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Isz Amerikos

PRISIPAŽINO KAD
APGAVO VYRA

NUSZOVE SAVO
DRAUGIA

DUKTĖ ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ

NUSITRUCINO.

LAIKE SIAUTIMO.

Bernardville, Mieli. — Mrs..
Jene Mellignan, prisipažino sa
vo vyrui buk ji apgavo priesz
szliuba ir jis nėra tėvu jos vy
riausio vaiko, po tam iszgere
truciznos ir in kėlės miliutas
mirė.
Ana diena jos brolis pasisz'auke vyra ir pasakė kad nori
jam kokia tai slaptybe pasa
kyti. Motere mane kad pasakys
apie jos gyvenimą ir isz baimes
prisipažino prie kaltes. Porele
nutarė persiskirt ant kokio lai
ko ir vyras iszvažiavo in Droy.
Po iszvažiavimui motere atėmė
sau gyvas ti.

Philadelphia, Pa. — Dvyli
kos metu Charles Hampton,
gyvenantis ant 218 N. Wildey
uly., perszove savo maža draugia Shirley Inge, kada siautė
buk jis yra Indijonas ir ja ke
tino nuszauti. Ant nelaimes re
volveryje radosi kulkos isz ku
riu dvi pataikė in mergaites
krutinę mirdama in kėlės va
landas po nuvežimui in ligonbute.
Tame laike motinos vaiku
radosi mieste užimtos pirkineis
ant Kalėdų. Vaikas likos pa
imtas ant palicijos ant perklau
symo ir labai graudinosi kad
taip atsitiko.

Wm.D. and Victor L. Bocxkowski, Publishers
V. <. Bocikowskl, Editor.

NUŽUDĖ ANTRA GILIUKIS
PACZIA
PAMESTINUKO

Europine Kare

KAD PIRMOJI APIE JA
NEDAŽINOTU.

BADAI 20,000 MASKOLIŲ
LIKOS UŽMUSZTA
MUSZIUOSE.

KURIS GYVENO PAS
ŽUVININKĄ.

MAHANOY CITY, PA.

U.S.A.

51 METAS
DANISZKAS LAIVAS PASKANDYTAS; 18 ŽUVO.

Lon lon. — Daniszkas tavorinis laivas likos paskandytas
per Vokiszka submarina su kuriuom nuskendo 18 laivorei ir
daug tavoro. Badai ir keli Ang
liszki laivai likos torpeduoti.
Prie Montevido, Urugvos,
atsibuvo smarkus muszis taip
Vokiszko laivo ir Angliszko,
per kėlės valandas, 20 myliu
nuo Punto. Vėliaus laivai per
siskyrė ir nuplaukė nežine kur.

Burlington, Minu. — Netu Croydon, Anglija.,— DvideSztokhoim, Szvedija.,— Te
MOTINA UŽTROSZKO NUO
rėdamas ramybes ir būdamas sizimts metu amžiaus Gene Lie
legramai daeinant i isz kariszku
GAZO — TĖVAS SUKRITO
nuolatinėje baimėje idant jo ge, augytinis czionaitinio žulauku Finlandijos, pranesza
NEGYVAS.
pirmutine pati nedažinotu kad vininko, gyvenantis prie pama
buk in laika vienos sanvaites
jis buvo apsipaeziaves su kita rio, aplaike žinio apie palikimą
likos užmuszta musziuose su
Easton, Pa. — Estera Altenmotere, Jack Peters nužudė sa jam puses milijono franku, aFinlandiecziais gal daugiau
bach, 25 metu, atėmė sau gy
vo antra paezia su kuria buvo pie ka jam pranesze advokatai
kaip 20 tukstaneziai Maskolių
vastį per irikvepima gazo bet
apsipaeziaves keturi menese^ isz Londono.
teipgi sužeista ir paimta daluir jos motina mirė nuo tos paadgal. Surastas naujas kapas, Kada buvo jaunas vaikutis
geli in nelaisvia. Taipgi pa FINAI SUDAUŽĖ DAUG
czios priežasties. Mergina pali
netolimoje girnoje davė palici- nepažino savo tėvus ir auginėsi
imta daug ginklu ir amunici
RUSISZKU TANKU.
ko laiszkeli kad itai daro isz
czionaitini
žuvininką
jai pradžia ant tyrinėjimo ir pas
jos.
Helsingfors, Fiulandija. —
priežasties kad ja pamėtė jos
ant galo daejo prie kaltininko. kaipo pamestinukas. Nesenei
cziaus
.sveikindami
Maskolius
FinisZki kareivei sudaužė dau
mylimas.
Palicija toliaus isztyrinejo buk mirė jo motina Londono mieste
užklupime ant Finlandijos. Po geli Rusiszku tanku prie KareKada tėvas sugryžo isz dar
tasai rakalis apsipaeziavo keli kuri priesz mirti pripažino sa
keliu valandų policijai pasise liano suspaudos, paimdami
bo, rado visas duris uždarytas
menesei adgal su 19 metu mer vo advokatai, kad turi sunu, ir
kė apmalszyti insiutusia myne. apie szimta Rusu in nelaisve ir
todėl paszauke palicija kad ingina, Alicija Matheson su ku rodykles kaip ji turi surasti.
Daug likos aresztavota.
daug amunicijos.
eitu pažiūrėti kas namie atsiti
ria gyveno kaipo vyras su pa Kada advokatas isztyrinejo
ko. Kada inejo in stuba ir rado UŽ SUOZEDYTUS DESZIMvisus pripažinimus, likos pa
ezia artimam miestelyje.
SUMISZIMAI INDIJOJ;
ANGLIJA UŽKALBINO 200
du lavonus, taip tuom persi TUKUS TURĖJO PUIKIA PALIKO SAVO TARNAITEI
kviestas jaunas Gene in Lon
SZIMTAS SUŽEISTA.
BOMBINIU EROPLANU.
ėmė kad sukrito negyvas nuo
doną, kad atsiimtu mirusios
RADO PUODELYJE 500
KELIONE.
200,000 DOLERIU.
Jubbulpore,
Indija.,
—
•
Szim

staigios szirdies ligos.
Burbank, Cal. — Anglija ana
motinos palikimą. Jo motina
DOLERIU.
Denver, Colo. — Adomas San Francisco, Calif. — Miss
tas
žmonių
likos
sužeista,
kada
Lucknae, būdamas jaunu vy Helena Woolworth, isz ezio- Randolph, Mass. — Laike buvo Amerikiete, isztekedama policija szove in indukusia my- diena užkalbino czionaitineje
GINDAMAS VAIKUS NUO
ruku, kožna diena, kada suras nais, kuri buvo vienatine in- kasimo skyles prie tūlo namo už Angliszko Lordo daugeli nia žmonių, kurie padege kelis dirbtuvėje eroplanu 200 bomVILKU PATS PRAŽUVO.
biniu eroplanu del savo kariuo
davo smulkiu pinigu kiszeniu- pedine fersztorinio milijonie indeti telegrafiiii stulpą, vienas metu.
kromus
ir
daugeli
apiplesze.
menes.
Toji dirbtuve kas me
Providence, Kanada. — Di je o ypatingai deszimtuka, tai riaus, kuris paliko visa savo isz Italijonu darbininku, užti Gene atlankė sena žuvininką
Maiszatis
kilo
isz
priežasties,
nesi padirba apie 40 eroplanu.
delis paliceiskas szuo, gulėda juos dėdavo in dežukia po t am turtą dukterei, nesenei mirė, ko skylėje sena puodą kuriame nupirko jam grinezele ir paliko
kad
kupeziai
pakele
nesvietiszKontraktas del Angliszku ero
mas ant gonkeliu, pamate kaip in banka ir tokiu budu per 30 palikdama savo tarnaitei 200 rado 500 doleriu aukse. Norints deszimts tukstanezius doleriu,
kai
prekes
ant
viso
maisto
ir
planu bus vertas 27 milijonus
du vilkai priselino prie veži metu suezedino 3,263 dolerius. tukstaneziu doleriu. Tarnaite labai nudžiugo isz savo radinio už jo gera szirdi ir prieglauda.
kitu reikalingu dalyku ant pra doleriu.
mėlio kuriame gulėjo du vai Troszko jisai per visa savo gy Avelina Voyez tarnavo savo bet buvo ant tiek iszmintingu
gyvenimo. Ant galo likos iszkai. Supratęs kad jiems grasi venimą atlankyti nekurtuos poniai per 25 metus ir dabar kad niekam apte tai nesako. ĖJO ANT VESTUVIŲ; LI
szaukti Angliszki kareiviai del ŽYDAMS
UŽDRAUSTA
na pavojus, lodamas mėtėsi sklypus ant svieto ir jo pagei- ketina sugryžti in Francija ant Pamote ant rytojaus dauba, at- KOS SUDRASKYTAS PER apmal szi n im o žmonių.
PIRKINĖTI
NAUJAS
VILKUS.
ant bestijų kurios pradėjo beg- dįmas ant galo iszsipilde.
apsigyvenimo. Jos vyras buvo . sis velkino su savo draugais,
M,
- ---------flflAFAjyrtS.------ Ti hr girria o szuo leidosi pa.^ “^^uvažjavTFiifSan Fi-ancišk'a kariuonieneje” paskutinėje ka
NAZAI NUŽUDĖ
Berlnas, Vok.,— Kada žydai
kui. Matyt vilkai susiprato ir kur kėlės dienas pasisvecziavo rėje ir likos užmusztas ant ka kyti savo tevype ant Kalėdų. Kolguroff, 68 metu amžiaus
TŪKSTANTI STUDENTU.
nuėjo ant stoties melsti paveliatsigryžo užklupdami ant szu- o isz ten sėdo ant laivo kur isz- res lauko.
Tik sziomis dienomis atrasze sumanė eiti in artima kaima,
Oslo.,— Tūlas Czekas, kuris nimo, kad galėtu pirkti sau
nio kuri in trumpa laika su plauke in Kinus, Japonija, In
laiszka draugams apie savo ne kur jo sūnūs ketino ta diena
pabėgo po kruvinam musziu isz drapanai®, tai virsziniukai ,stadraskė ant szmotu.
dija, Filipinus, Ceylona, Itali GERAS BUDAS ANT NU- tikėta gilinki ir tokiu budu vis vestis su kaimluoczio duktere.
tenais, pasakoje, buk slapti Vo- czei atsake, kad jokis žydas ne
kas iszsidave. Aplinkinei gy Senukas iszsirenge pats vienas
ja, Francija ir ant galo atplau
ST0JIM0 KEIKTI.
kisZki agentai su pagialba po
Siloam Springs, Ark. — Ro ventojai kalba kad tieji pini in kelione,, norints ta diena licijos suszaude 1,000 studentu gali pirkti sau naujas drapanas
10 DARBININKAI SUŽEIS kė namo užganadintas isz savo
o kada melde kad galėtu pirkti
keliones. Kada pribuvo in New land Wells nekarta girdėjo gai likos užkasti laike kares smarkei snigo, i Pusialukelyje
TI TUNELYJE.
ir mokytoju. Tukstaneziai su nors siūlu ir truputi vilnones
Yorka da turėjo su savim 217 kaip žmones kalbėdavo: “Ge per koki tai Thomas Kirrey likos užkluptas per vilkus ir
žeistųjų studentu dingo be jo
Cairo, W. Va. — Du karu- doleriu kuriuos indejo in ban
riau nupjauti sau liežuvi ne kuris staigai mirė neiszaisz- norints gana narszei gynėsi su kios žinios ir nežine kur juos gelumbes, tai ir ta atsake. Da
kai kokius naudoja darbinin ka ir czedys toliaus ant kitos
bar žydai vaikszczioije apdriskaip taip iszsitarti” — ir jis kindamas kur paslėpė pinigus stora lazda, pats likois pervers Vokiecziai iszveže.
kai ant geležinkelio, pripildyti keliones.
kia
ir kone pusnuogi.
tas per vilkus kurie puolė ant
ant tikrųjų taip padare ana szeimynai.
darbininkais, važiavo per. tu
senuko ir sudraskė ant szmotu.
diena. Profesorei ir jo draugai
KELI PASZAUTI
neli ant geležinkelio Baltimore “MIRUSI” MOTERE SU
ANTIS
DEDA
JUODUS
Kada
szeimyna ant rytojaus
atkalbinėjo ji nuo keiksmo nuo
Paskutines Žinutes į
MAISZACZIUOSIA.
& Ohio kad tame staiga pasažie
KIAUSZINIUS.
iszejo jo jeszkoti, rado kaulus
GRYŽO IN LAIKA.
kurio negalėjo atprasti ir ne
Zagrzeb, Jugoslavija.,—Keli
rinis trūkis atlėkė trenkdamas
ir drapanas senuko.
Washington, D. C. — Iždo
karta buvo už tai baudžiamas
Warrenville,
Tenn.
—
Coop

Richmond,
N.
Y.
—
“
Miru

darbininkai
likos mirtinai su
in abudu karukus. Deszimts
departamentas
apgarsino ana
per mokyklos direkcija. Ant er Alvarado turi anti kuri jam
žeisti maiszacziuosia, kada po
darbininku likos sužeisti isz si” pati adgijo in pati laika
17
UŽMUSZTI
GELEŽIN

diena kad sklypas turi sziagalo nupjovė sau galuka liežu deda keturis juodus kiauszilicija szove in myne žmonių,
kuriu keli gal mirs nuo sužei kad užbėgti in laika vinezevoKELIO
NELAIMĖJE.
dien
45 bilijonus doleriu sko
vio kad nuo to iszsigdyt. Likos nius kas sanvaite nepaisydama
susidedanti isz vienu Komu
dimu. Darbininkai likos iszme- nei savo vyro su kita motere.
Hugen, Vokietija. — Septy nistu, kurie susirinko ant ple- los kurios neiszmokes už penk
Ana diena Roy Trayrer keti nusiunstas namo in Tulsa pas kad kitos antys deda baltus.
tyti in visas szalis tunelyje.
tos gentkartes.
Augintojai paukszcziu negali niolika žmonių likos užmuszta
no !buti surisztas mazgu mote tėvus pakol pasveiks.
Wilkes-Barre, Pa.
Wolf
suprasti tojo gamtiszko szposo. ir daug sužeista nelaimėje ant
rystes su May Oberson. Jauni
Tasai
Deimantas
son
sztore
kilo
didele
ugnis
ku
Vokiszko geležkelio, kurioje
MERGINA PASLĖPĖ JAU kis jai aiszkino kad jo motere ŽYMUS KRUTAMUJU PA
ri sunaikino Kalėdiniu zobove
susidaužė du pasažierinei truVEIKSLU AKTORIUS
mirė Ohajuje keli metai adgal,
NIKI PO LOVA.
Sveria
125
Karatus
liu ir kito tavoro už kelis įtukskei. Yra tai jau 7 nelaimes in
MIRĖ.
sztai kas tokis pabaladojo in
Racine, Wis. — Studente isz
tanezius doleriu. Keli ugnagekėlės sanvaites kuriose už
duris ir kada Roy nuėjo atida San Francisco, Cal. — Doug
augsztesnes mokyklos, Janette
sei likos sužeisti.
muszta 120 žmonių ir apie 300
ryti duris, pamate savo “miru las Fairbanks, gerai žinomas
Jasper, paslepinejo savo myli
Los Angeles, Cal. — Trijų
sia” paezia stovinezia ant po visa svietą kaipo krutamuju TIKEJIMISZKAS SUMISZI- sužeista.
ma savo kambarėlyje po lova
dienu amžiaus kūdikėlis, DoMAS INDIJOJE.
slenksįczio. Motere nusistebė paveikslu aktoris, mirė Paneper ketures dienas kurio pali
vydukas Hatton turi nepapras
jusiai szeimynai aiszkino buk delio vakara Szv. Monikos li- Bombay, Indija. — Batalijo- BADAI 700 ŽMONIŲ ŽUVO
cija jeszkojo per visa taji laika
ta liga, kaulu kurie yra taip
ji yra gyva ir sveika ir niekad gonbuteje. Velionis turėjo 55 nas kareiviu, drauge su palici PASKANDYTAM LAIVE.
už prisisavinima pinigu nuo
minkszti kad jau 20 kaulu jo
nemane mirti. Vyras buvo ap metus ir buvo vedes tris kar ja turėjo nemažai darbo apmal- Wakkanai, Japonija — Gal
savo draugo. Mergina pirkinė
kūnelyje
suluže.
leidęs savo motere keliolika tus.
szyti tikejimiszka pasikelima daugiau kaip 700 žmonių, tarp
jo maista del savo mylimo arti
metu adgal ir sakėsi kad yra
kuris kilo tarp Muzulmonu ir kuriu buvo daugiausia moterų
— Suraižai parodo, kad
mam sztore ir tokiu budu pali
naszliu. Likos uždarytas kalė MOKYS TIKĖJIMO
Hindusu,
kurie vieni kitus bai- ir vaiku, pražuvo o gal ir sužiurkes yra dvigubai prasipla
cija dasiprato kad jis turi ras
jime o dabar jo pati jeszko per
sei neapkenezia. Apie szimtas szalo ant smert kada Rusiszkas
PUBLIKINESE
tinę Amerike, nekaip gyvento
tis pas mergina. Staigai ateja
siskyrimo.
MOKYKLOSE
maisztininku
likos
sužeista
ir
laivas
“
Idigirka
”
nuskendo
jai.
Todėl, žilarkes padaro
in jos narna, padare krata ir
daugelis
aresztavota.
Keli
isz
Pittsburgh, Pa. — Czionaitiartimoje Hokkaido Japoniszku
žmoniems, kas miiuuta bledes
užtiko mylima po lova.
DIDELE KALĖDŲ DOVANA ne Mokslo Kamisija nutarė lai sužeistųjų mirs.
salų. Japoniszki laivai iszgialant 1,000 doleriu.
DARBININKAMS.
bejo apie 395. Laive radosi
kyti tikejimiszkus mokslus at
— Kanada kas minuta iszDU ANGLEKASIAI UŽmoka nasziem s, del ūžia i kimo
New Yorkas. — Atlantic ir einanti meta, kada mokyklos 4 UŽMUSZTI ER0PLAN0 apie tūkstantis pasažieriu. Bu
NELAIMĖJE.
MUSZTI.
vo tai visi žuvininkai ir ju szeipo 16 doleriu.
Pacific Tea kompanija, savi- prasidės po szveneziu. Klases
—- Sovietine Rusija padir
Wilkes-Barre, Pa. — Per nu- ninkai milžiniszku kromu bus laikomos bažnycziose prie London, Anglija. — Keturi mynos kurie plauke namo nuo
New Yorko žymiause mer ba po viena automobiliu kas
puolimą akmens ir anglių, li Amerikoj, iszdalins milijoną ir kuriu studentai priguli. Tasai lekiotojai likos užmuszti ka- žuvavimo.
gaite, Brenda Frazier, turi ant minuta.
kos užmuszti du anglekasei, puse doleriu savo darbiniu- planas likos užtvirtintas ne tik riszkam eroplane kuris leke in
Tamoszius Argill, 34 metu, isz kams kaipo Kalėdų dovana. per Katalikus bet Protestonus Southampton. Eroplanas patai —i Del Kalėdų iszdirbta a- kaklo deimantą kuris sveria —• Amerikoniszki eroplanai
Scrantono ir Mikolas Ostrovs Tik tie darbininkai aplaikys ir Žydus. Mokyklos Kamisija kė in balona kuris buvo pridru- pie 100 ’tukstaneziu visokiu zo- net 125 karatus ir yra vertas pernesza po tris pasažieriu®
Fabri milijoną doleriu. Yra tai žy kas minuta per mares in Euro
kis, 32 metu, isz Swoyersvilles, dovanas kurie dirba del tos yra tvirta kad tas prigialbes tintas su plienine virve ore ir boveliu vaikams.
kai
iszdirba
net
po
$4,000
ver mus deimantas vadinamas Jun pa ir kitus sklypus, ir po 20
ja
pataikė
ir
tas
buvo
priežas

jaunuomenei
prie
geresnio
gy

Payne Coal kompanijos kasyk kompanijos nemažiau kaip szeker.
— ------- svaru tavoro in ta laika, _ j
ties zoboveliu kas minuta.
tim nelaimes.
szis menesius.
venimo.
lose.
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dus žmogus gali suczedyt del1
Kol szi liepsnele užgeso, ;atostogų. Pagaliau — po tiek didžioji szio ramano dalyves
Rinkimas Paszalpai
saves ir savo szeimynos pini
žmogus spėjo nutraukti uždan- metu
:
— viena diena vestuves nieko apie tai nežinojo. Visos
gą o tankiausia gali dastoti pa- Aukų Vartojimu Raga ir parodyti savo gyvenimo invyko, kita diena ji liko nasz- szios kalbos joms buvo sveti
Liguistas, visu apleistas palydovei, kad szi ugnele jai le. Po gražaus, laimingo gyve mos.
guodones augszto dinsto savo
riaujancziose Szalyse žmogus, kuriam del jo negra dėge, — gal tik per ja, jos slau nimo, priesz daug daug metu... Mažoji buvo graži ir meili,
mieste ar miestelyje.
Motere 'turi intekme ant vis Turi kuogreicziausia proga
žaus veido niekad nebuvo szypKas ta tikrai gali žinoti ? Ar-gi visai nepanaszi in savo auklė
Kuomet prezidentas paskel- ,sojusios motei ys, gulėjo mir gymą, ji taip ilgai dege...
ko jeigu yra iszmintinga to- ingijimo
.
savo žemiszko turto
Tada jam saule nusileido o ne viskas isz tamsos, isz miglu, toja, in kuria ji žiurėjo, kaip in
del privalo apsaugoti savo vy (nameli) czionais Amerikoje be kares stovi tarpe Vokietijos, tie patale. Da. igeli metu var- jai — stebėtina — patekėjo. kaip ir žmogus kyla? Tikras
motina; o szi žiurėjo in kūdiki
rus nuo piktu draugu ir tan greicziau ne kaip Europoje. Francijos, Lenkijos, Suv. Ka ginta krutinę kilnojosi visisz- Ar-gi gautasis naujas vardas tik vienas dalykas tėra: Visu
kaip in savo jaunystes pasikar
kaus atsilankymo in visokes Ne tik ka czion galima nusi ralystes, Kanados, Indijos, kai pamažu. Bųt toji suvargusi butu ja, pakeitęs?
dalyku
pradžia
—
lyg
galas.
tojimą ...
sziadienines urvas kuriu ran pirkt savo locna nameli bet Australijos ir Naujos Zelandi krutinę neturėjo iszleisti pas Kai pažystamieji kalbėdavo Niekas
nežino
pradžios, Ja imdavo pavydas, kai ji
dasi visuose miestuose ir mies valdžia daro visokius stengi- jos, tai ant syk inejo galen, ne kutinio atodus o kol ligonis ne-įj jai
• apie “vyra,” kai daržovių paukszcziu praskridimas szale pamatydavo einant neszczia
teliuose. Bėt nekurios moterė mus kad ateiviams palengvint utralumo instatymas, kongrese buvo invykdes vienintelio szia- pardavėja pasakodavo apie lango. Pasirodo lyg szeszelis. moterį. Juk tai nuostabiausia
Gegužes men., 1937m. priimtas. į me akimirksnyje troszkimo;
les iszsikalba tuom, kad to ne ingyti taji pirkimą.
“pono” gyvenimą, liga, mirti Gal tik koks vienas tepastebi. isz visu žemes paslapcziu, —•
galima padaryti nes “vyras . Amerika duoda nepaprasta Tarp kitu dalyku., szitas in- Į jis neatitraukdamas akiu žiu — praeitas gyvenimas rodėsi Tokia pradžių visu net ir di kad kas tai viduje gyvena, au
statymas draudžia, linkima au rėjo in duris.
bobos neklausys.”
toks nepaprastas, nepažysta džiųjų invykiu, laimėjimu.
proga del musu vaiku. Ameri- kų kariaujanezioms szalims.
ga, juda, kaip pauksztelis ka
Gerai, bet jeigu vyras pail ke mokslas yra duodamas dy
Pagaliau durys atsidarė.
mas.
Jai
rodėsi
kad
ji
visa
tai
per

lena in kiąuszinio sienas; krau
sės ir prisidirbės kaip mulas kai del visu kurie jo geidžia. Praszymas auku medikaliszIndube skruostai iszraudo Ar ji buvo vedus? Ar ji žiu gyveno, kas tik pynėsi jos min jas teka isz vienos szirdies in
po kasdieniniam darbui, parei Nuo laiko, kada jūsų vaikai tu kai pagelbai, maistui ir drapa lyg ©žalia deganezios žvakes rėjo in ji, tokiomis pat akimis tyse; mažas ja suprantantis pa-1 kita; pagaliau pasirodo kudina namo, randa jame nepared- ri szeszis metus, valdžia jais noms palengvinimui žmonlsz- deganezios žvakes laikomi kaip žiuri moterys in savo vy sauli's tvirtino irgi ta pati.
]
kis,
lyg atsiskyrusi kūno dalis.
ka o motere apsileidusią, užsi- rūpinasi ir iszaukles juos ko kentejimo, pavėlinta jeigu pirsztai.
ra?.
.
Ji
galvojo.
..
O
jai.
..
O
Praėjus
keliems
metams,
to
Ji
norėjo pati ta viską pajus
gerusia arba pas kaiminka prie moksle ar amate. Tas viskas tokios aukos prisilaikys prie
Inejo kunigas ir notaras.■ gal... Savo mintyse ji seniai kvartalo žmones, kuriame ji ti.
I Todėl ji ir priglaudę rastaji
valdžios nustatytu taisyklių ir Szale lovos silpnai pradėjo
bonkos iguzutes, per ka neturi yra aplaikoma už dyka.
kūdiki.
*
jau
buvo
jo
žmona
—
gal
but
gyveno,
jau
visiszkai
mažai
tei
Tas reiszkia, pypsėti pauksztyte; o gal but '
padaryti paredko ir pagamin Amerika yra sklypu geru reikalavimu.
' jau dveji — penkeri arba net žinojo kaip ji tapo naszle? Ji Kai naktį jos augytine mie
kad žmones ar organizacijos,
ti vyrui valgi, susitinka vyra
buvo ponia teisėjo žmona; ja ,godavo priglaudus prie jos szoprogų. Jeigu ne jus patys tai kurios renka aukas vartojimui tai kliuksėjo isz pavirtusios’ 'deszimt metu?
susiraukusi ii- neužganadinta o jusu vaikai gali daeiti prie vi
bonkos bėgdami kažkokį vais Ar-gi jie negyveno kartu, sveikindavo, atiduodavo pride no galva — ji visuomet galvo
kada tasai vargszas pradeda sokiu urėdu, profesijų ir pa- szalyse, kurios dabar dalyvau tai. Lova drebėjo. Szale jos kaž nors ir atskiruose kambariuose rama pagarba; prie kavos ar jo, kad tai “naujas gyveni
ant bobelkos zurzet ir iszradi- guodones, ko Europoje sunku ja kareje, privalo užsiregis kas klūpėjo; szviesplauke gal bet prie to paties stalo, paga prie arbatos, ar sziaip moterų mas”, bet vis dėlto surisztas
truoti su Valstybes Sekreto va buvo priglausta prie antklo
net visokes priežastis ant jos, dastoti.
liau — dažnai — tame paczia- draugijoje, kilus kalbai apie su ja. .. Kūdikis jau pirmose
tada bobelka norėdama apsi Sztai ka jums ženklina .szitas rium, ir kas menesi privalo pa des. Ligonis padėjo ant jos savo me miegamajame dienas ir vyrus, arba meilužius ir ji in- dienose glaudėsi prie jos, lyg
gint, paleidžia savo “reidio” laisvas sklypas vadinamas siusti prislėgtus praneszimus, sulysusią, pageltusia ranka.
naktis kartu prabūdavo ? Ji li terpdavo pora žodžiu pastebė prie motinos o po metu pradėjo
ir pradeda vyrui kepti “bly Amerika! Ar kur geriau rasi teikiant pilnas informacijas a— Nusiramink; Atsistok! goni slaugydavo. Ji aprūpinda davo ka nors, ka tikra žmona sakyti: “mama!”. .
pie rinkimą ir iszdalinima au Atėjo ponai...
nus” kad nebagas suglaudęs
Mergaite iszrode jai panaszt
vo ji rubais, valgyti paduoda ir motina tegalėjo žinoti...
te? O už ta viską Dede Samas ku.
ausis bėga in artimiausia “Su
Atsikėlė
maža,
nors
jau
40
vo — nieko daugiau nebutu ga — Kiek vaiku tamsta ture- in mirusi jos vyra. Jis vis at
nori kad jo klausytume t ir už Aplikacija del užsiregistra
raminto ju Pleisa” ant pasilsio
metu
mergaite,
jos
plaukuose
lėjusi padaryti ir savo vyrui;; jai ? — Pasismalsaudavo viena, rasdavo nauju bruožu jos vei
laikytume! jo tiesas ir butumet vimo reik iszpildyti ant tam ti
ir suraminti savo nuvargusia
jau
matėsi
žilu
pluosztu;
indu

de, panasziu in jo... Ji insigerais vaikais.
kros Mankos, kuria galima be skruostai ir smaila nosis ro jis duodavo jai pinigu, žinoma. kita poniute ar moterėle.
duszia keliuose stikleliuose ra
gauti isz Valstybes Sekreto de nuovargi, be miego praleis alga, bet taip pat ir daugiau, Jeigu iszkarto ji iszraudusi vaizdavo, kad jis buvęs mer
mybes.
ka ji ir turėjo dabar galvoje.
ir pasakė tiesa — su laiku ir gaites tėvu.
Uaikrasztis iszeinantis Pary
Daugelis vyru likos szitokiu žiuje, Francijoj, vadinamas riaus (Secretary of State), tas naktis; bet taip pat ir dau Ir po sziu laidotuvių —nak szis atsakymas patekdavo in ji
Pagaliau ir miestelis užmir
Blankos geli pergyventu vilcziu, žuvu
budu iszvesti isz kelio ir lai “Paris įSoir” danesza kad Vo Washington, D. C.
što apie jas: žinojo tik tiek,
timis, gulint lovoj, mažame supinti nežinios rata.
taipgi aprūpintos del prislėgtu siu troszkimu.
mingos savo pastoges per nekambarėlyje, tęsęsi jos gyveni — Gaila, kad neturite vaiku, kad jos, gražiai gyveno. Kas
kietijoj siunta baisybe. Nuo
iszmintinga motere arba pasi kada kilo kare likos suszaudy-' mėnesiniu praneszimu.
Mirsztantis1 paėmė jos ranka mas, naujais pamatais, toliau. — sakydavo jai, — tamsta gi met, Visu Szventeje, jos keliau
liko girtuokliu ar paleistuviu ta Vokietijoj, Austrijoj ir Cze- Isz pirmu 50 paszalpiniu ir pritraukė mergaite prie sa Ji galėjo manyti kad taip visa mei motina būti.
davo in miestą, prie “tėvo ka
' draugyseziu, kuriu užsiregis ves. Ji stovėjo szale jo galvos.
ir užmirszo apie narna ir vai
po” pasimelsti. Kadangi jo»
da buvo... Visada ji jaute — Kodėl taip manote ?
kijoj 13 tukstanezei žmonių.
kus atsilankydamas namo ka Apie tai, kas dedasi Lenki travimą Valstybes Sekreto Sukaupęs visas jėgas, ligonis szvelnu savo vyro dėmėsi ir su — Matote, tamstele, isztiki- mirties diena buvo tik keliomis
da eina įgulti. Vaikai mažai pa joj, tai net szįrpulei ima žmo rius priėmė, net 44 renka au- isztare:
sirūpinimą ja. Tik dabar ji pri mybe, meile, pareiga žymu vi sanvaitemis vėliau už “duk
■ kas szelpti biednus Lenkijoj, 2
— Asz nor u vesti szia mer siminė skaitydavusi knygas suose tamstos darbuose.
žysta toki tęva o nuo motinos gų kada apie tai skaito.
reles” gimimo diena — nieko
neaplaiko mbtiniszkos meiles Daneszimai in Francuzisz- pareiszkia norą dalinti aukas gina.
kartu su juo, prisiminė gauta Aszaros pasirodydavo jos nebuvo tikresnio, kad tėvas
Jis turėjo pilna sanmone, at papuoszaleli — juk tai vis mei- akyse.
tiktai keiksmus todėl jeszko kus laikraszczius skelbiau buk■ Anglijoj, 3 Francijoj, ir viena
mirė netrukus po jos gimimo.
: Francijoj,
Av
“*1" '.- '
kitoms sakinėjo szaltai ir liteliai, kas,
d
,iUĮ£ ‘įpUjSUOa,
pasilinksminimo užkaboriuose
l
Taip ji augytinei ir sakydavo.
— Ak, įnsikiszdąyo
Gdynoje . suszaūdyta. 300 ,
jam,'
senam'
valdininkui
’
buvo
tarp pasileidusiu draugužiu miausiu Lenku. Krokave ir
neskaudinkit jai szirdies. Tai Viena, karta, keliaudamos iii
Neutral'isž
STStymas' priprasta. Jis(nekarta nesusto būti vestuvinis gyvenimas!
draugiu.
Kadaise, priesz daugeli metu žaizda, kurios nereikia liesti. miestą, jos sutiko jaun'a vyra,
daugeli kituose miestuose siun aprūpina sunkias bausmes už
jo
atsikvėpti:
bijojo
kad
mir

kuri augytine ir pamylo. Kele
'• Ir kokia ateitis gaili būti to ta Nazistu baisybes kad net
neiprisilaikyma prie jo ąprupi- tis daugiau nebeleis tarti ne buvo ankstybo pavasario die Deszimt metu gyventi ir ne
kiu vaiku? Patys galite inspe- kraujas stengsią gyslose, gir
na kai jie pirma kart susitiko. vieno kūdikio? Tur but bus tu tą metu vėliau ji pirma karta
nirnu. Asmuo, kuris nubaus vieno žodžio.
. atsiskyrė nuo mamos “paskui
ti. Todėl mielos moterėlės tu dint apie tai.
tas už peržengimą szitu aprūpi Po ketvirezio valandos mer Kovo diena, tai buvo, dar tebe- rėjusi nelaime. Apie tai nela
. vyra sekti.”
rėkite aki ant savo vyru ir gin Tūlas telegramas in ląiknimu gali but nubaustas nedau gina liko jo žmona. Ji pabu- žymejo žiemos žvėrių pėdsa bai mielai tekalbama. Man pa
Mama buvo jau sena, pražikite juos nuo pikto pakol da raszti danesza buk Vokiecziai
giau© $50,000 ir kalėjime paso cziavo jo drėgna kakta. Bet jis kai1. .. O gal tai kraujo pėdsa ežiai taip atsitiko.
•
lusi.
Bet ji ne kiek nenuliudoį
laikas >su saldžiais žodžiais ir paežiam mieste Varszavoje sukai? — Paukszcziai gūžinėjo— — Kai vaisiai pradeda dar
dintas ant. nedaugiau© penkių jau nebejautė...
savo pasielgimu.
argi tai ne pirmieji varnėnai? nesuauge kristi, tai blogiausia ! (kaip kitos moterys butu paszaude 37 tukstanczius Lenku metu, ar abiems bausmėms. Jei
Ji
liko
naszle
—
skaitė
ste

darusios) netekus savo szviesJuk žinote saldžios Jevutes, o beveik tiek iszveže in kon
korperacija, organizacija ar bėdamosi skelbimą laikraszty- — Varpai gaude apylinkes — sužinodavo ji isz treczios.
p laukes; ji džiaugėsi. Jos szirkad kožnas vyras tai yra dide centracijos abazus.
draugyste peržengtu instaty- je, kuriame ji buvo pažymėta miesteliuose . . . Velykų var Tokiu plepalu jai tiek ir tiek
dyje augo paskutiniai gyveni
lis “beibokas” ir reikalauja Badai Hitleris karta iszsima kiekvienas aficierius ar a- visai svetimu jai vardu; ji se pai? —- O žinoma tai buvo Ve tekdavo iszgirsti. Kita jos vie
mo žiedai — vaiku vaikai! O,
kartais paglostinimo kaip ma reiszke kad isztrems Lenkus
gentas dalyvaudamas peržengi te aszaru pilnomis akimis kar lykos ir jaunas vyrukas szale toje butu neapsiėjusi be trukszkokia brangi senute ji buvo!
žas vaikas o tada klausys savo kaip žiurkes ir sziadien pasi
me bias nubaustas. —F.L.I.S. sta, ji liūdėjo. Gimines ir kiti jos; ponas teismo sekretorius mo ir skandalu, j'i-gi iszgirdus.
‘‘mamytes.”
pakvietė ja pasivaikszczioti — tokius žodžius, ilgai ir tyliai Jos sielos grožis dar karta surodo kad ant tikrųjų Nazismas
lydėjusieji kuna in kapus kal sziadien laisva. Ji, apsivilkus verkdavo. Ji mylėjo vaikus la szvito vaiku meile. Jos pasa
tikrai pasiuto.
bėjosi apie ja taip, kad, jeigu, pertaisyta, modernizuota suk biau už viską. Ji negalėdavo kos sužavėdavo, sukeldavo di
Tūlas profesoris perspejineji butu girdėjusi, isz gėdos bu nele, kurios nublukęs mėlynu praeit ne vienos mokyklos, kad deli džiaugsma: dėl nedidelio
ja kad neužilgio, įgal taip už
PONAI
tu nuraudusi. Bet jos veidas mas taip gerai derinosi su žyd maži vaikucziai nesveikintu jos ūgio vaikai mane kad ji
szimta metu, žmones dirbs tik Yra geru dalyku būti mielabuvo baltas kaip ir nosine, ku ra dangaus spalva.
BIZNIERIAI!
jos. Visi ja pažino, buvo isz jos vienu metu su jais...
tai teturės valandas ant die szirdingu kitiems bet mielaszirria ji szluoste akis, ir tik szir- Ji visiką atsimena, gerai atsi gave kokiu nors dovaneliu.
Kai mirtis pabaigė gyveni
nos o gal ir mažiaus ir tris die dyste prasideda namie. NekuGeisdami apteikt savo
dis žmona... Vakar vestuves, mena, nors tai ir seniai butą...
Viena diena iszmete upes mo pasaka ir geroji senute ke
nas ant sanvaites arba, kad il rie politikierei kurie nežino
gerus kostumerius, pri
sziadien
laidotuves. —
Jis pasilenkia ir sako: “Pa srove in krantą kūdiki, kuri ji liavo juodame karste in žeme,
gis sanvaites darbo susidės tik kas tai yra mielaszirdyste,
valo isz laiko duoti atJi jautėsi, lyg pirma karta nele, ar galima tamstai pasiū priglaudę ir auklėjo kaip sava- niekas nežinojo, kad karstas
tai isz dvideszimts valandų szaukia: “Gialbekim nelaimin
spaudyti,
eidama prie Komunijos. Ne lyti szia gele? Asz manau ji
šlepe ne szeimynos motina bet
jidarbo. Arba kone puse tiek, ga Finlandija nuo prapulties ir
SIENINIUS
žiūrint puses prabėgusio am labai tiktu prie tamstos sukne To priglausto kūdikio augi tik nekalta mergina...
kibk sziadien darbininkai dir-j badines' mirties. ’ ’ Geras yra tai
—Verte B.
KALENDORIUS žiaus, ji buvo nekalta, užsida les.” — “Ak”, ji atsake: “ta nimas prarijo didele palikimo
ba ant sanvaites, tai yra po 48: Užmanymas ir mielaszirdingas.
rius. Niekas neiszrod.e jai taip suknele jau pasenusi. Bet ji isz- dali. Ji buvo priversta palikti
ANT 1940 M„
Valdžia davė Finlandijai kre
valandas.
stebėtina kaip szis daug ka ati rodo lyg moderniszka. Tamsta miestą ir iszsikelti provincijon,
ir iszsirinkt kokiu nori
Mes žinome ir be pono pro-; ditą ant deszimts milijonu do
dengiąs parodas invykis.
iszsirinkt.
joje iszrodai taip, kaip... kad tik pigiau galėtu pragy L. TRASKAUSKAS
fesoriaus kad žmones sziadien leriu ant suszelpimo o tame paGUD
AB
AR
LAIKAS
!kaip
...”
venti. Tai buvo tokia pat pava LIETUVISZKAS GRABORIUS
Atsiminimai
viens
po
kito
dirba po dvi ir mažiau dienu cžiame laike tukstancziai Ameužsikalbyt ir nelaukyt
“Kas, .kaip?”
sario diena, kaip ir susižiedokilo ir augo jos mintyse.
ant sanvaites arba tik po ketu rikiecziu neturi darbu ir ka
ilgai!
—
nes
kas
pirmes

Jis
iszblyszko.
jant.
Niekuomet ji nebuvo inNiekad ji nebuvo glamonėta
valgyt, kaip tai sziadien atsiti
res dienas ant menesio.
nis, tas gales iszsirinkti
“Kaip jaunoji!”
žengus in szi miesteli bet vos
to, kurio visos laukia. Niekad
Ar-gi taip isztikruju bus, tai; ko Clevelande kur žmones ba
puikesnius!
Jis
paima
ja
už
ranku.
Žiuri
atkeliavus, visi jau žinojo apie
jai nebuvo uždengtas stalas,
dauja.
yra didelis-klausymas?
kad kiti ji neužimtu. Kai vis in ja. Ji nežino ka sakyti, ka ja, lyg ji butu ten gimus. Pasa laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
'Taip, mielaszirdyste prasi
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
kas, 'kas ja mylėjo ir ka ji my daryti. Ji mėgina juoktis. “Ko kojo visi, lyg isz knygų skaity automobilius del laidotuvių, KrikAr daugelis žmonių sziadien;' deda namie. Bet jeigu mes tu
MAHANOY CITY, PA.
Vestuviu ir kitokiams reikalams. '
lėjo, žuvo, ji pateko pas szi li de! tamsta taip manai? Ne, tai dami, kad ji buvo neturtinga,
apmislino, kuom del ju yra,' rime užtektinai maisto ir dra
Bell Telefono Numetąs 78
>
guista žmogų. Priesz deszimti juokinga! Kaip jaunoji! Ko auksztos kilmes panele, kuria 520 W. Centre St. Makanoy City Į
Amerikas? Ar kada, mielas; panų tai pirma privalome satamsta taip žiuri in mane?” Jis priesz daugeli metu buvo ve
metu.
skaitytojau, užklausei saves viszkius suszelpti o jeigu turi
Žmogus buvo labai negražus atsake: “Asz noriu paklausti dos teismo valininkas; gyve
‘’‘Kuom ytra tasai Amerikas del me užtektinai pinigu tai priva
Nepaprastas Palengvinimas
12
ISTORIJOS
UŽ
25c
ar sutiktum būti manė žmo nimas buvęs neramus, buvo
bet
užtai ramus ir geras.
manes?” ir ar suradote ant to lome juos sunaudoti ant darbu
Nedarykia skirtumo terp vaiku
Reumatiškų Skausmų
Jie gyveno kartu, kaip dvie na...” Jie abu juokiasi, vaiksz- iszsiszbkimu, slaptos meiles...
atsakymą? Pavėlinkite kad del savo bedarbiu. Szalinkimes miliekia visus ligai. Velniszkas
bereikalingai raumenų
jums duotau nors trumpa atsa nuo Europos su abiem kojom. kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites ju skirtingu medžiu lapai, ku to... susiglaudė ir gražiai nusi Tik mirties patale vyras tesu Nekentėkite
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
o
rado
paczia.
Stebuklinga
kuczia.
žinojo klydęs, bet ne tik viską pasiekė nepaprastą palengvinimą
riuos vejas ątnesze in tamsu, teikė.
Jeigu gerai apmanstysime apie
kymą ant tojo klausymo:
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
skausmų, strėnų raumenų
atleidęs — pripažinęs svetima reumatiškų
Taip,
tai.buvo!
Ji
atsimena
Amerikas yra sklypu kur savo 130 milijonu gyventoju vienturte duktere. Nelabas vyras. nejauku kampa, kad ten jie pa
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
skaudėjimų vien išsitrindami’su
laike paprastu normaliszku tai neapverksime milijoną Prakeikimas. Delegatai pas grafa. mažu suputu. Juos szilde tik viską, lyg sziadien butu invy- dukteri sava ir palikes savo ge menų
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas liniUžkeikta skripka. Del tu, ka keti
ūmai suteikia laukiamą, pa
laiku, randasi del visu sziokis Amerikonu kurie silsisi kapuo na antra karta apsipacziuot. Pikta menka už žalios uždangos esan ke, nors jau deszimt, gal dvide- ra varda ir dar geresni turtą. O mentas
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonti liepsnele. Tai nebuvo meile. sziirits metu praėjo! Tada jis žmona norinti gerais darbais kuęiu jau išparduota. Todėl 'neati
tokis darbas —del tuja, kurie se Europoje.
Onuka.
PREKE 25c.
nusipirkite ir jūs bonkutę
Gal but tai palankumas. Gal buvo labai užverstas darbais. atsilyginti už vyro apgaudinė dėliodami
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
Mielaszirdyste prasideda na
gori dirbti.
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 1
MAHANOY CITY, PA.
Vestuves negalėjo invykti be jimu... Nors nei mažoji, nei Expellerio su inkaru ant dėžutės,
papratimas.
Uždarbis yra geras o pacze- mie.

Kas Girdėt
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MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines

Nėra Ko Stebėtis, Kad Prancūzai Yra
Nerviszki Žmones

Darbo Zinutės;

— Visi kromai mieste bus
laikyti atidaryti vakarais iki
Kalėdų, kad žmonis turėtu
daugiau laiko atlikti savo pir-j
kinius.
,
— Vagys vela pradėjo dar
buotis ir apipleszineti namus.
Ana nakti nežinomi piktadarei
apiplesze narna Jono Morbaus
102 W. Spruce uly., pasiimda
mi kelis dolerius. Palicija ty
rinėja apie vagius.

—■ Panedelije Pottsvilles
sude buvo perklausimas aplikantu del Citizens Popieru.
Apie 650 radosi sude su savo
liudinitojai'S, kad net visas sū
dąs buvo pripildytas liudintojais ir aplikantais.
—< Main, ulyczios kampas
puikiai iszredy'ta's su raudonais
žiburėlis. Darba atliko elektrikiszkas kontraktorius, Florijo
nas Boczkauskas, (Flo Elec
tric Co.,) isz miesto.

-—■ Utarninko vakara užsi
degė szante ant kalno bet likos
greitai užgesinta per ugnagesius. Bledes padaryta mažai.
3Villiam Becker, kuris
likos iszrinktas ant Registratoi’iaus, padekavojo už savo din®ta kaipo konsulmonas o in jo
vieta likos paženklintas Oscar
Althoff kuris valdo Elks teat
rą.

f

—• Mokiniai isz parapijines
mokyklos Szv. Juozapo, kurie
įsunkei darbavosi kad iszmokti
puiku teatreli, užbaigė savo
mokslą ir turės perstatymą szia
Nedelia 17 Decemberio, 7:30
vakare, parapijos svetainėje.
Kaip pasirodo isz parduotu ti’ kietu tai pribus daug" svutotnr
pažiūrėti tojo perstatymo. Inžanga tiktai 35 centai.
• —• Lietuviu Moterių Draugiszka Drauguve laikys savo
metini Bankieta ir Szokis 29 d.
Sausio (Jan.) 1940, Neco-Allen
1 hotel, Pottsville. iUžkvietimai
jau spaudomi ir bus iszsiunsti
už keliu dienu. Inžanga ant to
jo bankieto ir szokio $5 del po
ros, o pavieniui $2.50.
—i Franciszka Bobiniene
turėjo operacija Ashlando ligon'buteje, kaipo ir Margarieta
Szerksziene radosi po operaci
ją Locust Mountain ligonbuteje. Abidvi sveiksta greitai ir
.nefąžillgio įsugryž namo.
—• Vagys vela pradėjo dar
buotis mieste nes ana nakti ap
vogė narna advokato Frano
•Gallagher, ant 101 E. Mahanoy
Avė., isz kur pasiėmė apie 50
doleriu.
—■ Gerai žinomas del dau
gelio žmonių laiszkaneszis Or
rin A. Faust, likos skaudžiai
sužeistas automobiliaus nelai
mėje, arti Pottstown, Pa., ir
likos nuvežtas in tenaitine iigoribute del gydymo. Keli
szonkaulei ir petis likos Už
laužti.
— Ponia Elzbieta Malakau
skiene, isz Gilbertono, ana die
na lankėsi Mahanojuje, taipgi
atlankė ir “Saules” ofisą.

Pottsville, Pa. — Utarninko
vakara suvažiavo delegates
Moterų Draugiszkos Drauguves ant mėnesinio susirinkimo
in Neco-Allen koteli, Pottsvillej, ant kurio pribuvo didelis
skaitlis nariu. Tarp kitokiu nu
tarimu likos padovanota $50.
del pavieto raiszu vaiku ir $50.
del pavieto prieglaudos Szv.
Pranciszkaus sieratu prieglau
doj, Ateinantis susirinkimas,

MASZINOS
PRASZALINS

]

Finiecziai Nepasiduoda Rusams Musziuose Ir Kariauna Naršei

!

DARBININKUS
ISZ KASYKLŲ,
’ Washington, Pa.,— M'inksz■luju augliu ' kasyklosia kas

dien daugiau naudoje masziĮna's del Užkasimo augliu .'kas!
I sutrumpina darbus žmonių,
kūrinusia dirba apie puse mili
jono žmonių,, o ant kožno keturiu anglekasiu, vienas yra praszalintas nuo darbo, isz prie
žasties invedimo maszinu.
Daugelis senu anglekasiu ne
Jeigu nevidono eroplanai atlekia per Francijos rubežiu tenka darbu, kurie yra gerais
tai Paryžiuje elektrikine triuba taip garsei bliauna kaip Ark- anglekasiais ir supranta savo
aniuolo triuba ant paskutines dienos sūdo. Balsas tosios trin darbus gerai, o sziadien turi
kos galima girdėt net už 50 myliu aplinkinėje o kada gyven jeszkoti paszialpos nuo val
tojai ja iszgirsta net dreba isz baimes. Valdžia sako kad jos džios del iszmaitinimo savo
balsas yra per drūtas ir ketina permainyti ant minksztesnes szeimynu. Miestelei kuriuose
anglekasei gyveno, pradeda
triubos.
iszsitusztinet ir juos apleisti.
bus laikomas 9 Sausio, Shena“Saule” Geriauses
KASYKLOS SUSTOS
doryje. Po atlikimui savo rei
DIRBTI.
kalu Kalėdinis Diedukas apdo
Laikrasztis, Kuri
vanojo visas moterėlės su tin
Philadelphia, Pa.,— ReadįnSkaitau
30
Metu!
kamoms dovanėlėms. Ponas
go Angline Kompanija padavė
Vincas Baranauckas, isz Mipeticija
in suda, kad paliauti
Guodotina Redakcija:
nersvilles pagiedojo kėlės pui
Prisiuncziu tamistoms ^už dirbti Bear Valley kasyklas
kias daineles o jo dvi dukreles
mokesti už laikraszti “Saule,” aplinkinėje Shamokin, Pa.,
taipgi padainavo puikiai. Dvy
kuria jau skaitau per 30 metu kurios neapsimoka daugiau
nukes Geraldina ir Shirley
ir persitikrinau, kad tai yra dirbti, nes turi mokėti apie
Butts, isz Seltzer City puikiai
geriauses Lietuviszkas Laik- 50,000 doleriu taksu už žeme,
paszoko. Po atlikimui biznio
rasztis kokis iszeina, ir nega- o pelno neturi isz ju ir turi
moterėles susidrutino skania
lecziau be jo apsieiti ir laukiu net 24 milijonus doleriu skolos.
vakariene.
jo nekantrei pakol pareina. Todėl, meldžia sūdo, kad pavė
Perskaitau visa pakol ji pade lintu ta žeme parandavoti ki
SVEIKATA LIGONIAMS
du. Su pagarba, jusu senas tiems.

Finiecziai savo narsumu nustebino visa svietą nepasiduodami milžiniszikai Ruslszkai
meszkai sudraskyti ju tėvynė. Ant kaireses matome viena isz Finiszku kareiviu, jauna vyru
ką, kuris pamėtė mokykla kad stoti glitoje su savo draugais apgynime savo nelaimingos tė
vynės. Ant deszines puses mat ome viena isz Finiszku maszininiu kareiviu kuris yra pasislė
pęs krūmuose szaudydamas in prįsiartinanezius Maskolius. P agal paskutinius telegramus isz
kares lauko, tai badai Finai paėmė kelis tukstanezius Rusu in nelaisve ir užmusze dideli
skaitli.

$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. 160 Keturiolika istorijų *No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 126 Penkios istorijos apie
kus apraszį znas, didele knyga, 404 Doras gyvenimas; Priversta links p?e Po laikui; Onytės laime; Per nepuslapiu. Popierinei apdarai.
50c mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys atoarguma in balta vergija; PusiauNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke
minaliszka*. apraszymas, 202 pus. 35c kuris buvo protingesnis už savo poną. medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
No. 103 Vaidelota, apisaka isz 61 puslapiu .............................. 15c mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
No. 127 Trys istorijos apie Duk esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
pirmutines puses szimtmeczio, iszimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa tė pustyniu; Peleniute; Du brole) nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
No. 128 Dvi istorijos apie ValdiNo. 104 Trys istorijos, apie Ne
No. 161 Keturios istorijos apie
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
ti s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
No. 129 Keturios istorijos apie Ant prapulties kranto; Mistras ir
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
sk rtumo terp vaiku ir milekia visus toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- dideli ponai. 105 puslapiu. ... ;25o
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- nus prigauna. 58 puslapiu..... 15»
No. 162 Trys istorijos apie Bai
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
No. 132 Trys istorijos apie An- si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
Knygute kuri apraszo 350 visokiu skaitytojas,
DIDELIS jBREKERIS SU klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis,
karalių ir jo vienturte duktere; Nela gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 22 puslapiu ................................. 10o
JONAS LANKAS,
su apraszymu del ko jos yra varto
STOJO DIRBTI.
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c
jamos. Taipgi su dabartines Europos
No. 163 Penkios istorijos apie
isz Colp, UI.
grafa; Užkeikta skripka; Del tu
Summit Hill, Pa- — Didikis pas
ui u
l>
,, lapių
No. 133 Dvi istorijos apie_ Ne Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
ka ketina antra karta apsipaeaiu^t-j užmokamas" žiedas ir Apie
parodo vandenio, oro ir saušžefnio
— Amerike randasi 10,000 centraliszkas brokeris kuriame Pikta Onuka.................................. 25c ksni, 62 puslapiu......................... 15c Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
vyras. 137 puslapiu................. ;25o
No. 106 Penkios istorijos, apie
nes. Preke 35 centai arba 3 setai visokios ruszies vabalu, kurie dirba apie 3,000 darbininku, tu
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 164 Septynos istorijos apie
už $1.00.
padaro bledes žmoniems kas rėjo sustot dirbti isz priežas Dorybe
veda in laime; Szaltiszaiti, 43 puslapiu ................................. 15e Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
M. Žukaitis
ties nesupratimo darbininku su Debesėlis. 77 puslapiu.................20c
minuta ant 3,000 doleriu.
Dean Rd. Spencerport, N. Y.
No. 139 Trys istorijos apie Už kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
virszininkais. Badai krekeris No. 107 Keturios istorijos apie puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
dirbo daugiau naktimis ne kaip Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turici- Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
HlT P II
1
O C1
MAHANOY CITY | dienomis kas visai buvo nerei neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū No. 140 Keturios istorijos apie No. 165 Asztuonios istorijos apie
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode!
kalinga todėl daugelis žmonių darbininko. 182 puslapiu..........35c Maža katiluka, Lietuvos skausmai Baltraus
neleido in Dangų. Bausme
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. I už szyksztuma. Mažo sziaucziaua
SHAMOKIN
pasilikdavo be darbu.
pinusi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 64 puslapiai ...............
20c j didli reikalai. Senelis. Dienos ken
i
M Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite lt
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo
No. 141 Keturios istorijos apie tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis Kalvi Paszkii; A.tsitikimas senam Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
Gavo Jr.rfis;
Galinga ypata galybe meiles; dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 166 Trys istorijos Sunue
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi Nikitas. 61 puslapiu ................. 15c
Dovana Už
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
No. 142 Trys istorijos apie Pa Geras Medėjus.....................
15e
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
veikslas
gyveninio; Nuopoiei Mateupuslapiu....................
15c
Gyvulius
No.
168
Devynios
istorijos,
sa
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
No. 112 Trys apisakos apie pini piu ............................................... 15c paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelVagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
No. 144 Penkios istorijos apie
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
kad ant giaro neiszeitu; Kaip JoniszRanka
apveizdos;
Nedaejusia
žudins

Juokingi szposelei, Kaip traukt gikei pavogė naktini sarga; Atidengta
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c ta; Paskutine vale motinos; Pakut- žudinsta; Žmogus be szirdies; Užninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka
No. 113 Penkios istorijos apie
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel Bernadina. 61 puslapiu............ 15c Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; SteNo. 145 Trys istorijos apie Vel buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pu!nias; Kas man nakci acitiko (dzūko
pasaka); Užliekos isz senovės pada niszkas malūnas; Kaip studentas lo ku skaitymu. Apie 100 pus........ 2M
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga
No. 170 Asztuonios istorijos ajisri atrado žemgali. 64 pus.
25c puodą; Dainele. 47 puslapiu - ..15c
pie Barbele; Mokytoja; VelniszkaNo.
146
Dvi
istorijos
apie
Auka
No. 115 Puikios istorijos apie
tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganKantra Alena; Motyna eiles; Gudri Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti..
czio kudykio; Herodas Boba; Kas neMerga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 61 puslapiu ................................. 15c
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevn;
mas kunigo, istorija isz kares; VargNo. 147 Trys istorijos apie Ra Per tamsybe in szviesa; Pasitaiszo paskutinis skatikas; Juokai. gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir sias prasižengėlis; Duktė malkakerPreke ........................................... 15c Stebuklas. 74 puslapiu ............. 20c
ežio. 121 puslapiu ..................... 25e
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 148 Dvi istorijos apie Joną
N<. 171 Vieniolika puiku htoripuikus apraszymas. 119 pus....15c ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
duoti
Kalėdų
No. 117 Septynios istorijos apie lapiu ............................................. 15c iu (su paveikslais), apie Džiaugsmai
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
No. 150 Keturios istorijos apie ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig’®
butu
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
ir aplaikytojas
181 puslapiu......... ...................... 35c slaptį. 61 puslapiu................... 15c Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
No. 151 Penkios istorijos apie su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
118 Istorija apie Ali Baba ir
butu isz juos
užga
Jau ketvirtu sykiu in laika 40 No
Vaitas
Szvilpikas; Pas merga; Gra siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
R azbaininku. 45 puslapiu.. .15c
penkių metu Luella Padgett, No. 119 Keturios istorijos apie žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25o
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c
No. 172 Dvi istorijos apie Dukt®
isz Kellerville, 111., aplaike pir Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
V
’
ena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas.
mutines dovanas ant parodos 62 puslapiu................................... 15c mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 puslapiu ....................................... 15e
gyvuliu, kuri buvo laikoma No. 120 Dvi istorijos apie Valu puslapiu ....................................... 15c
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
gos
dabar pama
szimet National City, III. Ji sto kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 No. 153 Trys istorijos apie Gai mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
vi su savo numylėtu versziuku puslapiu ....................................... 15c luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15»
rinkimą
ei
No. 121 Trys istorijos apie Trys puslapiu ....................................... 15c
No. 174 Trys istorijos apie Ku
kuris sveria! 1,125 svarus.
Valkijozai; Iszmintinga rodą; ApNo. 154 Trys istorijos apie Jo nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
ir
lengvu
ikialbtojas.
63 puslapiu......... 15c nukas Spekulantas; Kryžius prie r- klis.
220 puslapi...,............... 35®
—■ Amet.ke skerdžia k as No. 123 Septynios istorijos apie peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus No. 175 Pasiskaitimo knygeles
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis lapiu ............................................. 15c
minuta po tris gyvulius ant grabelis;
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
Drąsus szuo; Kolera; Sene
No.
155
Puiki
istorija
apie
Sza
Piemenelis;
Isz ko susidarė Anglia
ukiu.
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či kinas nedora?žyda. 136 pus....25c
(su
paveikslais)
; Kaimiecziu Aima—■ Amerikonai iszduoda po gonus. 45 puslapiu................... 15c
navymai;
Eiles;
Kokeis
budais apga
No. 157 Juokingus apraszymae
No. .■’.24 Dvi istorijos apie Dvarivikai apgauna žmonis; Prietarai
po
viena
doi
eri
kas
minuta
del
apie
Savizrola;
Didis
klasteris.
46
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA
ne Pana ir Apie Baisi istorija.
61
15c Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi*
visokiu žaič imu.
puslapiu ....................................... 15c puslapiu ...............
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
Preke ...................
Ita
—■ Kanai la surenka kas mi No. 125 Trys istorijos apie Pa No. 158 Keturios istorijos apie
nuta po 5 dolerius taksu už rei- skutinis noras; Septynis brolius; Var Kapitonas Stormfield danguje; Pa
W. D. Boczkauskas-Co.
ginga žmogaus sunu ir razbaininka [ bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vadio aparatu,.j
Mahanoy City, Pa.
62 puslapiu ................
15c gis. 60 puslapiu............ ............ 15c

|W.
į’i C. Hack & Sons

fe

Keturis Kartus
Puikius

Tinkama ir
Naudinga
Kalėdų Dovana

Neužsimoka
bile kokia
dovana, bet tokia kuri
naudin
ga
tokios dovanos
palinksmintas ir

nėdintas. Todėl patariama suteikti
dovana kokios elektrikines naudin
prietaisos. Ateikite

tykite dideli pasi
visokiu
ektrikiniu prietaisiu
kokiu
budu jias galima nupirkti.

"SAULE ” ma: ianoy CITY, pa.

atsibaladojo, szukaudami isz plyszius, szakotus, kaip žaibo,
Geriausios Kukorkos Amerikoje
aludes, neinmanomai prisigėrė. spindulius. Toliau ir auksz-*■■■■--------Patyrė, kad pražuvo paskuti cziau už viską, mažiau, bet
nis gabalas aukso, jie kiek pra aiszikiau, negu ryto debesys, [
blaivėjo, nors tiek, kad jie ga miegojo mėlyname danguje j
lėjo pasigavę 'Glūką nuožmiai aukszcziausios 'kalnu virszunes1
------<
muszti .per ketvirti valandos; ’ amžino sniego.
pasibaigus muszimui, jie in- Auksine upe, kuri prasidėjo
puole in kėdės reikalavo Glūką isz auksztumos, kur sniego ne
pasiaiszkint. Glūkas 'papasako buvo, jau beveik visa buvo pa
Parasze John Ruskin,
jo viską, bet jie, be abejo, neti unksnėje; visa, iszskiriant pa
Verte A. Kar tanas. kėjo nei vienam žodžiui. Jie ežius aukszcziausias szvirkszvel ji musze, kol ju rankos pa nes, kurios kelsei, kaip lėtai
vargo, tada nusverdejo lovon. rūkstanti durnai virszuj vanRyta-gi nuoseklus laikymasis denpuolio ir- nuplaukė neaisz“Ne,” tarė nyksztukas už
savo žodžio kiek intikino juos; kiais vainikais su ryto veju.
baigdamas; “ne, nebūta ge
greitos pasekmes isz to iszejo,
In fa vieta ir tik ta viena,
riau.” Tai pasakęs, nyksztu
kad tarpe dvieju broliu iszkilo Hanso mintys ir akys buvo at
kas pasisuko du sykiu po tris
ginczai riszimui kėblaus klau kreiptos. Užmirszdamas, kaip
pėdas in viena ir kita kambario
symo, kuris ju bandys savo lai toli jam reikės nueiti, jis pra
puse, keldamas kojas labai
me pirmiau. Barėsi ilga laika dėjo neapgalvotai greitai eiti,
auksztai ir nuleisdamas smar
ir ant galo, iszsitrauke kardus kas ji labai nuvargino pirmiau
kiai žemyn. Toks nyksztuko el
.pradėjo kovoti. Sukeltas triuk- negu jis buvo užlipęs pirma ei
Ant International Livestock Show, Chicage, (gyvuliu pa
gimasis davė progos Glukui
szmas sujudino ir kaimynus, le žaliuojaneziu ir neauksztu rodoj), atsižymėjo szitos keturios jaunos merginos kaipo ge
apsimislyti ir, nematydamas
kurie, negalėdami numalszinti kalvu. Dar blogiau, kad jis, už riausios kukorkos Amerikoj. Jos yra: isz kaireses stovi Masi
didelio reikalo žiūrėti in mažajuos, paszauke policija.
lipęs tas kalvas, nustebo radęs na Koons, 18 metu, isz Fairmont, Mont., Lydia Brown, 19 me
ji sveczia su baime ir jausda
Hansas, iszgirdes policija, didele pluta ledu, kurios buvi tu, isz Eugene, Ore., Katre Barnes, 17 metu, isz Moultrie, Fla.,
mas kad žingeidumas pergali
sugebėjo pabėgti ir pasislėpti; mą jis visai nežinojo, nežiūrint, ir Betty Freeman, 16 metu, isz Pikeville, Tenn.
nusistebėjimą, jis užmanė pa
Szvarcas-gi buvo nuvestas pas kad jis tuos kalnus gerai paži
klausti ypatingai mandagu
policijos virszininka ir nubaus no. Ledai plito nuo jo iki pra lys prisidėjo greitai prie nuo negyvėlio, bet ruožai ir susi
klausymą.
tas pinigine bausme bet kadan džios Auksines upes. Užėjo le vargio. Žvilgsnis po žvilgsnio traukė raukszles ant jo veido
“Maldauju, pone, ar nebuvot
gi buvo pragerės paskutini dyną jis su drhsa prityrusio jis mate iii buteli vandens, ka reiszke desperacija. “Van
jus mano statine?”
centą vakare priesz tai, todėl kalnieczio; bet jam rodėsi, kad banti prie juostos. “Trijų !la- dens!”, asz mirsztu.”
Iszgirdes tai, mažasis grei
buvo inmestas kalėti kol užsi jis niekad savo, gyvenime nebu szu gana,” pagaliau tarė sau:
“Asz neturiu nei kiek,” at
tai apsisuko ir ėjo tiesiog prie
mokės.
vo ėjas per to'ki keista ir pavo “asz galiu pavilgint nors lupas sake Hansas; “tu atgyvenai
Glūko ir iszsitempe in pilna sa
Kai Hansas iszgirdo kad jinga ledyną. Ledas buvo la su tuo vandeniu.”
savo gyvenimo dali.” Jis per
vo diduma.
Szvarcas yra kalėjime, jis la bai slidus ir isz visu plysziu Jis atkimszo buteli ir jau kė žengė gulinti kuna ir paszoko
“Asz,” sake mažasis žmogus,
bai džiaugėsi ir thojau nutarė girdėjosi nuožmus vandens už lė prie lupu, kai jo akys puolė tolyn. Ir sužaibavo mėlyni žai
“esu Auksines Upes •Kara
eiti prie Auksines upes. Dabar imąs; ne kalnu ar tykus garsas prie daigto, gulinczio ant ak bai rytuose kurdu pavidalais;
lius. Tai pasakęs jis vėl apsi
jam buvo didelis uždavinys, bet kintas ir auksztas, pakilęs mens prie pat jo kojų. Jis ma perkūnas įtrenkė tris sykius
suko ir nuėjo pora sykiu po
kaip gauti szvensto vandens. kai kada in banguota laukine ne kad tas daigtas judėjo. Tai per visa dangų, palikdamas
apie szeszes pėdas, duodamas
Jis nuėjo pas kunigą, bet tas melodija ir vėl nulūžtas in buvo mažas szunytis, grei- tamsia vienodai sunkia neper
laiko iszgaravimui padarytai
negalėjo duoti szvensto van trumpas melancholiszkas gai cziausia dvesiantis nuo trosz- matoma spalva. Saule leidosi;
nuostabai isz jo klausytojo gal
dens tokiam apsileidusiam das, ar staigius szuktelejimus, kulio ir jau paskutinėse kan- puolė ji in dangaus skliautus,
vos. Po to jis vėl priėjo prie
žmogui. Tada Hansas nuėjo panaszius in baisa žmogaus cziose. Jo liežuvis buvo isz- kaip raudonai karszta pilike.
Glūko ir stovėjo ramiai lyg
bažnyczion ant jniszparu ir nu skausmuose ar nelaimėje. Le kisztas, žandai sausi, iszsitieUžimąs Auksines upes vis
laukdamas kokios pastabos kai
duodamas, kad žegnojasi, pasi das buvo 'suskilęs in tukstan- ses ir daugybe juodu 'skruzdžių smarkiau girdėjosi Hansui. Jis
del jo praneszimo.
vogė .puoduką szvensto van czius klaikiu vaizdu, nei vie apspitę apie jo lupas ir snuki. stovėjo ant kraszto plyszio, per
Glūkas nutarė ka nors saky
dens ir tuojau gryžo namo per- nas kuriu, Hansas mane, nebu- Szunyczio akys atsisuko in bu- kuri tekejo upe. Jos vilnys bū
ti, nežiūrint, kas bus. ‘1 Asz ti gaW^um. _ __________
vą. nepanaszus in paprasta le te|i, kuri Hansas ]|ajke rankoje. vy pripiltos, raudonos saulelaikiu Justi Didybe esat visai
Ant rytojaus jis pabudo do Skeveldra. Rodėsi, kad tos Hansas pakele buteli, nugėrė, dos. Vilnys purtė savo virszu
sveikas,” pasakė Glūkas.
priesz saules tekėjimą, inpyle Skeveldros buvo ypatingu ir paspyrė szunyti sb koja ir nu nes, kaip ugninius liežuvius ir,
‘ ‘ Klausyk! ’ ’ tarė mažasis
szvensta vandeni in tvirta bu keistu iszvaizdu — nuolatos ėjo tolyn. Jis nežinojo kaip ten lyg liepsna kraujuotos szvie
■žmogus, nenorėdamas atsakyti
teli, pasiėmė du buteliu vyno atrodaneziu in gyvas formas, buvo bet jam atrodė kad keis sos, spindėjo jos putos. Vilnių
in mandagu paklausyma. “Asz
ir kiek mėsos, viską susidejas iszkraipytas ir pasitycziojan- tas .szeszelis ant syk perejo garsas smarkiau ir smarkiau
esu Karalius, ka jus mirtini
in pintine ir užsžimetes ant pe- czias. Daugybe apgaulingu sze- skersai mėlyna dangų.
veike ant jo jausmu. Jo smege
žmones vadinat Auksines upes.
cziu, pasiėmęs lazda iszejo iii szeliu ir viliojaneziu szviesu Kelias vis darėsi statesnis ir nys vis daugiau svaigo nuo
Pavidalas, kuriame asz buvau
žaidė ir plūduriavo aplink ir blogesnis; kalnu vejas vietoje nuolatinio griausmo. Drebėda
kalnus.
ir kuriame jus mane matėt, tu
Iszeinant isz miestelio jam pro iszblyszkusiai mėlynas kal gaivinimo rodėsi puczia karsz- mas, jis iszsitrauke isz pajuos
rėjau asz nuo piktumo svetimo
DU OFISAI:
Turiu
reikėjo praeiti kalėjimą ir kai nu virszunes, spindėdami ir ti in jo krauja. Kalntf vanden- tęs
buteli
ir pagialbininke
mete
in viduri
MAHANOY
CITY; Prieinamos
516 W. Spruce St.
moterems.
karaliaus, nuo kurio užbūrimo
kladindami
keleivio
akis.
Jo
jis pažvelgė in langus, ka-gi jis
■puoliu garsas girdėjosi jo au upes. prekes.
Jam
tai bedarant,
ledo
Bell Telefonas
149
jus mane ka tik paliuosavote.
TAMAQUA,
PA., jo
439kuna:
Willingjis
Street
daugiau matys, kaip Szvarca ausys prikuro ir galva apsvai syse, kaip kokis pasityczioji- szaltis
nukrėtė
pa
Kiek asz macziąu tave ir tavo
Bell
Telefonas
532-J
žiūrinti pro grotus ir visai ne go nuo nuolatinio bėgimo ir ūž mas; bet vandenpuoliai buvo sverdėjo, surėkė ir nupuolė.
atsineszima prie tavo netikusiu
imo nematomo vandens. Tos toli, tai jis kas minute labiau Vandenys apsupo jo rėksmą.
ramu.
broliu, duoda man noro tar
“Labas rytas, broli,” tarė visos varginanezios aplinkybes troszko vandens. Dar viena Ir upes vaitojimas nuožmiai
nauti jums, todėl klausyk, ka
Hansas, “ar neturi kokio insa- didinosi tolyn jam beeinant; valanda praslinko, kai jis vėl kėlėsi nakties tamsumon, kai
asz tau sakau. Kas užlips in
kymo Auksines upes kara ledas skilo ir žiojosi in naujus pažiurėjo in buteli, esanti pa- jos vandenys tekejo per
virszune to kalno, isz kurio jus
liui?”
plyszius prie jo kojų, judanti szoneje; dar buvo puse butelio
—: Toh aus bus :—
matot pradžia Auksines upes
Szvarcas grieže dantimis isz spiraliai lingavo aplink ji il vandens; bet tai daug daugiau
ir inpils in upeli paczioje pra
piktumo ir purtė grotus su vi su trenksmu griuvo ant jo ta negu trys laszai. Jis sustojo atdžioje tris laszus szvensto van sa savo spėka; Hansas-gi tik ko. Nors jis pergalėjo visus pa
kimszti buteli, kai vėl jam pa NAUJOS MIKALDOS
dens, tam, ir tik tam vienam,
juokėsi, isz jo ir patarė jam bū vojus ant baisiausio ledyno ir sirodė kas nors judantis ant
KARALIENES
upe pasidarys auksu. Kam ne ti patogiai, kol jis sugrysz ir blogiausiame ore, bet su naujai
kelio, virszuj jo. Tai buvo gra
nusiseks pirma syki, tam ant
PRANASZYSTES
vėl užsimėtės pintine ant pe- spaudžianeziu baimes jausmu žus vaikas, pusgyvis ir iszsitieros progos nebus; ir jeigu kas
cziu, paskalavęs szvensta van ir panika jis szoko paskutini le ses ant uolos, alsuojant kilno
inpiltu neszvensta vandeni in
deni Szvarco akyse, kol van do plyszi, puldamas ant kietos josi krutinę nuo troszkimo, Yra tai stebėtina knygute nes
joje randasi daug teisybes ir
upe, tas 'bus pergalėtas ir jis
duo paliko putotas, numarsza- kalno žemes, visas nuvargęs ir akys buvo užmerktos o jo lupos
jau daug atspėta kas buvo
pavirs in juoda akmeni. Ta pa
drebėdamas.
vo geriausiame upe.
iszdžiuve ir deganezios karsz
pranaszauta, ir toliaus tos prasakas, karalius Auksines upes
Isztikro, tai buvo rytas, ka Jis ‘buvo priverstas palikti cziu. Hansas pažvelgė in kūdi
naszystes pildosi. Prisiuskits
nusi'gryžes ir nieko nepaisyda
da kiekvienas galėjo jaustis savo maista, kuris buvo pavo ki, atsigėrė ir nuėjo sau. Ir
25c. stempomis o gausite per
mas nuėjo tiesiog in kanszlinksmas ir neturėdamas min jingu apsunkinimu einant le tamsus pilkas debesys užėjo
paczta.
cziausias liepsnas kakalio. Jo
ties jeszkoti Auksines upes. Ly dynu, tai dabar nebuvo dau priesz saule ir ilgi, lyg žalcziai,
figūra paraudo, pabalo, pasi
gios eiles rasotu miglu gulėjo giau kuo atsigaivinti, kaip tik szeszeliai slinko auksztyn kal • W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
darė permatoma, spindinti — palei kloni, isz kuriu matyti atsilaužus szmotelius ledo ir
MAHANOY CITY. PA.
nu pavirszio. Hansas, kovoda
liepsna 'smarkiausios szviesos
buvo kalnai. Žemutines kriau- sziulpiant juos. Vis-gi tas nu- mas už kiekviena žingsni, lipo
— atsistojo, sudrėbėjo ir pra
szes kalnu buvo apdengtos malszino jo troszkuli ir valan auksztyn. Saule leidosi, bet C. F. RĖKLAITIS
puolė. Karalius Auksines upes szviesiais pilkais. szeszeliais da poilsio atgaivino jo kuna,
oras rodėsi nei kiek neatvėsta; Mahanojaus Isztikimiausis Graborius
buvo iszgaraves.
vargu atskiriamais nuo pludu- su pasiryžimu ir nepergaliama oras szvyno sunkumu spaude :: Gabiausias Balsamuotojas
Geriausis Ambulance
“O!” szuktelejo vargszas riojanczio, garo laipsniszkai godumo dvasia jis vėl pradėjo
jo kakta ir szirdi, bet tikslas
patarnavimas s z i o j
Glūkas, bėgdamas prie kamino kylanczio augsztyn, kol pasie savo varginga kelione.
apylinkėje.
Bile ko
jam buvo arti. Jis mate versme
žiūrėti nyksztuko. “O, varg kė saules spindulius, kurie, at- Dabar jam reikėjo lipti tie
kiam laike; diena ar
Auksines upes prasidedant isz
nakti. Visada turi pil
szas vargszas asz! Mano stati simuszdami in asztrias uolu in- siog- auksztyn per ruožą rau
pakalnes neaukszcziau, kaip
na pasirinkimą metane! Mano statine! Mano stati laužas, driekėsi rausvom spal donu pliku uolu, kur nebuvo jo
liszku ir kieto medžio
I penkis szimtus pėdu nuo jo. Jis
Grabu. Laidoja nu
ne”.
vom prasimuszdami tiesiog kiu žolių palengvinimui, ar isz- sustojo minuta kvapa atgauti
mirėlius pagal naujau
III
sia mada ir mokslą.
pro vilycziu pavidalo puszis. sikiszusiu kampu nors coliui ir vėl szoko užba gti savo už
Kaip ponas Hansas ėjo prie Toli virszuj matėsi suskilusios paunksnes nuo pietines saules. duoti.
Auksines upes ir kaip jam
rausvos, lyg pilys, uolos ir vir Buvo jau po vidurdienio ir sau Tuo momentu neaiszkus
sekesi.
pėdamos, szokdamos, sudarė les spinduliai smarkiai plake szaukimas pasieki; jo ausi. Jis
Auksines upes karalius vos daugybe fantastiszku formų statu kelia o visa atmosfera atsigryžo ir pamite žilagalvi
spėjo taip nepaprastai pasisza- su ruožais saules apszviesto buvo persisunkusi karszcziu ir seni, iszsitiesusi ant uolu. Jo
linti, kaip Hansas ir Szvarcas sniego, iszduodanezio per uolu labai rami. Baisiausis troszku- akys buvo indube. veidas kaip

Auksines Upes
Karalius
1,
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Arba Juodieji
Broliai

i

I

Vizos Svecziu Isz
Kariau janeziu
Szaliu Pailgintos
| Klausimais:—Mano gimtine
Į szalis yra Lenkija. Asz perei
tu metu atvykau in Suvien.
Valstijas matyti Pasauline Pa
roda. Sziadien asz negaliu
gryžti in Lenkija, kiton pusėn,
į
TARADAIKA
į mano viza iszsibaigia in du mej nešiu. Ar galiu praszyti leidi
Arti Skrantu vienam miestelyj mo czionais nuolatai apsibūti?
AtsakymasPo insta tym u
vaikai alkani,
ateivis negali pamainyti jo im
Baisei nuskuria ir basi,
Nuo motinos suvisai apleisti, igracijos stovi. Pasilikti czio
Per kaimynus muszti ir stumti. nais nuolatai, tamsta turėsi ap
Toji valkata szeszis vaikelius leisti Suvien. Valstijas iszvyw.ti in svetima szali ir tada pra
turi,
szyti
regularisZkos immigraeiBet ant tuju sierateliu nežiūri,
Ba tieji vargszai tėvo neturi, jos vizos. Gal prisieis laukti
Kuris jiems nesenei mire. labai ilga laika. Tiek daug ap
Vai motin, kad tu prasmegtum, likacijų gauta po Lenkijos kvo
Kad kur sprandą nusisuktum, ta, kad ta kvota ant daug metu
Praleidi procia nebaszninko, jau iszsibaigus', net ir norma
liais laikais, bet. ’suprantama,
Ir jeszkai sau vyro kito.
Toji bobele jau po sudu buvo, kad labai daug tu praszytoju
negales apleisti, arba iszvažiuoiu gerai nubausti gavo,
ti isz Lenkijos. Gal tas su
Gerai užmokėjo,
trumpins laika.
Ba pinigu turėjo.
Jeigu negali vykti in svėtiBujok, bujok su pasiutėlė,
ma szali, ir fenais laukti vizos,
Tu kvaila avies galvele,
Netrukus pinigus praszpicuosi, tai patariame praszyti pailgin
Ir didelio vargo sulauksi. imą įsveczios vizos. Galimas
daigias kad tavo viza bus pail
Pataisykie tuojaus savo gy
ginta pkol tamsta galėsi suvenimą,
gryžti
namon.
—F.L.I.S.
Tegul buna tam valkiojimui
gana,
Nedarykie sarmatos del savo
vaiku,
Ne del visu aplinkiniu
Lietuviu.
Tu mislini kad savo vyra
palaidojai,
Tai kaip ant szimto arkliu
užsedai?
Vai tu neiszmanele, visi isz
^^kives juokėsi,
LINKĖJIMAI!
Ir isz taL^^Kieigimo
"
delkaleduir
piktinasi.
NAUJU METU
Geriaus, tykiai sėdėk,
Vaikelius savo prižiūrėk,
-Kokiu da nebuvo Lietu
O Dievuli mylėk,
viu kalboje ir busite užga
Tada žmones-tyles,
nėdinti! Jaigu jumis pa
Nieko blogo nekalbės,
tiks parodykite savo drau
Ir tave visi mylės.
gams. :: :: :: ::
10c už viena — 3 už 25c
*
*
*
arba 20 Linkėjimu su
Jau jeigu pereina in Katalikus
Konvertoms už $1.00.
Žydas,
Nelaukite ilgai! —Pirkite
Tai vis būna niėkai ir brudas,
dabar priesz laika !
Žydiszkas būdas jame pasiliks,
Kolei nepastips.
SIENINIAI
Ne vienas jeigu apsipaeziuoja,
Su Žydelka, tai vis dejuoja,
KALENDORIAI!
Ba vilkas isz girnos in girria
Del saves arba in Lietu
žiuri,
va pasiunsti. 15 coliu ploŽydelka Katalika vyra vis už
czio, 24 coliu ilgio. ::
gojų turi.
Po 25c arba 5 už $1.00
Tokios Sores vyras iszpraszo,
Kad tas savo turteli del jos
Prisiunskite Money-Oružraszo,
deri arba pinigus per ReIr ant galo ant to pareina,
gistravota laiszka.
Kad net in prova nueina.
Sore su vyru nori atsiskirt,
W. D. Boczkauskas - Co.,
Ir isz stulbos ji iszvaryt,
Mahanoy City, Pa., U.S.A,
Isz tokios tasynes pareina,
Kad visas turtelis ant provu
•
iszeina,
Isz to tegul pamokinimą kiti
Skaitykite “Saule”
turi,
Tegul gyvendami gerai ap
sižiūri,
Airiszes ar Žydelkos už paežiai
neima,
Tiktai savo tautos mergele
paima.

*
*
*
Ar jus moterėles vietos stuboje
SZI BANKA YRA NARYS
neturite,
Federal Reserve System
Jeigu apšedia su diperiu nami
TEIPGI IR
ne gerete,
Federal Deposit Insurance
Tai mat Szenadoryje moterėles
Corporation
taip daro,
Galona namines parsivaro,
Aplink stalą susėda,
I Union National Bank |
Geria net didele geda,
X Kampas Main ir Centre St. jį
O da ir bjaurei dainuoja,
g MAHANOY CITY, PA. Į
Ir bjaurei plovoja.
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