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DUKRELE ISZDAVE ISZKELIAVO
IN EUROPA

SU 40 CENTAIS
MOTINA

PARVEZE. SERGAN- ŽMOGUS SURAS-
CZIA PACZIA

Ic7 Vkn Wiii'R0SIJ0J KIL0TAS GYVAS ? iJZdnUi MAISZACZIAI

LIETUVIO 12-METINE DUKRELE l™dijo kad
MOTINA APGAUDINĖJO

PACZIULE ATIMTA savo vyra; per tai vy-
-------  RAS APLAIKE PER

SISKYRIMĄ.NUO JOS VYRO.

IR SUGRYŽO ADGAL.

SU KŪDIKIU po iszBuviMUi po žeme VARGONAI TTIR- |ISZS0D0 ANT naujos 
-----  - ----------- i 1 i vn REVOLUCIJOS.

Portsmouth, Ohio — Anson' 
Barclay užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo mote-! 
res, Idos, už perlaužyma szesz-

Watertown, N. Y. — Stanis
lovo Baczkaus, 19 metu am
žiaus Lietuvio, dvylikos metu 
amžiaus jo pacziule, Leona, su
kuria apsivedė koki tai laika1 to prisakymo Dievo. Laike tei- i 
adgal, dabar laukia garnio bet, smo motere staeziai užsigynė 
dabar valdžia nepripažino to- vyro užmetinejimams bet vis-' 
stos vineziavones nes jie apsi- kas virto kitaip ir tai isz prie- 
vede be žinios jos tėvu, Joseph žasties ju asztuoniu metu duk- 
Boshia, kurie nedave pavėlini-' reles kuri prisiklausinejo mo
no savo dukrelei ant isztekeji- tinos iszsikalbejimu. 
mo. Nors Leona yra dvylikos 
metu bet yra gerai iszsigysti- 
nus mergaite ir iszrodo kaip 
szesziolikos metu mergina.

Valdžia badai perskyrė jau- ir g 
na porele ir atidavė mergaite 
po valdžia labdaringos drauga
vęs.

MERGINA ISZSZOKO ISZ 
12-to LAIPSNIO HOTELIO

IR UŽSIMUSZE. .
Philadelphia. — Miss Flo

rencija Hamilton, 48 metu, ku
li tarnavo kancelarijoj pavie- 
tavo prokuratoriaus, Potts-

Motere atsivedė su savim in 
suda dukrele, kad atkreipti ant 
saves didesne malone džiures. 
Motina laike dukrele ant keliu 

;lamonejo meilingai o mer
gaite negalėjo suprast kas ežia 
atsitiko tarp motinos ir tėvo 
kad jie randasi sude.

Motina staeziai užsigynė už- 
metinejimams vyro buk tai ko
kis vyras iszszoko per langa 
kada jos vyras parėjo netikė
tai isz miesto. Sudžia primine 
moterei kad kalbėtu teisybe ir 
nemeluotu. Motere tvirtino kad 
jokio vyro nebuvo pas ja bet

8 DIENAS. INTI 1,709 METUS . — ir
Clarksburg, W. Va. — Ro-I ------ , Varszav a, Lenk., Kehuosia

bertas Johnson, 36 metu, gro-'ANT KURIU DA GALIMA'miestuose kilo mąiszatys tarp 
matneszis, kuris turėjo mažas’ 
kasyklas kuriose kasė anglis' 
kada turėjo laiko ir parduoda
vo del savo kaimynu, likos už- 

I griautas dvi mylės po žeme 
Kėlės die.Aąs adgal gimė jos Jo kaimynas, Mikas Stanka, ir

SUDEGE ANT SMERT.

New York. — Kada jo drau
gai radosi ant laivo Normandie 
ir laike atsisveikinimo parte, zimiero Church, ant 3519 Semi- 
nes ketino iszvažiuoti in Euro- r.ary avė. Ona, pati Church, 

| pa, Liudvikas Kaminskas taip- (abudu yra Lietuvei) pasako- 
i gi radosi tarpe pakviestų drau
gu. Žinoma, draugai iszgere 
daug guzutes ir kitu gerymu ir 
Liudvikas truputi už daug isz
gere ir užmigo kamputyje. Ka
da Liudvikas pabudo, laivas 
jau radosi toli ant mariu. Ka- 

| pitonas paklausė jo kiek turi 
1 jis pinigu ir Liudvikas iszkrete 
kiszenius turėdamas tik 40 cen
tu. Kiti pasažieriai jo pasigai-

i Įėjo ir prižadėjo juomi rūpin
tis. Kada atplaukė in Havre, 
Francija, užklausta jo kur jis

i yra gimęs ant ko jis atsake kad 
Lenkijoj. Pasodino ji ant laivo 
ir nuveže in Gdynia, Lenkija, 
bet ten immigracijos virszinin-. - - , »,*
kai dažinojo kad jis yra Ame-! užgesint liepsna ant jo bet jam 
rikoniszku ukesu. Pasodino ji uepasiseke ir gaspadorius puo-| 
ant kito laivo ir atveže adgal in ’le Prie kojų savo iszgazdintos. 
Amerika.

Chicago. — Baisi nelaime pa
tiko Lie'tuviszka szeimyna Ka-

jo sekancziai:

GRAJYT. žmonių, kurie yra neužganady- 
ti isz tebyrios Bolszevikiszkos 
valdžios ir žudymo žmonių. 
Badai palicija aresztavojo bu-

- ----- —, ------ „ . ,
v'ille, Pa., iszszoko per langa (sztai staigai mergaite paszoko 
isz Bellevue Stratford hotelio,'ant kojų szaukdama: “Mamy- 
užsimuszdama ant vietos. Mer-Į‘Le» tu meluoji, juk gerai žinai 
gina atvažiavo isz Pottsvilles J°S tasai vyras iszszoko per 
diena priesz tai ir apsistojo ko
telyje. Badai ji sirgo nervu li
ga nuo pervirszinio darbo. Pa
liko ji kėlės bankines kvitas 
del savo giminiu ant keliu tuk
stancziu doleriu.

NEISZVIRE VALGI KOKI 
JIS NORĖJO; NUŽUDĖ 

SAVO MOTERE:
Pittsburgh, Pa. — Mrs. Ona 

Matrica, 55 metu amžiaus mo-l 
tere, mirė ligonbuteje nuo bai
siu sužeidimu kokius jai užda
vė jos vyras, Pietro, su plaktu
ku. Priežastis tosios žudinstos 
buvo ta, kad Pietro aplaike su- 
rasza valgiu kokius jam dakta
ras paliepė valgyt bet jo pati 
nenorėjo jam virti tokius val
gius ir už tai ja nuplakė ant 
smert.

langa kada atėjo palicijantas 
su teveliu paimti taji vyra.”

Iszgirdus tuos žodžius, moti
na nuleido akis isz sarmatos ir 
vėliaus prisipažino prie visko. 
Tėvas aplaike -persiskyrimą o 
mergaite tuom laik likos pa
imta po globa Vaiku Drauga
vęs, po kuriu priežiūra jau ran
dasi du kiti ju vaikai nes per 
paleistuvinga gyvenimą moti
nos, tėvas buvo priverstas juos 
atiduoti po ju priežiūra.

NEPAPRASTA STRAIKA 
MYLIMO KURIS PRISIRA- 
KINO PRIE RADIATORIO.
Excelsior Springs Mo. — Ha- 

rold Hulon, kuris pradėjo ne
paprasta straika, kėlės dienas 
adgal, prie kambario savo my
limos, Florencijos Hurlbut, 
prisirakindamas save su len
ciūgu, ketina neapleisti laja 
vieta pakol jo mylima jam tik
rai prižadės kad už jo tekes. 
Haroldas jau per kelis metus 
meldžia savo mylimos kad jam 
duotu žodi kad už jo tekes bet 
ji vis atidedavo taja svarbia 
diena. Ant galo ate jas pas jos 
kambari prisirakino save prie 
radiatorio ir neapleis pakol jo 
mylima jam tikrai prižadės už 
jo teketi ar atsisakyti. Hotelio

UŽ JOS GERA SZIRDI PALI
KO JAI 10,000 DOLERIU.
Ocean City, N. J. — Willia- 

mas E. Sellers, kuris mirė Jef- 
fersono ligonbuteje ir kuris bu
vo turtingas žmogus, paliko 
paskutiniam testamente 10 
tukstancziu doleriu savo tar
naitei, Onai Schofield, už tai 
kad ji buvo jam isztikima tar
naite ir jam visame patarnau
davo Ipike jo gyvasties. Badai 
mirusis paliko turto vertes ant 
280 tukstancziu doleriu.

Budapest, Vengrai.,— Var
gonai kurie turi 1,709 metus, 
pagal žinunus yra seniausi ant į vusi- kamisoriu palicijos Hen- 
svieto, liko surasti griuvesiuo-j ryką Yagoda ir kitus žymius 

. Euro- 
piszki laikraszcziai raszo: 
“Buk tai gal pradžia naujos 
revoliucijos, nes randasi dau
gelis žymiu žmonių, kurie geis
tu matyti sugryžimo Cariszku 
laiku.”

į kūdikis ligonbuteje ir vyras kiti pradėjo jo jeszkoti ir net sia palociuje, aitimoje buvusius virszininkus.
atvažiavęs in ligonbute past- po asztuoniu dienu pasisekė 
eme motere pu kūdikiu namo.' jiems surasti nelaiminga žmo- 
Namie peczius buvo užgesęs, gu už dideliu szmotu akmens 
Paguldė jis pączia ir dukrele gyva bet labai silpna. Nuveže 
kitam kambarėlyje, ir nuėjo in ji in ligonbute. Kada truputi 
kuknia užkult pecziu. In trum- atsigavo pasakė kad vienatine 
pa laika kilb baisi eksplozija viltis jo iszgialbejimo buvo pas 
kuknioje ir duryse kambarėlio, Dieva: “Supratau savo nelai- 
kuriame gulėjo motere, pasiro-'me ir neturėjau jokios vilties 
de jos vyrastvisas liepsnoje.

Kazys panaudojo karasino 
kad greieziau uždegti pecziu. 
Burdingierius, pamatęs savo 
gaspadoriu liepsnoje, stengėsi

Kada jo užklausta ka dabar 
darys tai Liudvikas atsake kad 
jo bosas, kriaueziu szapoje, už
pyko ant jo ir praszalino ji nuo 
darbo už tai kad paėmė vaka ' 
cija be žinios ir apleido darba 
nepraneszdamas kad iszkeliau- 
ja in Europa bet buvo tai pri
verstina kelione kuri jam nie
ko nekasztavo ir parsivežė sa
vo 40 centus adgal in Amerika.

nioteres. Church laike gazolino 
stoti ir jam į biznis ėjo gerai. 
Dukrele, kuria atsivežė su mo
tina taja dięna isz ligonbutes, 
buvo tai ju pirmutinis kūdikis. 
Nelaimingas jžmogus likos pa
laidotas ant Lietuviszku tau- 
tiszku kapiniu.

iszsigavimo gyvu isz po žemes 
bet pradėjau melsti Dievo kad 
Jis man prisiunstu pagialba.

i Per pelikes dienas meldžiausi 
karsztai ir ant galo iszgirdau

I jeszkotojus in kuriuos paszau- 
kiau kur esmių ir jie užėjo ant 
mano pedsakio, iszgialbedami 

~ mane. Dievas iszklause mano 
maldos.”

Aquincum, kuris kitados buvo 
gana didelis Rymoni’szkas 
miestas, o jo griuvę ’ri randa
si dabar užmiestije Budapešto. 
Ant vargonų rėmu randasi pri
kalta toblyczaite ant kurios 
iszbrežta, kad tie j ei vargonai 
likos padirbti mete 228, po gi
mimui Kristuso. Keli mylėto
jai muzikos su pagialba vargo- 
ninku pataisė tuos vargonus ir 
dabar grajina kaip grajino 
daugeli metai adgal. Vargonai 
turi 52 dūdas. Valdžia paėmė 
juos in valdiszka muzeju.

Isz Lietuvos

NUŽIŪRĖTAS UŽ VAGYS- 
TA IR NUŽUDYMĄ VAIKO;

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
KALĖJIME.

Auburn, Wash. — John F. 
Johnson, 40 metu, kuris buvo 
aresztavotas kaipo nužiūrėtas 
vaik-vagis ir žudintojas Char
les’o Mattson, buvo uždarytas 
kalėjime ant tolimesnio tyrinė
jimo, likos surastas czionaiti- 
idam kalėjime su diržu ant ka
klo, pasikoręs ant lovos.

Johnsonas užsigynė kad tu
rėjo koki nors susineszima pa
vogime tojo vaiko bet palicije

tarnas jam atnesza valgi o jis turėjo jo pirsztu antspaudas ir 
isz nuobodumo loszia kazyre- raszta, kas atkreipė labai nu- 

žiuretinąi ant jo kaltes, ‘ žudintojaus nesurasta.

SESUTE ISZRADO GERA 
BUDA APMALSZINIMO 

BROLIUKO.
Vanceburg, Ky. — Szesziu 

metu Evelina Hampton iszradb 
nauja būda kaip apmalszyti sa
vo verkenti broliuką kurio ne
galėjo užmigdyt. Mergaite su
rado voleli pleisterio, koki nau
doja ant užlipdymo perpjovi- 
mo pirszto, vadinama “adhe-' 
sive plaster.” Broliukas gulėjo , 
vygeje rėkdamas gvoltu o no-i 
rints mergaite ji supo per va
landa laiko bet tasai rėksnys 
nenorėjo užmigti. Sesute mane 
kad jeigu broliukui uždarys 
akutes tai jis greieziau užmigs, 
na ir užtepė jam kelis pleiste- 
rius ant akiu. Broliuko akys 
užsimerke bet burnos neužda
rė. Kada motina sugryžo po 
kokiam tai laikui isz miesto ir 
pamate ka dukrele padare bro
liukui, greitai nuveže ji in li
gonbute kur daktarai jam nu-1 
plesze pleisteri nuo akiu bet 
sesute taipgi aplaike užtekti
nai “pleisteriu” ant sėdynės 
už toki pasielgimą.

INSPETOJA JAI ISZBURE 
KAD VAIKAI GYVI IR VĖ

LIAUS JUOS SURADO.
Halifax, N. S. — Inspejimas 

burikes iszsipilde užganadinan- 
cziai del Mrs. Margarietos Ba
ker, kuri czionais apsigyveno 
nuo daugelio metu. Motere bu
vo tosios nuomones kad jos 
vaikai jau senei mirė ir ana 
diena nusidavė pas burtininke 
kad jai iszburtu ar teisingai

BOVINOSI LAIDOTU
VĖMS, KURIOS ANT 

TIKRŲJŲ ISZSIPILDE.
Lodžius, Lenk.,— Užmiestije 

keturi vaikai bovinosi in 
į “laidotuves.” Vaikai iszkase 
duobe, indejo keturiu metu am- 

! žiaus Mikuti “:.yyk, iižd?jo ke- J 
pure ant veido ir užbarsto pieš-' 
koms. Po tam nuėjo sujeszkoti 
žiedu, kad papuoszti kapa savo 
“mirusio” draugo. Draugai 
per ilgai jeszkojo žiedu ir kada 
sugryžo prie užkastojo, rado ji 
uždususi ir negalėjo atgaivyt. 
Nubėgo paszaukti tėvus, bet 
vaikuti negalėjo atgaivyt.

SUMUSZE SAVO VYRA PA
VOJINGAI KAD TASAI

NESURADO DARBO.
Chicago. — Alfredas Fran- 

; zel vaikszcziojo per kėlės san-
vaites su vilczia suradimo ko- jos vaikai yra mirė. Toji jai isz-1
kio nors darbo bet jokiu budu bure kad jos trys sūnūs yra gy- BOSAS APSIVERTĖ IR UŽ- 
negalejo jo surasti ir parėjo vi ir vienas neszioja mandiera. SIDEGE; 9 PASAŽIEREI 
namo nuliūdęs. Jo pacziule Motere pradėjo tyrinėti ir SUDEGE.
taip ant jo insiuto kad užklupo jeszkoti vaiku su kuriais ji 
su szmotu geležies ir taip su- persiskyrė daugeli metu adgal, 
musze vargsza kad visa paplu- kada da gyveno Suv. Valstijo- 
dusi kraujuose nuveže in Ii- se. Ant galo pasisekė jai suras-
gonbute kur randasi ant mirti-. ti viena isz sunu kuris jai pri- v,erte> įurįg pataikė i 

, no patalo. Pasiutėlė likos uždą-1 siuntė savo paveiksią su man- 
ryta kalėjime kol vyras pa-:diera nes tarnauja Ameriko-

! sveiks ar mirs. Toji motere niszkoje kariuomeneje.
praeita meta sumusze savo vy
ra už ta paezia priežasti kad 
jis pergulėjo du menesius li
gonbuteje. Porele neturi vaiku.

SURADO 4,500 METU 
SENUMO KIRVUKĄ.

Tilžiai. — Vienoje žemumoje 
prie Tilžės sziomis dienomis 
surado titnagini kirvuką, ku
rio amžius apskaieziuojamas 
apie 4,500 metu. Archeologai 
sprendžia, kad kirvukas yra 
isz jaunesniojo akmens am
žiaus laiku arba bronzinio am
žiaus paezios pradžios. Toje 
paezioje vietoje surasti ir du 
akmeniniai kirvukai, kuriu 
amžius'taip p§t yra'gana, dide
lis. Suradimo vieta Vokiszkai 
dabar yra vadinama Nieder- 
meiten. Vasaros metu szioje 
paezioje vietoje taip pat buvo 
surasta tokio pat senumo senie
nų. Dabar jau ir Vokiecziai 
pripažista, kad szios apylinkes 
buvo seniau apgyventos nei 
ankszcziau manyta. Isz sziu 
radiniu aiszkiai galima spręsti 
kad Tilžės ir tos vietos žemu
ma yra jau labai seniai žmonių

J apgyventa. Belieka tik nusta- 
Algeias, Aigeiija. Devyni se.nĮ.ausį gyvento-

pasažieriai sudege ant smert, o jaį czia ypa buve> 
szeszi baisiai apdeginti, kada 
didelis pasažierinis bosas apsi- Į 

in medi 
užmiestije, szio miesto. Kiti 
automobilei mate ta atsitikima 
ir stengėsi nelaimingus iszgial- 
beti bet gazolino liepsna juos 
neprileido. .Riksims deoan | va|anda ry.f0 jaine skendo trys 
ežiu buvo baisus ir graudm-' - - - -
gas.

PAVOGĖ VAIKUTI IR JI 
PASMAUGĖ.

Lombard, Ill. — Kokis tai 
iszgama pavogė penkių metu 
Rogersa Loomis, kuri pasmau
gė su vaiko szaliku. Vaikutis 
likos surastas prie plento de- 
szimts valandų po jo nužudy
mo. Lyg sziol jokio pedsakio

mis.

PAGIMDĖ KŪDIKI IR PA
SLĖPĖ JI PO PALUBĖMS.
Robinson, III. — Mrs. Augus

tina Snyder czystydama narna 
suuodė kokia tai smarve paei
nant isz palubiu ant pastoges. 
Pradėjo jeszkoti priežasties ir 
ant galo surado negyva kūdiki 
suvyniota in senus laikrasz- 
czius. Dasiprato keno tai kūdi
kis nes jos dukrele Rože, 18 
metu, labai sirgo per kėlės die
nas bet tame laike motina ne- 
dasiprato kas jai kenke. Dabar 
mergina randasi ligonbuteje 
pavojingai serganti. Daktaru 
nuomone yra kad Rože pagim
dė gyva kūdiki ir po tam ji už
smaugė ir invyniojo in senus 
laikraszczius. Palicija prispy- 
rinejo mergina kad iszduotu 
kas yra tėvu jos kūdikio bet 
lyg sziam laikui to nepadare.

RADO NEPAKLOTA LOVA;
ISZMETE LAUKAN IR 

SUDEGINO.
Rockford, Iowa. — Ralph 

Strassberg myli paredka ir, 
szvaruma namieje ir nuolatos 
savo pacziule prie to prispyri-
nejo bet kada ana diena sugry- niai žuvininkai pagavo nepa-

PATEKO PO LEDU.
: Ukmerge.,— Netoli nuo czio
nais yra Kurenu ežeras. Jis 
pasižymi tuo, kad nuo senu lai
ku kasmet jame kas nors nus
kęsta. Sausio 11- ta d., apie 3

vyrukai, eje isz Vareikių kai
mo vakaruszku, ir vienas isz 
jū, Vladas Bundonis isz Kure
nu kaimo, nuskendo. Pradžio
je lūžūs ledui in vandeni inkri- 
to du vyrai, bet vienas kitam 
pagialbedami sziaip taip iszsi- 
gialbejo. Po kokio pusvalan- 

nepaklota, taip insiuto kad isz- kaip skruzdel-edžio su snukiu dgį0 egeru ėjo V. Bundonis ir 
mete ja laukan ir sudegino. Ka- panasziu in s'loniaus, turi di-1 įajp paį (nkrito, 
da ji palicija aresztavojo ir nu- deles ausis ir vietoje burnos, ’ ‘ 
veže in kalėjimą, aiszkino jis, skyle kurioje nesiranda dantų, 
kad veluk pernakvotu kalėjime 
ne kaip neszvarioj lovoje. Bu
vo jis kareiviu Svietineje Ka- A A. rr « 
reje, Francijoj, gulėjo tonais1 Af ZlllOtC lv3u. . .
pusvyne ir turėjo užtektinai j § Kolumbijoj nekurie pal- 
hliiRii hpf: ItrcIa. Riiprvzn nnmn ' -nv . t.

ŽUVININKAI PAGAVO
PAPRASTA ŽUVĮ.

Tripoli, Italija.,— Czionaiti-

NE-

žo isz darbo ir rado savo lova prasta žuvi, kuri turi galva

blusu bet kada sugryžo namo, rnt)S med.žiaį daauga ant 300

Jis, matyt, 
szaukesi pagialbos nes greti
mam Babliu kaime buvo girdi
mi szauksmai bet jos nesulau
kė. Buvo dar jaunas vyras, 
geriausias apylinkėje muzi
kantas.

pareikalavo gerai paklotos lo
vos ir dideli szvaruma namie. 
Palicija ji paleido o moterei 
paliepė užlaikyti szvariau na
rna ir stengtis vyrui intikti, 
kuris tiek iszkentejo laike ka
res ir reikalavo namie didesnes1 se iszdege 40 milijonu akeriu 
vigados ne kaip ant kares lau- girriu kuriu bledes yra neap- yra padirbtas isz vieno szmoto 
ko. skaitomos. akmens.

pėdu augszczio.

§ Amerikonai sunaudoja 17 
tonu mėsos kas minuta.

§ Mete 1936 Suv. Valstijo

§ Pagarsejas o visa svietą 
Sfinksas, kuris perstata pusiau 
motere ir pusiau Ieva, jau stovi 
daugiau kaip 5,000 metu o kas 
ji pastate tai lyg sziam laikui 
neisztyrineta. Turi jis 70 pėdu 
augszczio ir 150 pėdu ilgio ir



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt ISZUETUVOS Nuszaldyto

Popiežinis laikrasztis apra- 
szineja apie baisia skerdyne 
Katalikiszku kunigu Iszpani
joj kur iszžudyta apie 50 pro
centas visu kunigu arba dau- i 
giau kaip penkiolika tukstan-!f.- 
ežiai. Priesz taja kruvina rev o-1 
liucija Iszpanijoj radosi 35 tuk-1 
stangiai kunigu, kaip aprašai- 
neja laikrasztis “Obsservatore kiai pasitaiko kad jie 
Romano” tarp tu buvo 60 vys-1 nntraukia 
kupai isz kuriu vienuolika li
kos iszžudyti.

Visi kunigai, kurie da pasili- atsĮkratym;

Kada mirszta vienas isz vie
nuoliu, jo lavonas paprastai 
buna numestas nuo szio stataus 
kranto. Apaezioje jo lavona ,su-' 
randa laukinei szunes kurie ji 
suėda.

Viena isz tokiu vietų randa- Pajuralis, Tauragės alpsk.,— mažu brolį ku vaįku kam.

STEBUKLAIS” GYDOMA 
KARVE PASTIPO.

Rankos
Viena popieti kunigaikszty- 

| te Olga Istrogolov žaidė su sa-

su Katarina pasivaikszczioti suėmė kad visa jųdviejų drąsą žmones su žibintuvais. Džiaug- 
pranyko. j smingiems klykavimams nebu-

Melskimes prie Kūdikėlio. vo galo.
1 Ir iki sziai dienai lyuczioje

i Olga — gal Jis nedaleis mud-1 tėvai ir motinos pasakoja savo 
u. -i.ij... -i __ .i I______ „ :

si netoli Urgos,, Tibete. Toji 
vieta yra taip pavojinga kad ir 
dienos laike žmones bijo pro ja 

j eiti. Laukinei Mongoliszki szu- 
1 nes yra taip insidrasine kad 
i jie tankiai puola ant gyvųjų

nuo arkliu ir su
drasko nes jie yra drąsesni už 
vilkus. — Ar-gi ne pigus būdas 

» savo mirusiųjų, 
Mongolijoj ?ko gyvi Iszpanijoj, randasi ka

lėjimuose arba pasislepia. Da- 
neszimai isz 23 diecezijų skel
bia buk beveik visos bažnyczios i 
likos sunaikintos ir žmones' ta Andelikj kuri gal sun. 
daugiau negirdi Dievo žodi nes | kiausia mergina ant svieto nes

arba ant rogucziu pasivažinėti.!
Prisiartinus Kalėdoms tėvai | 

Istrogolov iszvažiavo sostapy- Jėzaus— padavė sumanymai 
'len, tenai praleisti szventes.

Olga ir Jonas buvo liuosi ir jviem suszalti, dėlto kad mudu vaikams apie mažiuezius kuni- 
iengviau galėjo iszpildyti savo del Jo szi darba atliekame ir gaikszti ir kunigaiksztyte, ku- 
sumanyma nes Katarina ma- varga keneziame. 
žai jais rūpindavosi, kuomet 
kunigaiksztienes nebūdavo na- abudu melstis: 
mieje.

I riedu Kuczioje atkeliavo in 
Jiedu suklaupė ir pradėjo i kaima su didele pintine pilna 

invairiu daigtu ir kaip jiedu 
“Jėzau, maloniausia Kudike- del garbes Kūdikėlio Jėzaus 

Kuczioje, isztikruju, jiedu; Ii, užgimęs tvartelyje, nukry- apdovanojo daugybe neturte- 
buvo visiszkai vieni ir liuosi. I žinotas ant kieto medžio kry

I Apsirėdė sziltais kailinukais,Į žiaus, buk musu pagelba sun-l siszventima Jėzus stebuklu ap- 
jprikrovė pilna pintine drabu- kiame padėjime.” 01 ' 1 - 
žiu, kunigaiksztytes pasiūti ir' trumpute maldele, kuria kalbe- 

i valgiu, kuriu nuo virėjo susi-jti i 
griebe. Namieje nieko nebuvo' Prie jos Olga nuo saves da pri- 
nes visi buvo iszeja bažnyczion, dėjo: 
iszpa'žinties. Tad jiedu nusine- 
sze žemyn pintine, atsidarė du- 

'ris ir pažiurėjo laukan.
Buvo labai szalta naktis. 

Sniego buvo giliai. Kelione bu
vo nelengva ir szaltis laikėsi 
jau nuo keliu dienu. Menuo 

j szviete ir dangus buvo kaip 
i prisėtas mirganeziu žvaigždu- 
ežiu.

“U-u,” pasipurtė Olga, ka
da jiedu pasijuto už duriu.

“Kas tai? Ar tai dabar pra
dėsi vela bijotis?” tarė asz
triai Jonas.

“Ne — tarė Olga, bet jos 
balsas buvo drebantis.

Augsztai szviete aiszkus me
nulis, sniegas blizgėjo lyg bri- 
lijantu prisėtas bet szakoti me
džiai mete aplinkui szeszelius 
kurie atrodė lyg kokios raga
nos nagai iszleisti kad pagrieb
ti ka. Baime apėmė kunigaiksz
tyte. Kasžin kas ten toje sze- 
szeliu tamsumoje slepiasi. Ar 
nepagriebs kas, kada reikes ei
ti pro szali.

“Eiksz — tarė kunigaiksž- 
cziukas, kada jiedu ėjo per tan
kiai suaugusius medžius —sku
bėkime, o ne, tai pastebės Ka
tarina kad iszejome ir tuojaus 
pasileis mudu vytis.

Teisybe sakant, ne tiktai Ol
ga buvo baimes apimta bet ir 
jis nemažiau bijojosi, tiktai jo 
kiu budu neturėjo drąsos pasi
rodyti bailiu savo seserei.

“Kaip-gi eisi greieziau su to
kia sunkia pintine, —atsake 
Olga. — Susimainykime ran
kas, Jonai.” Jos rankos jau vi
siszkai pradėjo stirti.

j Ėjo juodu kelius viorstus ir 
galop, pasijuto ant kokio tai 
kalnelio virszunes, prie kurio 
apaezioje buvo kaimas. Jau jie
dviem buvo girdėt Kalėdų var
pu skambėjimas ir buvo matyt szeimymnes szven- . V, . . ,i szviesos žibintuvu, kuriuos 

I žmones einanti in bažnyczia ne-

Buvo žiema. Sniegas 
storai denge žeme. Szaltis spir- 

■ gino. Ledines žvakutes kabojo
sigyveno vienuoliai Prancisz- 
konai. Todėl atsirado piliecziu
kurie jiems gausiai aukoja pra- j ° jLtogUmrfžJsiakl Ve- 

jas staugė pro namu kampus ir 
draskė, szalde kiekviena kas 
dryso jam pakliūti.'Vaikam už-1 
drausta buvo iszeiti laukan, j 

“Jonai, žiūrėk, — suszuko 
mažute kunigaiksztyte, pažiu-1 
įėjus per langa in kiemą, —' 
ana, ar nematai tuos mažus, 
vargszus ubaguczius.” 

“Užveizda duos jiems sziek 
tiek pinigu — tarė Jonas — 
mus tėvas insake nevaryti nuo 
duru nei vieno pavargėlio, nie
ko jam nedavus.” _

“Asz norecziau lipti žemyn 
pasikalbėti su jais — tarė Olga 
— mes nieko gero da nepada
rome vargszams o žinai, mus 
mamos mama buvo artima gi
minaite Vengru karalienes Elz
bietos, kuri buvo pavargėliams 
taip gera kad net stebuklus da
re.”

‘ ‘ Gerai — atsake kunigaiksz- 
cziukas:— asz turiu gera suma
nymą savo galvoje ir jeigu man 
prižadėsi nepapasakoti auklei, 
kaip tu paprastai darai, tai 
asz tau ji papasakosiu.”

“O taip, Jonai, asz prižadu 
tvireziu tvireziausia. Ir nieka
da nepasakojau tu tavo sekre
tu, kuriu nepasakoti prižadė
jau.”

“ Tad eiksz czia in kampa,— 
tarė Jonas, tempdamas seseri 
už rankos..— Ar girdėjai Nedė
lioję tėvo Silvestro pamokslą? 
Sztai ka jis pasakė: Ka tiktai 
gera padarėte vienam isz. tu 
mažiausiu broliu, Man tai pa
darėte! Taip, turime szia žiema 
ka nors gero vargszams pada
lyti.”

“Bet ka mudu padarysime? 
Mudviem vieniem uždrausta 
kur nors iszeiti.”

“Mudu iszeisime Kuczioje, 
kada visi buna bažnyczioje ir 
Katarina palieka czia mudu du 
vienu. In ta laika tu pasiusi 
sziek tiek drabužiu pavargėliu 
vaikams, vietoje to, ka besiuvi 
juos savo lėlėms. Gausime nuo 
virėjo kiek nors maisto ir pasi- 
imsime su savim visus rublius, 
kuriuos gavome nuo moeziutes 
per mus 
tęs.”

gyvenimui. O 'stebuklu garbi- Į 
nimas tuojau paplito po visa 
apylinke. Nesenai vieno ūki
ninko B. susirgo karve. Vieto- i 
je kviesti veterinorin-daktara, į 
pilietis sumanė szauktis Szv.. 
Antano pagialbos. Žmogelis' 
nuvažiavo in Kretinga, pasi-; 
melde ir paaukavo 10 litu, pra- 
szydamas iszgydyti jo karve.

liu ir kaip ju dievotumą ir pa

Tai buvo dovanojo, iszgydydamas raisza
___________ ____ vaikuti, nes “kur Jėzus nusi-* ’ i
iszmokino juodu motina, j szypso, pati žiema eina szil-

tyli.

Kaime Jagodina, Serbijoje, Sugiižes in namus kaive lado 
! gyvena 26 metu mergina, Save- >u ue^va- Todel bais'iai už' 

sirustino ant visu stebuklada
riu ir nusprendė daugiau su 

ji sveria 616^svarm Vaikszczio- jais nebetureti jokiu reikalu, 
ti negali nes yra per sunki to- Pabar, sako, pasimokinau, 
del padirbta jai specialiszka' Pažinau ,stebukhl naudingumą 
geležine kede ant ratuku.

Miszios niekur ne yra laiko
mos.

Taipgi ir diedsne dalis vie
nuoliu likos nužudyta o vienuo
lynai likos sugriauti o tosios, 
kurios turėjo giliuki pabėgti, 
pasislėpė pas gerus žmonis.

Daugiausia nukentejo bažny
czia provincijoj Malaga kur 
dingo 90 procentas visu kunigu 
ir visos bažnyczios likos suly- kada ja mate glėbyje nežinomo susiprato ir pamate savo klai- 
gintos su žeme.

Tosios žinios yra prisiunstos' jis daugiau patemino, Gans pa- 
isz 200 rapartu nuo kunigu ir sake kad du kartus mate kaip' 
isz kitu szaltiniu ir negalima tasai vyrukas bueziavo jo pa- 
užtvirtint ju teisingumą nes czia. Sudžia pasakė jam kad 
cenzūra yra labai rusti Iszpani- tai neužtektinai davadu kad 
joj ir sunku surinkti teisingas jo pati yra jam neteisinga. O 
žinias.

ir insigijau proto. Geriau už 
tuos pinigus bueziau pakvietęs 
veterinoriu o abar inmecziau, 
kaip in bala.” Po to B. tuo
jau iszsirasze pažangu laik-

Henrikis Gans, 29 metu kriau- 
czius, gyvenantis Viedniuje,
Austrijoj, u'žvede teismą priesz raszti ir žada nusikratyt visais 
savo pacziule ant persiskyrimo prietarais. Malonu kad žmogus

vyro. Užklaustas per sudžia ka das.

Sunku suprasti' nekuriuos 
prietelius Bolszeviku kurie gy
vena Suv. Valstijose, kurie su- 
szelpineja valdžia Stalino. Ka
da Stalinas žudo geriausius 
Rusiszkus ukesug tai nesivadi- 
na skerdyne o kada Caras juos 
žudė tai priesz tai žmones pasi- 
prieszindavo.

Jokiam kitam sklype ant 
svieto nėra girdėt apie tokias 
kruvinas skerdynes žmonių ko
kios atsibuna sziadien Rosijoj. 
Todėl ten sziadien yra arsziau 
kaip buvo už cariszku laiku. 
Tuose laikuose buvo baudžia
ma tik prasikaltėliai kurie pa
pilde prasižengimus kuriuos 
siausdavo in Siberija.

Visas svietas žiuri ant to, 
kas sziadien darosi toje palai
mintoje Sovietinėje Rosijoje 
kad net sziurpuliai pereina per 
žmogų.

gal buvo ir kaš kito bet ar vy- 
las gali susekti savo pacziule 
ant to?..

GYVAS SUDEGE.
Panemunėlis. — Užumisz- 

kio venkiėmyje invyko sziurpi 
nelaime. To vienkiemio gy
ventoja Ona Indriunaite, pali
kusi savo ligota (isz prigim
ties paralyžiuota vos galva be- 
pakrutinanti) sunu Joną, 16 
mdtu amžiaus, ant krosnies gu
linti, iszejo kaimyno gyvuliu 
szerti. Szalia ligonio, prie ko
jų, stovėjo mažute lempele ir 
czia pat maža krūvelė malku. 
Matyt, vieno pagalio nusirista 
ir apversta lempute. Nuo jos 
užsidegė ligonio antklode, bal
tiniai ir pradėjo rusenti cziuži- 
nys, kaip grižo motina. Mat 
ligonio butą ir nebylio ir jis. 
pagialbos szauktis negalėjo. O 
Indriunaitei bekylanti gaisra 
pavyko, bet apdegęs sūnūs po 
užgesinti pavyko bet apdegęs 
sūnūs po keliu valandų mirė. 
Tyrinėjimo nustatyta kad tai 
butą nelaimingo atsitikimo. 
Motina savo ligota sunu mylė

Dvylikos metu mergaite, 
Barborele Jenlyns, isz Denver, 
Colorado, yra * gal jauniausia 
kukorkele Amerikoj. Toji mer- 

j gaite gali pagamint 145 viso- 
' kius valgius, iszmislytus per 
ja, kuriuos pripažino geriausi 
kukorei kaipo gardus valgiai. 
Kožna Subata mergaite moki
na daugeli moterių isz visos ap
linkines kaip gaminti skanius 
valgius. Toji maža kukorka pa
sakė kad iszmoko virti ir ga
minti visokius valgius nuo mo- 

( tinos kada turėjo tik szeszis 
metus. — Kiek tai mergaieziu
užsiimtu sziadien kukoriavi- jusi ir juo labai rūpinusis, 
mu kaip maža Barborele? To
kiu metu mergaitėms nieko 
daugiau nėra galvoje kaip tik 
lakstyt ant pikezieriu.

Beveik visos apszviestos tau
tos guodoja savo mirusius ir 
jiems paskiria amžina vieta po'

NESISEKE PABĖGTI
NUO VYRO.

Kaunas.,— In miesto ligon- 
bute buvo atvežta viena jau
na, 16 metu moteris. Ji sakosi 
esanti nuo Vilkaviszkio. Jau
na isztekejus už seno, bet tur
tingo stambaus žemes savinin-

jiems paskiria amžina vieta po ■ Ant susirinkimo delegatu 
smert—kapines. Bet pas Mon- kurie suvažiavo ant seimo 
golus, Azijoj, jeigu kas numirė Home Mission Council of Ame- ko ilkinin.ko. Tuojaus po ves- 
isz szeimynos tai gimines užde-!rica, pirmininkas, daktaras Ed-Uuvįu gyvenimas tapes nepa- 
da lavona ant dviraezio vežimo' vardas Kohlstead, isz Filadel-1 keJllczįamas įr jį nutarus vyra 
in kuri yra pakinkytas greitas fijos, innesze užmanymą kad įr ukį paiiktį įr važiuot in 
arklys ir jis su lavonu važinėja j visos tikejimiszkos szajtos ko-' Kamia ,darbo jieszkoti. Važia-

I vus traukiniu pirma syki, tai 
ir ji pro

Paip, gerai tai e Olga szasį rankose.
linksmai, 
go siūti,

nors ji baisiai neme- 
- bet baisu, Jonai, ži- “Na — tarė Jonas 'linksmai,

“Ir apsaugok, brangus Jė
zau, kad mudviejų rankos ne- 
priszaltu prie pintines.”

Po to jiedu eme neszti pinti
ne o ji asirode tokia lengva 
kad jiedu isz nusistebėjimo net 
suriko:

“Tu, Olga, ka nors isz pinti
nes iszmetei” — tarė Jonas.*

“Ne, pintine pilna iki pat 
briauna, kaip pradžioje, žiū
rėk, visi daigiai yra savo vie
toje — atsake Olga, pakeldama 
vilko kaili, kuriuo jiedu pri
dengė savo turtą.

“Ir kas czia — tarė Olga — 
man visai szilta o sniegas man 
rodos lyg luokio kaili sziltas ir 
minksztas ir rankos lyg szildo- 
mos vis labiau karszta.”

. “Ir man panasziai darosi — 
szauke linksmai Jonas. — Tai 
Jėzus atsilygina už mudviejų 
malda. Klaupkime ir padeka- 
vokim Jam isz paezios mus 
szirdies gilumos.”

Jiedu atsiklaupė ant sniego 
kuris davė sziluma panaszia 
ugnies szilumai ir dekavojo 
Dievui už stebėtina pagelba su
teikta jiedviem “sunkioje va
landoje.”

Jiedviem besileidžiant žemyn 
sniegas rodėsi sziltesnis ir pin
tine lengvesne.

Galoj, jiedu pasiekė kaima: 
pirmueziausioje grinezioje jie
du rado sena moteri lovoje. Ji 
buvo taip labai, labai sena kad 
visa drebėjo nuo szalczio, nors 
prie kakalio ugnis kūrenosi. 
Jiedu pridengė ja sziltu užsi- 
klojimu kuri Olga buvo numez- 
gus. Motere tuojaus nustojo 

j drebėjus; ji net suriko kad jai 
i pasidarė nepaprastai szilta. 
Dantys nustojo barszkeja o jos 
sustingusieji pirztai visiszkai 
suszilo ir pasidarė miklus ir 
suvaldomi.

Ėjo jiedu toliau per kaima 
ir kur tiktai rado ka nors, rei
kalaujanti pagelbos, tuojaus 
isz savo pintines davė. Nesira-

Dvasiszkos ir kitokios knygos

No. 188 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga malda-kny- 
gele, pavesta visos kataliku jaunuo
menei. Graži knygele puikiai ir dru
eziai apdaryta skurineis minksztais 
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir 
jos preke tiktai............. $1.50

No. 189 Aniolas Sargas, tai nau
jausia malda-knygele, su bažnyczios 
aprobatu, 448 puslapiu, visos reika
lingos maldos, puikiai iszmarginta, 
auksuoti lapu krasztai..............$1.50

No. 190 Vainikėlis, katalikiszka 
maldu-knygele, mažiausia knygele 
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas......................50c

No. 191 Visuomet, maldu-knyge
le, katalikams lietuviams visokio am
žiaus, puiki maža knygele, 256 pus
lapiu, baltos ceiluloides apdarais su 
kolioruotu paveikslėliu ant virsziaus, 
auksuoti lapu krasztai puiki kny
gele del dovanojimo vaikams ir mer
gaitėms .................................... $1.00

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilausko, su 
nekuriais reikalingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Vieszp. Musu 
Jėzaus Kristaus........................... 10c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Vieszp. Jėzaus Kristaus. ......... 10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie apmislinimo Kari- 
czios Vieszp. Jezuso Kristuso. Kny
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda ....................... 10c

No. 198 Gromata arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kristuso, 
perraszyta isz gromatos rastos grabe 
musu Iszganytojaus Jeruzolime. Už
gyventuose szalyse per katalikus, ko- 
žnas neszioja ta gromata apsiūta in 
puiki ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkaplieri ................  5c

No. 176 A-Be-Cela, arba pradžia 
skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku ............................................... 10c

No. 177 Moraliszka Kabala, ka
tra iszdeda žmogaus ateiti...........10c

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites, su 
pagialba kažirom............ .............10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyriu ir moterių...........10c

180 Kvitu knygele draugy-
del iszmokejimo pinigu ligo- 
.............. ..........................   .25c

181 Kvitu knygele draugy-

nai tada tamsu labai o vilkai? kada Jiedu pasidėjo pintine, do nei vieno, kuriam nebutu

po pustyne tol, kol lavonas nuo 
vežimo nukrinta. Vežikas neat- 
si'kreipia pažiūrėti kur lavo
nas nukrito nes ju tikėjimas ro
do jog tada mirusio duszia visa 
laika juos persekiotu ir neduo
tu jiems pasilsio. Po keliu 
dienu mirusio gimines eina tuo 
paežiu keliu kur buvo vežama 
lavonas, pažiūrėti ar jau suės
tas per laukinius szunis o jei
gu da nesuėstas tai yra blogas 
ženklas nes tas reiszkia kad 
mirusis buvo blogas žmogus 
kad nei szunes ji needa.

Buddistu vienuolynuose gy
vena tukstaneziai vienuoliu o’ 
kada mirtis atsilanko pas juos 
tai ne spėja visus mirusius isz- 
vežti in pustyne todėl toki vie
nuolynai yra pastatyti ant 
augsztu kalnu kur vienoje kąl- 
no puseje buna status krantas.

votu priesz merginas ir mote- į
res kurios dirba saliunuose ir buve labai indomu, ir' ji pro 
kitose vietose kur yra pardavi- vagono langa o paskui net at
vejama svaiginanti gerymai. sidarius vagono duris, pažiure- 

Pagal ąpskaityma Dr. Rev. j-į kailp atrodo apylinkes. Ta- 
Kohlstead tai Suvienytose Vai-, cziau traukiniui einant vagono 
stijose randasi daugiau kaip durys smarkiai trinktelėjusios 
1,300,000 moterių ir merginu įr prigriebė jos ranka. Ranka 
kurios yra bartenderiais arba' smarkiai sužeista. Pusiau be 
tarnaitėmis karezemose. No-j samones japiia pabėgėlė atva- 
lints tosios moteres ne yra taip žiavus in Kauna kreipės in ge- 
tinkamos prie szinkavimo kaip^ ležinkelio palicija, praszydama 
vyrai bet yra pasamdytos vien pagialbos.
tik del to, kad vyrus pritrauki- 
ne't prie gerymo ir flirtavimo 
su vyrais. Jis pats mate tūloje 
karezemoje kaip tūla mergaite Kurenu dvaro užveizda Bro- 
suruke tris paperosus ir iszge-1 nius Kriks'ztaponis buvo atvy- 
re tris arielkas o vyras iszgere^kes in Ukmerge pasisvecziuoti 
tik viena. Karta motere prade-' pas pažįstamuosius. Grįžtant 
da eiti ant slidaus kebo tai namo užpuolė ji du nepažista- 
sunku ja sugražinti ir vis krin-jmi vyrai, ir sumusze, sunkiai 
ta in didesne prapulti.

sidarius vagono duris, pažiure-

NELAIMINGOS VAISZES.
Ukmerge.,— Viena vakara,

sužeisdami galva.

kad valandžiuke pasilsėti — radę ka nors tinkamo pintine- 
jau mudu atlikome daugiau 
kaip puse kelio.”.

Bet nelengvas buvo ėjimas 
žemyn nuo kalnelio su sunkia 
pintine rankose. Be to, buvo kaip guli augsztieninkas lovo- 

daug visuomet prikalbi apie labai slidu. Kartais slysdavo kitaip niekaip negalėdamas, 
pavargėlius, tai asz maniauI kelis žingsnius ir tai baigdavo- isz viso jis turėjo tik deszimts 
' ’ ' ' ’ ‘L- drąsos1 si dažniausia smarkiu puolimu, metu. Olga sukrovė jam isz

lOlga neteko vieno kalioszo o pintines visa, ka skaniausia 
Jonas puldamas vienu tarpu buvo tureju isz virtu ir keptu

Pernai per Kalėdas asz girdė
jau ju staugimą, gulėdama lo
voje.”

“Gerai, jeigu jau tu tokia 
baile, asz eisiu vienas — atsa
ke Jonas drąsiai. — Tu taip

je.
Galop jiedu inejo in viena 

bakūže kurioje rado vaika, ne
valdanti kojų. Jis devyni metai

No.
stems, 
hiams

No.
stems del kasieriaus nuo sudėtu pini
gu ant susirinkimo........................ 25e

No. 183 Naujas Didelis Sapno- 
rius arba iszguldimas sapnu, 160 pus
lapiu su 283 paveikslais, drueziai 
apdaryta kietais audeklineis apdarais 
dabar parsiduoda tiktai už .. $1.00

No. 184 Klausimai ir atsakimai, 
Anglu ir Lietuviu kalbose, del tu ka 
nori iszimti Amerikoniszkas popie- 
ras. Preke tiktai ........................ 10c
W. D. BOCZKAUSKAS - 00.,

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
kad pas tave del ju ir
kiek nors atsiras.”

“Taip, asz eisiu, mielasai Jonas puldamas vienu tarpu 
Jonai — tarė mergaite, — apsi
kabindama abiem rankom savo 
broliuką už kaklo — ir jau ry
toj pradėsiu siūti.”

Inejo Katarina paguldyti 
vaiku. 'Tėvai to nedarė nes ta
da nebuvo tos mados. Vaikus 
t ada auklėjo labai asztriai. Jie asz jau ju nejaueziu, jos man
buvo baudžiami už mažiausi 
nusikaltimą.

Mažute kunigaiksztyte sku
biai siuvo rubus neturtingiems 
vaikams kuomet ji buvo viena 
su Jonu. To darbo nedirbdavo 
tiktai kada eidavo klausyti ku
nigo pamoku, kada iszeidąvo

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

daigtu. Po to ji ji apsikabino 
ir meilingai isz pasigailėjimo 
pabueziavo. Ligonis tuojaus 
pajuto kad isz jo nyksta skaus
mai, jis pasijuto užtektinai 
tvirtas szokti isz savo lovos ir 
bėgti pasitikti savo motina ku
ri gryžo po Misziu ir Szv. Ko
munijos, kur ji karsztai meldė
si prie Kūdikėlio Jėzaus, pra
szydama savo vaikeliui sveika
tos.

Kaimiecziai parengė gražiau-! a , v- - , ,... . . pastatyta ir kas-kart pribuna dau-
_ _ S'.as 1 Oges ir pasodine ill jas gjaus gyventoju. Parsiduoda pigiai

Jono net aszaros per veidus' J°na VOlga, išzkilmingai veže todėl gera proga pirkti dabar o ne- 
eme ristis. Juodu szaltis taip^atgal in ju rumus. Jiedu lydėjo,oPf“^angs’ Kre^t

skaudžiai susimusze galva.
“Ar dasieksime mudu kada 

nors ta kaima? — sudejavo Ol
ga; — Jos maža kojele be ka- 
lioszo visiszkai pastiro nuo 
szalczio. — Jonai, mano rankos 
ir kojos visiszkai suszalusios,

nukris. ’ ’ ,
“Su manim taip pat — atsa

ke Jonas. — Kas bus, jei mud
viejų rankos prisząls prie pin
tines, jas turės atkirsti?”

Olga da garsiau sudejavo o

W. D. BOCZKAUSKO-CO.
Mahar oy City. Pa. '

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu

i I



Žuvininko Laime
Gerokai pailsėjęs pradėjo kad ir pas musu kaimynus Vo- 

Taurinskas vėl kalbėti: kieczįus.
— Smarkios vilnys ir vejas 

•— sako Andrius — atstume 
draugus nuo laivo. Asz būda
mas tvirtesnis rankose laikiaus 
da “Laimes” kraszta. Vėliau 
Szaukszteliui ir Tiltui pavyko 
sucziupti vėl laivo kraszta. 
Sunku buvo nulaikyti nes vejas 
vartaliojo laiva in visas puses. 
Tai asz sumaniau nusitverti už 
maszto. Tuo laiku užsikabino 
vieno isz draugu skenstancziu 
dvi rankos už mano kaklo ir asz 
sunkumu spaustas pasinėriau 
in vandeni. Rankos draugo tuo
kart paleido mano kakla ir asz 
dėka virvei ir mokėjimui užsi
laikyti po vandeniu vėl iszki- 
lau in virszu. Akis pravėręs 
virszuje pamacziau tik kojas' 
mano vieno isz draugu ir dau
giau ju neibemaeziau. Alan pa
vyko vela sueziupt už maszto' 
galo, kuriame buvo inverta il
ga virve. Toje virvėje susipy
nė mano kojos. Tas mane labai
nusilpnino. Vienok laikiaus darbuotis tur atlikti tam tikrus 
daugiau ant szono; smarkios’kvotimus; mokėt gerai plaukti, 
vilnys su veju stūmė mane ga-jkaip reikia užsilaikyti nelai- 
na sparcziai in kranta kur bu-Į meje. Mokina .kaip reikia
vo netoli, bet jura da labai gili, plaukti ramiam ir kaip suaud- 
Kojomis kai ka sucziupau ir. rintame vandenyje. Asz isz pa- 
valandelei apsidžiaugiau, ma-' simokinimu Vokietijoj mano, 
nydamas pasiekiau dugną, bet! nelaimėje labai pasinaudojau. 
ežia butą didelio akmens nuo Svarbu mokėti pasinerti net ir 
kurio mane nustume vilnys.: giliai. Szis mokslas duoda žmo- 
Kojos pasiliuosavo nuo virves'gui dvasios ir szalto kraujo
ir man buvo lengviau plaukti 
in kraszta. Kas galėtu apsaky
ti mano džiaugsma, kuomet pa
siekiau kojomis dugną. Bet ko
jos taip buvo nusilpusios kad 
jomis nedaug tegalėjau naudo
tis. Pasidarė labai silpnu. Pa
macziau daug 'žmonių ant kran
to... vėl silpna ir nebeatmenu 
kas toliau su manim dėjosi... 
Atsipeikėjau... pamacziau sa
vo lova, gerąją Veronika ver- 
kianczia prie manes... Tokia 
žvejo “laime,” — užbaigęs pą- 
sakojima Andrius pavargęs at
sigulė.

XIV.
Likimas kitu draugu buvo 

toks. Atikas Tiltas tapo toje pa- 
cziojfe dienoje juros iszmestas 
bet jau nebebuvo galima jo at
gaivinti. Szauksztelio lavona 
iszmete bangos 15 verstu nuo isz didžio iszvargimo ligoniui Į 
Kaimelio. Kazio Rankoves la-; atsirado plaucziu uždegimas, 
vonas liko iszmestas po keliu Andrius turėjo jau apie 50 me-. 
dienu labai toli nuo Taurinsko tu amžiaus. Vargingas jo gyve-. 
gyvenamosios vietos. Visi trys ' nimas, stoka geresnio maisto ■ 
paliko gražiai palaidoti kaipo ; (žinoma, vienu sveiku juros j 
kankiniai del to menko uždar-1 oru negalėjo ligonis sustipre-. 
bio pramaitinimui savo szei-įti). 
mynu. Gaila visiems buvo 
Szauksztelio ir Tilto prityru- pareigomis ligoni. Ir tas geras, 
siuju žveju, kuriu szeimynos1 gudrus ir labai patyręs žvejys 
buvo skaitlingos. Gailėjosi visi po keturiu sanvaieziu atidavė
gražaus vaikino Rankoves ku
lis 'taip labai mylėjo savo se
nute motina ir gražia sužiedo- 
tine Maryte.

“Jus garbus žvejai, busite 
laimingesni tikroje tevyneje — 
Danguje. Ilsėkitės laimingi!” 
Užbaigė ant kapo žodi kunigas.

Po ilgu kalbėjimu ryto meta 
prisirinko pas Andriu isz kitu 
kaimu nemažai 'žveju. Jie norė
jo ka nors sužinoti isz nelaimes 
skenduoliu. Taurinskas pasa
kojo:

— Dažnai, draugai, atsitin
ka tarpe musu nelaimes, nes 
žvejo amatas yra labai pavo
jingas.

Bet tas pavojingumas butu 
pas mus mažesnis jeigu mes bū
tumėm geriau susiorganizavę. 
Pažiūrėkite pas kitas tautas,

savo tyra siela Dievui...
Laidotuves bažnyczioj jam 

surengė labai gražias. Žmonių 
prisirinko bažnyczion didis 
pulkas. Taurinskas visiems bu
vo malonus. Kuopeles vyru ir 
moterų gryžtaneziuju isz baž
nyczios vienbalsiai tik ir kal
bėjo:

— Ka darysi, geras buvo 
žmogus, malonus kaimynas, 
daug kentėjo ir vargo, naba
gas.

Tokia žvejo laime.

Nuo Andriaus Taurinsko 
mirties praėjo dvideszimt me
tu.

Indomu gal bus tau, mielas 
skaitytojai, žinoti, koksai liki
mas sutiko Taurinsko szeimy- 
na.

Jusgis, atvykęs Amerikon

— Asz, — sako Taurinskas, 
— kada buvau Kiele tai ma- 
cziau. Ten valstybe prisideda 
prie pagerinimo žvejybos rei
kalu. Kuomet ten iszplaukia 
žvejai su savo motoriniais lai
vais in jura, paskui juos seka 

1 ir garlaivis. Užėjus audrai gar- 
' laivis surenka laivus ir velka 

■ juos in krauta. Arba žvejys va- 
* žiuoja in jura tai žandaras pri- 
Į stoja prie tavęs. Apžiūri ar 
tvirtas laivas, ar žvejys turi 
juosta, nelaimei atsitikus ir t.t.

— Aha, tai malonu ir žmogui 
gyventi, — atsiliepe vienas isz 
žveju. .

— Delko mano draugai nu
skendo? Gal sakysite, papras
tas atsitikimas. Ne. Prie tokios 
baisios mirties atveda žmogų 
stoka to viso kas žvejui būti
nai yra reikalinga. Vokietijoje, 
manau, ir kituose kultūringuo
se krasztuose, investa, kad 
žmogus, kurs ant juros nori 

kuodaugiausiai nelaimėse.
Taurinsko sveikata nebuvo 

da gera. Ligonis neapleido lo- 
' vos. Viena diena geriau, antra 
diena prascziau ir taip vargi
no liga nabaga.

❖ ❖ ❖

Labiausiai dejavo ir skun
dėsi ligonis galva, kuri buvo 
labai apdaužyta. Jis guodėsi' 
krutinės sunkumu bei kosuliu. 
Valgyti mažai tegalėjo. Žmona 
labiau buvo panaszi lavonui 
kaip gyvam žmogui. Bet sykiu 
ir džiaugėsi kad jos numylėta
sis Andrius gyvas liko. Maryte į
verke tėvuko ligos bet verke ir 
del baisios mirties savo sužie- 
dotinio.

XVI.
Taurinsko sveikata neejo ge- 

lyn. Gydytojas nusprendė kad

Kunigas atlanko szventomis

’’SAULE” Mahanoy City, Pa.

Į

PENKI BROLEI COWDREY TARNAUJANTI DEDEI ŠAMUI.
Szitie vyrukai, kurie tarnauja Dėdės Šamo flotoje, yra penki brolei Cowdrey, isz Uli- 

nojaus valstijos, kurie randasi ant kariszįio laivo Pennsylvania. Visi su nekantrumu laukia 
tosios dienos kada ju szesztas brolis užbaigs septyniolika meni ir pristos prie laivorystes 
tarnystes drauge su jais. Isz kaireses prasideda Charles, Povylas, Harry, Bumam ir Mau
dei Cowdrey.

pakliuvo globon savo turtingo savo tėvelio ir sužiedotinio,
ir gero dėdės, kurs davė jam 
mokslą.

Po dvylikos metu Jurgis 
Taurinskas buvo jau savisto- 
vis. Sekesi. Darbsz'tus gyveni
mas aukso szalyje aprūpino ji 
visakuomi. Truko jam tik kaip 
■ko, ko jis Amerikoje negalėjo 
rasti. Jo szirdi grauszte grau
že pasiilgimas savųjų, tėvynės 
brangiosios. Nuo 15 metu jis 
nebeturejo nuo savųjų jokios 
žinios.

Viena karta, parejas Jurgis 
nuo savo užsiėmimo, atsisėdo 
savo. ’ gražiame, paruosztame 
kambaryje ir nulindęs mintijo: 
“Viską atiduoeziau, ka turiu, 
kad tik galeeziau pamatyti sa
vuosius tėvelius, bakūže ir ma
no brangiąja tėvynė.” Aszaros 
biro jaunam ir nekaltam Tau- 
rinskui. “Ne, taip nebus, asz; 
save jau nebevarginsiu,” min- 
tijo sau Jurgis. “Važiuosiu in 
ievyne ir atstatysiu vietoje se-Į 
nosios.bakūžes gražu narna, ap-j 
rūpinsiu savuosius viskuom.

Praėjus kuriam laikui, Tau-' 
rinskas sulikvidavo savo man
ia ir su iszsiilgusia szirdimij 
iszplauke per tolimas juras in 
numylėta tėvyne.

Buvo tai vasaros laikas, kuo
met Taurinskas atvykęs in sa
vo miestą Palanga su szirdies 
plakimu skubėjo in savo te
viszkes kaimeli AI. '

Po tiek laiko ir žemes virszus 
atsimainė. Kur buvo miszkas,1 
ten mate jis dirvas; kur buvo^ 
pieva dabar miszkas, žodžiu — 
niekaip Jprgis negalėjo sau in- 
sivaizduoti kur gyveno jo te
velia!. Arti vieszkelio jis pama
te seneli kurs ganydamas kar
vutes atsisėdės pyne kresteli. 
Vežikas sustojo.

Senelis pasikėlęs nuo vietos 
priėjo ir sako:

— Alielas seneli, — paklausė 
Taurinskas, — ar nežinai kur 
gyvena Andrius Taurinskas?

— Gerai žinau, ponuli, nes 
asz ežia netoli gyvenu. Bet An
driaus Taurinsko nei jo szei
mynos ežia senai nebera. Senis 
Taurinskas kaip mirė jau pra
slinko 12 metu. Jo žmona mi
re ligonbuteje nes jos .sūnūs, 
Kazys, pastojas plesziku liko 
nuteistas ir toli, toli isztrem- 
tas, pirma buvo savo motina
isz trobos iszyares. Dievota, — 
sako senelis, — Veronika, kaip 
elgeta, visu labai įpylimą, jau 
penki metai kaip mirė. Ju gero
ji duktė Maryte isz gailesties

kurs juroje nuskendo, senai 
iszvyko toli in vienuolyną. Da
bar ten gyvena svetimi. Asz 
tamsta ponuli nuvesiu in ju ba
kūže. ,

Vežikas pasukęs arklius pa
vežė Jurgi Taurinska keliuku 
prie pat bakūžes, Kas gal ap
sakyti, apraszyti jausma ir szir- 
dies plakimą to mylinczio vai
ko savuosius?! Biro jam gau
sios aszaros gailesties del teve
liu brangiu, del savo teviszkes.

pamatęs ta sena, sulinkusia 
prie žemes trobele, ta paezia 
sukrypusią svirti, tuos gluos
nius su szpokinjlczioms,. kaip 
vaikas balsiai vėrke. Iszlipes 
isz vežimo norėjo pasveikinti 
Nukryžiuotąjį bet jau kryžiaus 
nebebuvo. Dairėsi, žiuri. Sztai 
pažino savo aukszta jau drūta 
beržą, kurs placziomis szako- 
mis puikiai stovėjo. Taurins- 
kas priejas apkabino beržą ir 
niekaip nuo jo atsitraukti ne
galėjo... Alpo. . . Vežėjas ir 
senukas pribėgo, pakele Jurgi, 
kurio visas veidas buvo szla- 
pias bet jis jau nebekalbejo...

Ant juros kranto, kur seniau 
Andrius Taurinskas vaiksz- 
cziojo, kur jis savo laiveli tai
sė, tinklus džiovino, buvo tik 
keli akmenys, los paezios galy
bes smiltynu ir sena, jau be 
spalvos, kiaura, kurios vienas 
galas smileziu užnesztas, ant 
szono gulėjo žvejo “Laime.”

GALAS.

PIRMININKAS BOARD 
OF TRADE.

Kenneth S. Templeton, kuris 
nesenei likos iszrinktas pirmi
ninku Board of Trade, Chica- 
goj, yra vienas isz locnininkn 
Templeton griidu kupeziu. j

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

norėjo, 
Ba savo miestelyje surasti 

negalėjo.
In trumpa laika rodą sau davė, 

In kita miestą nusidavė, 
Kad 'trauke tai trauke, 

Kol pusėtinai nusitraukė.
Ant galo valgyt užsinorėjo, 
Kada isz kareziamos iszejo, 

Užėjo in viena vietele, 
Ar ne gaus kokia deszrele. 
Alat valgyt balsei norėjo, 
O vyruti, pinigu nei vienas 

neturėjo, 
Paetn'e po szmota mėsos, 

Ir ant pagalios,
Su mesute bėgti pradėjo, 
Bet locnininkas tuojaus ap

sižiūrėjo.
Viena girtuokli nutvėrė, 

Palicmonui padavė, 
Ir in koza nugabeno, 

Kur puikia nakvyne gavo. 
Deszimts doleruku užsimokėjo, 

Norint s gana nenorėjo, 
O vienas jau paeiti negalėjo, 
Inpuole in koki tai žolyną, 

Badai in meszlyna, 
Pradėjo putot,
Ir riaugeziot.

Tuodu nežinojo ka daryt, 
Pradėjo in burna varyt, 

Alat, tas badai munszaine 
užgesina, 

Kada girtuokli degina.
Badai greit iszsipagiriojo, 

Ir sziaip taip namo parvežliojo, 
O ka, vyrai,

Ar-gi tai negerai?
Gerkite kuodaugiausia, 

Tada gyvensite ilgiausia, 
Ba isz ko butlegeriai užsi

laikys, 
Jeigu negertu Lietuvys? 
Nekurie be girtavimo negali 

gyvent, 
Juk ant to sutvertas kad gert, 
Ba girtuokli žmones greieziau 

pamato, 
Nereikia pamest nei amato.

Gerkite visada, 
Kada tik pasitaiko proga. 

* * *

Kokis tai žmogelis paezia no
rėjo nuszaut, 

Tiktai niekur negalėjo revolve
rio gaut,

O kad ginklo neturėjo, 
Badai ir szaut nemokėjo. 
Kad nebutu buvęs girtas, 

Tai kas kitas,
Juk girtas niekad proto ne

turės,
Ir in kluono duris pataikyti 

negales,
Laikais ir pasigerti yra geru 

daigtu,
O kad tokis vyras prasmegtu.

Gal manote kad Amerikoj nėra 
pabažnu,

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

giau nenorėtu,
Tiktai evangelija nuolatos 

skaitytu.
Ne reikia už tai peikt, 

Tik reikia girt,
Bet ne sztuka evangelija 

skaityt,
Reikia ir ta viską pildyt, 
Ne tik viena duona gyvi 

busite,
Ne vien tik isz evangelijos 

gyvuosite,
Reikia'vesti ir dora gyvenimą, 

O del Dievo bus užtektinai,
Apie tai bus gana, 

Ba nebutu galo niekada.

NEBUKIE KVAILAS
“Nebukie kvailas,” klausyk 

ka asz tau sakau. Užeikim ant 
valandėlės pas Cicilikaiti o gal 
surasime ten Katalikaiti ku
riam noriu iszrežt gera pa
mokslai”

Po tuju žodžiu Jonas intrau-- 
ke mane in saliuną. Isztikro ra
dosi tenai s Katalikaiti? kuris 
sėdėjo su Cicilikaicziu prie 
stalo ir baigė sekapezia kalba:

— Taip tai broliuk, visados 
tik duok ir duok savo sunkei 
uždirbta pinigą tiems kuni
gams. Nuplesztu jie ir paskuti
ni kaili nuo tavęs — nuo' gal
vos lyg kojų!

Alatyt jog ponas Cicilikaitis 
(saliuninkas) gerai prikalbėjo 
Katalikaicziui nes tasai nieko 
neatsakinejo ant jo iszmetine- 
jimo ant kunigu o tik pritarda
vo jam linkėjimu galvos. Jo
nas suprato tuojaus apie ka sa
liuninkas kalbėjo ir net parau
donavo isz piktumo, staiga! pa- 
szaukdamas:

— Nebukie kvailas ’Katali
kaiti!

— Halo! Jonai, eik szen, 
sėsk ir iszgerk viena!

— E, ka su jums užsidėt, jus 
kalbate apie kunigus o asz atė
jau sau iszsigert malszei nes 
nemyliu apie tokius dalykus 
kalbėtis.

— Na tai jau nustosime, — 
atsiliepe saliuninkas, — ka im
site?

— Pradėsim nuo sznapsuko, 
nebukie kvailas, — atsiliepe 
Jonas už mane ir save o po tam 
atsigryžes in Katalikaiti tarė;

— Nebuvau sziur, ar tave 
czionais užtiksiu o norėjau su 
(avim labai pakalbėt.

— Alane visados czionais ra
si apie szita laika.

— ’Kožna diena? .
— Taip, kožna diena.
— Netikiu!
— Tai tegul saliuninkas pa

tvirtina.
'Saliuninkas statydamas stik

lelius ir bonka ant stalo tarė su 
pasididžiavimu: — Per pasku
tinius deszimts metu tai neži
nau ar atsirastu deszimts dienu 
lokiu kuriu Katalikaitis butu 
aplenkės mane!

— Iszgerdayo stiklą alaus, 
užmokėjo ir nuėjo, nebukie 

kvailas žmogau!
Saliuninkas dirstelėjo ant 

manes rustai ant tokiu žodžiu 
szaukdamas:

— Ka ?! Katalikaitis yra fain 
vyras ir geraduszis! Jis nesi
gaili cento! Kada užeina pas 
mane tai nesigaili dolerio o 
tankiai du ir tris palieka! Jis 
nesibijo dolerio kaip tu!

— Ar tai teisybe, Katalikai
ti, nes asz jam netikiu?

— Taip, tai tankiai atsitik
davo bet ka apie tai kalbėt.

— Ar taip, palieki beveik do
leri kas diena?

— Na, juk teisybe, kartais ir 
daugiau! — szauke 'saliunin
kas.

— Palaukie,— nebukie kvai
las. — Jeigu jau kalbėjote apie 
kunigą ir bažnyczia tai pasa
kyk man, kiek tu davei per me
tus kunigui ant bažnyczios?

Katalikaitis truputi pamis
imo o po tam atsiliepe: — Pa
prastai duodu apie 10 doleriu 
ant meto o karta daviau net 15 
doleriu.

— Na tai gerai, — padary
kim dabar rokunda, nebukie 
kvailas: jeigu davinėtam kuni
gui kas meta ant bažnyczios po 
15 doleriu tai in deszimts metu 
pasidarytu 150 doleriu. O da
tai- nebukie kvailas, tu pats ir 
saliuninkas prisipažino kad 
jam kožna diena beveik palieki 
po doleri ir daugiau. Paimkime 
tik po doleri ant dienos, tai pa
sidarytu per metus 360 doleriu 
arba 3,600 doleriu per 10 me
tu. Nebukie kvailas, kunigui 
ant bažnyczios per 10 metu 
davei 150 doleriu o szitam bro
liui sztai, kuris neszioja dei
mantus isz tavo kruvinos pro- 
cios, davei 3,600 doleriu. Jeigu 
praleistum pas ji tik tiek kiek 
davei ant bažnyczios, neklausy
tum tokiu kalbu ir neeitum in 
saliuna tai per tuos 10 metu 
suezedintum 36 szimtus dole
riu. O dabar i£ suprask, jis tu
ri auksinius ziegorelius, namus 
ir pinigu bankoj o tu neturi in 
ka gerai pasiredyt ir pavalgyt 
o jis tave už tai pagirs ir sakys 
jog esi “bulli-boi.” O žinai del 
ko jis taip bjaurina kunigus? 
Nes kunigas mokina ir drau
džia žmonis idant ne eitu in sa- 
liunus o tas jam gadina biz
ni! O dabar eikie namon su ma
nim ir geriau duokie ant baž
nyczios 150 doleriu ne kaip pa
likti saliune 3,600 doleriu.

Ta viską Jonas1 taip greitai 
aprokavo jog mes buvome prie 
duriu o saliuninkas stovėjo už 
baro iszsižiojas ir piktas kaip 
szeszkas.

Jonas iszvedes Katalikaiti 
isz saliuno paėjo kelis blokus 
o po tam suspaudęs jam ranka 
tare in ji szirdingai:

— Eikie dabar namon ir — 
nebukie kvailas!”

or Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikr&szczio. Paskubinkite 1

Naujas Lietuviszkas

SAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
Mahanoy City, Pa.
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— Seredoj Pelenu Diena, lJau sugryžo isz Locust Moun-^ rjnta SU KarSZtSlS Mo- 
yra tai pirma diena Gavėnios. ^a^11 Hgpnbutes,. Shenadory je,; 
Szi-met Gavėnia prasideda dvi ^ur koki tai laika ir
savaites ankszcziau negu pra
eita meta. Velykos praeita me
ta pripuolė 12 diena Apriliaus 
o s.zi-met pripuola 28-ta diena 
Morcziaus.
.' — Seredoje pripuola Pele
nu Diena. Atsiminkite kad isz 
dulkiu pastojote ir in dulkes 
pavirsite. Gyvenimas yra ne-

ŽINIOS VIETINES

sziadien yra daug sveikesne.

Lapinskas, musu gyventojas ir 
senas biznierius kaipo ir ma- 
nadžeris Mahanoy City Gro
cers Association, serga- namie 
jau kelinta diena ant szalczio.

— Draugiszkas vakarėlis, 
laikytas Nedėlios vakara per 

tvirtas ant szio svieto todėl k.M.L.L kliuba, Pirmo Vordo 
stengkimes daryti gerai ir gy-.
venkime pagal Dievo instaty-1 mi^as ant kurįo dalyvavo be-l 
mus o nesibijosime mirties.
Pelenu Diena apvaiksztineja 
visas Katalikiszkas svietas. 
Szv. Juozapo bažnyczioje atsi
bus pamaldos 8-ta vai. ryte ir 
bus barstoma galvos su pele
nais taja diena. Vakare pa
maldos bus laikomos 7-ta vai. 
ir taipgi bus barstoma galvos 
pelenais.

— Nedėlios ryta staigai mi
rė szirdies liga Ona Berezniak, 
79 metu, gyvenanti Buckmoun
tain peczeje. Paliko kelis vai
kus, 21 anukus ir 7 pro-anu- 
kius. Gyveno ten daugiau kaip 
50 metu.

—• Nedelioje po piet užsi
degė trdkas isz Lakehurst, N. 
J., kuris stovėjo artimoje Elks 
teatro ant E. Centre ulyczios. 
Ugnagesiai greitai užgesino 
liepsna.

— Pas ponstva J. Služelius, 
605 W. Mahanoy avė., buvo 
laikoma parte ant garbes ju sū
naus Jono, kuris yra vargoni
ninku Szv. Juozapo bažnyczio
je. Prabaszczius Czesna ir vi
karas, kunigas Baltrūnas, da
lyvavo tame vakarėlyje kaipo 
ir keliolika draugu ir pažysta
mu.

— Apie 11-ta vai., praeita 
Petnyczios vakara, ugnis kilo 
skiepe po Setkevicziaus saliu- 
no ant 1118 E. Centre uly., ku
ri greitai prasiplatino ant kitu 
namu ir net po keliu valandų 
ugnagesiams pasisekė užgesint 
liepsna. Buvo tai viena isz di
džiausiu ugniu in koki laika 
kuri czionais atsitiko. Sūnūs 
Setkevicziu, 22 metu, kuris ma
ne kad motina buvo pasilikus 
viduryje, inbego in jos kamba
rį iszmuszdamas langa norėda
mas ja iszgialbeti, pasižeisda- 
mas sau baisei koja per stiklus 
bet motina jau buvo iszbegus 
in ‘laika. Ugnis padare bledes 
ant 25 tukstaneziu doleriu. 
Trylika szeimynu panesze ble- 
des nuo keliu szimtu ant keliu 
tukstaneziu ddleriu. Keli ug- 
hagesiai taipgi likos sužeisti. 
Visi ugnagesiai buvo iszszauk- 
tį ant gesinimo ugnies. Žmones 
turėjo daug nesmagumu isz- 
neszdami savo naminius ra
kandus isz namu kad nors 
sziek tiek iszgialbet savo tur
teli. Tarp iszdegusiu szeimynu 
randasi ir Andrius Kisielius, 
kuris laiko sztora, Vincai Ba- 
ranauckai, Agnieszka Klasauc- 
kiene, Juozas Szerpenskai, ga
liūnas Mikolo Saliuko ir szto- 
ras Jono Bobino ir kiti.

kyklose Užkandžiais
„ . v. TT., , . Nedapenejimas, depresijos,Gerai žinomas Viktonus i . . . ,Į iragiszka pasekme, yra ant 

kiek sulaikyta per kasdienini 
davima karsztu valgiu mokyk- 

; lose, už dyka, suvirsz dviems 
milijonams biednu vaiku. ;

Kaipo dalis WPA projektu. 
mokyklose nuo vieno szalies 
kraszto iki kito suvirsz 7,000 

. _ 1 darbininku, nuo paszalpos su-.ignagesiu stotyje, buvo pasek-1_ _ _ j raszu, yra samdomi prie .szito
i naudingo darbo gaminti ir da
linti karsztus valgius mokyk
loms vaikams. Jie žymiai prisi
deda prie vieszos geroves per 
pagerinimą sveikatos dideles 
dalies musu jaunimo.

Vien tik New Yorko Mieste, 
2,346 asmenys apsidirba su su
virsz 1,000 mokyklų kurias lan
ko keli szimtai tukstaneziu vai
ku. Sveikatos rekordai parodo 
kad sveikata vaiku, kurie nau
dojasi szituo patarnavimu žy
miai tapo geresne ir kad jie ge
naus ėmėsi už mokslo. Mokyto-

veik visi narei. Visi kurie atsi-1 
lanke ant tojo vakarėlio, buvo 
užganadinti isz viso parengi
mo.

SHENANDOAH, PA.
— Valdžios agentai aresz

tavojo sekanezias ypatas už 
pardavinėjimu svaiginaneziu 
gerymu be laisnu: Mikolas ir 
Ona Novoznikai, L. Balkus, 
Fiorentina Polszinskiene, Joną 
ir Mare Vierzbickius ir Joną 
Naum kaipo ir kitus visose da
lyse pavieto. Kaltininkai li
kos pastatyti po kaucija.

— Praeita Seredos vakara 
likos suriszti mazgu moterys
tes Ona Steel, isz Heights, su 
Mikolu Grigoniu, Szv. Kazi
miero bažnyczioje.

Scranton, Pa. —- Daktarai 
stengėsi sulaikyt cziaudejima 
9 metu mergaites, Rūtos Butri- 
miutes, isz Old Forge, kuri 
cziausti be paliovos apie 150 
valandų. Sziaip mergaite yra 
sveika ir gerai valgo.

— iStaigai pamiszes, kada 
jo pati buvo iszvažiavus pas 
savo broli, Robertas Daniels, 
27 metu, isz North Scranton, 
pagriebė savo 11 menesiu sū
neli ir paskandino ji artimam 
upelukyje. Tėvas bego per uly- 
czias nuogas. Palicija ji vėliaus 
aresztavojo. Sake jis buk neži
nojo kas jam atsitiko ir kad 
taip pasielgė.

Frackville, Pa. f Subatos ry
ta mirė Ashland o ligonbuteje 
Jeva Kluczinskiene, 245 N. 
Railroad uly., sirgdama koki 
tai laika. Veliones vyras mirė 
keli metai adgal. Paliko du sū
nūs Juozą ir Alberta namie 
kaipo kelis brolius ir seseres.

McAdoo, Pa. — Prabaszczius . . i
J. Baltrūnas, Szv. Kazimiero 
Lietuviszkos baznyczios czio
nais, laikys Stacijas kožna 
Petnyczia 7-ta vai. vakare ant 
kuriu privalo atsilankyti kož- 
nas geras Katalikas.

— Tikietai greitai parsida- 
vineja ant, ateinanezios Card 
Partes kuri atsibus Nedelioje, 
21 Februariaus, bažnytinėje 
svetainėje. Daug puikiu dova
nu jau likos padovanota ant 
tojo tikslo del tuju, kurie lai
mes loszimuose. Pirkite tikie- 
ta o tokiu budu suszelpsite pa
rapija.

’. — Didelis Balius! Atsibus 
Utarninke vak., Vasario - Feb. 
9-ta d., 1937, Mahanojaus Lie
tuviu Piliecziu Kliubo isz East 
End kuris atsibus ant Aidu- 
kaiezio svet., 1139 E. Mahanoy . 
avė. Grajis pirmos kliasos 
orkestrą. Bus geru gerymu ir 
užkandžiu. Atsilankykite visi 
o praleisite linksmai laika. 
Prasidės 7:30 vai., vakare. In- i 
žanga tiktai 25c.

Užpraszo Komitetas.

sustabdo 
g® g® f® PERSZALIMA 
O O O irKARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekoM 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

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

ŽIEMA YOSEMITE VALDISZKAM PARKE.
Sztai kaip iszrodo snieginei kalnai Yosemite Valdiszkam Parke. Žmones pasinaudoja 

isz tos progos isz snieginiu žaidimu ir visokiu sportu.

penejimo.
Karsztas mokyklose valgis 

iszriszo svarbia problema kas- 
link greito pagerinimo vaiku 
sveikatos, jeigu ne pagerinimą 
aplinkybių namuose kurios ve- 
de prie to. Szis darbas ypatin
gai svarbus kaimuose kur mo-

I PULKININKAS DAN. W. MACCORMACK

jai raportuoja, kad pikti moki-j privalo keliauti daug
niai tapo linksmesni, drutesni 
ir vikresni ir daugumoje atsiti
kimu protingesni. Su daug mo
kiniu užkandis kuri jie gavo 
mokyklose buvo dienos vienin
telis karsztas valgis.

Valgis mokyklose duodamas 
yra paprastas — susideda isz 
bliudelio szutintos mėsos arba 
sriubos su mesa ir daržovėmis, 
isz stiklo pieno, duonos su svie
stu, arba isz sandvieziaus, tai 
yra dvieju riekucziu duonos 
tarp kuriu indeta mėsos, sūrio 
ar ko kito, ir isz kokiu nors 
vaisiu.

Visokios vietos vartojamos 
duoti vaikams szituos užkan
džius — mažesniu kaimu vieto
se vartojama mažos vieteles 
kur vaikai laiko savo plosz- 
czius ir kitus drabužius, o mie
stu mokyklose dideliose pui
kiai iszredytose kafeterijose. 
Nekurtose vietose valgis padė
tas ant ilgu lentų per visa kam
barį isz'tiestos, kitose vietose 
ant gražiai papuosztu staleliu 
aplink kuriuos nors keturi vai
kai sėdi. Bet nepaisiant to, vi
sur bandoma gražiai patarnau- ( rtba pasielgimą su savo szei- 
ti ir pratinti vaikus prie gra- ( myna. Apleisdamas kalėjimą 
žaus apsiejimo prie stalo.

Valgis prasideda su malda, 
ir užbaigdami, vaikai manda
giai ir tvarkingai apleidžia 

j stala. Suprantama kad maitin- 
gumas stovi pirmoje vietoje 
bet antroj vietoj vaikai pri- Evan Jones, kurie dirbo Mi- 
pranta gražiai apsieiti ir prie ners National Bankoj czionais, 
stalo užsilaikyti.

Paczios mokytojos sumanė nima bankos 20 tukstaneziu 
idėja duoti vaikams karsztu Į doleriu. Abudu pastatyti po 
užkandžiu mokyklose nes jos 
bemokydamos vaikus per ilga 
diena patemijo kad nekuriems 
vaikams įbuvo szalta, kiti per 
visa diena buvo alkani taip kad 
jie visai nei nenorėjo mokintis. 
Neužilgo ju tas judėjimas tapo 

i tautiszku programų kuri reme 
federates valdžios užlaikyti 
piojektai po WPA.

Iszvystijimas mokyklų už- j 
kandžiu program© parode kad^ 
milžiniszkas skaitlius vaiku; 
net ir geruose laikuose, netin
kamai maitinami. Daug vaiku 
gyveno per toli nuo mokyklos 
kasdien vykti namon vidudieni 
pavalgyti; kitu vaiku tėvas ir j 
motina dirbo, kitu vaiku moti- 
nos visai neapsipažinusios su Į 
tinkamu parinkimu vaikams 

1 valgio ir kaip maista gaminti 
auganeziui vaikui ir tos visos 
priežastys tik prisidėjo prie 
vaiku netinkamo augimo, prie t 
i’icnlriiT Ii o*n ii* ^mafinirni TiArla- ’

Sausio 1 d., mirė visiems ge
rai žinomas pulkininkas Daniel 
W. MacCormack, Immigracijos 
ir Natūralizacijos komisijonie- 
rius.

Visur buvo pripažinta kad 
jis atliko stebėtina perorgani- 

j žavimo darba kuomet jis buvo 
; paskirtas komisijonierium im- 
j migracijos ir natūralizacijos 
i tarnystes. Jo gabumas, teisin
gumas ir žmoriiszkumas visur 
buvo pripažinta. Svetimtau- 
cziai ir visos organizacijos, ku-

myliu in mokykla ir jie sugryž- 
ta namon jau aptemus.

Visur pripažintas kaipo bu-[Dd 
tinai reikalingas daigtas. Po 
dvieju metu veikimo, progra- j 
mas aiszkiai yra tokis naudin-1 
gas kad daugelio valstijų ap-' j LZ-iai v levo vjl gcini/jcicij voy nu-
szvietos virszininkai^ bando ji.^ su jais dirba ap ju naudai 

veikia, neteko tikro, teisingo, 
stipraus ir suprantanezio drau
go.

Beveik nuo pat dienos kuo
met jis užėmė nauja vieta, pul
kininkas MacCormack mate 
jog pildijimas egzistuojaueziu 
immigracijos ir deportacijos 
instatymu vede prie visokio 
vargo ir nukentejimo daugu
moje atsitikimu ir jis visuomet 
norėjo kad departamento vir-

priskaityti prie mokslo kursu. I 
Tuo tarpu WPA vis bandys 

isz vien veikti su mokslinin
kais ir Tėvu—Mokytoju Dram i 
gystemis, aprūpinti szituos vi-' 

,įo Į durdienio valgius musu moky
klų biedniems mokiniams.

Ir szimtai ' tukstaneziu isz- 
džiuvusiu veideliu atsigaivins 
ir szimtai tukstaneziu menku 
mažu kūnelių pariebes ir ap
turės geresne sveikata. '

—F.L.I.S.

■O-------
szininkas turėtu paskutini žodi 
kaslink ju iszpildijimo neku
rtuose atsitikimuose.

Editorialas > “Washington 
Post” Sausio 3 d., 1937 m. po 
antgalviu ‘ “An Adjuster of 
Difficulties” isekancziai rasze 
apie jo pastangas sužmoneti 
immigracijos instatymus —

“Pulkininkas MacCormack 
savo visas energijas paszvente 
pastangose sužmoneti immi- 
graeijos insfatymus. Jis mate 
kad departamento virszininkas 
turėjo turėti paskutini žodi ne- 

, kuriuose atsitikimuose. Jo ran- 
-; koše turėjo gulėti galutinas nu

sprendimas.
“Jis rente iszdeportavima 

ateiviu-kriminalistu bet nie
kad nenorėjo perskirti szeirny- 
nas.

“Pereitame Kongrese jis 
stipriai reme Kerr-Goolidge in
statymu projektą, kuris nebu
vo priimtas ir tas nepriėmimas 
buvo smūgis jam.”

Paskutines Žinutes
Louisville, Ky. — Deszimts 

žmonių likos užmuszti eksplo- 
! zijoj kuri kilo czionaitiniam 
! name isz nežinomos priežas- 
i ties.

\York, Pa. — Mare Robert
son, 70 metu amžiaus, sudega 
ant smert deganeziam name o 
jos duktė Laureta taipgi sude
gė ant smert stengdamasi isz
gialbet savo sena motinėlė.

Louisburg, N. C. — Mažas 
eroplanas, kuris leke in Flori
da, nukrito czionais. Keturi 
žmones likos užmuszti ant vie
los.

Malaga, Iszpanija. — Czio
nais atsibuvo smarkus musziai 
kuriuose užmuszta daug žmo
nių. Badai su pasikeleliais ka
riauja apie 20 tukstaneziai Vo- 
kiszku kareiviu.

Brooksville, Fla. — Ambra
sas Douglas, 92 metu senukas, 
nigeris, tikisi atsilankymo gar
nio po savo pastogia 38-ta kar
ta. Senukas gyvena senoje ba
kūžėlėje su savo paezia ir vie
nuolika vaikais isz kuriu vy- 
riauses yra 18 metu o jauniau- 

I sias 18 menesiu. Tėvas dirba

yisokiu ligų ir ypatingai neda-

(SZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Eidamas namo jau gerai 
užsigėręs, Jonas Visockis, 45 
metu, likos užkluptas per ple- 
szikus kada apleido kalėjimą 
kuriame buvo uždarytas už ne-

turėjo prie saves 21 dolerius. 
Pleszikai paėmė pinigus, inme- 
te Joną in bleszine nuo szasz- 
lavu kur ji rado palicija ant 
rytojaus.

— Edvinas Piasecki ir

likos aresztavoti už prisisavi-

kaucija. 1 ;
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del iszmokejimo pinigu ligoniams.
Preke . . . 25c.

• KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

i Union National Bank I
I KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. j 

j MAHANOY CITY, PA. į ■

ant WPA o aplinkinei žmones 
padovanojo drapanas del atei- 
nanezio kūdikio.

Flint, Mich. — General Mo
tors Co. straika da neužsibaige 
ir nematyt galo. Darbininkai 
visai nenori taikintis ant kom
panijos iszlygu.

Vatikano Miestas. — Nede
lioje Popiežius palaimino 50,- 
000 žmonių kurie dalyvavo Eu- 
karistiniam Kongrese, Manilo
je, Filipinuose. Popiežius kal
bėjo per reidio.

Washington, D. C. — Val- 
diszki inžinieriai vaktuoja kad 
murai ant upes kranto netruk
tu. Tikisi jie daugiau lietaus 
tose aplinkinėse ir padarymo 
daugiau bledes.

Malaga, Iszpanija. — Ketu- 
rt pasikeleliu laivai bombarda
vo ezionaitine pristova. Daug 
namu bombarduota ir keli 
szimtai žmonių užmuszta.

Birmingham, Ala. — Apio 
penki szimtai darbininku, dirb

tuvėje pecziu, pradėjo sėdinti 
straika, spirdamiesi geresniu 

; sanlygu darbo ir pakėlimo mo- 
kesties. Kompanija nesutiko 
ant ju pareikalavimo ir darbi
ninkai sustojo dirbt. Dabar vi
si sėdi fabrike ir laukia pakol 
kompanija sutiks ant ju parei- 
kelevimo.

MASZINA KURI UŽMUSZA INFLUENZOS GAIVALELUS.
Iszradejas Williamas Frank Wells, isz Harvard Medical 

School, Bostone, iszrado szita maszina su kurios pagialba už- 
musza visokius influcnzos gemaielius. Szita maszina buvo pa
sekmingai iszbandoma ligonbuiese New Yorke.

i L. TRASKAUSKAS I 
! LIETUVISZKAS GRABORIUS f
I

j Laidoja kunus numirėlius. Pasam- į 
j do automobilius del Laidotuvių, { 
i Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- j 
| mo ir t. t. Bell Telefonas 78. I 
Į 520 W. Centre St., Mahanoy City {

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Veiniszkas 
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. BČCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas t:
Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apeLnkeje. Bile ko- kC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- V 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio TV 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- Jj 
šia mada ir mokslą. Is

Turiu pagialbininke f? 
moterems. Prieinamos Jį. 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 53S-J

ISZMINTINGA PELEDA.

t, -------- -■ =='

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
»Dentistas Mahanojuje

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

Kada Charles Kornet, isz 
New Yorko, tūla diena vaiksz- 
cziojo Bronx parke, surado szi
ta pelėda kuri labai priprato 
prie jo ir tankiai atsitūpdavo ji 
ant jo pypkes. Negalėdamas ja 
gerai prižiūrėti, atidavė in žve- 
rineziu kur turės ji geresne 
priežiūra. Kornet, atsisveikin
damas su savo drauge, da kar- 

1 ta ji jam užtupe ant pypkes. 
Peleda turi tik 4 colius augsz- 
czio ir sveria 8 uncijas.
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