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ANGLINĖSE SKYLĖSE ŽU
VO 59 ŽMONES 1939 

METE.
Shamokin, Pa. — Tieji, ku

rie kasa anglis butlegerinese 
skylėse kad sau pasidaryt gy
venimą, randasi dideliam pa
vojuje savo gyvasties ir sužei-i 
dimo nuo puolancziu akmenų I 
ir žemes. Sztai praeita meta 
1939 buvo tik vienam paviete 
Schuylkill net 42 miltines ne
laimes, Northumberland 11, 
Luzerneje 2, Lakavanos, Co
lumbia ir Dauphin pavietuose 
po viena. Szeszi anglekasei li
kos uždusinti, penki mirtinai 
sužeisti, trys užmuszti eksplo
zijose o du prigėrė; likusieji 
mirė nuo visokiu nelaimiu. 
Jauniausias likos užmuisztas 
turėdamas 18 metu o seniauses 
68metus. Szimtai likos sužeisti 
isz kuriu daugelis jau nepa- 
jjveiks.

ISZSIŽADEJO SAVO 
MOTINOS.

Geryville, Ind. — Mrs. Peg
gy Simpson, pripratus prie 
nuolatinio girtuokliavimo, ne
turėjo jokios paguodones nuo 
įsavo vaiku, norints buvo ju tik
ra motina. Ana diena stojo 
Kzesztu sykiu priesz skvajeri 
ant skundo savo vaiku ir vyro 
už girtuoklysta ir įsumuszima 
keliu torielku ant vyro pakau- 
szio. Skvajeris nubaudė ja ant 
60 dienu kalėjimo.
Po nubaudimui motinos skva- 

jeriui pagailo motinos ir už
klausė vaiku ar nesigaili savo 
motinos ant ko vaikai atsake 
kad gali gyvent ir be motinos 
nes ir taip neaplaikydavo jo
kios motiniszkos apglobus ir 
prižiūrėjimo nuo jos o būdama 
uždaryta kalėjime nors bus 
blaiva ir negales gerti.

Hollidaysburg, Pa. — Mote
re Roy 'Sellers, farmerio, tikėjo 
in visokius burtus ir raganys- 
tas, kai tai daugelis czionaiti- 
niu Vokiecziu pripratę prie to 
nes yra dideli lengvatikei. Far
mer i ui 
mas su 
teismą
jos ir prasze kad sūdąs paliuo- 
suotu ji nuo tosias lengvatikes.

Vyras kalbėjo sudžiui buk 
motere tikėjo kad kokis tai ra
ganius atlankydavo ja kas nak
tį, staigai atsikeldavo nakties 
laike, pagriebdavo peili kuri
laike po paduszka in insmeig- 
davo in szienika vienu Taiku 
melsdama kad raganius butu 
nubaustas. Toliaus sake buk jo 
motere apibarstydavo lova su 
kokeis tai milteleis per ka ne
galėdavo miegoti per visa nak
tį o ir būdamas baimėje kad 
jam motere neperpjautu gerk
le.

Jo motere užsiimdavo gydy
mu žmonių su pagiaiba maldų 
ir apsileišdavo naminėje gas- 
padorysteje. Porele pergyveno) 
su savim 30 metu.

PENKI UŽMUSZTI ERO- 
PLANO NELAIMĖJE.

Hammond, La. — Pora jau
navedžiu, 'kurie'keliavo eropla- 
ne in New Orleans ant metines 
szventes Mardi Gras ir trys ki
ti pasažierei likos užmuszti ka
da ju eroplanas trenke in kal
neli laike miglu ir tai tik 20 
myliu nuo miesto in kuri leke. 
Eroplanas sudege visiszkai 
kaipo ir pasažierei. Jaunave- 
d'žei kurie panesze tokia baisia 
mirti buvo Harry Zimmerhac- 
kel ir jo jauna pacziule su ku
ria apsivedė tiktai diena priesz 
tai.

Pirmutinis paveikslas parodo mums ikardinola Hlond, isz Lenkijos, kuris pranesze 
popiežiui apie barbariszka pasielgimą Vokiecziu Lenkijoj’ ir persekiojimą tenais Katalikisz- 
ko tikėjimo, kunigu ir vienuoliu. Viduryje vra marszalka Semion Mikailevicz Budenny kuris 
yra perdetiniu Rusiszkos kariuomenes Fillandijoj ir ketina suplakti Finus nes generolas 
Meretskoff neturėjo jokios pasekmes ir na tai likos praszalintas nuo Rusiszkos kamandos. 
Trecziam paveiksle matome Sir Dudley Pound, kuris veda An gliszka flota priesz Vokietija, 
^kandydamas pasekmingai Vokiszkus laivus kur tik juos užtinka.
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VAIKUTIS 14 METU MAI
TINO SZEIMYNA.

Chico, Calif. — Henry George 
Johnson, keturiolikos metu 
vaikas, likos aresztavotas už 
varyma troko be laisnu per 
penkis metus. Vaikas vare tro- 
ka kad galėtu iszmaityt savo 
naszle motina ir szeszis 'broliu
kus ir sesutes ir priek tam par
davinėjo laikraszczius ant uly
czios.

Kada stojo priesz sudžia ir 
viskas i'Szsiaiszkino, sudžia isz- 
mete teismą isz sūdo paliepda
mas vienam isz palicijantu nu
eiti in laisnu bjura ir iszpirkti 
jam laisnus ant varymo seno 
troko kuris vos laikėsi ant ra
tu. Priek tam pasirūpino kad 
vaikas turėtu užtektinai darbo 
ant užlaikymo savo szeimynos.

TRIS DIENAS SĖDĖJO 
PRIE LANGO NEGYVA.

Williamsport, Pa. — Per 
tris dienas Mrs. Lenora Rux
ton, 72 metu, sėdėjo prie lango 
savo name negyva, apie ka nie
kas nežinojo tik tada kada dvi 
kaiminkos atėjo ja atlankyt bet 
negalėjo ineiti in vidų norints 
ja mate sedinczia prie lango. 
Moterėlės dasiprato kad ne vis
kas yra gerai todėl paszauke 
palicijanta kuris iszverte duris 
ir visi nuėjo pažiūrėti del ko 
taip senuke sėdi malszei prie 
lango. Persitikrino tuojaus 
kad senuke jau mirus tris die
nas, kaip nutarė daktaras. Se
nuke turėjo papratima sėdėti 
prie lango žiūrėdama ant siau- 
czenčziu vaiku ant ulyczios.

Valgo Del Atgavimo 
Sveikatos

GULĖJO SU SAVO MIRU
SIU VYRU PER 2 DIENAS.
Wildwood, N. J. — Laike 

szalczio ir sniego mirė Henry 
Kincaid, 84 metu amžiaus nuo 
szirdies ligos. Jo motere tame 

i laike taipgi sirgo szalcziu ir ne- 
! galėjo atsikelti isz lovos kad 
jam prigialbet. Būdama beval- 

’ dingą, senuke buvo priversta 
: gulėti lovoje prie mirusi/) vyro 
pakol ne.patemino einanti kai
myną pro szali namo ii- ji pa
szauke in vidų.

Motere per dvi dienas iszgu- 
lejo prie lavono nes isz prie- 

| žasties szalto oro negalėjo jo
kiu budu praneszti kaimynams 

I apie mirti savo vyro.

VAIKAI PRALEIDO 48 VA
LANDAS SU MIRUSIA MO

TINA MANYDAMI KAD 
JI TIK MIEGA.

New Yor. — Septynių metu 
Antanukas Pizarro ir jo pen
kių metu sesute Judita mane 
kad ju motinėlė miega nes ji 
sake kad jai baisei skauda kru
tinę ir nuo tada jau daugiau ne
pabudo.

Vaikai sėdėjo malszei prie 
motinos lovos kad ja nepabu- 
dyt, siautė malszei kuknioje, 
pasitikdavo kaimynus kurie 
atėjo motinėlė atlankyt ir jiems 
sake kad motinėlė miega ir ne
nori ja paliudyt, dare sau val
gius kaip mokėjo. Ju tėvas yra 
laivorium ir iszplauke in Ma
nila ant laivo kėlės dienas 
priesz tai.

Daraktorka mokyklos in ku
ria lankėsi mažas Antanukas, 
pradėjo rūpintis del ko jis ne
silanko ant mokslo. Nuėjus pas 
kaimyną su kuriuom nuėjo in 
kambarį Pizarru, priėjo prie 
gulinezios moteres ir rado kad 
ji yra negyva.

Paskutines Žinutes

HITLERIS NORI
BŪTIE CIESORIUM

BAISIOS
ŽUDINSTOS

BANKO DARBININKAS PA
VOGĖ 24,500 DOLERIU.
Pittston, Pa. — Rocco d’Ale

ssandro, buvusi® darbininkas 
First National Banke likos pa
statytas po 10 tukstancziu do
leriu kaucijos už pavogimą isz 
Lankos 24,500 doleriu per ke
liolika metu. Banko inspekto
rei iszltyrinejo jo kalte ir aresz- 
tavojo. Kaltininkas vėliaus pri
sipažino prie vagystes.

Szila mergaite serga ant re
tos ligos “beri beri” kuri yra 
žinoma tik pietinėse dalyse 
svieto. Yra tai szesziu metu 
Laura Wolfram, isz Philadel
phia, Pa., kuri valgo tik daržo
ves kad turėti vitamino B ir 
geria daug pieno. Toji mergai
te yra vienatine Amerike kuri 
serga taja liga ir kokiu budu ji 
apsirgo ant jos tai daktarai ne
gali suprasti.

NEPAPRASTAS IR RETAS 
KURKINAS.

Coleville, N. J. — Ant far- 
mos Ben Sinkler randasi nepa
prastas ir retas kurkinas (tor- 
ke) kuris nemažai nustebino 
aplinkinius gyventojus. Tasai 
kurkinas turi ketures kojas, 
keturis sparnus ir dvi galvas. 
Agentai cirkuso ir muzeju pa
siūlė fanmeriui tūkstanti dole
riu už ji bet farmeris ji nepar
duoda ir lauks pakol užaugs 
didesnis o tada turės isz jo di
deli pelną. ■

NORĖJO SUKAPOT SAVO 
SUNU.

Glenola, N. H. — Walter 
Ruch, kuris parėjo namo gerai 
užsigėręs, skaudžiai sumusze 
savo motere po tam norėjo su
kapoti savo sunu su kirviu. Mo
tere visa sukruvinta iszbego 
laukan szaukdama pagialbos. 
Palicija atbėgus in laika isz- 
gialbejo sūneli isz pasiutėlio 
ranku apmalszindama ji su pai
komis po tam nuveže in kalėji
mą. Motere likos nuvežta in li- 
gonbute kur kovoja su mirezia 
nes turi sudaužyta pakauszi.

Harrisburg, Pa. — Valdžia 
davė czarteri del naujos angli
nes kompanijos Harry E. Coal 
Co., isz Pittston, Pa., su kapita
lu $100,000. Pardavinės szeras 
po 100 doleriu del žmonių.

McKeesport, Pa. — Mrs. Ma
re Pavlovicz, 26 metu, nuszoko 
nuo Jerome tilto 80 pėdu in 
upe Youghiogheny ir suszalo 
ant smert.

Glen Lyon, Pa. — Povy- 
lais Siczek, likos uždarytas ka
lėjime už apgaudinejima val
džios aplankydamas paszialpos 
ant 127 doleriu nors turėjo pi
nigu bankoj.

Latrobe, Pa. — Apie szimtas 
angiekasiu turėjo iszbegti isz 
degancziu kasyklų Jamison 
No. 20. Ugnagesei užgesino 
liepsna.

Hongkong, Kinai. — Kinisz- 
kos armo'tos paskandino Japo- 
niszka transportini laiva su 
300 kareiveis. Laivas plauke 
ant Yangtze upes netoli nuo 
Kiukiang.

London. —- Petras Burns ir 
James Richards, du Airiszei, 
likos pakarti už suokalbi kelis 
menesius adgal, priesz valdžia, 
užmuszdami su bomba kelis 
žmones.

Paryžiiuis, Francija., — Sztai 
ka laikrasztis “Le Journal” 
raszo apie Hitler’io pageidimai 
“Adolfas Hitler’is susilaukęs 
savo 51 metu, apsiszauks save 
Ciesorium Austrijos, Lenkijos 
ir Anglijos. Ant vice-karaliaus 
paženklins savo dranga mar
szalka Goering. Hitler’is sako 
kaiip tik prasidės tinkamas 
oras, pradės žaibine kare prie- 
szais Alijentus ir užbaigs kare 
in laika tryju menesiu, tai yra 
20 diena Balandžio (April), 
diena savo gimimo sukaktuviu 
ir iszkilmingai ineis in Londo
ną. Berline jau padaryti yra 
planai kaip Anglija bus valdo
ma per Vokietyja, nes jau pa
ženklino savo inpedinius Aus
trijoj ir Lenkijoj.” Ar tik 
Hitler’is sau nenusisuks spran
do greieziau!

118,000 VOKIECZIU AP
LEIDO LENKIJA.

Krokava, Lenk. — Tieji Vo- 
kieczei kurie guvo apsigyvenę 
Lenkijoj ir dabar randasi po 
Rusija, likos nusiunsti in savo 
Fader landa. In laika 42 dienu 
iszsiunsta 118,000 Vokiecziu 
su 22,000 arklei's, 1,500 gyvuliu 
ir 12,000 vežimais. Vokiecziai 
panaudojo 140 trukiu ant isz- 
gabenimo tuju Vokiecziu.

f
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NEBEREIKALO.

— Praszau pono daktaro, 
ar mano pati labai serga?

— Oi, sunkiai serga!
— 'Tarytum lyg akmuo nuo 

szirdies nusirito. Tai neberei- 
kalo mat ir daktaras pasikvies
ta... , —

— Jeigu tėvas buvo gir
tuoklis, tai ir vaikai dirstelėja 
in stikleli.

TEISYBES
— Jeigu ne butu kvailiu, 

tai kupcziai butu ubagais.
— Puiki įklet'ka neiszaitins 

paukszti.
—■ Girtas iszsipagyrios, 

kvailas ne bus iszmintingu.
—■ Kur nesiranda užvydeji- 

mo? Tiktai nelaimėje josios 
nesiranda.

—- Mesžka szoka, o čigonas 
ima pinigus ; darbininkas dirba 
o ponulei paima rugepjute.

—■ Jeigu tarnai yra pasire- 
dia, tai juju ponas yra pasken- 
dias skolosia.

Karoly Erlod, Rumunija.,— 
Visa apylinke yra perimta 
dviems žudinstoms kokios likos 
papildytos trumpam laike.— 
Viena žudinsta buvo isz prie
žasties tamsybes, nekuriu gy
ventoju, kurie tiki iii visokius 
burtus ir velnius; kita žudinsta 
likos papildyta už dideli turtą.

Apylinkėje Tasnad, trys Bul- 
garaites baisiai lužvydejo savo 
patogiai draugei Tazia Faurei, 
kuri turėjo daugiau jaunikiu 
ne kaip josios drauges, todėl 
suviliojo (ja in artima girraite, 
kur pradėjo ja nemielaszirdin- 
gai muszti, szaukdamos, buk 
Tazia turi savyje velnią ir tori 
isz jos iszvaryti 
dvase.

Kada mergina 
silpna, nurėdė ja
nesze szaku, sukrovė dideli 
lauža, ant kurio priristo meriji^^ 
na, po tam uždegė, o kada 
laiminga dege, tosios pa^iW^^ 
les szoko aplinkui, kad iszbai- 
dyti isz jos velnią.

Antras atsitikimas atsibuvo 
netoli Robaisze'k. Inžinierius 
Rasgrad nužudė savo broliene 
Ikizca Kasgun, kuri aplaike 
konia puse milijono kroneriu gU 
po mireziai savo turtingo vjj®' 
ro. Tasai rakalis taipgi nužj®||| 
de anukia ir da. mane inižudga \ 
uoszvia, bet. jojo užman;^fcN-.s 
likos susektas iii laika ir 
uždarytas 'kalėjime.

laja pikta

buvo labai 
nuogai, su-

FINAI SUPLIEKĖ 
MASKOLIUS.

Helsingfors. — Finai baisei 
supliekė Maskolius ant Man
nerheim linijos, užklupdami 
ant ju net penkis sykius. Vi- 
borge Finai nedave ramybes 
Maskoliszkiems pulkams ku
rie kenezia dideli szalti ir netu
ri jokios prieglaudos ir maisto.

Sovietu eroplanai padare di
dele klaida ana diena 'kada 
bombardavo kalėjimą kuriame 
radosi ju draugai.

Praeita sanvaite Finai ke
liuose musziuose užmusze apie 
20 tukstancziu Maskolių.

Mieste Turku Maskolei bom
bardavo kėlės mokyklas, ligon- 
bute ir kėlės 'bažnyczias. Kūli
me užmuszta apie 1500 Masko
lių ir beveik tiek sužeista. Finu 
taipgi užmuszta keli szimtai.

Ikizca paras'ze laiszka ®®M 
licija prisipažindama prie žu® 
dinstos ir 'badai po tam pati n-l 
leme sau gyvastį bet laike teis® 
mo pasirodė, buk Rasgrad už® 
hipnotizavojo moteria paliep® 
damas jai paraszyti taji laisz® 
ka, kad nužurejimas nepulti® 
ant jo, po tam ja nužudė. Ras
grad papilde žudinstas, kad 
aplaikyti taji turtą po mireziai 
kitu, nes jisai buvo paskutinis 
isz tosios gimines ir kad jam 
pasiliktu viskas. ,

PALIKO KATĖMS 65 TUKS- 
TANCZIUS DOLERIU.

■— Szlapios malkos dega, 
kada pridedi prie ju sausuju, o 
kvailys tori gilinki kada turi 
pinigu.

— Varpas szauke žmones 
in bažnyczia, bet pats niekad 
in bažnyczia ne eina.

— Nepirksi iszminties už 
rubežiaus jeigu josios neturi 
namieje.

— Apipacziuok sunu kada 
nori bet dukteria iszduok kada 
gali. I

—i Davinėti turcziui dova
nas tai taip, kaip inmesti jas in 
upia.

Liverpool, Anglija.,—Alder- 
monas W. Botte, už gyvasczio 
labai mylėjo kates ir kada ana 
diena mirė, jojo testamentas li
kos atidarytas, visi labai nfuisi- 
stebejo, kad visa savo turtą su
sidedanti isz 65 tukstancziu, 
doleriu, aliko del savo szimto 
kacziu, kurias surinko nuo uly- 
cziu arba buvo apleistos 
žmonis. Testamente 
kad už paliktus ]>inijJ»f 
pastatytas puiku-'4^- 
<l\'\ lika I 
liuli miaukei^L * 
žiūra. \'< ® 
; r ir-' u 1 ■ jB



SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

Kas Girdėt
I . I
'Ar Jis Valdys Anglija ?

Suvienytose Valstijose likos' 
atkreipta didele atyda ant tūlo' 
BZtamo medžio kuris auga <li-Į 
džiose girriose, Peruvijoj. Ta
sai medis vadinasi “baisa” ir 
yra lengviausiu medžiu ant 
svieto. Sveria jis mažiau kaip 
paprastas korkas.

Penkių metu vaikas gali už
sidėti ant pecziu visa medi ir 
neszti lengvai kelis szimtus 
mastu. Badai dirbėjai ketina 
naudoti ji ant padirbimo neku
riu sztamu eroplanu ir jau yra 
daromi lekiosimai su eroj 
nais padarytais isz medžio 
**Balsa”.

savo darba aplaiko tik apsirė
dymą ir valgi; supranta visas 
szakas czedinimo ir darbo, nuo 
dinansn lyg virimui maisto; 
norints turi dideles atsakomy
bes, neapilsta, nesiskundžia 
ant rupeseziu ir kitu ergeliu o 
bet niekad nestraikuoja ir ne
gali prigulėti in unija ant savo 
apsigynimo. Neturi laiko ne 
ant pasilsio. Poetai ir rasztinin- 
kai neiszgiria ju darbus ir pa- 
siszventimus. Mirszta su jungu 
ant kaklo o ju vietas užima tuo-

ATLEIDIMAS ::

j Skaitytojai, tieji “nevalnin- 
i'kai” tai yra moteres angleka- 

Jėigu Hitleris laimes kare siu ii* angliniu butlegeriu ku-
į riots gyveną. JLa&uieiiiinam pa- 

Įvojuje ir baimėje kad ju vyrai 
jau daugiau nesugryž namo gy

pla-Pa* ^el*na szita vyruką, Ernes-(i-ios gyvena kasdieniniam pa

Ponas Juozas C. Fayder, isz 
Jersey City, N. J., ana vakara 
buvo užsiėmęs czystinimu savo 
dantų. Kitam kambaryje siau
be jo šunelis, szesziolikos mene- 
|siu amžiaus. Staigai isz kudi- 
įkio lupeliu davėsi girdėt bai
gas: '“Daddy”. Tėvas taip nu
džiugo tuo žodžiu kad jo sūne
lis isztare jo varda, kad isz 
džiaugsmo net nurijo szepetu- 
ka nuo dantų.

Žinoma, laiminga tęva, tuo
jau® nuveže in ligonbute kur 
daktarai sumanė jam padaryti 
operacija kad iszgialbet jo gy
vastį. Daktariszkas' mokslas 
laimėjo ir iszeme szepetuka isz 
tėvo viduriu.

ta Wilhelm. Bohle, kuris yra gi
męs Anglijoj, paskirti kaipo 
vaklyotja Anglijos. Bet ar Hit
leriui pasiseks laimėti kare tai 
negalima inspeti.

puosztos puikiais pieszineis ir 
stovylais žmonių. Taipgi su
rasta visokiu dalyku padirbtu 
isz žemcziugu ir aukso, kaipo 
ir ražanczius sunertus isz gry
no aukso grūdeliu. Ka žiaunai 
suras paskutiniuose miestuose, 
gulincziuose ant apaczios, tai 
žmogus d a negali žinoti.

Kokis tai sudžia New Jersey 
valstijoj nusprendė kad motere 
savo vyra gali kolioti kiek tik 
jai patinka o kitas sudžia Oha- 
juje, vėla nusprendė kad vyras 
gali duoti in kaili savo moterei 
kiek in ja. telpa — Na... ar ne
gana yra peklos ant žemes ir 
be tokiu nusprendimu t

Visi žinome ar skaitome kad 
czerepokai ilgiau gyvena ant 
svieto ne kaip kiti koki žvėrys 

gyvūnai. Nesenei žuvininkai 
herikoj sugavo czerepoka 
ris turėjo keturis metrus il- 
|Kr*svere apie tūkstanti sva

ru? Kada ji žinunai peržiurėjo, 
persitikrino isz jo lukszto kad 
tasai senas Motuzelis turi dau
giau kaip 500 metu, arba jau 
gyveno kada Kolumbas atplau
kė isz Iszpanijos ir atrado Am
erika. O gal jis buvo pirmuti
nis pasveikint Kolumbą.

Ąnt salos Sicilijos, Italijoj, 
asi miestelis kuris turi vos 
gyventoju bet jame ran- 

jet 162 stovylai. Tarp (lau
kujų paminklu, kurie li- 

astatyti ant garbes žymiu 
moniu, už patarnavima tėvy
nei ir kitus svarbius darbus, 
yra vienas pastatytas ant gar
bes -drauguves Mafia kurios 
vadu 'buvo žymus razbaininkas 
ir 'banditas 19-tam szimtmety- 
ję kuris atsižymėjo didžiausia 
garbe tarpsavo tautiecziu nes 
apipleszinejo turtingus o isz- 
<[alindavo viską tarp vargingu 
žmonių kurie ji laike už tikra 
pzventaji po jo mircziai.

Nesenei keli Angliszki profe
sorei, sugryže isz Rusijos, pa
pasakojo buk Astrokajanske 
atsirado sztamas burloku vadi
namu “Diromolajaei”, kas 
ženklina: “meldžiasi in sky
le,” del to jie taip prasimine 
kad narei tojo sztamo su ran
koms kasa skyles ir priesz jas 
meldžiasi sziais žodžiais: 
“Skyle mano, skyle mano, isz- 
gialbek mane. ’ ’

Randasi tenais ir kita sekta 
vadinama “Liepokai.” Tieji 
liepokai meldžiasi vien tik
tai priesz kryžių padaryta isz 
liepos medžio ir atsiženklina 
negirdėta tamsybe ir fanatiz
mu. Nesenei toje aplinkinėje 
Liepokai nukryžiavojo ant 
smert tūla motere. In tai insi- 
kiszo valdžia kuri kaltininkus 
aresztavojo ir uždare kalėjime.

Sziadien tam palaimintam 
Bolszevikiszkam rojuje galima 
visiko tikėtis nes kur panieki- 
neja Dieva, ten gyventojai ne
tenka proto.

Profesoris Paul D. White, 
isz Harvard universiteto, Bos
tone, ant susirinkimo daugelio 
daktaru ir profesorių, turėjo 
akyva kalba apie szirdi. Tarp 
kitko tasai profesorius kalbė
jo: Kuo mažesne yra. szirdis tuo 
ilgesnis gyvenimas jos locni- 
ninko. Alkoholius yra ne
kenksmingu del szirdies. Aspi
rinas nekenkia nieko szirdžiai. 
Tabakas taipgi nieko neužken
kia szirdžiai. V’aikszcziojimas 
tropais neužkenkią, szirdies 
plakimui. Trys geri valgei ant 
dienos nekenkia szirdžiai jeigu 
žmogus sunkei dirba, tiktai 
tiems kurie sėdi per diena ir 
sunkei nedirba. Szirdis nieka
dos netruks isz meiles, kaip ne- 
■kurie yra tosios nuomones.

PAJESZKOJIMAS.

Vienas isz Dievobaimingu 
parapijonu Reformatorių para
pijos New Yorke, iszeidamas 
isz bažnyczios patemino kad 
kas pasiėmė jo szilkini paraso
na isz bažnyczios. Nuejas in 
redakcija, padavė apgarsinima 
apie paemima parasono ir mel
de kad jam sugražintu. Praėjo 
kelios dienos bet parasono ne
sugrąžino. Susirūpino žmogelis 
savo locnastimi nes tai buvo 
dovana nuo jo pacziules. Ap
garsino isz naujo, paduodamas' 
sekaneziai:

’“Per Dekavones diena laike
pamaldų Szv. Edwardo bažny- ppij 
ežioje, pateminta kad tūlas 
žmogus pasiėmė ne savo szilki
ni parasona. Jeigu tasai žmo
gus nenori kad jo pavarde bu-j

Pajeszkau pusbroliu: Juozą 
Alkauska, kilęs isz Beržites 
kaimo, Pumpenu valscz. ir Jo
ną Rupli, kilęs isz Margomi 
kaimo, Vabalninku Vals., ir 
dranga Joną Navaku, kilęs isz 
Szvilpiszko kaimo, Pumpenu 
valscz. Visi atvažiavę isz Lie
tuvos in Amerika jau senas lai
kas ir buvo apsistoja apie New 
Yorka. Nuolankiai praszau ju 
paežiu atsiszaukti arba kurie 
žinot kur jie randasi, malonė
kit praneszti už ka busiu labai 
dėkingas.

Alf. Alkoski
57 Clark St., Portland, Maine.

? Profesoris Speiser, jeszkoto- 
jas senoviszku užlieku, surado 
aplinkinėje Tepe Gawera, Ira
ke, 2S mylios nuo miesto Nini- 
vos, (seniausia miestą ant svie
to. Lyg sziai dienai jau atkas
ta 16 eilių szesziolikos miestu 
o da po ju guli da szeszi, tai
yra, vienas miestas guli ant ki- tu apgarsinta ir kaipo geras 
to. Tieji szesziolika miestai ba- Krikszczionis, tegul tuojaus su-(

MERGINA
augus ant ukes, malonėtu 

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

Hart, Mich.

Vienas kaimuotis vardu Ste
ponas turėjo jaunesni broli An
driu kuris priesz keliolika me
lu atgalios apsisedo toje pa-' 
ežioje vietoje kur ir brolis. Ste-1 
ponas nuolatos pagelbinejo sa-j 
vo jaunesniam broliui visame o 
nekarta užstatydavo už ji kau-! 
cija jeigu to reikėjo ant už-' 
trauktu skolų. Bet vietoj And-' 
rius klausyt savo brolio ir 
dirbti isz vien, paniekinėjo ji' 
apkalbėdamas priesz žmones! 
kuobjauriausia, buvo užvydus' 
ir pasisziauszes, perleidinejo, 
laika ir pinigus ant niek, jog 
trumpam laike užsiskolino lyg 
hUSU.

Steponas norėdamas apsi
saugoti nuo sudu už pasirengi- 
nima savo broliui užmokėjo vi
sas jo skolas isz užčzedyto ma
žo turtelio' nes tuom paežiu 
kartu apėmė ji didele neapy
kanta priesz savo jaunesni bro
li ir kerszino atkerszinimu. Pa
griebė kirvi ir butu ji užmu-' 
szes jeigu neimtu jam užbėgus 
jo pati. .

Susigraudinęs Andrius atėjo 
as Steponą praszyti atleidimo 
bet Steponas negalėdamas už- 
mirszti kiek tai vargo panesze 
už Anylriu, iszgujo ji isz grin- 
czio'S keikdamas ji.

Daug metu nuo to laiko per
ėjo o apie Andriu niekas negir
dėjo. Aplinkine kurioje Stepo
nas gyveno persimainė labai. 
Vede per tenais geležkeli prie 
kurio dirbo szimtai darbinin
ku. Steponas su paezia sėdėjo 
viena karta prie lango prisižiū
rėdami darbui vedimo geležin
kelio. Staigai pgtį sukliko ir 
iszbego isz grinezios kaip pa
du kus palikdama persigandu
si vyra kuris dasiprates bai
mes savo paezios taip-gi iszbe
go laukan ir pamate priežasti. 
Ju keturiu metu dukriuke sė
dėjo ant naujo geležinkelio ne
suprasdama grasinanezio pa
vojaus o maszina traukenti ke
liolika vagonu prikrautu 
menais artinosi prie jos. Da 
landele o butu sumalta po

■ tais sunkios maszinos — 
tuom paežiu laiku priszoko 
prie mergaites kokis tai nepa- 
žinstamas vyras ir greitai nu
traukė ja nuo sztangu. Da se
kunda o pagelba butu buvus 
per vėlai. Apalpus motina puo
lė prie kojų iszgelbetojaus o 
kada dirstelėjo in jo veidą — 
pažino broli savo vyro — An
driu. Tame pribėgo ir Stepo
nas.

— Atleisk man Stepai, — 
paszauke Andrius, — atėjau 
pataisyt padaryta skriauda ko
kia tau padariau keliolika me- 

: tu adgal.
Bet Steponas nedave jam pa

baigti — tuojaus dingo neapy
kanta ir piktumas. Steponas 
apėmė savo broli in glebi ir in- 
vede savo kūdikio iszgelbeto- 
ja per slenksti savo grinezios.

Mekanikai įkrauna amunicija ant diržu del Angliszku lekiotoji! kurie apgina. Anglija 
nuo Vokiszkn lekiotoji!. Ant deszines stovi reidio operatorius žiūrint ant laivo kuris ka tik 
iszleke isz stoties apsiginklavęs su diržais amunicijos del maszininiu karabinu.

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

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. B00ZKAUSKAS-C0. MAHANOY CITY, PA.

dai turi 7,000 metu amžiaus.
Szesztas miestas buvo valdy tas 
per karalių Urze ir pirmuti
nis už vieszpatavima Egipto,
"gptintas miestas priguli da redakcijoj net 22 parasonai.—

Geri Krikszcziones ar ne!

gražina ne savo locnasti. Lai 
atnesza parasona in szita re
dakcija. ’ ’

Ant rytojaus likos surasta

"L[u priesz gimimą Kris- 
kutinis miestas, koki 

:ase, turi, puikius 
gs nesziojo pui- 

-ąpuoszus ir 
mu ant in- 
iestas Ga- 

maldna- 
Jiuvo pa-

Turime ant svieto visokiu 
sztamu darbininku ir darbinin
kių kurie mažai kada straikuo- 
,ja ir pasiskundžia kitiems. At
sikelia jie penkta valanda ryte 
o eina gult deszimta ir vėliaus 
naktije; dirba be paliovos o už

SZI BANKA YRA NARYS 5
Federal Reserve System g

TEIPGI IR g
Federal Deposit Insurance | 

Corporation
--- $--- g

Union National Bank l
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA. 5

ak-
va-
ra- 
bet

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
1 Geriausia Ambulance —«j- 

patarnavimas s z i o j .s) 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Mm 
nakti. Visada turi pil- Y. 
na pasirinkimą meta- į&ą 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu- 1 
mirelius pagal naujau- I 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos J L

__  prekes. Sis
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439į*Villing Street 
32-J

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

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

No. 108 Vaidelota, apisaka is» 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; 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, api. 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu............. .'. .20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isblins; Apie boba ka negalėjo 
saTo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; 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. 20e

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

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

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

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 E jzbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu.......... ."...................... 15c

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

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

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; 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. 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 isterijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

No. 132 Trys istorijos apie A* < 
glorius isz Valenezijos; Kožnas da 
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 
Nikitas. 61 puslapiu .................15c

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu . . -15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
61 puslapiu .................................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu, 
22 puslapiu .................................1QB

No. 163 Penkios istorijos api® 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisviai 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydue 
vyras. 137 puslapiu..........................25o

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

No. 165 Asztuonios istorijos api® 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziau® 
didi! reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 2oC.

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 pu!, 
ku skaitymu. Apie 100 pus........25®

No. 170 Asztuonios istorijos » 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka» 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir serg^d- 
ežio kudykio; Herodas Boba; Kap ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinstą, ’Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė m.vlkaker- 
czio. 121 puslapiu ..................... 25e

Ne. 171 Vieniolika puiku iatori- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig® 
Kalėdos; Kaip Vincas ingaleje pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai SvaXbiauu 
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu ... ,.25e

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkti
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu ...............................   ...15e

Ęel> Telefonas’

lapiu .............................................15c
No. 155 Puiki istorija apie Sza 

kinas nedora žydą. 136 pus....25cNo. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var- No. 157 Juokingas apraszymae 
ginga žmogaus sinu ir razbaininka apie Saviznola; Didis klasteris. 4fl 
62 puslapiu ................................15c'puslapiu ............ 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam. 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 18®

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Bakaruo- 
klis. 220 puslapi..........^....35a

No. 175 Pasiskaitimb knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglį® 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai t® 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksią 
Preke .........  1#®

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahaney City, Pa.
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Baime Per Amerikoniszki I aivorei Namie

Tris Naktis I
----*----

Naktis buvo tamsi ir vesi. 
Tame parjojo goveda razbai
ninku.

Už valandėlės, vienoj kelno- 
rej prie pecziaus, stovėjo du 
gttkA ir kurstinejo ugni

Uju.m iliilclri- katilui-
- ' buvo tani-u,

Bk |)ii>iiiii"ai
'■Is A A' y ;AAyA:||L,|,.l \'

|3,
Sztai Amerikoniszki laivorei kurie radosi ant laivo Flint 

kuris ana diena atplaukė in Baltimore. Po paėmimui tojo lai
vo per Vokieczius, laivas vėliaus likos paleistas Norvegijoj.

PER PALRSZTI RA
DO LAIME IR 

DŽIAUGSMA

Tolimos Salos Gyventojai Aplaikys Maisto

■
■ ull

suriko: ’gf A AA -
— Ka nori. M'tuiT® -A

A r neteisingai daliu am < A
— Kalbėk sau sveikas ’Wil 

paszauke kitas, — bet kas tei- : 
sybė tai teisybe, tu sau paimi 
geriausius daigius!

— Jusu gerkles niekados ne- , 
pilnos, jum taip rodosi — tarė 
szvelniau: — o kad norite kad 
butu teisingiau, dalykite jus.

— Pasiliaukime sziadien su 
dalyboms — pertrauke vienas 
isz govedos: — Juk sziadien' 
tavo veseilia ir laikas pradėt.

— Nusijuokė Polius szeto- 
niszkai. Tame ineina sena ra
gana;

— Na, senia, ka veikia musu 
nuoteka ? — paszauke keli bal
sai.

— Aliega, — pasakė patyka 
ragana.

— Tai rods vyrai, turėsime 
sau gražia zobovaite...

Tai pasakia, suėmė nuo stalo 
brangius daigtus in kiszenius.

— iSzidien nesidalysime vy
rai, vestuves!

Visi stojo ii- bruzdėjo in vie
na dideli ruimą, kuriame, kaip 
rodos, kitados valgydavo zoko- 
iiinkai pietus.

'Czia dege daugelis žvakių. 
Vienam kampe sėdėjo ant bacz- 
kos kokis tai senas su ruda 
barzda latras o du panaszus 
jam renge kaip ir altorių.

— Na, Tarnai, rengkis! — 
paszauke Polius.

Rudbarzdis stojo, iszsieme 
isz ten stovinezios skrynios ku- 
nigiszkus rubus ir apsirėdė.

— Na žiūrėk, Tarnai, kad ge
ra kunigą nuduotom — ir Pol
ius visa gerkle nusijuokė. — 
iSzliubas 'turi būti puikus, kad 
mano merga nekenstu ant san- 
žines; tai vyrai bus komedija; 
tegul mislis jog mus kunigas 
suvineziavojo.

— Taip, taip! — reke visi. — 
O po szliubui gersime ir szok- 
■sime!

— Dabar, vaikai, eisiu savo 
mylima atsivest.

❖ ❖ ❖
Apie szimta žingsniu nuo

o iszdavinejo patyka raite- 
ladas prisakyma — o kiti 

ežia arklius vaktuot.
■ ■ia nuo arkliu, yrėsi prie 

įvesiu : ištolo buvo m;i- 
i baguiol.-ii. Abudu

■ <iln ir ėjo drauge 
■kili I<<>į H-i'/.ia- |"> 
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o in vidų 
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Staigi szviesa ir žingsncPH 
budino mergina. Kada paregė
jo Poliu, baisiai suriko.

Mirkcziodama ragana isz- 
varvejusiomis akimis tarė:

— Na, mano lėliukė, ko taip 
rėki? — ir pastate liktorių ant 
stalo. — Paika esi! mesk ta sa
vo puikybe!

Akys Poliaus žibėjo kaip ka
tino priesz pelia.

— Na, mano miela, be tavęs 
nerimstu, sziadien viskas turi 
pasibaigt; ir pagal bažnytine 
prova imsime szliuba. Žemai 
ant mudviejų laukia kunigas— 
zokoninkas kuris mus suvin- 
cziavos.

i ne

giaus. Viskas taip greitai sto
josi jog Polius ne nepasijuto 
savo užsidegime kaip tapo su- 
risztas; taip ir su boba pasida
rė. Lole jau laikėsi už tėvo kak
lo. Tas pats dėjosi ir su kitais 
visais rengeneziais vestuves 
razbaininkais, ne vienas neisz- 
truko — visus suriszo.

Pagal Meksikoniszka papra- 
tima, tuojaus padare suda kad 
visus pakart. Razbaininkus ir 
Poliu drauge su jo teta vare 
dragūnai o nuolatos su kuolais 
kibino.

Kiti-gi dragamai visas griu
vėsiuos kavones iszkrete ir ra
kio daugybe skarbu.
■Kada saule užtekėjo ir aplin- 
K1 apszviete, galima buvo 

42 ant medžiu szaku ka- 
baM?ius ir inkasta in žeme su 
paraszu stovyla:

“Czia kariszkas sūdąs apsu- 
dijo ant pakorimo Juan Poliu, 
jo teta ir 40 razbaininku, 1 Lie
pos, 1860 m., už pleszima ir žu- 
dinsta ir tapo ta paezia diena 
pakartais. ’ ’

Kas galėtu apraszyt motinos 
džiaugsma kada savo vieatine 
dukrele cielybeje atgavo.

Lole neilgai trukus isztekejo 
už turtingo kasyklų valdyto- 
jaus ir jau niekad negeide 
matyt razbaininku.

GALAS.

pa

Lole puolė ant keliu ir sudė
jus rankas paszauke:

— Jeigu turi nors kibirkszte- 
le gailesties, paleisk mane. Ta
vo pati niekados nebusiu, velei 
numirsiu!

— Na, Poliau — paszauke 
sena ragana — nedaryk sau 
daug politikes su ta varle. 
Juk ji prie tavęs priguli.

Szetoniszka piktybe sužibo 
jos akyse ir su juoku dadave:

— Belo, žinoma, neva, turi 
gailaut. vainikėlio nes taip isz- 
puola...

— Lole, — tarė Polius, — pir
mutine nakti tave pažinau, 
antra nakti tave pagriebiau o 
treczia nakti bus musu vestu
ves, ar nori ar nenori; ar geru
mu ar priverstinai!

— Pasigailėk, žmogau! pasi
gailėk! — prasze Lole atsiklau
pus.

Razbainirikas eme ja in gle
bi. Didelėje baimėje pradėjo 
nelaiminga szaukt. Sena raga
na isz džiaugsmo plojo ranko
mis ir szauke:

10 Prisakymu Del 
Senesniu Jaunikiu

Vienas labai geras tepliorius 
neteko paezios kuria labai my
lėjo, liko janl tiktai duktė, vie
natine palieka.

Neturėdamas kitokio turto, 
kaip tik amata rankose, netu-1 
rojo užtektinai pinigu, vienok 
kada tik koki savo ranku dar
bo daigta parduodavo, ka nors 
del dukters nupirkdavo.

Katriute, tai buvo dukters 
vardas, verta buvo tėvo meiles: 
paklusni, meili darbininke, 
žiurėjo tėvui in akis kuom jam 
patarnauti.

Katriute viena karta, labai 
apsirgo o tėvas labai apie, ja 
rūpinosi. Sėdėjo diena ir nakti 
prie dukters lovos ir karsztai 
prie Dievo meldėsi idant jai 
teiktu iszlaikyt gyvastį. Kat
riute kėlės dienas buvo kaip 
numirusi; geriausi daktarai 
pasakė kad niekoi negelbes. 
Biednas tėvas net isz proto ėjo.

Tuom laik, netikėtai, po ke
letą dienu pradėjo lyg biski 
geriau iszrodyt. Daktarai nu
džiugo ir pasakė tėvui kad jau 
pasveiks.

Bet pargryžimas in sveikata 
buvo laibai ilgas. Mažiausias 
daigtelis, szaltis arba taip kas 
Katriutei kenke; pirma būda
vo linksma, greita, ir darbinin
ke, dabar pasidarė smutna, lė
ta ir jau niekam neverta.

Tėvas norėdamas ja nura-
. . iminti pasakodavo visokias pa

sakas, , rode jai visokius vaiz
dus, savo rankoms nutepliotus; 
pirkinėjo visokius daigius bet 
viskas ant nieko, Katriute vi
sados 'buvo nubudusi.

Tėvas jos 'buvo susirupines 
matydamas ja tokiame stone. 
Viena diena eme ja ant keliu ir 
tarė:

— Mano brangus kūdiki, kad 
asz galeeziau sužinoti kas tave 
galėtu nuraminti, tuojau tau 
nupirkeziau.

Ant tu žodžiu Katriutės akys 
praszvito ir meilei nusijuokusi 
tarė;

— Mieliausias tetuk! Asz pa
ti gedžiuosiu jog po ligos tokia 
nelinksma pasidariau; vienok 
rodosi man kad turecziau pa-

Gyventojai tolimos salos Pitcairn, ant Paeifiko mariu, ku
rie nuo laiko prasidėjimo kares negalėjo aplaikyt jokio mais
to ir maitinosi vien tik vaiseis koki ten auga, dabar aplaikys 
maisto kuri pristatys jiems ekspedicija isz Portland, Maine. 
Isz kaireses stovi Kenneth Simpson, kapitonas tojo laivo ir 
vedėjai ekspedicijos Mrs. Simpson ir Granville Lindley. Pro
tėviai gyventoju tosios salos apsigyveno ant jos daugeli metu 
adgal po sudaužymui laivo “Bounty”.

kliosztoriaus griuvėsiu gulėjo —O tai szitaip, Poliau! o tai

jaunu

buvai

dienas,

/ 1—-Neturėsi taip gerai kaip 
/turėjai būdamas jaunu.
į 2—Nedraugausi su 
beis nes jau esi senas.

3— Atsimink, kaip 
jaunas, buvai mylėtu.

4— Guodokie jaunas
dabar, kada pasenai esi nieko 
nevertas.

5— Neužmuszinek to, ka isz 
jaunuomenes pražudei.

G—Nesvetimoteriauk ant se
natvės nes būdamas jaunu ga
na prisvelimotėriavai.

I 7-—Nevogkie ant senatvės tų
jų žodžiu kuriuos jaunu 
mas pavogei.

8— Nekalbekie nieko 
te'byre jaunuomene.

9— Negeiskie jaunu 
nes jas senei perleidai.

10— Negeiskie ant senatvės 
ne “pilno burdo” ne paguodo- 
nes nuo vedusiu žmonių.

buda-

priesz

dienu

Perdetinis Cenzuso Ar
ba Suraszo Gyventoju

Sztai generolas William La
du pasislepia žolese Indijonai, 
ne nekrustelėjo; szale ju gulėjo' 
ilgos kopeczios.

Tame iszgirdo dundėjimą 
daugelio arkliu. Dundėjimas 
žemes kas karta artinosi. Sztai 
jau buvo netoli; paszoko ir pa
mate daugybe raiteliu kurie 
užpakalyje ju sustojo.

— Puse isz jus nulipkit nuo 
prkliu ir eikite su manim —

szi'taip!
— Szvencziausia mielaszir- 

dystes Panele! gelbek mane!
— Cha-cha-cha! — juokėsi 

ragana: — Nieką tau ežia ir 
visos dangaus paneles negel
bės!

Tame sztai sztanga puolė isz 
lango ant grindų ir paskui 
szmotai plytų. Per Įauga inszo- 
ko dragūnas, paskui ji dau-

RAUMENy SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentčkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jus bonkutę 
Pain-Expellerio Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

ne Austin, kuris turės po savo 
kamanda 150,000 suraszytoju 
gyventoju, kuris prasidės už 
keliu menesiu ir suraszines 132 
milijonus Amerikos gyvento
ju, 3,000,000 bizniu, 33,000,000 
namu ir 7,000,000 farmu, per 
1940 meta. Austin yra. isz Mis
sissippi ir buvo prie tojo din- 
sto jau per 40 metu ir žino taji 
darba gerai. ,,

pūga kuri mokėtu kalbėti tada 
bueziau linksma.

‘Tėvas nuėjo tuojau pas kup-- 
ežiu kuris visokius paukszczius 
pardavinėjo. Tas turėjo jauna 
gražia papūga su žaliomis ir 
raudonomis plunksnomis. Par
davėjas tvirtino kad ta labai 
iszmisli ir gales gales szneketi 
bet norėjo būtinai deszimt auk
sinu. .

Tepliorius, kuris per ta lai
ka, kada duktė sirgo, nieko ne
uždirbo, iszdave visus pinigus, 
tiktai du raudonikius turėjo ir 
tuos siūle. Vienok pardavikas 
klausyti nenorėjo ir tepliorius 
ėjo su nieku namon.

Einant namon atėjo teplio
riui kas in minti ir jis gryžo 
pas. pardavika. Kada šugryžo, 
apsiėmė jam nupieszti tobly- 
czia, katra turės būti prikalta 
lauke ties durimis, ant kurios 
bus nuteplioti- gražiausi pauk- 
szcziai koki tik sviete randasi. 
O taip puikiai padarys jog- dau
geli pas ji pritrauks.

Kupczius sutiko ant to. Tep
liorius gryžo namon, užsidarė 
savo kambaryje ir ėmėsi prie 
darbo.

Stengėsi kaip įgalėdamas kad 
patiktu kupeziui su darbu ir 
gautu ta, ka jo duktė geide. 
Kasdien tepliorius eidavo in 
kupeziaus pauksztinyczia ir 
mok iii o* papūga tuos žodžius: 
“Katriute kaip tau einasi? Ka
triute, buk linksma; Katriu
te gera mergaite!

Papūga girdėdama tuos žo
džius tankiai, tuojaus iszmoko.

To'blyczia taip jam pasisekė 
padaryti jog 'kaip tik kupczius 
pamate tai ne tik davė papūga 
bet ir kletka.

Kaip tepliorius pasakė taip 
ir buvo: žmones pas kupeziu isz 
visu pušiu .kaip vanduo plauke 
ir už.paukszczius brangiai mo- 

' kjo. .
j... Geras tėvas pasiėmė papūga 
su kletka ir .ėjo namon .o. eida
mas huolatbs in ja tuos žodžius 

: kalbėjo.
I Kada parneszes pastate ant 
stalo, papūga tuojau pradėjo 
kalbėti:

— Katriuk, ar sveika? Kat- 
riuk, buk linksma! Katriute 
gera mergaite!

Katriuke labai nusidyvijo ir 
pradžiugo ta pamaezius ir isz- 
girdusi pradėjo tuojau szokti 
po siūba ir juoktis, ko pirma 
suvis iro ligos nedare.

Nuo to laiko atgavo linksmy
be ir dienos jai namie nenubo
do ir turėjo su kuom pasikal
bėti. Ir viskas vela buvo gerai.

Kelis menesius po tam tep
liorius apsirgo. Katriuke vak- 
tavo tęva labai, stengėsi kaip 
galėdama tėvui .palengvinti,

taip kaip tėvas del jos. Liga 
kad ir ne baisi, vienok ilgai tę
sęsi. Jau ir pinigu neteko. Jau 
Katriuke pardavė savo auska
ras, laikrodėli ir viską, ka tik 
brangesnio turėjo, del užmokė
jimo gydytojui ir už vaistus 
bet ir to nebuvo gana ir jau da
bar Katriute nežinojo' ka dirb
ti.

Isz kur czia imti pinigu, — 
kalbėjo su verksmu in save, — 
jau nieko parduoti neturiu o 
tėvui reikia maisto.

Tame prakalbėjo papūga:
— ‘Tėvas geras yra, myliu tę

va; Katriute gera mergaite.
Ir sztai ka Katriute pamisli- 

no ir tarė:
— Dabar, mano miela papū

ga, esi tu man gera ir myliu ta
ve bet vienok mano tėvas man 
yra geresnis kaip tu. Turėsime 
su savim atsiskirti juk pats 
Dievas mato kad pinigu reikia 
o neturiu isz kur imti.

Tepliorius neilgai trukus pa
sveiko o kada sužinojo jog Ka
triuke pardavė papūga del jo 
ligos, labai gailėjosi, vienok ir 
nemažai dyvijosi jog Katriuke, 
pardavusi papūga, neliudejoi.

Ta papūga nupirko vienas 
grafas del savo 12 metu sunaus 
ir labai brangiai užmokėjo. Tas 
ponaitis negalėjo 'atsidyvyti 
kad jo papūga nuolat reke:

— Katriuk, ar sveika? Ka
triuke gera mergaite!

Visi norėjo sužinoti kas toji 
per Katriuke, apie kuria papū
ga nuolat szneka. Nuėjo tada 
pas kupeziu ir paklausė kas ta 
butu per Katriuke. Kupczius 
apsakė apie viską ir davė Kat
riukės adresa. Grafas nusidavė 
pas tepliorių kad pamatyti ta 
gera Katriuke. Ir isztikro ne 
tik ja gera pamate bet ir jos 
gera „ szirdi.. Grafas paprasze 
jos teva-pas save ir davė jam 
darba. Tada > grafas pamate 
teplioriaus puiku darba-ir pra
sze ;kaęl i r j o- s u n u - tepli ory s tęs 
iszmokintu. : • •.

Viena karta, grafas paklausė 
teplioriaus kodėl pardavė pa
pūga ? O kada tas jam apie vis
ką papasakojo, grafas net ap
siverkė.

Ant rytojaus tepliorius su 
dukterimi likos pas grafa už- 
praszyti in sveczius ir meiliai 
likos priimti o kada papūga 
pamate Katriuke, tai vos ne
truko rėkdama. Grafas ja, pui
kiai apdovanojo ir prižadėjo 
jos tėvui duoti duona iki smer- 
ties. Grafo sūnūs pastojas pil
nu metu, su Katriuke apsivedė 
ir ilgus metus su ja gyveno.

§ Kanada dabar praleidžia 
po 160 doleriu kas minuta ant 
įsuszelpimo bedarbiu.

BALTRUVIENE

Taigi, visos linksmybes nustos, 
Kada Szv. Gavene užstos, 
Turėsite grąžei užsilaikyt, 
Geras knygeles skaityt, 

Ne szumyt, 
Ta laikeli trumpa, 

Galite užlaikyti visada, 
Dorai pasielgti, 
Namieje sėdėti.

O jus moteriukes, 
Mano szirdžiukes,

Po stabas nelakstykite, 
Guzutes ir biruko netraukite, 

Busite sveikos, sumaž taukine, 
O busite lengvos vaikine,

Jaunesnes, 
Gražesnes, /

Ir smagesnes,
Vakarais giedokite, į
Vaikelius mokykite,

O geresne nauda turėsite, 
Kaip dorus vaikelius matysite.

Ne vienas.kol gyvas, 
Rodos kasžin jis kas, 

O kada galas prisiartina, 
Persigasta ir ka daryt nežino.

Toki Gavėnios nežiūri, 
Dorus žmones ant juoko turi, 
Ir tuosius ant juoko laiko, 
Katrie Gavėnia užlaiko.

Juk doras; žmogus mirties 
nebijo,

Kad numirti reikia gerai žino, 
Ant lovos nesivartys, 
Ba savo ateiti matys, 

Apie tai bus gana, 
Da likucziu. turiu ana, 

Negaliu palikti ant nieku, 
Ir negaliu laukti po Velykų.

❖ ❖ ❖

O~gi beda turiu,
Su tuo savo kurnu, 

Per keletą nedeliu po Ameriką 
lankėsi,

Pas pažystamus svecziavosi, 
O kad po kelionei pailsės,

Tegul truputi silsisi.
O kad turiu ji užvaduoti,
Del rateliu pagiedoti: 

Taigi Files nekurios bobos,
Konia eina isz galvos, 

Kaip tik sugriebia pinigu, 
Prisiperka tuojaus visokiu 

nieku, 
Per naktis su bambileis 

baladojasi,
Nežine kur valkiojasi, 

Ant rytojaus nieko nežiūri, 
Tiktai per diena lovoje guli, 

Vyras pas tokia už nieką, 
Eina ku r . nori, įvyra palieka, 

Nėkui'ips ir .iri kitus .kartiojasi,
A Geru.daikųįjeszkbsijk'A- 

•: Besitfankydarilos nesVeil&ta
gauna,

Net ir andarokus praranda. 
Jeigu tokis sutvėrimas ant 

niek nežiūri,
Ne vyro ne vaiku,

Eina po szimts velniu, 
Liūdna ateitis tokia laukia, 

Nelaimėje nieko neprisiszauks.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI SZK AS

.laidoja kunus 
automobilius 
Vestuvių ir kit

Bell Telefon
S20 W. Centre
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Žinios Vietinesi Eroplanai Iszmeta Maisto Del 50,060 Iszbadejusiu Žąseliu

— Gavėne.

— Ponstva Feliksai Vala- 
szunai, 636 W. South uly., ana 
diena apvaiksztinejo savo 29- 
tas sukaktuves vedusio gyve
nimo.

•— Utaruinko vakara kuni-i 
gas P. Uzesna. suriszo mazgu J 
moterystes pana Mare Szimo- 
niute su Antanu Balucziu, isz 
Girardville. Vestuves atsibuvo’ 
pas ponstva Audrius MinniknsĮ 
Hazletonc, sesere nuotakos. (

— Utarninko vakara musu 
konsulmonai turėjo savo susi-l 
rinkimą ant kurio likos ap-j 
svarstvta svarbus reikalai oi . .. i|arp tu ir nemalonus padėjimas 
musu prapertnyku skaluliuje' 
TOO kurie gali netekti namu isz1 
priežasties negalėjimo užjuo
kei! taksu. Taipgi pataria ka i 
permainyt vada, palicijos o in 
jo vieta pasamdyti žmogų ku
ris nebijotu visokiu plesziku 
ir peržengtojo tiesu nes tebyre 
palicija yra labai apsileidus.

Daugiau kr:“ 50 tukstanczei laukiniu žąseliu huną maitinamos per lekiotojus kurie 
su pagialba eroplanu iszmeta daug maiszu komu ir kitokiu grudu del žasu aplinkinėje La 
Salle, Ulinojuj. Augszeziau matome szimtus žasu kurios pastipo nuo bado o žemai lekiotojai 
laiko maiszus su grūdais kuriuos iszbarsto laukuose del žasu.

KYTRAS MUŽIKAS

SHENANDOAH, PA
t Panedelio vakara, 

jiaszle, Tesse Dimlskiene, pas sa
vo, duktere, Juoziene Tunilliene j 
312 E. Centre uly., po trumpai 
ligai. Velione gimė Lietuvoje 
pribūdama in Amerika jauna 
mergina. Paliko keturias duk- 
teres:,J. Tunilliene, ir J. Pet- 
kevieziene isz miesto; A. Make- 
viczįene isz Turkey Run ir Ma
re isz Reading, Pa., taipgi suma 
Joną isz Kalifornijos, szcszis 
apakus ir viena pra-anuka. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta, 9 vai., su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, prie kurios 
velione prigulėjo, isz namo Nr. 
321 E. Centre ulv.

mire

t Jonas Terleeki, 20 metu, 
332 S. Ferguson uly., kuris li
kos sužeistas butlegerinej sky
lėje, praeita Subata artimoje 
West Shenandoah kasyklų, mi
re Nedėlioję Locust Mountain 
ligonibuteje. Nelaimingas jau
nikaitis paliko motina, du bro
lius ir ketures seseres. Buvo 
jis Užgriautas per kėlės valan
das pakol ji iszkase draugai.

ABRAHOMAS LINCOLNAS
---------------O---------------

Amerikos 16-tas Prezidentas kuris gimė 12 diena 
Vasario 1809 mete o mirė 15 Balandžio 1885 mete. 
Ateinanti panedeli Amerikas minės jo gimimo diena.

PILOZOPAS
RAUDAS RASZO

.Motiejus buvo davadnas 
žmogelis o ir ne kvailas nes ne
sidavė bile kam prisigauti. 
Brick tara buvo paezedus per 
ka susirinko kelis szimtus rub
liu o buvo sidabrinei ir auksi
nei — smulkesni ir stambesni. 
Bijodamas grinezioje pinigus 
laikyti idant kas nepavogtu ar 
kad nesudegtu, apsirinkęs tam
sia naktį, supylęs in molini 
puodeli savo sunkiai surinkta 
skaUba nunesze in kampeli so
delio, iszkase' tinkama duobe
le, instate puodą su pinigais ir 
užkasė su taja vilczia jog nie
kas negalėjo matyt ir žinoti 
viską mate o buvo tai niekam 
apie paslėpta skarba. Nemisli- 
no žmogelis jog kaimynas vis
ką mate o kuris buvo tai lie
kam t iki a s žmogus. Tuojaus 
ateinanezia nakti kaimynas

linksmas pas kaimynu ir tarė:
— Ar žinai ka įkumuti, žinau 

kad tu esi geras žmogelis ir ne
atsisakysi ko asz tavęs praszy- 
siu. Žinau jog tu nusimanai ge
rai apie karves tai praszytau 
tavęs gal nueisi su manim in 
miestą ant jomarko. Norecziau 
nusipirkti gera karve kad ir 
brangiai pareitu užmokėti.

Kaimynas isz pradžių paba
lo isz baimes ir net sudrėbėjo 
ka Motiejus galėjo suprasti 
ant visko ir ant kalbos todėl 
Motiejus toliaus kalbėjo:

— Taip, taip, žinau jog man 
neatsakysi o kaip nupirksime 
karve, iszgersime gerai maga- 
rycziu nes dėkui Dievui, pinigu 
turiu kaip pelu.

Nusidavė a'buclu in miestą ir 
pradėjo iszpaeil-es karves ap- 
žvelgineti bet Motiejui vis ne
patiko. Tai per didele, tai plau
kas ne tokis, kokis turi būti, tai

siniu ir sidabriniu o da ir na- 
mieje yra tai ir tuosius supil
siu in puodą ir tegul sau buna 
ne įkliudinti. Kūmas tai girdė
damas, rodos ant szimto arkliu 
užsėdo! Ir mislino jog teks ir 
tieji pinigai del jo.

Sugryže abudu isz jomarko 
linksmi buvo isz vakaro. Kada 
buvo pusiaunaktis, kūmas sku
biai nunesze puodą su pinigais 
in ta ja baisia vieta isz kurios 
buvo iszemes ir pasislepes už 
tvoros lauke ateinant Motie
jaus su pinigais. Ne ilgai reikė
jo laukti nes Sztai Motiejus pa- 
maželi ateimpino, tuojaus at
kasė ir ant savo didelio džiaug
smo rado puikia su pinigais ku
ri kūmas ka tik buvo atneszes 
ir užkasės. O kada Motiejus 
pamate jog visi pinigai, pradė
jo garsiai kalbėt:

užlygino taip kaip buvo. Pini
gus parneszes namon paslėpė 
gerai. Motiejus tuojaus pinigu

ves nepirko. Žinomas daigias 
jog būnant ant jomarko, reikia 
užeiti ir in karezema ant alu- 
czio. Taip ir Motiejus su kurnu 
užėjo in karezema, sėdosi abu
du prie stalelio ir paliepė duoti 
uziiona alaus. Ir taip sau bege
riant kalbėjo Motiejus.

— Tiek to, negalėjome nu
pirkti karves, tai da geriau,

— Na taip, tai gerai pada
rei jog pinigus atgal atneszei. 
Dėkui tau. O asz tuosius pini
gus paslėpsiu in saugesne vie
ta kad in niekelio rankas nesi-

Tai pasakęs nesze puodą in 
grinczia garsiai isz j nokdamas 
savo kurna.

f 'Cecilija Sujetiene (Say- 
etta), mirė 4:45 valanda, Utar- 
ninko ryta, 254 Ohio uly., ant 
Heights. Velione paliko vyra ir 
sekanczius vaikus: Helena ir 
Edvardą namie, motina Hele
na Norkevicziene, seseres Ad
olf iene Sheva ir S. Buchan 
mieste ir broli Juozą Brooklyn, 
N. Y. Laidotuves atsibus Su-j 
batoje su apeigomis Szv. Jur-( 
gio bažnyczioje prie kurios ve
lione prigulėjo.

Kaip garsinti apie dingusius pi
nigus o vela už rankos nenu
tvers, negali ant žmogaus už- 
puldinet, norint tikrai prijau
tė jog tai 'kaimyno darbas.

Buvo nusiminęs per kėlės
dienas ir nuolatos mislino kaip J mano pinigai pasiliks prie ma- 
savo pinigus atgauti. Na ir su j nes. Turiu, dėkui Dievui, puse- 
dideliu džiaugsmu apmislino tinai graszio! — turiu užkasės 
būda. In nedėlios laika eina žemoje puse pienpuodžio, turiu

§ Amerikoniszkose skerdi- 
nyczioise gyvuliu paskerdžia 
3,000 svaru verszienos, 16,000 
svaru kiaulių ir 3,000 svaru 
avinezienos kožna miliutą.

Szitie Vyrai Kovoja Del Laisves Savo Sklypu

Wilkes-Barre, Pa. — Vaiku 
paralyžius nuo Naujo Meto jau 
paėmė 31 aukas. Franukas Ka
miną, 10 me'tu, isz Avoca, Ta-1 
mosziukas Krisiiulevicziu's, 4 
isz Plymouth ir Jonukas Gai-! 
da, Isz Hazletono, mirė pas
kiausia sziomis dienomis. Dau-j 
gelis vaiku serga ir randasi pa
vojuje.

SVEIKATA LIGONIAMS

paveikslėlio matome Indijos kankytoja del laisves savo tėvynės, Ma-

In vieno žmogaus gyvenimą, 
Abrahomo Lincolno, 16to Jung. 
Valstijų prezidento invyko 
svarbiausi ir judinaneziausi at
silikimai Amerikos istorijos. 
Jis pasekmingai kovojo isz- 
baig.i žmoniszka vergija, kuri 
suvirsz szimtmeti vieszpatavo 
szii.je szalyje ir kas visai nesu
tiko su pamatiniais Ni prl.dau- 
som\bes Deklaracijos princi
pais. Jis kovojo už, ir jam pasi
sekė pasekmingai užlaikyti 

i Unija kuomet tautiszka vieny
be buvo suardyta baisiu ir kru
vinu naminiu karu.

Jo dramatiszkas pakylimas 
nuo tamsumo, jo rėmimas tau- 
tiszkos vienybes, jo liberalisz- 
ka socialisaka filozofija ir ga
lu gale, jo tragiszka mirtis nuo 
žudytojo kulkos, visi padare 
Lincolna vienu isz garsiausiu 
visu laiku Amerikiecziu.

Lincolnas gimė grinteleje 
Hardin apskrityje, Kentucky 
valstijoj.

Jo tėvas buvo ūkininkas, 
pionierius, bet beveik visai ne
mokintas — jis mokėjo tik pa- 
siraszyti savo varda. Jo moti
na paėjo isz biednos szeimynos, 
buvo intelektualiszka ir pui
kiausio chara'kteriaus žmona, 
ji mokėjo skaityti bet ne raszy- 
ti. Jaunasis Lincolnas lanke 
mokykla tik viena meta be 
daug jis tepramoko tuom me 
Ukes darbas buvo labai iUHFT 
ir sunkus bet jis kiekviena va
landa nuo darbo praleido be
skaitydamas.

Sulaukės 20 metu, Lincolnas, 
augszto ūgio, beveik 6 pėdu ir 
4 coliu, 'buvo labai drūtas. Jis 
visokiu užsiėmimu bandė pa
kol galu gale kreipėsi prie tie
su mokslo ir politikos. Invai- 
riais laikais jis ‘buvo medžiu 
kirtėju, jūreivis ant Mississip
pi upes, krautuves tarnu, ka
reiviu. Apsistodamas Spring- 
fielde jis ėmėsi advokatyste ir' 
■sulaukės 27 metus buvo priim-i 
tas in advokatus.

Jis niekad netapo mokintu 
advokatu. Jis mėgo prakalbuo- 
ti. Nuolat skaitė, studijavo is
torija ir politiszka ekonomija. 
Nuolat praktikuodamas kalbė
ti jis tapo puikiu ir pertikri- 
naneziu kalbėtoju. f

Vergijos klausymas sziuom 
laiku agitavo visa szali. Pieti
nes valstijos augino vata ir ta
baka ant didžiuliu plantacijų 
ir vergija buvo ju ekonomiszko 
gyvenimo amatu. Sziaurines 
valstijos neturėjo vergu. Daug 
žmonių sziauruose reikalavo 
iszbaigima vergijos ant žmo- 

j niszku ir ekonomiszku pagrin- 
Į džiu, sakydami, kad pietines 
valstijos plantacijos gyveni
mas sulaikė ekonomiszka augi- 

į ma viso kraszto.

in

Kad tu žmogeli taip ilgai ei
tum in mokykla pakol tau visi 
plaukai iszbyretu isz makaules 
arba tave uždarytu in “kreizi- 
liaus
iszmoksi per du metus po 
siipacziavinu. i. Visi vyrai 
rugoje ant savo bobų, bet 
sies herezninkes vra musu

tai tiek nežinosi, kiek 
ap-

riausios mokytojos ir priv 
me jas guodot. As^fl 
pasakau, jeigu 7b
‘•'iiiar: ” žmogiidB . ;
cziuok. <> 1>i>!jM

i'1 '■ i:

to-
ge-

turite

Linco! 
kuriai

s atsitrauk- 
<e savo kongres- 

eige savo valdžia 
erson Davis jos prezi-

sako: Ka 
, tai ne duos

‘Al rait, fain,” bet pabandyk 
žmogus neužsidirbti ant duo
nutes, pamatysi ar tai ‘‘fain” 
priežodis. Lietuvoje kalba 
daug iszmintingu priežodžiu, 
bet czionais, tai krienines 
misiys. Ka jus ant to pasakysi!

Dievas u 
badaut.

u.
Keturi metai baisios ir kru

vinos Namines kares seke.
Sausio 1 d., 1863 m. Lincol- 

na-s iszleido jo garsia ja ‘Eman
cipation Proclamation’ paliuo- 
suodamas visus vergus.

Paežiu metu Liepos men. bal
si kova invyko Gettys'burge, 
Pennsylvanijoj ir užsibaigė su 
apveikimu konfederetu armi
jos. Pietus pralaimėjo.

1864 m. Lincolnas vėl isz- 
rinktas, milžiniszka didžiuma, 
kas aiszkiai parode kad žmo
nes už ja stovėjo. Anksti Balan
džio men. konfederetu armija 
po vadovyste geiiermo Lee pa
sidavė. Karas užbaigtas.

Vergija isznaikinta ir Unija 
pasiliko iszgelbeta. Sziaurai 
džiaugėsi. Bet tas džiaugsmas 
pavirto in tautiszka nuliūdima 
kuomet vakare Balandžio 14 d. 
1867 m. žudytojas nuszove my
lima prezidentą jam lankant 
teatra AVashingtone.

Szalis neteko Lincolno bet jo 
dai'ba nutarė prezerv___
gija ant visados isznaikinta'metu, nes tai yra smagiausias

nes jame 
nesiranda jokiu nesupranta 

i mu ’žodžiu, ir ka žmogus skai-

Nemislinkite mieli skaityto
jai, kad viltis (nodieja) tai yra 
priežastis tinginystes ‘No šeri’ 
Asz 'turiu pažystama, kuris 
sziadien yra “riez men!” Ji
sai buvo labai “leizi” kaip ma
no kozinas visados turėjo vilti 
kad jo dede mirs ir paliks jam 
savo “praperte” ir pinigus. 
‘‘Sanavagonas” tarėjo “rait,” 
ba dabar važinėjeharnbilium, o 
asz dirbdamas per visa savo 

i gyvastį ant szmotelio duonos 
su vilczia pralobimo, iki sziai 
dienai turiu vaikszczioti peks- 
czias. Ar-gi tai ne “funes,” 
juk daugelis žmonių turi dau
giau giliuko, ne kaip proto. 
“Everi taim, sziur!”

“Jurs truli, veri mucz,” 
Rautas Pilozopas.

“ Sa ule ” yra geriausias 
Laikrasztisf

Gerbiama Redyste:
Prisiuncziu tamistoms užmo- 

--------- kęsti už laikraszti už visa meta 
zuoti. Ver-i kuri mes jau skaitom apie 17

nygute kuri apraszo 350 visokiu 
,u, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 

■aszymu del ko jos yra varto- 
“■aipgi su dabartines Europos 

“■ veiksluotu žemlapiu kuris 
snio, oro ir sausžemio 

lolumas in visas sosti- 
%entai arba 3 setai

as
■port, N. Y.

13tu priedu prie konstitucijos, laikrasztis skaityti, 
Th s priedas sako —

‘‘Jokia vergija nei privers
tinoji tarnyste, iszimant nubau to tai supranta. Siuncziu jums 

j drrna už piktadejystes, ir kada szirdingus linkėjimus su Nau- 
. | žmogus yra teisingai tam pa- jais Metais, lai Dievas jums 

j smerktas neprivalo būti Jung. laimina jutu darbuosia ir kad 
j Y alstijose ar bile kokioje vie- “Saule” szviestu per daugeli 

I Kiekviena syki nauja valsti-į ><;san^zio^ P° jurisdik- metu ir užlaikytu visus sveikus. 
I •. • - -r j CIJa- ir gyvus. ‘‘Saulėje” randame

I Ii- nuo to laiko pietines ir kokia !i)US szvente, daug viso- 
i sziaurines valstijos ramiai gy-^ kiu žinucziin isz visu daliu svio- 
vėn<)- F.L.I.S. į-0, pamokinaneziu straipsneliu

ir t. t. Isztikruju nežinome 
kaip iszreikszti savo užg/madi- 
ma isz taip smagaus, ląikrasz- 
czio kuris mums labai patinka. 
Norints sziadien pinigas vi
siems trumpa, bet žinome, kad 
ir jum reikalingi ant leidimo 
laikraszczio, tai sukrapsztem 
užmokesti iuž taip musu myli
ma laikraszti. Pasiliekame 
jusu seni skaitytojai,

VILIMAS IR MARIJONA 
..........; VITUNSKAI,

isz West Frankford, Ill,

ja rasze prisidėti prie Jung. i 
Valstijų, invyko asztri kovai 
Kongrese nusprensti ar ta nau
ja valstija gali turėti vergu 
ar ne.

j Lincolnas tapo kalbėtoju 
priesz-vergijos partijos. Buvo 
kandidatas in Jung. Valstijų 
Sonata 1858 m. jo prieszas buvo 
Stephen A. Douglas. Vieszus 
ginezai su jo prieszu padare 
Lincolna tautiszku figuru kad

Ant Pardavimo Namas

Ant pirmutinio
hatma Ghandi, kuris geidžia savo tėvynė iszgialbet isz po jungo Anglijos ir kad Anglija at-, nors ir Douglas laimėjo.
sižadetu jos. Antram paveikslėlyje matome Manuel Quezon, prezidentą Filipinų Salų, kuris Į Dviems metams vėliaus Re- 
stengesi kad tosios salos butu laisvos ir po apgloba Suv. Valstijų nes apgloba baigiasi 1946 publikonu partija iszrinko Lin- 
mete. Trecziam paveikslelyje matome Lenkiszka pianistą Ignotą Paderewski, kuris 'buvo^olna j u atstovu in prezidentus 
pirmutiniu prezidentu Lenkijos ir kuris sziadien likos iszrinktas prezidentu Lenkijos kurios jis tapo iszrinktas.
sodyba randasi Francijoj pakol Lenkija vela neadgaus savo laisves. | laimėjimas buvo signalu

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
i Lietuviszkos '■'ažnyczios, po No. 533 
j W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa,

SIENINIAI KALENDORIAI! Del 
saves arba in Lietuva pasiunsti. Su 
Lietūviszkais menesiais, su szvente- 
mis ir pasnykais, po 15c ir 25c.

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




