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PANAIKINS
ANGLINIUS

BUTLEGERIUS

Chamberlain’as Kares Frontą

DEDIENE MIRĖ, PA
LIKDAMA $400,000 I GUBERNATORIUS JAMES

VIENUOLE PASILIKO LOC- 
NININKE $100,000.

Scranton, Pa. — Vienuole, 
Sesuo Kristina, kuri mokino 
vaikus Szv. Patriko parapiji
nėje Airisziu mokykloje, aplai- 
ke žinia buk jos dediene mirė, 
palikdama 400 tukstaneziu do
leriu isz kuriu jai priguli kai
po dalis, 100 tukstaneziu dole
riu o likusieji buk padalinti 
del jos sesers ir dvieju broliu. 
Dediene, Mrs. Mary Bates, mi
re Bostone, Mass, ir buvo labai 
turtinga motere. Sesuo Kristi
na apreiszke buk jeigu aplai- 
kys tuos pinigus tai paaukos 
juos del Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyno, prie kurio priguli. 
Sesuo Kristina buvo privatisz- 
kam gyvenime Kathleen a Clar- 
kin, isz Tobyhanna, Pa.

DUODA PATARIMA KAD 
KOMPANIJOS PIRKINĖTU 

NUO BUTLEGERIU 
ANGLIS.

NUSILAUŽĖ SPRANDĄ NO
RĖDAMAS NUBAUSTI

DUKRELE.
Carnegie, Pa. — Stephan 

Kopek, bėgdamas paskui savo 
dukrele, kuria geide nubausti 
kad taja diena ne ėjo in mokyk
la, puolė in grabe ir nusilaužė

les adynas vėliaus ligonbuteje. 
Kada tėvas ja bare, toji jam 
parode liežuvi iszbegdama lau
kan o tėvas vijosi paskui ja ne
matydamas grabes iii kuria in- 
puole.

INSIKALE ADATA IN 
SAVO SZIRDI.

Los Angeles, Calif. — Dak
tarai padare X-ray egzamina- 
cija ant John B. Cuneo, 56 me
tu, surasdami jo szirdyje ada
ta. Kada jo užklausta kokiu 
budu adata gavosi in szirdi tai 
Jonas apreiszke kad norėda
mas sau atimti gyvastį, inkale 
sau adata in szirdi su kumsz- 
czia keturis menesius adgal. 
Daktarai ji nusiuntė in pavieto 
prieglauda kur ji prižiuro kad 
vela nebandytu sau atimti gy
vastį.

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius James iszrado būda ant 
užbaigimo 20 milijonu doleriu 
anglinio butlegeriavimo kas 
mdta, Pennsylvanijoj ir per
mainyt ji ant legaliszko biznio. 
Apie tai gubernatorius gerai 
apvarste su anglineis žinunais 
ir užmanymas ketina pereiti už 
keliu sanvaieziu. Anglinis but- 
legeriavimas prasidėjo apie 
penki metai adgal kuriuom už
siima apie 10 tukstanezei vyru 
o net ir moterių, kurie iszkasa 
isz žemes daugiau kaip de
szimts milijonu tonu anglių ant 
meto.

Užmanymas guberna toriaus 
yra paremtas per UMWA ang
line unija. Sztai planas kuris 
ketina būti invykdytas in 
trumpa laika.

1—Anglines kompanijos pa- 
randavotu žeme isz kurios but- 
legerei kasa anglis dykai.

■2—Kompanijos taji angli 
pirktu ir parengtu arit parda
vimo savo krekeriuose.

3— Butlegerei mokėtu tik pa- 
dotka locnininkams žemes o 
kompanijos mokėtu taksas.

4— Bu'tlegerei turėtu užlai
kyti saugumo tiesas kas kisza- 
si kasimo augliu nes kožna me
ta žūsta tose skylėse daug žmo
nių o praeita meta užmuszta 
net 58.

5— Tose skylėse dirba apie 
15 tukstanezei žmonių iszkas- 
dami anglių vertes už 20 mili
jonu doleriu kožna meta.

6— -Toki butlegerinei darbi
ninkai aplaiko ant dienos nuo 
2 lyg 5 doleriu.

7— Tokiu brekereliu kurie 
i'szdirba ir czystina anglis ran
dasi apie 375 kurie iszdirba

NUŽUDĖ SAVO SŪNELI ISZ 
DIDELIO UŽVYDEJIMO.
Lansdale, Pa. — Benas C. 

McCabe, 22 metu, taip buvo už
vyrąs savo 51 dienu amžiaus 
šuneliui, buk ji motina už daug 
glamonėjo o mažai rūpinosi 
apie savo vyra kad nakties lai
ke, kada mažiulelis miegojo, 
užsmaugė ji ant smert. Motina 
Mildreda, 19 metu, pripažino 
palicijai ir koroneriui buk vy
ras taja nakti susibarė su ja 
kerszindamas “taji velniuką“ 
pasmaugti jeigu nesirūpins 
daugiau juomi ne kaip kūdikiu. 
Tėvas likos uždarytas kalėji
mo. — Ko galima tikėtis nuo 
tokiu jaunu levu kurie gerai 
nesupranta vedusio gyvenimo.

Europine Kare
6 SOVIETINEI EROPLANAI 

SUSZAUDYTI.
Stokholm. — Ana diena Fi

nai suszaude szeszis Rusiszkus 
eroplanus kurie atlėkė bom
barduoti Finiszkus miestus bet 
likos užtikti in laika ir suszau- 
dyti. '

Premieris Chamberlain as, isz 
franto Francijoj. Premieris Chamberlainas 
yra pasirengęs braidžioti po purvyną kaip

ana diena atlankė savo tautieczius ant kares 
czebatus ir vilnones paneziakas ir matyt jog

karei vei.

apie 20 tonu anglių per diena o 
nekurie ne’t po 200 tonu.

8—Tuosius anglis gabena 
1500 troku in kitus miestus ant 
pardavimo.

Valstija apie tai tyrinėjo 
per daugeli menesiu kaip ge
riausia butu užbėgti tam nele- 
galiszkam iszkasimui anglių 
per ka tiek daug žmonių žūsta 
ir dirba dideliam pavojuje.

Gubernatorius James sten
gęsi kad kožnas žmogus turėtu 
atsakanti darba ir kad nebutu 
pavojuje savo gyvasties.

KADA LAKTI

PERSKAITYKITE
SZIRDELES O P 

DAŽINOSITE I

SZITA 
O PACZIOS 

KADA.

MI-SENATORIUS BORAH
RE NUO SUSIŽEIDIMO.
Washington, D. C. — Praei

ta Petnyczios vakara, apie 8:45 
valanda, mirė gerai žinomas 
po visa Amerika, senatorius 
William Edgar Borah, isz Ida
ho, turėdamas 74 metus.

Kėlės dienas adgal senato
rius parpuolė namie ir gavo 
krauja-teki nuo ko pavojingai 
apsirgo ir mirė, norints dakta
rai stengėsi jam iszgialbet gy
vastį visokiais budais. Jo pati 
buvo prie jo lyg paskutinei va
landai jo gyvenimo

Mokina “Hooveri” Kaip Parduoti Paveikslus

BUVO GERAS SŪNŪS UŽ 
TAI PALIKO JAM $100,000
Camden, N. J. — Už tai kad 

daugiau rūpinosi savo motina 
ne kaip apie savo szeimyna, 
Allen Barnes, sziadien yra tur
tingesnių 100,000 doleriais. Al
len Morgan^ kuris mirė penki 
męnesei adgal, paliko jam visa 
savo turtą už tai kad buvo la
bai prielankus savo motinai. 
Morganas buvo geru priete- 
lium Barnesu szeimynos nuo 
daugelio metu ir tankei temino 
kaip sūnūs pasielginejo su sa
vo motina todėl sumanė priesz 
mirti kad jeigu sūnūs taip pa- 
sielgineja su motina tai yra Aktorka Gertruda Lawrence mokina buvusi prezidentą

Detroit, Mieli. — Kada mo
tere turi tiesa plakti savo vy
ra? — Tada kala praleidžia sa
vo uždarbi eidamas namo isz 
darbo.“ — Taip patvirtino vy
ras kuris tai drityre o juom yra 
James Ryan kuris nesiprieszi- 
no skundui už sumuszima jo 
per savo pacziule. Ryan eida
mas namo isz darbo su savo 
sanvaites uždarbiu, isz Fordo 
dirbtuves, užėjo iszsigert stik
leli kur atsisėdo loszti kazy- 
rems su keleis draugais many
damas kad turės gilinki ir par- 
nesz paeziulei daugiau “pe
des” ne kaip uždirbo bet in 
trumpa laika neteko visko.

Parejas namo neturėjo ka 
atiduoti paeziulei už ka toji su 
sameziu pradėjo szveisti savo 
prisiegeli. Arit riksmo subėgo 
palicija ir abudu nuveže in ka
lėjimą.

James prisipažino prie kal
tes, prižadėjo daugiau neatsi- 
lankyt in karezema po darbui 
na ir pacziule dovanojo ir abu
du linksmai apleido ruimus su
do. Sudžia paliepė Ryanienei 
panaudoti vela samti ant vyro 
jeigu kada panorėtu vela pra
leisti visa užmokesti bet smar
kiau muszti o už tai nebus bau
džiama.

BURTININKE PALIEPĖ 
MOTINAI DUOT KŪDIKIUI 

SAVO KRAUJO.
Rolston, Pa. — Czionais tarp 

tamsuneliu Vokiecziu viešzpa- 
tauja didele tamsybe kurie tiki 
in visokius burtus ir užžadus 
kaipo ir raganystas nes Burks 
paviete yra daugelis tamsiu 
Vokiecziu kurie gyvena be jo
kios apszvietos.

Praeita sanvaite szesziu me
tu sūnelis Augusto Fensterma- 
cher mirtinai susirgo ir nebuvo 
vilties kad iszliktu gyvas. Mo
tina nuėjo pas burtininke kuri 
paliepė susirūpinusiai motinai 
duoti savo kraujo szaukszteli 
del serganezio kūdikio o nuo to 
greitai pasveiks.

Už taja rodą motina užmo
kėjo burtininkei deszimts dole
riu o ant rytojaus motina in- 
puole in paszeluma ir reikėjo 
iszvežt in pamiszeliu namus. 
Badai toji burike darydavo 
bjaurus darbelius gydydama 
ligonius ir likos uždaryta kalė
jime.

SAPNAS APIE MIRTI KŪ
DIKIO ISZSIPILDE.

Rome, N. Y. — Mrs. Willard 
L. Chabot užmigus valandėlė, 
staigai pabudo isz miego per 
nepaprasta sapna kuri turėjo, 
kuriame mate kad jos trijų me
nesiu amžiaus kūdikis mirė. 
Paszokus isz miego, nubėgo 
prie vyges ir isztikruju persi
tikrino kad jos sapnas iszsipil- 
de nes kūdikis buvo negyvas 
kada ji pakele isz vyges. Dak
taras isztyrinejo buk kūdikis 
staigai susirgo szirdies liga.

MASKOLEI VALGO ARK
LIENA ISZ BADO.

Lapland. — Rusiszki karei- 
vei neturėdami maisto valgo 
arkliena, ant Salia Franto. Ka
da likuczei Maskoliszkos armi
jos apleido taja aplinkine, Fi
nai rado visus medžius ap
graužtus, matyt kad net arklei 
neturėjo paszaro. Karalino in- 
lunkes aplinkinėje tukstanezei 
Maskolių suszalo. Kaip kur net 
visi regimentai kareiviu susza
lo ant smert. i . j

vertas palikimo jam viso savo 
turto. Morganas buvo nevedes
ir neturėjo jokiu giminiu. Bar
ines’o motina mirė keli mene- 
pei adgal.

New Yorkas Turi 
Mažai Vandens

Naujas Angliszkas
Kariszkas Ministeris

8,000 JAPONU LIKOS UŽ- 
MUSZTA PER KINCZIKUS.

Hongkong. — Pagal Kinisz- 
kus daneszimus tai daugiau 
kaip 8,000 Japoniszku kareiviu 
likos užmuszti musziuose Hu
peh provincijoj. Kinai nustū
mė Japonus apie 60 myliu ad
gal. Kinams pradėjo' sektis tru
puti geriau nes aplaike paszal- 
pa nuo kitu vieszpatyscziu.

NETEKO PINIGU SU KAM- 
ZOLE, — MIRĖ ISZ

GAILESTIES.
Elgin, Ill. — Mikolas Krantz, 

apie 40 metu, mire nuo gailes- 
ties, kaip nutarė daktarai, nes 
gal turėjo didele rūpesti. Tasai 
žmogelis laikydavo visa savo 
paezeduma kamzoles pamusza- 
le, apie 800 doleriu. Kada pasi- 
renginejo važiuoti in Chicaga, 
kur ketino apsipaeziuoti su 
naszle, Mrs. Katre Sproga, nu-
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Hooveri kaip parduoti paveikslus ant lieitacijos. Ana diena ėjo pasiimt kamzole su pinigais 
pardavė ji 28 paveikslus o pelnas ėjo ant suszelpimo Finlandi- bet ju nerado paprastoj vietoj.
jos. Paveikslai likos numaliavoti per Amerikoniszka artistą 
kuris juos numaliavojo Finlandijoj kada szaltis buvo 20 laips
niu žemiau zero. _ - - "

Stanley Oliver ana diena li
kos paženklintas Anglijos ka- 
riszku ministeriu in vieta Les- 

I lie Hore-Belisha, 'kas šukele di
dele neapykanta tarp Anglisz- 
ku politikierių.

Miestas New Y orkas szimet 
turi labai mažai vandens kaip 
parodą paveikslas. Prūduose 
randasi vandens tik 46 procen-
tas kiek buvo 1939 mete Cro
ton prade. Dažiuretojas prado

Paskutines Žinutes

Skaito “Saule” Per 48 
Metus!

Guodotinas Tamista: — Pri- 
siuneziu tamistai užmokes- 

už “Saule“ kuria užraszaut i 
del savo motinėlės kuri labai 
myli skaityti “Saule“. Molina 
ja skaito be paliovos jau 48 
metai, beveik nuo pat pradžių 
jos iszleidimo ir kuri ja labai 
pralinksmina. Sake ji man kad 
asz neužmirszcziau atnaujinti 
prenumerata už laikraszti nes 
negalėtu be jo ’apsieiti. —Sena 
skaitytoja, D. Palomene, isz 
Pittsburgh, Pa.

'Nuo Redaktoriaus: — Acziu
tau, vaikeli, kad pralinksminai
Savo motinėlei dieneles užra-

Hancock, Md. — Penkios 
ypatus sudege ant smert, de- 
ganeziam name o trys iszsigial- 
bejo. Motina, Katre Yonker ir 
jos keturi vaikai sudege.

Coaldale, Pa. — Peczeje Seek 
užtroszko ant smert nuo gazo 
Benas Jonės, 78 metu, suirus 
Tamoszius, 42 metu ir duktė 
Berta, 32 metu. Gazas iszteke- 
jo isz artimos paipos kuris pri
pildė narna ir visus užtroszki- 
no nakezia, kada jie miegojo.

Toulon, Francija. —• Italisz- 
kas pasažierinis laivas “Gra
žio“ užsidegė ant Meditera- 
niszku mariu. Kiti laivai at
plaukė in laika ir iszgialbejo 
tūkstanti pasažieriu. Laivas 
plauke iii Pietine Amerika.

Paryžius, Francija. — Tavo- 
rinis trūkis trenke in kariszka 
truki užmuszdamas 14 žmonių 
ir sužeidė apie 50 kitu.

Philadelphia, Pa. — Fran- 
ciszka Baran, 19 metu mergina, 
mirtinai paszove savo tęva ku
ris ant jos užklupo su kirviu. 
Mergina turėjo gintis nuo gir
to tėvo.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

į Meksikonai iszduoda po 
doleri ant minutos pargaben
dami gerymu isz Iszpanijos.

—‘ Amerikas pargabena 
kas minuta daugiau kaip szim- 
ta svaru žuvu del naminio pa-
reikalavimo.

Amerikoriiszki studentai
Žmogelis taip tuom susigraudi- rodo su lazda kiek paprastai szydamas “Saule“ isz kurios lankantiej-e in kolegijos, protei
no kad puolė negyvas szirdies randasi vandens tam prade o tavo motinėlė turi tiek ramybes džia kas minuta po keturis do- 
li<a. .. . r - kiek sziadien jame yra. ir džiaugsmo. - ; < _... lerius ant nusiskutimo.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Nuo kada prasidėjo kare tarp 

Finlandijos ir Rusijos, truputi 
apsimalszino Japonai su Ki
nais ir Vokietija su Anglija ir 
Francija. O gal Kinai ir Japo
nai dabar tūri isz ko juoktis ir 
truputi atvesti nuo savo karsz- 
czio.

Isz Visu Szaliu50 250 Girtuoklio
TRYS EKSPLOZIJOS NAUJAM DREBEJIME 

ŽEMES.
Testamentas

Ciliutes Apgynėjas
PASAKAITE

’ ma ir musu Lietuviszki bomu-, 
‘kai nepasiduoda Anglikams o 
' ir musu mergaites pradėjo eiti 
po velniu prisižiureja in sve- 
tim-tautes.

Czionaitinei vaikai neturi į
geros apglobos ir tinkamos ISZNESZE PARAKO DIRB-' 
priežiūros. Tikėjimas ir baime ■ TUVES — 8 DARBININKAIS I 

j Dievo jiems nieko neapeina. TUVES — 8 DARBININKAI 
įDa palauksime koki laiko o ka
lėjimai ir pataisos namai bus 
pilni musu mergaieziu ir vaiku.’

SUŽEISTA.

Žili plaukai nevisados yra 
avadu protingumo ir patyri

mo. — Juk ir asilai turi žilus 
plaukus.

Žmogelis, 80 metu amžiaus, 
kuris kaip rodos turėtu užtek
tinai proto ir dasekimo savo 
gyvenime, ana diena pabėgo isz 
Bar Harbor, su moteria, 76 me
tu amžiaus ir susivincziavojo 
Bostone. — Ka norėt nuo vaiku 
kurie pabėga?

Amerikoj baisei prasiplati
no žudinstos ant jaunu mergi
nu ir moterių kurios pirma bu
na subjaurintos po tam nužu- 
dintos. Baisybes darosi po visa 
svietą, jeigu ne tas, tai svietisz- 
ki neužganadinimai tarp viesz- 
patyscziu.

Ankara, Turkyja., — Nigde 
apylinkėje vėla davėsi jausti 
smarkus drebėjimai žemes, ku
rie užmusze gal daugiau kaip 

London, Anglija., - Trvs 50 žmoniu ir sužeido aPie 250’
smarkios eksplozijos kilo am'Vietosią kur atsibuvo baisus 
unicijos dirbtuvėje North Lon- drebėjimai žemes kėlės sanvai- 

r tęs adgal, kur žuvo daugiau 
kaip 30 tukstaneziai žmoniu,

■ ’ j vįe'(os taipgi vela nukentejo daug nuo
Vokietijoj visai isssižadejoasih^ni star- ^'i

esybes Dievo. Visam sviete į pinkai likos užmuszti ir apie 
prasiplatino girtybe, paleistu-! 
vyste, isztvirkumas, vagystes, 
žudinstos politikiszkos sukty
bes, apskelba ir 
vieni kitu, godumas tarp viesz-: 
patyseziu už szmoteli žemes ir 
godumas.

Czionais Amerike yra didele 
dirva del tukstaneziu misijo- 
nieriu. Tegul tiktai kožnas 
dvasiszkasis užsiima savo pri
valumais o geriau pritarnaus 
visuomenei negu gaivinimas 
tautos ir platinimas Kriksz- 
czionybes del laukiniu tautu 
kurte visai kitaip žiuri ant bal
tųjų Dievo.

Kitados Kinczikai ir Indu- 
sai buvo musu sargais dorybes. 
O kas darosi sziadien Kriksz- 
czioniszkam sviete? Rusijoj ir 

visai

done, nuo kurios sudrėbėjo ir 
likos sunaikinti namai net ■sze- 
szes mylės tolumo nuo

Sziadien po visa svietą vel- 
nes turi tiek pagialbininku 
tarp žmonių ant iszpildymo jo 
paliepimu kad pats nereika
lauja ne rankos pridėt prie nie
ko, jo agentai ir liežuvninkes 
bobeles iszpildo jo visus palie
pimus.

Tūlas pryczeris isz North 
Carolinos sako ant pamokslo 
kad danguje neužsiima politi
ka. — Ir mes tai pripažystame! F.eIi^sas įn 
nes danguje nesiranda Demo- 
kratn

Tankei aplaikome laiszkus 
kuriuose meldžia kad duotume 
pipiru del porelių kurie turi 
paczia arba vyrus Lietuvoje o 
gyvena czionais su kitais. Se
kantis atsitikimas užtvirtina 
tai gana aiszkiai:

Feliksas Jakubovskis, pribu
vęs. isz Lenkijos in Scranton, 
Pa., po kokiam tai laikui da- 
girdo buk jo pusbrolis gyvena 
artimam miestelyje. Iszsirenge 
---------- sveczius pas gimi
naiti. Bet kokis buvo jo nusi-

1 penkesdeszimts sužeisti ;ant gi
liuko tik lengvai.

Valdžia pradėjo tyrinėti 
r užvydejimas Pažaste eksplozijos, bet dau- 

j gelis mano, kad turėjo būtie 
darbas užrubežiniu sznipu.

Namai užsidegė kėlės mylės 
nuo eksplozijos ir net duris nu
truko nuo sienų namu, Ambu- 
lancai ou daktarais greitai pri
buvo ant vietos ir daugelis mo
terių adbego dažinoti ar j uju 
vyrai gyvi ir sveiki. Sumisz- 
imai buvo baisus apylinkėje 
dirbtuves.

Mažiausia szeszi skyrei dirb
tuves likos suardyti per eks
plozija, bet tos kurios pasiliko 
cielos, da dirba.

Dirbtuves randasi vietoje 
žinomoje kaipo Waltham Holy 
Cross, 12 myliu nuo Londono, 
prie Lea upes, ir yra centras 
Angliszkui dirbtuvių amunici
jos, ginklu ir parako.

tosia vietosią davėsi jaust dre
bėjimai žemes, bet ne taip 
smarkus Anatlijoj.

BAŽNYCZIOS VOKIETIJOJ 
NE BUS APSZILDOMOS.
Berlinas, Vok.,— Bažnytines 

valdžioa aplaike nuo valdžios 
uždraudimą, kad isz priežas
ties didelio stokos anglių, visos

stebejimaš kada pabaladojo "ih bažnyczios Vokietijoj ne bus

Ana diena stojo priesz suda 
Detroite porele, Urbonas 
Mantz su savo paczia. Motere 
spyrėsi persiskyrimo nuo savo 
vyro už žveriszka pasielgimą 
su ja ir vaikais. Ju kaiminka, 
Mrs. Atlewater prisiege buk 
Mantz tankei kankydavo pa
czia su vaikais o kada motina 
juos gindavo nuo jo bjaurumo, 
tas parmesdavo paczia ant 
grindų ir spardydavo kaip ko
ki szuni. Sudžia girdėdamas 
toki iszpažinima liudintoju, ta
rė užsirūstinęs in kaltininką: 
“Tu vertas būti pririsztas prie 
stulpo ir suplaktas pakol krau
jai teketu isz tavo kūno už toki 
darba ant moteres kuriai pri
slėgei viemasti, meilė ir pa- 
guodone ir kuria prižadėjai 
mylėti lyg smert.” — Motere 
aplaike persiskyrimą.

mal-

500 KINCZIKU MIRĖ NUO 
SZAtCZIO.

Shanghai, Kinai. — Baisus 
szalcziai ir badas davėsi jaus
tis in ženklus po visas dalis 
Kinu. Tukstanczei žmonių ken- 
czia bada ir serga visokioms li
goms neturėdami isz niekur 
paszialpos ne kurio. Daugiau
sia isz tu yra vaikai kurie su
krito nuo szalczio ant ulycziu ir 
ten guli pakol juos surinks. 
Prie paszalpiniu draugovių su
sirinko net 80,000 žmonių mels
dami paszalpos.

81 LAIVORIU ŽUVO SU 
LAIVU.

London. — Angliszkas lai
vas Greenville pataikė in po
vandenine bomba ir nuskendo 
su 81 laivoreis o 79 da nesu
randa. Praeita sanvaite net 
szeszi Angliszki laivai nusken
do.

duris stubos ir pasisveikino su apszildomos, ir kad visi steng- 
pusbroliu o tas perstatė stoviu- tusi czedyt kanuodaugiausia 
ežia motere buk tai jo pati suianSlis- 
kuria jau turi keturis vaikus... ----------

Feliksas negalėjo tai iszken- ŪKININKAS 
sti, apskundė pusbroli valdžiai 
ir dabar nusiuns atgal isz kur 
pribuvo.

Mat pusbrolis paliko tėvy
nėje paczia ir kelis vaikus o 
pribuvęs in czionais greitai už- 
mirszo apie juos susineszdama 
su kita su kuria gyveno ant! 
vieros.

Valdžia ant tokiu iszgamu 
turi aki o slapti agentai kas
dien maiszosi tarp žmonių szni- 
pinedami apie tokius paukszte- 
lius kuriuos vėliaus surenka ir 
siunezia adgal in Europa.

Praeita meta atsitiko pana- 
szei Shenadoryje kur valdžios 
agentai užtiko tokia porele ir 
iszsiunte adgal in Lietuva nes
kaltininkas pabėgo su svetima Į 
motere ant moteres szipkortes, 
sakydamas kad tai jo motere.

Musu tau-

Sziadien Lietuviszkos 
daknyges yra brangios o ypa
tingai senoviszkos spaudos 
prie kuriu žmones yra pripra
tę, ypatingai maldaknyges. 
Jeigu turite sena maldaknyge vaistu,° žoliC^edus717pus7 s^aknis“ 
namie ir norėtumėt kad butu 
kaip nauja, tai prisiunskite iii 
musu spaustuve o bus apdary
tos kaip naujos ir užteks jums 
ant pabaigos jusu gyvenimo. 
Taipgi apdarome ir istorijų 
knygas visokio budo kokios jos 
nebutu.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 

sU apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos i' 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00«

M. Žukaitis
Dean -Rd. Spencerport, N. Y.

Lyg sziol neturėjome tiek 
daug valkatų, bet kaip dabar 
duodasi girdėt tai Dieve susi
milk kas darosi po didesnius 
miestus isz priežasties dabar
tines bedarbes. Valkatos baisei 
insidrasino o ir tieji kurie ne
turi darbo, isz bėdos pradėjo 
ąižpuĮdinet ant žmonių, žino-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kliokiama reikalams.

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

ABRACZINS- 
KAS PASODINO 600,000 EG- 
LAICZIU, O KAS METAS PO 

35,000 MEDELIU.
Catawissa, Pa.,— Vienas isz 

progresiviszkiauisiu Lituviszku 
ūkininku, kuris gyvena czio
nais, in laika 20 metu, pasodino 
600 tukstaneziu eglaicziu me
džiu ir kas metas sodina po 35 
tuks'tanczius eglaicziu. Trys 
metai adgal pradėjo karpyt 
15,000 eglaicziu, kad butu tin
kamos del Kalėdiniu Eglelių 
(Christmas Tree)-.
lietis yra Antanas Abraczins- 
kas, kuris gal turi 
puikiausiu vaisiniu ir medeliu 

i ūkia Pennsylvanijoj, o gal ir 
visose Suv. Valstijosia, kuris 
taji darba atlieka su medeliais.

Ateinanti pavasari pradės 
karpyt 35 tukstanezius eglai
cziu už $1,600 ir tai tik tokias 
Abraczinskas pardavė eglai- 
czil už $1,600 ir tai tik tokias 
kurios buvo tinkamos del Ka
lėdų ir tai neturi užtektinai 
kiek žmonis pareikalauje. Me
delei ima tris metus laiko pa
kol juos užaugina iki septynių 
pėdu aukszczio, del kirtimo 
Taji pasekminga darba iszti- 
rinejome patys per savo dase- 
kima per daugeli metu, bet sė
dėdamas ir žurint ant krutamu- 
ju paveikslu ta darba niekas 
neiszmokis, o apie ta dalyka ra- 
szyti laikrasžti, užimtu daug 
vietos.

Ponas Abraczinskas gyvena 
prie kelio važiuojant isz Shen
andoah in Catawissa, o jo 
puiki ūke vadinasi Pine Grove 
Farms.

viena isz

PASILIKO TĖVU 24-TU 
SYKIU.

Berlinas, Vok., — Arthuras 
P. Morel, pasiliko ana diena tė
vo 24-to vaiko, kuris svėrė 12 
svaru. Morel turėjo dvylika 
vaiku su sav,o pirmutine paczia 
o dabar turi 12 su antra paczia. 
Isz tu j u 24 vaiku yra gyvais 
tiktai keturi. .

TRŪKIS TRENKE IN 
DIDELI BOSĄ
UŽMUSZDAMAS 14 

ŽMONIŲ.

Berlinas, Vok., —• Dvylika 
žmonių likos užmuszta ant vie
tos, o 20 maždaugiau sužeisti, 
kada trūkis trenke in dideli 
pasažierini bosą, prie skerske- 
lio artimoje Zittau Saksonijos. 
Matyt, boso varytojas nei inži
nierius nemato vienas kito, nes 
tame laike 'buvo didele sniegine 
viesulą. Lokomotivas nutrau
kė bosą net kelis iszimtus pėdu, 
pakol sustojo.

Karta likos nukirstas Budi- ' 
szine, Saksonijoj, žadintojas : 
Hohe o diena priesz smerti pa- ; 

■l rasze jis savo testamenta isz : 
kurio paduodam sekanczius 
isztraukimus: “Kada dirsteliu 
in savo szirdi, matau, jog žu- 

i dintojum padare mane ariel- . 
ka!”

Pirmiausia gavau pavyzdi 
nuo savo tėvo’kuris buvo gir- 

f . . .i tuoikliu ir girtas suszalo snie
ge.

Jus tėvai, kurie esate gir- 
tuokleis, atsiminkite jog per 
savo papratima užtrucinate 
krauja o per pikta pasielgimą 
užtrucinate gyvastį savo vai
kams!

Kada daejau in metus, pasi
likau muloriu ir kaip visi mulo- 
riai geriau arielka. Isz pradžių 
buvau geru žmogum ir uždir
bau gana gerai. Bet kuom dau
giau uždirbau tuom daugiau 
geriau o kuo daugiau geriau 
tuom daugiau praleidau laiko 
ir norą prie darbo. Daugelis 
kartu sėdėjau kalėjime ir na
me pataisos. Kada mane iszlei- 
do, pradėjau girtavima isz nau
jo-

Ant galo nustojau suvis dirb
ti nes per arielka dingo mano 
ipajiegos ir sveikata o pati tu
rėjo mane užlaikinet ir davinet 
pinigus ant gerymo, o kada ne
norėjo duoti tada pradėjau ja 
muszti. Mano vaikai pamesz- 
davo man geryma kas rytas, 
pakol nusiduodavo in moks- 
laine o ant piet ir vakare ariel
ka buvo mano pirmutine mislis.

Ne priminsiu czionais apie 
visokius prasikaltimus mano: 
arielka padare mane žvėrim; 
mano paskutine žudinsta- pa
pildžiau ant mano paczios.

Rytoj aplaikysiu užsitarnau
ta bausme smerties isz ranku 
budelio. Mirsztu su gailesezia 
ir vilczia jog Vieszpats Dievas 
susimylės ant mano vargingos 
duszios.

Bet pakol atsiskirsiu su taja 
aszaru pakalne, primenu tik 
tiek del viso svieto: Sztai ma
no paskutinis testamentas. 
Szaukiu in visus: “Atsiverski
te isz kelio girtuoklystes! ’ ’ Ma
no gyvenimas jums parodo kur 
nuėjau. Kol da yra laiko, atsi
kratykite nuo arielkos idant 
velnes, žiūrėdamas isz arielkos 
nenuvestu jus ten kur mane nu
vedė. ’ ’

Svietas Dingtų
“Saules”

RADO 800 DOLERIU SENAM 
LAIVE.

London, Anglija., — Tūlas 
darbininkas dirbantis prie isz- 
ardymo seno laivo “Berenga- 
ria,” rado asztuones bumasz-
kas po szimta doleriu, kuris “Saule 
buvo paslėptos sienoje vienam 
miegkam'barelyje. Kompanija 
kuri iszardinejo taji laiva, pri
sisavino sau pinigus, o darbin
inkui davė 50 doleriu už sura
dimą.

Teisingi Priežodžiai
—■ Jaigu nori gyvent, turi 

laiko nepaisyt.
— Ant szio svieto viskas 

iszdyla, tiktai padotkai ir mir
tis nuo amžių yra.

— Ka .sziadien gali pada
lyt, neturi ant ryt atidet.

Be

Buvo szilta ir giedri rudenio 
diena. Nesziote, paėmus mažy
te Ciliute, nuėjo su ja sodan, 
kur ant medžiu buvo daug nu
nokusiu obuoliu, grusziu ir 
slyvų. Paklojus po medžiu . 
marszkone, nesziote pasodino 
ant jos vienu metu Ciliute ir ■ 
padavė jai kelis apskritus ak
menėlius, kuriais Ciliute su 
džiaugsmu pradėjo žaisti.

Nesziote, sėdėdama szale 'Ci
liutes, siuvo jai naujus marsz- 
kinelius. Ciliutes broliukas rin
ko po medžiais nunokusius vai
sius o senas szuo, Rudis, gulėjo 
szale mergaites ir snaude.

Nesziotei, besiuvant, nulužo 
adata ir ji nubėgo namo kitos 
pasijeszkoti.

— Jurgut! — tarė nesziote, 
paliauk rinkes vaisius ir pasė
dėk truputi prie Ciliutes, kol 
asz sugrysziu.

Nubėgo nesziote ir sodo var
telius uždare.
Jurgutis, berankiodamas vai

sius, dabojo Ciliute; nesziote 
dar vis nebuvo sugryžusi.

— Eisiu jos paszaukti; Ci
liute tuo tarpu dabos Rudis! — 
tarė vaikinas.

Iszbego jis isz sodno, pali
kes vartus atdarus. Tuo tarpu 
sodnan inejo degloji kiaule ir

■ pamaeziusi Ciliute po medžiu 
i besedinezia, nubėgo tiesiog prie
■ jos.

— Kriu-kriu-kriu!.. kriuksi 
degloji, bjaurus dantis iszszie- 
pusi; ji gal butu sužeidusi ar 
visa suedusi be globos palikta 
kūdikėli, kad ne bieziulis, Ru
dis, kuris urnai szoko prie kiau
les, tvėrė ja už ausies ir nuvil
ko szalin nuo iszgazdintos mer
gaites.

— Kriu-kriu-kriu!.. kriuk
si supykusi degloji bet turi ei
ti szalin nes szuo ja yra net iki 
kraujo inkandes.

— Grrr! — urzgė szuo — pa
žystu tave, tu pikeziurna!.. Vi
sus kandžioji, net ir piemeniui 
nedovanoji!., norėjai kūdiki 
suėsti!.. asz tau parodysiu!..

'Tuo tarpu .sugryžo nesziote, 
paėmė ant ranku verkenezih 
Ciliute ir nunesze ja namo.

Namiszkiai, kurie mate tai 
visa, labai dekavojo Rudžiui, 
meiliai ji glamonedami ir vai- 
iszindami gerais pietumis.

Szuo yra geriausias ir iszti- 
kimiausias žmogaus prietelis.

Gerbiama Redysta:
Prisiuncziu czeki ant tryju 

doleriu kaipo užmokestis už 
laikraszti “Saule” ant viso 
meto. Turiu teipgi primyti 
tamistoms, kad asz .skaitau 

jau daugiau kaip 35
metai ir tai yra vienatinis laik- 
rasžtis kuri asz myliu skaityti. 
Asz be “Saules” negalėta u gy
venti ir svietas dingtų be 
‘‘Saules,” kuri mane sulinks- 
mina ir per tuos metus turėjau 
dideli užganadima ir ramu gy
venimą. Jusu sena skaitytoja, 

MARGARETA KASZETA 
isz Glen Lyon, Pa.

Nuo Redystes:: Acziu už pri- 
siuntima užmokesties už laik- 
raszti ir lai Dievas duoda svei
kata ir -da skaityti “Saule“ 
per tiek metu.

Skaitykite “Saule”

Nepaprastas Praserge* 
jimas Nuo Smert, Per 

Nebūtina Motere
Verte F.W.B.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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

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

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

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

Nekurie žmones juokėsi isz 
visokiu sapnu ir persergejimu 
per dvases ir visokiu prijauti
mu isz nežinomu priežaseziu. 
Asz pats netikėjau in tokias 
pasakas žmonių pakol pats ne- 
persitikrinau.

Esmu nepaeziuotas, senas , 
kavalierius ir nemislinu apie 
apsipaeziavima. Atbuvinejau 
nesenei kelione trukiu vasaros 
laike ir sėdėjau prie atviro lan
go. Truputi užsnudau o po va
landėlei pabudau nes paregė
jau jog szale musu trūkio ėjo 
kitas tuom paežiu smarkumu 
su musu trukiu, kaip tai tankei 
atsitinka ant geležinkeliu, jog 
du trukei sueina szale viens ki
to. Macziau žmones sedinezius 
anam trukije: nekurie kalbėjo
si su kitais, kiti skaitė o kiti 
snaude.

Bet mano atyda buvo at
kreipta. ant lango kuris radosi 
prieszais mano; taip-gi buvo 
atidarytas, kuriame paregėjau 
sedinezia motere o kuri nuola
tos ant manės temino. Kada 
asz teminan ant jos, ji prakal
bėjo in mane:

Iszlipk isz savo trūkio ant 
i artimiausios stacijos ir eikio 

paskui mane.
Isztiese savo ranka rodos pa- 

■ sisveikyt su manim o kada gei- 
' džiau jos ranka suspausti, jos 

trūkis pralėkė greieziau musu 
trūkio ir dingo man isz akiu, 
rodos inęidamas in tuneli o mu
su trūkis ėjo lygiu keliu.

Taip buvau persiemes tuom 
atsitikimu jog kada trūkis su- ■ 
stojo ant artimiausios stacijos, 
paėmiau savo ~ pakelevingti ~ 
krepszi ir apleidau truki. Sto
vėdamas ant stacijos neparege- 
jau ne vienos ypatus, iszskyres 
Džima kuris paszauke:

— Didis Dieve! Džimai! Trū
kis No. 23 sugriuvo su tiltu ne
toli czionais. Daug pasažieriu 
pražuvo!

Asz paszokau isz savo vietos 
kaip ingiltas per kirmėlė. Juk 
tai tas pats trūkis kuri nesenei 
apleidau. Apėmė mane neisz- 
reiksztas prijautimas. Nebui
timi (kurios nebuvo) motere, 
keliaudama ant nebuitinio trū
kio, prasergejo mane nuo .smer
ties o jeigu nebutau jos palie
pimo iszpildes, bueziau pražu
vęs su kitais pasažieriais ant 
to paties trūkio.

Nuo tosios dienos neszioju 
paveiksią savo szirdije — mo
teres kuri yra nebuitina ar isz 
ano svieto, pagal savo nuomo
ne. Tik sekaneziai galiu iszaisz- 
kint kuom jie yra ar buvo: Ka
da asz, būdamas jaunu vaikine- 
liu, bovinausi su maža mergai
te su kuria draugia augom o 
kuri numirė. Ar galėjau pažin
ti ant veido tosios moteres pa- 
naszuma in mirusia mano drau
gia ? Ne. Suaugus motere nega
li turėti jokio panaszumo in 
maža mergaite. Bet, ar-gi ant 
ano svieto dvasia numirusios 
mergaites užaugtu? Man rodos 
kad ne o jeigu butu man pasi
rodžius toji mergaite o apsau
gojus nuo smert tai butu, pasi
rodžius tokiam pat pavidale 
kada numirė.

Ar gali kas iszreikszt taji 
mano regėjimą?

—-• Norvegija iszsiuntineje 
po 20 svaru silkių ir 35 svarus 
sardinku kas minuta in Ameri
ka.



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

A^arsay
[ jo toliau, atsisukdamas in vie- 
1 tini kleboną. — Jusu parapija 
tikrai yra privelegiriuota. Mo- 
teres ir vyrai kupinai pripildo

Po cielos dienos sunkaus dar-1 bažnyczia o mes jaucziame tie
bo spaviednycziose, laike Ve
lykines iszpažinties, keli kuni- 
nigąi, užpraszyti senelio klebo
no, susėdo klebonijoj prie va
karienes.

Ant kiemo dideliais pluosz- 
tais snigo ir sniegas žeme den
gė minkszta, balta marszkone. 
Retkarcziais pakildavo viesu-

siog pagauti, matydami susi
rinkusia tokia skaitlinga audi
torija. Gal ir randasi tarp tos’sziepes ilgus baltus dantis, 
parapijos žmonių su vasaro- 
szilczio dusziomis, tai kibą jau 
nerastum.

Malonus klebonas užginan- 
cziai pajudino savo žila galva.

— Teisybe, — beveik visi

siau kaip ilgas ant žemes. Bre-I Pamažu praslinko maž-dau- szirdi... Verkti turėsiu, .ar kas 
vijorius iszkrito man isz ranku —1--1—■—----- 1 — i__:_ — *------ — i—
o korteles su pamokslo užra-\ 
szais iszlakstė aplinkui po pur
vyną. Vienok tuojaus paszo- 
kau. Priesz mane stovėjo bai-j 
šiai pasipūtės terre-neuve isz-,

la ir staugė nesavu balsu, net maniszkiai atlieka Velykine 
girgždėjo langinyczios o darže iszpažinti. Tiktai su vienu senu
javai lenke žemyn savo laibas pabludeliu turiu amžinas ru- 
virszun.es.

Urnai du smarkus in duris 
paveldimai pertrauke kalba.

— Nesibijokite — pertrauke 
klebonas — tai Marsas praszo 
kad ji inleisti in vidų. Atida
ryk jam duris, leve Jonai! — 
kreipėsi in seseruna, jauna 
Pranciszkona. — Ponai turbut 
malonėsite padaryti vieta ma
no senam draugui — atsiliepe 
juokais in sveczius. —Czionai, 
Marsai, czion eik, mano senas 
szuneli!

Bet Marsas, puikus ir dide
lis terre-neuve, nei nemislino 
klausyti savo pono. Kaip tik. 
atidaryta durys, kudlotas mil
žinas inpuole in valgomaji ir 
tuojaus atsirado pas jauna zo- 
koninka; atrėmė pirmagalines 
lopas ant jo krutinės ir pradėjo 
jam laižyti veidus.

— Gana, Marsai, gana! — 
gynėsi tėvas Jonas — pa
smaugsi dar mane! Gana! gulk, 
o ne tai paimsiu tau botaga.

Matomai, tasai grasinimas 
jam nepadare jokio inspudžio 
nes szuo neperstojo su savo tuo 
džiaugsmu o kada zokoninkas, 
pasiliuosaves ant galo nuo to
kio nemalonaus pasisveikini
mo, atsisėdo prie stalo, szuo nu
slinko paskui ji ir paguldė sa
vo dideli snuki su isztikimom 
akim ant savo prietelio keliu.

— Teve Jonai! isz jūsų tik
ras Pranciszkus isz Asyžiaus — 
atsiliepe kvestorius isz artimo 
kliosztoriaus.

— Tai teisybe, tasai senas 
vilkas nieko daugiau nemato 
kaip tik tęva Joną — tarė kat
ras tai isz kunigu.

— Klausyk mažuli! — atsi
suko klebonas in seseruna. — 
Kiekvienas mums isz svecziu 
ka nors apsakė, papasakojo. 
Dabar tau pakaleina. Apsakyk 
istorija savo prietelio Marso.

Pavadintas ‘‘mažuliu” trijų 
deszimtu metu zokoninkas nu- 
siszypsojo o matydamas ant 
susirinkusiu veidu dideli žin
geidumą, pradėjo kalbėti:

— Buvau dar jaunu zokonin- 
ku, kada paimta mane ant mi
sijų in tolimesni miestą X. Bu
vau tai-gi pirmu sykiu ant mi
sijų, geriau pasakius, buvau 
dviem kitiem tėvam pagelbi- 
ninku, kuriu pamokslingumas 
ant misijų sutraukdavo di
džiausias klausytoju minias. 
Man pripuolė užsiėmimai ant- 
ra-eiliniai. Tai-gi, mokinau vai
kus katekizacijos, maldų ir 
suomenes rokundu, apart to, 
daug klausiau spaviednes. Bu
vau gerokai užimtas.

Senesni Ievai prie progos su 
manim pasikalbėdavo.

— 'Teve Jonai, — kalbėjo 
vienas isz j u, — kol nepasiliksi 
dalininku bent kokio atsiverti
mo, niekas tau nepripažins mi- 
sijonięriaus vardo. Jeigu tau 
kada iszpuls pasikalbėjimai, 
szauk, teve, priesz zobovas, pa
silinksminimus, pasakok apie 
smerti, paskutini suda. Reikia 
asztriais žodžiais žadinti suo- 
jnenes. Kas teisybe — pasako-

pestis, nors, tikrai pasakius, 
tai ne visai blogas žmogus. Ka
da ji sutinku, man atiduoda 
garbe karėiviszkai, žiūrėdamas 
pabludusiom akimi. Gyvena 
ramiai ir draugauja vientik su 
savo dideliu szunim, kurio 
kiekvienas bijo nes nuolatos 
urzgia ir rodo savo didelius 
dantis. Tasai stebėtinas žmo
gus, retai kur iszeina, kaip ka
da užeina in bažnyczia o tomis 
dienomis ji macziau net ant tė
vo pamokslo. Bet iszpažintis!!

— Ah, kaslink to, mano kle
bone, — pasakė man kadaise, 
tai jau niekados! Daleisti, kad 
man turėtu skūra lupti buto
nas, man, senam kareiviui.

— Bet susimylėk! kas tau tu
rėtu skūra lupti! O pagaliau, 
turbut mažai gavai mokslo nuo 
savo vyriausybes?

— Na taip. Bet tie turėjo ga
lionus o priek tam armija tai 
kas kita, tenai turi but paklus
numas ir paguodone.

— Paguodone? O ar jos ne
turi del Dievo tarnu?

— Na-gi kaip! juk asz eida
mas kloniojuosi.

— Bet nenori spaviedotis, 
atrandi tukstanczius priežas- 
cziu, giniesi, o smerties tuotar- 
pu nelaukia: ateis netikėtai, 
jos bijosies nors isz tavęs nar
sus kareivis nes nebusi prisi
rengęs.

Pąnaszus pasikalbėjimas bu
vo atkartojamas kas meta nuo 
nesuskaitomu metu ir pasek
mes to visko visados būdavo 
vienokios.

Klebono pasakojimas apie 
sena kareivi netrukus man isz- 
ejo< isz galvos kadangi visas 
mano mislis paėmė rekolekcijų j 
pasikalbėjimas, kuris man pir
mu sykiu buvo paskirtas. Visa 
savo, liuosa laika paszvencziau 
prisirengimui prie rekolekcijų. 
Nepaisant tėvu kurie man pa
tarė “griaudėti ir metyti per
kūnus,” iszrinkau sau už tema- 
ta neapimta ir neiszsemiama 
Dievo mielaszirdyste. Mislimi 
visados būdavau ant sakyklos. 
Stengiausi apie labiausiai per- 
ti'krinanezius Dievo gerybių 
davadus. Mislijau sau kad tar
pe mano klausytoju randasi 
kokia tai biedna kenczianti du- 
szia, kurios isz kentejimu nar
su neisztraukc Sinajaus kalno 
perkūnai. Jėzus ir Samaritone 
Magdalena nesuprantama Eu
charistijos paslaptis, tik tas 
galėjo jo atgaivinti gailesti ir 
nusižeminimą ir pastūmė ja 
prie Pono kojų. Meile kadan
gi pagimdo meile.

Prisiartino ant galo pasikal
bėjimu diena.

Plati lyguma apaugus me
džiais atidalino klebonija nuo 
bažnczios. Ėjau iszleto paan
trindamas sau pamokslą isz 
korteliu retkarcziais susilaiky
damas. Už keliolikos minucziu 
turėjo atsiliepti varpelis szau- 
kiantis tikincziuosius.

Urnai kaip tik suspėjau atsi
peikėti smarkus smūgis par
verto mane nuo kojų; iszsitįe-

Padėjimas nelabai malonus, 
pasiryžau kokiu nors badu tai
kintis.

— Ah! seni! — kalbėjau 
jam — jau isz mus dvieju tai 
kibą asz/greicziau turiu pykti.

Žiūrėk abitas purvinas pa
verstas in niekus o kaslink kor
teliu pasižiūrėk tiktai kaip jos 
iszrodo. Eh! tikras isz tavęs 
pusgalvis!

Suurzgė garsiau o kada prie. 
jo prisiartinau kad ji paglos
tyti sumosavo baisiai savo sto
ra minkszta uodega.

— Piktas esi? Gal tave mu- 
sza.. ? Aha!... lopą tau skau
da ir skundiesi... Palauk, pa
žiūrėsiu. Gal ir galėsiu tau 
kaip nors pagelbeti, tu biednio- 
ke!

Ir ant vidurio pleciaus atsi
buvo formaliszkoji konsultaci
ja. Dalykas nebuvo lengvas. 
Pirmiausia turėjau savo paci- 
jentui su skepetaite nuo nosies 
užriszti snuki idant nekasiu ir 
tik tada ramiai atradau kente
jimu priežastį. Szmotas stiklo 
buvo inlindes laupon, žaizda 
buvo paplukus kraujuose. Ap- 
riszau pagaliaus lopą su skepe
taite kuria ant laimes atradau 
viename stoniniame kiszeniu- 
je.

— Na, dabar gali sau eit na
mo mano prieteliau! — tariau 
pabaigęs apžiurejima.

Prisipažinsiu, kad laukiau 
nors prieteliszko uodegos su- 
mojavimo už mano toki rūpes
tingumą. Bet kur tau! Tuojau 
paszoko ir pabėgo.

Netrukus isz sakyklos sa
kiau susirinkusiems pamoks
lą. Regis man klausytojai buvo 
labai sujudinti nes macziau 
kaip jie tankiai vartojo skepe
taites nuo nosies.

— Na, ir ka? — paklausė vėl 
pas mane tėvai ar nepabaigta 
Dievo mielaszirdyste atvedė 
ant galo ant 'dorybes kelio už
kietėjusi grieszninka ?

— Nežinau, atsakiau reng
damasis iszeiti in bažnyczia, 
kur lauke manes pulkelis vai
ku.

Ir kaip tik gal deszimts žing
sniu nužengiau kad vakaryksz- 
czias terre-neuve pasirodė 
priesz mane.

Sziuo žygiu be užgimimo jau 
buvome prieteliais.

Didele uodega linksmai judi
nusi, akys iszreiszkia tikra 
džiaugsma isz susitikimo lau
kiamo isz teisybes: kada pra
dėjo man rankas laižyt, tuo
kart tikrai supratau sanjaus- 
mo nemenko isz jo puses.

— Kaip laikaisi, drauge? — 
paklausiau glostydamas jo di
delius minksztus plaukus. Va
kar palaikiau tave už nedėkin
ga. Apsirikau. Pasveikai ir 
užmoki kuo gali. Geras narsus 
szuneli!

Dėkingas lojimas atsake 
man; Taip! taip!

— Ka? nori man draugauti 
in bažnyczia ? Eiksz, geras szu
neli, eiksz, o po tam sugryszi 
prie savo pono ii* nieko neužka
binsi, busi mandagus, teisybe? 
Matai vakar kaip tai negerai 
daryti žmoniems ermyderius.

Isz naujo sulojo pafvirtinan- 
cziai.

— Sztai ir esame! Pasilik 
sveikas, senasis vilke!

Pagloscziau ji ir persigkyre- 
me.

giau keturios valandos ir ture-' ežia galas?.. Aszara pas ka- 
' jau eiti namo ant vakarienes reivi!.. Tegul prapulsiu, jeigu 
kad tuo tarpu kas toksai in za
kristijos duris subeldė.

Prisiartino vakaras o nedi-1. 
dele lempute labai silpnai 
szviete milžiniszkos sales vidų- . 
ryj; taipgi kada ant mano už- 
praszymo:

— “Praszau ineiti” vyras . 
koks tai pasirodė ant slenks-; 
ežio, pastebėjau tiktai jog bu
vo augsztas ir jau ne jaunas.

— Ar tai tėvas glamonėja : 
mano dranga? — paklausė už
kimęs balsas.

Tylėjau negalėdamas sau 
greitai atsiminti apie koki ežia , 
isz katechizuotu vaiku kalba
ma?

— Neatsimenu sau kad ka , 
asz glamonecziau, atsiliepiau i 
ant galo. — Kibą apsirikote, : 
mano prieteliau!

Atsake dar labiau sziurkisz- į 
tesniu balsu:

— Matomai apsirikau ... 
atsisveikinu.

Jau atidarė duris bet ji su
laikiau.

— Pasakykite-gi man nors 
kaip iszrodo tasai jusu drau
gas vaikiukas.

Pertrauke man.
— Ka ežia kalbėti apie vai- : 

kinka! Juk ežia kalbama apie : 
mano szuni Marša.

'Tuo paežiu laiku atėjo man 
ant mislies senas kareivis. Kad 
tai butu jis? Kasžin o gal ir jis.

Padaviau jam ranka.
— Ah, tai Marsas, tasai ku

ris vakar mane taip puikiai 
pargriovė: terre-neuve, tiesa? .

— Taip.
Kas do puikus žvėris ! Dabar 

mudu esame prieteliais.
— Apie tai žinau, — sumur

mėjo.
Tylėjimas... Mano stebėti

nas sveczias turėjo rankose ka 
tai tokio kareiviszko ir taip no
riai žiurėjo ant duriu tarytum 
jis be jokio atsižiūrėjimo norė
jo per jas pabėgti. .

— Ar ko sau norite, priete
liau? Gal asz kame nors bu- 
cziau jums pagelbon? paklau
siau ant galo.

Padare žingsnius prieszakin 
prie manės o tuokart galėjau 
prisižiūrėti kareivio energisz- 
kam veidui, susiraukszleju- 
siam, kas reiszke jo kit-kart di
deli narsumą.

— Sztai pradėjo su savo pri
gimtu sziurksztu gyvenimu 
kaip laukinis o panaszu's taig- 
gi neesu kas tas tai ne! Marsas 
tai mano visa draugija. Susi- 
sznekame pagal savo budo. Ka
da rakau pypke ir matau priesz 
save žiūrinti in mane szuni,' 
man tada rodosi kad asz kalbu 
su kuriuo tai isz draugu apie 
senuis prietikius. Žodžiu sakant 
vienas kita suprantam, myliu 
Marša, ot, ir viskas!

Žmones su juo blogai apsiei
na, ten kas jam suduoda, ten 
kitas vėl ji paspiria. Sako: —■ 
Tavoponas bedievis! — ir ne
myli jie szunio.

Bedievis! Po szimto baczku! 
Kaip kulkos pro ausis dūzga 
tai juk reikėjo mislyti apie 
Dievą...

Vakar matau, misijonierius 
glamonejai szuni... Mane kas 
tai už szirdies nutvėrė nes juk 
macziau ka toji pekliszka bes
tija padare... kitas butu su
spardė®.

Suskambino varpai... Ine- 
jau bažnyezion. .. Pamislijau: 
eisiu, prisižiūrėsiu jam areziau 
ir paklausysiu ar taipgi kaip 
kiti baido pekla...

Klausau... Vis labiau man 
darosi, minkszcziau aplinkui

kada man tas atsitiko! Prisi
minė man senas mano' tėvas 
kareivis, kuris paguldė galva 
garbes laukuose ir užszalusiom 
lupom bucziavo kunigo ran
kas ... tai vėl motina, kaip kas 
diena kortoje kalbėjo ražan- 
cziu. .. brolis, misijonierius, 
nužudytas per tuos szunbrolius 
Kinieczius...

Nakczia pasitraukė nuo ma
nes miegas o vakar matau; 
Marsas i'szbega! — Kur tu nori 
eiti, galgone! —suszaukiau. — 
Apleidi savo poną?
jausi per Įauga. Geras žvėris 
lauke... norėjo padekavoti už 
vakarykszczia pagelba... Sku
binasi tėvas misijonierius, mis- 
liju sau, — vienok sustojo, szu
ni paglostė, pakalbėjo su juo... 
Ir tada pasakiau: — 'Tegul ji 
galas! Juk tai turi but geras 
žmogus!

Ir esi... Norite mane iszspa- 
viedoti?..

Vieton atsakymo apsikabi
nau seneli.

-— Ah! tos kareiviu noturos! 
Kiek tai tenai szirdingos szili- 
mos po laja sziurkszczia, isz- 
laukine marszkone! Kas per 
nuoszirdus iszpažinimas, gy vu
mas ir meile sugryžtant prie 
Dievo!

Žiure-

* * *
— Ar užganėdintas? — pa

klausiau savo penitento, kada, 
po 'spaviednei ir iszriszimui ty
lėjo ir nenorėjo atsistoti nuo 
keliu.

Pakele prie manes veidą, 
prakaitu aplieta ir drueziai 
spausdamas mano ranka: ‘ ‘ Die
ve užmokėk tau, leve!” — ta
re. — “Savo keliu velyczia vi
sa diena iszstoveti po neprie
teliu kulku ugnim..., Po 
szimts, tai ka asz sziadien nu
veikiau, buvo sunkiau.”

Ant rytojaus kaimiecziai su 
nuosteba pamate kad senas ka
reivis sykiu su anais artinasi 
prie Vieszpaties stalo. Ant jo 
krutinės blizgėjo kareiviszkas 
medalis o veidas buvo pilnas 
linksmybes kokios tai neže- 
miszkos. Vakare palydėjo ma
ne net iki karietai, kuri mus tu
rėjo gabenti in kita vieta. Mar
sas ėjo szale; jo ilgos ausys ka
bojo ant nulinkusio žemyn ir 
susirūpinusio snukio; ir uode
ga žemyn buvo nukabinta.

— Esu labai laimingas! — 
kalbėjo kareivis atsisveikinda
mas mane gal deszimtu sykiu. 
— Kada gerasis Dievas pa- 
szauks tada jo senas paaficie- 
ras gales drąsiai ir be baimes 
atsakyti: “Gatavas!” Dėkui 
szimteriopai! Tegul Dievas 
sergsti ir laimina!..

Tėvas Jonas susilaikė ant tu 
žodžiu... Jo akys su nervisz- 
kumu žiurėjo in liepsna, mir- 
ganezia ant kamino o ranka 
machinaliszkai glostė kudlota 
Marša.

— Bet pasakojimas dar ne
pabaigtas! —suszuko visi ten 
susirinkusieji, kada pasako
jantis sustojo.

— Beveik jau... Kaip tik 
trys menesiai praslinko kada 
viena diena paszaukta mane 

, prie kliosztoriaus vartelių. Te
nai stovėjo vyras su dideliu 

. szunim, kuris ant manes szokoj 
taip smarkiai, kad kaip tik ne
parvirtau nuo ikoju. Tai buvo

. Marsas.
; Vyras padavė man laiszka. 

Pažinau raszta klebono isz X.
i “Mano Teve!

Senas kareivis numirė andai 
i aprūpintas Szv. Sakramentais. 
: Iki pat galui turėjo saviesu

protą, glaudė kryželi prie kru
tinės ir iki pabaigai meldėsi su 
manim.

Kada paklausiau, ar neturi 
kokio prisakymo priesz smer- 
ti, — atsake silpnu balsu:

— Pinigu neturiu. Namu ra- 
kandelius palieku biedniems. 
Palaidosite mane karėiviszkai, 
teisybe?

Po tam žiūrėdamas in numy
lėta szuni, kuris nuo jo lovos 
niekur nepasitraukė ir rodo sa
vo liūdnumą tarė:

—O kaslink Marso, nusiuns- 
kite, leve, tėvui Jonui... Pra- 
szau man tai prižadėti.

— Bet-gi manasis seneli, tė
vas Jonas negales ji prie saves 
laikyti?

— Kažin, vienok vis-gi ji pa
ims savo globon... Spakainas 
nors mirsiu... Prižadėk man 
tai, teve!

Prižadėjau. Netrukus senis 
jau negyveno.

Žinoma, Marsas negalėjo bū
ti pas mane— baigė savo pasa- 
kojima zokoninkas. — Bet 
atėjo man ant miteliu dėde ku
ris taigi neseniai neteko savo 
tokio pat draugo.

Ir sztai Marsas buvo at- 
siunstas in klebonija kur jis 
iszkilmingai priimtas taip kaip 
priimama visi kiti auginami 
geri szuneliai.

Dabar mano pasakojimas, 
jau tikrai pabaigtas.
: — Bet nelaime! — pridūrė 
klebonas M. su liūdna szypse- 
na-— Marsas, nepaisant savo 
mitrumo, daugiau nei vieno at
vertimo nepadarė. Galas.

Sociales Apsaugos
Taksai

rasze.

BALTRUVIENE

Hazletono viena bobele stora, 
Kaip kalada boba, 

Badai aptingo labai, 
Kad net ja pamėtė vyrai. 
Mat neapžiurejo gerai, 
Kad net užpuolė brudai, 

Tai in kitur nuėjo, 
Būtie ilgiaus nenorėjo.

Priek tam prie kožna kabinosi, 
Nė vienam net nutraukė nosi, 

Turėjo pas kitus iszeiti, 
Ba sunku buvo iszbuti.

Už tat visur dabar bėgioja, 
Liežuvius ant kožno vedžioja, 

Ir kožna pravardžiuoja, 
Ir visaip iszmislija.

Nieko bobele nepadarysi, 
Kad ir ant galvos pasistatysi, 

O gal kaip netingėsi, 
Tai vela vyru ant burdo turėsi.

Klausymas — Ar sociales 
apsaugos numuszimai nuo al
gų bus didesni 1940 m.?

Atsakymas — Ne. Vienas 
nuoszimtis algų, prie kurios 
sumos darbdaviai turi pridėti 
kita 1% pasiliks per 1940,1941 
ir 1942.

Paszalpa Nevedusiems 
Darbininkams.

Kl. — Sulaukiau 62 m. neve- 
jdes bet užlaikau sena motina. 
Jeigu asz numircziau ar mano 

i motina gaus paszalpos nuo 
mano sociales apsaugos?

' At. — Tavo motina gautu 
, puse tamstai prigulinczios mė
nesines sumos.
Paszalpa Vyrams Virsz 65 m.

Kl. — Sulaukiau 65 m. Gruo
džio men. 1937 m. Jeigu dabar 
rasiu darbo ir eisiu dirbti ar 
galėsiu gauti pensija isz fede
rates valdžios?

At. — Jeigu dirbsi nors 18 
menesiu po Sausio 1 d., 1939 

’ m. gali gauti. F.L.I.S.

“* * *
Hei jus Elizabeto moteriukes 

susivaidykite, 
Norints karta žiotis užda

rykite,
Sztai viena juodvarne, 

Nenustoja kvarksėjus ir gana, 
Ne tiktai su liežuviu teszkina, 

Bet ir su nagais drasko, 
O kaip prigeria guzutes, 
Tai gauna būda katukes.

Tuojaus su nagais 'kabinasi, 
. Norints vos ant kojų laikosi. 
Susisukusios bobeles sergėkis,

Isz tolo nuo tokios lenkis.
Nežinau szirdeles, kad jos 

vyras,
Turbut ir niekam netikias,

Ir konia visai apjako, 
Bobos isz peklos pekliszkai ir 

gyvena,
Po smert velnes in pekla 

gabena.

—■ Apszviesti sklypai par- 
gabineje kas minuta po tūks
tanti svaru 'tauku.
< — Amerikoniszki fabrikai 
iszdirba cukraus ipo 16 tuks- 
tancziuis svaru kas minuta.

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

* * *
Jus misiukes, susimildamos, 

Apsieikite grąžei laike maldos, 
In viena bažnyczia atsilankiau, 
Tai kėlės misiukes paregėjau, 
Nuolatos bažnyczioje taisosi, 

In visas szalis dairosi, 
. Nepasedi pakumszeja viena 

kita, 
O net ir ant vargonų užlipa.

Jau ne proto negauna, 
Kad bloznaut nepaliauna.

. Vienoje šluboje buvo Jonas, 
Tai ana diena baliuką turėjo, 

, Apie kuri gyventojai girdėjo, 
Pirko kelis baksus alaus, 
Ir gorčių guzutes asztrios, 

Gere per nakti ir kėlės dienas, 
Priek tam buvo szuniszkas 

staugalas,
Net miestelio gyventojai 

subėgo,
Iszsižioja in narna žiurėjo, 

O katrie girdėjo,
Tai vieni kitiem kalbėjo, 

Kad pasiuto “polanderei,” 
Jeigu staugia kaip žvėrys;

'Tai bent turėjo gerai, 
Kaip visados musu Lietuvei.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo terp vaiko 

miliekia viaua ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaitei 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai paa grafa. 
Užkeikta skrfpka. Del tu, ka keti* 
na. antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.
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žinios Vietines t Antanas KuliMskhs, 85!lQ7 I
South B uly., kareivis isz pas- j^įjh j įj 
kutinės S vietines Kares mirė

linkisitiin'ti. Taigi susitaupė 
jiedu kcliasdeszimts "litu ir 
nuvažiavo in Biržus paūžti.

Manevros Amerikon iszku Eroplanu

Miami, Floridoj, ana diena atsibuvo manevros Amerikoniszku eroplanu kuriose da
lyvavo apie 1,500 eroplanu var omu per civiliszkas ypatas. Pirmiausia dovana likos laimėta 
per Homer Rankin isz St. Louis kuria padovanojo žymus iszduotojas Jaikraszczio Bernarr 
MacFadden ir antra dovana laimėjo Bobby Lupton, isz Detroito, kuri buvo geriausia moie- 
riszka le'kiotoja.

Su'batos ryta Ashlando ligon- 
buteje tuoj po nuvežimui in 
ten. Velionis sirgo kelis metus. 
Gimė Lietuvoje, pribūdamas 
in Amerika 1911 mete. Buvo 
nariu American Legiono ir Ve
teranu Legiono. Paliko paczia 
Mare, po tėvais Stankevicziu- 
te, sunu Alberta, kuris randasi 
Washing t o.in e, Antanina ir Ali
cija namie ir dvi poduktes Ona 
ir Regina Dunsevicziutes, bro
li Joną, sesere Mare ir du bro
lius Lietuvoje.

Czia susipažinę su raudonka- 
sem ir blondinėm pradėjo ulioti 
ir linksmintis'. Vienas isz ju,' 
būtent V. L., nuėjo su mergina . 
in vieszbu'ti ir apsiimk vo„o. 
A. L., likes su mergaitėmis da. 
ilgai gere, o po 'to ir jis nu.are ' 
pasijieszkoti nakvynes: u.e,jo 
su mergina in viena vieszbuu 
bei iszvare. Sako, perdaug gir
ti esat. Nuėjo in kita, gavo ■ 
muszti. Po tam briovesi in> 
viešbuti “Metropolis,” reika-Į

KAIP NUSISZERE SIUN- 
CZIAMI ISZ AMERIKOS 

KALINIAI.
Isz Amerikos vienas Lietuvis 

važiavo in Lietuva aplankyti 
gimines. Jo gera pažinstama 
Amerikos lietuve irgi turėjo 
savo giminiu Lietuvoje, todėl 
važiuojaneziam indąye gera 
kailini pail'ta, kad atgabeni u 
jos giminaitei, kaip dovana. 
Paszto iszlaidoms pridėjo uen- 

, kis dolerius. Sako, pervežk tik Jaudamas leisti pas jo drauga. i
- Viktorija Kapu^inakie-» Lietuva pa- Vyrui ir ežia nopaafeoke. S.U 

ite,.varomas per Povyla Ste-' ne, likos nuvežta in Locust'P»»'unsk. pykęs gnebo plytgalį, tsz.la.t-j
a . i , , • , • • Mountain lin-onbuto ant onera-' Tas laimillgai- perplaukė ze vieszbuczio stikline reklamafanic-k, trenkė in vandenim Mountain ngonouie am opera _ . i .

vandenyna ir pasiekė Lietuva, apsinakvojo ne pas mergaites, 
Apsistojo pas savo giminaite, bet szaltojoj.
Kadangi Amerikonas tinkamos 
dovanos savo giminaitei netu
rėjo, 'tai atidavė jai tuos kaili
nius. O tai pilietei, kuriai szie 
kailiniai buvo skirti, nusiuntė 

i visai kita, jau padėvėta papras' 
| ta moteriszka palta, o ne kaili
nius.

Kailiniu indaveja parasze 
savo giminaitei laiszka sako in 
daviau gera kailini, Kanados 
žvėrių kailiu palta. Tas vyras 
turi tau induo’t. Piliete, gavu
si apdėvėta palta, raszo in A- 
merika laiszka, dėkoja, bet sa
ko visai ne kailiniai. Pasisu- 

I kinejes Lietuvoj Amerikonas 
grįžta iu Amerika. Kailiniu 
siuntėja klausia, kaip atsitiko: 
Siunstas kailinis , o gautas pa
prastas apdėvėtas paltukas.

Amerikonas savo pažinsta- 
mai ir aiszkina: Žinai, kokia 
Lietuvoj tvarka: pasztininkai 
bagaža atplesze, geresni daikta 
iszerne, blogesni indejo ir pa
siuntė adresatui.

Kailiniu siuntėja parasze ati
tinkamom Lietuvos instaigom 
skunda.

Tiriant paaiszkejo visa ka
dangi jis jau iszvažiaves Ame
rikon, tai apygardos teismo 
prokuroras byla perduoda apy- 

a 1 linkės teismui nutraukti.
Be to, szis kailiniu gabento

jas, 'sugrįžęs Amerikon, laik- 
raszcziams davė jpasikalbejima 
kur juodomis spalvomis vaiz
duoja Lietuvos gyvenimą. L.Ž.

- Tikras Sibiriszkas szal 
lis tęsęsi jau .kėlės dienas.

, C Du trokmanai, veženti 
medžius in kasyklas artimoje | 
Millerston, vienas isz ju, Les- 
tdr Fuller, 19 metu, užmigo tro
škė ir suszalo ant smert o jo 
dtaugas, Gilbert Dobyns, 20 
metu, likos surastas vos gyvas 
ir vėliaus likos atgaivintas.

į į. Ketverge, ant kampo
Catawissa ir W. Pine uly., ar-

stulpą ir ji suteszkino. Varyto- cijos. Jos vyras, tėvas daktaro 
jhs sako kad du vaikai užbėgo Kapuscmsko nesenei likos pa-, 
prieszais ir turėjo troka pasuk- Ristas namo isz tosios ligonbu- 
tii jn szali kad netrenkti in juos. te!s kur gydėsi kėlės dienas.

; t Nuliūdo miesto gyvento-
t Gerai žinomas ir senas jai dagirde apie mirti gerai ži- 

igfyveiitojas ' Mahanojaus, Mo-' nomo gyventojo, William
‘‘Bill” James, 69 metu, kuris1 
mirė praeita Ketverga Gėisin-I

tiej.us Bekereviczius, mire Pet 
liyczioje New Yorke, 307 AV 
30-tos uly., turėdamas užsiemi-, gėrio l'igonbuteje, Danvilleje, 
ma kaipo dažiuretojas Susivie- kurioje radosi tik kėlės dienas, 
alijimo L. A. namo. Velionis ki-l 
tados gyveno Mahanojui ir lai-1 
ke saliuna po 310 W. Centre 
Uly., apleisdamas miestą 1927 
mete iszvažiuodamas in New 
Yorka ant apsigyvenimo. Pali
ko paczia Joana (Miliauckie- 
Jit) ■ ir įsekanczius povaikius: 
Jtioza, Masiene, Viszinskiene, 
kurie -gyvena Mahanojui, Vin
ca, Chicago, Antana ir Fallet- 
ietio,'New Yorke, Joną, Rari- 
tto, N. J., ir Petra kuris randa
si Brazilijoj. Palaidotas New 
Yorke.

—- Subatos ryta sudege 
Hawk Tavern, Park Crest. Ug
nis-padare bledes ant 10 tuks-' 
taneziu doleriu. lUgnagesei pri- 

.brttvo. isz~Mahanojaus ir Ta- 
makves gesinti liepsna bet van
dens nebuvo todėl viesznamis 
sudege lyg pamatu.

UŽPUOLĖ ANT KELIO 
NUSZOVE ŽMOGŲ.

Sziauliu apskr., miestelyje 
J. Bajorūnas su J. Suknevi- 
czium pasivijo isz miestelio ei- 
nąnczius namo J. Blaviescziu- 
na su sunum. Bajorūnas su 
Sukneviczium pradėjo Blavies- 
cziuna užkabinėti ir muszti, o 
paskui revolverio szuviu ji vie
toje nuszove. Piktadariai su
imti.

IR

AR ŽINOTE KAD

— Aleksas Damaseviczius, 
26 metu, isz Park Place, likos 
sužeistas in aki laike darbo De
lano kasyklose ir likos nuvež
tas in Ashlando ligonbute.

WM.-C. JAMES

Velionis gimė Ashlande. 
ko paczia, kelis brolius ir sese
rį. Buvo jis pacztorium, skva- 
jeru, kuinduktorium ant stryt- 
kario, dirbo Kaiero bravore ir 
buvo pavietą vu kamisorium 
per keturis metus o ant galo 
turėjo užsiėmimą Schuylkill 
Haven pavieto prieglaudoje.! 
Buvo malonaus budo žmogus 
ir pasielginejo su kožnu man- 
dagei. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelyje.

Pali-

—• Kanadoje padirba kas 
minuta po tiek sūrio, kad už
tektu del szeimynu įsusidedan- 
cziu isz try j u ypatų ant dvieju 
metu.

— Szeimyniszkos 
Chicaginiu szeimynu 
$3,000 kožna minuta.

— Kanada pargabena kas 
minuta iisz Kinu po 35 svaru* 
pinacinio aliejaus.

— Italija sunaudoję kas 
minuta po 15 tonu anglių par
gabentu isz Vokietijos.

ineigos 
buna

SHENANDOAH, PA
. t Martinas Gervalis, 220 N. 

Belmont uly., mirė Praeita Ket- 
verga. namie. Velionis pribuvo 
isž Lietuvos ir dirbo kasyklose 
per 30 metu. Paliko paczia An
tanina, sūnūs Vinca ir Alberta 
namie; dukteres Valukeviczie- 
ne, Minersvilleje, Jeva ir Vero
nika namie. Palaidotas Pane- 
delije su apeigomis Szv. Jurgio 
bažny ežioje.

t Praeitą Subatos ryta mi
re Jonas Grigietis (Grimes), 
210 W. New York uly., Jo pati 
mirė trys metai adgal. Paliko 
tris dukteres ir viena anūkėli. 
Palaidotas Utarninko ryta su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny
čioje.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

t 'Szioje aplinkinėje mirė 
sekanti Lietuvei: Antanas But
kus, 632 Theodore St., paliko 
jis paczia ir gana didele szei- 
myna. Julija Tomaliuniene, 62 
metu, Hanover, paliko sunu, 
duktere, 7 anukus it du pro- 
anukus. Mikolas Petrulaitis, 19 
White St., paliko sunu ir duk
tere. Mare Ivanauckiene, 40 
metu, 79 Clark St.', paliko vy
ra, du sūnūs ir dvi seseres.Ado
mas Petrauckas, 51 metu, 2 
Phillips St., But tonwood, , pali
ko paczia, Morta, 7 sūnūs, 4

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
——- Geriausis Ambulance

(v patarnavimas s z i o j J] 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JT
na pasirinkimą meta- U&

Y liszku ir kieto medžio It
Į? Grabu. Laidoja nu- Į|

mirelius pagal naujau- |į
šia mada ir mokslą. u

Turiu pagialbininke s
moterems. Prieinamos Ju
prekes. ■■■»

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

KAIP DU VYRAI BIRŽUOSE 
ULIAVOJO.

Du jauni Pasvalio miestelio 
vyrukai girdėjo, kad Biržuose 
yra paneliu, su kuriomis už , Bell TeiefOnas 149 
kelis litus galima gerai pasi- tamaqua, pa., 439 Willing Street

ReP Telefonas 532-1

Iszmoko Amato Kalėjime, Dabar Naudojasi

i dukteres ir sėseri.

' — Barney Wentz, pavieto 
detektyvas, likos ana diena pa
skirtas sūpredentu ant Ashlari- 
do. llgonbutes. Važiuodamas 

' praeita Ketverga namo, nukri
to su karu nuo tilto artimoje 
Pax'i'nos ant Readingo geležin
kelio, 25 pėdas žemyn. Likos

Pittston.-— Praeita sanvaite 
czionais ugnis gerokai sunai
kino Italiszka bažnyczia ant' 
William uly ežios. Bledes pada-i 
ryta ant 50,000 doleriu.

—- Kožna minuta, kožna 
valanda New Yorko mieste po 
ulyežias pereina per triubas po 
20 tukstancziai svaru garo. 
Ant padarymo tojo garo reiks

t

Warren K. Billings, kuris perbuvo Folsom 'kalėjime pershra-stas per kitus automobilis- 15 tonu vandens kožna minuta.
t'UiS ir atvežtas in Ashlando li
gonbute ant gydymo.

ANT PARDAVIMO 23 metus už dalyvavima bombardavime mieste San Francis- 
ko, 1916 mete, iszmoko taisyti laikrodėlius kalėjime kur pa-

Girardville, Pa. f Praeita
Petnyczia mirė Stanislovas 
Guldinas, Ashlando ligonbute- 
je, bet kur likos palaidotas, ir

National Cash Registeris, 
nuo 5c iki $1.00 Geram padė
jime. Parsiduos pigiai. Kreip
kitės tuojaus po adresu:

538 W. Centre St.,

taisė per taji laika apie 10,000 visokiu laikrodėliu ir laikro
džiu. Kada jis apleido kalėjimą, jo pažystami ir draugai nu
pirko jam maszinas ir reikalingas intaisas del taisymo laik
rodėliu ir sziadien isz to maitinasi. Tom Mooney, kuris drau
gia su juom buvo apkaltintas, taipgi likos iszleistąs isz kale-

kąda, tai nedažiaiota. Alahanoy City, Pa. jimo po 22 metu.

$2.0© 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. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

No. 106 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz. 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
to s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

No. 107 Keturios istorijos anie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 18-2 puslapiu.......... 35c

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisr i 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 sziauczivs; Isztikimas «u- 
; ius; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija: Vaidulis; Galinga szo-
ble: Motina sopulinga; Meile sunaus.
181 puslapiu....................  35c i

Ne 118 Istorija apie Ali Baba ir j 
40 F .zbnininku. 45 puslapiu... 15c !

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalnlnke; Luoszis: 

iV ana motina; Vaikucziu plepėjimas 
i 62 nuslapiu..................................... 15c
! No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
I kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................ 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
ikialbtojas. 63 puslapiu..........15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45- puslapiu.................... 15c

■ No. '24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var-

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 broJel 
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- 
avs prigauna. 58 puslapiu........ 15*.

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

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

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

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

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

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

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

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus-

No. 158 Keturios istorijos apir 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ...................  I5e

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p;e Po laikui; Onytės laime; Per ne» 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszkft 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
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, 25e

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

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .............j.,,,.....

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis: 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu....................25e

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
I Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
' Baltraus neleido in Dangų. Bausme 

už szyksztuma. Mažo sziaucziaūs 
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.................................15e

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

No. 170 Asztuonios istorijos a< 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka- 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 

I pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevn; 
l Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
j sias prasižengėlis; Duktė m.vlkaker- 
; ežio. 121 puslapiu ...........25e

N<. 171 Vieniolika puiku istori
ku (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
■ir. nuliūdimas tėvu; Kalėdų va.ka- 
Įras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigt

laptu ...................................... :. . . ISr i

No. 150 Keturios istorijos apie ! 
Duktė akmeooriaus; Klara; Nuspre- I 
stasis'; Ant kiek užlaiko moteres pa | 
slapti. 61 puslapiu...................... 15c |

No. 151 Penkios istorijos apie i 
j Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra-' 
(žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu-
■ k;.s karalium. 61 puslapiu ..........15c j

Nu. 152 Trys istorijos apie Kaji- J 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 i 
puslapiu ......................................... 15c

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

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

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

No. 157 Juokingas apraszymas

Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu 
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu ..... 25e

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu ..........................................15c

ginga žmogaus sunu ir razbaininka ,apie Savizrola; Didis kiastoris. 46
62 puslapiu .............. 15c pu-slapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. Į5y

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

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

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




