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Pasibaigė

NUŽUDĖ SAVO
TARNAITE

Užbaigė Ilga Pasninką

SAPNAS JA
ISZGIALBEJO

FARMERIS ISZGIALBEJO 
GYVASTĮ SAVO TARNAI
TEI PER SAPNA KURIS 

JAM PASIRODĖ TRIS 
SYKIUS.

»• — - -
Patterson, Me. — Farmeris 

Samuel Warrimer turėjo nepa
prasta sapna tris sykius įkuria
me mate buk kas tokis kasa 
duobe ant jo farmos ir ka toki 
inmete in ja. Po trecziam sap
nui atsikėlė isz lovos ir ant 
tikrųjų iszgirdo kasima. Kada 
prisiartino arcziau, kasikas pa
regėjus prisiartinanti farmeri 
pabėgo. Buvo tai duobe del ne- 
baszninko o szale gulėjo ilgas 
mėsinis peilis. Farmeris, eida
mas adgal in stuba susitiko su 
savo tarnaite. Ant užklausymo 
kur eina, tarnaite atsake buk 
taja diena susibarė su savo my
limu su kuriuom buvo susiža
dėjus ir jis ja melde kad pasku
tini syki susitiktu su juom po 
12-tai valandai, pusiaunakti, 
nes turėjo jai ka tokio svar
baus pasakyti.

“Sztai ka jis tau norėjo pa
sakyt” — tarė farmeris in tar
naite rodydamas ant naujai 
iszkasto grabo. Tarnaites my
limas likos suimtas ir uždary
tas kalėjime už užsikeisejima 
ant jos gyvasties. Kad nebutu 
farmeris atsikėlęs po tam pra- 
sergejimui sapne, tarnaite ant 
tikrųjų but buvus nužudyta ir 
niekas nebutu žinojas kas ja 
nužudė.

NUŽUDĖ VYRA KURIS 
DRAUGAVO SU KITA 

MOTERE.

Scranton, Pa. — Mrs. Joseph 
Moose, dagirdus kad jos vyras 
draugauja su kita motere, pa
leido in ji du szuvius isz revol
verio, užmuszdama ji ant vie
tos. Motere spyrėsi kad jos vy
ras ja nusivežtu su savim kur 
dirba in Harrisburga bet tasai 
atsisakė, kalbėdamas in ja kad 
ji jam jau nubodo. Isz laiszku 
dasiprato kad vyras rado sau 
kita drauge su kuria badai gy
veno kur dirbo. Motere vėliaus 
pati susižeidė paleisdama sau 
kulka in krutinę ir likos nuvež
ta in ligonbute kur badai isz- 
gis.

PAKORĖ SAVO VAIKUS 
UŽ RANKU.

Summit City, Ind. — Kad nu
bausti savo tris vaikus, John 
Pelton pakorė juos už ranku 
yisztinyczioje po kėlės valan
das ant dienos. Dagirde apie 
tai kaimynai apskundė nelaba 
tęva bet sudžia ji paleido namo 
nes nebutu kam prižiūrėti vai
kus namie nes vaiku motina 
mirė keturi menesiai adgal. 
Bet už savo nelaba pasielgimą 
tėvas likos nubaustas ant de
szimts doleriu su prasergejimu 
jeigu panasziai pasielgines tai 
bus nubaustas kalėjimu. Te- 
yas prižadėjo geriaus pasiel- 
ginet su vaikais, —

Kardinolas Jurgis Mundelein, isz Chicagos, duoda Popie
žiaus palaiminima ant užbaigimo Eukaristiszk’o Katalikiszko 
■kongreso kuris szimet atsibuvo New Orleans, Louisiana. Ka
tedra kurioje atsibuvo pamaldos buvo pastatyta 1794 mete ir 
randasi ant tosios vietos kur pirmiausia buvo pastatyta pir
mutine Katalikiszka bažnyczia Mississippi Klonyje 76 metus 
adgal. Kongrese dalyvavo milijonai žmonių isz visu daliu 
svieto.

10 METU VAIKAS NUŽUDĖ
PASIKORĖ DUKTERES

RAISZAS VAIKAS ATĖMĖ 
GYVASTĮ PER 

PASIKORIMĄ.

Lancaster, Pa. — Deszimts 
metu vaikas Jonukas Gladfel- 
ter likos iszbartas per motina 
kad nevalgė paduota maišia 
kuris vaikui nepatiko. Vaikiu
kas nusiminė ir nuejas ant vir- 
szaus pasikorė ant virves. Vė
liaus jo kabanti lavona surado 
jo broliukas ir sesute, kurie 
nuėjo jo jeszkoti. Vaikas buvo 
įaiszas nuo vaiku paralyžiaus 
kuriaja liga apsirgo būdamas 
d a mažu vaiku. Yra t ai jau- 
niauses savžudys Lancaster 
paviete kokis kada atėmė sau 
gyvastį.

VARGSZE NUBAUSTA KA
LĖJIMU UŽ VAGYSTA 

DUONOS.
'Brooklyn, N. Y. — Sudžia 

Evan Beit atsisakė nusiunsti 
in kalėjimą Mrs. Osborne 
Coates kuri pavogė dvi bande
les duonos del savo keturiu vai
ku. Moteres vyras serga ir ne
dirbo kelis metus o motere, ne
turėdama už ka pirkti duonos 
vaikams buvo priversta vogti. 
Sudžia iszbare skundiką už to
ki pasielgimą su varginga mo
tere kuriai davė penkis dole
rius ir liepe nuprkti vaikams 
maisto.

PASIPRIESZINO PRIESZ 
TRAUKIMĄ JOS PA

VEIKSLO.
Sztai Sally Rand, žymi szo- 

kike, kuri rodosi beveik nuoga 
Los Angeles kabaretuose. Pa
na Hazel Drain radosi ant to
kio perstatymo vienam kaba
rete ir nutraukė jos paveiksią 
kas jai labai neatiko ir buvo 
peszimas plauku ir draskymas 
veideliu ir ant galo abi mergi
nos turėjo stoti sude ant iszsi- 
aiszkinimo.

KAD GALĖTU VELA 
APSIPACZIUOTI.

Wilawana, Fla. — Už nužu
dymą savo dvieju dukrelių ku
rios turėjo 6 ir 8 metus, Archi
bald Webster likos pripažintas 
kaltu žudinstos pirmam laips
nyje ir už keliu dienu turės už
mokėti už savo nelaba darba 
ant kartuvių.

Webster pirmiausia nutruci- 
no savo jaunesne dukrele o vy
resne nuszove su revolveriu 
kad jam neperszkadytu antru 
kartu apsipacziuot su turtinga 
motere kuri labai nekente vai
ku ir tik tada jam prižadėjo 
kad su juom apsives kada jas 
praszalins jai isz akiu mergai
tes. Nedora motere taipgi likos 
nubausta ant deszimts metu už 
prikalbinima tėvo ant papil
dymo žudinstos.

U'ŽVYDI GASPADINE UŽ- 
TRUCINO SAVO BURDIN- 

GIERIAUS PACZIA.
Honingsburg, Pa. — Rože 

Zareczkiene likos aresztavota 
už žudinsta moteres buvusio 
savo burdingieriaus, Agotos 
Kumelskienes. Koroneris da- 
girdes apie tai, liepe iszkasti 
jos kuna kuris jau silsejosi ant 
kapiniu ketures sanvaites ir 
padaręs sekcija rado jos vidu
riuose truciznos.

iSzimanas Kumelskis, būda
mas burdingierium pas Zarec- 
kiene, apsipacziavo su Agota 
ir abudu gyveno pas Rože pa
kol'surastu sau 'tinkama gyve
nimą. Badai gaspadine labai 
užvydejo savo buvusiam bur- 
dingieriui kuriam intikdavo 
visame... Apie tai dagirdo 
brolis mirusios moteres ir pra
dėjo nužiurinet Rože. Pranesze 
apie savo nužiurejima palici- 
jai kuri vėliaus aresztavojo žu- 
dintoja ant paliepimo korone
rio, ._

KAD ATSIKRATYT NUO' 
PIKTOS DVASIOS; UŽMO- !
KEJO ČIGONAMS $2,000 i 
KAD INGYTI GALYBE 

KRISTAUS.

Houghton, Mich. -— Wilfred, 
Pichete, tikejimiszkas kvailys/ 
kuris pirko nuo čigonu “Galy
be Kristaus” už du tukstan- 
czius doleriu, prisipažino su 
savo paczia kad jie nužudė sa
vo tarnaite 19 metu Mariana 
Dayle, kad atsikratyt nuo pik
tu dvasiu kurios nevos apėmė 
ja narna. Motere taipgi prisipa
žino buk uždavė merginai apie 
12 kartu su pokeriu per galva 
kada jos vyras laike ja ant 
grindų. Kada jo užklausta ant 
palicijos del ko nužudė nekalta 
mergaite tai tikejimiszkas pa
siutėlis atsake:
“Asz nutariau iszguiti piktas 

dvasias isz mano namo nes ma
no tarnaite buvo tikru velniu 
ir buvo priežastim musu visu 
nelaimiu. Asz esmių Mesijo- 
szium kuris gali suteikti paka- 
ju ant žemes. Ji buvo tikru vel
niu ir turėjau isz jos iszguiti 
taja pikta dvasia,”

Pichetiene koki tai laika pa
bėgo su kitu vyru ir vyras pa
samdė mergina pž dažiuretoja 
del savo septynių metu dukre
les. Praeita sanvaite motere su- 
gryžo pas savo vyra ir mergi
na rengėsi apleisti tarnysta pas 
Pichetus. Po tam motere pri
kalbino vyra kad turi nužudy
ti tarnaite nes ji buvo priežas
tim visu ju nelaimiu.

Abudu užklupo ant mergai
tes kuknioje. Vyras parmetė 
mergaite ant grindų o motere 
pradėjo muszti su prosu ir po
keriu. Po tam szetoniszkam 
darbui nuvažiavo in bažnyczia 
kur garsei poteriavo kad “už- 
musze velnią”. Kunigas Har
rington tai iszgirdes dasiprato 
kad kas nepaprasto turėjo atsi
tikti ir pranesze apie tai palici- 
jai.

Keli menesei adgal Pichetas 
paskolino 2,000 doleriu nuo sa
vo uoszves kuriuos inteike či
gonams kurie ant jo uždėjo ga
lybe Kristaus. Pichet yra dar
bininku ant WPA. Nužudyta 
mergaite buvo patogi szvies- 
plauke mergaite ir užbaigus 
augsztesne mokykla.

Žadintojas su savo lengva1:!- 
ke motere likos uždaryti kalė
jime lyg teismui.

SMARKI UGNIS
ALASKOJ

BLEDES PADARYTA ANT 
100,000 DOLERIU.

Anchorage, Alaska. — Lieps
na kilo isz nežinomos priežas
ties vienam isz tavoriniu vago
nu kuri prasiplatino ant maga
zino kuriame radosi daug amo- 
nijos ir maisto dinenkese. Du 
ugnagesei likos sužeisti ir keli 
žmones apdeginti. Geležkelio 
kompanija apskaitė buk ugnis 
padare bledes ant 100 tukstan- 
cziu doleriu, __ ----

Del Gero Savo 
Parapijonu

Rusiszkas popas Lazar Kiri- 
czenkoff, prabaszczius Rusna- 
ku parapijos Szv. Jurgio, Pal
merton, Pa., kuris pasninkavo 
per 17 dienu kad atversti jau
nuomene ant gero kelio ir kad 
lankytųsi daugiau ant pamal
dų, likos perkeltas per vysku
pą adgal in Berlin, N. H., bet 
parapijonai geidžia kad ju ku
nigas pasiliktu ant vietos ir ga
nytu toliaus pasekmingai ave
les. Kunigas buvo nuvažiavęs 
pas arkivyskupą Theophiliu in 
New Yorka kad permainytu 
savo paliepime bet jo nerado 
namie. Parapijonai stengėsi ji 
užlaikyti pas save bet nežine 
ar ant to arkivyskupas sutiks.

KIEK TAI MOTERIŲ PA
DARYTU PANASZEI?

iStrobleton, III. — Mikolas 
Tesmer, anglekasis, likos su
žeistas baisei kasyklose laike 
eksplozijos ir czionaitinei dak
tarai buvo ji apleidę nes netu
rėjo vilties iszgijimo. Jo mote
re labai stfsirupino taja žinia 
nes girdėdama buk Czikage 
randasi geri daktarai in kur 
geide nusiunsti savo serganti 
vyra ant iszgydymo o pinigu 
ant gydymo neturėjo. Ka ežia 
daryt? Motere paskolino ant 
keliones pinigu ir iszsiunte vy
ra in Czikaga o pati ėmėsi prie 
visokio darbo kad tik vyra isz- 
gydyti. Pasirėdė iii vyriszkas 
drapanas ir dirbo arti du me
tus kasyklose kad užsidirbti 
pinigu. Sziomis dienomis jos 
vyras apleido ligonbute apsa
kydamas daktarams apie pasi- 
szventima savo geros moteres 
ir kiek panesze vargo del jo. 
Daktarai susitarė ir surinkia 
auku apie 500 doleriu padova
nojo Tesmerui kada tasai va
žiavo namo.

NEDAVE NUTRAUKTI 
VAIKO PAVEIKSLA.

Kada fotografistas atėjo iu 
žverineziu Lincoln Park, Chi- 
cagoj, norėdamas nutraukti pa
veikslą mažo levuko, tai moti
na pasiėmė mažiulei! ir nune- 
sze in savo kavoiie.. Isz pa
veikslo galima manyti kad mo
tina pasmaugtu mažiuką sūneli 
bet kaip visos motinos, žino 
kaip neszioti savo vaikus. Bet 
jos dantys gal butu dideliu pa
vojum kad nesztu dantyse žmo-

INMETE DINAMITĄ 
IN PECZIU

CZIU MANYDAMA KAD 
TAI DESZRA.

Telford, W- Va. — Persi- 
krausezius in nauja narna, Mrs. 
August Reeves pradėjo valyti 
stalczius ir lentynas ir rado fe
nais popierini krepsziuka su 
apipelijusia deszra, kaip ji ma
ne. Motere inkiszo tai su ki
toms szaszlavoms in pecziu ir 
uždegė. Isz pecziaus eme vers
tis dūmai. Motere paszauke sa
vo vyra kuris pažiurėjas in pe
cziu pagriebė motere ir greitai 
iszbego isz namo laukan. Vos 
nubėgo kelis mastus, tuojaus 
visas narnas sudrėbėjo nuo eks
plozijos. Peczius likos sudras
kytas ant szmoteliu o lubose ir 
sienose iszpleszta dideles sky
les. Pasirodė kad tai buvo ne 
deszra tik szmotas dinamito 
apie kuri vyras buvo visai už- 
mirszes nesztis in darba in ka
syklas.

KOKIS TAI VELNIUKAS 
SMAUGĖ VISZTELES.

Flemington, N. J.,—Apylin
kes ūkininkai nerimauja isz 
kokio 'tai velniuko, kuris pra
dėjo smaugti ju viszteles ir lyg 
sziam laikui pasmaugė aipie 
800. Da nesusekta kokis žvė
ris, kuris >dam ūkininkams 
tiek bledes.

UGNIS ANT LAIVO DEUTS
CHLAND, KURIS PLAU

KIA IN NEW YORKA.
New York. — Vokiszkas pa- 

sažierinis didelis laivas Deuts
chland, kuris plaukia in eziu- 
nais turėjo nepaprasta nelaime 
kada laivorei užtiko žemai liep
sna kada laivas radosi artimo
je Cąpe Race. Duota tuojau be- 
dratinis telegramas del aplin
kiniu laivu kad skubintu in pa- 
gialba ir kad nuimtu 400 pasa- 
žieriu isz deganezio laivo. Vė
liaus liepsna likos užgesinta ir 
laivas ketina atplaukti in szia 
pristova Petnyczios ryta. Vis
kas buvo taip malszu ant laivo 
kad nekurie pasažierei nežino
jo kad jiems grasina pavojus ir 
kad laivas dega. Kokiu badu 
ugnis prasidėjo, to dar neiszty- 
rineta pakol laivas atplauks in 
New Yorka.

SENUKAI SUSILAUKĖ 
100 METU.

New York. — Benas Kotolo- 
viez ana diena apvaiksztinejo 
savo 113 metu gimimo sukak
tuves pas savo duktere Bronxe. 
Senukas gimė Rusijoj, atva
žiuodamas in Amerika 1905 
mete kada turėjo 80 metu. Se
nukas sako kad .susilaukė ilgo 
amžiaus gyvendamas paeze- 
džiai ir niekad neruke.

Ogdensburg, N. Y. — Tvir
tindama kad da gales pagyven
ti apie 25 metus, Mrs. Henry 
Bushey ana diena apvaikszti
nejo savo 106 metu sukaktuves 
gimimo ir kaip pati iszsitare, 
jaueziasi kaip jauna mergina. 
Keturi metai adgal senuke szo- 
ko in upe iszgialbedama skens- 
tanti žmogų už ka aplaike si
dabrini medali,

VIENUOLES ISZVEDE VAI
KUS ISZ DEGANCZIOS 

MOKYKLOS.
Rochester, N. Y. — Vienuo

les pasekmingai iszvede 82 vai
kus isz parapijines mokyklos 
prie Szv. Dvasios parapijos ku
ri pradėjo degti nuo stogo. Vie
nuoles užlaikinejo visame pa- 
redka ir vaikus apmalszino nuo 
sumiszimo. .Ugnis padare ble
des ant 20 tukstameziu doleriu.

PER 12 METU ISZGERE 4115 
KVORTAS ARIELKOS.

Salisbury, III. — Palicija 
czionais aresztavojo Ernesta 
Griffith, kuris vežesi automo- 
biliuje iszeszes kvortas guzutes 
ir jau buvo gerai užsigėręs. 
Palicija ji pastate priesz ma- 
gistrata kur turėjo iszaiszkyt 
del ko turėjo su savim tiek gu
zutes. Ernestas aiszkino kad 
tai del savo naudos nes jau per 
laika dvylikos metu, iszgere 
ant dienos o viena kvorta. Žmo
gus turi jau 52 metus ir dirba 
ant farmos ir gerymas guzutes 
priduoda jam geresnes spėkas 
ant darbo.

ISZ LIETUVOS
LENKU ŽANDARAI SZAU- 

DO IN LIETUVOS 
POLICININKUS.

(Kaunas.,— .Administracijos 
linijos Alytaus bare Lenku 
žandarai apszaude Merkyje 
Lietuvos linijos .pusėje mesz- 
keriojusi pasienio policininką 
Žeimi. Policininkas pasitrau
kė nesužeistas, jo laivelis per- 
szautas. Tuo reikalu vedama 
kvota.

MIRE KUN. JUOZ. MARMA.
Kaunas.,—Spalio 3 d., vaka

re Griszkabudy, mirė sulaukės 
82 metu amžiaus Kunigas Juo
zas Marma. Velionis buvo di
delis spaudos rėmėjas-.

KIAULE ATĖJO VELA
ANT PIET. J

Ponas Juozas likos užpraszy- 
tas ant pie’t. Atėjo inpati lai
ka nes nenorėjo pasivelyt ant 
piet.

Gaspadine ji sznekino kad 
praleisti laika pakol josios vy
ras ateis ant piet. Staigai da
vėsi girdėt žingsnei gaspado- 
riaus. Ponas Juozas pasislėpė 
už szepos, 'kad padalyti gaspa- 
doriui netikėtina atsilankymu.

Vyras inejas in kambari pa
szauke :

— Ka...a? toji kiaule da 
neatėjo ant piet? Nors karta 
savo gyvenime atsisakė ateiti 
ant piet ir padare iszmintingai.

Juozas nematant, pasiėmė 
■skrybėlė ir dūme namo.

GERAS PATARIMAS, f ♦
—■ Esmių labai iszbliszkus, 

ponas daktaras.
— Matau kad tai teisybe.
—1 Ka turiu daryti ?
—• Nusiszluostyk pauderi

nuo snu!kuczįpL .



SAULE’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Kožna metu diena yra pa

skirta kokiam nors szventojo 
garbei. O szventuju yra nesu
skaitomos daugybes kuriu ne 
vardai kitu nėra žinomi. Todėl 
apie atskira diena kožnam 
szventajam paminėt negali bu
ri ne kalbos.

Szventoji Kataliku bažny
czia, toji mus ugeroji Motina, 
nenorėdama ne vieno gerai gy
venusio savo vaikelio apleisti, 
paskyrė metuos viena diena: 
Visiems Szventiems — sykiu 
paminėti — Visu Szventuju 
Diena, kuri yra paskirta 
szvensti Novemberio pirma 
diena.

žmonimis ir ar katras isz j u 
kada gausis in dangų? Nes, 
kaip pati sau persistato, tai yra 
negalimu daigtu nes redakto
riai neturiduszios, turi jie ne
paprastas akis kurios mato tik 
užslėptus daigtus o ir tokius 
koki ant svieto nesiranda. Turi 
ausis, kuriomis viską girdi, net 
ir tokius žodžius kokiu niekas 
negirdėjo. Toliaus toji szirde- 
le da karta užklausė, ar redak
toriai yra žmones ir ar gali 
gautis in dangų?

Atsakymas pastoriaus buvo 
sekantis: “Redaktoriai yra 
maszinos. Redaktoriai negali 
gautis in dangų bet už tai gali 
siunsti savo reporterius ne tik 
in dangų bet ir in pekla ir ad- 
gal ir da nusiunst in dangų 
idant dažinoti naujienų nuo 
Szy. Petro.

Isz Visu Szaliu

Mieste Lyons, Francijoj, in- 
siprasze tūla senuke in ligon- 
bute, prižadėdama už taja prie
glauda užmokėt.

Mirdama praeita menesi, 
melde tu, kurie prie jos buvo, 
kad ja iszkilmingai palaidotu.

Pagal tenaitini būda gyven
toju, dažiuretojas ligonbutes 
davė žinia nekuriems gyvento
jams apie laidotuves nebasz- 
ninkes.

Kada kūną ant kapiniu ly- 
dėjo, lijo, pute vejas ir žodžiu, 
diena buvo labai nesmagi. To
dėl lydėjo senuke ant kapiniu1 
tiktai asztuonios ypatos o ir 
isz tojo skaitliaus puse gryžo 
namo.

Po szermenu paszauke kuni
gas tais ypatas kurios palydė
jo senuke lyg kapo in klebonija 
ir perskaitę paskutini testa
mentą senukes. Kokis buvo j u 
nusistebėjimas kada iszgirdo 
kad del tu, 'kurie eis paskui 
graba lyg kapo, liepe mirdama 
senuke iszmoketi po szimta 
franku. Žinoma, kad kiti užvy- 
dejo ir ant netinkamo oro ir 
ant saves pyko o labiausia tos 
ypatos kurios nuo puses kelio 
gryžo. Dare sau visokius isz- 
metinejimus ir kalbėjo: “Kas 
po nogiu žinojo kad toji boba 
turi pinigu?”

Gražus tai krikszczioniszkas 
papratimas mirusius palaidoti 
bet, žinoma, isz gero noro, kad 
pasimelst už duszia nebasznin- 
ko nes kas sziadien patiko arti
ma tavo, gali rytoj patikti ta
ve — katras nereikalauja mal
dos? Malda yra geresne del du- 
szios ne kaip viso svieto turtai.

Jeigu del tavo draugo nuo
bodus gyvenimas tai pasakyk 
jam kad sau užsiraszytu “Sau
le” o tau už tai jis bus dėkin
gas ir turės užtektinai smagu
mo.

Taip, sziadien nevos visi 
“vieszpacziai” palaiko kares 
arba tais žudinstas žmonių už 
praėjusias barbarystas. Kiek 
tai kasztuoja užlaikymas mili
jonu kareiviu, ginklai ir visokį 
žmogžudiszki innagei ir prie- 
taisos ant žudymo žmonių. Už 
tuosius pinigus galima butu 
pakelti žmonių gerbūvi.

Kur sziadien tieji puikus 
žmogiszki pajautimai, kur din
go toji civilizacija, ta sulygin
tąją žmonių, užtarytoja nu- 
skriaustuju, apgynėja silpnes
niu?. .

Visi Europinei daktarai yra 
nusistebėja gimimu mdpapras- 
to kūdikio kuris randasi mies
to ligonbuteje Essex, Anglijoj. 
Taš nepaprastas sutvėrimas 
gimė be ranku ir be kojų. Da
bar visu tautu daktarai ap- 
svarstineja ar duoti tam kūdi
kiui gyventi ar geriau kad jis 
mirtų.

Nėra tu namu kad nebutu 
vaidu. — Vaidai tarp ponu, 
tarp draugyscziu, parapijų, už 
darbą, vieszpatyscziu, susivie
nijimu, dvasiszkuju ir iszduo- 
toju laikraszcziu.

Kožnas geresnis, kožnas mo
kytesnis ir iszmintingesnis. 
Vyrueziai, gero nesulauksime 
da už keletą meteliu, pasens 
pirmutinei ateivei ir iszmirs o 
isz jaunosios gentkartes nau
dos mažai turėsime nes tieji del 
Lietuvos suvis jau pražuvo ir 
“don’t give a damn”.

Reikėtų isz to kudikinio pro
to iszaugti ir isz kitokiu leistru 
giesme užtraukti. Kūdikiai bū
da meskime o vyriszka paim
kime. Stengkimes užlaikyti 
Lietuvysta nes už keliu metu 
mažai kas kalbės Lietuviszkai.

Amerikoj szirdies liga paima 
keturis kartus daugiau žmonių 
ne kaip liga vėžys. In laika 
paskutiniu 15 metu, tarp 1920 
ir 1935 metu mirtis nuo szirdies 
ligos buvo 159 ant kožno 100,- 
000 gyventoju o sziadien 224 
mirtys ant kožno 200 tukstan- 
cziu gyventoju. Daugiau kaip 
200 tukstaneziu ypatų mirszta 
szirdies liga Suvienytose Vals
tijose o 20 procentas tuju žmo
nių mirszta nuo 25 lyg 50 me
tu amžiuose. Tarp daktaru toji 
liga paima 40 procentą. Ap
skaityta buk 3,500,000 žmonių 
yra dalypsteti taja liga.

Szirdies liga pervirszina vi
sas kitas ligas ant kurios mirsz
ta daugiausia žmonių.

• •
Kas eina ka nors pirkti arba 

pas kita žmogų ant rodos, su 
smirdaneziu kvapu nuo gery- 
iuo, tokia gali tikėtis tokio pri
ėmimo kaip szeszkas visztiny- 
czioje, norints tas, pas katra 
ateina su reikalu neparodo ant 
saves.

Tula patogi ir baigus uni
versitetą mergaite, parasze 
laiszkeli pas savo dede kuris 
buvo protestoniszku pastorium 
o kuris buvo gerai apsipažinęs 
su veikalais kurie liecziasi dan
gaus ir žemes. Užklausė jo, ar 
redaktoriai laikraszcziu yrą

Amerikoniszkos moterėles 
myli puikei rėdytis ir turėti 
puikia knygute kada eina in 
bažnyczia bet nekurtos neszasi 
su savim in bažnyczia suply- 
szusia maldaknyge kuri su
bjaurina visa padabinima mo- 
teres. Kodėl apiplyszusia kny
gute neatsiunsti pas mus ant 
apdarymo kuri bus kaip nauja. 
Prisiunskite o paezios persitik- 
»tę. _____

1,100 KINISZKU 
PABĖGĖLIU

NUSKENDO
KADA JAPONAI BOMBAR

DAVO LAIVA.

London, Angį,— Telegramai 
isz Chungking, ipranesza buk' 
Japoni'szki eroplanai bombar
davo ,laiva Kiang Hain, kulia
mo radosi daugiau kaip tūks
tantis KinisZku pabėgėliu. 
Bombardavimas atsitiko ant 
upe’s Yagtze, netoli nuo Yoch- 
tow, 125 mylios nuo Hankow, 
isz kur tijie nelaimingi jeszko- 
jo 'saugesniu vieta.

105 METU SENUKE ISZTE- 
KEJO PENKTU SYKIU.
Rzeszvoas, Galicija.,— Szio- 

mis dienomis Magdalena 
Niedzialek, kuri susilaukė 105 
metu,! ikos nuvesta penktu sy
kiu prie altoriaus. Senuke 
yra gana 'sveika ir drūta, turi 
gera minti ir skaito be pagial- 
bos akuloriu. Kone visas mies
telis dalyvavo vestuvesia.

ISZTIKIMAUSIAS KANAR
KELIS, KURIS SAVO PO

NO NEAPLEIDO PO SMERT
Lomjbez, Francija.,— Biznie

rius Liucate Espalion, turėjo 
prie saves įprisavines kanarke- 
l'i, kuri pats visados maitinda
vo ir girde, ir su juom siautė. 
Bižnierius Espalion isz prie
žasties blogo biznio ir subank- 
rutinimo, nutarė atimti sau 
gyvastį. Kaip sumanė teip ir 
padare, negana kad paėmė tru- 
ciznos, bet da ir du Sykius szo- 
ve sau inkrutine. Kaimynai 
iszgirdia szuviu jojo kambare- 
lije, laltbego pažiūrėti kas atsi
tiko. Žmoniems persistatė bai
sus reginys; kraujuose gulėjo 
nelaimingas žmogus, o ant jo 
krutinės tupėjo jo isztikimiau- 
siais įprietelis kanarkelis, žiūrė
damas in veidą mirsztanczio 
cziulbedamas gailingai.Vos ga
lima buvo ji nuvaryt szalin, o 
kada daktaras apžiūrinėjo žai- 
dulius, kanarkelis sakinos ap
linkui gulinti czypdamas.

RADO SENA SKARBA ISZ 
18-TO SZIMTMECZIO.

Divonne-Les-Bains, Franci
ja.,—• Žmonis dagirde buk 
trys nežinomos ypatos surado 
24 tukstanezius auksiniu flori- 
onu vertes 70 tukstanezius A- 
merikoniszku doleriu, kurie 
pad j o isz asztuoniolikto szimt- 
roeczio, pradėjo suvažinėt ir 
eiti pekszti in Gez, kur randasi 
senoviszkas paloczius De Rou
ssillon. Kada apie tai dagir- 
do locninikas tojo palociaus 
advokatas De Borset, kuris 
gyvena Paryžiuje, paliepė 
palicijei sujeszkoti nežinomu 
ypatų ir juos aresztavoti. Ti- 
rinejimai parode buk tiejei ne
žinomi žmonis surado užkasta 
skarba su pagialba senos ma- 
pos ant kurios buvo iszaiszkin- 
ta kur tiejei skarbai buvo pa
slėpti ir kitos mapos arba žem- 
lapiai atsirado, kurios parodo 
kur randasi daugiau paslėptu 
turtu užkasti per locnininkus 
laike kariu ir užpuolimu nevi
donu ant aplinkiniu palociu.

g-... ..................... ....... :...

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

i- ........ ......

KURCZIAS
ANTANAS

Atsitikimas Lietuvoje isz Ka- 
reiviszkos Tarnystes. ■

Rekrutas Antanas Minkszta- 
pikis karta apkurto.

Senas feldfebelis pradėjo nu- 
žiurinet Antana buk jisai tik 
nuduoda kureziu ir nori iszsi- 
su'kt isz kariszkos tarnystes ir 
kalbėjo su nusiszypsojimu: 
“Palauk tu kartuli, asz tave 
iszgydysiu! ’ ’

Senas feldfebelis da negirdė
jo kaip tai žmogus gali sirgti 
vaiske ant ligos, kurios niekas 
nemato. Jeigu sau rekrutas 
iszsisuks koja tai jam koja su
tinsta, arba jeigu pirszta insi- 
pjaus tai kraujas teka. Bet 
idant rekrutas apsirgtu ant ko
kios tai nematomos ligos tai da
negirdėta, tai tiktai buvo ne
davimas kareivio.

Na ir feldfebelis pradėjo gy
dymą ligonio.

Kada isz ryto budindavo ka
reivius “kurezias” Antanas 
nęgirdejo nieko, aplaistydavo 
ji szaltu vandeniu ir naudojo 
kitokius budus bet niekas ne- 
gialbejo.

Laike musztro, keikdavo 
Antana visokiais budais, net 
visas piečius drebėjo nuo pek- 
liszkos gramatikos bet Anta
nas negirdejo tuju paniekini
mu ir keiksmu, juk buvo kur
ezias.

Feldfebelis kada tik sutikda
vo Antana tai ant jo zurzėjo 
kaip pasiutęs szuo nes buvo 
piktas ir tas ji daugiausia 
grauže, jog visa kompanija bi
jojo jo kaip velnio o Antanas 
nei nesukrusdavo priesz ji.

Nutarė ji maryt badu. Kada 
jo draugai po sunkiam musz- 
trui valgė gerus pietus tai An
tanas rijo seile ir da priek tam 
turėjo daryti musztra. Buvo 
tai užsikietejusio budo. Perga
lėjo bada ir visokias sunkeny
bes — bet pasiliko kurezias.

Kiek tai turėjo su juom var
go visa kompanija! Kada isz 
ryto aplaikydavo paliepima 
ant marszo, jisai stovėjo ant 
vietos arba eidavo toliaus be 
perstojimo. Ne tik jo draugai 
bet ir feldfebelis pradėjo ant 
tikrųjų manyt jog Antanas isz- 
tikruju yra kurezias, arba kaip 
jo draugai kalbėdavo, velnias 
apėmė Antana.

Neteko kantrybes. Paszauke 
puikini daktara. Daktaras nu
siuntė ji in ligonbuti ant toli
mesnio isztyrinejimo, mane, 
jog gal atsitaikins proga kuri 
iszduos Antana. Ir ten ji 'badu 
vargino, duodavo jam isz ryto 
vandenio ir duonos ir ta pati 
valgi vakare, mazgojo jis grin
dis, prižiurinejo ligonius ir 
dirbdavo sunkiausius darbus.

Viskas nieko nebrigialbejo. 
Antanas buvo kurezias ir tokiu 
pasiliko.

Ir daktaras iszseme visa sa
vo žinysta, kantrumą ir apsuk
rumą ir ant galo pripažino jei
gu Antanas ne yra ant tikrųjų 
kurezias tai yra iszmintinges
nis už ji.

Jau norėjo paliuosuot Anta
ną isz kariuomeniszkos tarnys
tes bet nutarta da panaudot 
paskutini būda isztyrinejimo 
teisybes su pagialba civiliszko 
daktaro.

Civiliszkas daktaras buvo 
tai geraduszis žmogelis ant ku
rio veido buvo matyt kokis tai 
užganadinantis nusiszypsoj i- 
mas. Pastate Antana priesz ji. 
Daktaras dirstelėjo ant jo pa
liepdamas įszgęrti kokio tai

žalio skystimo. Antanas nurijo 
skystimą bet susiraukė kaip 
septyni griekai. Tada prisiarti
no prie daktaro jo pagialbinin- 
kas su persigandusiu veidu, 
sznabždedamas daktarui in au
si:

— Del Dievo szvento, ponas 
daktare, tasai kurezias žmogus 
iszgere truciznos arszeniko ir 
in penkes miliutas kris negy
vu!

Ir stojosi stebuklas, Antanas 
paszoko ir pradėjo rėkti kaip 
insiutes:

— Arszenikas, trucizna! Po
nas daktare! Gialbek mane!
turės mirti ir melde ant keliu 

(idant ji daktaras gialbętu.
Daktaras pradėjo juoktis o 

paskui ji ir kiti, klausdamas:
— Pasakyk man, Minkszta- 

piki, kokiu budu taip staigai 
atsikratei nuo kurtumo?

Pagialbininkas daktaro pra
dėjo Antana apmalszinet ir 
linksmint jog tai nebuvo tru
cizna tiktai aliejus ant iszczys- 
tinirno viduriu o ne arszenikas.

Antanas nuo to laiko gerai 
viską girdėjo tiktai melde dak
taro idant niekam nesakytu ir 
neiszduotu gyduoles su kuriom 
ji iszgyde. Daktaras su noru 
prižadėjo užlaikyti slaptybe ir 
gerai padare nes Antanas apsi
saugojo nuo areszto o daktaras 
pasiliko garsingu isz tokio ste
bėtino iszgydymo kurezio ka
reivio.

Bet tikrosios priežasties isz
gydymo niekas nedažinojo.

Numirėliu Rujojimai
Eidamas pro szali kapinėlių, 
Regiu galvas numirėliu, 
Kada areziau prisiartinau, 
Berti aszareles pradėjau. 
Ak! duszios ar lengva jum, 
Ar-gi bus taip ir su mum? 
Kolei gyvenom sviete, 
Kovojom visko turetie. 
Visi vienoj eilej gulim, 
Ne jokio barnio neturim, 
Nesivaržom del gronycziu. 
Dirvų, pievų ne vynycziu. 
Atsiliepe kauluota galva, 
Dūsaudama in mane kalba: 
Ak tu Dieve teisingas, 
Koks tas žmogus nelaimingas! 
Kolei ant svieto gyvenom, 
Pakuta daryti užmirszom, 
Ne pasninkaut nenorėjom, 
Cnatoje neužsiturejom.
O kas mums isz to laiko, 
Kad nemokėjom ne skatiko? 
Gėrėm, valgėm vis dykai, 
Kaip neprisotyti vilkai. 
Pilvas liko del kirmėlių, 
Kaulai musu ant takeliu, 
Gyvenom kaip karaliunas, 
Tankei kaip paleist unas. 
Minksztoj lovoj gulėjau, 
Prie'stiklelio persėdėjau, 
Dabar supuvau, sutirpau, 
ir in pelenus pavirtau. 
Kaulai vieni pasiliko, 
Tik vienos dulkeles liko, 
Daug metu žemeje gulėjau, 
Ne paduszkelęs neturėjau. 
Paduszka tiktai skiedreles, 
Apsiraitusios kirmėlės, 
Ant kurios buvo vainikas, 
Dabar barszka kauszas plikas. 
Muzike labai mylėjau, 
Už visus geriausia szokinejau, 
Su mergelem vis uliavojau, 
Ant nieko nedbojau.
Dabar mindžioja jus kojos, 
Ka kitados taip dabojus, 
Ant musu kapelių atsiklauptu, 
Kad nors poterėli sukalbėtu. 
Ane gimines, ne vienos, 
Neatmena duszios biednos, 
Ant poterėliu apieravot, 
Keliolika skatikėliu duot. 
Dabar turim pagalvot, 
Gerai ant mirties padumot, 
O kaip czionais pasiklosiu, 
Taip ant amžių miegoaiu!

Laime
PASAKAITE

-------- -----------

Vienas galingas karalius in- 
sake atvesti jam to kraszto vi
sus dainius ir galvoczius. Ir pa
klausė jis ju:

— Kas yra laime?
— Tai, — tuoj atszove pir

masis: — kad visuomet maty
tum tavo Dieviszkojo veido 
szviesa ir amžinai jaustum...

— Iszdurti jam akis, — tarė 
karalius szaltai: — Kitas!

— Laime, tai valdžia. Tu, ka
raliau, laimingas! — suszuko 
antrasis.

Bet karalius jam atsake gi- 
iai szypsodamasis:

— Bet asz sergu gemoroju ir 
negaliu iszsigydyti. Iszpleszki- 
te jam sznerves, bjaurybei. To- 
iau.
— Būti turtingu! — tarė mik- 

cziodamas tas. Bet karalius at
sake :

— Asz turtingas o klausiu 
apie laime. Ar tau pakaks auk
so gabalo sulyg tavo galvos di
dumo?

— O, karaliau!..
— Tu ji gausi. Pririszkite 

jam prie kaklo aukso gabalą 
sulyg jo galvos didumo ir in- 
meskite ta pavargėli jūron.

Ir karalius suszuko nekan
triai :

— Ketvirtasis!
Tada inszliauže pilvu žmo

gelis, visas nuplyszes, klajo- 
janeziomis akimis ir tarė:

— O, iszmintingiauses! Asz 
mažai tenoriu! Asz esu alka
nas. Pasotink mane ir asz busiu 
laimingas ir garbinsiu tavo 
varda visame pasaulyj.

— Pavalgydinkite ji, — tarė 
karalius. — Ir mirus jam nuo 
persivalgymo ateikit man apie 
tai praneszti.

Ir atėjo dar du. Vienas stip
rus atletas raudonu kanu ir že
ma kakta. Jis tarė atsidusęs.

— Laime kūryboj.
O kitas buvo iszbales, liesas 

poetą, kuriam veide dege rau
donos demes. Ir jis tarė:

— Laime sveikatoj.
Karalius nusiszypsojo ir kar- 

cziai tarė:
— Jeigu asz galecziau sukei

sti jųdviejų likimus tai po me
nesio tu, poetą, praszytumei 
dievu inkvepimo o tu, Herku- 
lui panaszus, bėgiotum in gy
dytojus redukciniu milteliu 
praszyti. Eikite sau ramiai.

— Kas ten dar?
— Mirtingasis, — tarė iszdi- 

džiai septintasis, pasipuoszes 
narciso žedais. — Laime nebū
ty!

— Nukirskite jam galva! — 
tarė karalius szaltai.

— Karaliau, o 'karaliau, pa
sigailėk!.. eme maldauti pa
smerktasis ir pasidarė baltes
nis, kaip narciso lapai. — Asz 
ne tai norėjau pasakyti.

Bet karalius lėtai pamojo 
ranka, sužiovavo ir tarė trum
pai:

— Iszveskite ji. Nukirskite 
jam galva. Karaliaus žodis kie
tas, kaip agatas.

Daugelis dar buvo ateja. Vie
nas jupasakė tik du žodžius:

— Moterų meile!
— Gerai, — sutiko karalius: 

duokite jam mano kraszto 
szimta gražiausiųjų moterų ir 
mergaieziu. Bet duokite jam 
taip pat nuodu taure. O atėjus 
laikui — pasakykite man: asz 
nueisiu jo lavono pažiūrėti. 
Ir dar vienas tarė:

— Laime yra tai, kad visi 
mano norai tuojau invyktu.

— O ko tu dabar nori ? — pa

klausė karalius.
— Asz? ■' : ;
— Taip, tu.
— Karaliau... klausymas 

taip netikėtas.
— Užkaskite ji gyva in že

me. Alia, ir dar vienas galvo
czius ? l^a, na. Eiksz areziau... 
Gal tu žinai kas yra laime?

Galvoczius, o jis buvo tikra
sis galvoczius — atsake:

— Laime žmogaus minties 
gražume.

Karaliaus antakiai suvirpė
jo ir jis piktai .suszuko:

— Aha! Žmogaus mintis! 
Kas tai yra žmogaus mintis ?

Bet galvoczius — nes jis bu
vo tikrasis galvoczius — tik gi
liai nusiszypsojo ir nieko neat
sake.

Tada karalius liepe inmesti 
ji in požemio kalėjimą kur bu
vo amžinai tamsu ir ne vieno 
balselio negirdėti isz lauko. Ir 
kada suėjus metams atvede ka
raliui kalini, kuris apako, ap
kurto ir vargiai begalėjo pa
stovėti ant kojų, tai paklausus 
karaliui: “Ka? Ir dabar tu 
laimingas?” galvoczius atsake 
ramiai:

— Taip, asz esu laimingas. 
Sėdėdamas kalėjime asz bu
vau ir karalius ir turtingas, ir. 
insimylejas, ir sotus, ir alka
nas, — visa man suteikė manoį 
mintis.

— Kas tai yra mintis? — pa-< 
klausė karalius nekantriai.

— Žinok, kad po penkių mi- 
nueziu asz tave pakarsiu ir 
spjausiu in tavo prakeikta vei
dai Ar nuramins tuomet tave 
tavo mintis. Ir kur bus tuomet 
tavo mintis, kurias tu eikvojai 
ežia žemeje?

Galvoczius atsake ramiai 
nes jis buvo tikrasis galvo
czius:

— Kvaily! Mintis nemari!

Prie Kapo Mano 
Mylimųjų

------- !
Po kapines vakar vaiksz- 

cziojau,
Lankydamas teveliu kapus, 
Ties jais, asz ilgai svajojau, 
Maustydamas sziokias mislis: 
Kiek gyvaseziu silsisi kapuos? 
Kiek kunu jaunu ir senu, 
Czion guli, tunoja grabuose 
Giliai... už velenu juodu?
Vienok buvo laikas auksinis 
Isz ju senos praeities,
Kada niekas neslege krutinės 
Jiems būnant toli nuo mirties.
Jie saule ant žemes gėrėjos 
Ir audė sau meiles sapnus, 
Be baimes užaugo klestėjo, 
Gyvenimas bego ramus.
Bet sztai ta mirtis nedaboji, 
Nelaukiama musu viesznia, 
Pakirto kaip žole lankoje, 
Beklestanczius meiles sapna.
Juos priglaudę szalti kapeliai, 
Ant amžių pakvietė silset, 
Juos sergsti jauni berželei, 
Ramiai jiems skirta silset.
Kas diena vis daugiau ateina 
Mirusiu in szaltus kapus, 
Stipruolius puvėsiais apmaino, 
Sulygina ponus ir vargszus.
O vietos kožnam užtenka, 
Ir niekas nepraszo daugiau, 
Visi czion llengvai iszsitenka,. 
Ne kaip ant žemes seniau. 
Neskauda galva svajones, 
Tuszcziosios svieto garbes, 
Nieks del žemiszkos kariones 
Nekenczia ir nenukertos.
Silsekis dukrele ir tevelei 
Atlikia keliones vargus, 
Lai buna lengva jums žemele, 
Lai priima jus duszia Dangus!

—Sūnūs ir tėvas Franąs,



BAUSME PO 
SMERT

------»------
Karcziamoje, Hostancziuose, 

buvo girdėtas garsus kalban- 
cziuju balsas. Sėdėjo ten trys 
paleistuvei, prie stiklelio, ku
rie be paliovos gere jau tris 
dięnas ir taip sau insireže jog 
jau ne liežuviu negalėjo suval- 
dytie. Apie juos triūse motere, 
kuri buvo per jos kūdikio tęva 
apleista. Isz jos tie valkatos 
szposus varinėjo o ji su kan
trybe 'tu gedlyvu žodžiu klausė 
nes tai duoslus sveteliai kurie 
kartais keleis skatikais apdo
vanodavo kada eidavo namon. 
Tada toji žmona gryžo isz skie
po su pilnu uzbonu alaus o vie
nas isz girtuokliu tare in ja:

— Ar jau paszapavai del sa
vo benkarto vystyklus?

— Pone, asz neturiu ant lau
ko linu o nevat ne kur ta varg
dieni paguldyt neturiu.

— Duosiu tau dovana del ta
vo kūdikio ir tai nemaža — ta
rė antras isz girtuokliu — bet 
turi iszpildyt ka pareikalau
siu.

— Jeigu tiktai bus mano ga
lybei ir mano sanžiniai neprie- 
szinga — atsake atgaivinta vil
toje motere — su noru iszpildy- 
siu ka paliepsit.

— Tai yra nemažas daigtas, 
ka asz reikalauju: — atneszk 
man kaulatriupi, ka ties baž
nyczios bromu stovi.

Girdėdama tuos žodžius mo
tere sudrėbėjo isz baimes ir pa
balus liūdnai atsake:

— Nedarykite sau juoku isz 
vargdienes ir negundykite Die
vo!

Du kiti paleistuvei pagyre 
savo draugo norą, iszsieme isz 
kiszeniu pilnas masznas pinigu 
ir iszpyle ant stalo tarė:

— Ar tai negana del tavo kū
dikio už ta darba pinigu?

— Ta ir asz su pinigais prisi
dedu, — tarė pirmutinis, kuris 
iiepe ta padaryt, dedamas ant 
stalo taip-gi pilna maszna pini
gu. — Apsimislyk gerai; nie
kad tiek pinigu neuždirbsi kaip 
dabar.

Paregėjus motere tiek pini
gu, pasigodejo biedna žmona; 
pamislijo, jog per ta darba pa- 
tąisis savo gyvenimą, pasidra-. 
sino. Mislijo sau jog sugrieszis, 
perpraszys Dieva, kaip paau
kaus dali pinigu ant bažny
czios. Prisilenkė prie ju noro, 
atsiklaupė ir pasistiprinus 
karszta malda, leidosi in baisia 
kelione.

Apie kaulatrupi taip žmones 
kalbėjo, jog: buvo kitados ka
reivis, kuris kitados labai ne
dora vede gyvenimą. Jis isz 
plėsze nekaltai mergaitei cnata 
ir apleido ja; tuom biedna au
ka susirupinus savo kaltybe 
numirė nesziodąma savyje pa
klydimo vaisiu' po szirdžia. Ja 
pakavojo bažnytiniam skiepe.

jUž metu po mergaites smer- 
cziai, numirė ir tas nedoras ka
reivis kuri pakavojo ant szven
toriaus. Isz daleidimo Dievo, 
žeme jo kuna iszmete, kuri ant 
rytojaus rado prie skiepo duriu 
stovinti, kur buvo pakavota 
mergaite.

Kaip žmones pasakojo tai ir 
toji mergaite neturėjo atsilsio 
nes kasnakti sėdėjo grabe ir 
skaitė didele knyga prie žiban- 
czios lempos.

Numiręs kareivis stovėjo 
prie skiepo duriu, net visas jo 
kūnas nukrito ir tik vieni kau
lai liko. Pakavojo ji da kelis

plinkines 
rytojaus 
oj vietojĮ

kartus nes labai jo 
žmones bijojo bet an 
vela rasdavo toj pac. 
prie skiepo duriu stovinti, su
sudėtoms ant krutinės ran- 

(koms.
Kaip žmones mine tai kadai 

pas ta mergaite prasze atleidi
mo, tai toji neatleido, per ka 
turės stovėt iki paskutinio su
do dienai.

Žmones paskui apsiprato šu 
tuom kauluoczium ir jau ėjo 
pro ji in bažnyczia drąsiai o 
kada daugelis metu perejo, pa
sakodavo da kaip kada senieji 
o jaunieji isz to juokėsi netikė
dami in ta pasaka.

'Tai-gi in tu netikėliu skait
liu prigulėjo ir tie trys girtuok
liai, kurie moteria isz sauva- 
lios nusiuntė kauluocziaus.

Kada toji motere isz namu 
iszejo, jau buvo tamsu; ėjo su 
baime, per kaima link bažny- 
czios, kuri paszalije kaimo sto
vėjo; juo labiaus artinosi, szir- 
dis jos drebėjo. Nuėjus motere 
ant szventoriaus, sukalbėjo 
“Aniolas Dievo.” Kada užėjo 
ant szventoriaus, buvo jau vi
sai tamsu, menulis pradėjo te
kėt, kurio szviesa in kryžius 
atsimusze. Moteria baime ap
ėmė, vienok greitai perbėgo 
szventoriu ir jau buvo prie bro
mo bažnyczios. Dabar jau ne
toli stovėjo prie skiepo duriu 
tas baisus kauluoczius. Rankas 
turėjo sudėtas o nuo menulio 
szviesos labai baisiai iszrode 
ir taip biednai moterei nudavė, 
jog .sznabždejo poterius. Mote
re, drebėdama isz baimes ka 
tik neparphole bet viltis turtin
gos nagrados sudrutino ja; su
ėmus visa savo vieką griebe 
kauluoeziu ir užsimetus ant 
pecziu bego in kareziama. Kau
luoczius visu keliu barsžkejo ir 
pakol ji parnesze, taip buvo 
baime perimta jog net jai gal
voj maiszesi ir nežinojo kaip 
parėjo. Ant galo buvo namie, 
mete kauluoeziu ant stalo o pa
ti puolė kaip negyva ant suolo.

Visi nutirpo žiūrėdami ant 
kauluocziaus ir dyvijosi po- 
draugiai isz< drąsios moterisz- 
kes. Trys paleistuviai sudrėbė
jo pamate priesz save kauluo
eziu, kada priesz tai mislijo 
jog sugrysz tuszcziom ir jau 
buvo pasiruoszia paszpigeliuot 
isz biednos moteres.

Tas, ka pirmutinis to nuo mo
teres reikalavo, tarė:

— Isz teisybes, toji motere 
savo užmokesti uždirbo!

— Tegul paima ir sėda su 
mumis in draugija — pridūrė 
antras.

Atgaivino apalpusia motere, 
gyrė jos drąsą ir atidavė jai 
pažadėta nagrada. Tas, kuris 
jai liėpe pameszt, paklausė, ar 
kauluoczius davėsi pasiimt?

Motere drebėdama atsake:
— Dievas jam inepavelijo 

kad man ka pikto padarytu. 
Tik man nudavė, kaip neščiau, 
kad mane kas vijosi. Nenore- 
cziau už jokius pinigus kita 
karta taip padaryt.

— Bet ka dabar daryt su kau
luoczium? — paklausė vienas 
isz girtuokliu.

— Tegul vela ten nunesza isz 
kur parnesze — atsake pirma
sis — ir tegul pastato kur sto
vėjo.

— Ta sutartis tarp mus ne
buvo — atkirto motore — Asz 
ka prižadėjau, tai iszpildžiau.

— Uždirbai! — tarė szidi- 
janc?iai giruoklis — bet kas 
mums isz to kauluocziaus? dar 
mes nemislijam mirtie o ant 
metavones už savo nusidėji
mus gana turime laiko. Dar 
daugiaus uždirbsi kaip adga-l

SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

Nubalsuotas PIRMOJ VIETOJ 
del GREITO VEIKIMO!

Pripažintas per savininkus nauju automobiliu 140 
miestuose; pirmoj vietoj del Blue Sunoco Gazo- 
linbs už visus kitus gazolinus tarpe kuriu radosi 
teiepgi ir brangesni gazolinai už Bluee Sunoco.

Pasirenekite prie artinanezios žiemos — pri
pildykite savo automobila su Blue Sunoco gazoli
nu o automobilaus inžajus pradeda tuoj suktis.
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lios ta baisu sveczia nuneszi.
— Žinote ponai, jog tai yra 

dideliu nusidėjimu — vest ki
ta ant pagundų — atsake mo
tere.

— Asz tau prislegiu — kal
bėjo pirmutinis — jog tavo kū
dikiu asę pats apiekaivosiupsiu 
pakol jis sau ant duonos nega
les užsidirbt o jeigu turecziau ' 
numirt tai užraszysiu jam tiek 
turto jog jam užteks pakol gy
vas bus. O sztai tie visi yra 
liudininkais.

Motere žiurėjo su rūstybe 
ant kalbanczio ir pradėjo mis- 
lyt. Pakele akis in dangų ir pa- 
tyka 'kalbęjo:

— Pone ant auksztybes! ap- 
reiszk man ka turiu darytie!

Paskui sudėjo rankas, kaip 
prie maldos o po valandai tarė 
in gundytojus:

— Tegul ir taip bus, tegul 
stojasi su manim pagal norą 
Dievo. Nes mano nusidėjimai 
tegul puola ant jus!

Ir drąsiai prisiartino prie 
stalo ant kurio gulėjo iszpleto- 
tas kauluoczius, pagriebė 
barszkanczius kaulus, eme ant 
pecziu ir isz karczemos iszejo. 
Visi paskui einanczia žiurėjo 
bet'ane vienas nepalydėjo per 
duris.

Meldėsi prie Dievo eidama ir 
padare didelius prižadėjimus 
jeigu giliukningai atliks ta ke
lione. Ta mislis pastiprino bied
na moteria ir ėjo drąsiai. Kada 
ėjo, kauluoczius barsžkejo nes 
jau motere priprato ir ant to 
suvis nepaisė.

Kada artinosi netoli bažny- 
czios, kauluoczius pradėjo but 
sunkesniu. Isz pradžių nepaisė 
ant to. Bet kada prisiartino 
prie szventoriaus vartų, paju
to jog labai kauluoczius sun
kino ir ko toliaus, sunkesnis 
darėsi. Jau vos gali dalaikyt, 
jau sunkumas ja spaude prie 
žemes; dar pora žingsniu o bus 
ant vietos.

Atvilko ant vietos ir jau nori 
statyt o ežia numirėlis pradeda 
judėt ir apkabinęs jai už kaklo 
drueziai prakalbėjo:

— Neleisiu tave pakol neisz- 
praszysi man nuo tos merginos 
atleidimo kuri tame skiepe gu
li. Eikie in skiepą ir praszykie 
už mane.

— Biednai motor ei ant gal
vos plaukai stojo, szaltas pra
kaitas iszmusze ant kaktos ir 
kaip stabas stovėjo su uždary
toms lupoms.

— Ar nori iszpildint mano 
valia? — paantrino vela kau
luoczius.

— Padarysiu viską — atsa
ke atsikvotejus ir drebėdama 

į motere isz baimes.
Tada ranka kauluoczius at-

leido ir atsiliuosavo nuo sun
kaus glėbio. Atsikreipė neno
rėdama ir pamate jog veidas 
kauluocziaus prisipildė mė
soms, kuris vela kalbėjo:

Atidarykie skiepo duris ir ei
kie trepais žemyn. Rasi tonais 
grabe sedinczia juodai apsire- 
džiuse mergina, skaitant dide
le knyga prie lempos szviesos. 
Eikie pas ja ir praszykie del 
manes atleidimo nes kitaip 
mielaszirdystes Dievo neaptu- 
resiu.

Moteriszke padare taip kaip 
numirėlis insake, atidarė skie
po duris. Buvo tuojaus trepai, 
tais nusileido ir toliaus pamate 
spinksanczia nuo lempos szvie- 
sa. Daugelis stovėjo grabu tarp 
kuriu radosi atdaras grabas ku
riamo sėdėjo iszbalus ir juodai 
parėdyta mergina. Ant ranku 
buvo pasirėmus, ant galvos ro- 
žu vainikas, ant krutinės gulė
jo didele knyga in kuria žiurė
jo taip, jog rodos skaitė. Musu 
motere prisiartino nedrasei 
prie grabo, puolė ant keliu ir 
prasze del kareivio atleidimo.

Iszbalus mergina neatitrau
kė akiu nuo knygos tik galva 
pakratė nieką nekalbėdama.

Motere praszo ir meldžia bet 
mergina nieko neatsako tiktai 
galva krato.

Motere nieką negalėdama 
veikt, su sunkumu ant szirdies 
gryžta adgal trepais augsztyn.

Pamatęs kauluoczius gryž- 
tanczia motere paklausė:

— Ar man dovanojo?
— Ne! — atsake vos girdėtu 

balsu motere.
— Na tai gryžk adgalios ir 

be paliovos praszyk pakol jos 
nesuminksztinsi!

Norejo'motere dar ka kalbėt 
bet kauluoczius parode rustai 
su ranka in skiepą.
Eina isz naujo.Taip pat stojo

si kaip pirma: biedna mergina 
sėdėjo kaip priesz tai tiktai ro
žių vainikas ant galvos pradė
jo žydėt baltai. Motere puolė 
priesz mergina ant keliu ir pra
szo lauždama rankas. Mergai
te vela su galva pakratė. Mote
re neperstojo praszius vardu 
Iszganytojaus bet ir dabar ne
gali mergaites suminksztyt. 
Biedna motere nepaliauja pra- 
szyt, gulėdama veidu ant že
mes; jau adyna laiko prabėgo o 
ji dar klupoja priesz užkietėju
sia mergina o toji nieko sau isz 
to nedaro ir tik in knyga žiu
ri. Su didele baime gryžta vela 
su niekubm motere isz skiepo 
o kauluoczius klausia kaip pir
ma, ar jam dovanojo?

— Nenori dovanot — atsake 
, motere tykiu balsu.

— Gryžk dar syki! — liepė 
■ kauluoczius: — Be tavęs nega

Isz Visu Szaliu

liu gaut praboezijimo. Jeigu tu 
man ta malone nepadarysi tai 
liksiu užkeiktu iki sudnai die
nai. Eikie greitai pakol gaidys 
neužgiedos nes jau mažai laiko 
pasiliko.

Motere, negalėdama atsisa
kyt, eina da syki trepais žemyn 
in skiepą ir praszo kaip priesz 
tai bet mergina tiktai in knyga 
žurejo ir ant jos praszymo gal
va kratė. Tada motere pradėjo 
praszyt vardu nekalto savo kū
dikio, del kurio laimes dryso in 
tokia baisia keloine keliaut.

Ant syk mergina pakele akis, 
veidas jos rustus iszsiblaive ir 
pradėjo dangiszka szviesa 
szviest o už valandėlės meiliais 
žodžiais prakalbėjo:

— Del meiles tavo kūdikio 
kareiviui dovanoju!

Tai pasakius padėjo knyga, 
gule in graba ir antvožas užsi
darė. Lempa užgeso, pasidarė 
tamsu o skiepas rožių kvapsne 
prisipildė. Motere dairėsi tam
sumoje, kur per duris menulio 
szviesa szviete, iszejo greitai 
linksma isz skiepo.

Kauluoczius klausia ir 
bar ar jam dovanojo ?

— Dovanojo dėl meiles ma
no vaikelio.

Kauluocziaus baisus veidas 
persimainė ant gražaus ir tarė 
szvelniai:

—, Garbe Dievui ir Jo miela- 
szirdystei! Garbe ir szlove Die
vui ant augsztybes!.. Gerai pa
darei jog praszei vardu savo 
kūdikėlio nes kaip buvau gy
vas, neturėjau ant mažiuleliu 
mielaszirdystes. Sudžia augsz- 
cziauses pasakė man jog tik 
kūdikis del manes iszpraszys 
mielaszirdystes. Eikie namon 
be baimes ir garbink Dievą!

Tame užgiedojo gaidys o mo
tore be jokios baimes gryžo na
mon.

Ant rytojaus rado toje vieto
je, kur stovėjo kauluoczius, 
kruvute dulkiu. Inejo žmones 
in skiepą kuri rado neuždaryta 
o ant tos vietos, kur merginos 
grabas stovėjo, žydėjo puikus 
rožių vainikas.

Tie trys girtuoklei arba pa
leistuvei nuo to laiko savo gy
venime pasitaisė ir suvis prie 
Dievo atvirto, kuris motere ir 
jos kūdiki apseziai apdovano
jo. Tas kūdikis augo DievobaL 
mingai o kada užaugo, instojo 
in dvasiszka stoną ir vede gra
žu gyvenimą. (Galas.

da-

Szamokuose in viena grinezia 
inejau, 

Gaspadinele sukasi prie 
pecziaus, 

Verda ka tokio gardaus, 
Bet negalėjau tuoj suprast, 

Kas tai butu do smokas,
Ar stirna, ar vilkas ar kokis 

kitas ledokaš.
Nu-gi žiurau, iszima isz puodo, 

lyg kelmas,
Lyg briedžio ragas, 

Vėliaus dažinojau buk tai 
zuikis, 

Arba kaip kiti vadina kiszkis, 
Vandenyje iszvire, 

Ir valgyti vyrams padavė.
Tai tau gude ratelei, 

Valgykite ta zuiki vyrelei, 
O kad butu in puodą indejus, 

Su lasziniais apdejus, 
Tai butu kitokis valgis, 
O ne kaip kokis pagalis.

Asz ir taip nebutau ne 
paragavus,

Tiktai ant tokios virėjos 
pažiurėjus,

Susmurus, susvilus kaip pelu 
perkūnas,

Net nutirpsta kūnas, 
Sunku isz tokios gera kuikarka 

padaryti, 
Jeigu nemoka menko zuikuczio 

iszvirti.
♦ ♦ ♦

Nežinau ar tai teisybe ar melas, 
Jeigu vyras nesuvaldo bobos, 

'Tokios padlinos nevalos, 
Visi juokėsi, pirsztais bado, 
Ir net Anglikai su pirsztais 

rodo,
O toji padlina gėdos neturi, 

Ant tuju nužeminimu nežiūri, 
Jau jeigu boba apsileidžia, 
Tai pataisos mažai geidžia, 

Kad ir molūge gules, 
O savo piktybių nepames.

♦ ♦ ♦

Kokia tai Lietuvaite su Slavo- 
ku apsivyravo,

Da nesenei o jau .susirupeziavo, 
Dabar pa'kajaus neturi, 

Vienas ant kito sznairei žiuri. 
Jeigu jos vyras in kur iszeina,

O ilgai nepareina, 
Tada kita prietelka paima, 

Ir po miestą jeszkoti guoglina, 
Bėga in Elizabeta, 

Ai- in kokia kita vieta, 
Ir taip 'tai visada.

Jau su tokiom ženybom tai jau 
gana, 

Jeigu ant vienos kojos nagine 
o ant kitos vyža, 

Tai vis taip buna isz sumaiszy- 
tos tautos, 

Gero nebūna niekados,
Slavokas szaukia: “ty moju 

holubku”,
O Lietuve: “ciko ti pijaku 

munszainiku ”, 
“Ja cebe pokažu

A jakže.”

INAZAI KERSZINA 
UŽGRIEBIMU BAŽ

NYTINIU TURTU
IR NEMOKĖJIMO KUNI

GAMS ALGŲ.

Berlinas, Vok.,— Paskutinis 
užklupimas Popiežiaus ant 
Hitler’io Šukele didele neapy
kanta prieszai Vatikaną, nes 
Popiežius iszvadino Hitler’io 
ir jo sėbrus tironais, Judosz- 
ais ir Neronais. Ant tojo už- 
klupimo, Hitler’is kerszina po
piežiui, buk užgriebs visa baž
nytini turto Vokietijoj prigu
linti prie Kataliku. Ne gana 
to, sulaikys alga visiems kuni
gams metines algos 25,200,000 
markiu. Popiežius užpyko ant 
Hitler’io, buk jisai užgriebė vi
sus klosztorius prigulinczius 
prie Fnancuziszku vienuoliu ir 
josią uždėjo kliubus del Nazis- 
tu. Girdėt kad Hitler’is neno
ri pertraukt sutarties su Po
piežium ir geidžia gyventi su- 
taikoje su Popiežium, bet isz- 
rodo, kad prie to turės daeiti, 
nes Volkietioj yra didelis ne
rimastis ir neapykanta prie- 
szais Rymiszka bažnyczia.

BAISI EROPLANO NELAI
ME; 18 UZMUSZTI.

Sidney, Australija.,— Dide
lis pasažierinis eroplanas ku
riame radosi 18 pasažieriu, le- 
kentis isz Adelaide in Melbou
rne, nukrito arti czionais ir su
degė. Jame radosi ir narys 
Australiszko parlamento. Ko
ne visi sudege ant smert. Buvo 
tai viena isz baisiausiu eropla- 
nu nelaime czionais.

SKARBAS SKARMALUO
SE UBAGO.

Lodžius, Lenk.,— In kaima 
Krosenia, atėjo ubagas pas ūki
ninką kuris prasze nakvynes. 
Ant rytojaus (ūkininkas rado ji 
negyva. Vėliaus isztirineta, 
kad tai buvo Mikas Drzeviec- 
kis paeinantis isz Czenstaka- 
vo. Kada palicija perkratinė
jo jo .skarmalus, rado pamusza- 
le 60 auksiniu rubliu ir 1,271 
bumasizkuosia.

PERDUE JAM SZIRDI SU 
ŽIRKLĖMIS.

Czeladz, Lenk.,— Laike bar
niu, Boleslovas Pikus, likos 
perdurtas su žirklėmis in szir- 
di nuo ko mirė ant vietos, per 
dona Grzesolski, kada buvo 
smarkei už įsigeriąs. Žadinto
jas likos aresztavotos. Keli 
menesiai atgal jo brolis nužu
dė savo paezia ir du vaikus.

ANT PARDAVIMO.

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

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojans Isztikimiausii Graboriu 

:: Gabiausiai Balsamuotojas lt 1 Geriausia Ambulance , , 
patarnavimas e s i o j 
apelinkeje. Bile ko- Gc 
kiam laike; diena ar Mc 
nakti. Visada turi pil- jF, 
na pasirinkimą meta- įZ. 
liszku ir kieto medžio W ’ 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau* Ii 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininko || 
moterems. Prieinamo! Jį 
prekes. gg

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;B16 W. Spr«M Si, 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43» WBUng SltMi 

BeU TelefeaM L88-J ____ \

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kunua numirėlius. Pasam* 
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji* 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahenoy City

AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
SKAUDAMŲ IR SUSTIRUSIŲ MUSKULŲ 
SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS

Jums puma į®
PAIN-EXPELLERIO.NUSIPIRKITE 8ONKUT§\ 
IR JŪS NUSISTEBĖSITE KAlPUMAI JUMS f 
PALENGVINS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS^

Naudokite fq linimentq, kuri jūsų tėvai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ant dėžutės 

pas savo vaistininkq.

X PAINEXPELLER
■u*-** r*»pt v.S. m». er».

I
l
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA, I Ugnis Kuri Padare Bledes Ant $1,000,000 New Jerseje

Ateinanti Utarninka 1- 
Yna diena Lapkriczio—Novem- 
berio. Taja diena pripuola Vi
sti Szventu, o Seredoj Užduszi- 
nes diena. Lai tiejei, kurie 
pėrsiskyre jau su mumis, guli 
ramybėje amžinam atsilsi ir te • 
gul mielaszirdingas Dievas pri
ima juju duszias tcrp savo pa
laimintųjų Dangiszkoje Ka
ralystėje.

— Subatoje pripuola “Mit
chell Day,” buvusio preziden
to anglekasiu, kuris pasirūpi
no anglekasiiams 8 valandas 
diena darbo.

— Nedėliojo Katalikiszka 
bąžnyczia apvaikszczios at
mintis “Kristaus Karaliaus 
Kvietinio valdytojaus kuris pa- 
nesze mirti už savo persekioto
jus.

—• Panedelije pripuola 
“Hallowe’en Diena,” kurioje 
tai dienoje vakare jaunieji .pa
sirodo in visokius juokingus 
parėdus ir maskas. Daug vi
sokiu parcziu ir pasilinksmini
mu ątsibuna taji vakara.

— Panedelije turime pas
ninką priesz Visu Szventu 
diena.

— . Rinkimai jau po szonu, 
gerai apsvarstykite ka darote 
kad jusu ateitis butu užtikrin
ta del jusu vaiku,ka d nepasi- 
liktumet nevalninkais padotku 
lyg smert. Iszrinkite savo 
kandidatus kaip jusu sanžine 
jum sako, o tada busite užgan- 
adytais.
« , 1

Frackville, Pa. — Lietuvisz- 
koje parapijoj Apreiszkimo 
Szv. Paneles tęsęsi misijos lai
kytos per misijonieriu tęva 
Gabrielių. Pradedant Panede- 
lyje, pamaldos ir pamokslai 
bus laikomi del jaunesniu. Pa
tartina kad jaunieji atsilanky
tu skaitlingai nes del ju bus 
kalbami naudingi pamokslai. 
Prabaszczius Norbuta užkvie- 
cžia visus atsilankyti kuoskait- 
lingiausia ant tuju misijų.

Chicago, Ill.,— .Alber. Szla- 
pelis, likos užmusztas automo- 
biliaus nelaimėje prie Port By
ron, o jo trys drangai sužeisti, 
kada nuėjo nuo plento. Velio
nis gyveno ant 7048 S. Camp- 
ell avė. Paliko tėvus.

' —• Antras Lietuvis mirė 
automobiliaus nelaimėjo Jonas 
Vidrinas, 55 metu amžiaus, 
kuris gyvena ant 10324 Indi
anapolis uly. Kas ji užmusze 
tai lyg sziam laikui palicija ne- 
isztirinejo.

t Mylima pati Juozo Au- 
gulstinavicziaus nuo 222 E. 
Lloyd uly., mirė namie Nede- 
loje isz ryto. Velione pribuvo 
in Amerika būdama jauna 
mergina, Prigulėjo, prie Szv. 
Jurgio parapijos taipgi x ‘e 
Szv. Pranciszkaus zokono ii 
Ražancziaus draugijos. Pa
liko vyra, tris diiikterys, du švi
nu ir 11 anuku. Paszarvota 
pas duktere Kaniauskiene, 328 J 
E. Mount Vernon ulyežios.

t Panedelio vakara mirė 
Jonas Bernataviczius, buvusio 
kareivis, po trumpai ligai na
mie nuo 130 N. Bowers uly. 
Velionis gimęs Lietuvoje, pali
ko paezia Katre, broli Alek- 
sanda mieste ir viena seserį 
Lietuvoje. Prigulėjo prie 
American Legion ir Veterans 
Foreign Wars.

— Florijonas Juszkelis, li
kos skaudžiai sužeistas, kada 
puolė namie ir randasi po prie
žiūra daktaro namie.

— Valentas Perlinskis, 239 
S. Main uly., likos sužeistas per 
automobiliu, kada jisai užėjo 
prieszais automobiliu ne
matant jo ateinanezio. Varyto
jas automobiliaus Breisch isz 
Ringtown sustojo ir paėmė su
žeistąjį in vietinia ligonbute.

Jean MacNalley eme daly
bas konteste “szien-szaltyje” 
arba kaip ji Amerikonai vadi
na “hay fever”. Visi turintieji 
taja liga suvažiavo in Galves
ton, Tex., o katras turi ja smar
kiausia tai aplaiko dovana. 
Matyt pana Jean turi sunkiau
sia užkrėtimą tojo szien-szal- 
czio bet butu geriaus kad tu
rėtu daugiau drapanų ant sa
ves tai gal tiek nečziaudetu.

NETIKĖTAS STEBUKLAS, kimszias kamszti pavuoste 
vandeni, kalbėdamas:

—■ Mocziut, tai tikra guzu- 
te.

Moterėlė tuom labai nusiste
bėjo, iszkele rankas szaukda- 
ma:

— Isztikruju atsitiko ste
buklas!

Tula mliterele lankėsi Vil- 
nuje kėlės dienas pas pažysta
mus ir kada sugryžinejo in 
Kauna, rubežinis sargas per- 

! žiurėjas josios bagaža užtiko 
didele bonka suviniota in 
marszkinius. Isztrauke ja, pa- 
szauke in moterėlė:Į

— () kas ežia ?
—• Tai bonka szventyto

vežuosi u namo.
Sargas netikėjo in (ai ir at-

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
■lusirinkimu. Preke . . . 25e

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . • 25c
MAHANOY CITY. PA. >]

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. '*

Ugnis kilo Cities Service Oil kompanijos darže, kur 15 dideliu kubilu su gazolinu 
( ksplodavojo Linden, N. J. Ugragesiai turėjo nemažai darbo užgesinti liepsna kuri padare 
bledes ant milijono doleriu. Tik trys darbininkai likos apdeginti.

ASITIKIMAS
UŽDUSZINUI 

DIENOJE

Apsakymas Seno Žmogaus.

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

Arba atidengimas paslapcziu 
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.

Federal Reserve System 
IR 

Szl Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—S— 

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

M AH AN O Y CITY, PA.

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

Senuosia laikuosia gyveno 
Irlandijoj, doras ir dievobai
mingas žmogelis vardu An
drius Gafney. Buvo jisai my
lėtu per visus gyventojus apy
linkėje ir guodotu už savo tei- 
singystes. Pažinojo ji visi žmo
nis ir jisai visus pažino nuo 
mažiausio lig seniausio; paži
no kožna szmoteli dirvos, lau
ka ir kalneli.

Viena nakti jodamas po ap
linkiniu, užkliuvo tokioje apy
linkėje, jog josios nepažino ir 
buvo nusistebėjas, jog taja a- 
pylinke nebuvo priesz tai at
lankęs.

Lietus lijo 'kaip isz ceberio, 
vejas ' szvilpe kaip insiutes. 
Vargingas Andrius suszlapio 
lyg paskutiniam siului ir neži
nojo in katra pusią pasisuki 
idant iszsigaut isz tosios apy
linkes. Po valandeliai paže
mino te;rp medžiu szviesa, o 
prisiartinęs prie josios paregė
jo maža grinczelia.

Niekad ne buvo girdėjas a- 
pie taja grinczelia, o kad buvo 
sulszlapes, nutarė ineiti in vidų 
ir praszyti nakvynes. Pririszo 
aikli prie medžio ir pabalado- 
jo. Niekas ant baladojimo jam 
neatsake. Nelaukdamas ilgai 
atidarė pats duris ir inejo in 
vidų.

Nudžiugo Andrius paregejas 
pecziuje agni nes galėjo trupu
ti suszilt ir iszdžiovyt drapa
nas. Atsisėdo ant kėdės szale 
pecziaus. Nusistebėjo 'labai, 
jog nieko grinezioje nerado, o 
peczius kurinasi. Da daugiau 
stebėjosi, isz kur galėjo toji 
grinezele rastis girnoje, nes ki- 

itados suvisai josios tenais ne- 
•sirado? Sėdėdamas pradėjo 
•manstyt, kur jisai galėtu ras
tis? Staigai iszgirdo drūta 
baisa szale jo:

I — Audriau Gafney, An
driau, Andriau!...

—• Del Dievo szvento! kas

—5

kyk man kokia istorija, kitai.) 
su tavim gali būti blogai!

Gafney sėdėjo persigandęs, 
negalėdamas suprasti kas tai 
galėjo būti, o priek tam nega
lėjo iszpildyt praszymo nema
tydamas nieką prie saves. Nu
tarė netemint ant praszymo ir 
szildesi toliaus.

—■ Andriau, Andriau, pa
daryk ko asz tavęs meldžiu, pa
sakyk man kokia istorija nes 
kitaip su tayim gali būti blo
gai! — atsiliepe vela balsas da 
garsiau, ir tame paeziame lai
ke isziszoko isz szepois kokis tai 
vyras.

Tasai žmogus buvo pasze- 
liai užsirūstinęs o akys jo ži
bėjo kaip Ugne.

Andrius Gafney szoko ant 
kojų ir iszbego isz grinezele®, 
bėgdamas kiek tik turėjo pa- 
jiegu. Norint® bego gana grei
tai, bet nuolatos girdėjo baisa 
szaukenezio paskui save. Stai
gai vela paregėjo grinezele su 
atydarytoms durimis, nemans- 
te daug, 'szoko in vidų ir už
trenkė duris. Buvo labai pa
ilsės nuo bėgimo mėtėsi ant ka
dės szale pecziaus. Nudavė 
jam jog dabar turės atsilsi bet 
po valandeliai vela iszgirdo ta 
pati baisa:

—• Andriau, Andriau, isz- 
pildyk mano praszyma, nes ki
taip turėsiu tave užsmaugi!

Gafney persitikrino, jog ran
dasi toje paezioje grinczeleje 
isz kurios buvo pabegias, o 
baisus vyras vela stojo priesz 
ji-

— Gerai, tarė Gafney. Jei
gu kanecz buriu tau pasakyt: 
istorija tai pradėsiu apsaki- 
net pradžia vienos istorijos, 
nes pabaiga turi tu pats už*' 
baigt, nes galo asz nežinau.

Drebėdamas isz baimes, pra
dėjo apsakinet:

— Praėjo daug laiko., kada 
tūla nakti dingo ant mariu ge
rai žinomas žuvininkas. Nie
ko a|pie ji ne buvo girdėti, lyg 
sziai nakeziai, kada pasirodė ir 
pradėjo baidyt savo sena prie- 
teli. tereikalauju tau kalbėti 
ka turiu ant minties, nes tu ge
rai žinai apie tai, o dabar Pa
trikai Rooney, užkeikiu tave 
ant Visu Szventu, dabaig ta

tina ir turiu sugryžti ant savo 
atsilsio. Andrian, mano senas 
pažinstame, bukic sveikas! 
Baisei sudejavęs, dingo dvase 
Patriko Rooney, o Andrius Ga
fney pasiliko pats vienas grin
czeleje. Isz didelio pailsimo 
ir baimes užmigo, o kada pa
budo buvo jau szviesu, o grin
czeles niekur nesirado. Gafney 
gulėjo ant žoles, o jo arklis sto
vėjo arti.

Tryne sau akis, dairėsi ap
linkui ir da vis jam nuolatos 
nudavinejo kad girdi baisu 
szauksma: Andriau pasakyk 
man kokia isztorija! —B.

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorins 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, P*.

PLIENO DARBININKAI reikalauja
PLIENINES NERVUS

SVEIKI NERVAI REIKAUJTA VITAMIN B ’ S
Moderniszkas elektrik'nis kepimas valgiu turi savyje 
svarbu sveikatos skirtumą už tai kad konservatoja Vi
tamin B ir tas Vitaminas pasilieka maiste.
Idant aiszkiaus apie tai suprasti; Vitamin B yra ži
nomas prlesz-neurotikas; nes tas paeina per isztirinė- 
jima nervu 1 gu. Jeigu to Vitamin B nesiranda užtek
tinai tada suteikia nerviszkuma, trotis ant vogos, trota 
apetito, ir pclrmur tis arba teip vadinama Beri-Beri. 
Vienas isz svarbiausiu dalyku yra jog tas Vitaminas B 
pasilieka maiste kada gaminate valgius ant elektrikinio 
pecziaus nes vanduo neiszsėma geruma isz iszkeptu 
valgiu kadangi mažai arba visiszkai nereike vandens 
nes iszvirimas valgiu buna atliekama su ju locnais tau
kais.. Todėl visas gerumas pasilieka valgyje, jokio 
vandens nepasilieka kad reikėtų iszpilyti laukan. Pri
valote dangaus apie szi sv arbu dalyka dažinoti pas

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

PC3SF3 PR A' F' Adam> Insurance Agentas, 103
i- -iri T LO W. Centre St., Mahanoy City, pirko
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent. 103 W. Centre St.. MAHANOY CITY. PA.

Ju Ateitis Randasi Balsuotojus Rankose

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.

mane szauke, suszuko Gafney.
— Andriau Gafney, An

driau Gafney, pasakyk man 
kokia istorija, atsiliepe kokis 
tai drūtas balsas da garsiau, 
Gafney dirstelėjo aplinkui, nie 
ko neregėdamas.

Ir vela balsas szauke:
— Andriau, Andriau, pasą-

istorija, ir pasakyk isz kur at
siradai szia nakti?

— Ar tu nežinai kokia szia- 
dien turime nakti?—Atsiliepe 
Patrikais Rooney. Juk tai Vili
ja, Visu Szventuju, kada pu- 
siaunaktij atsidaro visi grabai 
d numirėliai kėlėsi isz jiuju. 
Nes mano, valanda jau prisiar-

Gal nekurie balsuotojai bus akyvi žinoti apie nekuriuos kandidatus kurie bėga ant 
augsztu urėdu Amerike ir bus renkami 8 diena NovemberioeN Pirmutinis pirmoje eileje 
yra Thomas Dewey, prokuratorius New Yorka ant Republikoniszko tikieto ant pavieto pro
kuratoriaus. George Earle ant senatoriaus isz Pennsylvanijos ant Demokratiszko tikieto. 
Sheridan Downey, isz Kalifornijos ant Demokratiszko tikieto, kuris ketina padaryti tiesas 
kad kožnas senukas aplaikytu po 30 doleriu ant menesio. Žemutinėje eileje yra: Lecerett Sal- 
tonstall ant gubernatoriaus, isz Massachusetts ant gubernatoriaus ant Demokratiszka tikie
to. Gubernatoriaus Elmer Benson isz Minnesotos ant to paties ciinsto. Philip LaFollette teby- 
ris gubernatorius isz Wiscpnsino kuris bėga ant to paties dinsto. _ "
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