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Isz Amerikos!
27 VAIKAI SUŽEISTI

BOSO NELAIMĖJE.

Asbury Part, Pa. — Dvide- 
ezimts-septyni vaikai likos su
žeisti kada du mokyklų bosai, 
susidūrė veždami vaikus in 
Middletown mokykla. Sužeis
tuosius tuojaus nuvežta in li- 
gonbutes. Keli vaikai likos su
žeisti mirtinai.

GAVO VYRO PEDE, PABĖ
GO NUO JO.

Detroit, Mich. — Julius 01- 
szevski užvede skunda priesz 
savo paczia ant persiskyrimo 
nuo savo pacziules Magdutes 
kuri ji apleido be mažiausios 
priežasties. Julius apsipaczia- 
vo su ja 1937 mete ir gyveno 
drauge lyg praeito menesio po 
tam pabėgo nuo jo. Sudžei pa
sakė buk:

4‘Mano pati daugeli kartu 
’ man kalbėjo buk mane daugiau 
nemyli ir apie mane visai nesi
rūpina. Jau kelis kartus aplei
do ji mano lova ir pastogia bet 
vėl in kėlės dienas sugryždavo 
et paskutiniu kartu pasiėmus 
pirma mano pede in rankas, 

’ dingo nežine kur ir lygsziai die
nai nesugryžo o gal surado sau 
kita sokeri” — kalbėjo Julius 
nusiminęs.

NUTRUCINO TĘVA IR MO
TINA DEL TURTO.

Rocksprings, Okla. — Anna 
Brunner prisipažino palicijai 
buk tai ji nutrucino savo moti
na ir tęva, kurie staigai mirė 
ana diena. Nelaba duktė užda
vė tėvams kokiu tai piliulių. 
Taja diena motina skundėsi 
dukterei kad jai skauda galva, 
dukrele atsake: “asz tau, mo
tin, duosiu tokiu piliulių kad 
tau daugiau neskaudės gal
vos.” Po uždaviniui piliulių 
motina mire in puse valandos. 
Panasziai padare ir su tėvu ku
ris mirė ant rytojaus.

Palicija pradėjo tyrinėt mer
gina ruscziau ir ant galo prisi
pažino buk ji mylėjo koki tai 
jauna naszli kuris prižadėjo su 
ja apsipacziuot jeigu toji pra- 
szalins isz kelio senus tėvus. 
Merginos tėvai turėjo didele 
farma ir buvo gana turtingi 
gaspadorei.

NUDURE TĘVA KETURIS 
SYKIUS GINDAMAS 

MOTINA.
Baltimore, Md. — Stanley 

Klering, dvylikos metu vaikas, 
mirtinai sužeidė savo tęva už 
ka likos aresztavotas ir uždary
tas kalėjime. Tėvas likos suras
tas ant grindų per kaimynus be 
žado ir nuvežtas in ligonbute ir 
kaip rodos pasveiks. Tėvas su- 
sikivirczino su paczia kuria 
pradėjo nemielaszirdingai 
plakti. Sūnelis nubėgo in kuk- 
nia, pagriebė duonini peili ir 
užklupo ant tėvo užduodamas 
jam keturis bjaurius žaidulius. 
Matyt jog vaikas neturėjo pa
jiegu nes sužeidimai yra leng-

BUVO NEGERA
UŽ GYVASTIES

TODĖL IR PO SMERT JOS 
NEPRIEME.

Passaic, N. J. — Sanžine ne
duodama jai ramybes kad ap
gaudinėjo gera vyra, buvo prie
žastim savžudinstos Mrs. Gena 
Madison ir jos meilužio Brian 
Steffen su kuriuom draugavo 
kelis metus. Jos vyras gana ge
rai žinojo apie paleistuvinga 
gyvenimą savo paczios todėl 
kada jam praneszta apie jos 
mirti ir atveže jos lavona namo, 
vyras atsisakė priimti ja po sa
vo pastogia ir paladoti. Lavo
na nuveže in miesto lavonyczia 
isz kur likos palaidota ant uba
gu kapiniu.

NORĖJO ISZNESZTI PA- 
CZIULE SU DINAMITU.
Jefferson, Ohio. — Roland 

Shefferman, 35 metu farmeris, 
norėdamas atkerszinti savo pa- 
cziulei už tai kad ji užvede teis
mą ant persiskyrimo, paslėpė 
kelis szmotus dinamito po gon- 
keleis jos tėvu, pas kuriuos ap
sigyveno. Eksplozija sudraskė 
visa gonkeli bet miegkambare- 
lio kuriame pacziule gulėjo ne- 
dalystejo. Užmanomas nepasi- 
seke ir dabar vyrukas sėdi ka
lėjime manstydankis apie sąvo 
kvailybe. ' ” *

MOTERE PARENGINEJA 
SAVO LAIDOTUVES.

Pittsfield, Mass. — Mrs. Rei- 
munda Olsen, 70 metu motere, 
parengineja savo locnas laido
tuves nors da yra sveika ir gy
va. Senuke jau iszsirinko sau 
graba, pasamdė kunigą kad at
laikytu pamaldas ir užkalbino 
grab oriu o sziadien siuva sau 
szlebe kurioje ketina būti pa
laidota.

NETEKO KŪDIKIO, MĖTĖ
SI PO TRUKIU.

Berganot, Me. — Ant gelež- 
kelio stoties atsitiko baisi ir ne
tikėta nelaime. Laike kada pri
siartino greitasis trūkis, kokia 
tai jauna motere mėtėsi po lo- 
komotiva ant sztangu ir likos
sumalta ant szmoteliuJPasirode 
vėliaus kad tai buvo kokia tai 
Emma Kennedy, kurios vyras 
pažino buk tai jo pati. Vyras 
aiszkino palicijai buk jo pati 
nuo kokio tai laiko vaikszczio- 
jo kaip kokia beprote po nete
kimui savo pirmutinio kūdikio 
kuris mirė praeita menesi.

PASIKORĖ SU RAŽANCZIU 
ANT KAKLO.

Stroudsburg Pa. — Keli žmo
nes einanti pro maža girraite, 
užtiko kabanti žmogų ant me
džio su ražanczium ant kaklo. 
Palicija padarius ' tyrinėjimą 
persitikrino buk tai Petras 
Altman, 60 metu, czionaitinis 
gyventojas. ‘Taja diena Petras 
pasirėdė in geriausias drapa
nas, pavalgė gera vakariene, 
atsisveikino su vaikais ir pa
czia ir iszejo ir nuo tojo laiko ji 
niekas neinate gyva. Badai 
žmogelis labai rūpinosi kad ji 
praszalino nuo WPA darbo.

Universiteto Studentai Lavinasi Kariszkam Moksle

SUDEGINO
JAM NAMA

PO TAM APSIVEDĖ SU 
JUOM.

Rodfield, Mass. — Mrs. Rose 
Betz, 50 metu naszlele, motina 
keturi u vaiku, likos paleista isz 
pavietavo kalėjimo kad galėtu 
apsivesti su James Boland ku
rio narna padege praeita mene
si.

Rože buvo už gspadine pas 
Boland o kada tasai svilino pa
dus pas kita naszlele, Rože isz 
piktumo padege jo narna. Bet 
szirdis Jameso atsileido ir do
vanojo jai kalte sakydamas 
jeigu toji sutiks už jo teketi ant 
ko su mielu noru sutiko. Kada 
Rože apleidinejo kalėjimą, ka
linei neturėdami ryžiu mesti 
ant nuotakos, mete in ja žirnius 
ir szebelbonus, kaip tai yra pa
pratimu barstyti ant jaunave
džiu važiuojant in szliuba.

30,000 WPA DARBININKU 
BUS PRASZALINTI 

NUO DARBU.

Harrisburg, Pa. — Daugiau 
kaip 30 tukstancziai darbinin
ku dirbancziu ant visokiu WP 
A projektu Pennsylvanijoj bus 
praszalinti nuo darbu szi me
nesi. Beveik puse isz tuju dar- 
binniku vela sugrysz ant relifo. 
Gubernatorius James stengėsi 
aplaikyti del ju kitokius dar
bus ir statyt naujus plentus per 
puikiauses vietas Pennsylvani
joj kad visi turėtu darbus.

MIRĖ PRIE GRABO SAVO 
PACZIOS.

Perth Amboy, Y. — Kada 
kunigas atkalbėjo maldas už 
nebaszninke namie, jos vyras 
Jonas Czerviec, 67 metu, prisi
artino prie grabo kad atsisvei
kint paskutini syki su savo gy
venimo drauge Stefanija, kuri 
mirė ana diena. Staigai Jonas 
suklupo ir mirė szale grabo. 
Szeimyna palaidojo motina ir 
užsiėmė laidotuvėms tėvo kuris 
bus paguldytas szale savo pri- 
siegos.

IszKaresLauko

Rezervistu aficieriu mokykloje, prie Kalifornijos Universiteto, Los Angeles, ana diena 
lavinosi studentai kaip nuszauti neprieteliu eroplanus jeigu kada užkluptu ant musu sklypo. 
Tieji st udentai lavinasi ant padariniu kareiviu, apsaugoti pamarius nuo neprieteliu laike 
kares. Pulkas turi masaininius karabinus, didele elektrikine žibinti su kuria gali surasti ero
planus nakties laike ir maszinąs kurios suseka lėkimą ero,planu.

Londonas, Anglija. — Angli
ja apreiszke Hitleriui buk jei
gu jis užklups ant Lenkijos tai 
Anglija eis jai in pagialba o 
Anglijai prigialbes Francija. 
Tas ketina truputi 'sulaikyti 
Hitlerio apžiojima kitu mažu 
sklypeliu Europoje.

Washington. — Suvienytos 
Valstijos pritarė Europiniams 
sklypams sulaikyt Hitleri nuo 
užgriebimo kitu sklypu nes 
kaip girdėt tai Hitleris rija sei
le ant nekuriu Pietines Ameri
kos daliu. Svietas yra tosios 
nuomones kad Hitleris geidžia 
apvaldyti visa svietą kaip tai 
geide padaryt Napoleonas ir 
ant galo gavo per pludras. Taip 
bus ir su Hitleriu.

Kaunas. —■ Pirmomis Klai
pėdos perleidimo dienomis tuk
stancziai žmonių paskubomis, 
neorganizuotai pabėgo in Kre

NEUŽMIRSZO 
IR SZUNI

PATYS KENTE BADA BET 
PASIDALINO PASKUTINIU 
SZMOTELIU DUONOS SU 

SZUNIM.

Philadelphia. — Per visa 
nakti staugimas szunio nedave 
pasilsio szeimynoms namo ku
riame gyveno daugelis vargiu 
gu žmonių. Treczia nakti jau to 
buvo už daug ir kaimynai pasi
skundė palicijai.

Palicija ateja prie duriu Gas
paro Peciollo, pabarsžkino in 
duris bet niekas neatsiliepe tik
tai staugimas szunies. Pasuko 
rankena ir iuejo in vidų nes du
rys buvo neužrakytos. Ir ka pa
regėjo tam vargingam kamba
ryje? Sztai ant lovos gulėjo ser
ganti karsztlige motina, sudžio
vus ir iszbalus kaip mirtis, ant 
grindų gulėjo trys vaikai pus-1 
gyvi ir taipgi serganti. Motina 
kieik turėdama pajiegu, pasakė 
palicijai kad jos vyras ja aplei
do su vaikais, nepalikdamas ne 
cento. Paskutiniu szmoteliu 
duonos pasidalino su szunim 
dvi dienas adgal.

Motina su vaikais likos nu
vežti in ligonbute. Kad ne stau
gimas szunies tai visi butu mi
re badu ir niekas nebutu apie 
tai dažinoja. į -

PADARE MILIJONUS DO
LERIU BET MIRĖ UBAGU.
Trenton, N. J. — Czionais 

ana diena likos palaidotas Pli
ny Fisk, 78 metu, senukas, bu- 
vusis bankieris, kuris dasidir- 
bo stokmarkete milijonus dole
riu bet mirė ubagu.

Tąsai žmogus viena diena 
uždirbo 800 tukstancziu doleriu 
bet paskutiniuose laikuose gy
veno vienam kambarėlyje, ap
lankydamas po szimta doleriu 
nuo savo draugo Morgano kas 
menesi ant maisto ir pragyve
nimo. Viskas dingo laike de
presijos. Turėjo jis puiku na
rna, puiku laiveli, automobilius 
ir beveik puse milijono doleriu 
gryno ineigo nuo savo speku- 
laciju per meta.

VĖTRA UŽMUSZĖ 
KETURIS ŽMONES
IE SUŽEIDĖ KELIS.

Dinsmore, Fla. — Smarki 
vėtra, kuri staigai prapute per 
czionais, užmusze keturis nige- 
rius ir sužeidė keliolika kitu. 
Jaeksonvillej iszverte kelis na
mus ir padare daug bledes. 
Daytona Beach taipgi sužeidė 
keliolika žmonių. Vėtra pada
re bledes ant puses milijono do
leriu.

JAUNOS MERGAITES LAI
KE PALEISTUVIU URVĄ.
Williamsport, Pa. — Palicija 

užtiko paleistuviu urvą užmies- 
tije ir aresztavojo ketures jau
nas mergaites ir du vyrus ku
rie likos uždaryti kalėjime.

Jauna mergaite turėdama vos 
16 metu, buvo perdetine tosios 
urvos o jos trys drauges 15 ir 
14 metu rigialbinejo jai tame 
biznije parduodamos savo ku
lius del paleistuviu. 'Toje urvo- 
je buvo tikra pekla naktimis to
dėl kaimynai negalėdami žiū
rėti ant tokio bjauraus pasiel
gimo, pranesze palicijai mels
dami kad uždarytu taja Sodo
mos urvą. Kur mergaicziu tė
vai gyvena tai palicijai da ne- 
pasiseke isztyrineti nes mer
gaites pasidavė po svetimoms 
pravardems.

POPIEŽIUS PAŽENKLINO 
NAUJA ARKIVYSKUPĄ.

Washington, D. C. — Popie
žius Piusas XII-tas paženklino 
vyskupą Juozą Schrembs, isz 
Cleveland, Ohio, ant arkivys
kupo, kuris ateinanti menesi 
apvaikszczios savo 50 metu su
kaktuves nuo kada pasiliko ku
nigu. Mete 1911 likos iszkeltas 
ant vyskupo ir likos nusiunstas 
in Toledo, Ohio o mete 1921 li
kos perkeltas in Clevelanda.

New York. — Minksztu ang
lių delegatai nesusitaike su 
operatoriais todėl visi iszvaži- 
nejo namo ir kasyklos nedirbs 
pakol nepadarys taika ir kon
traktą.

Isz Visu Szaliu
500 KINCZIKU 
PAAUKAVO
SAVO GYVASTIES

BAISIU BŪDU, SULAIKYI 
JAPONUS.

Shanghai, Kinai,, — Idant 
sulaikyti Japoniszkas ginkluo
tas tankas, kurie slinko prie 
Nanchang, Kiangsi provinci
joj, 500 Kincziku paaukavo sa
vo gyvastes kaisiu budu. Tie
ji 500 narsunai prisiriszo po 
kelis szmotus dinamito prie sa
vo kunu ir kada tankai prisiar
tinojo, mėtėsi po jais uždegami 
ant saves dinamitą. Visos lan
kos likos suteszkinti per dina
mitą. Net Japonai pagyre taji 
narsu pasielgimą Kincziku, 
kurie paaukavo savo gyvastis 
apginime tėvynės. Aplinkinė
je Chapel, Kinczikai neduoda 
ramybes Japonams, nes užklu- 
pineje ant ju terp kalnu ir kitu 
vieta, tokiu budu užmuszta to
je aplinkinėje apie 200 Japon- 
iszku kareiviu.

VEŽIMAS SU SVODBININ- 
KAIS NUKRITO NUO PAR- 

VAŽO IN UPE.
Szpanov, Lenk.,— Ant par- 

važo artimoje Horynio, Ro- 
vinskam paviete, atsitiko ne
laimingas atsitikimas. Ant to
jo parvažo radosi svodbininku 
pulkas, kuris gryžo isz Mari- 
jauskos in Szpanava. Tame 
laike staigai pora arkliai pasi
baidė ir yrėsi adbudai per 
ka vežimas su svodbininkais 
nukrito in vandeni. Svodbi- 
ninku neiszgialbeta tiktai dvi 
merginos kurios tame laike bu
vo i’szlipia isz vežimo. Tasai 
atsitikimas labai sujudino ap
linkinius gyventojuis, nes jau
navedžiui Peitrui Sinkovskiui 
kėlės dienas priesz vestuves, 
tūla cigonka inbure kad laike 
svodbos jisai ras mirti van
denyje. Ir tei|p atsitiko.

2 GYVASCZEI PAAUKAUTI 
ISZ PRIEŽASTIES VOGIMO 

JAUCZIU.
Stanislovas, Lenk. — Kai

me Stoczki kilo 'barnis tarp 
ūkininko Mikolo Glusko, 58 
metu ir Stasio Rabiarz, 63 me
tu, per pavogimą jaucziu per 
Gluska. Nuo žodžiu kylo mu- 
sztyne ir ant galo Glusko pa
griebė kirvi, kurisai uždavė sa
vo prieszui kelis ypus per gal
va, padedamas ji ant vietos. 
Insiutes Glusko nebuvo užga- 
nadyta's viena auka savo pa
siutimo bet priszoko prie jo 
brolio ir uždavė jam smarku 
ypa per galva užmuszdamas ant 
vietos. Po tam pasidavė pali
cijai apsakydamas kad ji kai
mynais užklupo ir turėjo gintis. 
Bet palicije padarus tirinejima 
iszrado kitaip ir aresztavojo 
žudintoju.

PUIKI DOVANA DEL TO 
KURIS PIRMIAUSIA SU-

SINESZ SU KITA 
PLANETA.

Paryžius, Francija.,— Nuo 
1900 meto Francuziszka A- 
kademije aplaikineje tukstan- 
czius laiszfcui, kurie spyrėsi do
vanos paskirtos per Guttmena, 
kuris paskyrė 100 tukstancziu 
franku tam, kuris pirmiausia 
su pagialba signolu susinesz su 
planetoms iszskiriant Marso. 
Lyg.sziolei tai tik salpnas del 
tu, kurie mano kad iszrado bū
da suisineszimo su planetoms.

RYJO PEILIUS IR KARDUS 
DABAR PASILIKO MAHA- 

RADOS RODININKU.
Hyderbad, Indija.,— Maha- 

rada Hyderbado, ana diena pa
dovanojo milijoną rupiu ang- 
likui M. Hama, kuris yra gerai 
žinomas dvaro Indusu valdy
tojas, praszydamas Hamo kad 
jisai pamestu rodytis su cir- 
kusais o priimtu pas ji dins- 
ta svarbiausio rodininko. No- 
rints Hama per daugeli metu 
ryjo peilius in kardus, indeda- 
mas juos in gerkle be jokios 
bledingos pasekmes, bet su
pranta gerai Europiszka poli
tika.

tinga, Palanga, Taurage ir 
Kauna. Dabar vyksta tvarkin
gesnis likusiu valdininku, in- 
vairiu instaigu ir mokyklų eva- 
kuavimas. Priskaitoma, kad 
pabėgėliu yra per 12,00Q žmo
nių.

Daug Lietuviu darbininku 
pasiliko Klaipėdoje. Raudona
sis Kryžius, Szauliu Sąjungą ir 
kitos organizacijos bei instai- 
gos sudarė Klaipėdos pabėgė
liams szelpti komitetą. Lietu
vos visuomene gausiai aukoja 
pabėgėliams remti, juos visus 
remia aprūpinti maistu, butais 
ir darbais.

Varszaava, Lenk. — Pulki
ninkas Vladas Slawek, tris kar
tus premieris Lenkijos, persi- 
szove mirtinai ir gal turės mir
ti.

Madrid, Iszpanija. — Badai 
generolas Franko, pasikeleliu 
vadas kuris užbaigė namine ka
re, serga pavojingai influenza.

O



“SAULE’’ MAHATOV CITY. PA.
liniais. Isz kiemo pro visus lan- 

?, vaikeli. Vis tik butu gus žiurėjo žmones o troba pil- 
paszventintoj žemeleje na prisigrūdo. Ligonis pradėjo 

'kalbėti. Jo balsas ramus bet 
—- Nesulauksi to isz musu! jaueziama gilaus susijaudini- 

rs‘vra'’nesenai gyveno ūkininkas Jo- Mus iszmokei atmesti senus mo. Pasakoja jis, kaip jis pa- 
ikaiuoklio kūnas ir drabužiai ,ias gzaipas. jįs turėjo nemaža'prietarus, — mes už tat esam klydo, kaip Dieva niekino, kaip 

žemes' ir ūki neblogai tvarkė.'dėkingi. Nereikia mums neJo bažnyczios ir kunigu nea<p- 
kente, kaip jis stengėsi savo 
sanžine nuraminti, kaip jis ta- 

Senis suprato kad jis veltui me laike visad buvo nelaimin-

Sugryžo ru laikosi...Kanadoje, provincijoj Mani
toba, randasi mažas kaimelis 
Vetterrbourne, kuriame randa
si žmones devynių tikėjimu o 
jame randasi tik viena bažny- Tik apie-553 mete likos iszrink-, irores ar pakartas žmogui 
ežia: keturi tikėjimai invairiu tas popiežius Merkuriuszas, ku-Į j,.......n----  .
Protestonu, trys tikėjimai Me-irįs priėmė sau varda Jonas U gerokai apgede, kas iodo, kad'v 
tedistu, Anglikoniszkas ir Bap-'ir ant atminties kad Kristus pa- lavonas giri oi ia* u isz^nl ei oil-T . • •• , IV i v
tįstu. Gyventojai ne sztant pa- vadino apasztala Simona I et- ]aika Kili aiszkim 1.-wl tai' • . . ■■ I, . . v .1 . .............................. <nsZKina ka(l tai w,J>:1imiiiL>-as vvras: tada us ne'.,U>statyt daugiau baznycziu nes m, visi iszrinkti popiezOi pnsi- į • 

u , . .negalėtu jas užlaikyt, todėl nu-j ima kitus vardus. Tik du sy- ^ K|aiipedietiis, A.
olivia. Sieratos. apturės|tarta taja vįena maldnami’nan-1 kius atsiliko kada Adrian VI, Skirvyteles kuris 

dykai mokslą, valgi ir drapa- vįsu įSZipažinimu. O'.mete 1522—1523 ir
nas. Ant užlaikymo tuju nelai- įa<| vįsį ] .... I _
minga vaiku gyventojai au
kaus pinigus kas metas.

Kas Girdėt
Bolivija paaukavo puse mili

jono doleriu ant uždėjimo prie
glaudos del sierateliu Santiago 
da Chile, del vaiku "kuriu tėvai 
žuvo paskutiniam drebejime 
žemes. Prieglauda vadinsis į

Rumunija uždraudė laikrasz- 
cziams patalpinti apgarsinimus 
kuriuose pajeszkoma merginos 
ant apsivedimo nes toki apgar
sinimai pritraukė jaunas mer
ginas antkupezystos gyvojo ta- 
voro.

Palicijai pasisekė kėlės mer
ginas iszgialbeti isz nagu tuju 
szetonu kada jas ketino iszvežti 
isz sklypo. Daugelis merginu 
kurios atsiszauke ant tokiu ap
garsinimu, liikos iszvežtos in 
Pietine Amerika ir gavosi in 
paleistuviu urvas.

'Todėl valdžia uždraudė laik- 
raszcziams talpinti tokius ap-j 
garsinimus. >ja

bažnyczios.
Pirmutinei Popiežei, iszski- 

riant Szv. Petro, valde bažny- 
czia po savo tikrais vardais.

NEŽINOMAS PAKARUOK
LIS NETOLI KLAIPĖDOS.

Klaipeda. — Apie 1 kilm. 
nuo Girulių girios rastas pasi-

'geriau
I ilsėtis...

Viename Lietuvos sodžiuje’

r Marcelina
negali naudoti mald-jn, mete 1555, prisilaikė prie },a]slI 
nukartu, likos nut a r-savo tikru vardu. Nuo popie- (Įįno.Gnamu vienu kartu, likos nutar

ta kad kožnas tikėjimas nau
dotu bažnytėlė per visa meta, piežei priimdavo vardus kokius 
po tam kitas tikėjimas o už tri- 
|ju metu vela atsinaujintu tasai
pats paprotys.

Bažnytine valdžia dabar aky
vai temina kas isz to iszkils ir 
nėra abejones kad po kokiam 
laikui visi tieji tikėjimai susi
vienys in viena.

žinus Lando, .913—914 mete po

jau turėjo ju impedžei. Todėl 
tokiu budji bu'vo 23 Jonai, 16 
Grigorei, 15 Benediktu, 14 Kle
mensu, po 13 Inocentu ir Leo
nu, 12 Piju ir 1.1., bet ne vienas 
neprisieme sau varda Petro ku
ris ketina būti paskutiniu po
piežium priesz pabaiga svieto.

bus priesz tris menesius dingos 
, A. Lukys isz 

isz Rusnės , p 
atlydėjęs lietuviszku saraszu 

is rinkimuose in seimeli ir
< linges.

Nuo kada likos investos tie
sos ant patentu 1790 mete, tai 
nuo tojo laiko bjuras iszdave 
du milijonus visokiu patentu 
kurie pagerino Amerikoniszka 
gyvenimą.

DraUguve restaurantu Berli- 
ne, Vokietijoj, invede nepa
prasta pakvietimą savo svete
liams, kuris per pagialba fono
grafo duoda žinia susirinku
siems kad jau laikas eit namo... 
Pirmiausia fonografas apreisz- 
kia kad svetelei skubintusi už- 
kalbint valgius nes jau prisiar
tina laikas uždarymo restaura
cijos. Po kokiam tai laikui fo
nografas vela kalba:

“Gubdotini svetelei! Jau yra 
“Feierabent”. Tikimės kad 
guodotini svetelei praleido ko
los Valandėlės linksmai pas 
mus. Linkime jums laimingo 
su'gryžimo namo ir gero pasil- 
Sio, stengėmės visados priimti 
jus szirdingai ir patarnauti vi
same bet jau atėjo laikas kad 
eitumėt namo.”

Gerai butu kad czionais 
Atnerike butu in vesti toki fono
grafai kurie apreiksztu svote
liams kad eitu namo ir ne'butu 
nuobrodžiais sėdėti po pusiau- 
nakeziui.

Akyvas galejmas atsitiko 
ana diena Viedniuje, Austrijoj. 
Tasai galėjimas atsibuvo kad 
nusiprensti kas aplaikytu szirdi 
merginos Liles Knorr. Abudu 
jaunikaiezei susilaižino, katras 
isz ju iszgers daugiau alaus ta- 

į sai laimes merginos szirdi ir su 
apsipaeziuos. Pirmutinis 

jaunikis, iszgercs keturiolika 
stiklu alaus, krito be žado o ka
da atsigaivino, dagirdo buk jo 
draugas, pasiem'ę mergina ir su 
ja apsipaeziavo. Draugas, isz- 
geres dvylika stiklu alaus, pa
liovė gert daugiau, kada da tu
rėjo sziek liek pajiegu, ir da 
turėjo ant tiek minties kad nors 
pralaimėjo laižybas bet pasi
ėmė sau mergina.

Vokiecziai pradėjo dabar 
persekioti Katalikiszkus kuni
gus. Frankfur-am-Main, aresz- 
tavojo daugeli kunigu ketu
riuose kliosztoriuose ir mokyk
lose aplinkinėje Frankfurto, 
kuriems valdžia užmetineja 
kad gyveno nemoraliszkai ir 
isztvirkime.

Tūlas darbininkas dirbdamas 
prie ardymo seno geležinkelio 
prie stoties Southern Pacific 
Kalifornijoj, atkasė bleszine 
kuria spyrė su koja o kad ble
szine nudavė jam sunki, todėl 
ja atmusze ir rado joje 700 vi
sokiu auksiniu pinigu po 5, 10 
ir 20 doleriu. Seniauses pinigas 
buvo isz 1875 meto. Žmogus tu
rėjo nuneszti visa auksu. ant 
permainymo ant bumaszku.

Nuo meto 1900 automobiliu 
prameinyste iszmokejo savo 
darbininkams daugiau kaip 83 
bilijonus doleriu algomis.

Du szkelietai (žmonių kau
lai) kurie paeina da nuo 7000 
metu adgal, likos surasti didė
lėje urvoje ant salos Medalion, 
Javoje. Tuju žmonių kaulai tu
ri suvirszum po septynes pė
das augszezio ir kaip pasirodo 
tai už gyvasties tieji žmones tu
rėjo būti milžinai mažiausia ko
kia asztuoniu pėdu augszezio.

“Jeigu maistas yra geras ir 
tinkamas, tai valgyk daug o 
gyvensi ilgai”. Taip pasakė 
daktaras profesorius B. S. 
Chandler, isz St. Louis kolegi
jos. — Bet kiek yra žmonių ku
rie tojo patarimo nepildo 
daugelis neturi ka valgyt!

“Jeigu butau žinojus kad ji
sai mane taip myli, tai nieka
dos nebueziau ji apleidus,” — 
verkdama įkalbėjo tuosius žo
džius Anele Bainbridge, isz; 
Bostono, kuri stovėjo prie gra-j 
bo it liūdnai žiurėjo in lavona 
savo 40 metu vyro, kuris atėmė 
sau gyvastį per nusiszovima.

“Jeigu bueziau žinojus,” — 
kas do tragiszki žodžiai sziame 
gyvenime! O kiek tai kartu mes 
tuos žodžius isztariam, kada 
jau buna per vėlai. Taip, laikas 
nesugryžta. Per vėlai susipran- 
tam musu gailesti.

Anglija prižadėjo Lenkijai 
duot paszialpa jeigu Vokiecziai 
užkluptu ant jos jeigu nepriim
tu ju iszlygu ir, kaip girdėt, tai 
Lenkija nepasiduos ir kariaus 
lyg paskutiniam.

iSziuom laiku Czekai ir Lietu
vei czionais Amerikoj daro pro
testus už atemima jiems laisves 
ir atemima Klaipėdos. Toki 
protestai ant niek nueina. Lie
tuvei ir Czekai atims savo loc- 
nastis tik tokiu budu jeigu lai
kysis su kitoms vieszpatys- 
tems.

Verksmai ir dejavimai nieko 
nepagialbes, tik tiek, kiek mi
rusiam kodylas.

iSziadieniniuose nepaprastuo
se laikuose ateina ant svieto ir 
nepaprasti gyvūnai bet mažai 
atkreipiama ant ju atydos isz 
priežasties atsiradimo tokiu 
daug.

Sztai aplinkinėje Olerfeld- 
sliire, Anglijoj, farmeris augi
na daug karvių. Ana diena vie
na isz ju atvede versziuka ku
ris nustebino nemažai visus ap-

, linkinius gyventojus kurie atei
na ir atvažiuoja pamatyti tojo 
nepaprasto sutvėrimo. Versziu- 
kas turi galva szunies, uodega 
ir kojos panaszios in kiaules ir 
iszgeria jis szeszis galonus pie
no ant dienos, isz bonkos.

Nepaprastas versziukas yra 
gyvas ir sveikas o norints loc-
nininkui siūle už ji 'didelius pi- tina buk ju buvo 261. Ilgiausia 
nigus bet jo nenori parduoti.

NUSZOVE VAIKA.
Garliavos valscz., Kaukazu > 

kaimo gyventojas Lencziaus- 
kas, pasivadinės kriminalines 
palicijos agentu, reikalavo isz 
Szniuru kaimo ūkininko Vasi
liausko 200 litu kysziu, žadėda
mas už tai iszgelbeti jo poduk
ra nuo (ariamai sudarytos 
politines bylos. Apie szitoki 
Lencziauko szantažavima Va
siliauskas pasiskundė vietos 
palicijai. Kovo .1 d., Garlia
vos nuovados palicininkas Gir- 
ezys, pasiėmęs sau in pagialba 
Budriu kaimo nepilnameti Ra- 
jevSkuti ir apginklavęs ji pali
cijos automatiszku pisztalietu 
nuvyko pas Vasiliauska laukti 
szantiažis'to. Taip jiems be
laukiant, nepilnametis Rajevs- 
kas pastebėjo, kad lovoje kažin 
kas po patalais'sukrutėjo. Nie
ko nelaukdamas vaikezas isz- 
sitr-auke brauningą ir pradėjo 
liuobti in lova. Iszszaude vi
sus szovinius. O toj lovoj mie
gojo keturi Vasiliausko vaikai. 
Ir vienas ju, 12 metu amžiaus 
sūnūs, buvo po patalais nuszau- 

. tas.

nes

ISZLIETUVOS
KURKLIUOSE NUŽUDYTA 

VER. SZULSKAITĘ.
Kurkliu miestelio gyvento

jas Vac. Kapczinskas pardavė 
’ savo namus Veronikai Szufe- 
jkaitei. Szulskaites nuosavybėn 
namai turėjo pereiti Kovo 1 d. 
Vasario 25 diena Szulskaite at
sisako nuio tarnybos pas Sla
vinskiene St'aszkuniszkiu dva
re ir iszvažiavo in Kurklius. 
Kol dar senasis savininkas nc- 
iszsikrauste, Szulskaite apsi
gyveno (pas draugo Pokaite. 
Ta palt vakara Szulskaite pasi
sakė eisianti pas kleboną, bet 
iszejo ir ilgai negrįžo. Pradė
jus jeszkoti jos lavona, ra
do Szventosio-s upėje, prie Dc- 
veikio malūno. Aresztuotas 
V. Kapczinskas ir Žukauskie
ne, bet jie kaltais neprisipa- 
žin'sita. Palicija sako, kad 
Szulskaite pirmiau buvo pri
girdyta vandens įstatinėje ir 
tik paskui jos lavona inmete 
Szventosios upėn.

Lyg sziol buvo 260 Popiežių, 
kaip apraszo istorija o kiti tvir-

valde Katalikiszka bažnyczia 
szventas Petras — uždetojas

MUSZTYNES MARIAMPO- 
LES APSKRITY.

Narto kaimo ūkininkas Las- 
tauskas labai sunkiai lazda su
žalojo Pataszines kaimo ūki
ninką Ivanauiska. Lastauskas 
tvirtina, kad jis Ivanauska 
muėzes už tai, kad tasai moki
nes jo sunu vogti javus, bet 
kalbama, kad szitu žiauriu 
musztyniu priežasltimi esan- 
czios kortos.I I

vobaimingas vyras: tada jis ne qK> obelim.
suprasti negalėjo, kaip galima] -----  __ ------ , -------- ---------------------- --
gyvenime būti bedieviu. Baigos spirsis. Tacziau liga eina smar-!gas, kaip jis dabar, kada prisi- 

jRusu laikais liaudies mokykla, 'ky n, karsztis pasikartoja, k u- artino amžinybe kurion jis ne- 
jis ėmėsi Lietuviszku knygų.'lias silpsta gyvybe nuo jo tary-.trukus pateks, metes savo be- 
Be galo mėgdavo skaityti. Jisįium bėga. Taip jausdamas sc- protyste, nori atlyginti Dievui 
skaitė visas knygas ir laikrasz-|ilu.kas staeziai pareikalavo: už skriaudas ir atitaisyti pa-

‘ ,........................ ’ ' > — Vaikai, parvežkit mairku- piktinimą, — prasze sodžiaus
pateikdavo. Skaitė jis ir tokius niga. mest bedievybe ir gryžti prie

— Tėti, ar tu isz proto isz- Kristaus. — Retai kame pa-

ėmius, kurie tik jam in rankas
už skriaudas ir atitaisyti pa

SZIURPI NELAIME
VĖJO MALŪNE.

Vaszku valstijoje, Titi'koniu 
sodžiaus gyventojas Armona- 
viezius turėjo isznuomojes 
Kriukuos vėjini maitina. Esant 
nedideliam vėjui, Armonavicz- 
ius negalavo girnas, tvarko 
pampure ir girnas sukanezia 
szpule. Jam besidarbuojant per 
neatsarguma buvo pagautas 
skvernas, insukta ir sulaužy
ta kaire ranka, ir vis’as žmogus 
insuktas tarp staeziojo veleno 
rato ir girnas sukanezios szpu- 
lios. Armonavicziui per kru
tinę sulaužyti grobkauliai, ap
daužyta galva. Kadangi bu
vo silpnas vejas, malnma's pat
sai sustojo. Atvažiavęs in ma
luna žmogus rado maluninka 
insukta tarp ratu ir jau negy
va.

PASLAPTINGA SZVIESA.
Priesz kuri laika Palankines 

kaime, Kidulių valscz., E. Bi- 
barto žemes is'klype, pastebėta 
isz žemes sklindanti melsva 
szviėsa. Žmones mane, kad tai 
pinigai dega, szoko kasti. Bet 
deja nors iszkase 4 metru dhio- 
be, jokio skarbo nerado. Se
niau ežia nekuomet nėra paste
bėta tuose Panemunes smėly
nuose jokiu szviesu. Bet da
bar vos tik 'sutemsta, ji bli- 
kezioja žemes pavirsziuje iki 
pat ryto. Žmones ja labai.su
sidomėję ir sueina pasižiūrėti 
net isz tolimu apylinkių. In- 
domtu, kad toji szviesa tykio
mis ir tamsiomis naktimis žiū
rint ir toli gana rys'zkiai mato
si, o priėjus arti, jokios szvie- 
sos nesimato, tik ryszkiau at
rodo aplink ja esantis smėly
nas. Galimas daiktas, kad toje 
vietoje yra fosforo, kurio du
jos patamsy szvioeziasi.

rasztus, kurie szmeižia ir žemi
na kunigus, skaitė apie Bažny- ejai! Mes kunigus keikem ir mokslininkas taip kalba, kaip 
ežios “nedorybes,” skaitė, kad keiksim. Visa sodžių padarėm kalbėjo senelis. Žmones suklau- 
žmogus esąs gyvulys, skaitė, j 
kad Dievo nebreikia — nes Ji : 
kunigai prasimanė. Dar jis tu
rėjo ir savo'paties sanskaitu su 
parapijos klebonu, kurs ji te- , 
viszkai inspejo kad jis mestu 
szaiin skaitės tokius dalykus. 
Szapas supyko ant kunigo ir 
užsikirto. — “Asz galiu ir be 
kunigo ir be Bažnyczios gyven
ti!” Ir jau nuo to laiko in baž
nyczia nesilanke. Žodžiu, jis ta
po “pažangus,” “susipratęs” 
“'tikras Demokratas,” — o ku
nigus — jeigu butu inmanes, 
butu isz karto prarijąs. Pagal 
savo pažiūras jis ir savo szeimy 
na perdirbo. Intikino žmona ir 
vaikus, kad Dievo nesama, o 
kunigai esą didžiausi nedorė
liai. Du savo vaiku dar buvo 
pakriksztydines o trijų jaunes- 
niuju ne kriksztyti neleido.

To dar Szapui negana. Jis 
pradėjo skleisti bedievyste in 
savo kaimynu .tarpe. Būdamas 
iszkalbingas, daug skaitės ir 
sumanus, jis greitai intikino ki
tus. Netrukus beveik visas jo 
sodžius buvo bedieviszkas. Ku-

■ nigas kalėdodamas turėdavo 
aplenkti ta sodžių, nes girdeda-

■ vo grasinimu, kad sodžiuje 
žmones nori ji užmuszti.

Taip tat dalykai tęsęsi gana 
ilgai. Tacziau laikas vykdė sa
vo uždavinį: jis uždėjo Szapui 

i ant pecziu szesziu deszimtu me-
■ tu naszta ir Skubinai stūmė jo
• gyvenimą prie galo.

Buvo szalta žiema. Jonas 
Szajpas pcrsiszaldes susirgo. II-

1 gai gulėjo jis lovoj, lankomas
• gydytojo, ir lauke koks bus li

gos galas. Dabar jis turėjo lai-
• ko pagalvot apie ‘žmogaus gy

venimą ir jo gala. Jam pasida
ro gaila to amžiaus, kuri jis 
praleido bedievysteje, — jis

i jauėzia, kaip ji paima baime tik 
pagalvojus, kas bus po mirties 
o kažkoks ilgesys Dievo, su ku
riuo jis gyveno jaunystėje, nuo
lat verezia ji svarstyti savo pa
dėti.

! Bet kaip jis dabar grysz prie 
Dievo, kurio nekente, kaip jis 
kvies kunigą kuri tiek kartu 
drauge su vaikais keike? Jis 
nedrysta isz syk vaikams apie

: tai ne užsiminti.
Viena karta jis pradėjo ne

drąsiai savo vaikus bandyti: 
I — Vaikeliai, jeigu asz nu- 
mireziau, kur jus mane palaido
tume!?

netikinti, O dabar jam kunigo ] 
reikia. Nesulauksi, kol mes gy- ; 
vi esam.

Tėvas nutilo. Vaikai ji pra- : 
dėjo saugoti, kad kartais jis ne- 
papraszytu kaimynu kunigo 
parvežti. Bet ir kaimynai buvo : 
bedieviai.

Tacziau senukui būtinai rei
kėjo kunigo: jis norėjo numir
ti, kaip žmogus Katalikas. To
dėl viena nakti jis pastebėjas, 
kad jo vaikai sumigo, atsikėlė 
isz lovos, apsisiautė antklode 
insispyre basminezia in klum
pius ir iszejo in kita sodžių. Ke
lias užpustytas, szalta. Ligonis 
nieko nepaiso. Svyruodamas ir 
parpuldamas jis nuėjo in kita 
sodžių ir atidaręs vienu namu 
duris, ingriuvo in trioba ir pra
rado žada. Visa szeimyna nu
sistebėjimu žiurėjo in pažys
tama bedievi. Atgaivino ji ir 
paguldė in lova.'

Kunigo man reikia, kalbėjo 
atsipeikejes ligonis. — Asz 
atėjau praszyti parvežti man šio vado mirtis padare neužtri- 
kuniga. Lyg sziol beproeziavau, namo inspudžio. Senai jau «o- 
paniėkin'es tikėjimą, subedievi- džius nerimo. Gyventojai jaute, 
nau savo szeimyna ir sodžių. I 
Dabar amžinybes akyvaizdoj 
noriu visa atitaisyti. Tu esi 
bažnytinio komiteto narys. Vai
kai man kunigo neduoda. Par
vežk man kunigą.

— Gerai, — atsake nustebės 
szeimininkas. Tuoj liepsiu kin-

pe verkė. Ne kunigas negalėjo 
aszaru sulaikyti. Baigus kal
bėti, kunigas paspaude senukui 
ranka ir iszvažiavo.

Numirė Jonas Szapas. Jo pa- 
szarvotas kūnas gulėjo troboj, 
Kurioj jis gyvenęs. Nebuvo ten 
kryžiaus, nei žvakių. Niekas 
ežia nesimeldė. Vaikai atmete 
“senus prietarus”... Neleido 
jie savo tėvo ne kapuose palai
doti; neprasze nei Misziu, nei 
varpai jo nepalydėjo. Netoli so
džiaus ant kalno buvo seni ka
peliai, kame seniau maro metu 
buvo laidojama. Ten bedieviai 
vaikai užkasė savo tęva, O kry
žių.’ Ne vaikai ji statys. Gailes
tingas kaimynas pastate medi
ni kryžių kurs skelbė kad Kris
lus yra mirusiojo viltis. Pakly- 

. dusi avele dabar jau ilsisi Ge- 

. rojo Ganytojo prieglobstyj...

Namuose slinko liūdnos skau
džios dienos. Subedievejes so
džius subruzdo. Tokia ju buvu-

Ikaip ju dora nupuolė, kaip pa
sileidimas, vagystes, kersztas 
insigalejo. Dabar po Szapo mir
ties ir jiems pasidarė ilgu ge
resnio gyvenimo. Slapstyda
mies nuo kits kito ome vaiksz- 
ezioti in bažnyczia ir Iszpažin- 

‘ ties. Kiti bedievybės karsztuo- 
kyti ir parvesziu. O tuo tarpu Hai, keikėsi ir grūmojo padegti 
pasistenk užmigti.

— Ne, ne, — atsake ligonis, nyczia, — tacziau ne tai nieko 
Asz noriu kad man parvežtum negelbėjo. Netrukus ir patys 
kunigą in mano namus. Ten asz karsztuoliai pradėjo svyruoti... 
piktinau kitus, ten ir papiktini- kams. Du vyresnieji, kurie da 
mo atitaisyma noriu pradėti.

Szeimininkas nuvožė ligoni buvokrikszt^ti,pradėjo vaiksz- 
in jo namus ir paguldęs lovon, ezioti in 'tolesnes baznyczias,

kiekviena, kurs tik eis in baž-

Sunkiau 'buvo Szapo vai-

iszvažiavo kunigo.

Praszau, kunigėli, pas ligoni 
— kalbėjo szeimininkas . 
kindamas kunigą.

— Kas taip susirgo?
— Pas Joną Szapa,
— Ne, ka kalbi! Juk jo 

kai nesenei grasino mane už- 
muszti.

— Asz pats ir atvažiavau. 
'Užtikrinu, nieko pikto neatsi
tiks.

Kunigas, paemes Szvencziau- 
siaji, iszvažiavo.

svei-

vai-

Nuvažiuota pas Szapa. Žmo
nių susirinko tiesiog minios, ta
rytum in atlaidus. Isz tolimu

kame jie buvo nežinomi. Bet ka 
darys kiti trys, kurie nekriksz- 
tyti ? — Po ilgo krimtimosi, jie 
nukeliavo toli in kelinta para
pija ir ten priėmė krikszta, — 
nes savo parapijoj — geda. Vi
sa Szapo szeimyna po vargo ir 
klaidžiojimo sugryžo prie Kris
taus, kurs maloniai priėmė pa
klydusius sūnūs, teikdamas 
jiems atleidima.

Taip nesenai atsitiko viena
me Lietuvos kaime, kurio var
do czion neminėjome.

— Palaidosime tave, tėti, ge- kaimu žmones atbėgo pamatyti 
riausia ežia pat musu sode po kai garsus bedievis priims ku-
obelim, — atsake vyresnysis 
pasitaręs su kitais vaikais.

— Ne, vaikeliai. Vis tik butu 
gera, kad szvestoj žemelėj bu
eziau palaidotas... •

— Tėti, kas tau in galva atė
jo? Juk bažnyczios kapai tėra 
tiems, kurie tiki in Dieva ir lai
kosi kunigu-dykaduoniu skver
no. Mes netikime ir tokiu daly
ku nepripažystame. Palikime 
kapus tiems, kurie senu prieta-

niga. Didele troba ir kiemas 
pilnas žmonių. Tacziau ligonio 
vaiku nesimatė.

Ligonis atliko Iszpažinti ir 
pricmes paskutinius Sakramen
tus, tyliai meldėsi. 'Tik kartais 
aszara riedėjo per jo veidą. Ku
nigas atsisveikinęs sėdo in ve
žimą. Bet staiga ligonis pakvie
tė ji atgal.

Kunigui inejus, ligonis atsi
sėdo ant lovos ir apsisiautė kar

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.
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In Dangų
.Keliavo Onute Stacziuoju 

kalnu o vejas taip smarkiai pu
te kad rodėsi, — jis ja aiume- 
sias in pakalne. Ir nors ant jos 
buvo szilta jekuite, iszvirszaus 
apriszta gera skarele, bet jai 
buvo taip szalta kad szaltis 
kiekviena auteli pragreždavo. 
Padangėje sukosi sniego debe
siai, per kuriuos, tarsi per szvi-i 
no lapa, žyhcziojo saule, visisz- 
kai be blizgėjimo, tarsi apmi
rusi. Aplinkui buvo baisus ty- *7 
ras ir ūžesys nuo vėjo kalnuose! 
buvo toks didelis kad baime su
spausdavo krutinę ir rodosi 
kad visi Tatrų kalnai dejuoja.

Bet Onute ėjo pirmyn.
Jeigu ja ka nors sutiktu, tai 

ant tikro paklaustu: kodėl tu 
eini tenai, mergele, in tuos kal
nus, in tuos tyrus, iii ta ūžėsi? 
Tenai jau niekas negyvenąs, 
tiktai baime suniuręs ant tavęs, 
mirtis parodys dantis, nuvargi- 
mas parmes tave ant žemes ir 
viskas bus užbaigta. Kas-gi ei
na in kalnus rudens pabaigoje? 
Arba tu tuojaus sugryžk, arba 
tau jau niekuomet nebus lemta 
sugryžt.

Jau tu daugiau neregėsi ža
lios žoles, ne szviesiu avižų. Ve
jas suszaidys tave, pusnis už
bers sniegu, orai ir vanagai isz- 
nesziosia po kalnus tavo jauna 
kuna. Mergele, kodėl tu ten ei
ni?

Taip isztikruju paklaustu 
kiekvienas, kas tik ja sutiktu; 
bet ja sutikt jau niekas nega
lėjo. Ožkų medžiotojai jau se
nai pakabino ant sienų savo 
szautuvus, nes ožkos dabar ne
buvo vertos ezovimo; niekas 
jau neklaidziojo kalnuose.

Bet Onute, nors aplinkui bu
vo baisi tusztuma, buvo tuomi 
patenkinta: jos niekas jau ne
paklaus, kur jinai keliauja?

Ka-gi jinai atsakytu? Kas 
bėga in kalnus nuo savo nelai
mes, nuo savo gėdos... Kur ?.. 
Delko? Sztai jinai ir pati neži
no ir apie tai negalvoja. Keliau
ja pirmyn, by tiktai keliauti, by 
tik but toliaus nuo žmonių.

Artinosi nelemtoji valanda 
ir toliaus net ir slapstytis buvo 
sunku... Tatai atsitikdavo ir 
ne su ja piktesnio negalėjo at
sitikt. Tėvas ir motina numirė, 
nepalikę Onutei nieko, dėlto, 
kad viską lyg siūlelio pragėrė; 
gimines-gi kaip ir kiekvienas 
pasiturįs gimine, net ir klausyt 
apie tokia elgeta, kaip, Onute, 
nenorėjo o Vincas Kralikas, 
kuris žadėjo su ja apsivesi, tik
tai pasakė: “Sudie” ir nuva
žiavo in Amerika. Ir Onute pa
siliko kaime viena, apleista, už
guita, kur ja visi niekindavo, 
dabar-gi jinai isztikruju žinojo 
kad ja iszvarysia. O tuomet kas 
busią? Kur jinai nueisianti 
Ka beveiksianti? Jinai, kai but, 
turėtu mirt badu, pirm negu pa
sitaisytu nuo ligos, o rast tar
nyste su mažu kūdikiu taip sun
ku ir dar kaip sunku. Ir jeigu 
žmones dar bent kiek butu ge
resni, o tai, kai tas-pats atsiti
ko Zosei Ožkinaitei, niekas jai 
ne žodžio nepasake o in ja, Onu
te, kaip tiktai pastebėjo, kiek
vienas pradėjo pirsztu badyt.

O jog ir jinai tokis jau žmo
gus ir tokis pat Dievo tvari
nys, kaip ir kiti žmones.

Ir ja apėmė baisus nusimini
mas. Jai jau buvo taip sunku 
pasaulyj, kad kartais rodėsi 
buk jinai neiszlaikysianti ir 
tuojaus pradėsianti... Nejau
gi nuo tilto nupuit in upe? Ir 
jinai keliaudavo ant tilto bet 
kiek kartu pažvelgdavo Įn ty-

ku, zelsva, beveik drumsta van-j Jis buvo jai meilesnis už Į 
deni, kaz-kas ja atgal nustum-^ žvaigždes, meilesnis už saule 
davo ir jinai bėgdavo taip, tar- ant dangaus. Senis Tomas pa-' 
si butu kaž-kas už kasos nutve- šakodavo pasakas o jie sededa-! 
res ir prievarta norėjas in van-j mi greta plapineje klausydavo.!

| Vieszpatie Dieve mano, visa.deni inmest.
Jinai norėjo ir in szulini in-'tai praėjo, kaip sapne... 

pult in tokia tamsia bedugnėj 
esą dar sunkiau. Tai kas beda- Palapines jau pasiliko užpa- 

j I r i................................ .. v, . 1

Praėjo ir negrysz...

Taip prisieidavo atsitiest už!na. Vis smarkiau ir smarkiau! 
’snigo, vejas didėjo, net kvapa! 
I krūtinėj užimdavo. Kaž-kuri 
ten szlaite szmaksztclejo persi-i 
gandusios ožkos, viena, dvi— 
Onute ju penkias suskaite.

Jos toliau sau tekinos nubė
go, tamsiais taszkais sumirgė
jo sniege ir isznyko. Maszina- 
liai pasuko Onyte dar auksz- 
eziau in kaina ir toliau nuėjo.

Pradėjo ja apleist jėgos ir 
koki ten raudoni taszikai, tarsi 
žiburėliai, sumirgėjo priesz 
akis, pradžioje toli, paikiaus 
vis tankiau ir raudOniau, tarsi 
kruvinas lietus. Ir buvo taip 
szalta, tarsi ja visa ledais ap- . 
klojo. Keista užima pajuto Ony
te galvoje, tarsi kaž-kas jos 
smegenis kaitino.

Jinai sustojo. Visur buvo , 
kalnai, baltos virszunes, juo
dos, sniegu apvainikuotos vir- : 
szunes, tokios auksztos, kokiu 
rodosi jinai dar niekuomet ne
buvo maeziusi, užnesztos snie
gu apszarmojusios egles sza- 
kos„ bedugnes, kuriose vejas 
suko gniūžtes sniego ir saule 
danguje, szvieczianti tarsi per 
szvinini lapa, saule be žibėjimo, 
suvis be gyvybes; baisi tusztu
ma ir tyrai...

Bet Onute vis ėjo toliau, jau 
net gerai nenuvokdama, delko 
jinai eina isz 'kaimo ir ar yra 
ten už jo koks-nors kitas kai
mas. Jai vaidinosi kazokas pa- 
naszaus in varpu skambejima 
ir kunigo giedojimą, kaip tatai 
buvo per motinos laidotuves. O 
vejas kartais taip staugdavo, 
tarsi tai butu dejavo nabaszniii- 
kai kapinėse.

Onytės kojos per kelius pra
dėjo linkt, akyse suteme, galva 
liepsnojo. Paskiau jai vaidino
si kad viskas ant jos užgriusia, 
kad viskas ja slegia : ir uolos ir 
kalnai ir debesiai. Jinai jaute 
spaudimą krutinėję ir sunku
ma pecziuose lygiai taip, kaip 
laike pamaldų Liudvinavo baž- 
nyczioje, kuomet jinai buvo be
mananti, kad minia ja su
trempsianti. Ir prisiminė jai 
Dievo Motina isz tos bažny- 
czios, mėlyname apsiauste ir 
aukso karūnoje, kabojusi ties 
altoriumi. Ir tuomet jau Onyte 
kreipė in Ja savo maldas, jaus
dama užgulusia ties ja nelaime. 
Ir dabar jinai pasimelstu, bet 
tenai jog taip toli keliaut o jos 
keliai jau dabar linksta ir da
bar jinai tiktai pradėjo sznabž- 
det “Sveika Marija, malones 
pilnoji, Vieszpats su Tavimi”...

Staiga ties kalnu kaž-kokia 
szviesa sumirgėjo, Onute krūp
telėjo: kas ten tokio galėtu but?

O szviesa, lyg kad isz sidab
ro ir aukso iszausta vis labiau 
liepsnojo ir slinko in Onyte.

Baisiai persigando Onyte ir 
jos galvoj užimąs dar labiau 
padidėjo, kojos sulinko, jinai 
buvo benorinti bėgt bet jai pa
sirodė kad isz tos szviesos krei
piasi in ja tykus, malonus bal
sas: Nebijok.*.

Onyte sustojo.
O balsas vėl atsiliepė:
— Keliauk!
— Kur? — prasznabždejo 

Onyte.
Balsas atsake:
— In dangų!
Tuomet Opyte atkiuto, pa- 

kde akis ir iszv^dp saĮduž kaip

ta karszta, beprdtisžka meile,1 
už ta nemirtina smagumą, kuri! 
jinai in save sugėrė, tarsi tirsz- 
ta medų. Nebuvo jai ne vietos 
pasaulyje, ne džiaugsmo gyve-

; nime.
Į Ir bijojosi Onute nelemtosios 
minutes, bijojo ūkininko, pas 
kuri tarnavo, bijojo žmonių, 
bijojo kunigo vikaro, kuris isz 
ambonijos vadindavęs pavardė
mis paleistuves ir patardavęs . 
szalintis nuo ju, kaip nuo už- 
krecziamos ligos, kaip nuo pa
trakusiu, bijojo jinai savo ne
laimes ir savo kartaus likimo— 
ir reikejo-gi jai kur nors dingt.

Viena karta per pietus, 1 
Szventadienyj, atsisėdo Onute 
už karezemos ant malku ir pra
dėjo verkt. Verke taip, kad ka- 
tik akiu su aszarom neiszverke 1 
o paskiaus užsimėtė ant saves i 
skarele ir nuėjo. Keliavo vis 
pirmyn, in kalnus, pati nežino
dama kur eina. Keliavo by tik 
keliaut, by tik toliaus nuo žmo
nių.

Kelia in Vikszru Kūdras ji
nai žinojusi nes ten jai tekdavo 
karves ganyt. Dėlto ir pasuko 
tenai. Ant Stataus Kalno snie- 

' gas buvo augszcziau kulnu bet 
Onute vis keliavo ir keliavo. 
Dieve Visogali, kaip jai tenai 
būdavo gera! Kiek būdavo 
džiaugsmo ir linksmybes. Czia 

' Vincukas ganė banda ir czia 
ant Onytės nelaimes jiedu vie
nas kita pamylėjo. Czionais ga
nydavo savo bandas Barbute 
Žasinaite ir Maryte isz anapus 
ežero. Ne karta jie vaikszcziojo 
su karvėmis in Žaliaja Kaina, 
guldavo veidu in saule ir taip 
dainuodavo kad tiktai aidas 
skambėjo kalnuose. O saulute 
taip gražiai apszviesdavo žole
le kad būdavo net linksma žiū
rėt. Kur neapsidairysi—juodos 
arba margos karvutes braidžio
ja gražia žolele o ten kiek toliau 
baltuoja Vincuko avys o Vincu
kas grajina ant birbynes arba

’ dainuoja: 
t
; “Man nesunku ir nelengva, 

Onytelc, tu daili,
Tiktai gaila, mylimoji, 

, Kad in tave pertoli... ”

' O jinai jam atsakydavo:
“Jei raktus aszai turecziau
Nuo szviesios, gražios dienos, 

Uždarycziau asz naktele
Nuo pietines valandos...

• Ir taip jie dainuodavo isz to
li ir aidas ju žodžius jiems pa
kartodavo kalnuose o saule bu-

, vo taip skaisti kad net kiekvie-
• na gelele szypsojosi.

Arba vėl, kai senis Tomas
■ būdoj skambindavo kanklėmis 
. o Vincukas pradėdavo szokt,

nebuvo lygaus jam szokejo! Jis
■ taip mitriai ties žeme sukdavo- 
. si, tarsi jam kaž-kas už pecziu
■ butu padirbės sakalo sparnus.
■ Visos mergeles buvo pasiruo- 

szusios ji akimi praryt, bet jis
■ buvo jos, Onutės numylėtinis.

Arba, kai lydavo, o jie visi 
sėdėdavo sargybinej palapinėj, 
Vincukas apkabindavo ja per 
liemeni, glausdamas in save o 
jos szirdis buvo pasiryžusi isz-

■ trukt nuo džiaugsmo isz kruti
nės. O kuomet jis ja pabuezia- 
vo, jos akyse suteme ir jos lu
pos negalėjo atsitraukt nuo jo

■ lupu. __

STUDENTAS PRIĖMĖJUOS SZIRDINGAI.
Lawrence Breckedorff, vienas isz 20 kariszku studentu isz 

kariszkos akademijos West Point, kurie ana diena lankėsi Na
tional Park kolegijoj del merginu-, Forest Glen, Md., likos .pri
imti karaliszkai per taisės studentes. Jani .patarnauja prie 
•stalo Niki Manos, Jean Fox, Betty Bevan ir Hilda Cato. Atei
nanti “generolai” sako kad turėjo gerus laikus ir ketina stu
dentes pakviest pas save.

medų, veidą, akis, kaip gėlės. 
Kaž-kas lyg kad molynas ap
siaustas szviesoje sumirgėjo ir 
rodėsi, aukso karūna žiba 
auksztumoj.

— Ar tai Tu, Dangaus Kara
liene? — susznabždejo Onyte.

Ir pasirodė jai kad Dievo 
Motina linktelėjo jai galva ir 
išžioto pirma jos nuėjo in kai
na. Jinai pajuto antplūdi kaž
kokiu nauju jogu, keliai nelin
ko, truputi nutilo užimąs gal
voje o szalczio jinai beveik jau 
nejuto. Vejas taip-pat laikinai ka'klo. Sziltas kraujas pradėjo 
nutilo tiktai dar liūdniau žibo- sunktis isz surėžyto ledu Ony- 
jo saule, tarsi visiszkai be jo
kios gyvybes.

Onyte pradžioje keliavo su : 
kaž-kokiu budėjimu dvasioj ir 1 
gana smarkiai ženge bet netru
kus jos kojos vėl pradėjo linkt, 
raudoni rataipriess-aki® sumir
gėjo, galvoje suuže ir ja apėmė 
taip didele silpnybe kad jinai 
jau beveik negalėjo kojų isz 
sniego isztraukt.

— Karaliene, asz noreeziau 
prisėst, — susznabždejo jinai.

— Na, tai prisėsk, — atsake 
balsas isz szviesos.

Ir Onyte atsisėdo po dideliu 
akmeniu ir atsirėmė in ji pe- 
cziais, isztrauke intemptas ko
jas. Bet staiga szviesa pradėjo 
temt, lyg kad tirpt, leki, nykt... 
Ir vėl aplink ja nieko nebuvo, 
apart kalnu, bedugniu, baito 
sniego ir didžiausiu pusnynu.

Visa tai Onytės akyse susi
liejo po ūkanotu dangum in 
kaž-koki kalnu ir sniego chao
są.

— Karaliene, ka prisakysi 
toliaus daryt? — prasznabžde
jo jinai.

Bet niekas neatsiliepe; jinai 
norėjo suszukt bet negalėjo. 
Jai pasirodė kad ant kiekvie
nos jos rankos ir kojos kaž-kas 
uždėjo sunkiu akmenų. Drebė
jimas, lyg kad diegliai, perbė
go per kuna ir ja tokis nuovar
gis apėmė kad jinai vos-ne-vos 
tegalėjo kvėpuot. Rodos lyg 
kaž-kas butu ranka užriszes jai 
akis ir ausis. Jinai nieko ir apie 
nieką negalvojo ir tiktai jaute 
kad sniego aplink ja vis dau
giau ir daugiau kad pripusty- 
davo, kad jis jau užpylė jai ko
jas, siekias lygi juostai, ligi 
krūtinei. Jai darėsi vis szil- 
cziau ir szileziau ir tas ja džiu
gino. Pūga nutilo ir net saulu
te laikinai aiszkiau sužibėjo, 
apszvietusi sniegą.

Onyte visiszkai nusilpusi
• žiurėjo prieszai® ir jaute kad 

su ja kaž-kas keista darėsi, lyg 
kad viskas joje iszleto sunkėjo 
ir keitėsi in leda. Ja apimdavo

. vis didesne silpnybe ir kaž-ko-
• kis sunkus miegas.

vydamas 
išžsiveržu- 
sutirpUsia 
debesiu ir

— Snustdsiu, —- pagalvojo 
jinai.

Staiga visa szviesa nuo pū
gos isznyko, vejas nuo kalnu su 
dejavimu pakilo, 
prieszai save, tarsi 
šia isz ugne-’kailnio 
žemes mase, sniego
mėtydamas juos, tarsi plunks
nas paukszczio, kuri užklupo 
oras. Onytės veidą pradėjo rėžt 
asztru-s smulkus ledai o vėtra, 
tai nuszluodavo sniegą ligi juo
stai, tai vėl užklodavo ja ligi

tęs kaklo ir veido.
Vienam akimirksniui sopėji

mas -sugražino jai sąmone: 
“Sztai mano mirtis,” pagalvo
jo jinai ir, baimes apimta, buvo 
benori nti pasijudini, pakilt, 
bet jos jėgos visiszkai iszseke 
ir galvoje vela viskas susimai- 
sze. Jinai girdėjo užima, mate 
kalnus bet vis mažiau ir vis 
silpniau.

Ir vela sniego debesy j ūka
noj praszvito szviesa, labiau 
isz'blyszkusi negu pirma bet 
kur-kas areziau, czion szale 
Onytės. Jai net pasirodė kad 
kaž-keno ranka dasilytejo jos 
pecziu. Jinai pakele akis: tas 
pats saldus veidas, kai medus 
ri akys, kaip gėlės. Tiktai dau
giau iszblyszkusi. Ir vela pasi
rodė jai, kad tas pats tykus, 
malonus balsas sako:

— Keliauk!
— Kur? — susznabždejo Ony

te.
' — In dangų. Duok ranka, —■ 
tarė Dievo Motina.

Ir Onyte isztiese in Ja ranka 
ir nuėjo.

§ Suvienytose Valstijose 30 
milijonai automobiliu, kurie 
keliauja puse milijono myliu in 
minuta, turi po 12 nelaimingu 
atsitikimu kas minuta.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 

'mums darba ir daug ergelio!

Už Tris Rublius Butu t 
Iszejas Garbingai, o ! 
už Szimta, Iszejo !

Kiaule
(Tikras atsitikimas.)

| Kitados, dar Rusams musu 
kraszta valdant, Szventežerio 
apylinkes dvarininkai viena 
gražu žiemos valkara buvo pa-j 
sidare, kaip žmones sako, szut-l 
ve-vaiszes, in kurias sugužėjo i 
visi kas tik dvarininko varda 
įnesziot norėjo.
i Vaiszes, kaip vaiszes — bu
vo ir szokiu, ir pasilinksmini
mu visokiu o seniams — žalias 
stalelis kortomis paloszti. Žino
ma, szoko ir -linksminosi jauni
mas — plikiai, nieko neturin
tieji; pinigingieji-gi ir apželu- 
sieji susirinko prie žaliųjų sta
leliu. Ju tarpe buvo ir vienas 
Žydas.
Vakarui inpusejus kyla mintis 

kad reikia sumesti kokiems ten 
galams auku. Gerai, sutaria ■ 
mesti po tris rublius kiekvie
nas.

Dvarininkas Žydas neką da
rys, pritarė ir jis, bet -szirdyje 1 
jam vis-gi gaila buvo niekams, 
kokiems -tai gojų reikalams 
mesti savo sunkiai uždirbtus 
pinigus ir nutarė kokiu nors 
budu nuo tos -priedermes iszsi- 
sukti. Ir ka jis daro? — Kadan
gi jis savo piniginėje turėjo 
szimta rubliu, tai jis, niekam 
nematant, inkiszes in kiszeniu 
ranka stengiasi -atsidaryti pini
gine, szim-tine isz jos iszimti ir 
iii kita kiszeniu paslėpti o pas
kui tuszczia parodyt visiems ir 
atsisakyti nuo aukos, nes pini
gus užsimirszes namieje. Bet 
kas atsitinka? — Pinigus isz
imti iszima, bet beslėpdamas 
netyczia pats nejausdamas, už
uot in kiszeniu iszmeta juos že
mėn po stalu. Ta darba atlikęs 
niekadejas ir toliau sau loszia 
ir laukia, kada pas ji ateis au- 
ku praszyti.

Priėjus prie jo auku rinkikui 
Žydelis ir uždainuoja isz anks
to -sugalvota savo dainele ir 
vieszai atvožia savo pinigine. 
Visi mato ja tuszczia esant ir 
palieka Žydeli ramybėje.

Ateina vakarienes metas. Vi
sus, kvieczia in valgomąjį o tar
naite, pasiėmusi szluota, skuba 
paszluoti svetaine. Beszluoda- 
ma-gi žiuri, po stalu guli szim- 
tine. Tarnaites butą teisingos. 
Paėmusi radini, bėga in valgo
mąjį ir visiems rodydama ka 
rado, klausia keno tat butu.

Ponai vienas in kita pasižiu
rėjo — ne vienas neprisipažys- 
ta nes visi jie gana gerai žinojo 
jog tiek pinigu ne vienas su sa
vimi neturėjo. Vienam tik Žy
deliui topt in galva, ar ne bus 
tik jo szimtine? Cziupt, cziupt 
jis po kiszenius-gi, bracz, pini
gu nėra! Aiszku — jo taszimti
ne, bet kaip dabar prisipažinsi 

I jeigu priesz valandike taip kil
mingai buvo visai draugijai pa- 
reikszta, kad nieko su savimi 
neturįs? Gaila, negaila, o reik 
tylėti!

Žydelis, ncbeisztverdamas 
gaileseziu, pa-sistenge kuogrei- 
cziau namo iszsineszdinti. Ga
vės toki pamokymą, jis kaimy
nams ir savo vaikams paskui 
nuolat sakydavo: “Už tris rub
lius bueziau galėjas iszeiti gar
bingai nes bueziau padaręs 
taip, kaip tikram piliecziui rei
kėjo padaryti. Dabar-gi užsi- 
mokejas szimta rubliu ir kiau
le iszejau!

' Asz daug svieto pervažiavau, 
'Bet da -tokiu triksu nemaeziau, 

Kaip įSkulkine vienam pleise
iszda.ro, 

Kad net dora žmogų in laukus 
iszvaro,

Tenai tikra Sodoma, 
Kaip pedes diena iszdaroma, 
Bobeles sueja guzute sriaubė, 

Po .tam kaip karves baube, 
Jokios sarmatos neturi, 
Ne ant dorybes nežiūri. 
Yra czion moterų ir geru, 
Kurios szaiinasi nuo bur- 

dingieriu, 
Kurios girtuoklysta bjaurinusi, 

Tik prie skaitymo imasi, 
Tas ant gero joms iszeis, 

Kada prie senatvės daeis, 
Tegul kožna tuos žodžius gerai 

užkavoja, 
Gerai in pakauszi inkloja.

Nedyvai kad vyrai nenori pa- 
cziuotis,

Su flaperkoms mergicoms 
poruotis,

Ba tai -didelis rizikas, 
Ir giliukis ne kas.

Ne pyragas, ne perlauž, 
Ir dali'buk, neparagaus,
Žinote, kad retai geras,
Ba tai gyvas tavoras, 

Gera mo'tere iszmokina vyra, 
Kaip 'tai saiko, politikos, 

Kad. vyras butu ir niekam 
netikės,

Bet jeigu kutvala paims, 
Tai abudu vargs ir dings.

Daugelis sako:
Tai vyreli su Anglike apsi- 

pacziavo,
Gerai padare bile Anglike 

gavo,
Tai Anglike ji aptaszys, 
Ir snuki gerai apdaužys.

Vyrucziai, kolda jauni esate,< 
Visas balamustvas meskite,

Pinigus czedykite, 
Blaivais bukite,

O kada prasigyvensite, 
Pinigėliu daug turėsite, 
Bizniuką koki užsidesite, 

Ar sau stubele nusipirksite, 
Tada su davadna mergele 

apsivesite, 
Ir -laiminga gyvenimą vesite, 

Dings tarp poru nesupratimai, 
Dings vaidai ir persiskyrimai,

Vienas kita mylės,
Boba priesz vyra .tylės, 

Žinos kad ja vyras maitina, 
Prigu'lincziai dabina, 
Per lazda neszokina, 

Neprivalote rūteles už tai 
pyktie, 

Ir bereikalo ant manes 
sznairuoti,

Tikrai viską pasakoju, 
Gerai viską poriju,

Gana jau gana, 
Daugiau jau netelpa!.

Skaitykite “Saule”

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
fra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas būva 
pranaszauta, ir toliau® tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta. j

W. b. BOCZKAUSKAS.CO. ’ 
MAHĄNOY CITY, PĄ. J

iszda.ro
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ŽINIOS VIETINES
•— April - Balandis.
■— Dide ji afba Szventa San

vaite.
•— Visos publikines mokyk

los užsidarys Seredoje po piet 
ant Velykiniu vakaciju ir vela 
prasidės Utarninke po szven- 
cziu.

— Ant posėdžio operatorių 
ir anglekasiu Harrisburge ant 
kurio dalyvavo ir gubernato
rius James, likos nutarta kad 
visos anglių kasyklos dirbs ke- 
tures dienas Apriliaus menesy
je.
t Berta Stanikiene, isz Buk- 

mautes, mirė Aslilando ligon- 
buteje praeita Petnyczia in ku
ria buvo atvežta dvi sanvaites 
adgal, ant gydymo. Velione pri
buvo in Amerika apie 33 metus 
adgal ir prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Jos vyras 
mirė trys metai adgal. Paliko 
viena duktere Marijona Ledin- 
skiene kuri gyvena Bukmaute- 
je, dvi seseres, isz kuriu viena 
gyvena Chicage o kita Kone- 
tike, du brolius Sudeikius ir 
pusbroli, (rraborius Traškanč
ias užsiėmė laidotuvėms.

-— Nežinomi pikitadarei di- 
namitavo maža brekereli arti
moj Lakeside, kuris prigulėjo 
prie keliu anglekasiu isz She- 
nandorio. Vaistine palicija 
jeszko piktadariu.

f Gyventojai nulinio dagir- 
de kad Zofija Jankauskiene, 
1218 E. Centre uly., staigai su
sirgus pereita Ketverge diena, 
likos nuvežta in Aslilando li- 
gonbute, bet apie 10 valanda 
ta vakara mirė nuo szirdies li
gos. Velione pergyvenę mieste 
apie 29 metus, prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Pali
ko dideliam nuliūdime savo vy
ra Juozą, duktere Jadvija ku
ri yra norse Hamburg’o ligon- 
buteje, dvi seseres ir du bro
lius Lietuvoje. Velione paėjo 
isz Nevereno miestelio, Kauno 
redybos. Laidotuvėms užsiė
mė graborius L. Trasiausias.
f Barbora Kuržinskiene ku

ri kitados gyveno mieste, mirė 
pas savo duktere Jenuszkevicz- 
iene, Ringtone, sirgdama koki 
tai laika. Kuržinskiene pra
leisdavo savo laika pas savo 
vaikus Mahanojui. Paliko dvi 
dukteres, tris sūnūs, 15 anuku 
ir 6 pra-anukus. Graborius L. 
Traskauskas užsiėmė laidotu
vėms.

f Urszule Sakalauckiene, 
■916 E. Market uly., sirgdama 
tik viena sanvaite, mirė Suka
tos vakara. Velione buvo gi
mus Lietuvoje kur paliko tris 
brolius ir tris seseres ir dauge
li giminiu. Prigulėjo prie keliu 
bažnytiniu drauguviu. Paliko 
vyra Juozą. Laidotuves atsibus 
Seredos ryta, 9-ta vai., su baž
nytinėms apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Velione buvo 
gerai žinoma mieste kuria ap
gailestauja jos drauges taip ne
tikėtu persiskyrimu su sziuom 
svietu.

SHENANDOAH, PA
t Konstancija Staniuliene 

(Alex) mire praeita sanvaite 
pas savo motina Jakubaitiene. 
Velione buvo gimus czionais ir 
buvo parapijonka Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko motina, dvi 
dukteres, viena sunu, patėvi, 
ketures seseres ir du brolius.

Paskutines Žinutes
Allahabad, Indija. — Laike 

tikejimiszko maiszaczio tarp 
Muzulmohu ir Indusu likos už- 
muszta 12 žmonių ir daug sužei
sta.

New York. — Breliom Sum
merville, darbo administrato
rius aplaike žino isz Washing
ton© kad praszalintu 11,000 
darbininku nun WPA prpjektu 
Panedelio diena.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszka Raudono Kryžiaus 
Drauguve nusiuntė 20,000 do
leriu del' žmonių in Chile kurie 
nukentejo nuo drebejimo že
mes.

Washington, D. C. — Suvie
nytos Valstijos sziadien randa
si skoloje ant 4Q 'bilijonu dole
riu ir gal szimet daeis lyg 50 
bilijonu doleriu. Yra tai di
džiausia skola nuo sutvėrimo 
musu sklypo.

Vatikano Miestas. — Donata 
Kardinolas Sbaretti, 82 metu 
amžiaus, likos surastas negy
vas lovoje mirdamas nuo szir
dies ligos. Mete 1892 buvo jisai 
pasiuntiniu in Washingtona.

Albany, N. Y. — Czionais 
per staigia sniegine viesulą, li
kos padaryta daug bledes tele
grafams ir telefono kompani
joms, kuri nutraukė drains ir 
iszverte' stulpus.

ŽUVO ONA MEŽANSKIENE.
Buenos Aires.,—Czionais bu-

Isz Lietuvos?ISZ argentinos,
— i PIETŲ AMERIKOS

UTELES BEVEIK SUEDE1 -------
ŽMOGŲ.

Kaunas.,— Kaune buvo ras
tas (parkritęs ir jau mažai gy- vo palaidota Ona Dževeczkyte- 
vas senukas. Buvo iszszaukta i Mežanskiene, 37 metu amžiaus, 
greitoji pagialba ir senukas.dieiiapriesztagrevolverioszu- 
nugabentas in miesto ligonbute į viu i*1 smilkinį tragingai už- 
kur paaiszkejo, kad jis yra pa
bėgės isz Stravininku seneliu: 
prieglaudos. Senukas jau, 
baigiamas užpjauti uteliu. Jo j 
drabužiai baltuoja, o kūnas la-' 
bai apgraužtas. Greitosios pa- i 
gialbos maszina vežiojusi senu-1 
ka, turėjo būti dizinfektuoja
ma. Senukas isz miesto ligon- 
butes nugabentas in Kauno 
Miesto Prieglauda.

NAUJOJI LIETUVOS 
VYRIAUSYBE.

Kaunas.,— Generolas Jonas 
Czernius sudarė nauja Tauti
nes Vienybes ir Darbo Vyriaito- 
sybe vieton atsistatydinusios 
Kun. VI. Mirono vyriausybes. 
Naujoji vyriausybe yra:

Ministras Pirmininkas, Gen. 
Jonas Czernius. Ministro 
Pirm. Pagelbininkas, K. Bi
zauskas, Kr. Dem. Užsieniu 
Reikalu, Juozas Urbszys, Taut. 

(Vidaus Reikalu, Gen. Kazys 
Skuczas. Kraszto Apsaugos, 
Brig. Gen. Kazys Musteikis. 
Finansų, Gen. J. Sutkus. Tei
singumo, Antanas Tamoszaitis, 
Liaud. Szvietimo, Leonas 
Bistras, Kr. Dem. Žemes Ūkio, 
J. Krikszcziunas, Liaud. Susi
siekimo, K. Germanas, Taut.

NUSISKANDINO 17 METU 
JAUNUOLIS.

Mariampole. — Mariampo- 
lej, ties Kriaucziuno Ūkiu, Sze- 
szupej nusiskandino 17 metu 
jaunuolis, Jonas Mikneviczius. 
Žmones mate ji brendanti su 
rubais in Szeszupe, bet sken
duolio lavonas iki sziol dar ne
surastas. Tėvai labai sunkiai 

i pergyvena szita tragedija, tuo 
i labiau, kad ir pernai vienas ju 
vaikas žuvo per nelaiminga at
sitikima.

baigusi savo gyvybe savo na
muose. Velione Argentinoje 
iszgyveno virsz deszimts metu. 
Isz Lietuvos paėjo isz Naciunu 
kaimo, Pabiržės valscz., Biržų 
apskrities, kur pasiliko jos mo
tina, tevinas, sesutes, broliai. 
Argentinon atvyko drauge su 
savo vyru Boleslovu Mežans- 
kiu, kuris savu laiku dirbo' 
valstybinėje Mihanovich laivu 
statybos bendrovėje. Ji baigė 
siuvimo akademija ir visuomet 
dirbo kaipo siuvėja. Priesz ke- 
liata metu, ji persiskyrė su sa
vo vyru, kuris palikes namus 
apsigyveno atskirai. Pernai 
suėjo gyventi su kitu vyru, ku
ris yra Portugalu kilmes. Pa
skutinėmis dienomis atrodė, 
kad Ona Mežanskiene bus pa
tenkinta gyvenimu, nes būdavo 
linksma ir kalbi. Ji jau nekal
bėdavo taip, kaip priesz kelia- 
ta metui, kada rodydama isz sa
vo siuvamos maszinos iszimta 
revoleri sakydavo, kad vieno 
szuvio pakaks gyvenimui už
baigti.

BAISI LISAUSKU SZEIMY- 
NOS TRAGEDIJA ARGEN

TINOJE.
Villoj Pobladavo, Pineiro.,— 

Lietuviu szeimynoj liejasi asza- 
ros. Tos szeimynos tėvas, Ro
mas Lisauskas, 20 Vasario isz- 
bego isz namu. Jo neszczia pa
ti, Ona Pigagaite-Lisauskiene, 
mirkiniszke, su 6 ir 3 metu 
vaikucziais, vijosi szaukdama: 
Romai, teveli, palauki.. Jau 
bus du metai kaip Lisauskas 
serga proto liga. Da'bar nei 
palicijoj nei niekur jo szeimy- 
na neranda. O maistui kredi
tai uždaryti ir isz kambario ta 
neszczia Lietuve su dviem vai
kucziais meta lauk.

C. F. RĖKLAITIS
Mabanojau* Isztikimiaticis Graborius

:: Gabiausia* Balsamuotojaa si

Lenktynes Su Garniu Ant Geležinkelio

Kada pacztorius William M. Jones, isz Villa Grove, Ill., negalėjo nuvežti in ligonbute sa
vo serganezia paezia, kuri ketino pagimdyti kūdiki, isz priežasties užpustytu keliu per snie
gą, melde geležkelio kompanijos kad ja nuvežtu in Tuscola ligonbute. Geležkelio virszinin- 
kai prižadėjo iszpildyt jo norą, prikabino vagonėli ‘ ‘ caboose”, indejo serganezia motere ir nu
vežė in ligonbute kur po dvieju valandų motina pagimdė sūneli. Motina ir vaikutis yra svei
ki, aeziu geležinkelio pagraibai, kuris pralenkė atsilankyma garnio.

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mal.anoy City

Geriausia Ambulance 
patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujam 
šia mada ir mokslą.

Turtu pagi aibiniu ke 
motęrems. Prieinamo* 
preke*.

OU OFISAI:

Žemlapiu Dirbėjai Sziadien Turi Skaudanczias Galvas MAHANOY CITY;5I6 W. Sprue. S*.
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA. PA., 43» Willinj Stra*. 
Rail Talnfnnss SU9—S

ANT pardavimo
Namas po Nr. 533 W. M aha 

><<>v 8u. 16 o»‘dn ploczjo: tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny 
?zi<n< Parsiduoda pigiai.
groįr.titipy m '‘S»nlp«” ofisą

Su staigia permaina Europiniu vieszpatyscziu, dirbėjai žemlapiu, Amerikoj, negali spė
ti daryti taisės permainas ant žemlapiu nes turi permainyt rubežius (sklypu ir pažymet prie 
ko jie sziadien priguli. Hitleris davė tiems 'žemlapiu dirbėjams skaudanczias galvas, kurie pra
leidžia menesius laiko ant darymo nauju žemlapiu o kada juos užbaigia, buna numesti in szali 
nes.sklypai isz naujo vela persimainė.

g SZI BANKA YRA NARYS g 
g Federal Reserve System y 
| TEIPGI IR p
8 Federal Deposit Insurance^ 
» Corporation £

| Union National Bank | 
£ Kampas Main ir Centre St. » 
| MAHANOY CITY, PA. B

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- I 
kus apraše mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

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. 25<s

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; 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 turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu......... 35c

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanezius 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 
jisfi 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 į 
Ponas ir Sziauczius; Isztikimas su- I 
ius; Karalius gentelmonas; Karcze į 
ma nuo azalija;Vaidulis; Galinga szo- i 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. I 
181 puslapiu................................ 35c i

Ne 1'8 Istorija apie Ali Baba b j 
40 T izbaininku. 45 puslapiu.. .15c !

• . iNo. 119 Keturios istorijos apie i 
Garžia Haremo revalninke: Luoszis: , 
V ana motina; Vaikucziu plepejima" 
G2 misiapju..................   . . ............15c

No. 120 Dyi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ................................. .. .15c i

No. 121 Trys istorijos apie Trys * 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; A p- i 
ikialbtojas. 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. ■’.24 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 brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

No. 129 Keturios istorijos api* 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau, 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu....... 15*

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... .85*

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 ..................................loc

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys: Tarnas; Vargdienis Jonu

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

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

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sunu* 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................       Ibe

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

No. 170 Asztuonios istorijos a> 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkai 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
nažinsta Dievo tas nepažinsta Tęvi’; 
Per tamsybe in szviesa; Pasital- 
«ias prasižengėlis; Duktė malkakėr- 
czio. 121 puslapiu .....................256

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsma* 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoj: 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu 
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu: Nusiminimas seno jau-

kas karalium. 61 puslapiu........ 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 

mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu...............................  15c

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

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

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

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

nikio. Suvirsz 100 puslapiu .... .25c
No. 172 Dvi istorijos apie Dukt«

I Mariu: Sruolis isz Lietuvos. 68
j puslapiu ...................................... 15e

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
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 ........................................
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