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Pocatello, Idaho — Milo An
drius buvo liudintojum kaip 
kokia tai mergaite cziužineda- 
ma ant plono ledo inlužo ir ga
vosi in vandeni in upe Port- 
neuf. Andrius netemindamas 
ant savo pavojaus, nubėgo in 
pagialba skenstancziai mergai
tei ir tik tada persitikrino kad 
tai buvo jo dukrele kada ja isz- 
trauke isz vandens.

ISZGIALBEJO MERGAITE 
NEŽINODAMAS KAD TAI 

JO DUKRELE.

Dunkirk, N. Y.
ani pribūti in laika priesz mirti 
ju ‘“tėvo” du vaikai isz Erie 
pasirūpino jo laidotuvėms kad 
atlyginti jam už padaryta ge- 
radejyste asztuoni metai ad-

Nors Jaunas, Bet Jau 
Žymus Aktoris

PASISLĖPĖ SZASZLAVU 
BLESZINEJE IR UŽMIGO: 

UBAGAVO PER TRIS 
SANVAITES.

priėjus ar- 
ir net
pama-
metu

MERGAITES, SAUGOKITĖS 
KRUTAMUJU PAVEIKSLU 

APGAVIKU.

Petras Saltonstall, 18 metu, 
sūnūs gubernatoriaus isz Mas
sachusetts, kuris lankosi in 
Harvard universitetą, yra žy
miu aktorium ir už keliu san- 
vaicziu losz role perstatyme 
“Per vėlu juoktis.”

Parvertom, Kaus. — Walter 
Ruch, 64 metu, turtingas far- 
meris czioiiaitineje aplinkinė
je, kuris gyvena apie 30 myliu 
nuo czionais, nužudė savo 60 
metu paczia, apsukęs szalika 
aplink jos kakla ir suko pakol 
ja užsmaugė. Taip prisipažino 
palicijai laike tyrinėjimo kada 
ji aresztavojo.

Rucho iszpažinima pripažino 
liudintojai kurie nekarta gir
dėjo nuo jo sergancziosį paczios 
kaip ji kalbėjo in juos, buk ji 
labai rūpinasi kad jos vyras 
pirma nenumirtu nes tada ne
būtu kam ja prižiūrėt. Senuke 
geide pirma numirti bet kad 
mirtis nesiskubino ja paimt, 
melde savo vyro kad jai prisku
bintu mirti ir vyras su mielu 
noru iszpilde jos praszyma.

Ne ilgai liūdėjo vyras pas
kui savo bobele nes in dvi san
vaites pasijeszkojo sau kita 
kad ji dažiurinetu ir ji links
mintu jo nuliudime. Reikia ir 
tai primyt kad jo antra pacziu- 
le yra už ji dvideszimts metu 
jaunesne ir gal senam kvailiui 
priskubins smerti.

James Sutter, 64 metu, pri
ėmė pas save du pabėgusius 
vaikus, Petruką ir Edvarduka 
Szakovskius, kurie jam pasakė 
kad yra sieratukais, isz Erie, 
neturėdami ne cento ir buvo al
kani kaip vilkai. Senukas juos 
priėmė kaipo savo sūnūs ir per 
tris metus rūpinosi jais. Ant 
galo Petrukas prisipažino kad 
jo motina yra gyva ir ketina 
pas ja sugryžti bet Edvardu- 
kas pasiliko pas Sutteri. Kada 
senukas apsirgo, rūpinosi juom 
ir dažiurinejo kaip savo ieva o 
kada ant galo senukas likos nu
vežtas in ligonbute, Edvardu- 
kas likos nusiunstas namo.

Abudu vaikai dagirde apie 
mirti savo geradejo, nukeliavo 
in Dunkirk alaidoti ji prigulin- 
cziai.

TOKIA MOTERE REIKĖJO 
ISZSPIRTI ISZ LOVOS.
Sterners, Conn. — Jelgn Jo

seph Gruffy buvo tokis lepsze 
kad pavėlindavo savo moterei 
rūkyti lovoje, tai geriau butu 
kad už pakuta nebūtu gavės 
persiskyrimo o 'butu priverstas 
gyventi su ja. Tasai lepsze in- 
nesze praszyma in suda ant 
persiskyrimo nuo paczios buk 
toji kas diena surūkydavo pen
kis pakelius paperosu diena ir 
nakti lovoje kad vyras negalė
jo užmigti, būdamas baimėje 
kad jo pacziule neuždegtu lo
vos drauge su juom. Gal da ne
būtu gavės persiskyrimą vien 
tik ant to užmetinejimo bet ka
da parode sudžiui kad motere 
turi kita vyra, kuris sėdo kalė
jime, tada sudžia sulaužė ryszi 
ir Juozukas iszleke isz sūdo 
kaip pauksztelis isz kletkos. 
Motere likos uždaryta kalėji
me už svetimvyravima.

VISA SZEIMYNA SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.

Freeport, Pa. — Tėvas, mo
tina ir penki vaikai sudege ant 
smert degancziam name ir tai 
trecziu sykiu tasai namas buvo 
užsidegęs. Pakol kaimynai pa
mate liepsna ir subėgo gesint 
liepsna, namas jau buvo apim
tas isz visu szaliu liepsna.

Aukos tosios nelaimes yra 
Omar Brown, 39 metu, jo pati 
Marijona, 35 metu ir ju penki 
vaikai nuo 8 lyg 15 metu. Tik 
szunytis iszsigialbejo ir po už
gesinimui namo graudžei stau
gė szipinedamas pelenuose. In 
laika deszimts metu tasai na
mas buvo užsidegęs tris kartus.

Nesenei Clinton Mozley, iszj 
New York apgarsino kad duos' 
dykai dvi sanvaites pasisve- 
cziavimo jaunavedžiams ant jo 
puikios farmoSj Floridoje ir 
jau lyg sziai dienai aplaike 
tukstanczius praszymu kurie 
geidžia praleisti saldžei tajj 
laika su savo pacziuleiiįs,

gyvasti kad kiti gimtu. — C 
ar vaikai yra dėkingi moti 
noms už tai ?

MERGAITE
BLESZINEJE

Tas atsitiko Kauno redybo- 
joj, Raseniu pavieto, Eržviliu 
parapijos, kaime Baceliiu1 pas 
Vinca Norkų kluone. Taji at
sitikima mate Antanas Maciu- 
lukas isz kaimo Bacziu, kuris 
dabar gyveną Macungie, Pa. _

NEUZMIRSZO 
SENUKO

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant si
W. D. BOČŽKAUSKAS - C’’ 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY Cljį

MOTINA UŽMUSZE SŪNE
LI SU KOCZELU.

Greensburg, Vt. — James 
Donelley, parejas namo-gerai 
užsitraukęs guzute, pradėjo na
mine revoliucija su savo pa
cziule kuri negalėdama tojo 
revoliucijonieriaus apmalszy- 
ti gerais žodeleis, pagriebė ko- 
czela ir mete in savo Jimuka 
taip nelaimingai kad nepatai
kė in guogia savo vyrui tiktai 
in galvele savo mažo sūnelio 
kuris tame laike sėdėjo prie 
stalo. Motina ir tėvas likos už
daryti kalėjime bet vėliaus li
kos paleisti ant liuosybes. 'Tė
vas prisiege daugiau negerti o 
motina daugiau neme'tyt koeze- 
lu. Bet kūdikis turėjo paau- 
kaut savo gyvasti kas tėvams 
duoti proto.

MIRĖ ISZ GAILESTIES UŽ 
SAVO PASTIPUSIA KATE.

Mahonstown, Ky. — Apgai
lestaudama savo mylimo miau
kto, kuris ana jliena pastipo, 
senmerge Agnes Constant isz- 
gere truciznos ir nuėjo in ka- 
cziu dangų draugia su savo 
miaukiu. Toji senmerge turėjo 
net 22 kates namie. Mirdama 
ligoributeje pasakė daktarams 
kad be savo mylimos kates ne
gali gyvent. — Gerai padare 
kvaila senmerge kad sau pasi
darė gala bet jeigu tai 'butu pa
darius del meiles vyro tai kas 
kita.

PASMAUGĖ
MOTERE

SOVIETAI BOMBARDAVO 
MIESTĄ.

Helsingfors. —■ Beveik visas 
miestelis Turku (Abo) randasi 
liepsnoje nuo Rusiszku bombų 
kurias nuleido Rusiszki eropla- 
nai ant tojo miestelio. Rusai 
taipgi bombardavo Viborga 
kur sunaikino sena Katalikisz- 
ka katedra. Bet Finai ir gynėsi 
smaukei nes nuszove dvylika 
Rusiszku eroplanu. Sortavalo- 
je Rusai sunaikino 85 namus, 
užmusze 34 žmones ir sužeidė 
daugiau kaip szimta.

London. — Drebėjimas že
mes Atėnuose, Graikijoj, su
griovė apie 200 namu, kėlės 
mokyklas ir paczta ir keli žmo
nes likos užmuszti. Buvo net 
18 drebėjimai jaueziami toje 
aplinkinėje.

Boston, Mass. — Mirusis 
kunigas Nikalojus Murphy, 
prabaszczius -Szv. Antano Ai- 
risziu parapijos, paliko $94,000 
turto. Isz tu pinigu užrasze Po
piežiui 5,000 doleriu.

— Amerikonai iszleidžia 
daiugipinigu, kad save apsaugo
ti nuo visokiu nelaimiu. Ant 
apdraudimo savo gyvaseziu ir 
apsisaugot nelaimiu iszduoda 
kas minuta po 500 doleriu, o 
nuo ugnies iszduoda po 300 do
leriu kas minuta.

— Kas minuta czvertis mi
lijono žmonių atlanko kas meta 
Skandinavija, praleisdami apie 
30 doleriu kožnas.

— Amerika s sėja nauju me
deliu kas minuta po dvylika 
diena ir nakti. „ . —

Acayuca, Meksikas. — Rai- 
szas ubagas, kuris dienomis 
ubagavo o naktimis gyveno 
puikei papuosztoj urvoje, kaip 
kokis Turkiszkas sultonas, per 
daugeli metu, staigai pasibai
gė jo “ vieszpatavimas” ir tai 
per atkerszinima užvydusios 
jo meilužes.

Blanco Montapalo buvo pa
sekmingu ubagu, bet isz to ne
buvo užganadintas nes norėjo 
gyvent linksmai po savo “sun
kiam darbui” todėl prikalbino 
sau keliolika Meksikoniszku 
merginu kurios jam prigialbe- 
davo ubagaut o vakare sueida
vo in požemini savo “palociu” 
■artimoje kalno kur gyveno 
kaip kokis Turkiszkas sulto
nas su savo draugėms ir vede 
labai linksma gyvenimą..Urvo- 
je radosi puikus divonai su vi- 
sokeis smagumais.

Tarp meilužiu ant galo kilo 
nesupratimas kaip tai papras
tai buna tarp moterių o tai vis 
už tai kad Blanco mažiausia 
glamonėjosi su viena isz meilu
žiu. Mergina sumano jam už 
tai atkerszyt ir apie jo meilu 
gyvenimą pranesze palicijai 
kuri užklupo ant jo “karalys
tes” uždarydama poną “kara
lių” su visoms jo meilužėms už 
apgaudinejima mielaszirdingu 
žmonių.

Hollywood, Calif. — Metro- 
jGoldwyn-Mayer krutamuju pa
veikslu kompanija prasergsti 
visas merginas po Amerika 
kad saugotusi apgaviku kurie 
važinėja po miestus ir prikal
binėja merginas kad su jais va
žiuotu in krutamuju paveikslu 
studijas, prižadėdami joms ge
rus darbus kaipo aktorkos bet 
tosios vietos visai nepasieke 
nes dingsta paleistuviu urvose 
arba buna nužudytoj, kaip tai 
praeita meta kelios likos nužu
dytos per tuosius rakalius ku
rie tykoja ant merginu su ku
rioms iszvažiuoja nežino kur. 
Palicija jau aresztavojo 25 to
kius apgavikus kurie save per- 
sistato kaipo agentai krutamu
ju paveikslu kompanijų.

Metro-Goldwn--Mayer kom
panija apgarsina buk jeigu pa
reikalauja aktorku tai duoda 
joms žinia arba siunezia tikra 
agentą su tam tikrais paliudiji-Į 
piais.

Washington, D. C. — Pagal 
cenzuso bjura tai kas meta 
czionais Amerikoj mirszta 
apie 40 tukstanezei moterių lai
ke gimdymo vaiku, kurios ne
turi prigulinczios daktariszkos 
priežiūros o ypatingai tose vie
tose kur negalima greitai dasi- 
szaukt daktaro. Isz to įskai't- 
liaus galima butu iszgialbet 
nuo mirties mažiausia dvide
szimts tuks'tancziu motinu kad 
jos turėtu geresne priežiūra, 

yvas- 
ties kitu mirszta noringai, be

1,000 RUSISZKU LEKIOTO- 
JU JAU ŽUVO.

Stokholmas, Szvedija — Dau
giau kaip tūkstantis Rusiszku 
iekiotoju jau žuvo in du mene
sius nuo kada Fino-Rusu kare 
prasidėjo ir apie 600 Rusiszku 
eroplanu likos nuszauti per Fi
nus.
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pardavinet i
pasklidu per miestą žaiii.Myyž 
I Ulini i r nei mik u- prie lo> OįA-A 
hives susidaro dideles
•znioiiiu. I’ainaie- tokia th 
minia pi' kybiiiinkn- 1’^zA'isv 
jo. kad i i 11 ’ 11 ii'.ilan^B
-a- pardii"- ir žmones rlar^Sį^j 
pasakys. Caiuti silke, tW.h’ 
kažkas nelaukto! Ir niolH'., 
žmones į>o 30 centu. Kuo^g 
cziau dugno silkes iraukianW 
vis riebesnes ir suskaudo kiw 
ežiui szirdis. Kaip tokia silkw 
Tokia silke verta lito!
dėjo imti po 50 centu. Iš 
to dar žmones mokėjo, bet greit 
susiprato. Sujudo minia, suban
gavo ir nub,ego žmones in po
licija. Atėjo policija, surasze 
protokolą, o silkes jau parduo-NENOREJO PRISIEGT “PA

KLUSNUMO”, PABĖGO 
NUO ALTORIAUS.

iSpringfield, III. — Kada Mrs. 
Beatrice Miller stojo prie alto
riaus susirisžti antru kartu 
mazgu moterystes su Szimanu 
Sperling ir iszgirdus kunigą 
kalbant “ar prižadi jo klausy
ti?”, motere pabėgo isz bažny- 
czios. Nusidavus ant rodos pas 
advokata, tasai iszaiszkino jai 
kad “klausyt” ženklina tiktai 
“mylėt, gerbti ir laikyt savo 
vyra lyg smert”. Moterėlė su- 
gryžo ir sutiko ant vestuvių.

MIRĖ PERSIGANDĘS MA
TYDAMAS PEILI RANKO

JE BEDARBIO.
New York. — Bedarbis Law

rence Kelley, kuris yra dau
giau kaip szesziu pėdu augsz- 
czio, inejo in sztora Ronald 
Balking Co. ir pareikalavo dvie
ju kepalėliu duonos už dyka 
nes jis neturi pinigu užmokėti 
už duona o jo szeimyna neturi 
ka valgyt. Kada pardavėjas 
jam atsake duonos, tasai iszsi- 
trauke ilga peili. Pardavėjas 
pamatęs milžiną su peiliu ran
koje, taip persigando kad kri
to negyvas ant vietos. Kada ji 
daktarai apžiurėjo, pripažino 
buk jis turėjo silpna szirdi ir 
tas prigialbejo užbaigti jo gy
vasti. Milžiną palicija suėmė 
kuris buvo pabėgės nes pats 
iszsigando staiga mirezia par
davėjo.

SZIRPULINGAS
IR NEPAPRASTAS

ATSITIKIMAS

ŪKININKAI B®
BE ARKI®

Vilnius. — Lenk® 
ne daugumos VilniiB 
ūkininku hi;i,vo mobili 
sus arklius. Del toj 
kininku dar ir dah® 
kio darlmnis reikal® 
Lietuvos kariuomt^B 
ma padėti neturt^H? 
kams, yra niunj®il 
perleisti savo arklius,! 
riuomenei jau nebetir 
liai duodami iszmoke, 
lygomis. Pirmasis pe 
pulkas jau perleido 
kams 145 arklius.^® 
ninkams per! eiil:^fes 
ežiu saviv;ddvlH®|| 
kaujant. hkSk

MOTINA MIRĖ, VAIKAS 
PASIKORĖ ISZ GAI

LESTIES.
Parkville, Md. — Didele gai

lestis po mireziai savo myli
mos motinėlės pristūmė 14 me
tu Petruką Dickson pasikarti 
kurio lavona surado ant virvu
tes jo kambarėlyje in tris die
nas po mireziai motinos. Vai
kas labai mylėjo savo motina 
prie kurios 'buvo labai prisiri- 
Bzes. Tėvas tame laike buvo isz- 
važiaves in miestą su reika-

Kas Darosi Kožna 
Minuta

Niekad ueužmirsziu atsitiki
mo koki asz turėjau būdamas 
tada apie 15 metu senumo, o 
kuris atsitiko apie 53 metus ad- 
gal Lietuvoje. Tula diena ru
dens laike, atėjo musu kaimin- 
ka Agnieszka Norkiene, ir pa- 
prasze manės, kad asz nu- 
eieziau pakurti jai pecziiu 
kluone kuriame buvo sudėti in
gei ant džiovinimo del idulimo 
sėklai. Nuėjau, atsinesziau 
malku ir pakuriau pecziu, no 
tam atsiguliau prie duriu ant 
žemes, galva pasįdejas ant 
slenkszczio. Malkos gerai in- 
sidege ir jau buvo laikas pri
dengti su bleke, bet man pasi
rodė nepaprasta liepsna, nes 
liepsna tik plunks nuo medžiu 
ir iszleke iii virszu kaip kokia 
dvase ir tik žarijos pasiliko pe- 
cziuje ir vela toji liepsna 
plunks ir taip pasiantrino kelis 
kartus ir iszrode kaip didele 
liępsnine paklode, sustojo vie
nam kampe ir kitam paskui isz- 
niko man isz akiu. Po tam liep
sna stiigryžo adgal ir vela mal
kos pradėjo degti. Balsas to
sios liepsnos buvo kaip kokis 
užimąs maszinos. Galite many
te kokia baime mane apėmė ir 
iszkkiau per duris.

Philadelphia, Pa. — Ant 
kampo 23-dzios ir Cedar uly- 
cziu, kada tūla motere iszejo 
laukan, pamate szaszlavu ble- 
szineje plaukus 
cziau dirstelėjo in vidų 
atszoko isz baimes kada 
te bleszineje deszimts 
mergaite, Rože Miklosz.

Motere pasiėmė mergaite in 
stuba, ja pavalgydino, po tam 
atidavė in rankas palicijos kur Tosios kankytines dėl 
ja nuprausė ir aprėdė nes jo 
szlebukes buvo baisei nuply- jokiu rugojimu ir paszvenczia 
szia po tam. nusiuntė ja in prie
glauda apleistu vaiku. Mer
gaite apsajke virsziniiikams 
buk likos iszmesta isz namo 
drauge su 'litą sesute bet neži
no kur sesufe dingo.

Mergaite ; ubagavo per tris 
sanvaites o: naktimis miegojo 
kur rado tinkama vieta. Ana 
vakara, neturėdama kur pra
leisti nakti ir kad buvo labai 
szalta, inlipo in didele bleszine 
nuo szaszlavu kurioje užmigo 
pakol ja gera motere surado.

Virszininkai draugavęs tyri
nėja kur jos. nelaba motina 
dingo, kuria jaano areszta.voti 
už apleidimą vaiku. Motina 
yra naszle.
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VOKIECZIAI PASKANDINO 
ANGLISZKUS LAIVUS.

Berlinas..— Vokiszki eropla- 
nai paskandino keturis Ang- 
liszkus laivus. Praeita sanvai- 
te Vokiecziai gyrėsi kad pa
skandino net 14 Angliszku lai
vu. Daug laivoriu taipgi žuvo.
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■visus musu žai- 
Isz to, jeigu kož- 
fesza mums pro- 
nauju žaiduliu.

W l)as ni°h'ro yra
Pajuokti už-

ĮĮįfeKitra myli. Todėl 
yyįOeiles barnei.”

' Rnotlres apie ku- 
Wos kalba'kad jie ve- 
■r gyvena laimingai, 
■ pasakos ir jie nie'ka- 
■egyveno.
■eile yra pasiszventi- 
Lszirdyste ir atsidavi- 
Bji yra, ir nesuprati- 
■ikrypimas ir giliau- 
■cs susigraudimas.
|®įdetine dalis yra 

pe^Rusilaikymas yra. 
lūs po to, kad ji patai- 
; rupesezius.

Dvasiszkieji neturi drąsos 
skelbti apie Krikszcziony'be 
nes bijosi nes patys in tai ma
žai intiki ir nemoka pasakyt 
gero pamokslo nes neturi laiko 
patys mokytis ir mokyti žmo
nes. Sziadien žmones yra mo-, 
kyti ir daugelis randasi tokiu 
kurie turi daugiau mokslo už 
dvasisžkuosius ir galėtu iszde- 
ti jiems ju klaidas. Jau didelis 
laikas kad dvasiszkieji imtųsi 
patys daugiau prie mokslo, 
mokytųsi geresniu pamokslu o 
ne trankytis automobileis ir 
jeszkoti svietisžku smagumu.”

Gal tame ir teisybe, ka tasai 
ponas profesorius kalbėjo.

kz Visu Szalill ^INGUSESLARBAS PASLĖPTI SKARBAIĮ Norints Be Kojų, Bet
DAUGELI METU ADGAL Pagal apskaitima-eroplaniu ApSlVede

PASMAUGĖ SAVO 
MOTINA

DAUGELI METU ADGAL 
ZOKONINKAI PASLĖPĖ 
SKARBA KURIO DABAR 

J ESZKO.

ATSISAKĖ DUOTI ŠUNE
LIUI PINIGU, ISZ PIKTU- I 

MO JA PASMAUGĖ.

rie žmones sako
^neturi duszios.
Kjvulei turi daugiau

■ Hip nekurie
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Tanker girdime kaip žmones 
kalba: “Tai mano geresne pu
se arba dalis” moterystėje, ku
ri reiszkia moterių. Žinunai sa
ko kad taji priežodi naudojo ir 
senovės laikuose. Pagal Arabu 
padavimu tai tasai priežodis 
kilo sekaneziai:

Tūlas Beduinas likos nuteis
tas ant mirties už tai kad sun
kei prasikalto priesz tūla, aug- 
szta virszininka. Su apkaltin- 
toju stojo priesz sudžia ir jo 
motere kuri padavė toki isz- 
aiszkinima kad “Ne visas jos 
vyras prasikalto, tik jo arszes- 
ne dalis nes ji, kaipo jo pati, 
yra jo antra dalis o kaipo tokia 
buvo isztikima visame ir nie
kad neprasikalto priesz val
džia ’todėl jo arszesne dalis pa
siduoda po apgloba jo geresnes 
dalies ir meldžia sudžiaus at
leisti jam bausmia, tvirtinda
ma kad buitį tai didele netei- 
singysta bausti abi jo dalis už 
nusidėjimą vienos, jo arszes- 
nes dalies. ’ ’

Virszininkas taip tuom isz- 
aiszlkinimu nusistebėjo kad 
žmogų paliuosąvo ir nuo to 
laiko prasiplatino priežodis 
apie paezia buk jį yra “geres
ne dalis” vyro.

Schwandorf, Vok.,— Arti- C 
mam miestelyje Amberg, ana 
diena užsibaigė teismas Franz 
Windlich, 23 metu senumo, ku
ris nužudė savo motina. Tasai ' 
isz mažu dienu lątravo ir pa
leistuvavo ir nekarta apvogė 
sena motina. Sūnelis turėjo 
.apie tūkstanti markiu skolos, o 
neturėdamas pinigu užmokėti, 
nutarė motina apipleszti kada 
tėvas buvo iszvažiaves in mies
tą. Motina ta diena paliepė šu
niui apleisti teviszka pastogia, 
nes ilgiausi negalėjo žiūrėti 
ant jo blogu pasielgimu. Kada 
sūnūs pasiprieszino iszeiti isz 
namo, motina ipaeme szmota 
pagalio kad ji iszvaryti.

Suims mėtėsi ant senos moti
nos ir pradėjo smaugt. Po tam 
su josios dirželiu, suveržė taip 
druezei kad net akys iszszoko 
in virszu. Motinos layona nu- 
nesze ant virszaus, po tam api- 
plesze nuo visu brangenybių 
kokius rado namie ir pinigus. 
Nenorėdamas kad ji kas nužiū
rėtu, padege narna, bet ugnage- 
sei greitai pribuvo ir imžgesi- 
no liepsna, surasdami senos 
motinos lavona ir aresztavojo 
nelaba sunu kitam kaime gir
ta.

Sziomis dienomis bus pakar
tas už nužudinima savo moti- ■

I nos ir gimdytojos.

Villafranka, Iszpanija.,— O 
kad dabar valdžia pavėlino 
žokoninkams sugryžti adgal iii 
Iszpanija, pradės jie jesz
koti senoviszko bažnytinio 
skarbo, kuris likos užkastas: 
daugeli metu adgal, bet kurio 
zokopiukai nedryso pirma 
jeszkoti, isz priežasties visokiu 
persekiojimia per valdžia. Ba
dai tasai skarbas yra vertas ant 
keliu milijonu doleriu.
'Per daugeli metu seniausi 

žmonys apsakinėjo buk perde- 
tiiiis Iklosztoriaus Majocar, ku
ris uždėjo taji zokona, o kuris 
jau keli metai kaip sugriuvo, 
paslėpė jame daugybe aukso, 
sidabro ir visokiu bažnytiniu 
brangenybių, kada Maurai pra
dėjo deginti bažnyczias ir žu- 
dinti zokoniiikus, kaipo ir tur
tingus gyventojus. Per kelis 
szimtus metu buvo daromi 
s'tengimai sujeszkoti tuoistas 
skarbus, bet ju nesurado. Da
bar kokis tai zokininkas atra
do ta vieta, kur randasi paslėp
tas skarbas ir kaip tik aplaikys 
pavelinima nuo valdžios, pra
dės kasti toje vietoje.

Jeszkotojai padare sutarte 
su ūkininku, ant kurios ukes 
tasai skarbas randasi, kad jam 
duos deszimta procentą verties 

! tojo skarbo. Visa apylinke da
bar lauke siu didele nekantrybe 
ka suras jeszkotojai po tiek me
tu po griuvėsiu seno kloszto- 
riaus.

Pagal apškaitima* eroplaniu 
žinunu, laike Balkariiszkos ka
res, puolė baime ant visu Euro
pos gyventoju per kurios likos 
paslėpta žemyje arba kitosia 
vietosią tryjuosia vieszpatyste- 
se suvirszum 350 milijonu dole
riu. Austro- Vengrosia paslėp
ta apie .150 milijonai, Vokiety- 
joj G5 milijonai, o Francijoj 130 j 
milijonai. Tiejei pinigai likos 
paslėptais priesz iszszaukima 
kares ir po Balkaniszkai karei.1 
Prieik tam jau likos užkastos | 
milžiiiiszkos sumos pinigu.

Užkastas Auksas Rusijoj.

Yra sakoma, buk Rusija turi 
szimtus tukstanezius skarbus 
žemyje, o kiek paslėpta skarbo 
per žmonis skiepusia, tai to ne
galima isztirineti, nes jeigu 
valdžia apie tai žinotu, tai loc- 
nininkai papulta po didele 
bausme ir turėtu mokėti padot- 
kus arba valdžia juos konfis
kuotu.

Anglija ir turi užkastus mi- 
žiniszkus skarbus apie kurios 
niekas nežino.

Nelegaliai Atvykusio 
Kanadieczio Stovis

Turkiszki Skarbai.

Jessie Simpson (sėdinti) ku
ri laimėjo patogumo kontesta, 
po tam neteko abieju kojų ge
ležinkelio nelaimėje, 1937 me
te, dabar ana diena isztekėjo 
už James Steward isz Hacken
sack, N. J. Pana Simpson yra 
locnininke patogumo parloro 
tame mieste.

Skaito ‘Saule’ 30 Metu!

^Daugelis žmonių paniekina 
■L bet jeigu žmones žinotu 

kad suris yra vienas isz geriau
siu valgiu del žmogaus tai dau
giau valgytu jo nes suris yra 
geriausiu sudrutiiitoju kūno. 
Amerikoj iszdirbystę sūrio la
bai padidėjo. Jeigu paimsime 
■aut vogos dali sūrio ir lygia da
li mėsos tai surija rasime penk- 
la procentą daugiau protonu ir 
lauku ne kaip mesoje. Viena 
uncija sūrio lyginasi vienam 
Kiausziniai, stiklui pieno arba 
ūviem uncijom mėsos.

Suris yra geriausias del au- 
ganeziu vaiku. Jeigu vaikams 
duodasi lankei sūrio ant už
kandžio tai tas yra daug svei-^ 
kiau ir daugiau sudrutiriantis • 
ne kaip kokis saldus pyragai-Į 
tis kuris lankei vaikams daug 
daugiau kenkia ne kaip pada
ro gero.

Kai danesza paskutinei tele
gramai tai Vokiecziai pasielgė 
bjauriau motoru vienuolynuo
se, Lenkijoj, ne kaip isz pra
džių buvo manyta. Sztai ka jie 
skelbia:

“Vienuoles po vardu Szv. 
Vincento, neteko 14 'vienuoly
nu, ligonbueziu ir prieglaudų 
del sierateliu. Zokonas Sacre 
Coeur neteko mokyklos. Szv. 
Elzbietos zokonas neteko 19 
savo vienuolynu ir kitu namu. 
Plaszove Vokiecziai užgriebė 
net 19 institutu. Du vienuoly
nai, rigulinti prie Treczio Zo- 
kono likos paimti kaipo ir du 
vienuolynai Motinos Dievo. 
Kareivei pasielginejo su vie
nuolėms bjaurei, isz j u szandi- 
jo ir jas paniekinėjo.

Daugelis žmonių gyvena 
vargingai kad galėtu mirti tur
tingi.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Profesores Bernar d N. D or- ■ 
tian, isz Cambridge Universite- 
B', ana diena ant susirinkimo 
daugelio mokytu profesorių' 
tarp kitko, iszbare dvasiszkuo-į 
sius visokiu tikėjimu už apsi
leidimą savo pareigose. Tarp 
kitko kalbėjo jisai: “Sziadien! 
dvasiszkieji visu tikėjimu ma-Į 
žai rūpinasi platinimu Dievo 
įžodžiu. Daugiau jie rūpinasi i 
«įetiszkais smagumais ne 

ikejimiszkais dalykais.!

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

95c VISOS TRYS 25<
KNYGUTES

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

PATS SAU ISZKASE KAPA.
Serfaus, Tyrolius.,— Ūkinin

kas Kufstan, 38 metu amžiaus, 
tarėjo ant lauko dideli akmeni, 
kuris jam daugeli sykiu užkliu
dė darbe. Ūkininkas nutarė 
ta akmeni praszalyt, bet nega
lėjo kitaip padalyt kaip išleis
ti ji gylei in žeme. Ta dipna a- 
pie 8 valanda isz ryto, iszkase 
skyle asztuoniu pėdu gilumo ir 
kada buvo pasirengiąs isz jos 
iszlipt, staigai didelis akmuo 
sugriuvo in Skyle, užgriatoda- 
mas žmogų gyva. Pati jo nesu
laukdama sugryžtant namo, 
iszsiunte kaimynus pažiūrėti 
kas jam atsitiko ir tuojafus da- 
siprato apie baisia nelaime. Tu
rėjo suskaidyt dideli akmeni 
pakol nelaiminga žmogeli galė
jo iszgaut isz skyles.

DU SZIMTAI MIRĖ 
DIDELIAM SZALTYJE.

Shanghai, Kinai.,— Daugiau 
kaip du szimtai žmonių, terp 
kuriu radosi 90 valku, suszalo 
ant smert paskutiniam szalty'je 
kokis czionais vieSzpa'tavo per 
kėlės sanvaites. Policija surin
ko suszalusius vaikus niuo uly- 
cziu, kurie neturėjo tinkamu 
drapanų. Salaveisziu Armyje 
priglaudę szimtus žmonių po 
savo pastoge ir juos pavalgydi
no. Szimtai žmonių žuvo nuo 
szalczio laike sniegines viešn
ios apylinkėje Yangtze upes, 
kur buvo didžiausi szalcziai.

MERGINA
augus ant ukes, malonėtu 

susipažinti su vaikinais kurie 
mylėtu farmu gyvenimą. 
Kreipkitės per laiszka:

P. O. Box 52, 
Hart, Mich.F.13)

KETURI UBAGAI SUDEGE 
TVARTE.

Tarnovic, Poznanius.—Tvar
te pas ūkininką Mikola Krysa 
kilo ugnis, kuri sunaikino visa 
jo gaspadorysta su gyvuliais ir 
padarais. Pagal tyrinėjimą 
policijos tai ta ugnis prasidėjo 
nuo pypkes vieno ubago. Po 
užgesinimui liepsnos, Storasta 
keturis gerai apdegusius lavo
nus ubagu.

KIEK ŽUVO PASKUTINIAM 
DREBEJIME ŽEMES 

TURKIJOJ.
London, Anglija.,— Vėliausi 

daneszimai isz Turkijos paduo
da baisu skaitlį, kiek žmonių 
žuvo paskutiniam drebejime 
žemes. Pagal taji raportą tai 
35,000 žmonių žuvo, 50,000 na
mu suardyta ir sugriauta i r 
200,000 žmonių pasiliko be pa
stogių ir daugybe sužeista.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS’’ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 

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

gAPNORIUg

Daiugiausia dingusius skar
du randasi Turkijoj, kurios gy
ventojai nuo daugeli pakalęi- 
niu gyveno nuolatinėje baimėje 
nuo ttžpuolu. Gyventojai už
kabdavo skarbus in žeme, kad 
neinpiuiltu in nevidono rankas. 
Daugeli isz tuju skai’bu niekad 
nesurado, nes locininkai iszmi- 
re arba Užmirszo vieta kur juos 
paslėpė.

Milijonai Aukso Iszpanijoj.

Ispanija turėjo milijonus 
aukse ir žemeziuigais, sidabre ir 
brangenybesia paslėpta žemyje 
ir žuvusius senosia paloctas, 
klosztorius, ir kituosią namuo- 
sia. Kada kitados Iszpanijoj 
buvo galinga, gabendavo in 
saugeli milijonus aukse ir si
dabre isz Ameriko, netiktai 
virszininkai ir valdininkai pra- 
sižalino su duagybe aukso ir 
paslėpė, vėliaus nesurasdami.

Indijos Skarbai.
Rytinei Indijoj, toji bedug- 

nine szalis, klar auksais dingsta 
nežine kur pargabentas isz vi
su daliu svieto. Vienam mete 
likos in fenais iszvežta suvirsz- 
um 500 milijonai doleriu ir ko
ne kas metas in lenais gabena 
auksa ir sidabrą. Žinunai tvlr- 

- tina buk namuosia Indijoj ran- 
. dasi suvirszum net už 20 milijo

nus aukso ir visokius brangiu 
žemeziugu. Indijoj randasi 

. daugiau perlu ne kaip ant viso 
svieto.

Sziadien visiuosia Europi- 
niuosia sklyposia randasi už- 

! kasta bilijonai doleriu verties 
visokiu skarblu, o ipacziam Va
tikano Mieste, popiežiaus skle- 
puos'ia badai randasi visokiu 
skarbo ant keliu bilijonu dole
riu.

Amerike teipgi žmonys turi 
užkasta milijonus doleriu auk
se, sidabrą ir brangenybesia 
kuriu niekas dauginiu nesuras.

Kl. — Gimiau Kanadoj. Czia 
atvykau nelegaliai, kur asz ga
liu užmokėti “ga'lvos-taksus?” 
Ar galiu praszyti pirmu popie- 
ru? Jeigu szauktu Kanadie- 
czius tarnauti armijoj ar mane 
ir szauktu ?

At. — Jeigu tamsta atvykai 
priesz Liepos 1 d., 1924 m. gali 
legalizuoti buvimą czion pra- 
szydamas užregistravimo cer- 
tifikato. Jeigu atvykai po ta 

I diena tai tave gali iszdepor- 
1 tuoti ir vienintelis būdas tams
tai lieka — tai apleisti szita 
szali ir vėl legaliai gryžti. Ne
gali praszyti Amerikos pilie- 
tystes tik kuomet legaliai ap
sigyvensi szioje szalyje.

Kad nors iki sziol Kanada 
neszauke savo pilieczius prie 
armijos bet yra galimas daig- 
tas kad szauks. Jeigu szaūks, 
turėsi pats nutarti ka daryt. 
FEDERALE PENSIJA SU

LAUKUSIAM 70 METU.
Kl. — Jau sulaukiau 70 me

tu. 1938 m. visai nedirbau bet 
dirbau 1937 m. Kadangi asz bu
vau seiliaus 65 m. kada Socia
les Apsaugos Instatymas pra
dėjo veikti, neturėjau sociales 
apsaugos korteles ir nuo mano 
algos 1937 jokiu pinigu nenu-

Guodotinas Tamista:—
Prisiuncziu tamistoms Mo

ney Orderi ant trijų doleriu del 
atnaujinimo prenumeratos ant muszta. Ąr asz galiu praszyti 
ateinančzio meto.

Esmių skaitytoja jusu laik- 
raszczio jau 30 metu ir man 
patinka labai jusu surėdymas 
tokio laikraszczio ir neprigul- 
minga dvasia jusu laikraszczio. 
Vėlinu jums nenustojanezio 
pasisekimo jusu iszdavysteje 
ir geros kloties. Jusu sena skai
tytoja Mrs. J. Metsevicziene, 
isz Crystal Falls, Mich.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ii- kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

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

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

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

sociales apsaugos pjiszalpos?
At. — Ne. Gali praszyti so

ciales apsaugos paszalpos jei
gu dabar pradėsi dirbti, isz- 
gausi sociales apsaugos kortele 
kuri parodys kad gavai algų 
kurios tau kredituotos. Jeigu 
tamstai reikalinga pagelbos, 
tai manome kad galėsi gauti 
senatvės pensija. Nuo tamstos 
laiszko matome kad gyveni . 
Michigan valstijoj. Jeigu gy
veni toje valstijoje tai prane- 
szame kad toji valstija moka 
senatvės pensijas ir ateiviams.

NATŪRALIZACIJOS 
KNYGUTE.

Foreign Language Informa
tion Service ka tik iszleido 
nauja leidini — vienuolikta —• 
jos natūralizacijos knygutes—■ 
Kaip Tapti Jung. Valstijų Pi- 
liecziu.”

Knygute turi visas informa
cijas apie natūralizacijos in- 
statymus ir aprūpinimus kurie 
ėjo galen Lapkr. 1 d., 1939 m. 
Buvo pertaisyta inimti kelias 
permainas kurias Septynes- 
deszimt-szesztas Kongresas 
priėmė jo pirmoje sesijoje, bai
gusioje Rugp. 5, 1939 m.

—-F.L.l.s.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

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

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drueziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszaig 

--------- SZTAI KA RASZO ISZ LHDTUVOB 
APIE 8ZITA KNYGA

lakstantis Nata
1 irViena ta

Su 283 Naujais Pareiktlais 
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5k« coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.Ą.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES 
fra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskit.F 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

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

Gerbemaala Tualatal:—•
Sulaukiau nuo jusn aluaoiiaanMl 

mano vardu knyga "TukatantU 
Naktų ir Viena” ui kuria tarta 
■širdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “TukatantU 
Naktų ir Viena” apturėjau, net man 
labai yra žingeldu įkaityti vlioklaa 
latorljaa, jaa įkaitydama* nei nepu, 
■ijunti kaip laikas urentai ir imu- 
glal praeina. Am rieiema llnkeczlae 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tuketantla Naktų ir Viena" nea je 
■kaitydama* žmogų* apie rlaka tada 
pamiraztl ir visokį rupeacalal norą 
ant valandelea atsitraukia.

Su pagarba, A. ŠOKAI,
Dv. Palazduonya.
Ceeklszkea vai.
Kauno apak.
LITHUANIA.

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

—*—
— Mano ponios ir ponai — 

pratarė, — praszau jus idant 
isz vietų nesijudintumet ir ra
miai manes iszklausytumet. 
Czedijau jusu gyvastis, turtą 
ir dukteri o da labiaus guodė
jau. Vienok praszyma mano ne- 
iszpildet. Mislijau, pagal pri
žadėjimą jusu jog Lole yra ma
no. Tame bjauriai mus priga- 
vote! Už mano puikia szirdi, 
užsiuntet ant mus policija ir 
jeszko mus su szunimis. Atke
liavau kad padekavot jums už 
tai ir drauge paimti mano mer
ga.

Baisiai nusigando moterys. 
Pulkauninkiene sėdėjo priesz 
baisu sveczia. Visi buvo ap- 
szviesti nuo kurinanczios po 
kaminėliu ugnies. Teta negalė
jo žodžio prakalbėt, ne isz vie
tos pasijudini ir apkruto ir ap- 
jako; norėjo pakilus bėgt bet 
ant tuszczio; norėjo szaukt pa
gelbės — negalėjo; buvo pana- 
szi ant akmenio pavidalo.

— Taip yra — fese toliaus 
Juan Polius: — atkeliavau kad 
paimti ne tiktai savo merga 
bet ir jos kraiti!

Lole drebėjo kaip lapelis ir 
pradėjo verkt. Dabar suprato 
kas tai yra razbaininkas — kad 
tai yra vagis ir piktas žmogus! 
Baime apėmė ja, ka ir Juan Po
lius patemijo.

Da valandėlė sėdėjo netikias 
latras ir gėrėjosi baime nelai
mingu moterų; paskui atsisto
jo, prisiartino prie lango, ati
davė ji ir szove isz revolverio.

Tudjaus prigarmejo pilni 
pakajai razbaininku.

Kas tik pakajuose buvo, pa
sislėpė kaip kurapkos. Prisiar
tinęs Polius prie Loles kuri ap- 
alpus gulėjo, paėmė kaip kūdi
ki ant ranku 'ir isznesze in so
da. Tenais lauke Indijonas su 
pabalnotu arkliu, sėdo Polius 
ant arklio paemes drauge Lole 
ir nunesze savo laime. Nepoil- 
gam paskubino ir jo draugai 
paskui ji, iszpleszia pirma dva- 
rulka; negana dlar to kad isz- 
plesze bet ir uždegė. Kas tik 
dvarukyje buvo, gelbejosi su 
gyvasczia; per liepsnas iszne
sze kuna senos tetos, kuri isz 
baimes jau buvo numirus. Bet 
kas darėsi su pulkauninkiene, 
to negalima apraszyt.

Juan Polius su savo laimu 
jojo per ketures adynas, net 
ant galo gavosi in seno Kapu
cino kliosztoriaus griuvėsius. 
Laike tos keliones Lole buvo 
kaip numirus. Razbaininkas 
nuszoko nuo arklio, eme mer
gina in glebi ir nunesze per žole 
apaugusi kiemą o prisiartinęs 
prie griuvėsiu susilaikė.

Mūre buvo mažos geležines 
dureles ir kabojo ant lenciūgo 
sunkus geležinis kūjis. Polius 
paėmė kuji ir kelis kartus mu- 
sze in duris kurios su girgždė
jimu atsidarė. Sena, baisi boba 
pasirodė duryse ir pamaczius 
razbaininka su gražia mergina 
glėbyje, žemai pasikloniojo. 
Du dideli szunes atbegia taip
gi sulojo.

— Imkie ta mergina ir gai- 
vinkie — tare in sena boba; — 
už trijų dienu sugryžsziu. Jei
gu pabėgtu, tada tau iszmusz- 
tu paskutine valanda.

— Nesibijok, nepabėgs! — 
ir nusijuokė sena raganą,, eme 
Lole už pažastų ir nuvilko in 
tamsia keli; ore.

J uian Polius tame laike nujo

jo greit in girria kur dalis jo 
dragūnu lauke.

Kada Lole atsigaivino, mate
jog randasi kokioj tai kelno-; 
rej, kurioj nekurie radosi ra
kandai. Vietoje lovos gulėjo 
ant žemes krūva trakniu. Mer-j 
ginos plaukai buvo sutarszyti. 
Visji buvo szlapia ba su vande
niu gaivino. |

Mažą lempuke spinksejo ant i 
akmeninio stalo. Prie Loles sė
dėjo susirietus boba, neva vak- i 
tavo ir savo iszvertus žlibias 
akyvai in mergina žiurėjo.

Akys kaip pelėdos, rodos 
perdem mergina per vėrinė j o. 
Lole atsikreipė nuo jos nes ne
galėjo žiūrėt.

Ragana pasilenke prie jos ir 
pamate kad mergina atsikvo- 
tejo. Paszoko, suplojo ranko
mis isz džiaugsmo ir linksmai 
paszauke:

—O tai gerai kad jauna po
ni atsikvotejo: Tai-gi dabar 
džiaugsis Polius kada savo pa- 
cziule ras sveika ir gyva!

Lole insidrasinus sėdo ir ta
re:

— Kas tu esi? Ko reikalauji? 
Kodėl ežia mane atneszet ?

— Kam tau, mano lėliukė, 
ant syk viską žinot! — ir nusi
juokė ragana. — Asz esmių ta
vo vyro — Poliaus teta. Noriu, 
kad tu butai sveika. Czia tave 
atgabeno Juan Polius o kam? 
cha-cha-cha! — ir .vela nusi
juokė — kam? kad butai jo pa
ti; juk jau bus metai kai judu 
prisižadejot vienas kitam!

— Prakeiktas pleszikas! — 
paszauke ir užsiėmė delnais 
akis. — Ir tu prakeikta raga
na! Jeigu ketinu numirtie tai 
neduokit ilgai laukt!

— Nesibijok, nemirsi, mano 
kvietkute; kokia tu paika! Juk 
tu dabar priguli prie musu gi
mines. Nuo to laiko, kaip tave 
pažino, tankiai tave minavojo 
ir ant manes taip nepludo. Jani 
nevisada galima intikt bet tu, 
mano lelukia, jam intiksi ir su 
tavim dorai apsieis. O tu mano 
lelukia, saldus bus jųdviejų bu
vimas! Intaisys puikius paka- 
jus ir jis pats pasitaisys.

Butu kalbėjus da daugiaus 
bet pamate kad mergina pra
dėjo alpt. Paregėjus tai, kalba 
užvede kitaip:

— Ar tai verta rūpintis apie 
toki mažmoži! Turėk protą! 
Jo pataite turi but, nieką ne
gelbės. Polius sztarkus vyras 
ir drąsus.

— Nustok! pasigailėk! — 
szauke mergina ir puolė ant 
keliu priesz ragana. — Asz es
mių prie teveu vienturte. Mano 
tėvas pulkauninku. Visus jis 
sujudins, kad mane sujeszkot. 
Praszau tavęs, iszleisk mane! 
Tėvas mano turtingas, gausiai 
tave apdovanos!

— Ka asz veiksiu su pini
gais? Polius man sprandą nu
suktu jeigu su tavim pabeg- 
cziau; surastu mane nors ir po 
žeme! Lelukia, apsimalszyk; 
asz turiu eiti prie stelevimo 
valgio — ir tai pasakius, už
trenkė paskui save duris.

Lole apėmė baime. Atskirta 
nuo svieto ir prieteliu randasi 
rankose latru kurie ant visko 
linkia. Neturėjo kitokios vil
ties kaip tik paežiam Dievuje. 
Meldėsi be paliovos o meldėsi 
karsztai.

Jau praėjo dvi baisios die
nos ir naktys, kada sena raga
na atnesze, kaip visada, prasta 
valgi ir nedorai nusijuokus ta
rė in mergina:

— Eikie, mano lelukia, nu
vesiu tave in tavo pąkaju.

Vede vargdiene per ilgą ak
menini karidoriu kuris buvo

plytgaleis užverstas.
Prie vienu duriu susilaikė, 

atidarė, instume Lole in vidų 
ir duris užtrenkus užrakino.

Dienos szviesa pirma karta 
tuose mūruose paregėjo.

Kambaris, in kuri tapo mer
gina instumta, buvo tai vienas 
isz tu, kur kitados zokoninkai 
talpinosi. Per du langus ineiti- 
nejo dienos szviesa. Buvo tai 
labai storas mūras. Langai bu
vo su geležinėms sztangoms. 
Vienas langas buvo augszcziau, 
kitas žemiau, per kuriuos nie
ko daugiau nebuvo matyt kaip 
tik griuvesei ir visokios kuosz- 
tais žoles. Grindys tam kamba
ryje buvo isz plytų o kaip kur 
iszardytos. Sienos apipelija. 
Lova ant virvukiu su sziaudy- 
nu, stalas ir dvi kėdės, tai buvo 
ir viskas o buvo viskas nauja, 
kad rodėsi dabar inneszti.

Jokiu budu negalima isz te
nais buvo pabėgt.

Isz pradžių mergaite džiau
gėsi sziokia-tokia vilczia nes 
girdėjo barszkejima vežimu ir 
tarszkejima botago. Kaip ro
dos buvo netoli bet ka jai ga
lėjo gelbet, norint buvo ir neto
li nuo žmonių, vienok negalėjo 
ju pagelbės prisiszaukt.Neture- 
jo tiek pajiegu nes buvo labai 
susirupinus. Užmigt bijojo tik
tai sėdėjo ant kėdės ir kaip ga
lėdama laikėsi.

Ant galo pasirėmus in siena 
užmigo ir koki tai laika buvo 
užmirszus apie baisu savo bu
vimą.

Sena ragana inejo ir pabu
dino ja tardama:

— Lelukiamano, atneszu tau 
gera naujiena. Szią nakti su- 
gryž taviszkis, per tai nesirū
pink nes jeigu ji užpykinsi tai 
pradės linksmint su rimbu. 
Jeigu jam pasiduosi ir klausy
si, tai turėsime veseile — cha- 
cha-cha !

Tai pasakius iszejo ragana.
— Dieve mielaszirdingas! 

Dieve teisingas! — paszauke 
puldama ant keliu mergele. — 
Ar tai panaszu kad taip stotų
si! Szveneziausia Motina Die
vo, gelbek mane!

Pakilus pribėgo prie lango 
ir pradėjo krutini geležines 
sztangas — ack Dieve! sztanga 
viena liuesą.

Drūtas vyras butu galėjas 
iszlupt bet ji to negalėjo pada
ryt.

Bet kas tai? girdėt dundėji
mas arkliu. Tai gal Juan Pol
ius parjoja. Drebėdama isz bai
mes laikėsi už sztangos.

— Ne, czia kokis svetimas 
prisiartina.

Prijojąs prie muru nepažins- 
tamas nulipo nuo arklio ir pri- 
riszo arkli prie kelmo; paskui 
sėdo prie muro pavėsyje prie- 
szai langa, iszsieme isz krep-

Pribuvo Ant Laik, Ant Pietų Pas Prezidentą

mondus Massey, pribūti ant piet pas prezidentą Roosevelta 
in AVashingtona. Ju trūkis 'buvo priverstas sustoti tarp Wash- 
ingtono ir Chicagos bet porele pasamdė eroplana ir pribuvo 
ant piet in laika. Massey yra pagarsėjus aktoris kuris dauge
li kartu perstatė prezidentą Linkolna.

Nelaime ant geležinkelio nesulaikė szitos poreles Ray- P«r girria, tik arkliu žingsniai i jo, užėjo aszaromis isz susi
jus Massev. nribnti ant niet nas prezidentą Roosevelta buvo girdėt. graudinimo o smegenyse paju-

szio duonos ir mėsos ir pradėjo 
valgyt. Galima buvo pažint jog 
tai nebuvo pleszikas.

Lole drebėjo, sieke in kisze- 
ni, kuriame turėjo knygele ir 
alaveli. Iszplesze lapuka isz 
knygeles ir parasze greitai ke
letą žodžiu. Paskui paėmė nuo 
grindų maža szmoteli plytos ir 
mete ant sedinezio bet tas ne- 
patemijo ir valgė toliaus savo 
pietus.

Szauktie bijojo kad senoji 
neiszgirstu. Tada mete kita 
szmoteli plytos ir gerai patai
kė — raitelis dirstelėjo augsz- 
tyn.

Mergina sudėjo meldžianczei 
rankas ir parode popierele; in- 
vyniojo in popierele akmenėli 
ir iszmete per langą. Raitelis 
paėmė popierele, perskaitė, 
tuojaus sėdo ant arklio ir kaip 
žaibas leidosi, kaip tik arklys 
inkabina.

Loterpuolė ant keliu ir karsz
tai meldėsi; paskui pakilo, svy
ruodama nuėjo prie lovos, gule 
ir tuojaus užmigo. —Da bus

KALININKAS
Isz Francuziszko.

Ant kampo kelio pasirodė ži- 
bintis karezemos kuri buvo 
naudojama kaipo vieta suėji
mo dvieju brigadų vaisko pa- 
rubežinio.

Lonnue, vyresnis tarpe dvie
ju žandaru, paszauke:

— Ar anie jau atjojo? Matau 
arklius.

Da kelios minutes ir arkliai 
susilaikė prie duriu karezemos.

Lonnue ir jo draugas, Prache 
nuszoko ant žemes ir tuojaus 
apsiaubė juos draugai isz ant
ros brigados, sveikindami juos 
szirdingai. Davėsi girdot links
mi balsai, skambėjimai szobliu 
ir kilpų. Lonnue užklausė:

— Kas girdėt naujo?
— Nieko gero! — atsake vie

nas isz draugu-. — Teisybe, tu
rime kalininka del atstatymo.

Ir parode su ranka in užpa
kali ant sedinezio kampe jauno 
vaikinuko, apiplyszusio ir mur
zino. Lonnue dirstelėjo ant jo 
nes tam paežiam laike žanda
ras padavė jam popieras kas- 
link kalininko. Dirstelėjo ant 
ju — “Vagysta... užsikeiseji- 
mas ant gyvasties... ženklai ka
lininko: maža kakta, viduti- 
niszka nosis...”

— Gerai! — tarė. {Sudėjo po
pieras ir indejo in krepszi.

Po trumpam atsilsiui, žan
darai pradėjo rengtis ant su- 
gryžimo. Kalininkas noringai 
isztiese rankas ant uždėjimo 
paneziu. Žandarai, po atsisvei
kinimui, sėdo ant arkliu ir ju
dinėsi in kelione, vesdami kali
ninka tarp dvieju arkliu.

Po valandeliaį kalininkas at-

isz'tikruju girdėjau apie taja 
vieta! j

Kalininkas kalbėjo toliaus:
— Bet vaiksztinejau tenais 

už dyka. Abudu senukai Cham-1 
peaux jau buvo numirė. Taip...' 
mano motina vadinosi Mariona 
Champeaux... Mano vardas' 
Ludvikas... Gal ponas skaitei 
laikraszcziuose?... Taip, visi' 
pažinojo Champeauxus. Buvo' 
geri ir dorus žmones. Gal ponas! 
girdėjai apie juos?

— Ne, — atsake Lonnue
— To jau tau negaliu paša- trapai.

kyt — atsake žandaras.
Kalba sustojo. Kėlės vede! vatnas, užkimęs. Pabalo akys

siliepe gražiai:
— Praszau ponu, ar tai ilga 

kelione in jusu brigada?
— Dvi adynos kelio!
Atsakymas žandaro pradžiu

gino kalininka ir vela užklau
sė pakarnei:

— Ar ponai negaletumet man 
pasakyt, ar ponas Gairąndas, 
locnininkas palivarko, tas kuri 
asz... ar iszgelbetas? Noretau 
tai labai dažinot nes jeigu taip 
yra, tai geriau butu del ma
nes...

Tas tykumas sunkino kali
ninka nes in valandėlė vela per
trauke tykumą.

— O nelaime, nelaime!... No
rėjau gelbėtis, reikėjo man taip 
atsitikt jog mane sugavo!.. 
Dieve! gyniausi!

Kalbėjo rodos pats in save, 
nelaukdamas atsakymo. Kal
bėjo toliaus.

— Užmuszinet? Ne... niekad 
neturėjau tojo mierio... Vogt? 
Taipgi ne, velyt dirbt... Bet... 
kaip darbo nėra o valgyt nori
si...

Ant galo jaunas vaikinelis 
negirdėdamas pasiprieszinimo 
nuo žandaru, kalbėjo toliaus,

— ‘Neturėjau levo kaip kiti 
vaikai... Iszsiauginau ant uly- 
czios, gyvenau kaip galėjau o 
labiausia mieste Tours ir kitur.

—Gražus miestas Tours! — 
suniurnėjo Lonnue. — Služi- 
nau tenais dragūnuose pakol 
pristojau in žandar-merija. Oj, 
tas buvo seniai, kuomažiausia 
dvideszimts metu!

Ir pradėjo mislyt apie savo 
jaunesnes dienas. Apsakinėjo 
apie dali miesto kur radosi Žal
nierių kazarai, prie upes Lo- 
ara pavadino vardus aficieriu, 
pulkauninko. Ant galo kalbėjo 
apie vaiskava iszlavinima ir 
apie prakeikta arkli ant kurio 
tada jodavo.

'Tarp tu visu praėjusiu atsi
tikimu jam atėjo ant mislies da 
vienas. Netoli nuo kazaru, kar- 
czemoje buvo tarnaite, puiki, 
su skaistais veideliais, linksma 
Marionna Champeaux. Labai 
jam patiko...

Paprasta historija... Priža
dėjo jog su ja apsipaeziuos nes 
ko-igi žmogus neprižadetu to
kiam laike bile tik... Po tam... 
liūdna pabaiga... Kūdikis. Ji
sai pabėgo, pristojo prie žanda- 
armerijos... Persekiojo ji su 
gromatomis bet ir tos nustojo 
po kokiam laikui... Nuo to lai
ko nieko jau negirdėjo apie ja įlinkas, — jog man ta pasakei, 
ne apie kūdiki. Apsipacziavolr i 
po tam su mergina kuri turėjo 
pasoga... Turi dabar dvejetą 
vaikucziu, vienas devynių o ki
tas dvylikos metu... Eina in 
mokslaine ir gerai mokinasi...

Balsas kalininko pertrauke 
jam mislis.

— Pažinsiu gerai kazarus 
kur Žalnieriai stovėjo. Ypata, 
kuri mane augino, gyveno toje 
dalyje miesto. Buvo tai dėdie
ne mano motinos. Motina turė
jo užsiėmimą ir negalėjo mane 
prie saves laikyti. Mokėjo už 
mano iszauginima... Bet kada 
motina likos paimta in ligon-
bute, sene iszmete mane už du
riu. Eidavau tada in Saint 
Avertin kur gyveno levai ma
no motinėlės...

Žandaras sudrėbėjo. Ji Ma
riona 'Champeaux buvo isz St. 
Avertin...

— Tai maža aplinkine — pri
dėjo kalininkas. — Gal ponas 
girdėjo apie ja?

— Pažinojau... tai yra... taip,

Balsas jo atsidavė labai na

to baisu kentejima.
— Mariona... Ludvikas... jos 

sūnus. Musu kūdikis...
• Galas lenciūgo iszpuole jam 
isz ranku. Navatna baime ap
ėmė ji ir nedaleido ji paimt ve
la. Paszauke ant savo draugo 
Prache idant paimtu gala len
ciūgo nes nori užrukyt pypkele. 
O galvoje enuolatos dundėjo 
mislis:

— Mano sūnūs... vagis... žu- 
dintojas... kalėjime... o gal ant. 
kartuvių...

Atėjo jam in galva painio- 
janezios mislys...

Kalininkas gali pabėgt. Bet 
kas isz to? Vela ji suims. Ant 
kart pajuto nerimasti...

— Ar neesi per daug supan- 
cziotas, vaike?

— Ne. iszlaikysiu!
Vela užstojo tykumą. Proche 

pradėjo szvilpt kokia tai dai
nele bet ir jis nustojo po valan
dėlei.

Lonnue neturėjo drąsos dirs
telėti ant vaikinelio kuris ėjo 
nulindęs su nuleista galva. Da
bar atsiminė apie savo vaiku- 
czius kurie malsziai gulėjo lo
velėse namie ir neiszpasakyti- 
nas skausmas apėmė jo szirdi.

— Jau netoli... tare in kali
ninka, norėdamas jam daduot 
narsumo ir pats del saves.

Ant galo padkavos'arkliu už- 
skambino ant plytinio kelio. 
Buvo jau prie miesto.

Laike kada Proche nuvede 
arklius in tvartą, Lonnue pa- 
taisinejo vaikinui panezius 
idant 'butu jam lengviau ir ta
re in ji patyka:

— Klausyk vaike, anas ne
numirei Popierose užraszyta 
tik: užsikeisejimas ant gyvas
ties...

— Ak! — atsidusęs paszau
ke kalininkas — tai gerai!

Su nuleista galva nuvede ka
lininka in areszta.

— Dėkui ponui — atsake ka-

Lonnue neatsakydamas nie
ko atidarė duris areszto. Kada 
uždare jas paskui kalininka, 
darė tai labai palengva, tykiai, 
kaip motina nuleisdama už
dangalus ant vyges mieganezio 
savo kūdikio... Po tam atsitoli
no, tykiai kaip vagis...

Kada inejo in grinezia, pati 
nepabudo. Antram kambaryje 
girdėjo regularisz’ka kvepavi- 
ma dvieju vaiku. Atsiduso. Tie 
yra laimingi o anas?.. O! kaip 
tai tankiai atsitinka ant szio 
svieto jog nekalti turi kentėti 
už kaltus.

Ir vela stojo priesz jo akis 
paveikslas Marionos Cham
peaux. Nudavė jam jog vela 
randasi toje karezemoje... Auk
siniai plaukai Marionos, kaip 
spindulei saules matyt isz po 
balto czepcziaus... mato jos bal
tus peczius.

Jos tai sūnūs ir jo, kalinin
kas, uždarytas szale jo tam
siam kambaryje. Ir pravirko 
graudžiai žandaras.

TARADAIKAW

-
Tarp nekuriu 1

Randasi ir pns-^uW 
Brukline dažinojaM • / 

Kad bus kri'ksztynos,
užejaM

Vai vyruezei, 'buvo krilW$S 
tynos,®

Vienu tėvu, trys vaika^B: .y 
vienos ad®ky

Trys vaikai: penkių, 
dvieju metBvy

Ne bile kur taip atšilai® 
Tiek to, vis tai gerai®^ 
Kad ir biski per vėlai,®

Gal but tieji tėvai gadyi^M 
naujos, ® ’ 

O ne senoviszkos.

* * * j® -

Ten kur apie Wilk®y|?y-y| 
sziam s1®y:Z:. / 

Nelabai mažam pl®J^j
Randasi didelis bur.fi-<- 

Lietu®_
Visokiu — kreivu ir

Linksma Veselka atsil|B|||gj 
ĮAnt kurios ir Bolsze^B’t yi 

pribuv® 
Revolverei ir biles darbe iW 
Nuo namu lentas lupt pra®

Ir ant gaivu kitiems dfi 
ĮBobelkoms taipgi vP Jps ® 

bi^vo, 1
Ba ir tos in kova pakliuvo, I ' I 7 1
Bet nelabai įsmarkdos bn^M 
Ba viena su lenta per B -

gav
Vyrai pamate kad bobelko. ® 

szlektai, 1 
Griebės prie Bolszeviku kaiB 

levai, ® 
In kaili gerai gave, "fi 

Net per kėlės dienas dejave® 
Ant rytojaus varantus

iszpirko, i 
Ir pas vaita visus nuvilko.

Kitu pagauti nespėjo, 
Per kalnus in; Vestus isz- 
! ' 'keliavo.

/
* * *

Vienas sportelis ulyczia ėjo, 
Buvo giitas ir revolveri turėjo, 

Szoko ant vieno vaikino, 
Isztrauke revolveri ir nuszauti 

ketino, 
Ne ji viena bet ir kitus, 
Katras tik jam pasisuks, 
Palicija sporteli pasiėmė, 
Revolveri nuo jo atėmė, 

In klosztoriu ant pakutos
1 pasodino,

Ir ant 30 dienu apsudijo. ( 
9

* * * 1
Jeigu žmogus nori czion 

gyventi, 
Turi in kokia draugyste ar in- 

sziurenc prigulėti, 
Apie tai nereikia daug kalbėti, 
Ba kožnas gerai gali suprasti.

Sztai Skulkine ana diena, 
' ' Palaidojo viena vaikina,

O kad jokio apdraudimo 
neturėjo,

Tai ir niekas ant jo nepa-
1 sigailejo.

Badai in Filadelfija nugabeno, 
Daktarams ant supjaustymo.

Tokis gyvenimas,
Tai vyruezei ne kas, 
Pinigus praszpicavo,

Tai szventos žemes negavo.

—• Svarbiausias maistas 
Hollandiecziu yra silkes. Ho- 
llandai suvalgo kas minuta po 
400 svaru silkių.



Turime tarp musu:

1Ai

Ir Amerikonai Lavina Kariuomene Ant Ski

likos pavojin-

nie 159 raszymo turi

o bet

kurie 
nepa-

kurie kitus degina savo liežp- 
veis. ..

Kariszka mokykla Manlius, N. Y., lavina savo studentus kaip naudoti skis laike žie
mos. Amerikonai, matydami kokia pasekme 'turi Finai mu'sziuose su Rusais, suprato verte 
tuju cziužyniu ir dabar su joms lavinasi kariszko'se manevrose.

SAULE’’ M ATT SNO v CITY. PA.

Sen-Merges Ir Sen Bernei, Sztai Jums Szimet Gera Proga
Už tai kad szimet yra perkalamas metas ir kaip angelskai vadinamas “Leap Year’’ tai 
pagal amerikos mados, tai ir merginos turi tiesa pasipirszime saves prie apsivedimo.

§ Turime žmonių ant kuriu 
priežodis: “Vagie, kepure de- 

|ga” iszsipildo lyg paskuti
niam. Ne stekas tokiu tarp mu
su visuomenes ir didžiųjų...

įgulės per paszta. M’. D. Bocz-| 
kauskas-Co. Mahanov Cit v Pai_____ • • ’

Oil

ietines PA
f Praeita sanvaite mirė

Ona Peel (Pajaiujiene), Locust
Juozas 

ena gavėnios. j Karaleviczius, sirgdamas tik 
oje pripuola I ele- ]ieĮes dienas mirė Ashlando b 
ui-i primena mums <,.Onbuteje.
kiu pastojome ii in į — Petras Skupskis, 1208 
'irsime. Szv. Juozą-j w> Centre uly>> iikos surastas 

zioje, 8ta vai. ryte ir 
rakare bus barstoma

iit žmonių gaivu.
koiįigresmonas Dr.'

n, ifcz miesto, ap- |as - -- 
veja bus kandidatu ]i<>-Onbute 

urėdo ir yra tik vienas 
atas isz musu distrikto 
ngresmono.
Bubatos vakara likos isž-
i ugnagesei gesinti liep-
radžįuje George Helms 
ailroad uly. Apie antra

I. Nedėlios ryte, isz nau- 
iepsna toje paezioje vie-

j Pejenu diena, yra,^fOmifain ligonbuteje.

TURIME VISOKIU 1
ŽMONIŲ ANT

SVIETO
§ 

kus,d>yus ir tigrus pasiredžiu- 
sius iii avino kaili. ..

§ Turime “nekaltas” lie- 
i žuvninkes kurios tankei vaik- 

prie Lehigh Valles goležinke- . . ■ ■\ . v . . szcziojalio su iszlaužta koja. Manoma 
| kad jis buvo nuszokes nuo frei- 1 . ' .I to ir tokiu budu likos sužeis- 

s. Likos nuvežtas in vietine

—■ Amerikoniszka gyduole 
niro s’zalczio yra. taip pagarsė
jus kituosią sklypuosią, kad 
mes iszsiuncziame kožna minu

ota tuju gyduolių po doleri kož- 
'na minuta.

— Praeita Ketverga drau- 
guve Lietuvos Vycziu, laike sa
vo susirinkimo inrasze 75 nau
jus narius. Nedelioje, 18 diena 
Vasario bus laikoma puikus 
.programas del nauju nariu ir j 
publikos. Dabar Vyczei turi 
104 narius ir sparezei auga.

— Gur Litkus, kumsztinin-
t greitai likos užgesinta, jkas, randasi Locust Mountain 

Pąnėdelio ryta, apie 2:30. ligonbuteje kur gydosi ant su- 
likos surastas ----------
nonas Mathew
70 metu, kuris dirbo su

negyvas
Hollern,

žeistos rankos.

Frackville, Pa. — Violeta
pkoreis Baxter, Jacksono Kanavicziute, 20 metu, nuo 421 

įę. Daktaras Burke pri- Spruce uly ,
k senukas mirė szir- gai sužeista in galva automobi- 

1 liaus nelaimėje, ant Frakvilles 
kalno, kada automobilius ku
riame važiavo, pataikė in sto
vinti froka. Antanas Jankovs
kis pravažiuojentis automobi
listas ja nuvežė in Ashlando li- 
gonbute.

lelioje malszei ap- 
jo 20-metines sukak- 
o vedusio gyvenimo 
nastazija ir Stanislo- 

žei. Sudedame ir mes 
is velinimus ponstvai' 
s sulaukti auksiniu 

u vi u.

ATSIVEDIMAI.

žpraeita Subata, 27-ta 
ausio, Lietuviu bažny- 

in. P. C. Czesna suri- 
Itlazgv- moterystes Frana.

Nubirę Mizeriute. Svo- 
\d[ele P/itkiute ir Vin- 

Stankeviezius.

Boston, Mass.,— Juozas ir 
Kunegunda Gudai, is-z Cambri
dge, szvente savo 25-metines 
szeiminiszko gyvenimo sukak
tuves. Sveteliu radosi ei 
kurie buvo grąžei pavieszinti.

Praeita Subata likos su- 
;zti mazgu moterystes Lietu- 

bažnyczioje Petras Alans- 
su Darata Kriaucziuniute. 

ftai 'buvo Jurgis Alanskas 
Ona Mockaicziute.

— Praeita. Subata Lietuviu 
ažnyczioje apsivedė Harold 
'homas su Onta Lazauskiute. 

Svotai buvo Florence Alaps- 
forko. \

kiute ir Mikolas Korin isz New
— Užpraeita Subata 27-ta 

d. Sausio Lenku bažnyezioje'

— Tokias pat sukaktuves 
minėjo ponstva Konstantas ir 
Stefanija Barkai isz Brighton. 
Sveteliu dalyvavo apie 200, ir 
visi buvo grąžei pavieszinti.

— • Antanas J. Konetsku,, 
buvo apkaltintas ant 6 metu 
kalėjimo, už mirti merginos, su 
kuria praleido visa nakti saliu- 
ne ir ant rytojaus mergina li- 

tkos surasta negyva. Jisai pri
sipažino prie kaltes; —K.

Ant Pardavimo Namas

' Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos Sažnyczios, po No. 533 

d. Bausto Lenku bažnyezioje w. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa 
atsibuvo szliubas Vinco Szerk-’Lotas 16 Pėdu ploczio. Namai Maha- 

, -i • • nojuje eina brangyn todėl pasinau-
szmo SU P domeną t Zixanat I- dokite isz progos nes da galima pirkti 
ežiute. Svotai buvo Margarie-; už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
u. t, v. , • , • . t> “Saules” ofisą. Mahanov Citv. Pa.ta. Ragazinskiute ir Jonas Ru- 
tienis.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —t—

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

SIENINIAI KALENDORIAI! Del 
saves arba in Lietuva pasiunsti. Su 
Lietuviszkais menesiais, su szvente- 

I mis ir pasnykais, po 15c ir 25c.
j Adresas: W. D. Boczkauskas-Co., 

Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite guvdotini akai 
tytujai, atsilygint su prenumerata už 

i laikraszti “SAULE," kurie apie tai 
i užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 

t Mi Ir r r H’? r-rin *

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. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY. PA.. U.S.A.

— Ant Gavėnios. Graudus
1 Verksmai arba Pasibudinimas
1 prie apmislinimo Kanczios 
Vieszp. Jezuso Kristuso. Kny
gute reikalinga ant Gavėnios. 
Pagal senoviszka būda. Preke 
10c.

Į — Stacijos arba Kalvarija! 
‘ Vieszp. Jėzaus Kristaus.. . 10c 

| Prisiunskite mumis 20c., po 
ant szalto puczia ir yra tokiu stempomis, o gausite kny-

vyriszkose kelnese o 
ant balt-plaukiu liežuvninkiu 
tankei rugoja...

§ Turime ir tokiu kurie 
ant karszto nusideginę net ir

§ Turime blaivininku ‘ ‘ Dyv- 
nos Nobažanstvos” kurie ge- 
ryma tankei naudoja o su fari- 
zeuszinems lupoms skelbia 
blaivybe...

§ Turime “piemenis be 
aveliu” ir “aveles be pieme
niu” ir vieni ir kiti szeip taip 
gyvena....

§ Turime tokius kurie szau- 
kinėja idant teisingysta užsto
tu bet laja teisybe paskandytu 
szaukszte...

§ Turime tokiu kurie neti
ki kad žmogus padarytu ka 
gero del savo artimo be jokio 
pelno nes tieji patys nieko ge
ro savo artimui nepadare...

§ Turime “rasztininku’” 
kurie raszyti nemoka 'bet prie

dideli paszauki-

— Sieniniai Kalendoriai 1 
Del saves arba iii Lietuva pa- 
siunsti. Su Lietuviszkais mene
siais, su szventemis ir pasny- 
kais, po 15c ir 25c. W. 1). Bocz- 
kauskas-Co. Mahanoy City, Pa.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

ma .
§ Turime mokytus ant mo

kytu užvedaneziu o nemokytus 
nuduodanezius mokytus 
vieni ir kiti gyvena...

§ I nrime “alkanus” 
nuolatos valgo, valgyt
liauna ir persi valgyt negali...

§ Turime vargonininku ne- 
mc'kancziu grajyt ant vargonų 
ir sziaucziu nežiuriheziu savo 
kurpaliaus o bet tieji pirmuti
nei grajina ant vargonų o 
sziauczei siuva czebatus...

I § Turime tokiu kurie liuo- 
Įlatos tauzina apie “mirusius” 
kuriuos patys laidoja ir su tais1 
gyvais nebaszninkais rodos sau' 
negali duoti . . .

§ Turime “piemenis 
prižiurinezius savo aveles tik
tai jn kiszenius.. .

-- Amerika pargabena kas 
mii.'.jtia po du svarus kamparo.

— Žmogus inkvepia įkas mi
liutą in save po 10 kvortų oro

•— Amerikoniszki taksu 
rinkėjai surenka taksu po 200 
doleriu kas minuta.

Stengsis Užvesti Czystesne Politika

.į SZI BANKA YRA NARYS 5
R Federal Reserve System ?
X TEIPGI IR
| Federal Deposit Insurance^
| Corporation 8I --- $---  |
I Union National Bank I
X Kampas Main ir Centre St. B 
B MAHANOY CITY, PA. į

tiktumei kokiai merginai.

Ar geidi apsipaeziuot?
Atsimink jaunikaiti kad jei

gu ne drabužis padaro žmogų, 
tai nors tau prįgialbes. Pasi
žiūrėk lankei in zerko'la kaip 
iszrodai ir pasidabink kad pa-

Ar geidi pasilikt singeliu?
Bukie atsargus. Sėdėk na

mie vakarais nes tave pagaus 
kokia mergina ir apsikabins 
ant kaklo. Netelefonuok pas 
merginas ir neraszyk joms 
laisZ'kus.

Ar jau esi pacziuotas?
Jeigu jau esi pacziuotu tai ta

vo rūpestis dingo. Bukie užga- 
nadintas isz savo vedusio gy
venimo ir mylėk laja su kuria 
apsipacžiavai.

Skautai Apvaiksztineja Savo Sukaktuves 
Po Visa Amerika

AR ŽINOTE KAD

Vaiku Skautai po visa Amerika apvaiksztineja savo san- 
vaite nuo 8-tos lyg 14-tos d. Vasario. Vaiku delegatai po va- 
dovysta daktaro James E. West, pirmininko Skautu, atlanko 
laja diena prezidentą Boosevelta. Czionais paduodam 14 prie- 
žascziu kodėl turėtum pritarti Amerikos Vaiku Skautams:

Sam Houston Jones, ant kaireses, kuris 'buvo antru kan
didatu ant gubernatoriaus Louisianos, sveikinasi su James A. 
Noe, treczias kandidatas ant tojo urėdo ir abudu prižada, kad 
Louisianoje isziczystys visokius rakintus ir apgavystes po isz- 
rinkimui.

1. Szimtai tukstaneziu vaiku norą užlaikyti instatymus ir 
skautu yra organizuoti, iszla- tvarka, stovi už godojimą tin- 
vinti ir pasiryžę tarnauti Die- karnai paskirtos vyriausybes, 
viii, gimtai szaliai ir visai žmo-' bando sukoncentruoti žmoni- 
nijai. j jos dorybes, kurios užtikrina

žmonių valdžia, žmonių in- 
steigta žmonėms.

5. Jog skautavimo prasmežo- 
dis, priesaika ir instatymas tei
kia. pagalba vaikams nustatyti 
savo kelius, tiesiai ir szvariai, 
per jaunystes neaiszkius ir ne
rimavimo pilnus metus.

6. Jog skautavimas pagelbs
ti vaikams pažinti, 'godoti ir 
tinkamai invertinti gamta — 
taip kaip tas “Basas Vaikas”

2. Jog skautavimas parodo 
kelia, nuszvieczia taką, kuris 
veda prie tikriausio ir pra
kilniausio Amerikanizavimo 
Amerikos vaiku.

3. Jog vaiku Skautu pasi
rinkta žaismaviete yra milži- 
niszki szvarus laukai — tarpe 
amžinu kalneliu, uolu ir upeliu.

4. Jog skautavimas užintere- 
suoja apielinkiu aukszcziauses 
ukesines aspiracijas, iszvys'to

nie- 
pri- 
va- 

dar-

gere gyvenimo nektaro.
7. Jog skautavimas iszvysto 

siela ir kuna, isznaikina 
kam neverta tingėjimą, 
krauna vaikystes liuosas 
landas gyvenimo gerais
bais, laisve ir laimes sekimu.

8. Jog skautavimas mokina 
kad mielaszirdingumas yra1 
tvirtumas, nepažinsta baimes 
ir visuomet teikia pagiallba ki
tiems —■ tikras Skautas yra 
draugas visu gyvuliu.

9. Jog skautavimas yra mo
kykla žaidimo, .prisirengimo ir 
patriotizmo, kuri iszvysto vai-j 
ku kūnus, iszmintis ir ypaty-į 
bes — “nuveikti ar mirti.”

10. — Jog skautavimas ver- 
czia vaikus stoti prie kiekvie
no darbo su linksmumu, kan
trumu, mandagumu, paklusnu
mu ir isztikimumu — ir ju bus 
virszenybe todėl kad prisiren-

11. — Jog skautavimas yra 
mokslo planas, kuris peržengia 
trukumą tarpe žinojimo ir vei
kimo, nedrąsu padrasina, nu
žemina triukszmadari, netvir
ta pastiprina ir tvirta padaro 
dar stipresni, apvainikuoja fi- 
ziszka drąsą su moraliu narsu
mu.

12. Jog skautavimo save-dis- 
ciplinavimo instatymas reika
lauja isz vaiku szvariai kalbe
li, szvariai gyventi, szvariai 
kovoti — taip kaip garsusis 
Rooseveltas prisilaikė prie gy
venimo taisyklių.

13. Jog skautavimas yra na
mu ir mokyklos tvirtove, ir už
dega vaiku krūtinėse neužgės-

tanezia liepsna, kuri juos varo 
pirmyn—kryžeiviai moralisz- 
kame ir dvasiniame pasaulyje, 
taip kaip Amerikos pirmieji 
Skautai prakirto kelius ir vis
ką pergalėjo.

14. — Jog skautavimas szau- 
kia pa'triotiszkus vyrus mylėti, 
vesti ir pagelbėti Amerikos au- 
ganezius sūnūs ir visi tie, (kurie 
taip myli, veda ir patarnauja, 
žinos pilna groži, iszmintingu- 
ma ir galybe Pranaszo tariamu 
žodžiu — “Mažas Vaikas Juos 
Ves.” E. B. DeGroot,

Skautu Virszininkas, 
Los Angeles Skyriaus.

PATS KALBA IN SAVE.

Po szimts velniu, kaip asz da 
su savo ipaczia szparkinausi, 
kaip da buvo merga, tai man 
lankei sžirdis skaudėjo, o kaip 
su ja apsipacziavau, tai dabar 
kas diena po valgiui skauda 
man pilvas. Foni links?

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell, Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bel> Telefonas’ 532-J,

&




