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NEMIELASZIRDINGAS 
ŽMOGUS APRISZO ARK
LIUI KOJAS SZIAUDAIS 

IR UŽDEGE KAD TRAUK
TU VEŽIMĄ.

Plainfield, N. C. — Žmones! 
tai]) inirszo priesz farmeri Jim. j 
Tully už j<> nemielaszirdinga
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kad ketino ji aplieti smala, 
apibarstyt plunksnomis ir isz- 
varyt isz miestelio bet palicija
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da daugelis žmonių insedo in 
truki, važiuoti atlankyt savo 
gimines ir'pažystamus per Ka-

I . . . . ,: ui' trūkis ir ir, ūke
' ui su baisiom pas. ■

. laime atsitiko ant

engtu. Kinai.,— Szechuan 
ineijoj, kalnuotoj aplinki

nėj, smarkus drebėjimas žemes
3£ UŽMuSZTI, 22 MIRTINAI nžmmze gal daugiau kaip 500 
SUŽEISTI IR 50 LENGVIAU.

in ])irmuti- 
m -m . Ne

tilto per
1 Saale upe. keli vagonai inkrito 
i in upe ir sunku buvo iszgauli

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso i
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKI

DU-KART SANWAITINIS LAIKRASZTIS SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Isz Visu Szaliu 500 ŽMONIŲ
ŽUVO SMARKIAM

TARAS SUSIUVO JAM 
RPJAUTA SZIRDI IR 
jlOGUS YRA GYVAS.

BL Calif. Daktaras 
■jįrray padare czionais 

a operacija ant T. 
tūriam perdare pei- 
Lpiaeius Garcio lai- 
.^įktaras turėjo nit

ui keturis szon- 
Vieiti prie szir- 
ij^įce plakanczia 

kol daktaras

Ru^^ 
pa sei® 
Si mm ml 
liu szird] 
ke barnio. . 
pjauti ligoi 
kaulius kad 
dies. Norse 
szirdi rankose W 
ja susiuvo. Per ’ 
szirdis plake rai..W>se norses. 
Po operacijai dakVras susiu
vo krutinę ir sziacjLi ligonis 
jau beveik pasveik-e.Yr apleis 
ligon'bnte po Kalėdų.®

KUKORKA NŪS: 
LAIKE PIET P: 

NIGERI.

Philadelphia. — Kada szei
myna pulkininko Gardner sė
dėjo prie stalo pietaudami ir 
jiems patarnavo sena kukorka, 
Mrs. Mary Ginder, 70 metu 
amžiaus, inejo nigeris, Roy 
Crittendon, szaudamas in se
nuke in peczius, be jokio žo
džio. Senuke sukrito negyva, 
ant vietos. Vėliaus nigeris pa
sidavė in rankas palicijos ap- 
'Sitkydalnaš kiid nuszove motir- 
re. Užklaustas del ko taip pa
dare, pasako kad ji praszalino 
nuo dinsto ir už tai jai atker- 
szino.

KUNIGAS JUOZAS KUDIR
KA MIRĖ LIGONBUTEJE;

PALAIDOTAI PANE- 
DELYJE

Philadelphia. —- Praeita 
Ketverga, Women’s Homeopa
thic ligonbuteje czio.iais, mirė 
gerai žinomas L'etuviszkas 
kunigas, Juozas Kudirka, ku
ris kitados buvo prrbąszczium 
S.S. Petro ir PovyloLietuvisz- 
kos parapijos Hazbfone, Pa.

re kalėjime.
J imas turėjo arklį kuri ma

rino badu ir naudojo prie sun
kiu darlju. Kada ana diena 
arklys negalėjo patraukti ve

izima akmenų, Jim inpuole in 
pasiutiszka piktumą; apriszo 
arkliui kojas su sziaudais po 
iam uždege kad arklys pa
trauktu sunku vežimą.

Pasekme tojo pasielgimo bu
vo prieszinga nes arklys nuo 
didelio skausmo parvirto aut 
žemes. Liepsna apdegino ark
liui kojas lyg pilvui taip kad 
slkura nupuolė nuo kojų o mė
sos baisiai apdegė.

Jim, matydamas baisius ap
degintus arklio ir nenorėda
mas kaulai žmones kaltintu už 
.Oįki hjfmxn pasielgimą sn_ar,kr. 
liu, nuvede arkli prie upes kur 
ji paliko ant jo likimo. Arklys 
ten perbuvo asztuones dienas 
be maisto o žaiduliai ant kojų 
jau pradėjo putie.

Praeigiai rado nelaiminga 
ankli ir parvedė ji namo pra- 
neszdami apie tai palicijai ku
ri arkli turėjo nuszauti kad 
jam palengvint kentėjimus. 
Kada žmones apie tai dagirdo, 
susirinko prie namo Jim ker- 
szindami ji iszsmaluoti. Palici
ja ji uždare kalėjime ir sūdąs 
nubaudė ji ant 200 doleriu ir 
60 dienu in kalėjimą.

1—Milijonai doleriu randasi szitose dežukese kurios likos atgabento] 
jestic ir Almina, isz Europiszku sklypu in Amerika. 2—Italai pribuvo in 
ten ‘tiltu per upes, kad galėtu vaiskas pereiti ant kitos puses, todėl turėjo 
tiltus ir czionais paveikslas parodo kaip Italisžki kareiviai stato viena toki 
Elliot Evans, isz Chicagos, kuri laimėjo loszima kazyru, vadinama “bridge 
laikytas mieste Chicagoj.

L ant laivu Mn- 
Ktiopia nerado 
Bpatys statyti 
tilta. 3—Mrs. 
”1 kuris buvo

kadlienori su juom gyventi už 
tai kad nuo kada už jo iszte- 
kejo, 1930 mete, negalėjo to- 
liaus dalaikyti jo pasielgimo. 
Vyras priesz szliuba prižadėjo

narna ir 50,000 doleriu dovana, 
’ tolimesni lavinimą muzikėje ir 

žodžiu viską, ka tik jos szir- 
dis pageidavo. Bet viskas ki
taip pasirodė po szliubui. Se- 

' nas vyras nuveže ja ant far- 
mos in sena narna kur ji turėjo 
dirbti kaip jautis, virė valgi 
del asztuoniu darbininku, no
rints priesz apsivedima nemo
kėjo namines gaspadorystes. 
Vakarais turėjo jam szveistl 
czebatus ir vadinti ji “ponu” 
ir jos “valdytojum.”

I dem.Pagal palicijos tyrinėji
mą tai visi turėjo gerti ariel
ka kuri buvo sumaiszyta su 
truciiiancziu spiritu. — Tai 
tau “gud tainjs”. su svetimom j. -’.Irt-M&elcsns;—.................—

SUGRYŽO NAtMt 
SULAIKYT* S.

IN LAIKA 
iVO LAI-

dotuv:

[un. Juozas Kudirka, laike 
:ada buvo klebonu Szv. Pe

ro ir Povylo parapijoje 
Hazletone Pa.

\ Laidotuves atsibuvo Pane- 
! Gelyje su pamaldomis Szv. Ka
zimiero Lietuviszkoje bažny- 
czioje ant Wharton uly., ir pa
laidotas ant Szvento Kryžiaus 
kapiniu Filadelfijoj.

Kunigas Kudirka buvo gerai 
. žinomas Shenadoryje ir aplin

kinėje ir nuo kokio tai laiko 
buvo apsigyvenęs czionais. 
Graborius Salkalauckas, isz 

kėSlienandorio užsiėmė laidotu- 
E^?ms.

LIUDEDAMA PASKUI SER
GANTI TĘVA, DUKRELE 
NORĖJO NUSITRUCYT.
New York. — Brown Milis 

ligonbuteje mirszta nuo džio
vos Motiejus Bykovskis, o ant 
duriu randasi kortele kuri ap- 
reiszkia kad jo szeimyna randa 
si Bellevue ligonbuteje. Kada 
tėvas likos iszvežtas in ligon- 
bute, jo deszimts metu dukre
le Berta taip liūdėjo paskui 
tęva kad iszgere truciznos ir 
likos užtikta in laika ir iszvež- 
ta in ligonbute Bellevue. Da
bar prie lovos serganezios sė
di nu'liudus motina, ir jos 12 
metu brolelis Edvardas.

Labdaringos drauguves da
gi rde apie szeimynos nelaime, 
pradėjo rūpintis kad paleng
vinti varga ju laike Kalėdų. 
Berta pasveiks ir iszliks gyva.

APSIGAVO SU SENU VYRU 
IR JO TURTU.

Raleigh, N. C. -— Czionaiti- 
niam sude likos perskirtas tur
tingas farmeris Moses Chris
tie, 64 metu, nuo savo 28 metu 
pacziules, Irma, kuri apskun
dė savo vyra už žveriszka pa
sielgimą su ja ir apgavysta.
Motere padavė savo priežastį' sidave po

GERIAU BŪTI KALĖJIME 
150 METU NE KAIP BŪTI 

ELEKTRIKIUOTU.
Kankakee, Ill. — Sudžia da

vė tik dvi miliutas ant iszsi- 
rinkimo bausmes ar eiti in ka
lėjimą ant 150 metu ar būti 
elektrikiuotu ant elektrikines 
kėdės. Albetas Ross iszsirinko 
sėdėti .150 metu kalėjime, nes 
kaip pats sake, geriau kentėti 
kalėjime ne kaip spirgėti ant 
elektrikines kėdės. Nužudė jis 
sena biznieri Williama Ziems, 
76 metu, laike apipleszimo jo 
kromo 4 d. Novemberio.
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SZUO DEDA PINIGUS IN 
BANKA ANT SENATVĖS.
Detroit, Mich. — Didelis 

paliceiskas szuo “Grim,” ku
ris priguli prie Mrs. Irvington, 
užsidirba beveik kožna diena 
po kelis centus ir kaipo paeze- 
dus szuo, nesza juos tuojaus iii 
banka kad užtikrint sau gyve
nimą ant senatvės.
“Grim” parnesza gurbelius su 
maistu del kaimynu, parnesza 
iaikraszczius nuo paczto ir 
sergsti automobilius kuriu loc- 
nininkai apdovanoja ji keliais 
centais. Kožna diena jis nune- 
sza pinigus in banka, atsistoja 
prie kasteria us langelio, pa
duoda pinigus ir kasierius už- 
raszo jam in knygute. Szuo su
lojas kelis kartus bėga namo. 
“Grim” jau turi susiezedinos 
49 dolerius ir 4 centus bet da 
neiszrtrauke ne cento ant savo 
pareikalavimo. — Ar-gi tai ne
geras pavyzdys del nekuriu 
žmonių?

PRISIPAŽINO PRIE 
KALTES.

d iszvai
Janetta 
uidfcavo

lafm^al 
laidotuves.*

Broo 
AIcDoi| 

ne'butu su'grj^tis i 
butu atsibuvę jos ]
Ant giliuko pribuvo namo in 
laika ir sulaikė savo laidotu
ves ir paliepė layona nuvežti 
adgal in miesto lavonyczia. 
Nemažai nudžiugo Į jos vyras 
ir vaikai kada paregėjo moti
na sveika ir gyva.

Motina iszvažiavo žadėda
ma greitai sngryžti bet kada 
neatvažiavo ant laiko ir tame 
paežiam laike kokia tai moto
re likos užmuszsta per auto
mobiliu. Vaikai nuvažiavo ir 
lavone pažino kaip jiems rodė
si buvo ju motina, nes taip bu
vo pasirėdžius kaip ju motina, 
paėmė lavona namo ir paren
gė laidotuves bet iii laika 
kas iszsidave ir sziadien 
yra linksmi.

vis-

,111 it p v. Ji L >-» • '' - - " O •
nelaimingus žmonis nes tame 
laike smarkus szaltis vieszpa-l 
tavo.

Gal daugiau kaip 36 žmouys 
likos užmuszti ir prigėrė upeje 
22 likos mirtinai sužeisti ir 50 
lengviau, kuriuos nuveže in ar
timus namus ir ligonbutes. 
Ant ekspresinio trūkio nieką 
nesužeido. Yra, tai vienas isz

- baisiausiu atsitikimu ant V o- 
kiszko geležinkelio in daugeli 
metu.

lMIRTINAS PRAKEIKIMAS 
MOTERES ATjT NUOTAKOS 

| . n -^21^.

žmonių. Didelis kalnas ant 
kurio stovėjo keliolika kaime
liu plyszo pusiau ant dvieju 

I myliu.
Nelaime atsitiko 18-ta Gruo

džio, bet isz priežasties^kad tm 
Į je aplinkinėje nesiranda tele- 
I grafu todėl žinia likos suvelin- 
’Ja ir negalima dažinoti kiek 
ten padaryta bledes. Daugeli 
kaimu ir miesteliu sugriuvo o 
kelios upes taipgi užliejo kelio
lika kaimu kuriuosia žuvo dau
geli szeimy nu. Upe Yangtse 
nupuolė ant asztuoniu pėdu po 
drebėjimui.

Valdžia nusiuntė in fenais 
virsžininkus isztirineti visa ne
laime, nes gyventojai kenezia 
daug, neturi ka valgyt nei pa
stogių.

GRYŽO NAMO SU AUKSU 
ANT KALĖDŲ; 13 ŽMO

NIŲ ŽUVO.
Georgetown, Britiszka K<| 

lumbija. — Džiaugėsi 30 žirJ 
uiti Į k u įjįS su

ISZVAŽIAVO ANT GERU 
LAIKU, MIRĖ NUO TRU- 
CINANCZIOS ARIELKOS.
Milton, Pa. — Charles Gru- 

neberg, 38 metu ir Steponas 
Szvankovskis, 36 metu, abudu 
isz Shamokin, Pa., pasikvietė 
Ona Donderiene, 35 metu, isz 
Mount Carmel, ir Vera Aleksa, 
31 metu, iszvažiavo ant geru- 
laiku ir sustojo kempeje, ke
lionėje, ant pasilsio. Ant ryto
jaus kada nepasirodė, locni- 
niiikas John Rhodes, nuėjo paw 
žiūrėti kas atsitiko su tom po
relėm, rado vyrus negyvus Įp 
moteres pusgyves ir kaip ift- 
dos turės mirti. Visi buvo ma

Sudžia: — Tavo pati skun
džia tave, kad uždatig pralei- 
dineji pinigu...

Kaltininkas: — Taip, ponas 
sūdžiau... Esmių kaltas. Už 
dirbu 25 dolerius ant sanvai- 
tes; isz to duodu savo paežiai 
$24.50 o likusius prageriu ir 
prarūkau. Taip, esmių dideliu 
mzleideliu.
f Sudžia paleido vargsza.

t —- Gerai užaugintas žmo
gus, norints jam stokas mokslo 
ir auksztesniu iszsilavinimu, 
tai vis buna szviesum.

—- Saldus žodeliai ant lupu 
yra tai paliudinimas apie ne
dora szirdi. Kas nuolatos juo-

svetimom pra^ar- kesi, tas niekiausias žmogus.

NIGERIS TURĖJO DAUG 
BAIMES PRIESZ 

KALĖDAS.

New York. — Abe Brandon, 
nigeris, trokmanas, ana diena 
priesz Kalėdas, veždamas di
dele dože nuo geležkelio sto
ties in kroma, taip persigando 
kad nuszoko nuo (roko, nubė
go in a|(tieka, duodamas poli
cijai telefoną buk skryneje ku
ria veže nuo stoties randasi

^^^ipkalbiiieje giwent "jai 
bzios aplinkines apie atsitiki
ma nuotakos, 2^7 metu, Ryfkos 
Schmerzl, kuri jsztekejo praei
ta menesi, už Y ilfo Schnecko, 
bet in keturias aienastpo vestn- 
\ iu mirė 'baisiose kaneziose.

Dienoje vinezevones atėjo 
gina likos supafalyžavota ant 
viso kimo. Norints daktarai 
stengėsi ja iszgydyt, bet nelai
minga nuotaka mire in ketu
rias dienas po szliubui baisio- 
sia kaneziose. Ka likos pada- 
rj ta su Brunvas, tai nežine, 
nes jos palicija nerado po tam 
atsitikimui.
pas ja kokia, tai Brunvas, siu- 
veczka, isz artimo kaimo, tvir
tindama, kad Schneck’as buvo 
su ja susižadejas, bet vėliaus 
pamėtė ja. O kad pagal tiesas 
jisai jai prigulėjo, bet visi pri
kalbinėjimai merginois nuėjo 
ant niek ir Ryfka nenorėjo at
sižadėt savo mylimo, tada nu
skriausta Brunvas, mete ant 
jos baisu prakeikimą, kad bu
tu suparaližavota laike vineze- 
vones.

P ra k ei k i mas iszsipilde 
rai. Tuojaus po vestuvių

^Tvino-s, 
lioliika t 
u'žtektinJ 
pas savo szemynel^s ant Kalė
dų, padaryti jiems džiaugsmu. 
Bet ju likimas buvo kitokia 
ties plaukdami upe Essequebo, 
ju valtis apsivertė ir trylika 
isz ju nuskendo o likusieji isz- 
sigialbejo ir pranesze apie ne
laime ju szeimynoms bet ir tie
ji neteko surinkto aukso nes 
viską ka turėjo, nuėjo ant dug
no upes ir pasiliko be nieko.

sngryžti

atmu-

mer-

VIS

ŽMOGAUS KOVA SU TRIMI 
DIDELIAIS ERELIAIS.

I’lenita, Rumunija.,— Kada 
mallkakertis, (Mi^aljojus Ang
lie!, užmigo ant trumpos valan
dėlės, staigai užklupo ant jo 
trys dideli ereliai, isz kuriu 
vienas kirto jam su snapu in 
uosi. Anglie! pagriebė kirvi 
ir pradėjo gintis nuo ereliu, 
bet ereliai teip ji smarkiai ap
daužė, kad žmogus nelekiąs 
pajiegu sukrito ant žemes.

Iszgirde riksmą kiti darbi
ninkai atbėgo jam in pagialba 
ir pasiseko viena ereli užmusz
ti, o kit us iszvaike. Užmusztas 
erelis turėjo sparnus szeszes 
pėdas ploczio.130 METU SENUKAS 

UŽSIIMINEJE BENDO-
RYSTA.

Moskva, Rosija.,-— Žmogus, 
kuris turi 130 metu, da vis už-

sze jie skryne isz Kurios isz- siimineja bendorysta (kuris 
eitinejo balsas ir visi szfrdin- dirba baczkus ir kubilus], gy- 
gai nusijuokė isz baimes Ab’o. ’ vendamas kaimelije Sodovaja, 
Skryneje radosi daug kalbamu ant Kaukazo. Yra tai žmogelis 
lėliukių. Kada Itrokas patai-, vadinantis Tiszkin, sunūs ilga- 
kydavo ant akmens ar gra
des, trokas sudrebėdavo ir lė
liukės szaukdavo ‘ ‘ mama. ’ ’ 
Pats Abe isz savo baimes nu
sijuokė ibet tojo atsitikimo ne
greit užmirsz ir kaip pats sa
ke kad isz baimes “net paba
lo.”

amžių žmonių.
Tiszldno tėvas dagyveno 

lyg 137 metu, o jo motina lyg 
117 metu. Būdamas jaunu vy
ruku užUiminejo žuviiiiiikysta, 
bet kada daejo lyg 80 metu, 
pradėjo dirbti baczkas ir lyg 
sziai dienai tuom užsiiminėja.

110 METU SENUKAS NORĖ
JO PASIDARYT SAU

MIRTI.

Zofija, Bulgarija.,— Senam 
gyventojui, ITssouf Karaibrah, 
isz Czepelero kaimelio, nusibo
do gyventi, turėdamas 110 me
tu ir nutarė priskubyt sau mir
ti, bet matyt, kad mirtis jo da 
nenorėjo, ir senukas pasveiks. 
Paleido jisai szuvi isz karabino 
sau in szona, bet jokios pasek
mes. Senukas neturi jokiu gi
miniu, nes senei visi iszmire 
tiktai jisai vienas pasiliko.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Uas Girdėt, sargus kad iii jo nagus jiepa- pultume!.” KA!t AIKSI. Ifj
TAITSILIEPS!” !|k uni-1AMrgingi žmones turi nors tiek ramybes kad niekas nepa- puls in pagunda pavogti ja vaikus kuriuos turėtu iszpirk- ti nuo vai'k-vagiu.Bet tureziai yra nelaimingi žimones. Nepraeina menesis• kad vaik-vagiai nepavogtu koki. turtinga žmogų arba ju sūneli ar dukrele. Sziomis dienomis vela gyventojai szio sklypo nusistebėjo kada daginio ( apie pavogimą Caleb Milne’o antika, turtingo fabrikanto isz Germantown, Pa.Banditai tokiu budu medžioja ant turtingu impedžiu kad tokiu budu isztusztyt masznas į turtingu tėvu arba giminiu.’ Tasai darbas tankiai jiems pa-(;j siseka, bet yra labai pavojin-

kitu iszpažininiii kunigus.
žysta kad moteres turi daugiausia kantrybes, ne tik au- gindamos kūdikius bet ir su savo vvrais, bet rubežius to-

i Tūlas tins, rengdama- r sis in t o kelione, prasze savo kai! kuriam visados pasitikedvisame, kad jis, - lyg savop’yžimui, saugiai . užlaikytu? magazine szim- !a svaru Ižies. Geleži tuo- ’lans nun in magazina ir f kada klius iszvažiavo, ’žmogeliuipo in galva didele I pagunda [I taji geleži sau

Viskas turi savo geras puses į. bet turi ir piktas szalis turtai. Bet žmones geriau geidžia tu-'.

baigia, kaip tai nesenei ako kelios mylios nuo Mahanoy .'prisisaviiJes tuose laikuose’ City, priesz Kalėdas. j geležis bu labai brangi ir įPer du metus* paeziule Kaži-j kas ja tai, tai skaitėsi turai iero S., stengėsi sulaikyti savo vyra nuo girtuoklystes ir padaryti isz jo gera žmogų nes priesz apsipaeziavima su ma- onia Katrute, Czalukas trauke pusėtinai ne tik isz stiklelio bei ir bonkos. Neturėdamas kur dėti pinigus po apsipaezia- vimui, nusipirko sau... fordu-
reti savo milijonus, nors kaip kada tasai turtas jiems atne- sza gana daug nesmagumu.Randasi daug tureziu ir kituose sklypuose kurie gyvena malsziai bet niekas ju nevagia nes Europoje už toki prasikaltimą tuojaus vaik-vagius su szaudytu bet czionais yra “Free Country.”

j t ingu žmim. Isznesze visa j geleži ir pįepe kitoje vietoje, mislydamj1 kaip nors isz to vėliaus isKalbet, kada kup- czius sugpz namo isz .savo keliones.. įIn kėlės jmvaites po tam su- gryižo kulzius ir užklausė apie geležiau) ko jam kaimynas atsake— Brazus kaimyne, nežinau kas si tavo geležia atsitiko; asz patį; tam nenorėjau ti- i keti ka asz savo locnom akimi maeziau ir ka tau pasakyti. Kada viena diena inejau in magazina, pamaeziau didele

Ant seimo Babtistu kunigu, kuris atsibuvo praeita sanvai- te mieste St. Louis, Mo., perde- tinis seimo, Bev. Raymond Stroutsmann, pasakė akyva i -o-isi-3 „ . . . , - nesze kirvi U pradėjo kapotikalba m susirinkusius delega- lordui, ’ ’ ~ 'tu-s kuri skambėjo sekaneziai: budo, i ’ mieli pp ulyczia.“Supraskite, mano ' konfratai, kad velnes vL 
b', kunigus o kuom ]Juni°i7

ii eres

Kuczios dienoj, negalėdamas atsispirti pagundai, sumanė tik viena vieninteli karta dirstelėt in ramybes stikleli ir ne- bagelis pasigėrė.Parvažiavęs su forduku namo, negalėjo atrasti rakto skylutes garadžiuje, užkeikė kad žiurke km iosuede visa tavo genet žeme sudrėbėjo, atsisėdo 'elži ir ja i\žtikau kada jau fordukije ir užmigo. Paeziule ji surado ant rytojaus, intrau- ke in šluba o kad jam geriau buvo miegoti fordukije kaip lovoje, atsigulė vela in fordu- ka. Paeziule negalėdama ji pa- budyt ir netekus'kantrybes, eraesi ant kitokio budo. Atšika o kada Czalukas parado forduka iszmetyta . Dabar likucziai lorduko randafci vietiniam ga- ^Idy-nie, .Kokias Kalėdas. lu-

, grauže paskufjni szmoteli geležies.
Po tokiam‘sj aiszkinimui, dasiprato k kaimynas ji davė kad tik nuėjo narnoj

In koki si tikim n. i, vaikus šia tarp kurw| kaimyno.J pa

■dagi ngam isz- ■upczius greitai ra nesavžiningas 'prigavo bet nuli in jo pasaka irlti laika po tam atiku pezius pamate jeziant ant ulyczios, Į rt/dosi ir vaikas joliszaukei uždare lis vaika paroje.,'į1'1 ■■n-iau mo- i raszymiii negirdėjomeBlaškui ,ji ffnba. ’Kunigai yru žvvdnolei ant svie-laksto ir didžiausi užvydu jo. Tegul tik kas turi geresni pasisekimą už savo draugus tai szimtas yra pasirengia ji liudurt. Velnes turi didesne pasekmia su kunigais, ne kai]) yokiecziai laike kares turėjo, darydami visokias slaistas, o ypatingai da rydam i slais tas del kunigu. Jeigu kokis kunigas papildo žudinsta arba isz- krypsta isz kelio tai visi tuojaus pradeda niekyt visa dva- siszka luomą bet užmirszta kad szimtai kitu yra geru ir Dievo-baimingu savų paszau- kime. Velnes seka paskui kn-

Geri Pamokinimai

iiinkams ir ju szeimynoins. J Tas atlikta federaliszku para- | ginimu ir kooperacija su valstijoms insteigti dviejas indus- - Mes jau žinome kad prezi- trialiszkas sau-jiagelbos siste- dentas Roosevelt’as pasirasze mas, viena sistema tai federate po Socialiszkos Apsaugos Aklu. A isur, iki sziai dienai gir-1veteranus ir kita sistema tąi lieti visoki nesutikimai ir ar- ir priesz szita Konservatyviszkas ele- instatymas

i SOCIALISZKOSbu tenaitiniu moterėliu, nuva- APSAUGOS AKTAS ■ gila ilgiau žiūrėti ant pasielgi-i
sį I įgavau in užmiesti kur stovejnĮ
X » ’.I vĮ l/eroplanas. Užklausiau lekioto s.i jaus kur lėks tai man atsake kad in Hometown, arti Malia- nojaus. Prasziau kad mane pasiimtu su savim ir kada lėkėm, iii Malianoju, nukritau

sistema atitraukti industrijos

liutiszkai netinkamas ir rad
Szirdeles mano, po, Kalėdų t aip užkimau nuo szalczio kad jums negaliu nei pagiedoti todėl pasakysiu jums spyeziu sziadien:, Da priesz Kalėdas nupysz- kejau in Skrantus bet nepame- . nu ant kokio buvo tai stryto > kur nekurios Imbelkos pradėjo svaiguliuot o ypatingai viena nuo munszaines visai neteko smegenų. Jos žmogelis yra tikras avinėlis, dirba nuo ryto lyg vakarui ir turi keletą vaiku ežiu bet'jo moterėlė, iszsikvar bavus kaip monke ir pasirėdžiusi su dresiuke lyg keliu, zulina per dienas velnes žino kur. Vyrui nubodo žiūrėti ant to visko ir melde kad paeziule daugiau narna prižiuretu ir vaikelius tai toji prisiegele taip ant jo užpyko kad su buteliu perkirto jam galva ir da nebageli apskundė bet sudžia iszklauses visko apkaltino bo- belka. Toji parėjus namo isz- gere peroksaido ir turėjo būti, nuvežta in ligonbute.Czionais randasi daug pana- sziu misiukiu. kurios nuo vyiu bėga o kitos iszvaro savo ne- valninkus isz namu. Kitu kartikiu vardusĮ.i\ neslėpsiu bet

ari! gumentai už, Szenadorio. Mat, turėjau kelis akta.drūtus andarokus lai nulėkiau mentus sako kad žemyn kaip su kokiu paraszu- pereina ilsus rubėžiu I tu, be jokio demieziaus.I Laukdama boso kad nuva-1 kaliszkos minties žmones sal !žinot namo, u-gi žiurau kadi. Įsėdi ant trepu prie manės ko ' |kis tai žmogelis ir tankiai du-j sauja: “Dieve mano, ka asz su tuom velniu darysiu?”Priėjau areziau ir užklausiau priežastį jo nuliūdimo tai man atsake: “Misiuke, mano boba mane tankiai plaka per guogia kada jai ka pasakau.”' Asz jo klausiu del ko duodasi savo bobelei muszti tai jis1 man davė toki atsakymu: “Žinai misis, mano boba nuvažia-■ | vo in Pottsville pas daktaru kuris jai paliepė naudoti daug krutėjimo kad negautu taukuotos szirdies ir dabar tanke! naudoja tojo krutėjimo ant manes bet asz tam nesiprieszi- nu ir duodu jai naudotis kaipo futbole. Kad tas daktaras butu jai uždavęs už pakuta szok- ti Kakaracza tai butu man lengviau.”Nežinojo tasai vargszas kad kalbasi su Baltruviene o gal kai]) szita perskaitys tai tada žinos. Atėjo bosas, sėdau ir at- pyszkinau namo in laika kad a.praszyt apie savo kelione ir dabar pasilsėsiu truputi ka ir jum vėlinu isz visos szirdies,Jurs truli, Dediene Baltruviene.

valstiszkas—federaliszkas planas aprūpinti savaitines naudas laike bedarbes.Kadangi szitas aktas prigu- abso-(li nuo federales—valstijos ko j operacijos, tai naudos nebiul teikiamos piliecziams pal«kad negana toli siekiantis in- valstsiju instatymai sutinki štai vmas bet szitas žingsni’

namas slmaui ■ši or

iederaliais aprūpinimais. 1 reprezentuoja svarbu .pradini; gumas valstijų legisliaturj žingsni tautiszku keliu iszrisz- j laiko sesijos dabar, tai ti ka prezidentas Roosevelt’as h vadineii ri iri n 11110 i-»n •vojus ir besikeitimus”— skur- : dingą senatve, biednus vaikus, ligas ir kitus fiziszkns trukumus.
Dabartiniai Aprūpinimai.Aktas padalintas, jo svarbiuose aprūpinimuose, in dvi dalis, pirma dalis teiks pagel- ba net apie 30,000,000 darbininku ir ju szeimynoms; kita dalis, nesza ypatinga ir greita pagel’ba valstijoms užlaikymui nedirbaneziu, kuriam tikslui net $94,491,000 paskirta 1936 fiskaliszkams metams. Isz szi- tos sumos $49,750,000 ir kiek toliaus prireikes, eis valstijom prižiūrėjimai senu asmeniu virsz 65 metu senumo. Pasky- į rimai autorizuoti ant 50/50 i pogrindžio su sutarimu kad federales valdžios dalis niekad- ‘nesine pensija iki mirties. Mo- nevirszys $15. in menesi. iAktas autorizuoją $24,750,- i 000 begautiems fiskaliszkams metams ir tokias sumas kurios ms reikalingos ateinantiems metams, pagelbėt! valstijoms aprūpinti pagęlba, užlaikomiems vaikams. Valdžia pileles treczia dali ir Valstijos 2/3 dalis su federaliu paskyrimu aprybotu iki $6. in menesi del vieno vaiko ir $4. del kiekvieno kito vaiko paezioje szei- mynoje.Aktas duoda paskyrima isz $3,800,000 in metus pagelbėt! valstijoms -pirmyln pašlamėti sveikata motinu ir vaiku “ypatingai kaimuose ir vietose kurios sunkiai kenezia nuo depresijos.”Autorizuoja $2,850,000 iii metus pagelbeti valstijoms aprūpinti czirurgiszka, pataisoma ii- kitus patarnavimus pa- lieganams vaikams.Byla autorizuoja paskyrimu isz $1,500,000. pagelbeti valstijų geroves organizacijoms prižiūrėti apleistus ir benamu! valstijoms iąsteigti bedarbes vaikus.Aprūpina federali paskyrima isz $841,000 — 1936 m. ir 1937 fiskaliszkams metams ir ...... ..... „....,..., -——- «$1,938,000 in metus po tam, ’ arba daugiaus dagininku. Fe-

<a kur bus galima vaisi gyvenimo didelius pa- ’ bernatoriai paszauks J ■Res* in-sesijas aprūpinti tii statymus. jKokia naudaApsaugos Akta^ piliecziui? /
Senatvei dagelba.Aktas apnpina senatvės pensijos sistitaa kuria finansuos taksai/nt darbininku in- eigu ir tap vadinami “payroll” takai nuo darbdaviu, kiekvien/me atsitikime prasidedant /u 1% 1927 m. ir aute trims metams iki 19- l la kiekviena kontri-

Įsz įprastamszitas

gant49 m bucijJ ms būti 3%.PijO/rta sistema kiekvienas kvalmkuolas darbininkas, kuris atsitraukia nuo darbo sulaukės 65 metus, bet ne priesz Sausio 1 d., 1942 m. gaus me-kesties rata mainysis nuo $10 iki $85. in menesi, tas prigulės nuo darbininko pilnos uždirbtos algos po Gruodžio 31 d., 1936 m. ir priesz jo atsitraukimą. Pilnos užmokėjimo sumos bus padarytos turtui kvalifikuotu darbininku, kurie mirsz- ta priesz pasiekima 6o meTuT^Davimas pensijų net apie 1,- 000,000 biednu virsz 65 m. yra planuojama bet valdžia svarsto duoti doleri už kiekviena paskirta doleri tam tikslui.Dabar paprasta pensija valstijose kurios turi senatvės pensijos instatymus yra $15.50 in menesi, valstijos su libera lisjzkiausiais instatymais prižiuro net apie 15 nuoszimti ju gyventoju tinkamu metu, šokuojama kad paprasta mėnesine pensija tinkamiems darbininkams po szituo planu bus nuo $4Q.Uki $65.
Bedarbes Apsauga.Aktas neinsteigia federali bedarbes kompensacijos sistema. Tik padarp galimu daigtu . 1i ! K w. -. ! t- M n ■»■» —

ARSZESNE UŽ VELNIĄ.abai^nusimine ir jo jeszkojo ’|isur bet nesurado. Isz ryto adbego pas kaimyną apsakydamas apie dingima jo sūnelio ir klausė ar jis ji neinate taja diena.— Gal ji vanagas pagavo,— tarė kuįjczius, — nes vakar isztikruju esmu mates kaip lėkė ties mano grinezia vanagas, nesėdamas naguose vaika.— Gana jau gana, su tavo szposais, .r— ’tarė susirupines tėvas, — kaipgi tbkis mažas pauksztis galėtu pakelti taip didele sunkenybe?— Mano kaimyne, jeigu mieste randasi tokia didele žiurke kuri galėtu suėsti szim- ta svaru geležies, tai atsirado ir tokis vanagas kuris galeliu pakelti ir sunkiausia vaika.— Dovanok man, kaimyne, už mano melagysta, atsiimk savo geleži ir sugražink man mano šuneli.— Ir asz nepasakiau teisybes, tavo vaikas randasi pas mane.

vakare,
* * •

__ rauegiai.-) isz kalėjimo neklausia ne pas viena kelio.—■ Jeigu visus pagyrus palaikyt už teisybe, tai visi ubagai butu ponais.— Kaip tai sunku tarnaut jaunam ponui, teip sunku szropot jauna arklį.— Arklys nugaiszta, balnas pasilieka; žmogus nmnirsz- ta, pasilieka po juom geri darbai.-- Puikybe ir godumas, yra tai du szaltiniai isz kuriu pažlunga po visa svietą visos

Isz czionais pagavau bosą ir nogla mane nunesze net in Mild sroksa nes neturėdama daugiau pinigu, kunduktorius man liepe iszlipti. Ant giliuko sujeszkojau kokius tai Lietuvius ir apsinakvojau. Gaspa- linele man po prisiega pasakė kad czionais randasi kelios moterėlės, gyva-naszles, ir viena mergina kuri tikisi dovaneles nuo Santa Klauso. Yra ir keli isztvirkeliai kurie apleido savo paezias ir atsibaladojo in czionais.

— Myliu tave Onuk taip, kad del tavos dirsteletau paežiam velniui in akis!— Ai- taip? Tai pakalbėk apie tai su motina.— Su tavo motina? Vaje! — prisipažysiu tau atvirai kač ant to neturiu drąsos.
LITHUANIAN
LDANCE FOLIO

DUKRELE ISZDAVE TĘVA.— Mamyte, ar musu tarnaite mato ir naktije — tamsumoje .'— Kodėl klausi, Meimute?— Ba ana vakaru girdėjau kai]) musu tarnaite pasakė tetųvėlini: “Mano mylimas, sziadien nesiskuta!.”Ant rytojaus jau tarnaites nesirado ant tarnystes.
GERAI ATSAKE.

KUNIGAIKSZTIS P ARDUODA ARIELKA.Kunigaiksztis Vasili Romanoff, suims mirusio didžiojo ku- nigaikszczio Aleksandro, kurio dede buvo nužudytas caras Nikalojus, po revoliucijai Rosijoj pribuvo in Amerika jesz- koti duonutes ir sziadien pardavinėja arielka tūlam sztore, Los Angeles, Kalifornijoj.
— Ka sziadien valgei ant vakarienes?— O-gi ta, kas pasiliko nuo pietų.— O kas pasiliko?•— Nieko!

* * *Keliaudama namo sumaniau ! sustoti Pittsburge nes fenais senei buvau ir sujeszkojau mano kurna. Eidama ulyczia, o buvo tai per Kalėdas, net nutirpau ka ten maeziau. Maniau kad tai laidotuves kokio ne- baszninko. Ėjau paskui kitus o prisižiūrėjus geriau, net nu-j si stebėjau. Sztai žiurau kad lasai pulkas paikszu susideda isz pasirodžiusio kunigo, vyskupo ir minyszkos. Viena bo- helka turėjo pasidarius kryžių isz sžluotos o tasai apsirėdęs kaipo kunigas, turėjo karves uodega su kuria krapino o klapcziukas turėjo dinerke nuo tauku su vandeniu ir visa; ta kvaila procesija ėjo per kai-’ mis kalėdodama. Vienam name užtiko puiku priėmimą ties “kunigužis” aplaike net mėlyna aki dovanu o nekaltas klapcziukas likos sužeistas su peiliu. Tai viskas buvo per priežastį vienos moteres kuril prikalbino tuos avinus ant pa- ’ rengimo tosios procesijos. Amerikonai nemažai isz tokiu dvvu prisijuokė ir visaip tuos

S iPMNOSOLO
Qantainht^ a choice 

collection of the wait 
popular Lithuanian 
inecur • • • • • -

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė .....................
Leiskit in Tėvyne . . . 
Žideli Juodeli ..........
Jūžintą .......................
Dusetos.....................
Panemunis ...............
Marijampolis.............
Mergužėles ...............
Kariszka ...................
Baliaus .....................
Lietuvos Kvietkos . . 
Dvieju Žodžiu..................... Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli . . Polka 
Szia Naktele................
Kur paliko ta Jaunyste 
Dzūko .........................
pengvos Kojos...........
Bajorai.......................
Einik...........................
Laksztutė ...................
Ubagu Kaimas...........
Naszlys.......................

Preke knygos tik 75<j. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

. . Polka 

.. Polka 
.. Polka 
. . Polka 

. . Polka 

. . Polka 
. . Polka
. V alcas

Marazas 
Marszas 
. Polka 

. . Polka 

. . Polka 

.. P< Ika 
. ..Tjlka 
. . Polka 
. . Polka

kompensacijos sistemas.Tas atlikta\/er uždėjimą vienodiszkų “pm'roll” taksu ant darbdaviu, iWrie samdo 81 ’ ’ J. ’ iprie valst ijų paskyrimu del j deraliu taksu ratit lyra 1% 19- —“• • : ‘ 36 m. 2% del 1937 m ir 3% delmokinimo fiziszkai apnegaleclintu kad jie žinotu koki nors 1938 m. ir vėliaus, g užsiėmimą arba amata. ’ Naudos kurios bus mokamosMetinis paskyrimas isz $8,- po bedarbes kompensacijos ap-00,000. autorizuotas pagelbeti rupinimu bus kiekvienos vals-• valstijoms ir ju politiszkoms tijos nustatytos. Federaliii . _______ V, •, , • I 1 nnn nnA 1 nvHžemesnėms vietoms užlaikyti skyrimai isz $4,000,000 191 vieszos sveikatos biurus ir ir $49,000,000. kas met po t]VJU^UO aVUl^ULUB U1UJ.UD it 11 <piU,VVV,UUV. XKC4O XXX V-V pv $3,000,000. paskirta pagelbeti j paskirta pagelbėt! valstijojdministruoti ju bedarbes ai 50/50 pagrin-1 saugos instatymus kurie vj įsuose atsitikimuose turi sutikivalstijoms užlaikyti neturtingus aklus ant džio.Aministravimas szit u apru t i su nekuriais minimumo fe pinimu, kurie greitai eina ga-1 deraliais aprūpinimais.
F.L.I.8

DŽIAUGĖSI.

7 ^x^xvVV*.len, bus rankose atskiro biuro kuris nesz varda “Social Security Board.”
Ateities Aprūpinimai.Kita dalis Socialiszkos Apsaugos Aikto insteigia sistema visa szali apimancziu instaty- mu kurie palengvins nepalaimos smūgis Amerikos darbi-

Niekszaitis turėjo netikusia paežiu ir uoszvia bjauria kaid v elnes. Iszpere abiem gerai kaili o kada vede ji in koza pa] szauke: “Dievyti, norints kail ta turėsiu liuosybe.



“ŠAUTE” Mianoy City, Pa.

ISZ VISU ETURTINGIAUS1AS EllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllM
Senuke Nanny Fox buvo 

baisiai pikta. Dažnai ir musz- 
davo savo anuka, mažuli Ka
roli. Muszdavo ji kuomet bū
davo atsigriebdavus nuo var- 
ginanczio ja rumatizmo. Net 
pejautrus jurininkai Tile gat- 
yes, Dubline, kur gyveno Nan- 
py, gėdindavo ja už jos žiauru 
ppsiejiraa su mažuliu Karoliu.

Karolis niekada nesiskųsda
vo ir nekeldavo riksmo kada ji 
gene kankindavo. Jis buvo 

į drąsus vaikinukas. Ji ingimta 
k drąsą buvo stiprinama Dievo 
• malone, kuria jis ingydavo 
Vper Sakramentus ir malda. 
gjįKada Jėzus arti mus, viskas 

gerai ir nėra nieko sun- 
.; turtingiauses yra tasai, 
Lyra Jėzui mielas.” Sztai 
k te Karolis savo szirdyjc, 
Vs, man rodos, negalėjo 

iszreikszti savo žo-

ki® 
ka j 
nors 
to gi.Aai 
jdžiaisi X

Karo.\ 
nos sun. 1 
da visaip 
gimus Kar 
ir nekuri laiAa sunkiai kentė
jo, o jos vytas neturėjo pinigu 
nupirkti jai ma\sto ir kokiu 
nors stiprinaneziu dalyku, ku
rie palaikytu jos gyvastį. Jis 
neturėjo darbo. Kibk turėjo pi
nigu, tai juos sutaupė, parda
vinėdamas baltas peles ir žiur
kes, kuriu daugybe laikydavo 
kletkose, tame paeziame kam
baryje, kuriame patys gyveno. 
Gyvenimas prismirdusiam ore 
su tiek gyvulėliu pagelbėjo už
baigti nelaiminga motina. O 
Karolio tęva tai isztikruju to- 
kis gyvenimas pirma laiko ūž

tėvas, o senes Nan- 
Lapsivede būdamas 
J^ias. Jo pati mite, 

jui. Ji ėjo silpnyn

auklių ar tėvu ir duodavo juos 
Karoliui ir jis butu isz to už
silaikęs neblogiausia jei ne jo 
mocziute. Bet sene Nanny atim
davo nuo jo visus pinigus ir 
dažniausia, juos pragerdavo.

Jis butu galėjas pasilikti isz 
to, ka per diena surinko; kas 
ten galėjo ir žinoti kiek jis su
rinko; bet jis prižadėjo tėvui 
apsieiti gražiai su mocziute— 
gi tėvas nepramate, kokios to 
viso bus pasekmes — be to jis 
jokiu budu neapsiėmė meluoti 
arba ka nors pasaulyje apgau
ti, nors jis mate kad jo mo
cziute pinigus prageria o jis 
pats badauja ir vaikszczioja 
uusiskarmaliaves. Girtuoklia
vimas yra toks beszirdis, toks 
apsileidėlis: jis iszrauja gra- 
žiausisus jausmus, Dievo giliai 
susodytus mus szirdyse, jis su
graužia iszsiilgima Dievo ir 
meile net savo artimiausiu gi
miniu.

Kada Nanny sirgdavo, Ka
rolis būdavo taip geras kad 
apsieidavo su ja kaip gailes
tingoji sesuo. Žinoma, nebuvo 
jis tobulas. Dabar ir kada ji 
siunsdavo in karczema, kuri 
buvo gatves gale, kad tenai 
iszmestu ant degtines tuos 
skatikėlius, kuriuos jis taip 
sunkiai uždirbo, jis tenai, sto
vėdamas priesz duris “Raudo
nojo Liūto,” isztardavo nekar
ia baisius žodžius, savo inir- 
szime, kam taip turi būti.

Taip pat, nekarta jis prisi
žiūrėdavo in savo vienmeczius, 
gražiai aprėdytus vaikus. V 
nas ypatingai atkreipė in 
jo atyda. Ji matydavo dažnaiM

nepaprasta^^^® 
■as sulikti ka nors

i i< u 111 i a 11 a p.- i re d ži u 
tu bal^^^B 

kiu vaikas" lare iis. 
dama- Karoli. ®

“Taip, tamsia,” ats® 
'■olis, prisimindamas, ja 
mali’ ta. poną. bažnyc® 
viename name kitame ® 
gale, kur gyvena turliug® 
nes. ' R®

“Gerai, o kur tu gyveni,V® 
’■■ra tavo tėvas *ir motina?”®

Karolis pagalvojo, kad. t® 
senas ponas ar tik neperdar® 
indomauja, bet būdamas pat" 
kuklus ir mandagus, liuesai 
eme atsakinėti:

“Asz gyvenu namuose num. 
17, tamista; mano tėvas ir mo
tina yra mirė.”

“Ar tik tu vienas gyveni,7’ 
užklausė senas ponas.

“Ne, tamista; asz gyvenu su 
savo sena mocziute.”

“Koks jos vardas ir pravar
de?” buvo tolimesnis klausy-

peliu- 
abdy-

p Ka
li jis

kaimynu. Daugiau jis 
kaip kas ' nors g;iii i 
Baisi sene!” pridiure ji 
k i a u m osy k u o d a 111 .ii s 
ore. Ta. baisioji senio buvo Ka-'ma kad pasakė, jog 
lobo mocziute. JiX daugelio! vaikas yra jo vienvardis. 
Tile gatves gyvento®1'1 klausi-

k nuo jui kiniino pilna apsiejima ir ne
kokia ji-j galėdamas to pakęsti vaikuose, 
jis ingijo’nuo kuriu reikalavo daugiau 

kuklumo ir pagarbos, insake 
jam tuojaus isz kambario isz- 
si kraustyti.

“Szitas vaikas yra isztikru-

mas.
“Nanny Fox,” atsake Karo

lis, vis laibiau ir labiau stebė
damasis, ir tiesa sakant, sziek 
liek suerzintas tais greitais 
klausymais.

“O kiek tu per diena uždir
bi?

“Kartais devynis centus, 
kartais jszilinga, bet niekada 
daugiau to. Kartais asz nieko 
neparduodu ir nei cento per 
diena neuždirbu.”

tokiu budu ne- 
’ ’ tarė senas po- 

savo se-

p stoka gryno oro, gero mais
to, vaistu ir priežiūros, užbai
gė ji. Jis mirė kuomet Karo
lis turėjo dvylika metu.

Gyvas būdamas jis mylėjo 
jsavo sunu ir buvo jam geras 
nes jis niekada neužmirszo sa
vo tikybiniu priedermiu. Mir
damas pasiszauke spvo sunii, 
Karoli ir iszreikalavo nuo jo 
kad jis isztikimai vaikszcziotu 
iszpažinties ir prie Szv. Komu
nijos, kad niekada neapleistu 
Szv. Miszim. Nedeliomis ir 
fcZventomis dienomis ir kad ne- 
užmirsztAi įgiekados Dievo-bai- 
mingai aistis prie Paneles 
Szvencziąhsios.

Mažas Karolis prižadėjo tai 
(ląrj^i ir nežiūrint visu sunke
nybių ir pagundų, jis vyrisz- 
kai bgyd prižadus pildė. Ge- 
riau^bji ir brangiausioji musu 
Mqrna palaiko visus ju kente- 
j ižuose ir prieszinybese o 

tuos kurie praszo jos pa- 
J^»bos.
^■^anny buvo bjauri ir pikta 
r^/^enusi moteris. Ji jau senai 
į visus sanžines sznabždejimus

paskandino degtinėje. Jeigu 
kartais sanžines perspėjimai 
pasigarsindavo laibiau, kad ji 
ja baisa iszgirsdavo, tuomet, 
apglebus velnią, prispausdavo 
ji areziau prie savo szirdies ir 
laikydavo kolei galutinai nu
stodavo girdėjusi ta baisa ir 
pradėdavo klausyti vien tik 
piktosios. Karolis paėmė peles 
in savo globa ir nesziojo jas 
ant gatvių, bandydamas par
duoti. Buvo ta pramone ne- 
merikiausia. Daugybe vaiku 
mėgdavo žiūrėti kaip maži gy
vuliukai bėga auksztyn laipte
liais, žaidžia ir daro daug kitu 
gražiu žaidimu kuriu juos Ka
rolis iszmokino. Jie paprastai 
iszpraszydayo centu nuo savo

; kenezia ir kvailystėmis. To viso pa-'ton. Szio pasielgimą mate ir jo| džiaugėsi dabar kad 
suprasti., sekine buvo kad vaikas pasi-įžodžius iszgirdo ir jo tėvukas, panaszus in savo ’branj 

kuris netikėtai tenai atsidūrė. Vieszpati,
suriko ki- Szvencziausia Motina 

tas vaikas ir jis, dasivijas Ka-I'kentejo neturtą, vargi 
į roll Fox’a, prasze jo gryžti ir 

Tėvukas pastebėjas ta nie-Įdalyvauti, žaidimuose. Bet.jis 
laivo perdaug giliai užgautas 
ir nu'bego sau.

Tu ta tarpa, kada jis buvo 
besisukąs pro kampa in kita kas priėmė ji su Ii 
kelia, susidūrė su tuo mažu se- niais žodžiais, atvirs 
nu ponu, su kuriuo turėjo pa
sikalbėjimu vakar vakare.

“O, mano vaikeli! Mudu vėl kuriuos isztare pas d 
(susitikome. Asz norėjau tave gu ir visas gautas j 

. vanas, atidavė vari 
pardavėjui.

Po szio atsitikiu 
daro visiems vari 
geras, kaip jo ii 
blausia mylėjo Kai 
ris dabar turėjo niP°^a^n^ ^ai'- 
ba mažo seno poni0 s°de. Vai
kai pasidarė tolr}a^s priete-

šinau-į (tare nemalonus, nepakenczia- 
su lazduįmas ir laike sau už pąžemini- 

gatvinis

nėjo ta diena ir da® 
te ir sužinojo apie Karoli. ■ 
fcsto kenezia neteisybe; ir® 
Ino- apie Karoli dar geresni 
■ mone, kaip buvo tureL 
■ur lydumas ji bažnycziojdl 
R Paliksime dabar Kaili 
las ri sutiko duryse Nanny '1 
■g, jaus apmusze savo kriu| 
®gjjiermažai parnesze pinif 

■įvargszas verkia, drebu 
®/,ailanic name, jei yalim ® 
®\o ta iuszna vadinti narni' 
gL'ime paskui sena ponu. Jiį® 

n^B-eno. kaip jau sakyta, gc’B 
u^^oje miesto dalyje, dideliai 

įme, gražiame sode, szale kl 
į. Jau buvo tamsu kada 1 

namon. Szilta, szvieV
■ kuria jis inejo pasį
■ kaip rojus, palvoj
■ gatves namaį 
®fj’elton buvd

Iros 'SzirdB 
u ariyinj^ 
į nebe 
yno i 
lies ®

nl
ni 
Ii 
sugryžl 
sal^, iii 
de jam i 
su tile

nelis,'. gi.« 
Dievo* ir" 
klausymai! 
ne isz gij 
jo Įiasli®

1
na, arba draugais, linkup 

! cziauszkedamas, dažnai vaiz
davo ir vėl sustodavo; eidavo 
m saldumynu ir kiiygu krau
tuves. Tainsios, piktos mintys 
atbegavo in Karolio szirdi. Jos 
sukeldavo negarsu murmėji
mą priesz Dieva, kam ji .sutvė
rė vargszu.

Ypacz viena žiema sene Nan
ny dare jam baisias kankynes. 
Ji pradėjo leisti ant degtines 
visus pinigus isz kur tiktai ju 
sugriebdavo ir Karoliui pra
dėjo vis dažniau trukti maisto. 
Jam buvo jau ne naujiena tu 
reti pietums vien tik sausos 
duonos gabala o apie pusry- 
czius ir vakariene galėjo tik 
sapnuoti. Ir dabar jis buvo 
linksmas ir kantrus, labiau 
kaip visada: jis, mat, rengėsi 
prie dirmavones. Ir Tėvas 
Sautvelis, kuris ji mokino ir 
renge, dasiprotedamas daug 
isz Karolio gyvenimo dalyku, 
apie kuriuos vaikas tyli, mo
kino ji ir drauge su kitais vai
kais ir dar daug ko pamokin
davo ji, kitus vaikus paleidęs. 
Be to jis jam pasakydavo ne
viena padrasinanti žodi ir 
szelpdavo ji'kaip galėdamas.

Kas yra apsiaustas mylin- 
cziu draugu ir giminiu, tas ne
labai supranta ka yra verti už
uojautos žodžiai tokiai sielai, 
kuri kasdienineje kovoje yra 
vienui viena, nematanti isz 
niekur pagėlbos.

Viena diena Karolis po ilgo 
vaikszcziojimo gryžo namo;' 
buvo ta diena labai szalta ir 
snigo taip, kad maža kas dry- 
so iszeiti isz namu. Ir Karolis 
nenorėjo savo mažu peliukių 
judinti isz ju szilto lizdelio 
kad jos ka nors parodytu. Bet Sautvellis apie 
sztai jis sutinka juokinga, se- ! daugiau, ten visiko yra, kaip 
na, mažiuką poną ant Tile gat- asz apie ji sužinojau nuo jo

Nusimętesl 
bu ži u s ir pa 
kius daikl® 
jis tuojam® 
kuriame racB 
tere pilna, a 
mo ir Ona, 1 
geru tėvu vim 
taippr^nijJg

aTztriai KaroiisįiJ®s ji jau pra
dėjo pagauti piktumas, kad 
ežia traukia ji už liežuvio isz- 
sipasakoti visus savo reikalus.

“Visa! Tai netikėtina! Ne
meluok, vaike” tarė senas po
nas.

“Labai gerai, tamista. Kam 
man uždavinėji visus tuos 
klausymus, kuriu žinojimas 
tamistai visai nereikalingas, 
jeigu nemažai man įtikėti?”

Senam ponui patiko tas stai
gus blykstelėjimas Karolio už
pykinto. Jis nusijuokė in balta 
szilkine skepeta, kuri buvo ap
sukta apie jo kakta ir ausis ir 
jis tiktai isztare:

“Sztai szeszi penai tau, vai
ke.”

“Asz nenoriu tamistos sze- 
sziu penu” atsake-Karolis.

“Kodėl nenori ju imti? Juk 
imi pinigus nuo kitu žmonių!”

“Taip, bet tai už baltas pe
liukes, arba už ju žaislus, ku
riuos jos rodo,” tarė vaikas. 
O jei daleiscziau kad man mo
kėtum už tuos klausymus, in 
kuriuos sziadien atsakiau, tai 
galėtum, tamista, ateiti rytoj 
ir vol asz in juos atsakycziau.”

Karolis buvo jau gerai in- 
pykes. Jis nekente seno pono 
ir geriau jam buvo eiti namo 
be peno, negu imti isz jo pini
gą.

“Labai (gerai,” tarė senas 
ponas ir nuėjo savais keliais. 
Jeigu Karolis butu atsigryžes 
atgal, jis butu pamatęs sena 
žmogų dar stovinti ant gatves 
vidurio žiūrint in ji; o jei jis 
butu sekes paskui, butu galė
jas girdėti ji kalbanti in save;

“Puikus vaikinukas; asz vi- 
siszkai tikiu in tai ka Tėvas

j/i sake; dar

jaunesnis 
geriausia

Kuris su savo 
ei mus 
ir pa-

‘Geda, negražu!

nieka.
Nieko nesake sena 

Kada atėjo Kalėdos 
pardavėjas atsilankė | 
nu namus, jaunasis I

l>e nuo 
Ls, ma-

i, ku-
kalbėjosi, gailėjosi 
sze už savo žiaur

r tuo- ju nepakeneziamas su savo di- 
®<ad dybe ir puikybe, tarė senas 
®Jis Felton. “Jis yra neiszaukletas 

o taip pat ir be susipratimo.
“Taip, labai to gaila,” tarė 

ponia Felton.
“Vienatinis anūkas ir jau 

paaugėjus. Bet manau vis mes 
isz jo ka-nors padarysime kaip 
atiduosime in mokykla ir jis 

lįten gaus daug kireziu savo isz 
F puikybei.”

“O ka gera tu visa diena 
darei?” užklausė ponas Karo
lis savo dukters.

“Ryte vaikszcziojau ir dali
nau korteles pavargėliams,

nas

M■p-

■rro-
Įpnant

K. Ponas
geras se

lfies, pilnas

matyti. Už poryt bus Kalėdos 
Xsz noriu kad ir asz ir tu už- 
mirsztume ta nesusipratimą 
kuris vakar tarp mudviejų isz- 
kilo. Po Misziu ateik man pa
linkėti linksmu Kalėdų. Asz 
gyvenu Feltono name bet jeigu 
asz tavo nesutikcziau iszejas 

bažnyczios arba tu už-

■s ponas. 
® ir pelių 
®ln Felto-
■ Feltonu- 
■bai malu
■ su juo 
Kr pęęnra- 
Įis žodžius, 
fniegd žmo- 
Kaledu do-, 
gszui pelių

Ino jis pasi- 
rszams (taip 
.evukas. Ka
roli Fox, ku

mirsztum tai sztai tau užraszy- liais kad kuomet Jyoc^u iszau-
go o senas ponas lr sunus 
mirė ir anūkas Pav€ldejo j u 
turtus, jis savo
vusi pelių pardavinėtoja, neat
stumi bet padare ji savo gery
bių užveizda ir net daugiau, 
kaip užveizda, savo prietelm 
ir geriausiu patarėju.

Brangus vaikeliai, žiemos ir 
dabar yra szaltos, kaip ir se- 

, niau; neturtėliai ir dabar tik- 
• rai kenezia. Daug aplinkui 

mus neturtingu, ligoniu, nuliu- 
dusiu. Jei negalime duot jienw 
almužnu, jei negalime vaiki® 
czioti aplinkuy gu gailestin^j 
mo ir meiles 
nors broliszl

tas ant szios popieros adre- i 
sas.”

Padavęs Karoliui popiera, 
greitai nuėjo.

Karolis Felton sveikas ir 
linksmas inejo in užkandžiu 
vieta. Tenai sutiko tėvuką ir 
stebėjosi jo sausais ir trum
pais atsakymais in viską, ka 
jis sake. Galutinai jis pats sa
vyje tarė: “E, ka ežia paisyti, 
jis toks stebėtinas senas kriu
kis.”

Vakare jis nuėjo in koncertą 
mokykloje. Pirma dalimi jis 
labai gėrėjosi. Jis labai s)var- 

. biu daigtu laike, tai kad isz- 
eidavol kur drauge., bu Ponu 

j Jlaroliines visi szi seneįiJj®

pietų su- i 
tvarkėme j u iszvažiojima o 
paskui rengiausi prie koncer
to, kuris bus rytoj mokyklo- 
•ie-”

Buvo jau lakias ruosztis pie
tų, taigi jis daugiau jau nekal
bėjo apie Karoliukus, nors ju 
visos mintys buvo juodu. Po
nas Karolis negalėjo iszmesti 
isz galv^ to taip skirtingo ju 

siejimo su savo tevu-

Ko meiles. Jo kad gautu augliu. Po
■vo be tikslo ir 
Kingeidumo; bet 
'lar asz neiszduo-

| virszutinius dra
udėjas sziokius to
kius savo vietose, 

nuėjo in salioneli 
ko savo paezia, mo- 
Berumo ir malonu- 

dukteri, tikra
ai buvo

JU 
ūkeli.
L vai

iivieju 
kais.

įkirtu

l bais tai galini 
^raminimo žj 
l^^les prif

T1TC
kambario kede. nustėro,

“Vela suvėlavai, teveli,’ 
tarė Ona, slinkdama kede ar
tyn ugnies tėvui.

“Sztai jau szeszta valanda 
o mes visa popieti laukėme su 
arbata; o sziadien po pietų 
baisiai bjaurus oras.

“Kur buvai?” užklauso po
nia Felton, padavus arbata 
vyrui.

“Ant Tile gatves. Teiravau
si apie ta maža vaika, baltu 
pelių pardavėja, apie kuri mes 
visi turėjom invairiu insivaiz- 
dinimu.

“O! asz labai džiaugiuosiu, 
teveli,” tarė Ona. “Asz ma
nau kad jis yra mažulis szven- 
tasis, kaip mums iszrode.”

“Beveik taip, beveik taip!” 
atsake ponas Karolis. Ir ežia 
apsakė joms visa, ka tiktai su
žinojo apie Karoliuka.

“Jis. yra vienvardis su ta
vim, Karoliuk,” jis pridūrė, 
kreipdamasis prie savo mažo 
anūko. • Bet vaikezas nei nc- 
czyptelejo. Jis žvilgterėjo pu
siau niekinaneziu žvilgsniu ir 
vėl toliau sau skaito.

Szis vaikas buvo su savo le
vukais antras menesis, nuo to 
laiko, kaip jo tėvo pulkas bu
vo paskirtas in Indijas ir jo 
motina drauge iszkeliavo. Na
mie je jis buvo beveik visa lai
ka paliktas pats sau be jokio 
darbo. Motina ji pagadino, ma
ža kiek juo užsiimdama, Jo tė
vas niekada nebuvo namieje; 
gi motina, laikydama ji silpnu, 
nesiuntė mokyklon; jis turėjo 
namini mokytoja, kuris ji szio 
to mokino tris valandas priesz 
pietus. Likusi laika Karoliu
kas praleisdavo su tarnais ku
rie pripildė jo galva puikybe

amas?” uz- 
naause jiKjRuamosi Ona.

“Tarp tayo motinos ir to ne
turtingo viii į|o moeziutes,” at
sake jis karsztai. “Ir pagal
vok” — bet staiga prisiminės 
tarnus, nutilo.

Ant rytojaus žemo visur 
baltavo, pridengta storu snie
go suogsniu. Karoliukas iszsi- 
skubino su savo peliukėmis, 
nes buvo szviesu, graži diena 
ir jis tikėjosi ta diena gerai 
pelnyti, nes daug žmonių 
vaikszcziojo pirkinedami ir 
szio ir to Kalėdoms.

Jis atėjo in augsztesniaja 
miesto dali; jį daugiau buvo 
panaszi in sodžių negu in mies
tą, savo skyrium pastatytais 
namais dideliuose soduose su 
placziais keliais, medžiais ap
sūdytais. Tenai jis pamate bu
ri vaiku, daranezu isz sniego 
žmogų. Kada jie pabaigė savo 
darba, pradėjo metyti sniego 
gromuliais in pypke, kuria in- 
dejo in jo burna.

Karolis, nieko blogo nema
nydamas, kaip vaikas mylin
tis žaislus, pasidaro sniego 
kulka ir mete ja. Kulka patai
ko in pypke ir iszmusze ja isz 
burnos.

“Bravo!” suriko vaiku dau
guma, stebedamiesi rankos nu- 
taisymu. Bet vienas isz ju atsi
skyręs priėjo prie Karolio ir 
tarėjam isz auszto: “Szalin! 
Kokia 
sniego 
mažas

Nei
nei miegas ant grynos szaltos 
aslos nedaro jam tiek kaneziu 
ir nesurinko tiek akyse aszaru 
kiek tie žiaurus žodžiai, ku
riuos jam pasakė Karolis Pel

^^^^ymanros dal®
Kalėdiniai giedojimEį 

kuriuos turėjo atlikti ket|fi 
mokyklos vaikai kiekvienas 
imdaimK: vis skirtinga dali. 
Tai yra gana senas Angliszkas 
geidojimas, mažiau žinomas už 
nitus, bet daugiau turis pamo- 
kinancziu dalyku.

Karolis negalėjo iszkarto su
prasti, kodėl jo tėvukas taip 
dabar in ji pradėjo žiūrėti su 
taip daug iszreiszkiancziu 
žvilgsniu. Nekuriuos giedoji
mo punktus ežia paduosiu ir 
jus suprasite kaip ir Karolis, 
ka mane senas ponas, tėvukas, 
in savo anuka.

Tai buvo gegužes rytmetys. 
Szviesus, gražus szventadie- 
nis, Kada Jėzus savo Motinos 
praszesi, ar gali eiti Jis pažai
sti ir t. t.

Jėzus da mažulis iszejo pa
žaisti ir nuėjo kur buvo daug 
vaiku susirinkusiu. Jis tarė: 
“Ar galiu asz pažaisti, vaikai, 
su jumis drauge? Ar jus žaisi- 
te su Manimi?”

Bet jie Jam atsake: “Ne”— 
jie buvo ponu ir poniu vaikai; 
O Jis, isz visu neturiingiauses, 
Gimęs gyvuliu tvartelyje, 
Malonus Jėzus in Ji kreipės, 
Ir nei juokėsi, nei szypsojos 
Bet aszaro's liejos isz Jo akiu 
Kaip gausus lietus isz debesų.

mylėtu. Aj* 
tai daug, jeii^Mftlaujama rJ 
mus kad patartume kelis 
drasinimo žodžius nusimin 
siems kad iszsižadetume maž
možio delei suszelpimo vargs- 
taneziu. Ar daug? Ne, tai nie
kis. Ar gali būti kas nors per
daug daroma isz meiles mus 
geriausio Vieszpaties ? Mes 
niekuomet ir niekada negali
me užtektinai Jd mylėti, nieka
da nepajiegsime padaryti tiek, 
kad nors milijonine dalele mus 
dėkingumo galėtume Jam isz
reikszti. Nepamirszkime bran
giausios musu Motinos, Mari
jos, praszykime Jos pagėlbos,. 
kad save ir visa, ka geriausio 
turime, paves tume Jam, kaipo 
Kalėdų dovana. Paveskime sa
vo dovanas per Ja, nes galime 
tada tikėtis lead jos bus priim
tos. Nes Jos sunui patinka vis
kas, kas Jam duodama per Jos 
rankas ir mes pasiliksime isz- 
ganyti per Jos globa. Galas,

MOKYKLOJE.

tiesa turi mesti in mus 
žmogų, tu purvinas, 

verszi ? ’ ’
Nannes kriukio kirlys,

Karolis vis labiau raudo ir 
jautėsi labai nepatogiai po tė
vuko žvilgsniu. Jis numanė 
kad tėvukas mate jo nemanda- 
gųma, koki jis parode rytme
tyje mažam baltu pelių parda
vėjui.

Ir szis neturtėlis, kuris ga
vo i nei t i in koncertą, dėka tė
vo Sautvello, savo vienatinio 
prietelio, kuris, kaip galėda
mas, lengvino jam gyvenimą,

Daraktorius kalba in vai
kus: — Žąsis yra labai nau
dingu paukszcziu. Turime isz 
jos labai gardžia mesa ir da 
kitokia nauda. — Pasakyk 
man, Nosaiti, kokia da turime 
nauda isz žąsies?

Nosaitis: — Asz, ponas da
raktoriau, nežinau nes mes žą
sų nelaikome.

Daraktorius: — Na, oka tu
rite namie lovose?

Nosaitis: — Mes lovose turi
me daugiausia blakių.

—- Dovanotu gerymu du 
kart teip nusilaksi.

—■ Jeigu kas užsipelno ant 
nelaimes, privalo verkt pats 
ant saves. '

1 >
»
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MILTAI

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

NUŽUDYTO ŽMOGAUS 
AKYJE RADOSI PAVEIKS
LAS ŽUDINTOJAUS KURIS 

LIKOS ARESZTAVOTAS.

dine,ja, I 
Hones iri 
musu be] 
datvrenu

p ir r 
imt: 
veil

stasis 
slapti

paveiksią 
žadinto, ju 
ranka su

TURĖJO JESZKOTI RAiVlU 
MO ANGLIJOJ DEL SAVO 
ANTRO SŪNELIO KURI 

KERSZINO PAVOGT.

W)gi pa 
■rka ku 
likos pa

teita sukata apleido Amer
Anglijoje. į

darė su 
t Bruno 
'vpgti ir

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

naujo m<| 
nesz mani 
gilinki, bl 
kokis pas 
metelis, b 
kad bus g

; Apie 
pažint 

. . .25c 
skaity- 
sekan-

po sa
Slieką-

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėlė in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty

/AIK UOin

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

|Union National BankI 
$KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.i| 
| MAHANOY CITY, PA. p

i,^į— Du ne- 
nuszove ant 

geležkeliu vice-minis tori 
Yu-jen. Manoma kad tai 

tu Japonai pasiredia

| io szeimyna 
Įzkia ir “lais 
[ame negalėje 
Kur Lindber 

lai i >

Lindberghas ir jo pati kurie p' 
ka ir apsigyve J

Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiūskite 
25c. stempomis o gausite per. 
paczta. . . :■■■■)■■i

STOVYLAS DEL KALĖDŲ 
DIEDUKO.

KANCZJOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

W. D. BOCZKAUSKAS - 9
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

gerai žinomas 
are PaUedelio 
wa Ii ko paezia 
®iRseres, *isz

Gaunate daugiams kepaliu 
geresnes duonos

pirma diena
- Galvos Skausmą

Gydudile-Tabletai. in 30 minutu 
Mostip-Nosini laszai. Gausit aptiekota

sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI

kai ir suau- 
d aplaikyti 

pacztiniu 
Plans’’ parodyt

np,■- 

v" i^^yiH-je j- 
nepavogtu kai® 
.;<> broliuku km® 
Hauptmanas ket® 
nužudyti.

Nuo kokio tail 
berghas aplaikiho 
kersztus nuo va ik 
pavogs jo antra .si 
privertė Lind’beril 
apleisti savo tęvi J 
va-sklvna” knrM

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztmiu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t) t. Bell Telefonas 78.

į520 W, Centre St., Mahanoy City

SAULE” ahanoy City, Pa.

L Tamaqua, Pa. 
®zkevi('zius, \ 
Eam mieste, m 
neria. Velionis 
■ vaikus injfl

tonu akmeniu 
s pers t at o Kali 
likos pastatai 
taipgi vadint 
Indianoj.

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

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-316 Mulberrv .St., Reading. Pa.

pažystami ir iprie- 
Mares Budreviez- 
yra manadžerka 

dirbtuves Phillip— 
ido kada dagirdo, 
puti pasveiko po

> važiuoti 
[racijos, in Pbttsvi-

Daktaras Bur- 
isz Pottsvilles

laiko Liud
ijo visokius 
Ivagiu, kad 
mieli ir tas

it ju ta
tai įieprisipažinb. Daug 

žmonių liudijo pripszais ji. 
Vaikus nužudė in laika deszim- 
ts metu, bet tik praeita, meta 
apie tai palicija i szszni pinojo 
kada dingo asztuoniu metu sie- 
ra'tele, ir tula motere mate 
kaip ji nuėjo pas Herbertą, bot 
isz tonais daugiau uesugryžo. 
Palicija padare krata jo skiepe, 
surasdama kaulus mergaites.

dovanojo ir puiku 
riame tasai stovyl 
statytas. Tu taji ij 
tineja laiszkus v« 
gu-sieji žmones >; 
adgal laiszka f si 
ženklu ‘‘Santa 
jog aplaike laiszka nuo to gar 
singo dieduko. '

d 411 E. Pine St., Mahanoy City &
n Telefonas, 501

tolei panoj 
i u tęs, '’ kuri, 
marškiniu 
Jonės, nulii 
kad vos t rn 
keliu operacijų, t urej< 
vela ant opi 
lies ligonini' e.
ko (Lukszait i.s) 
padare pase 
ir Mariute k 
gryžti namo.

kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Uz- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus........25c

No. 169 Septinios istorijos apie 
Dorybe ir Mielaszirdingumas; Pa
skutinis Pinigas; Laisve; Pražuvę 
Miszkai; Apleista Naszlaite; Jeszkok 
aukso szirdyje; Lape ir vynuoges. 
Preke ..........  25c

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
e Barbele; Mokytoja; Veh^zkos

'tiUakiejlindi' š> 
ežio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevti; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu ......................25c

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo rtiu- 
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 .............................  15c

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

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Mej^a; Pakaruo
klis. 220 puslapi....,.............35c

No. 175 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrus 
Piemenelis; Isz ko susidarė Jlnglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu jAima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke ....................................... V. 15c

v ::
t vergo ryta, ®P|Į^Wmlcmnn 
SS. Petro irdrovylo bažnyczio

Mes mokame aukszcziausia 
marketo kaina.

Neparduokite bet raszykite 
pirma pas mus.

Kurt H.Schurig&Co.
50 BROADWAY 

NEW YORK

Nuo Reumatiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitį ir tikrg 

palengvinimu

$ Federal Deposit Insurance | 
m Corporation K

rus regėjimas žmogaus mirusio 
baimėje, Įjūris mirsztancziam 
padare daugiausia baimes, pa
silieka jo aikyse po mireziai. Iii 
lai daugelis žmonių da ii- szia- 
dien tiki daugeliuose sklypuo
te. Dabar palicija szio mieste
lio ne tik užtvirtino tai bet 
nuo mirusio žmogaus akiu nu
traukė fotografija kaipo pa- 
iiudinima, kas taja žudinsta 
papilde. Kelis menesius adgal 
Lima ('haves, nužudė keturis

J A, J. Sakalauskas
•■i LIETUVISZKAS GRABORIUS į&pkam0:
$ Pirmos klasos patarnavimas-;os ap

25c 'd ’’’ Of'53* Dviejose Vietose
$331 W. Centre St., Shenandoah $ 
$ Telefonas, Dial, 2-1512 8

trumpi pasaklntymai Ir t. t.
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 api® 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai 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 sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidutis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu.................... ■............ 35c

No. 118 Istorija apie Ali Babą ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... 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 nemano. 58 
puslapiu .. .

No. 121
Valkijozai; 
skialbtojas.

No. 123
Stebuklingas 
grabelis; Drąsus szuo; Koleva; 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

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

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

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žemė; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. : 58 puslapiu..—15e

No. 131 Pujki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.. . .35c

...................  15c
Trys istorijos apie Trys
Iszmintinga rodą; Ap-

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

zerkolas; Sidabrinis

r;imi;iĮ^®\-(..iHi

— Straik<i,s Knickerbocker 
kasyklosią misibaige, ir vacz- 

driO&RS (^nil'll likos vela, priim
tas migai 'HTdarba. Buvo jisai 
pi'aszalihtas, kada neprižiūri li
ejo gerai parakiniu magazinu 
isz kuriu butlegerei pavogė ke
lis tonus parako ir dinamito. 
Readingo kompanijų davė jam 
kita darbu. Jeigu kompanije 
nebutu ji priėmus adgal in dar
bu tai 8,000 anglekasiu ker- 
szino straika.

155 Puiki istorija apie Sza- 
nedora žydą. 136 pus....25č
156 Puiki istorija apie Ma

lūnas girioje. 77 puslapiu .... 15c
No. 157 Juokingas apraszymas 

apie Savizrola; Didis klasteris. 4d 
puslapiu ..........  15c

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

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

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

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

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

No. 163 Penkios 1 istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu....................25c

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.......... ..................... loe

No. 168 Devynios istorijos, šn 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto

iivo šuneliu :/kad įsigyvenimu 
s turetf
ikiu

siovylas, kuri 
(iii Dieduką, 
mieste kuris 
Santa ('lauš, 
la padovanojo Carol A^Bar- 
rett, isz Chiėagos, kur> stovi 
szale stovvlo, kuri

^Kstantis Nakui ir 
®lele knyga. 27 An- 

Yra tai ketvirta 
■ki<u knygas, tas parn- 

■mis ji labai patinka. 701 
■tiu, 150 paveiksiiu, gera 
sra. Drucziai ir puikei ap- 

deklinais iszmargintais vir- 
fDidumas knygos, 9'4x6% 
lirkjte o nesigailėsite, 82.00

Kapitonas Velnias. Pui 
tymas, didele knyga, 404 
* Popierinei apdarai. 50c 
; Prakeikta, meilingas kri- 
as apraszymas, 202 pus. 35c

Vaidelota, apisaka is? 
puses szimtmeczio, isz-

ŽMONYS SKAITO DAU- 
GIAUSE EIBLIJE.

London, Anglija., — Biblije 
bus ir ant toliaus dtiugiausc 
skaitoma knyga ant svieto, 
kaip tvirtinti Biblijos Draugti- 
ve, nes ant viso svieto praeita 
meta parduota vienuoliJka mi
lijonu knygu. liaszta Szventa 
atspaiullno net 692 kalbosia.

re yra nežinoma.
Mineral Wells, Tex. —. Ar- 

mota, isz kurios ketini) szauti 
va per Kalėdas, staigai tru- 
ir užmusze Darata West- 

»ok, kuri prisižiuriiiejo ka- 
armota parengi nėjo ant 

adymo. 4
jos Angeles, Calif. — Gy

ventojai , Kalifornijos turėjo 
netikėta Kalėdų dovana kada 
gamta, siljudo ir padovanojo 
jiems smarku drėbė j ima že
mes. Torielkos ir rakandai 
•zokinejo kazoka ant stalu. Di
deliu bledžiu nepadaryta.

Atlantic City, N. J. — Kalė
dų ryta ugnis kilo McCrory

Vaitas 
žios akys 
kas karalium. 61 puslapiu ..........15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuoga'is. 62 
puslapiu ..........................................15e

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

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

apartamente; 40 žmonių turė
jo apleisti kambarius laike di
delio szalczio.

Manila, Filipinai. —- Laike 
vėtros 37 žuvininkai gavosi 
ant mažos salos kada ju laive
lei nuskendo. Kiti laivai juos 
iszgial'bejo in laika po dvieju 
dienu.

Senas metelis mus aplei- 
llinkime jam geros ke- 
I tegul neszasi su savim 

la.s ir vargus kokius 
per szimet, o laukti 

to su vilczia, kad at- 
s daugiau ramybes ir į Braganca. Portugalija 
•t ir tai sunku inspeti pSeiii žmones tiki kad pas 
įrodys tasai jauna? 
et vis turėkime vilti 
oresniu už praeita.

No. 100 Tul 
Viena, puiki did 
biszkos istorijj 
spauda tos p® 

kad žmnn® 
didi'iu pushv® 

.‘įpij^^B

Sziupinis (t dalis), tai- 
sekanti skaitymai Ha isz m;v 

ka negalei 
1 Girtuo® 
[įlybe m(|^l 
fc,kaip ii®

AS KNYGU U’2 Tr5’s istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . .žūcĮ

No. 133 Dvi istorijos apie Ne- j 
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al ; 
ksni, 62 puslapiu...........................15c j

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

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai; Dainele; Kvailys; Nu- j 
mirelis ir Velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus,* (su paveiks
lais): Kalėdos amerikoniszko valka
tos; Keturios dalis meto; Apie Pava
sari, Vasara, Ruduo ir Žiema; In ka 
nekurie žmonis tiki; Kaip nekuria 
Lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus; Misles; Kaip tu
rite pasielgti namie, ant ulyczios, su- i 
sirinkimuosia ir t. t., Žolių vardai; 1 
Tavo giliukninkos dienos; Žmonių Į 
skaiezius; Saule geriausia vedintoji I 
Preke . ............ ...........................15c j

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

No. 140 Keturios istorijos api® 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie • 
Žibinte bažnyczioje; Sugertuves i 
traukije; Alute duktė kun. Kerniaus; j 
Boksztas ant salos Dago. 64 pusią-1 
piu .................. 20c

No. 1-11. 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 Mateū- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu .............. .  . .. .......................... 15c

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

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

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

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

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

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos; pasaka ma- 

i nu Dzedzes (Dzukiszka); Viena ne- 
dele teisybes; Iszgydintas; Nedoras 
Dede; Atsigavo; Valkata; Paukszte- 
lis Jezuso; tęipgi keletą juoku ir ki- 

^įokiu paskaitymu 48 pus.......... 15c
150 Keturios istorijos api® 
akmenoriaus; Flora; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

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

Tamas; Vargdienis Jonu-

Lie1 uviszku už!i‘-ku. Si 
^■<®is, 177 dideliu puslapiu.

101 Trys istorijos, apie 
■liFje pas Maurus, Vieszkelio Du<>- 

K'Talaitis Žmogus. 12’ pus. 25c
105 12 Istorijų: Nedarykia 

Kritimo terp vaiku ir milekia visus 
■giai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
B>j<> tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kttezia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka....................................25c

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

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

No. 108 Szeszios istorijos apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus. priminimai; Szeparka; 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku; Didžiausi tiltai; Planetos 
sveikata; Geros rodos; Kaip 
atmaina oro. 59 puslapiu.. . .

No. 110 Sziupinis, puikiu 
mu (antras dalis), talpinasi 
ežios istorijos: Dievo sureda; Velnias 
namieje; Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo; Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka; Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti; Pasaka apie^rkluka-ku- 
pruka; Teipgi keletą juoku, Geru ro 
du ir t. t., 48 puslapiu............... 15c

No. 111 
pinasi 
iszo iszlins; Apie boba 
savo liežuvio 
Jurf is; Gjd®|

žmonis — visa szeimyna. Ka 
da vienas isz palicijaiitu ap 
žiūrinėjo lavonus, vieno akysi 
pamate nepaprasta 
kuris aiszkiai rode 
Chaves su iszkelta 
kirviu. Ir tas paveikslas miru
sio žmogaus akyje buvo nufo
tografuotas.

Universiteto profesoris Me- 
duello, aiškindamas taji ste
buklą ’kad panasziuose atsiti 
kiniuose, kur žimogaus nervai 
yra smarkei užgauti, akies 
nervu centras atmušza, laike 
baimes, paskutini regdjima in 
aki ir pasilieka jame Imip ant 
fotografijos.

Žadintojas negalėjo! iszsi- 
kalb/>t; nuo kaltes nes davadas 
jo prasikaltimo 'buvo 
aiszkus..

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborim 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
xs—« Geriausia Ambulance
Us. patarnavimas s z i o j ZV 
Z/ apelinkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena'ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio II 
Grabu. Laidoja nu- Į| 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. |l

Turiu pagialbininke Į» 
Jį moterems. Prieinamos JL 

prekes.
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-.T

^feheffield, Vok.,— Ma 
lWt, kuris nužudė net 29 vai
kais, likos iiusprenstas p er suda 
anl pakorimo. TasaJ rakalis 
prisipažino prie iiiiižij.diiumo 
vaiku, bet ka padare s 
vonais

Ameri
konas turi bėgti isz savo tevy 
nes jeszkoti saugesnes vjeto. 
svetiniam sklype, tai iszfikru 
ju Amerikoj dedasi tikra vėl 
neva kad negali apsaugoti sa 
vo padonus nuo barnį 
tieriu, vaik-vagiu 
szetonu kurie^yko 
gaus kadJ^^BM

Shanghai, Kin. 
žinomi žudintojaį 
smert 
Tang 
padare 
kaipo Kinczikai.

Philadelphia. — Daug žmo
nių likos užmuszta ir sužeista 
per Kalėdų szverite visose da
lyse Amerikos. Pennsylvanijoj 
automobilei užmusze 18 ypatu 
ir sužeista 84.

New York. — Puikei pasiro
džius mergina kuri laike ran
koje masznele, bet buvo tusz- 
czia, likos surasta nužudyta 
apleistam name, skiepo, kuri 
buvo paslėpta po krūva pele
nu ir senu laikraszcziu. Mote-

PAIN-EXPELLER
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