
K. Skuczas -

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) »
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 t
To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.)

W. D. BOCZKOWSKI - CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

—- ....w ••• "—- ■

MAHANOY CITY, PA., UTARNINKAS, 25 SPALIO 1938 (TUESDAY, OCTOBER 25, 1938)

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”!
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA

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

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso!
Į W. D. BOCZKAUSKAS - CO„
| MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. |
L—---------------------------------------- 1

Un 04 BS-. I USrKBBO AT THE MIHUOI CITI, PA., \ ae.
NO, Or t post-office as second CLASS BAIL MATTEB.I pšį Wm. D. and Victor L. Bocikowokt, Publisher, 

P. ff. Bocikow«tl, llller. 50 METAS

Isz Amerikos
TĖVO
!■ PASIAUKAVIMAS
TĖVAI KANKINOSI BADU 
KAD SUCZEDYT PINIGU 
DEL MYLIMOS DUKRE
LES IR LIKOS NUVEŽTI 

Į IN LIGONBUTE.
'i -------
' Pittsburgh, Pa. — Tula Rus- 
nako szeimyna vos nenumirė 
isz bado, norints turėjo kelis 
tukstanczius doleriu banke. 
Sztai atsitikimas:

Pinigai buvo sutaupyti ban
ke del to, kad Rozalija, duktė 
'Jokūbo ir Onos Kosibu, turėtu 
pinigu ant nauju p'aredu. Tęva 
57 metu, rado daktaras praeita 
sanvaite labai pavojingam pa- 

Įdejime ir dideliam varge. Ant 
daktaro paliepimo Kosiba ir 
jo motere likos nuvežti in li- 
'gonbute kur pasirodė buk abu
du buvo labai nuvargę nuo ba
do. Kada ant ju padare krata, 
rado pas tęva 50 doleriu o ant 
motinos bankine knygute ku

rioje buvo užraszyta kad turi 
Lankoje 2,634 dolerius.

Kada daktarai užklausė Ko- 
sibo del ko nepirko sau. sudru- 
tinanczio maisto, tai atsake 

. kad pinigus tik tada aplaike 
nuo paczios kada ji veže in li- 
gonbute o motere iszsiaiszkine- 
jo taip, kad pinigus czedino del 
to, kad ju dukrele (kuria vadi
no Saulute) turėtu pinigu ant 
puikiu paredu.

Ant rytojaus toji Saulute at
važiavo atlankyt savo tėvus 

aiszkindama daktarams kad 
del to tėvai nevalgė kad tėvas 
turėjo veži viduriuose o motina 
sirgo ant szalczio viduriuose. 
Daktaras pasakė tai Saulutei 
kad meluoja nes tėvai ligonbu- 
teje valgo kaip iszalkia vilkai 
ir nuvede dukrele prie stalo 
kur tėvai valgė su didžiausiu 
noru.

“Anioliszka saulute” del 
kurios tėvai atiminėjo szmote- 
li duonos nuo savo burnos kad 
ju dukrele turėtu puikius parė
dus, gyveno pas savo teta Du- 
bojui ir atlankydavo savo se
nus tėvelius tik kelis sykius 
ant menesio.

Taigi, szirdis tėvu daug nu- 
kenczia del meiles savo vaiku 
bet ar vaikai atjauczia ta ji te- 
viszka pasiszventima ir pasi- 
aukavima del ju?

SZAKE PERDURE JAM 
SMEGENIS.

Daleville, Pa. — Martinas 
Bell nuėjo ant virszaus tvarte 
kad numešti gyvuliams szieno. 
Atlikęs savo darba numėtė sza- 
kes žemyn, neužtemines kad jo 
jaunesnis brdlis miegojo ant 
sziaudu. Numėtės szakes isz- 
girdo baisu riksmą ir nuszokes 
žemyn pamate su baime kad 
szakes pataikė broliui in pa- 
kauszi. Isztraukes szakes isz 
smegenų, paguldė broli in tro- 
ka ir nuveže pas daktara bet 
sužeistasis in kėlės miliutas vė
liaus mirė. ,

BAISUS-VARGAS
VAIKAI DEGINO RAKAN
DUS ANT KURO; MOTINA
MIRSZTA PO PASTOGIA.

Erie, Pa. — Palicija paliepė 
graboriui nuvežti lavona miru
sios Mrs. Marion Clayton, 42 
metu, ant tolimesnio tyrinėji
mo, kuri mirė nuo bado po var
ginga pastogia o tris mažus 
vaikus nuveže in pavieto prie
glauda. Vaikai pasakojo koro
neriui buk motina sirgo kėlės 
sanvaites neturėdama prigu- 
linczio maisto ne gyduolių. Ne
turėjo kuom suszildyt pasto
ges todėl sukapojo kelis krės
lus ir trepus. Motere pribuvo in 
jjzionais isz Buffalo ir buvo isz- 
tekejus tris sykius — du vyrai 
mirė o treczias ja apleido su 
vaikais, iszvažiuodamas nežino 
kur. Vaiku stengimai prailgyt 
gyvasti motinos nuėjo ant niek; 
kente drauge su motina varga 
ir kada pakol juos surado pali
cija.

KŪDIKIS GULĖJO NEGY
VAS BET MOTINA 

į APSIVEDĖ.
Beechmont, N. J. — Kad ne- 

perszkadyt susirinkusiems sve- 
cziams kurie atvažiavo ant jos 
szliubotaja diena, Morta Kisel, 
nasbje>..’‘.’^".’.3vo inszliuba su 
Szimu Kropp norints kūdikis 
trijų nenešiu amžiaus gulėjo 
grabely* S namie.

Po vi' czevonei jauna (?) po
ra sugryžo namo, palaidojo kū
diki ir prasidėjo Veselka ant 
kurios visi linksminosi. Motere 
pasiliko naszle o in penkis me
nesius po mircziai jos vyro už
gimė jai kūdikis.

SUIMTI UŽ DARYMA NE
TEISINGU PINIGU.

Camden, N. J. —- Du vyru
kai, ateja in saliuna Kazimiero 
Szalanskio, padėjo penk-doleri- 
ne bumaszka ant baro paliep
dami paduoti alaus. Bartende- 
ris paemes penkine, patemino 
kad atramentas pradėjo bėgti 
nuo bumaszkos ir dasiprato 
kad tai netikra. Paszauke pali- 
cijanta kuris aresztavojo Joną 
Vaitkų, 45 metu ir Staši Para- 
dosziu, 42 metu, abudu isz New 
Yorko. Palicija padare krata 
ant ju ir surado 230 doleriu 
netikroms bumaszkoms.

PERSZOVE SAVO KŪDIKI 
PRIESZ UŽGIMIMĄ.

Deauville, N. H. — Per labai 
pavojinga operacija pavieto li- 
gonbuteje, daktarai iszgialbe- 
jo gyvasti ne tik motinai bet ir 
vienam isz dvynuku, kuriu mo
tina yra Elma Wright, 26 metu 
amžiaus. Mergina su tikslu 
atėmimo sau gyvasties, palei
do in save szuvi užmuszdama 
viena isz dvynu kuriuos ketino 
pagimdyti in kėlės dienas.

Daktarai turi vilti kad moti
na pasveks o ir antras isz dvy
nu gyvens. Jeigu motina ne
mirs tai tėvas iszgialbeto kūdi
kio bus priverstas apsivesti su 
nelaiminga mergina kuri laike 
nusiminimo ir sarmatos geide 
atimti sau ir negimusiam vai
siui gyvastis.

BURTININKE PALIEPĖ 
MOTINAI DUOTI SAVO 
KRAUJO SERGANCZIAM 

KŪDIKIUI.
Gary, Ind. — Czionais ran

dasi lengvatikiu kaip ir kituo
se miestuose kurie tiki in viso
kius burtus ir užžadus. Szesziu 
menesiu sūnelis Miko Ratusin- 
kio radosi mirsztancziam pa 
dejime. Dagirdus apie tai bur
tininke Agota Kelertiene pa
liepė kūdikio motinai iszleisti 
isz savo kaklo szauksztuka 
kraujo ir duoti kūdikiui iszger- 
ti o nuo to greitai pasveiks.

Už taja rodą motere užmo
kėjo burtininkei deszimts do
leriu o ant rytojaus motina in- 
puolė in paszeluma ir reikėjo 
ja nuvežti in pamiszeliu na
mus.

KUNIGAS UŽBAIGĖ SAVO 
ILGA PASNINKĄ.

Palmerton, Pa. — Rusiszkas 
popas Lazar Kirinczikoff, isz- 
pasninkaves 18 dienu kad Die
vas duotu Dvasia Szventa del 
jaunuomenes savo parapijoj ir 
kad lankytųsi in bažnyczia, 
ana diena užbaigė pasninką 
ant paliepimo vyskupo. Kuni
gas per taji laika neteko 20 
svaru ant svorio. Kunigas likos 
perkeltas in szia parapija isz 
Berlin, N. H., kur jis kitados 
buvo prabaszc-zium-RusiszJro  je 
bažnyczioje.

MALDA PAGIALBEJO, MO
TERE PASVEIKO IR 

PABĖGO.
Detroit, Mich. — Matyt kad 

nevisados malda žmogui pri- 
gialbsti jo prispaudime ir apie 
tai gana gerai persitikrino Juo
zas Fedorovskis kurio pacziule 
apsirgo staigai ar tik nudavi- 
nejo serganczia. Motere melde 
vyro kad eitu in bažnyczia pa
simelst už jos sveikata nes taji 
ryta labai sirgo. Vyras nusida
vė in bažnyczia Szv. Jadvigos, 
melde Dievo kad sugražintu 
pacziulei sveikata o kada su
gryžo namo po tai karsztai mal
dai, persitikrino kad jo pacziu
le isztikruju staigai pasveiko 
nes nerado josios namie o ir pi
nigu kokius turėjo pasidejas 
namie. Nuo kaimynu dažinojo 
buk jo pacziule iszdume po vel
niu su prielaidiniu in nežinoma 
vieta.

RADO $400. PO GRINDIMIS.
Ewingville, Pa. — Diena 

priesz vinczevone, antru sykiu, 
naszlele Mrs. William Buell, 
nuėjus ant virszaus jeszkoti ka 
tokio, patemino spilkute tarp 
pi y szio padlagos. Norėdama 
spilkute iszimt, pajuto kad vie
na isz lentukių yra liuesą, pa
kėlus lentuke, paregėjo ka to
kio blizganezio. Inkiszus ranka 
in plyszi, iszeme kelis auksinius 
pinigus. Greitai atlupus padla- 
gas užtiko daugiau auksiniu pi
nigu ir bumaszku skaitliuje 400 
doleriu. Jos pirmutinis vyras 
niekad nekalbėdavo kad turi 
pinigu. Manoma kad vyras pa
slėpė tuos pinigus. Naszlelei 
dabar labai prisidave pinigai. 
Auksą turėjo sugražinti in ban
ka kuris juos permaine ant bu
maszku. , -----

NORĖJO NUSIŽUDYT KAD 
TURĖJO PER DIDELE 

NOSĮ.
Brooklyn, N. Y. — Miss 

Louise Madeira, patogi 24 me
tu mergina, turėjo tik viena 
kliūti o tas buvo.. . kad turėjo 
'per didele nosį. Negalėdama 
mikensti visokiu paniekinimu 
ir žiopsavimosi žmonių kada ji 
eidavo ulyczia, nutarė atimti 
sau gyvasti. Surasze laiszkeli 
kad atims sau gyvasti taja va
landa isz priežasties neapykan
tos del savo nosies. Po tam at
suko gaza ir butu neužilgio bu
vus kelionėje kur niekas nete
mina kokia žmogus turi nosi 
bot gaspadifiS Lnijari turėjo ge
ra nosi kad suuodė gaza, isz- 
verte duris ir mergina iszgial- 
bejo nuo mirties! Dabar pana 
Louisa nusiduos pas specialis
tą kad jai sutrumpintu didele 
nosele.

SUDEGINO NAMA KAD TU
RĖTU ISZ KO GYDYT 

PACZIA.
Rosedale, Vt. — Mortimer 

Bonbright prisipažino prie 
kaltes buk tai jis padege savo 
narna už ka likos nubaustas ant 
deszimts metu.

Žmogaus pati sirgo nuo ko
kio. tai laiko o vienatine gy
duole ant jos ligos buvo szvie- 
žias oras ir daina, gyveni
mo vietos. Vyras neturėdamas 
pinigu ant keliones iszsiunsti 
ja in sveikesne dali ir mylėda
mas ja szirdingai, puolėsi ant 
paskutinio budo aplaikymo pi
nigu. Padege savo narna kad 
už aplaikyta asekuracija galė
tu nusiunsti savo motere in. 
pietus ant sveikesni© oro.

Sudžia iszgirdes jo pasiszven
tima del serganezios paczios, 
sumažino bausme ant vieno 
meto.

VYRAS JESZKO PERSISKY
RIMO NUO LENGVATIKES 

PACZIULES.
Lebanon, Pa. — Pacziule 

Leono Baginskio, Rusnako, 
taip tvirtai Yikejo in visokius 
burtus, užžadėjimus ir kitas ra
ganystes kad jam nubodo gy
venimas su ja ir -dabar padavė 
praszyma in suda kad ji per
skirtu nuo jos.

Leonas paduoda sekanezias 
priežastis del ko nori atsiskir
ti nuo savo prisiegeles: “Mano 
pati tikėjo buk ja kas nakt at
lanko koki tai raganiai ir ji 
staigai atsikeldavo nakties lai
ke, pagriebdavo peili kuri lai
kydavo po paduszka ir in- 
smeigdavo in szienika, mal
daudama kad raganos butu nu
baustos. Toliaus sake buk jo 
motere apibarstydavo jo lova 
su kokiais tai milteleis kad ji
sai negalėdavo užmigti nuo 
niežimo. Porele gyveno su sa
vim 18 metu.

Isz Visu Szaliu

Detroit, Mich. — Fordo au
tomobiliu dirbtuves apreiszke 
buk kas sanvaite priiminės 
apie tūkstanti darbininku isz 
priežasties pradėjimo dirbti 
nauja modeli ateinanezia san
vaite. Sziadien dirba jo dirbtu
vėse apie 50 tukstaneziai dar
bininku. ■

VĖTRA UŽMUSZE 
228 ŽMONES

600 SUŽEISTI, 300 NESU
RANDAMA, DAUG NAMU 
SUGRIAUTA; 35,000 ŽMO

NIŲ PASILIKO BE 
PASTOGES.

Tokio, Japonija. — Praeita 
Petnyczią baisi vėtra prapute 
per Tokio-Yokahomos distrik- 
tus, užmuszdama 228 žmonis, 
sužeidė 600 o daugelio da nesu
rasta nes manoma kad turėjo 
vėtra juos nuneszti in mares. 
Daugiau kaip 35 tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastogių. 
Paežiam mieste Tokio likos už
lieta 25 tukstaneziai namu. 
Tukstaneziai medžiu likos isz- 
rauti per vėtra, laivus isznesze 
nuo mariu ant žemes, visi lai
vai paliovė iszplaukinet isz pri- 
stovu. Septyni pasažieriniai 
laivai kurie ketino atplaukti, 
badai žuvo ant mariu.

Kagoshima aplinkinėje li
kos padarytos milžiniszkos ble- 
des o apie trys tukstaneziai na
mu likos nuneszti per vilnis. 
Apie 20 žuvininkiszku luotu 
dingo laike tosios vėtros. Kiek 
bledes toji vėtra padare, tai lyg 
sziai dienai negalima apskai- 
cziuoti.

Kone visi telegrafai ir tele
fonai likos suardyti, geležinke- 
lei iszplauti ir kelei užlieti. Vi
sa komunikacija sustojo toje 
aplinkinėje kur viesulą dau
giausia siautė.

GERAI SUMANYTAS 
ATKERSZINIMAS

SESERUNAS PAVOGĖ SE
NAM DEDEI JAUNA 
PACZIA SU KURIA PA
BĖGO, BET DEDE JAM 

GERAI UŽ TAI 
ATKERSZINO.

Paryžius, Francįja.,— Kėlės 
dienas adga.1 atsibuvo lieitaci- 
ja puikaus namo, kuriame atsi
buvo nepaprasta tragedija. Ta
me name radosi didelis skiepas 
su daugybe visokiu vynu, ku
rio locnininkas mires keliolika 
metu, Louis Armande, krovė 
ant ateities. Tasai skiepas su 
vynu buvo priežade gerai su
manyto atkerszinimo isz prie
žasties apgaudingos jaunos pa
czios ir josios prielaidinio.

Armande jau turėjo 60 metu 
kada insimylejo in 26 metu pa
togiausia mergina toje apylin
kėj. Del jos jis pastate taji pui
ku narna, bet Helena Armanda 
nesijautė laiminga po pastogia 
seno kriukio. Būdama da jojo 
sidžeidotine susipažino su An
driam Bondai, įseserunu seno 
Armando ir in trumpa laika po 
szliubui pabėgo su juom.

Louis Armande baisiai tuom 
nuliūdo. Pirmutinėse die
nosią po pabėgimui poreles, o 
ypatingai savo seseruno, kuri 
iszaugino isz mažens, davė ge
ra mokslą ir pasirūpino gera 
užsiėmimą, tankei maustė 
apie atemima sau gyvasties.

Tula diena nurasze laiszka 
pas Helena ir pas Andriana, 
pakviesdamas juos pas save ir 
kad jiems atleidže prasikalti
mą, ir lai parvažiuoje pas ji ir 
apsigyvens jo name nes jis 
tiktai geidžia ju laimes ir 
meilingo pagyvenimo, — kada 
tasai laiszkas daeis in ju ran
kas, jisai jau negyvens ant 
szio svieto. Ir ant tikrųjų, ka
da nusiuntė laiszka, Louis Ar
mande biulvo atemias sau gy
vastį.

Neiszltiikiama motere nežino
jo, kad josios vyras paliko pas( 
advokata du laiszkus. Vienam 
isz laiszku buvo paraszyta 
kad josios vyras Armandas 
visa turtą palieka del seseruno 
Andrianui ir paežiai Helenai. 
Bet kas radosi paraszyta an
tram laiszke, tai buvo slaptybe 
ir tik turi būtie atidarytas už 
deszimts metu, po tam laikui 
advokatas gali atpleszti ir per
sitikrini kas jame yra paraszy
ta. i

Dabar nesirado jokios per- 
szkados jauniai moterėlei. A- 
drianas apsipacziavo su pato
gia naszlaite, bet jujui laime ne 
ilgai tęsęsi. Po metui laimin
go pagyvenimo, Helena nupuo
lė nuo arklio, o prisiartinantis 
automobilius pervažiavo per 
josios kuna užmuszdamas ant 
vietos. Nulindęs Andrianas 
jeszkojo suraminimo daugiau
sia skiepe mirusio dėdės prie 
bonkos vyno, kuri nėiszpasa- 
kytinai mylėjo. Po keliu me
tu papuolė in nežinoma liga.Jo- 
kis daktaras negalėjo prigial- 
bet ne suprasti būda ligos. Tu
rėdamas vos 32 metu amžiaus, 
Andrianas iszrode kaip senas 
diedas, stojosi kaip pamiszelis, 
szalinosi nuo žmonių. Buvo 
supratęs, kad kas ji trucina ir 
nepoilgam mirė dideliose kan- 
cziose.

Dabar advokatas atidarė 
laiszka palikta per mirusi Lou
is Armanda. Intalpa tojo lai- 
szko buvo nepaprasta. Nu
skriaustas vyras žinojo kad 
jo seserunas mylisi su jo 
jauna paezia ir myli vyną, 
todėl palikta vyną skiepe už- 
trucino. Žinojo kad tokiu bil
du nubaus savo seseruna ant 
kaukiu ir baisios mirties ir ant 
to neapsiriko.

IszKaresLaukc
Madrid, Iszpanija. — Asz- 

tuoniolika žmonių likos už-, 
muszta ir daug sužeista kadai 
du pasikeleliu eroplanai nume-< 
te 30 bombų ant miestelio Alca^ 

Praga. — Miestelyje Zalecho-, 
vice, prie Vokiszko rubežiaus, 
kilo sumiszimas tarp Vokiszki; 
sargu ir Czekoslovaku kuria
me užmuszta szeszi Czekoslo- 
vakai ir burmistrąs mirtinai; 
sužeistas.

Hong Kong, Kinai. — Japo
nai užėmė miestą Canton kuris! 
vėliaus pradėjo degti isz visu 
pusiu kada ji Kinczikai aplei- 
dinejo. Buvo tai paskutinis pa- 
siprieszinimas Kincziku prie- 
szais Japonus ir dabar mano
ma kad kare greieziau pasi
baigs.

NEUŽMIRSZK APIE TAI.

t Po vyrui atėjo motere iri 
da dabar paskui ji eina.

į Nekurie žmones yra toki1 
tinginei kad ju kepenys nenori* 
dirbti. !

į Visus rupesezius užsilai
kyk sau nes svietas neturi lai
ko rūpintis apie tavo ergelius! 
ir vargus.

į Paslysdamas ant ledo ga
li sau koja iszsilaužt bet pasly
dimas liežuvio gali sulaužyti 
szlove tavo artimui.

TURĖJO TIESA BĖGTI NU(J 
TOKIO VYRO.

Beda brolau ir gana, mana 
boba nori nuo manes pabėgti.

— Tai kodėl nesirupini ja 
nuo to altkalbeti?

—‘ Kurgi nesirupiniu! Per 
dvi dienas nedaviau nieko estij 
o vakar daviau gerai in kaili, 
kad net pasijudinti negali, o 
ji kaip ne, taip ne, nenori bėgti] 
ir gana.

TARADAIKA VISKO / 
NEŽINO.

Akilaitis skaitydamas laik- 
raszti Saule, kuria gavo pagi- 
skolyt nuo Iszmintaiczio, kal
ba in save: Visi sako kad Tara- 
daika visaka žino, bet tai yra’ 
gyvas melas nes nežino toj 
kad mano burdingierius bu- 
cziiuojesi su mano paezia kasi 
diena. 1

Seka Pėdoms Savo Motinos

Szitas vaikutis turi ant galvos lekiojimo helma ant kurioį 
yra paraszytos pravardes visu žymiu lekiotoju. Yra tai ketu- 
i iu menesiu sūnelis Edwardas Mrs. Annettes Gipson, kuri] 
yra žymi moteriszka lekiotoja ir ana diena iszleke su savo mo
tina net isz Miami} Florida in Atlanta, Ga. __ j



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Ne visi turi toki gilinki ko

ki turėjo sziomis dienomis Bar- 
tol Brazier, 60 metu žmogelis, 
kuris dirbo sunkei kaip mulas 
diena kasdamas grabes ant uly
czios Chicage. Ana diena ap- 
laike nuo advokatu buk miru- 
sis jo gimine paliko jam 50 
tu'kstancziu doleriu ir vargszo 
nelaisve pasibaigė. — Pana- 
szaus giliuko kožnas tikisi sa 
vo gyvenime. Tokios žinutes 
priduoda žmogui daugiau spė
kų prie darbo su vilczia kad ir 
mums panaszus giliukis kada 
užžydes. — Kad ne viltis tai 
žmogus senei nuleistu rankas.

Tebyriam laike kada viskas 
szvilpia pro musu gyvenimą, 
žmogus nežino dienos ne valan
dos kurioje nelaime ji gali pa
tikti ir atimti jam gyvasti. O 
bet žmogus be paliovos kovoja 
už taji szmoteli duonos ir būvi 
ant rytojaus.

,Toje sziadieninėje kovoje už 
galinga doleri, nepajunta kaip 
nelaime ant jo laukia ir paren- 
gineja jam prapulti. Taigi, ta
sai nuolatinis geniojimas pas
kui doleri ir garbe yra žmogaus 
likimas.

Linksmas atsitikimas atsiti
ko Worochce, Lenkijoj, kada 
vietine kuopa losze teatra po 
vardu: “Trys del iszsirinki- 
mo.” Vienas isz aktorių losze 
role, kuris laike perstatymo tu
rėjo pabueziuoti patogia mer
gaite. Tame laike radosi ant 
perstatymo ir paeziule akto- 
rio, kuri negalėdama susilaiky
ti matydama kaip jos vyras 
bueziavo patogia mergaite, 
szoko ant scenos ir pradėjo 
daužyti morda savo vyro. Kilo 
didelis juokas ir moterėlė pa
siėmus savo prisiegeli už au
sies, nutraukė nuo scenos, — O 
gal buezavimas buvo per karsz- 
tas?..

ISZ LIETUVOS
GRĮŽTANT nuo mergų* 

BUVO UŽMUSZTAS
K. DULKIS.

Panevėžio apskr., Vabalnin
ko valscz., ana diena buvo toks 
atsitikimas1: Du pusberniai, 
Kazys Dulkis ir P. Pavilonis, 
nuėjo in Vabalninku vienkiemi 
pas merginas. Grįžtant jiems 
apie vidurnakti, juos užpuolė 
Veleniszkiu kaimo 6 bernai ir 
pradėjo mušzti, kam eina pas 
ju mergas. Kazys Dulkis bu
vo tiek sumusztas, kad nuvež
tas in Biržų ligonbute mirė.

nama kultuve, kuria primusze 
triukszmadari. Primuszusi, nu
bėgo in vietos-palicija pranesz- 
ti apie ihvyki. Atvykus paliei- 
jai, Pr. Jurjonas buVo rastas 
nebegyvas. Duktė pasodinta 
in kalėjimą. Pranas Jurjonas 
turėjo 85 metus amžiaus.

Velnioniszkas gyveni-

Tiesa tu sakai... Atima

— Taip! Turiu pavogti! —• 
galutinai nusprendė Andrius.

Nuo kbo gal jis nevogtu, ki-

Skulkino paviete, kėlės my
lės nuo Mahanojaus, randasi 
tūla Lietuvisžka panaite kuri 
bėga kas vakaras isz namu ka
da motina su aszaromis mel
džia savo mylimos dukreles 
kad sėdėtu namie.

Taip, mano mylima dukrele, 
užtepei ant savo snukuczio vi
sokio pauderio ir milteliu, pa
ežius apnuoginai, sžlebūke d a 
daugiau sutrumpinai, begi 
kaip beprotė sutikti laukiama 
bambiliu ant kampo, kuriame 
laukia ant tavęs kokis szeton- 
palaikisl..

Ir tu manai kad tokis gyve
nimas tau turtus po kojų pa
klos? Ne, szirdžiuk, ne tokis tai 
kelias in laime — ne tokis!.. 
Jeigu atsiras jaunikaitis kuris 
jeszkos laimes, tai eis ten kur 
randasi Dievo-baimingumas, 
darbsztumas ir szeimyniszka 
meile ir tikėk kad tik su tokiu 
busi laiminga — apie kitoki ne- 
manstyk.

Paliauk trankytis naktimis 
su bambileis, atmesk nuo saves 
miltelius, tepalus ir ružus ku
rie tavo veideli tik subjaurina 
nes ant senatvės iszrodysi kaip 
ragana. Neflirtuok nes neteksi 
dorybes ir panystes ir... su
trumpinsi gyvenimą ne tik sa
vo motinėlei bet ir pati dingsi 
kur po tvora arba rodhauzeje.

Paliauk szirdžiuk — neš ki
taip busime priversti apgarsy- 
ti visam svietui tavo pravarde 
kaipo pavyzdi kitoms mergai
tėms. — A word to the wise 
etc....

Visur sziadien veidmainysta 
ant svieto, ne tik sunkus suti
kimas tarp žmonių, visi barasi 
rodos proto netekia kaipo ir 
svietiszki valdonai.

Žmones vieni kitus be palio
vos apjuodina, muszasi kada 
sueina. Sziadien net ir gimines 
gyvena nesutikime, vieni priesz 
kitus slapstosi ir szalinasi. Ka
da su tuszcziu kiszeniu eina 
pas gimines, tai tuojaus kalba: 
“Ko juosius v elnei pas mus at- 
nesze?” Bet kada ateina su pil
nu kiszeniu tai tieji veidmai
nei sako: “Savas pas sava 
traukia.”

Visa tame priežastis yra 
veidmainysta žmonių kuri szia
dien vieszpatauja po visa svie
tą. — Tokis tai žmonių būdas.

Nepaprastas atsitikimas in- 
vyko ana diena mieste Avig
non, Franci joj kur inebasznin- 
kas nuszove ant šmėrt gyva 
žmogų, Atsitikimas buvo se
kantis:

Keli darbininkai dirbo prie 
naujo namo kad sztai iszgirdo 
szuvi ant kito galo ulyczios. 
Nubegia tenais, isz kur davėsi 
girdėt šzuyis, darbininkai ra
do grabejė gulinti savžudihto- 
ju.

Suspaustam delne laike re
volveri, darbininkai paėmė la
voną ant ranku, kad sztai pati
ko kita nelaime nes vienas isz 
darbininku krito ant ulyczios 
perszautas per szirdi. Pasirodė 
jog kada darbininkai pakelinė
je savžudintoja, jopirsztas, lai
kytas ant vamzdžio revolverio, 
susitraukė, patraukė vamždi ir 
revolveris isžszove.

Panasziu atsitikimu atsitin
ka lankei bet palicija jau per
sitikrino kad tai per susitrau
kimą gyslų po smert, taip at
sitinka.

Ant ulyczios St. Michael, 
Paryžiuje, kokis tai szposihin- 
kas pilva-'kalbis (ventr’ilokis- 
tas)' paszauke “Susimylėkit, 
asz degu!” Žmones subėgo pa
matyti kur tasai nelaimingas 
randasi kuris szaukesi pagial- 
bos bet jo niekur nemate. Ant 
galo likos iszszaukta ugnine 
kamahda. Tada juokdaris pra
dėjo juoktis ir aisžkino kad tai 
jis taip šzauke.

Palicija ji aresztavojo už isz- 
szaukima ugnagesiu ir turėjo 
užmokėti szimta franku baus
mes. Buvo tai brangus juokas.

PASAKĖ TEISYBE.

Mažas Kaziukas-sėdintis prie 
stalo, paszauke in tarnaite:
— Mano aniole'li, atneszk man 

stiklą vandens.
Motina girdėdama vaiko to

ki paiiepiina, užsirustinus pa
szauke:

— O tu snargliau, ar tai gra
žu paliepinet senesniai ypatai 
kad atnešztu ‘tau1 vandenio ir 
tau patarnautu? Sarmatiri'kis!

Kaziukas pro verksmus:
— Kada mama nebuvote na

mie Ui tėtulis taip pat atsilie
pė in panaitė Mariute kaip ir 
asz dabar ir tetei tuojaus atne- 
šze Vandens už ka tėtulis ja pa- 
buežiavo in lupas. O mamyte 
ant manes dabar barasi. Asz ir 
bueziau pabueziaves ja už pa- 
tarnavima man...

Mariute gavo atstauka da ta 
vakaru.

ŽUDĖSI, NORĖDAMAS PA
GĄSDINTI MOTINA.

Marijampole. — Vienas Ke- 
stuczio ulyczios gyventojas 
gryžo kiek insilinksmines ryta 
namo ir buvo gerai iszbartas 
motinos už savo vejavaikisz- 
kuma. Norėdamas motinai at- 
kerszyti ar tik ja pagąsdinti 
už pamokslas, jis nutvėrė dide
li peili ir juo dure sau szona 
tarp 'szonkauliu. Kilus dar 
didesniam motinos riksmui ir 
iszsigandes pats savo žygdar
bio, minėtas gyventojas iszbe- 
go laukan ir ežia pat kruvinas 
sugriuvo. Atvykęs palicijos 
atstovas ji norėjo gabenti ligo
nine, bet radęs žaizda nepavo
jinga, nugabeno ji nuovadon, 
kur jis buvo uždarytas areszto 
namuose. Apžiūrėjęs žaizda 
gydytojas Dr. Gurviczius rado 
nežymu indurima peiliu szonan 
kuris galėjo būti ir pavojingas 
gyvybei jei žaizda butu kiek 
gilesne.

PASIKORĖ ANT OBELIES 
SZAKOS.

Sziomis dienomis Jezno vai., 
Sakomu kaime savo kieme ant 
obelies szakos pasikorė Ant. 
Rašzkeviczius, 28 metu amž., 
Ūkininko sūnūs. Priesz nusi- 
žudydamas, jis prie obelies pri
lipdė rasžteli, kad žudosi del 
nepavykusios meiles. Iszpra- 
džiu manyta, kad velionis bu
vo kieno nors pakartas, nes jo 
rankos buvo diržu surisztos, 
bet vėliau paaiszkejo, kad jis 
žudėsi labai keistai. Prie obe
lies pasistatė malkinius ožius, 
ant ju užsilipo, virve pririszo 
prie szakos ir užnėrė diržu 
rankas ir nuspyręs ožius, paki
bo ore. Placziai kalbama, kad 
jis žudesis del nelaimingos 
meiles.

VYRAS PEILIU SUBADĖ 
ŽMONA.

A. Panemunes valscz., Zui
kines kaime J. Vaicziukynas 
patikės lauke savo žmona Ve
ronika, kuri grižo pamelžus 
karves, parbloszke ja ant že
mes ir žiauriai subadė peiliu, 
daugely vietų padarydamas 
gilias žaizdas. Vaicziukyniene 
be sąmones nugabenta in ligon
bute kur rasta sunkus kūno su
žalojimas. O Vaicziukynas, 
kaip pasikesines nužudyti savo 
žmona, suimtas ir patalpintas 
in kalėjimą. Del kurios prie
žasties Vaicziukynas subadė 
žmona peiliu, dar nenustatyta, 
bet manoma, kad del perdaug 
valstybines degtines vartoji
mo.

18 METU MERGINA
UŽMUSZE PA-TEVI.

Tirkszliu miestely,. Mažeikiu 
apskrity, Pranas Jurjonas puo
lė muszti savo žmona. Jos 
duktė tagirdusi triukszma, j 
puolė pagriebusi drabužiu tri

NUŽUDĖ ŽMONA, DABAR 
KALES VISA AMŽIŲ.

Ne senei Butrimonių mieste
ly I. Vitkauskas, 25 metu amž. 
vyras, nužudė savo žmona Ele
na Lukoszeviczimte - Vitkaus
kiene, apie 18 metu amžiaus. 
Velione buvo, neszezia. Vede 
jie is'zgyveno apie metus laiko 
bet ir per taip trumpa laika jie 
vienas antra buvo kelis kartus 
pamėtė, beit ir vėl sueidavo in 
pora. Taip tęsęsi iki jis jos 
nenužudė. Dabar teismas nti- 
teise Vitkauską kalėti visa 
amžių.

Teisingos Teisybes
— Tildai palik ius pauksz- 

czius laiko kletkqje.
—■ Iszbales atramenfas yra 

geresnis ne kaip gera mintis.
— Kas in dangų spjaudo, 

pats sau ant veido spjauja.
— Sveikata be pinigu yra 

tai puse ligos.
— Tas mažiausia myli ku

ris apie meile kalba.
— Kas nejoja ant arklio, 

nuo jo nenupuola.
—• • Dievas duoda mums ge

ra mesute o velnias siunezia 
negerus kukoriuis.

— Iszmiritingas žmogus 
iszrodo juokingai terp susirin
kusiu kvailu.

— Iszmintingas . kupezius 
tiuiri daugiau, pinigu prie saves 
ne kaip ant <||įes. .

—• Verkiau kada atėjau ant 
svielto bėt tik dabar dasiprantu 
del ko.

—♦ Kas ajpsivėda su naszlia 
taisai visados regos veidą josios, 
pirmutinio vyro.
-r-Kadai kaimyno namas dega 
nesziokie vandeni in savo na
rna.

—• Moteres paprastai ne- 
kenezia tuju, kurie jeiš myli, o 
myli tuos, kurie jeis neken- 
czia.

— Kada Dievas sutvėrė 
žemė, pasiliko tik kūnas anio- 
lo, smegenis žuikuczio ir szir- 
dis vilko ir isz to tai sutverta 
motore del Adomo ir taip pasi
liko.

Už baro, insikandeš tarp dan
tų apszerpejusi cigara stovėjo 
kareziamos savininkas, žemas, 
drūtas žmogelis, labiau pana
szus in alaus baczka su indu bu
sią in dugną žmogaus galva ne
gu in sutvėrimą kuris gali 
vaikszczioti, judėti, protauti ir 
dar net rūkyt cigara. Kitoje 
pusėje, atsisėdės ant rundinos, 
auigsztoš kėdės ir padejas gal
va ant baro, knarkė senyvas 
vyras, viena ranka laikyda
mas stovinti ant baro, perpus 
iszgerta, alaus stiklą. Pasieny- 
je-gi, szale pecziaus, prie mažo 
stalelio, sėdėjo du vyrai, vie
nas apie szeszesdeszimts metu, 
antras dar jaunas.

Szioji aprūkusi, žema, tam
si, storai apneszta dulkėmis ir 
dvokianti kokiu tai rugsztumu 
kareziama buvo mylima savo 
ruszies žmonių. Ji turėjo net 
savo maža istorija, nes joje ga
lėjo prisiglausti visoki žmones. 
Jeigu norėjo kas apsimuszti, 
ateidavo ežia; norėjo slapta 
loszti isz pinigu kortomis — 
rasdavo vietos ežia; norėjo kas 
prigirdyt moteri — atsivesda
vo ežia. Bedarbiai, prisigėrė 
elgetos ir valkatos,.taip-pat vi
sados galėjo prisiglausti szioje 
kareziamoje prie gailestingojo 
kareziamninko. Nusipirkęs už 
penktuką alaus, galėjo sėdėti 
prie szilto pecziaus visa diena 
ir vakare iki vidurnakezio; 
tiktai atėjus laiku uždaryti 
kareziama, panaszusis in alaus 
baczka savininkas be jokiu ce
remonijų kraustė visus laukan, 
linkėdamas labos nakties. Se
novės pažinstami ir kadaise 
praleidę pinigus jo kareziame- 
je naudojosi ypatingomis pri
vilegijomis. Jie galėjo dykai 
sėdėti kareziamoje ir laukti, 
kol atsiras toks žmogus, kuris 
ir juos pakvies prie baro ir 
duos iszsigerti.

nuo žmogaus paskutine vilti. 
Persenas, niekam jau nebeti
kęs... Ir ka daryti? Kaip ta 
jaunyste sugražinus? — rūpi
nasi Andrius, užmirszes, kad 
jis yra jaunas, kad jam dar to
li iki penkių deszimcziu dvieju 
metu, o turi sėdėti su juo ir 
taip-pat, kaip ir Domininkas, 
laukti nežinia ko.

B e si szn ekuczi u o j ant ine j o 
kareziamon gerai apsirengęs, 
jaunas vyras, odos krepsziu 
rankoje. Papraszes gerti, jis 
pradėjo klausinėti, kaip szia- 
me mieste darbai eina, koki už
darbiai ir ar galima inmano- 
mas darbas gauti. •

— Kodėl ne, kodėl ne! — su
kinėdamasi kalbėjo kareziam- 
ninkas: — Pas mus visados 
darbu yra. Ot ežia, szalimais 
galesite gyventi o paskui jau 
mes ežia turėsime.

— O ar isz toli atvažiavote? 
—atsistojas ir eidamas artyn, 
paklausė Andrius.

— Tūkstantis myliu, — ne- 
noroms atsake sveczias ir vėl 
pareikalavo iszsigerti. — Asz 
mat daug apvažiavau ir niekur 
be darbo nebuvau. Nepatiko 
darbas — metu ir tuojaus kita 
gaunu.

— Laimingas tu žmogus, — 
mieruodamas ji akimis, suniur
nėjo Andrius.

— O tu, matyti, tinginiauji; 
negali sau darbo pasirinkti. 
Žinau asz tokiu mandragalviu. 
Alkani, nuplysze, o darbo bi
josi!

— Palauk, ateis ir tavo ka- 
lein'a! —drebaneziu balsu tarė 
Andrius. — Asz gal! būti ir 
daugiau už tave žinau, daugiau 
negu tu, mates, o matai, prisi
ėjo taip, kad al'kanaS*ė$u; iv ap
driskęs ! į

— Pasitrauk, Andiiaus, — 
modamas ranka in szali suszu- 
ko kareziamninkas —l nelysk 
žmogui in akis! 1

tokio žmogaus gal pasigailėtu, 
bet žmogaus, 'kuris nemate juo
dos dienos, žmogaus, kuris vi- 
'sur ir visados gauna darbo, 
žmogaus kuris keliauja tūks
tanti myliu, kad suradus dar 
geresnio darbo, jis nemokėjo 
pasigailėti.

Drebėdamas lauke progos. 
Kelis kartus praėjo pro szali, 
sugerdamas, pradėjo jau dai
nuoti. Andrius, prigulės prie 
žemes, užemes kvapu, greitai 
sugriebė krepszi ir iszbego per 
duris.

Netoli nubėgės Andriui pa
gavo ji vyrai szaligatvyj sėdin
tieji, matomai, taip-pat bedar
biai ir atidavė ji atsivijusiam 
svecziui, kuris tuojaus pasiru-, 
pino policija.

— Kelinta karta arėsztuotas?
— klausė teisėjas.

— Pirma... — atsake An
drius.

— Kelinta karta apsivogei.
— Pirma...
— Trisdeszimts dienu in pa

taisos namus.
Toki nuosprendi szaltai su

tiko Andrius nes tas visas vo
gimas jam taip baisus atrodė 
kad jis tikėjosi gausias kelis 
metus kalėjimo.

Greitai bego diena po dienos 
ir jau artinosi iszejimo laikas 
isz pataisos namu.

Kvailybe ant svieto ! Na kam 
man buvo vogti ?.. Kam reikė
jo laikyti mane ežia trisdeszimt 
dienu ir vela paleisti in ta pati 
svietą? Ot, kad jie man darbo 
butu davė — isztiesu butu pro
tingai padare. O dabar ir akiu, 
niekur nebegalima parodyti...

Svarstė, galvojo ir labiausia 
bijojo sugryžti vela in storojo 
kafeziamniriko karcžialiiia, 
gryžti ten, kur pirmiau suki
nėjosi, gyveno, kur ji visi pa
žysta, bijojo sugryžti in tarpi 
tu žmonių kurie Andriuką my
lėjo.

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

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.

25e VISOS TRYS 25c
KNYGUTES

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

Tokiais privilegijuotais bu
vo tiedu sedineziu pasienyje 
prie stalelio. Jiedu jau nuo se
niai buvo be darbo, nuo seniai 
jo jeszkojo ir jokiu būda nega
lėjo gauti. Vienam sunku buvo 
gauti darbas, kadangi jis jau 
buvo senas o antra tarytum li
kimas persekiojo: kur tik jis 
ėjo, visur, apžiūrėję ji nuo gal
vos iki kojų, varydavo laukan.
— Tarsi asz bueziau kokios li

gos užkrėstas, arba, ro&osi, jiė 
mate ant mano kaktos ka-nors 
baisaus apie mane pati para- 
szyta...

— Tu pats nematai kaip tu 
atrodai... —atsiliepė visa lai
ka tylejas kareziamninkas: — 
Ir dar eini in tokias vietas dar
bo jeszkoti!.. Juk tu, Andriau, 
tikru valkata iszrodai, o tokiu 
visi bijosi. Kitaip apsireng
tum, duodu žodi, — tuojaus 
gautum darba.

— Lengva tau pasakyti! O 
jeigu asz neturiu kitokiu dra
panų ?

— Tai dvesk badu, jeigu to
kiomis drapanomis jiems nepa
tinki! — nusijuokė senis Domi
ninkas.

— Ot, viskas pas ji iszrokuo- 
ta: turi jem intikti. Baime ima 
ir gyventi. Iszgyvenai iki pen
kių deszimcziu dvieju metu 
taip, kaip tu, Domininkas, ir 
jau tu nebereikalingas!

— Taigi.,.. Juk deszimts 
metu jiems iszdirbau, ir viskas 
buvo gerai. Ant galo, atėjo die
na, paszauke in ofisą, apeziupi- 
nejo, apžiurėjo ir... eik sau! 
persenas, nebegali dirbti, ne
begali tiek, kiek reikia, uždirb-

— Tai tokiu amatas ant žmo
nių kabinėtis.

Andrius pasitraukė atgal 
prie sienos, atsisėdo prie stale
lio, padėjo galva ant ranku ir 
jaute, kaip jo krutinę nepa
prastai kilnojasi, kaip szirdis 
plaka, tarsi norėdama isztruk- 
ti isz jo krutinės, kaip jo nua
lintas kraujas urnai karsztas 
paliko ir jauezia, kaip jis vis 
greieziau teka jo gislomis.

Kokis nors perėjūnas, gal bū
ti, vagilius ir apgavikas, turi 
teises intarti ji, kaipo bloga 
žmogų! Niekam nevarias kar
eziamninkas turi teises liepti 
jam nutilti, pasitrukti, nelysti 
in akis — ir turi klausyti, nes 
kitaip gali ji sumuszti, gali 
prarasti szilta vieta kareziamo
je už pecziaus!

Piktumas ir sarmata suspau
dė jo krutinę; tartum sunkus 
baigtas primusze ji ir jis gata
vas buvo paaukoti visa ka, pa
daryti viską, kad tiktai iszsi- 
gelbejus nuo panasziu nužemi
nimu, kad tik uždirbus pinigu 
ir jais užkiszus visiems gerk
les. Dabar jis jautėsi lyg siurisz- 
tas ir mate kad tik palengva 
gales atsigauti o besikarszczia- 
vimas nieko negelbės.

Suspaudęs rankom galva, 
žiurėjo jis in pakeleivio krep
szi ir baisi mintis pradėjo 
skverbtis jam galvon.

— Pavogti ta krepszi! Jame 
turi būti drapanų...

Ir kas sekunda toji mintis 
brendo. Pavogimas rodėsi rei
kalingas ir galimas. Tiktai ths 
krepszys gales ji iszgelbeti, ant 
kitokio tako pastatyti.

— Et, — ilgai galvojas nusi
spjovė Andrius — mėginsiu ir 
asz dabar pavažiuoti kur preki
niais traukiniais, kaip kad ki
ti važinėja... Jeszkosiuosiu ir 
a^z laimes.
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C. F. RĖKLAITIS
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patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- (X, 
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JUODAS VELONAS
Todėl kada jaunas gydytojas 1 

ėjo per ta užkampi, jis pamate : 
liūdna vaizda ir viskas kas bu- , 
vo aplink negalėjo iszsklaidyti ' 
nesmagumo kuri jis jaute, isz- ; 
ėjas su savo nepaprastu vizitu. 
Jo kelias ėjo in szali nuo di- . 
džiojo kelio, per purvina aiksz- ; 
tele, per kreivas gatveles ir pro : 
sugriuvusias arba griuvan- 
czias pirkeles. Ji sulaikydavo i 
koks tai nors medis, tai kalnas 
arba nedidelis upoksznis, atsi- i 
radęs isz nakties nuo smarkaus i 
lietaus ir kur-ne-kur nuskurdęs 
sodelis sugriuvusia tvora tikri- . 
no tiek savininku neturtą, tiek 
maža svetimos nuosavybes ger
bimą. Kai kada buvo matyti 
s.tovtecziu duryse gyventoju, 
apsivilklusiais skarmalais: ko
kia nors purvina moteri, pilan- 
czia in gatve pamazgas, arba 
mergaite su kauszu, didumo 
kone sulyg ja paczia, su kažko
kiomis srutomis ir paskui visa 
aplink buvo apsupta tirsztu, 
dvokiancziu ruku.

Po. ilgo ir varginanczio klai
džiojimo purvais ir klanais, po 
dažnu klausinėjimu ir po tiek 
pat prieszingu ir beprasmiu at
sakymu, atrado jis, pagaliau, 
paskirtus namus. Tai buvo ma
žute, žema, vienu gyvenimu 
grintelee, pasirodžiusi papras- 
cziausia isz tu, kurias jis buvo 
sutikės pakelyj. Apatiniame rū
sio gyvenime langines buvo 
privertos, bet neuždarytos ir 
auksztutinio gyvenimo lange 
kabojo nublukusi geltona isz- 
kaba. Nameliai stovėjo visai 
skyrium, auksztos gatveles 
kampe, delko ir ežia nebuvo 
matyti jokio kito gyvenimo.

Patsai drąsusis skaitytojas 
— ir tas kažin ar nusiszypsos 
jeigu mes pasakysime kad dak
taras kuri laika abejodamas 
vaikszcziojo ties namais, pasi
ryžęs pirma paklabinti in du
ris. Tu laiku Londono policija 
negalima ne lyginti su dabarti
ne; atskirta priemiescziu padė
tis, kada dar nebuvo prasideja 
statomasis darbas ir gyventoju 

augimas, kurie paskiau sujun
gė aplinkines vietas su sostine, 
pavertė juos paczios sugedusio- 
sios liaudies užkampius. Tuo 

laiku net didžiosios Londono 
gatves buvo apszviecziamos 

labai silpnai o priemiescziai ir 
artimos ju apylinkes buvo ap
szviecziamos tik menuliu ir 
žvaigždėmis. Jeszkoti vagiu 
lizdu ju urvose vis dar buvo la
bai sunku ir ju gyventojai, sa
vaime aiszku, darėsi atkakles
ni, kadanigi kasdieniniai ban
dymai vien tik tikrino nedorė
liams ju palyginama ramuma. 
Prie to reikia pridėti kad musu 
gydytojas buvo dirbės kuri lai
ka sostines ligoninėse ir labai 
lengvai galėjo insitikinti kad 
bjaurus darbai gali būti varo
mi be kokios pabaudos ir pasi
likti nesusekti, darbai, kurie 
paskiau ir isztikruju buvo va
romi liūdno atsiminimo Borko 
ir Biszono. Sziaip ar taip dak
taras abejojo: tai prieidavo prie 
duru, tai vėl nueidavo in szali 
ir vaikszcziojo pirmyn ir atgal, 
lyg noredams orientuotis. Bet, 
būdamas ne isz baiksztuju, jis 
veikiai nugalėjo save, gryžo in 
duris ir atsargiai pa'klabeno.

Paklabenes, jis tuojau iszgir- 
db tylu sznibždejima lyg prie
menes gale kas but tyliai ir at
sargiai kalbejasis su asmeniu, 
stovėjusiu lipynių apaczioje.

2 | vyniota iii paklode ir apdengta! ttaras, su užuojauta paemes ja 
.apklotais, sustingusi ir nejuda- už rankos.
ma gulėjo žmogaus būtybe. Tos —- Pažiūrėkite patys ir tada 
būtybes .vyriszka galva ir vei- klauskite, — atsake ji.

2*0.das buvo atidengtas, tik ant
- — - — .galvos buvo uždėta juosta, ap-Įva.ir nusilenke in lavona, in ku-

Tuojau po to pasigirdo sunkiu liszte pasmakrėje. Akys buvo ri krito nuo lango skaisti die- 
žingsniu artinimasis per nuogi.1 uždengtos. Kairioji ranka sun- nos szviesa. Kaklas buvo isz- 
asla, duru grandinėlė buvo ty- kiai nusviro nuo patalo ir mo- putes ir aplink ji matosi mėly- 
liai nuimta ir duris atidarė!teris laike ta bejėge ranka, 
auksztas, nelipsznus
juodais plaukais ir veidu, kuris'ja ir patsai paėmė ranka, 
atrodė toks iszblyszkes ir su
stingęs, koki gydytojui teko'sai, atmesdamas ranka, — juk 
matyti nebent tik pas lavonus.'jis mires!

— Ineikite, ser — tarė jis ty
liai. J

Daktaras inejo o žmogus, ati
daręs jam duris, vėl atsargiai ! 
užrakino jas grandinėlė ir nusi
vedė sveti in mažuti užpakalini J 
kambari priemenes gale.

— Ar nepasivėlinau? — su- '■ 
sirūpines paklausė daktaras. 1

— Ne, — atsake jis, — jus 1 
atėjote perdaug anksti.

— Daktaras greitai atsigry- 
žo nustebusiu ir nusigandusiu 
veidu, kurio jis negalėjo pa
slėpti nežiūrint viso savo noro. .

— Jus tik ineikite, ser — kal
bėjo palydovas, nuo kurio, ma
tyt, nepasislepe jo nerimas — 
jus tik ineikite; duodu jums 
žodi, kad jusu nesulaikys ne 
penkioms minutėms.

Daktaras tuojau inejo in 
kambari, tarnas uždare paskui 
ji duris ir paliko ji viena.

Tai buvo mažutis, szaltas 
kambarys, tik su dviem pa
prastom kedem ir tokiu pat 
prastu stalu. Židinyje szviete 
silpna ugnele, Buri tik smulki
no kambari, nes drėgmė bego 
nuo sienų tiesiog upeliais. Isz 
lango, kurio stiklai buvo dau
giausia.iszdaužyti ir užkiszti 
skarmalais, matėsi mažas sode
lis,beveik visas užlietas vande
niu. Nė garso nebuvo girdėti 
nei namuose, nei gatvėje ir jau
nas daktaras atsisėdo pas židi
nį laukti savo pirmo vizito re
zultatu. Į

Po keliu minueziu jis iszgir- 
do vežimo bildesi, kuris artino
si prie namu. Vežimas sustojo, 
atsidarė durys, tuojau po to pa
sigirdo ilgos sznibždejimas ir 
žingsniu bildesys priemenėje ir 
lipinėse, lyg du ar trys žmones 
nesze kažka sunkaus auksztyn. 
Veikiai po to tie žmones vėl nu
lipo žemyn ir iszejo isz namu. 
Paskui juos uždare duris ir vis
kas vėl nutilo kaip pirma.

Parėjo dar kokios penkios 
minutes ir daktaras jau buvo 
pasiryžęs surasti ka nors na
muose kad pasakytu apie savo 
atvykimą, kaip durys atsidarė 
ir jo nakties viesznia. apsivil
kusi, kaip tada, ir uždengta tuo 
paežiu juodu velonu, linktelė
jo jam, kad prieitu prie jos. Jos 
nepaprastai aukszta statula ir 
slėpiningas tylėjimas isz pra
džių liepe jam manyti, kad jis 
turi reikalo su persirengusiu

•vyru. Bet isteringi vaitojimai, 
kurie girdėjosi isz velono, inti- 
kino ji apsirikus, ir jis nuėjo 
paskui ja greitais žingsniais. 
Ji nusivedė ji auksztyn lipynė
mis ir sustojo priesz pirmojo 
kambario duris kad praleistu

i ji pirma. Kambarys atrodė la
bai vargingas ir viso labo meb-

! liu tebuvo viena sena puszine 
. spinta, keletas kėdžių, lovos be 
, užtiesalu, paklotos languotu 
, apklotu. Uždengtas langas lei- 
> do taip mažai szviesos kad visi 
i daigtai atrodė be galo liūdni, 

todėl ir daktaras isz karto ne-
■ pastebėjo žmogaus statulos, ku- 
• rioje apsistojo jo žvilgsnis, ka-
■ da moteris szoko in ja ir puolė 
, priesz lova ant keliu.

Isztieste patale, stipriai in-

nai rausvas ruožas. Baisi tfkre- 
vaikinas! Daktaras atsargiai atitraukė nybe tuojau paaiszkejo gydyto- 

|jui.
— Tai vienas isz nusikaltėliu 

kuriuos pakorė sziadien ryta— 
suriko jis ir ustydamasis nusi
gręžę nuo lavono.

— Tikra tiesa, —- patvirtino 
moteriszke stf szaltu stikliniu 
žvilgsniu.

— Kas jis toksai? — paklau
sė gydytojas.

— Mano sūnūs, — atsake ji 
ir puolė alpdama pas jo kojas.

Dalykas buvo toks. Vienas 
isz to nelaimingojo draugu, 
trūkstant inrodymu, buvo isz- 
teisintas o jis nuteistas mirtimi 
ir nubaustas. Istorija buvo ne
paprasta. Nasz'le- motina netu
rėjo nei bicziuliu, nei leszu ir 
gyevno pusbadžiu, kad galėtu 
padėti skatikiniais sutaupy- 
mais savo naszlaicziui berniu
kui, kuris vis tik nepasiklause 
jos karsztu maldavimu ir, pą- 
mirszes vargus, kuriuos moti
nai teko del jo iszvargti, pra
dėjo palaida ir pražūtinga gy
venimą. Rezultatais buvo jc 
mirtis nuo budelio rankos, mo
tinos geda ir jos nepagydomo
ji beprotyste. »

Ilgus dar metus po ežia ap
sakyto atsitikimo, turėdamas 
jau didele praktika ir puikia 
padėti, kurioje daug kas butu 
pamirszes apie tos moteriszkes 
likimą, musu daktaras diena 
nuo dienos lanke nelaimingaja 
beprote ir ne tik duodavo jai 
ramumo savo buvimu ir užuo
jauta bet ir .gausinga ranka 
lengvino jos likimą. Kada, 
priesz mirdama, nelaimingoji 
kankine atgavo valandėlei pro 
ta, isz jos lupu iszsiverže nuo- 
szirdi, karszta malda už jo lai
me. Malda pakilo in dangų ii 
buvo iszgirsta. 'Paguoda ir už
uojauta, kurias jis atneszdavc 
jai, kaipo Aukszcziausiojo in- 
ranki, buvo gražinti jam szim 
teriojai, bet prie viso jo turte 
auksztos padėties ir apskrita: 
visai užsitarnautos laim.es j( 
szirdžiai nebuvo malonesnic 
atsiminimo, kaip juodo vėlom 
atsiminimas. (Galas

— Dieve mano, — suriko ji-

Moteris paszoko ir sumosavo ; 
rankomis.

— Ach, nekalbėkite man to, : 
ser, — suriko ji taip baisiai kad : 
vėl atrodė beprote — nekalbė
kite, asz negaliu, asz neturiu 
jegu su tuo sutikti. Kiek jau 
žmonių pasisekė atgauti gyvas- 
i, nuo kuriu jau visai buvo at

sisakė nepraktingi gydytojai ir 
kiek kitu mirė, kurie galėjo bū
ti iszgelbeti jei butu buvę jiems 
pavartoti tikrieji budai. Neisz- 
eikite, ser nepabandė ka nors 
jo iszgelbejimui. Gal but, ta pa
czia minute ji apleidžia gyvas
tis. Paties Dievo vardu, dakta
re, padarykite visa, kas tik 
nuo jus priklauso.

Visa laika taip karsztai mels
dama nelaimingoji moteris su 
kažkokiu susisielojimu tryne 
ir kakta ir krutinę ir szaltas ne
gyvojo lavono rankas kurios, 
kada ji jas iszleisdavo, nejudo- 
mai ir sunkiai krito in apklota.

— Tai be naudos, poniute, — 
tarė daktaras, stengdamasis ja 
nuraminti. — Tacziau, palau
kite... Pakelkite užuolaidas 
nuo langu.

— Kam? — paklausė nepa- 
žinstamoji, paszokusi nuo grin
dų.

— Asz praszau jusu ‘pakelti 
užuolaidas — pakartojo gydy
tojas kiek susierzinės.

— Asz tyczia padariau kam
barį tamsu, — atsake moteris 
ir užstojo jam kelia, kada jis 
atsistojo kad padarytu tatai 
pats.— Ach, daktare, pasigai
lėkite manes! Jeigu visa tat be 
naudos ir jis isztikruju mires, 
tai neleiskite, neleiskite nieke
lio akims, be mano, matyti la
voną. ..

Nedavęs jai atsipeikėti, dak
taras greitu judesiu buvo pas 
Įauga, patraukė užuolaida, taip 
kad skaisti dienos szviesa insi- 
skverbe in kambari ir vėl gry
žo pas lova.

— Czia butą užpuolimo — 
tese jis, rodydamas in lavona, 
ir kvocziamai pažiurėjo mote- 
riszkei in veidą, kuri jis pama
te dabar pirma karta be vele
no. Be galo susijaudinus ji nu
simetė skrybėlaitė, kartu su ve
lenu ir stovėjo, inbedus in ji 
akis. Savo laiku, ji turbid buvo 
labai graži. Vargas ir aszaros 
paliko jos veide pėdsaku, ku
riu nieku budu negalėjo isz- 
spausti koks vienas tarpas. 
Kankine buvo iszblyszkusi, 
kaip mirtis, jos lupos virpėda
mos cziaupesi, akyse žibėjo ne- 
naturale liepsna, kuri rode per
daug aiszkiai, (kad tiek kūno, 
tiek sielos jos pajėgos del ne- 

. paprastu kaueziu jau buvo arti 
savo galo.

i — Czia butą užpuolimo — 
i pakartojo daktaras nenutrauk
damas nuo jos akiu.

— Taip, taip, tai tiesa, — at- 
. sake ji.

— Jis užmusztas.
—■ Dieva imuosiu liudininku,

■ kad užmusztas, ir beszirdžiai,
■ nežmoniszkai užmusztas! — 
> raudodama isztarc vargsze mo
teris.

— Keno-gi?— paklausė dąk-

— Daktaras atsigręžę in lo-
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NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

>—t—
Yra tai vardas ‘Naujos 

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

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

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

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

Škulkine naszlele apsivyravo, 
Rinko, rinko ir bomeli gavo, 
Dabar josios akys atsidarė, 
Suprato kad negerai padare.

Vai tieji rakalei vyrai, 
Sako, kad labai gerai, 

Užtat kaip in szliuba važiavo.
Dovana puikia gavo, 

Senus maininius 
Czebatus,

Ar pantaplius.
Gaila moterėles biednos, 

Naszliaudama buvo be galvos, 
Lakstė po Amerika, 
Ir padare sau nieką, 

O ka daryt, turi būti gerai, 
Taip atsitaiko ne vienai,

Kaip vyra pakavoja, 
Taukiausia ir kvailioja.

& Q o
Ulinojaus gubernijoj, 

Praeitoj nedelioj, 
Puiki veselka atsibuvinejo, 
Na ir revoliucija prasidėjo. 

Tas karezemoje atsitiko, 
Viską sudaužė nieko nepaliko, 

Kada musztis pradėjo, 
Tas viskas suteszkejo, 

Net ir zerkolai suteszkejo, 
Kruvinu snukiu pamatyti 

negalėjo.
O kad jie surugtu, 

Nors syki sprandus nusisuktu, 
Tada su peileis nesibadytu, 
Del geru žmonių sarmatos 

nedarytu.

Kada žmones apsiszvies, 
Tai ir protą kitokį turės, 

Amerike kožnas žmogus 
paguodotas,

• Ar jisai biednas ar bagotas, 
Ar musu Lietuvei gali su tuom 

t pasigirti,
Ar gali gera varda apturėti?

Ne vyrueziai ne visados, 
Vis iszgirs baisa senos triubos, 

Kvailei ir tamsumai, 
Pataisys juosius tiktai bizūnai, 

Kožnas Lietuvi apsuka,
Visokeis budais pinigus isz- 

suka,
Ar nori ar nenori, turi duot, 

Po penkis ar daugiau doleruku 
paklot,

Duszios neiszganysi, 
Jeigu neužmokesi, 

Provos neiszlaimesi, 
Jeigu gerai neužmokesi, 

O ir gero vardo nuo patrijotu 
negausi, 

Jeigu pinigu jiems neaukausi.
Prigavineja visi Lietuvius, 

Bet ar ilgai taip bus?
Nepamislina gerai ka nori 

pradėt,
O jeigu pasako: Vyrai turime 

pinigus dėt,
Kožnas krapszto pinigus, 

O nepamislina kas isz to bus. 
Su darbais ir ne kitaip darosi, 
Kožnas prie boso spaudžiasi, 
Su savo paeziule dalinasi, 

Tuom vyrueziai nepasikeisite,
Beprocziais pasiliksite, 

Pirmiausia gerai apsirokuok, 
Pinigu ant bile ko neduok, 
Ba pinigas sunkei pareina, 

Už dyka tau neateina, 
Kristus pasakė: “Gerai daryk, 

Jeigu nori savo duszia 
iszganyt”.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adreeu
30 E. Mahknoy St. Mahanoy City

Visa Szeimyna Važiuoja Ant Szito Dviraezio

Tėvas, motina ir septyni vaikai važiuoja ant szito nepa
prasto dviraezio kad suezedyt pnigus ant pirkimo autemobi- 
liaus ir visi yra užganėdinti. S zitas žmogus isz Dnedington, 
Szvaicarijos padirbo szita dvirmi kad galėtu pavėžinėti savo 
visa szeimyna.

TEISE BALSUOTI
Vedėjai visu politiszku par

iju peikia agitacija atimti bal
savimo teises nuo žmonių kurie 
jauna paszalpos.

Ugiaus szimtmety ir puse po 
nkurimu Jung. Valstijų, mote
rys neturėjo teises balsuoti. Ir 
todėl sziadien keistas dalykas 
kad būrelis moterų Sziaur-New 
Ybrko valstijoje, nesenei pra- 
sze kad balsavimo teises butu 
atimtos nuo tu vyru ir moterų, 
curie del prasitesusios bedar
bes, gauna vieszos paszalpos.

Szita organizacija vadinama 
‘Women’s Rebellion”, ir ji ar
gumentuoja kad vienuolikos 
valstijų instatymai sulaiko nuo 
balsavimo ubagus ir ji sako 
kad žmones ant paszalpos yra 
teki ubagai. Jos toliaus reika
lauja kad netik keliose valsti
jose, bet visoje szalyje, žmones, 
kuriuos vieszus pinigai užlai
do, butu sulaikyti nuo balsavi
mo nes žmones gaunantieji pa
szalpos nėr liuosi balsuotojai, 
juos visokios politiskkos intry- 
gos spaudžia, ir kad ju balsai, 
tiesioginiai ir netiesioginiai,

“Women’s Rebellion atidarė 
visadauta-apimanezia agitaci
ja, sulaikyti tokius žmones nuo 
balsavimo. Bet neilgai tas ju 
judėjimas plėtojosi, tuoj visu 
Amerikos politiszku partijų 
kalbėtojai ta pasiulijima asz- 
triai nupeikė.

Prezidentas Rooseveltas pa- 
temydamas szita judėjimą, sa
ke, kad tekis suvaržymas butu 
toks pat protingas kaip davi
mas balsavimo teisiu tik vy
rams kurie turi bakalauraus

Clayton E. Freeman, pirmi
ninkas New Jersey reppbliko- 
nu valstiszko komiteto, pa- 
rciszke “intencija stoti priesz 
bile judėjimą, kuris bando te
steigti bjauru principą jog nuo 
biednu vyru ir moterų ant pa- 
szalpos suraszu bile katroje 
valstijoje, butu atimta neper
duodama Amerikoniszka teise 
balsuoti.”

Kiti vieszus uredninkai sa
ke, jog kvaila lyginti žmones 
ant paszalpos su ubagais. Nėr 
jokios gėdos gauti paszalpos, 
arba darbo-paszalpos, nes žmo
nes szitame padėjime yra au
kos ėkonomiszku spėkų, ka jie 
negali kontroliuoti ir jie ima 
paszalpos dėlto jog jie negali 
rasti darbo. Pasiulijimai sulai
kyti žmones ant paszalpos nuo 
balsavimo nesutinka su demo- 
kratiszkumo dvasia.

Žmonių pasiprieszinimas szi- 
tam planui, buvo tekis asztrus 
jog tas pasiulijimas niekad ne
pasieks valstijų legisliaturas, 
kurios, po Konstitucija, turi 

teise sprensti kas gali ir kas ne
gali1 dalyvauti rinkimuose.
Kova del Visoplataus Balsavi

mo Prasidėjo Kolonijalisz- 
kose Dienose.

Nėr stebėtina jog viesza nuo
mone szioje szalyje taip vien- 
balsiszkai atmete net minti at
imti nuo vyru ir moterų, po 
ėkonomiszku prispaudimu, pi- 
lietystes privilegijas — teise 
dalyvauti savo valdžioje per 
balsavima.

Yra dviejos teorijos kaslink 
balsavimo. Viena yra, jog ji yra 
privilegija valstijos duota as
meniui. Kita, kad nuo pradžios 
Amerikos, balsavimas yra na- 
turaliszkai ingimta teise kuri 
visiems žmoniems priguli.

Roger Williams, Rhode Is
land kolonijos Insteigejas, in- 
vede universijaliszka balsavi
ma, pasiremdamas ant “žmo
nių naturaliszku teisiu”. Be
veik kiekvienoje kolonijoje, su
varžymai buvo toki koki buvo 
Anglijoje. Tik liuosininkai-sa- 
vininkai nejudinamo turto, ga
lėjo balsuoti. Naujoj Anglijoj, 
ypatingai Massachusetts val
stijoje, tikejimiszki suvaržy
mai investi. Beveik visose kito
se kolonijose nuo Rymo-Katali- 
ku ir Žydu, ir Naujoj Anglijoj 
nuo Kvakeru, privilegija atim
ta.

Tie suvaržymai veike net po 
revoliucija. 1787 m. buvo apie 
150,000 rinkėju isz 5,000,000 
gyventoju, kurie sziadien ga
lėtu pristatyti 700,000 arba 1,- 
000,000 balsuotoju.

Thomas Jeffersonas buvo 
vienas isz respublikos insteige- 
ju, kuris ragino patesima bal
savimo.

Priesz namini kara, beveik 
vis tikejimiszki suvaržymai 
ant balsuotoju buvo praszalin- 
ti. Lincolnas stovėjo už davi
mą visiems žmoniems lygiu tei
siu. . : I

Sziadien tik negrai sulaiky
ti nuo balsavimo nekuriose val
stijose pietinėse. Ta daro ypa
tingi apszvietos ir kiti kvoti
mai. Kad nors nesutinka su 15- 
tu Konstitucijos priedu, kuris 
aprūpina teise Jung. Valstijų 
piliecziams balsuoti, bet laiky
ta jog kiekviena valstija turi 
teise priimti kvalifikacijas bal
suotojams. Keliose valstijose 
vis pasilieka kolonijaliszko 
turto suvaržymu pedsakiai apie 
balsavima, pagalves mokes- 
cziai. Bet kaslink didžiumos 
Amerikos piliecziu balsavimo 
teise yra ju brangus paveldėji
mas ir ja gali naudotis vyrai ir- 
moterys kiekviename gyveni
mo padėjime. —F.L.LS.

į Iszsimokyk juoktis. Ge
ras nusijuokimas yra geresnis 
sveikatai ne kaip visos gyduo
les.

laim.es
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■— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Jonas Banionis, 29 W. 
South ulyczios, su naszle Nellie 
Peters (Petrusevicziene) 20k 
,W. Pine ulyczios.

SHENANDOAH. PA.
— Ponstva Juozai Dudis, 27 

N. Gilbert ulyczios, apreiszke 
buk ju duktė Marcele Magnis 
susižadėjo su Charles Noe, isz 
Filadelfijos. Szliubas atsibus 
už keliu sanvaicziu.

— Antanas Malinovski, 330 
W. Poplar u'lyczios, važiuoda
mas namo, artimoje Girardvil- 
les likos sulaikytas per du vy
rukus kurie prasze kad juos 
pavėžėtu. Pavažiavo kėlės my
lės vienas isz tu vyruku pri'ki- 
szo prie jo szono revolveri, atė
mė 12 doleriu ir laikrodėli, isz- 
mete Antana laukan ir nuvažia
vo toliaus. Automobiliu vėliaus 
surado artimoje Mount Carmel. 
Vaistine palicija jeszko pleszi- 
ku. f

— Lietuviu Demokratu 
Kliubas laikys dideli susirinki
mą Nedelioj 2-tra valanda po 
piet, High School Auditorium. 
Visi užkviecziami dalyvauti.

Wilkes-Barre, Pa., f Spalio 
15 d., mirė czionais gerai žino
ma Katre Baltusevicziene— 
Boll, Scrantono ligonbuteje. 
Pergyveno Amerike apie 40 
metu. Paliko savo vyra Pe
trą, įduktere Bujakiene, sunu 
kunigą Joną, Prana ir Antana.
f Spalio 17 d., mire SLA 

daktaro kvotėjo Antano Ra
kausko, pati Elena isz namu 
Narinkaite. Palaidota 22 diena. 
Velionio molt e re buvo energin
ga motere ir darbavosi daug 
dęl susivienijimo.

— Czionaitinei Lietuvei 
darbuojasi karsztai ant politik- 
iszįkos dirvos ir laikosi druczei 
nės žino kad per vienybe inga- 
les galybe.

— Elks kliube praeita san- 
vaite susirinko daugiau kaip 
500 Demokratu kurie užtvirti
no kandidatūra Arthur James 
kuris eina ant gubernatoriaus 
Pennsylvanijos. Demokratams 
nubodo tebyre politika ir visi 
prižadėjo balsuoti už James. 
Tas labai sujudino visus De
mokratus Luzernes paviete.

Minersville, Pa.,—Lietuvisz- 
kas Mokšl'iszkas Politikiszkas 
Kliubas, laikys priesz Rinki
mus (Election Day), Szoki ir 
Baliu, Ketverge vakara, Lap- 
kriczio [Nov.] 3, 1938, Szv. 
Pranciszkaus svetainėje. Bus 
tai vienas isz puikiausiu ir di
džiausiu balių szimet, todėl vi
si yra kviecziami atsilankyti 
ant to vakaro ir draugiszkai 
pasi'linksmyt. Tikietai yra 
parduodami per narius tojo 
kfl'iiibo.

ANT PARDAVIMO.

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

Žmogus ir Arklys Laimėjo Plaukimu

„/s.!,,/

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o apla:ksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz, mas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

j No. 103 
! pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 

[veikslais, 177 dideliu puslapiu.

404
50cPopierinei apdarai.

Prakeikta, meilingas kri 
apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka is? 

puses szimtmeczio,

No. "24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pan., ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............  15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 

* 62 puslapiu ................................... 15c
i No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe: Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas

Arklys vardu “Blackie” plaukia per Golden Gate susmauga San Franciske, su savo 
locnininku, Ritchie Roberts, idant laimeli laižybas su William Kyne, sportsmonu, kuris tvir
tino buk arklys neperplauks tosios susmaugęs. Arklys laimėjo tona sziaudu o žmogus tūks
tanti doleriu.

ADOMAS IR JEVA.

Sėdėjo Rojuje Adomas be 
paezios,

Ir užsimano nebagas mer- 
. ginos,

Už viena isz szonkauliu
savo

Patogia motere vardu Jeva 
gavo.

Sziandien tos moteres teip 
insipyko,

Jog vyru meile prie ju isz-
nyko,

Ne vienas tris iszonkaulius
iiszimtu,

Kad boba kas nuo jo atimtu.

GERESNIS ŽIBURIS DEL 
SKAITYMO.

Sztorninkai po visas dalis 
skelbia buk nuo prasidėjimo 
mokslo mokyklosia, pardavė 
daugiau lampukiu ir fikseze- 
riu. Isz to duodasi įsu'prast, 
kad vaikai po va'kacija reika- 
lauje geresnios szviesos del 
mokslo. Blogas apszvietimas 
namo gadina vaiku akis ir pa
gal surasza valdžios, tai iszia 
dien viena ketvirta dalis vaiku 
kenezia nuo blogo regėjimo. 
Daugelis tėvu todėl yra rūpes
tyje, kad juju vaikai neturi 
tinkamos szviesos. Tieje tėvai 
kurie yra priversti neszioti a- 
kulorius gal neturėjo geros 
szviesos, kada buvo jauni, to
dėl temykilte, kad ir jusu vai
kams pamaszei neatsitiktu. Pa
prastai sziandien kone kožnas 
namas yra tinkamai apszvies- 
tas, lampos pastatytos tinka- 
miausiosia vietosią, kad duotu 
geresne szviesa visiems. Gau
site visokius patarimus Penn
sylvania Power & Light Kom
panijos ofisuose.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
<• c ♦

tai stebėtina knvgute ne
raminsi daug teisybes b 

atspėta kas būvi

SENOVISZKI PRIEŽODŽIAI 
IR BURTAI.

§ Kada danti isztrauki 
reikia mest in užpeczki ir 
ky.t: te tau paliuke kaulini, 
duok man geležini.

§ Kada galviją vedi in jo- 
marka ant pardavimo tai rei
kia pabraukt su pinigine masz- 
na per nugara nuo uodegos 
lyg galvos.

§ Reikia szuni pakart po 
obele kad obele gerai vestu.

§ Kas Kuczioj gauna musz- 
li, tai per visus metus gaus 
muszt.

tai
sa-

§ Kad isznaikinti piktžoles 
neikia jas nupjauti paskutine 
delczios Petnyczia.

§ Kad isznaikyti bambadie- 
rius, reikia ju prigaudyt iii za- 
palkinyczia ir inmesti in Žydo 
vežimėli.

§ Pradedant meitėli penet, 
reikia jam nukirpt gala uode
gos.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Negaliu Užmigt, Pakol 
Neperskaitau Visa 

“Saule!”
Gerb. “Saules” Redakcija:

Sziuomi prisiuneziu savo 
prenumerata ir esu labai pa- 
tenkytas su jusu gerbiamu laik- 
raszcziu “Saule,” kuris ne tik 
man patinka bet ir mano drau
gams. Kaip tik laiszkaneszis 
atnesza man “Saule,” tai jau 
ta valcara man ir’mano drau
gam miego nėra pakol visa 
perskai/tom miulsu gerbiama 
laikraszti ‘1 Saule. Man yra la
bai linksma, kad musu gerbia
mas laikrasztis jau sulaukė 
penkesdeszimts, metu savo gy
vybes. Tai yra pirmas Ameri
kos Lietuviu lafkrasztis kuris 
iszevijai pradėjo Lietuvybia 
skleistie tarpe Amerikos Lietu
viu. Asz vėlinu tnuo saves, 
kad musu gerbiamas laikrasz- 
tis “Saule” kuris buvo pirmas 
Amerike, kad szviestu ant visa
dos terp musu Lietuviszkos 
tautos. Pasistengsiu gauti 
daugiau skaitytoju,tarpe savo 
draugu. Pasilieku su pagar
ba, jusu skaitytoja,

ROZ. PILIPAITIS,
isz Bristol, Conn.

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite* >

Laimėjo Daug Kontestu;
Baigė Kolegijos Mokslą

isz 
Su pa- 

35c
■ No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e [kuris buvo protingesnis už savo poną.

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia'®1 puslapiu ................................ 15c
sk ,’turuo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Josz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karaliv ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.....................................25c

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

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

No. 108 Szeszios istorijos apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus priminimai; Szeparka; 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie 
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint 
atmaina oro. 59 puslapiu............25c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
sam liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Ji.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................ 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No,. 113 Penkios istorijos apia 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jist i atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .............................................15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas šu
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu............................   .35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 I^zbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu ...

No. 121 1
Valkijozai;
ikialbtojas.

No. 123
Stebuklingas 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu....................15c

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

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

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

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

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtag turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

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

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

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna.‘40 pusla
piu ................................................. 15c

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

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

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

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

No. 148
ir Alena; Pavojinga klaida.
lapių

No.
Duktė 
stasis; 
slapti.

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

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

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

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15e

No. 168 Devynios istorijos, sa 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul- 
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 2M

TURIME TIK KELETĄ
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tiktai 
po $2.50. Todėl pasiskubinkite 
jeigu norite viena.

Yra 
joje 
jau daug 
pranaszauta, ir toliaus tos pra
naszystes pildosi. Prisiuukit* 
25c. Btempomis o gausite pet 
paczta.

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

PD A'MFQ'/l’M A Q A- F‘ Adam> Insurance Agentas, 103 
L ' 1 lA/ll 1 w. Centre St., Mahanoy City, pirko
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti pfer
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszunnce popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Ągent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA. _ _ ________  ___

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

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

, zerkolas; Sidabrinis

Dvi istorijos apie Joną 
45 pus- 
....15c

150 Keturios istorijos apie 
akmenoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

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

žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c

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

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

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 43 
puslapiu ........................ 15e

No. 170 Asztuonios istorijos a> 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevn; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu......................25e

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi;, 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .........................................15o

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

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi........................35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu. 
Preke ............................................. lb»

Prezidento Naujas Namas Beveik Užbaigtas

Amerikoniszki studentai kurie neturi pinigu bet geidžia 
ingyti auksztus mokslus, imasi ant visokiu spasabu uždirbti 
pinigu kaip szitas vyrukas Henry Shull, isz Western univer
siteto daro. Jisai laimėjo daug Ji visokiu kontestu laikrasz- 
cziuose kurie jam atnesze pelno 3,500 doleriu ir kitokiu dova
nu. Viso laimėjo jis 59 dovanas in laika paskutiniu penkių me
tu ir sziadien baigė mokslą irda pasiliko jam pinigu ant 
pradėjimo- gyvenimo. Tarp dovanu turi jisai automobiliu, 
dvirati, tris refrigeratorius, du laikrodėlius ir kelione in Mek-
sika. Nekurtas dovanas iszmaine ant pinigu nes jam nebuvo 
reikalingos.

Sztai paveikslas kaip iszrodys naujas namas Prezidento Roosevelto, kuris stovi Hyde
Park, N. Y. Prezidentas pats padare plana tojo namo kuri užvardino “sapno namas” ir 
kasztuos 15 tukstaneziu doleriu. Bus statomas ant kalnelio prie Hudson upes. . _ _ , __
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