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SNIEGINE VIESULĄ 
PRIEŽASTIM 8 

MIRCZIU

KOPŪSTAI PERSI
MAINĖ ANT 

KURKINO

NEUZGANADINTI
PARAPIJONAI

IR DAUG BLEDES.

Baltimore, Md. — Nesenei 
tragedija invykusi, kaip tai, 
Matulionis buvęs nesveikas ir 
sirginedamas važinėdavo in 
ligonbute gydytis. Jis sirgęs 
nervu liga. Vakare jo sūnūs 
irgi ruoszesi vežti tęva in ligon- 
bute. Bet iszejas in garaža pa
siimti automobili, iszgirdes 
virtuvėj motinos riksmą. At
bėgės virtuvėn sūnūs pamatęs 
kad tėvas taiko szautuvu in 
savo paezia. Trenke szuvis ir 
moteris krito vietoj negyva. 
Vaikai tuomet supuolė iteva 
nuginklavo, bet tai buvę ne
lengva. nes senis Matulionis 
nenorejes ginklą atiduoti ir 
tarp ju ėjusi sunki kova, kol 
szautuvas buvo atimtas. Kaip 
sūnūs numėtė szautuva per 
tvora in kaimyno kiemą, tai 
Matulionis pagriebė peili ir 
kelis kartus insiuree juo krū
tinėn o paskui persipjovė sau 
gerkle. Vėliau paaiszkejo, 
kad ir nuszautoji jo pati bu
vo peiliu perdurta. Matyt, 
pirma jis dure ja’ peiliu ir tuo
met ji suriko o paskui ja szove. 
Sunkiai, susižeidęs Mikas Ma
tulionis buvo nugabentas li- 
gonbuten. Kaip girdėt tai Ma- 
tulioniai buvo labai tamsus 
žmones o todėl ir labai Die- 
vuoti Katalikai. Mikas Ma- 
tulonis turėjo apie 48 metu 
amžiaus, o nužudytoji jo pati 
buvusi 47 metu.

Philadelphia. — Dekavones 
diena pradėjo snigt su viesulą 
kuri apėmė kėlės valstijas. Ge- 
ležinkelei kaip įkur turėjo su
stoti nes kelei likos užpustyti, 
plentai taipgi daugeliose vieto
se likos užpustyti, kaip kur net 
ant dvylikos pėdu. Bosai ir au
tomobile! negalėjo pervažiuot 
per taisės pusnis. Asztuonios 
ypatos Pennsylvanijoj žuvo isz 
priežasties sniegines viesulos 
kuri puse 'beveik per visa Ket- 
verga. Tarp žuvusiu randasi ir 
sekantieji: Jurgis Janickis, 44 
metu ir Viktorius Butkus, 23 
metu, abudu isz Scranton, Pa., 
žuvo per sugriuvimą virszunes 
žemes kasyklose, isz priežas
ties sunkumo sniego. Jonas Sze- 
manskis, 26 metu, isz Plains, 
Wilkes-Barre, Pa., kuris likos 
užmusztas nelaimėje su troku. 
Daugelis žmonių likos sužeista 
visokiose nelaimėse isz priežas
ties tosios sniegines viesulos.

LAIKE DEKAVONES DIE
NOS VARGINGOJE 

SZEIMYNOJE.

DINAMITAVO KUNIGO 
KLEBONIJA.

16 METU VAIKAS ATĖMĖ 
GYVASTĮ UŽ MERGINA
Clayville, Ohio. — Mažoje 

bažnytėlėje, tarp susirinkusiu 
gailininku radosi ir 15 metu 
mergaite, Ella Sanderson, kuri 
klausė kunigo pamokslo apie 
savžudinsta vaiko kuris gulėjo

Isz Visu Szaliu

AMERIKONAI SURUKĘ 50 
BILIJONU PAPEROSU IN 

120 DIENU.
New York. — In pirmutinius 

keturis menesius szio meto 
Suv. Valstijose gyventojai su
rukę net 50,810,000,000 pape- 
i osu visokio iszdirbimo arba 40 
milijonu daugiau kaip praeita 
meta tam paežiam laike. Prie 
to daug prisidėjo paprotys rū
kymo paperosu tarp moterių ir 
merginu.

GIRTAS VYRAS ISZVARE 
SAVO PACZIA SU KŪDIKIU 

ANT SZALCZIO.
N.eiv York. — Vh-tojed^ii 

savo pacziulei sziluma ir pietus 
laike Dekavones dienos ■ tai 
Aleksas Hook, 24 metu, p arėjas 
namo girtas, pradėjo bartis su 
savo 20 metu paezia ir ant ga
lo iszmete ja ant sniego ir dide
lio szalczio drauge su jos sep
tynių menesiu kūdikiu. Motere 
visa sustengus nuo szalczio, su 
visom pajiegom kiek turėjo, 
gavosi ant galo ant -palicijos 
stoties kur aplaike prieglauda 
ir maista del saves ir kone ant 
smert suszalusio kūdikio. Vy
ras likos uždarytas kalėjime už 
nedora pasielgimą su ja o mo
tore likos priimta in prieglau
da del vargszu.

Philadelphia, Pa. — Kada vi
sa szeimyna Charleso Stingero, 
61 metu, sėdėjo prie stalo, kuri 
susidėjo isz jo paczios, trijų 
sunu ir marczios, laukdami pie
tų, kurie susidėjo tik isz vienos 
galvutes kopusiu, maustydami 
apie savo varga ir bedarbe ir 
kaip ežia tolinus iszmaityti sa
vo 'szeimynas, sztai kas tokis 
pabaladojo in duris ir kada du
rys likos atidarytos, pasirodė 
ant slenksczio du palicijantai 
su dideleis gurbais maisto ir di
deliu kurkinu. Bet nebuvo tai 
jokis stebuklas. Kaimynai su
uodė verdanezia galvele kopūs
tu, dasiprato kokis vargas 
vieszpatauja toje szeimynoje, 
pranesze apie tai palicijai kuri 
greitai surinko maisto ir kur
kiną ir kelis dolerius ir nunesze 
ta viską del vargszu. Stingerei 
mane kad neturės už ka deka- 
voti Dievui taja diena bet j u 
vargas staigai persimainė ir 
visi po piet atsiklaupė ant ke
liu dekavodami Dievui už Jo 
mielaszirdinga surėdymą ir ge- 
Tu kaimynu' szirdis.

Uniontown, Pa. — Czionais 
nuo kokio tai laiko vieszpatau
ja bažnytine kova tarp Rusna- 
ku ir vieni kitiems nepasiduo
da. Toji kova jau tęsęsi 18 me-! 
nešiu ir tai jau antras bombai-1 
davimas klebonijos. Kada po-' 
pas Aleksis Dankevicz nuėjo ., , ... , • i ne apie savo mylima kada tasaiant atsilsio, kas tokis padėjo) , • , ». .. , ,. . .. įgulėjo grabe?kelis szmotus dinamito po kle-| 
bonija. Eksplozija buvo taip 
smarki kad iszmete isz lovos jo 
14 metu dukrele. Drūtis eksplo
zijos iszkule visus langus kle
bonijoj ir padare gana daug 
bledes.

KAS ISZ TURTO, KAD ISZ 
JO NEPASINAUDOJO.

Prodazzo, Italija.,— Keli me- 
nesei adgal, mirė czionais gerai

i grabe prie altoriaus. Buvo tai'žinomas grofas Filicudi Comi- 
no, kuris gyveno pats vienas 
palocelije, in kuri niekas ne bu
vo inleidžiamas laike jo gyvas- 

senos

SUMINDŽIOJO SENA TĘVA 
ANT SMERT.

Dalias City, Nebr. — Winnie 
Fullerton, 20 metu amžiaus, 
prisipažino szerifui buk tai ji 
sumindžiojo savo 68 metu am
žiaus tęva ant smert.

Tame darbe įprigialbejo jos 
motina ir abidvi likos uždary
tos kalėjime už žudinsta. Mer
gina sake buk nesenei atsilan
kė ant tikejimisZko susirinki
mo, pasiimdama su savim tęva 
kuris buvo suparalyžavotas ir 
laike pamaldų tėvas truputi 
adgavo pajiegu. Ji su motina, 
geisdamos Dievui atlygint už 
taja geradejyste, nutarė paau- 
kaut tęva ir sumindžiojo ji lai
ke pasiutiszko tikėjimo. — Ar
gi Dievas priėmė j u auka? Ži
noma kad ne, nes tokis pasiū
ti szkas tikėjimas neturi akyse 
Dievo jokios mielaszirdystes. 'tus.

UŽSPRINGO ANT SZMO- 
TELIO KURKINO.

Newark, N. J. — Antanas 
Rugszai, 40 metu, laike piet, 
turėjo kepta kurkiną kuri su 
dideliu godumu pradėjo val
gyt laike Dekavones dienos. 
Nemate szmoteli kaulo kuri 
drauge su mesa nurijo ir už
springo. Kiti szeimininkai pri
bėgo prie jo, pradėjo plakti su 
kumszcziomis in sprandą o kiti 
paszauke daktara bet kada ta
sai pribuvo, Antanas jau buvo 
negyvas.

NEPASISEKE ŽUDINSTA.
Hutchinson, Ore. — Mrs. May 

Etters, 36 metu, motina dvieju 
vaiku, prisipažino palicijai buk 
ji prikalbino savo kaiminka 
Mrs. Mitchell kad jai prigial- 
betu nužudyti savo sena vyra 
59 metu, James.

James likos surastas szuliny- 
je kuriame rado dvylika pėdu 
vandens, per savo giminaiti, 
kuris tame laike ėjo ant me
džiokles isz ryto ir girdėjo silp
na baisa paeinanti isz gilumos 
szulinio.

Motere iszsiunte savo sena 
kriuki kad parnesztu jai van
dens. Kada tasai pasilenkė isz- 
traukti vandens isz szulinio, 
staigai motere pribėgo prie jo 
su kaiminka ir instume in szu- 
lini. Moteres likos aresztavotos 
ir uždarytos kalėjime.

Etters’ienei nubodo senas 
kriukis ir lauke su didele kan 
trybe jo mirties kad apimti jo 
didele farma bet kada mirtis 
da jo nenorėjo, nutarė nuo jo 
atsikratyti greieziau bet tasai 
užmanymas jai nepasiseke.

TĖVAS 70 METU VELA PA
SILIKO TĖVU DVYNUKU.
Detroit, Mich. —■ James H. 

Jlornshow, 70 metu amžiaus, 
sziadien vaikszczioja pasisziau- 
szes kad vėla pasiliko tėvu 
dvynuku ir tai šuneliu. Pacziu- 
le Gracija, 40 metu amžiaus, 
pagimdė dvynukus Providence 
ligonbuteje o 20 menesiu adgal 
taipgi pagimdė dvynukus. Da
bar toje szeimynoje randasi vi
so trylika vaiku ir tai visi gyvi. 
Hornshow buvo vedes tris kar-

ROOSEVELTAS TARĖSI 
KAIP PRIGIALBET 

ŽYDAMS.
Hot Springs, Ga. — Prezi

dentas Rooseveltas, kuris pra- 
leidineja savo vakacijas czio- 
nais, turėjo posėdi su dviems 
Amerikoniszkais ambasadoreis 
apie Žydu padėjimą. Buvo tai 
ambasadorius Wilson kuris ana 
diena sugryžo isz Vokietijos 
kuris iszaiszkino visa padėjimą 
tenaitiniu Žydu ir ambasado
rius Phillips isz Italijos. Prezi
dentas Rposp'iulraj .prižadėjo 
visom pajiegom stengtis pri- 
gialbet Žydams kurie yra isz- 
remti isz Vokietijos.

Gene Drasser, 16 metu, kuris 
[del meiles Ellos atėmė sau gy
li asti per nusiszovima. — Ka 
'mokyti ir tyrinėtojai žmogisz-. ties, tiktai jo tarnas ir 
'ko budo pasakys ir ka Ella ma- moteres. Apie ta žmogų kalbė

ta buk turi neapskaitomus tur
tus ir tik po jo mireziai admin
istratoriai persitikrino kaip 
turtingas tasai grotelis buvo. 
Rado palocelije kelis milijo
nus doleriu bumaszkomis, taip
gi visokiu brangiu žemeziugu. 
Vidurys tojo paloceliaus buvo 
papuosz'tas kanuopuikiausia su 
senoviszkais paveikslais ir vi
sokiais papuoszais. Grofas Fi
licudi metas laiko priesz mirti 
paaukavo puse milijono dole
riu del apleistu vaiku prieglau
dos tame paviete. Visa savo 
turtą paliko Apasztaliszkai 
Kongregacijai po popiežiaus 
kontrole.

LENKIJOJ UŽDRAUSTA 
MASONU DRAUGYSTE.
Varszava, Lenkija., — Len- 

kiszka valdžia uždraudė gy
vuoti visoms Masoniszkoms 
drauguvems, ju turtą užgriebė 
del naudos valdžios o visos 
knygos ir konstitucijos likos 
sudegintos. Pelnas isz už
griebto turto bus iszdalyta del 
Raudono Kryžiaus draugavęs. 
Teipgi uždrausta laikyti viso
kius straikus, kurie butu prie- 
žaste gabenimo tavoro ir mais
to, kas butu labai bledingu del 
sklypo.

TĖVAS PAVERŽĖ SUNUI 
PACZIA.

Detroit, Mich. — Noah Ber- 
gall, turtingas kupezius, likos 
apskunstas per savo sunu už 
paveržima jo paczios ir parei
kalavo per suda už taji pasiel
gimą 50 tukstanezius doleriu. 
Bergallo paeziule yra dvylika 
metais jaunesne už savo vyra ir 
ana diena dingo isz miesto su 
jo tėvu kuris prie marteles pri
kibo apie metas laiko adgal ka
da dirbo stiliaus dideliam szto- 
le. Dabar sūnelis pareikalavo 
atlyginimo nuo tėvo už sulau
žyta szirdi.

NASZLE NUTRUCINO BUR- 
DINGIERIU KADA TASAI
JAI UŽRASZE $1800; SŪ
NŪS PASIPRIESZINO.

Philadelphia, Pa. — Mare 
Karoliene, naszle, 46 metu, gy
venanti ant Tilton ulyczios, li
kos aresztavota už nužudymą 
savo burdingieriaus Mikolo 
Sludos, 59 metu,pirmiausia pri
kalbindama ji kad užraszytu 
savo 1800 doleriu del jos. Su 
naszle likos drauge aresztavo- 
tas ir graborius Antanas Toma- 
szevski, kuris užbalsamavojo 
iavona priesz aplaikyma pave- 
linima nuo koronerio ant jo pa
laidojimo.

Siudos sūnūs Juozas, dasi- 
pratęs kad jo tėvas mirė nužiū
rėtu budu, pranesze apie tai pa
licijai kuri pradėjo1 tyrinėti ir 
ant galo atkasė Iavona persi
tikrindami kad jo tėvas likos 
užtrucintas. Motere likos užda
ryta kalėjime o graborius pa
statytas po kaucija lyg teis
mui.

MOTERE ISZMETE DU 
VAIKUS ISŽ BOKSZTO.
Vilaine, Francija.,— Nežino

ma motere turinti apie 40 me
tu, gavosi -ant bokszto vietines 
bažnyezios, nematant niekam, 
inlipus in bokszta mete nuo jo 
du savo mažus vaikus, po tam 
pati atėmė sau gyvasti pana- 
sziu budu. Niekas nežino isz 
kur toji nelaiminga pribuvo. 
Palicija daro tolimesni tyrinė
jimą isz kur toji motere pribu
vo papildyti teip baisu darba.

NASZLE SU PENKIAIS VAI
KAIS SUDEGE DEGAN- 

CZIAM NAME.
Amsterdam, N. Y. — Naszle 

Carrie Derosa ir jos penki vai
kai nuo 2 lyg 9 metu, sudege 
ant smert deganeziam name 
laike nakties. Namas užsidegė 
nuo inkaitusio pecziaus. Nelai
minga motere buvo naszle per 
penkis menesius nes jos vyras 
užsimusze ant smert inpulda- 
mas in upeluka. Vaikai pajutę 
durnus geide iszbegti isz degan- 
czio namo bet likos apimti per 
durnus. Motina stengėsi juos 
iszgialbeti bet pati sukrito prie 

*ju ir taipgi sudege.

KŪDIKIS PRIEŽASTIM 
BAISIOS NELAIMES.

Brook Station, Mich. — Me
nesio amžiaus kūdikis buvo 
priežastim baisaus atsitikimo. 
Jane Ralston, motina keturiu 
vaiku, likos nužudyta per savo 
vyra o tėvas sziadien guli li
gonbuteje su perskeltu pakau- 
sziu ir badai nuo to turės mirti. 
Vaikai pabudę isz miego, rado 
negyva savo motinėlė kurios 
kaklas buvo perpjautas nuo au
sies lyg ausies su ilgu mėsiniu 
peiliu. Po papildymui tosios 
baisios žudinstos, vyras nubė
go ant geležinkelio ir atsigulė 
ant sztangu. Trūkis prisiarti
no, trenke in ji sužeisdamas 
mirtinai.

Pagal liudinima kaimynu tai 
abudu Ralstonai taja diena bai- 
sei susibarė po pagimdymui 
paskutinio ju kūdikio kurio 
vyras baisei neapkentė nes sa
ke kad negali iszmaitint savo 
szeimynos ir tasai paskutinis 
buvo jam didele sunkenybe.

MOTERE BANDITE SUIM
TA SU SAVO DRAUGAIS.
Pittsburgh, Pa. — Vedusi 

motere, Ona Maugakos, 33 me
tu, gyvenanti artimam mieste
lyje Barnesboro, nenorėdama 
dirbti namini darba, nutarė 
apipleszinet žmonis ir sztorus 
nes pagal jos nuomone tai tokis 
būdas dastojimo pinigu buvo 
lengviauses. Na ir su savo 
draugėms, Juze Culin, 19 metu 
ir Ethela Kekakus, 18 metu, 
ėmėsi apipleszinet kas tik da
vėsi. Prie saves prisikalbino 
taipgi Szima Prato, 19 metu ir 
Leona Kicks, abudu sz Indiana, 
Pa., kurie merginoms prigial- 
hinejo visokiuose apipleszi- 
muose bert ant galo visi pateko 
in rankas palicijos prisipažin- 
dami prie daugelio apipleszi- 
mu kada juos suėmė apiple- 
sziant tabakini sztora isz kurio 
gavo apie 45 dolerius. ■

KARDINOLAI RENKASI 
IN RYMA.

Naples, Rymas. — Norints 
Popiežius truputi sveikesnis 
bet yra didelisupavojus kad jo 
gyvastis ncjJ Ja1, ilgai. Todėl 
Kongregacija kardinolu pradė
jo suszaukinet visus kardinolus 
in Ryma. Kardinolas Munde- 
leinas isz Chicagos, kuris ren
gėsi važiuot namo, įsusilaike ir 
pasiliko Ryme. Kiti kardinolai 
taipgi aplaike paliepimą kad 
pribūtu in Ryma.

12 ŽMONIŲ ŽUVO LAIKE 
DIDELES VIESULOS.

Portsmouth, Anglija.,— Pa- 
szelusi vėtra kuri pute smarku
mo 108 myliu ant valandos, bu
vo priežaste pražuvimo 12 gy- 
vaseziu, o bledes padaryta ant 
tukstaneziu doleriu. Keli lai
vai nuskendo. Laivas Karalie
ne Mare negalėjo iszplaulkt isz 
pristovos Southampton isz 
priežasties smarkios viesulos. 
Daugeli žmonių sužeista. Keli 
tiltai likos nupūsti. Vienas 
isz tiltu sugriuvo po praėjimui 
trūkio.

DVI DUKRELES SUMUSZE 
SKAUDŽIAI SAVO TĘVA.
Mount Carmel, Pa. — Jonas 

Zajevski, isz Kulpmonto, buvo 
priverstas jeszkoti teisingystes 
sude ir kad sūdąs ji apgintu 
nuo tolimesniu užklupimu per 
jo dvi dukreles Janina, 15 metu 
ir Stella, 13 metu, kurios už
klupo ant tėvo ir ji sumusze 
skaudžiai su sziupeliu ir paga- 
leis. Kokia priežastis buvo tojo 
sumuszimo tai neiszaiszkinta 
bet jeigu tėvas negalėjo apsi
gint nuo tokiu snargliu tai gal 
buvo labai silpnas.

KONE VISAS KAIMELIS 
UŽGRIAUTAS IR VISAS 

TRŪKIS.
Matterhorn, Szvaicarija. -— 

Mažas kaimelis 'gulintis prie 
kalno Blano, likos netikėtai 
užgriautas .per nu«lyd: h_J- 
no, nuo kurio nuslido tukstan- 
czei tonu žemes ir akmenu.Daug 
žmonių liko užmuszta ir sužeis
ta. Valdžia, nusiuntė pagialba 
kad atkastu nelaimingus ir 
prigialbetu 'gyventojams vis
ame. Trūkis kuris tame laike 
praeitinėj o pro ta vieta likos 
užgriautas, bet ant giliukio 
niekas nepražuvo, nes vagonai 
sulaikė žemes ir likos vėliaus 
atkastas.

SUDEGINO SZVENT-VAGI.
Venecija, Italija. — Myne 

žmonių kurie buvo labai inir- 
szia ant bažnytinio vagies An
tonio Perano, už apvoginejima 
vietines bažnyezios nuo viso
kiu brangenybių ir relikvijų 
ir parduodavo užrubežiniams 
kupcziams, likos suimtas ant 
karszto darbo, iszvestas in už
miesti, kur ji baisiai suspardė, 
aplaistė karasinu ir uždege.

MOTERELE INSIUVO SAVO 
VYRA IN MAISZA IR LAI

KE JI TVARTE.
Grano, Vengrai., — Kada 

daktaras gyvuliu atėjo apžiūrė
ti serganti arkli, pas tūla mote
re, rado tvarte nepaprasta ra
dini, tai yra dideli maisza, kur
iame buvo lyg kaklo inkisztas 
jos senas vyras, 84 metu am
žiaus, locnininkas tojo namo. 
Senuko 68 metu drūta moterele 
tūla diena užpyko ant jo, ji su
musze po tam inkimszo in mai
sza ir užsiuvo maisza lyg kak
lo, ir per visa laika mažai davė 
valgyt tai senukas buvo labai 
susilpnias, kada ji surado. Kai
mynai kurie apie tai žinojo, 
nieko niekam nesakė, nes senu
ke buvo laikyta kaipo ragana 
ir visi josios bijojo. Senuką 
nuveže in ligonbute, o jo mote
re in kalėjimą. .

VOKISZKAS EROPLANAS 
SUDEGE; 11 PRAŽUVO. 
Bathurst, West Afrika. — 

Vienuolika žmonių sudege ant 
smert kada Vokiszkas eropla- 
nas užsidegė ore ir nukrito 
arti czionais. Leke jis isz Vo
kietijos in Dakar, Afrika. Tik 
keturi likos iszgialbeti isz lieps
nos kurie radosi arcziausia du
riu.

POPIEŽIUS BUVO PAVO
JINGAI SUSIRGĘS.

Vatikano Miestas. — Praeita 
Petnyczia Popiežius staigai su
sirgo szirdies liga nuo kurios 
vos pasveiko ant trumpo laiko. 
Kardinolai buvo taip persigan
dę kad parengė Popiežių ant 
amžinos keliones, ir davė jam 
paskutini patepimą. Popiežius 
jau turi 81 metus ir sziadien 
yra labai silpnos sveikatos ir 
manoma. kad ne ilgai gyvens.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Du tukstancziai doleriu.
Yra tai puiki suma pinigu 

sziuose sunkiuose laikuose ir 
del vargszu ženklintu dideli 
skarba bet del mistakes Katrės 
Wright ženklino taip kaip nie
ko. Ana diena jos namas užsi
degė ir taip staigai liepsna 
prasiplatino kad toji misiuke 
nespėjo iszgialbeti isz liepsnos 
savo mylima katinėli per ka 
isz gailesties net apalpo. Kada 
ja kaimynai pradėjo atgaivinet 
atsiliepe in juos sziurkszcziai: 
“Negalbekit nieko, tegul viską 
velnei paima, bile tik man my
lima katinėli iszgialbetumet.”

Kada jai vėliaus apreiszke 
kad ugnis padare namui bledes 
ant trijų tukstancziu doleriu 
tai motere atsake kad geriau 
netekti pinigu ne kaip netekti 
mylimo katinėlio. — Tikra pus- 
galve. j s

būti del vyro laime bet jeigu 
pabėgėlė po kokiam tai laikui 
atsibaladoja adgal — o priek 
tam jau ne viena — tai galima 
pavadyti tai nelaime.

ISZLIETUVOS Mano Mažoji

Daugiausia ateiviu pribuvo 
in Suv. Valstijas nuo 1880 lyg 
1914 metu, nes per taji laika at
plaukė net 22 milijonai ypatų.

Ana diena atėjo kokis tai ne
pažystamas žmogus pas Augus
ta Sletsmann, Williamsporte, 
Pa., ir kada jam atidarė duris, 
nepažinstamas užklausė ar ga
li pas ji pernakvot.

Augustas atsake, nežino ar 
gales ar ne, nes jam nepažysta
mas nemaloniai iszrode — kaip 
kokis valkata. Ant galo už
klausė jo: "O kaip tavo pra
varde?” Nepažystamas atsake 
kad Sletsmann. “Ar tavo var
das Mikolas?” — akyvai už- 
lįį.usejAugustas nepažinstamo. 
'J^ąia’Ik‘tsake kad taip, brolei 
mėtėsi vienas kitam in glebi 
nes vienas kto nemate per 40 
metu. Brolei buvo perskirti bū
dami da mažais vaikais.

Mokyti žmones kas kart dau
giau tyrinėja apie atsiradima 
žmogaus ant szio svieto ir tan
ikei atranda akyvus iszradimus 
kurie užtvirtina buk žmogus 
paeina nuo beždžiones arba isz 
keturkojiniu žvėrių. Toki isz- 
radimai rėmėsi ant Darvino 
mokslo. Tieji mokyti stengėsi 
mums davadžioti buk esame 
bezdžoniu gimines nes žmogus 
turi kokius ten apsireiszkimus 
kurie patikrina tuos faktus 
ypatingai: Prie galo musu nu
garkaulio randasi galukas kau
lo kuris parodo buk žmogus tu
rėjo beždžiones uodega. Taipgi 
buk žmogus kitados turėjo dau
giau kaip dvi akis, — badai net 
tris, kuri treczia radosi ant 
kaktos tarp akiu, kokias szia
dien turime o rankos tarnavo 
jam kaipo pora kojų, kada tai 
žmogus vaikszcziojo ant ketu
ri u nes ta užtvirtina kūdikio 
vežliojimas ant keturiu priesz 
atsistojimą ant kojų.

Bet ka ežia rūpintis apie tai, 
kuom mes buvome milijonus 
metu adgal? Sziadien svar
biausiu musu rupeseziu yrą 
atsiženklint nuo musu giminiu 
— bezdžionku. Bet ant nelai
mes daug žmonių sziadien savo 
pasielgimais yra arszesni už 
bezdžionkas.

Laike kasdieninio gyvenimo . 
atsitinką daug visokiu grau
dingu atsitikimu isz kuriu ga
lima. paimti gera pavyzdi.

Sziadien jums pasakysiu, 
mieli skaitytojai, tikra atsiti
kima apgautos moteres kurios 
szirdis ir duszia bodėjo prie 
mažiuleliu rankucziu kūdikio 
kuris ketino būti cimentu mei
les tarp vyro ir moteres o kuri 
sziadien randasi uždaryta ka
lėjime už žudinsta savo vyro.

Sztai jos spaviednis paeinan
tis isz tarp geležiniu sztangu 
kalėjimo:

"Turėdama vos 20 metu isz- 
tekejau. Jis turėjo 23 metus. 
Buvo tai keturi metai adgal. 
Dirbome abudu prakaituodami 
ir czedinom kiek tik galėjome 
kad sau nusipirkt nameli nes 
tai buvo musu vienatiniu tiks
lu. Gyvenome laimingai, joki 
baimei ir nesupratimai nesu- 
maiszydavo musu laimingo gy
venimo.

Tula diena priminiau jam 
kad vedusis gyvenimas negali 
būti laimingu be vaiku. Su- 
sznairavo jis ant manes kaip 
žvėris, suriko kad su manim 
apsipacziavo o ne su vaikais — 
ir nuo tojo laiko jo meile del 
manes užgeso.

Svietas jau nebuvo del ma
nes tokiu kaip sau isz pradžių 
perstatinejau. Kentėjau mal- 
szei — bet mano mintys nuola
tos bego prie tojo džiaugsmo 
kada ateis diena kada musu kū
dikis apims kakla mano su sa
vo mažoms rankelėms.
> Mano sapuab jmiszsipilde o 
su vyru barnei kasdiena pasi- 
dauginejo ir nuolatos buvo 
bjauresni.

Czedinau ir lankei priminė
jau mažiuleles szlebukes, czeve- 
rykuczius, pancziakeles Jei mu
su laukenczios linksmybes. Tu
la diena parodžiau jam savo 
pirkinius bet jis inpuole in pa- 
szeluma ir paliepė man tuos 
niekniekius sudegint.

Kada to neiszpildžiau, kirto 
man per lupas su kumszczia 
kalbėdamas kad mane apleis ir 
nenori jokiu “benkarteliu” po 
savo pastogia. Jo rankoje pasi
rodė revolveris o kada susire- 
mem in glebi, szuvis puolė pa
taikindamas jam in szirdi.”

Sztai iszpažinimas jaunos 
moterėles kuri liūdėjo paskui 
vaikus 'be kuriu jos gyvenimas 
butu benaudingas, ūkanotas ir 
betiksliais.

Koki viroka iszduos ant jos 
sūdąs tai nežine bet tegul jos 
iszpažinimas būna pavyzdžiu 
del tuju jaunu porelių kurios 
mausto tik apie savo kuniszka 
linksmybe o nežino kokias at
sakomybes paima ant savo pe- 
cziu instodami in luomą mote
rystes.

NUSZOVE SAVO DRAUGA. I
Kauno, apygardos teismas 

sprendė Miko Palionio, 27 me
tu amžiaus byla, kaltinamo nu
žudymu savo draugo Stanisz- 
aitsko. Buvo taip: Jezno vai., 
Krapnalio pradžios mokyklos 
buste szimet Balandžio 25 d., 
buvo surauktos vakaruszkos, 
in kurias susirinko -daug jau-, 
nuomones. Vakaruszkose tarp 
Palionio ir Jundo kilo barniai 
del mergaieziu, bet Palionio 
draugas Staniszauskas susi- 
kivirezijusius vyrukus iszsky- 
re ir prie musztyniu nepriėjo. 
V idurnakti vakaruszkininkai 
pra/dejo skirstytis, visi iszejo 
lauk. Lauke M. Palionis pa
leido in aukszti kelis szuvius, 
nes jis buvo atsineszes brolio 
eigulio revolveri. Junda-s pa
manė, kad szaudo Staniszaus
kas, drožė jam lazda in galva. 
Sumusztas Staniszauskas pasi
leido bėgti. Mikas Palionis 
pamate kad bėga Jundas, ant 
kurio jis buvo piktas, ir palei
do in bėganti Junda kelis szu
vis. Vienas szuvis buvo taik
lus ir pataikė Staniszauskui in 
krutinę. Rytojaus diena toje 
vietoje buvo rastas Staniszaus- 
ko lavonas.

KRUVINOS KAUTYNES.
Kretingos) valscz., Kurmai- 

cziu kaime buvo vakaruszkos. 
Prisirinko daug pusberniu ir 
lemu, linksminos, szoko, dai
navo, o ir iszgere daug degti
nes. Kaip altsirado daug gir
tu, tuojau prasidėjo barniai, 
ginezai, vienu prie kitu kabi
nojimasi. Apie 10 vai., Nak
ties vakarėlis virto tikra Mar- 
na: Kurtnaieziu, Daktaru, Tin- 
teliu ir Tubausku kaimo vyrai 
apsiginklavę kas kirviu, kas 
kastuvu, kas basliu ar plyt- 
kraszcziu muszesi apie valan
da laiko. Kautynių metu buvo 
daug sužeista, kruvinu, už- 
daužytomi's akimis, nubraižy
tomis nosimis ir, t. t. Bet sun
kiai sužeistu nedaug tebuvo. 
Bet J. Žilius grįžęs isz Mamos 
jautėsi blogai; svaigo galva, 
sopėjo pakauszis. Rytojaus 
diena Žilius buvo nugabentas 
in Kreltingos ligonbute. Czia 
surasta kad inlaužtas jo gal
vos kiauszas. Isz Kretingos 
Žilius nuvežtas in Klaipėdos 
Raudonojo Kryžiaus ligonbute 
kur neatgavęs sąmones 
mirė.

ir

“Asz negalėjau laukti, asz padarytu jokio nesmagumo net 
norėjau tuojaus pradėti,” tarė auklei ir Liudvikai, kad grio- 4 
ji. “Asz turiu duoti mano ge-j vieno kalbėjo “turbūt, isztik- 
riausius ir gražiausius žaislus ru j u ja aniuolai pabuc’ziavo ir 

'.tuojaus nes asz bijau kad mano'prasznabždejo in jos ausi mei-
'les ir pasiszventimo žodžius.

gas klebonas pasakė jai1 O dabar jau ji yra beveik

Kada vyras apleidžia paezia, 
palikdamas jai koki turteli, tai 
tas vadinasi laime, bet jeigu 
nuo jos pabėga, palikdamas jai 
puse tuzino gyvųjų atmineziu
— tada tas vadinasi nelaime.

Jeigu motere pabėga su ko- bilistai ja iszgi 
kių tai prįęlaįdiuiu tai tas galį žimo.

Mrs. Agota Fisher, 50 metu 
amžiaus, gyvenanti ant farmos 
artimoje West Decatur, Idaho, 
apsakė ligonbuteje buk už isz- 
gialbejima jos gyvasties yra 
dėkinga dviems szuniems. Ka
da važiavo vežime isz miesto, 
vežimas apsivertė in grabe ant 
jos, su visu savo sunkumu kad 
negalėjo kvėpuot. Szunes, ku
rie 'bego paskui, atkasė jos vei
dą isz purvyno ir tokiu budu 
galėjo ji kvėpuot. Po vežimu 
radosi per asztuones valandas 
pakol pravažiuojanti automo- 

'ialbejo isz po ve-

AUDRA PRIDARĖ 
DAUG NUOSTOLIU.

Taurage.,— Pereita menesi, 
apie 14 diena, siautusi audra ir 
Tauragės mieste pridarė daug 
žalos sugadintos elektros ir te
lefono linijos; nukentėjo kaip 
kurie namai. Dario—Girėno ai. 
ties Szauliu rūmais lūždama s 
gluosnis nutraukė visus svar
besnius elektros linijos laidus, 
Laisves uly., taip ipat ant laidu 
buvo užvirtęs medis. Kaip kur 
nulaužti telefono stulpai. Mies
to pradž., Mokyklos Nr. 2 isz- 
d'au’žyti langai. Apylinkes 
kaimuose audros taip pat pri
daryta nemaža nuostoliu. Dau
giausiai nukentejo sziaudiniai 
stogai.

ANT PARDAVIMO.

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

“Brangiausias Jėzau”, tai 
mažos lėlytės, kuri meldėsi, 
balsas. “Isztikruju, Agniete 
yra pilna savymeiles bet ji yra 
iik nemastanti o ne bloga. Jai 
visi pataikauja, jai nieko ne
trūksta. Ji niekuomet nežinojo, 
kas tai yra būti neturtėliu, to
dėl ir nesuprato kad reiktu bū
ti gailestingesne kitiems. At
leisk jai, geriausias Vieszpatie; 
iszmokyk ja naujai gyventi. 
Iszmokyk ja mastyti apie tuos 
mažutėlius tavo brolius, kad ji 
žinotu, kaip Tau tarnauti. Ma
žute Magdalena Leelerc yra vie
na isz drąsiausiu Tavo pasekė
ju. Ji kenezia neturtą, bada ir 
szalti ir niekada nesiskundžia. 
Jos mažiukai broliukas ir sesu
te neturi visiszkai jokiu žaislu, 
bot ka asz kalbu — jie neturi 
net drabužiu, kuriais tinkamai 
galėtu apsidengti — o jie Tave 
myli ir yra laimingi. Iszmokyk 
Agniete, kad ji juos del Tavęs 
mylėtu. O Jėzau, iszmokyk ja 
iszsižadeti saves ir sekti Ta
ve!”

Dabar užėjo debeseys ir pri
dengė menuli. Visur pasidarė 
tamsu ir viskas nurimo. O ka
da pasirodė szviesa, jau buvo 
saule užtekėjus. Agniete pati 
nežinojo, ar ji miegojo po to 
regėjimo, ar ne. ,

Liudvika atėjo in jos kamba- ■ 
ri aprengti ja. Dabar Agniete ] 
pasirodė kitokia, kaip papras
tai. Ji nedare jokiu pasiprieszi- 
nimu, kada ja prausė ir necype : 
ir nerekavo, kada szukavo jos , 
plaukus. .Prie msryęįiu valgė, 
kas buvo paduota, nereikalau
dama, kaip seniau visokiu ne
sąmonių. Ji buvo labai visame 
palanki, apsimastanti taip, 
kad Nounou ir Liudvika iszsi- 
tare: “Su mergaite kas nors 
nepaprasto atsitiko, asz esmių 
insitikrinus.”

Taip isztikruju buvo. Agnie
te .pasodino savo lele in maža 
kėdutė ir per pusryczius žiūre 
jo in ja szypsodamasi. Ji nekal
bėjo nei su aukle nei su Liudvi
ka ir buvo nepaprastai szvelni 
ir palanki.

Tuojaus po pusrycziu nuėjo 
ji prie savo žaislu. Isz tarpo ju 
ji isztrauke didele knyga gra
žiu pasakojimu su spalvuotais 
paveikslais, gražia lele su il
gais plaukais ir su daugybe in- 
vairiu paredu, Nojaus laiva ir 
dežele su “domino”. Szie žais
lai buvo jos mylimiausiais, ži
noma, ne taip, kaip mažoji jos 
lėlytė.

Diena buvo labai drėgna ir 
szalta. Agniete nusiminus sto
vėjo kėlės miliutas prie lango o 
paskui pradėjo arti ugnies žai
sti su savo numylėta lele.Aukle 
pagalvojo, kad mergaite yra 
geriausiame upe ir kad ja ko
kia valandėlė galima palikti 
viena. Paliko. Nulipo žemyn 
pakalbėti apie szi, ta su namu

• vedeja. Liudvika ta diena taip- 
pat buvo darbe. Ji padėjo mer
gaitėms apliuobti ir apszvary- 
ti visa narna nes laukiama buvo 
ant Kalėdų ir Nauju metu dau
gybes svecziu.

Agniete neilgai lauke. Ji tuo
jaus pasinaudojo gera proga. 
Iszrinktus žaislus susidėjo in 
pintiniuke, užsilipo ant kėdės, 
pasiėmė savo kepuriuke, szil- 
tesni apsivilkima ir -sprūdo isz 
kambario laukan. Ji atidarė 
palengva, vaiku kambario du- 

, lis ir, apsidairius aplinkui,

greitai placziais laiptais nusi
leido tiesiog in gatve. Isz tenai 
ji greitai pasiekė gatves kam
pa, kur stovėdavo vožėjai. Ji 
pasisząuke isž ju viena, kaip ji 
mate darant kitus žmones ant'mintis neatsimainytu.” 
gatves ir davė jam Magdalenos! Kuni^ 
Leelerc adresa. Vežėjas stebe- kad Dievas myli geraszirdžius mergina. Augszta, labai graži, 
josi, nežinodamas, ka daryti vaikelius bet jis nori kad jie,o jos gerumas lygus jos gražu
liai ji iszsifrauke isz kiszeniaus.butu paklusnus ir kad taip yra'mui. Kada, ji artinosi prie Pir- 
savo pinigine ir parode jam.

“Asz tau duosiu penkis fran-.kam nežinant, 
kus,” tarė ji, “jeigu mane nu-1 
vcžszi in ten ir atgal.”

Prancūzas vežėjas už pinigą 
viską padarys, tai ir dabar jau i 
jis daugiau negalvojo. Ji tru
puti nusigando, kuomet inva- ] 
žiavo in labai purvina gatve < 
kur gyveno Magdalena Leelerc i 
ir kuomet jai prisiėjo lipti siu- : 
buojaneziais jau ir vienur kitur 
inlužusiais laiptais. Ji lengvai : 
pabeldė in duris, kurias jai ne
kuria žmogus parode. Durys 
tuojaus atsidarė ir jose pasiro
dė Magdute.

“Ar tavo motina sveikes
ne?” užklausė Agniete. “Ma
no mama atvažiuos jos pažiu- 

' ietį bet asz negalėjau laukti ir 
; atgabenau jums sziek tiek žais- 
> lu. Asz negaliu czia ilgai būti 
nes..”. Czia ji labai nuraudo 
nes pamate kunigą kleboną, ku
ris sėdėjo kedeje toliau kamba
ryje.

Jis atėjo prie jos, maloniai 
szypsodamasis ir tarė, — imda
mas didele pintine isz jos ran
ku:

“Brangus mano vaikeli, kas 
czia yra? Ar ponia grioviene 
žino kad pati viena czia atke
liavai tokioje drėgnoje dieno
je?

“Ne, nežino, isztikruju,” ji 
atsake. “‘Ji nebūta manes lei
dus, jeigu butu žinojus. Pra- 
szau, induok szituos žaislus 
tiems mažucziams vaikucziui ir 
mergaitei.” Ji iszeme isz pinti
nes žaislus ir indave juos Liud
vikui ir Jonieszkutei kuriuodu 
stovėjo prie jos, žiūrėdami pra
sižioja in tuos stebuklingus 
žaislus kokius galėjo matyti tik 
krautuvių languose.

“Mano brangioji,” pridūrė 
kunigas, “jei tavo mama neži
no kad esi czia, tai skubinkis 
tuojaus namon. Be to, žaislai 
tau nupirkti ne dėlto kad juos 
dalintum kitiems. Asz noriu, 
kad juos pasiimtum atgal.”

“O ne,” atsake greitai Ag
niete. “Mama man dažnai pri- 
szneka, kad asz pilna savymei
les ir nori kad asz geriausius 
savo žaislus iszdalincziau ne
turtingiems vaikams Szv. Vin-

1 cento Paulieczio Seserų prie
glaudoje. Leisk, kunige klebo-

• ne, tegul tie daigiai czia lieka, 
' nors iki mano mama czia atva

žiuos o ji patvirtins tai, ka asz 
, padariau ir pasakiau.”

“Labai gerai, mano vaikeli, 
i Bet tuojaus skubinkis namon.
• Ajz davesziu tave namon nes 

esi visa szlapia ir matai, mano 
vaikeli, kaip yra negerai iszeiti 
ploname apsiavime ir neszilta- 
me apsiredyme, tokiame szla- 
piame ore.”

Agniete užkaito. Ji greitai 
pabueziavo Magdute ir jos ma
ža broli ir seserį ir nuėjo pas
kui kunigą žemyn in vežimėli. 
Nors tenai ji užtikrino, kad va
žiuos tiesiog namon bet kuni
gas nenorėjo nei klausyti pa
leisti ja viena. Ji galėjo suma
nyti da kur nors nuvažiuoti.

Jo skaistus veidas ir malo
nus balsas užkovojo ja taip, 
kad ji jam atidavė visa savo 
szirdi. Ji jam pasipasakojo sa
vo vargus, pasakė, kaip jos ma
žoji lėlytė nakti meldėsi priesz 
Kūdikėlio Jėzaus altorių.

negera iszsprusti isz namu, nie- mos Szv. Komunijos, ji pad-a- 
pasiketinima iszdalinti pa-

Kuomet vežimėlis prisirito vargeliams viską, kuo labiau- 
prie duriu, Agniete pradėjo 
smarkiai drebėti o iszrode la- rambon, kuris ja po ligos toliau 
bai inkaitus. Ji nusiszalde.

Tuom tarpu, kada ji buvo 
pas Magdute, jos namuose kilo'kiekviena diena palieka ant jos 
didžiausias sumiszimas. Aukle, duszios ženklus nusižeminimo, 
pastebėjus, kad jos niekur ne- paklusnybes 
ra namuose, šukele triukszma. ' 
Tuojaus pasiuntė žmones in 
miestą visur jos jeszkoti. Visa 
laime, kad kunigas klebonas ja 
greitai namo pargabeno.

Motina isz džiaugsmo, kad 
greitai susirado, užmirszo net 
ja gerokai iszbarti, bet už tai 
aukle, ja nuredydama ir in lo
va' guldydama, jai visaip isz- 
metinejo.

Ant rytojaus Agniete iszro
de blogai. Daktaras pasakė, 
kad ji pirmiaus labai nusilpo ir 
kad szitas nusiszaldymas jai 
gresia sunkia liga. Dienos ėjo o 
ir ji ėjo blogyn ir blogyn. Ji ne
teko net nuovokos ir daktaras 
suabejojo, ar ji atsigriebs. Ku
nigas klebonas, pasiėmęs tris 
savo apdriskusius prietelius, 
nuėjo su jais in Motinos Szven- 
eziausios Pergalėtojos koply- 
czia ir. tenai karsztai jie už li
gone meldėsi. Mažoji Joniesz- 
kute po maldos užtikrinejo vi
sus kad geriausias Kūdikėlis 
Jėzus pasigailės tos mažytes 
poniutes kuri pasirodė jiems

, tokia gerą, Viena diena ji gu- 
l^o kelias valandas tvirtai už-

. simerkus. Buvo da vis be nuo
vokos. Daktaras su aszaromis 
i iedaneziomis per jo veidus, ta
re:

ia ji puikavojosi. Kunigas Va-

mokino tikėjimo dalyku, pasa
ko jos tėvui ir motinai kad

ir nepaprasto^ 
meiles Jėzaus ir Jo “mažiau
siu broliu.” (Galas.
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PONAI BIZNIERIAI!

“Dieve, gelbek mus dabar, 
nes ji arba atsimerks, kad vela 
nusiszypsotu in mus ir butu su 
mumis, arba iszkeliaus sau, lie
pa žiurėjus daugiau in szi pa
sauli.”
- Griovas ir grioviene, beveik 
nepakvepuodami isz szirdies 
skausmo, suklaupė šzale mer- 
danezios dukters ir melde Aug- 
szcziausiojo kad teiktųsi užlai
kyti jiems ju mylimiausia.

Diena priesz Kuczias jie mel
dėsi karsztai. Apie pusiaunak
ti debesys pranyko nuo dan
gaus, menulio szviesa nuszvie- 
te kambarį ir užbėgus ant mer
geles iszbalusio veido, rodos, 
juo žaidė. Ligone atmerkė akis 
ir linksmai nusiszypsojo.

“Brangioji mamyte, auluo
tai mane bueziuoja, — bet ko 
jus verkiate?” nes tėvas ir mo
tina pradėjo garsiai verkti.

“Tu taip ilgai miegojai, 
brangioji,” atsake tėvas. “Mes 
pavargome belaukdami, kada 
tu pabusi.”

“O mano mažoji lėlytė?” už
klausė Agniete o kur kunigas 
kleboilas, ir Magdute? Bet oje, 
kaip asz pavargus!

Nuo to laiko jos atsigriebi- 
mas buvo matyti kasdien. Vie
nok praėjo daug laiko iki ji ga-j 
Igjo iszeiti pasivaikszczioti. 
Klebonas ateidavo dažnai ap
lankyti ja. Magdele, Liudvikas 
ir Jonieszkute visi sziltuose rū
buose, kuriais juos grioviene 
apdovanojo, buvo dažniausiais 
Agnietės lankytojais ir ge
riausiais ramintojais ir links
mintojais. Agniete pasidarė da
bar tokia mandagi, szirdinga, 
taip baiminga kad niekam ne-

Geisdami apteikt savo ge
rus koStumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS—“ - 
KALENDORIUS

ANT 1939 M. 
ir iszsirinkt kokiu nori isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS! 
užsikalbyt ir nelaukit ilgai! 
Nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA. ,
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collection of the most 
popular Lithuanian

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

.. Polka 

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

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietu viszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekancziu 25 
Lietuviszku Szokiu: 
Dėdienė ................
Leiskit in Tėvyne . 
Žideli Juodeli ... 
Jūžintą..................
Dusetos.................
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles ........
Kariszka .............
Baliaus.................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
SenosMergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli . . Polka 
Szia Naktele...................   Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ...........
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
Einik............. .
Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlvs...........

Preke knygos tik 75<J. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adręsavokite:

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

Polka 
Polka 
Polka 
Polka 
.Talka 
Polka 
Polka
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Žudinsta
Kur ten! isz akiu neisznyks- 

ta, jos akys blizga tamsumoje, 
jos pamelynaves veidas kerszi- 
na man, nuolatos -szaukia ties 
mano ausia: “razbainiiikc'! ka 
tu padarei? kam mane neleidai 
gyva pas mano motinėlė? kam 
nepasigailėjai mano jaunystes, 
nepasigailėjai mano nekaltos j 
szirdies? Nenusigandai Dievo, b 
Kuris mane mylėjo ir mane už- ■ 
muszei, tiktai pats save. Alano 
motinėlė Dievas suramins, ma
ne nekalta aniuolai paims in 
dangų o tu atidavei savo duszia 
velniui ir dingsi ant amžių... 
ak!”

Ir suvaitojas sunkei priside- . 
jo kumszczias prie kaktos ir 
taip stovėjo gera valanda. Ta
me iszejo Magdelena isz stube
les ir paregėjus ji, prisiartino 
skubei, dairydamasi in szalis 
ir tarė:

— Žmogau! ka tu dirbi? ko 
tu iszejai? kam jiems lendi in 
akis? Asz tekalbėjau jog sergi. 
Eik ir atsigulk ir lauk rytojaus 
o viskas dings.

— Rytoj ?! — paklausė Lusz
kauskas — ar tu mislinai apie 
rytoju kada man kalbėjai: “ei
siu ir iszplesziu jai ka turi nes 
ir mums reikalinga?” — ar tu 
mislinai apie rytoju jeig^^ ma
tei kaip -began padūkęs ir pikta 
dvasia apdumtas, kad ja nužu
dyti ir nesulaikei manes ?.. Tu 
velniukszte! traukis nuo manes 
ir pasikark, tai geriau padary
si o nekalbėk man apie tai jog 
tas neiszsiduos, jog žudinsta 
pasislėps, jog tosios sienos ne- 
iszduos, jog szunes neiszlos ir, 
varnai neiszkranks kad mus 
žmones nubaustu ir Dievas pra
puldytu !

— Tylėk... jau ateina... 
eiksz, eikie atsigulti! —szauke 
persiemus baime Alagdelena ir 
patraukė su savim in stubele.

Vos inejo ir duris uždare 
paskui save, sztai teeina ponas, 
iszbaies ir susimaiszes, paskui 
ji 'žandaras, turintis po plosz- 
czium pisztalietus ir lekaju su 
puczka rankoje ir su virve.

— Baisus daigtas! — kalbė
jo tarp saves. — Nužvelgiau 
tuojaus jog czion kas pasidarė 
ir kad norėjo paslėpti. Biedna 
mergina! tokia jauna ir patogi, 
norints veidas pajuodęs.

— Turėjo ja užsmaugti — ta
re žandaras — nes žaiduliu nė
ra. O kur tas szuns-snukis pa
slėpė? po rinda mete ir mesz- 
lais uždėjo! Kad ne pono ark- 
lei tai viskas butu dinge arba 
ne greitai iszsidavia.
t—♦Tai mat, kokia jausla do- 

i ru žvėreliu! — tarė ponas, — 
pajuto negyvėli ir jokiu budu 
nesidavė privesi prie rindos.

į — Leisk mane! — davėsi gir
dėt balsas Luszkausko stubele-

- je, kurias rodos norėjo iszvers- 
ti.

— O! tai jis atsiliepe, — tarė 
ponas — in laika nori pas mus 

! iszeiti, gal mislina vela girta 
nuduoti o mes tetikėsime. Rei
kia su juom pasikalbėti. Pabėg
ti negali.

— Prie bromo stovi pono 
važnyczia — kalbėjo žandaras 
o prie duriu stubeles kurios isz- 
eina in inforte, stovi tasai sar
gas kuris jųdviejų neiszleis. Ir 
tam sargui eina apie tai idant 
viskas iszsiduotu nes ir jis, 
kaipo czionaitinis, turėtu atsa
kyti.

— Paszauk-gi tamista žan
dare, tą nieka-deju, — 'tarė po-

nas. — Tu nesitikėjai jog ture-JP/^VEIKSLAI NAUJAUSIU ATSITIKIMU 
si triūso czionais.

i Tada žandaras, atidaręs du
ris stubeles su smarkumu ture- į 
jo nes da katras isz.vidaus lai-' 

G<e ir paszauke: j
— O iszeik-gi czion, gaspa-

doriau! j
— Mano vyras serga, — kai-1 

bojo Magdelena, — užstodama' 
kelia duryse.

— Tuojaus mes ji iszgydysi-i 
me, — tare žandaras ir nustū
męs ja ir dirstelejas in stubele, 
padavė: Ko tu ten jegamasteli 
tupi kampelyje susirietęs. Stok 
ir iszeik ant apsirokavimo.

Luszkauskas stojo ir staigai 
priszokes prie žandaro stovin- 
czio duryse, paszauke:

— Leisk mane!
Žandaras stojo in szali, jis 

iszejo in karezema. Veidas bu
vo baisei persimainęs nes rodos 
paskutinėje valandoje adgavo 
pajiegas ir pamėtė, stojo drasei 
ir žiūrėdamas ant pribuiszu pa
klausė :

— Ko norite?
Tada žandaras isztrauke isz 

pajuostes revolveri ir prikiszes 
prie galvos piktadario, tarė:

— Atsakinėk apie ka tavęs 
ponas klausines o nemeluok 
nes kaip szuni ant vietos padė
siu!

— Atimk savo revolveri, — 
tarė Luszkauskas, kaip rodos 
nieko sau isz to nedarydamas
— ir negąsdink mane. Asz tavo 
kulkos nebijau. Nedidele man 
skriauda padarytumei jeigu 
mane kaip szuni padėtum. Kas 
yra ant pasakymo, tai pasaky
siu ir taip.

— Dingau, — tare in save 
Magdelena, kuri stovėjo dury
se iszbalus ir drebėdama.

— Tai sakyk-gi, — kalbėjo 
žandaras, nuleisdamas žemyn 
revolveri.

— Kas ten do Javonas guli in- 
forteje po ri-nda? — paklausė 
ponas.

— Tai užtikote ja? — tarė 
pamaželi Luszkauskas tai ir ge
rai, greicziau viskas pasibaigs.

— Kas ja ten padėjo? — pa
klausė ponas.

— Tas kuris ja nužudė — at
sake Luszkauskas.

— O kas ja nužudė? — tuoj 
paklausė ponas.

— Asz, — atsake szinkorius,
— sztai su torai raukomi už
smaugiau ja. Kada szauke Mo
tinos Dievo, neklausiau jos 
szaukimo, kada prasze pote- 
riau't, nedaviau laiko pakalbė
ti poterius ir nužudžiau ja, kad 
apipleszt ja. Dabar jau žinote 
viską ir dabar man lengviau. •

Kada Luszkauskas save isz- 
davinejo, kada isztare ta tei- 

' singa žodi: “asz”, Magdelena 
tiktai sudejavo, adbula pasiyre 
in stubele ir uždare duris. 
Klausytojai to baisaus prisipa
žinimo 'taip buvo užimti jog ne
girdėjo kaip Magdalena sude
javo, netemino suvis ant mote- 
res.

Kada Luszkauskas pabaigė 
savo prisipažinimą, ponas tada 
tarė:

— Suriszkite ji.
*— O tai kam? — paszauke 

žudintojas. — Ar jus mislinate 
jog asz pabėgsiu? Man yra rei
kalingas sūdąs labiau -negu 
jums, asz noriu iszgirsti tuo
sius žodžius: esi apsūdytas ant 
smert.

— Nelaimingas žmogau! — 
tarė ponas, stebėdamasis taja 
kalba, isz kurios buvo girdėta 
gailestis už ta baisu darba. — 
Tai gal pirmutine žudinsta?

— Tai pirmutine ir bus pas
kutine — atsake Luszkauskas.

— Kas tai do viena? — ar tai

1—Ant atsibuvusiu arkliniu lenktynių Baltimore, Md., laimėjo lenktynes gerai žino
mas arklys “Seabiscuit”. Matyt arklys buvo užganadintas savo užduoto nes žvengia links
mai. 2—Svetimtautiszki kareivei kurie prigialbinejo Iszpąniszkiems kareiviams musziuo- 
se priesz iszkeliavima namo, apdovanojo vaikus zobovelems ir saldumynais priesz iszkeliavi- 
ma in savo sklypus. Tarp tuju kareiviu radosi ir daugelis Amerikonu. 3—J. J. Peily, pirmi
ninkas Amerikoniszku Geležkeliu Draugavęs, prižadėjo darbuotis drauge su darbininkais 
kad apsaugoti geležkelio straika kuris likos pasekmingai užbėgtas ir darbininkai sutiko 
laukti pakol kamisija sutvarkys visa nesupratimą.

toji pati Marijona Macziulskiu- 
te, kurios paliudinima radome 
czion po stalu? — paklausė po
nas.

— Kas do viena, nežinau: ar 
taip vadinasi, taipgi nežinau, 
— atsake Luszkauskas. Tik 
tiek žinau jog tai dora mergai
te kuri veže paszelpa ir sura
minimą del senos motinos o 
kad per daug atvira mergina, 
kuri isz džiaugsmo savo su

Bartkus — in priemene ir isz
ejo nes sergėjau lavona infor- 
teje. Ar-gi neyra jos stubeleje.

— Eikite ir pasakykite del 
jos jog jau apie viską žinome, 
— tarė ponas, — tegul ateina ir 
pinigus tosios nebages atiduo
da.

— Tuojaus surasiu ja, — ta
re Bartkus ir nuėjo in stubele 
jeszkoti.

— Ar tavo pati žinojo apie
tuom iszsisznekejo jog veža pi-’viską ir ar drauge taja žudins- 
nigus ir tai tiek kiek man rei
kėjo, užmokėti skola, kad nesi- : 
likti ubagu. Norėjau tiktai at
imti kad save ginti ir paleisti j 
ja gyva; nes ji pabudus pama- ■ 
te pinigus mano rankose — ir : 
uždariau jai akis idant nema
tytu ir užkiszau burna idant 
niekam nesakytu jog esmių va
gis ir latras. Bet imkite mane 
greitai isz czion nes man czion : 
niekiau negu sedeėziau lendu- i 
guo.se kalėjime o bus da leng
viau kada padėsiu galva ant 
kalades del budelio.Czion ji ant 
manes isz visu szaliu žiuri ir 
stovi akyse ir szaukia: — duok 
nors poterėli sukalbėt ir neimk 
to, ka man Dievas davė del mo
tinėlės!

— .Nelaimingas! — tare in 
save ponas, atsikreipdamas su 
neapykanta ir gailesezia nuo to 
žmogaus kuris taip jaute savo 
padėjimą. Po valandai vienok 
pergalejas savo gailesti ir ži
nodamas jog turi savo privalu
mą pagal reikalą tiesu pildyti, 
atsigryžes in žandara tarė:

— Suriszk ji tamista žanda
re. Antanai, eik pasakyk Mo
tiejui, tegul tuojaus arklius 
kinko.

Žandaras suriszo nesiprieszi- 
nanti Luszkauska, lekajus isz
ejo per priemene laukan o Bart
kus tame inejo per stubeles du
ris in karezema, palingavo su 
galva ir tare in save:

— Oj niekai su pone Miko
liene! -stubeleje jos nėra.

— Kur tieji pinigai kuriuos 
nuo jos paėmei-?— paklausė po
nas.

— Mano pati gal turi prie sa- 
, ves, — -atsake Luszkauskas su- 
- risztas ir jau apsimalszines žiu- 
■ įėjo in žeme.

— E-he! — tarė Bartkus — 
tai vaikine czion ėjo apie pini
gus? O! poni Mikoliene, tai 
baisei godi ant pinigu, ji ir pati 
velnią apiplėšytu.

— Tai tau! užmirszome su
vis apie ja! — paszauke žanda
ras, rodos kad perpykęs ant sa
ves;

— Kur ji yra? — paklausė 
ponas.

Stubeleje jos nėra, — atsake

ta papildote? — paklausė po
nas.

— Praszau manes apie tai ne
klausti, — atsake Luszkauskas, 
— Tegul teisinasi pati kaip ži
no, priesz žmonis ir priesz Die
va. Asz turiu gana savo nusidė
jimu. Bet tai, ka paėmiau nuo 
tos biednos merginos, praszau 
paimti ir per suda teteiki jos 
motinai Przedbore. Numirsiu 
spakainei kaip žinosiu jog ne 
viską iszplesziau senai moterei, 
tai gal norint per puse man do
vanos ir atsiduos prie Dievo 
idant susimylėtu ant mano du- 
szios.

Sztai sugryžta Bartkus ir 
kratydamas su galva in szalis 
kalbėjo:

— Poni Mikoliene neateis ir 
pati pinigu neatiduos.

— Ponas žandare! nueik pats 
atvcst ja sziczion — paszauke 
ponas.

— Tiktai ponas žandare pa
imk su savim asztru peili o gal 
szoble tavo asztri, — tarė Bart
kus lyg su szposu.

— Ir dadave: — turi nupjau
ti virve nes pasikorė, — pasa
kė. Bartkus. — Tai ne ant tusz- 
czio isz vakaro tokia viesulą 
pakilo o tai mat boba pasitem- 
ne.

Ir da pajeszkok kokia spy
nele idant užrakyti kol sūdąs 
pribus.

Žandaras ir Bartkus iszejo o 
Luszkauskas paszoko nuo kė
dutės, pažiurėjo su baime ant 
stubeles duriu, paskui prisiar
tino prie stalo, sėdo ant suolo, 
pasirėmė ant delnu ir pradėjo 
graudžiai verkti.

Tai buvo jo paskutinis verk
smas ant szio svieto nes neilgai 
laukus padėjo savo galva ant 
kalades del budelio. Dieve at
leisk jam sunkius nusidėjimus!

GALAS.

Praleisk Kalėdų 
Lietuvoje

Dvi Ekskursijos in Lietuva, 
Lapkriczio 30-ta Diena ir 

Gruodžio 7-ta Diena, 
Amerikos Linijos 

Laivais.

Lapkriczio 30 d., populeriam 
s.s. “Drottningholm” iszplauks 
Kalėdinė ekskursija in Lietuva 
ir antroji Gruodžio 7 d. Tamsta 
geriausia Kalėdų dovana su
teiksite saviszkiems Lietuvoje, 
būtent parvykdamas pats in 
Lietuva Kalėdoms. Kas neat
mena Kalėdų Lietuvoj, tu gra
žiu žiemos vaizdu — tik tas kas 
ten nebuvo. Asmeniszkas atsi
lankymas in Lietuva pas sa- 
viszkius, suteiks didelio malo
numo senei laukiancziai senai 
mamytei, tėveliui, broliui bei 
sesutei taipgi jaunu dienu 
draugams bei pažinstamiems, 
Justi parvykimas Kalėdoms in 
teviszke, saviszkiems bus ge
li ausia dovana.

— O kas do baisus atsitiki
mas! — tarė ponas, — eikite 
skabei, nupjauti virve, gal da 
atsigaiveliuos.

— Eikime, ponas žandare — 
tarė Bartkus imdamas su sa
vim žvakia, — asz pažibinsiu.

— Už valandėlės sugryžo 
žandaras, su pinigais rankoje o 
Bartkus su žvakia.

— Na ka? — paklausė ponas.
— Jau negyva, — tarė žan

daras, — ežia ve yra pinigai. 
Daugiau nieko pas ja nebuvo

■ tiktai tieji raktai.
— Kiek turi būti? — paklau- 

L se ponas.
— Du tukstancziai ir szeszi 

užimtai auksinu. Tai-gi, tiek 
kiek asz buvau kaltas — atsa
ke žadintojas.

— Padekite ta lavonu šlube
lėje, uždarykite ir užkalkite 
druczoi duris nuo szalies infor- 
tes ir nuo czion, —; tarė ponas.

Sieniniai Kalendoriai 
Del saves arba in Lietu
va pasiusti. 25c arba 5 
už $1.00. 15x24 col., 
Didumas. :: ::

GREITUMAS SŪDO

Prisiunskite Money-Orderi 
arba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas:

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Sonatos bausmes ant kuriu 
peeziu silsejosi apsudinimai in 
kelias adynas septynias vagys
tes ir vienuolika provu už su- 
miszima, atsisėdo už žalio sta
lelio o vyriauses isz ju paliepė 
atvest pirma kaltininką ypato- 
je Jadvigos Jagutienes.

Žandaras invede boba, pa
state ja prieszais tribunolą o 
perdetinis perskaito isz aktu: j

— Esi Jadvyga Jagutiene, 
metu 27, gimus isz Valijos, ne-1 
vyruota, tarnaite, nekovota.

— Praszau szviesiausio sūdo 
— atsiliepė apkaityta.

— Nepraszyk tiktai klausyk. 
Prokuratorija apkaltina tave ' 
už tai jog paemiai Lukaszienei 
be josios žinios karolius vertes 
25 rubliu del savo locnos nau
dos nes liudytojai pripažino ; 
daktas vagystes yra tikras ir 
patvirtintas.

— Praszau guodotino tribu- 
noliaus...

—Geriau prisipažink tai sū
dąs sumažins tau bausme.

— Praszau pono prokurato
riaus, tai ne asz!

— Na, jeigu užslepi, tai liu
dytojai iszaiszkins. Seskie le
nais sau ant suolo. Povilai! — 
paszaukie budintojus Joną Ra
teli ir Lukasziene.

O kad tribunolas turėjo ant 
apsudinimo sep tynęs vagystes 
ir vienuolika už sunkius pažei
dimus kūno, tai del greitumo 
pats perdetinis iszeme degtuką 
isz kiszeniaus, patraukė viena 
ranka ant kelnes ir uždege žva
kes stovinezias prie kryžiaus. 
Žandaras invede liudytojus, 
perdetinis paantrino prisiega 
ir jos svarbu ženklinimą.

Liudytojai vienas po kitam 
pripažino kai mate Jadviga 
imant karolius isz skrynios, 
prokuratorius pasakė: jog kal
tininke neprisipažysta prie kal
tes per ka sumurmėjo:

— “Septem meneses!” (sep
tynis menesius).

— “Cumvota!” (sutinku)— 
paantrino antras-—.

Treczias linktelėjo su galva 
o perdetinis apgarsino viroka 
apkaltindamas Jadviga ant 
septynių menesiu in kalėjimą ir 
užklausė:

— Ar priimi viroka ar ne ?
— Praszau szviesaus su

džiaus ir visos kancelarijos...
— Nepraszyk, tik kalbėk, ar 

priimi viroka ar ne ?
— Nepraszyk, tik kalbėk ar 

priimi viroka ar ne?
— Nes praszau paguodotino 

sudžiaus, tegul mane iszklauso! 
Asz...

— Tai nepriimu viroko?
— Asz nežinau dauggalis sū

džiau, nes asz vadinuosiu Bri- 
gyda Pagada ir esmių czionais 
atgabenta kaipo budintoja isz 
Mauryszkiu...

Perdetinis neklausydamas 
pabaigos ka turėjo kalbėt boba, 
sudrėbėjo visas isz piktumo, 
trenke knygas ant stalo ir pa
szauke su visa gerkle:

— Povilai, tu Jeruzolimisz- 
kas asile, paszauk czionais Jftd- 
viga Jagute! o kad tave velnei 
pagriebtu! puse adynos laiko 
praleidom ant nieko o czionais 
septynios provos už vagyste ir 
vienuolika už sunku pažeidima 
kūno! Greicziau!

Tūlas vaikinelis skupei 
gyveno,

Net sau ir valgyt pavydėjo, 
Pinigus rinko, dėjo in banka, 

Net drebėjo jo ranka, 
Ba ir bankai netikėjo,

Bet kitaip padaryti negalėjo, 
Tame atsirado kytra mergina, 

O ir patogi gana,
Tam vaikinui patiko labai, 

Atergina pamisimo: “ežia bus 
gerai”,

Na ir in didele pažinti suėjo, 
Ir apsivesti susikalbėjo.

O ka? Meile viską padaro, 
Net ir skupiausia perdaro, 

Merginai pradėjo nepavydet, 
Pinigus ant paredu davinet. 
Mergina sportas nėbile kokia, 
Vaikinui ne dėkui nepasake, 
Kada nuo galvos lyg kojų 

aptaise,
Jau apie vaikina nepaisė, 
Jau įsu Anglikais pradėjo 

sebraut,
Vaikinas pradėjo sau plaukus 

raut,
Ne taip merginos gailęjosi kaip 

pinigu,
Kuriu iszleido ant jos pora 

-szimtu,
Na ir pamesti turėjo, 

Bet pinigu atimt negalėjo.
Ar mislinalte mažai tokiu yra, 
j Kurie mislina kad mergina yra 

szczyra,
Katra prie vaikinu laižosi, 
Ir kaip kate glamonėjasi, 

Teketi prižada ir dievuojasi, 
O isz kvailio užsisukus juokėsi, 

Jus vaikinai, 
Nebūkite avinai,

Su tokia katras ir apsipa- 
cziuos,

Ilgai nesidžiaugs, sunkei 
dejuos,

Ba jo proce praleidines, 
Ant galo savo vyra pames.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.

Gere penki vyrai ir dvi bobos, 
Taip kaip paprastai — visados, 

O kad tai buvo po pedei, 
Tai ir ne dy vai.

Ant galo begerdami susipyko, 
Na ir musztyne invyko, 
Viena supliekė per ausis, 

O gal butu užmuszia suvis, 
Bet to nepadare, 

Tiktai nuo burdo pavarė, 
Ant rytojaus atėjo pasiimti 

bakauka,
O tieji da gere alų ir sznap- 

suka,
Tieji vela szoko ant vaikino, 

Laukan ji iszterebino, 
Ir da pakart norėjo,

Ir jau virve ant kaklo uždėjo, 
Prie stulpo privedė, 
Virve ant jo užmėtė, 

Jau pradėjo traukti augsztyn, 
Sztai pribėga vyras artyn, 

Pasisekė atpraszyt, 
Nuo mirties iszgialbeti.

Iszgialbejas nubėgo pas vaita, 
varanta iszeme, 

Na ir budelius ant provos nu
tempė, 

Vaitas provos nedare,
In suda augsztesni padavė, 
Kaip toliaus su tuom bus, 

nežinau, 
Kitu kartu pasakysiu daugiau.

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

TURIME TIK KĖLĖJA
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tiktai 
po $2.50. Todėl pasiskubinkite 
jeigu norite viena.
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Žinios Vietines
■ — Adventai. Laikas apsi- 

niąlszinimo nuo visokiu links
mybių.

■ — Ketverge pripuola pirma 
diena Decemberio—Gruodžio.

į —- Dekavones Diena nukri
to apie asztuoni colei sniego ku
ris padare nemažai bledes ap
linkiniams gyventojams. Neku
ltose vietose sniegas užpustė 
plentus ant keliu pėdu.

—- Gerai žinomas musu tau
tietis, ponas Juozas Urboną, 
635 W. Spruce uly., jau kėlės 
sanvaites serga namie bet szio- 
mis dienomis truputi pasveiko. 
Daktaras Burke isz miesto ir 
daktaras Juozas Urbonas, jo 
sūnūs, isz Eastono stengėsi vi
som pajiegom sugražinti ponui 
Urbonui sveikata.

— Per Dekavones Diena ku
nigas P. Czesna suriszo mazgu 
moterystes Marcele Smulikiu- 
te, nuo G31 E. Market uly., su 
Juozu Kirelevicziu, isz Trento- 
ro peczes. Vestuves atsibuvo 
pas nuotakos motina. Jaunave
džiai apsigyvens ant 627 E. 
Mahanoy Avė., kur pradės sa
vo gaspadorysta.

• ■— Praeita Sereda kunigas 
P. Czesna taipgi suriszo mazgu 
moterystes naszle Anele Petru- 
sevicziene (Peters), 201 W. 
Pine uly., su Antanu Banioniu, 
29. W. South uly. Po sugryžimui 
isz savo saldžiosios keliones ap
sigyvens ant kampo Linden ir 
W. Pine uly., kur nuotaka lai
ko saliuna.
— Pradedant nuo Naujo 

Meto anglekasiai turės mokėti 
viena doleri duokles arba tak
sa kuri ketina sudrutint angle- 
kasiu unija UMWA ant 360 
itikstancziu doleriu. Bet kokia 
nauda anglekasei aplaikys isz 
*d tai nežine bet lyg sziolei an- 
glekasei neturi jokios naudos 
isz unijos nes laike kokio erge
lio prie darbo pasiskundžia vir
šininkams tai tieji darbinin
kui atsako: ‘‘Tylėk ir Dieva 
mylėk.”

—■ Praeita Sereda Pottsvil- 
les sude pasibaigė teismas Pra
no Sadeikio, isz Bukmautes, 
kuris nužudo savo dranga Ka
zimiera Stanczika su kirviu, 
Augusto 16-ta diena kada par
važiavo namo isz Lakewood 
Parko. Badai abudu buvo girti. 
Už tai Pranas likos pripažintas 
kaltu antram laipsne žudinstos 
ir gali būti nubaustas nuo 6 lyg 
10 metu kalėjimo.

Du farmerei dirbanti ant far- 
mos kalbėjosi apie orą. Vienas 
isz ju tarė: “Piteri, jeigu lietus 
da palis per kokia ketures die
nas tai viskas isz žemes isz- 
lys.”

Szimas su baime atsiliepe: 
“Tegul Dievulis apsaugoja, 
juk asz turiu dvi nebaszninkes 
moteres žemeje, kas tada bu-

SHENANDOAH, PA.
—• Ana diena pribuvo in 

czionais Jonas Pavalonis o gal 
Paulionis, isz Elizabeth, N. J., 
kuris jeszko savo tėvo, Ignaco 
Pavalionio, kuris kitados czio
nais gyveno. Jeigu kas žino 
apie jo tevea tai praneszkite 
vietinei palicijai.
t Liudvikas Svetaviczius, 

424 E. Arlington uly., kuris bu
vo mirtinai sužeistas Kehley 
Run kasyklose, mirė vietinėje 
ligonbuteje. Nelaimingas žm '- 
gus paliko paczia, dukrete, bro
li Juozą ir seseri. į

—• Praeita Subata kunigas'
I Degutis suriszo mazgu mote

rystes pana Patricija Kyguo- 
liute su Antanu Sanavicziu. Po 
vinczevonei vestuves atsibuvo 
pas nuotakos tėvus, ponstva 
Juozus Kyguolius ant 821 W. 
Coal ulyczios.

Boston, Mass., — Ana san 
vaite czionais buvo apipleszta 
Ona Kacziuriene, jau nebejau
na ir nelabai sveika lietuve 
moteris. Plaudama grindis ir 
dirbdama kitokį sunku darba 
ji buvo susitaupius $4,000 se
natvei. Kažin kokiais sume
timais ana sanvaite ji nutarė 
tuos pinigus isz banko iszimti. 
Ir vos tik iszejo isz banko su 
pinigais, ja tuoj užpuolė jauni 
pleszikai. Rankinuko sziksz- 
nele ji turėjo gerai apsivynio
jus aplink ranka, tai lupdami 
ta masznuke bomai bemaž ko 
nenutraukė jai rankos. Ne
žiūrint, kad visa tai atsitiko 
vidurdieny, tarp daugybes 
žmonių, niekas neatėjo užpul
tai lietuvei in pagialba ir nie
kas nepasistenge piktadariu 
sulaikyti. Kacziuriene dabar 
tiek susijaudinus, kad staeziai 
serga.

S. Boston, Mass.,— Ana san
vaite, Panedelij, invyko nelai
me. Smalkiai važiuodamas 
automobilis suvažinėjo Szuri- 
lu vaika, 8 metu amžiaus Juo
zuką, ir nesustojęs nudume sa
vo keliais. Suvažinėta vaika 
nuveže miesto ligonbuten pasz- 
aliniai žmones. Jam sutrenktos 
smegenys ir apdraskytas kū
nas. Szurilai gyvena prie 25 
Ward St. —K.

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI 
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Kokiu da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganėdinti-! 
Jaigu jumis patiks parodykite 
savo Draugams. Prisiunskite 
JI.00, o aplaikyste, 
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

:: Su Konvertoms. :: 
Prisiunskite Money-Orderi ar
ba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas :

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

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

--------- o—:------
į PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
, Drueziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszai*

eziAi ka raszo »z libtuvon 
APIS SZ1TA KNYGA

tu?”
DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR 
NAUJU METU LINKĖJIMUS ! 

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti, kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma,kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu 
________ Yra ežia visiems Lietuviams 

. I proga apturėti savo gimtoj kalboj 
imas. Nudžiugo musu szirdis 

visztu, daug szieno, visokios 'kad mes galėsime siusti tiesog in Lie- 
.... . , i • Ituva Linkėjimus tokius kokius da nėrareikalingos maszinos, trekas irįroate Lietuvoj. Meg esame jumis d 

traktorius. Vaikus nuveža ir Vingi, kad jus ne tik ka platinate toki 
v • i ii -------'gražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar

duodate proga toliau platinti Lietuviu 
kalba praduodami Lietuviszkus Lin
kėjimus. Lai Dievas jus laimina to
liau vesti jusu darbuote ir platinima 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba. Ona Juszkauskiene, 
158 McClellan §t., Philadelphia, Ba.

’ PARSIDUODA FARMA.

Geroj vietoj arti Shenando- 
rio ir Mahanojaus. Dvejos stu
bos su elektriku ir vanduo in- 
■vestas stubose, be jokio kaszto vUR.IUs v 
varomas vanduo. 5 karves, 2|kalboje- i vxwzxrwrt 
verszei, 2 arkliai, 20 kiaulių ir,Linkejir 

j. . -1___ _ •__ _*___ --

parveža isz mokyklos pas namo 
duris. Parsiduos pigiai isz prie
žasties ligos nes jau antras me
tas kaip neiszeinu isz stubos.

Jacob Stankewioe
Rt. No. 1, Box 12, 

2t.) Ringtown; Pa.

Td<sWdsNakta 
irViena Tuką tanus

kuria tariu

1—\v arren Yarberry, kuris turi tiktai 17 metu, yra jauniauses jodikas lenktyniniu 
arkliu kuris pasekmingai laimėjo jau kėlės lenktynes arkliu New England ir New Yorke. 
Tieji kurie žino, spėja jam didelio giliuko su arkleis. 2—Danielius Carter Beard, 88 metu 
senukas, vadas Amerikoniszku Vaiku Skautu drauguves ir geras draugas mirusio prezidento 
Teodoro Roosevelto, padeda ant jo kapo vainiką Oyster Bay, L. L,kur jisai vede posėdi 6,000 
skautu isz septynių valstijų. 3—Francuziszki vaikai neszioja taisės stuczkeles ant skry
bėlių su paraszu “Chamberlin ” ant garbes kad jisai padare taika tarp Vokiecziu ir Czeko- 
Slovaku ir tokiu budu apsaugojo svietą nuo kitos baisios Svietines kares.

TRUMPOS ŽINUTES
Johannesburg, Afrika. — 

Trisdeszimts žmonių likos su
žeisti kada Easzistu susirinki
mas užsibaigė su maiszacziu. 
Po susirinkimui Nazistai pra
dėjo užklupinet ant Žydu uly- 
cziose ir daug likos sužeista.

Rymas, Italija. — Tarp dvie
ju kariszku eroplanu kurie su
sidūrė ore, likos užmuszta sze- 
szi lekiotojai ir du sužeisti. Ne
laime atsitiko laike viešnios ir 
vienas kito nemate.

AVilkes-Barre, Pa. — Kada 
studentai sugryžo in mokslaine 
po futbolei, rado savo darak- 
torka negyva sėdint prie savo 
stalelio. Manoma kad ji mirė 
nuo szirdies ligos. Buvo tai Mrs. 
Ona Stahl kuri mokino vaikus 
per 25 metus.

Chicago. — Chikaginis s'tok- 
jardu straikas gal už keliu die
nu pasibaigs nes vadai strai- 
kieriu daro derybas su pake- 
rc-is apie užbaigima straiko.

Cannelton, Ind. — George 
Alvey, 18 metu bernukas, likos 
surisztas mazgu su savo gaspa- 
dinele Berta Deon, kuri turi 48 
metus. Visas kaimelis prisižiu- 
rinejo tai svodbai.

Paryžius, Fraincija. — Dau
giau kaip 2,000 straikieeriu Re
nault automobiliu fabrike pra
dėjo sėdinti straika ir neaplei
do dirbtuves pakol palicija 
juos geide isz ten iszgauti. Dau
gelis likos sužeista.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
Mahanoy City, Pa.

KA MATE IR
GIRDĖJO ‘SNAPAS’

BALTIMORE!
Kiek tai motinos sveikatos 

jis suede...
Tik motinos, kurios iszkente- 

jo tiek kiek ji, gali su ja tokiu 
vargu dalintis...

Bet ka daryt... nebuvo ki
tokio iszejimo: sūnelis pabaigė 
19 metu, didesnis ir drūtesnis 
už sena tęva o da už pecziaus 
sėdi, ant baltu rankelių žiopso- 
si ir arsziausia — vagia kas tik 
in ranka papuola...

Užėjau ir asz pamatyti ir 
iszgirsti provos kuri taja die
na atsibuvo pas magistrata nes 
lankiausi Baltimoreje pas savo 
pažystamus važiuodamas isz 
Washingtono. Stovėjo jis 
priesz sudžia, patogus jauni
kaitis, sveikas ir drūtas. Kas-gi 
pamislytu kad tai vagis, pare- 
gejas ji ant ulyczios.

— Esi apskunstas už valka- 
tysta ir vagysta, — atsiliepe 
magistratas in stovinti, bet ta
sai rodos nesuprato jo žodžiu, 
Jodei palicijantas pamojo su 
ranka idant motina prisiartin-

no. Iszaugai ant puikaus jauni- 
kaiezio, esi sveikas — jiems už 
tai turi būti dėkingas. Perpra- 
szyk motina ir prižadėk jai kad 
pasitaisysi!

Dirstelėjo sūnelis isz pašo
nes ant verkenezios senos mo
tinos.

— Mamyte!.. Negalėjo dau
giau isztart, kas tokis jam 
gerklėje stojo, rodos užspringo.

— Mamyte!..
— Ar turiu ji nusiunsti in 

pataisos narna? — užklausė 
magistratas.

— Ne. — pakratė su galva 
senuke motina.

— Mamyte! — vela sudejavo 
sūnelis.

Motina prisiartino prie jo, 
paėmė už rankos ir iszvede isz 
sūdo. Paskui ja iszejo susirin
kusieji žioplei o kas toks užpa- goni, pasiklauso krutinės, pa
kulyje atsiliepe: “Matyt kad 
lai visu motinu tokios szirdys, 
geriau butu pasodinus toki isz- 
gama in kalėjimą o gal iszmo- 
kytu ji kaip guodoti savo sena 
motinėlė”.

Bet motinos szirdis yra nuo-'mo, akys iszvirto, krutinę isz- 
laidi, užmirszta skriaudas vai- sikele. Atėjo norse, nuprausė 
ku ir vela priglaudžia juos prie! 
savo motiniszkos sužeistos szir
dies. —“Snapas.”

Gerbemiud» TamlBtal:—*
Sulaukiau nuo junk «l-uicxiunoff 

mano rardu knyga 
Nartu tr V tena” ui
kzlrdinga aczlu Ir labai džlaugluoag 
kad tokia knyga katp “Tukstiuitui 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes maa 
labai yra žingeidu skaityti rlsoglaM 
latorijan, jas skaitydama* nei nepa* 
aljunti kaip laika* Birentai ir »ma- 
giai praeina. A*i visiems link&czlaw 
kad n u ^Įpirktu tokia knyga kaip 
“Tukatanti* Naktų ir Viena” ne* ja 
įkaitydama* imogu* apie viską tada 
pamlreztl ir visokį rupescslal aor« 
ant valandėlė* atsitraukia.

Su pagarba, A. SOJKAS, 
Dv. Palazduonya,
Cxekiszkea vaL 
Kauno ap*k. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti inį 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

TIKRAS ATSITIKIMAS ISZ 
DAUGELIO GYVENIMO 

CZION AMERIKE.

PASKUTINĖJ |lurtatreikes.3 Joniene paėmė marszkimus 
VALANDOJ :i r innesze in ligonio kambarėli, 

-------  oBaltrus klejojo.
Atėjo daktaras. Pasiklausė 

'szirdies ir pasakė: “Iszrodo 
kad paskutine naktis. Ar viską

„aprupinot?”
Surukęs kambarėlis užpaka- . , ,. . I — Apdraudos popieros pasi-lyje rubu krautuves. Purvinoj' , m-, , . , . . , .•d J raszyta. Tiktai penki szimtai o

lovoj guli senas Baltrus. Sun- ilaid;tuves dal)ai. totios bran. 
kiai alsuoja, klajoja, kraujais1 ..
spjaudo. Joniene ineina, patai-A“' Sza!ta _ vos isztare ]ig0. 
so lova, paduoda vaistu, sura-'^

Daktaras pažiurėjo in akis 
ir pridėjo ranka prie szirdies.

— Apsivilk tamista, sausais 
marszkiniais ir sziltai užsiklok. 
Butu gerai kas nors karszto 
prie kojų. — Iszejo.

Joniene vėl pačziupinCjA'' 
marszkinius. Baltrus pradėjo 
klajot.

— Jieva, Jieva, mano sesu
te, asz nekaltas... jau negaliu, 
ezalta... szal... užgeso Bal
traus gyvybe.

Ant rytojaus atėjo graborius 
ir pradėjo ruosztis.

— Kur velionio drabužiai? 
Marszkiniu turit?

— Sztai dveji marszkiniai, 
pasirink katruos nori. — Jo
niene padavė ir iszejo pietų tai
syti. K. Rikszczionis

mina ligoni ir vėl iszeina. Bal
trus vienui vienas. Visa laika 
jis gyveno Jonio beizmante, 
pakurdavo pecziu ir apszlavi- 
nedavo. Paskutiniu laiku jis 
pradėjo kraujais spjaudyti. 
Vakar Joniene rado sustirusi 
prie pecziaus, paszauke vyra ir 
užnesze ant virszaus in atlieka
ma lova.

Ateina daktaras. Atkloja li-

lingavo galva ir isztare ta bai
su žodi ‘‘džiova”. Patarė Jo
nienei vaiku in kambari neleis
ti, paliko receptą, prižadėjo 
norse atsiusti ir iszejo.

Ant rytojaus Baltrus užki-

Artinasi motina prie grote
liu. Mano Dieve, eina kad pa- 
įsiskunst ant savo locno kūdi
kio—sunaus, del kurio ji tiek 
iszkentejo, tiek naktų nemiego
jo, tiek pinigu iszdave.

Eina skustis ant jo.
— Kas tam vaikui atsitiko? 

—- užklausė magistratas.
— Niekszas, — atsiliepe mo

tina szluostydama skepetaite 
skis,— nenori dirbti, vagia,j 
kerszina tėvus sumuszti o del1 
manes neturi jokois paguodo-į 
nes.

Magistratas dirstelėjo antį 
stovinezio rustai po tam kalba:,

— Ar tu nesisarmatini tokio1 
pasielgimo?.Tokis fain vyru
kas, gal jau su mergoms laks
tai ir nori paeziuotis?..

Susirinkusieji pradėjo juok-l 
tis. Sarmata apėmė ji — pirma! 
karta. Atgijo jame žmogiszku-i 
rnas jausla ir gailestis.

— Ar tu neturi jokios jaus
tos del savo gimdytoju, ar-gi 
ant tiek nesupranti kad jie da
vė tau gyvastį ir tave iszaugi-

Skaitykite “Saule”

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —f—

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

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

m—-jg—> DD ANTI7C7I1V1A- F’ Adam’ Insurance Agentas, 103 
LVŽr 1 IVZkl VV. 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. ,, _______ __ ___________

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

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

ligoni ir pataisė lova.
— Nėra vilties, tamista, jam 

galime tiktai kanezias paleng
vinti. Reiketu bent marszki- 
niais apvilkti. Matai, tamista, 
jis visas szlapias. Džiovininkai 
paprastai labai prakaituoja. — 
Norse suskaite pulsą ir alsavi
mą, pažiūrėjo in akis ir paste
bėjo:
| — Ar ligonis apdraustas? 
Norėtumėt kam nors praneszt? 
Pasiskubinkit, — man iszrodo 
kad ligonis greitai mirs... 

: Permainyk, tamista, marszki- 
nius, asz neturiu laiko.

Joniene paėmė vyro marsz- 
' kinius bet vėl padėjo ir iszejo 
Į apdraudos popieru jeszkot. 
Atėjo abu su vyru ir padavė 
Baltrui pasiraszyt. Pasirasze. 
J oniene už tai atnesze jam puse 
■stikles szilto pieno.
Į Atėjo Skirsgaliene, Užbalie- 
ne ir Virbaliene.

— Tau, duszele, tiek bėdos su 
luo seniu, butam pavieto ligo
ninėn pasiuntus.

— Kur ji, tokia gera žmone
le taip darys. Prie savo žmonių 
ir mirt lengviau...

— Prisivarginsi dar ne vie
na naktele; antai Sziugždu Pe
tras visa menesi kraujais spjo
vė. .. Tokiu seniu nei Dievui 
nereikia. Atnesziau marszki- 
nius, gal neturi baltu o dabar

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

C. F. RĖKLAITI
Mahanojaus Isztikimiacsis Grabor 

t: Gabiausia* Balzamuoto ja* i

I
 Geriausia Ambulance » 

patarnavimas s z i o j J 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar ^<4 
nakti. Visada turi pil- V, 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T

Grabu. Laidoja nu- Į

mirelius pagal naujau- I

šia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininka j
moterems. Prieinamos Jprekes.

DU OFISAI!
MAHANOY CITY;51B W. Sprue* S*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 43» Willing Straafl 

R«<11 Telefonas 6XR—I

6--------—............-==g

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojujė

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

—....- ..
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