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3,000 ŽMONIŲ PASI-j 
LIKO BE PASTOGIŲ
PER TRŪKIMĄ DEBESIO.

San Francisco, Calif. — Tva
nai per tirpstanti sniegą ir trū
kimas debesio buvo priežastim 
užliejimo daugelio vietų, Žie
minėje dalyje Kalifornijos kur 
3,000 žmonių buvo priversti 
apleisti savo gyvenimus. Mies
telyje Napa, 36 mylės nuo czio- 
nais, 500 gyventoju likos isz- 
gialbeti in pati laika nuo tva
no. Winterse 300 žmonių turė
jo apleisti savo gyvenimus ka
da tvanas užėjo ant miestelio. 
Panaszus padėjimas buvo ir 
kituose miesteliuose, kuriuos 
vanduo pagavo. Visos upes isz- 
kilo, geležinkelei likos užlieti, 
tiltai nuneszti ir gyventojai da
bar kenczia didelius nesmagu
mus o nekurtose vietose net ir 
badauja nes maisto niekur ne
siranda.

DOUGLAS FABRIKE ERO
PLANU DIRBA 15,000 

DARBININKU.
Santa • Monica, Cal. — Su- 

virsz 15 tukstancziu darbinin
ku sziame laike turi užsiėmi
mus dviejose dirbtuvėse Doug
las Aircraft kompanijos, ku
rios randasi miestuose Santa 
Manica ir El Secundo, Kalifor
nijos valstijoje. Kompanija isz- 
moka darbininkams algoms 22 
milijonus doleriu per mėta lai
ko.

LIETUVA GAL IR SZIMET 
DALYVAUS SVIETINEJE 
ISZKELMEJ, NEW YORKE.

New Yorkas. — Szimet S vie
tine Iszkelme, New Yorke, ve
la atsidarys Subatoj, 11 diena 
Mojaus. 31 vieszpatystes pra- 
nesze kad ir szimet dalyvaus 
Iszkelmeje. Praeita meta 61 
vieszpatystes dalyvavo Iszkel
meje bet szimet dalyvaus tik 
apie 46. Ar tikrai Lietuva szi- 
met dalyvaus Iszkelmeje tai 
dar nežinoma nes virszininkai 
Iszkelmes da neaplaike tikro 
atsakymo nuo Lietuvos val
džios.

PASTORIAUS DUKTĖ PA
SILIKO KATALIKISZKA 

VIENUOLE.

Milwaukee, Wis. — Katre 
Mare Sheldon, duktė daktaro 
Frano M. Sheldon, prabasz- 
cziaus Congregational Church, 
ant 22-tros uly., pasiliko ana 
diena Katalikiszka vienuole.

Inženge ji in vienuolyną Be
nediktinių, mieste Guthrie, Ok- 
lahomoj, priimdama sau var
dus Gertruda-Mare. Pana Shel
don perejo ant Katalikiszko ti
kėjimo penki metai adgal o ke
liolika sanvaicziu adgal pri
ėmė szventinima vienuoles. 
Dabar mokina vaikus Oberlin 
kolegijoj o kitados mokino 
augsztesneje mokykloje Guth
rie, kur jos tėvas buvo pasto
rium tenaitines bažnyczios.

Lansing, Mich. — Aleksand- 
' ras Ripan, sziauczius isz East 
Chicagos, Ind., užvede teismą, 
priesz Michigan® valstija kad 
jam užmokėtu 15 tukstancziu 
doleriu už neteisinga laikymą 
ji kalėjime per trylika metu, už 
žudinsta kuria ne jis papilde. 
Ripan buvo apkaltintas ant vi
so amžiaus in kalėjimą, 1920 
mete, už nužudymą 'kokio tai 
Louis Tirpula, paviete Sagi- 
nau. Vėliaus likos isztyrineta 
kad ne jis nepapilde taja žu
dinsta ir likos paleistas szeszi 
metai adgal persedejas kalėji
me nekaltai trylika metu už ka 
dabar skundžia valstija ant 15 
tukstancziu doleriu.

METE 1939 ISZSIUNSTA IN 
EUROPA $137,000,000.

Washington, D. C. — Suvie
nytos Valstijos praeita meta 
pristatė kapitolo del Europi
niu valstijų riet 137 milijonus 
doleriu per czionaitinius gy
ventojus in "Sena Kraju.”

In Italija iszsiunsta 25 mili
jonus doleriu, in Grarikija 20, 
Szvedija 4, Finlandija 2, Vo
kietija 5, Lenkija priesz iszke- 
lima kares 12 o in Lietuva du 
milijonus doleriu. Viso per 
paežius iszsiunsta 12 milijonu 
doleriu, nepriskaitant to kiek 
iszsiunsta laiszkuose ir per 
bankas.

NEISZSIPILDE JO SAPNAS 
APIE NETIKĖTA TURTĄ.
Binghampton, N. Y. — Mi

kolas Stepanik ana diena ap- 
laike telegrama isz tėvynės buk 
jis laimėjo ant tenaitines lote
rijos penkis tuksltanczius dole
riu. Isz didelio džiaugsmo pa
rengė jis parte del visu savo 
draugu. Kada jau visi buvo su
sėdę prie stalo, sztai atėjo ki
tas telegramas kuris pranesze 
buk pirmam telegramą buvo 
klaida nes tik per viena numa- 
ri jo giliukis dingo. Mikolas 
taip tuom inirszo kad sveczius 
iszvare isz stu'bos ir nuėjo pas 
bosą praszyti adgal savo dar
bo nes buvo ji pamėtės kada 
dažinojo apie savo laime ir -sap
navo apie nusipirkimą turtelio 
savo tėvynėje. — Ka daryt, 
viltis nekarta žmogų baisei ap
gauna.

NUŽUDĖ MOTERE, KADA 
TOJI MELDĖSI.

Fairview, Kans.—Theo Hal
lowell, nužudė savo paezia, mo
tina penkių mažu vaiku, kuri 
su vyru negyveno koki tai lai
ka, už tai, 'kad tankei su ja pa
sielgdavo nežmoniszkai ir tan
kei suplakdavo. Vyras atejas 
vakare pas ja, melde kad su- 
gryžtu pas ji, bet motere atsi
sakė ir užėjus ant virszaus už
sirakino savo kambarėlyje 
kuriame -atsiklaupė prie lovos 
ir pradėjo melstis. Tame in
states vyras iszdauže duris, 
szoko kelis kartus ant klupo- 
janezios moteres, užmuszda- 
ma-s ja ant vietos po tam sau 
szove in kratine ir įpuolė prie 
moteres.

KADA PARAPIJONAI JA 
ISZMOKEJO TAJA DIENA.

Columbus, Ind. — Parapijo
nai Baptistu bažnyczios, ma
žam miestelyje Walesboro, su
sirinko del žymaus apvaiksz- 
cziojimo, sudeginimo morgi- 
cziaus, arba užtrauktos skolos, 
ant savo bažnytėlės. Kada ku
nigas pradėjo ceremonijas, 
staigai kilo ugnis skiepe ir 
liepsna staigai prasiplatino po 
visa bažnytėlė. Apsiverke 
graudžiai parapijonai po trum
pam džiaugsmui iszmdkejimo 
bažnytėlės po deszimts metu.

PATI TURI PIRMYBE 
UŽ MOTINA.

Renwick, Mass. — Pavieto 
sudžia ana diena nusprendė 
buk pati turi pirmybe už moti
na ir paliepė Antanui Ramey, 
biznieriui, mokėti savo paežiai 
po szimita doleriu ant menesio 
ant jos užlaikymo.

Nesupratimas kilo szeirny- 
noje isz priežasties pervirszinio 
"bosavimo” uoszves. Isz pra
džių gyvenimas tosios poreles 
buvo saldus bet nuo kada apsi
gyveno vyro motina po pasto- 
giai, kilo vėlneva ir "dvi ka
tes” neturėjo vietos po taja 
pastogių. Ant galo pati tvirtai 
pasakė vyrui kad — ar jo mo
tina turi apleisti pastogia ar ji 
iszeis. Vyras negalėjo nuspren- 
sti tojo klausymo atsakaneziai 
ir užmirszo kad yra suaugės 
vyras ir paeziuotas. Na ir toji 
traice stojo sude.

Sudžia pasakė: "Vyro pri- 
deryste del savo paezios yra 
pirmesne ne kaip del savo mo
tinos. Vyras pirmiausia turi 
užlaikyti savo paezia po tam 
stengtis prigialbeti savo tė
vams. ’ ’

NETIKĖTAI SURADO SAVO 
BROLI.

Reading, Pa. — Kokis apdris- 
kelis pabaladojo in duris James 
Turner, melsdamas szmotelio 
duonos ir .pasilsio. Kada ji 
Tumer’is pavalgydino ir tru
puti pasilsejosi, valkata pradė
jo jam apsakinet apie savo gy
venimą, kad yra gimęs czionai- 
tineje aplinkinėje. Žodis po 
žodžiui, valkata pažino savo 
broli, puolė jam ant kaklo ir 
szirdingai pasisveikino po dvi- 
deszimts metu nesimatimo. 
Brolis priėmė savo broli po sa
vo pastogia ir dabar gyena ra
mybėje.

UŽMIRSZO DVYNUKUS.
Rochester, Ind.— Ūkininkas 

H. Denton, skundžia vietos li- 
gonbute in teismą, už jo dvynu
ku pasisavinima. Ligonbute 
teisinasi, kad Dentoniene pali
kusi ligonbu’teje naujagimius, 
nedave apie save jokios žinios, 
per devynias sanvaites, del to 
ligonbutes vyriausybe mane, 
kad ji tu dvynuku nenori. Mo
tina teisinasi, kad ji apie dvy
nukus tik ipamirszusi, nes tu
rinti dar kitus asztuonis vai
kus. _ -

NUŽUDĖ TĘVA
PATS SUDEGE TVARTE.

• ■
Batavia, Wis. — Staigai ga

vės sumiszima proto, kad tėvai 
buvo prieszingi jo apsipaezia- 
vimui priesz Velykas, Roland 
Krahn, 22 metu, nuszove savo 
tęva, 48 metu, ir motina, 45 
metu. Po tam pasiėmęs karabi
ną nuėjo in tvaria, atsigulė ant 
szieno kuri uždege ir sudege 
ant smert.

Tėvai buvo prieszingi jo ap- 
sipaeziavimui su mergina ku
riąs jie neapkentė o toji už tai 
ji apskundė už sulaužyma duo
to žodžio apsipaeziuot su ja.

UŽMOKĖJO SKOLA SU 
9,000 CENTAIS.

Roscoe, N. Y.—Po pagimdi- 
mui kūdikio in dvi sanvaites 
vėliaus, Mrs. Ralph Donovan 
atėjo pas daktara, kuris priė
mė josios kūdiki, iszpildama 
ant stalo isz maisziuko net de
vynis tukstanezius centu, ku
riuos rinko per daugeli metu 
del tojo tikslo.

ATKERSZINO PACZIAI PA
SMAUGDAMAS SŪNELI.

’Chester, Pa. — Dvieju metu 
sūnelis buvo auka pasiutusio 
tėvo, John Larkin, kuris ji pa
smaugė kaipo atkerszinima sa
vo paežiai. Porele pabėgo in 
Baltimore szeszi metai adgal 
kur paėmė szliu'ba. Praeita me
nesi toji porele persiskyrė su 
prižadėjimu motinos kad tėvas 
gales pasimatyt su šuneliu sy
ki amt sanvaites bet ji savo žo
džio nedalaike. Tada tėvas in- 
sigaves in narna pasmaugė sū
neli isz kerszto.

NESZPOSUOK SU
MOTERES SZIRDŽIA.

Dalton, Pa.—Stepanija De- 
massia, parengė viską del Ve
selkos su Tony Augelio, ir vin- 
czevone ketino atsibutie ant ry
tojaus, het kaip nusiminė Ste
panija, kada Tony atejas in na
mus savo mylimos, diena priesz 
Veselka apreiszke jis jai kad 
permaine savo duota žodi ir su 
ja nestos prie altoriaus nes 
iszsirinko sau kita kuria nu
ves prie altoriaus. Apsiaszaro- 
jo nebagele o kada Tony ėjo 
per duris, mergina staigai pa
griebė bonka su karboliam ir 
ap'kriksztino Tony veidą, isz- 
degindama jam akis ir baisei 
apdegino jo veidą, kad dabar 
atsinores kitai žiūrėti ant su
bjaurinto jo veido. Mergina li
kos areszt avota, bet vėlaus pa
leista po kaucija.

VAIKAS SU DVIEM 
LIEŽUVIAIS.

Oliver Junction, Ky. — Po- 
vylas Austin ana diena likos 
apteiktas per savo paeziule ne
paprastu šuneliu, kuris turi du 
liežuvius. Kūdikis likos nuvež
tas in pavieto ligonbute kur 
jam daktarai padare pasek
minga operacija nes vaikeliui 
nereikalinga antras liežuvis. 
Kas tai butu jeigu tai butu 

'mergaite su dviem liežuviais.

VAIKAI GULĖJO LOVOJE 
SU KIRMĖLĖ.

Oreland, Calif. — Kada du 
vaikai Mrs. James Logan nuėjo 
gulti, in kėlės miliutas vienas 
isz ju suszuko: "Mamyte, mes 
negalime miegoti nes musu lo
voje kas tokis slankioja ir ne
duoda mums miegoti.” Motina 
paliepė vaikams tylėti ir gulė
ti malszei sakydama kad jiems 
kas tokis prisisapnavo. Vyres
ne mergaite paliepė motinai 
ateit ir persitikrini kas lovoje 
randasi. Motina atėjus pradėjo 
jeszkoti ir isztikruju rado kir
mėlė lovoje ir isz baimes vos 
■neapalpo.

Matyt kad kirmėlė inslinko 
in narna ir insigavo in lova nes 
taja diena buvo gana szalta.

ISZLIETŪVOS
SKIRSTYS KAIMUS.

Vilnius. — Sziuo metu visa
me Lietuvai atitekusiame Vil
niaus kraszte yra dar 1,105 ne- 
iszskirstyti, daugiausia smui
kus kaimai. Tuos kaimus nori
ma kiek galint greieziau isz- 
skirstyti vienkiemiais, 'kad Vil
niaus kraszto žemes ūkis kuo- 
greieziausiai susilygintu su li
kusios Lietuvos žemes ūki u. 
Jeigu' leis sanlygos, visu kaimu 
iszskirstyma norima baigti per 
trejus metus o gal ir greieziau.

TURES ISZMOKTI 
LIETUVISZKAI.

Vilnius. — Vilniuje paskelb
tas insakymas kad knygynu ir 
vieszu skaityklų vedėjai gali 
būti tik Lietuvos piliecziai, žo
džiu ir rasztu moka Lietuviu 
kalba. Dabar dauguma knygy
nu vedeju valstybes kalbos ne
moka. Jiems duotas 6 menesiu 
terminas kalbai iszmokti. Po 
to laiko jie turės egzaminais 
inrodyti, kad Lietuviu kalba 
moka ir žodžiu ir rasztu.

LIETUVOJE VIS DAR 
SZALTA.

Mažeikiai. — Kai kuriuose 
ūkiuose gerokai apszalo galvi
jai, paukszcziai ir kiti smulkus 
gyvuliai. Speigu dienomis ’be
vežant in Mažeikius bekonus, 
vieni visai suszalo, kiti nuszalo 
kojas ir teko pripjauti. Sodi
ninkai skundžiasi kad bus nu- 
szale jaunieji vaismedžiai. 
Miiszkuose randama suszalusiu 
paukszcziu. Ne vienas keleivis 
nuszalo rankas ir kojas.

Panasziu žinių gaunama isz 
invairiu Lietuvos vietų.

GAISRAS PANEVĖŽIO 
LIGONINĖJE.

Panevėžys, Lietuva. — Nuo 
elektros susijungimo užsidegė 
Panevėžio ligonine. Ligoniai 
iszgelbeiti bet paaryta dideliu 
nuostoliu.

—- 'Szalcziai Lietuvoje vėl 
pasiekė 40 laipsniu Farenheito 
žemiau zero.

•—• Jeigu visa vyną koki isz- 
dirba kas minuta ant svieto su
pilti in kvortines bonkas, ir su
dėti viena ant kitos tai sudary
tu stulpą dvi mylės aukszczio,

Isz VisuSzaliu
11 ŽMONIŲ ŽUVO 

EROPLANE.
Bucaramanga, Columbia, P. 

Ame. — Devyni pasažierei ir 
du varytojai eroplano likos už- 
muszti kada didelis pasažieri- 
nis eroplanias nukrito artimoje 
stoties, bandydamas nusileisti. 
Tarp užmusztuju randasi ir 
Amerikoniszka pora, Richard 
Lacuona ir jo motere, kurie 
lankėsi toje aplinkinėje.

PARDUODA ŽYDU NAMUS.
Klaipeda. — Klaipėdos teis

mas paskelbė varžytines ligi 
sziol Žydams priklausiusiems 
namams parduoti. Namus ga
les pirkti tik gave leidimus.

Metams pasibaigus daugu
ma isz Lietuvos atvykusiu dar
bininku palieka savo samdyto
jus darbdavius ir gryžta in 
Lietuva nes Klaipėdos krasz
te ir pas ūkininkas vis labiau 
sunkejanezios darbo saglygos, 
labai suvaržytas maistas ir in
vest! kitoki suvaržymai.

Kas sumedžioja kiszki, stir
na ar kita koki žvėreli, turi ju 
kailiukus atiduoti valdžios in- 
staigai nes tai esanti žaliava 
avalynei ar kam kitam paga
minti.

Ūkininkai paraginti auginti 
daugiau visztu nes Vokietijai 
esą reikalinga daug kiausziniu. 
Pjauti leidžiama tik tokias 
visztas, kurios tikrai kiauszi
niu nededa.

RADO ŽMOG--VILKA ANT 
UŽMIRSZTOS SALOS.

Zediker, N. G.—Valdiszki in
žinierei atplaukė ant mažos sa
los trisdeszimts myliu nuo orio
nais tiksle mieravimo žemes, 
ant kurios surado nepaprasta 
sutvėrimą žmog-vilka kuris tu
ri vilko būda, vaikszczioja ran
kom ir kojom, turi iltis, nemo
ka jokios kalbos tik vilkiszkai 
staugė, o vilkai jam pristatinė
ja maista. Seni Kanadiecziai 
pasakoja, buk tokiu vilk-žmo- 
niu senoviszkuose laikuose bu
vo daug, kurie net užpuldinėjo 
ant žmonių. Kokiu budu tasai 
sutvėrimas atsirado ant tos sa
los, tai niekas negali atminti. 
Inžinierei ji nuszove, bet pirma 
■nutraukė jo paveiksią.

GALI SUSIVINCZIAVOTI 
PO SMERT.

Paryžius, Francija. —■ Ka
rei vei ir jurininkai gali būti 
suvineziavoti mazgu moterys
tes, Francijoj, nors ir yra nu
mirta. Valdžia davė toki pave- 
linima dėl tuju kurie neturėjo 
laiko apsipaeziuoti su mergi
noms kurias apleido iszkellau- 
dami ant kariszkos tarnystos o 
merginos susilaukia vaikus, po 
mireziai savo mylimųjų, galė
tu legaliszkai priimti pravarde 
tėvo ju vaiku ir aplaikyti vyro 
pensija. Bet tik tos merginos 
gali taip apsivesti kuriu myli
mai priesz smerti iszreiszke 
ant raszto savo norą kad keti
no apsipaeziuoti su apleistoms 
merginoms. _ _

683 ŽMONES MIRĖ
NUO INFLUENZOS ‘ 

ANGLIJOJ.

London, Anglija. — In viena 
savaite Anglijoj ir Valijoj mi
re 683 žmones nuo influenzos, 
■arba 151 daugiau ne kaip san- 
vaite priesz tai. Pagal laikrasz- 
cziu skelbimą tai Anglijoj szia- 
dien serga 'apie milijonas žmo
nių ant influenzos.

FRANCIJA DUODA ŽEMES 
LENKAMS ANT APSI

GYVENIMO.
Paryžius, Francija. —• Val

džia paaukavo del 30 tukstan
cziu isztremtu Lenku, isz savo 
tėvynės, dideli plota žemes Al- 
gerijoj, Afrikoj, kur dirva yra. 
labai derlinga ir tinkama ant 
apsigyvenimo del tuju varg- 
;szu. Taja kolionija ketina ap
gyventi isztremitieji ir buvu
sieji Lenkisz'ki kareivei.

VOKIECZIAI TURES GERT 
MAŽIAU ALAUS.

Berlinas, Vokietija. — Kare 
davėsi jaustis in ženklus dabar 
ir tiems kurie myli gerti aluti 
nes jie turės suveržti savo dir
žus ant pilveliu. Valdžia už
draudė iszdirbinet pusiau tiek 
alaus kiek iszdirbdavo kelis 
menesius adgal o alutis kasz- 
tuos daugiau už stiklą. Arielka 
ir kiti' svaiginaneziai gerysaai 
labai pabrango ir kas diena vis 
brangsta, j !

Europine Kare
FINAI NUSZOVE 521 RU- 

SISZKU EROPLANU.
Helsingforsas. — Nuo prasi

dėjimo kares su Rusija, Finai 
nuszove visokio budo 521 Ru- 
siszku eroplanu kuriu verte bu
vo viso, 43 milijonai doleriu. 
Taipgi Finai sunaikino 1318 
ginkluotu tanku. Rusai bom
bardavo miesteli Nautsi kuris 
pradėjo ’degti isz visu pusiu. 
Rusai-atspyre Finus ant 75 my
liu.

RUSAI APSIAUBIA . ’ 
VIIPURI.

London. — Rusai pradeda 
veržtis prie Kareliano salū o 
ypatingai ant miesto Viipuri, 
per ka Finai nusiuntė in ten 
daugiau vaisko ant apgynimo 
miesto. Norint® Rusai ir paim
tu Viipuri tai negales gautis in 
Heilsingforsa. Už savo godumą 
Rusai jau neteko apie 15 tuks
tancziu kareiviu. Francija ir 
Anglija kėtina siunsti Finams 
pagialba kareiviais ir amunici
ja

DARBSZUS VAIKAS.

Sztorninkas, norėdamas pa- 
szposauti isz mažo vaiko, ku
ris atėjo praszyt darbo, už
klausė jo:

■— Ka tu gali dirbti, vaike?
— Viską ka tik man paliepsi.
— O ar gali iszvežti vežimėli 

pilna durnu?
— Taip, galiu, jeigu tamista 

ji pripildys i durnais...



’ ' R A TT T; ® ’ ’ MATTANnv rTTV t>A

Kas Girdėt
Vai, senatve!... bet yra žino

jimas kad tos lelijos, kurios 
sziadien baltas savo galveles 
taip didžiai kelia in dangų... 
rytoj nuvys ir ju vietoj pražy
dės kitos ir visa ju grožybe 
virs dulkėms ir dulkes min-

Ar jus, moterėles, geidžiate 
■užlaikyti meile savo vyro? Jei
gu taip tai iszpildykite sekan- 
czius prisakymus o gal jums 
pasiseks:

Nekalbėkite tankei savo vy
rams -apie “gerus laikus” ko
kius turėjote būdama mergina.

Nepasakokite visus savo dar- sį 
bus vyrams, kokius taja diena 
dirbote kada jie pareina isz szaldo ji tavo dvasios žiedus ir 
darbo. ‘lenkia tavo jausmus ir mintis

Nekalbekie jam koki ergeli i. szalta, nežinoma toli, isz kur

APSAKYMAI SURINKTI 
NUO SENU ŽMONIŲ, KURIE 

APIE TAI GIRDĖJO.
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PETRUTE

| vaiko, apie penkių metu. am- 
i žiaus Antanuko: “Kas atsiti
ko su mama kad negirdėt buvo 
sergant o mirė?” Antanukas 
atsake: “Mama biski sirgo tai 
atsigulė o tėvas musze, musze 
mama su lazda ir jau negalėjo 
atsikelt... Gal užmusze?... ”

Petrute tuomet jau buvo apie 
trylikos metu ir su broliu už 
ja jaunesniu, Vincu, vienuoli-

■ kos metu amžiaus, ganė gyvu-’ 
. liūs pas ūkininkus. Petrute pa- 
- rejo ant motinos laidotuvių 
, bet ji mažai suprato. Nesupra

to ji nei tiek kad ji liko nasz- 
laite —• be motinėlės... Mat 
nebuvo kam Petrute pamokyt. 
Motina mažai galėjo ja matyt 
nes buvo uždaužyta ir nusilpęs 
jos protas. Toki tęva negalima 
vadint tėvu o svetimi ar rūpin
sis svetimais vaikais. Nei vie
na Petrutes aszarele nenubiro 
ant motinėlės kapo... Jai vis
kas menkai buvo itesupranta- 
ma... Nesuprato kokia nelai
minga ateitis jos laukia!..

Dainelys paczia palaidojus, 
vaikus iszsiunte pas ūkininkus 
o pats elgesi po senovei. Maža
sis Antanukas, netekes moti
nos priežiūros, perszales, in po
ra savaieziu mirė.

Petrute paaugo iki septynio
likos metu ir buvo gana smar
ki, gabi prie darbo ir labai gra
ži mergaite. Dideles geltonos 
kasos, veidelio apskritaus, bal
tai raudono; akeles szviesiai 
mėlynos. Net kitos mergipos 
pavydėdavo jai skaistumo. 
Vienos sakydavo: “Kad ąsz 
Iturecziau tokias gražias ka
sas.” Kitos, “kad asz tureczia 
toki skaistu, malonu veideli 
kai Dainelių Petrutes tai ne in 
bile ka žiureczia.”

Bet ne viskas pas Petrute bu
vo gražu. Ne viską jai galima 
buvo pavydėt. Iszminties, pa
tyrimo, tvirtumo nesirado pas 
ja. Lengvatikystes veju gaudy
mo perdaug. Pamatydavai Pet- 
rute kur ant atlaidų užsidėjus 
nauja navatnesne drapana, 
kraipėsi, szaipesi, bėgiojo. O 
susitikus nepažinstama vaiki
na ant gatves, turėdavo alkūne 
užgaut kad anas atsisukęs pa- 

. žiuretu. «
Neilgai Petrute buvo smar

ki, neeilgai jos veideliuose bu
vo gražumas, neilgai linksmu-

■ mas matėsi jos akyse ir szypsa 
ant lupu.

, Už poros metu gražumas, 
• linksmumas žuvo... Susilaukė
■ kūdikėli... ir prasidėjo nelai

mingas jos gyvenimas, skurdus
i vargas, tycziojimasisj ir pa juo

ką. Negailėdama dirbt pas ūki
ninkus, užsidirbt maista ir dra
panas sau ir mažiukui, iszejo 
pas ponus vaikus auklėti. Ži
noma, svetimus vaikus krūti
mi maitindama, negalėjo savo 
atsakaneziai prižiūrėt. Už po
ros metu jos kūdikis mirė... Ji 
likosi luoša. Bet jau jai negry- 
žo jos praeitis... Jautėsi ji visu 
paniekinta, apjuokta, gyveni
mo suvilta. Nustojus vilties, 
pradėjo nieko nepaisyt, nieko 
nesigėdyt.

Pradėjus su kareiviais drau
gaut, užsikrėtė ligom. Sulau
kus dvideszimt-keturiu metu 
amžiaus mirė... Niekas jos ne
gailėjo... Niekas neverke. Sve
timi iszjuoke ir bjaurėjosi. Sa
vu neturėjo. Vienas, brolis gy
vas, bet kas ir isz jo? Niekam 
nebuvo ir jis reikalingas nes 
jau buvo ubagas.

Mat, da būdamas penkįplikos 
metu amžiaus, važiuojant javu 
in lauka, inkiszo koja in rata ir 
nulaužė. O nesirūpinant nie
kam jo kojos taisymu, likosi 

, paliegėliu ant visados.

DIEVO BAUSMES 'RaTlkD
____  JLVCli LliXCX J-/1V V V , žmogus tai vargiai szauke- 

I si kunigo priesz smert. Buvo 
! tai lyginai nakties laikas priesz'

•Buvo tai 1812 mete Francu-j Kalėdas,. tykumą vieszpatavo 
ižai po Napoleonu' I gaspadoria- aplinkinėj. Tame sūdąs Dievo 
vo ant gero, Iszpanijoj. Jaunas artinasi ant numirusio jenaro- 
kapitonas K. iusilauže su savo lo. 
kompanija in kliosztoriu Ka
pucinu ir apsistojo kaip reikia. 
Tarpe zokoninku ir kareiviu 
netrukus stojosi sutaiką. Buvo 
tai diena Kuczios priesz Kalė
das; svetingi zokoninkai nepa
vydėjo kareiviams atsilsio po 
vargui o eidami in bažnycziaj lyczeles. Buvo tai vagys kurie prisidirbdamas isz szalies. Bet i 

jis kiek tik uždirbo tai ir pra- 
leisdavo pas Žydeli kuris ne- 
pertoli laike karezema. Kaimy
nai nuo jo szalinosi, nenorėda
mi turėt toki draugiszkuma ir 
bjaurėjosi jo pasielgimais, ypa
tingai moterys neapkentė ji už 
jo žiauru apsiejima su paczia. 
Auganti vaikai ir mergaites su 
baime bet ir žingeidumu žiūrė
davo in ji o ypatingai kada jis 
gryždavo isz kareziamos pas 
savo szeimyna. Mat jis tusz- 
cziomis rankomis niekad neejo 
namo. Visada neszdavosi koki 
pagali ar virves gala. Vaikai 
pamate ji pareinant, bego ma
mai pasakyt ir klausdavo, kam 
jis tuos inrankius neszasi na
mo? Mama mums sakydavo: 
“Tai paczia su vaikais musz.” 

Jis visa uždarbi pragerdavo, 
nesirūpindamas ka valgys pati 
su trimi vaikucziais ir jis pats. 
Jo žmona niekur negalėdama 
atsitraukti nuo mažu vaiku, ne
galėjo užsidirbti tai pusbadžiai 
su vaikais ir aszaromis akyse 
lauke vyro gryžtant isz netoli
mos karezemos. Jis visados 
rasdavo priežastį ja daužyt, 
spardyt, kaip pasakodavo kai
mynai. Kaimynai nors bjaurės 
josi jo žveriszkumu bot neno
rėjo kisztis in svetimus rei
kalus, tik ranka numodavo. In 
ju grinezia nelabai kas ateida
vo, apart jo sesers.

Dainėlio žmona taip jau bu
vo užgluszyta kad užmirszo ir 
kalba. Bijojo iszeit isz grin- 
eziukes kad nesusitikt svetimo 
žmogaus. Kaime moterys kal
bėjo k? Ąsų ja jau negalima su- 
siszneket... jau jai trūksta 
•proto...

Viena pavasario ryta paskly
do gandas kad Dainėlio name
lyje szermenys. “Negirdėjo
me nieko sergant o szerme
nys,” stebėjosi žmones. Be; 
kam ežia daug turi rupet sve
timi reikalai. Susirinkus aplin
kiniams ant laidotuvių neku
ltos moterys klausinėjo mažo

Vaizdelis isz Girtuoklio Tėvo 
Szeimynos.

Seni žmones atsimena kaip 
džios kojomis ir grožybes jau.juju tėvukai pasakoje apie vi- 

I sokius atsitikimus ir bausmes 
Dievo už peržengimus Jo tie
su ir sžtai juos paduodame 
czionais:

Kur ten Dzu'kyjoj, viename 
Užgavėnių vakare, būrys jau- 
numenes susirinko užsigavet— 
szeko iki vėlybai nakezei. Po 

1 pusiaunakti, atėjo kokis tai se
nukas su didele ‘barzda liepda- 

’ mas jiems skirsitytis nes jau po 
dvyliktai valandai. Bet jauni
mas neiszsiskirste. Senis atėjo 
antra ir treczia syki liepdamas 
kad paliautu ir iszsiskirstytu 
bet jie neiszsiskirste lodei ir 
sziadien jie ten szoka nors nė
ra stogo o bet vis muzikantai 
ten grajina ir szo'ki'kai szoka 
kaiip szoko.

nebus... ir dulkes vėjelis i'szne- 
szios po keturis kampus svieto.

Vai senatve!... tai szaltis ku
ris szildydamas tavo jausmus... 
atitraukia tave nuo žmonių, ge
sina tavyje užsitikejima in 
juos. Kaip rudenis sniegas, su-

turėjai su vaikais ir kaip ant 
ju pykai.

Nepasakok jam kaip nutru
ko virve su skalbimu ir kaip 
turėjai isz naujo visas skalbti 
ir kaip kūdikis verke per visa 
diena.

Neprilyginekie ji prie kitu 
vyru, paniekindama ji už jo 
kaltes ir vėlindama kad buitu- 
jnei už kito isztekejus nes ir tau 
nebutu miela kad tau vyras 
prikaisziotu tavo kaltes. Ge
riau pagirk ji kad nesiranda 
kito, už ji geresnio, o jeigu ir 
tokiu nebutu tai ant galo tau 
intikes ir pasiliks geru.

Neapsileisk savo pared nose, 
vyras tau nieko nekalbės, žino- 
kie kad vyras neužgaus d inan- 
cziai žiuri ant kutvalos bobos 
su taukuota krutinę ir apsivė
lusią. Puikiausia motere, bū
nanti apsileidus, yra pikta pa- 
vyzdis del vaiku ir vyro. Lai
kykis szvarei, bukie susiszuka- 
vus ir nusiprausus o vyras ne
žiuręs ant kitu moterų blauz
dų, ju trumpu szlebiu ir szilki- 

Aiin pancziaku.

in tave grumte grumia baisuj 
klausymai. Kodėl?..’. Kam?...

Baisus yra užvydejimas jei
gu žmogus turi ji savo szirdy- 
je. Užvydejimas priverczia 
žmogų prie žudinstos ir pada
ro ji nelaimingu sutvėrimu.

Kėlės dienas adgal Hamp
ton, Arkansuose, kokis tai žmo
gelis inpuole in toki užvydeji- 
ma priesz savo paczia kad per
simainė ant tikro vilko. Rado 
jisai laiszkeli nuo savo draugo 
raszyta jo paežiai ir inpuole in 
pasiutiszka užvydejima. Mėtė
si ant paczios sukandžiodamas 
jai veidą ir krutinę. Sudžia nu
baudė ji ant deszimts metu in 
kalėjimą už jo alkanuma. o pati 
turėjo szauktis pagialbos dak
taro. Jos patogus veidelis isz- 
rodo sziadien bjaurus kad ne
gali pasirodyt ne mieste.

-^Dievas tankei nusiunczia 
žmogui sunku kryžių už pasi- 
prieszinima priesz Ji, kad atsi- 
mytu pasitaisyt priesz mirti, 
duodamas jam suprast kad 
žmogus eina klaidingu keliu ir 
jau laikais atsivers't.

Daugelis poru apsiveda be 
meiles o po tam, kada mirtis 
viena isz ju paima tai tik tada 
atsidaro akys jiems kada ry- 
szys moterystes buvo tai gyve
nimo prievarta ir nekarta liku
si naszle ar naszlys yra dėkin
gu už taja laime kuri davė 
jiems nauja gyvenimą.

/ Mieli skaitytojai ar žinote 
■ kas tai yra senatve?..

Gal ne vienas pasakys, o-gi 
žili plaukai, riaukszles ant vei
do ir kiti priepuolei.

Da to per mažai!
Senatve yra tai prityrimas, 

kuris yra vertas žinoti kad 
karsztyje tavo troszkimai tuoj 
iszdils, kad daugumas karsztu- 
ju tavo žodžiu perskambes ore 
nepagimde ne vieno gero dar
belio. Kad neramioji tavo szir- 
dis tuoj nurims krutinėję nu
stebinta rupeseziu del skanaus 
duonos kąsnio... rupeseziu 
kurie tvers taip ilgai kaip tavo 
gyvenimas... ir ves tavo szalta, 
bet sotu lavona... ilgais,., il
gais... per daug ilgais tau ir ki
tiems... pilkaisiais 'žemes ta
kais...

Senatve! tat žinojimas, kad 
puikiausios žvaigždes patrau
kusios tankia tamsia nakti ne- 
mirsztanczios tavo mintis savo 
slaptais takais... kad tos žvaig
ždes taip pat ramiai žiūrės in 
tavo szalta, lentomis užklota 
lavona... in tavo kapa visu už- 
mirszta... kaip jos ramiai lydė
jo jaunu dienu sapnus, kaip in- 
siklausydavo in tavo szirdies 
audra... ......

Akyvas atsitikimas atsitiko 
darbininikamis dirbanti aukso 
kasyklose, Pietinėje Amerikoj, 
aplinkinėje Pluzen, prie Andes 
Kabiu, kur jie rado puikia po
žemine urvą.

Kitados toje vietoje, kur 
sziadien randasi tosios kasyk
los giliai po žeme, plauke po
žemine upe kuri nesze su sa
vim daug aukso. Toji upe, in 
daugeli metu, iszplove urvą ir 
dabar ant upes dugno randasi 
daug aukso.

Verte to neįtikėto skarbo da 
neapskaityta. Kompanija, prie 
kurios priguli kasyklos, užpe- 
czetino visas inejimo vietas su 
dratu per kuri leidžia elektri
ką idant niekas negalėtu in jas 
ineiti.

Tas atidengimas sujudino 
aplinkinius gyventojus kurie 
visokeis budais geidžia ineiti 
in viduti tos urvos iszsineszti 
auksines pieskas bet katras tik 
prisiartina, tasai buna užmusz- 
tas per elektriko pajiegas.

Toje paezioje Dzūkijoj tūlas 
tėvas supykias ant dvieju savo 
vaiku, nusivedė in girria, 'kad 
juos užmuszt. Vai'kuczei melde 
tėvo, kad juos paleistu gyvus 
ir kad da galėtu papoteriaut 
nors “Aniolas Dievo.” Vai- 
kuczei suklaupė papoteriaut. 
Bjaurus tėvas nesulaukdamas 
poteriu užbaigos, išskėlė kirvi 
in virszu, ‘kad kirst vaikus, bet 
nematoma galybe sulaikė jo 
rarika su kirviu. Todėl ir szia
dien. jis ten stovi isz'keles kir
vi o vaikuczei atsiklaupia po- 
teriauje. Da badai ir sziadien 
stovi trys akmenai pavydale 
žmogaus ir dvieju vaiku.

Kur ten Žemaityjoj, tūlas u- 
kininkas ipardave ant turgaus 
du jauezius, už kuriuos gavo 
szimta rubliu. Pinigus insi- 
kis’zo in pirsžtines nykszti ir 
parejas isz turgaus pirsztines 
užmėtė ant lentynos. Szimtine 
prapuolė, už ka pradėjo bausti 
savo berną, bet bernas gynėsi 
kad jisai nekaltas. Ūkininkas 
eina pas kunigą del patarimo. 
Kunigas patarė užpirkti mi- 
sziasi ir ta žmogų, 'kuris paė
mė pinigus, ims gyva kirmėlės 
ėst. Vėliaus szeimininke kažko 
besigraibydama ant lentynos, 
rado įpirsztine ir szimtine. To
dėl ir dabar da ja kirmėlės 
ėda.

Petrutes tėvas Dainelys buvo 
! dar gana jaunas ir tvirtas vy- 
-Į ras. Bet buvo netikusio budo ir

Laike, kada visose szalyse 
buvo girdėti balsai varpu szau- 
kenti ant maldos ir spingsojo labai mėgo girtuokliauti. Jo te- 
vargingiausia grinczele szvie-j vui mirus likos jam mažas skly- 
sos o tikintieji skubinosi in1 pelis žemes su triobom. Butu 
bažnyczia, slinko krūmais koki galėjas sziaip-taip su savo lie
tai paveikslai, tiesiog link kop-Į didele szeimynele pragyveni,

Kiek sziadien randasi tokiu 
moterių kurios butu ant tiek 
iszmintingos kad užtarti už sa
vo vyrus kurie savo prisiegeles 
visokeis budais apgaudinėja?

Apie viena tokia skaitėme 
Najorkiniam laikrasztyje. Yra 
tai Mrs. Deborah Crease, isz 
New Yorko kuri stojo' apgyni
me savo vyro, kuri sūdąs nu
baudė ant trijų metu in kalėji
mą ir užmokėjimą 300 doleriu 
bausmes už suvadžiojima sze- 
szio'likos metu mergaites. Mo
tera aiszkino sudžiui buk da
bartiniuose laikuose szeszioli- 
kos metu mergaite iszrodo ant 
dvideszimts metu mergos o jos 
žino daugiau ne kaip trisde- 
szim'ts metu amžiaus motere. 
Bet tas nieko neprigialbejo ir 
vyrukas turėjo atsėdėti savo 
bausmia.

Ar daug tokiu moterių yra 
kurios panaszei pasielgtu ir už
tartu už savo prasikaltusi vy- 
raL.

Zanavykijoj, Karaliszkiu kai
me žmones susitarė praszyt kle
bono kad jis leistu' savo jauna 
vikaru paszventyt ju laukus. 
Klebonas pavėlino. Bet tarpo 
Dumblenu ir Pampenu linijos 
buvo Žydo szeszmargis in kuri 
vikaras ne vieno laszelo szvento 
vandens neinkrapino. Todėl 
kaip tik žmonys susėdo pie- 
taut, iszkilo audra su perkuny- 
je ir 'lietum. Ponas perkūnas 
pykszt in Žydo miežiu krūva ir 
sudegino.

ant poteriu, paliko kareiviams | 
‘gerymo kad galėtu gerai gomu
rius atvilgint. Vynas Iszpanisz- 
kas tuojaus inkaitino kaktas. 
Negana to ka zokoninkai pali
ko, insiverže da in skiepą ku
riame bosai stovėjo su vynu, 
pasigėrė invales ir da in savo 
manierkas insileido. Jau taip 
žmoguje yra tokis būdas, ypa
tingai kad perVirsz užsigeria 
tai nors smerties bijo o vienok 
isz numirėliu nieko sau nedaro. 
Szitose szalyse yra papratimu 
bailsamavot kunus numirėliu ir 
laido,t sausuose skiepuose idant 
sud'žiutu. Tas pats buvo ir tam 
kliosztoryje. Kareiviai atmŲ- 
sze duris būdami skiepe in kita 
pertvara, kur gulėjo kūnai nu
mirusiu zokoninku. Gulėjo ty- 
kybeje apvilkti abituose, lauk
dami prisikėlimo ir paskutinio 
sūdo. Isz pradžių kareivei nu
siminė paregeja lavonus bet 
tas neilgai buvo nes tuojaus 
svaigulis nuo gerymo pridavė 
drąsos. O buvo tai pusiau-nak- 
tis ir virszui, bažnyczioje, buvo 
laikoma taip vadinamos “Pie
menėlių Miszios”. Tame užėjo 
ant ’kareiviu jaunas kapitonas 
pilnas drąsos ir gerai insitrau- 
kes paszaukc baisiu balsu:

— Pabudinkim dabar mes 
viena isz tu kuriu galvos nu
skustos !

Ir parode su pirsztu ant vie
no isz negyvu zokoninku. Ka
reiviams to tiktai ir reikėjo, 
pastate tuojaus viena zokonin- 
ko isždžiuvusi lavona prie stul
po, inispraude jam in iszdžiuvu- 
ses lupas gala cigaro o ant pe- 
cziu pakabino triuba ir tarė ka
pitonas :

— Užtriubyk ant paskutinio 
sudo!

Tame zokoninkai bažnyczio
je, iszgirde laruma po bažny- 
czia visi leidosi in skiepą pa
žiūrėt bet turėjo sugryžt nes 
kareiviai insigeria griebėsi už 
szobliu ir mėtėsi ant zokonin
ku.

Kapitonas prisileides pilna 
kriuza vyno gere o ka neiszge- 
re iszpyle ant galvos lavonui 
tardamas:

— Dabar asz tave krikszti- 
nu!

Netrukus apsimalszino, zo
koninkai su aszaromis akyse 
sudėjo iszjuokta lavona in gra
bą.

Iij-eserus. -UU.VU vtrgj

nusidavė apipleszt lavona je- 
narolo K.

In kėlės dienas, apie szimta 
žingsniu nuo koplyczeles, užti
ko gyventojai aplinkines su
daužyta graba, lavona pastaty
ta prie medžio, neturėjo ant sa
ves ne žiedu o ir knypkiu ant 

> mandieros ir da kūnas ąnt jub- 
■ ko, ypatingai veidas sudrasky

tas. Buvo tai in 50 metu nuo to 
: laiko kada szandijo po bažny- 
. ežia Kapucinu isz lavono zoko- 

ninko Iszpanijoj. Ranka Dievo 
saugoja numirusius o nelaime 
tiems kurie juos pajudina ir 
szandija isz ju.

Žmones visoje aplinkinėje 
žinojo apie piktadaryste jena- 
rolo laike Iszpaniszkos kares 
ir apie iszjuokima lavono ir 
pripažino jog tai Ranka Dievo.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
bekertėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė^ nepaprastą palengvinimą 
reumatiąkų skausmų, strėnų raumenų 
r.kaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimųvien išsigindami su 
Pain-Expel’eriu. Šis sensacingas lini- 
mentas urnai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota, todėl neati- 
dė’iodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Skaitykite “Saule”
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PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Dručkiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszaū

aziAl KA RASZO ISZ LIETUVOi 
APIB 8ZITA KNYG>

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut laztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance —s*, 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- LC 
kiam laike; diena ar 
nakti, Visada turj pil- V 
na pasirinkimą meta- į 
liszku ir kieto medžio Ts 
Grabu. Laidoja nu- 1! 
mirelius pagal naujau- y 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jį. 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bei* Telefonas 532-J

Tarp kalnu- pakalnėje stovi 
koplyczaite. Aplinkui vieszpa- 
tauja tykumą, tiktai pavasa
riais bitukių balsai buvo gir
dėti.

Toji vieta neszioja varda: 
‘ ‘Užkerėta ugniaviete ’ ’.

Velei užėjo žiema o po draug 
ir szventos Kalėdos; daug lai-, 
ko ir metu praėjo nuo tu Kale-j 
du 1812 mete, kada kareiviai 
lėbavo is'kiepuose zokoninku 
Kapucinu. O tas jaunas drąsus 
kapitonas jau numiręs; priesz 
tris menesius likos kūnas jo su
dėtas po szita koplyczele skie
pe, kaipo iszsitarnaves jenaro- 
las K. Ar mirdamas susivieni
jo su Dievu, to nežinome. Vie-

lakstantis Ndlda 
irViena

OarbeniMla Tamlatal:—
Sulaukiau nuo jusa 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena” ui

clnncnaaiv* 
Tuke tuntu 

kurt* tariu 
Bzlrdlnga acziu ir labai dilaugluoa'
kad tokia knyga kaip “TukatantU 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes &ux 
labai yra žingeldu įkaityti rlsoklM 
Iztortjaa, ju akaltydamu nei nepiv 
aijuntl kaip laikas szvental ir sint 
glal praeina Au visiems UnkAczlal 
kad nusipirktu tokia knyga kali 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena" nes j« 
skaitydamas imogus apie viską tad' 
pamlrsztl Ir visokį mpesczlal nor 
ant valandėlės atsitraukia

Su pagarba A. ŽOKaa.
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai 

Kauno apsk 
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.

» I
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Jisai Gavo 
Katalike Paczia

— Acziu, teveli, kad -atėjai. 
Tai dar atsitikimas. Mergina 
nenori vestuvių be kunigo. Jau
nasis ja atveže iki sziezia o lto-> 
liau nei klipszt! Kiek jis, varg- 
szas, jai prisznekejo, pripra- 
sze. Ji vis savo ir gana. Manoji 
visa laika buvo su jiems nuo to, 
kaip tik juodu pas mus atvyko.

Taip man kalbėjo vieszbu- 
czio savininkas, kuomet asz jo 
kviecziamas nuvykau.

-—Kur juodu? —- paklausiau 
asz rimtai.

Savininkas mane nusivedė 
in maža vieszkambari, kur 
szeimininke sėdėjo su jaunąją 
pora. Vaikinas rimtai kalbėjo 
jaunai ir gražiai merginai. Pa- 
maezius mane ji atsistojo ir su 
pagarba pasitiko mane.

— Kokis geras tėvelis, kad 
atėjo sziezia! — tarė ji, kaip 
merginos pa pratusios apsieiti 
su iszlavintais žmonėmis.

— Gerai tamstele, — aitsa- 
kiau asz, — bet ar tamista ne
žinai, kad visas tas t amis tos 
dalykas yra gana keistas. Juk 
tiems dalykams reikia tėvu pri
tarimo ir kitu gana rimtu for
malumu. Nepri-dera iszteketi 
taip sau tylomis.

— Teveli, asz visa ta gerai 
žinau. Žmones užplaks mane 
liežuviais už pabėgima su vy
ru. Bet jau taip yra ir nėra 
kaip daryti kitaip. Asz jau vis
ką visaip permintijau. Namie 
asz negaliu iszteketi. Nors mu
du lauktume szimta metu, gi
mines nevelytu mudviem susi
tuokti. O asz ne eisiu už kito 
kaip tik už Artūro. Asz neatsi- 
žadesiu savo tikėjimo ir syki 
asz ir Artūrą padarysiu Kata
liku. Kiti daigtai mudviem ne
rupi. Mudu abu jaunu ir stipru, 
užsidirbsime -sau duonos.

— Tas tiesa, tamista! — pri
tarė jaunikis. — Asz busiu jai 
geras vyras ir niekada neužka- 
binsiu Onutės tikėjimo. Asz 
pats visai neturiu tikėjimo, ne- 
gut ka tikiu in ja. Ji apsiėmė 
tapti mano moterim, jeigu asz 
gausiu kunigą vestuvėms. Ma
no tėvas pažinstamas ir jo mo
teris, acziu jiedviem už tai, pa
dėjo man tiek kad tamista esi 
czia. Man rodos kad jus pasi- 
pažinstate.

— Taip, tai taip! Jis yra ma
no senas draugas ir žinojo kad 
sziuom laiku asz esmių netolie
se. Suprantu, kad nuotakos pa
rapijoje jau nebelengva sutvar
kyti szita dalyka. Iszbegusioji 
isz namu mergina nežine ka 
veikiau apsiimti, ar gryžti, ar 
mirti. Bet jeigu ji liksis ir -szi
ezia gyventi ilgiau, tai jos gar
be iszgaruois bematant. Ar ju
du galite palaukti -pora valan
dų? Asz eieziau pats pas vys
kupą. Jis netoli nuo czia ir su- 
gryžėziau.

— 'N uo'^zirdžiai, karsztai 
acziu, teveli!— tarė mergina 
visa szirdimi. — mudu turime 
palaukti. Ar turi “Moterystes 
leidimą” kiszeniuje? Mudu 
abudu esame pilnu metu. Ži
nau kad be -dispenses neapsiei
sime. Juk ir asz kunigu gimi
ne ! — pridėjo ji nusiszypsojus.

— Žinau ir asz, tariau. — 
Dar ir ta žinau kad kaip mote- 
re užsimano, tai vis savo isz- 
varo. Ir -dabar mums belieka, 
isz dvieju blogumu rinktis ma
žesnįjį.

Tai pasakęs asz ifezejau. Dvi 
valandos truko, kol sugryžau. 
Savininkas ir jo žmona dar te
bebuvo -su jaunaisiais.

— Dabar ri i.gkite-s instoti in 
moterystes Sakramenta, ta
riau asz jiedviem.

Juodu nuszviito džiaugsmu. 
Trumpa apeiga asz veikiai at
likau, bet pridėjau abiem rim
tu ir sunku perspėjimu. Paskui 
man pasisziiekejus su vieszbu- 
czio savininku, praneszta laik- 
raszcziams kad žinia apie mo
teryste indetu in rytmetines, 
laidas. Jaunavedžiai iszvažia
vo in tolima miestą pas vyro 
motina.

Tokiu atsitikimu gana daug 
pasitaiko. Geri Katalikai tė
vai, iszleide sunn in kunigus, 
nenorėjo kad duktė iszlteketu 
už Protestono nežiurinezio nei 
savo religijos. Tuotarpu mer
gina nepaisė nieko, tik savo 
szirdies. Tėvai nei klausyti ne
norėjo dukters. Bepig, kad 
daugiau 'butu tėvu taip bran- 
ginaneziu savo tikėjimą. Bet 
szioje aszaru pakalnėje reikia 
kartais pažiūrėti taip-gi ir in 
vaiku szirdi, nos ji neklauso 
proto. įSenuju nesuprasdami, 
jaunieji sutarė, iszbego ir susi- 
žiedojo vieszbutyje, svetima
me mieste. Sunku apsakyti ka 
perkentejo gimines perskaitė 
laikraszcziuose kad jau po ves
tuvių. Geras dukters augini
mas iszaugp kreivai. Jis jau 
davė jiegos brangiojo jaunik-ai- 
czio meile paskaityti augsz- 
cziau už savo gyvenimą.

Priežodis sako kad kartais 
isz blogo iszdyg’sta gerumas.

Onute apsigyveno su savo 
vyro giminėmis. Ji tik viena 
tebuvo Katalike bet ji apsiėjo 
taip, kad visi gerbe ja ir jos ti
kėjimą.

Gimė pirmasis sūnelis. Vyro 
sveikata nežinia delko eme eiti 
silpnyn. Gydytojai ji pasiuntė 
in vakaru tyrus laukus. Jis su- 
gryžo truputi stipresnis. Gimė 
du vaikucziai bet jųdviejų tė
vo sveikata yel dar labiau 'su
silpnėjo. Mažai buvo isz ko an
tru syk keliauti in geruosius 
orus bet Onele iszsiunte Artū
rą, pasilikdama su vaikucziais 
ir sunkiai dirbdama kad butu 
isz ko iszlaikyti vyra, vaike
lius ir save. Po keliu menesiu 
parėjo žinia kad Arturo svei
kata žymiai pasitaisė, kad jis 
sutarė su savo dede apsigy
venti Michigan’o girriose ir te
reikėjo tik Onelei apsigyventi 
tenai.

Jai buvo sunku bet ji jaute, 
kad tai jos uždavinys. Anyta, 
smarki Metodiste, apsiėmė pri
žiūrėti du didesniuoju vaike
liu. Ona pasiėmusi in glebi jau
niausi mažyti kūdiki iszkelia- 
vo in Michigano valstijos pa- 
kraszczius, kur tebuvo tik ne- 
aiszkiu civilizacijos ženklu. 
Jauna moteriszke mate kad jai 
teks daug kentėti bet ji apsi
ėmė, melsdamosi mintimi kad 
Dievas už tatai duotu jos vy
rui pažinti Kristaus' tikėjimo 
tiesa.

Giriose už trijų myliu nuo 
kaimo buvo isz strampu suręs
ta triobele. Ten gyveno dede ir 
trys girininkai. Visi keturi ga
na isziurpuis, bet geros szirdies 
darbininkai. Per sienų plyszius 
pusdavo vejas, inneszdavo ir 
sniego o atdrekije vanduo ap
tekdavo ir rastus isz vidaus.

Ona buvo vienui viena mote
riszke tuose namuose ir viena 
Katalike. Jai teko visa namu 
ruosza ir serganezio paties pri
žiūrėjimas. Girininkai buvo
malonus bet kaskart labiau rei-i Viena diena jiems iszejus to-

li in giria Arturas ramiai, leng-| leriu
vai pasimirė. Susispaudė varg-inamo. Aiszku, kad to buvo per 
szes žmoneles szirdis, sukliko
Onele isz gailesczio, bet viltis

i ir tikėjimas ja nuramino. Už-
• spaudus nabaszninko akis, su
dėjus jo rankas ant krutinės 
pasiėmė kūdikėli ant keliu ir 
eme mintyti, ka dabar daryti.

Reik eit pas duobkasį, 
eik telegrafuoti giminėms. Vy-

. rai girioje toli. Arcziau nueiti

szermenims ir kelionei

Vargszei moteriszkei I in kaima negu juos surasti.
Papenėjus kūdiki, suvynio-

kedavo ko nors virszaus prie 
malonumo. Žiema vis ėjo smar-

: kyn ir szaltyn. Visi trio'bos gy
ventojai susiteike in viena 
kambarį. Jame buvo ir kaklys 
ir virtuve ir sitalas szeimynai 
valgyti, ir girininku kėdės, ir 
ligonis. Beveik kasdien jis ėjo 
menkyn.

Už trijų myliu nuo tos vietos 
buvo maža bažnytėlė in- kuria, 
kunigas atvažiuodavo syki in 
menesi,
buvo skaudus tas gyvenimas. 
Kuczioje ji sėdėjo nubudus ir jus ji gražiai Onele padėjo pas szas darbu, 
pailsus mintydama apie savo 
svetur paliktus vaikelius, apie 
teviszke ir apie ta, ko ji buvo 
netekusi. Aszaros veržte veržė
si in akis bet ji nedavė joms isz- 
byrelti. Jos vyras suvyniotas 
užklodemis sėdėjo kreseje ne
toli ugnies o jo sausas kosulys 
drėskė jai ausis. Ji greitai pri
ėjo prie Arturo.

— Onute, — tarė jis ka tik 
girdimai. — Juk eisi rytoj in 
bažnyczia?

— Taip, Ar tureli! Juk žiniai 
kad rytoj ir Kalėdos ir sekma
dienis drauge.

— Kalėdos! — atsiduso ligo
nis. — Kalėdos, ir kokios Kalė
dos tau, Onele! Kaip man gai
la, kad asz tave iszviliojau isz 
tavo ramiu nameliu!

— Cit, Artūrai! Kam prade
di niekus kalbėt? Kaip tu gali 
užduot, man -szirdi lyg nenorė
damas, kad asz czia bueziau. 
Nei viena, vyra mylinczioji 
moteris, nei viena gera Katali
ke nepadarytu kitaip.

— O je! Nei viena gera Ka
talike. Ta gerai pasakei. Onu
te, asz daug syk žiurėjau in ta
ve. Jeigu yra ant žemes teisin
go tikėjimo, tai tas yra teisin
gas katras tave užaugino. One
le, rytoj po pamaldų parvesk 
man savo kunigą.

— Ka tu sakai, Artūrai? — 
paklausė visa nudžiugusi mo
teriszke.

nebaszninko tėvo kojas, apsi
siautė kuomi turėjo ir iszejo in 
kaima priesz pietus. Sausas 
sniegas su veju kirto jai in vei
dą bet ji ėjo drąsiai, gerai ži
nodama kelia. Atėjus in kaima 
isz mažos geležinkelio stoties 
Ona pasiuntė telegramas any
tai ir savo tėvams praneszda- 
ma Arturo mirti ir klausdama 
ka daryti.

Nuėjus pas duobkasį ji pa
tyrė kad jis neturi valdžios lei
dimo ir dėlto negali užsiimti 
laidojimais. Jis jai pasakė kad 
valdžios ingaliotasis duobka
sys gyvena už penkiolikos my
liu. Viskas buvo tarne kaime ne 
taip kaip Ona buvo papratusi. 
Czia visi žmones buvo rankpel
niai, moterų buvo maža ir tos, 
kurios norėjo jai padėti nedry- 
so to padaryti. Jos macziusios 
ir kitus mirsztant tokiose pa- 
cziose apystovose.

Ona nežinojo ka daryti, tik 
verke. Netikrasis duobkasys 
pasigailėjo jos ir davė szilto 
pieno pavalgyt nes ji 'buvo pa- 
mirszus pavalgyti iszeidama. 
Jis surado jai arkli ir rogutes 
ir paklausė ar ji moka važiuot.

Ji paabejojo ar neiti namo 
pavalgydyti kūdiki, bet isz to 
nebutu buvę naudos tik su- 
gaisztis. Tat persižegnojus pa
ėmė vadeles ir melsdamosi kad 
Dievas saugotu jos mylimus, 
gyvus ir numirusius, leidosi

sikentejo, negavo atsilsėti nei 
valandėlės. Geras bet nepažins- 
tamas kunigas palaidojo jos 
nabaszninka ramiose kapinėse. 
Ji su savo anyta parvažiavo in 
jos namus pas savo vaikelius, 
kuriu buvo nemacziusi iszti- 
sus metus.

Czia apsirgo ir iszgulejo pa
tale kelias sanvaites. Ir nešte-' 
betina. Toki vargai galėjo par-' 
laužti ir stipriausia. Isžgijusi! 
ji emee jeszkotis darbo kad isz- 
maitytu vaikus ir save nes ne
norėjo būti sunkenybe savo 
anytai. Bet ta senoji moterisz-

— Asz sakau ka mano žo-' važiuoti. Arklys buvo menkas
džiai taria. Asz noriu pasikal
bėti su jus kunigu. Jau nedaug 
laiko man tebeliko.

Ona verkdama pasilenke prie 
savo vyro bet jos szįrdyje buvo 
džiaugsmo ir dėkingumo.

Ant rytojaus eidama in baž- 
nyczia per skaudu Veja klam
podama sniegą visu keliu dėko
jo Kūdikėliui Jėzui. Po pamal
dų in girininku bakūže atėjo ir 
kunigas. Jis buvo žmogus su
prantąs žmonių szirdis. Artūro 
dvasioje nedaug užmetimu bu
vo telikę priesz Katalikyste ir 
tuos paežius kunigas veikiai 
nugriebė szalin. Ligonis pri
ėmė Krikszta linksniams ir dė
kingas savo paežiai.

— Asz dar sugryžsziu priesz 
Naujus Metus, — tarė kunigas. 
Tada tamista galėsi priimti 
pirma Komunija. Žmona isz- 
mokys ko reikia.

Ir isztiesu Ona mokino savo 
vyra, o jis domėjosi geriau ne
gu mažieji. Kunigas ir vėl atė
jo ir davė Szventa Komunija. 
Kadangi ligonis dar labiau nu-

ir kelione nesmarki. Bet Ona 
rado duobkasį, kuris paėmė 
prastu lentų karsta, insidejo in 
roges, pririszo savo arkli isz už
pakalio rogių ir sėdo važiuoti. 
Galu gale juodu parvažiavo in 
kaima, atidavė skolinta arkli 
ir pasikinkė liuosaji vėl važia
vo per veja ir szalti. Paivažia- 
vo saulei besileidžiant ir giri
ninkams pareinant namo.

Tie žmones suprato kas atsi
tiko ir pagelbėjo moteriszkei 
kuomi kas galėjo. Ona rado kū
diki bemiegant pas lavono ko
jas kaip buvo palikusi. Penė
dama ji, ji dėkojo Dievui, kad 
kūdikis taip ilgai miegojo, ne
jausdamas nei bado.

Duobkasys, vyrams pade
dant, paguldė nabaszninka in 
graba. Numirėlio veidas buvo 
linksmas ir gražus, tik labai 
iszdžiuves. Pažiurėjus in ji 
Ona susmuko.

— Vieszpatie, — tarė ji verk
dama, — o kam dabar teks pir
mutiniam mirti?

Paskui nurimo. Reikėjo su-l ....silpnejes ir netolimoji mirtis sitarti apie palaidosima. Ji ne-
buvo aiszkiau numanu, todėl, 
paaiszkines apie Paskutini Pa
tepimą, kunigas suteikė Artū
rui ir ta sakramenta.

Moteriszke džiaugėsi; keleto 
metu kentėjimai ir maldos at
vedė savo vaisius — toli nuo 
namu, szaltose Michigano gi
riose tarp sunkiai dirbancziu 
vargingai gy venancziu girinin
ku. Jie nors nuvargę gryždavo 
isz darbo bet užjautė jos 
džiaugsmui ir vargui, padeda
mi mažinti varga kiek galėda
mi.

norėjo palikti savo mylimiausi 
žmogų palaidota tose tolimose 
giriose, todėl ketino laukti at
sakymo isz Pennsylvanijos nuo 
Savo tėvu. Duobkasys apsiėmė 
laukti dvi dienas ir atsakymo 
telegrama pristatyti naszlei.

Duobkasys iszvažiavo. Giri
ninkai pasimainydami budėjo 
prie nebaszninko bet ant ryto
jaus turėjo eiti in giria. Kon
traktas netur szirdies. Ona li
ko viena su kūdikiu ir nabasz- 
ninku. Atsakymo nebuvo. Jos 
szirdis buvo kraujais aptekusi. 
Viso labo ji teturėjo tik 20 do-

mažai. Ji negalėjo maldauti pa- 
szalpos isz girininku nes ir jie 
neturėjo pinigu.

Liūdnai ji žiurėjo kaip -snie
go pūkeliai krito isz dangaus. 
Ji penejo -kūdiki ir retkareziais 
dirstelėdavo in ramu nabasz
ninko veidą-. Taip viena ji per
sėdėjo isztisa diena. Vakare 
parėjo girininkai. Ji buvo pri
rengusi jiems vakariene, buvo 
atidirbusi ir kitus namu ruo- 

besisukinedama
apie graba. Jame gulėjo lavo
nas to žmogaus, kuriam ji bu- ke labai pamylėjo savo -anūkus 
vo pavedusi gražiausius savo ir pajuto didi prielankumą Ka- 
jaunatves metus. Bet jai nei 
per minti neperėjo gailėtis to.

Ir antros nakties 'budėjimas 
ir antros dienos pradžia. Priesz 
piet atvažiavo duobkasys su 
telegramų nuo anytos: “Par
vežk lavona namo. Sutiksime 
Chicago stotyje. Telegrafuok 
kokiu traukiniu parvažiuoji.”

Nors liūdna buvo, bet vis-gi 
truputi lengviau. Jauna nasz- 
le eme rengtis in kelione. Vis
ką iszl-eidus daktarams vyro 
ligos metu vargsze mažai ka 
teturėjo imtis ;su •.savim. Pasi
sakius duobkasiui teturinti tik 
dvideszimt doleriu ji prasze 
paskolinti. Ji pataikė gera 
žmogų. Jis paskolino jai kitus 
dvideszimt, padėjo viską su
rengti, kad suskubtu iki pir
mam traukiniui ir da-gi pa
siuntė telegrama anytai in Chi- 
caga.

Gal skaitytojas stebėsis,, ko
dėl vargszei nepadėjo artimes
nieji ir mylimesnieji gimines. 
Ne mus dalykas atrasti kodėl. 
Czia paraszytas tikras atsitiki
mas ir tie žmones tebera gyvi. 
Reikia raszyti taip, kaip buvo.

Naszle su kūdikiu, su vyro 
I-avonu keliavo in Chicaga. Czia 
buvo skaudus pasitikimas 
ypacz kada isz prekių vagono 
isznesze nelygintu lentų -deže 
su grabu. Tada nabaszninko 
gimines patyrė kokio vargo 
abudu gave atkelti, Isz Chica- 
gos traukinys važiavo in Penn- 
sylvanija. Ona pasakojo -savo 
gyvenimą. Ir ji ir -kas klausė 
verke.

Tuo tarpu Onos gimines ga
ve jos telegrama susiejo pasi
tarti. Jie patyrė kad Protestan
te anyta pirmutinė pagelbėjo 
Katalike marezia nelaimėje. 
Jos tėvai susigėdo ir pajuto 
sanžines iszmetinejima. Rūsty
be už iszbegima įsu jaunikiu 
isznyko. Onos brolis, kunigas, 
sakėsi važiuosiąs ja pasitikti. 
Jos dar tėlegrafavo jos anytai. 
Telegrama tapo persiunsta in 
Chicaga. Isz czia kunigas gavo 
atsakyma. “Pasitikit mus Erie 
traukiny j No. 26”.

'Tai buvo Suibata. Kunigas 
buvo vienas parapijoje ir isz
važiavo nepasirūpinęs užStovo 
rytojui. Stotyje Erie jis lauke 
ir nerimavo. Paskirtu laiku 
traukinys neatėjo. Nežinoda
mas ka daryti kunigas sziaip ir 
taip patyrė kad traukinys su
gedo deszimt myliu už miesto 
ir nežinia kada ateis. Tada ku
nigas kreipėsi prie vietiniu ku
nigu. Su ju pagelba susitelefo- 
navo ir sutarė iszimti lavona 

I isz traukinio, ant rytojaus pa- 
1 laidoti tam sykiui kapiniu da
lelėje priklausanczioje tenyksz- 
tiems kunigo giminėms. Vieti
nis kunigas apsiėmė nusisam
dyti arkli ir nuvažiuoti ten 
kur buvo sugedės traukinys. 
Tokiu bu u Onos brolis kunigas
galėjo naktiniu traukiniu par-! 
važiuoti atlaikyti pamaldas sa-l 
vo parapijoje.

Vargsze Onute nemažai pri-

talikei marcziai.
Ona gavo vieta dideleje san

krovoje. Jos sumaningumasd 
greitas malonumas ir graži isz-' 
vaizda patiko sankroves savi
ninkams. Taip ji užsipelne ga
na gera alga ir galėjo pataisyti 
savo namu tvarka visai kaip 
reikiant. Jos vaikeliai gana 
greit užaugo; jau juos reikėjo 
vesti prie Sakramentu bet Ka- 
talikisžkos mokyklos nebuvo 
niekur arti. Buvo gana sunkus 
uždavinys mokinti vaikus, kuo
met motina mokintoja pati pa
ilsus nuo ilgos dienos darko o 
vaikai mieguisti. Tik sztai vie
nu tarpu anyta sakosi pati isz- 
klausiant mažojo katekizmo ir 
prižiūrėsiant, kad vaikai isz- 
mOktu. Ona džiaugsmingai pri
ėmė ta pasiulyma tylomis mels
damosi kad geroji moteriszke 
pati intiketu.

Taip ir invyko. Nuoszįrdi, 
padori ir gera senute, skaity
dama ir permintindama kate
kizmo žodžius atrado szviesos 
ir sau.

Vaikams perėjus katekizmu 
mocziute priėmė Krikszta o 
anūkai Pirmąją Komunija. Tai 
buvo tikrai linksmoji diena 
naszlei perėjusiai per ilgus ir 
skaudžius beveik neintiketinus 
vargu sunkumus. Ji ta diena 
sėdėjo tarp savisžkiu linksma 
ir laiminga. Tai jos tikėjimas 
pasirodė taip vaisingas kad 
penkias duszias atvede Dievui 
pas kojas: vyro, trijų vaiku ir 
anytos. Mat jos gyvas tikėji
mams jai davė kantrybes ne
laimėse ii* nepasisekimuose, o 
kantrybe geras apasztalas.

[Skaitytojau apsidairyk, ar 
nepamatysi netoli saves Kata
likes moteries apasztalaujan- 
czios savo szeimynose?

Vertėjo prieraszas. — Mer
ginos rengdamosios teketi už 
ikita-ti'kiu gali labai suklysti 
jeigu jos tikėsis juos padaryti 
Katalikais. Ne visoms taip se
kasi, kaip apraszytajai Onutei. 
Ir jai pasisekė tik dėlto, kad 
perkentejo nežmoniszkus var
gus. Katra 'to geidžiate? Asz 
nenoriu to nei vienai, dėlto ne
patariu teketi už ne-Kataliko.

GALAS

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Prano Mikalaus
ko, Juozo Tankelevicziaus ir 
Jono Simaavicziaus, isz Dirve
niu. Tegul atsiszaukia ant ad
reso : 
F.23

Enoch Urbon, 
Ernest, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

, .aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 

1 Vestuvių ir kitokioms reikalams.
! Bell Telefono Numeras 78
[ 520 XV. Centre St. Maheuoy City

Sei jus Pittsburgh vyrai, 
Badai pas jus negerai, 

Mergicos ka nori su jumis 
daro, 

Priverstinai pas skvajeri varo.
Sztai ka dvi tokios padare, 

Ar-gi ne puiku triksa iszdare, 
Abi verszeli vedžiojos!, 

Ir meilei kalbėjosi.
Na ir tiedu vyrukai nesitikėjo, 
Kaip in velnio žabangas- inejo.

Sziadien vienas kalėjime 
vaitoja, 

Keikia ir dejuoja, 
O da kaip prova iszeis, 

Tai da daug dienu sėdėt pareis,
Su tokioms sharmalems ne

užsidekite, 
Rankas sau paduokite,

Kad ateityje saugotis tokiu, 
Matuzėliniu mergų.

Jau ne viena pamokino, 
Ir kelis in dželas pasodino,

O bet su joms nenustoja, 
Ir insipairiioti duodatės.

♦ ♦ ♦

■Truputi pasilsėsiu nes paga
vau sunku iszalti ir gerkle užki
mus tai vietoje pasakysiu jums 
trumpa oracija isz tikro atsiti
kimo apie koki dagirdau vie
nam isz didesniu Skulkino 
miestu.

Buvo tai juokingas atsitiki—® 
mas, koki ne tanikei ant svieto 
atsitinka o kuris latnesze žmo- 
niems daug rupesczio ir szei- 
myniszko nesupratimo gyveni
me o ypatingai jeigu prisiege- 
le užtinka savo balandėli sveti
mam lizde. Kad apraszyti apie 
viską, butu didele sarmata ir 
smirdėtu po visus Lietuviszkus 
pudimus kur ir taip jau už 
daug smarves randasi. Užsi
dengsiu akis tai smarve in no- 
si nelys. iSztai tūlas ponulis už
sigeidė szviežios “szinkos” ir 
nuėjo jeszkoti szilto patalėlio. 
Vos in fenais nulapsejo, nuoga 
Jevute paregėjo. Jam nurodė 
kad jis randasi rojuje kur nesi
randa rupescziu ir bedu. Sztai 
kas tok'is in duris pa baladojo 
ir porele isz baimes net nutir
po. Tame durys su trenksmu 
atsidarė, ant 'slenksczio ponu
lio prisiegele stojo ir su revol
veriu mojo. Užtiko savo ne- 
vierna Tamoszeli parėdė kaip 
ji Dievulis sutvėrė o Jevute 
kaip ja Dievulis su figos lape
liu aprėdė.

Taigi po “rojfszkai linksmy
bei”, abudu sarmata apturėjo 
ir žmoniems in akis žiūrėti ne
galėjo. Kas buvo toliau dau
giau jums nesakysiu, o kas per 
vieni toji porele, taipgi užtylė
siu.

Panaszi istorija atsitiko ir 
Skranduose tiktai vietoje Ado
mui prasikalst tai Jeva buvo 
didesne kaltininke už ka likos 
nubausta ant nakties in czys- 
cziu o dabar vyras net kazoka 
szoka kad nuo prisiegeles atsi
kratys ir vela po svietą kaip 
laisvas pauiksztelis lakstys.

Vai tas rojus, rojus, 
Tai didelis pavojus!

— Kanadoje 
kas minuta, po 20 
mėsos.

paskerdžia
•alvVjtl ant
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Žinios Vietines
■— Kovo menuo — Mot

erius.
— Panedelyj pripuola Szv. 

Kazimiero.
— Tik trys sanvaites lyg 

Velykų.
—■ Jonas Žernauckas, 518 

W. Pine uly., randasi Ashlan- 
do ligonbuteje ant sužeistos 
galvos. Likos sužeistas laike 
darbo Tunnel Ridge 'kasyklose.

SHENANDOAH, PA
■'—■ Praeitam “Saules” nu

meryje klaidingai buvo patal
pinta žinia apie Locust Mt. li- 
gonbute kad jos trustisai keti
na padaryti nekurias permai
nas toje ligonbuteje idant su
mažinti iszkasczius. Toji ligon- 
bute turėjo būti Ashlando li- 
gonbute o ne Locust Mountain. 
Todėl atitaisome taja klaida
sziame “Saules” numeryje.

—- Vincas Kubilius szia- 
dien dalina cigarus savo drau
gams isz priežasties kad gar
nys apdovanojo ji šuneliu Good 
Samaritan ligonbuteje, Potts- 
villej, kur jo paeziule pagimdė 
jam naslednirika. Vincas yra 
manadžerium A&P sztoro ir 
paeina isz Mahanojaus.

•— Daugiau kaip ant szimto 
doleriu vertes tavoro likos pa
vogta isz Giant Food Market 
sztoro ant kampo Main ir Oak 
uly., per nežinomus pleszikus. 
Locnininkas J. F. Staniszkis 
sako kad vagys insigavo per 
skiepo langa.

■—■ Vyriauses daktaras Lo
cust Mountain ligonbutes, dak
taras Clifford Ulshafer, likos 

~tnuYežtas in Temple University 
ligonbute, Filadelfijoj, ant gy
dymo. Daktaras randasi labai 
pavojingam padėjime.

Tamaqua, Pa. t Vladislovas 
Szukeviczius, 56 metu, gerai 
žinomas saliuninkas, mirė stai- 
gai szirdies liga, apie 5:15 vai., 
Panedelio ryta. Mirė tame lai
ke kada kalbėjosi su savo pa

beria. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika 1902 
ttiete ir apsigyveno 'Shenado- 
ryje ir Mahanojuj po tam per
sikraustė in czionais kur laike 
sali ana per keturis metus. Pri
gulėjo prie S.S. Petro ir Povy- 
lo parapijos. Paliko paczia, du 
sūnūs, viena broli, sesere ir tris 
anukus kaipo ir tėvus, sesere ir 
broli, Lietuvoje. Palaidotas 
Ketvergo ryta su bažnytinėms 
apeigoms. 
•4 • - -

Pottsville, Pa. — Panedelio 
Vakara Neco-Allen kotelyje at
sibuvo metinis bankietas Lie-, 
tuviu Moterių Kliubo isz Skul- 
kino pavieto kuriame dalyva
vo apie 150 moterių isz visu da- 

. Tiu pavieto. Isztikruju buvo tai 
vienas isz puikiausiu susirin
kimu musu Lietuviszku rūte
lių ir žmogus galėjo gėrėtis 
kad tai buvo musu Lietuves. 
Pirmininke Julija Bražinskiu- 
te atidarė susirinkimą ir Ran
kiota. Po pabaigimui savo rei
kalo, likos inteikta puiki kede 
del buvusios pirmininkes, po
nios Juodeszkienes. Buvo viso
kiu pasilinksminimu ir vaka
riene. Poni Saponiene, pirmi
ninke bankieto, pasveikino su
sirinkusias moterėles ir mergi
nas, dekavodama už atsilanky
mą ir taip puiku buri kuris pa
siliks visu mintyje kurios taji 
vakara atsilankė ant savo me
tiniu bankieto,

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Ne tik vaikai mirszta 
nuo menindžaitis ligos bet ir 
suaugusieji. Sztai nuo tos ligos 
mirė Frane Volanskiene, 40 
metu mot ere, isz Swoyers vil
ios. Visos czionaitines mokyk
los ketina būti uždarytos bet 
lyg sziam laikui da yra atida
rytos.

— Gyventojai miesto turė
jo nemažai baimes kada dvi 
meszkos, kožna po 400 svaru, 
pabėgo isz garadžiaus po per
statymui. Meszkos inkando 
skaudžiai du darbininkus pa
kol jas suimta.

f Edvardas Kazakeviczius, 
kuris kada nedirbo kasyklose 
tai vede szokiu orkestrą, likos 
užmusztas laike darbo Glen Al
den kasyklose Loomis. Prade
damas dirbti taji ryta, likos 
mirtinai sužeistas, mirdamas 
ligonbuteje.

— Szeszi tukstancziai na-
mu likos pastatyti per szerifa 
ant pardavimo už taksas bet 
tik szimtas likos nupirkti per 
žmones, už maža preke szimto 
doleriu. Sztai nuėjo sunki pro- 
ce tuju žmonelių kurie czedino 
per visa savo gyvasti kad susi
laukti pastoges ant senatvės.

Minersville, Pa. f Utarninke 
likos palaidotas czionais Vin
cas Matuseviczius, nevedes, 
kuris paliko czionais daugeli 
giminiu ir pažystamu.

Frackville, Pa. — Panedelio 
diena likos užgriautas butlege- 
rineje skyleje Juozas Bara- 
nauckas, 67 metu, 160 pėdu po 
žeme. Mažai vilties yra iszga- 
vimo ji gyva norints aplinkinei 
anglekasei dirba diena ir nak
tį kad nelaiminga žmogų isz- 
gauti isz po žemes nes szimtai 
tonu anglies guli ant jo. Jo mo
tere staigai apsirgo nuo susiju
dinimo nes ju sūnūs taipgi mi
rė panaszia mirezia.

DARBO ŽINUTES
Hazleton, Pa. — Ketvergo 

diena sustojo dirbti senos ka
syklos Beaver Meadow kurio
se dirbo 600 anglekasiu. Locni
ninkas Tony Rose, kuris apėmė 
tas kasyklas nuo 1935 meto, 
sako kad toliaus negali užlai
kyti kasyklas nes jos neužsi
moka toliaus dirbti.

Rymas, Italija. — Isz prie
žasties karęs Italijoj yra labai 
trumpa anglių todėl užrubeži- 
nis ministeris užkalbino isz 
Suv. Valstijų apie 15 milijonu 
tonu anglių kuriuos Ameriko- 
niszkos kasyklos turės prista
tyt in kelis menesius.

Paskutines Žinutes
Rymas, Italija. — Mažiausia 

20 anglekasiu likos užmuszti 
ir apie szimtas sužeista per bai
sia eksplozija kuri kilo Area 
kasyklose. Gal ir daugiau ang
lekasiu randasi 'griuvėsiuose 
ne kaip isz pradžių buvo ma
nyta. Tosios kasyklos yra ge
riausios visoje Italijoj ir isz- 
kasta isz ju daugiausia anglių. 
Manoma kad eksplozija kilo 
isz priežasties užsidegimo ga- 
zo.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
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 
"Satdes” ofisą, Mahanoy. City, Pą,

Kokios Szventes Ir Su
kaktuves Pripuola Me
nesyje Kovo-March
1—Pirmutinis bankas prasi

dėjo 1780 mete.
4—Suvienytu Valstyju Kon 

stitucija invykdyta 1789 mete.
7—Bell aplaike paten:a ant 

telefono 1876 mete.
12— Suvienytu Valstyju pasz- 
tas užvestas 1789 mete.
13— Tebyris laikrodinis laikas 
investas 1884 mete.
15— Rusiszkas caras numestas 
nuo sosto 1917 mete.
16— West Point karlszka aka- 
demyja inkurta 1802 mete.
17— Verbų Nedelia.
18— New London, Texas, publi- 
kine mokykla sudege su 400 
vaiku 1937 melte.
20—Vasara prasideda 1:24 va
landa.
22—Dideji Petnyczia.
24— Velykos.
25— Pirmutines Rymiszkos Ka- 
talikiszkos Miszios atlaikytos 
Maryland valstijoj 1634 mete.

UŽ GERA PATARI
MĄ LIKOS PUIKEI

APDOVANOTAS
Jonas buvo autoboso szo'fe-’ 

ris, kuri vare apie du metus, 
nuo kada apleido duris uni
versiteto. Žinoma jo pageida
vimas ne buvo prastu boso szo- 
ferium, nes jisai troszko pasi
likti geru daktaru. Bet jeigu 
nėra pinigu, tai turi juos už
dirbti ir reikia priek tam 
valgyt.

Tokia tai buvo priežastis del 
ko Jonas negalėjo lankytis in 
daktariszka mokykla, bet ant 
tiek buvo gi'liukningu, kad ga
vo titulą B. A., o dabar turi va
ryti bosą, nes tai vienatinis 
darbas koki galėjo aplaikyti. 
Bet Jono troszkimas buvo pa
silikti daktaru. Negalėjo ti
kėtis isz niekur pagialbos nes 
neturėjo tėvu ne giminiu kurie 
jam prigialbetu dastoti dakta
rystes ir tik per savo sunku 
darba tikėjosi dastoti savo 
tikslo.

Ko turėjo rugot? Juk daro 
gyvenimą ir turėjo gana gera 

I proga “peikratineti” ligas sa
vo pasažieriu koki jie yra pa
gal juju iszrodima. Toji mote
rėlė kuri dabar lipo in bosą, 
buvo truputi per plona ir labai 
nerviszko budo. Pasielginejo 
kaip nerami kate.

Sėdėdama užpakalyje Jono, 
suprato jis, kad toji moterele 

I buvo nerami ir geide kalbėti su 
juom. Ir atmine josios tikslą. 
Kada autobusas jau iszvažiavo 
isz miesto, staigai pajuto, kad 
moterele ji bado su parasonu, 
kalbėdama:

—• Szoferi, ar tu ne per 
greitai važiuoji?

— Ne poniute, asz varau 
bosą tiktai 50 myliu in valan
da, kiti dideli bosai važinėje 
da greieziau ir saugiau.

Bet toji moterele nedave jam 
ramybes, nuolatai klausdavo 
visdkius klausymus, pakol ne
sustojo ant stoties del pasilsio 
ir užkandžio. Tada Jonas su
manė taja motere aipmalszyti 
josios nerimasti ir nerviszku- 
ma ne del to kad jiji jam nubo
do, bet kad motere neapsirgtu 
isz baimes ir nerimasties, pa
kol neatvažiuotu in paskirta 
vieta.

Kada motere isriipo ant pa- 
silsio, Jonas tare in ja:

Poniute, kaip iuęisi ,in

Žydiszki Priežodžiai
:: Apie Moteres ::
Žydu laikrasztis “Brel Nai ’, 

paduoda nekurtuos Žydu prie
žodžius apie moteres, o kurie 
skamba sekancziai:

— Velnias viską paima, 
tiktai nickszias moteres neima.

— Del bobos nedoros n- /
mirtis neduoda rodos.

— Slaptybia jokia, nevy- 
niokie in andaroka.

— Kad motere miega ir lo-; 
voje 'tai netikėk, vis meluoja.

— Kozmas kvailys patogia 
paczia aplaikys.

— Tada yra miela paežiui e 
kada yra duonute. ..

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 ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai
už $1.00.

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

stoti, patariu tau pavalgyti ge
ros sriubos, kuri tau apmalszys 
nervus ir turėsi gera pasilsi.

— Ar isztikruju tas mane 
apmalszytu ir duotu man ra
mybių? Asz esmių taip ner- 
viszka, kada atlieku kokia ke
lione, geriau kad butau pasili
kus namie.

— Pagal mano nuomone tai 
puodukas geros sriubos butu 
labai naudinga. Gali pabandyt, 
afez manau kad tave apmalszy- 
tu.

—• Manau, kad tu esi geras 
daktaras ir žinai kaip intikti 
savo ligoniams, atsake senuke.

—■ Taip ir asz sau maniau, 
kad pasiliksiu geru daktaru.

— Ar t aip ? — atsake mote- 
riszke. Pasakyk man apie tai,, 
asz geidžiu žinoti apie tavo pa
geidimą.

Jonas pradėjo senukei apsa
kinėti, o tojo klausinėjo aki- 
vai ir net pradėjo snausti, nesi 
zerkolelyje mate kaip senuke 
pradėjo linguoti su galva.

In kokia sanvaite po tam ir 
kone jau buvo užmirszias apie 
savo sena pasažierka, aplaike 
laiszka nuo žymiu advokatu, 
kuriame buvo paraszyta sekan
cziai:

“Guodotinas Tamista: Musu 
guodotine pone X. X., už tavo 
mandaguma ir gera patarna
vimu. ir kad jiji labai yra inte
resuota daktariszkam moksle, 
geidže tau prigialbeti ingyti 
savo tikslą pasilikti geru dak
taru. ir tave tame suszelps visa
me, kad užbaigtum taji garbin
ga mokslą. Susineszk su mu
mis kuogreieziause. ”

Pravardes senukes advoka
tai neiszaiszkino, bet buvo tai 
naszle po mirusiam garsingam 
profesoriui, kuris buvo žino
mas isz savo geradejingumo ir 
suszelpimo jaunu d aktariszku 
studentu. In . keliolika metu 
vėliaus Jonaus pasiliko žymiu 
daktaru pagarsėjus po visa 
apylinke. —F.

Jeigu nori pereiti nesu- 
tersztu per žemiszka gyvenimą 
klausyk Dievo, pildydamas Jo 
prisakimus.

TURIU KELETĄ 
“KANTI0ZKU.”

Visokiu Giesmių Knygų, 864 
puslapiu. Ju tik keletą turiu 
tode1! prisiunskite $1.00 ant ad- 
»eso: M. Zukaitis,
Dean Road, Spencerport, N.Y.

*

Teisingos Teisybes
—- Ir zuikis vilką ingales, 

jeigu jam vilkas prigialbes. .
—- Jeigu tau dakako tavo 

ievai, atkeps del tavęs tavo 
vaikai.

— Jeigu ka darai o nepasi
seks,.neverk ir nenusiminkie.

—- Kas neturi Amerike sa
vo butines, tasai vis varda 
“grinoriaus” turės.

— Tas daug giliuoje, jeigu 
žmogus kalba ir nemeluoje.

— Žmogus prigulincziai 
darbsztus didžiausius akmenis; 
permusz.

— Tinginys tai kaip lauki
nis medis, kuris tik ant kurio 
prisiduos.

— Darbszus žmogus, taip 
kaip medis, puiku ir gardu vai
si iszduos.

—■ Jeigu savo kaieziu neži
nai, tai susivaidyk su savo kai
mynu, tas tau viską pasakys ir 
tavo klaida in akis tau iszdes.

Nežinomu budu gavosi in elektrikini bokszta ant kvieti
nes Iszkelmes, New Yorke, kate su keturiais savo naujai gi- 
museis katukais. Darbininkai iszgirdo miaukimą kates ir ant 
galo surado ja tarp elektrikiniu dratu ir likos iszgialbeta in 
pati laika nuo pražuvimo. Kate su dviem katukais iszgialbe
ta bet du kiti likos užmuszti per elektriką.

$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.
Adresą vokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
kus apraše, mas, didele knyga, 404 
poslapiu. Popierinei apdarai. 5Oo

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minalisaka apraszymas, 202 pus. 85o

No. 103 Vaidelota, apisaka isa 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35e

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
bs, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

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

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

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovaa ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 1&2 puslapiu..........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo' įsėlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
Ragahiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 5'2 
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 atitiko (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 yaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ........... 15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas su
ras; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo azalija;Vaidutis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu.......... .  . ............... 35c

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

■No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V’ena 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
kalbto jas. 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. 5.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ....................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var- No. 157 Juokingas apraszymas 
ginga žmogaus sunu ir razbaininka apie Savizaola; Didis klasteris. 46 
62 puslapiu  .............. ............... puslapiu ....................    ...15 c

ISZGELBEJO KATE SU DVIEM RATUKAIS.

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15e

• No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
m i eras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos api« 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje: in Szventa žeme; Beda; Tamsų- 
nus prigauna. 58 puslapiu........15u

No. 132 Trys istorijos apie /1 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidutis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus.. . J 5e

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 .............................................. 15e

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 msluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; stebuklas kuezios nakti.. 
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 akmenoriaus; 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........ 15c

No. 152 Trys iutorijos 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 >’• 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .............  15c

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų «. 
p;e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atoarguma in balta vergija; Puaiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
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. 25o

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

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaue 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszoj 
Geras Medėjus.....................  15e

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

No. 170 Asztuonios istorijas .» 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nępažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė mslkaker- 
ežio. 121 puslapiu..................... 25a

Ne. 171 Vieniolika puiku Btort- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vineas ingalejo pa- 
ežia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo, mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 2,5e

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

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15<r

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi................. ...85o

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuezios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai l» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi! 
Preke ...........  lite

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




