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Isz Amerikos
22 EROPLANAI 

SUDEGĘ
VIENAS ŽMOGUS SUDE

GS ANT SMERT.

Des Moines, Iowa. — Vienas 
darbininkas sudege ant smert 
ugnyje kuri sunaikino 22 ero- 
planus czionaitineje stotyje. 
Szeszi darbininkai smarkei ap
degė. Manoma kad eroplanu 
stotis likos padegta per užru- 
bežinius sznipus.

LIŪDNA IR NELAIMINGA 
SZVENTE SENOS POROS.
Philadelphia. — Kada žen

tas ir ju duktė pasirenginejo 
ant priėmimo savo senu teve
liu ant Dekavones Dienos, su 
vilczia kad pavalgys pietus su 
jais ir tame tiksle žentas Euge
nijus Conte, isz Waterfort, N. 
J., nuvažiavo atsivežti senu
kus ant pietų bet kada nuva
žiavo ir priėjo prie duriu, rado 
jas užrakytas ir negalėjo inei- 
ti. Prijausdamas kad gal kas 

nelaimingo atsitiko sd 
zmoii^v iszdauže duris ir net 
do'ti vari, a(jpuĮas kada suuodė 
intaisinet viduryje kuknios 
' ’ r^ur^fedu senukus, Antaną- -------------- . . 
ežio krumu vaiksztinejo An
drea su styrininku, jeszkojo 
mariu paukszcziu lizdu. Lai
kas nuo laiko atneszdavo vejas 
ju juokus.

— Dabar ponas turi pasako
ti! — kalbėta aplinkui.

— Susirinkite visi, tegul 
taip pat ateina ir Andrea — at
sake. Atsistojo ant akmenio.

Ir Andrea atėjo. Sustojo ir 
žiūrėjosi in ji, tarytum ko klau
sydama.

— Freken, del ponios vienos 
pasakoju — tarė taip, kad visi 
girdėjo. — Ponia esi, kaip si
dabrinis kryžius saules spin
duliuose; ne tik todėl, kad esi 
graži, bet kad turi jaunyste, 
stebuklinga jaunyste. Ant po
nios ranku, po oda, plaukia 
kraujas. Brangiausioji,, , trok- 
sztu priesz tave atidaryti savo 
szirdi gražiausiais žodžiais.

Bet Andrea apsidairė in vi
sus liūdnai ir atsisėdo.

Jis-gi pradėjo pasakoti.
Pasakojo ciela valanda; bal

sas jo skambėjo kaip kriszto- 
las. Apnyko ji — rodėsi — lau
kinis, iszkilmingas pasipuoszi- 
mas, keliones draugai atjautė 
negirdėtus inspudžius.

— Ar nedakartau ponioms? 
■— paklausė.

Ne, ne! — atsiliepe visi— 
ponios ir ponai.

Tiktai Andrea tylėjo.
Paklausė:
— Kodėl ponia neatsakai? 

Del ponios vienos pasakoju. 
Gerai, papasakosiu dar ponia, 
žmogus, nuo kurios ponia ta 
viską girdi, nebuvo nei dalimis 
tiek laimingas. Viskas slinko 
gerai, iszloszdavo mažas ko
vas peragledavo žymius karžy
gius; bet syki apėmė ji didele, 
amžiną meile — ir pražuvo.

— Bravo! — papasakok pa

KROMAS SUDEGE
BLEDES PADARYTA ANT 

$200,000.

Pittsburgh, Pa. -— Isz neži
nomos 'priežasties užsidegė di
delis fersztoris prigulintis prie 
G. C. Murphy kompanijos ant 
East Liberty dalyje miesto. 
Žmones valgydami pietus per 
Dekavones diena, pamėtė val
gia ir nubėgo pažiūrėti lieps
nos. Bledes padaryta ant 200,- 
000 doleriu. Dvylika ugnage- 
siu likos sužeista ir apdeginti 
laike gesinimo.

SUBADYTAS SU DIDELIU 
VIDELCIUM ANT SMERT.
Dorrystown, Ore. — Earl 

Waughtel, 32 metu, likos su
badytas ant smert su dideliu 
videlcium per Eduardą Fercol- 
la, 35 metu, prie restauracijos 
kurioje Eduardas dirbo. Žu- 
dintojas likos tuojaus suimtas 
per palicijanta.

Žudintojas ąpreiszke palici- 
jai buk susipažino su Fercollo 
paezia nežinodamas kad toji 
yra vedus. Kada apie tai dagir- 
do, daugiau su ja nedraugavo. 
Taja diefta atėjo jos vyras in 
restauracija ir pradėjo bartis 
su juom, užklupo ant jo su di
deliu videlcitpn uri laike ran- 

. k,<>U .IT .. tUdave, sayo prieszui

Per pora dienu buvo visisz- 
kai laimingas; pergalėjimas 
ji svaigino; džiaugėsi ir lėba
vo kaip paprastai. Po tam ap- 
sireiszke vėl senoviszki kentė
jimai, pasibjaurėjimas. Prany
ko, pražuvo, iszkeliavo in kai- 

.myniszka miestą ir nerasze nie
ko apie save, nesugryžo.

II
Turistu vieszbutyj, in kur 

priesz pora dienu atkeliavo, 
gyveno labai mažai ypatų. Di
deli nesmagumai vieszpatavo 
miestelyj, jokiu atsitikimu, 
szirdi turėjo ramia ir nuvargu
sia.

Viena syki po pietų ant tre
pu sutiko moterisžke; ji lipo 
žemyn, jis augsztyn ir kada ji 
ant jo pasižiurėjo, jis pakele 
skrybėlė ir pasikloniojo. Ji nu
ėjo in darža. Gaspadorius jam 
papasakojo, kad ji sustojus ta
me pat vieszbutyj; keliaujant 
su tėvu.

ilga, korto suknia, didele, 
juoda skrybėlė ir ryksztaite jo
jant arkliui pakirsti — tas vis
kas sulaikė ji ant trepu. Ji 
kaip tik spėjo ant jo pasižiūrė
ti, susiėmė suknias ir su juo 
apsilenkei Nuėjo paskui ja in 
darža. Buvo valanda septinta, 
nukritus rasa.

— Rasa — praszneko malo
niai, prisiartino prie jos ir pa
rode su ranka in jos kojas ir 
atkartojo kad rasa. Pasižiurėjo 
ant jo su nuosteba ir pradėjo 
apžiurinėti savo czeveryku ga
lus.

— Atleisk ponia, — kalbėjo 
vėl — kas tiesa, ėjau paskui 
ponia ne todėl kad padėti kal
ba bet nukrito rasa o ant tako 
ir žolėj yra daug szlapumo. 
Tai poniai norėjau pasakyti. 
Ponia regis nepažinsta szio 
musu kraszto.
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į”™ Isz Visu Szaliu 
vf)NES PARTES _____ I

4 ANGLEKASEI 
UŽGRAUTI

DIRBO ANGLINĖJE BUT- 
LEGERIU SKYLĖJE; 2 UŽ
DUSINTI O 2 UŽMUSZTI; 

ISZKASTI PO LAIKUI.

Shenandoah, Pa. — Du szim- 
tai pėdu po žeme, likos pagau
ti du anglinei butlegerei per 
krintanezias anglis ir akmenis 
skylėje, dvi mylės už miesto 
ant artimo kalno. Kada kiti an- 
glekasei apie tai iszgirdo ne- 
pakrate galvomis sakydami 
kad jau per vėlai bus ju pa- 
gialba nors abudu radosi po 
žeme apie szeszes valandas ir 
gal jau bus negyvi.

Tokiame atsitikime angleka- 
sei netrotina vilties ir pradėjo 
kasti .su vilczia kad gal pasi
seks juos da atkasti gyvus ir 
dirbo diena ir nakti kad juos 
iszgialbeti isz gyvo grabo. Ka
da pradėjo dirbti taji ryta, kė
lės valandas vėliau sugriuvo 
gengve ir abudu likos užgriau
ti. Yra tai Juozas Kuntis, 23 
metu ir Jurgis Kraulis, 48 me
tu, abudu Lietuvei. Abudu li
kos iszkasti' po sunkiam dar
bui visa nakti.
Antras panaszus atsitikimas.

Seredoje taipgi likos už-

pasakė ir pertrauke.
Ji žiurėjo in szona, in au- 

ganezias kvietkas, nusisuko in 
ji pecziais. Norėjo jis dar tei
sintis bet pasinaudojo isz pro
gos ir praszneko:

—Taip, pamislyk ponia tik
tai, kiekviena isz tu rožių, ant 
kuriu ponia žiūrai, tarytum tik 
kužda. Klausau j u. Stovi ten 
ir kalbasi tarp saves — tasai 
susikrutinimas, tai ju kalba! 
Paklausyk ponia taip-gi ar-gi 
poniai tos rožes ko nors nepa
sakys ?

Pasitraukė ji pora žingsniu.
— Tai viskas ka pasakiau, 

ar ir tas dar poniai netinka? — 
paklausė liūdnai.

— Bet tai ežia visai ne rožes, 
tiktai aguonos — atsiliepe.

— Tegul bus aguonos; jeigu 
tasai kvietku galvelių krutėji
mas ir szlamejimas negali but 
kalba, tai kaip ponia ta viską 
supranti? — Pasitraukė. Kol 
jis vienok užbaigė savo ta sa
kini, ji isz daržo iszejo sau. Ge
rai. Geriausiame padėjime at
sisėdo ant suolelio. Nepapras
tas nepažinstamas gražumas 
padare ant jo neapsakoma in- 
spudi. Kada suskambinta ant 
pietų, atsikėlė ir labai sujudin
tas, inejo valgomojon. O, l?ad 
ateitu, atsisėstu ten! O kad jai 
dabar pasiklonioti! Inejo,
ryksztaite taip-pat rankoj tu
rėjo. Jai draugavo jos tėvas, 
gražus senelis, su aficieriaus 
pastovą.

Dabar apėjo tas, kad pasi
naudoti proga, pasiklonioti, at
sisėsti prieszai. Padarysiu taip, 
— pamislijo. Ir taip padare.

Grožybe greitai paraudona
vo. Tėvas ir duktė kalbėjosi 
apie ryt dienos kelione. Tėvas 
per stalą pradėjo jo klausinėti

51 METAS

33 UZ
ANT DĖKA 

KURIOJE DALYVAVO 
22,000 ŽMONIŲ.

PANIEKINEJE
KUNIGUS Europine Kare

ČIGONAI SUDEGINO 
VAIKA.

Oporto, Iszpanija.,— Valsti
joj Lamansh, kaimelyje Alma- 

kurioje!1'an, čigonai užklupo ant de- 
22 tukstaneziai szimts metu amžiaus piemenų-

Cincinnati, >hio — Ant De
kavones paris kuria laike 
Baptistu ba; yezia, 
dalyvavo apif 
žmonių, apsirp pavojingai 33 
žmones ir didi nę dalis isz tojo 
skaitliaus turao būti nuvežti 
in ligonbutes. daktarai pripa
žino buk valgi buvo netinka
mas ir nuo toikos užtrucinti. 
Ant tosios prtes sunaudojo 
7,500 svaru kbkinu ir 20,000 
bonkucziu piho, neskaitant 
prie to kitu vagiu.

NETIKET.fi GILIUKIS.
Chester, Pa.— Boso varyto

jas, James Rąrcott, gryžda- 
mas isz darboįižejo in vietine 
restauracija jnt užkandžio, 
paliepdamas su paduoti* puse 
tuzino žaliu o;: 
kelis suvalgė, 
ka tokio kietejPerpjovęs pei
liu, rado joje jiku balta peria 
kuri nunesze pas auksoriu 
padavė jam ubO doleriu.

;eriu. Kada jau 
Pajuto viename

MIESTAS NiURI PINIGU, 

 

UŽDARE 1OKYKLAS.

Toledo,'Ohiį— Isz priežas
ties kad mi

— Dovanok man, ponia — pratimais, t

inigi
TTST^ 

ponui pasa-

u

kyli — esu b^k jau sužieduo
ta ir rytoj

— Ne!- 
su koja. Pag > jos ranka, su
spaudė ir pa iziavo.

Iszsisuko i 
sztaite ir siu b jam in veidą. 
Ant syk si amino, ingavo 
vilties; kruv 
randas pasir
pažaunes. Pažiūrėjo ant jo, 
nuleido žemi ryksztaite ir 
praszneko drdneziom lupom:

— Užgavaūona?
— 'Tas niel; — atsake. — 

Užgauk ponįantru syk, tai 
del manes lais.

Bet ji mileli akis ir nubėgo 
trepais in s|o kambarį, kur 
jos niekas nelejo pamatyt.

Neiszvažiav ant rytojaus. 
Apžiurėjo arlinkes, kalnu 
upelius, dpkusKaip persimai
nė svietas, ka> ^markiai pla
ke jos szirdispje laimėje. Ne, 
už nieką nevaiuoeziau in pie
tus pas ta žm<gu — nemyli jau 
jo jeigu ne staelio tėvo valia. 
Bet tuojaus stgryž. Ir padavė 
ranka pergalėtojui.

— Asz važiuoju taip-pat — 
pasakė jis. — Rytoj važiuosiu 
paskui tave. Lyg pasimaty
mui, mano vienatine meile.

UI.
Dabar prisiartino laikas, — 

trumpas bet — kaip tai visa-

žiuoju.
— ^ko ir treptelejo

jo, pakele ryk-

ii — raudonas 
s ant kaireses

MASKOLEI GUJE KUNIGUS 
ISZ LENKIJOS — ARESZ- 
TAVOJE IR SZAUDO 

PRIE ALTORIAUS,

ko, kuris ganė gyvulius ant lau
ko, suriszo ji ir užmėtė ant lau
žo ir sudegino. Čigonai tokiu 
baisiu budu jam atkerszino, 
kad jisai mate kaip vogė vie
nam ukininklui arklius ir Ipra- 
nesze apie tai ūkininkui, kuris 
suome du čigonus ir atidavė in 
rankas palicijos.

SZESZI ŪKININKAI SUDE
GE ANT SMERT.

Zakany, Vengrai., — Laike 
lietaus keliolika ūkininku pa
sislėpė tvarte terp szieno ir už
migo. Vienas isz ju norėjo pa
rūkyti (pypke ir iteipgi užmigo. 
Nuo pypkes luižsidege szienas ir 
liepsna greitai prasiplatino p'o 
visa tvarta, kad nelaimingi ne
galėjo in laika iszbegti isz de- 
ganezio tvarto. Kada kiti at
bėgo 'gesinti liepsna, visas 
tvartas j.|u buvo apimtas 'lieps
na, ir tik surado ju kaulus.

Vatikano Miestas., — Popie
žiaus Piajus XII pasiuntinys 
isz Bukarešto, danesza jam buk 
padėjimas užimtoje Lenkijoj 
per Bolszevikus yra pasibaisė
tinas. Bolszvikai alpemia Len- 
ki'je pradėjo persekioti Katali- 
kiszkus kunigus visokiais bu
dais, aresztavoti ir juos ižguiti 
isz sklypo.

Paryžius.,— Kaip apsakinė
ję pabėgėlei isz Lenkijos, tai 
Bolszevikai suszaude Vorocke, 
katalikiszka kunigą, kuris sku
bino su Szvencziausiu pas 
mirsztanti žmogų.

Žmonys surad'o ji su perszau- 
ta krutina ant rytojaus.

Kitoje vietoje Nazai arba 
Vokiecziai suszaude katalikisz
ka kunigą, kada tasai laike 
miszias prie altoriaus ir du jo 
klapcziukus, kurie jam pritar- 
navo. Tas atsitiko Sulmiezy- 
cuosia. Po užėmimui Lenki
jos, Vokiecziai pradėjo perse
kioti gyventojus, visokiais bu
dais, o ypatingai dvasiszkuo- 
sius ir inteligentus. Konia kas

LENKISZKAS LAIVAS PIL
SUDSKIS PASKANDYTAS 
PER VOKIECZIUS; APIE 

300 ŽMONIŲ ŽUVO.
London. — Didelis pasažie- 

rinis Lenkiszkas laivas “Pil
sudskis” kaipo ir Angliszkas 
laivas “Rawalpindi” likos pa- 
skandyti per Vokiszkus sub- 
marinus. Apie 300 žmonių žu
vo. Pilsudskis likos paskandy- 
tas Žieminėse mariose Subato- 
je. Ant Angliszko laivo žuvo 
apie 250 žmonių o ant Lenkisz- 
ko apie 25 žmones. Kapitonas 
Lenkiszko laivo, Stankevicz, 
taipgi žuvo.

FINIECZEI UŽKLUPO ANT 
MASKOLIŲ.

Moskva. — Finieczei ana die
na užklupo ant Maskolių prie 
rubežiaus, užmuszdami kelioli
ka kareiviu ir sužeidė daugeli 
nes užklupimas buvo netikėti
nas. Rusija pareikalavo kad 
Finai tuojaus atszauktu karei
vius nuo rubežiaus nes kitaip 
turės už tai atkentet.

Trumpos Žinutes Isz 
iropines Kares

KETURIOLIKOS METU
i* **** ——-r*—pSugryzo namo. Nesmagiame 

vieszbutyj valkiojosi isz kam
bario in kambari, buvo piktas, 
nekantrybe ji smaugė.

Del ko ji negryžta nuo savo 
pažinstamu. Jau vėlu naktis. 
Reikia eit gult nesulaukus jos. 
Negalėjo užmigti, užgesino ži
burį, rūke cigaretus ir negalė
jo saves suvaldyti. Kaip tai 
sunkia apkvditusia turėjo gal
va!

Pagalios paszoko, apsirenge. 
Žinojo kur yra maliores kam
barys, pasižiurėjo priesz du
ris — stovėjo jos czeveryku- 
czei. Prisiartino prie duriu ir 
pradėjo klausyti.

'Nieko, jokio bildesio, jokio 
susikrutinimo nei dūsavimo. 
Tada nutvėrė ir pabueziavo 
abudu mažus czeverykuczius, 
kaip koksai kvailas, kaip be
protis. Po tam sugryžo in savo 
kambari. Ir nusprendė rytoj 
pabaigti su vikuom — iszpa- 
žinti jai savo meilee; numirti 
arba pergalėti.

Bet ant rytojaus anksti ji 
iszvažiavo su motina. Stengėsi 
dasižinoti in kur važiuoja ir 
patyrė kad in vakarus, in arti
ma miestą.

Ta rytmetį aficieriaus duktė 
raisze jam: “Atvažiuok in pie
tų kraszta, ežia dabar viskas 
kvietkose. ’ ’

Jis-gi iszkeliavo in vakarus.

Nors man, bobelei, nepritiko, 
Bet kaipo smarki žmona, 

iSubytinu merginas, žinoma.
Tiesa pasakius, kaip atva

žiavau, 
Da ant vienos kojos szlubavau, 

Bet pradėjo szokti kadaise, 
Tuojaus ir kojos iszsitaise.

Vos ant grindų užėjau, 
Vaikinu apsiginti negalėjau, 
Kaip paszokom, puikei 

užfundino, 
Ir atvedės sportelis pasodino, 

Da polkute grajyt pradėjo, 
Jau kitas su galva linktelėjo, 

Kaip iszejom,
Su perkūnais ėjom.

Vos man sziusai nesutruko, 
Vėl prie stalo mane pasuko, 
Pripuoliau prie ženoeziu, 
Prakaituoti drožė tanciu, 
Vejai szvilpe, darom rata, 

'Net plaukai tuoj nusikratė, 
Jau po plynu lyg susigėdau, 

Net in kampeli atsisėdau, 
Plaukus apsitaisiau, 
Vėl nieko nepaisiau.

Merginos kraipydamos 
vaiksztinejo,

Vis tarp saves Angliszkai 
kalbėjo,

Visos in mane kreivai žiurėjo, 
Turbūt man vaikinu pavydėjo.

Geriausi sportelei palydėjo 
lyg karo,

Nupiszkinau tuojaus prie savo 
dvaro,

O jum, bjaurybes, ne gero.

.... -
Randasi daug geru moterių, 
Ant tokiu sakyti nidko 

negaliu, 
Viena Montkarmese in žanda 

tvyksztelejo, 
Vaikinui net juka isz nosies 

czirksztelejo, 
Jeigu tokiu moterėliu daugiąu 

butu,
Tai latryste vietos neturėtu, 

Visos moterėles taip apsi
ginkluokite,

Kaip kokis užkabys tai per 
snuki duokite, 

Kvailius mokykite,
Prie dorybes pratinkite.

NAUJOS MKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes i? 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskita 
25c. stempomis o gausite pe| 
paczta.

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

dos būdavo kad dege isz mei
les ir apart jos daugiau nieko 
nemate, negirdejo, kas valan
da beveik telegramas siuntinė
jo ir raszinejo l'ąiszkus, paskui 
laiszkus ant puikiausios kve- 
pianezios popieĮros. Skaitydavo 
tuos žodžius su ikarsztu džiaug
smu, viskas jo Lduszioj žydėjo.

Valandos skabo. Delko ne- 
iszvažiavo? Isz džiaugsmo di
delio negalėjo •; szvąžiuoti. Dvi

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Su forduku ana diena, 
Nusidaviau in Pittsburga 

viena,
Norints labai aprūkusi, 

Ir pasielgimuose padukusi. 
Toje dienoje buvo imeniiu 

keliu,
Lietuviszku dukru, 

Tikrai kiauliszkai apsiėjo, 
Ba ir keli Raulai suėjo,

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j S J 
apylinkėje. Bile ko- Ksįį. 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL t 
na pasirinkimą meta- ugu 
liszku ir kieto medžio T| 
Grabu. Laidoja nu- II p 
mirelius pagal naujau- 11 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbinipke ĮĮ 
moterems. Prieinamos JĮ» 
prekes. "M*

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J

NETIKET.fi


“SAULE MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Daugelis žmonių kurie nega- ' 

ii surasti sau laimes savo tėvy
nėje, plaukia jos jeszkoti in ki
tus sklypus. Bet ar daug kas 
randa tosios laimes sviete, ku
rios negali surasti savo tėvy
nėje?

Jeigu žmogus Ikenczia varga 
savo gimtinėje ir neturi laimes 
tai kitur nubėgusiam da sun
kiau yra rasti laimes...

Žmogui laime, turtas ir pa
sisekimas yra kožnoje vietoje 
liktai turime mokėti jais nau
dotis o svarbiausia. — tai mo
kėti gamtos dovanas naudin
gai suvartoti kad gamtos do
vanos nebūtu mėtomos ant 
niek, bet leidžiamos tam tiktai 
kad atnesztu nauda; tas tai 
yra svarbiausias žingsnis prie 
laimes. Žmogus savo uždarbi 
naudingai gali sunaudoti tada 
kada jis jau yra susipratęs; su
sipratimas ateina tiktai per 
apszvieta. O aklas, kur tik jis 
begs ar eis tai visur toji nelai
me paskui ji .seks nes aklas nie
ko nesupranta, kožnas gudres
nis ji isznaudos, kožnas nu
skriaus ir laimes niekur nega
les surasti. > '

- Sztai pavyzdys: Nesenei su
gražino in Europa kelis žmo- 

. nis isz Amerikos ir Argentinos 
kurie neteko proto arba jszejo 
isz proto isz priežasties viso
kiu rupeseziu ir vargo. Sveiki 
ir stiprus-vyrai nuvažiavo už 
mariu jeszkoti laimes o isz ten 
in tėvynė sugražino juos he- 
proeziais. Nustojo proto del to, 
kad apsigavo! Matote, tėvynė
je jie nemokėjo surasti sau lai
mes tai plauke jos už mariu 
jeszlkoti o ten jos neradę ne tu 

Kalėdų. Josios sunūs Juozas 
yra daraktorium publikineje 
mokykloje Collingdale, Pa., ne
toli Philadelphia. Acziu už at- 
silankj’ma.

— Ponas Petras Burokas 
ir< jo sesute Magdalena su pori- 
štva Joseph Franzen, isz Fila
delfijos motoravo in miestą 
dalyvauti vestuvėse savo gi-, 
minaites panos Elenos Ptaszni- , 
kijites, 131 W. Pine uly., kuri 
likos' suriszta mazgu moterys
tes su Jonu Shumaker. Ponas' 
Burokas yra linotaipistu spau
stuvėje. Taipgi atsilankė prie 
tos progos pas savo sesute vie
nuole Sabina, kuri randasi prie 
Szv. Jurgio parapijos Shena- 
doryje.

—• Seredoje kunigas Czes- 
na suriszo mazgu moterystes 
Konstancija Bendoriute 636 E. 
Market uly., su Jonu Erne rich, 
isz Hazletono. Vestuves atsibu
vo pas nuotakos tėvus.

— Palicija surado Joną 
Czerniu, 531 E. Souht uly., pus
gyvi automobiliuje prie Blaker 
gazolino stoties, apie 3:45 Pet- 
nyczios ryte ir tuojaus nuveže 
ji in Locust Mountain ligonbu- 
te ant gydymo nuo užsitrucini- 
mb nuo.monoksaid gazo. Tame 
laike automobiliaus moteris ra
dosi begyje, langai automobir 
liaus buvo uždaryti ir buvo 
pilnas gazo. Palicija daro tyri
nėjimą. Czernius randasi blo
gam padėjime. Ar jis norėjo 
atimti sau gyvastį ar isz nety- 
ežiu taip atsitiko tai da neisz- ' 
tyrinėta. ' 1

yra pavėlinta- laidoti mirusius 
žmonis. Ar kas yra turtingu ar 
vargingu, Kataliku ar Žydas/ 
kada numirszta, yra palaido
jami per taja kompanija. Tik ( 
tai vienai kompanijai buna 
duota pavelinimas rūpintis la- , 
vonu ir parengti ji ant amžinos 
keliones.

Tasai “mirusiu monopolius” 
davėsi visiems in ženklus nes 
ponas Sandario neužga.nadin-l 
tas isz ajoipj.e.szinejimo gyven-j 
toju miesto, pradėjo visus sa
vo kostumerius apipleszim 
pemielaszirdingai. Gal jam tas 
ir butu pasisekęs bet nepriso
tintas graborius pradėjo isz 
visko szandyt o ypatingai kad 
jam miestas davė monopoliu 
ant tuju iszlygu kad vargingus 
numirėlius turi laidoti už dyka.

Bet tojo prižadėjimo jis ne- 
iszpilde nes tokius vargszus 
palikdavo tvarte per visa san- 
vaite ir ilgiau ir juos palaidojo 
kada jam patikdavo. Butu ir 

" tas jam pasisekęs bet miesto 
gyventojai pradėjo sirgti nuo 
tokiu “užmirsztu puvaneziu 
numirėliu.” Tas jau buvo už 
daug žmoniems ir kantrybe 
iszsibaige, prasidėjo protestai 
piltis isz visu daliu miesto 
priesz Sandario kad jam mies
tas atimtu monopoli laidojimo 
nebaszninku. Žinoma, ir mies
to rodininkai aplankydavo pui
kius Ikyszius nuo pono grabo- 
riaus.

Galvažudžio Motina i_ .... .....

Senoji Motiejiene, baiankuo- 
ta skepeta apsisiautus, klupo 
bažnyczioje kaip pastirus. Pla- 
cziai atvertomis akimis ji neva 

s mato kad aplinkui ja stovi 
žmones, toliau už žmonių daug 
pridegta žvakių o dar toliau— 
Jėzus Kristus ant kryžiaus. . . 
Griežia, vargonai, žmones gie
da... Ji tai visa neva mato ir 

Į girdi, bot kad kas paklaustu 
ka? — tai nieko nemokėtu.at-

prami sztu randu. 
Jau mokiniu būdamas, gyniauI 
nekaltai skandinanti szuni o 
už tai gavau a klienais in gal-! 
va. Kita syki vel.macziau kaip 
vaikai kietais grumtais mete 
sena skarulninką Žydą.

akmenais

Man
Žydą atgynus jispasake baisu' 
dalyka — žudžiai, verti kartu-1

Žymios Mergaites Atsižymėjo Savo Darbuose

— Jėzau! — ąistenejo Mo
tiejiene, jau atsiieikejus.

— Ar manotei— tese toliau 
kunigas, — kad iotinos už tai 
vaikus nubaudejKur tau! Gal 
tik tada neva sudraudė, kai bi- 

geda

sakyti.
Ji žino kad atbėgo ežia pas 

Jezu Prikryžiuota praszyti pa
gelbės; jauczįa, kad krutinėjo 
jai didis skausmas spaudžia,
szirdi, regis, geležinėmis reple- jojosi teismo, aria jeigu 
mis kas traukia isz krutinės; 
moteriszke žino kad rytoj bus 
jos jauniausiojo sunaus teis
mas!

Ir dar už ka tasai teismas! 
Su galvažudžiais susidėjo. 
Taip, Antanas susidėjo su gal
važudžiais. Jis, turtingu ūki
ninku sūnūs, ėjo svetimu turtu 
pleszti ir žmonių užmuszineti!.. 
O atrodė jis iszmintingas ir 
geras vaikinas ...

Departamentas vertelgystos 
Washingtone apskaitė buk 
Suv. Valstijos iszsiunczia in 
visas dalis svieto kožna meta 
po 41,000,000 falszyvu dantų.

Jeigu tave, broliuk, nutrenks 
automobilius ant kelio arba 
pats neinvažiuosi in keno stu-

tikimu. Manoma tuosius pulius 
uždaryti visoje Pennsylvanijoj. 
Tieji kareivei, kurie vare pini
gine loterija, užlaikė savo na
mus ir juos iszmokejo, bet da
bar gal ju neteks per taji palie
pimą. Manoma kad tai politi- 
kierei juos uždare kad balsavo- 
kitaip, ne kaip jiems buvo pa
liepta. O gal tai tik tuomlaiki- 
nis nubaudimas ir vela putei 
atsidarys.

— Už vogimą anglių isz 
Morejos brekerio trys parda
vėjai anglių pavogė ir parda
vė anglių už kelis tukstanezius 
doleriu o pinigus inside jo sau 
in kiszeniu. Visi likos pastaty
ti po kaucija lyg teismui.

— Ketverge pripuola seno<- 
viszka Dekavones diena. Dau
gelis žmonių taja diena szvens 
nes sako kad “Demokratiszkos 
Thanksgiving” niekados ne- 
szvens.

— Gerai žinomas musu tau
tietis, biznierius, ponas Kle
mentas Lukaszeviczius, isz 
Mount Carmel, lankėsi redys- 
teje “Saules.” Come again 
Clem.

* * *

Ir maža jiems buvo vogti, 
maža užpuldinėti — tai dar isz- 
pjove visa kurpio szeimyna!...

— Kaip jis galėjo tai pada
ryti kaip galėjo, kaip galėjo!— 
kužda kas tai motinos szirdy- 
je. —Gal buvo nuovokos ar pa- 
miszes.

Bet tai indomu ir nesupran
tama, kode! jis paskui nenorė
jo matytis su manimi, tikrąją 
savo motina!.. Turbūt, mano 
akyse negalėjo pažvelgti... — 
taip galvojo motina.

Vai gaila jai buvo ir geda,

buvo priesz kitus.
O juk vaikanpj reikia gerai 

iszaiszkinti kadie blogai daro 
ir kad daugiau pip nepasielg
tu, niekam blogaitedarytu.

Bet vėl kiek i irtu paezios 
motinos liepia v 
dinti kacziukus, 
svetima gyvuli!, 
žino, kad tokiu 
daro nuožmiais i

Ir vėl sugraud 
vėl suuže giesme o Motiejiene 
klūpojo ir muša amos krūti
nėn, jau nebetek se už ka ja 
Dievas baudžia
kad Antanas lik(|pleszikas — 
galvažudys, nes 
jo gyvenimą. "
moteriszke krutinu ir meldėsi 
kartodama:

— Dieve, buk
nusidejelei.

karns skan- 
rba muszti 
O to jos ne- 
udu vaikus 
beszirdžiais. 
vargonai ir

nesistebejo

įsiminė visa 
da muszesi

alonus man,

Isz Visipzaliu
LIETUVISZKI DARBININ-
W • r - -x • M - AkĮf

> —- Pagal paskutini suskai
tą balsu pasirodo kad Vincent 
J. Dalton, demokratas, sumiu- 
sze Teisėja Henry Houck, 633 
balsais. Dalton užims vieta 
kaipo naujas aprinktas teisėjas 
Sausio menesyje.

Isz kaireses yra: Mary Steele, isz New Yorko, kuri dalyvavo arkliu lenktynėse, atsi
žymėdama savo patogumu pagal jos metus. Viduryje yra princas Edwardas ir princesa Alek
sandra, vaikai kunigaikszczio Kent, isz Anglijos. Ant deszines puses matome Eleanora Ran
dolph, 15 metu amžiaus, isz Clarksburg, W. Va., kuri laimėjo 500 doleriu už iszgialbejima 
mažos mergaites nuo nuskendimo kada maudėsi ežerelyje.

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

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

No.
404
50o

nu Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszimas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szįmtmeczio, 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. 25e

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
—..... . ------------- ------

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 brolel 
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- 
n\is prigauna. 58 puslapiu....... 15e

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
wa 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 Dvj istorijos apie Ne-

jose vietose sulaužė kojos kau
lą. Ligonbutej specialistai tai
sė, bet nepavyko. Jau- septyni 
menesiai vienok žaizdos negy
ja. Pats ligonis ir namiszkiai 
labai susirūpinę.

Roseland, Chicago, Ill.,— Pe
tras Yucis, 64 metu, nuo 29 W. 
104-tos uly., buvo nuteistas 
penkias dienas kalėjimo už isz- 
pildyma melagingos automobi
liu szoferio laisniu aplikacijos. 
Jis aplikacijoj liudijo, kad yra 
visai sveikas, tuo tarpu pasiro
dė, kad jau keli metai kaip ko
jų mažai tevaldo. Bausme pa
skyrė miesto tiesėjas Hermes.

Chicago, Ill.,— Jos. Bogucki, 
60 metu amžiaus, krautuvinin
kas nuo 2949 Kelley uly., atva
žiavo Fulton uly., urmo rinkon 
užpirkimu -daryti. Staiga ga
vo iszirdies liga ir pasimirė.

So. Boston, Mass.,— .Ant. 
Szvagždis, nuo Story uly., va
žiavo automobilium su savo 
paczia ir vienu draiuigu, Bosto
ne ant Charles uly., jo automo-

’ibilius susidūrė su kita masz-- 
į na. Po to Szvagždžis neteko

— Szvento Vardo Draugu- kontroles ir invažiavo in dideli 
ve laike savo metini bankieta krautves Įauga. Langas buvo 
bažnytinėje svetainėje Nede- įSZmusztas ir sudaužytas ir visi 
lioje. Keli žymus kalbėtojai į-ryS žmones Szvagždžio auto- 
dalyvavo tame susirinkime. In-, mobilioje buvo sužeisti stik- 
vairus programas buvo iszpil- Įaį.g.
dytas. Visi narei dalyvavo kai
po ir daugelis sveteliu.

Frackville, Pa.
Jonkus, isz Filadelfijos, lanko
si pas ponstva Grandus ant Se
cond ulyczios. Prie tos progos 
atlankė ir savo pažystamus ap
linkinėje.

Jonui Sziurilai, jaunam 
ir gerai žinomam a'kordionistui 
buvo (padaryta žarnos operaci- 

Jurgis ja beį sziol jis dar guli ligon- 
butej.

Girardville, Pa. — Vincas 
Miseviczius, sūnūs Vincas ir 
duktė Geraldina atlanko savo 
tėvelius Ausziurus.

Dykai - Dykai g g |
Suvis dykai dasiži- B B ■ t
nosite savo ateiti ir
kokia laime turėsite W
gyvenime, jeigu pa-
raszysite tuo jaus ir
prisiusdami kelias
sztampas del persiuntimo.. Adresas:

PRACTICAL SĄLES CO. Desk S.
1219 N. Belt Ave. Chicago, Ill.

gyvenimą cziaaletu gera pa- Svetelei iszreiszke savo deka- 
daryti sau. Bl ir gerai kad vone už teip puiku priėmimą,
barberis atsir; J ries pas mus 
nėra bet tik k imtu geras.

DDarbai japuvo pagerėja, 
kaip kare pridėjo Europoj 
bet sziadlena.u pradėjo at
statinėti darhnkus. H. B. 
Smith Co. gėlės liejykla dir
ba perikes dies in sanvaite. 
Rodos gerai dia bet tik su 
puse darbiniu negu norma
liu laiku. Reikia, kita puse 
darbininku pado. Baisikline 
irgi jau prajo atleidinėti 
darbininkus b- isz Lietuviu 
negirdėt kad Ibutu paleidę.

Musu miestai meta iszrin- 
ko motere mare, Mrs. Alice 
Burke. Pirmžkarta Massa
chusetts valstij motere ma
joru ir ji žadaiug gero pada
ryti kuomet uois savo parei
gas. Ne vienarsuteiks darba, 
gal ne vienas : kalėjimą atsi
durs nes ji yra Tlinga mote
re. O kaip girdi tai miesto 
administracijoj ji daug tru
kumu. į

Lietuviu veikias Gruodžio 
( Dec.) 2 d., 1939.tengiama di
džiausi szokiai silelpimui Vil
niaus Lietuviu Judai, pasku
tine Petnyczia pnesz adventus 

i ir paskutiniai szdiai szi meta. 
Tat-gi praszomelvisu atsilan
kyti in virsz minėtus szokius, 
septinta valanda vakare. Griesz 
puikiausia Ukrajiniecziu or
kestrą. Užtikriname kad turė
site linksma laika ir tuomi su- 
szelpsite Vilniaus nukentėju
sius Lietuvius. —W.
——

ANT PARDAVlįMO NAMAS

Del vienos szeimyiios, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyčios, po No. 533 
W. Mahanoy St. K ahanoy City, PS. 
Lotas 16 pėdu ploc io. Namai Maha- 
nojuje eina brangjn todėl pasinau
dokite isz progos ne i da galima pirkti 
už maža preke. Kre pkites tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mal anoy City, Pa.

linkėdami ponstvai Rakaus
kam sveikatos ir kad sulauktu 
sveiki kitos Dekavones Dienos.

—Reporteris.

Philadelphia, Pa. f Praeita 
Subata mirė A. Amuleviczius, 
gyvenantis po adresu 138 Mor
ris St. Velionis paliko paczia 
ir keletą vaiku. Laidotuves at
sibuvo Panedelio ryta. Velio
nis tarėjo daug giminiu ir pa- 
žinstamu Mahanoy City kurie 
dalyvavo laidotuvėse.

— Didele cukerne McCahan 
kompanijos czionais, sustojo 
dirbti ir nežine kada vela pra
dės dirbti. Jame diibo daug 
Lietuviu. '

kairės rankos o tai del to, jog 
žmones tvirtino sau, kad tame 
pirszte randasi gysla, kuri ve
da tiesiog net in -szirdi. Vėliaus 
pradėjo daryt žiedus isz bran
giu meteliu, kaip: aukso, sida
bro ir kitokiu, kaip .ir -sziadien 
daroma. Pradėjo mainytis žie
dais jaunikis -su savo sužiedo- 
tine arba mylima, ant ženklo 
drūtos meiles ir isztikimystes 
vienas kitam. Žydiszkam tal- 
mude paraszyta jog Adomas 
turėjo du žiedus, vienas “už- 
mirszimo” o kitas “atmin
ties”.

Kato turėjo žiedą ant kurio 
buvo iszrežti szie žodžiai: “vie
no prietelio o jokio nepriete- 
liaus.” Ciesorius Rymo badai 
net uždėjo didele bausme ant 
tu, kurie neguodotu žiedo. Taip 
kaip senovybeje žiedas ženkli

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

No. 161 Keturios istorijos apįe 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu........25a

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

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydue 
vyras. 137 puslapiu................25c
’ FfaiiLfurf7 Vokietija.—’Ta'-ri 

vorinis trūkis trenkė in paga- 
žierini per ka abudu trukei li
kos suteszkinti. Keliolika žmo
nių likos užmuszti ir -sužeisti.

| SZI BANKA YRA NARYS S: 
g Federal Reserve System !{. 
» TEIPGI IR |

g Fedrai Deposit Insurance^;
» Corporation
i —$— g 

| Union National Bank | 
| Kampas Main ir Centre St. s 
S MAHANOY CITY, PA. |

Senukams Po $30 Ant Sanvaites Nepasiseke Ju Užmanymas Mokėti

Norints. pralaimėjo bet yra linksmi brolei, Allen ir Willis Lawrencai, kurie buvo už
manė Kalifornijoj kad balsuotu gyventojai ant biliaus, kuris duotu seniems žmoniems turin
tieji po 60 metu — vyrui ar m oterei — po 30 doleriu ant sanvaites ant užlaikymo bet įgy- 
ventojai Kalifornijos suprato kad tokios tiesos subankrutin tu visus ir užmanymas likos su
pliektas paskutiniuose rinkimuose. Kunigas Herbertas Bige low.'taipgi buvo inkure jas to
kios paszialpos Ohaju j, kuris duotu senukams po 50 doleriu ant menesio.bet ir tasai užma
nymas nupiszkejo. _____ __



SAULE ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
:— Tik keturios savaites iki 

Kalėdų.
— Petnyczioj pirma diena 

Gruodžio menuo.
— Nedelioje prasideda Ad

ventai.
— Ketures-deszimts Valan

dų Atlaidai, Szv. Juozapo baž- 
nycziojė bus laikoma per tris 
dienas, 10,11 ir 12 Decemberio.

—• Valdžios paszialpa del 
tu kurie jos reikalauja, likos 
sulaikyta ant įskaitliaus 594, 
nes tie, kurie jos reikalavo ga
vo darbus. Visam paviete ap- 
iaikineje paszialpa 26,878 ypa
tus. Kas eanvaite užlaikymas 
tuįju žmonių kasztuoje pavietui 
daugiau kaip 56 tuksancziai 
doleriu.

— Isz priežasties blogo ang
linio biznio, gal turės sustoti 
Delano Anthracite Kasyklos, 
prie kurios priguli Paik ir 
Springdale k asyklos .Kompan i- 
ga randasi ant kranto subran- 
knutinimo, ir reikalauje kad 
darbininkai priimtu 20 procen
tą numažinimo nuo savo algų, 
kad kompanijai tuom laikinei 
prigialbet isz bėdos. Ar angle- 
jkasiai sutiks ant tokios propo
zicijos tai da neapsvarstyta.

—h Ana diena lankėsi mies
te su reikalais gerai žinoma 
jhiznierka poni J. Druliene isz 
Girardvilles su savo sunum 
Uuozu ir prie tos progos atlan
kė ‘‘Saules1’’ redysta, nes poni 
Druliene yra sena skaitytoja. 
Poni Druline kuri laiko bu- 
czerne ir grosersztori, užkalbi
no puikius sieninius kalendo- 
ritus del 1940 m., kuriuos iszda- 
liais.del savo kostumeriu( ant 
'raK^a^v^reraunopa^ia 
Juzefina, 79 metu, gulinczius 
negyvus, užtroszkusius nuo 
gazo.

Nuveže senukus pas save bet 
negyvus, ant palaidojimo.

MOTERES SAPNAS ISZ- 
GIALBEJO JAM GYVASTĮ.

Schuylleyville, Pa. — Czio- 
naitinis gyventojas, Berney 
Sweeney, pripažino buk yra 
dėkingas Dievui ir savo pa
ežiai už iszgialbejima jo gy
vasties. Motere sapnavo, tris 
kartus, buk mate liepsnoje ero- 
plana kuriame radosi jos vy
ras. Berney buvo vienas isz le- 
kiotoju kuris ana diena su tri- 
mi savo draugais iszleke pa
žiūrėti futbolas loszimo. Diena 
priesz iszlekima jo pati nuda
vė kad pavojingai apsirgo ir 
reikalauja vyro priežiūros. To
dėl vyras atsisakė nuo lėkimo 
su draugais, pasilikdamas tą
ją diena namie ir tokiu badu 
apsisaugojo nuo baisios nelai
mes nes jo draugai sudege de- 
ganeziam eroplane.

ISZNESZE SAVE IR DU 
VAIKUS IN PADANGES.
Ponders, Ill. — Padejas po 

lova kelis szmotds dinamito, 
anglekasis James Norris, 30 
metu, su dviems vaikais sugu
lė lovoje, tame kilo eksplozija 
ir sudraskė visus tris ant szmo- 
tu. Artimam kambarėlyje gu
lėjo motina nelaimingo žmo
gaus su kitu kūdikiu bet jai 
nieko blogo neatsitiko. Norri- 
so pati mirė dvi sanvaites 
priesz Dekavones Diena ir jis 
tuom buvo labai susirupines. 
Nekara kalbėjo savo kaimy
nams buk atims sau gyvasti 
nes nėra ko ilgiaus gyvent ant 
svieto be savo drauges. ,

- Ponstva Simonas ir Ele- SHENANDOAH, PA 
na Pagiegalai, 628 W. Mahanoy  ’
Avė., apvaiksztinejo savo si
dabrines sukaktuves vedusio

j- Gerai žinomas del dauge
lio Juozas Kurauskas isz Bran- 

gyvenimo, 24 d. szio menesio, donvilles, mirė praeita sanvai- „
Per tai ju draugai ir kaimynai Ashlando ligonbuteje, kur kalnu. Per vidurį miesto teka j 
surengė jiems puikia supraiz ra,(]os.į keies sanvaites del gy-1 upe, taip vadinama Westfield, 
parte praeita Sereda ant ku-^-Įy^ę, | River, prie kurios daugiausia1
rios atsilankė daugelis svete-j j. ,(^raį žinomas gyvento-1 Lietuviai yra susispietė, 
liu. Ponstva Pagiegalai aplai-|jas juozas Diszkeviczius, 405 Susisukimas yra puikiauses 
ke daugeli puikiu dovanu. Vi- . W. Atlantic uly., mirė U tarnin- Į traukiniais isz visu pusiu, B. 
si pasilinksminę gryžo in na-1 ke 0 piet namie sirgdamas koki A-> R- R- <’<>., taipgi New York, i 
mus linkėdami p. Pagiegalams ” ” - - ~
sulaukti auksiniu sukaktuviu.

— 'Sekanczios poreles isz 
musu aplinkines iszeme laisnus 
ant apsivedimo: Juozas Szum-' 
konis, 24 metu, isz Gi’lbertonoj 
su Ona Gawley, isz St. Clair, i 
Juozas Jankeviczius, 26 metu 
irDarata Mock, abudu isz She- 
nandorio. Antanas Prestileo, 
26 metu, su Aldona Kuselevi- 
cziute, isz Marline.

— Dekavones diena, ryte, 
Szv. Juozapo bažnyczioje likos 
suriszti mazgu moterystes pa
na Helena Ptasznikiute, duktė 
ponios Helenos Ptasznikienes, 
131W. Pine uly., su Jonu Schu
macher, 1312 E. Pine uly. Ku
nigas Czesna suriszo mazga 
moterystes. Sesuo nuotakos ir 
brolis jaunavedžio patarnavo 
jaunavedžiams prie altoriaus. 
Po sugryžimui isz saldžios ke
liones, 
vens
Vestuves atsibuvo pas 
kio motina. Nuotaka 
Merchant’s bankoje.

— Kokis tai žaltys ar žal- 
czei pakiszo liežuvi in valdžia 
kad uždarytu visus piniginius 
pulius (pools) musu paviete. 
Vaistine palicija paliepė Le
gionui, Veteranams ir kitiems 
Miubams uždaryti duris savo

-Iii

jaunavedžiai apsigy- 
pas nuotakos motina.

jauni-
dirbo

DREBĖJIMAS ŽEMES 5 
VALSTIJOSE.

St. Louis, Mo. — Visoj Mis
souri valstijoj davėsi jaustis 
gana smarkus drebėjimas že
mes o taipgi nekuriose dalyse 
Illinois, Kansas, Iowa ir Wis- 
konsine. Drebėjimas sukratė 
torielkas ant stalu ir iszkule 
langus ir daugeli namu sukra
tė. Tukstancziai -žmonių buvo 
labai iszbauginti ir iszbegiojo 
laukan.

NELAIMINGA DEKAVO
NES DIENA.

Troy, N. Y. — Kada bobute 
ketino iszimti iszkepta kurki
ną isz pecziau's laike Dekavo
nes Dienos ir visi jau buvo ap
sėdę stala kad pradėti pietus, 
Lawrence Devoe, devynių me
tu vaikutis bovydamasis pa
griebė karabina, kuris stovėjo 
už duriu ir atkiszes in savo tę
va paszauke: “Asz esmių ban
ditas, iszkelkite rankas in vir- 
szu.” Su tais žodžiais patrau
kė vamzdi, puolė szuvis ir tė
vas krito negyvas ant grindų. 
Tėvas turėjo 31 metus ir dirbo 
ant WPA projekto.

NUŽUDĖ MOTINA; GAVO 
20 METU KALĖJIMO.

New York. — Jeva Kopli- 
czak, 19 metu mergina, likos 
nuteista ant 20 metu in kalėji
mą už nužudymą savo motinos, 
Kristinos Pintek. Mergina pri
sipažino prie kaltes todėl gavo 
tik tiek metu kalėjimo vietoje 
elektrikines kėdės.

'Taja diena, kada nužudė mo
tina, mergina buvo susibarus 
su motina kad toji ja iszbare 
kad valkiojosi su netinkamoms 
draugėms naktimi. ,

'New Haven R. R. Co., taip kad 
■ j.[žmogus norintis važiuoti in 

nieszka Milasziute. Paliko pa-i^^uva tai sedeš in traukini, 
už trijų valandų jau randasi 
Npw Yorke o už sanvaites lai
ko jau Lietuvoj.

Lietuviai gyvena geriausia
me viegume, didžiuma turi sa
vo namus, puikiausiais auto
mobiliais važinėja. Taipgi or
ganizuota didžiausia ir tvir- 
cziausia organizacija, tai yra, 
draugija Szvenib Kazimiero 
kuri gyvuoja jau apie 40 metu, 
tai yra Lietuviu fundamentas. 
Turi po s-ave svetaine, 22 Wil
liam St., labai puikia, kurioje 
atsibuna visokį parengimai. 
Kad ne szokiai tai yra prakal
bos ir kitokiu pramogų. Virsz 
minėta draugija daug pasidar
bavo del Lietuvos laisves isz- 
gavimo pinigiszkai, darbu, ir 
savo svetaine, dykai užleisda
ma visokiems parengimams del 
Lietuvos labo. Kitos draugijos 
taipgi ežia rands savais pasto- 
gia. Vytauto Didžiojo draugi
ja ežia savo susirinkimus lai
ko, taipgi Piliečiu kliubas ir
gi prisiglaudės jra ežia.

Turi Lietuviška bažnytėlė 
po vardu Szv. Kazimiero ku
rioje klebonauja 
gelis Kun. V. Puidokas.

'Butu gerai kad atsirastu ko
kis Lietuvis daktarėlis nes pas

tai laika. Velionis buvo gimęs 
mieste ir apsipaeziavo su Ag

ežia, sūnūs Ernesta ir Alberta 
motina, broli Vinca, seseri To- 

, piakiene, isz miesto. Brolis Al- 
” | bertas gyvena Ephrata, Pa., o 

I Antanas Harrisburge ir abudu
yra vaistinei palicijantai. Pa
laidotas Subatoje su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Gra- 
borius Sakalauckas laidojo.

Coaldale, Pa. — Ponas Jur
gis Micziulis (Mitchell), kuris 
turi užkandžiu vieta ir saliuna 
ant 45 West Lehigh uly., neuž
ilgio apdovanos savo kostume- 
rius su puikeis kalendoreis ant 
Kalėdų ir Naujo Meto 1940. 
Ant kalendoriaus randasi pui
kus paveikslas 15x23 colius, 
perstatantis puikius kalnus su 
stirnoms. Reikia ir tai primyt 
kad ponas Micziulis užlaiko 
skanius gervinus ir gardžius 
užkandžius ir jeigu atvažiuosi
te in Coaldale tai esate szirdin- 
gai užpraszyti atsilankyti pas 
ji ant svetingo priėmimo.

Cicero, III., — L. Szvegžda, 
grižo isiz ligonbutes, bet da ne
sveikas, labai iszsilgo namu. 
Septyni menesiai kaip isztiko 
ji nelaime prie 16-tos uly. ir 
494ois Gt., Neatsargus automo- 

tu ir Andrius Hasara, 34 metu, 
abudu i«z Lost Creek, kėlės 
mylės nuo czionais, kurie dirbo 
anglinėje skylėje, aplinkinėje 
Conners. Abudu nelaimingi vy
rai buvo tik apsipaeziave apie 
meta laiko. Pirmutinis paliko 
paezia, tęva, kelis brolius ir se- 
seres ir Hasara taipgi paliko 
paezia ir kelis brolius ir sese- 
res.

Panaszios nelaimes atsitinka 
labai tankiai musu aplinkinėje 
nes per viena meta laiko jau 
užgriauta po žeme tose skylėse 
56 žmones. Ka darys žmones 
jeigu neturi darbu? Turi imtis 
prie pavojingo darbo kad isz- 
maityt savo szeimyneles.

§ Ne vienas sau mislina kad 
turi gera szirdi; tai ne gerumas 
szirdies bet silpnumas nervu.

Balvonelis Japonu valdžios kuris nėra tvirtas savo gyvasties.

ĄVang Ching Wei, kuris stovi ant kaireses puses tarp 
dvieju Japoniszku virszininku, ketina sutverti laisva Kinisz- 
ka sklypą su pagialba Japonijos. Jo tautieczi ii ji apszauke Ju- 
doszium ir iszdaviku tėvynės. Jeigu kada jis pasirodytu 
Kincziku tai ji tuojaus nužudytu. __ t

tarp

Westfield, Mass. — Noriu 
supažindint “Saules” skaity 
tojus su musu Lietuviu kolio- 
nija ir miestu. Miestelis randa
si labai gražioj vietoje tarpe

lupę, taip vadinama Westfield Į

jaunas kuni-

apmėFejiiho < 
algų, visos mokyklos mieste li
kos uždaryto1 gal lyg pabai
gai szio metoį Miestas rūpina
si kad pasisk lint pinigu bet 
bankos jau tiek paskolino kad 
daugiau jau pegali skolint.

VAIKUTIS (APSISZUTINO 
ANT jSMERT.

Midland, Pa. — Szeszi maži 
vaikai buvo apstoja tęva kada 
•tasai rengėsi papjaut kurkiną 
ir ji apszutyt vandenyje, kuris 
stovėjo cebėryje kuknioje. 
Kurkinas tame laike gulėjo su- 
risztas kuknioje, staigai su- 
plesdeno sparnais ir taip per- 
gazdino dvieju metu Antanu
ką Dapelinia kad tasai szoko 
adlbulas ir inpuole in ceberi 
verdanezio vandens, apsiszu- 
tindamas taip balsei kad mirė 
in trumpa laika ligonbuteje.

Motina Liudija Del Savo Sunaus

Komunistai kerszina kad neužilgio paims Suv. Valstijas po savo valdžia, taip iszpa- 
žino Mrs. Dollie Crawford, priesz Dies komitetą Washington e, kuris tyrinėja Komunistu 
krutėjimą czionais. Jos sūnūs buvo aresztavotas nevos už žudinsta žymaus žmogaus New 
Orleans. Senatorius Dies randasi ant deszines puses kalbėdamas in kongresą apie veikimą 
czionaitiniu Komunistu ir spiresi kad visus iszvaryti isz Amerikos.

Waterbury, Conn.,—Per De
kavones Diena, atsilankė dau
gelis žmonių pas savo gimines 
ir pažystamus, isz visu apylin
kių, bet gal pas ponstva Igna
cus Rakauskus szeimyna buvo 
linksmiabisia, kurie laiko czio
nais didele duonkeptuve, kurie 
nes-enei persikraustė in savo 
nauja narna, ant Parkway Ave. 
Terp sveteliu ta diena radosi 
ir ponstva Juozai Anceravicz- 
iai isz Mahanoy City, Pa., ge
rai žinomas lietuviszkas bar- 
berys, jo sesute Ona ir szvoge- 
ris J. Dinsmore su sunum Ja
mes -isz Hazleton, Pa. Pietus1 
buvo pagaminti karaliszkai, o 
popiet atsibuvo visokį pasi
linksminimai siu szokiais, visi 
de'kavodami už teip puiku Ipri-

nnailiąduDra-Lefflima ir ,įszdskįrrte namo. pjo, nirsyjo ^nyp„. tivį 
daraktoriams VAIKAS UZMUSZE apie pnūSandyma kuni

SAVO MOTINA.
Varoslad, Albanija.,— Terp 

Albanu vieszpatauje rustus ap
saugojimas szeimynos garbes, 
kurie užsibaigė kaip kada kru
vinais masziais terp giminia. 
Sztai keturiolikos metu vaiku
tis Soitor Gesamor, kuris ma
žai suprato apie szeiminiszkas 
garbes, apsvarstė užmusztie sa
vo motina, kad apsaugoti szei- 
miniszka varda nuo paniekini
mo.

Girdėdamas nuo žmonių kas 
kiszasi jo gimdymo, vaikutis 
kur ten gavės revolveri ir se
kiojo paskui savo motina kol 
ji nuėjo in namus. Kada 
ji iszejo isz ten, paleido szuvi 
in motina, po tam nuėjas in pa- 
licijos stoti, pasakė ka pa
dare: “Praszau mane uždaryti 
in kajejima, asz ka tik nuszo- 
viau savo motina, kuri tame 
laike buvo atlankus narna savo 
mielužio. 
sugražinti 
garbe.”

Policija

Padariau taip kad 
mano szeimynos

padarius tyrinėji
mus, persitikrino kad vaikas 
tame nekaltas ir ji paleido ant 
liuiosybes.

LENKIJA TURI NAUJA 
SOSTAPYLE.

Angers, Francija., — Tiejio, 
kurie pabėgo isz savo tėvynės 
Lenkijos in Francija sutvėrė 
sau nauja tevynia, o generolas 
Vladislovas Sikorski likos isz- 
rinktas kaipo gubernatorium. 
Buvusis Amerikon!szkas am
basadorius Biddle, apsigyveno 
naujoje sostapyleje. Angers 
yra apie 160 myliu nuo Pary
žiaus. Lenkai tveria kariuome
ne isz 100 tukstneziu vyru, kad 
prigialbet Francijai kovoti 
priesz Vokiety ja.

APIE
ŽIEDĄ

Nekarta žmones klausė isz 
kur paėjo papratimas neszioji- 
mo žiedo, nuo kada tasai pa
pratimas in vyko ir kas pradėjo 
taja mada. Czionais trumpai 
apie tai jums apraszome. —

Da labai senei, priesz užgi
mimą Kristaus, nevalninkai, 
kuriems ju vieszpacziai dova
nodavo valnysta, aplaikydavo 
nuo ju geležini žiedą ant atmin
ties nevaliosm kuris buvo pa
darytas isz geležiniu paneziu 
kuriuos nevalioje nesziojo ant 
savo ranku ir kojų. Paprasti
nai žiedas nesziojasi ant tre- 

ign ir 
persekiojimus ju visokiais bu
dais.

LIETUVISZKAS KABINE
TAS PALEISTAS.

Kaunas.,— Likos czionais su
tvertas naujas Lietluviszkas 
kabinetas, kada padekavojo už 
savo dinsta generolas Jonas 
Czemius, kada Vokiecziai paė
mė Klaipeda.

Antanas Merkys tautiszkas 
narys ir buvusis gubernatorius 
Klaipėdos, yra priemieras nau
jo Lietuviszko kabineto.

“PER DESZIMTS METU 
GAUDŽIAU VAGIS, DABAR 

PATS TAPAU VAGIS.”

Kaunas.,— Czionais apygar
dos teismas sprendė Petro Do- 
cio baudžiamaja byla, kuris 
kaltinamas Kaune, Lelijlu uly., 
isz vieno sandelio pavogęs in- 
vairiu smulkiu daiktu. Jisai 
kaltu prisipažinsta ir praszo 
teismą, kad jo pasigailėtu. 
Jis pirma buvęs geras žmogus, 
buvęs vienos žinomos visuome
nines organizacijos nariu ir de- 
szimt metu padejes policijai 
vagis gaudyti, o dabar (patįs pa
likes vagim ir kaltinamas už 
vagyste. Apygardos teismas 
ji nlubaude tik pusantro metu 
kalėjimo.

KETURIS METUS KALĖJI
MO UŽ PAVOGIMĄ 

VALGIO.
Tūlas A. Vaitveczius isz Jo

navos miestelio užėjo in auto
busu stoties bufetą, užsisakė 
vakariene, o kaip pasitaikė 
proga, bufetą apvogė. Kauno 
apygardos teismas užtai nutei
sė ji keturiais metais sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

no gera velinima, tvirtybe, 
meile ir isztikimysta taip pat 
ir sziadien szioje gadynėje žie
das ta pati ženklina ir yra žen
klu susiriszimo vyro su mote
re, del to-gi, kas duoda savo 
žiedą, kaip vyras moterei ar 
motere vyrui su tuom atiduoda 
ir pats save del viens kito.

Paskutines Žinutes
iSpringfield, Mass. — Palici- 

ja uždare kalėjime girta Stasi 
Gronski, kuris eidamas namo, 
apie 2 valanda nakezia, pleszi- 
nejo penk-dolerines bumasž- 
kaš.

Philadelphia. -— Straikas ve
žėju anglių pasibaigė pasek
mingai su pakėlimu mokesties.

su, John Smith, apreiszke savo 
valdžiai kad Anglija iszduoda 
kas diena ant vedimo kares po 
6 milijonus sterlingu arba 23 
milijonus doleriu.

Zofija, Bulgarija. — Szeszi 
aficierei ir keli kareivei likos 
užmuszti laike eksplozijos ku
ri kilo amunicijos dirbtuvėje 
Kozalnike.

Katovice. — Penki tukstan,- 
cziai senu ir ligotu Žydu, mo
terų ir vaiku turi priverstinai 
apleisti Katovicas kurios kita
dos prigulėjo prie Lenkijos ir 
nusiduot in Vokiszka isztrem- 
toju abaza kuris randasi neto
limoje Lublino. Tieji nelaimin
gi negali daugiau pasiimti su 
savim kaip tik reikalingiausius 
dalykus.

Paryžius. — In laika 48 va
landų likos nuszauti 22 Vokisz- 
ki eroplanai per Francuziszkus 
lekiotojus. Francuzai tvirtina, 
jeigu taip toliaus pasiseks 
szaudyt Vokiszkus eroplanus 
tai juos greieziaus naikins ne 
kaip Vokiecziai juos gales pa
dirbk

Marselle, Francija. — Lai
vai sulaikė Vokiszka laiva ku
ris plauke in Pietine Amerika. 
Apie 100 Vokiecziu likos nuim
ti nuo laivo ir keli szimtai mai- 
szu paczto.

London. — Badai Hitleris 
jau jeszko taikos su Alimen
tais. Matytajam nubodo kare o 
priek tam ir gyventojai prade
da nerimauti priesz Hitleri.

—■ daigu paimsime viena 
vieta mušiu kūne, tai kraujas 
pereina per musu kuna ir su- 
gryžta in ta paezia vieta isz 
kur buvo pradejas eiti in 23 se
kundas, arba per kuna perbė
ga kraujas beveik tris kartus 
in viena minuta. „
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$ Į PERGALĖTOJAS Į f
'Burei iš Jaunu žmonių plaū-lnas apie tai. 1

Kariszka Užklote Laike Pareika avimo

ke prie salos. Vienas isz ju — 
jaunas ir -patogus, atsistojo 
valtyje ir pradėjo deklamuoti 
eiles; girdėta jis net nuo krasz- 
to. Visos' .ponios klausėsi jo, 
tiktai jauniausioji, verdanti 
gyvenimu mergaite, su szvic- 
siais plaukais, žiurėjo ant pa
togaus. studento, prie styro; la
biau jai tas patiko; juokėsi isz 
jo patemijimu ir kalbino ji, 
prie .tolesniu.

Jailnas-gi žmogus paniuro. 
Sake savo eiles kas karta vis 
garsiau o veidai jam paraudo
navo. a.

Staiga pertrauke. Atsisuka 
prie nepatemintos grožybes, 
sedinczios užpakalyje, ant irk- 
lininku suolelio ir sako: — Po
nia turi tiesa, mano eiles, blo
gos. Bet asz galiu ka nors pa-

—Bet pergalėtoja apgavo' 
toji ramybe; jos atszalimas 
trauke ji prie desperacijos,
karžvgiszkai kariavo idant nu-' ... 1 simesti jos junga. Kitos ponios 
nekenkė nieku jam, kadangi 
nei viena nepažinojo jo szir-: 
dies. Sziadien likimas puolė' 
ant vienos isz ju o rytoj gal, ka-l 
da saule apszvies kita jo du-j 
szios puse — pulsis ant kitos.i

Andrea atkartojo:
—- Papasakok ponas apie 

tai!
— Del Iro ir kam? — atsake.

— ponia esi tokia szalta, kad 
man szalta prie jos. Malonios 
ponios ir malonus ponai, jau 
vakaras.

Gryžo. Keliu atgal plaukiant 
sudavė garsiai styrininkui in 
veidą ir pasiėmė irklus in ran-

Kada Londone duodama signolas kad nevidonu eroplanai 
pradeda bombarduoti miestą, gyventojai gali pisinaudoti isz 
szitos už’klotes su kuria galima apsisupti ir is.be'gti laukan 
kaip tai ant deszines parodo.

dienas paskiau dar neiszvažia- 
vo, kadangi neturėjo kaip per
siskirti su tais stebuklingais 
laiszkais, kokius nuolatos nuo 
jos gaudavo. Del ko ju buvo 
tiek daug? Pirmiausia buvo 

Į gražiausi. Kiekvienas isz ju bu- 
j vo prie jo szirdies — kaip ma- 
1ža rožyte; bet paskui pradėjo 
ateidinėti per tankiai.

Viena vakaru paliko viena 
laiszka ncatpleszta net iki ry-

I tui. Ir labai ypatinga, kad jo 
( neatidarė tuojaus drebaneziom 
rankom, kaip lai pirmiau da
rydavo!

; Nulipęs in valgoma, tenai 
j susitiko jauna mo.terisz.ke pa
iki leivisz'kame kostiume. Ji ir 
jos drauge priesz valandėlė tik 
ka atvažiavo; buvo malevoto- 
ja, keliautoja, patogi mergina,
gatsizli, szirdinga, atmainoma 
ir sujaudinanti. Saugojo ja mo
tina.

Pasikloniojo.
Nusiszypsojo ir sugražino

NAUJAS ŽVĖRELIS C Z IK A GILIAM ŽVERINCZIUJE.
Szitas retas ir nepaprastas žvėrelis vadinasi Panda ir 

sziadien randasi Czikaginiam Žverincziuje, Brookfield. Žvė
relis myli savo dažiuretoja ir ji net apsikabina..už kaklo. Tie
ji žverelei yra labai retus ant svieto ir szitas likos atvežtas isz 
tolimos Kinijos su pavelinimu ju valdžios.

pasakoti ar gal tas bus geriąu. 
Amt kranto ponia turi manės 
paklausyti.

Ponios suplojo rankomis, 
džiaugėsi, yra ko pasiklausyti, 
prietikiu turėjo tukstanezius. 
Tik toji kuri ne'klause ir dabar 
buvo abejojime. 0 jis vis la
biau rustinosi.

— Ko poniai reikia? — pa
klausė su nusiminimu.

— Ko man reikia ? — Nesu
prantu pono! — atsake nusi
stebėjus. — Vadinuosi Andrea, 
nereikalauju nieko, esu laimin
ga tiktai, kad imu dalyvuma 
sziame pasivažinėjime. — Ir 
isztikro turėjo tokia iszveizda, 
tarytum tai, ką sake — buvo 
tesą: tingine!

Priplaukė prie kranto, isz- 
isedo, at'korkavo butelius, prisi- 
Lpyle in stiklus ir gere. Tiktai

galėtu lengvai pasiremti ir ki- 
szenius prisipildyt — tai isz 
proto iszejo.

Lai neužmirszta tieji kurie 
plaukiate in tais “Aukso pa
garsėjusias vietas” kad ten 
.toli nėra taip gerai kaip ja dau
gumas girna ir agentai prikal- 
jbineja.

Gal isz tukstanezio tik vie
piąs randa laime tose pagirtose 
pzalyse bet ne visiems taip pa
siseka. Kas turi gilinki surasti 
darba, tasai sunkei vargstant 
uždirba skatikėli, susitaupina, 
tada randa “laime” kada gali 
namo nusiunsti nors kiek bet 
toki ir tevyneje, da lengvinus 
dirbdami, neblogiausia gyven
tu. Bet tieji, kurie krinta in 
'vargus tevyneje per tai kad 
tik karezemas szelpia, turi vi
sokius savo isznaudotojus, to
ki kur tik nueina tai visados 
vargus suranda. Aklam ir ne- 
supranta'ncziam žmogui visur 
sunku laime surasti o da to
kiems kas turi lengva pelną, to
ki daugiausia pakliūva in var
gus — ir proto netenka.

Kam turite jeszkoti už mariu 
laimes, geriausia, tevyneje dar- 
■buokit.es, užsilaikykite blaivy
bėje, apsiszvieskite ir gyvenki
te supratime O tada užžydes 
jums laime ir giliukis po savo 
pastogių ir nereikes jeszkoti 
“auksiniu kalnu”’ po svietą.

kas. Nįeko nežinojo, nieko ne
girdėjo, irklavo tik, kaip be
protis.

— Kada iszlipo ant kranto, 
Andrea staiga prisiartino prie 
jo. Nutvėrė ja už rankos ir ta
re, iszbales, kaip lavonas, dre
baneziom lupom:

— Nekankink manes, ponia 
nes to ilgiau kėnteti negaliu. 
Pasakyk ponia, paskutini žo
di — jokios moteriszkes nemy
lėjau taip kaip ponia, ka dabar 
turiu pradėti — gyventi, ar 
numirti ?

— Gyventi, — atsake links
mai. — Pamylėjau tave nuo 
pirmo pamatymo. Kaip misliji 
kam asz tave sziadien taip 
daug kankinau? Ak niekados 
dar tiek daug nekentejau! — 
Ir žiurėjo ant jo didelėm nu
stebusiom akim, vadino ji sa-

žinkelio, ane mSdžrokles ta?Pj 
nepatiks kulka m vieta antu- 
kes, jeigu tave nenuszaus tavo 
locna pati arba kitos moteres 
vyras; jeigu ant tavo namo ne
nukris eroplanas isz padanges 
arba gengsterei nepadės po ta
vo namu bombos arba paleistu 
kulka in galva; jeigu vasaros 
laike nenuskensi laike maudy
mosi o žiema nepaslysi ant le
do ir nenusilaužszi sau spran
do ir jeigu, mielas broleli ir 
tautieti tave aplenks tūkstan
tis kitu nelaimiu tai nesigarsyk 
svietui kad esi laimingas. O ne, 
broleli mano!

Atsimink visados apie tai 
kad vieszpatauja musu tam 
puikiam ir dideliam sklype ir 
kitos nelaimes o ypatingai gu
zule kuri nukankina kas meta 
tukstanezius žmonių. Taigi, 
brolelei, nežinome ne valandos 
ne dienos savo gyvenime kada 
busime paszaukti ant kito svie
to. , . , ■

Ar-gi. kas girdėjo apie mono
poliu laidojime mirusiųjų?

Sztai in miesto valdžia Sao 
Benedito, Brazilijoj, likos pri- 
siunsta protestas ant kurio pa- 

•, sirasze apie deszimts tukstan- 
' ežiai gyventoju, kuriame pro- 

T*** testavojo kad atimti pavelini- 
. ’' ma Sandario kompanijai mo- 

nopoliu kad tik tai kompanijai

BALTRUVIENE

pasikloniojima; nusijuokus, 
paraudo.

Kas tai likimas ! Pasinaudojo 
isz progos kad paaukauti jau
nai artistei savo draugiszku- 
ma, geide jai būti pagelbinin- 
ku. Susikalbėjo ir paskyrė va
landa kurioj turėjo eiti apžiu-' 
reti apylinkes.

Atėjo visa valanda anks- 
cziau. Lijo lietus, bego kaip 
karžygis. Tai niekis'.— kalbėjo 
sau—■ esu laimingas kaip ka
ralius, jeigu del jos pasikanky- 
siu ir net perszlapsiu, ka tas 
reiszkia! Lauke dvi valandas; 
neatėjo. Pagalios atsiuntė mo
lina savo vieton; nesinorėjo jai 
su juo vaikszczioti, jai norėjo
si aplankyti savo pažinstamus. 
O sęna motina nepaklausė ar il
gai lauke, nesigailėjo jo kad 
jis perszlapo. Kas jai apie tai 
galvoj-

Paliksiu Rojaus grožybes, 
Ir taisės visas saldybes, 

Ant pagalios ir musztynes 
pasikėlė,

Kainas Abliu už sprando 
nutvėrė,

Abudu likos nukoroti, ' 
Ir isz Rojaus iszvaryti.

Ypatingai dvi Jevutęs at
sižymėjo,

Abidvi geltonus plaukus 
turėjo,

Stambiai sutvertos,
Bet biskuti kuprotos, 

Ba Dievulis molio nesigailėjo,
Nes jo in vales turėjo.

— Nesuprantu pono — atsa
ke.

— Pasikloniojau poniai ant 
trepu — trauke toliau. — Tai 
buvau asz, asz ten stovėjau. 
Savo greitu pasižiūrėjimu, ko
kiu mane ponia apdovanojai, 
mane užgavai.

Tada ji jo paklausė-: — Ko 
ponas sau reikalauji?

Szirdis jam pradėjo plakti, 
pamirszo apie viską ir suszu- 
ko:

— Pasižiūrėk ponia, czionai, 
— imk ka nori, atiduodu ponia 
viską, kas randasi manyje, 
jeigu ponia mistini kad nuo jos 
ko reikalauju. Ne, ne todėl 
czionai ėjau. 'Troszkau tiktai 
atsistoti priesz ponia, matyti ja 
kadangi ponia esi labai graži.

Nieko tokio panaszaus neat
sitiko man iszgirsti — pasakė

■ - ■—™ 
bego isz namu ir pristojo in ' 
pleszikus. Motina niekur nega
lėjo iszeiti žmonesne, geda bu
vo eiti net ir in bažnyczia.

Bet sziadien, nieko nežiūrė
dama, atėjo nes žino jog rytoj 
jos vaiko teismas.

— Pakars, pakars! —dejuo
ja Motiejiene be vilties.

Ai’ tai maža jau pakorė!
Motina net ir melstis jau ne

begali o verkti aszaru trūksta. 
Žiuri tad in didiji altorių ir 
mintimi klausia: Už ka, Viesz- 
patie, nubaudei mane taip bai
siai, už ka?!

Nustojo giesmes, nutilo var
gonai bet Motiejiene nieko apie 
tai nežinojo; ji nemena net kad 
pakilo draugia su kitais pa
mokslo klausyti. Ji vis žiuri in 
altorių ir pati sau nuolat kalba:

— Už ka, už ka?
Kunigas-gi sako pamokslą 

bet Motiejiene nieko negirdi 
tik pagalios jos szirdi pažadi
na szie žodžiai:

— Jus visko jiems kraunate, 
visa-ko juos norit iszmokyti, 
tik vieno ju nemokinat — mei
les !

-U

Nelkurie žmones gal .užmir- 
szo kad turi padeja New Yor- 
ko bankose daugiau kaip du 
milijonus doleriu, kaip apskai
to vaistinis banko inspekto
rius. Daugelis žmonių mirszta 
palikdami pinigus bankose be 
jokio testamento. Tokius pini
gus paima valstija jeigu in pa
skirta laika gimines arba loc- 
nininkai ju neatsiima.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

yf. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA.

apie vieszbuczius, apie ke
lius. O nelaimiigas pergalėto
jas, kuriam iieijupejo joki ke
liai, greitai sau 
minti ir viską ; ašakoti teisin
gai. Pasibaigus 
sistate jiems. I; 
stebuklingai — 
jo pravarde.

Karidoriuj -ailaike afięie- 
riaus dukteri i: greitai pasa
kė: “Vienas tf 
ken, neiszvažiuik ponia rytoj! 
Pasilik! Parodysiu poniai pui
kias apylinkes, 
ant ežero dokui , rytoj vakare 
pulsiu poniai pr e kojų ir busiu 
taip daug dėkingas.”

Gražybe nepa 
so jo kantriai:

Tuokart pridarė:’ ‘ ‘ Mano gy
venimas ponios rankose.”

Nusiszypsojo.

NUO $ARB0.

Klaipeda.1,— Valdžią- labai 
pasipiktino ir užpyko ant Vo- 

 

kiecziu, kurie pradėjo praszali- 
net visus Lietnviszkus darb?- 
ninku'S isz fąbrijklii ir kitokiu 
dirbtuvių ir kad apleistu mies
tą in laika desziMts dienu. Už
drausta jiemis pąsimti nedau
giau kaip tik nikalingiausius 
dalykus ir nedaugiau kai]) asz- 
tuones markes pinigais.

Baudžiate vaikus jeigu jie 
neali ar nemoka jauni gerai 
dirbti, ar jeigu ka per neatsar
gumu sugadina. Bet jeigu mo
ka iszplusti sena elgeta, jus 
draugia noriai juokiatės!

Žmones rankas laužo aima
nuodami: isz kur tiek ėmėsi 
plesziku, vagiu, galvažudžiu? 
O asz jums sakau, patys ju pri
siauginote! Tarp jus iszaugau, 
tarp jus dirbu, gerai jus pažin
siu. Vaiku būdamas, atimdine- 
jau isz mano draugu ranku 
sunkiai kankinamus szunis ir 
kates kuriems akis bade ir ko
jas degino — smagu, mat žiū
rėti in gyvulio'kanezia.

turėdavo atši

pietums, per- 
labai gražu ir 
abudu žinojo

lai žodis, fre-

kalnuose upe,

Įtraukia, klau-

. galvoje. ;i , . v,..

UŽPUOLIMAS., .Į.
Setą.,— Taujdnu kaimas, Se

tos vai., St. Fitkeviezius ėjo 
pas kaimyną in pirtį. Be einan
ti F’itkevicziu kažkas užpuolė 
ir paleido in ji isz pistoleto tris 
szuvius. Fitkevicziufe slmžeis- 
tas in krutinę ir kitur. Jis nu
gabentas in Panevėžio ligonbu- 
te, o piktadarys jieszkomas.

SUĖMĖ VAGIU GAUJA.
Vilkijos, Czekiszikes, Babtų 

ir Lekecziu vai®.., isz išvirini ir 
kamarų vogdąvo maisto pro
duktus, drabužius ir visa kita, 
kas vertingesnio. Kriminaline 
policija szia vagim gauja isz- 
aiszkino ir jos dalyvius suėmė. 
Pasirodė, kad tai yra Jonas 
Venckunas, Pranas Częsnavicz- 
iuis, Antanas -Stankaitis. Juozas 
Cze'snayięzius .ir vogtu daiktu 
supirkinėtojai Katre Žukaus
kiene isz Aleksoto ir Jonas Ra- 
dzeviezius. Jie padare per dy:- 
deszimts vagyseziu. Szia va
giu gąąją padare jauni vyrukai 
kurie darbo nedirbdavo, o va
sara trankydavoisi po vakarė
liu® ir gegužines, o rudens lai
ku įsėdėdavo smuklėse, kol už 
vogtus daiktus gautus pinigus 
pragerdavo.
vagiu galu ja su 
ryta in kalėjime

Dabar visa ta 
•inkta ir užda-

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: Ila isz ma- 
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Ju.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-žudžlai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20e

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 
jisai 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 sziauezius; Isztikimas su
ms; 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 Ruzbaininku. 45 puslapiu... 15c

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

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu . ..

No. 121 
Valkijozai; 
jkialbtojas.

No. 123
Stebuklingas 
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

..................................... 15c
Dvi istorijos apie Valu- 

58 
15c

Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu...... 15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

Vai kad balius tai balius, 
Macziau mažus ir didelius,

Bet vienam miestelyje,
Ne bus pro szali,

■ Apsakysiu ir kitu miestu
Lietuviams, 

Seniems Abierikonams ir 
ateiviams,

u T7~ ■"!■> i - ■»—------1------ 1 • ii““ n -
ksni, 62 puslapiu ..................   • • • 15c

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

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

No. 140 Keturics 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 gyveninio; 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 miluninkas 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 ir 
Stebuklas. 74 puslapiu ..............20c

No. 148
ir Alena; Pavojinga klaida.
lapių ....

No. 150
Duktė akmenoriaus; Klara; Nuspre-’ 
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu......................15c

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 apraszyma* 
apie Savizrola; Didis klasteris. 4(1 
puslapiu .........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apis 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa- 

. begele; Kas-gi isztyre; Prigautas va- 
: gis. 60 puslapiu..................  15c

74 puslapiu
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
... ,15c

Keturios istorijos apie

Kada motere buna girta,
Tai niekam neverta, 

Motere girta ant pikto tikus.
Nuo dorybes suvis atlikus, 
Ir geriausia vyra isz kelio

> iszveda,
Ba nueina nuo jos geda, 

įstoki
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
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......................  1B«

No. 168 Devynios istorijos, sa 
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........2ba

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

N<. 171 Vieniolika puiku Dtori- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig’s 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa- 

iczia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
i Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.......25e

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. 15»

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslą 
Preke ............................................  18#

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