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Isz Amerikos
FORDAS PADIRBO AUTO
MOBILIU UŽ 13 BILIJONU 

DOLERIU.
Detroit, Mich. — Nuo kada 

prasidėjo Fordo automobiliu 
dirbtuve, 33 metai adgal, tai 
isz jo fabriku iszejo 24,500,000 
automobiliu kuriu verte yra 
apskaityta beveik ant trylikos 
bilijonu doleriu. Grynas pelnas 
po užmolejimui darbininkams, 
taksas, už materijola, kasztus 
užlaikymo fabriku ir 1.1., pasi
liko '824,0120,144 (doleriai. Jo
kia kita pramone sziadien ne
gali lygintis Fordo dirbtu
vėms. .

VAIKAI RADO
$1,242 SENAM SZIENIKE.
New York. — Keli vaikai 

jeszkodami ka tokio naudingo, 
ant miesto szaszllavyno, rado 
sena szienika kuri pradėjo 
draskyti. Vienas isz vaiku už
tiko pundeli kuri iszriszo ir ra
do jame pundą bumaszku. Ki
ti vaikai ji apsiaubė bet tasai 
dūme namo su pinigais. Kada 
motina vaiko perskaitė pini
gus, rado kad buvo 1,242 do- 
ierei. Prie ko tasai szienikas 
prigulėjo ir isz kur likos at
vežtas tai nedažinota. Gal ko
kia ’ motere .paslėpė pinigus, 
mirė ir niekas apie tai nežino
jo.

NAJORKAS SZIADIEN TU
RI 7,363,624 GYVENTOJUS.

New York. — Miestas Na- 
jorkas ir priemiescziai szia
dien turi 7,363,624 gyvento
jus. In laika szesziu metu pri
augo tenaitiniu gyventoju 
408,932. Už keliu metu inspe- 
tojai tvirtina buk tasai miestas 
užaugs didžiausiu ant svieto.

KUNIGUŽIS MYLĖJO MER
GINA DAUGIAU UŽ 

KRISTŲ.
St. Paul, Minn. — Visi Pro- 

testonai szio miesto baisei in- 
irszo ant pastoriaus, Danie
liaus Murili, kuris yra pacziuo- 
tu žmogum ir turi szeszis vai
kus ir raszydavo tankiai mei
lingus laiszkus in savo patogia 
parapijonka, Emily Whiteoff, 
20 metu amžiaus.

Motina ana diena užtikus 
tuos meilingus laiszkus nuėjo 
pas pastori pakiszdama jam 
po nosia tuos meilingus iszpa- 
žinimus. Pastorelis prisipažino 
prie kaltes ir atsisakė nuo ku
nigystes. Laike teismo laiszkai 
buvo perskaityti kuriuose jis 
rasze buk: “Asz tave, Emiliuk, 
myliu daugiau už pati Kris
tų 1” — Matyt kad tasai dva- 
siszkasis buvo skystaus tikėji
mo žmogus.

$750,000,000 PADOTKU NUO 
GAZOLINO.

Washington, D. C. — Auto
mobilistai praeita meta užmo
kėjo valdžiai padotku nuo ga
zolino, daugiau kaip 750 mili
jonu doleriu. Paczioj New 
Yorko valstijoj automobilistai 
užmokėjo valdžiai 172,62,481 
dolerius padotku arba daugiau 
kaip kitos valstijos.

SUKAPOJO
VISA SZEIMYNA

VYRAS INSIUTES NUO DI
DELIO UŽVYDEJIMO, NU
ŽUDĖ PACZIA IR 6 VAI
KUS IR BURDINGIERI.

Indiana Harbor, Ind. — Ce
lestino P. Gonzales, 36 metu, 
insiutes nuo didelio užvydeji- 
mo, nužudė savo paczia, szeszis 
vaikus, savo burdingieri ir 
pats save. Gonzales po tam 
atejas in fabriką Inland Steel 
Co., nuszove ant smert savo 
burdingieriu, Jose Aro, su ku- 
riuom drauge dirbo po tam 
pats sau paleido kulka in kru
tinę ir atliko ant vietos.

Palicija, dažinojus kur gy
vena Gonzales, nuėjo namo 
praneszti jo paežiai kas atsiti
ko bet rado duris užrakytas. 
Kada duris iszverte ir inejo in 
vidų, persistatė jiems baisus 
reginys: ant grindų ir lovose 
rado Gonzailiene ir ju szeszis 
vaikus, nuo 2 lyg 17 metu, su
kapotus kirviu. Kambaryje ne- 
iszrode kad butu buvę kokio 
galėjimo, matyt jog inszeles tė
vas sukapojo vaikus kada tieji 
miegojo.

Pagal kaimynu apsakymą 
tai Gonzales buvo labai užvy- 
dus savo moterei ir mane kad 
burdingierius turėjo ™eilįpgU5 
susineszimus su jo paczia. Aro 
radosi pas Gonzalus ant burdo 
per daugeli metu.

PARĖJO ISZ DARBO; RADO 
MOTERE SUPJAUSTYTA.
Norristown, Pa. — Alfredas 

Hauffman, 46 metu, parejas 
isz lauko nuo savo farmos, ra
do savo paczia gulinczia ant 
grindų su perpjauta gerkle ir 
supjaustytoms kojoms. Vyras 
nuveže motere in ligonbute bet 
negalėjo’ dalžinoti kas ja taip 
baisiai sužeidė nes motere yra 
labai silpna o gal jeigu kiek 
turės pajiegu tai bus galima 
dažinot'i kas su ja taip pasiel
gė. Manoma kad tai kokis val
kata užklupo ant moteres kada 
vyro nesirado namie.

DIONNAI SUSILAUKĖ 
SŪNELIO.

Callander, Kanada. — Elzi- 
re Dionne, motina penkių duk
relių (kvintukiu), kurios yra 
gyvos ir sveikos, ana diena pa
gimdė sūneli kuris svėrė asz- 
tuoriis svarus. Penkios sesutes 
dabar turi nauja broliuką bet 
vargiai ji greitai pamatys.

PERPJOVĖ VYRUI GERK 
LE KAD TASAI UŽ DAUG 

, KRIOKĖ.
Parkersburg, Va. — George 

Mowery, 37 metu, turėjo pa- 
pratima kriokti garsei laike 
miego. Tasai kriokimas taip 
sunervavo jo motere kad ji, ne
galėdama ilgiaus nukensfi to, 
atsikėlė isz lovos, paėmė vyro 
britva ir perpjovė jam gerkle. 
Pusgyvi vyra nuveže in ligon
bute kur daktarai susiuvo žai
dusi ir kaip rodos vyras pa
sveiks. Motere likos uždaryta 
kalėjime pakol vyras visiszkai 
pasveiks po tam turės stoti ant 
teismo.

NELABA MOTINA PRIRI- 
SZO DU MAŽUS VAIKUS 
PRIE LOVOS DIDELIAM 

KARSZTYJE.
Philadelphia. — Myne žmo

nių susirinkus prie namo Mrs. 
Marion Shanks, 29 metu, szau- 
ke kad ja užmuszt už nelaba 
pasielgimu su savo dviem ma
žais vaikais. Motina per visa 
diena nesirado namie tik spor
tavo su kokiu tai Williamu 
Davis. Iszeidama isz namu pri- 
riszo prie lovos 2 ir 4 metu am
žiaus sūnelius, palikdama juos 
karsztyje, be maisto ir van
dens. Motere su vyru likos pa
statyta po kaucija o vaikai ati
duoti po priežiūra miėlaszir- 
dingos drauguves.

APLEISTA MOTERE
PRIBUVO ISZ TĖVYNĖS 

JESZKOT SAVO DINGUSIO 
VYRO KURI SURADO GY

VENANT SU KITA.

Patterson, N. J. — Nekurie 
vyrai, kurie pribuvo czionais 
in Amerika, mano kad pasi
slėps nuo nuskriaustu moterių 
kurias paliko tevyneje ir czio
nais susinesze su kitoms. Bet Į 
nepasislepi czionais nes toki1, 
vyra pasieks teisingysta 'kaip 
tai atsitiko su Tadu Krolicku.

Tadas, pribuvęs in Amerika, 
isz pradžių raszinejo pas savo 
apleista paczia bet in koki tai 
laika paliovė raszinet laiszkus 
pas nuliudusia motere. Nubo
do jam ra-szyti suraminanczius 
laiszkus, taip kaip daro dau
gelis panasziu vyru czionais.

Nuliūdus ir apleista vargsze 
sumanė keliauti in Amerika 
jeszkoti savo vyro. Nežinojo 
kur vyras randasi bet gavo ant 
tiek drąsos kad pasirenge in 
ilga kelione.

Ant laivo susipažino su vie
nu savo itautiecziu kuris jau 
antru kartu keliavo in Ameri
ka ir kalboje apie jos vyra, ke
leivis apreiszke moterei kad 
pažysta jos vyra ir žino kur 
tasai gyvena ir taipgi apreisz
ke moterei kad jos vyras apsi- 
pacziavo keli metai adgal su 
kita motere susilaukdamas su 
ja kelis vaikus. Keleivis para- 
sze jai adresu jos vyro ir mo
tere netikėtai pribuvo pas vy
ra. Nebuvo tai szirdingas pa
sisveikinimas nes kaimynai 
dažinoja apie pribuvimą mote
res, pranesze apie tai. valdžiai 
kuri vyra aresztavojo už sve- 
tim-moteryste ir dabar bus su
gražintas adgal in Lenkija su 
savo motere.

Panasziu atsitikim.u czionais 
jau buvo daug ir lai szitas bu
na prasarga del kitu vyru ku
rie panasziai gyvena kaip Kro- 
lickis.

VIESULĄ SU PERKŪNIJA 
PADARE DAUG BLEDES.
Worcester, Mass. — Praeita 

Ketverga, vidurinėje dalyje 
Massachusetts perejo smarki 
viesulą su perkūnija kuri pa
dare milžiniszkas bledes, už
degė daugeli namu, sudegino 
keliolika tvartu, iszverte tele
fono stulpus ir iszkule daugeli 
langu. Daugelis stogu nunesz- 
ta nuo namu.

ISZ DIDELIO PIKTU
MO KRITO NEGYVA

PRASARGA KITOMS 
MOTEREMS.

Pittsburgh, t’a. — Ant kai
mynu paszaukimo pribuvo pa
licija in namus Mikolo Miaz- 
go, ant South Side, kad aresz- 
tavoti Miką už nužudymą sa
vo paezios. Kada palicija at
važiavo su patrule, persitikri
no kad motere bebuvo nužudy
ta bet staiga! (sukrito negyva, 
mirdama nuo uŽsikietejusio 
piktumo, susipykus su savo 
vyru už menka dalyku.

Mikolas, drauge su dviems 
burdingieriais, pasakė palici- 
jai buk taja diena parnesze isz 
buezornes kelis svarus mėsos, 
praszydamas paezios kad isz- 
virtu jam geros sriubos. Pa- 
cziul-e nenorėjo taja diena vir
ti nes buvo gana karszta ir už
sispyrė mesa iszkepti. Nuo to 
prasidėjo ginezas ir moterele 
taip užpyko ant vyro kad jai 
tulžis truko ir atliko ant vie
tos. — Tai-gi, moterėles, sau
gokitės nuo pervirszinio užpy
kina o nes ir jums panasziai ga
li atsitikti.'

GAVO BONUSA, APSIPA- 
CZIAVO IR NUSIŽUDĖ.
Ledgewood, N.. J- — Regi- 

naldas Twilley kėlės sanvaites 
adgal aplaike bonuša nuo val
džios, apie 600 doleriu. Neži
nodamas ka daryt su tiek pi
nigu, apsipaeziavo Subatoje o 
Panedelyje atome sau gyvastį 
per nusiszovima. Paliktam 
laiszkelyje pa rasze: 1 ‘ Buvau 
baimėje kad netekau proto da
rant 'tai, ka padariau, ir geriau 
mirti ne kaip kentet.”

ATKASĖ SENOVĖS MIES
TĄ KURIS GYVAVO 4,500 

METU ADGAL.
Lynch, Nebr. — Jeszkotojas 

senoviszku užlieku, profeso
rius Bell, isz Nebraskos Uni
versiteto, su asztuoniais stu
dentais, atkasė senovės miestą, 
czionaitineje artimoje, kuris 
yra gal seniausiu miestu kokis 
kada vieszpatavo Žieminėje 
dalyse Amerikos. Miestas ra
dosi po pieskoms pustyneje ir 
pagal profesoriaus apskaityma 
tai turi nemažiau kaip 4,500 
metu senumo. Pagal apskaity
ma tai miestas turėjo būti tris 
mylės ilgio ir puse mylios plo- 
czio. Tarp griuvėsiu surasta 
daug visokiu indu kas parodo 
kad gyventojai buvo iszmin- 
tingi žmones.

KARSZCZIAI PASIBAIGS 
SZIA SANVAITE; 636 ŽMO

NES MIRĖ NUO 
KARSZCZIO.

Chicago.— Pagal pranasza- 
vima oro inspetoju tai apie 
Utarninka karszcziai apsimal- 
szys ir bus daug vešiau. Vėses
nis oras pribus isz szalies Pa- 
cifiko mariu. Po visa Amerika 
mirė nuo karszczio 636 žmones 
ir tukstaneziai apsirgo. Farme- 
rei aplaike milžiniszkas bledes 
nuo sausumos ir karszcziu, 
daugiau kaip 50 milijonu dole
riu. . , .

PERPLAUKS
MARES DIDELIO-

JE BACZKOJE
KURI KASZTUOS $1,000.

Buffalo, N. Y. — Ernestas 
Bigaszevski apreiszke savo 
draugams kad ketina atbūti 
nepaprasta kelione per mares 
dideleje bacz'koje kuria jau pa
liepė dirbti o kuri kasztuos 
tūkstanti doleriu. Pinigus ap
laike kaipo bonusa.

Ernestas iszplauks toje bacz- 
koje isz Battery, New York, 
kuri turi devynes pėdas augsz- 
czio ir apie septynes pėdas il
gio.

TRUMPOS ŽINUTES
Hattiesburg, Miss. — Trys 

vaikai sudege ant smert o ke
turi apdege kada kilo ugnis 
laike rodymo /'krutamuju pa
veikslu namie.

Whitestone, N. Y. — Dvi 
merginos likos užmusztos ir 
trys pavojingai sužeistos per 
eksplozija gazolino ant ,laivo 
“Commodore”.

Troy, N. Y. — Ant seimo mo
terių Kariszku veteranu, apal
po 29 moteres nuo karszczio 
kokis czionais vieszpatavo.

Anadarko, Okla. — Karisz- 
kas balionas truko czionais per 
ka likos užmusztas vienas le- 
kiotojas ir du sužeisti.

Albany, N. Y. — Ant farmos 
Hommer Berryman likos nu- 
trucintos 42 kiaules, isz neži
nomos priežasties.

Bar Harbor, Me. — Apie 200 
žmonių likos pasekmingai nu
imti nuo laivo '“Iroquois” ku
ris užėjo ant pieskyno kada 
plauke isz New Yorko in Ban
gor.

Malaga, Iszpanija. — Socia- 
liszki kalinei apvaldė czionai- 
tirii kalėjimą po trumpos mai- 
szaties kurioje likos sužeista 
apie 20 kaliniu ir dažiuretoju.

MOKSLAINEJE.

Daraktorka: Vincuk, pasa
kyki! man, kaip vadinasi tasai, 
ka iszvede žydus isz nelaimes?

Vincukas: U-gi Madžierius.
Daraktorka: —Kvailas esi, 

no Madžierius tiktai Maižiesz- 
ius. O kaip vadinasi tie pasiilei- 
dia miestai ant kuriu Dievas 
užsirūstinęs paleido ugni isz 
dangaus ir juos sudegino?

Antanukas: Asz užmirszau.
Kitas vaikas: Asz žinau.
Daraktorka: Tai pasakyk 

vaikeli.
Vaikas: Smala ir Kampara.

PENKI MILIJONAI KIN-

CZIKU MIRĖ NUO BADO.
Chengtu, Kinai.,— Badas ir 

ligos buvo priežastim iszmiri- 
mo penkių milijonu Kincži'ku 
Szechuen provinci j o j. Kiti mi
lijonai taipgi iszmire isz prie
žasties sausumos, kokios ten- 
aitiniai gyventojai nuo seniai 
neatmena. Valdžia stengėsi 
užbėgti badui, bet lyg sžiam 
laikui mažai pagialibejo del te- 
Uaitidiiu gyventoju.

Isz Visu Szaliu
NEPAPRASTAS ATKER- 

SZINIMAS TARNAITES.
Radoinas, Lenk. — Czionai- 

tiniai gyventojai persieme ne
paprastu atsitikimu. Tarnaite, 
Janina Kogut, likos praszalin- 
ta nuo dinsto per gaspadoriu 
Szmeida ir geisdama jam už 
tai atkerszyt, pagriebė pusan
trų metu sūneli in glebi ir szo- 
ko in gilu szulini. Kada juos 
isztrauke vaikutis ir tarnaite 
buvo negyvi.

VILKAS NUNESZE 6 METU 
VAIKA.

Vilnius. — Kaime Mikalisz- 
kiuose atbėgo ant kiemo Vla
do Sukomlinovo didelis vilkas 
kuris pagriebė isz pulko vaiku 
szesziu metu Jonuką ir nubėgo 
in girria. Aut riksmo kitu vai
ku, subėgo žmones ir su pa- 
gialba szunu pradėjo vytis 
paskui vilką kuris persigan
dęs pamėtė vaika ir nubėgo to
linus in girria. Ant giliuko vai
kutis tik mažai likos sužeis
tas.

VAIKAS NUSZOVE 
“GILTINE”

KURI ATĖJO PAS TĘVA 
JESZKOTI PINIGU.

Mezo'boreny, Vengrai.—Kai- 
muotis Gratz, pardavė ant jo- 
marko dvi karves, o pinigus 
pasislėpė senam kupare ant 
virszaus. Ant rytojaus nusi
davė ant vestuvių -savo seseru- 
no su vyriausiu s-unum ir duk- 
tere. Sūnūs trylikos metu am
žiaus pasiliko namie dažiuteti 
gyvulius. Apie dvylikta Valan
da kas tokils atidarė duris ir 
dnasei ženge in viduri. Vaikas 
iszgirdes žingsnius, užklausė: 
“Ar tėvelis ir motina jau su- 
gryžote nuo vestuvių?” Durys 
atsidarė ir kambaryje pasiro
dė “giltine” pasirėdžius in 
balta paklode, kuri vaikui at
sake: “Tai ne tavo t-evelis, tik
tai asz, giltine, kuri atėjo tave 
papjauti, jeigu man neparody
si kur tavo tėvas paslėpė pini
gus už parduotas karves!”

Vaikutis isz baimes nutirpo 
ir nežinojo ka daryti ir parode 
su pirsztu, kad randasi ant vir- 
sziaus. Giltine nuėjo ant vir
szaus, at'plesze kupareli ir isz-- 
emus pinigus, pasakė: “Lik 
sveikais vaike, duokie labu die
nu savo tėveliui,” ir giltine 
pradėjo silinkti prie duriu. Vai
kas dasiprato kad tai ne
buvo giltine, tiktai vagis ir 
greitai pagriebęs stovinti ka
rabiną už duriu, paleido szuvi 
i-n giltine. Giltine sukrito ant 
grindų negyva. Vaikas tuo- 
jaus nubėgo pas kaimyną rek- 
damasi: “Tėtuli, tėtuli, asz ka 
tik nuszoviau giltine! ’ ’ Nutir
po visi iszgirdia tokia naujiena 
ir nubėgo pažiūrėti ka vaikas 
nuszove. Nuėmė paklode nuo 
giltines ir persitikrino kad tai 
buvo bernas isz artimo kaimo, 
kuris jau nekarta apiplesze ke
lis Ūkininkus. Valdžia paliuo- 
.savo Vaika nuo visos atsako
mybes.

ATKERSZINIMAS KATES.
SUKANDŽIOJO KŪDIKI 

ANT SMERT.
Anslbach, Bavarija.,— Pati 

Karoliams Olmuth, kėlės san
vaites adgal pagimdė dvynu
kus. Szeimyna labai mylėjo 
kates, per tai turėjo viena di
dele kate istuboje bet atė
jus daktarka apžiūrėti sergan- 
czia motere, paliepė iszvaryti 
kate laukan, bet szeimyna ta 
paliepima neiszpilde. In kėlės 
dienas vėliau, iszgirdo motere 
verksmą vieno isz dvynu, ku
rie gulėjo vygei. Motina per- 
sigandus nubėgo pažiūrėti del 
ko kūdikis teip verke, kada ad- 
bėgo in kambari, persistatė jai 
baisus reginys: Vygeje buvo 
kate, ir viena isz dvynuku jau 
buvo sukramtus, o antram su
kramtė nosele ranka ir koja. 
Norints kūdiki nuveže in ligon
bute, bet ir antras mire in kė
lės valandas.

Kožna meta Sovietinėje Ro
si joj gema 3,600,000 ypatų, ar
ba daugiau nei kokiam kitam 
sklype ant svieto. - . ■

PADARE SAVO PASKUTI
NI TESTAMENTA BE 

ATRAMENTO IR 
PI.UNKSNOS.

Krokavas, Lenk., — Kaime 
Szczerby gyveno gana turtin
gas kaimuotis, Aleksa Cvika, 
kuris kėli metai adgal pardavė 
savo gaspadoiysta ir užsidėjo 
statymu namu bet paskutiniuo 
se metuose, kada neteko jau 
pajiegu ir negalėjo dirbti, sė
dėjo grinezioje ir meldėsi. Ale
ksa turėjo užtektinai pinigu, 
kuriuos buvo paskolinės varg- 
szams aplinkinėje. Turėjo nuo 
visu abligus, o katras negalėjo 
in laika atiduot, tai atnaujine- 
jo užraszus ir įpriskaitydavo 
palukus. Kėlės sanvaites ad
gal, jausdamas kad jo gyveni
mas jau baigėsi, pakvietė pas 
save liudininkus, kuriems ap
reiszke, kad raszys savo pasku
tini testamenta. Kada vienas 
isz liudininku primine jam, 
kad reike ant to atramento ir 
plunksnos, Aleksa- nusijuokė, 
kalbėdamas: “Ant padarymo 
mano testamento nereikalauju 
atramento nei plunksnos tik 
geros ugnies.’’Iszlipo isz lovos, 
iszeme isz skrynutes pakeli 
abligu ir rodydamas Budinto
jams kurie buvo ateja ji atlan
kyt, visa pakeli sudraskė ir in- 
mete in ugni, apreikszdamas, 
kąd pasakytu del žmonių, 
kurie jam buvo kalti, 'kad jau 
atsilygino >su juom su -skoloms. 
Ant rytojaus Aleksa mirė su 
malsziu veidu. Visa aplinkine 
gailėjosi gero žmogaus, kuris 
jiems dovanojo skolas, kurias 
negalėjo užmokėt.

18 ŽUVININKU DINGO 
LAIKE VIESULOS.

Ciudid TrujiUi,, Dominika. 
— Asžtuoniolika žmonių žuvo 
czionaitiniuose pakraszcziuose 
laike -smarkios viesulos kuri 
staįgai kilo ant mariu. Visi bu
vo žuvininkai ikurie nespėjo 
atplaukti in pristovas.

i



’•SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Nors ne visados žmones atly

gina 'kitiems už padarytus ge
rus darbus bet tankiai atsitin
ka kad randasi žmonių kurie 
apie tai neužmirszta ir buna 
dėkingais už padarytus gerus 
darbus ir patarnavimus.

Sztai ana diena Memphis, 
Tenn., tula motere mirdama, 
paliko da jaunam žmogui pen- 
kesdeszimts tukstancziu dole
riu už tai kad, deszimts metu 
adgal, kada toji, motere kelia
vo trukiu, neturėjo kur atsi
gulti o jaunas žmogus davė jai 
savo lova pulmano kambaryje.

Mieste Miami, Fla-., Charles 
Crawford aplaike žinia nuo 
advokatu buk fenais mirė Au
gustas Eberharter ir Charles 
aplaike arti puse milijono do
leriu už savo gera szirdi. Buvo 
tai taip: Kada Crawford Ibuvo 
iszkeliaves in Alaska jeszkoti 
aukso, tula szalta vakara isz- 
girdo Ibaladojima in duris sa
vo grinczeles. Atidaręs duris 
paregėjo beveik pusgyvi Eber- 
harteri kuris melde jo susimy- 
lejimo, nakvynes ir ka toki 
valgyt. Crawford priėmė ne
pažystama žmogų po savo pa
stogių, pavalgydino ji ir davė 
maisto ant keliones. Eberhar- 
teris neilgai po tam užtiko 
aukso kasyklas ir in kelis me
tus pasiliko turtingu žmogum 
o kada ana diena prijautė pri- 
siartinanczia mirti, užrasze sa
vo geradejui puiku turteli. — 
Taip, kartais užsimoka būti 
mielaszirdingu ir ’geradusziu.

Chicagoj likos nužudyta ko
kia tai Audrey Vallette, duk
rele labai Dievo-baimingu tė
vu. Mergaite buvo iszaukleta 
kliosztoryje ‘bet tas jai ant 
slieko nperisidave. Kada pa
augo in metus, iszleke isz 
kliosztoriaus in pagedusi svie
tą, tarp žmonių ir paleistuvin- 
gu draugu. Bujojo kaip toji pe- 
teliszke, nuo žiedo ant žiedo, 
pasigerdama nuo ryto lyg va
karo, Czikaginese urvose. Ant 
galo likos surasta tūla diena 
su kulka krutinėję. Priežastis 
žudinstos buvo didelis užvyde- 
jimas tarp dvieju moterių. 
Jauna gyvastis likos sunaikin
ta tarp paleistuviu. >

Milwaukee, Wis., szeszioli- 
kos metu vaikas, kuris daug 
Skaitė visokiu szlamszcziu 
knygų ir magazinu, užklupo 
ant savo dėdienės kada toji 
gulėjo lovoje, durdamas ja su 
peiliu in krutinę. Tas atsitiko 
kada tėvai tojo iszgamos isz- 
ejo ant pikezieriu o vaikas pa
siliko po priežiūra dedienes.

Ant nelaimes musu jauna 
gentkarte, per nekurtuos kru- 
tamuosius paveikslus, semia 
mokslą isz visokiu atsitikimu 
kurie sumaiszo protą tokiu 
vaiku. j ,

Isz gyvenimo musu Lietu- 
viszku szeimynu czionais Ame
rikoj, tai nebus isz kelio pasa
kyt kad ir musu Lietuviszkos 
moterėles — kūdikiu motinos, 
yra geru piliorium del parėmi
mo musu Lietuvystes, ypatin
gai gaivinime Lietuviszkos 
dvasios ir paprocziu.Musu mo- 
teres, kaip ir visu tautu, yra 
pirmu piamiausios mokytojos 
del ka tik pradėjusiu augti 
mažu kūdikiu; jos pirmiausia 
pradeda szirdingai mylėt kū
dikius, lavint juos gražiais žo
džiais, kada po tam insimaiszo 
in visokes piktybes.

Jeigu musu guodotinos mo- 

toreles, motinos tu1 nekaltu, per 
jas auginamu Lietuviszku kū
dikėliu, maloningai suprastu 
savo senąją ir Lietuviszka tau
ta, tai isztiesu, bebovydamos, 
bemokindamos kalbėti savo 
mylimus vaikelius, be didelio 
vargo pripratintu savo kūdi
kius prie Lietuviszkumo, prie 
pamylėjimo savo tautystes, pa- 
nasziai kaip pripratina mažiu- 
lelius kalbėti “Teve musu.” I 
Musu Lietuviszki vaikeliai, pa
mokinti per pirmutines moky
tojas, kaip sakiau motinos prie 
poterėliu, nors skurdo užpjau
ti kaip kad Lietuvoje maži pie- 
menediai, iszbudinti isz ryto isz 
saldaus miego kad eitu prie 
gyvulėliu, pirmiausia griebėsi 
persižegnoti, toliaus eina ne- 
bagelis prie savo darbo, ganyti 
kainfene, toki pripratimą retas 
Lietuvis užmirszta lyg grabo 
lentos taipgi ir tas 'gražus ir 
rūpestingas motinėlių iszaugi- 
nimas kūdikiu atspindi iki vė
lybai senatvei.

'Tai-gi, jeigu musu moterė
les, motinos kūdikiu, pripra
tintu savo vaikelius vienkart 
su poterėliu ir prie Lietuvisz
kumo, tai isztiesu butu geru 
mums piliorium, ypatingai 
czionais Amerikoje, kur gyve-i 
name ne tarp savųjų bet tarp 
svetimųjų, jeigu sziadien jos 
to jieiszpildo ir tuom neužsi
ima tai ar daug mes galime 
apie tai šaky tie? Beveik nieko!

Nelabai malonu girdėti kaip 
tai tūlos motinos su savo ma
žais vaikais myli stuboje kal
bėtis ne Lietuviszkai bet Ang- 
lisakai ir su tuom savo vaikus 
užslogina svetimtautiszkais 
szeSzeliais.

(Skaitome Angliszkuose ,laik- 
raszcziuose buk kokia tai mo
terėle, Mrs. Ida Bucknell, isz 
Perryville, Conn., (Sirgdama ke
liolika metu (nuo rumatizimo, 
važinėdama po visus daktarus 
ne tik czionais Amerikoj bet ir 
Europoje, jeszkodama paleng
vinimo nuo tos ligos, ant galo 
užtiko gera gyduole pas sena 
farmeri, kuris jai patarė kad 
daug gertu raugytu kopūstu 
sultis. — Moterele in kelis me
nesius visiszkai pasveiko. — 
Pabandykite ir jus kurie ser
gate rumatizmu o gal ir jums 
pagiaSIbes.

AR ŽINOTE KAD

gAPNORIU^

Danielius Bull McCarthy, 
kuris gyveno Islandijoj, alpsi- 
paeziavo su įsiavo penkta mote
re, turėdamas jau 84 metu am
žiaus o ji turėjo vos 14 metu. 
Su ta penkta motere susilaukė 
keliolika vaiku.

Seth Keith, isz Davies, Indi
anos, priesz mirti, užrasze 320 
margu ūke del Dievo. Sudas 
pripažino teisingumą to nžra- 
sizo, nors jo gimines kovojo siu-

Paprastai ant svieto kas met 
užmuszta apie 14,000 žmonių 
per drebėjimą žemes visosia 
dalysią svieto. Pereita meta 
drebėjime žemes Baluchistane 
likos užmuszta apie 26,000 
žmonių mieste Quetta, kur
iame gyveno apie 40,000 gyven
toju o ’apie 30,000 užmuszti ap- 
linkiniuosia miestudsia.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

POLITIKISZKAS
PRILYGINIMAS

Paimkime ant pavyzdies kad 
esi locnininku puikiausios far- 
mos Amerikoj. Tavo dirva yra 
turtinga, sodai iszduoda puiku 
vaisiu, tavo tvartuose .randasi 
puikiausi gyvulei, kiaules ge
rai nupenėtos ir visztos kuo- 
geriausios. Bet idant galėtum, 
vesti pasekmingai savo farma, 
turi turėti gera užveizdetoja 
kad ja vestu pasekmingai.

Pajeszkai tokio žmogaus ir 
keli atsiszaukia apimti taji 
dinsta.

Vienas isz ju yra puikus vy
rukas, slidu liežuviu, ir meiliu 
balsu. Tuojaus ji priimi prie 
darbo ir užklausi jo:

— Pasakyk man ka tu žinai 
apie pasekminga vedima far- 
mos?

— Mano prietel, — atsako 
vyrukas, — jeigu mane pasam
dysi tai tavo ergelei dings ant 
visados. Ko tu daugiausia 
trokszti? Kad turėti didžiausia 
pelną isz savo farmos, ar taip ? 
Na tai gerai; asz padarysiu 
kad isz tavo karvių turėsi dau
giau pieno o tavo visztos pa

ėdęs daugiausia kiausziniu. Asz 
iszauginsiu tavo kiaules kad 
bus du kart riebesnes kaip yra 
sziadien. Asz padauginsiu vai
sius tavo sodo dvigubai, asz 
pagerinsiu tavo tvartus, na- 
muls ir intaisysiu geresnes ma
ginas.

— Tai yra -labai stebėtina.
— Tai da ne viskas. Tavo 

antru pageidimu yra suezedint 
kuodaugiausia kasztu. Gerai. 
Asz szersiu tavo gyvulius tik 
pusiau tiek kiek tu jiems duo
di. sziadien; dėsiu -tik puse tiek 
meszilo ant dirvos kiek tu da
bar dedi ir sesių tik puse sek
ios kiek tu sėji. Sztai ka asz 
tau padarysiu.

— Kokis tu stebuklingas 
žmogus, — kalbi in ji.

— Acziu tau už gera žodi. 
Matau kad esi i'szmiutingas 
žmogus, esi geru uke.su, tavo 
pati yra patogi ir dora motere 
c tavo vaikai puikiausi sutve- 
dimai ant svieto. Bus tai dide
le geradejyste man tarnauti 
tokiam žmogui. Asz priguliu 
prie tavo draugystes ir bažny- 
czios o apie kitus visai nesirū
pinu. Asz myliu tavo priete- 
lius o nekeneziu tavo nevido
nus ir visus tuos kurie tau ne
veikia gero. Duokie man taji 
darba o tavo mylima farma 
bu!s saugi mano rankose.

Na, ir ant galo priimi taji 
žmogų kad rūpintųsi tavo far
ma kad ja iszkelti ant pirmuti
nio laipsnio -arba tave visisz
kai subankrutys. Tai taip pa- . 
nasziai ir su sziadieniniais po
litikieriais kuriuos tu iiszrenki 
kad valdytu sklypo po tam vi
siszkai ji subanikrutina o tu po 
tam rugoji pats nežinai ko.

—F.
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Su 283 Naujais Paveikslais
160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - S H coliu ploczio

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

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS- CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

KUR MEILE, TEN 
:: PAKAJUS ::

• ^ENEI jau tas atsitiko. Vie
nam kaime, Suvalkų guber

nijoj, gyveno paeziuota pora, 
bet bevaiku, užtrucindami sau 
gyvenimą per tanku barima ir 
nuolatini edtimasi tarp saves.

Vyras nuolatos norėjo pa
statyt ant savo o pati nenorėjo 
pasiduot. Jis beveik per visa 
meta buvo susiraukęs kaip uk- 
susas o ji neturėjo del jo mei
lingo žodelio. Jis neduodavo 
jai ne skatikėlio ant pasirėdy
mo ir ji nuolatos virdavo vira
lą szlektai idant jam tokiu bu 
du daugiau daigrist. Daejo ant 
galo priek to jog tankiai per 
kėlės nedeles vienas in kita ne 
žodelio neprakalbedavo, rūpin
damiesi vienas kitam ant kož- 
no žingsnio kuodaugiausia da- 
gri'st.

Toje apielinkeje vieszpatavo 
tarp žmonių lengvatikyste ir 
tikėjimas in visokius 'burtus o 
labiausia žmones intikejo jog 
gailimą dažinot kas ketina nu
mirt ateinanti meta, ar ne. Tai 
yra, jeigu vaikszczios ant 
szyentoriauis priesz bažnyti- 
nia-s duris Szv. Sylvestro nak
tį, tada kada laikrodis musza 
pusiaunakt. Kada metas jau 
buvo įprie pabaigos, pastanavi- 
jo vyras tokiu budu dažinot 
savo ateiti ir ar gales dažinot 
ar negriebs velnias jo paezios. 
Naktije Szv. Sylvestro nuėjo 
po teisybei in kareziama bet 
apie pusiaunakti iszsmuko ant 
szventoriaus ir pasislėpė krū
muose laukdamas su smarkiai 
plakanczia (szirdžia dvyliktos 
adynos.

Atsitiko jog ir jo pati puo
lė ant tos mislies beveik priesz 
pusiaunakt. Iszejo isz namu 
ant szventoriaus ir pasislėpė 
krūmuose ant kitos puses nuo 
savo vyro.

Ant galo tylumoje nakties, 
atsiliepę graudus balsas varpo 
muszantis pusiaunakti. Abudu 
ženge isz savo pasislėpimu bet 
priesz bažnytines duris -susiti
ko vienas įpriesz kita, persi
gando labai ir tykei iszsisklai- 
de in prieszingas szalis.

Isz priežasties didelio persi- 
gandimo ir tamsumos, iszrode 
abudu kaip dvasios o kožnas 
buvo tvirtas jog regejo “dva
sia” vienas kito. Abudu sugry- 
žo kitokiais keleis namon o 
kožnas tikėjosi jog hitas nu
mirs ateinanti meta. Pati su- 
gryžus namon atsigulė in lova. 
Trumpam laike inejo ir vyras, 
apsiliejas prakaitu ir nespa- 
kaina sanžine dirstelėjo ant 
gulinczios paezios kuri ramiai 
miegojo, taip jam iszrode, ne- 
prijausdamas taip greitos savo 
pabaigos. Ji isz savo szalies 
dirstelėjo ant savo vyro kuris, 
kaip ji mislino, neilgai gyvens 
ant iszio pasaulio. Abudu nega
lėjo ne akies užmerkt per visa 
nakti. Laike tos-nakties pamis
imo sau vyras apsaldint pas
kutines dienas savo paežiai. 
Tame mieryje ant rytojaus at
sikėlė anksti ir prie pusrycziu 
iszeme isz kiszeniaus smulkiu 
pinigu paduodamas nusistebė
jusiai moterei kalbėjo idant 
sau ant Naujo Meto nusipirktu 
nauja szlebe arba ka kita.

Pati dirstelėjo ant jo su di
džiausiu nusistebėjimu ir ati
darytoms akimis. Toji nepa
prasta geradejyste rodėsi jai 
pabaiga jo gyvenimo. Toji ne
paprasta dovanele permaino, ja 
suvisai nes amt piet pagamino

gardžius pietus kas vela del jo 
buvo netikėtina.

Nuo tojo laiko stengėsi abu
du vienas kitam pataikinti vi
same. Trumpam laike dingo' Mes galime suprasti kokia 
užsiniaukes veidas vyro. Pra-1 svarbia role loszia invairiu 
dėjo vienas su kitu szneku- partijų seimai paskirdami sa- 
cziuot, ledas apimantis ju szir- vo atstovus in prezidento ure- 
di suvisai sutirpo o barnis su- da, kuomet matome kokia mil- 
visai nustojo. Tokiu budu po
roje pasigerino ju gyvenimas ju prezidentas, galva federales 
jog pradėjo vienas apie kita valdžios iszpildomojo departa- 
rupintis ko priesz tai .suvisai imento. Yra dvi kitos atskiros 
negeide idant smertis juos valdžios dalys — instatymda- 
perskirtu.

Dienos, sanvaites ir menesei.Val. Kongresui ir teisdarysti- 
slinko greitai, kaip niekados ne, kurios gale pavesta Augsz- 
nebuvo, nes noriuts lauke pa
baigos vienas kito bet buvo 
nuolatos linksmi ir sveiki. Atė
jo vėla naktis Szv. Silvestro. 
Abudu su baime nusidavė ant 
atsilsio. Negalėjo vienok už
migt nes isz priežasties intike- 
jimo in burtus, tikėjosi jog 
smertis ta nakti viena isz ju 
paims.

Ant galo iszmusze laikrodis 
dvylikta adyna o ne vienam isz 
ju nieko neatsitiko. Tada isz 
linksmybes atsiriszo pirmiau
sia liežuvis paezios kuri prisi
pažino vyrui ka buvo priesz 
meta padarius o po tam ir vy
ras prisipažino paežiai jog ta 
pati buvo padaręs.

Verkdami isz džiaugsmo, 
mėtėsi abudu vienas kitam ant 
kaklo, prasze vienas kito at
leidimo už savo pasielgimą, de- 
kavojo Dievui už tai jog neisz- 
sipilde ju norai ir prižadėjo 
vienas kitam gyvent su savim 
meileje ir .sutikime idant ne- 
užtrucinti bet saldint vienas 
kitam gyvasti.

Abudu ir daliai,ko savo pri
žadėjimą iki smert kuri atėjo 
po daugeliui metu paimt ant 
amžinos atsilsies. —F.B.

VALDYS VISA LEKIOJIMA.
Admirolas1 Arthuras B. Cook 

likos paskirtas virszininku le- 
kiojimo ir už keliu dienu apims 
valdžia ant lekiojimo stoties 
U. S. S. Wright, kuri randasi 
San Diego, Kalifornijoj.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1512 

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

iszrinko in prezidento urėdą. 
Jis paskiria savo įkabinėta ir 
kitus paskiriamus valdininkus 
isz savo partijos. Jis prislėgęs 
pildyti jo partijos “platfor
mos” pažadėjimus. Ir szitoje 
Poleįje prezidentais yra galin
gas.

Kad nors ir prezidentas turi 
milžiniszka gale bet negalima 
lyginti ja įsu diktatoriaus gale. 
Senato gale patikrinti arba at
sakyti sutarimus ir paskyri
mus, ka tankiai jis daro, kiek 

vysti ne, kuri pavesta Suv. i nors sulaiko prezidento autori-

Suvienytoju Valstijų
Prezidentas

iniszka gale turi Su v. Valsti-

cziausiui 'Teismui ir mažes
niems teismams. Szios szalies 
balsuotojai neprisideda prie 
paskyrimo federaliu teisdariu. 
Juos prezidentas paskiria su 
pritarimu (Senato. Atstovu Bu
to ir Senato nariai renkami 
kiekvienoje valstijoje ir ju isz- 
rinkimas interesuoja tik tu 
valstijų vietinius gyventojus. 
Bet kitas dalykas kuomet pre
zidentas ir vice-prezidentas 
szitu Suv. Valstijų yra renka
mi. Tai jau szitas dalykas lie- 
czia visa tauta nes ju paskyri
mas pamaino vedima visu tau- 
tiszku reikalu.

Po Konstitucija, iszpildomo- 
ji gale pavesta 'Suv. Valstijų 
prezidentui. Jis nėr atsakomu 
szios szalies Kongresui, kad 
nors ji galima praszalinti isz 
urėdo ant inskundimu ir pa
smerkimu už szalies išzdavi- 
ma, papirkus ir kitas didelias 
pražangas ir klastas. Visoje 
Amerikos istorijoje turime tik 
viena toki atsitikima, tai buvo 
inkaltintas Andrew Johnson 
bet iszteisintas.

Prezidentas turi būti vyriau
siu komandierium Suv. Vals
tijų armijos ir laivyno ir mili
cijos paSkiriuju valstijų kada 
yra tas paszaukta in aktyvisz- 
ka Suv. Valstijų tarnyste. Jis 
turi gale suteikti pabaudimus 
ar dovanojimus prasikaltimu 
prieszais Suv. Valstijas. Jis 
turi gale daryti sutartis su 
svetimoms szalims su iszlyga 
kad du treczdaliai esaneziu se
natorių sutinka. Jis paskiria 
taipgi per ir su patarimu bei 
pritarimu Senato, ambasado
rius ir kitus vieszus ministe- 
rius ir konsulus, Augszcziau- 
siojo Teismo teisėjus ir visus 
kitus Suv. Valstijų valdinin
kus, kuriu paskyrimas nėra 
ežia kitoniszkai padavadytas. 
Jis priima svetimus ministe- 
rius. Jis gali suszaukti viena 
arba abiejus Kongreso butus 
ekstra sesijoje. Laikas nuo lai
ko davinėti Kongresui infor
macijas apie szalies stovi ir 
patarinėti tokius sumanymus 
kokius jis matytu reikalingu ir 
naudingu. Gali atsakyti pasi- 
raszylti po instatymu Kongreso 
pravestu, bet jo “veto” gali 
isznaiikiriti du treczdaliai bal
su abieju butu.

Apart virązminejtu galiu, 
prezlidentas dar turi kitu galiu 
kurias jam duoda tradicija ir 
pripratimas. Konstitucija ne
duoda prezidentui instatymda- 
vysltines 'galės bet praktikoje, 
jis žymiai prisideda prie insta
tymu padarymo. Tas ypatingai 
teisinga kuomet ji remia di
džiuma nariu vieno arba abie
ju butu. Galingas prezidentas 
kartais yra Kongreso vadu.

Diplomatiszkuose dalykuo
se prezidento gale netik apima 
sutartis ir pasitarimus bet jis 
nustato visa pasielgimą su sve
timoms szalims.

Teoreftiszkai, prezidentas 
ndtur paiseti nors kokia parti
ja bet praktikoje, jis yra vadu 
tos politiiszkos partijos kuri ji j 

teta. Kongresas pilnai kontro
liuoja visus finansiszkus pa
skyrimus. Prezidentas tarnau
ja tik ant teturiu metu. Antru 
kartu galit būti iszrinkbas. Tra
dicija kuri dar niekad nesu
laužyta yra ta, kad nei vienas 
prezidentas dar netarnavęs tre- 
czia terma.

Prezidento alga yra $75,000 
in metus įsu $25,000 kelionių 
iszlaidoms. Jo afieialiszka gy
venimo vieta yra “Baltasis 
Namas t’ Washingtone. Pasky
rimai del sekretorių, klerku ir 
užlaikymas Baltojo Namo pa
siekia net $300,000 in metus.

Po Konstitucija, prezidentas 
ir vice-prezidentas turi būti 
ežia gimusieji piliecziai, turi 
būti 35 metu amžiaus ir iszbu- 
ve per keturiolika metu gy
ventoju Suv. Valstijų.

Sziu metu kontesfas bus 37 
nuo insteigimo Suv. Valstijų 
kaipo nepriklausoma tauta. 
Pirmas prezidentas, Jurgis 
Washingtonas neprigulejo prie 
jokios partijos ir antras, John 
Adams, buvo federalistu. Pra
dedant su Thomas Jeffersonu 
.1800 m., demokratu partija lai
mėjo asztuonis rinkimus kuo
met ju prieszai tada “whigs” 
.tris. , !

Istoris'Zka jbendrtiprieszyste 
•tarpe dabartiniu republikonu 
ir demokratu partijų prasidė
jo 1861 m., kuomet Abrahamas 
Lincolnais buvo iszrinktas ant 
republikonu bilieto. Nuo tada 
republikonu partija davė net 
14 savo partijos vyru in prezi
dentus kuomet demokratu par
tija szeszis. —F.L.I.S.

LITHUANIAN
L DANCE FOLIO

IįPIANO sow g
(^mtabttng a choice |

H collection of the most s
I popular Lithuanian ||| 

aS kkI
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

.. Polka 
Marszas 
.. Polka 
,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
. Polka

Dėdienė .............
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli .. 
Jūžintą................
Dusetos................
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles .........
Kariszka .............
Baliaus................
Lietuvos Kvietkos........... Valeas
■Dvieju Žodžiu.......................Polka
SenosMergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ...........
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
Einik............. ■
Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlys..........

Polka 
Polka 
Polka 
Polka 

.Polka 
Polka 
Polka

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

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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"SAULE” MaEanoy City, Ps.GyvenimasSieratuko
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Suėjimas.r ■ 
i

Kaip diedukas pasakė taip 
5r stojosi, 'Szimukas likos pa
imtas in vaiska ir jau nekarta 
pauostė paraka o ir likos pa
žeistas in galva. Kada taip gu- 
įleljo viena karta prie ugnies 
abaze, pasirėmęs ant peties mukas jog ne .su 
[Vlado, kuris tai Vilniuje ji 
priėmė ant nakvynes ir pasa
kojo jam kaip tai ji nužiūrėjo 
už vagysta Hejvoszius ir kaip 
likos isz grinczios iszguitas o 
kada baigė savo apsakyma, 
pertrauke jam jaunas žmogus, 
gedintis už Vlado.

— Žinai broli, jog mes tave 
[tada neteisingai nužiurinejo- 
tne nes dažinojome da ta pa- 
ežia diena nes mums vaitas a-t- 
yede musu karve. Pavogė ja 
trys Maskolei kurie nuo senei 
[trankėsi po musu apielinke.

— O kas tu do vienas, bro
liuk?— užklausė Szimukas pa
sikeldamas nusistebėjas.

— Ar nepažysti mane? Es
mių Ignacas, .sūnūs Hejvo- 
įsziaus.

— Tai' tu, Ignoteli, kuris 
man tada atneszei szmoteli 
duonos kada mane tavo tėvai 
įszvare?

Ir susispaudė abudu szirdin- 
|gai kaipo senoviszki prietelei.

— Eik szėn, Ignoteli, sėsk 
iezionais prie manes, džiau- 
giuosiu neiszpasakytinai jog 
itave czionais matau.

•— Tikėk man, — kalbėjo 
Ignotais, — mes ne karta gai- 
įlejomes jog tave iszvarem o 
lasz su Mūriuką nuolatos pra- 
Bzem tėvo idant tave adgal 
parvestu. Nelbutumem tave isz- 
yare isz namu jeigu ne vagys. 
1 t— Ar gyva da tavo bobuke?

— Ne, numirė tuo jaus po 
(tam.

— O taip visi sveiki?
i — Visi sveiki, aeziu Dievui.

— O sesute tėvo ar da neap- 
jsivede?
i — Ne, da yra namie.

— Na, na, vaike! — neklau
sinėk apie mergas, — pertrau- 
jke kas toklis isz užpakalio. Szi- 
mukas apsidairęs paregėjo kir
tinga, savo geradeju, paszoko 
'pint lygiu kojų idant pasvei
kint ji.

Kunigas pribuvo* in abaza 
isu senam Motiejum idant at
lankyt Szimuka kurio labai 
ilgėjosi. Kada senas Motiejus 
puvažiavo pas kunigą idant 
paimt maisto del vaiisko, liepe 
pakinkyt ir nuvažiavo drauge. 
[Pasisveikino su juom kaip te- 
yas su sunum.

— Na kaįp, Szimuti, kaip 
[matau tai su tavim ne kas nes 
kaip man rodos, žaidulis nepa
vojingas ir neužilgio pasveik
ai.

— O ka, geradejau, viskas 
[gerai czionais; žaidulis tuojaus, 
iszgis ir vela bus gerai.

Pasikalbėja da kokia valan
dėlė su senu Motiejum, sugry- 
žo namon. Abaze buvo viskas 
tyku. Kareiviai gulėjo prie ug- 
[nies, tik patyka vaiksztinejo 
[aplinkui abaza. Sziumkas at- 
buvinejo ta vakara patrole. 
Sztai isz tolo iszgirdo žings
nius kuris prisiartino prie aba
zo.

— Stok! Kas eina? — pa
lauke Szimukas.

Negavo atsakymo — žings
nei artinosi kas kart arcziau.

— Stok! Kas eina, nes szau- 
įsiu! — paszauke Szimukas

Imyn. Ne ilgai laukus iszgirdo 
C^r7m-1 n CVnlTl 1 o n M' An

jin kur buvo nuslinkęs tėvas o 
po valandėlei iszgirdo drūta 
baisa: '

— Szimuk! Pas mane!
Perkūno smarkumu szoko 

Szimukas in taszali ir pamate 
regejo iszeinant isz krumu tęva apsiaubta per keliolika 
Maskoliszka kareivi su kara- neprieteliu. Prasidėjo ant tik- 
binu ant pecziu. Isz pradžių raju musztyne. Atbėgo in pa
norėjo szaut in pribūi'sza bet gialba saviszkei o ne poilgam 
tasai pastate karabino bagnie- neprietelei turėjo atsitraukt, 
ta žemyn in žeme. Žinojo' Szi- Szimukas dalbar pasilenke prie 

neprieteliumj tėvo. Veidas jo buvo szaltas,

garsiau.
— S-aviszkis, — atsake kas J Szimukas szuvi isz tos puses 

tokis isz krumu.
Szimukas užsimislino valan

dėlė. Balsas buvo jam pažins- 
tamas bet negalėjo atsimint 
kur ir kada ji girdėjo. Ženge 
pirmyn kelis žingsnius ir pa-

sueina tik su prietelium.
— Kas esi do vienas? — už

klausė nepažinstamo.
— Saviszkis, — taip kaip tu, 

broli jaunas, — pabėgau isz 
Masikoliszko vaisko ir ateinu 
musztis su jumis.

Szimukas klausė nepažinsta
mo žodžiu nusistebėjas. Balsas 
nepažinstamo perėjo per jo 
szirdi, norints nebuvo mates 
veido nepažinstamo bot rodėsi 
jam jog ji pažysta gerai ir jau
te jog szirdis jo linksta prie 
tojo žmogaus.

— Pasakyk man savo pra
varde ir ateik czionais arcziau 
idant asz galecziau prisižiuret.

— Esmių Mikolas Ratajus, 
— tarė nepažins'tamas, prisi
artindamas arcziau. Szimukas 
suriko ant tuju žodžiu szauk- 
damas:

— Tėvai mieliatfsias, bran
giausias teveli! — mesdamasis 
jam in glebi.

Rataus stovėjo kaip be žado 
per valandėlė nes ir jam isz 
palt pradžių buvo balsas Szi- 
muko pažinstamas bet dabar 
teviszka jauslu ir kraujas pa
žino savo sunu. Spaudėsi vie
nas kita, kaip tik galėjo spaus
ti-sunūs tęva, nematęs per de- 
szimts metu. ■

iszsipilde 
velinimai 
apgynime

— Mylimas sūneli, — kalbė
jo Ratajus, — tai 
mano karszcziausi 
jog esi tarnystėje 
savo tėvynės.

— O-gi ka galėjau veikt, ar 
sėdėt už pecziaus kada 'brolei 
mano czionais szala, ir slėptis 
kada jie muszasi.

— O ka ten turi ant kaktos ?
— Gavau maža žaiduli kada 

gyniau nuo užpuolu dieduką.
— Koki dieduką?
— Koki? — musu. Ar neži

nai teve jog tavo tėvas o mano 
diedukas yra gyvas?

— Sunau, — ka tu kalbi? 
Ar-gi Dievas daleistu tiek link
smybes ant kart?

— Taip, mylimas teveli, — 
rytoj ji paregėsi czionais, aba
ze, nes jis mums pristato mais
tą kasdien.

Kalbėdami tėvas su sunum 
nei nepajuto kaip laikas bego. 
Tolimoje buvo girdėt žingsnei 
keliu žmonių.

— Eina mane iszvalnyt ir 
permainyt sargyba, — kalbėjo 
Szimukas, prideamas ausi prie 
žemes. Ratajus mėtėsi ant že
mes, pridėjo ausi ir klausė o 
po valandėlei nuėmė bagnieta 
nuo karabino, insmeige in že
me ir vela klausė. Szimukas 
žiurėjo in szali girrios. Rodėsi 
jam jog isz girrios iszeina pul
kas žmonių eidami in ju szali.

— Jėzau, Marija! Teve, tai 
Maskolei!

— Szauk! — suriko Rata
jus.

Ir puolė szuvis isz revolve
rio kurio balsas prasiplatino 
po visa aplinkinę.

— Temyk gerai in taja sza
li isz kur girdėjai pirmutinius 
žingsnius, gal (taipirmutinei 
sznipukai.

Pasilenkęs vela prie žemes 
slinko Ratajus ant pilvo pir-

atsiklaupęs pridėjo ausi prie 
jo lupu ir pažino jog da leng
vai kvėpuoja.

— Aeziu Dievui už tai, jog 
da ji iszgialbesiu, — tarė pats 
in save ir ėmėsi prie pakėlimo 
levo. Bet buvo tai sunkus dar
bas nes deszines rankos nega
lėjo pakelt o czionais reikėjo 
greitai suktis nes neprieteliaus 
kulkos' szvilpe kaip bites ap
linkui. Netoli paregėjo stovin
ti sena Motiejų kuris prakal
bėjo in Iji: ,

— Ka darai, vaike?
— Dieduk, gelbėk, tai 

vas!
Senas Motiejus priszoko 

prie gulinezio ant žemes, pa
ėmė ant pecziu ir nubėgo in 
deszine szali girrios. Beveik 
szimta žingsniu nubėgo, netar
damas ne žodelio. Paguldęs 
sunu ant žemes, nuėjo gilyn in 
girria isz kur sugryžo tuojaus 
vesdamas .arkli pakinkyta in 
vežimėli ant kurio sėdėjo jau
nas vaikinukas.

— Priri-szk arkli, — tarė se
nis, — ir nulipk nuo vežimo, 
gali man truputi prigelbet.

Vai,kinelis padare kas jam 
buvo paliepta. Uždėjo pažeista 
ant vežimėlio ir apriszo žaidu- 
lius.

— Dabar da truputi palauk
siu, gal surasim kur Szimuka. 
Ir jis buvo pažeistas ir gal ten 
kur guli ant lauko. Pasilik 
czionais prie tėvo, asz eisiu jo 
jeszkot. Ir vela nusidavė in 
girria.

'Senukas, atradęs Szimuka, 
ėjo sujeszkot Antano su kurio 
pagialba nunesze ji ant veži
mėlio ir paguldo szale tėvo. Po 
tam po valei ėjo szale vežimė
lio per girria in grinezia girri- 
ninko Hejvoszio. Vos nuvažia
vo desetka žingsniu, sutiko ei
nanti žmogų ir senas Motiejus 
pažino jame Hejvosziu.

— Kur eini? — užklausė Mo
tiejus einanezio.

— 'Girdėjome szaudyma, ei
nu in tenais pažiūrėt kas de
dasi su mano sunum.

—■ Duok Dieve idant ji su
rastum bet saugokis idant su 
Maskoleis nesusitiktum nes ra- 
kalei girti ir gali tave suterio- 
ti.

— O ka ten vežate? — už
klausė, žiūrėdamas ant vežimo.

— Mano sunu ir arnika vežu 
pas jus nes neturiu juos kur 
arcziau nuvežt.

— Važiuok su Dievu, — te
nais rasi mano paezia ir įduk
tere kurios jus priims, — ir 
nuėjo tolinus.

VII.
Knutas ir kartuves.

— Ka-gi ten vežate, Motie
jau? — paklausė įgirrininke, 
kada vežimėlis insirito ant 
kiemo.

— Jusu gimines atvežu in 
sveczius mano Onuk, nežinau 
ar turėsit del ju vietos.

— Apie patalpinima tai ma- 
i žas daigtas bet kasžin kur ran- 
. dasi mano Ignotelis. Bet ka-gi 

ten atvežei?
> — Tai mano sūnūs ir anu-
■ kas.

te-

Marinka tuo kart ir iszfcego 
pažiūrėt kas ten do sveczei 
pribuvo bet persigando baisei 
kada paregėjo pažeistus ir vos 
gyvus. i

Innesze pažeistus in grin-!...ežia. Apriszo ir apmazgojo pa
žeistus ir paguldė iii lova. Po 
kokiam laikui, kada jau pra-' 
dėjo pasveikti, iszgirdo viena' 
diena riksmą ant kiemo.

— Jėzau! Marija! Juk tai 
Maskolei atvažiavo.

Su trenksmu inbego gauja 
girtu Maskolių o vienas isz ju 
paszauke:

— Vot! mietežniki!— pa
szauke, rodydamas su ranka 
ant Ratajaus ir jo sunaus.

— Sztai mano gimines, ■— 
tarė Hejvoszius, ■— serga jie 
da ir nedarykite jiems skriau
dos, palikite juos.

— Ha, ha! — nusijuokė sze- 
toniszkai Maskolius, serga! O 
ant ko? Mes juos iszgydysim.

Tai kalbėdamas liepe suriszt 
visus o ir moteres ir iszvare 
laukan isz griliczios. Ligonius 
paėmė ant vežimo. Kada jau 
visi radosi ant kelio, krauja- 
gerei Maskolei uždege grin
ezia ir tvaria o staugdami sze- 
toniszkai yrėsi in szali Vil
niaus o už savo darba likos pa
girti per vada ir da daugiau 
aplaike vodkos už savo darba.

In menesi po tam atsitiki
mui Szimuko tėvas likos pa
kartas ant kartuvių o Szimuka 
su moterems iszvare in S i beri
ja kur isz požeminiu kasyklų 
niekad neiszejo.

Senas Mikolas numirė kai
me Bobasia, kur jau beveik vi
si gyventojai likos paimti 
drauge su kunigu in Siberija 
kur vargingai pabaigė savo 
gyvenimą prie sunkaus darbo 
kasyklose.

Ka-'gi daugiagi turime pri
mint musu skaitytojams? 'Tik 
tiek jog Szimukas jau nieka
dos neparegejo [savo tėvynes 
nes likos gyvas palaidotas ka
syklose isz kur niekas da lyg 
sziolei neturėjo giliuko pa
bėgt o Mariuką lyg smert tan
kiai eidavo prie slkyles pasi
kalbėt su juom ir suramini ji 
jo vargingam padėjime.

Tokis tai gyvenimas siera- 
tos ant szio svieto. Galas.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25ci

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahatoy City, Pa.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

❖

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

TARADAIKA ;

Vaikinas czionais užaugins, 
Da sziek tiek mokslo iszejas, 
Tasai buna kaip reikia vyruku, 

Neprisideda prie jokiu spor- 
tuku.

Mat žino, kad sziek tiek 
aliejaus turi,

'Tai ant vėjavaikiu nežiūri, 
Tik apie bizni mistiną, 

Veju jokiu nesigena.
Žino kad gyventi negales, 
Jeigu galvoje akseli turės, 
O vėla, drabužis nedabina, 

Be mokslo iszlavyta vaikina;
Jeigu isz to drūto medžio 

vežimą apmozosi,
Tai vyreli ne ilgai su juom 

važiuosi.

M-*************************

PASAKA APIE ::
:: :: PETRUKĄ

^mi77*-><*****-K***-K-K-K-K**-K*-X* 

JULAM mieste kitados gyVen 
no du brolei, kurie buvo la

bai turtingi ir turėjo savo loc- 
nus laivus. Vienas isz ju tu
rėjo sunu vardu Petrukas.

Bet Petruko tėvas ne ilgai 
gyveno su juom nes tuojaus 
numirė o kada tėvas numirė 
tai tuojaus visi turtai iszsibai- 
ge ir Petrukas su savo motina 
neturėjo ka valgyt. Viena kar
ta motina davė jam tris rub
lius ir liepe eiti in miestą nusi
pirkt duonos. Kada jis nusida
vė iii miestą, pamate tris pago- 
hius muszant szvento Petro ab-

[szte mestelk o ji tuojaus nuo 
tave® atsitrauks ir tau nieko 
blogo nesietos.

Tada nuėjo vaikinas in baž- 
nyczia, uždege žvakia, atsi
klaupė ir karsztai meldėsi prie 
Dievo. Sztai atsidarė geležinis 
grabas isz kurio iszejo juoda 
pana ir puolėsi ant jo bet jis 
mostelėjo su taja rykszte ku
ria davė senukas ir tuojau at
sitraukė nuo jo.

Ant rytojaus, kada atėjo 
tarnai pažiūrėt o rado ji gyva, 
tuojaus danesze karaliui kuris 
labai isz to džiaugėsi jog jis 
liko gyvas ir vela prasze ant 
nakties ateit.

Tada Petrukas vela nusida
vė pas senuką ir apsakė apie 
viską o senukas tarė:

—- Kada ji iszeis isz savo

Vilkesberi vienas karczemoje 
pasigėrė,

Ėjo laukan, jau duris pravėrė, 
Ir kaip ten atsitiko, po nogiu, 
Griuvo nuo trepu ant augliu.

Giliukis jo buvo,
Kad palicmonas pribuvo, 

Parbėgės namo prie duriu su-
• klupo,
Džiaugėsi kad kailio niekas 

neiszlupo.
Atbėgės szauke per langa: 

“'Gaspadinele, duokle drabu
žius,

Ba su manim ,szlek tai bus,
Nežinau kas su manim pasi

darė,
Turbut mano vidurei atsi-

dare. ”
Bet gaspadine ji subarė: 
“Ka tu latre padarei,

Juk tu bjaurei susidudejai, 
Gulekie lauke, tegul tave 

kvaraba, 
Nelaikysiu ant burdo ir gana.” 
Mat, ka's tai vaikinui pasidarė, 
Ne dyvai kad kelnes pridarė, 
Ba tai isz baimes tas atsitiko, 

Tiek to, bile liuosas liko.* * *
Matomai' Dievulis baudžia, 

Jeigu net perkūnus užleidžia, 
Buvo tai Nedėlios dienoje, 

Vienoje Lietuviszkojo vietoje.
iStuboje 'susirinko gauja gir

tuokliu,
Taip kaip kaimene gyvuliu, 
Klykė, staugė ir pliovojo, 

Kaip .szun.es lojo.
Tame pradėjo griaudė t ir 

. žaibuot,
Ir ant 'galo perkūnai duot, 
Perkūnas trenke in narna, 
Bet isz tu gyvuliu neužmusze 

nei viena.
Tai tik Dievas prasergejo, 
Ir da tokiu gyvuliu pasi

gailėjo,
Bet jeigu nepasiliaus, tai tas 

bus, 
Kad perkūnas visus iszmusz.* * *

Diena 4-ta szio menesio, 
Gavau žinia isz M. miestelio, 

Kad balsei ten muszesi, 
Kaip tai sako, peszesi.

Net poker ei linko, 
Plaukai nuo guogiu slinko, 

Netrukus keli dėdės pribuvo, 
Keli in cypia pakliuvo. 
Didele bausme užmokėjo, 

O katrie doleruku neturėjo, 
Tai gaspadinele uždėjo, 

Ir namo atpyszkejo.
Mat tai vis už kokia tai 

mergina, 
Sukirkina vaikina ne viena, 

Kad jie gala gautu,
Ar ant sausu girriu isz- 

keliautu.

roza, tada tare in juos:
— Kam jus ji muszat?
Pagonys atsake:
— Kad jis szventas tai ko

dėl jis mums neduoda pinigu?!
Petrukas pasigailejas to ab- 

rozo, atidavė tuos tris rublius, 
paėmė ta abroza, pamesze na
mon ir apsakė apie vi,ska mo
tinai. Tada pakabino ta abroza 
kamaroj ant sienos, pasimeldė 
abudu ir nuėjo gult. Ant ryto
jaus atsikėlęs Petrukas nuėjo 
in ta kamara kur tas abrozas 
buvo pakabintas idant priesz 
ji pasimelst bet sztai pamate 
koki tai seneli sėdint. Labai 
nusigando ir jau norėjo bėgt 
isz kamaros ibet senelis pra
kalbėjo:

— Apsirengk vaikeli, tai ei
sime mudu in marias pasižiū
rėt.

Kada jis apsirenge, nuėjo 
abudu -su senuku in marias ir 
rado jo tėvo laiva stovinti prie 
kraszto bot buvo visas iškylė
tas, tada senukas tarė:.

— Dabar važiuosim mudu 
in kita karalysta kupeziavot.

Tada pridėjo pilna laiva ply
tų ir leidosi ant mariu. Kada 
privažiavo kita karalysta, tuo
jaus sustojo prie kraėzto o se
nukas liepe Petrukui paimt po
ra plytų ir neszt in miestą par
duot. Tada jis nunesze in labai 
dideli kroma tais dvi plytas 
nes tos plytos buvo gryno auk
so. Kupcziu's pamatęs tais ply
tas tarė:(

— Ar daug turi to aukso?
POtrukas atsake:
Turiu pilna laiva..
Tada tas kupezius pribuvo 

ant laivo, nupirko visas plytas 
už kurias brangiai užmokėjo 
ir vožė in savo kroma.

Tas žemes karalius turėjo 
duktere kuri gulėjo palaidota 
gyva bažnyczioje ir kuriai tu
rėjo duoti kas nakti ant prary- 
jimo žmogų, tada tas karalius 
pastanavijo duot jai ant pra
rysimo tuosius žmonis kurie 
pribuna isz kitu karalyseziu. 
Kada palicija pamate Petruką, 
tuojaus liepe jam idant jis 
szia nakt eitu in bažnyczia kur 
guli paszarvota karalaite. Ta
da jis praszesi idant pavėlin
tu jam nueit ant laivo atsisvei
kint su -senuku, kuri ir pavėli
no. Tada Petras labai susirū
pinės atėjo ant laivo o senelis 
tarė:

— Kas tau yra, mano vai
keli?

Petrukas atsake:
— Szianakt man reikia eiti 

in bažnyczia kur guli paszar
vota karalaite o nuo kurios bu
siu prarytas.

Senukas tarė:
— Nebijok, mano vaikeli, te 

tau szita rykszte o kada nuei
si in bažnyczia tai uždegk žva
kia ir skaityk. Kada ji ateis 
tave griebt tai tu su taja ryk-

grabo tai tu atsigulk in jos vie
ta o kada ji praszy-s idant tu 
leistum ja iii grabatai tu ja ne 
leisk o ji pasidarys balta.

Kada jis nusidavė in bažny- 
czia, tuojaus uždege žvakia ir 
vela meldėsi prie Dievo. Toji 
juoda pana vela iszejus isz gra
bo puolėsi ant jo bet jis vela, 
kaip ir praeita nakti atsigynė 
su ta rykszte nuo jos, tada to
ji pana atsitraukus nuo jo puo
lėsi prie -muro ir pradėjo 
graužt o jis tuom laik atsigu
lė in grabą. Kada ji sugryžo 
in graba o radus ji grabe, pra
dėjo melst gražumu ir baust 
piktumu idant leistu ja in gra
ba bet jis gulėjo be baimes. Ir 
sztai stojo isz juodos panos 
balta kaip lelija pavasaryje 
tarp pinaviju. Tada Petrukas 
paėmė ja už rankos, nuvedu 
prie altoriaus ir abudu meldė
si prie Dievo iki dienai. Kada 
praszvito, atėjo tarnai in baž
nyczia pažiūrėt ar ir szianakt 
likos gyvas ir sztai pamate 
Petruką su karalaite klupo- 
jant prie altoriaus. Tada tar
nai dabai nusistebėjo ir tuojaus 
danesze ta viską karaliui. Ka
ralius dažinojas, paėmė visa 
dvara ir su didele paroda pri
buvo in bažnyczia ir pamate 
savo duktere daug patogesne 
kaip buvo. Tada karalius ne- 
iszpasakytaį -džiaugėsi ir tuo
jaus -suvineziavojo juodu o ve- 
seile traukėsi per kėlės sanvai- 
tes. Po kodciam tai laikui Pet
rukas pasiliko toje karalystėje 
karalium ir laimingai gyveno 
su savo mylima paeziule ilgus 
metus.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

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

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j ^9 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Ti 
Grabu. Laidoja nu- IĮ 
mitelius pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą. IĮ 

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jį. 
prekes. gS

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

I
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ŽINIOSVIETINES
■— Ir musu mieslte pereita 

sartvaito buvo karszcziai, nes 
barometeris daejolyg 309 laip
sniu karszczio.
t Justinas Kvasauckas, 

1130 E.Centre uly., kuriam nu
pjovė koja Locust Mountain 1b 
gonbuteje, Shenadorije, mirė 
pereita Keftverga. Velionis tu
rėjo apie 44 metu amžiaus, gi
mė Lietuvoj ir atvažiavo su tė
vais būdamas mažas. Prigulėjo 
prie SzV. Juozapo parapijos. 
Paliko paczia Agneszka (Ben- 
dinskiute), penkis vaikus ir 
tėvelius, kurie gyvena ant 1038 
E. Pine uly. Laidotuves atsi
buvo Subatoj. Sakalauskas 
laidojo.

—* Dentisto T. J. Tacielaus- 
kio pati susilaukė patogia ir 
sveika dukrele, pereita sanvai- 
fc.

.— Prietelei ir draugai 
ponstvos Andriaus Lazaucku, 
030 W. 'Centre uly., surengė 
jiems netikėta parte ant gar
bes ju 26-tu sukaktuviu ju ve
dusio gyvenimo. Svetelei pra
leido linksma vakarėli vėlin
dami ponstvai Lazauskams 
sulaukti auksiniu sukaktuviu.

— Tarp 40 kandidatu in 
luomą kunigystes, yra du stu
dentai isz miesto kurie iszda-
ve pasekminga egzaminą. Ed
vardas Valinczius, 1000 E. Cen
tre ully., ir John O’Connor, 314 
E. Market uly., likos priimti in

PABĖGO ISZ KALĖJIMO 
ATSIGULDAMAS IN GRA
BĄ KURI ISZVEŽE ISZ 

KALĖJIMO.
Gateshead, Anglija.,— Ang- 

liiszki laikraszcziai raszo apie 
nepaprasta pabėgima kalinio 
isz czionaitinio kalėjimo. Sa
lininkas William Parks dingo 
isz kalėjimo ir niekas nežinojo 
kur jisai galėjo pasislėpt. Lai
ke kratos, dažiuretojai nieko 
nerado, kad kalininkas galėtu 
isz kalėjimo iszbegti. Vėliaus 
pasirodė, kad Parks nevos lai
ke kasdieninio pasivaikszczio- 
jimo po kalėjimo kiemą inejo 
in koplyczia. Koplyczioje ra»- 
dosi tik vienos durys, o kito
kio iszejimo nesirado. Liejas 
in koplyczia Parks paregėjo 
vienam grabe gulinti lavonia,, 
greitai atsigulė ant lavono ir 
uždengė graba. Gulėdamas 
grabe, girdėjo kaip sargai jo 
jeszkojo po tam viskas aptilo. 
Apie tre'czia valanda naktije, 
atvažiavo Itrokas, paėmė graba 
su lavonu ir kalininka ir isz- 
važiavo isz kalėjimo. Kalinys 
pasijutes ant kelio, iszszoko 
isz grabo ir dingo tamsumoje. 
Lyg sziam laikui da jo nesu
rado.

Overbrook seminarija, Filadel
fijoj.

— Musu Schuylkill pavie
te randasi net vienuolika val- 
diszku projektu ant kuriu val
džia paskyrė 800 tukstaneziu 
doleriu.

— Nuo didelio karszczio 
kokis vieszpatavo praeita Pet- 
nyczia, krito negyvas John 
Cornelius, prie St. Nicolas bro
kerio; laike darbo. Velionis gy
veno ant 107 W. South uly. 
Daktaras dirbo ant jo per koki 
tai laika su vi'lczia atgaivinimo 
bet gyvasties nesirado kūne. 
Paszauktas koroneris F. Bocz- 
kauskas isztyrinejp priežasti 
mirties ir atidavė lavona in 
rankas graboriaus.

— Sunku intiketi o bet tai 
yra teisybe kad karszcziausio- 
je dienoje szirnet, Ketverge, 
darbininkai kasdami stripin- 
sus gale miesto, atkasė leda 
dvylikos coliu storio. Ledas 
radosi žemoje nuo praeitos 
szaltos žiemos kokia turėjome.

Freeland, Pa. — Praeita Pet- 
nyczia lietus su viesulą padare 
gana daug bledes net keturiuo
se blokuose. Vejas buvo taip 
smarkus kad nupute palas nuo 
■sztoru langu ir iszverte kelis 
automobilius. Po viesulai nu
puolė ledai didumo rieszutu.

Kulpmont, Pa. — Juozas 
Žukas aplaike sužeidimą kojos 
laike darbo Alaskos kasyklose 
ir likos nuvežtas in Ashlan'do 
ligonbute ant gydymo.

LAIKE EGZAMINO APIE 
GEOGRAFIJA.

Daraktoris: Petruk, pasakyk 
man koki kelia iszrinktum va
žiuodamas in Amerika?

Studentas: Vaziuotau tie
siog inKlaipeda, sestau isz ten 
ant laivo.

Daraktoris: O toliaus ?
— Tolinus palikt ta dalyka 

del pono kapitono laivo, kuris, 
kaip man rodosi žino geriau 
kelione ne kaip asz ir ponais 
profesorių^.

Ponas profesorius daugiau 
ne'klausinejo Petruko.

Isz Visu Szaliul ISZ LIETUVOS
DAUG ŽMONIŲ UŽ- 
MUSZTA IR SUŽISTA

BOBUTE IR JOS ANŪKAS

SOCIALDEMOKRATU VA 
DAI ARESZTUOTI.

Kaunas. — Sziurpulingi at
sitikimai atsibuvo Kaune. Fa- 
szistiiszka tautininku valdžia 
maudėsi darbininku kraujuose. 
Keliatas žmonių buvo nuszau- 
ta, da'ug sužeista, o aresztuota 
da daugiau. Aresztuoto tarpe 
osa adv. Liuda Pureniene, J. 
Markelis ir kiti social-demo- 
kratu veikėjai. Kaip pranesza 
N... korespondentas, szis revo
liucijos iszsiveržimas invyko 
prie szitokiu apystovu: Kelios 
dienos atgal vienoje lentpiuve- 
je darbininkas A. Kaniauskas, 
25 metu, vyras, vietoje nudėjo 
tos dirbutves savininka Kam- 
beri. Toje dirbutveje ėjo strei
kas ir dardavys Darbo Rumu 
pagialba' pradėjo verbuoti 
streiklaužius. Su streiklau
žiais besiderint, tuo paežiu lai
ku tas darbininkas nuszove ta 
darbdavį ir ežia pat vietoje 
pats nusižudė. Szitas invykis 
sukrėtė visa jautriąja Kauno 
visuomene, o ypacz skaudžiai 
paveikė visa' beskirtumo dar
bininkija. Mat, to darbdavio 
tikrai butą didelio darbininku 
skriaudiko. —N.

NETEKO GALVŲ UŽ 
ŽUDINSTAS.

Brier,.Vok.,— Bobute ir jos 
anūkas likos nubausti ant 
smert, o treczias nuteisytas ant 
viso gyvenimo in kalėjimą.

Apolonija Schu, 51 metu am
žiaus, nužudė tris mažus vai
kus savo dukters, kuri nebuvo 
nevedus, o duktė likos nubaus
ta ant viso gyvenimo, kad su
tiko ant tosios žudinstos.

Juozui Breuer, 19 metu, li
kos galva nukirsta už apiple- 
szima savo bobutes ir jos nu- 
žudinima.

Mainze likos nuteista ant 
mirties Frieda Volger, 40 me
tu amžiaus, kuri nutrucino sa
vo vyra ir po-suni.

Hanoveris, 15 metu amžiaus, 
likols nuteistas ant viso amžio 
in kalėjimą, už užsmaugima sa
vo bobutes, tiksle apipleszimo.

MOTERE PAGIMDĖ
6-ta PORA DVYNUKU.

Kalo'shevitza, Jugoslavija.
—Esma Fecich, pereita sanvai- 
te pagimdė szeszta pora dvynu. 
Motina ir vaikai sveiki ir gy
vens. Toji szeimyna dabar tu
ri dvylika vaiku in laika asz- 
tuoniu metu.

Lehigh Valley Railroad 
CIhe Route of The Black. Diamond

GELEŽINKELIO PREKES 
NUPIGINTOS!

Už Myle In 
Paprastuose 
Vagonuose

ZSfcįfeK Už Myle In
Pullman

Vagonuose 
(Už krėslą ar lova reike damoket)

Žemiau parodo keletą
NAUJOS NUPIGINTOS

PREKES
(In viena puse)

Mahanoy City Coaches Pullman
In Cars

New York $3.15 $4.35
Buffalo 6.95 10.40
Chicago 16.40 24.55

Keliaukite aht treino del.
Saugumo :: Greitumo

Air Conditioned Vagonai

NAMU PADEGĖJAI PENKI 
METAI KALĖJIMO.

Kaunas.,— Semeliiszku vals- 
cziui Zikaroniu kaimo 1935 m., 
nakti sudege Juozo Rutkausko 
kluonas, paszetra, daržine ir 
trobose būviai gyvuliai, pasza- 
ra'i ir kitas turtas. Viso labo 
padaryta 7,200 litu nuostoliu. 
Priesz kiek laiko Rutkauskas 
mylėjosi su naszle Vaiszkevicz- 
iene. Vaiszkeviczieine tikėjosi, 
kad Rutkauskas ja ves nes ne
seniai buvo mirusi jo žmona. 
Sužinojusi, kad Rutkauskas 
rengiasi vesti kaimyno ūkinin
ko dukterį, ji nakti padegė 
Rutkausko namus. Kad Vasz- 
kevieziene padegė Rutkaus
ko namus buvo susekta isz 
pėdu. Kauno apygardos teis- 
maą įSemeliszkiu sesijoje Ge
ne Punevicziute - Vaszkeviczie- 
ne, 47 metu amžiaus, nubaudė 
5 metais sunkiuju darbu kalė
jimo ir atiteise isz jos Rutkaus
kui 6,000 litu už padarytus 
nuostolius.

NUBAUSTI LIETUVOS 
DEGTINDARIAI.

Kaunas., — Už degtines ga
minimą namie, Kauno apylin
kes teismas nubaudė: Simą 
Czepkauska isz A. Panemunes 
valscz., Sietyno kaimo, trimis 
menesiais paprasto kalėjimo ir 
300 litu bauda. Ona Sabaliaus
kiene, isz to pat vals. Dvarel- 
iszkiu kaimo, dviem menesiais 
kalėjimo ir 300 litu bauda. 
Antanas Jureviczius ir taip 
pat A. Nemunes vals. Lau- 
menu kaimo, už slapta spirito 
gaminimą, nubaustas 3 men., 
paprasto kalėjimo ir 300 litu 
bauda.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

"SAULE” MaEanoy City, PS.

MERGINOS LOSZIA AMERIKONISZKA KIAULAITE.
Southern Umiversiteto* Kalifornijoj, merginos loszia vi

sokius žaidimus o tarp tu ir vadinama “Hockey”, kuris yra 
panaszus in Lietuviszka kiaulaite.

NEPRIKLAUSOMY
BES APSKELBIMO

PASIRASZYTOJAI
Liepos 4, 1776m., Szianru A- 

merikos Suv. Valstijų Nepri
klausomybes Apskelbimas bu
vo Antro Kontinentinio Kon
greso Philadelphijoje priim
tas. Apskelbimas pasauliui 
paskelbė nauja Amerikos tauta 
ir davė socialiszkos filozofijos 
punktus, kurie buvo pradžia 
tautos būtybes.
“Mes manom kad szios tiesos 

aiszkiai matomos'; kad visi Į 
žmones yra sutverti lygiais; 
kad ju sutverto jas jiems sutek 
ke tūlas neatimamas teises, tar
pe ju—gyvenimą, laisve ir pa
sistengimus prie laimes. Kad 
szitas teises atsiekti, tarpe 
žmonių, ta|po sutvertos val
džios, kurios gauna sau gale su 
valdomųjų pritarimu; bet jeigu 
tik valdžia pradeda szitups 
žmonių tikslus pagriauti, tai 
žmones turi teise ja pakeisti 
arba ir visai panaikinti, o jos 
vieton insteigti nauja valdžia, 
padedami jai pamatus ant to
kiu principu ir organizuodami 
jos gale tokioje formoje kokia 
jiems atrodys bus geresne ap
sergėjimui ju paežiu ir ju lai
mes. ’ ’

Bet koki buvo tie 56 nariai 
Kontinentinio Kongreso ku
rie pareiszke revoliucijos teise 
priesz tironija ir atmete kara-
liszka valdymą?

Thomas Jeffcrsonas, delega
tas isz Virginijos valstijos, 'bu
vo Apskelbimo pagamintoju. 
Isz sze'sziu kitu delegatu isz 
Virginijos, kuri buvo seniausia 
Amerikoniszka kol'ionija, visi 
buvo vietiniai gyventojai, An
gliškos kilmes." Vienas isz de
legatu, Thomas Nelson, buvo 
sūnūs Anglo imigranto.

Buvo mažai he-angliszku gy
ventoju keturiose Naujos Ang
lijos kolionijose, ir ju 14 dele
gatu buvo Angliszko arba Vel- 
sziu paėjimo. Keli buvo ūkin
inkai, vienas Roger (Sherman, 
dirbo prie kurpiu gamintoju 
pakol pasiekė 22 metu am
žiaus. Matthew 'Thornton, at
stovaujantis New Hampshire, 
buvo imigrantas isz Airijos, 
kuris atvyko in Amerika mažu 
būdamas, ir tapo garsiuoju gy
dytoju.

Isz keturiu New Yorko dele
gatu, Francis Lewis paėjo isz 
Valijos. Philip Livingston bu
vo sūnūs Szkoto imigranto.

New Jersey delegacija turėjo 
John Witherspon, kuris atvyko 
isz Sžkotijos 46 metu amžiaus, 
būti vadu New Jersey kolegi
jos. Ta kolegija vėliaus tapo 
Princeton Universitetu. Kitas 
garsusis žmogus buvo Francis 
Hopkinson, poetas, pirmas gar
sus Amerikos kompozitorius, 
kuris rasze dramatiszkas kan 
tatas ir dainas.

Pennsylvanija su jos devy
niais atstovais, turėjo didžiau
sia delegacija Kontinentiniame 
Kongrese. Tos delegacijos va
du buvo kolonijaliszkas vedė
jas Benjamin Franklin, ir jos 
tarpe buvo keturi imigrantai: 
Robert Morris isz Anglijos; G. 
Taylor ir James Smith,gimė 
Airijoje, ir James Wilson, gi
męs Škotijoje. Tarpe Pennsyl- 
vanijos delegatu buvo Dr. Ben
jamin Rush, garsus kolonijal
iszkas mokslininkas ir John 
Morton, kuris buvo ar Szvedu 
ar Finu.

Georgia turėjo tris delega
tus. Vienais isz ju Button Qwi- 
nett buvo imigrantas isz Angli-

jos.
Tarpe Maryland keturiu de

legatu 'buvo William Paca, jis 
buvo ar Voikiecziu ar Czeku ar 
Italu. Tos visos tautos ji sa- 
vina.

Thomals Lynch delegatas isz 
Pietų Carolinos, paėjo isz gar
sios szeimynos, vardu Lintz, 
Austrijoje. Penki kiti delega
tai žinomi kaipo sūnūs imi
grantu.

24 pasiraszytojai Neprigul- 
mybes Apskelbimo buvo nariai 
legali'szku profesijų; advokatai 
ir teisdariai. 13 buvo sodinto
jai, 9 pirkliai, penki gydytojai 
ir du mekanikai. Vienas mini- 
steris, vienas jūreivis ir vienas 
matininkas.

Jauniausias narys buvo 27 
metu amžiaus, kuomet seniau
sias buvo Amerikos garbinin- 
gas autorius, mokslininkais ir 
dipliomatas Benjamin Frank
lin, tuom laiku 70 me. amžiaus.

Beveik puse delegatu— 27 — 
kolegija baigė, arba universite
tą arba augsztesni mokslą Ang
lijoje. —F.L.I.S.

SHENANDOAH, PA.
t Antanas Kievara, 41 me

tu amžiaus, 522 W. Coal uly., 
mirė vietinėje ligonlbuteje pe
reita Sereda. Manoma, kad 
velionis neturėjo czionais jo
kiu giminiu.

j- Ana diena, Tamoszius 
Križinauckas ant Heights, tPp- 
l'aike liūdna žine, buk jo brolis 
Franas, mirė pereita sanvaite 
Filadelfijoj, pas savo sunu An
taną, ant Venango ir Salmon 
ulycziu. Velionis gimė Lietu
voj, bet per paskutinius 18 me
tus apsigyveno Filadelfijoj ir 
tankiai atsilankydavo pas savo 
broli czionais. Teipgi paliko 
kita sunu kuris gyvena Chica
go, broli Tamosziu czionais, 
viena duktere ir -broli Lietu
voj. Laidotuves atsibuvo pe
reita Subata su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyežioj.

t Praeita Ketverge vakara 
mirė gerai (žinoma Katre Gu- 
s'ilauckiene, pas savo duktere, 
Juoziene Stepsziene, 321 E. 
Centre uly., pas kuria gyveno 
nuo kokio tai laiko. Velione gi
mė Lietuvoje atvažiuodama in 
Amerika būdama jauna mergi
na. Prigulėjo ji prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko dvi duk- 
teres, Stepsziene ir Jurkoniene 
ir viena sunu, Petrą Januszauc- 
ka, kaipo ir dvylika anuku. 
Palaidota su apeigomis Utar- 
ninko ryta, -Szv. Jurgio bažny- 
czioje.
r,' — s

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

pirmutinei jos žodžiai buvo:
— Kur vaikai? Ar iszgial- 

beti?
Niekas negalėjo jai ant to 

atsakyt nes dideliam sumiszi- 
me niekam neatėjo ant mislies 
apie vaikus. Szauksma nelai
mingos motinos iszgirdo einan
ti Antanas .su Jonu.

Antanas iszgirdes graudu 
verksmą Baltruvienės, nemis- 
lydamas nieko szoko in degan- 
czia grinezia o juodi durnai ne
davė matyt regėtojams ar ga
vosi laimingai in grinezia ar 
pražuvo ugnyje. Užėjo laikas 
dideles nekantrybes. Visi ne

:: NARSUNAS ::

Saule jau buvo beveik nusi
leidus. Buvo tai puikus Liepos 
vakaras. Kėlės, vedantis isz 
miesto krutėjo (darbininkais 
kurie skubino namo in arti
mus kaimelius idant nedelia 

1 praleist tarp savo mylimu. 
Tarp einaneziu galima buvo 
patemint du darbininkus kal- 
banezius tarp saves apie labai 
svarbu dalyka. 'Galima buvo 
tai pastebėt isz ju nuliudusiu 
veidu.

❖ ❖

Mano pati labai serga — kai • 
bėjo vienas isz ju — jau nede
lia kaip nieko nežinau kas ten 
dedasi, — neaplaikiau jokios 
žinios. Kraujas mano net su- 
szala gyslose kada pamislinu 
jog gal... Nesirūpink Anta
nai, gal tenais nieko pikto ne
atsitiko nes butu jum davė ži
not, — ramino ji jo draugas.

— Skubinkim Jonai nes jau 
visai suteme ir beveik ketvirta 
adyna. Per girria eiti tai pavo
jingas kėlės nes nesenei likos 
užkluptas kokis tai ponas ku
ris važiavo in miestą, — tarė 
Antanas, — norėdamas už- 
mirszt apie serganezia paczia. 
Tikiuosiu jog mus neužpuls 
nes nelabai isz to ka naudotu. 
Dvi poros drapanų mažai ka 
vertos o ant galo paskui mus 
da eina darbininkai, — atsake 
J onas.

Kada taip ėjo valandėlė, 
Antanas dirstelejas in deszine 
szali kur kelei skiresi, paregė
jo istulpa ugnies ir kibirksztes 
kuris augo kas kart didesnis ir 
apszvietinejo visa aplinkine. 
Tuo pat kartu paregėjo ugnini 
stulpą ir Jonas ir .kiti darbi
ninkai einanti paskui juos. Jo
nas paszauke in Antana.

— Eime greieziau! Tai ugnis 
Valaicziuose, gal reikalauja 
pagialbas, eime!

Antanas nelabai norėjo tikt 
ant to, atsimindamas apie ser
ganezia paczia namie bet atsi
minė sau jog gyventojai Valai
cziuose reikalauja didesnes pa- 
gialbos ne kaip jo serganti pa
ti po apgloba geros kaiminkos 
ir pasuko in szali deganezio 
kaimo.

%* *♦* ♦♦*

Dege grinezia ir tvartas ūki
ninko Baltraus. Kaimuocžiai 
prisižiurinejo nuleidę rankas 
perimti baime ir nežinojo kaip 
imtis prie gialbejimo. Grinezia 
ir tvartas dege kaip sziaudai. 
Baltraus nebuvo namie o jo pa
ti paregėjus ugni apalpo isz 
iszgasties. Apie gialbejima 
daigtu nebuvo ne ka mislyt 
nes ugnis platinosi greitai. 
Moteres mėtėsi gialbet Baltru
viene. Kada pasisekė joms ant 
galo privest ja prie gyvasties.

kantriai lauke sugryžimo An
tano.

Vos kelios sekundos pra
slinko kada isz deganezio na
mo pasirodė žmogus apjuodęs 
nuo durnu, su dviem vaikais 
ant ranku. Vaikai buvo gyvi 
nes ugnis da neinsigavo in 
miegstube kurioje vaikai gu
lėjo. Bet Antanas vos perejo- 
slenksti grinezios kad sztai 
puolė kaip negyvas. Visi mėtė
si prie jo ir pradėjo liet vande
ni ant veido jo. Po kokiam tai 
laikui atėjo vela prie saVes. 
Tada motina iszgialbetu vaiku 
mėtėsi jam in kojas dekavoda- 
ma bet jis atsake:

— Didžiausia padekavone 
del manes bus jeigu pasimelsi 
tvirtai už sveikata mano pa- 
czios kuri guli lovoje. — Nu
džiugus motina sziidingai su
tiko ant to ir atšiklaupus pra
dėjo melstis.

Ugnis pradėjo mažintis. Ta
da Jonas su Antanu nusidavė 
in savo kaima. Kaimuocžiai su 
kliksmais nuvede gera gala ke
lio narsuna kuris iszgialbejo 
dvi gyvastis nuo smert, po tam 
sugryžo vela adgal.* * *

•Su smarkiai plakanczia szir- 
džia prisiartino Antanas prie 
savo grinezios o priesz ji iszejo 
kaiminka po kurios apgloba 
Antanas buvo palikes savo pa
czia. •

Toji paregėjus ji paszauke 
su džiaugsmu:

—- Garbe Dievui jog sugryž- 
ti, Antanai, oj, su jusu paczia 
buvo labai szlektai, priesz ke
liolika adynu mislinom jog ne- 
bagele atsiskirs su sziuom 
svietu. Buvo ir kunigas. Per 
kėlės paskutines naktis nega
lėjo ne užmerkt akiu bet da
bar, aeziu Dievui, pasidarė jai 
geriau ir užmigo nesenei.

— Aeziu Dievui, — paszau
ke Antanas, — Sutvertojas isz- 
klause tikroą maldos gerade- 
jingos moteres ir iszgyde mano 
paczia.

Ligone isztikruju turejosi 
geriau o po keliu dienu suvisai 
pasveiko ir atsikėlė.

Garbe Antano, kokia sau už
sitarnavo, prasiplatino kaip 
žaibas po visa aplinkine ir nuo 
tojn laiko visi žmones paguo- 
doja Antana da labiau kaip 
priesz tai.

VISKAS PAS JI GERAI, j

— Sveikas, drūtas, Motie
jau, na kaip, ar da esi sveikas?

— Dėkui Dievui, esmių 
sveikas ir visi rupeseziai nuo 
galvos nuslinko. Iszleidau duk
tere už vyro, paczia palaidojau 
tai tegul bus Dievui ant garbes, 
o del manes, ant sveikatos!

PAJESZKOJIMAS.
Asz Ona Kuczinskiute, po vyriu 

Luckuviene, Ipajeszkau savo dvieju 
pus-broliu: Petra ir Joną Dziedolikai 
isz Lietuvos, isz Suvalkų Redybos, 
Eglabaliu Kaimo; isz Bartninkų pa
rapijos. Girdėjau kad gyvena Wor
cester, Mass. Praszau atsiszaukti ant 
žemiaus padėto adreso, už tai busiu 
labai dėkinga: (JL2IX

MRS. anna! luckuviene, 
3627 Salmon St., Philadelphia, Pa,
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