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Isz Amerikos
SU SZUNIM TAIP 

NEPASIELGINETU
KAIP SU MOTERE 

PASIELGĖ.

Kimberton, Pa. — Žverisz- 
kas pasielgimas Stepono Szvik- 
ro su savo paezia, 50 metu am
žiaus, taip inirtino czionaiti- 
nius gyventojus kad apie szim- 
tas susirinko prie jo namo, ker- 
szindami ji pakart bet palicija 
pribuvo in laika ir iszgialbejo 
rakali isz nektaizines partijos. 
Steponas atvažiavęs isz miesto 
gerai užsitraukęs guzute, pra
dėjo visaip keikt ant moteres 
kuri jau buvo atsigulus. Žodis 
po žodžiui daejo prie to kad 
Steponas iszmete paezia isz lo
vos, pradėjo .spardyt taip ilgai 
czebatais pakol vargsze nuo 
kaneziu mirė. Kaimynai davė 
žine palicijai kuri pasiutėli nu
vežė in pavieto kalėjimą.

Palicijantas atejas in narna 
patemino kaip Steponas dėjosi 
isau kilpa ant kaklo tiksle pasi
korimo bet jam tame darbe už
bėgo ir uždėjo panezius ant 
ranku.

NAVATNA UŽDUOTIS 
JAUNIKIUI.

Bradford, N. H. — Bernard 
Glaston, kuris geidžia aplaikyt 
už paezia turtingo farmerio 
dukrele, turi padaryt nepap
rasta užduoti pakol aplaikys ja 
už paezia. O kad jaunikis yra 
vargingu jaunikaieziu, padare 
su merginos tėvais laižybas 
kad jeigu suvaikszczios 5,000 
myliu ir užsidirbs tūkstanti do
leriu, tada su mielu noru duos 
dukrele jam už paezia. Nebus 
jam valia pasilikti ilgiaus kaip 
viena para kožnam mieste. Ber
nardas apleido miestą Kovo 
menesyje ir lyg isziam laikui 
nieko apie ji negirdėt. C gal ra
do sau kita paeziule su leng
vesnėms iszlygoms.

VIENAS UŽMUSZTAS, KE
LI SUŽEISTI MAISZATY-

JE STRAIKIERIU.
Minneapolis, Minn. — Vie

nas žmogus likos užmusztas, 
keli sužeisti kaipo ir keli vai
kai maiszatyje su straikiereis 
WPA siuvamu darbininkių. 
Sumiszime dalyvavo keli tuks- 
tanezei žmonių. Palicija pa
naudojo aszarines bombas ant 
iszvaikymo maisztininku. Dau
gelis maisztininku likos aresz- 
tavotais.

PACZIULE SPYRĖ SAVO 
VYRA TAIP PAVOJINGAI 

KAD TASAI MIRĖ.
Hawkins, Pa. — Mrs. Emma 

Creeden likos uždaryta kalėji
me būdama priežastim mirties 
savo vyro. Motere papuolė in 
paszeluma laike barnio su savo 
vyru ir isz piktumo spyrė jam 
žemiau pilvo nuo ko jis mire in 
kėlės miliutas, pirm negu dak
taras pribuvo jam in pagialba. 
Nuo inspyrimo truko jam pūs
le. .

Orinei Kadetai Mokinasi Lekioti

Pulkininkas II. R. Reynolds, 'kuris stovi prie eroplano, 
mokina kadetus kaip lekioti su eroplanais ant stoties Grand 
Central, Kalifornijoj. Tokiu kadetu randasi 1,200 kurie užbai
gia kolegijas ir universitetus, prisirasze in taja mokykla kad 
būtie lekiotojais laike kares kada juos valdžia pareikalaus.

PRIVERSTA 
ISZTEKETUŽ KITO
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

Queenstown, Mich. — Pri
versta per savo tėvus iszteketi 
už vyro kuris buvo daug senes
niu ir nemylėtu, 19 metu Betta 
Sanderson, atėmė sau gyvasti 
per pasiskandinima. Mergina 
per kelis metus mylėjo savo 
dranga Williama Summers ku
ris buvo maszinistu ant gele
žinkelio.

Jauna pora buvo susižadėjus 
ir ketino apsivesti in kėlės san- 
vaites bet tėvai tame pasiprie- 
szino ir iszrinko jauniki pagal 
savo norą ir turtingesni. Mer
gina jo baisei neapkentė ir mel
de tėvu ka jai pavėlintu iszte
keti už jos mylimo. Ant diena 
jos mylimas atėjo pas tėvus bet 
likos iszmestas laukan ir tėvai 
ant ženybu nesutiko. In valan
da vėliaus likos surastas mer
ginos lavonas upeje. — Dabar 
tėvai labai graudinasi kad ne
teko mylimos dukreles bet jau 
per vėlai suprato savo kvaily
be.

MOTERE PERSTATINĖJO 
SAVE KAIPO VYRA PER 

23 METUS.
Pasadena, Calif. — Palicija 

suėmė 46 metu motere, kuri 
persistatinejo save kaipo vyra 
per 23 metus ir per taji laika 
dirbo kaipo szoferis del turtin
gos moteres ir buvo vedus su 
moterems du kartus.

Minerva Phipps 'buvo žino
ma kaipo ‘‘James” W. Phipps. 
Kada ja aresztavojo, prisipaži
no buk ji yra motere, aiszkin- 
dama: “kada asz buvau maža 
mergaite, turėjau stora baisa ir 
visi isz manes juokdavosi kad 
asz esmių vaikas. Niekur nega
vau darbo isz priežasties mano 
bosinio halso.”

Nesenei motere važiavo au- 
tomobiliuje per greitai ir ja su
laikė palicijantas kuris joje nu
žiūrėjo ka tokio nepaprasto, 
liepe važiuot su juom ant pali- 
cijos stoties ir ten ji prisipaži
no kad tai moteree o ne vyras.

VALDŽIA MOKES 
PO S25J>ENSIJOS

KURIE SULAUKĖ 65 ME
TUS IR DAUGIAU.

Washington, D. C. — Praei
ta sanvaite senatas nubalsavo 
rezoliucija apie nauja tiesa 
mokėjimo pensijos del senu 
žmonių kurie jau pabaigė 65 
metus ir daugiau. Tokiems se
nukams mokės paszialpos po 
25 dolerius ant menesio. Visos 
valstijos turės prigialbet mo
kėjimą tosios paszialpos po de- 
szimts doleriu isz savo iždu ar
ba doleri už kožna du dolerius 
kuriuos paskirs valdžia. Ant 
tojo tikslo valdžia turės paskir
ti apie 15 bilijonu doleriu lyg 
1954 metui.

SURADO 25,000 GALONU 
SAMOGONKA.

Woodbine, N. J. — Vaistine 
palicija įsu pagialba detektyvu 
surado milžiniszka samogonka 
kuri galėjo iszleisti net 25 tuks- 
tanezius galonu alkoholiaus. 
Bet locnininkai tosios samo- 
gonkols gal suuodė kad palicija 
randasi ant ju pedsakiu ir nu- 
szvilpe nežine kur. Visa samo
gonka su katilais likos sunai
kinta.

KVINTUKAI GIMĖ MEKSI
KE; VISI GYVI.

Meksiko Miestas, Meksikas. 
—Meksikoniszkos laikrasztis 
“’Universal” skelbia -buk ap
lanke žinia isz Villa Hermosa 
bule fenais tūla kaimiete pa
gimdė penkis vaikus ant syk, 
— tris sūnelius ir dvi dukreles, 
kurias pagimdė Senora Poli t a 
Alvarado.de Carbonelli. Badai 
motina'; likos nuvežta su vai
kais inl pavieto ligonbute. Tė
vas yra\40 metu amžiaus o mo
tina 35 |r turi da keturis vai
kus. Saėimyna gyvena vargin
goje bakūžėlėje. Valdžia da- 
girdus\apie tai nusiuntė szei-
mynai pagialba ir rūpinsis isz- 
auginty penkis vaikus panaszei 
kaip Kanadoje Dionnu mergai
tes yra auginamos per valdžia, peržiūri kas

JEIGU JI IR JO DIUKTERE 
UŽLAIKYS SVEIKUS TAI 

APLAIKYS $172,000.
Philadelphia, Pa. —■ Mete 

1912 John McDowell, loeninin- 
kas Aldine hotelio, tare in .savo 
dranga, daktara Walter E. 
Rahte: “jeigu tu panaudosi vi
sa savo laika prižiūrėdamas 
mane ir mano duktere kad mes 
butumem sveiki, tai asz tau 
mokėsiu po $10,000 ant meto 
per visa mano gyvasti ir $11,- 
000 po mano mireziai iki pa
baigai tavo gyvenimo.” Mc
Dowell mire 1936 mete bet jo 
duktė Morta gyvena ir yra vi- 
siszkai sveika nes ja daktaras 

diena.

ORKESTROS TURI
NUSTOT GRAJY

KADA UŽSIDARO 
S ALIUNAI.

Harrisburg, Pa. — Vaistine 
Kontrole Gerymu ana diena 
iszdave paliepima kad visos or- 
kestros, kurios grajina saliu- 
nuose ar klubruimiuose, turi 
paliaut grajyt kada užsidaro 
szinkai. Tasai paliepimas bus 
invykdintas nuo 1 dienos Au
gusto. Jeigu tojo paliepimo ne- 
iszpildys tai papuls po bausme 
ir atėmimo laisnu.

TURĖJO PRISIEGT STOVĖ
DAMA ANT BIBLIJOS.
Altoona, Pa. — Mrs. Darata 

Watts, kuri jeszko persiskyri
mo nuo savo vyro, priažino su- 
džiui buk jos vyras pasielgda
vo su ja nepadoriai. Sake ji buk 
karta vyras, parejas namo, isz- 
stume ja isz lovos, padėjo bib
lija ant grindų ir liepe jai atsi
stoti ant jos ir prisiegt kad tik 
ji viena myli ir niekad ji neap- 
gaudines. Da ir kitokius budus 
panaudojo ant jos kankinimo 
kad iszpažintu savo meile ir 
isztikimyste del jo. Sudžia jai 
nedave persiskyrimo tik nu
baudė vyra ant trijų menesiu 
kalėjimo. 

----- -------------
NUOGAS TIKĖJIMAS GA

VOSI IN “CZYSCZIU.”
Glendale, Calif. — Kokis tai 

pamiszelis, Justinas Chaffee 
sutvėrė draugove vadinama 
“Dangiszkos Czystatos Ypa- 
tos” kurie susirenka ant tojo 
susirinkimo be jokiu drapa
nų — nuogi. Justinas jau atver
tė prie savo tikėjimo kėlės mer
ginas ir moteres ir da turi pu
sėtina skaitlį nariu susidedan- 
cziu isz merginu ir moterių ku
rios geidžia pasilikti “czys- 
toms.” Savo tikejimiszkas ap
eigas atlikinėja nuogi, nes kaip 
patys sako, lengviausias būdas 
apmalszinimo savo nusidėjusio 
kūno. Visi isz vien atbūna ‘ ‘ pa
maldas” geisdami pasilikt mo- 
teriszkais ir vyriszkais ‘ ‘ aniuo- 
lais. ’ ’

Palicija dagirdus apie tuos 
“nuogus aniuolus,” ana diena 
užklupo ant visu ir nuveže ant 
pakutos in “czyscžiu” pakol 
ju pageidimas pasilikti aniuo- 
lais nepraeis ir neiszgaruos 
tas viskas isz ju pusgalvinių 
pakausziu.

Nori Kad “Roosevelt’as” Pasiliktu Prezidentu 
Trecziu Kartu

Chicagoj susiorganizavo drauguve kuri spyrėsi kad prezi
dentas Rooseveltas vela butu iszrinktas trecziu kartu ant to 
dinsto. Katras geidžia kad jis butu iszrinktas, pasiraszo ant 
milžiniszkos peticijos.

KIAULE SUEDE $1,300.
Ottsville, Ind. — Henry Dir- 

shell, farmeris isz czionaitines 
aplinkines, ana diena nuvažia
vo in Washingtona su 1,300 su
kramtytu bumaszku reikalau
damas kad jam valdžia juos 
permainytu ant nauju bumasz
ku. Po prisiega farmeris pripa
žino buk kada nuėjo in tearta 
paszert kiaulių, bumaszkos isz- 
puole jam isz kiszeniaus ir pa
kol spėjo jas pasiimt, viena isz 
kiaulių buvo sukramezius pi
nigus. Neturėjo ka daugiau da
ryt kaip tik kiaule tuojaus pa
skers! ir sukramtytas bumasz- 
kas nuvožt in Washingtona ant 
permainymo. Ant giliuko nu
murai ant bumaszku buvo cieli 
ir pinigus jam permaine.

NUOTAKOS VELIONAS UŽ
SIDEGĖ PRIE ALTORIAUS.

Pittston, Pa. — Kada kuni
gas ketino suriszti mazgu mo
terystes Mildreda Muto isz 
Yatesvilles su Juozu Mangan- 
na isz Jenkins, Szv P. Marijos 
bažnyczioje Pittsįtone, nuotaka 
per arti prisiartino prie žvakes 
kuri stovėjo ant altoriaus ir 
nuo jos užsidegė jos velionas. 
Nuotaka likos apimta ugniniu 
velionu bet jaunikis greitai už
tėmiu o baisu pavoju savo myli
mos ir greitai nutraukė degan
ti veliona nuo jos galvos. Po 
atsikvotejimui nuo baimes ku
nigas suriszo jauna porele.

PREZIDENTAS NEPRITA
RIA VALDISZKIEMS DAR

BININKAMS STRAI- 
KUOTI.

Washington, D. C. — Penn- 
sylvanijoj jau prasidėjo strai- 
ka WPA darbininku skaitliuje 
25,000 kurie turėjo valdiszkus 
darbus ir aplaikinejo paszial- 
pa.

Prezidentas Rooseveltas ap- 
reiszkę savo nuomone kad dar
bininkai, dirbanti del valdžios, 
neturi tiesos straikuoti. Jeigu 
tieji darbininkai nesugryž in 
darba in laika penkių dienu tai 
bus praszalinti nuo valdiszku 
darbu. Apie 300,000 valdiszku 
darbininku, kuriee buvo ant re- 
lifo per 18 menesiu ar daugiau, 
bus praszalinti nuo darbu.

ANGLEKASEI PA- 
RANDAVOS ŽEME

PATYS KAS ANGLĮ.

Minersville, Pa. — Czionai- 
tinei anglekasei, kurie kasa 
angli isz skylių kad užsidirbt 
ant savo pragyvenimo, padare 
sutarti kad parandavoti nuo 
aplinkiniu farmeriu žeme ant 
kuriu dirvos randasi anglis ir 
kasti ji. Tokio anglinio lauko 
randasi daug czionaitineje ap
linkinėje, Branchdale ir Tre
mont.

ATGAVO SVEIKATA PO 
ATSILANKYMUI IN 

BAŽNYCZIA.
New York. — Szimtai žmo

nių buvo atlankė narna Mrs. 
Fannie Geraci kada pasklydo 
žine buk ji likos iszgydinta ste
buklingu budu ant nesveikos 
kojos ant kurios negalėjo vaik- 
szczioti per keturiolika metu. 
Motere pasakė buk ana diena 
buvo nuvažiavus in bažnyczia 
Szv. Lucijus (Italiszko'S para
pijos). Prie bažnyczios stovi 
didelis stovylas tosios szvento- 
sios ir bėgantis upelukas van
dens. Motere nuprausė tuom 
vandeniu skaudanezia koja ir 
už keliu minutu paszauke: 
“Man kas tokio nepaprasto at
sitiko!”

Kunigas Lombardo taji atsi
tikima patvirtino nes pats sa
vo akimi mate taja stebuklinga 
permaina. Motere pati nuėjo 
namo peksezia net keturiolika 
bloku tolumo be jokios sunke
nybes.

TURTINGAS ULYCZINIS 
MUZIKANTAS.

Minneapolis, Minn. — Dona
tio Mangasso, Italijonas, kuris 
mire praeita sanvaite, paliko 
turto vertes ant 30 tukstaneziu 
doleriu, kuris bus padalintas 
tarp likusiu giminiu ir miela- 
szirdingu instaigu. Donato per 
daiigeli metu vaikszcziojo be
veik po visa Amerika sukda
mas katarinka su 'bezdžionkele 
rinkdamas centus ir nikelius. 
Buvo jis nevedes. Niekas isz 
giminiu nesitikėjo kad jis turė
jo koki turtą.

EKSPLOZIJA KASYKLOSE. 
UŽMUSZTA 28 ANGLEKA

SEI; VISUS SURADO.
Providence, Ky. — Isz neži

nomos priežasties kilo baisi 
eksplozija gazo anglių kasyk
lose kurios priguli prie Duvin 
Coal Co., praeita Petnyczia. 
Draugai tuojaus ėmėsi prie 
darbo gialbeti nelaimingus 
draugus bet visus iszgavo isz 
kasyklų lavonais.

Yra tai antra baisi nelaime 
Kentucky valstijoj in laika de- 
szimts dienu. Praeita sanvaite 
mažiausia apie 75 žmones žu
vo netikėtam tvane per iszsilie- 
jima u pi u užpraeita sanvaite.

Deszimts isz 38 dirbaneziu 
anglekasiu kurie tame laike 
dirbo kasyklose likos iszgialbe- 
ti kurie buvo apimti trucinan- 
cziu gazu ir dabar randasi li- 
gonbuteje.

MOTINA SIRGDAMA TRAN- 
DAIS PAGIMDĖ KŪDIKI.
Chicago. — Mrs. Ignatia 

Alamonza, 28 metu amžiaus 
Italijonka, kuri serga kelis me
nesius trandais (senoviszkais 
raupais), czionaitinej ligonbu- 
teje pagimdė ana diena kūdiki 
kuris svėrė tiktai 13 unciju, ar
ba mažiau kaip svaras. Dakta
rai patalpino kūdiki kitam 
kambarėlyje kad. laikais neuž
sikrėstu taja bjauria liga.

Paskutines Žinutes
Washington, D. C. — Dau

giau kaip 700,000 WPA darbi
ninkai likos praszalinti nuo 
darbu po visa Amerika ir bus 
kiti praszalinti lyg Septembe- 
rio 1-mos.

Philadelphia, Pa. — Keturi 
ugnagesiai likos sužeisti laike 
gesinimo ugnies kuri kilo ma
gazine Miller North Broad 
Storage House.

Teisybes Del Visu
— Jaigu senas vyras jauna 

paezia ima, tai del saves mirti 
priskubina.

—1 Tinginys žmogus, del vi
su yra nekeneziamas.

— Tiktai silpna-dusziai 
baidosi, kada gerbuvys ant 
blogo mainosi.

—• Bukite tvirto tikėjimo, 
o niekados neprapulsi.

—' Laksztingalas kaip nu
stoja mylėti, tada pradeda ty
lėti.

—» Jaigu vaikine protą tu
rėsi, tai netekias mylimos ne
pasiųsi.

— Kas per daug prie ko 
nepripras, tas visame ramybia 
ras.

—1 Tada buna geriausia 
motere, kada savo burnos nea
tidaro.

—• Geras patarimas yra 
geras, — bet nevisada; kartais 
ir netinkamas buna geras.

••• Alaska kas minuta, die
na ir nakti iszsiuntineje po vi
sas dalis svieto visokiu kaili
niu už szeszis dolerius verties.

•J* Suvienytosia Valstyjosia 
užaugina per minuta po 650 
svaru slyvas-^

Alvarado.de
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Kas Girdėt Padare 40 Myliu In Laika Trijų Valandų

Tula “poniute” savininke 
dvaruko Grodno apskrityje, 
staigai apsirgo ant pasiutiszko 
skausmo dantų. Paszauke per 
telegrafa dentista kuris apžiu
rėjas ligone, nutarė kad skaus
mas dantų paeina nuo isztyni- 
mo smegenų ir prisakė uždėti 
dieles ant smegenų kad isz- 
trauktu skaudanti krauja. Tuo
jau nusiuntė in artimiausia 
miesteli parvežt felczeri kad 
pastatytu taures “ szviesiausei 
poniutei. ’ ’

In kėlės valandas pertraukos 
parvežė Žydą karietoje. Poniu
te atsigulė ant sofkos o Žyde
lis su didele iszminczia pradė
jo prileidinet dieles ir mane 
kad reikia ka toki in poniute ' 
prakalbėt, žodelius garbingus, ■ 
na ir pradėjo .szitaip:

“Ai vai, praszau poniutes, 
ka tai ženklina dangiszkas 
kraujas! Kaip tam dieles trau
kia krauja ir kaip joms gardu. 
Tai ne.Žydisžkas ir ne kamisz- 
kas kraujas. Prie tokiam krau
jui kaip Žydo ar mužiko nenori 
traukt o ežia vos pridėjau tai 
geria kaip vyną ir jam turi 
smoka ir žino kad tai ponisz- 
kas kraujas. Tik pridėjau ir 
tuojaus prisikabino. Vakar 
tam paczias dieles leidau to
kiam kamui, žemiau strėnų, ka 
jam turėjo szunvotes ant užpa
kalio ir ne viena diele nenorė
jo traukt, tik tuojaus nukrito 
ir da net puse valandos muczi- 
jausi bet vis nieko. Mat, joms 
žino kad tai buvo kamiszkas 
kraujas!”

Poniute tai iszklausius, pa
liepė Žydeli ir jo dieles iszmes- 
ti laukan.

Chester J. Decker, isz .Glen Rock, N. J., padare nauja re
kordą lėkio jime ore su eroplanu be maszinos mieste Elmira, 
N. Y. Nulėkė jis 40 myliu in laika trijų valandų.

doleriu daugiau ne kaip praei
ta meta tam paežiam laike.

Visi Lietuviszki biznierei 
Amerikoj nepadarytu tiek biz
nio per meta o del ko? Ba gai
lesį iszduoti kelis dolerius ant 
apgarsinimo savo biznio Lietu- 
viszkuose laikraszcziuose.

Paimkime dabar kiek dide
les kompanijos iszduoda ant 
agarsinimu laikraszcziuose ir 
per reidio. Visas puslapis ap
garsinimo Sunday New York 
Times kasztuoja viena syki 
$2,980. New York Daily News

Italus, Airiszius, bet ir Lietu
vius ir Lenkus. Ana diena laik- 
raszcziai skellbe buk artimoje 
Krokavos, Lenkijoj, kokia tai 
Magdalena Slobczinskiene li
kos per tenaitinius gyventojus 
apszaukta kaipo ragana kuri 
atima karvėms pieną ir nutarė 
ja nužudyt. Kada motere buvo 
iszejus, žmones inejo iri jos 
skiepą, pripylė in uzbonus tru- 
ciznos, tikėdami kad motere 
iszgers ir mirs. Motere sugry- 
žus namo patemino kad uzbo- 
nai stovi ne savo vietoje, dasi
prato kad ne viskas paredke, kuri turi apie tris milijonus 
pamate piene kokias tai prosz- 
kas ir pranesze apie tai palici- 
jai kuri kaltininkus aresztavo- 
jo-

Taigi, pirm apsžvietima pir
ma buna tamsybe o idant taja 
tamsybe panaikint, reikia skai
tyt geras knygas ir laikrasz- 
czius kurie prasergsti priesz 
tokiam tamsybes ir apszvieczia 
žmones.Londono laikraszcziai pra- 

nesza sekanti reta atsitikima:
Pas viena Londono dideli 

biznierių tarnavo kaipo užveiz- 
da, kokis tai Bruce Matterson, 
žmogus minksztos szirdies, tu
rėdamas palinkima daryt ki
tiems gerai ir suszelpinet var
gingus žmones.

Negalėjo jis žiūrėti ant var
go savo artimo, 'szirdi jam 
skaudėjo kad vargszais niekas 
nesirūpina, todėl Mattersonas 
sumanė pats tai padaryti o kad 
mažai turėjo pinigu ir aplanky
damas maža alga, pradėjo nau
dotis pinigais savo perdetinio 
su kur eis loszdavo ant loterijos 
lenktynių ir gembleriaut viso- 
keis budais kad tokiu budu isz- 
loszti pinigu ir suszelpt varg- 
szus. Bet likimas suvis kitaip 
surėdė — in trumpa laika pra
losze jis 250 tukstaneziu dole
riu.

Laike teismo iszejo in virszu 
kad pinigus sunaudojo ne del 
saves tik del suszelpimo varg- 
szu. Sudžia apsvarstydamas vi
sa dalyka iszmintingai, suma
žino jam bausme tik ant dvie
ju metu kalėjimo o direktorei 
kompanijos ne tik kad jam do- j pinigus ant giliuko ir visados 
vanojo prasikaltima bet da praloszia. Iszmintingas žmo- 
Mattersono szeimynai .sumėtė gus deda savo pinigus in paeze- 
penkis tukstanezius doleriu. — durno szeras, morgidžius, bo

nus, in banka arba perka že
mes.

Už dyka nieko negausi.

Mieste Little Falls, Minn., 
atėmė sau gyvastį 62 metu am
žiaus Rupert Gleen, kuris buvo 
darbininku nuo daugelio metu 
ir per ilga laika suezedino dau
giau kaip du tukstanezius do
leriu. Su tais pinigais nuėjo 
jeszkoti giliuko ant “Stock 
Exchange” ir viską pralosze. 
Žmogelis baisei nusiminė to
kiu giliuku, nuėjo in užmiesti, 
iėzsirinko drūta szaka ir ant' 
jos pasikorė.

Szimtai tukstaneziu netur
tingu žmonių pralosze savo 
sunkei suezedintus pinigus bet 
gailestis dingo o kiti da verkia 
o buvo ir tokiu kurie atėmė sau 
gyvastis ir tai turtingu žmo
nių.

Gemblerei visokio budo pri
valo atsimyt ant senoviszko 
priežodžio.: “neloszlkie, po vel
niu, ba neteksi kelnių.”

Turtingas žmogus gali spe
kuliuoti pinigais ir jeigu pra- 
losz tai da jam vis lieka keli 

■ tukstanezei doleriu nes viso sa
vo turto nededa ant kart, kaip 

. tai neturtingi deda visus savo

skaitytoju, paima už kožna 
puslapi apgarsinimo $2,000. 
'Saturday Evening Post už pus
lapi ima $8,000 o jeigu apgar
sinimas buna patalpintas ke
liose spalvose tai reikia mokėt 
$15,000 už viena karta.

Jeigu .klausote radio pro
gram© 'Charlie McCarthy, ku
ris yra duodamas per Chase & 
Sanborn kavos kompanija, tai 
ant to programo iszduoda ant 
valandos $15,000 o aktoriams 
turi mokėti atskirai.

Dideles kompanijos nesigaili 
pinigu ant apgarsinimu nes ži
no kad jiems tas užsimoka, ap
garsinimai nuolatos buna 
priesz akis žmonių mintyje.

Tūlas Amerikoniszkas laik- 
rasztis užklausė 'savo moterisz- 
ku skaitytoju sekanczius klau
symus kas link, kokiu budu su
sipažino su savo vyru. Ant to
jo klausymo atsake net 30 tuk- 
stancziai moterių isz visu daliu 
Amerikos.

Daugiau kaip 10,000 atsake 
kad susipažino su savo vyru 
laikė darbo; 3,000 kad laike 
sportiniu žaidimu; 2,000 susi
pažino laike vakaciju; beveik 
tiek prie pamario laike maudy
mosi; 1,000 laike szokio; 2,000 
universitetuose ir kolegijose 
laike mokslo, likusieji atsaky
mai buvo visokį o nekurtos at
sake kad laike lekiojimo ore, 
požeminiuose geležinkeliuose 
arba automobiliuose.

Isz to pasirodo kad sziuose 
'moderniszkuose laikuose tik 
4,000 susipažino namuose tėvu.

Isztikruju retas atsitikimas o 
kad tai butu czionais Amerike 
tai vargszas butu pasodintas in 
kalėjimą ant kokios deszimts 
metu ar daugiau.

Gelbėk Savo

Da ant svieto randasi daug 
dirvos ant apszvietimo neku
riu žmonių ir tai konia kožnam 
sklype.

Tikėjimas in visokius bur
tus ir raganystes turi milijonus 
pasekėju ne tik pas Indusus,

“Mail Order” biznei, kurie 
pardavinėja visokį tavora per 
paczta kaip tai Sears Roebuck 
Co., Montgomery Ward Co., 
džiaugiasi kad ju biznis auga 
su kožnu metu. Montgomery 
kompanija per Birželio menesi 
padare biznio ant 41,301,572 ( 
doleriu arba szeszis milijonus

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO. 
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

I Demokratija ■
I Demokratija yra universia- 
Jiszkas idealas, kuris randa isz- 
reiszkima daugumoje liežuviu 
ir vieta visos žmonijos szirdy- 
se. Bet žiūrėdami in pasauli, 
aplink mus randame, kad de
mokratija turi mažiaus ir ma
žiaus sekeju tarpe tautu szei- 
mu. Vienoje Europos szalyje 
po kita, ekonomiszkas truku
mas sutrynė žmonių intikejima 
iii lai'svaus pasiryžimo sistema, 
sunaikino ju pasitikėjimą de- 
mokratiszkoms insteigoms. 
Vienoje tautoje po kita, gink
luoti mažumai paėmė savo ran
kose valdymo inrankius nuo 
suklaidintu ir beginkluotu di
džiumų. Žveriszkumo, užpuoli
mu ir neapykantos tamsus ir 
baisus szeszelis kabo virszui

■ Europos, Azijos ir Afrikos kon
tinentu. Civilizacija stebina 
nauji žiaurus prispaudimai ku
rie vis baisesni už tuos, kurie 
jau praėjo. Nuo vienos dienos 
iki kitos mes visi su baimė lau
kiame kokio nors naujo krizio, 
kuris pradės visa-pasauli ap
imanti gaisra.

Civilizuoto pasaulio simpa
tijos jau seniai su szitu liūdnu 
krasztu mažumais. Bot tik ne- 
senei mes matome kaip pilnai 
didžiumos tapo pavergtos. 
Turtingieji interesai, kuriems 
diktatoryseziu pakylimas pa
tiko ir kurie teikia toms pagel
ba, dabar randa laisve sunai
kinta ir privatiszka turtą be
veik visai socializuota. Minios 
dirbaneziu žmonių patraukti 
demogogiszkais atsiszaukimais 
apie nauja garbe ir nauja gyve
nimą, randa ilgesnes darbo va
landas ir silpnejanezia gyveni
mo norma, ir paežiu laiku nuo 
ju atimta pagelba isz užsiėmi
mu uniju, kurios, praeityje bu
vo tokia tvirtove priesz isznau- 
dojimus.

'Tai ir vėl aiszkiai mums pri- 
simina, kad gerove privatisz- 
kos nuosavybes kaip ir žmo
niszkos dvasios liuosybe yra su- 
riszta su užlaikymu demokra
tijos.

Sziadienos persiuntimai per 
radio kiekvienam namui Ame
rike atnesza kiekviena smulk- 
meniszkiausia žinute apie szi- 
tuos visa-pasauli kratanezius 
invykius. To pasekme, atyda 
musu žmonių kreipiama, kaip 
niekad praeityje nebuvo krei
piama in laisves palaiminimus, 
po demokratiszka sistema. Mu
su tautiszka apsauga negrasi
nama, todėl kad treczia dalis 
musu gyventoju skaieziaus gi
mė užsieniuose ar yra vaikai 
svetur-gimusiu tėvu. Kaip tik 
musu tautiszkas stiprumas pa
eina nuo to fakto. Esame tauta 
mažumu — tautiszkai, tikeji- 
miszkai, kulturiszkai ir ekono- 
miszkai. Kiekvienas prisidėjo 
su jo brangiu paveldėjimu, prie 
susiliejimo kuris padare musu 
tauta didelia ir stipria. Skirtu
mai kurie 'egzistuoja, tik su
stiprina tuos daigtus, kuriuos 
mes visi turime isz vien —de
mokratijos 'ir liuosybes meile, 
nemainanti pripažinimą civiliu 
ir tikejimiszku liuosybiu ir 
tvirta atsidavima dorumui ir 
žmoniszkumui, kurie veda mus 
prie paprasto tikslo.

Mes nepatenkinti demokrati
jos palaiminimais tik todėl kad 
musu konstitucija ta aprūpina. 
Konstitucija Vokiszkos respu
blikos priimta po pasauliniu 
karu, rimtai nustato teise kiek
vieno pilieczio, “pareikszti jo 
nuomone liuesai, žodžiu, rasz-

tu ar kitokiu budu,” be cenzū
ros ir “rinktis ramiai ir ne
ginkluotai.” Ta rimta deklara- ' 
cija yra skaudus apgavimas 
sziadienos Vokietijoj. Sovietu 
Rusijos konstitucija dabar pa- 
reiszkia kad piliecziai gali gė
rėtis laisvu tikejimiszku meldi
mu, žodžio laisve, spaudos lais
ve ir demonstravimo laisve. 
Tie žodžiai tik juokas minioms 
dabar po komunistiszkos . dik- 
tatorystes jungu.

Laisves ir tolerancijos dva
sia vieszpatauja musu žemeje, 
ne dėlto, kad instatymas taip 
nustato, bet dėlto, kad prakti
kuojama ir guli szirdy.se musu 
žmonių.,Musu demokratija yra 
saugi, dėlto, kad visu idealas, 
kuri mes kaipo žmones norime 
paamžinti.

Ir todėl pastumejimas dikta- 
torystes' tautose užsienyje, tik < 
verezia mus czionais labiaus 
invertinti demokratija namie.

' Jus matete atgaivinima tos de.- 
mokratiszkos dvasios musu 
tautiszkame gyvenime.

’ Tr kaip mes pasiekėme pui
kia tautiszka vienybe tarpe vi- 

’ su rasų ir visu tikėjimu, taip 
musu demokratija reikalauja 
vienybes ekonomiszkoje sfero
je. Per valdžios tvarkingus 
procesus, valdžios, kurios mes 
atstovaujami, mes turime su
taikyti biznio, darbo ir agrikul
tūros pastangas. Mes turime 
apginti musu žmonių intikeji- 
ma užlaikydami ta lygybe, ku
ri yra dalis Amerikos paveldė
jimo. Galima ir turi būti pada
ryta.

Amerikos žmones netik nori 
užlaikyti' ju demokratija, bet 
jie prisiryže ja ginti nuo ataka- 
vimo nuo visu pusiu. Moderni
niai užpuolimu ginklai tapo to
ki mirtingi ir viskas pasaulyje 
taip sujudinta tarptautiszka 
sauvalia, kad mes iszmintingai 
dedame prie savo tautiszko gy
nimo. Amerikos turi būti liuo- 
sos nuo pavojaus komunizmo ir 
faszizmo pulku užpuolimu.

Atsiduokime su atnaujintu 
stiprumu ir drąsumu tiems 
liuosybes ir žmoniszkos brolys
tes priesakams, kurie sudaro 
ta, ka mes vadiname demokra
tija. —E.L.LS.

PATOGIOS
AKUTES

PUIKI APYSAKA

-- *--
Pradžia buvo praeitam 

numerije.

gi drauge su Petruku. Mieste! 
ir visam sklype tuojaus numėtė 
želaba kuri dabar pasibaigė o 
užstojo linksmybe.

Petrukas apsipaeziavo su 
Į karalaite nes tokis buvo palie- 
I pimas karaliaus o kad karalai
te norėjo ir mylėjo Petruką 
per tai tėvas ir jai ji davė.

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Viena isz tokiu tarnaicziu, 
sena motete, szluodama tvaria 
kur stovėjo puiki karieta Pet
ruko, perpykus jog nieko nuo 
jo negavo, atėjo jai ant misiies 
iszlupt keliolika brangiu- dei
mantu nuo užpakalio karietos 
ir tokiu budu iszmaitint visa 
savo szeimyna iki anūkėliu.

Pasinaudodama isz laiko jog 
niekas ja nemato, ėmėsi prie 
atpleszimo deimantu bet vos 
dalypstejo ranka prie karietos, 
visi penki pirsztai priaugo 
prie tos vietos o kad vargsze 
persigando labai, isz baimes 
neatsiliepe idant jos niekas ne- 
patemintu ir nenubaustu už 
apipleszima karietos.

Bernas szaszlavu paemes už 
špato idant karieta galėtu ant 
czystu grindų pervažiuot, ati
darė vartus tvarto kada iszva- 
žiavo o kada pamate paskui ka
rieta beganczia boba užsikabi
nusia, isz juoko reže bobai per 
peczius su špatu bet kada reže ’ 
tai ne tik spatas prie bobos pri
lipo bet ir berno rankos. Iszva- 
žiavo puiki karieta aukso ir 
deimantu in miestą o paskui ja 
bego sena boba su bernu.

Tokioje parodoje užvažiavo 
. Petrukas priesz karaliszka pa

lečių.
Karalaite kaip ir visada sė

dėjo nuliudus priesz Įauga o 
pamaezius taip puikia karieta 
kokips da savo gyvastyje ne
buvo maezius o prie jos du 
žmones priaugusius paskui be- 
gariezius o prick tam apdris
kusius, pradėjo szirdingai 
juoktis szaukdama savo tęva, 
brolius ir prietelius.

Nusijuokimas karalaites bu
vo tai laime del viso miesto ir 
'karalystes, 'pastojo tuojaus 
riksmas žmonių sveikindami 
iszgelbetoju. Karalius nusi
džiaugęs iszsiunte siuntinius 
idant praszytu in palociu taji 
kuris prajuokdino karalaite su 
gražiom akimi.

ISugryžo greitai siuntiniai o 
paskui juos inejo Petrukas su 
dideliu džiaugsmu; karalaite

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avs.
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreip'kities in nuėmus uždangala nuo akiu, su 
“Saules” ofisą, Mahanoy City, meilingai nusiszypsojimu svei- 
Pa. kino sveczia, visi 'buvo laimiu-

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

--------O----- — 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ 
APIE 8ZITA ENYGA

Garbanoto Taralstal:—
Sulaukiau nuo juau alnncmuuw 

in&no vardu knyga 
Naktų Ir Viena” ui

"Tukstanllt 
kuila tari® 

szlrdlnga acilu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "TukstantU 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti risokiw 
istorijas, ju skaitydamas nei nepu, 
sijuntl kaip laikas Issvental ir smi» 
glal praeina. Am visiems UnkSczlaa 
kad nusipirktu tokia knyga kali 
"Tųkstantis Naktų ir Viena” nes j£ 
skaitydamas žmogus apie viską tad’ 
pamirsit! ir visokį rupescslai nor 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ftOKAB.
Dv. PalMduonys, 
Csekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Kam-gi dabar Petrukas bu
vo dėkingas už savo gilinki?

Ar kalviui, staloriui ar bar
berini pas kuriuos nenorėjo 
mokintis ar gal raganiui kuris 
ji paėmė ant tarnystes pas sa
ve ar raganai su kuria pasipa
žino kada atidarė duris kama
raites.

O gal mylimiems skaityto
jams sunku atmint todėl tuo
jaus pasakysiu idant patys sa
vo galvos nelaužytume! antį 
mano pasakos, taip dėjosi:

Da arsziau ne kaip veined 
sausoje egleje insimylejo raga
na in jauna raganių o kad jau
nas vyrukas nenorėjo imti se
nos bobos, boba to kanecz užsi
norėjo norints ir velnes ant 
velnio atsistotu, su pagelba sa
vo raganiszko mokslo, kaip tik 
dažinojo jog jis apie ja nei ne- 
mislina, susitartus su kitom ra- 

. ganoms nuo Pliko Kalno, pa
taikė jam iszpleszt visus jo ge
niuszus, kuriuos jis laike užra
kintus skryneje, priek tam da; 
atėmė jam puse jo iszminties. 
Gynėsi jis kiek galėjo priesz 
boba bet viskas ant niek. Raga
nius taip-gi dažinojo apie pui
kia karalaite su puikiom akimi 
ir selino ant jos o kad jau ne
teko' savo geniuszu idant jam 
prigelbetu bet vis turėjo vilti 
gavimo karalaites. Tame mie- 
ryje norėjo nusiduot pas savoj 
mokytini 'kuris ji labai mylėjo 
o kuris buvo dideliu raganium 
ir gyveno net kelis tukstanez- 
ius myliu nuo jo. Nieko nebū
tu kenkus tiek keliones kad tu
rėtu prie saves geniuszus kurie! 
butu in tris dienas ji in ten nu- 
nesze o kad ju neturėjo per tai 
turėjo peksezias atlikti taja ke
lione kuri užimtu mažiausia, 
szimta dienu per ka greitai isz- 
sirenge in kelione — tegul kas 
isz musu taip greitai in tonais 
nukeliautu, tiek kelio!

Per tai reikalavo ka toki 
idant kas butu namie per ta' 
laika, dėl to, idant ragana sėdė
dama ant skrynes, sergėdama; 
geniuszus ir kad mislytu jog ji
sai pats randasi namie, nedaži- 
nojo apie jo užmanyta kelione, 
idant boba nesugadintu jo pla
nus o labiausia norėjo bobai 
koki jauna pusgalvi pripirszt 
ir tokiu spasabu kontrakta už
baigt.

Ir gal butu taip atsitikę kad 
Petrukas nebutu duru atidaręs 
ir sumaiszes visus planus savo 
pono, kuris viską apsakė senai 
raganai kaip gavosi pas raga
nių ant tarnystes o kuri viską 
tuojaus dasiprato ir dažinojo 
per pagelba raganystos. Petru
kas kuris taipgiliukningai in- 
puole in jos rankas, suvede su 
puikia karalaite o raganių taip 
ilgai už nosies vedžiojo, jog 
vargszas septynis metus blu- 
džiodamas po svietą turėjo su- 
gryžt ant Pliko Kalno ir apsi- 
paeziuot su savo pirmutine my
lima.

Per tai ne kalviui, ne stalo
riui, ne barberini, ne raganiui 
tik užsimanymui bobisz'kam, 
buvo dėkingas už savo gilinki,

GALAS. j

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

* Szia , minuta Amerike 
serga 80 isz kožno 10,000 žmo
nių ant vandenines ligos arba 
Brights Disease. J-J

szirdy.se


SAULE” MAHANOY CITY. PA.

VaisiaiMaldos'
1 ' ---- *-----

Apsiverkęs vaikiozas užėjo 
ant kiemo. Turėjo apsisupęs 
plona dėki, suplyszusius czeve- 
rykus ir sena skrybėlė ant gal
vos. įnerdamas in grinezia nu
siėmė skrybėlė su nusižemini
mu. Bjaurus oras, lietus su 
sniegu, davėsi jam nemažai in 
ženklus. Ir tokiame tai laike 
drebantis nuo szalczio, pabėgo 
isz miesto o jeszkojo prieglau
dos pas kalnu gyventojus Gali
cijos rytinėse.

Argi jau Dievas suvis užmir- 
szo apie tave vaikinėti?

Isz ryto suvalgė paskutini 
szmoteli duonos ir nuo to laiko 
nieko burboje neturėjo. Vaka
ras užėjo, buvo jau tamsu o 
vargszelis lyg sziol da nerado 
prieglaudos.

Buvo tai Subatos vakaras 
kada vaikinelis atėjo in kaima 
ir užėjo in pirmutine grinezia.

Gaspadine stovėjo prie ka
mino. Iszgirdus lojimą szunies, 
priėjo prie duriu ir atidarius 
dirstelėjo laukan.

Buvo taip tamsu jog atsi
traukus nuo ugnies, nieko isz 
pradžių nernate. Jis ja mate isz 
tolo bet ne dryso prakalbėti. 
Ant galo tarė:

— Ne pykite, jog ežia užeinu, 
esmių sierata, neturiu ne tėvo 
ne motinos. Jeszkau kur prie
glaudos.

— Tai gal nori czionais per
nakvot, szen galėsi nakvoti.

— Tegul jums Dievas užmo
ka! — kalbėjo isz szirdies.

Kur tu bludžioji in toki 
orą? Eikie areziau ugnies, tai 
suszilsi!

Vaikas isz džiaugsmo pradė
jo net verkti datirdamas meile

— Gali, vaikeli, būti. Tokis da ne, tai tuojaus perskaityk, 
j oras, tai Dievas bausme užleis-' man rodos jo, 
j tu, jeigu kūdiki nepriimtame. •

Gaspadine atnesze valgyt __ ±_____ ________ ,_____
' dėl vaikinelio. Tasai persižeg-! Atsisėdo ir skaito. Buvo tai ap- 
nojo ir da sukalbėjo maldele į raszymas apie biedna vaikiu- 
padekavones ir už sveikata ge- ka, kuri geri žmones priėmė už 
ru žmonių.

Netrukus atėjo ir Jurgutis,' 
sūnūs gaspadoriū, žiūrėdamas 
su dyvais ant svetimo vaikine
lio, kuris turėjo ant saves joj 
drabužius.

— Buvo suvis permirkęs tai 
daviau tavo drabužius — kal
bėjo motina.

Jurgis palingavo su galva 
jog gerai motina padare.

Priesz einant gult, sukalbėjo 
drauge poterėlius.

— O kaip tavo vardas, vai
ke? — paklausė gaspadorius.

— Antanas.
— Miegok gerai, Antanėli o 

pabusk rytoj sveikas ir drūtas.
Gaspadine nuvede vaikinu

ką in kamarėlė ir tarė;
— Miegok gerai o nesirū

pink, galėsi ir per rytoju pa
būti.

Kada inejo in grinezia, gas
padorius tarė:

— Tai kokis meilus vaikine-
; lis, — man patiko jis.

— O kaip gražiai moka pote-
riaut ir turi atvira veidą. Asz 
mistinu per ryt diena gali jis 
pasilikti, tegul vaikinelis pa
silsi. Ka tu ant to sakysi?

— O-gi tegul buna. Juk Ne
dėliojo ne eis jeszkot kur prie
glaudos.

Abudu gaspadoriai taja nak
ti ramiai miegojo jog biednam 
vaikineliui davė prieglauda.

tai tinka -del
mus.

Gaspadine paėmė akyvumas.

priėmimo. '
Nuo drabužio jo varvėjo kaip 

nuo stogo.
— O, vaikeli, kaip tu permir

kęs! Eikie su manim in kama
ra, persiredysi in musu Jurgu- 
czio, norint senus drabužius. , 
Paskui gausi ka nors valgyti o 
netrukus kalbėsime ražaneziu.

Vaikiukas dirstelėjo ant mo- 
teres su atyda.

Nuvede ji in kamara. Buvo 
tai puiki stubele su daugeliu 
abrozu ant sienos!

--- -Ach, koki gražus abro- 
zai! Džiaugiuosiu jog esate Ka
talikai — o isz džiaugsmo net 
jo akys žibėjo. Gaspadine pa
gelbėjo vaikui persiredyti, pas
kui sugryžo su juom in kuknia.

— Dabar seškie. sau prie ug
nies ir apszilkie. Paskui nuve
siu tave in stuba pas gaspado- 
riu.

Po valandai inejo in stuba. 
Gaspadorius skaitė laikraszti 
kuri ta diena aplaike.

— Ar žinai, motin, laikrasz
tyje yra del tavęs puiki pasakė
lė. O taip graži, jog kitos to
kios nerastumei niekur.

— Gerai tėvai. Bet tik tu 
dirstelėk ka mums Dievas da
vė.

Gaspadorius padėjo laikrasz
ti, pasuko žiburį in szali ir žiu
rėjo ant vaikino.

— Ar žinai, atėjo permirkęs 
ir suszales, praszydamas nak
vynes. Biednas sierata, neturi 
ne tėvo ne motinos. Pasakiau 
jam jog rasime vietele del jo.

— Gerai padarei, motin! Asz 
ka tik czion perskaieziau: Ka 
del kūdikėlio padarote tai pa
darote del Dievo. — Ar jis se
nei atsirado?

Priesz puse adynos.
Vaikinelis prasze gaspado

riaus idant ir jisai priimtu ji 
ant nakvynes.

Kaip Antanėlis pabudo Ne
dėlioję anksti, dirstelėjo per 
Įauga kamaros. Lauke, kaip tik 
akimi užmesi, buvo prisnigo o 
da vis snigo ir puste.

— Kelkio, Juozai! — paszau
ke gaspadorius ant berno, — 
reikia takus prakasti, juk per 
sniegą ne yra galima iszbristi!

Kada gaspadine norėjo bu- 
dyt Antanuką, jau ji rado atsi
kėlusi ir atsiklaupusi prie po
teriu.

— Ar gerai Antanėli miego
jai? — paklausė.

— Taip, labai gerai, da savo 
gyvastyje taip gardžiai nemie
gojau!

— Tai gerai. Busi sziadien 
per ciela diena ir nakti, gal Pa- 
nedelyje prasiblaivys.

Pasakius tai nulindo, 
vaikineliui reikes rytoj 
per sniegą.

Ir vaikineliui pasidarė 
szirdies gaila, 'bet pamislino 
jog Dievulis jo neapleis.

Priesz narna ir ant kiemo nu- 
kasinejo sniegą bernas, gaspa- 
dorius ir Jurgis.

Antanukas pribėgės tarė.
— Ar galiu jums prigelbeti
— O-gi gali, jeigu nori. Dvi 

rankos prie darbo tai jau daug 
giliuoju.

Nusidžiaugė vaikelis. Pasi- 
jeszkojo lopeta ii- ėmėsi sma
giai prie darbo.

Gaspadine ir merginos nuėjo 
ant ankstyvųjų Misziu. Gaspa- 
dorius su kitais ketino eiti ant 
Sumos, paėmė su savim ir An
tanuką.

Bažnyczioje atsiklaupė An
tanėlis szale gaspadoriaus ir 
meldėsi isz duszios už savo gė- 
radejus!

Pareja isz bažnyczios, valgė 
. visi pietus. Buvo jam labai ge- 
. rai, kaip nebuvo alkanas.

Po piet sėdėjo grinezioje su 
gaspadoriais.

— Motin, — tarė gaspado
rius. — Ar tu skaitei ta gražia 
pasakėlė laikrasztyje? Jeigu

kad 
eiti

ant

šavo.
Net apsiverkė gera motere. 

Rodėsi jai, jog tai ji pati ir del 
jos toji pasakėlė. Mislino apie : 
Antanėli.

Bet ka pats gaspadorius pa
sakys? Jis geras žmogus bet...

Gaspadorius žiuri ant pa
ezios ir ta pati mislina o norė
jo labai kad ir pati butu tosios ■ 
nuomones.

Ir ant galo Antanėlis skaitė 
ir susigraudino nebagelis nes 
toji pasakėlė buvo panaszi in 
ji. Laimingas tasai Vhikinelis, 
rado gerus žmones bet ir asz 
negaliu skunstis sziadien. Die
vulis man davė gerai nes duos 
kad ir rytoj nuo bado nenu
mirsiu. Apimti visi trys vieno
kiom! mislimi, gaspadorius 
žiurėjo ant Antanuko bet ne 
vienas nenorėjo prakalbėti ta
me reikale, kas ant szirdies gu
li.

Antanukas perskaitė apysa
kėlė ir ant galo apsiverke.

— Antanėli, — tarė gaspadi
ne, — neverk, Dievulis ir tave 
neapleis. Apsakyk mums isz 
kur paeini ir kuom buvo tavo 
tėvas.

Vaikinelis užkaito, paskui 
pabalo. Turėjo iszpažinti ta, 
kas jo duszioje slėpėsi, kas la
biausia sopėjo.

— Nesibijok, Antanėli, man 
rodosi, jog tu esi geras vaikas, 
— kalbėjo gaspadorius.

Vaikinelis svarstesi per va
landėlė o paskui pradėjo:

Mano tėvas buvo biednas, 
taip-gi ir motina. Tarnavo pas 
labai turtinga gaspadoriū N. 
Buvo turtingiauses visoje ap
linkinėje ir ne vienas negalėjo 
su juom susilyginti. Kaip ma
ma numirė, turėjau asztuonis 
metus. Eitinejau tada in mo
kykla o kada pabaigiau, prigel- 
binejau gaspadorystoje. Tasai 
gaspadorius nebuvo geras del 
mano tėvo o kaip atsitiko negi- 
liukis su gyvuliais, tai pavarė 
ji. Tėvas parėjo namo ir tarė 
nusiminęs:

— Esame vaikeli be kąsnio 
duonos! Tiek metu tarnavau 
jam isztikimai, o nelaime atsi
tiko isz nežinių. Sugniaužęs 
kumszczio kerszino: — Ei, tu, 
gaspadoreli, guodoliau, asz tau 
už tai atlyginsiu. Tegul tik at
eis vidunaktis.

• Antanėlis pertrauke ir su 
delnais akis užsidenge isz ,sar-

■ matos, rodos kad tai jis ka pik-
- to padare.

— Ir ka padare tėvas? — pa
klausė gaspadine.

— Apie pusiaunakti visos 
triobos sudegė. Po teisybei, 
daug iszgelbejo’, bet mano tė
vas prisipažino jog uždege. Ta
sai gaspadorius apskundė ji ir 
pa'eme in kalėjimą ant penkių 
metu. Asz per tai likausi be tė
vo ii’ motinos.

Vaikinelis negalėjo toliaus 
kalbėti. Parėmė galva ant ran
ku ir graudžiai verke.

— Tai tu, Antanėli, isz tikro 
esi biednas sieratelis, — tarė 
gaspadorius. Patinki man nes 
esi atviras. Ka tėvas padare, 
tai ne tavo kalte. Gaila man ta
vęs ir norecziau tau pagelbėti. 
Jeigu nori tai pasilik pas mus 
ant tarnystes.

— Ar pas jus pasilikti? —■ 
paklausė Antanėlis nesitikėda
mas.

;— Na taip, pas mus vasaros 
laike bus reikalingas antras

piemenukas o žiemoje yra in : 
vales darbo. Turi akvata dirb
ti, norint trumpai esi pas mus, 
vienok pateminau'ta.

— Noringai liksiu pas jus 
jeigu tiktai priimate, — tarė 
Antanėlis, bueziuodamas ran
kas gaspadoriui ir gaspadiniai.

— Kaip busi geras ir gražiai 
vesiesi, tai su laiku busi už ber
ną.

Kada jau ėjo gult, tarė gas
padine in savo vyra:

— Juk tu turi gera szirdi, tė
vai, jeigu taip puikiai apsiėjai 
su vaikineliu. Myliu ji ir pri- 
pažinstu tau, jog man buvo la
bai gaila jo, jeigu butu isz mus 
iszejas.

Ir man taip pat, taip man ro
dėsi, jog tai 'buvo musu kūdi
kiu. Geras vaikas o turi taip 
patraukenti in save veidą.

III.
Ant rytojaus paszoko Anta

nėlis anksti linksmas, nes žino
jo jog jau turi vieta ir pastogia 
ties galva. Nereikes klampoti 
po sniegą ant szalczio. Mate ir 
žinojo jog jis czion yra myli
mas, jog neturės ne vargo ne 
bado ir dori žmones neiszvarys 
jo. Rado duonele ir gera szirdi.

Gaspadorius ir gaspadine 
pasveikino ji meiliais žodžiais 
kada jiems davė laba ryta.

Diena atsirado biski darbo o 
gaspadorius pasakė abiems:— 
—Turite vienas antram visame 
prigelbeti. — Na ir taip buvo, 
ka vienas negalėjo, tai dvieje 
dirbo. Net ir vakarais abudu 
poteriaudavo isz ko gaspado- 
riai labai džiaugėsi.

Po sunkiai žiemai užėjo pa
vasaris ir paskui vasara. Jur
gutis turėjo darba laukuose, 
Antanėlis su gyvuliais in kal
nus nes jau pradėjo kalnuose 
žaliuoti žole.

Reikia žinoti jog kalnu gy
ventojai iszdalinejo piemene- 
lius su gyvuliais ant visos va
saros. Gaspadorius su .sunUm 
Jurgiu padėjo jam nuginti gy- 
vylius, parode kur ganyt, už
tvara in kuria parvaro ir būda 
del piemenelio. Prisakė idant 
prižiuretu gyvulius ir turėtu 
aki ant ju.

Pirmutinėse dienose Antanė
lis labai lindėjo ir ilgėjosi bet 
paskui priprato. Aplinkinėje 
nieko nebuvo matyt kaip tiktai 
pliki kalnai.

Griovos ant griovų, kaip tik 
akimi užmeti. Kada būdavo pa- 
gadlyva diena tai matydavo to
limoje pakalnėje savo kaima o 
ir grinezia gaspadoriū.

O tenais po desziniai szaliai 
už anų tamsiu kalnu guli jo 

. gimtines kaimas.
Gerai kad jau motina po že

me nes jos szirdis butu trukus 
nuo gailesties kada tęva vare 
in kalėjimą už padegimą. Ne 
syki Antanėlis mislino apie tę
va:

— Tėvas mano kalėjime, toli 
nuo ežia, aplaike sarmata ant 
visos gyvasties o asz pas gerus 
žmones bunu. Ak, kaip tai 
graudu!

Sunku buvo mislyt apie tai 
biednam vaikineliui! Niekas 
jam nepasitikdavo kaip tik pa
ėmus ražaneziu kalbėt ir su 
tuom save raminti.

Vakar buvo gaspadorius pas 
ji, rado viską paredke, net pa
gyre ji. Atnesze jam maisto ant 
visos nedėlios ir kitus drabu
žius del permainos.

— Rytoj, mano Antanėli, nu- 
gysi gyvulius in pakalne kur 
yra daugiau paszaro nes jau 
czionais nuganyta viskas.

Parode jam keleli per grio
vas ir nuvede in pakalne tolyn 
kur buna geresne būda o ir na

mon buvo areziau.
Gaspadorius sugryžo namon.
Ant rytojaus anksti Antanė

lis nugyne gyvulius ant naujos 
ganyklos. Buvo daug žemiau 
negu pirmutine. Persižegnojas, 
vaikinelis ėjo pirma o gyvuliai' 
paskui ji su skambueziais po 
kaklu.

Džiaugėsi isz naujos ganyk
los nes žoles buvo in vales ir 
viską mato pakalnėje. O ir isz 
pakalnes buvo matyt kalnuose 
gyvuliai ant kuriu Jurgis ro
dydamas tėvui kalbėjo:

— Žiūrėk teveli, tai musu 
Antanėlis su gyvuliais.

Tame laike sudundėjo rodos girdės tubs žodžius. Dirstelėjo 
kad griausmas isz po žemes da
vėsi girdėt. Nugriuvo kalnas!

Ties keliu jau nuo amžių, ku- 
riuom Antanėliui reikėjo ginti 
gyvulius, kybojo baisi uola. Na 
ir toje valandoje griuvo su di
deliu griausmu, vertėsi akme
nys ir medžiai.

Gaspadorius tai matydamas 
rankas užlaužė ir paszauke:

— Didis Dieve, nelaime, ne
laime! Viskas griuvėsiuose 
dingo! Antanėlis, Antanėlis! 
Biednas vaikelis!

Gaspadorius verke ir tuojaus 
jis su sunum Jurgiu leidosi 
skubiai in kalnus.

Visas kaimas sujudintas! Di
delis kalnas nugriuvo!

Gaspadine apsakė jog 
vietoje buvo Antanėlis.

— Ar Antanėlis jusu pieme
nukas? Tasai geras vaikinelis! 
Turime pasimelst už jo dusze- 
le.

Kalnuose pats Antanėlis už 
save meldėsi klūpodamas ant 
žalios pievos.

Gaspadorius rado Antanėli 
gyva, pagriebė ji in glebi ir pa
szauke :

— Dėkui tau, Dieve, jog An
tanėlis yra gyvas!

Tasai atsake:
— Motina Dievo užlaikė gy

va o ir musu gyvulius.
Gaspadorius tuojaus leidosi 

adgal kad nuneszt paežiai taja 
linksma naujiena.

Gaspadine su džiaugsmo asz- 
aroms paszauke:

— Motina Dievo tarnavo 
jam ir ji sveika užlaikė!

Už valandos atėjo kunigas su 
Jurgiu.

Ligonis iszsispaviedojo o 
kada priiminėjo Komunija, in-' 
ėjo in grinezia Antanas, ant 
galu pirsztu nes tarnaite apsa
kė viską, kas ežia pasidarė. Ap-' 
teikes kunigas.ligoni paskuti-) 
niu patepimu, kunigas iszejo' 
namo, prižadėdamas ateiti ry
toj.

Antanėlis prisiartino prie Ii-, 
gonio o prisižiurejas gerai in' 
jo veidą, paszauke:

— O Dieve! juk tai mano tė
velis !

i Mirsztantis pasijudino isz-

toje

Antanėlis laimingai isz vai- 
ikinelio stojosi vyras ir jau tar
navo kaipo bernas. Gaspado
rius ir pati jo turėjo prie jo pri- 
siriszima kaip prie savo vaiko 
o jis atsimokėjo su suniszka 
meile. Neužmirszo jis apie tai, 
jog ji kaipo sierateli priglaudę.

* * *
Viena diena gaspadorius nu

siuntė Antanėli in kita kaima 
su reikalais. Po gerai valandai 
paszauke savo sunu:

— Jurguti, begkie skubiai 
pas kunigą! Prie vartų radau 
mirsztanti žmogų. Praszykie 
kunigo, tegul ateina.

Jurgis padare kaip buvo pri
sakyta o tuom laik nunesze 
mirsztanti in grinezia. Turėjo 
tai būti isz toli. Paguldė ji in 
lova ir sziltai apklostė. Atsipei
kėjo ir dairydamasis aplinkui 
prakalbėjo:

— Kur asz esmių?
— Pas gerus žmones, — at

sake gaspadorius.
— Taip, pas gerus žmones, — 

dadave gaspadine.
— Ne trukus mirsiu, asz pri- 

jaueziu gana gerai, — kalbėjo 
tasai žmogus.

— Tuojaus ateis kunigas.
— Dieve jums užmokėk. — 

Dieve susimilk ant manes nu
sidėjėlio!

Paskui vela dairėsi aplinkui, 
L tai ant gaspadoriaus, tai ant jo 
. paezios.

ant Antanėlio, bet jo nepažino.
— Teve, ar ne pažysti manės? 

Esmių tavo sūnūs Antanas!
Gaspadorius su gaspadine 

drebėjo nuo susijudinimo ir ta
re:

— Dievas iszklause maldų 
Antanėlio, surado jis tęva.

— Ar nepažinai manes, teve?
— klausė su verksmu.

— Ar tai tu, Antanėli? — ta
re vos girdimu balsu. — Taip, 
pažinau tave. Dievui dėkui jog 
tave nors priesz smerti pama
tau. Bukie geru žmogum Anta
nėli, asz einu pas motinėlė. Dė
kui ir jum gaspadoreliai!

Netrukus po tam numirė.
Kaime niekas nedažinojo kas 

tai buvo per vienas, tasai nu
mirėlis.

'Numirėli palaidojo Kriksz- 
czioniszkai o Antanėlis kas 
diena meldėsi už duszias.savo 
teveliu.

In kelinta diena po szermenu 
gaspadorius tare in savo pa- 
czia.

— Ar žinai motin, man rodos 
jog Antanėlis rodos suvisai mu
su sūnūs kaip dabar neteko tė
vo.

— Vertas yra būti musu sū
num ir turime.

— Tokis yra mano noras, te
gul pas mus ant visados pasi
lieka.

* * *
Taip Antanėlis pasiliko ju 

sunumi ir vadino savo gerade- 
jus, tėvu ir motina.

Kada po smerties tėvo Jur
gis apėmė gaspadorysta, tai 
Antana laike už broli. Buvo su
tikimas namuose ir laimino 
Dievas visame o tai vis per An
tanuką sieratuka. (Galas.

Vai mano rūteles, 
Jau apsiszvieczia mergeles,

Neapsileidžia moterimi, 
Tankei pastoja motinom.
Tai mat, vis apszvieta, 

Randa tarp Lietuviu vieta,
O kad Dievulis baimes, 

Tai netrukus katfisziu privis.
Kur tik girdėt, jau gana, 
Lietuviszku Amerikonu 

pribuna,
O kas kaltas? motinėlės, 

Jeigu nesergsti dukreles. 
Tai ne dyvas, kokis medis, 

Tokis ir vaisius, 
Mamule gera,

O da geresne bus dukra.
Neturi nuo ko pavyzdi imti, 

Neturi kur pasidėti,
'Tai visokius (budus turi 

jeszkoti,
Nusisuks kada sprandą, 
Žilo plauko sulauks,

Mielaszirdystes nesulauks.
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* * *
Konetiko gubernijoje, 

Apygardoje gana dideleje, 
In sveczius nuvažiavau,

Visokiu moterių ir merginu ten 
maeziau.

Mano szirdeles, net užkaitau, 
Kaip viską dagirdau,

Daug moterėliu nętike, 
Kelios nuo visu doru atlikę,

Insipeneja kaip teszlos, 
Bet ne visos.

Ne dyvai, kožna diena geria 
alų,

O psiajukos geria be galo.
Viena karta net kelios suęjo, 

Sztai ir vienas vaikinas atėjo,
Pradėjo praszyt kad už- 

fundytu,
Kad kelis centelius ant alaus 

duotu.
Vaikinas smulkiu neturėjo, 

Deszimtine ant stalo padėjo, 
Viena nubėgo tuojaus, 

Parsineszti bonkucziu alaus, 
Mislino kad vaikinas reszto 

nepraszys,
Isz deszimtines parnesze tik 

keturis. (
Bet tasai ilgai nelaukė, į 
In karezema nutraukė, ;

Dažinojo kad deszimtine ■) 
iszmaine, ■ ‘ 

Ir grąžei reszta iszdave.
Norints vaikinas apskundė pas 

vaita,
Bet nieko nelaimėjo maita.

Ilgai vaikinas paminės, ;
Su bobelėms daugiau ne- 

užsides, j
Dabar gerai pasimokino, 
Latryste moterių pažino.

Apie tenaitines mergužėles nė
ra ka kalbėt,

Tiktai tiek pasakyt,
Kad tarp saves ėdasi, į 
Net Už kudlu peszasi,

Viena su geltonais plaukais 
kaunine,

Kita matuzelio metu, vaikine, 
Juodu plauku,

Lipni ant vaikinu, 
Geltonplauke juodplaukes 

szlebe sudraskė,
Ir da su kumszczia aptaszke, 
Ba kaunine buvo didesne, 

Tai ir drūtesne..

* Italija iszduoda 'kas mi- 
nuta po 8 dolerius ant Ameri- 
koniszku krutamuju paveikslu.
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Žinios Vietines Jaunas Naziukas

— Nedelioje Rusnakai ap- 
vai'ksztinejo savo “Ruski 
Den’’, Lakewood parke. Daug 
■žmonių dalyvavo apvaikszczio- 
jime.

t Praeita Subata likos pa-j 
laidotas Piuszas Klinauckasl 
isz Minersvilles kuris mirei 
Ashiando ligonbuteje. Pamal
dos atsibuvo Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje Minersville j o ku-l 
nas palaidotas ant vietiniu1 
Szv. .Juozapo kapiniu. Velionis) 
kitados gyveno Mahanpjuj. Pa
liko paczia Margarieta, asztuo- 
nis vaikus, du anukus, broli Pe
tra, motina ir viena ibroli Lie
tuvoje. Graborius Tucina isz 
Minersvilles užsiėmė laidotu
vėms.

— Szv. P. M. Sodaliecziu 
draugavę merginu Nedelioje 
turėjo savo metini iszvažiavi- 
ma ant Hutero farmos. Buvo 
laikomi visoki žaislai, .pasi
linksminimai, dainavimai, vi
sokios juokingos lenktynes ir 
Žodžiu merginos praleido links
mai laika ant szviežio oro. Bu- 
yo visokiu gardžiausiu valgiu 
ir visos parvažiavo pailsia.

' —< [A.na diena du automobi
le! susidūrė ant Delano plento. 
'Jonas Boneviczius isz Quakake 
likos sužeistas in peczius ir Mo
rris Janovicz, 115 W. Mahanoy 

’Avė., aiplaike sužeidimus ant 
[kūno. Bledes padaryta ant 300 
doleriu.
Į w Seredoje bus laikoma 
iszvažiavimas Skulkino Mote
rių Draugiškos Draugoves in 
Mount Laurel Parka, arti Haz- 
letono kuriame taipgi daly
vaus Wyoming© Klonio mote
rėles. Bus tai tikrai linksmas 
“bonczius” moterėliu.

Kurt Schushnigg, suims bu
vusio kancleriaus Austrijoj, 
kuris sziadieu randasi Vokisz- 
kam kalėjimo, dabar priguli 
prie jaunu Nazistui. Kurt turi 
13 metu, ir dabar jam pavėlin
ta atlankyti savo tęva kone kįts 
diena, kuris randasi po areš
tu Viedniaus hoteli.

SHENANDOAH, PA
t ...

.. — Panedelyje pradėjo dirb
ti kasyklos Packer No. 5 per ka 
;apie 700 žmonių sugryžo prie 
ęlarbu. Apie .szimtas žmonių 
t,aipgi aplaike darbus East 
Bear Ridge brokeryje ant du- 
beltavo szifto. Yra tai linksma 
naujiena del aplinkiniu gyven
toju.

t 'Gerai žinomas visame 
mieste, Albinas A. Miliauckas, 
locnininkas Shenandoah Abat
toir mėsinės kompanijos, mirė 
staįgai, priesz atidaryma savo 
naujo sztoro ant kampo Bower 
ir Lloyd ulycziu. Velionis gimė 
mi,este ir dirbo sztore kada jo 

, tėvas laike taji bizni. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko paczia, keturis vaikus, bro
li Andriu, dvi seseres Monika 
O’Brien, isz miesto, Margarie
ta Medeliene, Chicagoje ir du 
anukus. Miliaucku -szeimyna 
yra viena isz senu gyventoju 

.Shenandorio ir pažinstama vi
sam paviete.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiacsis Graboriai

U Gabiausiai Balsamuotojai it

Turiu pagialbininke 
moterenu. Prieinamos 
P«kee,

Geriausia Ambulance 
patarnavimai ■ z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- 
iia mada ir mokslą.

DU OFISAI, 
MAHANOY CITY;516 W. Sprnce Sfe 

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

Bell Telefonai E38-J

Isz Visu Szaliu

Frackville, Pa. t Pranas Ju- 
czis, gerai žinomas gyventojas, 
mirė namie 140 N. Railroad 
uly., praeita Ketverga. Velio
nis pribuvęs in Amerika gyve
no Gilbertone ir vėliaus apsigy
veno czionais 20 metu adgal. 
Paliko paczia, tris sūnūs, broli 
ir viena ibroli Lietuvoje. Palai
dotas Panedelio ryta su bažny
tinėms apeigomis. Graborius 
Traskauckas laidojo.

Pittston, Pa.,—Czionais upė
je prigėrė du žmones, Samuel 
Pitraccini, 13 metu amžiaus ir 
Julius Petraitis, 33 metu, nuo 
Cleveland ulyczios, Oregon 
Heights. Petraitis žvejojo 
drauge su Mykolu Lelak. 
Jo kuna iszeme isz upes netoli 
Stanton Operating Plaut. Po 
iszgavimui jo kūno isz vandens 
nepasiseko ji atgaivint.

Wilkes-Barre, Pa., f Musu 
apylinkėje mirė sekantieji 
Lietuviai: D. Paulauskiene nuo 
1227 So. Market uly., jos kuna 
iszveže ant palaidojimo in Cen
tralia, Ill. Paliko vyra ir duk- 
tere. Jurgis Milius nuo 335 
First Avė., buvo palaidotas ant 
Szv. Kazimiero kapiniu, Ply
mouth, Pa. Kazys Soverskis, 
gyvenantis ant Wyoming uly., 
Exeter. Palaidotas ant Szv. 
Kazimiera kapiniu ipittslton. 
Paliko paczia, dvi dukteres, 
sunu, broli ir tris seseres.

Akyvi Trupinėki
* Amerikonai iszgeria kas 

minuta už 500 doleriu vertes 
visokiu vynu.

* Miestas Londonas, Angli
joj, iszduoda po penkis dole
rius ant minutos už gydymą ir 
priežiūra savo beprocziu.

* Illinojaus valstija iszka- 
sa per minuta po 75 tonus 
minksztuju augliu, paskerdžia 
gyvuliu už $1,500 per minuta 
ir surenka po 300 buszeliu kor- 
nu.

Kentucky valstijoje isz- 
dirba per minuta svaiginan- 
cziu gerymu už 100 doleriu, o 
Virginijos valstijoj augina ta
bako 300 svaru ant minutos.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

ISZ LIETUVOS
RUSAI UŽMUSZE APIE 

2,000 JAPONU IR 3,500 j
SUŽEIDC.

Moskva, Rusija., — Rusisz-' 
kas laikraszti's “Tass” skelbia 
buk nuo Liepos 5 iki 12 d.,'ke
liuose musziuose su Japonais 
prie Mancziuko rubežiaus likos 
užmuszta apie 2,000 Japonisz- 
ku kareiviu ir apie 3,500 likos 
sužeista. Rusai teipgi paėmė 
nuo Japonu 70 maszininiu ka
rabinu, 15 dideliu anuotu, ' 
asztuones tankas, suszaude 01 
crop la mis teipgi paėmė daug 
visokio amunicijos. Japonai 
turėjo tuose musziuose net dvi 
divizijos kareiviu.

DVYLIKA KAREIVIU
SUBJAURINO MERGINA.
Bezdruzice, Czekoslovakija., 

— Czionaitinesia Vokiszkosia 
kazarmesia, Vokiszki kareivei 
papilde bjauru darba nakties 
laike, intraukdami in kazar- 
mes 19 metu mergina Valda 
Stavnica, nunesze ja ant pasto
ges ir ten nelaiminga baisiai 
subjaurino. Tieji iszgamos ant 
rytojaus iszmete mergina per 
langa ant ulyczios, kur ja žmo- 
nys surado mirsztanczia. Pa- 
szauktas daktaras isztyrinejo 
buk mergina likos labai su
bjaurinta per dvylika kareiviu 
Palicija davė žine apie tai ko
mendantui garisono. Tyrinėji
mas parode, buk vienas isz ka
reiviu nugirdė mergina, atvede 
ja in kazarm.es ir tonais ant jos 
užklupo su savo draugais.

KANKINO SENA KUNIGĄ 
IR INMETE IN SKLEPA
Perm, Rusija.,— Tik dabar 

dažinota apie 'baisu nukankini
mu kunigo IgnatoViskio, isz 
kaimelio Zorajef, apie 30 my
liu nuo czionais.

Tula diena kareiviai užėmė 
ta kaimeli, užklupo ant klebo
nijos ir parengė girtuokliszka 
puoti, nurengė sena kunigą, po 
tam aprėdė senuką in ki
tas drapanas, ir priverti ji szo- 
kineti, daužydami jam žyla 
galva su revolvereis o kada se
nukas apalpo, vėla ji adgaivi- 
no inpildami in gerkle vodkos 
ir vela privertė jam szo'kti, ka
da pradėjo ilsti, badydavo ji 
su bagnietais, plakdavo su na- 
gaikoms ir kumszcziavo, ant 
galo senukas krito negyvas 
prie kojų savo kankytoju.

Jo lavona inmete in skiepą, 
o kada kareiviai apleido ta 
apylinke, žmonis palaidojo 
kankytoja slaptoje vietoje, 
kad Bolszevikai nesurastu jo 
lavona ir nebūtu patys nubaus
ti už ta mielaszirdinga patar- 
navirna.

SU PALICIJA REIKĖJO 
VEŽTIS IN KAPINES

KUNA PALAIDOT.
Žutautu kaime, Kretingos 

apskrity, nesenai mirė laisvos 
minties pilietis Malinauskas. 
Kadangi bažnytiniu tiesiu jisai 
nepripažindavo ir mirdamas 
ju neprisieme, tai bažnyczios 
marszalkos atsisakė inleisti jo j 
kuna in Budriu parapijos ka
pines. Velionies gimines tele- 
fonavo szituo reikalu Telsziu 
vyskupui ir tais davė leidimą < 
laidot Malinauska kapinėse. 
Bet bažnytiniai užrakino ka
piniu vartus ir atsisakė juos 
atrakinti. Buvo paszaukta pa
licija, kuri privertė marszal- 
koms atrakinti kapines.

3 VULKANAI ATSIGAIVINO 
PO SZIMTO METU.

Santiago, ChiL,— Vulkanai 
san Jose, Planchom ir Petorca, 
kurie miegojo malsziąi per 
szimta metu, staigai pabudo isz 
savo ilgaus miego ir pradėjo 
bauginti aplinkinius gyvento
jus. Teip pranesze žymus ke
leivis Juana Gir our das, kuris 
nesenei sugryžo isz kalnu 
Andu.

Gyventojai prie tu vulkanu, 
pradėjo kraustytis in sauges
nes vietas nes nežine kada gali 
su visu smarkumu spjauti su 
ugnie, siera ir akmenais. Badai 
tie patys vulkanai keli szim- 
tai metai adgal užliejo lava ke
lis kaimelius ir žuvo kone tūks
tantis žmonių.

DAKTARAS JONAS SZLIU- 
PAS PASITRAUKĖ ISZ 

BURMISTRO PAREIGU.
“Elta” pranesza, kad Dak

taras Jonas Szliuipas intei'ke 
apskrities virszininkui pareisz- 
kima, kad nuo Liepos 1 d., jis 
isz burmistro pareigu pasitrau
kia. Pasitraukima Szliupas 
motyvuoja savo senatve. Pasi
traukimo praszymas patenkin
tas. Laikinai burmistro pa
reigas eis ilgametis burmistras 
pavaduotojas Vizbaras.

MUSZTYNES NAUMIESTY.
Tauragės Naumiesty nesenai 

buvo musztynes, per kurias 
iszdaužyta daugybe langu žy
dams ir dvylika žmonių aresz- 
tuota. Visu pirma susimusze 
keli žydai szmugelninkai už se
nas skolas. ■ Leiba Joselovicz 
smoge akmeniu Maksui Krep 
sui in veidą ir parmusze ji že
mėn. Ta diena Naumiesty buvo 
turgus ir buvo daug žmonių 
privažiavę. Žmones, iszgirde 
riksmą ir pamate, kad nesza 
sužeista žmogų (Krepsa), grie
bė akmenis ,ir pradėjo daužyti 
žydu langus. Iszdaužyta daug 
langu. Palicija muszeikas su
draudė ir sulaikė dvylika in- 
tariamu asmenų, ju tarpe du 
vokieczius, du žydus ir asztuo* 
nis lietuvius, Tauragės Nau- 
miesezio miestelio ir valscziaus 
gyventojus. Visi sulaikytieji 
yra žemdirbiai ir darbininkai 
nuo 20 iki 30 metu amžiaus. 
Daug intariamu dar nesulaiky
ta, kurie yra aiszkinami.

ISZDAUŽE ŽYDAMS 
LANGUS.

Leipalingis,, — Czionais 
miestely buvo dideli kataliku 
bažnyczios atlaidai. Svieto 
prisirinko apie 3,000. Vainiū
nui kaimo, Seiriju valscziaus 
ūkininkas Pranas Pilvelis užė
jo in žydo, Kraveco krautuve 
ir susiginezijo. Žydai norėjo 
ji isz savo krautuves iszstumti. 
Pilvelis nepasiduot, prasidėjo 
grumtynes, Pilvelis iszgrudo 
krautuves duru stiklą ir susi
kruvino ranka. Iszejeis in uly- 
czia jis pradėjo szaukti: “Ka
talikai, žiūrėkit, žydai norėjo 
mane paplauti 1 ’ ’ Susirinkę in 
‘'‘atlaidus” girti žmones tuoj 
puolė daužyt žydams langus 
ir sziaip naikinti j u turtą. Pa
sidarė tikras žydu pogromas. 
Nusigandę žydai pradėjo bėgti 
ir slėptis. Palicija triukszma- 
darius nuramino.

* In viena minuta Suvien. 
Valstijos iszkepa po 90 svaru 
bulviniu spirgueziu (potato 
chips)

Gubernatorius Lewis Barrows, isz Maine, isz kaireses ir Steponas Chadwick, isz Se
attle, Wash., pirmininkas American Legion kareiviu, randasi ant vakacijos ir pasilsio prie 
ežero Chemquassabamticook. Ar jie pailsia nuo vakacijos ar nuo bandymo isztarti taji nepa
prasta varda ežero, tai to negalima žinoti bet abudu sako kad jiems patinka tokios vakacijos.

$2.00 Vertes Knygų už $X.OO
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.

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

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

No. 10& Vaidelota, apisaka is? 
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
li b, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk’rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

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

No. 107 Keturios istorijos anie 
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
pinąs! rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo įsėlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jr.rfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..........................................15c

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

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

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

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

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 R rzbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V’ena motina; Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu...................................15c

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vaiki j ozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
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 brole) 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........1S*

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

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

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

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

i
No. 139 Trys istorijos apie Už

puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu........ 15c

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus 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; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užyydus 
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. 25a

'.H*.
No. 165 Asztuonios istorijos apie 

Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in. Dangų. Baus'me 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaui 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos SunUi 
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; Atidengts 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kaliriirika; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........2tw

No. 170 Asztuonios istorijos a» 
pie Barbele; Mokytoja; Velnisžka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasital- 
sias prasižengėlis; Duktė mslkaker- 
czio. 121 puslapiu................... .25e

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig's 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo 'pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
. No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ........................-............ 15c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglii 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai 1» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke .«»...»••••••»»..»•n.•!#•
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