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IsZ Amerikos MILTINE■LIGA SUSINESZE su kitu'duktė nužudė

MOTERE ISZGERE
PAINTUKE GUZUTES

IR MIRĖ

PAVOGTAS MAISZIUKAS 
MILTU, SERGANTI MOTE

RE, DAKTARAS IR 
PALIOIJ ANTAS.

VYRAS SEKE PASKUI; UŽ
TIKO IR NUŽUDĖ.

SAVO MOTINA
“Ausys” Kurios Girdi Kada Atlekia Eroplanas

VYRAS SKUNDŽIA SALIU-
NINKUS ANT $105,000.

Chicago. — Mrs. Antanina 
Richiniene, 20 metu, atėjus in 
saliuna Petro Vaicziuno ir Po- 
vylo Szakeno ant 147 N. 15-tos 
ulyczios, susilaižino su kokiu 
tai Ignu Kunskiu kad iszgers 
paintuke arielkos in valanda 
laiko, už penkis dolerius. Ignas 
davė moterei pinigu kad nusi
pirktu bonkute arielkos ir mo- 
tere pradėjo gerti bet vos isz- 
tusztino treczdali bonkutes, pa
sijuto nesveika ir už keliu mi- 
nutu mirė. Veliones vyras už
veda teismą priesz saliuninkus 
ant 150 tukstaneziu doleriu. 
Tiesos nepavelina saliuninkui 
duoti pervirszinai gerti žmo- 
niems. Badai pati Vaicziuno 
prasergejo jauna motere kad 
negertu tiek bet ji jai atsake 
kad žino ka daro ir kiek ji ga
li szgert guzutes.

Philadelphia. — Mikolas Po- 
dulka nuo senei nužiurinejo sa
vo pacziule buk ji atlankinejo 
kambarį kokio tai žmogaus kur 
praleisdavo su juom linksmas 
valandas. Ana diena motere 
iszejo su savo asztuoniu metu 
šuneliu ant paveikslu, palik
dama jiteatrelije ir nuėjo pas 
savo mylima. Vyras seke pas-

UŽDRAUDĖ JAI DRAU
GAUT SU JAUNIKIU.

NORĖJO APSIPACZIUOTI 
TIK ANT TRIJŲ MENESIU.

Scranton, Pa. — Kokis tai. 
Slavokas, ate jas in.suda, pa-* 
reikalavo nuo rasztininko kad 
jam iszduotu laisnus ant apsi- 
paeziavimo ant trijų menesiu. 
RaSztininkas iszgirdes toki pa- 
reikalavima vos nesukrito ant 
grindų bet kad buvo drūtas vy
rukas, užsilaikė ant kojų už
klausdamas “Džiano” del ko 
jis nori ženybu laisnus tik ant 
trijų menesiu. Ant ko “Džia- 
nas” atsake:

“Vėl, mister, asz nenoriu ap- 
sipaeziuot ant gero nes turiu 
tevyneje paezia ir kelis vaikus 
o mano boba gali atvažiuoti bi
le diena ir noriu su -savo paezia 
gyventi bet man nubodo gy
venti vienam be bobos ir noriu 
apsipaeziuoti nors ant trumpo 
laiko.”

Laisnu “Džianas” negavo ir 
apleido kancelarija nusiminęs.

Milwaukee, Wis. — Stasys 
Zlomek, gyvenantis Hamtram- 
ke, pavogė maisziuka miltu 
vienam isz czionaitiniu sztor- 
ninku, Reimundui Heil, kuris 
turėdamas nužiurejima ant 
Stasio, pasiėmė palicijanta ir 
nusidavė pas ji padaryti krata.

Kada inejo in stuba, rado kui. Kada motere sugryžo na- 
Zlomekiene skutant bulves, sė
dinti lovoje o ant paliepimo 
palicijanto kad atsikeltu isz lo
vos nes nužiurinejo motere kad 
ka tokio slepia, toji pradėjo 
rėkti gvoltu kad jai ka toki su
judino viduriuose.

Vyras pribėgės prie palici- 
janbo suriko: “Ka jus ežia po 
velniu jeszkote, mano motere 
labai serga.”

Moterėle ■ pradėjo dejuot ir 
stenet ir atsigulė in lova. Sztor- 
ninkas pasiliko o palicijanta 
iszsiunte kad atvestu bob-dak- 
tarka kad isztyrineu priežasti 
staigaus apsirgimo poniutes 
Zlomek’ienes. Atėjus bob-dak- 
tarka apžiurėjo “ligone” ap- 
reikszdama kad jai nieko ne
kenkė bet szale jos kas tokis 
guli. Pasznabždejus palicijan- 
tui in ansi, 'tasai priėjo prie 
serganezios, atidengė kaldra ir 
sztai rado gulinti szale sergan
ezios... pavogta maisziuka 
miltu. Vyras užmokėjo už mil
tus ir kasztus nes nenorėjo kad 
apie jo moterėles “miltine li
ga” kas dažinotu bet toji žinia 
greitai pasklydo po miestą ir 
dabar visos moteres apie ja 
kalba kad “turėjo miltini bei- 
boka”.

mo, vyras pradėjo iszmetinet 
jos apgaudinejima r pasileidi
mą o kada barnis daejo ly 
augszcziausiam laipsniui, Mi
kolas paleido in savo paezia 
tris szuvius, užmuszdamas ja 
ant vietos. Mikolas per tai in- 
puole in nerviszka liga ir rei
kėjo ji nuvežti in ligonbute kur 
ji sergsti palicijantas ir kada 
pasveiks turės stoti in suda 
ant atsakomybes.
jo klausinėt kaimynu bet kai
mynai apreiszke buk jo mote- 
res nemate jau kėlės dienas. 
Ant galo vienas'isz mažesniu 
vaiku pasakė tėvui buk mama 
yra užkasta tvarte, tėvas pra
dėjo ten -kast ir rado lavona sa
vo paezios. Prispyrė dukrele 
kad pasakytu teisybe ekas at
sitiko su motina ir toji prisipa
žino ..ka padare jsu. motina, sa
kydama buk tai padare isz pik
tumo kad motina nepavelino 
draugauti su bernu kuris dirbo 
ant artimos farmos. Duktė mo
tina nuszove su tėvo karabinu 
po tam nuvilko in tvarteli kur 
ja užkasė.

Nisbėtt, Mo. — Szesziolikos 
J metu duktė Alfredo Gilpen pri- 

I sipažino buk tai ji nužudė savo 
'motina ketures dienas adgal už 
tai kad motina uždraudė jai 
draugauti su mylimu kurio 

'motina, nekepto. Kūnas moti
nos likos surastas mažas tvar
telyje užpakalyje namo. Tėvas 
dirbo ant nauįjo geležinkelio už 
keliolikos mvliu o motina su 
vaikais dažiiirinejo maža far-/cr j
mukia. Taja. diena duktė nuva-

|žiavo su troku apreikszti levui
Imk motina įstaigai apsirgo.
Tėvas parvažiavo namo bot 
moliuos niekur nerado. Prade,

NUSZOVE SAVO BOBUTE 
MANYDAMAS KAD TAI 

VAGIS.
Shreveport, La.,—Rūpestin

gumas bobutes Francs Darnell 
71 metu amžiaus kuri nakties 
laike atėjo dnĮkambareli savo 
anūko Harry Land, kad ji už
dengti -su kaldra, kad jam ne
būtu szalta,. buvo priežastimi 
jos mirties. Anūkas taja die
na pribuvo in sveczius isz Tek-, 
su, atlankyti bobute, kurios 
nemate kelis metus. S taigai 
pabudins ' isz ‘ miego, anūkas 
mane kad tai vagis, pagriebė 
revolveri isz po paduszkos ir 
paleisdamas szuvi in bobute 
užmusze ja ant vietos.

Ana.diena Amerikoniszka kariuomene pszbande szitas 
ausis” kurios išzgirsta greitai atlekenti eroplana kuri gali 
uojaus sunaikinti armotoš su pagialba žibinežiu.

PAVOGĖ PAPEROSUS, PA
SLĖPĖ JUOS... ATMIN

KITE KUR.
Jersey City, N. J. — Patogi 

Margarieta Sullivan, 19 metu 
raudon-plauke Airisziuke, isz- 
eidama isz paperosu dirbtuves 
atkreipė ant saves atyda for- 
mano kuriam Margarieta isz- 
rode storesne ne kaip iszrode 
itaji ryta kada atėjo in darba. 
Margarietuke likos nuvesta 
ant palicijos ant kratos. Kada 
jos užklausta ar paėmė papero
su, atsake kad “taip”. Tada 
palicijantas užklausė jos: “kur 
juos pašiepei”? Mergina atsa
ke: “mano blumersuose, ir ka 
dabar darysi, ar ju jeszkosi”?

Palicijantas paraudonavo 
kaip žiedelis bet užtikrino Mar- 
garietukei kad nemano daryti 
ant jos krata tik paliks tai del 
moteriszkes palicijantes kuri 
tuom užsiima. Kada motere pa
dare krata, rado jos kelnese net 
35 pakelius paperosu.

MOTERE SUKAPOTA KIR
VIU; PINIGAI DINGO 

ISZ SZIENIKO.
Almanade, La. — Gulinti sa

vo kambarėlyje su perskelta 
galva kirviu, 36 metu Mrs. Vic
toria Nickelo likos surasta per 
jos vyra. Tikslas žudinstos bu
vo vagysta nes 560 doleriu, ku
rie buvo szienike, dingo. Nužu
dytos vyras, kaipo ir burdin- 
gierius likos aresztavoti. Vyras 
surado lavona savo moteres 
prie baczkutes vyno, kuri rado
si tame kambarėlyje ir mano
ma kad motere turėjo tame lai
ke leisti vyną in uzbona kada 
jai likos užduota ypas per gal
va. Palicija daro tolimesni ty
rinėjimą ir yra tosios nuomo
nes kad vyras žino daugiau 
apie nužudymą paezios ne kaip 
apie tai nuduoda.

SUMUSZE TĘVA, UŽDEGE 
NAMA IR PATS NUSIŽUDĖ.

Dillsburg, Nev. —■ William 
Spencer, 28 metu amžiaus, ban
dė nužudyti -savo tęva net -ke
turis sykius bet jam tas darbas 
nepasisdke. Tėvas yra G7 metu 
amžiaus. Paskutiniu sykiu szo- 
ve in tęva tris sykius bet senu
kas norints likos sužeistas -pa
vojingai, inbego in stuba ir už
rakino duris. Tada tasai iszga- 
ma inbeges in tvaria uždege 
viską, paleido sau kulka in 
smegenis ir sudege deganeziam 
tvarte. Senukas pasveiks isz 
savo žaiduliu. Sūnūs nesenei 
likos paleistas isz kariuome- 
niszkos tarnystes nes sirgo pro
to liga ir buvo netikės prie to
limesnes tarnystes ir nusiuns- 
tas namo.

TURĖJO DU NAMUS, TRIS 
AUTOMOBILIUS IR DARBA 

PRIE WPA.
Pittsburgh, Pa., — Valdžia 

apskundė Frana Fleminga, 
darbininika-s prie WPA pro
jekto, kuris dažiurinejo darbi
ninkus, aplankydamas ant me
nesio 150 doleriu algos. Fle- 
mingas aplaike palikimo po 
mirusiai bobutei $70,000, bet 
toliams dirbo prie WPA,
rints turėjo du namus ir tris 
automobilius. ____ =i._

no-

10 METU MERGAITE ISZ- 
TEKEJO UŽ 34 METU 

ANGLEKASIO.
Prestenburg, Ky. — Mažute 

Rože Columbus, 10 metu, ana 
diena likos suriszta mazgu mo
terystes su 34 metu anglekasiu, 
Fleming Tackett, kuris sakosi 
kad gavo gera gaspadine. Fle
ming buvo naszliu ir susipaži
no su mergaite tik tris mene
sius adgal. Motina noringai su
tiko kad jos dukrele teketu už 
jo nes jis buvo geras darbinin
kas. Jauna motere turės da 
lankytis in mokslaine meta lai
ko. Tieji žmones gyvena tarp 
kalnu ir mažai turi apszvietos 
ir mažai dorybes. _ _____

PRIGIALBEJO MOTINAI 
NUŽUDYT IR PASLĖPT 

PATĖVI.
Clayton, Mich. — Karolius 

Buczak, 1G metu vaikas, prisi
pažino palicijai buk jis prigial- 
bejo motinai nužudyti savo pa
tėvi, Augusta Konecki, po tam 
su -savo broliuku, 12 metu, isz- 
veže lavona su vežimuku ant 
geležinkelio kur vėliaus likos 
surastas per einanezius darbi
ninkus in darba.

Karolius pabudo naktije isz
girdes barni tarp motinos ir 
patėvio. Paszoko isz lovos, pa
griebė kirvi ir kirto patėviui in 
galva o motina damusze ji su 
pagaliu o jaunesnis brolis kirto 
patėvi su špatu. Kada palicija 
aresztavojo motina, toji prisi
pažino prie kaltes, užtvirtinda
ma apsakinejima vaiku. Patė
vis tan-kei bardavosi su motere 
apie vaikus -sakydamas kad 
daugiau tuju “benkartu” ne- 
maitys.

TIK DABAR SURASTAS 
UŽMIRSZTAS TURTAS.
Mirovice, Vengrai.,—Finan

sų ministeris ana diena surado 
nętiketinai daug Visokiu bran
giu žemeziugu sinam geleži
niam kupare kuris likos padė
tas mimstei'ijos <sMarbe ant ap
saugojimo daugeli metu adgbl. 
Ministeris 
svarbiu dokumentu, kas kisza- 
s'i vieszpatystes užtemindamas 
kupara, 'tikėdamas, kad jame 
suras ka jeszko. Kada liepe 
ji atidaryt, nusistebėjo labai, 
paregejas jame daugybe opalu 
ir kitokiu brangiu žemeziugu, 
kuriu verte daeina ant keliu 
milijonu kroneriu. Bus tai di
dele pagialba del valdžios 
voti prieszai Vokieczius.

DRAUGUVE KURI NIEKO 
NEKALBA IR NESIUNCZIA 

SAVO VAIKUS IN 
MOKYKLAS.

Moskva, Russija.,— Rusisz- 
kas laikrasztis “Bezboznik’ ra
szo buk Rostovskoj. redyboj su- 
stitv'ere tikejimis'zka draugove 
tylincziu žmonių. . Toji drau
gavę ne kalba nieko in kitus 
žmona! 
kus k

p juos

liedami Bolšzevi- 
dinkanežius ir in 
Is Narei nesiun- 
5.:.te in mokyklas*

Ant turgu ir bromuose nieko 
nekalba tik ant pirsztu rodo. 
“Bezboznikas” apsaugoje val
džia, kad 'tuos tikimiszkus 
kvailius iszvaikyt nes’ yra tik
ru pavojum sklypo.

ko-

BERNAS PERMUSZE SAVO 
GASPADINE SU SZAKE.

Gleivitz, Vok.,— Czionais li
kos suimtas per palicije bernas 
Hans Glukmann, kuris tarna
vo pas naisžle Olmiutziene. Ka
da kiti darbininkai iszvažiavo 
in bažnyczia, bernas nudure 
motere -su szake ir manydamas 
kad ja nudure ant smert, ap
vogė narna, paimdamas visus 
pinigus 'kokius rado ir bran
genybes. Po kokiam tai lai
kui, motere atsigaivino, davė 
žinia kaimynams, kad ja nudu
re su szake josios, bernas. Pa- 
licija leidosi jeszkot berno, ku
ri rado antram kaime pas savo 
mylima. Dabar -sėdi kalėjime 
isz kurio negreitai iszeis.

ASZAROS KAIPO GYDUO
LE DEL VISOKIU LIGŲ.
London, Anglija.,— Kores

pondentas sugryžes isz Persi
jos, raszo apie nepaprasta to
nais būda gydymo visokiu li
gų -su pagialba aszaru. Kada 
Persiszki daktarai dagirsta 
buk kas tokis mirė, bėga in ta- 
ji narna ir duoda kožnam 
szmoteli vatos o kada jie pri
verkia pilna vata, tada dakta
ras paima ir iszspaudžia asza- 
ras iii bonkiute ir duoda kita 
szmoteli. Aszaras laiko del 
gydymo, visokiu ligų ir tik ta
da buna naudojamos kur kiti 
vaistai neprigialbsti. Tasai 
korespondentas nemažai prisi
juokė, kada pamate tūla dak
tarą duodant kelis laszus asz
aru del ligonio kuris vėliaus 
mirė.

SENIAUSIAS

MIESTAS NETURI
PINIGU

MOKYKLOS UŽDARYTOS.

Dayton, Ohio. — Isz priežas
ties kad miestas neturi pinigu 
ant užlaikymo mokyklų, 34 
tukstaneziai mokiniu ir 1300 
daraktorių padare sau ilga va
li acija pakol miestas jiems už
mokės užvilkintos mokesties. 
Mokslainiu valdžia tikisi nuo 
valdžios, 240 tukstaneziu dole
riu bet tieji pinigai užteks lyg 
Sausio menesio ateinanti meta.

VOKIECZIAI VARO LENK 
ISZKUS ŽYDELIUS ISZ 

VOKIETIJOS.
Berlinas, Vok.,— Vokiecziai 

vela uždavė smalku ypa del 
žydu gyvenaneziu Vokietijoj, 
kurie yra Lenk-isz'ko gimimo. 
Vokietijoj randasi apie 55,000 
žydu. Tukstaneziu žydu jau 
iszvežta su ju szeimynos. Ar 
Lenkai priims tuos vargszus, 
kurie neturi tėvynės, tai n-eži- 
ne? Daugelis isz tuju žydu 
patrotino savo ukesysta ir 
negales sugryžt adgal kur gi
mė.

MIRĖ
ŽMOGUS ANT SVIETO.
Bukarest, Rumunija.,— Kai- 

meilje Onchesti-Ciurgia, mirė 
seniausias žmogius ant svieto 
kuris susilaukė puikaus am
žiaus 122 metu, vadinamas 
Uja Macaneatca. Tik kėlės 
sanvaites adgal senukas džiau
gėsi gera sveikata ir dirbo ant 
lauko, prigialbedamas savo sū
nui apdirbineti dirva. Senu
kas turėdamas 14 metu, eme 
dalivas prieszais Turkus 1830 
mete. Vėliaus teipgi revoliu
cijoj 1848 ir 1877 mete kareje 
prieszais Turkus su Russiją-.

VOKIECZIAI KER-1 
SZINA LIETUVAI

KAD SU JA PADARYS 
KAIP SU CZEKAIS.

Berlinas, Vok. — Vienas is£ 
vakl'iįsaku' Vokiszku laikrase- 
cziu sziandien apgarsino, buk 
su Lietuva gali atsitikti pana- 
szei kaip atsitiko su! Czekoslo- 
va'kija, jeigu nesutiks duoti 
liuosybia Vokiecziams Klaipė
doje. Vokiszki Klaipediecziai 
spiresi liuosybes ir nori tiesoj 
nes ju randasi Klaipėdoje 
daugiau ne kaip Lietuviszku 
gyventoju. Ar tasai kersztas 
bus iszpildy'tas tai nežine, bet 
Lietuvei apie tai visai nesirū
pina.

UŽDEGE GRINDŽIA, KAD 
LAIMĖTI PENKIS 

GRASZIUS.
Lodz, Lenk.,—■ Kaime Žyt- 

niia, sudege grinezia Margarie- 
tos Mikoszienes ir kaip vėliaus 
isztirineta, tai ja padege 15 
metu Stalsys Kūliką. Vaikas 
susilaižino su savo draugu 
Antanu Kalinausku, kad ta 
naktį kils ugnis pas Mikosziie- 
ne ir teip atsitiko, laimėdamas 
penkis graszius. Vaikas likos 
aresztavo'tas.

5,900 MSKSi’KCNU =
ATIDARĖ BAŽNYCZIA.

J Mexico, Miestas., — Penki 
ttukstaneziai Kataliku mieste 
Misantla, Vera Cruz redyboj, 
paėmė tiesas in savo rankas ir 
atidarė Ka'talikiszka bažny- 
czia, kuria valdžia buvo užda- 

■ rus asztuonis metus adgal. Gy
ventojams nubodo laukti, kad 
valdžia atidarytu bažnyczia 
kaip prižadėjo, todėl patys su
sirinko prie bažnyczios ir ja 
atidarė.

LAUKINIS SZTAMAS SUĖ
DA SENUS IR NETINKA

MUS ŽMONIS.
London, Anglija.,— Laukin

is sztamais žmonių vadinamas 
Tierra Del Fuego, Afrike, gal 
yra vienas isz tamsiausiu ko
kius galima užtikti toje apy
linkėje. Vyrai yra nedidesni 
kaip puspenktos pėdos, vaiksz- 
czioje visai nuogi kaipo ir j u 
moterys. Valdžios virszinin- 
kai dažinojo, buk tiejei lauki
nei praeita menesi suede dvi- 
deszimts senu žmonių, nes tai 
juju tokis paprotys. Kada vy
rui nubosta sena motere, tai 
suszauke savo kaimynus ant 
toj o'1“ pikniko” užsmaugė savo 
“boba” ir pasidalina kepsniu 
su kaimynais, po keliu dienu 
iszrenka sau jaunesniu ir gy
vena toliaus.

PADARE ISZMINTINGAI.

Kokiu tai badu tamistos su
sipažinote su miestu Rymu in 
laika keturiu dienu? Tai ne
galimas daiktas.

— Matai tamisele, tai labai 
lengvas būdas. Mano pacziule 
atlankė visas bažnyczias, duk
tė visus muzejus, o asz visas 
karczemą$,



“SAULE” MAHA.NOY CITY, PA.

Kas Girdėt
džiausiu nemandagumu su- 

jglamžyt laikraszti arba isz- 
draikyta ji numest ant stalo. ISZ LIETUVOS AUDRA PADARE DAUG 

NUOSTOLIU.
Kuszleikiai.,— Ana diena

Szuo Priėmė Ant Iszauginimo Kate ir Zuiki

Poniute Gladys Carlston, isz 
Ridgewood, Kans., kuri nevos 
pasninkavo apie 30 dienu, per- 
iauže savo pastanavijima ir vė
la pradėjo valgyt. Toji neisz- 
manele geide priverst savo vy
ra kad prigulėtu prie jos baž- 
nyczios bet vyras buvo užsikie- 
tejas ir nesutiko ant meldimo 
savo pacziules. Bobele insiuto 
ir sumanė pasninkaut pakol 
jos vyras atsivers. Bet vyras
nebuvo kvailys ir nesutiko ant 
to, kalbėdamas sau: “tegul bo
ba pastimpa isz bado o asz pa
siliksiu tuom, kuom esmių” — 
ir dalaike savo žodi.

Gal tai pirmutinis vyras ant 
svieto kuris perlauže “upara” 
savo bobos ir nesutiko ant jos 
užsispyrimo. Priguli jam už tai 
Vytauto medalis.

Londono laikraszcziai pla- 
cziai apraszineja apie sziadie- 
nini gyvenimą vaiku Sovieti
nėje Rusijoj o ypatingai apie 
studentus kurie yra labai susi- 
demoralizave (isztvirkia).

Paleistuvysta vaiku baisei 
platinasi su kožna diena. Mer
gaites nuo 12 lyg 15 metu yra 
neszczios, vaikai einanti in 
mokslaines serga visokioms ve- 
neriszkoms (lytiszkoms)' li
goms nuo paleistuvystes ir tai 
nuo 50 lyg 80 procento.

Dabar valdžia atidarinėja 
Moskvoje ligonbutes ant 'gydy
mo tuju nelaimingu auka pa
leistuvystes. Da to nebuvo gir
dėt kad panaszus padėjimas 
vieszpaitautu kokiam apszvies- 
tam sklype. Net kraujas gyslo- 

^^^gsta,mojant kąs toje ne-, 
laimingoje Rusijoj sziadien de
dasi. Kur nėra tikėjimo tik pa
niekinimas Dievo, tokis ir gy
venimas žmonių.

Ypatingai turime su laikrasz- 
cziais gražiai apsieiti kur tau 
duoda pasiskaityt už dyka ar
ba kokia knygute. Gerai ateiti 
pas savo kaimyną ar dranga 
pasiskaityt laikraszti bet tu isz 
jo joVala padarai, sumaiszai, 
sulaužai ir sau iszeini. Tau isz- 
ėjus, žmogus turi laikraszti 
isztaišyt ir sudėti. Jeigu tau 
tavo kaimynas ar draugas ne
sigaili duoti tau pasiškaityt 
laikraszti tai ji sugražink kaip 
buvo.

SENAS ŽYDAS PABĖGO 
SU TARNAITE.

Žydu spauda isz Ukmergės 
pranesza: kad tenai 60 metu 

1 amžiaus žyd'as, antra karta ve- 
des, ežiomis dienomis pabėgės 
nuo savo žmonos su -savo jaiUr 
na tarnaite, nežyde. Szis in- 
vykis Ukmergėje šukele daug 
kalbu. Pabėgėlis su tarnaite 
s’aviiszkiu jieszlkomas, bet lig 
sziol jo surasti nepavyko.

ežia praūžė didele audra, pa
darydama ūkininkams dide
lius nuostolius. Nuplesze 
sziiaudu stogus, aplaužė sod i 
medžius, nupjauta vasarojui nu- 
nesze in miszkus, isznesziojo 
po laukus. Nuostoliai yra, ih- 
statymas nuostoliaus atlyginti 
taip pat yra, bet tuos nuosto- 
ius sunku aps'kaicziuoti ir in-' 

rodyti. Audra siautė: Gruzdžiu, 
Kurszenu, Papilės ir Kruopių 
vai.

Sztai vaisei insikiszimo uosz- 
ves in szeimyniszka gyvenimą 
Frazier Scott isz Wheeling, 

tW. Va.:
Karolina Scott apskundė sa

vo vyra buk jis aplaistė ja 
karszta kava, mete in ja tele
foną ir iszvadino bjaureis žo
džiais, per ka sudžiūvo ant 30 
svaru mažiau in laika trijų me
nesiu nuo isztekejimo su ja. 
Todėl Karolina nenori ilgiaus 
gyventi su tokiu vyru o sudžia 
davė jam persiskyrimą.

Vyras visa kalte szeimynisz- 
ko nesutikimo sudėjo ant uosz- 
ves kuri jo paczia visaip pa- 
kurstinejo ir mokino ja kad 
vyra laikytu po “pantapliu” o 
to vyras negalėjo nukensti. 
.Uoszve iszvare bet ir pacziule 
nenorėjo būti namie be motinė
lės — ir szeimyna persiskyrė.

Kada raszejas karta nuėjo 
pas poną biznierių praszyda- 
mas kad duotu apgarsinimu iii 
“Saule” tai tasai atkirto kad 
szadien biznierei nesigarsina 
laikraszcziu^e tiktai per rei- 
dio. Bet asz jam pradėjau aisz- 
kyt kad pagal apgarsinimo 
bjura A.N.P.A. tai biznierei ap- 
sigarsina daugiau laikrasz- 
cziuose ir ant davado pridū
riau jam sekanti skaitliu:

Visokios 45 aptiekoriszkos 
kompanijos iszdave praeita 
meta net 9 milijonus doleriu 
ant apgarsinimu laikraszcziuo- 
se, $2,908,596 magazinuose o 
$1,903,612 ant reidio.

36 kompanijos iszdirbimo vi
sokiu toiletiszku preparatu 
iszdave laikraszcziuose $9,705,- 
000, magazinuose $10,434,943 
o per reidio $3,473,943.

62 kompanijos visdkiu mai
stu iszdave $17,460,000 laik- 
raszcziams, $13,153,156 maga
zinuose o per reidio $7,344,764.

9 kompanijos muilo iszdave 
$2,845,000 laikraszcziuose, $4,- 
842,107 magazinuose 0 per rei
dio $691,766.

9kompani Įs iszdirbimo yi: 
šokiu kendžiu ir kitokiu saldu
mynu iszdave laikraszcziuose 
$2,555,000, magazinuose $866,- 
995 o ant reidio $581,526.

Arba kad 242 didžiausios 
kompanijos iszdave ant apgar
sinimu laikraszcziuose 116 mi
lijonus doleriu, magazinuose 
52 milijonui doleriu b per rei
dio tiktai už 52 milijonus dole
riu.

Ponas biznierius tik pastate 
akis, gilei atsiduso ir tarė: “Po 
szimts knipeliu tieji biznierei 
iszduoda daug pinigu ant ap
garsinimu. Tekite 5 dolerius ir 
indekite apgarsinima mano 
biznio in “Saule”. Mažai tasai 
biznierius suprato verte apgar
sinimo pakol jam iszaiszkinom.

KIAULE APDRASKĖ 
ŪKININKĄ.

Punia., — Butrimonių vai., 
Ūkininkas Kązakeviczius norė
jo uždaryti kiaule su parszia- 
kais in tvaria, bet parsziukams 
greit nesulipus norėjo juos su
kelti. Nutverus parsziuka, jis 
sužvigo. Tuomet kiaule szoko 
ant ūki. Kazakevicziaus ir ji 
pradėjo draskyti. Bet iszgir- 
de triukszma atbėgo jo szeimos 
nariai gelbėti. Tik subėgus 
daugiau žmonių pavyko kiau
le nuvyti. Kazakeviczius bu
vo gerokai sužeistas, kuriam 
net reikėjo ir ligonbutej keletą 
dienu pagulėti.

TRYS VAIKAI PASKENDO; 
KETVIRTA ISZGELBEJO.

Sziomis dienomis Mažei
kiuose inkrito in szulini ir pa
skendo Klinczienes 4 metu 
amžiaus vaikas. A. Panemunes 
vals., Sausziliui klaime inkrito in 
kūdra ir paskendo Abugelie- 
nes keturiu metu vaikas. Mo
sėdžio vai., Tauru kaime, Pau
lausko kūdroje rastas paskan
dintas naujagimis. • Motina 
jieszjkoma^ięaipedoje in Dan
ge buvo iškritus penkių metu 
amžiaus H. Taleikyte, bet dar
bininkas ja isztrauke ir ligon- 
buteje pavyko atgaivinti.

ISZMEILINO ISZ 
KISZENES PINIGINE.

K. V., Panevėžy susitiko sa
vo pažins’tama panele ir norė
jo užfundyti. Ja ir jos drau
ge nusivedė in Rūtos restora
ną ir pradėjo vaiszintis. Kiek 
pasivaiszine, jie iszsiskyre. K. 
liiž keleto minueziu pasigedo 
netiaris kiszeneje pinigines, 
kurioje buvę apie 50 litu pini
gu, pasas ir kiti svarbus doku
mentai.

SUDEGINO SAVO 
TROBESIUS.

Eiskudžiu kaime, Papilio 
valscziaus, Julius Ikonas pa
degė savo gyvenama narna, 
nuo kurio (užsidegė kietis ir 
vežimine, kurie taip pat sude
gė. Nuostoliu padaryta dau
giau negu1 1,000 litu. Turtas 
neapdraustas. Ikonas buvęs 
ne visai sveikas.

JAUTIS SUBADĖ 
KERDŽIŲ.

Pakauskiu dvare, Alsėdžių 
Vals'cz., kerdžiui Povilui Sa- 
mauskiui iszginus. banda in 
ganykla, užpuolė ji to paties 
dvaro jautis ir subadė. Sa- 
mauskis taip smarkiai suba
dytas, kad vislab jo kūnas lyg 
sumaltas, sulaužyti kaulai, isz- 
leisti viduriai ir kt.

Teisingi Priežodžiai

Norints “Vurka”, paliceiskas szuo, neatvede savo szeimynos bet turi motiniszka pri
jautimą ir prisiėmė nepaprasta pora ant iszauginimo — maža zuikuti ir katinėli kurie netu
rėjo jokios prieglaudos. Ju namas randasi Los Angeles, Cal f.

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

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. ____
Adresavome: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

Nekurie sako kad vargszui 
neužsimoka gyventi ant svieto 
bet vargszai turi tiek smagu
mo ant svieto kad niekad ne- 
iszneszioja savo drapanų, ne
priima jokiu svecziu, niekas jo 
nepraszo paszialpos, negyvena 
augszcziau savo uždarbio, ne
sirūpina apie inkom taksas, ne
rupi jam jokis automobilius, o 
ant galo jeigu turi teisingu 
prieteliu tai apie tai greit isz- 
tyrineja. Sztai vienatinis 
džiaugsmas būti vargingu 
žmogum.
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Kaip skaitytojai turi elgtis 
su laikraszcziu: Perskaitęs sve
tima laikraszti niekados nepa
dek jo iszvirkszczio bet su- 
lankstyk taip, kaip buvo, ypacž 

jo. lua tai di-

AKYVI SZMOTELIAI
Mrs. IzabeleŲrbacli, isz New 

Yorko, nesehei pavedė visa 
gaspadorysta savo namo del sa
vo dvieju šuneliu, Berramo, 14 
metu, ir Jurgio, 12 metu, o pati 
instojo in Hunter kolegija mo
kytis kemijos.

* * *
Charles R. Meade, isz Blait, 

Nebraskos turi paproti praszy- 
ti jaunavedžio cigaro, kuri su
vynioja in popiera, padeda in 
skrynia ir ta pati cigara nu- 
siunezia tam paežiam “jauna
vedžiui” kaipo dovana kada 
tasai sulaukė savo 25 metu su- 
kaktuviu savo vedusio gyveni
mo.

* * *
W. G. Coxeter, San Diago, 

Kalifornijos auksorius, nese
nti užbaigė dirbti isz vieno si
dabrinio deszimtuko taca, du 
puodukus, cukrinyczia, ketu- 
res torielkaites ir tris szauksz- 
tukus. Galite dasiprasti kaip 
maži tieji dalykai. 

AMERIKIECZIAI MAŽIAU 
SIUNCŽIA PINIGU 

LIETUVON.
Lietuvos Žinios raszo: Ank- 

seziau prieszkriziniais laikais, 
isz Amerikos in Lietuva būda
vo a'tšiuncziiama apie 30 mili
jonu litu per metus, o nuo 1932 
metu kaip prasidėjo perlaidos 
mažėti, tai sumažėjo ligi 6-7 
milijonu litu per metus. Pra
ėjusiais metais isz Amerikos in 
Lietuva, paszto perlaidomis ir 
pe rbankus atsiusta 6 milijonai 
200 'tu'kstanczius litu.

UŽSIMUSZE NEPILNO 
PROTO MERGINA.

Barbora Masilionyte, Nau- 
jamiesezio miestelio nepilno 
proto mergina, nuėjo ana die
na in Vaiszvilcziu kaima ir ap
sistojo pas eiguli Ant. Laduka. 
Masilionyte pasiprasziusi La- 
dukienes nuėjo in daržine ir 
užlipusi an't bertainio atsigulė. 
Nakti Masilionytei prireikė in- 
szeit lauk ir belipdama nuo 
bertainio nukrito ir užsimu- 
sze.. Rytmetį Ladukas rado 
Masilionyte negyva gulinezia 
ant klojimo su sužalota galva.

§ Kuo gilyn eini in girria — 
tuo greicziau paklysi.

§ Gyventi yra sunku o mir
ti da sunkiau.

Tylėjimą* yra geriausiu 
atsakymu ant riksmo kvailiu.

§ Priimk čigoną in sveczius 
o jis tau -surdota pavogs.

§ Mokytas žmogus be užsi
ėmimo tai kaip debesis be lie
taus.

§ Kas turi tuszczias rankas 
—neturi prieteliu; žmogus su
renka. .. laikas paima.

§ Pakol žmogau apsivesi— 
pirma iszmokie vaikszczibti 
tiesiog in namus po darbui.

§ Niekas žmogui neatnėsža 
didesnio procento , kaip gera 
iszmintis ir sveikata.

§ Vyras visados gali turėti 
savo iszminti bet motere turi 
visados turėti “kas tai asz”.

§ Nemesk rožių tarp kiau
lių nes vietoje uostyt ju meilu 
kvapsni tai jas sumindžios.

§ Vienas centas padarys 
daugiau bildesio ne kaip tūks
tantis doleriu szilkineje masz- 
neleje.

§ Kitadols kalbėdavo: kirsk 
in stala tai žirkles atsilieps; 
sziadien kalbą: kirsk nekalta o 
jis atsilieps.

§ Žeme tai motina musu, 
kada visi nuo tavos atstums, ji 
viena, tave priglaus ir duos ka
pa.

§ Ant kapo tavo tik saulele 
tau szyies, menulis dirsteles 
ant tavęs ir vėjelis tave atlan
kys.

§ Nekurie praleidžia pini
gus del to, kad parodyt kitiems 
kad ju turi, bet toki isztikruju 
mažai ju turi...

l

§ Niekas žmogui neatnesza 
didesnio procento kaip gera 
iszmintis ir sveikata.

; I
§ Nekurie žmones yra tik 

tada mandagus kada tasai 
mandagumas jiems nieko ne- 
kasztuoja, kiti vela yra pilni 
mandagumo bet tik del tuju 
kas jiems už tai užmoka. —F.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprašomas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka1 apraszymas, 202 pus. 35e

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų-: Nedarykia 
sic rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių 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 tursi
nėja 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 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jr.rf Is; Galinga ypata galybe meiles; 
Ilaganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakai tymai 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 apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisci 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 au
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 R^zbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ......................................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
nkialbtojas. 63 puslapiu.. ... .15c

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

No. .124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana 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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ............................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolet 
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........

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

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtas 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 Ketutrios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ............................  20c

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

No. 142 Tryš 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 zokoninka 
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 kuėzios nakti.. 
61 puslapiu ..................   15c

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ............................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu...................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tamas; 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 Visloš: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................... 15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 46 
puslapiu .....................  15c

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; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budinę; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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
gi naktis-:-Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................: 10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
■Lozorius; Narsi mergina; Užvydua 
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. 25<J

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziauczlaus 
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, SO 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikta 
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........2be

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

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsima# 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig’o 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; 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 .........................................15e

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........................ 35o

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke .............................................15«
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Viena isz Daugelio
Bet darbdavis jos akiu nematei 
Ji nenorėjo, jis negalėjo su
prasti szitu nebyliu, vienkart 
puikiai—poetiszku akiu: krau
jas muszesi jam in galva, pla- 
ezioji kakta paraudonavo, apa
tine lupa sukrutėjo, riebusis 
pasmakrys nusikorė, tarsi nie- 
kiszkasis gabalas mėsos. Jis 
nedasovejo už kontoro. Iszejo 
ir su iszverstomis akimis, vi
sas drebėdamas, patraukė ja 
paskui save už kontoro sznabž- 
dedamas: “ateisi, sakyk, atei
si? Busi laiminga!”

I.
New Yorke ant gatves Broad

way ant vieno milžiniszko na
mo matyt araszas “N.N., fab
rikantas vyriszkuju kelnių”.

Ant augsztutiniu tožiu gir
dėti kurtus oszimas užianeziu- 
ju maszinu; ilgųjų stalu, prie- 
szai elektriszkuosius žiburius 
stovi paniurus darbininkai; ju 
rankos kruta tarsi automatisz- 
kai, ir visi jie, isz vien suėmus, 
padaro viena milžiniszka ma- 
szina. Prakaitas stambiais la- 
szaiš liejasi nuo ju paraudona
vusiu veidu; tylus, susirupine, 
kožnas inknybes in savo darba. 
Akis savo jie neretai nukreipia 
linkon didelio laikrodžio ant 
sienos. Rodykle slenka lėtai, 
monotoniszkas taksejimas in 
nerimauti invaro. Bet sztai 
linksmiau pasidarė: laikrodis 
iszmusze penkias; kožnas meta 
darba ir paeiliui staeziais ir 
anksztais trepais leidžiasi že
myn in “office”.—

Prie kontoro sėdi sutukes 
vyriszkis ne tai senas bet nei 
ne jaunas ir gana ramiai žinda 
primke ir dalina darbininkams 
isz anksto parengtus kopertus 
su menkomis užmokestimis už 
surokuotas darbo dienas, ady- 
nas, minutas ir sekundas*

Visi darbininkai iszvaiksz- 
cziojo kas namon, kas in kar- 
czema, apart vienos dailios 
juodbruvaites, kuri kodėl tai 
da ilgai stovi prie kontoro. 
Darbdavys žiuri in ja žerinezio- 
mis akimis, kaip intužes žvėris 
in užkluptąjį ereli.

— Ka-gi taip ilgai misliji?— 
sznabžda jis — nejaugi tu turi 
norą dirbti už keturis dolerius 
bu centais prakaituojant per 
visa sanvaite? Nemislyk ilgai, 
Berta!

Tarsi elektriszkoji srove per
bėgo per visas jos gyslas, krau
jas pradėjo virti ir muszesi vei
dan, raudonumas apipylė jos 
apskritu szviesu veideli, kokia 
tai ugnele sprogstanti kibirksz- 
timis, sužibėjo jos didelėse juo
dose akyse; krutinę pradėjo 
kilnotis; ji nublanko drebėda
ma visu kunu, lupos krutėjo, 
tardamos kokius tai neaiszkius 
žodžius...

— Asz naszlaite, — isztare ji 
pagalinus su didele sunkenybe.

— Tai-gi tai, — skubiai pri
tarė darbdavys, — tu vargin
goji naszlaite, bet kodel-gi? Ne
karta meldžiau-gi asz tave: at- 
eikie pas mane, pas mane rasi 
tu namus, pasigėrėjimus ir mei
le, rasi daugeli visko, apie ka 
tu, vargingoji naszlaite, nei 
nuovokos neturi.

Vargszes merginos kojos su
sirietė, visas jos kūnas drebėjo 
tarsi karsztligeje, mislys py
nėsi ir sumaiszyti vaizdui 
szmekszteziojo jos vaidentuvė
je: motina mirsztanczioji szal- 
toje ir priszvinkuisioje grinte- 
leje ant suvelto guolio; virene 
ir mediniai sunykę rakandai; 
jos suplyszusieji czeverykai; 
dirbtuve ir asztrus 
maiši darbininku... 
dailiai iszstatyti 
krautuvių auksiniai 
puikus drabužiai... 
norama neaiszkiu, supainiotu 
vaizdu maiszesi jos vaidentu
vėje, ji mate visus szituos vaiz
dus, tarsi per tamsu, aprūkusi 
stiklą; galva sukosi, ji kone 
parpuolė. Ji nusistvere už 
briaunos kontoro ir stovėjo ne
krustelėdama, tarsi murmuli- 
ne stovyla ir tiktai jos akys ka 
tai kalbėjo, ko tai melde... sztai jau kiaura virtine metu.

juokavi- 
karietos; 
languose 
daigtai; 

Visa pa-

Jis palingavo savo garbiniuo-Į Jis pažinojo mane gera ir 
ta galva ir, mostelejas ranka, mergina... . 
isztare: “Jeigu szitaip butu tiek? ar ne vistiek negyvuliui, 
padaręs negras tai baltieji ji(kur ir kaip ji laidoja? Košeji- 

) ”, į mas už duriu pertrauke jos pro
tavimus; ji godžiai nukreipė

butu lineziavoja (pakorė)
II. į ravimus; ji goaziai nuxreipe

Trys metai perejo Bertai.savo akis linkon senelio ineju- 
kaip trys dienos. Szitie nelai- šio su bonka rankose.
mingieji trys metai taip isz-' — Nesirupinkie, Berta! sa- 
tvirkino jos notura kad be ap- .ko senelis. — Asz neturtingas, 
svaiginaneziu gerymu ji nega- bet... asz republikonas, asz 
lodavo užmigti.

Du menesiu vėliau, pavaka
re, dideliame name ant penktos 
avenue, puikioje grinezioje sto
vėjo Berta priesz veidrodi ir 
gėrėjosi savo liemeniu: “Szis 
viskas taip gerai, — sanprota- 
vo ji, —bet... ak, kodėl? jau 
vėlu... Perspektyva?.. Ka-gi 
gana viliojanti... Kodel-gi jam 
netikėti?.. Pagalinus, kam-gi 
jam buvo mane apgaudinėti?.. 
Bet... ak, tai baisu! Asz gėrė
jausi, asz taip branginau savo 
pagarbe... Ne, netiesa! Tokis 
bagoezius ir gentelmanas!.. 
Bet kodel-gi asz taip nublan
kusi? Ar-gi nepaprotys prie 
taip turtingu apystovu blogai 
atsilieptu ant manes? Bet ar-gi 
negeriau, nelinksmiau-gi dirb
tuvėje?. . Vėlu!.. ”

Jos mislys tapo pertrauktos 
pasirodymu jos medininko. Jis 
meiliai, bet be ceremonijos ap
kabino ja, pagniauže ir pabu- 
cziavo. Ji sudrėbėjo. Jo pasiel
gimas jai pasirodė per daug 
žiaurus. Ji ilgai žiurėjo in ji, , 
tarsi melsdama ir iszmetineda- 
ma; bet, atkąrtojam, bagoeziui ' 
nerupi akys, kad einasi apie ka 
nors rūstesni, kaip, pavyzdin, , 
apie eksploitavima svetimo 
darbo arba svetimo kūno. Jis : 
sudavė su savo galingąja ran
ka per jos apnuoginta peti. 
“Nesirupinkie, gyvensime sau!
— isztare jis linksmai. Po so- 
cziam užkandžiui nuvyko in 
pagal Turkiszka mada isztai- 
sytaji buduareli. Parvirtęs ant 
brangios Turkiszkos sofos, jis 
isz lėto mauke szampana. Ji 
pusnuoge, sėdėjo greta jo, vie
noje rankoje laikydama stiklą 
o su kita glostydama jo puspli
ke galva.

— Nustokite! — riktelėjo ji 
pusigireziu' balsu, kada jis pa
leido jai veidan kamuoli durnu 
isz savo Havaniszko cigaro.

— Meskie szalin! nieknie
kiai! — murmėjo jis. — Dide
le ponia!.. Pilkie!..

— Daugiau negersiu, nega
liu! — atsake jis. Ir kada an
troji ' bonka tapo isztusztinta, 
viskas aptyko...

Didelis buvo nusistebėjimas 
senojo negro (murino), jo le- 
kajaus, kada jis isz netycziu 
užėjo ant szito vaizdo: jis gulė
jo girtas ant sofos o ji — isz- 
sidraikius, kojos ant sofos o 
galva ant grindų. — “Regisi, 
tai jau szesztoji, — murmėjo 
juodasis Jack’is. — Broadway- 
iszkis fenomenas, mano ponas.
— Jis, paprastai sakant, nei 
kiek nesipiktino szituomi vaiz
du: jis kaip ir kožnas bevienas 
bagoeziu įlekajus, isz pat jau
nystes priprato prie tolygiu at
sitikimu, bet sziuomi kartu 
jam kaip ir tai nyku pasidarė:

1 Berta padare ant jo inspudi do- 
< ros ir lėtos merginos o ne jody- 

tojos isz cirko arba szansonet- 
• kos su kuriomis jam įtikėdavo 

tasytiesi ir atjausti ju naravus

------o------- .■ dora mės guli moteriszke. Jos pagel- 
Bet ar ne vis-gii tęs veidas sudaužytas, akys už

tinę, aplink kurias dideli mėly
numai; purvini marszkiniai su
draskyti, iszsekusioji krutinę 
nuoga, struoga žilu plauku vc- 
dyluojasi nuo puseziojimu ve- 
jalio; jos pamėlynavusios lu
pos putotos; kaulingos, iszdžiu 
vusios rankos atmestos guli 
antžemes. Policmonas kelis sy
kius paspyrė ja su koja; ji ma- 

. Bet kas ji to-
ledavo užmigti. Ji užmirszo ge- 'Umokratas, doleryje stokos ne-, 
da ir nusiminimą, ji isz anksto jaueziu, nesirupinkie! Ir abu tomai negirdi 
atmindavo gyvuliszkuosius pa- -sz eiles pradėjo bonka tusztin- kia? Tai Berta — auka beszir- 
geidimus savo meilininko, o jis! 
kaip keleivis, pakakinęs savo 
troszkuli; daugiau jau nereika 
lavo sumuszto sudyno.

Rudens vakaras. Smulkiai 
lynoja. Vejas uže isz visu pu
siu; rūkas užgulė visa miestą; 
liktarnos ant gatvių vos sping
so. Vasarinėje jaku te je, su 
Turkiszkuoju szaliku ant gai
vos, nelygiais, bet greitais 
žingsniais eina jauna moterisz
ke. Retkarcziais ji apsistoja, 
žiuri tolyn, sznabžda ka tai pa
ti sau, rankomis mojuoja. Ji 
priėjo galiaus prie stoties ele- 
veiterio ir apsistojo, tarsi nu
diegta. Trūkis priėjo prie sto
ties, ji sudrėbėjo, nublanko. 
Iszgirdusi baladojima ratu, 
szvilpima ir gera ji tarsi atsi
peikėjo; drebanezia ranka nu
sistvere už szlapios tvoreles, 
jos lupos neaiszkiai sznabždejo 
“neturiu pajiegos, negaliu pa
siryžti gulti ant szaltu szinu, 
tapti sutrinta, kaip varle. Bai
su!”

Kokis tai louferis patraukė 
ja už szaliko, ji atsipeikėjo ir 
pradėjo bėgti. Prabėgus apie 
pro keletą namu ji apsistojo: 
jos pajiegos mažinosi. Svyruo
dama, ji priėjo prie kokio tai 
namo ir atsisėdo ant trepeliu. 
Nuo greito ėjimo jos plaukai 
buvo i'szsisklaide, szalikas nu
dribęs ant pecziu. Ji žiurėjo 
prieszai save nieko nematyda
ma, aplinkų ja kupinai vieszpa- 
havo tyla...

— Nelaimingoji asz! — 
sznabždejo Berta, — kur pasi
dėti?..

Vela kupina tyla. Jai 'bent 
szmeksztels raudonas arba ža
lias žiburėlis pravažiavusio 
tramvajaus (ulycz-kario) bet 
Berta nieko nemato, jos sustin
gimas per daug didis, kad ga
lėtu atskirti daigtus...

— Berta! — suszuko kokis 
tai susikūprinęs senelis su ža
liais pavoritais.

Bertą, negirdejo. Senelis sto
vėjo nekrustelėdamas. Silpna 
szviesa liktarnos atsimusze in 
veidą Bertos.

— Berta! — sumurmėjo se
nelis,, dasilytejas jos peties.

Ji sudrėbėjo placziai iszpus- 
dama akis.

— Kas czionai?” — isztare 
ji vos girdimu balsu. Ji greitai 
pakilo, pasisuko in kita puse ir 
norėjo eiti.

— Berta! — suszuko senelis, 
užstodamas jai kelia: — Kas 
tamistai yra?

Ji pervede ji akimis nuo ko
jų iki galvai ir balsu pilnu nu- 
siininimo ir džiaugsmo, szuk
telejo: ponas John! — 
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Kakalys kūrenasi, elektrisz- 
kasis žiburys sznyszczia; Ber
ia stovi palei kakali ir szildo 
savo sustingusi kuna. John’as 
trina savo rankas, kosti ir, ap
kabinėdamas ja drebaneziomis 
rankomis, bueziuoja, spjaudo, 
kosti ir bueziuoja.

— Noriu gerti, — sumurme-
• jo ji.
' — Veikiai! — isztare senelis,
s ir greitai iszejo isz grinezios.

— Liktiesi czionai, pas ji!..

džio bagoeziaus...
-„_____ ------------ Linguoja policmonas galva, 

rupinkie! ir mane iszvijo jis J apžiūrinėdamas sustingusįjį
kaipo netinkanti prie darbo, [kuna ir su lazdgaliu rankose 

atidaro jis Bertai vartus ro
jaus... (Galas.

ti. Akys Bertos sužėrėjo. “Nie
ko — murmėjo senelis, — nesi-

pameni-gi, o juk paveizdingu 
asz buvau formaliu.”

— Menkniekiai szuktelejo 
Berta girtu balsu, — ne pirmu- 
tinai, mes, ir ne paskutiniai...

♦ ♦
Atėjo ketvirtas pavasaris. 

Per plyszius langinycziu in 
miegotuve senojo Jolin’o insi- 
skverbe saules spindulys, atsi- 
musszdamas in iszblyszkusi 
veidą Bertos, kuri miegojo sė
dėdama ant kėdės palei lova, 
kurioje gulėjo senelis John’as. 
Jos indubusios akys, pagelto
navęs veidas ir sarpais praži
lusieji plaukai aiszkiai liudijo 
apie, negailestingumą laiko. 
Sergantis John’as kartkartais 
sznarpe, tašomas priesz smer- 
tines agonijos. Kada Berta pra
budo, dvasia John.’o jau lankė
si danguose.

Su kapitalu 28 centu likosi 
Berta, John’ui mirus.

Ji atsidūrė ant kampo Bax
ter Street (viena isz purviniau- 
siu New Yorko gatvių, dau
giausia Italu apgyventa) atsi
remdama, in kede, ant kurios 
paprastai gentelmanai duoda 
savo batus nupucuoti.

Italas, valdonas szitos kėdės 
nustūmė ja ir, kada jis iszkele 
lanka, kad ja smogti, jis apsi
stojo; ranka nuleido ir jis savo 
akis insmeige jos veidan. Jiedu 
greitai susikalbėjo.

Pabudusi ji pamate save 
esant purvinoje ir anksztoje 
lindynėje Italo.

III.
Menuo nusileido. Nubodo 

jam žvalgytiesi in tamsius nak
ties vaizdus ir rieda jis sau at
silsi© delei in tamsuji mėlynu
ma. Iszdidi saule, pripratusi 
dienomis daryti visokius szpo- 
sus, iszkilmingai ateina užimti 
menulio vieta. Aprege apipylė 
durpine szviesa. Kanarka ba- 
goeziaus miegotuveje gieda 
rytmetine dainuszka...

Uždaryta karieta trinksi per 
brukuotas gatves. Naktine szo- 
keja szilkais apsirėdžiusi, nuil
susi skubinasi namon. Kazir- 
ninkas meta kazyres ir raivy- 
damasis baigia gerti savo por
teri. Pusgirte svietiszkoji po- 
pia persiverezia ant kito szono 
atsikreipdama in pasieni. Su- 
snudes konduktorius ant pry- 
szakio tramvajaus žiovauja ir 
trina akis. Prabudo kregžde, 
prabudo ir darbo žmones. Tar
si kerėtojas mostelėjo su savo 

. lazdžiuke: viskas urnai sukru
tėjo. Skubinasi, dirbtuvesna: 
nusiprausia ir nesiprausia seni

■ ir jauni, vyriszkiai, moterisz-
■ kės ir vaikai; rankose blekiniai 

sudyneliai su .szaltu maistu o 
kaip pas katra ir bonka pieno 
matyt.

Prekiotojai ant gatvių ir 
pedloriai, užtvenkė visa žemes
niąją dali dawn town’o riks
mas, oszimas ir klęgesis visur.

Ant kampo Orchard ir Hes
ter uly., (Žydiszkasis kvarta
las, biedniausioji ir purviniau- 
sioji dalis New Yorko) ant že-

FederalisRaszyto j u 
Projektas Apraszo Tau

tas, Kurios Sudaro 
Amerika

Prisidėjimas visu musu in- 
vairiu svetimos-kilmes žmonių, 
prie Amerikos pabudavojimo 
pilnai invertintas “American 
Guide” serijose, kurias paga
mino WPA Federalis Raszyto
ju Projektas. Kad nors labai 
daug medžiagos apie szituos 
žmones jau iifimta valstiszkose 
ir vietinėse vadovėliuose, ku
riuos pagamino WPA raszyto- 
jai, visas subjektas yra per di
delis pilnam apraszymui szituo 
budu. Ir todėl dabar iszleidžia- 
ma skaitlius knygų iszimtinai 
apie ypatingas immigrantu 
grupes ir vietas kurias jie sau 
insigijo vietiniame ir tautisz- 
kame Amerikos gyvenime.

“New Yorko Italai” prade
da jos apraszyma su kolonija- 
liszku dienu immigrantaiš ir 
gyventojais. Parodo priežastis 
dideles immigracijos isz tėvy
nės vėlai devynioliktame ir 
anksti dvideszimtame szimt- 
metyje. Papasakoja kokia role 
szitie Italijoj gimė žmones lo- 
sze iszsivystijime sziadienos 
New Yorko ir simpatiszkai per
stoto ju įsocialiszka, tikejimisz- 
ka ir kulturiszka gyvenimą. 
Ankstyvas kolonijalizavimas 
vietos kuri vėliaus tapo New 
Jersey, perstatyta “Szvedai ir 
Finai New Jersey,/ rankVedis 
sziais metais iszleistas atmin- 
cziai sziu metu tri->szim(mėti
nėms sukaktuvėms atvykimo 
John Minuit’o, Holando, ir jo 
Szvediszku sekeju ant kranto 
Naujo Pasaulio.

Kokia intekme 20,000 Armė
nu, kurie apsistojo Massachu
setts valstijoj per paskutine 
puse szimtmeczio, turi ant tos 
valstijos gyvenimo yra disku- 
suojama “Armėnai Massachu
setts”. Apraszymas invairiu 
Žydiszku socialiszku organiza
cijų Junig. Valstijose pasirodo 
“Landsmanschaften ’ ’, nesenei 
iszleista Žydiszkoj kalboj.

Tarpe panasziu knygų, ku
rias dabar gamina Raszytoju 
Projektas, yra knygos apie 
‘‘.New Yorko Žydus”, “New 
Yorko Vokieczius” ir “New 
Yorko Lotynus”. Taipgi bus 
tyrinėjimai apie “New Yorko 
Portugalus”, “Naujos Angli
jos Francuzus-Kanadieczius ’ ’, 
Specialiai raszytoju projektai 
Delaware, New Yorke, New 
Jersey, Marylande, Illinois, 
Ohio ir Michigan iszimtinai 
szvenezia laika istorijai etnisz • 
ku grupių tose valstijose.

Svarbiausias darbas Federa- 
lio Raszytoju projekto yra pa
gaminimas “American Guide” 
serijų, isz kuriu jau pasirodė 
apie 150 knygų. Tikslas szitu

“Guide serijų knygų yra duoti 
Amerikos visuomenei tikra pa
veikslą apie szali — jos žem- 
veidi, industrija, istoriszka 
praeiti, ir kulturiszka ir socia- 
iiszka gyvenimą. Kada bus už
baigtos serijos turės atskiras 
knygas netik del kiekvienos 48 
valstijų, ir Alaskos ir Puerto 
Rico bet taipgi del daugumo 
rnusu svarbiausiu centru, arba 
miestu, ®pecialio žingeidumo 
vietų, \ir tautiszku vieszkeliu 
kelius. Apie 250 knylgu yra pla
nuojama arba jau gaminama 
apart tu, kurios jau iszleistos.

'“New Yorko Panorama”, 
ka tik iszleista, yra pirma kny
ga trijų knygu-vadovelio apie 
New Yorko miestą. Dalis apie 
tautas, užvardintas “New 
World Symphony pasako isto
rija apie Holandus, Anglus, 
Prancūzus, Vokieczius, Portu
galus, Szvedus, Rusus, Lenkus, 
Iszpanus, Pinus, Szkotus, Airi- 
szius, Czekus, Vengrus, Ruina
nus, Žydus, Austrieczius, Gre
itus, Italus, Danus, Lietuvius, 
Latvius, Belgus, Syrieczius, 
Turkus ir kitus kurie sudaro 
szita milžiniszka metropoli.

Kitos iszleistos knygos yra 
“Idaho: A Guide in Word and 
Picture”, “Massachusetts: A 
Guide to Its Places and 
People”, Rhode Island: A 
Guide to the Smallest State”. 
“U. S. No. 1, apraszo garsu 
Jung. Vai. vieszkeleliu kelia, 
kuris prasideda Maine valstijo
je, pareina per New Yorko 
miestą, Philadelphija, Balti
more ir Washingtona ir baigia
si Floridos valstijoje.

Federalis Raszytoju Projek
tas samdo net 3,800 raszytoju 
ir afiso darbininku, 95 nuo- 
szimtis kuriu paimti nuo pa- 
szalpos surasiu. —IT.L.LS.

ANT PARDAVIMO.

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

Federal Reserve System 
IR 

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bunk
KAMPAS MAIN IR CENTRE STi 

MAHANOY CITY, PA.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojnje 

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

Nesenei buvau ant .szermenu, 
Tarp girtuokliu bedieviu, 

Kryželis ant stalo stovėjo, 
Žinoma, kaip sako, liūdėjo, 

Gere ir visi giedojo, 
Ir visaip pliovojo.

Viena bobele tiek prisigėrė, 
Gulėdama bjaurei apsiveme,

Galėjo daryti ka norėjo, 
Bobele kaip negyva gulėjo, 
Ir kryželis neiszsistovejo, 
Guzute ant Dievo liejo,

Stikleli prie kryžiaus pri- 
kiszinejo, 

Kad gerti davinėjo.
Ka juš ant to pasakysite, 
Ar už toki pasielgimą pa

girkite t
Tai nedaro isz piktybes, 

Tiktai pasiutiszkos girtybes.
Tai ne žmones — tai ne Lie

tuvei,
Tiktai beproeziai galvijai, 
Ten žmogus būti negalėjo,
Norints lavonas gulėjo, 

Badai ir jam gerti siulijo, 
Tegul jie mus neapeina, 
Skradžei žeme nueina.

# * * '
Parėjo vyrelis isz darbo, 

Nerado namelio ant jardo,
Boba buvo kitam name, 

Tarp kumueziu susirinkime,
Gere kaip už geru laiku, 

Nepaisė ant sudegimo namu,- 
Sztai ir vyras atėjo jeszkoti, 
Pagriebė tuojaus szluotkbti,

O-gi kaip užtrytavo,
Tai voš bobele galo negavo, 
Kad ede tai ede, net ruko, 
Vyras nuo piktumo vos ne

truko.
Ilgai bobele paminės, j 

Ir lovoje pastenes;
Gerai vyras padare, 

Kad nepludo ne bare, 
Tiktai gerai in kaili davė.

* ♦ ♦ <
Bobele geriau prie savo vyro 

limpa,
Kaip tankei aplaiko rimbą, 

Gražumu pasiutusei bobai nie
ko nepadarys,

Naravo velniszko neiszvaryš.
Ne visados gialbsti gražumas. 
Kad ir kožna karta privedžiotu;

i vyras,
Nereikia plaukus rauti, 
Ne su kojom spardyti,

Reikia grąžei persitiesti, 
Sėdynė gerai iszliežti, 
In kaili broliuk vali,

Ba be to apsieiti negali. .

1

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojau* Isxtikimiausis Graboriui 

i: Gabiausias Balsam uoto jas it

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabo. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAIt
MAHANOY CITY|S16 W. Sprue. Sh 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 433 WiHinf Stre« 

Bell ZeleffiAM ___

In Mainersville užkliuvau,
In spykyze inejau, 

Ka ten girdėjau ir maeziau, 
Kuogreicziausia isz ten isz- 

begau.
Dabar nieko nekalbėsiu, 

Kėlės nedeles da palauksiu, 
Duosiu tai rūtelei pasitaisyt, 

Dievuli gerai perpraszyt, 
Gaila, man josios vaikeliu, 
Tuju apleistu sierateliu, 
Gal Dievulis susimylės, 

Ant tosios moterėles.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kanas numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztinia, Vesieliu, PasivažlnSji- 
mo ir t. t. Bell Telefonai 78.
B20 W. Centra St., Mahanoy City

t
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ŽiniosVietines
T *— Utarninke Visu Szven- 
hju.

•— Seredoj Užduszines.

J •— Už savaites rinkimai.

f •— Readingo angline kom
panija iszdave metini raportą 
kuris parodo kad per 12 mėne
siu; nuo 30 Septemberio 1937 
iki 30 Septemberio 1938 meto 
turėjo arti 7% milijonu doleriu 
įjaugiaus iszeigos negu ineigos.

[ t— Kunigas P. C. Czesna 
fcii vikaru Kun. K. Rakausko 
karsžtai darbuojesi kad su
kaktuves Szv. Juozapo para
pijos 50 metines arba Auksinis 
jubilėjus, nuo sutvėrimo para
pijos invyktu kuopasekmin- 
giauisia. Tikietai parsiduoda 
greitai ir kaip manoma, tai ap- 
iVaikszcziojimas bus vienas isz 
didžiausiu kokis kada buvo 
piusu parapijoj.

TRUMPOS ŽINUTES
New York. — Kitados labai 

žymi dainininke, Alma Gluck 
Zimbalist, 54 metu, mirė czio- 
nais po trumpai ligai. Velione 
gimė Bukareszte, Rumunijoj,- 
1884 ir pribuvo in Amerika 18- 
90 mete. į» 

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas stengsis ap- 
laikyti nuo kongreso viena bi
lijoną doleriu ant sudrutinimo 
flotos.

Marseilles, Francija. — Bai
sioje ugnyje, kuri sunaikino di
deli departamentini sztora, žu
vo 65 žmones o gal ir 100 nes da 
visu lavonu neiszkasta isz griu
vėsiu.

Sumrail, Mass. — Czionaiti- 
neje ligonbuteje Mrs. Alex De
mont pagimdė sūneli kuris svė
rė 17 svaru. Motina ir vaikutis 
sveiki.

Chicago. — Ona Adomaitie
ne, 4637 S. Wood uly., rado ne
gyva savo dede Vinca Ratku 
kuris gyveno ant 4505 S. Pauli
na ulyczios.

Uždusziniu 
Naktis 

+
Artinosi Visu Szventu pava

kares.
Miesto gale, mažo medinio 

namelio apskurusioj stuboj sė
dėjo prie lango sukumpusi mo
teriszke. Jos dar nesena bet jau 
žilu plauku apvainikuota gal
va, aukszta raukszleta kakta, 
gražios, bet indubusios akys po 
stabiais sutrauktais antakiais, 
rode daug pergyventu karcziu
dieneliu.

Didelis kambarys buvo kaž
koks tuszczias, nejaukus: lova, 
stalas, dvi kėdės ir nedidelis 
pecziukas buvo tai visi kamba
rio rakandai. Ant sienų kybojo 
tik du paveikslu: Szv. Jėzaus 
Szirdis, kitas kažkokio dar jau
no, padoraus vyro. Abieju pa
veikslu gražus rėmai liudijo, 
kad kitados jie yra mate geres
niu laiku... Nejaukuma dau-

Bet psai buvo Katalikas ir ji’Vadinasi Tikra Amerikoniszka Szeimyna 
(Katalike pasiliko. Jos tėvai ne-^ J
I beužilgo mirė, broliai, seserys 
ir giminaicziai .jos iszsižadejo1 

Į už perėjima in Katalikybe. Po 
| keliu metu ir jos vienintele pa
rama taip pat mirė. Ir pasiliko 

Į ji su dvieju metu savo Antane-j 
liu, naszle visu apleista. Ėmėsi į 
nepratusi darbo, siuvo dieno
mis ir ilgais vakarais. Kol pri
prato, prisiėjo parduoti visus 
geresniųjų laiku rakandus ir 
beliko jiedviem tik du bran
giausiuoju dalyku: tuodu pa
veikslu, kybancziu ant sienos 
•— Szv. Szirdies ir jos vyro. 
Paskui inprato in darba ir 
sziaip taip maitinosi, net in.
mokykla galėjo leisti sunu. Bet| 
sztai szimet apgalėjo ja liga vi
siszkai. Reumatizmas taip su 
varžė pirsztu narius kad ada
tos jau palaikyti nebegalejo, 
jokio sunkesnio daigto pakelti 
nobepajege, eiti, ir tai buvo 
skaudu. O gyvent prisieidavo 
vis mažai tebekurenamuose 
lindynėse. Paskutinius šutau-' 
pytus kruvinai centus baigė. Ir

Glen Craig su paczia ir vaikais pribuvo in New Yorka isz
Muncie, Ind., nes likos iszrinktais kaipo tikra Amerikoniszka 
szeimyna vedanti tikra Amerikoniszka gyvenimą.

szutini ruba iszejo.
Bažnyczioje ji visus vargus

Pagal naujausia apskai- 
itima tai musu Schuylkill pa
liete randasi užsiregistravusiu 
ukesu: 57,047 Demokratai o 
£7,536 Republikonai.

■— Valdžia paskyrė de- 
fczimts tukstaneziu ($10,000) 
doleriu, del patarsimo senu ir 
pagedusiu zoboveliu, kurias 
paaukuos del vargingųjų 
Vaiku. Bus tai WPA projek
tas, bet kam po nogiu iszdavi- 
neti tiek žmonių pinigu?! Juk 
galima už tuos pinigus pirkti 
-naujas zoboveles del vaiku. Pa- 
Hitikierei jau nežino kaip pra
leidinėti žmonių pinigus!

i Patterson, N. J. — Czionaiti- 
nes szilku dirbtuves ir audiny- 
czios menkai dirba ir žmogus 
vos užsidirbi ant pragyvenimo. 
Czionais gyvena pusėtinas 
skaitlįs Lietuviu ir gyvena bro- 
liszkoje sutaikoje. Ponai biz- 
nierei taipgi rugoja ant blogu 
laiku nes viskas brangu ir ne
gali parduoti tavora nes kož- 
nas nori gauti pigei.

Braddock, Pa., — Czionais 
didele bedarbe ir žmonelei la
bai susirūpini a kas bus toliaus 
ir kožnals lauke geresnes atei
ties ir tuju geru laiku kaip tai 
valdžia prižadėjo. Plieno fa
brikai įdirba po viena arba dvi 
dienas in sanvaite, o kaip ka
da stovi be darbo visa sanvai- 
;te. Daug žmonelių neteko sa
vo nameliu, nes negalėjo isz- 

. mokėti ir dabar rugoje, kad 
neteko savo pastogėles ant 
kurios teip sunkei dirbo ir cze- 
dino kad turėti prieglauda. 
Lietuviu czionais ne didelis 
skaitlis, bet gyvena grąžei ir 
sutikimia.

Philadelphia. — Mrs. Helena 
Yocum, 34 metu, pagimdė ana 
diena dukrele kuri svėrė 1514 
svaru. Trylika menesiu adgal 
toji motere pagimdė sūneli ku
ris svėrė 16 svaru.

Philadelphia. — Du ugnage- 
siai likos užmuszti ant vietos o 
10 sužeisti kada du ugninei tre
kai susidūrė važiuodami gesyt 
ugni ant 9-tos ulyczios. Abudu 
trokai likos suteszkinti.

Chicago. — Vienas isz ma
žiausiu kūdikiu kokis kada gi
mė czionaitiniam mieste yra 
sūnelis Mrs. Jean Freckelton, 
24 metu, kuris turi tik 23 unci
jas. Daktarai sako kad turi vil
ti kad gales užlaikyt mažiule- 
liui gyvastį.

Pakerton, Pa.,— Julija Ba- 
ra'itis, buvo apskundus Miko
la Tarapczik isz Beaver Mea
dow, kuris pataikė josios vyra 
su automobiliu, nuo ko vėliaus 
mire. Carbon pavieto sūdąs 
pripažino moterei 10 tukstan- 
czius doleriu atlyginimo. Ne
laime patiko praeita meta.

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

Akyvi Trupinėtai
Paul Lund, isz Minneapolis, 

Minn., ana diena užbaigė dirb
ti lampa kuri susideda isz 6,000 
szmoteliu medžio bet nenaudo
jo joje ne vienos vinuties ne 
klijų.

* *
Kada turtingas biznierius, 

John P. Bowman, isz Cuttungs- 
ville Vt., mirė 1886 mete, pali
ko testamente paliepima kad jo 
namas butu užlaikomas taip 
kaip buvo už jo gyvasties pakol 
jis “sugryž adgal”. Todėl per 
tuos 52 metus, nuo jo mirties, 
name eina laikrodžiai, valgis 
pagamintas ant stalo kas vaka
rą ir žiburei žiba rodos ant jo 
priėmimo.

* * *
Palicijantas isz Mayfield, Ky., 

pradėjo mainyti peiluka ant ki
tokiu dalyku ir patol maine pa
kol ana diena susimainė ant au- 
tomobiliaus kuris buvo vertas 
200 doleriu. Turi jisai tikra či
gono būda.

* * *
Daugelis turtingu senu szei- 

mynu Naujoj Anglijoj turi pa- 
skyria viena kambari kuri už
vardino “Mirties Kambaris”, 
kuriame laiko savo nebasznin- 
ka lyg laidotuvių. Tasai kam
barys yra iszpopieruotas juo
dai, randasi lonkos del gaili- 
ninku ir yra uždarytas pakol 
kas isz szeimynos vela nu- 
mirszta ir tame kambaryje bu
na paszarvotas. —Surinko F.

gino rudens szaltas oras, len
dantis liuesai pro placzius isz- 
klerusiu langu plyszius ir kas
kart didėjanti tamsa.

Moteriszke, nors vystėsi in
stinktyviai in plona kažkokį 
parudusi apsiausta, bet matyt 
nejautė ne szalczin ne tamsos. 
Gaivose uždegus žiburius, in- 
krites szaltas spindulys ap- 
gzviete jos veidą ir galėjai pa
matyti ant giliai susimaseziu- 
sio veido, kad jos mintys kaž
kur toli yra nubėgusios...

Visiszkai sutemus pasigirdo 
prie duriu smulkus žingsniai ir 
pro duris inejo laibas berniu
kas.

Motina visa sujudo ir nusi
gandusiomis akimis žiurėjo, 
bet tamsoje negalėjo isz jo vei
do atspėti, ar gera, ar bloga 
naujiena jai parnesze. Sunkiai 
atsikėlusi, uždege gazine lem
pa.

— Taip kaip? — paklausė 
trumpai kiek virpeneziu balsu.

— Nėra vilties, mama, — at
sake berniukas. Ir, atsisėdės 
eme nervingai braukyti savo 
garbiniuotus, senei nekirptus 
plaukus.

Užgulė sunki tyla.
Motina sunkiai atsisėdo at

gal in savaja vieta. Pabalusios 
lupos judėjo nežymiai. Matyt 
buvo,‘kad tyliai meldžiasi. Pa
lūkėjus tarė:

— Tegul Dievas dabar pasi
gailės mudviejų! Jis vienas da
bar mums beliko. Bet pasakyk 
kodėl?

— Viskas buvo iszpradžiu 
gerai. Ir mano rasztas ir moky
tojo rekomendacija patiko. Po
nas Milleeris atrodė labai man
dagus. Bet kaip sužinojo kad 
asz Katalikas, tuojau jo veidas 
atsimainė ir trumpai, szaltai 
pasakė kad jo ofise man vietos 
nėra ir nebus. Vaikszcziojau 
paskui po in vairias vietas ki
tas. Visur tas pats. Mama, asz 
pavargau baisiai, galva skau
da ir valgyt noriu.

— Tuojau, sūneli.
Ir atsikėlusi, sunkia eisena 

nuėjusi atnesze isz pecziuko 
menka vakariene ir padėjo ant 
stalo. Antanukas prisėdo val
gyti o szale atsisėdusi žiurėjo 
in ji ir maustė, dar labiau su

turėjo atimti Antanuką isz mo
kyklos ir leisti darbo jeszkoti. 
Mokinosi jis gražiai, gavo mo
kytojo paliudyma kuogeriausi, 
buvo vaikelis doras ir darbsz- 
tus. Bet niekur vietos gauti 
jam nepasiseke nes ‘buvo Kata
likas o Protestonai tokiu ne
mėgsta. Antanukas jau baigė 
tryliktus metus bet sulyg savo 
metu buvo augsztas ir rimtas 
vaikelis.

— Mamyte. Kodėl žmones 
taip yra nepalankus Katali
kams ? — klausė jisai, pavalgęs 
vakariene ir persižegnojas. — 
Kodėl kitu tikybų žmonėms vi
suomet geriau sekasi negu Ka
talikams? Sztai Vincas Dun
can už mane blogiau raszo, ne
moka gerai skaitlihbti ir ponas 
Milleris priima ji fti savo ofisą 
o manės ne? Jeigu musu religi
ja yra tikra, Dievas turėtu 
mums geriau laiminti negu 
jiems?

Liūdnai nusiszypsojo moti
na bet atsake rimtai.

— Sūneli. Asz labai gerai ži
nau skirtumą tarp Protestonu 
ir Kataliku tikybos nes buvau 
pirma Protestone. Turtingi 
Protestonai ir netikėliai ne 
vienos szimta-dalies nepatiria 
Dievo maloniu ir džiaugsmo 
turtuose, kiek mylintieji Dievą 
Katalikai, net būdami varguo
se. Turėkime tik vilti Dievuje 
ir tikėjimą stipru. Neapleis mu
dviejų Dievas. Jis kartais isz- 
megina vargais savo mylimuo
sius ar bausdamas veda in ge
resni kelia. Pasimelskime, ma
no Antanėli, vereziau.

— Mamyte. Asz labai pavar
gau, man galva skauda, a.sz ei
siu gult.

Sūnūs su motina, kaip pa
prastai, suklaupė kalbėti vaka
riniu maldų. Jos szi vakara isz
ejo ilgesnes nes priesz Užduszi- 
ne diena ir Antanukas pats at
siminė kad reikia pasimelsti už 
mirusiojo tėvelio siela.

Pabaigus maldas motina pa-

užmirszo. Neužmirszo bet nebe
jautė. Nebejauto ne nuolatinio 
.-anariu skaudėjimo.

Iszkilmingai, gedulingai pa-

stambi aszara tyliai nuriedėjo 
jai per veidą.

Klebonas matyt buvo irgi 
susigraudinęs. Užraszes viską 
prižadėjo ryt 7-ta valanda at
lankyti Miszias ir paklausė,

puoszta jauki bažnytėlė buvo 
pilna žmonių. Pamaldos jau 
buvo prasidėjusios. Szviesoje 
paskendęs altorius, didinga 
vargonų muzika, griaudus Už
dusziniu pamaldų giedojimai, 
iszkilminga procesija, gražus 
pamokslo žodžiai — pagavo jos 
siela visiszkai. Užmirszo jinai 
ir ta, kad visa diena buvo ne
valgiusi, taupydama maista sa
vo Antanėliui... Pavesdama 
savo vargus naszlaicziu Tėvui 
ir naszliu Apgynėjui ji neuž
mirszo “tiktai mirusiųjų sielų. 
Pakilusi maldoj nuo ilgai slė
gusiu ju vargu ir rupeseziu ji 
jaute szirdyje szventaja szven- 
tuju ramybe. Vienkart mintyje 
paliko sumanymas, kurs ja pa
czia net nubaugino.

Bet kuomet pasibaigė pamal
dos, prigeso szviesos ir visi 
žmones jau iszvaikszcziojo, ji 
dar tebesimelde. Ir pagaliaus 
atsikėlė sznibždedama pati sau: 
— Taip, tuomet Dievas bus 
vienintelis mudviejų globėjas. 
O Jis niekuomet neapleidžia 
Jam pasitikineziuju.

Atsikėlusi ji nuėjo kleboni
jom

Kunigo Raymondo nebuvo 
namie, buvo paszauktas pas li
goni ir ja pasitiko patsai kle
bonas.

Nusiminė labai nelaimingoji 
moteriszke neradusi vieninte
lio jai pažinstamo kunigo, bet 
nebuvo kas daryti. Tuomet in- 
insidrasinusi ji tarė klebonui:

— Atsipraszau, teveli, kad 
nepažinstama praszysiu dide
les malones. Bet asz labai turiu 
dideli reikalą. Ar negaletumet 
atlaikyti Szv. Misziu. Asz ne
beturiu daugiau, esu naszle ir 
sergu.

Ir padėjo ant stalo paskuti
nius likusius isz sutaupytuju 
kadaise pinigu, isz viso 18 cen
tu.

— Asz žinau kad tai neuž
tenka bet asz nebeturiu dau
giau — pridūrė jinai.

> DI) A 1\TI7 Q7TlVf A Q U. Adam, Insurance Agentas, 103 ± 1\./V11 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, 1J5 Centre St., MAHANOY CITY, PA. _____

rykszti atsitikima su sergam* 
ežia naszle, atneszusia jam pas
kutinius 18 centu ant Misziu. 
Ir tarė:

— Kaip tamista manai, ar tai 
reiszkia kad žmonių tikėjimas 
mažėja?

— Kaip jos pavarde? — su
sidomėjo energingasis vyru- 
kas'v. »

— Vaiszvihene.
— Vaiszviliene? Del Dievo, 

ar tamista nesužinojai jos ad
reso? Vienas Vaiszvila buvo 
mano mokytos draugas bet 
senai mudu nesimateme. Kur 
ji gyvena?

— Asz žinau — tarė kunigas 
Raymondas.

— Tamista mane pas ja szia- 
c'iena nuvesi — tarė.

Po pietų nuėjo pas naszle vi
si trys: Klebonas, kun. Ray
mondas ir jaunasis vyras. Pa
sirodė tikrai kad jo draugo 
naszles esama... Ar bereikia 
sakyti kad naszle tapo aprū
pinta, sūnūs pagijo ir gavo ne
tik uždarbi bet ir iiuoso laiko 
puse dienos mokytis. Naszle

kaip jos pavarde. Pagaliaus, 
atsisveikindamas tarė:

— Nesirūpink Tamista.-Ry
loj ateik iszklausyti Misziu ir 
pasitikėk Visagaliui, Kuris ne
apleidžia apleistųjų.

Motina gryžo namon pilna 
ramybes ir užsitikejimo kad 
vargai turės jau nebeužilgo pa
sibaigti.

Bet namie ja lauke nauja ne
laime: Antanuko galva buvo 
karszta ir jis skundėsi nuolat 
kad jam labai skauda. Ant ry
tojaus jis nebekele ir nebeval
gė. Tiesa ji ir -pati neturėjo nie
ko kito daugiau kaip sausos 
duonos riekele. Bet sunaus liga 
ir jai atėmė norą valgyti. Mies
te žmonių daugelis mirė szilti- 
ne ir motinos vakarykszte ra
mybe virto baisia nusiminimo 
audra. Ne vaistu, ne maisto, ne 
drebaneziam ligoniui apkloto 
szilto, stuba nekūrenta... 
Vieszpatie, ka dabar daryti?.. 
Ji žino kad pagialba ateis nes 
tokiu maldų negalima neisz- 
klausyti. Bet pagialba gali būti 
pervelai. .. Apkloscziusi sūne
li savo apsiaustu, pati virpėda
ma isz szalczio ir varstoma reu
matizmo d/gliu, atsiklaupė 
prie lovos ir visa savo sopuliu 
galybe, tylia, bet audros baisa 
pergalinezia malda szaukesi:

— Vieszpatie, kurs juras nu
tildai ir vėjus taikai sulyg ave
les kailio, pasigailėk mus!

❖ ❖ ❖
Po rytmetiniu Misziu ji su- 

gryžo namon. Bet Antanukas 
ne kiek neejo geryn; karsztis 
pakilo tiek, kad jis jau buvo 
arti klajojimo... Ėjo diena 
sunki, pamažu ir ji nežinoj ko 
laukti, ka daryt.... Tuo pat 
laiku, po pamaldų, klebonijoje 
pietums susirinko kunigai ir 
keletas klebono pažinstamu. 
Besibaigiant pietums kažkas 
prasitarė:

— Vis-gi gražios yra bažny- 
czios apeigos, ypacz Užduszi
nes. Bendrai imant, man, kaipo

guldė vaika in lova, paukszteli Klebonas atrodė nustebės
pabueziavo ir tarė: bet moteriszkes balse ir veide

— Miegok* paukszteli o asz buvo toks praszymas, meldi- 
dar eisiu bažnyczion Užduszi- mas, jog jis nujauto esant ežia 
niu Miszparu iszklausyti; gal didelio skausmo ir didelio tike- 
■pasimatysiu su kunigu Ray-'jinio aukos.
mondu. Labanakt. Tyliai paėmė užraszu knyga

sirupinusi. —Mamyte, pasimelsk už ma- ir paklausė:
’Nevisada taip buvo bloga, ne, asz buvau negeras, rugoda- — Kokia intencija?

Priesz penkiolika metu jinai mas priesz Dievą. Su Diev, bet 
gyveno turtinguose savo tėvu ne labanakt; asz tik pasilsėsiu, 
namuose. Buvo linksma, graži. Jeigu užmigeziau tai pargryžu- 
Ji buvo Protestone tuomet. Ir;si mane pažadink ir peržegnok 
isztėkejo laimingai tuomet už su szv. vandenėliu.

— O teveli! Jei butu galima 
atlaikyti rytoj už ta duszele ku
riai vienu Misziu bereikia kad 
pasiliuosuoti isz skaistyklos 
kaneziu. Gal Dievas iszklausys

mylimo, doro, gražaus ir ener- — Gerai, mažyti. — Ir moti- o ji, būdama Dievo garbėje, at- 
gingo sztai szito berniuko tėvo, na susisiautusi savo plona vir- mins mane ir manuosius — ir

tapo aprūpinta ir gyveno lai
mingai. V

Jaunas ir turtingais buvo jos 
vyro draugas. Bet kilnus ir ge- 
raszirdis abiems ypatingai. 
Taip geras kad ji negalėjo atsi
stebėti. ji negirdejo kaip jos 
geradaris viena karta sake kle
bonui:

— Žinai, teveli, asz ta Uždu- 
szine nakti sapne maeziau savo 
mirusiji tęva, kažkokioj nepa
prastoj szviesoje, linksma ir jis 
man tarė: “Neužmirszk nasz
les ir jos vaikelio!” Asz pirma 
nesupratau kodėl bet dabar su
prantu.

Naszle tos kalbos negirdejo. 
Bet matydama tokia permaina 
savo vargu nuo anos szv. Mi
sziu aukos, dažnai po vakari
niu maldų sakydavo savo gera
jam Antanėliui.

— Atmink, sūneli, visa am
žių: Szventas ir naudingas yra 
dalykas melstis už mirusiuo
sius kad jie butu isz savo nuo
dėmių paliuosuoti...

ŽINUTES
Pagal apskaityma žinunu tai 

Suvienytose Valstijose galima 
sau užsidirbti ant gyvenimo 
25,000 visokeis budais.

* * *
Norints Kalvarijos kalnas 

ant kurio Kristus likos prikal
tus ant kryžiaus yra pagarse- 
jas po visa svietą bet yra mina- 
vota biblijoj tik viena karta.

* * *
Hickman Whittingtin, 68 me

tu žmogus, dirbantis kasyklo
se Benton, Ill., apgarsino laik- 
raszcziuose buk jisai iszguis 
’visokias dvasias isz namu ku
rios neduoda ramybes žmo- 
niems ir už tai gvarantina. 
Skaito jisai isz biblijos evan
gelija del tuju dvasiu kurios 
turi apleisti namus.

dailininkui, tiesiog gaila, kad 
tiek dailės gražybių bažnytinė
se apeigose paslėptu, gali nuei
ti niekais.

— Kaip tai? — paklausė ki
tas, jaunas, energingas vyras.

— Na-gi, juk tikėjimas žmo-
niu eina silpnyn, žmonių baž- 
nycziose kaskart mažyn ir su
lajku visos tos gražios apeigos 
beliks tik žinomos dailės isto
rikams, bet gyvenime bus nebe
reikalingos. Liūdna, bet gyve
nimas eina savo vaga, pirmyn.

Senukas klebonas ramiai nu- 
siszypsojas papasakojo vaka-

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES t 

PRANASZYSTES
♦ ♦ ♦ "i

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. I 
MAHANOY CITY, PA. „J
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