisi
glaudo, o

Nors

1 Neseniai pribuvo in tenais ko
kis tai narsunas.

Badai isz Skulkino pabėgimas,
Sakėsi kad moka gerai musztis, 

Ir su peiliu szvaistytis.
In viena saliuna nuėjo,

In szalis apsižiūrėjo,
Mistino kad Vokietys,

In Paryžių inlys,
Kad su kepure uždengs Sla- 

vokus,
Ir i n upe in grius.

Bet nėbagelis labai pabludo, 
In geresnius nagus pakliuvo.

Keli vyrai,
Nutvėrė gerai,

Už gerkles, 
Ir už stemples,
Net parvirto, 
Akis iszvirto.

taji sporteli priteriojo,

Teisinga ir kaiisz'ta meile ne
užgesinsi lietum, nepergalesi 1 
ugnim ir (perkūniję kaip tai pa
dare ana diena Charles Moyer ; 
isz Doylville, Ind., kuris taja 
diena nuvede prie altoriaus 
Edna Rogers ir likos suriszti ] 
mazgu moterystes. Vos svodba 
prasidėjo, kad sztai perkūnas ' 
trenke in narna kuriame svod
ba alt'sibuvinejo. Charles isz- 
nesze apalpusia savo mylima in 
saugesne vieta, o svecziai nusi- ] 
davė in narna kuri buvo nose- į 
nei pirkias kuriame jaunave- j 
džiai ketino apsigyventi. '

Prasidėjo isz naujo svodba, IViiig
Po purvus iszvoliojo,

Ir in koza nutavoliojo, 
Didele minia žmonių lydėjo, 
Ir kaip ant laukinio židrejo.

Kad nors nebutu pasisakęs ta
sai kvailys,

Jog yra jisai Lietu vys, 
Ba ežia Lietuviu gyvena,

Dabar padare sarmata del visu, 
Daugeli Lietuviu.

Dabar kur ten patupės, 
Ir daug szumyt negales,

bet vėla užėjo nauja kliūtis,! 
nes perkūnas vela trenke in na- Į 
ma; jaunavedžiai su svecziais 
iszbego ant ulyczios, nes ugnis 
sunaikino visa narna. Charles 
ir tuom nenusimyne ir geide 
užbaigti ka buvo pradejas, nu
vedė visus sveczius in ho tel i 
kur viskas pasekmingai užsi
baigė.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

AVashington, D.C. — Pasau
lio didžiausias karo bonas — 
dvideszimt pėdu ilgumo ir 40J kalinga amputacija.

Mary Williams, ChicagoSj Penk. Karo Pask. vajaus atida- 
ginklu fabriko negre darbiniu- rymo diena, 30 Amer. Graiku 
ke, nusipirko už $2,000 karo' susirinko Richmond o Graiku 
bonu, isz $3,201, kurie jai buvo' Ortodoksu Bažnyčioje ir kiek- 
suteikti Illinois Industrial, vienas ju pirko $1.000 bona. 
Commission už rankos nustoji-’Vienas ju narys, M arrant Of- 

e • TM • 1 1 • T T" 1 1 TA 1 1ma, gelbstint bendradarbio gy
vybe, kuris buvo traukiamas in 
maszina tikrai mirėžiai Maszi- 
na Mary’s ranka taip nelaimin
gai sutriuszkino, kad buvo rei-

ficer Phillip H. Popplas, Polk, 
La., stojo nariu prikdamas du 
$1,000 bonu.

pėdu auksztumo — tiksli $100 
|bono kopija, buvo pastatyta 
Detroit’o Grand Čirens Parke, 
kad paraginti Penktosios Karo 
Pask. vajaus rėmimą.

Jungtiniu Tautu komitetas 
perims Detroit’o Penk. Karo 
Pask. kampanija, kuria talki
ninkauja invairiu tautiniu gru
pių atstovai kasdien pasimai
nydami pa rda vinedam i 
kioskuose Woodward 
Bond “Square.”

bonus

Keliolikoj West Virginia 
miestu motoristai supyko radę 
prie savo automobiliu raudo-

vertesDeszimties milijonu 
lektuvneszis, kuris dabar sta
tomas, bus nupirktas karo bo- 
nais Amer. Legiono Seattle 
posto No. 1 ir bus pavadintas 
“Puget Sound”.

24 berniukai ir mergaites, 
kuriu nei vienas nėra virsz 5 
metu amžiaus per viena vakara 
apvertė savo kindergarten apy
linke Newark, N. J., “over the 
top” vajuje. Puse valandos 
priesz gulima, szitie vaikai 
pardavė savo tėvams $8,300 
vertes bonu, tuo virszydami 
jiems nustatytaja $7,500 kvota.

Sam Roblin, 42 metu am
žiaus, isz Hinds County Home, 
Mississippi, nusipirko $25 bo-] 
na su 1,875 centais, kuriuos 
jam sumėtė vizitoriai per 12 
metu. Sam buvo ratu kedeje 
nuo 10 metu amžiaus. Jis netu
ri nei draugu nei giminiu, nei 
pajamų. Sziandien jis gavo pa-| Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Donaldson, Pa., atsikerszija 
i už viena savo sunu, kapitoną 
iPaul Bernd, Joanu belaisvi, 
! pirkdami bonu už daugiau 
1 nei dvigubai ju Penktosios Ka
ro Paskolos $12,000 kvotos.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresą vokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

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

isz- 
pa- 
35c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

glosite mano plaukus, 
iszpyne kasas ir melde palbu- 
cziuoti, bet nedrysau dalypste- 
ti jojo lupu.

Jo veidai sukaito, paraudo
navo, pagriebęs mane in glebi, 
prisiglaudė veidu prie mano 
denganeziu veidu ir pabuezia- 
vo

Nuo to laiko degina mane 
baisus nerimastis. Ir dabar to 
velniszko nerimasties ėdama 
esu.

Persigandau jo. Prasziau 
paleisti isz savo glėbio. Dru- 
cziai suspaudęs mane laike ir 
visos mano pastangos pasiliuo- 
suoti isz jo ranku nuėjo ant 
niek. Lyg replėmis suspaudęs 
savo glėbyje degino mano lu
pas karsztais jojo buezevimais. 
Ant jojo kaklo pamaeziau ma
ža kryželi. Asz staigai nuri
mau. Jis mane paleido ir atsi
stojas parode ant sienos kaban
ti dideli medini kryžių. At
lenkės peili padavė man tarda
mas:

— Jeigu tu manes nemyli, 
durk sztai ežia in paezia szirdi 

1 o jeigu tu bijai manės, tai nu
žudyk mane, man nuo mylimo
sios rankos bus saldu mirti.

Į Paskui pati susisarmatinau, 
kaip asz galėjau ant tokio po- 
naiezio taip kvailai manyti.

Arit rytojaus eidama namon, 
' graudžiai verkiau. Ėjau nesa
va, kojos (klupo, galva skaudė
jo. Ėjau namo, pabueziavaus 
ji ir. O prakeikti tie žingsniai, 
kada asz žengiau pas ji.

No.
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
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- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
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. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trvs istorijos anie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brnlei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoms. 76 puslapiu...............20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
kė j imas kunigo. 47 pus................ 15c

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tėvą zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A "z t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz'nlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneuje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu .................................15c

; No. 160 Keturiolika istorijų apie 
! Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 

j Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................. 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15o

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ............... ............ 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczias 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25fl

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta U 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu .................................

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15o

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai ;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo* 
---------------------------------15« 

--------- i
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Saule Publishing Co., 
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besidairydama po kambarėli — 
o tasai laišzkas, nuo ko, mama?

— Ach, Dieve apie ji visai 
užmirszau, taip daug 'buvau 
užimta. Tai tau, mano vaikeli.

Ir pasilenkus padavė dukte-
, suvargus i rei laiszka.

— Stebėtina, nuo ko jis ežia

-—- Atpleszik, tai pamatysi.
Kėlės miliutas vieszpatavo

va karione del

Elliot buvo 
dvideszimts

duktė-

patogi 
dvieju

I.
'J'AiS buvo priesz pabaiga Lon

dono sezono. Oras buvo 
duslus ir sunkus, kaipo nuil
sės ar suvargintas ir sunku bu
vo dūsuoti karsztoj trepu klet- 
koj, kurioje iszbalns
ir su sunesziota juoda suknia 
apsirengus jauna mergaite in bus 
virszu lipo. Keltuves tame 
biedname name nebuvo, užtai
gi kaip atsirado ant penkto tyla, nes Mabel skaitė laiszka. 
aukszto, turėjo atsispirti prie! — Paklausyk tik, mama — 
sienos, kad atsidusti, kol ati-|tare ant galo pakeldama akis, 
dare duris in savo namelius— 
susidedenezius isz poros kam
bariu ir mažos Kuchinos.

Salionike sudžiuvus ir plo
na moteriszke sėdėjo pasilen
kus ant stalo ir stengėsi sudė
ti isz karunkeliu kalnieru'ka.

Iszgirdus atveriant duris, 
pakele galva ir szypsodamos 
paklausė:

— Na ir ka, Mabel?
— Nagi esu, namie — atsa

ke jauna mergaite, sezdama 
ant artimiausios kreses, tarsi, 
jau ant kojų negalėdama susi- 
lakyti.

— Suvargus esi, biednas 
vaikeli — praszneko Mrs. 
Eliot. — Turbut turėjai sunkė 
diena. Ir ežia kaip tik galima 
dūsuoti, taip, daug karszta 
Tuojaus vakariene bus gatava; 
tau atnesziu.

— Bet-gi ne, neapsisun
kink mama!

Bet motina jau nuėjo in 
Kuchina ir tenai pradėjo trus
ties apie 
ries.

Mabel 
juodake
metu mergina. Ne didelio ūgio, 
let dailiu stomeniu apdovano
ta- ji buvo krautuves pardavė
ja, didelei moterų krautuvei 
firmos Rosasind ir Co. Tai bu
vo laikas moterų konfekciju 
iszpardavimo, taigi tenai isz- 
stovejo deszimts valandų ant 
kojų ir užtai buvo taip labai 
daug nuvargus, kad jai net 
verkti norėjosi.

Motina ir duktė gyveno vie
nos ir ne laike jokios sau tar
naites; kada Mabel būdavo 
krautuvėje, jos motina jai virė, 
triusesi, o liuesais laikais dir
bo karunkeles. Ir buvo sau lai
mingos tos dvi daug nereika- 
laujanczios moterys, nors su 
gyvenimu turėjo kovoti, bile 
tik kaip nors užsilaikyti.

Netrukus motina atsistojo 
priesz Mabel su vakariene, su- 
sidedanezia isz puoduko koko, 
poros szviežiu kiausziuiu ir 
duonos su sviestu.

— Naujienų jokiu? — pa
klausė Mrs. Elliot, taip kaip 
klausia jos kasdiena.

— Jokiu, — atsake jai duktė, 
pastatydama puoduką.—Krau
tuvei, kaip paprastai, susispau
dimas. Visi jau iszvažineja. O 
ką tu, mama, visa diena veikei ?

7 . i ■ ■ . ' :į I
Turiu vilti; ] kad 'gal pavaiksz- 
cziojai?

— Tiktai in krautuvėlė. Taip 
man norėtųsi pabaigti ta kal- 
nieriu del ponios Benetl. Ji tu
ri man už tai užmokėti trisde- 
szimts szilingu o su juo dar ga
na daug yra darbo.

— O mes jai paskaitytum 
penkes guineas už toki darba 
kad tuo tarpu tu, mama, akis 
gadini ir sveikata sau naikini 
už pusantro svaro — kalbėjo 
Mabel. — Na turiu pripažinti, 
kad geriau jaueziasi — >

be kuriu galiu apsieiti o kas 
link suknios, tai juk turi nauja 
kostima ir juoda sijoną ir balta 
bliuzą ant vakaro. Taigi para- 
szyk atvažiuosi: padaryk tail 
del manes, mano brangi! Janet 
visados buvo smarki ir ekscen- 
triszka, bet nežiūrint to visiko 
buvo mylimiausia-tavo tėvo se-| 
šuo ir gera abelnai moteriszke. >

— O kaip mane po poros die
nu pasius atgal taip kaip kokia 
nepatinkama suknia? O už tuos 
penkis svarus galėtum visa 
sanvaite praleisti ant kranto 
mariu, nes ir tu mama, reika
lauji atsilsiu. Pamislyk tiktai 
kokias tai per pukias dienas tu
rėtum praleidžiant laika ant 
mariu kraszto ir dar su knygo
mis rankose! Net luoteliu galė
tumėm pora sykiu pervažiuoti.

— Ne, mano vaikeli, tais me
tais negalima. Praszau tavęs 
pamislyk tik apie viena daigta. 
Jeigu kokia nelaime man atsi
tiktu tai nieko tokio nėra apart 
tetos Flint ir jos szeimynos o 
žinai, kad niekados mus szir- 
dingi santikiai nevieni jo ir kad 
jie nelabai gerai tau nuolan
kus.

— Tai tiktai dėlto, kad krau
tuvėj radau užsiėmimą?

— Ne netikėtai. Mes turime 
sau kuklius namelius ir abidvi 
dirbame ant pragyvenimo jei
gu turi puiku narna Kensing- 
tone, dvi pakajakas ir berniu
ką su liberi ja (uniforma) priek 
tam jie prima pas save sveczius 
o taipgi ir juos kitur užpraszi- 
neja. Turbut jie mus kas me
tai viena syki užpraszo nat pie
tų, bet tiktai tada, kuomet jie 
buna vieni namie.

— Tas teisybe. Bet jie to
ki pat biedni kaip ir mes, ma
ma. Turi tik toki paveiksią už
laikyti, o tas tai sunkus daik- 
tas neturint pinigu: o pas juos 
niekados nėra. Violeta visa
dos yra be cento ir pas mane a- 
teina, kad reikia papuoszti 
apredala.

— Tai taipgi kas nors, ko 
nesuprantu. Tu jai nuolatos 
tarnauji, o ji vieton būti tau de- j 
kinga, tiktai nosi

kiausziuiu luksztus ir tuszczia penkių svaru 
puoduką — o asz turiu tokias vargingai kelionei, jam nesino- 
puikias žinias. i re jo duoti. Giminaites nutarė

— Man labai tas smagu — Edinburge pernakvoti ir tik 
Jaut rytojaus ieisties tolimesnei!

kad j kelionėn, in Callander. Mabel
in Szkotija. su džiaugsmu žiurėjo per lan- 

užpraszyma nuo tetos ga. Jos London akim bėganti

reikalaujamu laikoma sene prisislinko ar-J go ponai in mus žiurėjo.
cziau ir vėl atsiliepe: j Pagalinus karieta sustojo

— Ar negalėtum ponia man ipriesz puiku narna, gulinti prie 
pagelbeti, ka? J upes Teith, ir trys su frakais

Violetta vietoj atsakymo, a-liokajai nuvede panaites in
kis užmerkė.

gra
žiai papuoszta ir pilna, kvepan-

L Į Jd.Zu L-Ll L J y 

pridūrė'

Tai nuo tetos Jane AlacCurdy.
— Jane MeCurudy — paan

trino Mrs. Elliot neužsitikeda- 
ma — o ji ka gali žinoti apie 
tavo gyvenimą ?

— Turbut žino, tai dabar ga
na aiszku — ir Mabel garsiai 
laiszka. perskaitė:

“Glenorche Lodge 
Callander, N. B.

Brangi seserena!
Nusistebėsi matomai gavus 

nuo manes laiszka nes nuo to 
laiko kaip iszejau už vyro, už 
Jameso McCurdy nieko neturė
jau veikti nei su’jokiu Eiliotu. 
Mano szeimyna manės iszsiža- 
dejo todėl, kad asz iszejau už 
mažos krautuvėlės savininko, 
prasto žmogaus. Mano vyras— 
geriauses isz žmonių buvo už
siėmęs miestui Glasgow dasta- 
tyti valgi ir rodosi, kad tai vie
nus loszinius kuriuos mieste 
pardavinėjo ir kuriu mano gi
mines negalėjo praryti. Dabar 
jis jau negyvena ir negali nie
ko užrūstinti; o paliko man 
daug mamonos o asz taip laikui 
bėgant vis labiau ilgstuos sa- 
viszkiu. Tavo tėvas, kaip gir
dėjau pasitraukė isz kariuome
nes o mirdamas jus paliko la
bai prastame padėjime su pini
gais. Pasakota man taipgi kad 
tu, mano brangi seserena, esi 
užimta moterių konfekciju ma
gazine taigi daleidžiu kad ne- 
žuresi isz virszaus ant tetos, tu- 
rinezios szeszes didžiauses vik- 
tualu prekybas Glasgowe ir 
praszau kad mane aplankytum. 
Kas žino ar susipažinę nesusi- 
mylesime. Jeigu ne tai tas nie
kam neužkenks o jeigu taip 
tai tas viskas gali mums iszeiti 
ant gero. Kaip man taip ir tau. 
Pasirenk tiktai ant to, kad esu 
visai paprasta ir visiem žinoma 
asaba. Turiu vilti, kad tavo 
motina tau neatsakys pabūti 
viena be tavęs nors ant sanvai- 
tes laiko ir kad czionai atke
liautum ateinanezioj Seredoj, 
1-ma diena Rugpiuczio.

Pasilieku tavo tėvo vyriau
sioj sesuo Jane Elliot McCur
dy.

Kas per originaliszkas laisz- 
kas! — atsiliepė Mabel. — Ga
lėjo tave užpraszyti, mama. 
Kaslink manes tai nei nemisli- 
ju viena važiuoti ir jai ta daly
ką tuojaus atsakysiu.

— Ak, Mabel, nebuk-gi tokia 
į 1: 1 (■ ‘ b

ątk'akli, - 
Elliot.—

, rderūs norus ir nereikia atmes- 
ti szalin alyvos szakeles, kuria 
mums duoda.

— O ji daug geriau padary
tu kad mums gera czeki duotu. 
Mano kelione treczia klasa in 
Szkotija kasztuotu penkis sva
rus o ir suknios vizitines netu
riu.
turėti tik “pasikalbėjimu.” Nokės — 
mama, negalima su tokiais eks- atrasti namie Mabel.
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perimentais. kad jau po vakarienei —
I — Asz turiu penkis svarus niekinaneziai

Juk negali būti ponia to- ožiu kvietku saliona, pranesz- 
trauke darni, 'kad Mrs. McCurdy tuo-

atsake rainai Mrs. Elliot.
— Pamislykite sau, 

Seredoj važiuoju 
Gavau
Jane paezios to krautuvininke- szalia trūkio visokį paveikslai, 
lio. Ji nori mane pažinti ir jau buvo tikrąją 
matau kaip isz manes padarvslpanorama.

' dievaite ir savo visu turtu pa-i Reikia 
kad AMoletta 
ui draugelka. 
riausia vieta 
laikraszczius

i veide ja.
i — Turiu vilti, kad tada at- 
• minsi apie savo gera broli, Vio 
j— insimaisze Alontagne juok-

ai stebuklinga

vienok pripažinti, 
nepasirodė lipsz-

.Užeme sau ge- 
savo szalika ir 

sau vienai pasi-
damasis. — Ateinancziais me-Į trauke ir abelnai taip iszdidžia 
tais turi man tenai nusamdyti

. medžiokle.
— Pamatysime. Pirmiau sa

vo locnas skolas turiu iszmoke- 
ti. O dabar, Mabel, pas tave 
atėjau praszyti poros daiktu, o 
tu man neatsakysi, kaip tikras 
aniolas.

— Nežinojau, kad aniolai 
dirba skrybėlės — patemijo jai 
brolis.

— Matai, negaliu praleisti 
dykai nei minutos: sziadien yra 
Petnyczia, taigi nedaug laiko 
liko, o norecziau, kad pirmuti
nis inspudys butu geras. Isz- 
važažiuosiu apie 10 valanda 
isz King—Gross ba mano tėvas 
nevelyja sau, idant naktimis 
vaižinecziau.

— Tas puikiausiai susideda 
patemyjo Mrs. Elliot — galėsi 
dabar važiuoti sykiu su Mabel 
kuri taiposgi nuo tetos gavo 
užpraszyma.

II.
— Tas puikiausiai susideda 

—patemyjo Mrs. Elliot — ga
lėsi dabar važiuoti sykiu su 
Mabel, kuri taipgi nuo tetos 
gavo

kia nemielaszirdinga — 
toliau moteriszke.. — Tokia 
pasipuoszius, turtinga dama 
juk gali iszteseti puse korones 
del biednos sesutes.

Bet Violetta tylėjo ir nudavė 
nieko negirdi.

— Na ir ka nepagelbesi 
man panaite?

— Ne! — atliepe ta ant

ūmai 
sze ?

uzpraszyma.
Ka? — suszuko Violetta 

paraudus — tavęs užpra-

— Taip — atsake Alabel — 
dabar ka tik mamai perskai- 
cziau laiszka ir apie tai misli- 
jau.

— Bet tai perdaug dideles 
iszlaidos! Kibą jau negali ir 
mislyti apie tokius daiktus? — 
klausimu kiek argontanisz/ku. 
Violetos balsas nebuvo tiek

— Ne taip yra, mama rei
kalauja, kad ta tetos užpraszy
ma priimeziau.

— Tikai nesuprantu del ko? 
i auksztyn Tenaį fu jauseis kaip žuvis isz- 

rieczia ir daro tau nesmagu- įmįa įsz vandenio. Teta Jane 
mus.

jaus pribus.
Nepraslinko nei penkios mi

nutes, kad sztai durys atsida
rė ir per anas inejo sena ubage 
isz vagono; kas teisybe pusiau 
jau plonesne ir puikiai pasirė
džius želabuose sukniose, bet 
be abejones ji pati savo locnoj 
asaboj.

— Jau mes matėmės—pra- 
szneko staeziai nieko nelaukda
ma ir be jokios ceremonijos.

— Taip, esu jusu teta Jane 
o sesuo tavo motinos, Violetta. 
Galėjai nuo jos girdėti, kad vi
sados buvau truputi ekscen- 
triszka ir turėjau pas ja tan
kiai persiredyti ir komedijas 
loszti. Taigi matote, norėjau 
jus pamatyti tokiomis, kokio
mis esate kasdiea, kada nesi
stengiate prisidaboti: taigi sa
vo szonus sziek tiek apkimszau 
idant bueziau storesne ir pri
sižiūrėjau jums vagoone. Dou- 
ne iszsedau, bet tuojaus tam 
paežiam trukiu insedau, Call- 
andergi pasiskubinau ir sztai 
esu priesz jus. Tau, Violetta 
Flint daviau gera proga, kibą 
man tai gali pripažinti, bet ne
norėjai isz to pasinaudoti ir 
Mabel ims mano turtus. Bet 
nekalbėkime apie tai daugiau; 
tas viskas liks musu slaptybėje 
o tuo tarpu noriu, idant ta Ne- 
delia pas mane linksmai pra- 
leistumet. Eikite parodysiu 
jums jusu kambarius.

Teta Jane ir Violetta apdo
vanojo, bet Glenorchy gyvena 
Mabel Elliot ir jos motina, Mrs. 
McCurdygi kaipo brangiausia 
savo turtą laiko sunesziota pu
se koronos.

minia taisė ir jai taip buvo sun
ku intikti kad ja buvo galima 
paskaityti už ponia kėliaujan- 
czia drauge su savo tarnaite. 
Alabel kadangi buvo kukliai 
apsirengus, o elgesį visados 
nuolankiai ir gražiai ir nesma
gu jai buvo kada jos giminaite 
jai darydavo patemijimus ir 
nuolatos ant savo nesmagumo 
murmėjo kaipo norėdama duot 
suprasti, kad ji yra asaba, ku
ri nepripratus trecza klasa va
žinėti.

Ant rytojaus anksti, pralei- 
džius nakti kukliame Edin
burgo vieszbuczio kambarelyj, 
giminaites aplanke grąže Prin
cess Street ir po tam nukako 
ant geležinkeldvario. Czia ju 
treczios klasos vagonas tiesiog 
buvo apgultas per piemenis 
jaunus žmones atsidavusius vi
sokiems sportams ir Violetta 
susiraukė tarytum, ji butu at
siradus tarp kokiu laukiniu In
di jonu.

Nusiminusiai žiurėjo in drau- 
gelka ir spauzdamos savo sėdy
nės kampan užsidenge nosi no
sine skepetaite. Falkino toji 
visa minia iszsedo, bet tuo tar
pu vagonam insilipo riebi ir la
bai stora moteriszke, su juoda 
suknia. Jos suknia buvo ciela 
ir czysta, o rankoje turėjo maz- 
gineli isz raudonos perkalines 
skepetos, pilna daržovių.

Aloteriske apsiszluoste veidą 
ir atsisuko in Violetta.

— Ar tasai trūkis eina in 
Doune, nežinai ponia? — pa
klausė, pilnu Szikoto akcentu.

Violetta tiktai isz virsziaus 
in ja pažiurėjo.

— Tegul ponia pasižiūri 
per Įauga ir paklausia geležin
kelio tarnautojo, kol trūkis isz 
vietas susijudins, kalbėjo to
liau moteriszkei visiszkai nie
ko nepaisydama.

— Nesuprantu to žargono 
—atkirto Violetta szaltu balsu.

Sene iszpute akis ir prisiar
tino prie lango kuri visai už
dengė savo storumu.

— Ar tasai trūkis eina in
Doune?—klausinėjo dykai pas'ne, susirinkus visus savo daik 
visus praeinanezius, kad pūga- tus, iszlipo.
liaus trūkis sujudo ir moterisz- — 
ke žlugtelejo ant suolo su visu gauti, 
savo sunkumu. I giminaite.

galo.
— O tai ežia kas nepapras

to! O tai ežia kas nepaprasto, 
—dejavo sene didelei nusiste
bėjus.

Violetta vol nusisuko in Įau
ga, o toji vėl pasižiurėjus in jos 
gražia skrybėlė pradėjo:

— Jai bueziau ant ponios 
vietos, tai nebueziau tokia ne- 
mielaszirdinga. Kaip-gi bied- 
na senele turi sugryžti namo, 
kad vaikszczioti negali

Dabar Violetta pritruko 
kantrybes; pasikėlė nuo suolo 
ir nuvejo kita vagonu gala, 
kur sėdėjo Mabel.

— Turbūt pasigėrė — su
szuko garsiai. — Tik žiūrėk, 
kokia ji turi nosi raudona. Tai 
tau pasekmes keliauti treczia 
klasa.

— Na, tai gal pana tarnai
te norės pagelbeti — tarė tuo
jaus neatsivaroma sena mote
riszke in Alabel. — Jai man 
duotum puse korones, mieloji, 
tai man iszgel'betum, o kas, ži
no, ar tau Ponas Dievas tos pu
ses korones po tam nesugražin
tu.

Mabel pamaži iszsitrauke se
na, sunesziota maszniuka ir 
pinigus iszpyle ant keliu. Te
nai buvo puse suvereno, atgal 
kelionei treczios klasos biletas, 
tris pacztines markes ir puse 
korono.

— Nebūk-gi kvaila — per- 
sznekejo jai Violetta — ir nie
ko neduok tai senei apgavikei, 
kuri tuojaus tuos pinigus pra
gertu.

— Ne, matyt jai pinigai la
bai reikalingi — atsake Mabel 
— o kelionėje nesmagu būti be 
cento, taigi jai turiu pagelbeti 
—ir padavė puse poronos už
siverkusiai senutei.

— Tegul tave Dievas lai 
mina, mieloji! — atsake mote
riszke — niekados nesigailėsi 
to savo mielaszirdingo darbo. 
Visados tai biedni, biednus pa
remia.

Tuotarpu trūkis artinosi prie 
geležinkeldvario • Doune ir se-

t'V’ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese*

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

motomai, turi puiku narna 
Ei, ba tu mama del jos daug tarnu priima sveczius ir 

taiso vakarienes, o tas viskas 
tau visiszkai nepritinka.

— Teisybe — insimaisze 
Mrs. Elliot. — Mabel lyg gziol 
niekados nedalyvavo jokiose 
zobovose, bet taigi todėl jau 
butu geras laikas idant biski 
pasimanksztytu ir žmonių pa
matytu. Taigi nusprendžiau, 
kad Seredoj važiuos in Szkoti
ja, žinoma treczia klasa.

— Ach, tokiu budu su ma
nim negales važiuoti — suszu
ko Violetta — treczia klasa va
dinėti negaleeziau, kadangi pa-Įduktoriu, — ba Doune yra tik ■ vai galima fhve apgauti.

visai nereikalingon viena stotis nuo Callander in 
Didelis jos vei-į draugijon; bet jai busime tame kur mes keliaujame.

gra-
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neišdidi. Biedna Violetta li
ko labai iszbovyta, tai visas 
daiktas. Bet rodosi, kad kas 
skambina, navatna kas toksai 
gali Imti tokiame laike? 
jau po asztuouiu.

Mabel pasikėlus nuėjo ati
daryti duris, netrukus juokda
masi insivede savo gimines, 
Violetta ir Montagne Flint.

Violetta buvo teisinga, bet 
nemokanti apsiejimo mergina 
labai po madai, bet ne visai 
šviežiai apsirengus. Turėjo 
gražia muslino suknia marga 
skrybėlė, bet suterszta ir baltas j pulčiau 
pirsztinaites.

Juk

Kaipgi tu daveis susi- 
Mabel — patemyjo jai 

_______ _ Metai pinigus
— Man rodėsi, kad ponia'kaip kokia didele ponia. Esu 

gerai tropijai—patemyjo Ma- persitikrinus, kad teta Jane pa 
bei, kuri tuo trpu maustė kon- Įsijuoks dasižinojus, kaip leng-

— Geriau man būti de- 
szimts sykiu apgauta, negu

■ pączianie trūkyje Tai susitiksi- .— Dekavoju tau mieloji — Tiena syki kam nepagelbeti, jai
’l-mra ■R’/TuVKTiMn-a įaį yra jai fa're motėrisžke ir pradėjo ko ^as pagellbos reikalauja.

•yįtai jeszkoti po' kisženitis, bet j? Netrukus; po tam mergaites
— O kaslink to, tai gali nei suknioje, nei apatiniame si-''pribuvo in Callander, kur ju 

but rami — užtikrino ja Airs, jone neatrado nieko ir urnai lauke lekajus su liberija. 
Elliot szaltu, bet tikru balsu ir pradėjo verkti.
Violetta .manydama, kad jos

užprotėstavo Mrs. das'buvo apklotas riebia,1 _
-Tavo teta be abejo tu-1 žia frizūra, o žydraines itžmie-,mb Edinburge —, 1

tas akvs būvi) prieszingos sufeMąbel tikrai iszsifehgs.
sueziauptom pilnom paniekos 
lupom su kuriuorti jo buvo la- ’ 
bai iszdidi, ba tai buvo prigim
tas szeimyniszkas ženklas 
Elliot’u.

— Turi ]
Edit, matant mane taip velame' užganadinta.

Priek tam ten mane nori .laike— tarė sezdama ant kre-j Seredos ryta abidvi mergai-
bet norėjau neatbūtinai tęs susitiko ant geležinkeldva- Pamislykite tiktai. 

Matau Ho ir abi susėdo treczios klasos dabar pradėsiu!
- ir pa- vagonam, nes pasirodė, kad Air.

pažiurėjo in Flint neturėjo pinigu, nei tu dėjo per Įauga žiūrėti, bet isz- Ar patemijai, kaip tie Edihbur-

Tasai jas nuvede in puikia 
, kad josi _ (jį mergaites! — suszu- karieta ir šugryžo ju daiktu ! ° |

giminaite neturės laiko jai pa- k0 atsisukdama in Violetta — paimti, o po tam jau važiavo 
nusidyviti tetule redus sutaisyti iszejo labai ne- bajsi nelaime mane patiko. Pa-'per miesteli, pagaliaus pave- 

pneeziau savo maszniuka, o jo- siu vieszkeliu in Glenorchy. 
je buvo keturi geri szilingai! 0 tai asz myliu — su-

Ir ka asz szuko Violetta, atsiloszdama 
! ant minksztu karietos padusz- 

Violetta atsuko galva ir pra- ku ir iszleizdama parasoli. —

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Kūrykla
Sudėjo Cig.onka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
nr VISOS TRYS ori
"VV KNYGUTES 

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Alahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Gregorius 
------------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. J 

:: 25f ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalaujo 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bolidus ir Markes.



Žinios Vietines Susitiko Ant Kares Lauko

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Privertė Ji Kramtyt
Dinamitą

Apsisaugojo Priesz Užklupima

— ' Utarninke pripuola Szv. 
Pijuso I.

—• Daugeli anglių kasyki i u 
da vis nedirba szioje aplinkinė
je; apie 70 procentas isz skai
tliams 70,000 anglekasiu tiktai 
dirba.

—• Nuo Panedelio musu 
pacztas pasiliko Pirmos Klias- 
os, isz priežasties pasidaugini
mo paczto. Pacztorius Dan 
Gimiau’as dabar yra Ipirmuti- 
liios kliasos pacztorius, ir kiti 
darbininkai aįplaike svarbes
nius dinstus.

— Juozas Pecziukonis isz 
Shenandorio, lankėsi pas pa
žystamus Mahanojuj taipgi at
silankė in “Saules” redakcija 
nes ponas Pecziukonis yra 
"Saules” skaitytojas. Acziu 
[už atsilankyma.

— Ponia Ona Baczys isz 
[Worcester, Mass., laukėsi pas 
gimines Strielkus, 317 WT. Ma
hanoy Avė. Ponia Baczys kita
dos gyveno Girardville, Pa., 
23 metai atgal. Prie tos progos 
atsilenlke ir in “Saules” redak
cija, užsiraszti laikraszti del 
fcavo motinėlės. Acziu už atsi
lankymu.
į —■ Edvardas Želionis, su
sius Petriones Sadauskienės, 
nuo Market ir 4— ulyczios, ap- 
įlaike 'žine, buk jisai likos su
keistas Francijoj.

Pulkininkas Clark, kamandierius penktos Amerikonisz- 
kos armijos ir pulkininkas Buckley* susitiko ant kares lau
ko aplinkinėje Pontine, Italijoj. Kareiviai juos szirdingai 
pasveikino.

Montello, Ill. — Mikolas Ri-' 
kers apskundė Willima Hoblet 
už tai buk tasai kanecz priver- 
tinejo ji kad sukramtytu szmo- 

s ta dinamito idant ji iszneszt in 
padanges. j-

Rikers tvirtino buk Hoble- 
tas laike ji už ranku, inkiszo 
jam szmota dinamito in burna 
ir privertinejo kad ji sukram
tytu. Jaigu butu dinamitas tru
kęs tai abudu liktųsi sudrasky-| 
ti ant szmoteliu bet kvailys 
apie tai nemane. Hobletas turė
jo pasirūpint 500 doleriu kau
cijos lyk teismui.

Kariszkas Barberis

SHENANDOAH, PA.
■ —■ Ponia J. Pecziukoniene 
įsu Kašte Jokubyniene isz Al
lentown, Pa., lankosi pas sese
rį ponia Marijona Mikeviczie- 
ne, Fort Jefferson, L.I.N.Y.

f Mare Kazlauskiene isz 
Graytown, kuri kitados gyveno 
czionais, mirė pareita Sereda 
Gero Samari'tono ligonbuteje 
Pottsville. Velione gimė Lie
tuvoje, pribuvo in Shenandori 
apie 51 metus adgal. Josios 
pirmutinis vyras Juozas Kaz
lauskas mirė 28 metai adgal, 
antrasis mirė 12 metu adgal. 
Paliko 6 sūnūs ir viena dukte- 
re, dvi sesercs ir asztuonis anū
kus. Graborius A. Romons 
isz Saint Clair laidojo.

— Kareivis Franas Arbu- 
S'zaitis, 425 W. Washington 
uly., serga pavojingai ligonbu
teje Naujoj Gvinoje kur randa
si prie kariszkos tarnystos. 
Apie tai aplaike žine jo motina 
Ona Arbuszaitiene.

Szitas kariszkas barberis, 
seržantas Dennis Guthrie, isz 
Smithville, Ark., kerpa plau
kus del Raudono Kryžiaus 
darbininkes Miss Mildred 
Proudfoot, isz New Cannon, 
Conn., kuri yra užganadinta 
sėdėti ant dinamitiniu bleszi- 
niu, vietoje minkszto barbe- 
riszko krėslo.

Dinamitines
Peteliszkes

Stebuklingas
Iszgydimas

Memphis, Tenn. — Agniesz
ka Sounders, 32 metu, praeita 
meta važiavo strytkariu. Iszli- 
pant jai, motormonas paleido 
per greitai karuka ir motere 
puldama iszsilauže koja. Ap
skundė kompanija ant 50 tuks- 
tancziu doleriu, bet teismas vis 
buvo atidėtas o ana diena stojo 
in suda be kriukiu. Sude apsa
kė, buk priguli prie Szv. Onos' 
parapijos. Girdėdama apie ste
buklus p-er užtarymą Szv. Onos 
nusidavė ir ji melsti josios pa
geltos. Tula ryta nuvažiavo in 
bažnyczia kur kunigas dalyps- 
tejo ja relikvijoms Szv. Onos, 
staigai apalpo ir neiko nejautė, 
tik kada ja atveže namo pasiju
to kad yra sveika ir gali 
vaikszczioti.

Teismą isztrauke isz sūdo, 
bet kompanija jai padovanojo 
10 tukstanczius doleriu už ken- 
tejima ir ka iszdave ant dakta
ru.

Rado Daug Paslėptu 
Pinigu

Marszalka Tito, ant deszines, vadas Jugoslavijos ka
riuomenes, ir jo draugas majoras Jvanovicz, kurie valdo 
kareivius Jugoslavijos kalnuose, apsisaugojo in laika kada 
Vokiszki eroplanai užklupo ant ju sodybos. Abudu pabėgo 
in sauges vietas priesz užklupima.

Subiaurino Sieratele 
Ant Kapo Josios 
Mirusios Motinos

Dvasiszkieji Plaukia
In Francija

Ossining, N. Y. — Seszioli-

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

f 64 pus., Did. 5x7col 
| Tiktai, 10c.

“SAULB” 
MAHANOY CITY, PA.
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Vokiecziai pradėjo naudoti 
szitas mažas dinamitines 
bombas kurias paleidžia isz 
eroplanu ir jos lekia per mies
tus ant kares lauku. Ameri- 
koniszkas majoras Ehrmann 
aplaike viena isz tokiu “pe- 
teliszkiu” ir ja peržiūrinėja.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
į. Bondus ir Markes.

Neužmirszkšte Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! J

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

DVASE TVARTE

Ne Tik Ūkininkas, Bet 
Gyvuliai Iszsibaide Ir 
Iszbegiojo Po Laukus

Herndon, Pa. — Ne visi t.‘.i i 
in dvases ir sako kad tai tik 
nudavimas, bet ūkininkas A. 
Strausser isz Ortai Valley, ki-i 
taip sau manu apie dvases ir 
sako, kad nebijo, sveikas ir 
drūtas, tai butu isz baimes mi
ręs: Pagal Straussėro apskyma 
tai ana diena nuejas in tvarta 
paszert gyvulius, kad sztai 
tvarto staigai pasirodė žmo
gaus figūra atpie szesziu pėdu 
didžio, su balta drobule apsi
supęs, o viena ranka buvo isz- 
kiszta rodos norėjo pagriebto 
Strausseri, Dvase badai netu
rėjo galvos ir szvaistesi greitai 
po visa tvarta. Devynios kar
ves ir keturi arkliai pradėjo 
žvengti ir baubti isz baimes. 
Daugiau nelaukė, bet dūme per 
turis mirtinai iszsigandes lau
kan, o gyvuliai paskui ji. Nu
bėgo pas artyma ūkininką jesz- 
koti pagelbos, o kada sugryžo 
gyvuliai buvo iszbegioja in 
laukus ir turėjo nemažai erge
lio pakol galėjo investi atgal 
in tvarta. Perjeszkoja visas 
kampus nerado gyvos dvasios 
įei mirusios.

_____________ . i

Velinimas Nuo Musu 
Seno Skaitytojaus

Asz Mateuszas Supranavicz- 
ius isz Minersville, Pa. prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
“Saule” kuria jau skaitau 50 
metu ir vėlinu jums sulaukt 
pasekmingai 56 metu su gera 
sveikata ir Dievo palaiminimu.

Acziu tau musu senas drau
ge, kuris per tiek metu drauga
vai draugo su mumis, lai tau 
Dienas duo'da sveikata ir da 
■pagyventi daug metu ant 
svieto.

Morristown, Pa. — Po kar- 
petais, knygose, pantapliuose 
ir kitose vietose likos surasta 
3,600 doleriu kuriuos mirusi 
Sabina Cogswell paslėpė priesz 
mirti. Taji paslėpta turtą sura-]
clo jos anūkas kuris pasiliko kos metu Emilija Bowles, sie
jos administratorium. Pinigai , ratele, kuri nesenei mylimos 
susidėjo isz Amerikoniszku motinėlės neteko, nuėjo Nede-į 
auksiniu doleriu, Francuziszku lioje ant kapiniu pasimelst už 
auksiniu pinigu ir Meksiko- duszia mirusios ir pasiskunst 

doleriu, ant nedorybių svieto. Per kėlės 
dienas sapnavosi jai motinėlė 
ir atsikėlus anksti, nuėjo ant 
kapiniu atlankyti kapa.

Atėjus ant kapo ilgai klūpo
jo ir meldėsi, užmirszdama 
apie visa svietą. Kad sztai ne-] 
tikėtinai, kaip slenkantys žal-į 
tis, iszszoko isz artymu krumu! 
szetonas pavidale žmogaus, 
kuris mėtėsi ant mergaites, 
permete ant žemes ir subiauri
no ja ant motinos kapo.

Ant riksmo sierateles, pra
važiuojantis žmogus, automo- 
biliuje atbėgo prie mergaites 
ir suprato kas atsitiko ir leido
si paskui žmogiszka biaurybe.

Nelaiminga, pusgyvia siera
tele nuveže 
gaspadine, 
neprieme 
stogia.

Žmonys 
taip inirszo, kad kerszina ta j a 
bestija pakart 
seks ji suimt, 
žmonys jeszko 
linkine.

auksiniu 
niszku sidabriniu

Į Priek tam rado bankine knygų 
te nuo sudėtu pinigu banko j e 
New Yorke. Nekurie pinigai 
paėjo isz 1855 meto ir turi di
dele verte.

Pagimdė Kūdiki Pus- 
Antro Svaro Sunkumo

Tere Haute, Ind. — Gal ma
žiausiu kūdikiu, kokis kada 
ūžime ant svieto, randasi in- 
kubatore czionaitiniam Union 
ligonbuteje. Kūdiki kuri pa
gimdė Mrs. Elenora Johnson, 
svėrė užgimdamas tiktai pus
antro svaro. Mergaite likos ap
supta in vata o dažiuretoja 
maitina ja kas valanda su pa- 
gelba spricupkos.

Geidže Susilaukti Visa 
Alfabetą Vaiku

Czekas varduChicago.
Petras Ženczak, nuejas pas ku
nigą tiksle apkriksztinimo 
naujai gimusi kūdiki atsiliepe 
in kunigą: “Na kunigėli, jau 
susilaukėme ir litera D. Kuni
gas nesuprasdamas Ženczako 
užklausė ka tai reiszkai.

“Tai taip, dvasiszkas teveli, 
mat turiu jau vienuolika vaiku 
lig litaros K, o man da buvo 
stekas D,o vaiku vardai yra: 
Albertas, Bernardas, Charles- 
as, Danielius, Elzbieta, Fran- 
ciszkus, George, Helena, Izido
rius, Juozas ir Katre.

Kungas nusijuokęs garsiai 
paszauke: “Gerai, labai gerai, 
o kada tamista tikiesi daeiti 
lyg litarai Z? Ant ko atsake: 
“O gal Dievulis duos sveikata 
tai ir užbaigsiu kada visas li- 
taras,” — atsake szypsodama-

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! sis Ženczak.

in ligonbuti, nes 
pas kuria tarnavo, 
josios po savo pa-

tuom atsitikimu

kaip tik pasi
nes palicija ir 
jo po visa ap-

Amerikoniszka vėliava ran
dasi ir su dvasiszkaiseis ku
rie plaukia in Francija duo
ti dvasiszka suraminima ir 
parengti mirsztanczius Ame- 
rikoniszkus kareivius ant 
amžinos keliones. Sziadien 
kariszkose glitose randasi 
tukstancziai tu j u Dieviszku 
tarnu kurie duoda dvasisz- 
kus patarimus musu karei
viams.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 Apgynėjas Savo 

Miesto
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Dewey Ir Bricker Chicage

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Generolas Hseuh Yueh, ka
mandierius Kiniszko pulko 
ir gubernatorius Hunan pro
vincijos, yra smarkus karei
vis, ne tik geru valdytojum, 
bet jau gynė savo provincija 
szeszis kartus nuo Japonu 
užklupimu.

Republikonai buvo susi rinkia dideliam skaitlije Chicage ana diena pasveikindami 
prezidentiszka kandidata ant prezidento Dewey ir jo drauga Bricker. Ju atsilankymas 
buvo karsztai pasveikintas.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ISTORIJEapie Da isz 
---------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 

l maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15tf.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centre St., Mahanoy City


