
A, skuczas - Box 134

THE LITHUANIAN SEMLWEBKLY SAULE (SUN) I
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY j

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that ’ 
circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00 !
To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application. !

W. D. BGCZKOWSKI - CO.,
MAHĄNOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. I

r~~—--- r-1^- 1 / ■
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 

ISZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZIA,

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams} < 
Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: i
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

| MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No. 66 / ENTERED at THE MAHAMOT CITI, PA., \ 
\PO8T.OFFICE A8 SECOND CLASS MAIL MATTER.) 1 MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 23 RUGPIUCZIO 1938 (TUESDAY, AUGUST 23, 1938) M 50 METAS

Isz Amerikos
f- ♦............

PRANASZAUJA 
į SUNKIA ŽIEMA
j IR DAUG SNIEGO, 
r -------

■ East Greenville, Pa. — Nuo 
jsenei žinomas senas pranaszas 
icro, Dovidas E. Croll, kuris 
per 50 metu iszpranaszaudavo 
(teisingai visoki orą, dabar pra- 
naszauja buk szi žiema prasi
dės vėlai, turėsime per koki tai 
laika sausuma po tam prasidės 
(žiema kokia turėjome 1888 me
te. Turėsime daug snieginiu 
.viesulu ir žiema bus gana ilga.

h GĖRIMAS ALAUS NEW 
JERSEJE PADIDĖJO.

Trenton, N. J.- •— Vaistinis 
taksu ofisas apgarsino buk 7,- 
991,611 galonu alaus likos isz- 
gerta New Jersey valstijoj me- 
nesije Julajaus o praeita meta 
tam paežiam laike iszgerta 7,- 
067,057 galonai. Už alų surink
ta ipadotku $266,287., už ariel- 
kas surinkta $3,628,500 kurios 
parduota 620,579 galonai.

24,569 POROS DVYNU GIMĖ 
AMERIKOJ 1937 METE.
Washington, D. C. — Pagal 

surasza gyventoju 1937 mete 
tai Suv. Valstijose gimė net 
24,569 poros dvynu, 277 trynu
kai gimė tame pacziame laike 
o szeszios poros kvadruku (po 
keturis) gimė taipgi. Kiek isz 
tu pasiliko prie gyvasties tai 
nddažinota.

MIRUSIS DARBININKAS 
TURĖJO KJSZENIUOSE!> i $5,500.
Marshalltown, Iowa. — Val

džia stengėsi surasti gimines 
Goodman A. Bensono, 68 metu, 
fdgnalisto ant geležinkelio, ku
ris mirė praeita sanvaite s'avo 
grinczeleje, ant kurio surasta 
5,500 doleriu.

Kada koroneris padare tyri
nėjimą jo kambariuose, rado 
15 siutu, 150 marszkiniu ir 
daug kitokiu drapanų kuriu 
Velionis visai nenesziojo.

NELAIME PERSEKIOJO 
į ISZ VISU PUSIU.

Fieldmore, N. J. — Nelaime 
prisiplakė prie Roy Edmonds 
isz visu pusiu, kaip sekanti at
sitikimai parodo. Kėlės san- 
yaites adgal jo namas sudege, 
ngnagesiai isznesze isz namo 
jo serganczia paczia ir kūdiki. 
In kėlės dienas po tam jisai 
iszsisuko koja iszlipdamas isz 
.aut omobiliaus, pergulėdamas 
dvi sanvaites ligonbuteje. Va
žiuodamas namo jo automobi
lius sužeidė moteriszke. Ta pa
czia diena aplaike telegrama 
buk jo sesuo likos užmuszta 
per automobiliu. Kitas telegra
mas pranesze buk banka su- 
bankrutino kuriame turėjo vi
sus savo pinigus o kada pribu
vo in savo kancelarija nerado 
savo rasztininko kuris pabėgo 
su stenografiste o kad musu 
laikrasztis pradėjo spausdintis 
(todėl nedažinojome apie toli- 
(mesne's jo nelaimes.

VAIKAI APVOGĖ
TĖVUS

VIENAS PAVOGĖ $2,439 O 
KITAS $940. IR PRASZVIL-

PE BEVEIK VISUS ANT 
GERU LAIKU.

Philadelphia, Pa. — Leslie 
Erickson, 17 metu, graudžiai 
verkdamas, prisipažino buk jis 
pasiėmė tėvo $2,439 dolerius 
kuriuos beveik visus praleido 
ant geru laiku su savo drau
gais. Kada ji aresztavojo kad 
turėjo už daug pinigu ant sa
ves, sumoje $276., prisipažino 
buk tuos pinigus paėmė nuo 
tėvo kuris buvo paslėpęs juos 
bleszineje. Pinigai buvo pa
ženklinti ant užmokėjimo sko
los ant namo ir užmokėjimo in- 
Eziurenc.

Chicago, Ill. — Vienuolikos 
metu George Kosier, suradęs 
po slenkscziu tėvo namo stik
line bonka (jar) nemažai nu
sistebėjo kada joje rado 940 
doleriu. Vaikutis iszdalino pi
nigus draugams, pirko du dvi- 
raczius, davė savo draugams 
po 10 doleriu, važinėjo laivais 
ir žodžiu turėjo karaliszkus 
laikus su savo draugais. Kada 
vaika suėmė, turėjo jis ant sa
ves tiktai 263 dolerius. Tėvas 
užkasė pinigus neturėdamas 
jokio užsitikejimo bankose.

Ar negeriau laikyti pinigus 
saugioje vietoje ne kaip stikli
nėse bonkose ir kitut, kur ne 
tik vaikai bet ir kiti galėtu isz 
ju pasinaudoti.

BRANGUS GNYBŽTELE- 
JIMAS MOTERES.

Philadelphia. — William 
Ely, 30 metu, nuėjo ant kruta- 
muju paveikslu bet nežine isz j 
kokios priežasties o gal del to, 
kad jam nepatiko paveikslas o 
gal nuo karszczio ingnybo sza- 
le sedincziai moterėlei in keli. 
O kad moterėlei ir be gnybžte- 
lejimo buvo karszta ir tekis 
szposelis jai nepatiko, paszau- 
ke palicijanta kuris karsztuoli 
aresztavojo. Už toki pasielgi
mą aplaike 30 dienu kalėjimo 
kur jam bus vešiau o gal isz- 
moks kaip pasielginet sėdint 
teatre.

PARAPIJONAI PIKIETUO- 
JA KLEBONIJA KAD NE- 

INLEISTI NAUJO 
KUNIGO.

Vulcan, Mich. — Du szimtai 
parapijonu prigulincziu prie 
Szv. Barboros Katalikiszkos 
Lenkiszkos parapijos, . pikie- 
tuoja klebonija kad neinleisti 
naujo kunigo o seno kunigo, 
Szimano Borkovskio neiszleis- 
ti isz parapijos, kuri labai myli.

Parapijonai pikietuoja ant 
trijų sziftu jau per ketureS 
dienas ir lyg sziol neprileido 
ne arti naujo prabaszcziaus ku
ri vyskupas paženklino in pa
rapija. Senas prabaszczius yra 
žinomas beveik po visa Miczi- 
gana kaipo “Tėvas Szimas”, 
yra labai geras del vaiku ir tik
ru dvasiszku tėvu del savo ave
liu. Parapijonai kerszina kad 
panaudos rūstesni būda jeigu 
vyskupas spirsis permainyti ju 
kunigą. __ _

TEISINGAI VAGIS 
DALAIKE SAVO PRIŽADĖ

JIMĄ.

Fiedler, Ill. — Du metai ad-l 
gal pabudo isz miego szeimyna1 
Walter Allan, per insigavima 
vagies in ju miegkambari, rei
kalaudamas 300 doleriu. Kada 
jam priverstas buvo duoti pini-j 
gus, vagis atsisėdo ant lango i 
kalbėdamas su Allenu apie' 
svietiszkus dalykus kada Alla- 
no pacziule barszkino dantimis 
isz baimes gulėdama lovoje. 
Vagis atsisveikinęs su Allenu 
prižadėjo sugražint “pasko
lintus” pinigus už penkių me
tu. Savo prižadejima dalaike 
ana diena prisiunsdamas pini
gus su szesztu procentu už pa
skola. Kas tuom vagiu buvo tai 
Allan nedažinojo.

SUŽEIDĖ MOTERE, PADO
VANOJO JAI AUTO

MOBILIU.
Washington, 'Pa. — Vienos 

automobilines nelaimes užteko 
del Szimo Premier ir nuo to 
laiko paliovė jis važinėti auto
mobilium. Premier, keliauda
mas automobilium patęjke in 
motere su dviem vaikais bet 
ant giliuko nelabai sužeidė. 
Tuom atsitikimu jis taip persi
ėmė kad del sužeistos mptęre$ 
padovanojo savo automobiliu 
o pats sugryžo namo ant trū
kio in Pittsburga, prislėgda
mas sau kad daugiau nevažines 
automobilium.

FARMERIS UŽAKMENA- 
VOJO SAVO PACZIA.

Stratford, Wis. — William 
Molton, 30 metu, likos areszta- 
votas už nužudymą savo pa- 
czios per metimą akmenais in 
nelaiminga motere. Norints 
kaimynai subėgo iii pagialba 
moterei bet tasai žvėris jau 
buvo primuszes motere su ak
menais ant smert. Likos aresz- 
tavotas ir uždarytas kalėjime.

BAISUS SKAUSMAS DAN
TIES PRIEŽASTIS 

SAVŽUDINSTOS.
Gilman, Wis. — Juozas Bitt

ner, 26 metu, turėjo baisei 
skaudanti danti taip, kad tas 
buvo priežastim savžudinstos. 
Apreiszke jis motinai kad jau 
negali daugiau kentėti tojo 
skausmo ir ketina atimti sau 
gyvasti.

Motina ant to nusijuokė ir 
ne neprijautė kad sūnūs isz- 
pildys savo kerszta ir iszejo 
ant lauko dirbti bet kada su
gryžo nuo darbo, rado sūneli 
gulinti su perszauta krutino 
negyva. Szale jo gulėjo revol
veris.

TRYNUKES SVĖRĖ 3% 
SVARU DRAUGE.

New York. — Georgina 
Weeks, 26 metu, motere darbi
ninko kuris dirba ant požemi
nio geležinkelio, pagimdė ana 
diena trynukes kurios svėrė 
tiktai tris ir puse svaru visos. 
Dukreles likos patalpintos in- 
ku'batoryje o daktarai yra to
sios nuomones kad trynukes 
gyvens. Motina taipgi sveika.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Maksimovas Litvinovas, užrubežinis kamisorius Rusijos, kuris padare taika tarp 
Rusijos ir Japonu kad paliauti kivirezytis už szmoteli rubežiaus ant Siberijos frunto. 2— 
Lekiotojas Douglas Corrigan, kuris perleke Atlantiko mares savo senam eroplane ir nulėkė 
pasekmingai in Irlandija, yra priimamas karaliszkai kur tik pasirodo. New Yorke jis likos 
pasveikintas per tukstanezius žmonių. 3—-Politikierius senatorius Arthur H. Vandenburg, 
isz Michigan, laike savo vakaciju, ne tik silsisi bet ir tame pacziame laike dirba ir pasirengi- 
neja ant karsztos politikiszkos kampanijos.

GILIUKISVALKATO
GIMINES PALIKO JAM 

$40,000.

Tampa, Fla. — Szimas Osoc- 
ki, kuris prisipažino buk yra 
tikru valkatų, buvo tvirtu jog 
jo visi gimines yra iszmire po 
Svietinei Karei nes nieko apie 
juos negirdejo ir neaplaike jo
kiu laiszku. Osocki pribuvo in 
Amerika 1912 mete. Ant galo 
liūdėjo paskui savo tėvynė ir 
gimines ir nutarė važiuoti in 
savo teviszkia Cze'koslovakija 
manydamas gal kur suras gi
miniu bet ju nesurasdamas su
gryžo vela in Amerika ir vela 
trankytis isz vietos in vieta.

Sztai ana diena atėjo jam 
laiszkas kuris jam pranesze 
buk vienas isz turtingu gimi
niu tevyneje mirė palikdamas 
jam turto vertes ant 40 tuks- 
taneziu doleriu. Dabar iszke- 
iiavo vela in tėvynė atsiimt pa
tikima. , ;

vyną priversdamas jauna mer
gina kad iszgertu. Tarne laike 
ponios pryczerienes nesirado 
namie.

Kada jo užklausta priesz už
darymą in kalėjimą ant visos 
gyvasties, kodėl jis taip pada
re, pryczėris iszsitare: “Kibą 
mane velnes pagundė ant pa
pildymo tojo darbo. Blogai pa
sielgiau mano dvasiszkam luo
me. Turiu gera Krikszczionisz- 
tka paczia ir du gerus sūnūs ir 
sziadien labai gailiuosiu kad 
padariau jiems sarmata ant 
viso gyvasezio.”

Kada tėvai merginos dažino- 
jo kas atsitiko, susirinko dide
le myne aplinkiniu farmeriu 
prie kalėjimo su kerszinimais 
pakorimu pryczerio, todėl teis
mas greitai likos atliktas kad 
pryczeri iszvežti isz miestelio 
ir uždaryti pavieto kalėjime.

MYLIMA MIRĖ, JISAI 
SUDEGINO $5,000

Bordell, Calif. — Pinigai be 
meiles neturėjo jokios vertes 
del Juan Negrių kuris pasakė 
sude buk sudegino visus savo 
pinigus sumoje 5,000 doleriu, 
nuszaudamas savo mylima Pa
tricija Mendes. Juan prisipaži
no prie žudinstos už ka likos 
nuteistas ant 20 metu kalėjimo.

PRYCZERIS NUTEISTAS 
ANT VISOS GYVASTIES 
UŽ NUŽUDYMĄ SAVO

TARNAITES.
Manden, N. D. — Re v. Helc 

Janseen, isz miestelio Kram, 
prisipažino kaltu nužudyme sa
vo 16 metu amžiaus tarnaites 
po tam uždegę klebonija tiksle 
užslepimo savo darbelio. Pry- 
czeris turi 51 metus o nužudyta 
tarnaite vadinosi Alma Kru- 
ckenberg, kuri.buvo neszczia ir 
ketino pagimdyti kūdiki už ke
liu menesiu o kada kerszino 
apie tai pasakyti pryczerio pa
ežiai, tasai inpyle truciznos in

MEKSIKONISZKI BANDI
TAI UŽMUSZE 26 DAR

BININKUS.
Meksiko Miestas. — Apsi

ginklavę Meksi'koniszki 'bandi
tai užklupo ant miestelio Cha- 
paro kur dirbo 26 darbininkai 
ir visus iszskerde. Darbininkai 
taisė geležinkeli tarp Acamba- 
ro ir Chaparo, ant kuriu už
klupta isz nežinių ir negalėjo 
gintis priesz banditus nes 'bu
vo apsiginklavę tik in lopetas 
ir pikius.Banditai turėjo priesz 
juos neapykanta kad apėmė 
darbus žmonių kurie gyveno 
tam miestelyje.

NUO DŽIAUGSMO MOTINA 
SUKRITO NEGYVA.

Philadelphia, Pa. — Per sze- 
szis menesius Mrs. Nellie Van 
Putte, 62 metu, lauke parei
nant sunaus Charles, 25 metu, 
isz kalėjimo, kuriame likos už
darytas už vagysta ant szesziu 
menesiu. Senute motina ana 
diena nuėjo in City Hali kur 
taja diena ketino būti iszleistas 
sūnūs isz kalėjimo. Sūnūs pa
matęs motina pribėgo prie jos 
su džiaugsmu, apkabino jos 
kakla ir senuke graudžiai apsi

verkė isz džiaugsmo. Staigai 
motina sugriuvo ant grindų. 
Daktaras pribėgo prie jos kad 
duoti jai pagialba bet jau buvo 
už vėlu. Motina buvo negyva. 
Senuke sirgo szirdies liga ir 
tas priskubino jai mirti.

RADO KUN. FRANCIS VAI
TUKAITI NEGYVA LOVOJ, 

SO. CHICAGOJ.
South Chicago, Ill. — Praei

ta Ketverga, apie 8-ta vai. ry
te, lovoj buvo rastas negyvas 
kunigais Francis Vaitukaitis, 
South Chicago Lietuviu para
pijos klebonas.

Mirties priežastis dar tikrai 
nežinoma bet daktarai spėja 
kad tai buvo szirdies liga. Ve
lionis kun. Vaitukaitis sirgu
liavo per kuri laika, buvo szal- 
ežio kamuojamas ir neseniai 
gulėjo kelias .sanvaites szv. 
Kryžiaus ligoninėj.

Kūnas buvo atrastas velio
nio miegamajam, So. Chicago 
szv. Juozapo parapijos klebo
nijoj, 8801 South Saginaw ave
nue.

Kun. Vaitukaitis buvo apie 
50 metu amžiaus. South Chica- 
goj klebonavo apie penkis me
tus laiko. Parapijonai ji mėgo 
ir ju tarpe velionis buvo popu
liarus.

Laidotuves invyks, turbut, 
Panedelyje. Kūnas bus pakas
tas szv. Kazimiero kapinėse.

JU" ** i

TRUMPOS ŽINUTES
Scranton, Pa. — Keturi ang- 

lekasei kurie likos užgriauti 
No. 4 szlopoje, likos iszgialbeti 
gyvais. Tarp tuju radosi ir Juo
zas Laskovski isz Dickson City.

Moskva, Rusija. — Du mo
kytojai likos nuteisti ant su- 
szaudymo už girtuokliavimą ir 
prikalbinimo vaiku prie gery- 
mo. Mokino jie vaiku prieglau
doje. Trys kiti likos nubausti 
kalėjimu.

Rymas, Italija. — Nuo pra
džios namines kares Iszpani- 
joj, Italiszki lekiotojai suszau- 
de 480 valdisžku eroplanu.

~ a Mu - -rr '*«»■ 4.

Isz VisuSzaliu
ANGLISZKAS LAI
VAS PASKANDYTAS

20 ŽMONIŲ UŽMUSZTA 
BOMBABDAVIMB.

Barcelona, Iszpanija. — Ang- 
liszkas tavorinis laivas “Stan- 
brook”, likos paskandytas per 
pasikeleliu bombas kurios li
kos numesto's ant miesto Bar- 
celonos. Antras laivas taipgi li
kos paskandytas. Laike bom
bardavimo likos užmuszta 20 
žmonių ir daug sužeista. Bom
barduotas laivas tuojaus. nu
skendo bet laivorei iszsigialbe- 
jo.

ANGLIKAI PAĖMĖ 4,000 
ARABU IN NELAISVE.
Jeruzalemas. — Angliszkas 

vai'skals paėmė in nelaisve 4,- 
000 Arabiszku kaimiecziu po 
bombardavimui Sharono o 
daugeli pasikeleliu iszguita in 
kalnus. Per 48 valandas muszio 
apie iszimtas Arabu likos už
muszta. Keli fukstaneziai Ang- 
liszko vaisko užklupo ant so
dybos pasikeleliu iszvaikinda- 
mi juos in visas szalis.

VAIKAS SU DVIEM SZIR- 
DIMIS IR TRIMIS 

RANKOMIS.
Rumunijoje vieno privaezios 

inmones tarnautojo žmona szio- 
mis dienomis pagimdė vaika 
turinti invairiu nenormalumu. 
Pavyzdžiui, kairioji jo kūno 
puse yra žymiai mažesne už 
desziniaja. Be to vaikas turi 
tris rankas su dvideszimczia 
pirsztu isz viso. Taip pat gy
dytojai nustatė, kad vaikas tu
ri dvi szirdis: viena szirdi nor
malioje padėtyje, o antraja ne
toli skilvio. Abi szirdys plaka 
tuo paežiu taktu. Nors gydy
tojai netikti, kad toks vaikas 
galėtu gyventi, bet tuo tappu 
motina ir vaikas sveiki.

DEL KO LINDBERGH’AS 
NULĖKĖ IN RUSIJA.

Moskva, R'ussija., — Svietas 
nusistebėjo, kada dagirdo, buk 
Lindbergh’as nulėkė su paczia 
in Moskva. Tik dabar telegra
mai garsina, 'buk Lindbergh’o 
tikslas atlankymo Rusijos bu
vo ta, kad neužilgio valdžia 
ketina pradėt eroplanu kelione 
in Amerika per Siberija ir Al
aska. Likos jisai pakviestas 
duoti patarimu apie taji lekio- 
jima.

ANGLIKAI UŽMUSZE 50 
MAISZTININKU.

Jeruzalemas.—Daugiau kaip 
50 pasikeleliu likos užmuszti ir 
sužeista muszyje suAnglikais 
artymoje Acre, kuri Angliszki 
eroplanai bombardavo. Du Ang 
liszki kareivei likos užmuszti. 
Jaunas Žydukas, apie 18 metu 
amžiaus, likos užakmenavotas 
ant smert per Arabus užmies
tyje Jeruzalemo. Susirėmimai 
terp Arabu ir Žydu nepaliauna 
ir beveik kas diena atsibuvine-
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Kas Girdėt
|žirnis piesku prilyginant siu ki-

Norvegijoj gyvena žmogus 
kuris turi szeszta pajautima, 
kuris atranda užkastus daly
kus, pavogtas brangenybes ir 
1.1. Tasai Norvegas, vardu II- 
dersonas, neapleisdamas visai 
savo namo, apreiszkia vieta 
kur vagys buna paslepia pa
vogtus daigius. Kitu kartu ta
sai nepaprastas žmogus atrado 
geležies ruda. Kada palicija 
geidžia ka toki surasti tai nusi
duoda pas taji žmogų kuris tu
ri szeszta pajautima. Papras
tas’ žmogus turi tik penkis pa
jautimus o toki kurie turi po 
szeszis tai labai retai tdkis at
siranda ant svieto.

toms žemems.
Žmogus neturi ko abejoti. 

Bilijonai ir bilijonai žmonių 
gyveno ir mirė ant musu že
mes. Ta pati galima pasakyti 
apie bilijonus svietu kaip mu
su o kas del tuju, kurie mirė, 
buvo gerai, negali būti arszes- 
niu del tokiu, kaip mes, menki 
dulkeles?

ISZL1ETUVOS!-;VYNAS:-
p

Tikras Atsitikimas.

Praeita meta Mikolas Strof- 
fer, 50 metu amžiaus, gyve
nantis Preston, Iowa, pasiren
gė peksezias atlankyti visas 
Katalikiszkas stebuklingas vie
tas po visa svietą bet ne isz 
didelio Dievobaimingumo, tik
tai del biznio ir pelno. Susilai- 
žino jis su savo draugais ant 15 
tukstaneziu doleriu kad in pen
kis metus atliks kelione peks
ezias in Lourda, Francija, Ry
ma ir Jeruzalema. Isz savo 
miesto nuėjo peksezias in New 
Yorka, per mares turėjo per
plaukt laivu in Cherburga. Isz 
ten nuėjo peksezias in Lourda, 
Francija, po tam per Marsel- 
leja in Bereta. Isz ten nuėjo in 
Jeruzalema ir gryžo peksezias 
in Ryma. Toje kelionėje buvo 
užkluptas tiktai viena karta ir 
apiplesztas per banditus Jeru- 
zaleme.

Szilomis dienomis Mikolas 
Stroffer sugryžo namo atsiim
damas laimėtas laižybas 15 
tukstaneziu doleriu nes pribu
vo ketureš dienas greieziau 
už paženklinta laika.

Daug ant svieto yra neisz- 
aiszkintu dalyku apie kuriuos 
žmogus nežino ir nesupranta. 
Del tuju kurie mėgsta apie to
kius dalykus maustyti giliau, 
užduodame keliolika klausy
mu ant kuriu lyg sziai dienai 
mokslas nedave užganadinan- 
czio atsakymo kaip:

Isz kur szuo ar kate žino 
kaip surasti kelia namo, kad ir 
juos iszveža isz namu szimtus 
myliu tolumo ?

Kokiu budu bite atranda ke-• '•/. '• ' / J •• ■' . , 1 ’ -
Ii a in savo avilį? Tas pats lyti
mi ir pacztinip karvelio.

Kokiu budu hipnotistai isz- 
veria savo valdžia' ant kitu ?

Isz kur kyla sukylimas tarp 
minios žmonių.

■ Kas tai yra baime?
Kodėl mylime viena žmogų 

o turime neapykanta priesz ki
tus?
i Kuom yrą elektrikas, tiesos 
sunkenybes, kaip garas prasi
platina ir kuom ant galo yra 
musu gyvastis?

Po tam gerai apmanstykite 
apie musu padange kuri neturi 
pradžios ne pabaigos, kurioje 
sukasi milijonai planietu, di
desne už musu saule ir menuli?

Isz kur toji padange atsira
do, kur yra jos pradžia ir ga
las viso svieto? Žmogaus pro
tas to niekados neiszrisz.

Ar tuosius klausymus ir slap
tybes kas iszri'sz — parodys tik 
ateitis.

ŽAIBAS NUTRENKĖ 
KŪDIKI.

Lazdijai. — Kuklajtt kaime 
perkūnas inmusze in vieno u- 
kininko narna. Tame name 
gulėjo ūkininko žmona su nau
jagimiu. Kūdikis buvo vieto
je užmusztas. Motina likos 
sveikutele ir nesužeista.

sys maiszuose. Ir ežia tarpais 
iszsprusdavo atsidusimas kam
pininkes, kuria troszku,lys kan
kino o szirdi suspausdavo ne

Su tamsybe 'draugauja drau
ge ir lengvatikyste. Lengvati- 
kyste yra didžiausiu prakeiki
mu žmonių kuri laiko savo le
tenose milijonus žmonių. Leng- 
vatikyste tai yra didžiausias 
nevidonas žmogaus, kuri ap
ima jo protą, neprileidžia prie 
progreso, daro jam neiszpasa- 
kytąs kanezias per visa gyve
nimą.
7 Lengvati'kystes ajniu yra 
baime. Szimtai milijonu žmo
nių per visa savo amžių gyve
na nuolatinėje baimėje. Kiek 
tai nelaimiu ant žmonių atne- 
sza lengvatikyste ir tamsu
mas! Kiek tai bledes aplaiko 
žmones per taja tamsybe ko
kios nesuprato ir neturėjo ma
žiausio supratimo.

Žmones bijo smerties, bijo 
to, kas bus po smert; už gyvas
ties bijo nevidonu, senatvės, 
vargo, bijo kad jiems nepavog
tu pinigu, jeigu ju turi ir bijo 
net patys saves.

O bet sveikai maustantis 
žmogus neprivalo bijoti nieko. 
Baime tik nusilpnina žmogų. 
Baime sulaikė ji nuo pažinimo 
teisybes. O kuom toji baime il
ginus traukėsi tuom drūtesne 
yra, tuom sunkiau ja nukovoti.

Musu žeme jau gyvuoja nuo 
milijonu metu ir da gyvuos 
per tukstanezius milijonu me
tu, kada jau mus nebus ant jos. 
Tokiu žemiu kaip mus, randasi 
bilijonai o kas prieszinsis kad 
ant ju nesiranda žmonių mans- 
taneziu kaip mes?

Kuom yra musu žeme prily
ginant su saule kuri yra mili
jonus kartu didesne už musu 
žeme. O toji saule yra kaip

paduoda. Kunigas rėkia visu 
balsu:

kės? — szauke kurnate viena 
vaikina su ilgais plaukais, ku
ris kaip isz ugnies iszszoko isz 
bažnyczios.

— Tik pažiūrėkite... naujo
mis sziksznelemis pririszau... 
kaip paleido... Ir isz kur toki 
žmones atsiranda?..

— Nestovėk ant. sniego...
— O kur lipt, ar tau ant lie

žuvio ?!
— Tik žiūrėkit-... baltus 

autkojus sziadien motina davė,

Zakristi jonas susiglumijo. 
Greitai isztraukia kitus stal- 
czius...

Jegamasteliui urnai iszsise- 
me szventoji kantrybe. Kaip 
priszoks, kaip nepradės^Enuszt 
kur pataikys... Pliauszkejo 
taip, tartum 'deszimts bobų 
skalbė upelyje. Ir rodėsi kad 
galo nebus tam darbui bet vie
na isz moterų, matomai drą
siausioji, kurios vyras ilga lai
ka zakristijonavo, suszuko:

— Zakristijonai!.. Juk tu 
gyvas... tai begk greieziaus!..

Klebonas susilaikė, paleido 
zakristijoną isz ranku. Paskui 
ramiai nusivilko alba, atkalbė
jo dėkingumo poterius, apsi
vilko kailiniais ir iszejo in kle
bonija.

O isz bažnyczios pilte pylėsi 
suszile žmones ir patyla giedo
jo:

Oi, vynas, vynas,
Geresnis negu anegdai
Kanos Galilėjoj...
Zakristijonas prausė szale 

szulinio sukruvintas ausis ir 
taipgi niūniavo:

“Oi, vynas, vynas, vynas...,
Kunigas vikarijus iszejo ant 

prieangio ir pamatęs ji paklau
sė:

— Kas tau, Jonai?
— Nieko... nieko, jegamas- 

teli, — atsake zakristijonas ir 
niūniavo toliau beveik verkda
mas:

“Oi, vynas, vynas, vynas.. .j

Kitoj Nedelioj po Nauju Me-'a^z^us floras, kodėl tai dabar 
tu kunigas vikarijus atlaike Ponas Jėzus nevaikszczioja po 
Szv. Miszias ,ir inlipo in pa- svietą, kaip seniau, 
mokslinyczia. Vargszas tai bu- Likusia medines bažnytėlės 
vo kunigiukes ir taip baisiai 1 - -
iszbales kad kar tais bažny ežio i 
atsigulus kryžium žeme, sunku 
buvo atsakyti, ar yra kas po ta 
sutana, ar tik taip kas tyczia 
buvo sutana, pamėtės... Vie-

Szv. Miszias ,ir inlipo in pa-

AUTOMOBILISTAS SUVA
ŽINĖJO DVI MOTERIS.
Grižo isz Pabiržės atlaidų 

namo fitrautnikįene, 28. metu 
amžiaus, su Mezdaite, 5 metu 
amžiaus, Likėnų kaimo, Pa
biržės valsęziąus. Jos ėjo Pa
biržės, Likėnų plentu. Vos tik 
iszcjus isz miestelio, netikėtai 
isz užpakalio prisivijo jas au
tomobilis. Automobilis szoki- 
nejo isz viępos (puses plento in 
kita puse, nes vairuotojas bu- 
yo girtas. Abi ėjusios papuolė 
po automobilių. Mezdaitei au
tomobilis .sudaužė galva ir ji 
'tuojau mirė, o motina visa su
laužyta. Ji ilga laika buvo be 
sąmones. Motinai nėra vilties 
pasveikti. Tai vi's valstybines 
degtines ir aukos.

Belgiszkas profesorius Mon- 
tu L. Berlaimont apreiszke 
mums nemalonia žinia, pra- 
neszdamas buk svietas iszeina 
isz proto. Tasai profesorius 
tvirtina buk in penkes-deszimt 
metu svietas ma'ž-daugiau ne
teks visiszkai proto.

Ar isztikruju svietas siunta? 
Žinoma, kad ne! Tik paklau
sykite:

Tula motero, 89 metu, apsi
vedė su žmogum turineziu 90 
metu ir dabar daro lenktynes 
mezgimo Atlantic City.

Deszimts tukstaneziai Ame
rikonu iszplaukdami in Euro
pa kas menesi ant guru laiku 
sugryžta subankrutine.

Labdaringa draugu ve i szke- 
iiavo in Afrika tiksle aprengi
mo tenaitiniu laukiniu gyven
toju su naujausios mados dra
panoms. Kam po nogiu jiems 
reikalingos drapanos kad te- 
naitinei gyventojai vaikszczio- 
ja nuogi.

Kokis tai daktaras New 
Yorke duoda rodą merginoms 
kad apeitu peksezios aplink 
svietą jeigu nori turėti puikia 
iszveizda ir gera sveikata.

Gerai žinomas kriauezius 
Londone, Anglijoj sako buk 
vyrai neužilgio neszios drapa
nas padarytas isz asbestos.

Turtingos moteres Paryžiu
je, Francijoj, naudoja žalius 
miltelius ant veidu.

Kokis tai žmogus mano isz- 
plaukti su maža valtele isz 
Newfoundlando in Liverpuliu.

Tai-gi, ar isztikruju svietas 
jau netenka proto? Žnoma, kad 
ne! Svietas jau senei papaiko, 
kaip duodasi matyt isz sekan-, 
ežiu atsitikimu.

pripildė pilkoji minia 
biednesniu valstiecziu, triobel- 
niriku, kerdžių ir kitu vargszu.

Szieji ne daug ka klausė, nes 
spaudimas buvo neiszpasaky-
tas o žmones vis grūdosi pul- — skundėsi per pus su piktu- 

nok žmones ji mylėjo nes kiek-i^^^® per duns u kiekvienas mu, per pus pei juokus, gražus

LEDU KRUSZA UŽMUSZE 
DVI MOTERIS.

Kaip raszo užsienio spauda, 
Vilniaus kraszte sziomis die
nomis siautė tokia stambi ledu 
krusza, kad ledai užmusze net 
dvi moteris. Vietomis ledai 
svėrė po puse kilogramo.

ŽENTAS NUSZOVE UCSZVI
Alytai.,— Alovės vals., Ba- 

zoru kaime tūlas Juozas Bag- 
donaviezius, 25 metu amžiaus 
priesz metus apsivedė su to pat 
kaimo Januszauskaite bet ne
sugyveno. Viena diena smar
kiai ja sumusze. Sumusztoji 
nubėgo pas tėvus rengėsi va
žiuoti pas gydytoja. Apie tai 
sužinojęs Bagdonaviczius dvi- 
racziu atvažiavęs in Alytų nu
sipirko revolveri ir grižes, Ba- 
zoru laukuose sutikės važiuo- 
janezius in Alytų szove; norė
jęs-abudu nuszauti, bet žmonai 
nepataikęs, tik uoszvi Aleksan
dra Januszauska, apie 60 metu 
amžiaus, mirtinai perszove. 
Nusikaltimą padaręs J. Bag
donaviczius pabėgo in laukus 
ir pasislėpė.

SUMUSZE ŽMOGŲ IR PA
DĖJO PRIESZ TRAUKINI.
Netoli Kurszenu geležinke

lio stoties maszinistas pastebė
jo ant begiu gulinti žmogų. 
Traukinys buvo sustabdytas. 
Paaiszkejo, kad ta pilieti kaž
kas smarkiai sumusze ir ji be 
sąmones padėjo ant begiu. Pi
lietis nugabentas in ligonbute. 
Jo pavarde Antanas Kontau- 
tas.
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viena žmoniszkai užsznekinda- : 
vo apie rūpestis, nelaimes. Net ' 
tie, kurie laikraszczius skaity
davo ne tie nieko priesz ji netu
rėdavo, nes per pamokslą ju ne
kėliojo, o kad ateidavo koks isz 
ąugszto paliepimas, perskaity
davo szaltai ir nieko nuo saves 
nedadedavo.

Ant to labai sznairavo kuni
gas klebonas ir nuo to laiko 
ipats skaitydavo vyskupo pa
liepimus. 0 paskui taip pradė
jo neapkensti vikaro kad 
net nuo savo stalo ji atskyrė ir 
vargszas turėjo valgyt patsai 
vienas, savo kambaryje.

Labiausiai ji mylėjo zakris
tijonas ir pasakodavo kad kaip 
senei pildo savo pareigas, dar 
neturėjo taip gero kunigo. Nie 
kad ji nenuskriaudė, ne prie 
laidotuvių, ne kalėdojant o ir 
nuo pietų jam tarpais szis-tas 
atlikdavo.

Bobos-gi gyrė' kad labai 
graudžiai pamokslus insaky- 
davo.

Ir sziadien 'kunigas vika
ras sake pamokslą. Sake pui
kiai apie taji Poną Jezu, kada 
po svietą keliavo. Ėjo nuo 
miesto iki miestui su neturtin
gais mokiniais kurie viską pa
mėtė, tapo platintojais jo mok
slo. Ėjo, o paskui ji trauke ne
suskaitomos minios kurias ne
rimastis isz namu iszvare. Ir 
norint drebėjo senieji galvo- 
eziai ir praneszdavo valdžiai 
kad Galilėjietis maiszta kelia, 
Kristus be baimes skelbe savo 
idėja, dvasioj patvirtindavo, 
penėdavo alkanu minias... Ir 
viena karta užėjo ant vestuvių 
pas viena vargsza žmogeli. O 
kuomet vyno pritruko, liepe in- 
leist tyro szulinio vandens in 
akmeninius indus ir Dieviszku 
žodžiu perkeitė ji in vyną. Visi 
gere ir sznekucziavosi, visi — 
be jokio iszemimo. Ir gere vy
ną kokio dar niekad priesz tai 
nebuvo ragavę...

Taip kalbėjo kunigas vika
ras o žmones pus, per pus, klau
sė žinoma istorija.

Ne vienas isz storkakliu, se- 
dineziu “lomkose” po varge
liais, užmigo netycziomis. Ant 
vargonų grūdosi ir stumdėsi 
“unaravesni” vaikinai ir mer
ginos ir stengėsi atsistot ar- 
cziau pono vargamistros. Prie 
altoriaus, tercijoru suoluose, 
žvilgėjo plikos galvos parapi
jos paramų. Tie tik vieni klau
sė, arba bent nudavė kad klau
so nes delnus pridėdavo prie 
savo ausu ir su patepimu 
pasaulio galvocziu isz vir- 
szaus žiurėjo in minia. Lygi
nai taip, tautom klausytojai 
ant bibliszko paveikslėlio per 
“pamokslą prie ežero.” Po ki
tai pusei sėdėjo baltagalves, 
dvasioje jiems gimines. Neži
nia ar klausė pamokslo, nes sė
dėjo pasipūtė, tartum visztos 
ant kiausziniu ir, pamegždžio- 
damos miesto minyszkas, užsi- 
smaugdavo žemai ant akiu sa
vo skepetaites.

Bobincziuje ir zokristijoje 
bobos ko neužduso, tartum ža-

stengėsi patekt in pat bažny- - 
ežios viduri.

Pradėjo stumdytis.
— Nesistumdyk! Kur lendi?
— Tai-gi ir tu nesistumdyk!
— Ar pasiutai?!
— 'Cit! — ramino sutukes 

storkaklis kuris sau alkūnėms 
darė kelia prie tercijom suolu.

— Gelbėkit! — szauke nesz- 
czia moteriszke, prispausta 
prie pamokslinyczios.

O žmones grūdosi be pasi
gailėjimo.

Stumdymasis pavirto in ly
gu1, palengva siubavima vėjo 
judinamu rugiu.

Vaikiuką, kuri banga nune- 
sze in pat bažnyczios viduri, 
iszkele augsztyn. Lipo per gal
vas žmonių verkdamas prie 
iszejimo.

Kitur vela kokia moteriszke, 
negalėdama iszstovet ant skau
damos kojos insilauže in “lom- 
kas” tercijoriu. Tos szventam 
pasipiktinime kaip pradės 
stumdytis, taip ir nustūmė ja 
ant pat galo suolelio. Kybojo 
ant kraszcziuko bangomis žmo
nių palaikoma.

O žmones grūdosi... Stovin
tieji viduryje pasidavė ant va
lios sukimo. Pasieniais ir prie 
bažnyczios atramų laikas nuo 
laiko girdėjosi aiszkus keiks
mai, užsloginti dejavimai... 
Paskui kiekviena banga atsi- 
dusavimas isz szimtu kratiniu, 
susimaiszes su prakaitu kilo 
augsztyn juodu debesiu.

O kunigas vikarijus ant pa
mokslinyczios tose toliau plo
nu ir 'sausu balsu. Rinko paly
ginimus, prievarta norėdamas 
užžingeidaut 'klausytojus ir iki 

1 aszaru pajudint. Aiszkino die- 
viszka veiksme vestuvių Ka
noj, kaipo symbolo ir turinio 

' didės idėjos. Ir kas karta gai
liu balsu antrino: “Gere ir 
sznekucziavosi visi, visi be isz- 
emimo... ”

Jau vikarais baigė kuomet 
zokristijoj pasigirdo zakristi
jono balsas:

— Kuingas prabaszczius at
eina. .. Kunigas prabaszczius.

Ant tu žodžiu bobos zokristi
joj, tartum žvirbliu pulkelis ke- 

; no pabaidytas, urnai persisky- 
. re ir padare jegamasteliui ta-
■ ka.

Ine jo dar jaunas, pilno vei-
■ do, su dvejais aiszkiais smak- 
, rais o trecziu auganeziu. Dep- 
• tolėjo piktomis akimis in za

kristijoną ir burbtelėjo ka tai 
pusbalsiai. Zakristijonas nieko

■ neatsake. Tuomet jegamastelis 
. pastvėrė ji už ausies kad za- 
. kristijonui net aszaros akyse 
. sužibėjo. Paskui skubiai pra

dėjo traukyti stalcziu po stal-
■ ežiui, iszverte ir iszmete b'až- 
. nytinius baltinius. Ant galo at

siklaupė ir patyliai pradėjo
. rengtis prie Misziu.

Kunigas vikarijus veik pa
baigė. Žmones prasiretino. Tai 
vienas, tai kitas iszbego uždu
sęs ant szventoriaus. Vienam 
skriblius kur tai dingo, kitam 
po smakru marszkinius perple- 

. sze.
— Ei, iszdykeli! o kur žva-

laibas berniukas. I
— Ir isz kur tu žmonių tiek 

imasi!..
— Net žemei sunku...
— Tegul tik szileziau pasi

darys o darbai prasidės, tai ir 
prasiretys žmones — patemyjo 
sudžiūvęs darbininkas.

— Pasidarys ežia ruimin- 
giau — patvirtino kiti, tie ka 
jokiu budu negalėjo dasigauti 
in bažnyczios viduri. Per visa 
pamokslą laike paremia atra
mas ir pliekė “sveika Mari- 
jas.” Dabar stovintieji ant 
szventoriaus turėjo smagumą. 
Laikas in laika iszszokdavo 
kas isz bažnyczios ir pirmuti
niai jo žodžiai: “žiūrėkite žmo
nes. .. koki galvijai žmones.. ” 
prajuokindavo žmonos stovin- 
czius ant szventoriaus.

Zokristijoj tuo tarpu zakris
tijonas rede kleboųa prie Su
mos. Užvilko alba, apjuosė in- 
gula, paskui priklaupė, sutvar
kė raukszles, patraukė augsz
tyn ir žemai sulygino. O kad 
zakristijonais 'truktelėdavo, je- 
gamastis kas syk spirdavo už
kulniu neklausdamas kur pa
taikys.

Tula piktaliežuve kūmute, 
matydama toki darba, pakuž
dėjo ant ausies savo kaimin- 
kai: • '

— Gelbek Vieszpatie! Leng
viau jau kumeluka inkinkyt...

— Beda!.. Gaila vyro... — 
atsake da tykiau žemai pasi
lenkusi kaiminka.

Ant galo-pagalios zakristijo
nas pergalėjo alba, padavė stu
la, uždėjo- arnota ir padavė 
ženklą klapcziukams. Suskam
bėjo skambutis ir kunigas kle- 

. bonas nuėjo prie altoriaus.
Kumute linktelėjo zakristi

jonui.
— Na, o kaip?..
— Gaila ka ir sakyt...
— Juk jus 'baisiai spardė...
— Ei, žinoma... daviau vi- 

karijui prie Misziu geresnio 
. vyno, pažino ant indu...

— O-o.. Vieszpatie, ir už 
tai?..

— E, mano mieli, gerai dar 
jeigu tuo ir užsibaigs — pasa
kė ir nuėjo per žmones prie al- 

. toriauis.
Kunigas klebonas sziadien 

Suma laike labai greitai, net 
žmones stebėjosi. Giedojo kad 
net vargamistra ka tik spėjo 
atsakinėt. Bet atsakinėjo grei- 

. tai, užganėdintas kad sziadien 
taip greit eina.

Ant. pabaigos klebonas už- 
; trauke “giesme apie vyną Ka
noj.” Žmones tuoj pagriebė 

. taip retai linksma giesme baž- 
nyczioj ir trauke isz visos ka
karines.

Klebonas inejo in zokristija. 
Zakristijonas pagelbėjo nuimt 
arnota ir lauko tik linktelėji
mo. Urnai klebonas pareikala-, 
vo kokio 'tai skarulclio isztry- 
nimui patinos.

Su visu kanszcziu zakristijo
nas puolėsi prie stalcziu. Isz-j 
traukia viena —vis suvilgytos 
— nėra... Isztraukia kita — 
tas pats... Ima pagalios pir
mutini pasitaikiusi in ranka ir

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adrMn 
30 E. Mahanoy Si. Mahanoy City 
------- ---------------------- ------- - ------ -r-'Jf

MANO 5010

LITHUANIAN
DANCE FOLIO

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

popular Lithuanian ®|| 
" EKS™

Yra tai 2-tra dalis Muzikes 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdiene .................
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli .., 
Jūžintą................. .
Dusetos.................
Panemunis ..........
Marijampolis .... 
Mergužėles .........
Kariszka ...............
Baliaus............... ...
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu .,.
Senos Mergos (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 
Naszlvs............

Preke knygos tik 75^. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresą vokite:

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

Polka 
Polka 
Polka 
Polka 

. P alka 
Polka
Polka



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

KAZIMIERAS
IR VELNEI

-----*-----
Badai szis atsitikimas yra 

tikra teisybe. 
----- *-----

— Velnei pasįžiureja ant 
vienas kito tarė:

— Tu negali būti tokis ga
lingas kaip mes, mes galime 
pasiversti in mažiausius vaba
lėlius ir in kokius tiktai mes 
norime. Esame toki galingi 
kad ant szio svieto tokiu ne yra 
kaip mes. Galime viena miliu
tą szita mūra sugriauti o kita 
minuta vela pastatyti.

Vienas isz tu velniu priejas 
iszlupo isz sienos plyta ir tarė:

— Matai tu pats, koki mes 
esame galingi.

Kazimieras pamatęs koki tai ■ 
yra ponai, pamisimo kad rei- - 
kia įsu jais kytriau apsieiti ir 
tarė:

— Asz ir taip galiu padaryti 
bet jus visi sulyskite in ta sky
le tai tada asz pats pripažinsią 
jog esate galingi. 3

Velnei kuogreieziausia su
lindo in ta skyle o Kazimieras . 
nusiėmęs nuo krutinės kryželi , 
pribėgo prie skyles ir užkabi- ; 
no. Tada velnei turėjo sėdėti , 
skylėje nes negalėjo iszeiti.

Kazimieras atsisėdės da il
gai vienas sau kazyriavo, pas- : 
kui nuėjo gulti ir gardžiai mie
gojo be jokiu perszkadu iki ry
tui, atsikėlęs aps-idavadino ir 
vaikszcziojo po visus pakajus. 
Tuom laik kada Kazimieras ap
žiūrinėjo vislia, atėjo žmogelis, 
pasiun-stas per poną tojo dva
ro, pažiūrėti ar da Kazimieras 
gy vas. Pamatęs per Įauga kad 
vMksžcžidjb po įrakajus,' apsi - 
gryžes skubinosi su naujiena 
pas poną ir atejas tarė:

— Szviesiauses pone, tas po
nas tame dvare yra gyvas!

Ponas iszgirdes ta kalba pa- 
szauke:

— Meluoji lekajau, tai nega
li būti teisybe, jau netoli keli 
szimtai žmonių nakvojo tame 
dvare ir ne vienas gyvas nepa
siliko.

Tarnas su aszaromis akyse 
reke kad tas ponas Yra gyvas. 
Ponas liepe kuogreieziausia 
pakinkyti arklius in karieta ir 
važiuoti in užkeikta dvara.

Ponas nuvažiavęs isziipo ir 
greitai nuėjo in pakaju kur pa
matęs Kazimiera tarė:

— Laba ryta, ponas Toliau! 
Kaip perleidote nakti ir ar po
nui patiko nakvyne ?

, — Labai dailei nakti pralei
dau! — atsake Kazimieras.'

— Gal ponas Toliau, turėjo
te kokia nors nelaime ?

— Tai kokia bus do nelaime. 
Buvo ateja keli kvailei ir atsi- 
nesze su savim po biski pinigu 
o kaip prakazyravo visus tai 
norėjo pasirodyt galincziais. 
Asz, nenorėdamas įsu jais užsi
dėti, suvariau visus in viena 
skyle ir da dabar ten sėdi: —- 
tarė Kazimieras ir nuvedė po
ną pas ta skyle įr parode o ka
da ponas pamate tiek daug ci- 
peneziu velniu, net jam plau
kai ant galvos pastojo ir grei
tai atsitraukė. Kazimieras pir
miausia prakalbėjo:

— Szviesiauses pone! Kada 
mane pacziuositp su savo duk
tere?

Ponas iszgirdes tokia kalba 
nusistebėjas tarė;

— Asz nežinau, 'gal mano 
duktė tavęs nenorės.

Ponas nustojo ir daugiau nie
ko nekalbėjo nes miglino kad

per prastas vyras del jo duk- 
:es ir butu jam didele sarmata 
:ureti toki žentą.

Kazimieras iszgirdes tokia 
kalba tarė:

— Ka ponas kalbi? Pirmiau 
man siulete savo dukterį o da
bar nenorite, tai ne yra teisin
gai ir taip negalite padaryti! 
Jeigu ponas neleis už manes 
savo duktere tai einu ir palei
džiu tuos velnius kuriuos po
nas mate ir eisiu sau toliau 
tad ponas daugiau manes ne
matysi.

Ponas tai iszgirdes net su
drėbėjo ir bijodamas kad vel
niu nepaleistu, paszake:

-— Ponas Kazimierai, asz ne
žinau, gal mano duktė tavęs 
nenorės bet jeigu duktė tave 
pamylėtu tai asz visados tave 
apipacziuotau. Važiuosiu asz 
namon ir atsivežsziu savo duk
terį, tai kaip mano duktė pasa
kyk tai taip ir bus.

Ponas parvažiavęs iszpasa- 
kojo viską savo paežiai ir duk- 
terei, duktė tai girdėdama pra
dėjo graudžiai verkti kad tė
vas negerai padare prižadėda
mas. Motina matydama dukte
re verkenezia ir nežinojo ka 
daryti, tėvas tarė:

—-Mano dukrele, jeigu neno
ri ženytis tai mos tavęs nepri
versime. Eikie kuogreieziausia 
apsiredykie ir važiuosime iii ta 
užkeikta dvara pasakyti ponui 
Kazimierui kad su tavim jo
kios rodos nėra. O taipgi jeigu 
tu dukrele eiti už jo nenori tai 
jis tavęs priverstinai imti ne
gali.

Arklius užkinkia in karieta 
sėdo su duktere ir nuvažiavo 
in užkeikta dvara. Važiuojant 
tėvas in dukteri kalbėjo:

— Olga, mano dukrele, kal- 
bekie labai drasei su ponu Ka
zimieru nes ir Kazimieras dra
sei kalba. Nenu-sigaskie jo, pa
sakyki® jam tiesiog: — asz es
mių tėvo dukrele bet tėvas del 
manes jauniki negali iszrinkti, 
tiktai asz pati iszsirinksiu li
tavęs nenoriu. — Butu daugiau 
mokines bet privažiavo jau 
prie dvaro.

Kazimieras, turedatmas lai
ko, apsitaisė save dailei ir ne- 
iszrode ant tokio kokio jis pir
ma buvo tiktai buvo panaszus 
in ponaiti paeinanti isz augszto 
gimimo. Kada Kazimieras pa
mate karieta priefiz dvara, tuo
jaus iszbeges atidarė duris ir 
su mielu pasisveikinimu pa
duodamas ranka tarė:

— Mylima pana, praszau eiti 
in pakaju®.

Olga iszsedus isz karietos ėjo 
in pakajus mislydama: Tai -szi- 
tas jaunas vaikinas bus pono 
Kazimiero tarnas nes moka su

Ginkluotas Karukas Palestinoje

x Szitame karukijo yra gabenami Angliszki kareivei in Hai
fa, Palestina apmalszyti tenaitinius Arabus kurie su Žydais 
tankiai susiremia. Karukas yra varomas gazolinu ir yra pa
dirbtas isz nekuriu daliu seno automobiliaus.

likos paleisti. Eidami isz dvaro! 
iszdave jam rokunda kad kur 
bus mažesne bala tai teiiais eis 
mažiau o kur bus didesne bala 
tai eis daugiau ir taip visi isz- 
ejo o vienas sugryžes tarė:

— Ponas Kazimierai, pavely-' 
kie man eiti in ta aržuola. Tas' 
aržuolas yra prie pat kelio, pa- 
velykie man tame aržuole būti 
ir kas užsikabys už tojo aržuo-J 
lo tai bute mano.

Kazimieras nieko blogo ne-' 
mislydamas liepe kuogreieziau
sia trauktis isz jo akiu o velnes 
skabei nubėgo in ta aržuola. 

i Kada Kazimieras jau pragy
veno apie szeszis menesius ta
me dvare, užsimanė su savo 
paeziule važiuoti pas pacziules 
tėvelius in sveczius. Iszsirinkia 
viena gražia diena, insedo in 
karieta ir važiavo. Kada inva- 
žiavo in girria pamate ant ke
lio gulinezia kiaule labai dide
le. Arklei pamate pradėjo bai
dytis. Sustojo ir iszlipo isz ka
rietos kad nuvaryti kiaule nuo 
kelio bet tuom tarpu kada 
kiaule pasikėlė nuo kelio tuo
jaus arklei pasibaidė pradėjo 
bėgti su karieta ir užsikabino 
už aržuolo kuriame-gi gyveno 
velnes.- Tasai velnes tuojaus 
iszszokes isz medžio -stvėrėsi už 
Kazimiero ir paszaukc:

—- Dabar atiduokie man ta
vo duszia nes taip buvo pasa
kyta.

Kazimieras atsiminė viską 
ka jam pažadėjo. Velnes pra
dėjo tuojaus szvilpti o ant to 
szvilpimo tuojaus pradėjo bėg
ti visi velnei ir kabintis prie 
Kazimiero. Matydamas savo 
nelaime mislino sau: — Czio- 
nais man bus prapultis, pate
kau in velniu nagus ir tare in 
velnius:

— Praszau visu velniu, man 
pavėlinkite atsisveikinti su sa
vo paezia.

— Kur yra tavo pati? — už
klausė velnei.

— Karietoj sėdi! — atsake 
Kazimieras.

Velnei pavėlino. Kazimieras 
inlipes iii karieta apsakė visa 
atsitikima paežiai ir jie pradė
jo mylėtis. Velnei, stovėdami ir 
laukdami kada Kazimieras isz- 
eis isz karietos jau ilga valan
da praėjo ir da vis Kazimiero 
nematyt iszlipant isz karietos. 
Tuojaus vyresnis paliepė trimi 
velniam -eiti pas karieta ir pa
žiūrėti ka taip ilgai Kazimie
ras veikia.

Prieja apmaželi prie karie
tos pamate Kazimiera ir tas 
paszauke: —■ Velnei in skyle! 
Velnei tai isagirde bego iii kur 
katram papuolė o vienas buvo 
kolieka tai tas pabėgėjo už ke
lio ir už krumu pasislėpė.

Kada Kazimieras iszlipo isz 
karietos ir žiuri kad nėra ne 
vieno velnio, nežinojo kas pa- 

, si-dare, pradėjo szaukti eida
mas in girria tiesiog ant kolie- 

- ko's:
— Velnei! eikite in czionais, 

jau galite imti mane.
Tas kolieka pasikėlęs bėga 

, kiek galėdamas ir szaukia:
— Ponas Kazimierai, nenori 

tavęs velnei imti.
Kazimieras ta iszgirdes gry- 

, žo adgal in karieta ir apsakė 
viską paežiai kuri labai džiau- 

. gesi kad velnei nenori jos vyro 
imti.

Užplakė arkliam ir važiavo 
toliau iki davažiavo prie dva
ro. Tėvas iszejas pasitiko ir la
bai džiaugėsi kad atvažiavo in 
sveczius ir grąžei pasvetino 
juos. Mylėjosi vienas kita iki 
smert. (Galas.

žmonimis apsieiti. Keikia pa- < 
imti ji iii savo dvara, taip jis 1 
man patinka. ’

Invede in pakaju greitai, pa- ] 
davė kode ir pasiėmęs kita del . 
saves, atsisėdo ir pradėjo kal
bėti ilga valanda. Olga misly- ‘ 
dama jog in tarna kalba, norė
jo klausti kur yra ponas Kazi
mieras bot tuom laik Kazimie- • 
ras tarė:

— Szviesiausia pana, asz es
mių Kazimieras ir norecziau su 
pana susipažinti nes pirmiau 
buvo mano kalba su jusu tėvu 
bet dabar norecziau su tavim 
pasikalbėti. Ka pana Olga ant 
to atsakys?

— Ponas Kazimierai, asz ir 
su jumis norecziau geriau su
sipažinti nes man jus labai pa
tinkate ir norecziau gauti toki 
jaunikaiti už vyra bet turite da 
su manim ilgai kalbėti nes asz 
myliu ju'su kalba.

Kazimieras tai iszgirdes la
bai nudžiugo ir paemes Olgos 
ranka ilgai apie viską jai pasa
kojo iki tėvas atejas užtemijo 
ant savo dukreles kad jau labai 
insimylejo in Kazimiera ir p ri
ejas tarė:

— Miela mano dukrele, jau 
laikas mums važiuoti namon!

Duktė iszgirdus tėvo kalba 
puolė tėvui ant kaklo verkda
ma.

Tėvas rodos nesuprasdamas 
duktes gailesczio užklausė:

— Mylima mano Olga, saky
klų greicziau ka tu nori? Asz 
viską jau iszpildinsiu.

Olga pakėlus galva tarė :
— Teveli mano, gelbekie ma- 

, ne ir pavelikie mums abiems 
i permainyti stoną o jeigu teve- 
, lis man nepavelins eiti už pono 

Kazimiero tai ne už kito, kad 
. ir kunigaiksztis butu, ne eisiu!

Tėvas matydamas dukters 
nuliūdima, tuojaus pavėlino ir 
atsibuvo puiki veseile, ant ku
rios buvo privažiavę daugybe 
ponu isz artimesniu miestu ir 
taip likosi priimti kad visiems 
labai patiko veseile.

Kada po veseilei visi -sveczei 
iszteiskirste ir pasiliko tiktai 
jaunavedžiai du vienu, tai tie 
velnei pradėjo cypti negirdė
tais balsais ir vis praszesi kad 
juos paleistu kur in balas arba 
in kokius nors beržinius ir sake 
kad niekados nesugryž in dva- 
ta. Kazimieras nenorėjo paleis
ti bet jo pati pradėjo labai pra- 
szyti ir jau buvo praeja apie du 
menesiai po veseilei'kada Ka
zimieras paezios paklausė ir 
priejas prie velniu tarė:

— Szetonai! Prisiegkite man 
kad jus daugiau® in -szita dva
ra negryžszite.

Visi velnei Kazimierui pri
slėgė kad daugiau nesugrysz ir Skaitykite “Saule”

Jau toj Edvar-dsvillej, 
Tai vis buna held, 

Munszaine da vis darbe, 
Visi ja -sriaubė, 

Sznipai nuolat darbo turi, 
Ant verksmo girtuokliu 

nežiūri,
Sodina in koza ir gana, 

Moteres, vyrus ir merginas.
Nesenei ant grineziu užėjo, 

Keli -sznipai atėjo, 
Kelis vyrus ten užtiko, 
Ir moteres patiko, 
Baime visus apėmė, 
Kada dėdės suome, 

Keli per langus iszszoko, 
In balą galvoms insmuko.

Ant rytojaus vela baliavojo, 
'Trys bobos ir vyrai atėjo,

Mat pabaigti gerti, 
Ir toliau® zupe virti. 
Sznipai vela pribuvo,
Ant visu užkliuvo, 
Visus in koza suvarė, 
Gerai už tai padare.

Vienas smarku-nas atsirado, 
Rusiiszkai -sznipo praszo: 
“Ja niepuidu in kozu, 

Vsiedi menie do vozu.” 
Sznipas tik nusijuokęs, • 

Pa-eme drueziai už apykakles, 
Nepaisė ant praszymo kvailiu, 

Ne ant krokodiliniu aszaru.1 
Ugi sarmatos visiems pridarė, 
Kaip avinus Vilkesberi uždare, 

Kad vis namine da vare, 
Visus ant rytojaus pavadino, 

Priesz gūdžia stovėjo, 
Kožnas bausmia užmokėjo.

* * *
Sztai in Hazletono parka 

užėjau,
Ir k-a ten pamaeziau: 

Vaikai ant arkliuku -siautė 
gerai, 

O ir szvarci.
Sztai moterėle viena atėjo, 
Ant arkliuko užtrepsejo, 

Kaip Kazokas jojo, 
Kokia tai dainele dainavo, 
Klumpes ant kojų turėjo, 

Pancziaku neturėjo, 
Tikra besarmate, 

Toji gyvate.
* * *

O kad tave paibelis, 
'Tokis sportas didelis, 
-Springvalles mieste, 

Užsiduoda -su Prusaite, 
Lietuviszkai nenori kalbėti, 
Turi prie svetimtautes bėgti, 
Taip pamylėjo taja mergina, 
Kad tuoj neszios Vokiszka 

muczia,
Jau jeszko purcelono pypkių, 

Bus Prūsokas po szimts 
knypkiu,

Da puikesnis kaip apuokas, 
Tai vyre n-e juokas, 

Pasiimsiu vandenio kvorta, 
Ir aplaistysiu taji sportą.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

szio® ruszies programus, prisi
raszymai pasiunsti isz visos 
szalies daliu ir padidėjo nuo 
23,409 — 1936 m. iki daugiaus 
30,000 pereitu metu. Užsiėmi
mu ir profesijų subjektai la- 

 j biausia interesuoja korespon- 
Vienas milijonas vyru ir mo-'dencijos kursu mokinius bet 

teru, iki sziam laikui nemokin- populariszkiausias subjektas 
ii, iszsimokino skaityti ir ra- buvo Anglu kalba. Kiti popula- 
szyti per WPA Suaugusiu Ap- riszki kursai yra — “Diesel” 
szvietos Programa, pagal Dr. inžinierystes, auto mechaniku, 

Alderman, WPA Apszvie- matematikos, praktiszkos dai- 
inteikto ra- los, girininkystes, istorijos ir 

aeronatiku. Biznio kursai irgi 
populariszki kaip ir keli lais
vųjų mokslu kursai.

Kitos apszvietos ruszys pa
siūlytos po WPA programų ir 
skaitlius prisiraszusiu mokiniu

WPA SUMAŽINA
SUV. VALSTIJŲ 

NEMOKSLUMA' 
25-ta PROCENTĄ

j L. B 
tos direktoriaus
porto administratoriui Harry 
Hopkins, kuris apdengia ka tik 
užbaigusi mokslo meta.

Bet vis yra 3 milijonai suau
gusiu Jung. Valstijose, kurie 
negalėjo pasinaudoti progoms 
skaityti, raszyti ir rokuoti ir 
WPA tiki pasiekti szifuos, 
žmones jos pastangose isznai- 
kinti nemoksluma szioje szaly- 
jo. Per penkis metus suaugusiu 
apszvietos darbo jau nemokslu- 
mas sumažintas 25%, adminis
tratorius Hopkins nurodo.

“Mes dabar tikrai žinome 
jog didesne dalis suaugusiu 
Amerikoje pageidauja apszvie
tos progų, kuriu jaunystėje ne
gavo.”

Nepaisiant ekonomiszku su
mažinimu mokinimo sztabose 
ir kliasu skaitliuje, prisiraszy- 
mas po WPA apszvietos pro
gramų parode žymu padidėji
mą per penkta konsekutyvisz- 
ka meta. Isz viso prisirasze 1,- 
586,211, sulyginus su pereito 
meto 1,569,529. Prisiraszymai 
prie mokslumo ir natūralizaci
jos kliasu pasiekė 278,440, Ba
landžio men. tai padidėjimas 
isz 37,000 virsz pereito meto 
Balandžio men.

Namu ruoszos, valgio gami
nimo, maitinimo, naminiu fi
nansų sutvarkymo, siuvimo, 
hygienes ir serganeziu daboji
mo kliasas lanke 133,562 žmo
nos ir motinos, per raporto ap- 
raszyta menesi. Szeszes-de- 
szimts-penki tukstaneziai kitu 
dalyvavo vaiku geroves ir szei- 
mynos santikiu kliasose, tu ru- 
sziu pamokos yra populares 
tarpe mažesniu algų szeimynu.

Penkiolika szimtu mažucziu 
auklėjimo mokyklų su 44,190 
prisiraszusiu velke Balandžio 
men. Tos mokyklos netik pri
statė sveiku aplinkybių pasi- 
bovinimui bet davė maitinan- 
cziu ir gerai balansuojamu val
giu, kurie, daugumoje atsitiki
mu, buvo vienintelis dienos tin
kamas valgis szimtams vaiku.

Viena isz naujausiu bet vis- 
tiek svarbiu, apszvietos dirvų, 
kuria WPA pradėjo, sako Dr. 
Aiderman, yra ta kuri duoda 
korespondencijos kursus asme
nims, kurie gyvena tolimuose 
ukiu ir kalnu vietose. Kad nors 
tik asztuonios valstijos veda

Dabar Priguli Prie 
Detroito Tigers

Del Baker, kuris užėmė vieta 
Mickey Cochrane ir dabar yra 
manadžeriu Detroit Tigers 
beisbolinio kliubo.

38,424
56,754

202,891

315,282
6,985

darbininku apszvieta 
vieszu reikalu 
užsiėmimu apszvieta 
liueso laiko ir užsiėmimu!

veikimai 
kolegijos subjektai 
generale suaugusiu ap

szvieta; 353,503
kiti 60,836

Raportas baigia “Tuo metu 
kooperatyviszki santikiai tar
pe WPA ir valstijų ir vietiniu 
apszvietos insteigu tapo tvir
tesni. Kiekvienoje valstijoje, 
apart vienos, WPA Apszvietos 
Programas dabar randasi po 
priežiūra Valstijų Apszvie
tos Departamentu ir beveik 
kiekviename mieste ir mieste
lyje WPA mokytojai ir kliasos 
po užžiura vietiniu .mokyklų 
uredninku.

“Tokiu budu, WPA Progra
mas yra patensimas vieszu mo
kyklų patarnavimu in beveik 
naujas suaugusiu apszvietos ir 
mažucziu auklėjimo mokyklų 
dirvas.” —F.L.I.S.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyveninio, 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 Pas., 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.

gAPNORmg
Su 283 Naujai* Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - S % 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., i 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A, J



“SAULE’’

ŽINIOS VIETINES
— Praeita sanvaite .gryžo 

isz Lietuvos dentistas, Dr. P. 
Atkocziunas su paczia (Ona 
Navakiute). Lietuvoje iszbuvo 
keletą menesiu ir kelione labai 
jiems patiko. Dr. P. Atkocziu
nas turi du ofisus: Chicago je ir 
Cicero, UI. Jo pati Ona, kurios 
tėvai gyvena Mahanojuje, 
priėsz apsivedima buvo raszti- 
ninlke “Saules” ofise.

t Kazimieras Stanczikas, 
64 metu, kuris likos mirtinai 
sužeistas per Frana Sadėiki, 
54 metu, su kirviu, praeito 
Utarninko nakti, mire Locust 
Mountain ligonbuteje Seredo- 
je. Daktarai padare sekcija ant 
lavono ir nusiuntė in Schuyl
kill Haven ant palaidojimo ant 
vargszu kapiniu nes czionais 
neturėjo jokiu giminiu ir nepri- 
gulejo prie jokios parapijos. 
Žudintojas buvo perklausine- 
tas per prokuratorių ir vėliaus 
likos vela sugražintas in Potts- 
villes kalėjimą. 'Stanczikas gi
mė Lietuvoje pribūdamas in 
Amerika apie 36 metus adgal 
ir dirbo kasyklose. Per koki tai 
laika gyveno vargszu prieglau
doje Schuylkill Haven ir vė
liaus dirbo ant WPA. Radosi 
ant burdo pas Berta Stinikie- 
ne, sesuo Sadeikio. Stanczikas 
buvo nevedes ir badai turi se- 
serune, Patrikiene, kuri gyve
na apie Brunswick, N. J., bet 
nusiunstas telegramas in tenai 
sugryžo nesurasdamas moteres. 
Koronerio tyrinėjimas atsibus 
szia sanvaite.

—1 Mare Tamosziunas, Ona 
Bankus, Ona Lukaseviczia ir 
Vincentas Lukaseviczius, visi 
isz Worcester, Mass., visa san
vaite lankėsi szioj apylinkėje 
pas gimines ir pažinstamus, 
teipgi dalyvavo Lietuviu Die
noje, ir prie tos progos atlankė 
“Saules” ofisą. Kelione atli
ko automobilium. Acziu už 
atsilarikima.

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGINA.

Prie naminio darbo ir pada
ryt valgi. Szeimynoj tik keturi,' 
mažu nėra. Mokestis $6.00 už 
sanvaite. Praszau greitai alsi-' 
szaukti ant szio adreso:

John Bigelis,
P.O. Box 332 arba 1 Acre St., 

Aug. 26) Port Carbon, Pa.!

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha- 
noy St., 16 pedu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
ezios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

Blaivininkas Ant Seimo
Pasveikinimas pirmininkes Mrs. Ida V. Smith (ant kaire- 

ses) per nares blaivininku drauguves kada toji pribuvo ant 
seimo in San Francisco o szale jos stovi pirmininke Mrs. Loui
sa Taft, isz Kalifornijos.

SHENANDOAH, PA.
t Mikolas Grucha, 205 W. 

Atlantic uly., likos užmusztas 
Maple Hill kasyklose per nu
kritimą anglių nuo virszaus. 
Velionis paliko szeimyna.

Girardville, Pa. f Vincas 
Rakovskis, buvusis saliunin- 
kas, mirė po trumpai ligai na
mie. Velionis prigulėjo prie 
Szv. Vincento parapijos.

Chicago, Ill., — Kazimieras 
Jokszas, 52 metu amžiaus, atė
mė sau gyvastį, kuris lauke 
teismo už savo dvieju vaiku nu
žudymą. Jokszas nusižudė 
Cook apskriczio kalėjime, kur 
jis buvo laikomas iki teismo, 
kadangi negalėjo sudėti kauci
jos. Virve ir kilpa susuko isz 
savo raibu, kuriuos sargams ne
matant, sudraskė in szmotus.

Melrose Park. — Žmogus isz 
czionais buvo užmusztas ir ki
ti du jo draugai buvo labai 
sunkiai sužeisti, kaip automo
bilis, kuriam jie važiavo, susi
dūrė su penkių tonu troku apie 
mylia in sziaure nuo Halfday, 
Ill., ant vieszkelio 45, Lake ap
skrityje. Užmusztas buvo 25 
metu amžiaus Jonas Markus, 
nuo 129 15-th avė., isz szito 
miesto, kuris buvo prie kelei
vinio automobilio vairo. Ta
me automobilyj buvo Fr. Gus
tainis, 29 metu, nuo 1119 19-th 
avė., ir St. Citowski, 57 metu, 
nuo 201 So. 13-th avė., May
wood. Abudu buvo labai sun
kiai sužeisti.

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

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

- 25c Visos TRYS 25c 
KNYGUTES

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

MĄ TT A MOV CITY, p A.

Byron Moser, isz St. Louis, duon-kopys, kuris iszrado ir padirbo szita maszina, isz- 
bande ja pasekmingai ir dabar beisbolinei kliubai ketina ja naudoti loszimuose. Toji maszina 
meta bole del loszeju — ketures boles in laika vienos minutes. Begi boles galima reguliavoti 
pagal norą loszejo.

Isz Visu Szaliu
STEBUKLINGA

KRISTAUS MUKA

KRAUJAS TEKA ISZ KA- 
RUNAVOTOS GALVOS, 

LUPOS ISŽDŽIUVIA, 
VEIDAS PERSIMAINO 

ANT KENTANCZIO.

Nicastro, Italija. Senoje 
bažnyczjoje, kuri likos pasta
tyta 16- tam szimtmetyje, ran
dasi muka Kristuso prikalta 
ant kryžiaus, vadinama: “EI 
santo Christo de la Agonia,” 
[Kencziantis Kristusas], kuri 
yra stebuklinga ir yra atlanko
ma ir garbinama ne tik per 
Krikszczionis, bet ir per pago
nis. Toji Kristaus muka laikas 
nuo laiko atsigaivina, rodos 
linguoja galva isz szono in szo- 
na; kraujas teka isz karunavo- 

I tos galvos, lupos iszdžiuvia, 
vedas persimaino ant mėlyno, 
o visas kūnas apsidengia szal- 
tu prakaitu, žaidulis szone atsi
veria ir visa toji muka per
simaino taip kaip paskutinėje 
valandoje kentėjimo Kristaus 
ant kryžiaus. Tukstanczei 
žmonių atlanko ta bažnyczia 
per metais, 0 taji stebuklą ma
te daugelis daktaru, kunigu, 
mokyti žmonis ir didžiausi at
skalūnai, kurie užtvirtina po 
prisiega teisingumą, ka mate 
savo akimi. Istorija tojo ste- 
buklinko Kryžiaus yra sekan
ti: Prasidedant nuo 16-to 
szimtmeczio, miestas Nicastro 
buvo kerszinamas užliejimu 
per iszkilusias mares, pagial
bos nebuvo kur jeskoti, o van
duo kylo kas valanda auksz- 
cziau. Ant galo gyventojai 
isznesze kryžių isz bažnyczios 
ir brido in kilusias mares. Ir 
stebuklai! vanduo tuojaus ap- 
simalszino ir kuom daugiau 
žmonis brido in mares tuom 
vanduo daugiau apsimalszyda- 
vo. Po tam pastate kryžių ant 
savo vietos, kuri garbino dau
gelis pelegrimu isz visu daliu 
svieto. Mete 1918 kryžius pra
dėjo atsigaivinet kaip augsz- 
cziu minėta, o norints ne visi 
turi ta gilinki matyt kanezias 
tosios makos, bet tuk tanezei 
tuos stebuklus regejo pripa
žino už teisinga. Teisingumą 
tojo pasirodimo pradėjo iszti- 
rinet szimet komitetas susi
dedantis isz keliui vienuoliu 
zokono Szv. Pranciszkaus, bet 
koki nusprendimą iszrado, tai 
da neapgarsyta svietui.

BAISI ŽUDINSTA

GIRTAS KAIMIETIS PA 
REIKALAVO GERYMO, 
ŽYDAS JAM NEDAVE—
NUŽUDĖ JI, KAIPO IR 

TRIS KITUS.

Venotajevsk, Rąssija.,—Bai
si žudinsta likos papildyta ar
timam kaimelyje Labinske. 
Kaimo karezemoje gyveno 
szinkorius, Izraelius Pakopp, 
su savo marezia, naszle, ir 
jos dviem vaikais. Apie pu
siaunaktyje, gryžtantis isz jo- 
marko valstietis Maikop pa
beldė in karezemos duris. Se
nas žydas iszgirdas baladojima 
atsikėlė ir atidarė duris Girtas 
Maikop pareikalavo nuo Žydo 
arielkos, bet žydas supratęs 
kad tasai jau turi užtektinai 
arielkos, atsisakė ir paliepė 
Maikopui eiti namo. Tasai 
pagriebė stovinti kirvi ir vie
nu ypu nužudė žydą. Ant riks
mo adbego marti su vaikais, 
bet ir tuosius padėjo ant vie
tos. Girtuoklis sumusze szepa 
isz kurios pasiėmė daug ariel
kos ir cigaru ir leidosi namo. 
Duota žine palicijei, kuri tuo- 
jaus įsuseke žadintoji ir uždare 
kalėjime. Maikop prisipažino 
prie kaltes ir likos apkaltintas 
už žudinstas. Iszsikalbinejo 
buk nežinojo ka dare, nes buvo 
girtas, bet tas jam nieko nc- 
prigialbejo.

19 ITALU ŽUVO EROPLA- 
NU NELAIMĖJE.

Rymas, Italyja.,—13 žmonių 
likos užmuszta eroplano nelai
mėje Verese, artymoje Milano. 
Nelaime atsitiko in 15 miliutu 
po iszlekimui eroplano isz sto
ties. Visi buvo pasažieriais.

Rugepjute Ryžiu Louisianoje Per Patoges Mergaites
Kada Louisianos valstijoj pradeda surinkinet ryžiu rugepjute, farmerei iszrenka pa

toges mergaites kad pradėtu ta ji darbą. Yra tai tokia tenąitim d .paprotys tarp farmeriu.

APSIVEDĖ SU
SAVO PACZIA _

PERSISKYRĖ ISZ JAUNU 
DIENU, IR PO 27 METU 
VELA SU JA APSIPA- 

CZIAVO, BET JOS 
NEPAŽINO.

Naujas Miestas, Moravyja., 
—Mete 1911, apsspacziavo jau
nas virszininkas Walteris Ne
manu, su 17 metu mergina, isz 
to paties miesto, turėdama ta 
paczia pravarde kaip ir jisai, 
bet nebuvo visai jo giminaite. 
Pagyventa apie du metu porele 
persiskyrė. Elzbieta turėdama 
19 metu, neturėdama vaiku, 
permainė «savo pravarde ir 
dingo isZ miesto. Vyras neži
nojo kur jo jauna paeziule din- 

Goifininkas Laimėjo Farma
J. Smith Ferebee, isz Chic agos, kuris laimėjo golfo loszi- 

ma ir iszlaimejo puikia farma vertes 30,000 doleriu, nuo savo 
prieszo. Ferebee yra turtingas žmogus o jo prieszas taipgi yra 
turtingu žmogum ir susilaižino jog kas laimes loszima tai ap- 
iąikys taja farma. Loszimas at si'buvo tik tarp ju dvieju.

go. Laike kares Elzbieta pil
dė dinsta dažiuretojos ligoniu 
ligonbuteje. Walteris sugryžo 
po karei ir negalėjo apsieiti be 
pagialbos dažiuretojos. Dabar 
turintis apie 56 metus, geide 
permainyt dažiuretoja, o pri
imti kita ant tarnystes. Ant 
apgarsinimo atsiszauke Elz
bieta kuri jau buvo užmirszus 
apie nelaiminga isztekejima, 
buvo ji pasidavus po svetima 
pravarde. Atėjus pas Walter! 
nemažai nusistebėjo pažinus 
jame savo buvusi vyra, bet a- 
pie tai nutylėjo ir nieko jam 
nesakė, o Walteris nepažinojo 
savo paezios. Abudu susipa
žino ir vienas kita karsztai pa
mylėjo, melsdamas Elzbietos 
kad atiduodu jam savo szirdi 
ir rankele, ir pasiliktu jo pa
czia. Kada porele stojo su.de 
iszimti pavelinima ant ženybu, 
tik tada iszsidave kuom buvo 
viens kitam. Per kėlės minu- 
tas viens in kita žiurėjo stebė
damiesi ir negalėjo prakalbėt 
ne žodelio. Ant galo viskas 
iszsiaiszkino ir po 27 metu 
Walteris vela apsifpacziavo su 
savo pirma paczia. ir sziandien 
gyvena didesnėje meileje ne 
kaip isz pradžių.

100 PELEGRIMU UŽMUSZ

TA PER NUSIRITIMA TRŪ
KIO NUO BEGIU.

Madras, Indija. — Daugiau 
szimtas tikejimiszku pelegri- 
mu likos užmuszta kada prisi
grūdęs trūkis važiavo in ste
buklinga vieta. Nelaime atsiti
ko prie upes Cavery ir trūkis 
nusirito in upe. Dvideszimts 
isz užimtsztuju buvo svodbinis 
pulkas kuris taipgi važiavo 
irukije. . > 

90 METU SENUKE PAGIM
DĖ DVYNUKUS.

Rio De Janeiro, Brazilija. — 
Stebėtinas gimdymas atsitiko 
aplinkinėje Lagoass kur mote- 
re Maria Antonia Martin, 90 
metu senuke pagimdė dvynu
kus. Vaikai ir motina yra svei
ki. Tėvas dvynuku turi 92 me
tus ir dirba ant ukes.

SUNKU MERGAS PAŽINT— 
VIS TIEK.

Mikas: — Kinijoj vyrai vi
sai nepažysta savo paežiu pa
kol su joms apsiveda.

Petras: — Ka ežia kalbėt 
apie Kinija, juk ir su mumis 
taip yra: Tik po apsipaeziavi- 
mui pamatai kas tai per žvėris.

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- 
cziai apdaryta skurineis minksztaū 
apdarais, auksuoti lapu krasztai • ir 
jos preke tiktai..........................?1.50

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

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

No. 191 Visuomet, maldu-knyge
le, katalikams lietuviams visokio am
žiaus, puiki maža knygele, 256 pus
lapiu, baltos ceiluloides apdarais sui 
kolioruotu paveikslėliu ant virsziausį, 
auksuoti lapu krasztai puiki kny
gele del dovanojimo vaikams ir mer
gaitėms .................................... $1.09

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Vieszp. Musu 
Jėzaus Kristaus........................... lOo

No. 198 Gromata arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kristusop 
perraszyta isz gromatos rastos grab® 
musu Iszganytojaus Jeruzolime. Už
gyventuose szalyseper katalikus, ko- 
žnas neszioja ta gromata apsiūta ir* 
puiki ceiki ant stuczkeles pakabins 
kaipo szkaplieri ......................... 5e

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms, del iszmokejimo pinigu ligo
niams ................................... .. .25e:

No. 181 Kvitu knygele draugy
stėms del kasieriaus nuo sudėtu pini
gu ant susirinkimo........................ 25®

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

No. 177 Moraliszka Kabala, ka
tra iszdeda žmogaus ateiti..........19e J

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

No. 179 Tikriausia Burykla, su-^ 
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bt»- 
rykla del vyriu ir moterių..........19e

No. 183 Naujas Didelis Sapno- 
rius arba iszguldimas sapnu, 160 pus
lapiu su 283 paveikslais, druc/ial 
apdaryta kietais audeklineis apdz.rals 
dabar parsiduoda tiktai už . »/$l.QO

No. 184 Klausimai ir; atsrkimai, 
Anglu ir Lietuviu kalbose, dG tu ka 
nori iszimti Amerikoniszks/s popie- 
ras. Preke tiktai .............J.... 10c

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

I A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos Basos patarnavimas
9 Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

i T. i E. Pine St., Mahanoy City
' Telefonas, 501

C. F. RĖKLAITIS
Mabanojau* Isxtikimiansi* Graborimą 

n Gabiausia* Balcamuotojaa 11, 
[Geriausia Ambulance — 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- mT 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kietą medžio Y , 
Grabu. Laidoj* nu- 1 j 
mirelius pagal naujau- I I 
šią mada ir moksle. Į ' 

z Turiu pagialbininke K 
moterems. Prieinamo! J!. 
preke*.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce SŠl 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing StrMtk 

_  B«U Telefonas >38-4 _____t

su.de
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