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Isz Amerikos Trys Anglekasiai Užmuszti
UŽKEIKTAS

TURTAS
VISI KURIE JI TURĖJO MI

RĖ STAIGA AR SUNKIA 
MIRCZIA, NIEKAM NE- 

ATNESZE GERO TIK 
NELAIMES.

San. Francisco, Cal. — Ne
paprastas teismas už palikta 
turtą atsibuvo czionais, kuris 
niekam gero neatnesze tiktai 
įstaiga mirti ir kitokes nelai
mes. Pirmiausia taji turtą su
rinko Karolius Pettermann, 
locnininkas auksirfiu kasyklų 
Kalifornijoj. Būdamas vargin
gu žmogum, iszkeiliavo drauge 
su tukstancziais kitu žmonių 
jeszkoti giliuko Kalifornijoj 
kur likos surasta aukso kasyk
los Žmogelis turėjo gilinki ir 
dasidirbo tunto vertes daugiau 
ant puses milijono doleriu po 
tam apleido Kalifornija ir pra
dėjo ispekuliuoti. In keliolika 
metu vėliaus surinko milžinisz- 
ka turtą kuris vis augo.

Naujas iszkep'tas milijonie
rius turėjo kieta szirdi. Turėjo 
jis viena 'sunu kuriam ketino 
palikti visa savo turtą bet sū
nelis insimyle j o in varginga 
mergaite kuriai tėvas buvo la
bai prieszingas ir nepavelino 
sunui ant apsipacziavimo su ja 
todėl sūnūs isz gailesties atė
mė sau gyvasti o motina isz ru- 
nesties netekimo snnsTic n5 pesties neteKimo Iglillalis už
keikė taji turtą kuris buvo 
priežastim savžudinstos jos kū
dikio.

Vaisei tojo prakeikimo ne- 
poilgam iszsipilde. Pettermann 
keliaudamas po Montana, li
kos nužudytas per banditus. In 
kelis metus po tam jo pati žuvo 
degancziam kotelyje kuriame 
gyveno. Prakeikti milijonai 
perejo in rankas seseruno ku
ris buvo užsikietejusiu medė
jom ir medžiojo Pietinėj Ame
rikoj, tarp dideliu girriu bet ir 
tasai nepasinaudojo isz palik
tu milijonu nes jis likos inkas- 
tas per kirmėlė ir mirė nuo už- 
trucinimo kraujo.

Mirusis turėjo viena sunu 
kuris tada turėjo devynis me
tus amžiaus. Kada daejo iri me 
tas, apsipacziavo su kokia tai 
avietine isztrama ir in kelis 
menesius po tam mirė nužiūrė
ta priežastim; badai pati ji nu- 
trucino. Jauna naszlele, ne- 
laukdama ilgai, isztekejo už 
krutamuju paveikslu akto
riaus ir kada atlikinėjo “sal
džia szliubo kelione” likos už- 
muszta geležkelio nelaimėje.

Dabar jos vyras ketina pasi
likti sukcesorium to viso turto 
bet gimines pirmutinio vyro 
užmusztos moteres užvede teis
mą už paliktus milijonus, už
keiktus per beszirdi Karoliu 
Pettermann. Kaip teismas pa
sibaigs tai da nežino bet už mi
lijonus eina didele kova isz ko 
gal daugiausia pasinaudos ad
vokatai.
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2 Anglikai, 1 Lietuvys Žu
vo Butlegeriu Skylėj.

Nelaimingi Likos Iszkasti Už 20 
Valandų.

Mahanoy City, Pa. — Beveik 
szimtas darbininku stengėsi 
visom pajiegom iszkasti gy
vais tris anglekasius po žeme, 
apie szimta pėdu gilumo, arti
moje St. Nicolas, .senam stri- 
pinse, kuriuos užgriuvo asztun- 
ta valanda Subatos ryte, bet 
atkasė juos negyvus.

Ant pasiklydimo žinios kad 
jie likos užgriauti, subėgo kiti 
artimi darbininkai isz butlege- 
riniu skylių ir karsztai ėmėsi 
darbuotis stengdamiesi iszgial- 
beti savo draugus isz gyvo ka
po.

Isz keturiu giliukningai isz- 
sigialbejo tik vienas, James 
Cody, isz Gilbert ono, kuris 
pranesze apie nelaime -savo 
draugu.

Nelaimingieji, kurie buvo 
užgriauti, buvo: Charles Bro
derick, 33 metu, nevedes, ir 
John Larson, 37 metu, vedes, 
abudu isz St. Nicolas; Jonas 
Malakauckas, 52 metu, isz Gil- 
bertono, kurįs buvo vedes ir 
gyveno po 329 Main uly. Ve
lionis paliko paczia Elzbieta, 
sunu Franciszku ir sekanczias 
dukteres: Mare Kambakiene, 
Frackvilleje; Ona Santora, 
Buffalo, N. Y; Margarieta 
Brazdžiuniene, Mahanojuj;
Helena, Filadelfijoj ir Alicija 
ir Darata namie. Velionis per
gyveno apie 40 metu Gilberto- 
ne nuo kada pribuvo in Ameri
ka isz Lietuvos. Prigulėjo prie 
Szv. Liudviko parapijos ir S.L. 
K. vietines kuopos. Laidotuves 
visu trijų atiku atsibus Seredo- 
je. Graborius Minkeviczius isz 
Shenandorio laidos Malakauc- 
ka. Apie nelaime 'likos pra- 
neszta koroneriui F. Boczkaus- 
kui, isz Mahanojaus, kuris pri
buvo ant vietos, isztyrinejo 
priežasti nelaimes ir inteike la
vonus del graboriu ant palai
dojimo.

Iszkasimas nelaimingu ang- 
lelkasiu buvo didelis pavojus 
nes virszus vis griuvo ir dar
bas negalėjo būti atliktas 
smarkei bet didele dėka prigu
li del butlegeriu prezidento Ed
ward iSeader ir Andrew Hasa- 
ra, kurie prižiūrėjo darba isz- 
kasimo nelaimingųjų, su vil- 
czia kad juos iszkas gyvais. Ke
li szimtai žmonių lauke per 
daugeli valandų prie stripinso 
pamatyt iszemima užgriautų
jų. Vaistine palicija turėjo da
ryti paredka 'kad žmones ne
prisiartintu per arti prie dar
bininku.

NEDIRBO NIEKO PER 15 
METU.

Springfield, Mass. — “Ma
no vyras nieko nedirbo per 
penkiolika metu, ponas sū

džiau,” — taip kalbėjo Mrs. 
Fay Breslen, kuri prasze persi
skyrimo nuo savo vyro. Motere 
apsivedė su juom penkiolika 
metu adgal o kada vyras daži- 
nojo buk jo moterėlė aplaike 
dideli turtą po mireziai savo 
motinos, paliovė dirbti spirda- 
masis kad motere ji maitintu, 
neduodamas jai ne cento ant 
jos užlaikymo. Sudžia davė 
moterei persiskyrimą nuo to
kio vyro.

PAMĖTĖ KATALIKYSTA 
KAD ISZTEKET UŽ ŽYDO.

New York. — Priesz sudžia 
Arthur Pearson stojo Darata 
Craker, Katalike mergaite, su 
Žydu Nathanu Geldman, bet 
vos sudžia radėjo kalbėti žo
džius kurie suvienytu juos ant 
visados moteriszku rysziu, kad 
szitai senukas tėvas, kuris tam 
apsivedimui buvo prieszingas 
kad jo sūnelis paeziuojasi su 
“gojum” pradėjo kalbėti keik
smo žodžius ir maldas už miru
sius. Nuotaka suprato tėvo tik
slą ir kad sunu iszgialbet nuo 
amžinos prapulties, atsisukus 
in tęva paszauke: “Vercziau 
priimsiu Žydiszka tikėjimą 
kaip tu turėtumei iszsižadet 
savo sunaus.” Senis pagriebė 
in glebi savo marezia ir visi nu
važiavo namo linksmi ir užga- 
nadinti.

PAMYLĖJO KITA ANT KA
PO MIRUSIOS PACZIOS.
Philadelphia, Pa. — Ant ka

po savo pirmutines paezios ku
ri mirė keli menesei adgal, 
Lawrence Watkins pamylėjo 
naszle, Mrs. Fay Morrison, isz 
artimo miestelio, aplaikyda- 
mas nuo jos prižadejima kad 
pasiliks jo pati. Watkins susi
pažino su naszle kada toji at
lankydavo kapa savo mirusio 
vyro, nusivedė prie kapo savo 
paezios ir tenais iszpažino mei
le del jos. — Kasžin ka nebasz- 
ninke apie tai pamisimo? O gal 
kad turėtu galybe atsikelt isz 
grabo tai butu abudu užsmau
gus bet ant giliuko to negalėjo 
padaryt nes kitaip butu buvę 
blogai su mylima porele.

* Svietas sziadien yra ap
maudus, niekam netikėk, tik
tai Dievuje ir Jame vilti turėk.

Motere paklydus pameta 
savo verte o ant senatvės to 
gailesį ir verkia.

* Tegul vyras buna ir nie- 
kiauses bet turi būti del pa
ezios mylimiauses.

* Karsztis greitai pereina 
ir nejauti kaip senatve užeina.

‘JEVA’ KAMBARIJE 
ITALO

LIETUVE S^SINESZE SU 
ITALU; VYRAS SU PALICI

JA RADO JA NUOGA.
VYRAS TIKRAS LEPSZE.

Akijąs I.
Scranton, Pa. — Neminavo- 

sime jos tikros pravardes tik 
užvardinsime ja Katre Dumb- 
liene kad nedalyti sarmata gi- , • X
minoms. Katmte yra puiki 
moterėlė su juikiu pavidalu 
kūno o jos vyras Szimas, (kaip 
ji vadinsime), yra geras darbi
ninkas ir sunkei dirba kasyk
lose ant szmotelio duonos ir 
užlaikymo savo szeimyneies. 
Szimas apsipaeziuodamas su 
Katrute buvo tosios nuomones 
kad gavo gera paczia bet szia
dien kitaip apie tai mausto ir 
yra persitikrinęs kad jo Kat
riute ne yra '(okiu aniuoleliu 
kaip sau mane.

Kitam gale miesto gyvena 
taipgi patogus vyrukas, Itali- 
jonas, vardu Tony Sabatto, 
kontraktorius, turi savo puikei 
ištaisytus -kambarėlius ir yra 
senas jaunikis, uždirbdamas, 
gerus pinigus ir ne nepamisli- 
no apie apsipaeziavima nes tu
rėjo užtektinai patogiu sura
mintojo.

Dvi dienas priesz Velykas du 
jauni pažystami Katriutės ir 
kontraktoriaus norėjo iszsiim- 
ti laisnus ant apsi vedimo ir pa- 
prasze savo pažystamųjų kad 
jiems prigialbetu aplaikyti ta
ji svarbu dokumentą. Po vis
kam visi nusidavė in restaura
cija ant susidrutinimo ir keliu 
kaikteliu.

Tony, sėdėdamas szale pato
gios Katriutės, ragino prie ge- 
rymo ir meilingai žiurėjo ant 
savo drauges ir laikas nuo lai
ko ingnybo jai in riebia kojele.

Po baliukui Katriute nenu- 
sidave namo kaip tai jos priva-

Turi Nauja Plana

Jonas Vause, isz Beautan- 
kus, N. C., turi plana, kuris 
užbėgtu visoms revoliuci
joms Meksike ir butu tenais 
amžinas pakajus. Jo planas 
yra: Padalint žmoniems ly
giai dirva, tada gyventojai 
butu užganadinti ir ramus, 
nes sziadien Meksikoje po
nai turi savo rankose didžiu
ma dirvos.

Iszgialbejo Jai Gyvasti

“Baboo,” trijų metu bezdžionka, locnastis Ed. Straus- 
burg, isz Miami, Floridos, kuriai iszgialbejo gyvasti per 
laikymą ja oksidženo tankoje, kurioje radosi per tris dienas 
ir per tai pasveiko. Beždžione dažiurejo taip, kaip žmogų.

lumas buvo bet nusidavė drau
ge su Italu in jo kambarius. 
Szimas, nesulaukdamas savo 
mylimos Katriutės, nusidavė 
jos jeszkoiti.

Aktas II.
Szimas žinojo kad jo prisiė- 

gele nusidavė in miestą su Ha
li jonu ir žinojo kad ponas kon- 
traktorius prilipo prie jo Kat
riutės kaip meszlas prie pado. 
Nusidavė ant palicijos praszy- 
damams keliu palicijantu in 
pagialba jeszkoti dingusios 
Katriutės. Vyras supratęs kur 
jo Katriute randasi inejo in 
gyvenimą Italijono. Palicijan- 
tas pabaladojo in duris ir inejo. 
Kontraktoriu rado nusirengu
si ketinanti eiti ant atsilsio. 
Bet kur buvo Katriute ? Jesz- 
kojo visur bet nerado jos. Ant 
galo iszgirdo koki tai baladoji- 
ma kamaraitėje. Palicija nusi
davė in ta ja szaili, atidarė ka
maraite ir vos nesukrito ant 
grindų isz to, ka ten pamate.

Aktas III
Sztai pamate stovinezia Kat

riute pavidale Jevos, Rojuje, 
užsidengusi patogu veideli su 
delnais. Palicija sarmatinosi 
dalypstet Katriute ir prasze 
Szimo kad ja nuvestu in kita 
kambarį ir aprėdytu. Kada Ka
triute apsirėdė, palicija nuvo
žė Katriute su Italu ant stoties 
kur uždare juos atskiriose klet- 
kose.

Ant rytojaus Szimas, tikras 
lepsze, nusidavė ant- palicijos 
ir geide užmokėt visus kasztus 
ir toliaus nevaryti teismo. Kon- 
traktorius'* užkimszo Szimui 
burna su auksu, ir ant to vis
kas užsibaigė, kaip jis mano.

Mat Katriute su kontrakto- 
rium buvo geri draugai, nuo 
kokio tai laiko, kaip vėliaus 
pasirodė. Kaip rodos tai Kat
riute ne greitai atsilankys pas 
kontraktori o jeigu ir atsilan
kytu tai prie duriu pastatys 
vaczmona.

Szimas sau isz to nieko ne
daro ir tyli kaip zuikutis su
glaudęs ausuis. Ar-gi toki žmo
gų galima pavadint vyru? 
Kaip jus, mieli skaitytojai, 
mislinate?

Užbaiga,
Kiek panasziu moterėliu 

czionais, Skulkino paviete, o 
ir kitur randasi, kurios gyvena 

su ponais kontraiktoreis ir bo- 
seleis o ant ju darbeliu vyrai 
žiuri per pirsztus? Oj, labai 
daug, kurias galėtumėm pri- 
skaityt szimtais o ir paduoti ju 
pravardes. Liūdna kad musu 
Lietuves taip žemai nupuolė 
moraliszkume ir doroje.

EuropineKare
Berlinas. — Vokiecziai pa

skelbė buk paskandino asztuo- 
nis kariszkus laivus. Vokieczei 
taipgi užėmė Namsos aplinki
ne isz kur alijentai turėjo bėg
ti. Norvegai dabar meldžia Vo- 
kiecziu kad padarytu su> jaisĮ! 
taika.

Stokholmas. — Aplinkinėje 
Narviko, Szvedijoj, alijentai 
turėjo trauktis isz tosios aplin
kines nes Vokiecziai juos pri- 
spaudinejo drueziai.

London. — Bombos, numes
tos per Maskolius Finlandijoj, 
padare bledes ant 177 milijo
nu doleriu. Kiek žmonių žuvo 
toje karėjo tai da neapskaity
ta.

Vokiecziai paskandino ketu
ris laivus aplinkinėje Norvegi
jos. Apie du szimtai žmonių žu
vo.

Atėnai, Graikija. — Graikai 
sukuopino apie 50,000 karei
viu ir kariszku laivu aplinki
nėje Dodecanese Salų kad ap
siginti laike užklupimo per 
Vokiecziųs.

London. — Anglikai labai 
kritikuoja Chamberlaina už jo 
žioplysta kad turėjo trauktis 
isz Norvegijos ir pasiduoti Vo- 
kiecziams. Manoma kad jis bus 
praszalintas nuo dinsto.

DARBO ŽINUTES
Hazileton, Pa. — Cranberry 

kasyklos, kurios per daugeli 
metu dirbo gerai ir 800 vyru 
turėjo jose užsiėmimus, sustos 
ant gero ir darbininkams pa
liepta iszsineszti tulszis.

§ Žinunai apskaitė buk ant 
viso svieto kas minuta kandės 
sukandžioja po 40 svaru viso
kiu drapanų.

Isz Visu Szaliu
NABASZNINKAS

ATKERSZINO
PACZIULE MANYDAMA 
KAD VYRAS MIRES, VELA 
APSIVEDĖ, BET LIKOS UŽ 
TAI BAISIAI NUBAUSTA.

Serebrianskoj, Rusija.— Ne
tolimoje vietoje vadinamoje 
Cholmogrory, gyveno 34 metu 
Stepany Sefroff, įsu jauna pa- 
cziule Unda ir trimi mažais vai
kais, kuriemsi pasivedė gana 
gerai, bet isz to buvimo nebuvo 
užganadyti ir vis norėjo dau
giau.

Draugai darodijo jam kad 
užsiimtu szmuglerysta, nes to
kiu budu uždirbs lengviau! ir 
daugiau pinigu. Jaunas vy
rukas ant to sutiko, ant galo 
nuėjo su kitais draugais ir po 
kokiam tai laikui Sefroff din
go be jokios žinios.

Likusi motere lauke sugry- 
žimo vyro, net du metus, o kada 
iszgirdo paskala buk 'likos nu- 
szautas per rubežinius 'sargus, 
motere is'žtekejo už kaimyno, 
kokio tai Sirgano Tatistevo, 
nes ka turėjo daryti vargsze be 
vyro turėdama tris mažus vai
kus.

Po kokiam tai laikui sugry- 
žo vyras slaptai in kaima ir da- 
girdes, kad jo motere vela isz
tekejo, inpuole in pasiutiszka 
užvj-dėjimą ir nutarė jai už tai 
atkerszyt. Parasze laiszkeli 
isz nežinomos vietos, raszyda- 
mas moterei, buk jisai raszo 
isz ano svieto ir kad motere 
pamestu savo antra vyra nes 
ateis nakties laike ir ja su vai
kais papjaus. Motere in tai ne
tikėjo ir nepaklausė kerszini- 
mo vyro. Tada vyras pradėjo 
pasirodinet naktimis ir baugyt 
motere visokiais budais. Pats 
tuom persieme taip, kad konia 
iszejo isz proto, kad jo mylima 
pati gyvena su kitu. Slapstėsi 
artimoje girnoje kaip žvėris 
priesz žmonis ir tik naktimis 
apleisdavo savo kavone i r nu
sėlindavo prie lango moteres 
grinczėles.

Ant galo “gyvas nabasžnin- 
kas” insigavo in vidų grinczė
les, papjovė motere, josios an
tra vyra ir vaikus, po tam už
degė grinezia ir pabėgo, bet 
palicija ji užtiko girnoje, o kad 
nenorėjo pasiduot, policija ji 
nuszove ant smert.

Geri Patarimai
* iCzedyk nes centas sun

kei pareina ir senatve galop 
ateina.

* Kas guzule geria ir gar
džiai valgo, tasai ant senatvės 
susilaukia vargo.

Katras gaspadorius ba- 
liavoja tai tojo szeimyna beda- 
voja.

* Pirm negu doleri lazduo
si, gerai apsižiurekie, jeigu ga
li be to dalyko apsieiti tai do
leri pasidekie. ’ :
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Kas Girdėt
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Daugelis žmonių atvirai pra
deda. abejoti apie teisingysta 
ikaip raszo Biblija apie pradžia 
sutvėrimo svieto ir pirmutinio 
žmogaus. Amerikoniszka Mok- 
sliszika Pasiuntinyėta jeszko 
pradžia, pirmutinio žmogaus 
pustyneje Gobi, Azijoj, kur ba
dai randasi pradžia žmogisz- 
kumo — Bibliszkas Rojus, isz 
kurio susisarmaitinusi Jeva su 

į Adomu, likos iszguitais už su- 
’ Valgymą. (?) tojo nelaimingo 

•j įob'uolio.
? Ant. tosios pustynes surado 
į isuakmenijusius kiauszinins 
f dingusio žverieš dynosario, km 
"•yis gyveno ant svieto desžimts 
milijonu metu adgal. Surado 

į lenais ir likuczius žmogaus 
į kaulu kuris gal gyveno apie 
? iiris milijonus metu adgal. Apie 
?)teisingysta tuja metu, sunku 
' mums prastiems žmoniems gin- 
czyti&su tais mokytais vyrais.

t -------- • •--------

1 Koki geri laikai buvo musu 
aplinkinėje Mahanoy City, 25 
metai adgal, parodo sekantis 
atsitikimas:

Tūlas Airiszis isz netolimos 
■peczes uždirbdavo kasyklose 
po 250 doleriu kas. dvi sanvai- 
tęs 'bet pinigu niekad neture- 
davo ir /nemokėdavo skolų. 
Bztorninkas lauke ilga laika 
kad jam užmokėtu skola bet 
žmogelis nieko sau isz to neda
rė ir nesirūpino užmokėti skola 
apie du szimitu doleriu. Ant ga
lo sztorninkas parasze laiszke- 
li pas Maloney, Reading© su- 
predenta kasyklų, tuo laiku, 
kad tokis ir tokis žmogus, ku
ris uždirba po 250 doleriu kas 
dvi šanvaites, yra jam skolin
gas ir nemano užmokėti skola. 
Supredentas pradėjo tyrinėti 
ir iszsznipinejo visa padėjimą, 
praszalindamas ji nuo darbo. 
In kėlės dienas atvažiavo for- 
nieziu sztorninkas isz Tamak- 
ves ir isznesze rakandus isz stu- 
bos, kuriuos 'buvo paemes ant 
iszmokesties, vertes ant 2,000 
doleriu ir žmogelis pasiliko 
ant ledo.

Tokiu žmonių musu aplinki
nėje buvo daug ir dar sziadien 
ju randasi O ypatingai Airiszei 
kurie ima ant knygutes maista 
pas Lietuvius po tam siunezia 
juos in pragara, sakydami kad 
jis juos gana apgavo. Toki 
žmones gyvena kaip priežodis 
skelbia: “Duok mums duonos 
pziadien o apie rytoju nesirū
pinu.”

Sziadien sztorninkai turi sa- 
’ vo organizacija ir duoda ant 
Largo tiktai tiems.kurie atsily- 

;’gi.na teisingai bet czen-sztorei 
’paima visa bizni nuo ju ir atei
tyje biznieriaus gyvenimas bus 
sunkus.

rių ir kitu, nekalbant nieko 
apie szimtus tukstaneziu ku
rios turi užsiėmimus visokiose 
szakose pramonystes. Isz t uju 
moterių yra du milijonai ku
rios yra vedusios.

Persitikrino jos kad yra ne
galimu daigiu paimti dažiure- 
tojus del ligoniu del savo szei- 
mynu ir duoti gera, isžaukleji- 
ma vaikams be pinigu nes už- 
darbei vyru ant to nepavelina 
ir neužtenka ant įtuju “zbit- 
ku.” Ne taip buvo senovės lai
kuose.

Buvo laikai kada šluboje 
buvo užtektinai darbo ne tik 
del vedusios moteres bet ir dėl-1 
senmergių ir bobutes. Szia
dien mažai darbo randasi del 
vienos moteres namie todėl ne
turėdamos užtektinai užsiėmi
mo, yra. priverstos jeszkoti jo 
bizniavam sviete.

Bet randasi daugelis tokiu' 
atsitikimu kur motinos nesi
randa namie kad buna bledin- 
ga intekme ant vyro ii- vaiku o 
bet yra priverstos eiti in darba 
kad prigialbet vyrams ant už
mokėjimo naminiu iszlaidu.

Neprivalome užmirszt kad 
nors moteres užsiima visokiais 
darbais bet didesne dalis isz ju 
neapsileidžia savo naminiam 
darbe ir iszauklejime savo vai
ku.

Bet sziadien daugelis mote
rių, nors ir nereikalauja, -dirbti, 
užima vietas vyru vien tik kad 
turėti užtektinai pinigu ant 
nusipirkimo sau pavedu.

| i:

Senovės laikuose, kada ne
buvo kitokio darbo, seni sav- 
mylei ir troksztanti garbes val
dytojai ir ponai vare savo pa- 
donus ir nevalninkus prie dar
bo statyti piramidus, palocius, 
pomnikus, antgrabius ir mald- 
namius. Buvo tai geriau del ju 
padonu ir geriau del ju paežiu 
nes bedarbe yra priežastim vi
sokiu herimaseziu ir piktumu 
del abieju.

Kariuomene, kuri nieko ne
dirba per ilga laika, stojasi pa
vojinga del sklypo ir valdytoju 
nes turėdami daug laiko aut 
rankos, pradeda pasikelinet ir 
sukelti revoliucijas. Jeigu ka- 
reivei nekariauja, tai turi la
vintis ir musztravotis. Aiszkus 
dalykas kad piramidai buvo 
be jokios naudos, kaipo ir mil- 
žiniszki karaliszki antgrabei 
bet darbo buvo visiems ir visi 
buvo užganadinti kaip szia
dien ant WPA.

buvo ir tokiu kurie prisidėjo 
su savo prideczkais (komenta
rais). Geda brolycziai. Ang- 
liszki laikraszcziai kitaip ap- 
mansto mirti -savo draugo-laik- 
rasztiniriko bet Liėtuviszki 
laikraszcziai turi paprotį in- 
žeisti mirusi. Juk reikia atsi
mint ant žodžiu: “ De mortuis 
nil nisis bene.”

TEISINGO DARBO
STANDARDU INSTA

TYMO ANTRAS
METAS

Davadai parodo buk naujas 
gyvenimas permaine labai no
tares o ypatinkai czionais Ame
rikoj kur likos iszrasti visokį 
iszradimai ir pagerinimai.

Acziu visokioms prietaisoms 
ir mokslo būdams apie augini
mą vaiku ir dažiurejima ligo
niu, kasdien naminis darbas 
sumažėja todėl moteres pradė
jo jeszkoti kitokiu užsiėmimu. 

\ .Pagal surinktas, tikras žines 
del Suv. Valstijų, randasi asz- 
tuoni milijonai moterių kurios 
turi szioki toki užsiėmimą ar
ba profesija, Czionais turime 
moteriszku daktaru, advokatu, 
fteritištu, dvasiszkuju, inžinie

Daugeliose vietose darbelei 
truputi pasigerino, 'biznei pra
dėjo atsigaivinti, tik laikrasz
cziai kenezia daugiausia nes 
per bedarbe siuntinėjo žmo
niems laikraszti ant bango nes 
tieji prižadėjo teisingai atsily
gint, kada pradės dirbt. Ir mes, 
mieli skaitytojai, tokiu turime 
daugybe, kurie da pasiliko 
mums skolingi. Todėl, jeigu ga ■ 
lite atsilygint .su skola tai mel
džiame prisiunsti užvilkinta 
prenumerata nes ir mums sto
ka pinigu sziuose sunkiuose 
laikuose o ypatingai užlaikyti 
isz d a vy s t a 1 a i k ra sz c z i o.

Szirdinga acziu siuneziame 
visiems tiems kurie prisiuntė 
savo apgailestavimus, laisz'kus 
ir telegramas iszreikszdami sa
vo gailesti del netekimo musu 
mylimo brolio, vyro ir tėvo a.a. 
W. D. Boczkausko, iszduoto- 
jaus “Saules.” Taipgi tiems 
laikraszcžiams kurie iszreisz- 
ke savo gailesti leidėjui. Bet

Birželio menesi, 1938 m. Tei
singo Darbo Standardu Insta
tymas, visiems geriau žinomas 
kaip Algų ir Valandų Instaty- 
inai, tapo pridėtas prie Socia- 
les Apdraudos Instatymo ir 
Tautiszko Darbo Santikiu In
statymo, tikslui apsaugot Ame
rikos darbininku gerove. Ypa
tingai pietinėse valstijose daug 
stipraus pasiprieszinimo pasi
rodė bet ir sziadien ežia, ir ten, 
žmones instatymu nepatenkin
ti, bet nepaisant to visko, in
statymas su mumis pasiliks.

Federaliai teismai dviejuose 
atsitikimuose užlaikė Teisingo 
Darbo Standardu instatymo 
konstitucijonaliszkuma. Jung. 
Valstijų Distrikto Teismas Il
linois Valstijoj rado kad musu 
szalies žmones nenori mažesniu 
algų už paskirta laipsni, kuris 
pavėlina žmoniems pusėtinai 
gerai gyventi. Netinkamos al
gos lieczia netik darbininkus 
bet ir apielinkes.

Sziadien svarbiausia prob
lema sanryszyje su szita legis- 
lacija yra varžingas instatymo 
užlaikymas. Instatymo mini
mumo algos ir maksimumo va
landos nebuvo toks 'baisus da
lykas koks jo prieszai tikėjo 
kad bus. Keliose valstijose, 
ypatingai New Yorke, pastan
gos buvo dėtos in vesti valstisz- 
kus algų ir valandų instaty- 
mus, apsaugojimui darbininku 
vietiniu industrijų, kuriu pro
duktai nesiuneziame tarpe val
stijų.

Minimumo Algos. y
Kada instatymas inejo ga

llon, Spalio menesi, 1938 m. jis 
nustatė algų minimumo rata 
isz 25 centu in valanda. Nuo 
Spalio 1938 m. iki Spalio 1945 
m. Teisingo Darbo Standardu 
instatymas reikalauja darbi
ninkams mokėti nemažiaus 30 
centu in valanda ir po tam 40 
centu in valanda.

Apart minimumo algų auto- 
matiszko padidėjimo iki 40 
centu in valanda po septynių 
metu veikimo, minimumo algų 
instatymo objektyvą galima 
greiežiaus invykdintį su isz- 
davimu algų insakymo, kuri 
duoda industrijos kad minis
trą t orius, pagal industrijos ko
miteto rekomendacijų. Toki 
komitetai jau veikia nekuriose 
industrijose. Toks komitetas 
privertė iszmokejima 32% cen
tu minimumo alga drabužiu ir 
paneziaku industrijose, kuo
met kepurių amate 40 centu mi
nimumas buvo rekomenduotas 
nekuriose szakose.

Maksimumo Valandos. .» >, •.... .
, Nuo Spalio 1939 m. iki Spa

lio 1940 m. darbdaviai, po In
statymu, privalo ju darbinin
kams mokėti laika ir puse virsz 
regulariszkos ratos^ už dau
ginus 42 valandų iri sanvaite. 
Po tuo laiku, užmokėjimas

virsz-laiko rūtos yra reikalau
jamas už visa darba virsz 40 
vai. iii sanvaite. Kongresas sto
vi už minimumo alga isz 40 
centu iii valanda ir 40 valandų 
maksimumo darbo sanvaite.

Yra daug industrijų kur to
kios minimumo algos ir maksi
mumo valandos buvo insteig- 
tos priesz invedima szito in
statymo. Kiton pusėn, yra la
bai daug industrijų, ypatingai 
pietinėse valstijose, kurios nie
kad nemokėjo minimumo algų 
ir dar'bo diena isz 10 ar 12 vai. 
nėra nepaprastu dalyku. Tai 
nuo tokiu industrijų daugiau
sia protestu priesž Teisingo 
Darbo Standardu instatyma 
ateina. Mažiaus protestu gauta 
priesz Instatymo vaiku darbo 
aprūpinimus, kurie sulaiko 
■nuo tarpvalstiszkos komerci
jos tavoms, kurie gaminami 
insiteigose kurios samdo maža- 
meczius 14 m. amžiaus, arba 
mažameczius 16 metu amžiaus 
kuriu darbas juos sulaiko nuo 
mokslo, arba mažameczius tar
pe 16 ir 18 metu, dirbant pavo
jingu ose u žsi em i m u ose.

Instatymo Peržengejai 
Baudžiami.

Yra tam tikras “Algų ir Va
landų” Skyrius prie Darbo De
partamento, kuris užlaiko algų 
ir valandų standardus. Pirmu 
metu skyrius gavo suvirsz 18,- 
000 skundu. Instatymo peržen
gejai sutiko užmokėti apie 80,- 
000 darbininku viena milijoną 
doleriu užsivilkusiu algų. Ne- 
kurie darbdaviai numusze ne
teisingas sumas nuo darbinin
ku algų už užlaikyma, kamba
rį,' maista ir kitus parankumus.

Nekurtuose atsitikimuose, 
rekordai iszkraipyti kad ap
dengus instatymo peržengi
mus. Nekurios kompanijos nuo 
darbo atstatė darbininkus, ku
rie pasiuntė skundus, kas yra 
peržengimu instatymo.

Skundai nuo darbininku prie 
vietiniu industrijų in szali pa
dėti nes instatymas lieczia tik 
industrijas, kurios produkuoja 
tavorus tarpvalstiszkai komer
cijai. Daugumoje atsitikimu 
darbdaviai susitaiko su darbi
ninkais užmokėdami užsivil
kusias algas. 1939 m. net 63 kri- 
minaliszku atsitikimu apskus
tieji buvo nubausti ir priversti 
užmokėti prigulinczius pinigus 
ju darbininkams. F.L.I.S.
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Kas Darosi Kožna 
Minuta

§ Beveik 200 fabrikuose, 
czionais .Amerikoj, .yra iszdir- 
bama visokiu grajinimo in
strumentu kožna minuta. už 80 
doleriu.

Amerikoj neregiai siun
ezia už dyka du .laiszkus per 
paczta ir aplaiko po du laisz
kus kas minuta.

§ Amerikonai myli turėti 
lygius veidus todėl sunaudoja 
kas minuta po 100 doleriu ant 
skutamųjų peiluku arba brit- 
vu.

§ Amerikonisztki automobi
listai sunaudoja kas minuta po 
200 spark plogu automobi
liams.

§ Mes pirkinejame kas mi
nuta-visokiu gyduolių už 400 
doleriu.

§ Kas minuta isz Kubos 
iszsiuncziama po 75 cigarus in 
Amerika.

SKAITYKITE ‘ ‘ SAULE ’ ’

į^ITADOS gyveno žmogus ku
ris turėjo tris sūnūs, isz ku

rui jauniauses vadinosi Paik- 
szas, kuris buvo nuo visu isz- 
juoktas. Viena diena tė
vas liepe vyriausiam sunui 
eiti in girria prikirst malku 
b priesz ėjimą, motina davė 
jam pyraga ir bohka vyno 
idant nekenstu bado ir tu
rėtu kuom pasidrūtint laike 
darbo. Kada atėjo in girria, 
pasitiko su mažiuleliu žmoge
liu kuris atidavė jam laba die
na ir tarė:

— Duok man truputi savo 
valgio ir gerymo, esmių labai 
isztroszkes ir iszalkes.

— Atiduot tau mano vyną ir 
py raga ?

— Turiu pats mažai ir taip o 
su tavim nesidalinsiu,^— atsa
ke piktas vaikinas.

Palikes žmogeli nuėjo toliau 
in girria. Kada pradėjo kirsti 
medi, kirvis paslydo ir insikir- 
to iii ranka taip, jog turėjo nu- 
siduot namon.

Po tam antras sūnūs nuėjo 
in girria ir patyko mažiuleli 
žmogų kuriam ir atsako gery
mo ir valgio o kada pradėjo 
kirst medi, insikirto in koja ir 
turėjo sugryžti namon.

Tada tarė Paikszas:
— Teveli, leisk mane in gir

ria kirst medžiu.
Bet tėvas užpykęs, iszkolio- 

jas Paikszuti ir davės kėlės 
kumszczias per peczius paszau- 
ke!

— Ka tu kvaily darysi gir- 
rioje? Da sau galva nusikirsi! 
Tavo -broliai, kurie yra iszmin- 
tingi, save pasižeide o tu da 
nori su kirviu eiti? Bet Paik- 
szutis taip ilgai prasze pakol 
gavo pavelinima eit. Na ir isz- 
sirenge. Motina davė bunka 
vandens ir pyraga pakepta pe
lenuose. Kada Paikszutis inejo 
in girria, pasitiko su žmogeliu 
kuris tare in ji:

— Duokie man truputi savo 
pyrago ir vandenio. Esmių la
bai iszalkes ir isztroszikes.

— Mažai turiu žmogeli bet 
ka turiu tai tuom pasidalinsi
me. Atsisėdo abudu ant kelmo 
o kada iszsieme pyraga. ir van
deni, tuojaus pastojo isz van
denio geras vynas o isz pyrago 
puikiausia duona. Kada paval
gė abudu, žmogelis tare in 
Paikszuka:

— Už tavo gera szirdi jog
jog pasidalinai su manim, duo
siu tau gera giliuki. Tenais sto
vi senas medis, nukirsk ji o 
szaknyse rasi ka tokio kas tau 
atnesz laime ir turtą. — Tai isz- 
tares žmogelis isznyko.

Paikszukas nuėjo pas medi 
o : kada nukirto ji, paregėjo 
szaknyse sedinezia sidabrine 
žasi. Paemes žasi po pažasezia, 
nuėjo in karezema kur ketino 
pernakvot nes namon jau ne
norėjo eiti. Szinkoris turėjo 
tris dukteres kurios paregeja 
sidabrine žasi, norėjo dažinot 
kokis tai do pauksztis ir ka- 
necz norėjo gauti viena isz si
dabriniu plunksnų. Pastanavi- 
jo per tai nakties laike, kada 
Paikszutis užmigs, viena isz 
plunksnų isztraukt. Vyriausia 
isz dukterų atėjo nakties laike 
ir vos dalypstejo žasi, prilipo 
prie jos, rodos prikaustinta. 

! Atėjo ir antra ir jai taip pat 
atsitiko. Paregėjus treczia, jog 
abi sesers stovi prie žąsies ir 
szaukia ant jos idant ja,s ati

trauktu nuo žąsies, adbego bet 
vos toji dalypstejo sesers ir to
ji prilipo prie ju ir taip visos 
trys stbvejo prie žąsies per vi
sa nakti.

Ant rytojaus atsikėlęs Paik
szutis paėmė žasi po pažasezia 
ir ne nedirstelejaS ant stovin- 
cziu seserų iszejo isz kareze-' 
mos o merginos paskui ji. Taip 
eidami visi ėjo per laukus te- 
naitinio kunigo kuris parege- 
jas savo parapijonkas began- 
czias paskui vaikina, p'aszali
ke:

— O-gi jus'besarmates, riesi- 
sarmatinate bėgti paskui vai
kina per kaima? -— O norėda
mas atitraukt paskutine mer
gina, pats prilipo prie jos i” 
turėjo eit paskui Paikszuka. 
Bėgdami taip toliau paregėjo 
zakristijonas savo prabaszcziu 
bėganti paskui mergina ir pa- 
szauke:

— O-jei! jegamasteli, sarma- 
tykites bėgti, juk da turime 
vienas kriksztynas sziadien ir 
paemes kunigą už-sutonos pats 
prilipo prie jo ir turėjo bėgt 
drauge su kitais. Kada, taip 
penkiese bego, užtiko juos du 
bernai kurie ėjo per lauka, su 
grebleis ant pecziu. Kunigas 
paszauke ant ju idant atitrauk
tu ji nuo merginu o kada tieji 
stengėsi ji atitraukt, abudu ir
gi prilipo prie jo ir zakristijo
no. Dabar jau septyni bego 
paskui Paikszuka ir sidabrine 
žasi.

Eidami per koki laika, užėjo 
in dideli miestą kur karalius 
turėjo vienatine duktere ku
rios niekas negalėjo prajuokink 
per ka karalius apszauke po 
visa karalysta jog kas prajuo
kins jo duktere, aplaikys ja už 
paezia ir puse jo karalystes. 
Iszgii-des tai Paikszutis nusi
davė pas karalių su sayo ste
bėtina procesija o kada duktė 
karaliaus paregėjo septynes 
ypatas priverstinai einant pas
kui viena kita, pradėjo taip 
juoktis jog vos netruko isz juo
ku. Per tai Paikszukui kara
lius prižadėjo atiduoti ja už pa
ezia. Bet karaliui nelabai pati
ko tokis žentas o idant galėtu 
nuo jo atsikratyt, nutarė už
duot jam tris užduotis. Kara
lius pasakė jam jog jeigu atves 
toki žmogų kuris iszgertu visa 
skiepą vyno, tada gaus jo duk
tere už paezia.

Paikszukas atsiminė apie 
maža žmogeli o nubėgės in gir
ria paregėjo toje paezioje vie
toje sėdinti žmogeli susirūpi
nusi labai o Paikszutis paklau
sęs jo kas jam kenkia, tasai at
sake jam:

— Esmių labai isztroszkes, 
vanduo mane neužganadiua, 
dabar tik iszgeriau bertaini vy
no bet ka tokis laszelis ženkli
na man?

— Asz tave galiu užganadin
ti; jeigu eisi su manim turėsi 
gerymo invales — atsake Paik
szutis.

Ir nuėjo abudu tiesiog in ka - 
raliszka skiepą. Žmogutis atsi
sėdės prie vienos baczkos isz- 
gere in akimirksni ir ta pati pa
dare su visom iki iszgere visas. 
Tada Paikszutis vėla prasze 
duktere už paezia bet karalius 
pasakė jam jog jeigu atves 
žmogų kuris suvalgys kaina 
duonos, tik tada aplaikys duk
tere. Paikszutis neilgai vilki
nes Vela nubėgo in girria kur 
paregėjo sėdinti žmogeli apsi
juosusi pilvą su diržu ir su nu
budusiu veidu kuris kalbėjo:

— Ka tik suvalgiau pilna pe
cziu pyragu bet ka tai ženklina 
jeigu žmogus taip yra iszalkes 
kaip asz? Mano pilvas beveik

tuszezias, per ka .turiu apsi- 
juost idant nepaireziau o galiu 
da numirt isz bado.

Paikszucziui tik tokio ir rei
kėjo todėl nudžiugęs, paszauke:

— Kelkis greieziau ir eikis > 
su manim o turėsi valgio inva- 
les.

Tiesiog nuvede žmogeli pas 
karalių kur buvo pakeptas mil- 
žiniszkas kalnas isz duonos. 
Žmogelis, atsigulęs ant jiilvo, 
pradėjo kramtyt duona ir pa
kol saule nusileido jau duoni
nio kalno nebuvo matyt.

Dabar Paikszutis vela parei
kalavo dukters už paezia bet 
karalius da uždavė vietia’’už
duoti o tai tokia: jeigu jis ka
raliui pristatys toki laiva. ku
ris plauks ant vandenio ir eis 
ant žemes, tai tada aplaikys jo 
duktere už paezia.

Paikszutis vėla nusidavė in 
girria pagelbos jeszkot nuo 
žmogelio. Užtiko ji sėdinti ant, 
kelmo, su kuriuom pasidalino 
su savo maistu. Paregejas ji ir 
atsisveikinęs su juom, tarė 
žmogelis:

— Valgiau už tave ir geriau 
ir duosiu tau laiva kokio ka
ralius sau reikalauja o tai vis 
už tai jog nebuvai tokis sko
pus kaip tavo broliai, kurie ne
norėjo su manim pasidalint sa
vo maistu ir gerymu.

Žmogelis liepe jam eiti prie 
mariu kur laivas lauks ant jo 
o kada Paikszutis priplaukė ■ 
prie kraszto, karalius parege
jas laiva jau negalėjo nuo savo 
žodžio atstot. Atidavė jam duk
tere už paezia o po smert seno 
karaliaus apėmė jo sostą ir 
vieszpatavo iszmintingai o sii 
savo paezia gyveno linksmai 
iki vėlybai senatvei. (’Cralas.

NAUJA MALDA-KNYGA: 

“Jėzus 
ManoPagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

-—t—.
Yra tai vardas Naujos 

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

*

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

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

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., .f 
MAHANOY CITY, PA., U.SJU
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C. F. RĖKLAITIS
Mahanajaus Isztikimiausis Graborraa 

:: Geibiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:

-
r y

*

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefonas 532-7- - -

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . ... 25«,

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
Adresas: W. D. Boczkauskas-Co., 

Mahanoy City, Pa, %
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BUVO tai pavasaris'. Sma- > 
gi ir linksma, diena pa- • 

, , , . vasario gaivino szirdis. ' 
Tiktai tūliam kup- 

ežiui nebuvo linksma 
nors tai buvo laikas 

kas pavasario. Turėjo jis savo 
puiku dvareli, labai puikei in- 
rengta ant augsztesnes vietos 
szale miesto San Francisco, 
Amerikoj.

Ligoni neramino kvapsnis 
•žiedu, nelinksmi.no cziulbeji- 
mas paukszteliu, ne skaisti 1 
tszviesa sauleles kuri per lan
gus szviete.

— Karoliau, uždarykie Įau
ga! Szviesa saules ir sziluma 
pavasario nepasveikys mane.

Karolius pasikėlė. Buvo tai 
ligonio sūnūs. Jaunas ir pato
gus vyrukas su skaiseziu veidu 
ir mėlynom akimi, nuleido sun
kius rolosus nuo langu ir buvo 
tamsoka kambaryje ligonio.

Karoliau, sėsk prie manės! 
Jau mano adynos gyvasties pa
skaitytos kuriose galiu su ta
vim pakalbėti. Daktaras man 
apie tai atvirai pasakė.

Sūnūs sėdo ant kraszto lovos 
ligonio.

— Ka tu ant to pasakytum 
jeigu asz nuo tavęs pareikalau- 
tau idant po mano smert su- 
gryžtum in Lenkija? — taip 
■pradėjo ligonis kalbėt.

Su skausmu paszoko Karo
lius n esi t i k ėda m a s - tuki ns- Im i - 
bos.

— Ar in Lenkija? Asz?
— Taip: —ar nemyli Lenki

jos?
— Ne! taip pat kaip ir tu, te

ve. Negaliu mylėti žemes tos, 
kurioje mano tėvai negalėjo tu
rėti vietos. Negalėjau niekados 
ito suprasti ir nuo motinos jog 
da tankei ji pageidavo ir mylė
jo ta szali kur turėjo tiek daug 
ergeliu.

Kavolius vėla, sėdo ant kėdės 
prie lovos.

— O ar tu žinai apie tai jog 
da turi sesute ?

Karolius dirstelėjo ant tėvo 
su netikyste. — Būdamas d a 
mažu vaiku girdėjo po teisy
bei apie tai bet paskui nustojo 
motina apie tai kalbėti.

: į — Ar da ji yra gyva ? — at- 
y siduses paklausė vaikas.
Į —■ Gal, o gal jau ne! Asz už
draudžiau apie tai kalbėti nes 
motina konia alpo nuo sopuliu 
szirdies, kaip pasakodavo apie 
dukriuke.

Alinus; pasilenkęs paėmė te- 
| yui už rankos.
v. — Ži^aiį gerai, i manoiKaro- 

C liau,\k^|p asz mylėjau' sąVd-.te-' 
vyif&f’Kada užėjo 1863'melas, 
pasidaviau pristodamas prie 
revoliucijonieriu ir net. buvau 
vadu pasikeleliu. Armija musu 
liko sumuszta o asz turėjau 
bėgti in užrubeži. Jeigu butu 
mane nutvėrė, nebueziau gyvu 
iszlikes. Paczios brolis pasirū
pino pinigu ant pabėgimo. Po 
svetima pravarde ir persiredes 
pribuvau in Hamburgą. Moti
na jau tenąis lauke ant manes 
drauge su tavim ir ant maža 
tavo sesute. Trumpai priesz 
ėjimą ant laivo, atsiskyreme 
kad kas nenužiuretu. Motina 
ėjo su tavim o asz su maža duk
riuke. Ant kart, kada buvau ne
toli laivo, paregėjau veidą

sznipuko o tu buvo nemažai 
iszsiunsta paskui pabėgėlius. 
Jeigu butu mane pažines, bu 
cziau dingės. Liepes tavo sesu
tei eiti tuojaus paskui motina, 
pats insimaisziau in žmones. 
Už kokio laiko užėjau laimin
gai ant laivo, sznipukas dingo 
bet ir musu dukriuke dingo 
taipgi. Tuojaus didžiai susirū
pinės iszejau isz laivo nepaisy
damas ant pavojaus ir pradė
jau jeszkot jos pristovoje.

Klausinėjau žmonių kurie 
pamaryje buvo, ar kas nemate 
mažos Lemkiszkos mergiukes. 
Tame suszvilpe ant laivo. Bu
vo tai ženklas plaukimo. Juk 
negalėjau pasilikt. Jeigu bu- 
cziau pasilikęs, bucziau dingės 
o pati su tavim butu nuplau
kus in svetima szali. Todėl su- 
gryžau ant laivo. Persiemimas 
motinos buvo nesvietiszkas. 
kada be dukriukes sugryžau. 
Nurasziau tuojaus isz Ameri
kos pas szvogeri idant padary
tu storone jeszkojimo dingu
sios dukreles. Padare jis viską, 
kas tik buvo jo pajiegose bet 
buvo ant tuszczio, —- dingo kai 
vandenyje. Musu kūdikis din
go ant visados.

Man Amerikoj ėjosi visuose 
užsiėmimuose gerai ir visur tu
rėjau gerus uždarbius. Bet ne- 
užmirszau ir apie nuolatini 
jeszkojima tavo sesutes nes ir 
būda ant to turėjau. Bet viskas 
buvo ant tuszczio. Motina nie
kad negalėjo to užmirszt ir ne
perėjo jai skausmas. Jai mirsz- 
taneziai prižadėjau jog sugry- 
sziu in Lenkija‘idant pats užsi
imti jeszkojimu. Kada caras 
iszdave ukaza jog valia vi
siems sugryžti, tada asz galė
jau sugryžti in tėvynė; Kada 
jau pradėjau rengtis, apsirgau 
ant gero; del tavęs dabar pave
du valia motinos ir mano. Ne
bus taip lengva dabar po 25 
metu surast bet prižadėjimas 
duotas mirsztancziai motinai; 
turi būti dalaikytas. Yra tai 
privalumu del biednos numi
rusios.

Karolius stojo ir padavė ran
ka tėvui, tardamas: — Prižadu 
tai padaryti del tavęs, brangus 
te ve! Visas pajiegas dėsiu 
idant dingusia sesute surasti.

Ligonis meilei in sunu žiurė
jo ir linksmai suspaudė ranka. 

’ —Kada'sugryžszi iu Lenki-
1 ja pasvėikyk mano brangia že- 
‘ me nuo manės. Amerikoj pra- 

lobau bet įjorecziau labai nu
mirti savo žemeje.

Buvo tai graudus žodžiai nes
- ' . ■‘t4*--. ‘-’te’.. " 'ftai•' buvo isz ■ mirsztanczio du- 
szios. y,.

In dvi nedeles po tam numi- 
me kuczius ir velinimai mirsz- 
tainczio nebuvo da iszpildyti.

Viename nuoszaliniame kai
melyje, tarp kalnu, buvo szia- 
dien labai -krutu, daugiau negu 
visados būdavo.

Kožnoje grinezioje ta pati 
kalbėjo jog ju geras prabasz
czius nukdliavo in Hamburgą 
in kur pribuvo jo giminaitis isz 
Amerikos in sveczius.

Giminaitis, po teisybei, ne
pribuvo bet parvežė kunigas 
prabaszczius su savim kitokia 
sveczia — mažiuke gelton-

|l\ad del jos vyro gerai einasi, 
In banka po kelis szimtelius 

padeda,
Mat urvoje pilna visada,
Bobele in szilkus rėdosi,

Priesz visus gyrėsi,
Kad graszio daug turi, 

Tai ir isz aukszto ant kitu 
žiuri,

Bet viską kvaraba kada griebs, 
Kaip velnes viską užgriebs.

Tylėk, sesute! — tarė Jo- 
„v.. nukas, užimdamas su delnu jai 

kunigo] burna. — Motinėlė miega.
Su baime apsidairė Mortele 

ir pamate jog motina užmigo 
sukniubus ant galo, nuvargus 

ponas' ergeleis ir rupeseziais.
I — Ka tau pasakysiu, — kal- 

vvrukas. bėjo vaikinėlis sznabždedamas, 
Genaus jam patiko už kalinio- — katekizma mums labai gra- 

mergina, žei kalbėjo apie gerybe tojo 
prabasz- Kūdikėlio. Del to-gi eisiu tuo- 

Prabaszczius jau nuo'jaus in bažnyczia ir papraszy-

sugryžta. Janina užaugo ant 
patogios mergaites ir buvo 
džiaugsmu del sesers I

j prabaszeziaus.
i Nuo kokio tai laiko in ta ty
kia szali pribuvo maliorius isz 
Krokuvos, kokis tai 
Radvanskis, žmogus jaunas, i 
patogus ir smagus 1

plauke mergaite o kada parve
žė, pasakė jog jau yra namie.

Kunigas rado maža mergai
te Hamburge, verkenezia ant 
ulyczios ir szankenezia: — Ma-| 
ma, mama! — ir lakstė in visas 
szalis o motinos nerado.

Gera ir jausli szirdis pra
baszeziaus negalėjo to nukenst. 
Prisilenkęs prie kūdikio pa
klausė kur buna jos tėvai.

— Nežinau ta, — atsake su 
verksmu mergaite, pagriebus 
už rankos kunigą, rodos pri
jausdama jog rado prielanku 
del saves, kalbanti Lenkiszkai.

— Ketinome toli, labai toli 
plaukt. Ėjau su tėvu, kuris 
man pasakė kad greicziau nu- 
begeziau paskui motina, o jis 
pats netrukus paskui pribus. 
Asz motinos neradau ir levo 
taipgi nemaeziau ir dovanai jo 
jeszkau.

Ir vela pradėjo graudžiai 
verkt.

Kunigas paglostė veideli asz- 
aroms apsiliejusi ir ji nuszluos- 
te. Paskui malonei tarė: — Ne
verk ! Asz tavęs neapleisiu kol 
surasime tėvus!

Mergaite prisiglaudė prie 
kunigo ir žiurėjo jam in akis su 
pilnu pasitikėjimu.

Kunigas prabaszczius su
gryžo namon o su savim parve
žė mažiuke Janina o kada vede 
su savim nuo stacijos geležin
kelio, mergaite dairėsi po ne- 
pažinstama aplinkine.

— Nu-gi, kunige broli, — 
ka tu ežia dabar parvežei? Jau 
ta tavo szirdis surinktu visus 
sieratelius isz viso svieto! — 
Taip 'kalbėjo sesuo prabasz- 
cziaus pusiau su piktumu o vie
nok pilna džiaugsmo del tos 
auksines szirdies savo mylimo 
brolio.

Apsakė jis trumpai istorija 
apie taja mergaite ir dadave 
ant pagalios jog nutarė laikyti 
ja prie saves.

— Ne szis, ne tas, tai ka mes 
pradesiine su tokia mergaite! 
Juk abudu ne esame taip jauni 
o tu taip mėgsti tykumą ir pa- 
redka namieje.

— Gal Dievas padės tame vi
same. Žinojau gana gerai jog 
tu be zurzejimo neapsieisi bet 
tavo, gera szirdele apsimalszys. 
O ant galo, kas žino, gal netru
kus atsiras ir jos tėvai.

— Ar taip broli kunige mis
tini? Na .tai • paskui turėtume 
jiems atiduot, ja?

Tieji žodžiai buvo isztarti su 
nuliudimu o kunigas prabasz
czius atsisuko ir nusįszypsojo. 
Žinojo gana .gerai būda savo 
sesers, kaip ji prisirisza prie 
sierateliu.

Kada vakare sesuo kunigo 
paguldė mergaite in lovele, nu
žvelgė ant jos kaklo, ant len
ciūgėlio, auksini medalikuti su 
paveikslu jaunos moteres, ku
ris tai paveikias buvo stebėti
nai panaszus in veidą mergai
tes.

Janinka pridėjo medalikeli 
prie lupeliu ir 'bueziuodama ji 
kalbėjo: — labanakt, motinėlė! 
labanakt!

ta aplinkine patogi 
augytine kunigo 
cziaus. 1

I keliu metu silsėjusi ant kapi- 1 
'iiiu tarp Savo aveliu o Janina 
įgyveno prie nebaszninko se- ! 
sers nusisamdę stuba nuo gas- 
padoriaus.

Toji tai senuke vos nevos ' 
pavėlino jiems sueiti in pora. 
O kada gerai apsvarstė, nutarė 
jog gal ir jos ne ilgas bus gyve- ' 
nimas tai Janina, pasilikus vie
na, nežinotu ka pradėt ant svie
to.

Maliorius susivineziavojas 
sugryžo in Krokava ir ten ap
sigyveno. Abrozus per ji numa- 
liavotus visi noringai pirkinė
jo per kai jie puikei gyveno.

Ant kart — kada jau puikei 
ėjosi del jaunos poros — atėjo 
smertis ir isztrauke isz ju tar
po brangu ir mylima tęva.

Jauna naszle tokiu budu li
kosi pati viena su dvejetą vai
keliu ir dabar turėjo rūpintis 
apie užlaikyma ju. O vienok 
Jonukas ir Mortele buvo del jos 
didžiausiu skarbu ir pasaldini
mu sunkiuose kentejimuose. 
Vien tik del ju dabar gyveno 
nes tai buvo vienatiniu paliki
mu jos nebaszninko vyro.

Maliorius per trumpai ant 
svieto gyveno tai negalėjo su
dėti turto; — reikėjo intaisyti 
viską, kas tik reikalinga tai ne
mažai 'kasztavo.

Janina, naszle, turėjo rūpin
tis apie uždarbi. Turėjo ranko
se puiku arnata siuvinėjimo, 
dabar norėjo isz to nauda turė
ti. Nusidavė in kelis kromus 
bet visur jai atsake jog turi in- 
vales darbininkių kurios dir
ba gerai ir pigei.

Janina greitai apsižiūrėjo 
jog turi labai paezedžiai gy
venti. Paėmė pigesne šlubele ir 
tuojaus insikrauste in ja. Ant 
galo, po ilgo jeszkojimo gavo 
užsiėmimą bet suvis mažai ga
lėjo uždirbti, nors tas dalbas 
buvo du kart vertesnis.

Musu naszlele sukudo ir i$z- 
balo. Ir mažiuke Mortele daug 
jai rupesties : pridavė. Btivo 

: silpna ir liguista mergaite to- 
: del-gi trumpame laike iszdave 

paskutinius pinigus ant dakta
ro ir aptiekos.

Apsunkinta darbu motina ir
gi apsirgo. — Po teisybei negu
lėjo lovoje bet netiko prie jo
kio dąi’bo, suėmė visa nebega
le. Nuėjo pas daktara kuris 
prigulincziai apžiurėjas nuta
rė jog jhserga nuo persidirbi-, 
mo! taip; toliąus negali dirbti • 

• jeigu nendri numirti ir vaiku ■ 
neapsieratyt!

Janina nieko ant to neatsa
ke. Ne dirbt?! —pamislino su- 
gryžus namo. O isz kur paimti 
szmoteli duonos kad gyvasti 
užlaikyti? Dieve mielaszirdin- 
gas, gelbek mane ir mano vai
kelius! Rytoj bus Kuczia, 
priesz Kalėdas. Priduok man 
ir mano vaikeliams pagelba!

Vaikai stovėjo prie lango ir 
žiurėjo kaip saule nusileido ir 
žvaigždeles pradėjo rodytis. j

— Motinėlė, toji didele szvie- 
si žvaigžde, nuo kurios musu 
tėvelis ant mus žiuri, tai jau 
pasirodė. Ateik tik ir pažiu-

Skubei bėga dienos, menesei 
ir metai, lygiai kaip vilnys ma
riu, kurios atplaukia ir vela rėk! — paszauke mergaitė.

siu tojo Kūdikėlio idant apdo
vanotu mudviejų motinėlė 
sveikatele tai kitokios dovanos 
nenorėsime. Ar taip bus gerai?

Sesute linktelėjo su galvele 
ant ženklo sutikimo.

— Taip, tik greicziau eikie!
(TOLIAUS BUS)

Pabandykite Szita Re
ceptą Del Rumatįzmo

raudonųjų pipiru
1 uncija,

Daug žmonių serga rumatiz- 
mu ir kenezia baisias kanezias 
nuo jo. Žmones nekarta mus 
užklausia ar randasi kokios 
gyduoles ant rumatizmo, na ir 
ant giliuko iszskaiteme vie
nam medikaliszkam laikrasz- 
tyje apie sena gyduole kuria 
iszrado kokis' tai daktaras 
Chase ir buvo labai pasekmin
ga gydyti rumatizma. Žinoma, 
mes negvarantiTojame už jos 
pasekme tiktai paduodam kaip 
ja padaryti o vadinasi Dr. 
Chase auksinis aliejus arba 
stiprus kamparinis tepalas.”

Nųsipirkie kamparo szaki 
(gum camphor) 2 uncijas, alie
jaus merumo (origanum), bui- 
les (hemlock), sasafrasso ir 
tinktūros
(cayenne .pepper) 
kajepato (aliejum cajeputi), 
tarputino, spirito, kloroformoš 
ir sulfuriszko etero (sulphuric 
ether) po uncijos, geriausio 
alikoholiaus puse kvorios; ge
rai sumaiszyk o nevartojant 
laikyk gerai užkimszta.

Nuo rumatizmo, dideliu 
skausmu ir t.t., užpilk ant 
skaudanezios vietos ir ant del
no ir subraukyk getai, užpi
lant tris ar keturis kartus kož- 
no braukimo; jeigu.yra gali
ma, laikyk ranka uždėjus ko 
perdegins. Daryk taip ryta ir 
vakara, arba jeigu didelis 
skausmas,, tai ir per piet.

O gal szitas maiszymas ir 
palengvins skausmjis kenezian- 
'tiems ant rumatizmo ir kitu 
kaulu gėlimo. — Iszbandymas 
mažai kasztuos o gali ir pri- 
gialbet.

Norints sžirdi skauda nete- 
<us mano meisterelio bet gy
vieji turi neapliauti dirbti ir 
gyventi toliaus pakol juos Die
vulis nepaszau'ks in savo kara- 
ysta. Todėl ir asž turiu tran

kytis po svietą po palaidoji
mui mano meisterelio, rinkti 
žinutes ir jums padainuoti. Po 
pasilsiui keliu dienu ir aprau
dojimo mano meisterelio, trau
kiau vela in svietą ir surinkau 
jums sekanczias žineles:

Isz Filadelfijos sesutes dvi, 
Davatkėlės abi, 

Magdute ir Petronėle, 
Ir da svetima Anele,

Kaip pamato pas ka neszant 
alų,

Pradeda tauzyti be galo, 
Kad tai jaunikis fundina, 
Kad moterėles negražei 

gyvena.
Negražu taip kalbėti, 

Melagingus daigius skelbti, 
Ne tiktai moteres ir merginas 

apkalbinėja,
Visokius niekus užmetineja, 

Jos žino kas ka verda,
Kisza nosis in visu darba, 

Po miestą liežuvius neszioja,
Geriausius žmones aploja, 

Pasiliaukite, nes tai negražu,
Ir gausite su koczelu.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
eur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote save-gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

Skaitykite “Saule”

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

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
' ' : . _ * ' .............. . ,ir l

SKAITYKITE “SAULE”

gflPNORIUS
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - S14 coliu ploczie

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

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

Jau vyrueziai gana,
Su tokia mergina, 

Jeigu nėt už penkine iszgeria, 
Tai visus girtuoklius prageria, 
Mahanojui vaikinas prie baro 

stovėjo,
Sztai mergica prie-jo priėjo, 

Sako: Matai, vienas laki, 
O manes ne nė'szauki!

Vaikinėlis isz pradžių tylėjo,
Fundyt jai nenorėjo,

■ Bet iszsieme penk-doleri, 
Sako: Gerk kiek nori.

Mergina užklausė : ar už visa , 
f liudysi? :

■ ■ Ar nesigailėsi ? '
Gerk, — kiek nori, 

Man penkine nieko nestovi. 
O-gi net nutirpau, vaikine, 
Pradėjo gert stiklais mun-

’ iszaine, į
Kaip matai, už penkine 

iszgere, ■’ i
Na ir nepasigėre,

Tiktai linksma buvo, 
Trypė, szoko o ne griuvo.

Del tokios tik karezemoje būti, 
Už penkine ant kart iszgerti,

O da nesenei pribuvo Jsz
CM. .‘.vilies, C

f. Nera.ka'. sakyt bfit ihergicos m 
tokios.

Naujas Didelis Sapnorins 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
Mahanoy City, Pa.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokia 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
muszįais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vafiJenio, 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.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

x .<-yJ.TEIPGIj.1R į- ■.

Federal deposit Insurance
Corporation

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

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

Scran t one viena bobelka mo- ] 
nopoliu intaise,

Ir jau ne viena pas save 
pataisė,

Mat kad ir laisnu neturi, 
Bet gerymu visada turi.

Jeigu kas su doleriu ateina, 
Tai tik stikleli guzutes gauna, i

O kaip padeda deszimtine, 
Tai geria, per nakti vaikine.

Kad 'geria tai geria,
Ant galo iszveme, 

Praeiti pro grindžia negali, 
Isztolo kaip skerdinyczia 

smirda,
Bobele priesz visus gyrėsi,

į Union National Bank; 
j Kampas Main ir Centre St. | 
| MAHANOY CITY, PA. |

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

. : 7?.-.c .v; -u
.aidoja kunus numirėliu. Pasamdė 

automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City

nelinksmi.no


Žinios Vietines
deganezio dortbankio, artirno- 

j je East Bear Ridge kasyklų, li
kos užtroszkintas Jonas Gro- 
chovskis, 53 metu, 237 S. Spen
cer ulyczios.

ISZ LIETUVOS Isz Visu Szaliu $2.00 Vertes Knygų už $1.00

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

NORĖJO NUŽUDYT “NABASZNINKAS 
DUKTERE

H

Wilkes-Barre, Pa. — Visos 
Szventos Trejybes parapijos 
Draugijos susivienijo rengti 
linksma vakara pagerbti savo 
kleboną Kun. J. K. Miliauska,- 
kuriam sziemet Liepos menesi 
sukanka dvideszimts-penkl

UŽMUSZE POPA
ŽENTAS UŽMUSZE UOSZVI ATSIKĖLĖ ISZ GRABO IR 

-------  I UŽMUSZE KLŪPOJANTI
POPA PRIE GRABO.

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.

Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
No. 101 Kapitonas Velnias. Fui- l 

kus apraszį mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai.

Prakeikta, meilingas kri-
apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka isa 

puses szimtmeczio, isz*
Su pa-

35c

50c

— Nedelioj Sekmines.
— Subatoje pripuola pas

ninkas priesz Sekmines.
— Pradedant nuo Panede

lio, visi biznierei nutarė laiky 
ti Czedinimo Laiko valandas 
mieste o ir mokyklų studentai 
nubalsavo laikyti ta pati laika 
mokyklose kad susitaikint su 
kitoms mokykloms. Gerai pa
darytu visi 'kad laikytųsi tojo 
laiko nes apsisaugotu daug] 
ergelio ir nesupratimo. Bankos'
ir pacztas taipgi laikys taji lai- kunigystėje.

— Stanley Miskiewich, 191 
metu, nuo Brookside uly., Ba
landžio 29 diena, trecziu kartu 
mėgino nusižudyti. Szi karta 
jis skustuvo geležte persipiove 
abieju ranku gyslas. Kaip nu
vežė in ligonbute ir aptaise 
žaizdas, (jaunuolis verkdamas 
prižadėjo tėvui jog daugiau 
taip nedarys.

Pittston, Pa. f Vincas Saka
lauskas, nuo 40 Frothingham 
uly., Browntown, Pittston 
Township, mire, ir palaidotas 
Pittston’o Szv. Kazimiero pa
rapijos kapuose. Paliko paczia t 
ir keturis vaikus.

ka.
— Gubernatorius paskyrė 

dalktara William T. Leach, 319 
E. Centre uly., Ashland, kaipo 
vyriausiu daktaru Shenando- 
rio ligonbutes in vieta buvusio 
daktaro Clifford Ulshafer.

— Gegužines pamaldos yra 
laikomos visose Katalilkiszko- 
se bažnycziose. Szv. Juozapo 
bažnyczioje pamaldos yra lai
komos Seredomis, rytais, ir 
Petnycziomis, vakarais.

— Ateinanti Nedelia yra 
paszvensta ant pagerbimo vi
su Motinu. Pagerbkite savo 
motinėlė taja diena jeigu ji yra 
gyva o jeigu mirus tai atkalbė
kite kelis poterėlius už jos du- 
szia.

— Andrius Andrew, 52 me
tu, likos skaudžiai sužeistas 
puldamas in szuita New Bosto
no kasyklose. Sužeistasis likos 
apžiūrėtas per daktara ir gy
dosi namie.

— Mahanoy City kasyklos 
pradėjo dirbti Panedelio diena 
po iszpumpavimo vandens isz 
kasyklų.

— Se’kretorka Raudono 
Kryžiaus Draugavęs, mieste, 
ponia Harriett Lockhart, atsi
sakė nuo dinsto nes keliaus in 
New Yorka ant apsigyvenimo 
o in jos vieta likos paskirta 
ponia Thomas Wren. ' a-

SHENANDOAH, PA

Bristol, Conn, f Pranas Vis- 
nieskis, gerai žinomas czionais 
lietuviams biznieris mirė. Jis 
prigulėjo prie visokiu Lenku ir 
Lietuviu organizacijų. Buvo 
Cremo ir Brockerto alaus bra
voru direktorius ir .sziaip labai 
veiklus žmogus. Laidotuvėse 
dalyvavo daug Lenku ir Lietu
viu organizacijų. Graba nesze 
And. Žemaitis, Rok. Jakavonis, 
Vincas Kavaliauskas ir polici
jos kapitonas Jaglinski. Daly
vavo taipgi visi Cremo ir Broe- 
kerto bravoru darbininkai. Ve
lionis buvo atvažiavęs isz Lie
tuvos 40 metu atgal.

C'*t Czia mirė taipgi Kazys 
Pranokus, 63 metu amžiaus, ki
lęs isz Panevėžio, ir Antanas 
Judeikis, 61 metu amžiaus.

Seinų aipskr., Punsko vals., 
Radziszkiu kaime gyveno ūki
ninkas Jonas Makauskas, kuris 
placzioje apylinkėje buvo ži
nomas kaip piktas ir labai ne
sugyvenamas žmogus. Žemes 
jis turėjo apie 40 ha., ir buvo 
gera, bet vaikai buvo priversti 

’jieszkoti uždarbiu pas kaimy
nus, nes neiszsitėko namie. 
Taip pat ir jo pati gyveno dau
giau ties Tungalaukiu pas ar
timuosius, negu savo vyro na
muose, kur visuomet buvo ne
tikra savo saugumui. —

Pereitu metu Rugpiuczio 14 
diena, negalėdamas pats su 
szeimyna apsidirbti laukuose, 
senis Makauskas pasikvietė isz 
kaimystes žentą Juozą Radžiū
ną ir dukra Albina Radžiunie- 
ne in talka. Iki pietų vis dir
bo laukuose veždami avižas, 
bet po pietų J. Radžiūnas buvo 
numatęs susivežti durpes, ir to
dėl pas Makauskus liko dirbti 
tik jo pati, t. y. senio duktė Al
bina.

Szerbinskoj, Rusija.— Arti
mam kaime Tarnogrode, atsiti
ko nepaprastas atsitikimas, k u -

t Gerai žinomas dentistas, 
Andrius Stank (Stankevi- 
czius), sirgdamas kėlės sanvai- 
tes szirdies liga, mirė praeita 
Petnyczia po piet. Velionis pa
liko viena seseri Elzbieta. Li
kos palaidotas Panedelio ryta 
su apeigomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje. Graborius Valiukevi- 
czius laidojo.

ŽINUTES

Kulpmont, Pa. f Po ligai ke
turių sanvaicziu, mirė czionais 
gerai žinomas gyventojas Jo
nas Dabulis, 60 metu amžiaus, 
nuo 1020 W. Scott uly., ir pa
laidotas su bažnytinėms apei
goms, Balandžio (April) 25 d. 
Velionis gimęs Lietuvoje, isz 
Kapcziamiesto, Suvalkų Redy- 
bos.

Paliko dideliam nuliudimia 
paczia Antanina ir sekanczius 
vaikus: Teofilia, isz Patterson, 
N. J., Joną, Jr., Damininka, 
isz miesto, Juozą, isz Mt. Car
mel, Pa,, Karoliu, isz Shamo
kin, Pa., Petra, isz Passaic, N. 
J., Vlada ir Ona namie. Pa
laidotas parapijos kapuose Mit. 
Carmel, Pa.

— Stanislovas Vaszkevicz- 
ius apskundė Susquehanna ka
syklas, reikalaudamas atlygi
nimo $55,200 už sužeidimus ko
kus, aplaike 1939 metuose, 
Rugsėjo 8 diena, puldamas in 
“manve,” nes trepai buvo ne
tinkami ir supuvia.

Port Washington, Pa. — Trys 
darbininkai likos užmuszti per 
eksplozija 45,000 galonu 'kubi
lo su aliejum, prie dirbtuves 
Berg Oils Co., myle nuo .miesto.

Minersville, Pa. — Sirgda
mas 6 metus isz rupesties, pa
sikorė Robert Mitchell, savo 
kambarėlyje. Buvo nevedes, 
paliko du brolius ir tris sese- 
res.

Philadelphia, Pa. — Palicija 
aresztavojo 60 metu amžiaus 
Wayne Bond, kuris turėjo sa
vo kambariuose net 20 kacziu.

Carneys Point, N. J. — Du 
darbininkai likos sužeisti ka-

J. Makauskas labai bijojo, 
kad nesulytu avižų, todėl ji su
erzino tariamas žento sauvalia
vimas. Pietų jis pradėjo keik
ti ir kolioti visokiais žodžiais 
dukterį, kuri bandė užtarti sa
vo vyra. Pagaliau senis tiek 
inpyko besibardamas, kad nūs! 
tvėrė ant stalo gulėjusi peili ir 
puolė prie dukters. Laimei, 
dūkte spėjo pasprukti už durn.

Laukuose sutiko įį vyra, 
grižtanti isz kaimyno, kur tas 
buvo nuėjės pasiskolinti arkliu. 
Mpteriszkes pasakojimas su
jaudino J. Rodžiuna kuris jau 
ne viena skriauda buvo patyręs 
isz uoszvio. Jis greit nutvėrė 
po ranka pasitaikiusi basli ir 
nuėjo in Makauskus. Uoszvis 
dar sėdėjo už stalo, kaip J. Ra
džiūnas inejo in pirkia ir pa
klausė, už ka jis norėjo paplau
ti po paczia o savo dukteri ? Se
nis Makauskas nebuvo inpra- 
tes, kad su juo kas taip szneke- 
tu; jis griebe nuo stalo peili Ir 
szoko prie žento. Bet žentas 
buvo staigesnis. Lazda szvys- 
telejo virsz senio, ir jis sudri
bo ant grindų. Antras, treczias 
smūgis kliuvo jau gulinežiam 
uoszviui. Tik po pusvalan
džio J. Makauskas atgavo są
mone, bet nekalbėjo. Tuoj pat 
buvo pakinkyti arkliai ir jis 
iszvežtas in Mariampoles li- 
gonbute, bet Lelionej mirė ve
žime. Taigi dabar Mariampo
les apygardos teismas sprendė

ris pervere visus gyventojus 
kaimelio, o apie ka raszo pla- 
cziai Rusiszki laikraszcziai.

Prie mirusio turtingo gaspa- 
doriaus Spiridano Sademko, 
skaitė maldas 'vietinis popas su 
mažu klapcziuku. Kada jau 
buvo pusiaunaktis, klapcziukas 
mate kaip “nabaszninkas” at
sikėlė isz grabo, szoko prie klu- 
pojanezio popo, parmetė ji ant 
grindų ir pasmaugė.

Taip pasakė vaikas, kada ji 
surado apalpusi kamputyje 
cerkves. Visa parapija tuom 
atsitikimu persieme ir ne vie
nas neperženge cerkves slenks
ti. Per kėlės dienas. Po palaido
jimu popo, pasklydo žine buk 
mirusis buvo pikta dvasia, kuri 
naktimis iszcziulbdavo krauja 
žmonių. - i ;;

Policija ėmėsi prie tyrinėji
mo, kad pertikrinti žmones 
kad tai viskas yra melagyste 
ir tamusumas žmonių. Po ko
kiam laikui pasisekė policijai 
isžtyrinet kad ta vakara lankė
si kaime kokis tai piktada
rys, o naktyje dingo isz kaimo. 
Po ilgu tyrinėjimu ir jeszkoji- 
mu, likos suimtas ir prisipaži
no, buk tai jisai pasmaugė po
pa. PrisipažinOj buk popas 
jam buvo kaltas 25 rublius ir 
ant tankiu meldimu nenorėjo 
jam atiduot, už tai nutarė po
pui atkerszyt. -Dažinojas kad 
ta nakti popas sėdės prie na- 
baszninko, iszeme lavona isz 
grabo, in kuri ipats atsigulė, o 
lavona paslėpė už altoriaus.

Popas nepažinojo gulinezio, 
nes szviesa nuo dvieju žvakių 
nedave daug szviesos. Po už- 
smaugimui popo, atvilko vėla 
lavona.ir paguldė in graba, bet 
klapcziukas to nemato, ba isz 
dideles baimes pasislėpė kam
putyje cerkves, po tam iszbego 
isz cerkves in kaima ir apsakė 
ka buvo mates.

, Bet tamsus mužikai dabar 
szalinasi nuo cerkves ir apibe- 
gineje paskalai, kad joje ran
dasi pikta dvasia kuri laukia 
naktimis, idant užsmaugt koki 
žmogų ir iszcziidbt isz jo krau-

No. 102 
minaliszka*

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuvisžku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-| pd3 jmlatuu8, V iCoZKeilO L/UO*

’ b b, 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 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, 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 kliu- 

1 tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaua 
darbininko. 182 puslapiu....... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo isatins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu...............................................15c

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

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

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

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

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Bozbaininku. 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 girrips ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................... 15c

No. 121
Valkijozai; 
ikialbtojas.

No. 123
Stebuklingas zerkolas;
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu  ......... .. 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaihinka 
62 puslapiu ..........  15c

Na. 126 Penkias isterijos 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 brole) 
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; TamS’j- 
nvs prigauna. 58 puslapiu.........lbw

No. 132 Trys istorijos apie Ai 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dal 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ,.20r

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 Keturioa istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiiuka, Lietuvos skausmai 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................. 20c

141 Keturios istorijos apie 
Paszku; Atsitikimas senam

No.
Kalvi
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Mikitas. 61 puslapiu ............... ..15c

Trys istorijas apie Trys ( 
Iszmintinga reda; Ap-

63 puslapiu...........15c

Septynias istorijas apie 
Sidabrinis

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 žųdins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokonin)^. 
Bernadina. 61 puslapiu.......... ..15 c

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 ................................................-15e

No. 150 Keturios istorijos api® 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu........... .. 15c

No. 151 Penkios istorijos api® 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Joniu
kas karalium. 61 puslapiu......... 15c

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 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............... 15c

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

No. 157 Juokingus apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 46 
poslapiu ...........................................15c

No. 158 Keturios istorijos api® 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ...... ^............ 15a

No. 160 Keturiolika istorijų *. 
p;« Po laikui; Onytės laime; Per ne
atsargumą in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk® 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, me>»« 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus ka
rius, Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus, 25®

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........26® j

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

No. 163 Penkios istorijos api® 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis: 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydu® 
vyras. 137 puslapiu.....................25c

No. 164 Septynos istorijos api® 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono 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 sziaucziaus 
didi! reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus............. ......... 15®

No. 168 Devynios istorijos, s® 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengi® 
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 istorijos a> 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszką* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas n®- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvus 
Per tamsybe in szviesa; Paritai- 
sias prasižengėlis; Duktė nulkaket* 
ežio. 121 puslapiu .,.. . i. .25®

Nr. 171 Vieniolika puiku, Istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaNa- 
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig’s 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoj;

1 Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau-

1 nikio. Suvirsz 100 puslapiu . . .. .26® 
i No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 

Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
■ puslapiu ..................................   . . .ifie

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 

! iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15<
No. 174 Trys istorijos apie Ku- 

‘ nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo- 
1 klis. 220 puslapi......................... 35a

No.1* 175 Pasiskaitimo knygele: 
. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra® 

Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
. (su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
. navymai; Eiles; Kokeis budais apga

vikai apgauna žmonis; Prietarai 1> 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke ...... ............................... ...16®

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

Tėvas Ir Jo Duktė

Frackville, Pa. — Nuo truci- 
aancziu gazu, paeinaucziu isz

da eksplodavojo 4,000 svaru szita byla. J. Radžiūnas pri-

’bet. tvirtino nusikaltimą pada
ręs, būdamas labai susijaudi
nės.

parako dirbtuvėje Du Pont de įsipažinę užmuszes savo uoszi, 
Nemours dirbtuvėje. ’ bet. tvirtino nusikaltimą pada-

BJAURUS NUŽUDYMAS 
JAUNOS MERGINOS.

Bellefonte, Pa. — Ant ap
leisto 'kelio žinomo kaipo 
“Dvasiu Klonis,” likos suras
ta nužudyta 24 metu mergina, 
Fay Gates, kuri buvo pirma 
subjaurinta po tam nužudyta 
su szmotu geležies ir subadyta 
peiliu. Žudinsta yra panaszi in 
žudinsta merginos Rachel Tay
lor, 17 metu studentes, kuri li
kos nužudinta pelikes sanvai- 
tes adgal. Palicija Ikarsztai 
darbuojasi kad surasti pasiu
tėli kuris nužudė taip bjaurei 
mergina.

KĖSINOSI NUSIŽUDYTI 
PRIEGLAUDOS

GYVENTOJA.
Viena Kauno miesto prie

glaudos gyventoja K. Petraus
ko uly., kėsinosi nusižudyti ir 
tuo tikslu iszgere acto esenci
jos. Apsinuodijimas smarkus 
ir savižude gali mirti. Ji no
rėjus nusižudyti todėl, kad ser
ganti sunkia nepagydama reu
matizmo liga.

“SAULE”

nyksta isz musu akiu kaip va
karas gražios dienos ir szviesi 
sveikata ir garsi garbe ir auk
so, sidabro gerybes ir brangus 
narnai — viskas isz musu akiu 
isznyks kaip viliojantis >sap-

Vokiecziai Skandina Angliszka Laiva

“Tėveli mano, o kaip man 
gaila! Pernai asz buvau taip,nas_. Mums reikia dabintis to- 
skaisti, taip graži, kaip rožes kloms gėrybėms kurios nieka- 
žiedas. Mano veidas baltas ir (]os uepražuna; bukie, vaikeli, 
raudonas, kaip gražiausias Joraj rūpinkis kuodaugiausia 
Obuolis rudenyje, mano akutes kitiems ka gero padaryt — ta- 
kaip karveli ūko, nosyte kaipme yra didžiausios gerybes — 
pupute. Luputes buvo kaip'atsake tėvas ir dukrele 'buvo 
saulutes žiedas, dantukai kaip tuom suraminta.
perlai, auksinei plaukai garbi
niavosi ant mano gi 
vau pagirta ir mylėta/ Dabar 
viskas prapuolė.- Atėjo bjauri 
liga, rauples surandavo visa 
veidą, pagadino viena aki, 
plaukai nuslinko, dantis iszgč- 
le, sveikatos jau neturiu ir su- 
nykau kaip vasara gėlėlė isz- 
dygusi ant stogo. O! kokia asz 
dabar nelaiminga! ’ ’

“Dukrelė mano, žemes, geny^ 
bes yra tuszti niekai! Viskas

Žinios isz Lietuvos
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 

GELEŽINKELIETI.
Kartenos geležinkelio stotyje 

manevruojąs traukinys, mirti
nai suvažinėjo geležinkelieti 
St. Miopovyliu, 31 metu am.

"*• Gyvenk del savo paczios 
.ir}vaikeliu o nepaklysi einant 
tuom keliu.

Szitas paveikslas likos nutrauktas nuo Vokiszko laivo, 
kuris parodo skenstanti Angliszka laiva, pataikinta per 
torpeda laike muszio artimoje Skarekat, Norvegijos pa- 
kraszczio.
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