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NEREGYS PAVOGĖ
NEREGIA MOTERE

NUO NEREGIO VYRO.
> -------

Wilmar t, N. J. — Akla meile 
instume in kalėjimą koki tai 
Mikola Leemiug kuris insimy-l 
Įėjo in neregia paczia Edwardo 
Lansing, kuris taipgi yra nere
giu ir su ja pabėgo in... kita 
dali miesto. Bet neregys Lan- 
sing atrado savo pabėgusia pa
czia ir jos prielaidini kuriant 
gerai apdaužė szonus su lazda, 
(Visas tas pulkas tamsiųjų likos 
nuvestas ant palicijos kur vis-, 
kas szviesiai likos iszaisžkinta. 
Sudžia nubaudė pabėgėlius ant 
szesziu menesiu kalėjimo. Sztai 
prie ko akla meile daveda!

NELAIMINGAS
ŽENTELIS

VIETOJE VAKARIENES LI
KOS PRIIMTAS SU SZLUO
TA IR PAMAZGOMS; SU

DŽIA ANT JO SUSI
MYLĖJO.

MOTERE NENORĖJO MEL
STIS GARSEI — GAVO 

PLAKT NUO VYRO.I
Camden, N. J. — Ųž tai kąd 

jo paeziule eidama gult nekal
bėdavo garsei poteriu kad jis 
galėtu iszgirsti ką ji kalba, Jo
nas Luboszevs'kis, 30 metu, 
plakdavo savo Agnieszkgte^ 19 
metu, rimbu, už ka turėjo už
mokėt net 25 dolerius bausmes 

i ir kasztus teismo.
i Ka^dą_kaimYnąi pal
”buija, rado Agniesžkele klupo-

' jant ant keliu o Jonas laike 
rankoje rimbą. Jaunos paeziu- 
les peczei ir akutes buvo pamė
lynavę. Sudžia norėjo taji isz- 
gama pasodyt in kalėjimą bet 
Agnieszka su verksmu melde 
sudžiaus kad ji paleistu namo. 
Sudžia sutiko ant praszymo 
nuskriaustos nevalninkes bet 
prižadėjo Jonui deszimts rim
bu per peczius jeigu su savo pa
eziule da karta panasziai pasi
elgtu. — Tos vargszes atleidžia 
kaltes savo egzekutninkams 
kurie laiko motere už gyvuli.

B

TĖVAS NESIMATĖ SU SŪ
NUM PER 40 METU.

Austinburg, Ind. — Stan 
Furniann, kuris buvo persisky- 
res nuo savo pirmos paczios 40 
metu'adgal, palikdamas ja su 
mažu kūdikiu, ana diena po 
tiek metu, pirma karta suėjo 
su savo sunum Jokubu. Abudu 
suėjo ant paczto. Kada sūnūs 
užklausė pacztoraius ar yra 
del jo laiszkas, tėvas stovėda
mas arti iszgirdo pravarde. 
Priejas jprie žmogaus, pradėjo 
toliaus kalbėtis apie savo pra
vardes ir pasirodė kad tai sū
nūs ir tėvas.

Pacztine Marke Vertes 
$50,000

NUSZOVE SAVO 
TĘVA

NELABAS TĖVAS SUBJAU
RINO SAVO DUKRELE IR 

KERSZINO UŽMUSZIMU 
JEIGU JI PASAKYTU 

MOTINAI.
—TT-

BAISUS ATKERSZI-
NIMAS DAKTARO
ANT MEILUŽIO JO 

PACZIOS.

Detroit, Mich. — Po sun
kiam darbui automobiliu fab
rike, Vincas Strukauckas, 40 
metu, eidamas namo manste 
sau, kokia gardžia vakariene 
jam pagamins jo szirdinga pa
eziule. Bet vos ženge per 
slenksti savo palociaus, nema
žai nusistebėjo paregejas savo 
prisiegele stovinezia su szluota 
rankoje o uoszvia su puodu pa
mazgų.

“Tai tu tokis pauksztelis ?! ”
— suriko velniszku balsu uosz
ve — jau nuo dvieju dienu ne- 
szioji pede o paežiai neatiduo- 
di?”

Vincas neturėjo laiko atsa
kyti ant tuju žodžiu kad sztai 
uoszvele iszliejo pamazgas ant 
jo galvos o miela paeziule pa
sveikino ji krapindama su 
szluota. Vincas, matydamas 
kad su boboms neduos sau ro
dą, dūme isz namo nesugryžda- 
mas lyg vienuoliktai valandai 
nakozia, manydamas kad jau

1 bobel'kos atsigulė ir knarkė bet 
boba ir velnes nemiega — lau- 
ke jo “apsig’nkljvo.” Viėčąs .. . ...
melde kad sudėtu'ginklus — Amerikoj kožnas gali garliinti 
ant galo sutiko. i: " - ^5 '

Nakties laike paeziule pra
dėjo jam tvyszkyt per žandus o 
uoszvele prigialbejo savo duk
relei su szluota szaukdamos: 
“Palis!” kuri greitai pribuko 
ir uždare nekalta ženteli kozo- 
je. Ant rytojaus visi stojo 
priesz magistrata. Motere isz- 
sikalbinejo buk todėl, musze 
vyra nes jai motina taip palie
pė daryt o ‘‘mamute” sake 
kad turi “Dievo tiesa”, taip 
pasielginet su žentu bet sudžia 
pasakė moterems buk jis turi 
tiesa ant szios žemes uždaryti 
jas kalėjime ant pakutos už ne
padoru pasielgimą su vyru ir 
jeigu da karta taip padarys ir 
stos priesz ji, tai abidvi užda
rys kalėjime. Bobeles nuleido 
nosis ir nuėjo namo. Ar Vincas 
nuėjo su joms tai negirdejome.

SESUTES, 50 IR 60 METU, 
APSIVEDĖ TA PACZIA

DIENA.
Burnside, Okla, — May Cav- 

ner, 50 metu ir jos sesute Mar
gie, 60 metu, isztekejo ta pa
czia diena ii’ tam paežiam mies
te? Pirmutines vyras vadinasi 
James Boyėr, 64 metu o kitas 
Roy Smitters, 70 metu. Pirmu
tinis buvo senu jaunikiu o ant
ras naszliu. Sesutes nebuvo isz- 
tekeja ir tai ju pirmutinei vy
rai. _ _ -

—-------------------- :----------------___
VALDŽIA SZELPIA DAU-1 

GIAU KAIP 3 MILIJO
NUS ŽMONIŲ.

Washington, D. C. —Works 
Progress Administration (WP 
A) apgarsino buk lyg sziai die
nai suszelpineja daugiau kaip 
tris milijonus žmonių. O kad 
paprastai kožnas isz tuju dar
bininku turi suszelpti tris ypa- 
tas, todėl viso szelpia apie 10 
milijonu žmonių.

Užlaikymas tuju žmonių 
valdžiai kasztuoja kąs sanvai- 
te daugiau kaip 50 milijonu do-

ISZ LIETUVOS
RADO RUGIUOSE ŪKININ

KĄ BE SĄMONES.
Simno valscz., Navininku 

kaime gyventoja Antana Du- 
biįska, Žuvintu kaimo lauku 
rugiuose praeiviai rado be sa- 
mones gulinti. Pasirodė pri« ‘ 
musz|as ir (paslėptas. Jis ten 
iszgnlejo apie 6 valandas. At-» 
gabenus in Alytaus apskr., li- 
gonbut-e, gydytojai konstata
vo kad suža/lojimas yra sunkus. 

---- —■

MARIAMPOLES APSKRI- 
TY PERKŪNAS UŽMUSZĖ

DU ŽMONES.
Vakare siautė smarki per

kūnija. Vinczuose name sedin- 
t/perkunas nutrenkė apie 80 
4etju amžiaus senuką Szimans- 
ka. Nuvežtas in ligonbute be 
sąmones. Ta pat vakara, per
kūnas nutrenkė bsetovinti prie 
gonku ūkininką Kazlauskaj 
apie 40 metu amžiaus, Gudai- 
cziu kaimo, Veiveriu vai. Ve
lionis paliko paczia ir 8 vaikus.

Olympia, Wash. — Daktaras 
K. W. Berry, 54 metu, gerai ži
nomas szioje aplinkinėje dak-

Waslpngtnn, Pa. — Patogi! taras ir James Reddick, 29 mo
ps imlu mergaite likos tu, daktaro szoferis, likos už
rita kalėjime už nuszovi ■ daryti kalėjimo už pavogimu 

ifia .savo tėvo už bjauru pasiel-. I rvingo Bakerio ir padarymu 
girna su ja per’keliolika metu, ant jo lytiszkos operacijos.

Mergaite, Irena Giricz’iute, 
isz Centreville,, Pa., : 
'palicijai, kada ja aresztavojo: 
“Per menesi laiko asz pasiren- 
gincjaii užmuszti'ji ir sziadien 

įkeltoji proga. Taja die- 
^Cte^as pradėjo paniekinot 

mano j motina, iszvadindamas 
ja visokiais bjauriais žodžiais. 
Pagriebiau karabinu ir palei
dau jąpriszuvi in užpakali gal- 
ybs. 1 
Į Tėvas atplaukė isz Austri
jos. Dirbo kasyklose po tam 
ant«(WPA. Mergaite nuo ma
žoj 
jis Au ja nepadorei pasielgda
vo! Vela, kada ji turėjo devy
nis metus, su ja pasielgė bjau- 
rėi l^rszindamas jai kad jeigu 
pasakys motinai apie tai, tai 
jai^padarys mirti. Tula naktį,

miegojo su motina, pasa- 
■l’ i miegoi(^as atsitiko ir

tarpTėvo ir dukreles. Taji ryfe 
dukrele apsakė motinai apie 
tėvo pasielgimą. Tėvas da 
bjauriau pradėjo pasielgineti 
su duktere ir motina ir ant. ga
lo atsitiko proga atsimokėti tė
vui už padaryta skriauda, nu- 
szaudama ji.

dvylik

P e r ž i u r ed a m a s n u pi r kt a s
acztines senas markes, ana 
diena, Warren R. DuBdis, i^ 

 

Los Angeles, Calif., užtikome- 

na pacztine marke kuriosj'verte 

 

sziadien iszneszą ant 50*<tnksr 
taneziu doleriu. Toji 
buvo iszduota per valdžia‘1861 
mete ir yra tik vienut inedokio 
budo. Pirko jis plokszt^li senu 
laiszku už 300 doleriu, t^l'p ku
riu rado szita marke. :

arke

Keliolika vyru prisi- 
.czioms 

mergaitėms o keli /suklaupė 
ant keliu meldęsi priėsz jas.

Palicijai bąio už daug tokiu 
pamaldų ir aresz i’vojo visas 
už nepadoru pndęlgfrjia. —

vii’szu.
žiūrinėjo toms gu

Dieva kaip jam patinka bet to
ds tikėjimas yra “too much.”.

DVI MOTERĖLES NORĖJO 
“GERUS LAIKUS”; NU

ŽUDĖ FARMERI.
Fairfield, 111..:— Nubodo szei- 

myniszkas gyvenimas del Jean 
Brooks, 23 metu ir Beulah Ho
neycutt, 25 inetu, apleido savo 
szeimynas, leidosi in kelione 
turėti “gerus laikus.” Abidvi 
“hiezhaikino”, tai yra, ėjo 
peksezios ir prasze automobi
listu kad jas pavėžinėtu. Ant 
galo susipažino .su farmėriu, 
Feliksu Shannon, 56 metu, ku
ris jas pavėžino ir parvežė in 
savo narna. Vėliaus jos sutiko 
ateiti pas ji. ' .,

Jo sūnūs rado tęva nuoga, 
nuszauta per viena isz tuju mo
terių ir pranesze apie tai pali
cijai kuri uždare abi moteres 
in kalėjimu. — Ko jeszkojo tai 
ir rado. - i --:----------------- -

VYRUCZIAI, TOKIS TIKĖ
JIMAS GAL NE VIENAM 

PATIKTU!
Chicago. — Kur, kur, bet 

sziame mieste randasi visko, nS 
tik pabėgusiu porelių ir gyvėsį 
naneziu ant “vieros” bet ir vi| 
šokiu tikėjimu, bet szis naii® 
jausiąs tikėjimas patiko vjP 
rams daugiausia, prie kurio 
badai prisirasze ir keli “prol 
gresyviszki Lietuvei”.

Palicija, dagirdus apie ta> 
nauja tikėjimą, sumanė pažiū
rėti kaip toji nauja sekta gar
bina savo dievaiezius. Ateja in 
maldnami kuri praminta 
“Monkey House” (beždžionių 
namas) net iszsižioja stovėjo 
per koki tai laika žiūrėdami in 
pamaldas tikineziuju. Ant 
grindų paregėjo dvylika jaunu 
merginu nuo i 
amžiaus, gulinezias ant pecziu 
ir spardindamps su kojomis iu kojų. Kas anoj

JVJ uvjinia jciiiuu eonu v±civ^

16 lyg 19 metu apalpęs. 6

xvt. lull.) J1'-' J_7C11XV.11 lil|
aiszkino užmiesti, suriszo jam kojas ir ^er3u’ Augusto menesyje pasi.-

Abudu jie iszveže Bakeri in

rankas, sumusze skaudžiai po 
tam daktaras ji iszromino. 
Daktaras padare tai isz kersz- 
to už tai kad Bakeris mylėjosi 
su jo paczia. Bakeris guli li- 
gonbuteje pavojingai 'sergan
tis-

daugino bedarbiu ant WPA 
ant 19,933 žmonių.

neapkentė savo tėvo nes

k

GAVO DARBA IR APALPO 
ISZ DŽIAUGSMO.

Boston, kfass. Richard 
Hayes, 19 metu, isz-Camhridgė, 
neturėjo darbo.per daugeli me
nesiu. Kozna diena jis vaiksz- 
tinejo isz vienos vietos in. kita 
su vilczia kad suras koki dar
beli bet visur praszalindavo ji 
sakydami kad jam darbo nesi- 
rąndaj Ana diena, atėjės in 
restaumeija užklausė ar turi 
jam koki nors darba. Locninin- 
kas pažiurėjas ant jauno vaiki-" 
Ao itare\ nusiimk surdota ir 
pradekie dirbti tuojaus.”

Vaikas taip nudžiugo kad 
ant vietoj sukrito ant grindų 

gal buvo alkanas ir 
negalėjo ilg-iaus pastovėti ant

NEBANDYS VELA KARTIS 
NES UŽ DAUG SKAUDĖJO.

Chippewa, Minn. — Mpterė- 
lei Florentinai užėjo kokis tai 
paibelis in galva iszbaudyti 
mirti per pasikorimą. Žipoma, 
nedare tai -isz jokios rupęsties 
ne nusiminimo meileje, tik taip 
sau. Ant giliuko užtiko ja gus- 
padine ir virvute nupjovė. Pa- 
szauktas palicijantas jos už
klausė dekko taip'padare. Mo
terėle atsake: “Matai, norėjau 
isztyrineti ar pasikorimas yra 
■labai skaudus būdas mirti,” 
Palicijantas davės jai gera pa
mokinimą ii’ nuspjovęs patarė 
kad reikėjo jai ilgiaus kaboti 
o butu to visai nejautus. ;

ATSIGULĖ IN GRABA IR 
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.
Gardners, Ohio. — Nuvežęs 

savo graba ant karuko, ant vie
tiniu kapiniu Augustas Schrai- 
der atsigulė in ji, užvože ant
vožą ir paleido kulka sau in 
krutinę. Ant stovylo priesz nu- 
siszovima Augustas parasze su 
kreida: “Bukie geras del moti
nos,” o ant savo grabo para
sze: “Geriau man negyventi ne 
kaip matyti mano paczia netei
singa kuri mane daugeli sykiu 
ungaudiuejo.1' . __

MOTERE APALPO, PUOLĖ 
ANT PECZIAUS IR SUDE

GĖ ANT SMERT.
Forestville, N. J. — Pareng

dama vakariene del savo szei- 
mynos, Mare Driscoll, 58 metu, 
pati farrnerio, staigai susirgo 
ir apalpo puldama ant pe- 
cziaus. Jos szlebes užsidegė ir 
pakol szeimyna adbego isz lau
ko ant jos riksmo, toji sudegė 
ant smart. Szeimyna mate du
rnus besiveržianezius isz namo 
bet kada adbego, jau buvo per 
vėlu.

6 METU MERGAITE SVE
RIA 138 SVARUS.

Disston, Wyo. — Sveika ir 
pilna gyvybes Anna Cam
bridge, kuri turi tik szeszis 
metus, sveria 138 svarus ir vis 
eina sunkyn. Kada Onute gimė 
ji svėrė tiktai septynis svarus. 
Kada ji turėjo deszimts metu., 
svėrė 79 svarus. Onute yra vie
na isz septynių vaiku isz kuriu 
kožnas sveria daugiau ne kaip 
paprastas kūdikis, pagal savo 
metus. Isz priežasties jos sun
kenybes, mergaite negali siaus
ti kaip kiti vaikai ant ulyczios 
tiktai sėdi namie ir klauso rei- 
dio beveik per visa dieną kuris 
ja labai pralinksmina. <

KŪDIKIS PAVOGĖ LĖLIU
KĖ, MOTINA NUĖJO IN 

KALĖJIMĄ.
Benton, N. Y. — Mrs. Emma 

Summers, 30 metu, likos nu
bausta ant deszimts dienu in 
kalėjimą už tai kad jos septy
nių metu dukrele pavogė szto- 
re leliukia. Motina nuėjo su 
dukrele in sžtora tiksle kokio 
tai pirkinio. Mergaite pasiėmė 
nuo stalo gulinczia leliukia ir 
padavė motinai kuri insidejo 
in krepszi. Savininkas sztoro 
mate taji atsitikima ir liepe 
motina su dukrele aresztavoti. 
— Jeigu motina butu gera tai 
butu dukrele nubaudus už va- 
gysta o ne pagialbet jai paslėp
ei pavogtą leliukia.

ISZPAŽINO SAVO NUSIDĖ
JIMĄ BET TAS ŠUKELE
DIDELI MAISZATI TARP 

PARAPIJONU.
Toledo, Ohio. — Kirkuzeleje 

•“Holly Rollers” (kurie suka
si in rata iszpažindami savo 
griekus), laike tokiu pamaldų 
ana diena, keli parapijonai pri
sipažino prie savo nusidėjimu 
prie visu susirinkusiuju o vie
nas žmogelis prisipažino buk 
jis mylėjosi su kito parapijono 
moterėlė kuria tankui atlanky
davo kada jos vyras iszeidavo 
in darba. Laike tojo iszpažini- 
mo, nuskriaustasis vyras pa- 
szoko ant kojų ir pradėjo 
smaugti savo prieszininka 
meileje ir butu ji užsmaugęs 
bet kiti priszoko vieni prie kitu 
kurie buvo juos nuskriaudė ir 
beveik visi “szventieji suk- 
cziai” šukele tikra Iszpanisz- 
ką revoliucija. Bambizelis ma
tydamas kad isz tosios priežas
ties gali kilti žudinsta, užgesi
no žiburius ir pats suemes 
skvernus dūme isz miesto nes 
ir jis nebuvo geresnis už savo 
parapijomis. Dabar vieni kitus 
paszauke in suda ir nežine kaip 
tas viskas pasibaigs,

SUV. r^^J^3ĖTt.ANDA- 
SI n'jT 6,500,000 SENU 

AUTOMOBILIU.
Washington) D. C. —■ Ant 

Suvienytųjų Valstijų plentu ir 
keliu važinėja 6,500,000 sena 
automobiliu isz kuriu kožnas 
turi nedaugiau vertes kaip apie 
50 doleriu. Tieji automobilei 
priguli prie žmonių kurie už- 
dirbineja apie 20 doleriu ant 
sanvaites.

Žinoma kad didesne dalis 
tuju senu automobiliu tai tik
tai baladaikos kurie yra dide
liu pavojum del kitu automo
bilistu. Kada laikai pasigerins 
tai. tieji automobilei eis ant 
“kapiniu” nes žmones pirki
nes naujus.

TRUMPOS ŽINUTES
Pau, Francija. — Du Fran- 

cuziszki eroplanai susidūrė ore 
ir asztuoni lekiotojai likos už- 
muszti ant vietos. Eroplanai 
sudege drauge su užmusztais 
lekioto jais.

Boston, Mass. — Mrs. Ange
la Jas sėly n, 36 metu, likos su
rasta nužudyta prie kurios ra
dosi jos trys maži vaikai. Mi
kolas Antonelli, 27 metu, likos 
aresztavotas už taja žudinsta 
ir prisipažino bu'k tai jis tai 
padare.

Brooklyn, N. Y. — Naujas 
didelis eroplanas su 1,000 ark
liu pajiegu iszleke isz czionais 
in Kalifornija. Lekia jisai 300 
myliu in valanda.

Saginaw, Mich. — Czionaiti- 
neje dirbtuvėje Eaton Mfg. Co. 
kilo straikas iszszauktas per 
CIO darbininkus per ka dau
giau kaip 500 darbininku pa
mėtė darbus. Darbininkai ne
padavė jokiu iszlygu ir už ka 

. straikuoją, _ -

KIRVIU SUKAPOJO ŲOSZ. 
VE IR DUKTERĮ.

Dievogalos kaimo, Paežere- 
liu vai., Marijampolės apskr. 
ūkininkas Baczenas, kažkurią 
galu Susipykęs su uoszve, grie
bė kirvi ir eme kapoti? savo’ 
uoszve. Baczeno duktė prade-* 
jo szaukti, kad tėvas to neda
rytu. Tada Baczenas kirviui 
smoge ir dukteriai, 15 metu 
amžiaus. Abi sukapotosios 
mirė. Kūnai baisiai sužaloti 
turi po kelis smūgius. Baisus 
tur but, neblaivo ar pamiszusicj 
žmogaus siautėjimas invykej 
apie vidurnakti. Po to Bacze
nas raitas nuvykęs ir praneš 
szes palicijai, kad jo namus už
puolė pleszikai ir padare baisu 
žmogžudystes darba, Palici- 
ja, atvykusi in nusikal-8’ 
vieta, tuojaus supratus^11310 
tikrove, ir Baczenas ^okią 
žines, kad jis pats tai pėd^T 
Baisiojo invykio metu Baczeiov 
pati buvo iszejusi pas giminei 
taikom Kita versija to pat in
vykio tokia.

Veiveriu vai., Naujeneliu’ 
kaime gyveno Kazys Baszins
kas. Jis sirguliavo, turėjo nuo
mari ir buvo pakrikę nervai. 
Nesenai Baszinskas buvo pas 
kaimynus, kurie isz jo pasijuo
kė ir sunervave. Vakare, jau 
temstant Baszinskas sugrįžo 
namo, kaip jo kiti nąmiszkiai 
jau miegojo. Baszinskas pa
sigriebė kuolą ir pradėjo musz- 
ti kas po ranka pakliuvo. Vie
ni szeimos nariai iszsislapste, 
o Baszinsko duktė Zita 13 me
tu amžiaus ir jo paczios moti- 
naJoczionyte nespėjo pabėgti, 
nes Baszinskas isz vidaus jau 
buvo užriszes grinezios duris. 
Metes kuolą Baszinskas pasi
griebė kirvi ir pradėjo juo ka
poti. Zita Baszinskaite už- 
muszta vietoje, o Urszule Jo- 
czionyte labai smarkiai sužalo
ta ir paguldyta Mariampoles 
ligonbuteje. Szis sziurpus in- 
vykis sujaudino visa Veive* 
riu apylinkę. _ _ •



 '‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Sziadien kožnas apsisaugoja , 

rave ir savo sžeimynele kaip . 
galėdamas nuo atęinanczios ne
laimes kokia ji gali patikti ar 
tai liga, mirtis ar kitokia ne
laime.

Kožnas, kuris turi nors ma
žiausia nameli — savo locnai 
apdraudžia ji (asekuravoja) 
nuo ugnies ir regulariszkai mo
ka už ji, tokis žmogus apsaugo
ja save ir savo sžeimynele.

Jeigu žmogus apsidraudžia 
nuo sudegimo namo, apie kuri 
nežino ar sudegs ar ne, — tai 
svarbiausiu dalyku yra apsau
goti savo gyvasti nuo mirties 
kuri ar sziadien ar vėliau turi 
kanecz ateiti.

Namas gali stovėti ir szirnta 
metu — per szirnta mętu gali
ma mokėti asekuracija ir ant 
galo nafma suardyt neaplaiky- 
damas už ji jdkio atlyginimo 
bet su žmogaus gyvastim kas 
kita nes ateina laikas kada ase
kuracija ant tikrųjų aplaiko.

Ar-gi tas prilyginimas ne
duoda mums aisžkiai suprasti 
kad žmogus privalo prigulėti 
prie sziokios ar Jokios drau
gystes kad po smert jo szeimy- 
nele ar gaspadine pas kuria 
randasi galėtu apmokėti kasz- 
tus laidotuvių nes prieszingai 
-palaidotu ant ubagu kapiniu 
turės kensti varga arba būti 
arba supjaustomas per dakta
rus, kaip tai nesenei atsitiko 
Bukmaute, artimoje Mahanoy 
City kur vyras, nužudytas per 
savo drauga, neprigulejo prie 
jokios draugavęs ne insziu- 
renc, giminiu neturėjo, todėl 
likos supjaustytas ligonbuteje 
ant ’daktariszkos žinystos po 
tam jo lavonas likos palaidotas 
ant pavieto ubagu kapiniu.

Juk gyvastis žmogaus yra 
daugiau verta ne kaip namas.

pinigas yra reikalingu tiktai 
gyvenime o ne jo tiksle. Di
džiausiu skarbu gyvenime tai 
ne pinigas bet gyvastis, gyve
nimo tiesa ant užsilaikymo, 
gyvenimo priderystes del sa
ves ir visos tautos.

Nesenei sugryžo tūlas misi- 
jonierius in New Yorka isz to
limo Kongo, Afrikos, kalbėda
mas buk fenais yra paprotys 
nusipirkti sau paezia ant isz- 
mokesties. Laimingas sklypas!

Tokis nigeris pirks sau pa
ezia vietoje skalbiama maszi- 
na — ir toji skalbimu gales isz- 
moketi taja maszina.

Czionais apszviestam sklype 
Amerike yra daug arsziau. Nes 
czionais žmogus gavės paezia 
reikia jai pirma pirkti skalbia
ma maszina ant iszmokesties 
po tam mokėti ant iszmokesties 
alimentus.

Kokis sklypas, tokis papro
tys!

ir

Apdeginti Nuo Saules Laimėjo Pirma Dovana InAMIE PADAROMI Kai Musu Protėvius
Rimbais Kapojo ninkams palankus veiksniai,

Szitie vaikai, Eileen Eaton, 10 metu ir Thomas Shannon, 
11 metu, aplaike pirma dovana turėdami daugiausia ant vei
du strazdanų (laszu nuo saules). Kontestas buvo laikomas 
New Yorke per Vaiku Drauguve.

LAIME IR
NEPASISEKIMAS

VAISINIAI SVIESTAI

tuvoje iki nepriklausomybes 
nustojimo, kai kurie baudžiau-

baudžiavos sutvarkymas, var-

Sziadien žmones yra pana- 
szus in karalių Midasa, kaip 
mums pasakos skelbia apie ji. 
Tasai karalius buvo labai go
dus ant aukso ir melde dievai- 
cziu kad viskas, ka tik jis da- 
lypstes, persimainytu in auksa. 
Dievaicziai iszklause jo meldi- 

* ^ma ir kada jis szventa duona 
in burna, ir toji persimai- 
auksa ir ant galo jis dasi- 

?to kad duona yra daugiau 
virta ne kaip auksas.

i Visko negalima prilygint 
< prie aukso. Jeigu mokestis, at

lyginimas už darba, turėtu bū
ti tiktai pavidale pinigu, tada 
turėtu sustraikuoti visos moti
nos. Motina, rūpindamasi už
laikyti savo sžeimynele (saky
sim pėr laika 30 metu), verda 
ir iszduoda 150 tukstaneziu 
valgiu ir paszvenczia szirnta 
tukstaneziu valandų ant szla- 
vimo grinezios, nuvalymo dul
kiu, pataisymo drapanų, lepi
nimo, mazgojimo tolrielku ir 
t.t. Kokia užmokesti turėtu ap- 
laikyti tokia motete už savo 
darba?

Jeigu prie to da priskaitysi- 
me jos vargus ir kentėjimus, 
ligas ir nemiga naktimis, tai 
kiek jai doleriu priguli už tai?

O bet daugelis, taip, milijo
nai moterių ta daro ir kenezia, 
atima isz savo lupu maista kad 

. įtik kitiems atiduoti p kada nu- 
mirszta, neaplaiko ne cento — 
tiktai atminti po savim del tų
jų kuriems davė gyvasti ir ku
rie da yra gyvi. Gyvenimo ko
voje žmogus privalo apkainuo- 
ti viską pagal savo reikalingu
mą ir neužmirszti apie tai kad

Sziadien kožnas kalba apie 
Demokratus ir apie ju valdžia 
bet ne vis žino ka tas žodis 

demokracija” reiszkia. To
dėl stengsimės truputi apie ta - 
ji žodi musu skaitytojams isz- 
reikszti. Sziadien kožnas žmo
gus yra demokratu. Didžiau
siais demokratais tankiai yra 
žmones kurie nežino visai ka 
tai reiszkia žodis demokracija.

Žodis demokracija paeina 
isz Graikiszko kuris susideda 
isz dvieju Graikiszku žodžiu 
“demos” ir “kratos.” Žodis 
“kratos” yra pajiega o žinoti
na kad pajiegu yra visokio bu
do —- fizisžko ir moraliszko, 
kumszties ir szirdies, įszmintis’ 
isz noro, kvailumo ir noro, 
kvailumo ir(mokslo, 
naikinlnpTft'tT^-^

“Demos”’gal atmlis dauge- 
liems ka tokio reiszkenczio 
‘‘demoniszko” — (velniszko) 
Graikiszkoje kalboje reiszkia 
tai “dvase” kaipo ir tauta ir 
žmones. Todėl demokracija yra 
labai paini. Ne vienas gana ge
rai tai supranta o kiti visai 
apie tai nepamislina.

Sziadien vienok reikia būti 
demokratu ar kas supranta ka 
tai reiszkia ar ne nes neaplai- 
kytu darbo ant WPA. Sziadien 
be demokratizmo ne nepasiju
dink isz vietos.

Mokytoja demokracijos del 
Lietuvos gali būti Amerika 
kur mažiau apie ja kalbama o 
daugiau ja parodo veikimu. 
Ne vienam Amerikoniszkam 
prezidentui neatėjo ant mislies 
kad skelbti demokratizmą bė
giodamas po ulyczias be kal- 
nierelio ir nektaizoą ir važinė
ti kas menesi žuvauti. Czion 
Amerikoj ne gerkliuoja tiktai 
szirdije. Aiperikonas turi tik 
viena duszia — demokratiszka.

Niekas czionais Amerikoj 
nesistebi jeigu kas tokis užima 
prezidento dinsta, pribuvia tie
siog isz girnos, lauko, fabriko 
arba tvarto.

'Kaip žinome, tai Rojuje Je- 
va vaiksztinejo nuoga. Bet Ro
jus pasibaigė ir dabar moterė
les neszioja ant savo kunu už- 
dąngala — ant ženklo gąiles- 
ties.

Bet nekurios moterėlės ati- 
denginęja savo kunus tiktai 
del to, nes joms ne ant mislies 
neateina kad ant ju kas gali 
dirstelėt ir sugrieszyt; kitos 
vėla taip uždengineja savo pui
ku kųna jog kožnas galėtu tuo- 
jaus dasiprast ko neprivalo 
matyt.

Karalius Adrijonas, vaiksz- 
cziodamas Tiberijaus gatvėse, 
patemijo seneli, sodinanti fygu 
medeli ir, apsistodamas in se
neli praszneko:

— Kam-gi besodini ta mede
li? Vis vien nebegales! sulauk
ti to medžio vaisiu, kad ragau
ti. Ir, jeigu butum darbavęsis 
savo jaunystėje, tai senatvės 
sulaukus galėtum dabar atsil
sėti.

Senelis-gi atsiliepę:
— Mano jaunystėje sunkiai 

dirbau dabar ir-gi netingi
niauju. Ir, jeigu Dievas pavelys 
tai galėsiu to medžio vaisia 
.dar ragauti; esu Jo rankose.

— Vf ikelliftus' waruH
— užklausė karalius.

— Iszgyvenau jau szimteli.
— Iszgyvenes szirnta metu ir 

dar tu manai ragauti to medžio 
vaisiu?

— Jeigu Dievas pavelys, — 
atkartojo senelis. — 'bet, jeigu 
nesulauksiu tos malones, tai 
paliksiu savo sunui kaip kad 
man paliko mano tėvas.

— Na-gi gerai, — tarė kara
lius. Ir, jeigu dagyvensi iki to 
laiko, kada medžio vaisiai — 
tos fygas bus jau prieja — nu
noks, tai meldžiu man pranesz- 
ti.

Senelis-gi dagyveno, kad ra
gauti to medžio vaisiu — fygu, 
ir, atmindamas karaliaus žo
džius, sumanė ji aplankyti. Ir, 
paemes karbinaite, pripildė 
gražiausiomis fygomis ir vyko 
pas karalių. Savo tikslą pasa
kęs palociaus sargams, buvo 
inleistas ir atvestas priesz ka
raliaus asmenį.

— Sveikas! Ir, ka-gi pasaky
si? — užklausė karalius.

Senelis-gi atsake:

— Esu-gi tas pats senelis, 
kuriam pasakiai: “jeigu dagy
vensi iki to laiko, kada medžio 
vaisiai — tos fygos bus jau pri
eja — nunoks, tai meldžiu man 
praneszti.” Sztai pribųųu, sy
kiu atneszdamas ir vaisiu, kad 
galėtum po draug ragauti.

Karalius buvo patymkintas 
ir džiaugėsi senelio apsilanky
mu; fygas priėmė ir davė insa- 
kyma jo karbinaite pripildyti 
auksiniais.

Ir, kuomet senelis prasisza- 
lino, tai karaliaus artimiausie
ji užklausė:

— Delko-^gi taip numylėjai 
ta senli?

— Vieszpats ji myli, tad-gi 
delko ir asz jo nemyleeziau? — 
atsake karalius.

Greta senelis triobos gyve
no- viena moteris, kuri iszgir- 
dusi josios kaimyno Jaime, už
sigeidė, kad jos vyras iszme- 
gintu panaszu laimiki. Taigi, 
fygomis pripildė didžiule kar
kine ir iszleisdama, uždėjo ant 
vyro pecziu ir tarė:

— Nuneszkie karaliui. Jis 
myli fygas. Už tai tau karbine 
pripildys aukso pinigais.

Ir, kuomet jos vyras prisiar
tino ties palociaus vartais tuo- 
jaus sargams iszsipažino:

— Tas fygas atnesziau kara
liui. Meldžiu ta karbine isz- 
tusztinti ir pripildyt aukso pi
nigais.

Apie tai sargai pranesze ka
raliui kuris insake seniiiį sto
vėti priebutyj ir visi, kurie tu
rėjo eiti pro Jk> szali, kad svai-

Nors dėjimas in dėžės ir džio
vinimas vaisiu yra geriausiai . _______ ________ ______J , ----- ’
visu žinomas, teeziau isz vai-'kad jos temdytu mums sziu kraszte, ir t.t.; sukilimas, Mu
šiu galima padaryti ir kitu da- dienu dangų, jeigu visas jas ravjovo laikai; žemes reforma 
lyku kurie pravartu žiemos 
laike turėti. Jdkiu valgomu 
vaisiu nereikia iszmesti ant 
nieku bet tiek kiek tik galima, 
panaudoti darant vaisini svies
ta. Ji dirbant, nors ir pagei- 

jdaujama turėti geriausiu vai
siu, teeziau galima pasekmin
gai vartoti ir sveikąsias dalis 
sugedusioj u.

Jung. Valstijų Žemdirbystes 
Departamentas turi smulkme-] 
niszku informacijų apie namie- 
daromus vaisinius sviestus ir 
prezervus. 18 puslapiu knygu
te Bureau of Home Economics 
pagaminta, teikia pilnu infor
macijų kaip parinkti vaisius, 
kaip ilgai virinti, kokias dėžės 
turėti ir dar iszbandytas recep
tas del invairiu vaisiu.

Kas tik nori gali gauti kopi
ja szitos knygutes paraszant 
laisžka in Foreign Language 
Information 'Service, 222 
Fourth Avenue, New York Ci
ty ir kopija “Home-made Jel
lies, Jams and Preserves” bus 

’ už dyka pasiunsta.
' —F.L.I.S

Musu seneliai nusinesze inigai; baudžiava po Rusais ir po 
kapus tiek skriaudų ir aszariJ Prūsais, baudžiava Suvalkų

GORSZUS UZVEIZDA

Vėliau sugryžo pas savo žmo
na visas apdaužytas ir nusimi
nęs.

— Tai niekis, — tarė jo žmo
na. — Privalai nusiraminti ir 
džiaugtis kad fygu vieton ne
buvo akmenų nes tuomet' butu 
daug skaudžiau buvo.

Ar Žinote Kad...
— Kelione geležinkeliu 

terp New Yorko ir Filadelfijos 
yra didesne ne kaip tenp kitu 
miestui Amerike.

—■ Raudonosios marios yra 
net 1,200 myliu ilgio.

— Vokietijos gyventojai 
sunaudoję daugiau kaip pus
antro milijono mastu deszru 
per metus

Szi Banka yra Nary» 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Jnion National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST, 

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

laidoja kunus numirėlius. Pasam- 
o automobilius del Laidotuvių, 
'riksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji

mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
20 W. Centra St., Mahanoy City

Turtingas pirklys sunkiai 
sirgdamas, pasiszauke savo už- 
veizda ir duodamas jam užli
pinta laiszka pasakė:

— Asz po keliu valandų mir
siu, palikdamas didžius turtus 
ir maža sunu. Imk, valdyk ma
no turtus, mano sunu leisk in 
iHUkrlu5kaip .jis užaugs, tai 
isz mano turtu dudk jam tiek, 
kiek pats norėsi, tik žiūrėk, ne- 
nuskriausk jo. Sztai sziame 
laiszke visas mano noras rasz- 
tu patvirtintas.

Pirklys tai isztares numirė. 
Užvęizda sugrobęs valde jo vi
sus turtus ir maustė sau:

— Palauk, pirklio sunaus 
mokinimas nebrangiai apsieis 
o kada jis užaugs, duosiu jam 
koki auksini pinigą o visus tur
tus asz pats sau pasiliksiu...

Pirklio sūnūs paaugės parei
kalavo savo dalies. Užvęizda 
parode jam tėvo laiszka ir da
vė jam tik viena auksini pini
gą.

Sūnūs pasijutes nuskriaus
tu, nuėjo pas teisėja ir papasa
kojo viską, kas su juom atsiti
ko. Teisėjas suprato kad už- 
veizda pasielgė neteisingai, lie
pė paszaukt ji.

Užvęizda savo pasiteisinimu 
parode teisėjui mirusiojo pirk
lio laiszka. 'Teisėjas laiszka 
perskaitęs paklausė:

— Kidk-gi tu duosi pirklio 
sunui ?

— Viena pinigą! —- atsake 
užvęizda.

— O kiek manai sau paimti?
— Visus turtus...
— Na tai gerai, — is&iszki- 

no teisėjas ir prisakė užveiz- 
dai: Atiduok pirklio su^ui vi
sus jo tėvo turtus nes j° laisz
ke aiszkiai paraszyta: “Duok' 
jam tiek, kiek pats nri’esi.” O,1 
pats nori visu turtu, R žiū
rėk, kad piiklio sur^i atiduo
tai visus jo tėvo paliktus tur
tus.

Dr. T. Tacidauskas
Pirmutinis Lytuyiszkag
Dentistas M^au°juie

Persikėle in nauja dėta po adr«ga
30 E. Mahanoy 5t Mahanoy Cit,

aiszkiai pamatytume. Gal liki- Lietuvoje autorius vadina baų- 
mas todėl taip ir sutvarkė, kad L 
pirma musu kentejusieji prote- ■ 
viai pasitrauktu isz gyvenimo, ' 
tik viena kita iszlikusi medi 
buvusiame miszke palikdami, 
kol atsiras proga sužymėti vi
sus ju nueitus kruvinus kelius.
“Visus” jau reikia dėti in ka
butes nes isz iszlikusiu senuo
liu tik dalis viso baisaus vaiz
do tegalima atstatyti.

Baudžiava yra priežastimi 
daugelio musu tautos tariamu 
trukumu, kurie ir sziadien mu
su dvasioje nėra visiszkai isz- 
gyventi. Juk taip ilgai musu 
tėvu tėvai nebuvo ir žmonėmis 
laikomi! Matome, kaip musu 
žmones, pateke in toki laisva 
kraszta, kaip indėnu palikta 
Vaszingtono ir Linkolno žeme, 

, pasidaro visapusiszkai paje-
■ gus eiti drauge su visom kitom 
I tautom ir net jas kartais pra-
■ lenkti. Ta dvasia buvo užmusz-
■ ta per sunkius ir tamsius bau- 
; džiavos laikus. Isz tu laiku at

siminimu sumanė dar sudary
ti ir sudarė 'knyga darbsztus ir 
kruopsztus Lietuvos plunksnos 
darbininkas Petras Ruseckas. 
Jis patiekė apie pusketvirto 
szimto dideliu puslakszcziu pa
veiksluota knyga: “Baudžia
va”. Tai yra atsiminimu, pa
davimu ir legendų pirmoji 
knyga, surinkta ir redaguota 
Ruseeko ir iszleista Kaune, ad
resas: Petras Ruseckas, Kau
nas, Žemaicziu 23.

! ‘ Baudžmya,’ Lyga knyga,, ku-, 
ri gali padėti ir musu jaunimą 
daugiau prie Lietuviu ir Lie
tuvos pririszti. Tik gerai papa
sakok isz tos knygos tuos ke
lius, kuriais ėjo musu senuo
liai ir jaunimas praregės, kad 
negalėjo Lietuva ir Lietuviai 
sziadieniniais Amerikonais pa
sidaryti nes anapus mariu ne
davė szviesesnes dienos pama
tyti dvarininkai vargszui žmo
geliui o ežia laisves szukiai, ko
va del teisiu lygybes ir žmo
gaus gerbimas susidarė in stip
ria tradicija.

Knygos pradžioje pats auto
rius duoda platu apibudinimu 
•— kas-gi buvo toji baudžiava, 
kaip ji atsirado, pastangos ja 
sugriauti, 'baudžiavos isznyki- 
mas; toliau — baudžiava Lie-

džiavos likvidavimu; visa tai 
imta isz daug medžiagos ir 
kruopszcziai iszdestyta. t.

Toliau knygoje eina surink
ti atsiminimai, su indomiais 
piesziniais: isz Telsziu ir Kre
tingos apskr., isz Tauragės 
apskr., isz Mažeikiu apskr., isz 
Sziauliu apskr., isz Biržų aps., 
isz Panevėžio apskr., isz Ro- 
kiszkio apskr., isz Zarasu aps., 
isz Szvenczioniu apskr. (Len
ku okup.), isz Utenos apskr.* 
isz Vilkmergės apskr., isz Tra
ku apskr., isz Kėdainių apskr., 
isz Kauno apskr., isz Alytaus 
apkkr., isz Marijampolės aps., 
isz Seinų apskr., isz Szakiu aps.

Szi sziurpios musu praeities 
liudininke knyga turi but kiek
vieno Lietuvio knygyne. Isz 
jos turinio turi būti rodoma 
pavyzdžiai, kaip buvo niekio- 
jama musu tautos kūnas ir 
dvasia ir kaip reikia branginti 
ir dar plėsti pasiektus iszsiva- 
davimo laimėjimus. Virszmi- 
netu adresu nusiunstus pusant
ro dolerio (galima ir per Are- 

• ja Vitkauska, 2138 W. Coulter 
. St., Chicago, Ill.) knyga bus 
’ gauta.

—Arėjas Vitkauskas.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
iuMirties Valandoje^ k

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., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

brueziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOO 
APIE 8ZITA KNYGA

lufetaotisNakfci
irMena

Gerbemaala Tamlstal:—‘
Sulaukiau nuo juaa alnncalanM 

mano vardu kny<* "Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
ezlrdlnga acaiu ir labai džlaugiuoal 
kad tokia knyga kaip “Tukotantil 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepta 
sljuntl kaip laikas sxvental ir sma
giai praeina Ass visiems llnkSczian 
kad nusipirktu tokia knyga kals 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes j* 
skaitydamas žmogus apie visk* tad* 
pamlrsztl Ir visokį rupescslai nor* 
ant valandėlės atsitraukia

Su pagarba A. ŽOKAS,
Dv. Palazduonya
Csekisikes vai. * 11
Kauno apiak.
LITHUANIA. ’ ’ i !

Yra tai ketvirtas iszdaviinas tos puikios knygos, tas parod-1 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in' 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
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DVI SESERYS

TOLIAUS BUS

Taip, taip.

Tūkstanti sykiu ji per Įauga 
Žiurėjo; turėjo puti prisipažin-

. Polka 

. Polka 
. Polka 
Marszas 
Marszas 
. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
...Polka 
.. Polka 
.. Polka

Nedėliojo koki tai klaniukai, 
Ar badai sportukai, 
In Lakeside nusidavė, 

Vienas kitam gerai uždavė, 
Pesz'tyne maža buvo, 

Už mergica susikivirczino, 
Dantis vienam iszbaladojo, 

Badai ir peili panaudojo. 
Guzute su bonlka vilko, 

Gere (kiek tik tilpo, 
(Ant praeiglu užpuolinejo, 

Susilaikyti negalėjo, 
Sorkiu pridirbo gana, 

Po tam suėjo in saliuna, 
Ir ten padare musztyne, 

Baisia pesztyne.
Už tri'ksa užmokėjo daug, 

Skvajeris iszvare lauk, 
Dabar didesni protą turi, 
Ir ant svieto kitaip žiuri.

nes, g 
Katre 
tame nerandu.

Ka tik ji nuėjo, gryžo Jonas 
namon ir czionai juodu susiti
ko. Jis apsidairė ir nusistebė
jo, delko ta mergaite juokėsi. 
Visai netoli stovėjo dar Mari-

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
.. Polka 
. Valcas 
,. Polka

Szitos patogios mergaites mokinasi szaudyt in cieliu, ku
rias mokina palicijos vadas Fredas Spoolstra, isz Sparta, N. 
J. Kokis tame tikslas yra tai nežine bet geriau butu kad to
sios mergaites szaudytu Meiles Dievaiczio strielas in vyru 
szirdis.

pienas 
n as. —

41 i K. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦

831 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

į TARADAIKA |

Kad susflaikycaia, 
Merginu negundyczia;

' Kad per žandus nepiszkintu,
Ir dantų nedaužytu, 

Sako ne užkabyti merginos 
negali,

Ba tuojaus tau per žanda vali.
'Lyg sziolei tylėjo,

Kaip jas užkabinėjo, 
Dabar ilgus nalgus augina, 

Kožnam akis kabina.
Kas isz tavo juodo žipono, 

Jeigu iszrodai ant balvono?
Dirstelėk in kitus, 

Dorus ir puikius vaikinus, 
Bjauriu žodžiu nenaudoja, 

Da kitas merginas apsaugoja.
Jeigu pasielgi kiauliszkai, 

Ir begediszkai,
Kaip tave merginos gali 

guodoti,
Ir gera žodeli duoti?

Vai jus vyrukai, 
Baltimores sznaiderukai, 

In unija prigulėkite, 
Ir apie tai nesirūpinate, 
Tai suvis nusiszpicuosite, 

Jeigu neprigulesite, 
Badai yra czionais sznipukai, 

Komunistinei (bernukai, 
In czionais atsikarkino, 
Galincziais apsigarsino, 

Jeigu ant ju Lietuvei susitars. 
Tai kaip skilandžius pakars.
Vienas Mahanojietis man 

rasze.

nauti neturiu jokio noro.
Bet tu galėtum moterį gau

ti, kuri tave gaspadorium pa
darys — pridūrė Mare visai ne
tikėtai.

— Ar prižadi man surasti?
— užklausė juokdamasis.

— Asz tuom neužsiimu — at
sake Mare: — bet tu pats turi 
akis.

— Jis dar per jaunas — at
sake Perkūnas.

Matrosas bovydamasis si 
peiliu prabilo:

— O kur Katre?
— Lauke.
— Kada asz iszejau in svie

tą, ji visai dar buvo vaikas, ki
bą dabar jau užaugo in pilna 
merga?

Žinoma, — tarė Perkūnas — 
bet didele, kaip jos sesuo, ji ne-

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sękancziu 25 
Lietuviszku Szokiu: 
Dėdienė ................
Leiskit in Tėvyne . 
Žideli Juodeli .., 
Jūžintą..................
Dusetos................ ,
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles ........
Kariszka ..............
Baliaus..................
Lietuvos Kvietkos 
'Dvieju Žodžiu ...
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................
Elžbieta .........................
Gerk, Gerk, Girtuoklėli 
Szia Naktele..................
Kur paliko ta Jaunyste 
Dzūko .............................
Lengvos Kojos.............
Bajorai...........................
Einik...............................
Laksztutė ......................
Ubagu Kaimas.............
Naszlvs...........................

Preke knygos tik 75A Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

LITHUANIAN 
[DANCE FOLIO

ti kad tai ne kita priežastis bu
vo, kaip kad kas-žin ko laukia. 
Ji atsiminė visus kūdikystes 
dienu atsitikimus, kaip Jonas 
jai isz gluosnio tosziu vamzde
lius dare, kaip ant rogucziu va
žinėjo, kaip in mokslaine ei
nant jis ja nuo kitu vaiku ap
gynė ,..

Jai labai buvo smagu, net ne- 
mislijo apie tai, delko Katre, 
kaip Jonas pirma syki atėjo at
silankyti, iszejo laukan. Kad 
ja Jonas sveikino, galima buvo 
patemyti kad jos szirdyje kas- 
žin kas nepaprasto darėsi taip

— Na, na. Kas tai? Tegul po
nulis apsimalszina su savo pa- 
cziule, juk galite tenais gyven
ti taip ilgai kaip norite.

— Ar taip ? Ach.., Esi ge
ras žmogus... Eįkjs^-"Tipojaus 
pas poną gaspadoriu ir pada
rykime nauja kontrakta. jog 
galime czionais gyventi taip il
gai, kaip mums patinka. No- 
rints turėsiu atsilsi nuo bobos.

Gyvenkite kad ir per visa 
amžių! — dadave szirdingas 
locnininkas stubu o už keliu 
minutu sena (kontrakta suple- 
sze o surasze nauja pagal suta
rimą.

Ant rytojaus ponas gaspado- 
rius sugryžes isz miesto rado 
gyvenimą tuszczia!..

— Kas czion atsitiko? —* už
klausė persigandęs sargo.

— Praszau pono... iszsi- 
krauste! Furmonaitis juosius 
iszveže adyna laiko adgalios!

— Kas tai do velniai...
— Ponas Gamuila paliko 

randa už puse menesio ir szita 
gromata del pono.

Locninirikas stubos greitai 
atpleszes gromata pradėjo 
skaityt:

“Mano pone! —• Tavo šlu
bos suszalde mane, apsvaigino, 
suszlapino ir 1.1. Pasilikau jo
se pagal musu kontrakta: 
taip ilgai, kaip man patiko!. . 
Teikeis priimti mano szirdingą 
padekavone. Gamuila”;

Locnininkas užkeikė kelis 
kartus jog davėsi save taip 
puikiai apsigauti.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiausia Graboriut 

:: Gabiausias Balcamuotojaa t| 
1 Geriausia Ambulance 

patarnavimas suloj JA 
apelinkeje. Bile ko- (v 
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- jL, 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Ii 
Grabu. Laidoja nu- II 
mitelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu psgialblnlnke Į| 
moterems. Prieinamos J. 
prekes. £a

DU OFISAI t
MAHANOY CITY;516 W. Sprues S*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Streeg 
______fitil metanu _______ .

— Dabar tu isz jo jau nesi
juoksi, — užtikrino Marike 
biski užgauta. — Jis priesz 
adyna iszejo, kitaip turėtum in 
trioba ineiti, tekis kareivisz- 
kas matrosas visai kitaip isz- 
žiuri negu prastas bernas.

— Eik jau, bet jis dėvi marsz- 
kinius visai atvirus ant kruti- 

•ali ąuszalti, — juokėsi 
: — asz jokios grožybes

duris in stuba, pastate tuszczia 
milžtuve ant grindų ir kalbėjo 
pusVBrkianti:

— Tiktai reikia kankintis 
vis bfireikalo, juodnugare kar
ve pasėmė man kibirą ir visa 
pieną iszliejo ant žoles.

Užtai kad tu nedabojai, — 
barėsi Jlare: — tu vis ka kita 
misliji, fl-'ut mano vaiko galima 
daugiau; pasitikėti negu ant 
tavęs.

— GraĮausias ir riebiausias 
., — žlabanojo Per'ku- 
Kjpgi jau, juodnugare 

tiktai, tad pataiko parversti 
Kibirą, ka,a jau pilnas yra, 
tau vis taijptsitaiko... tu nie
kam netikui-i

— Na, juk mažai yra tokiu 
dideliu, — atsake matrosas.

Atsistojas priėjo prie Mares, 
atsistojo greta viens kito; su 
viena ranka braukė jis per jos 
galva ir atsimusze ranka in jo. 
ausi.

— Tai tu dar iszaugai, pir
ma siekei man tiktai iki peties.

— Tai jau tu ir iszmieravai 
mane ?

— O kaip-gi, ne tiktai isz- 
mieraves esu bet ne syki ir sal
du buczki gavės.

Ji susisarmatijus pastūmė 
ji nuo saves.

—Su Diev! — tarė paduoda
mas ranka Marei ir tėvui.

— Meldžiame vela greit ka
da atsilankyti pas mus — tarė 
Perkūnas.

Mare buvo labai užganėdin
ta tuom atsilankymu. “Jis už
augo in gražu vyra,” sake ji. 
“Na ir drūtas yra” pridūrė tė
vas, kuris jau nevisai tvirtai 
ant kojų stovėjo 
ant vandens visoko iszsimoki- 
no, musiszkis to negali pakol

— Kas ji tokia yra? — už
klausė savo sesers.

— Ar tu jau tikrai nepažys
ti Katrės Perkuniutes?

— Katre? — suszuko nusi
stebėjas. Bet ji iszaugo in gra
žia merga!

— Kaipgi, juk ir pirma ji 
buvo gražus vaikas.

Jis gryžo ja vytis ir szauke 
ja vardu, pakol ji nesustojo.

— Delko tu mane pralenkei ?
— užklausė ja sveikindamas.

— Taip, bet delko tu manos 
neužkalbinai? — atsake ji fig- 
liariszkai.

— Kad asz tavęs nepažinau, 
bet tu ir iszaugai! ir tos akutes

j tavo vis dar mėlynos ir plau- 
•kai geltoni.

— Apie ta tai nesirūpink! — 
tarė traukdama savo rankute’ 
isz jo matrosiszku ranku. ,

— Asz sakau tiktai taip...
— Kaip tau vedesi?
Eime, Katre, in soda, asz tau 

viską apsakysiu.
— Ne, ne dabar asz turiu ei

ti namon. Mare jau mane ir, 
taip keiks, kad asz taip ilgai 
užtrukau.

— O kas Marei galvoje?
— Niekas, vienok ji barsis, 

.kita syk, Jonai, juk dar užsi- 
I liksi iigiaus?

— Ketures sanvaites.
Jonas dar nenorėjo jos paleis

ti, bet ji iszspruko isz jo drutu 
ranku ir nubėgo. Jonas atsi- 
gryžes dar valandėlė prisižiū
rėjo ir purtino galva. Katre! 
matai kokia...

Sugryžes Jonas in savo sese
rį Marike kalbėjo:

— Kibą ji turi ant kožno 
pirszto po viena kavalierių?

— Kad ji norėtu, — atsake 
ji: — bet Katre nėra tokia, ki
bą turėtu kokis visai nepapras
tas kavalierius būti.

Visai nepaprasta kavalierių, 
suprato Jonas, bagota, na ir 
tokia graži gaspadoriaus duk
tė turėjo tiesa tokio jeszkoti.

Nepraslinko beveik ne vie
nos dienos kad but Jonas pas 
Perkūnus neatsilankes, kad 
tiktai su dukterimis pajuokau
ti. Mare jis visados rasdavo na- 
mieje o Katre tankiausiai su
tikdavo pas savo seseri. Kan
triai jis lukuriuodavo isztisas 
dienas ant jos, pakol ji neatė
jo; tada jis nuo jos szono neat
stodavo. Jos linksmumas ir 
drąsumas jam labai patiko. Ji 
užmesdama visokio menciaus 
klausymus mokėdavo ji pra
kalbinti. Ji buvo kibą 'tiktai 
vienatine, kuri apie keliones, 
norėjo ka iszgirsti ir jo noriai 
klausė, kad jis apie svetimas 
žemes ir jos gyventojus žingei
džius daigtus apipasakojo. No
rint ne viskam tikėjo, ka jis pa
sakojo, bet ja užėmė tas kaipo 
pasaka, jis ir-gi nepyko, kad ji 
kada-nekada ji iszjuoke.

Ponas Gamuila sugavo nau
jai parandavotu namu, kuri pa
ėmė ant visu metu, kaip tai 'kal
ba, baisiai apsigavo!. .* Vaka
re, prie uždegimo pecziaus, pa
sirodė jog kaminai netraukė; 
durnai ėjo kaip iszp eklos.

Langai barszkino per visa 
nakti prie kožno pūtimo vėjo, 
szaltis insiskverbinejo per 
■gzimtus plysziu!..

Ponas Gamuila nuėjo pažiū
rėt in skiepą... Baisybes!., 
vanduo augszcziau keliu!

— O kad tave szviesiausi 
apimtu!.. Kontrakta parasze 
ant visu metu — rytoj reikes 
užmokėt isz virszaus už tris 
menesius!.. Pragaisztis!

— Ka daryt!.. Reikes isz to 
iszsisukt nes [kitaip czionais 
dingsime o gali ir uteles suėst 
— szauke p. Gamuila.

Ant rytojaus susitiko su loc- 
nininku.

— Gera diena ponas gaspa-

Taip gal butu tokis gyveni
mas ilgai traukęsis jeigu ne 
vienas atsitikimas, kuris; pats 
savyje nieko ypatingo neturi, 
vienok Perkun apielinkeje tu
rėjo nemaža ženklinimą.

Jonas. Vėžaitis parėjo viena 
vasara namon ant vakaciju isz 
kariuomenes. Jo brolis Juozas 
buvo locnininkas u'kes, jo jau
nesne sesuo, Marike, Katrės 
gera drauge. Vyresne ju sesuo;pat ir Jonui rodėsi kad tie sze- 
buvo isztekėjusi už ūkininko in|įZį metai nesimatymo yra tik

ai kaip szeszios sanvaites. Jis 
purtino, sveikindamas, jos ra'h- 
(<a, taip pat drueziai kaip ir se
nio Perkūno, kepures nenusi- 
moves ir juokdamasis:

— Na, tai asz ir vėl czionai. 
Kaip patinku asz jums kaipo 
mąrininkas?

— Tu patinki man labai — 
:are Mare: — bet mus sodžiuje • 
vis-gi tau geriąus negu ant ma- . 
riu.

— Taip, tai taip, sumurmėjo 
Jonas: — bet asz tiktai ant ( 
trumpo laiko in sveczius par- . 
važiavau...

— Iszsigerk viena — tarė 
Perkūnas statydamas ant sta
lo degtines bonka ir du stikle
liu : — mes dar nieko negerem, 
kiek asz pamenu.

— Ne, — patvirtino Jonas:— 
kad asz iszejau, buvau dar per 
jaunas su tavim gerti.

— Dabar tu esi vyras — gy
re ji gaspadorius: — asz jau ki
bą su tavim nesiimeziau nei sy- 
loje, nei geryme, nes mariu 
asztrus vejas greitai iszpuczia 
viską laukan.

Marininkas szypsojosi bet 
nieko neatsake. Mare pripylė 
pilnus stiklukus ir paduodama 
tarė: “meldžiu”. Matrosas, pa
ėmęs stikluka, prikiszo jai, 
melsdamas, kad ji biskuti at- 
gertu. Ji be jokio tolimesnio ra
ginimo biskuti paragavo ir 
melde kad jis jau reszta gertu. 
Jonas susidaužės stikliukus su 
Perkūnu iszgere viena burna 
iki dugno. Mare vėl pripylus 
stiklukus, atnesze ant pintinai- 
tes duonos, sviesto ir puse kep- 

i tos žąsies del užkandos; visi 
; susėdo prie stalo. Valandėlė 
■ tylėjo, pakol užsikando ir isz- 
i sigere. Mare galva ant alkūnių 
; pasirėmus,, žiurėjo, kaip sve- 
; ežias su gaspadorium užkandi 

baigė isz pintinaites. Ant galo 
prabilo matrasas:

— Man instabu, Mare, kad 
tu dar neisztekejai?

— Dar ne vienas nebuvo už 
kurio asz galecziau iszteketi,^— 
atsake ramiai Mare.

— Taip, taip, pirszliu tau, be 
abejones, netruko, — tarė ma
trosas.

— Ji tavęs lauke, — juokavo 
Perkūnas mirkeziodamas ma
žas nuo insigerimo akis.

Mare užtai neužpyko, tiktai Į jjatre inejo per užpakalines 
biskuti skruostukai paraudo- 
navo.

— Tokis kaip Jonas, kuris 
ant mariu važinėjasi, dar rei
kalautu moteres, — atsake isz- 
drysusi.

, Jonas tabaka cziulbdamas 
j atsake:

— Kaip tai, juk ir matrosas 
. nevisados ant mariu o jeigu jis 
. moteri recziaus mato, tad tarp 

ju mažiaus buna piktumo ir 
barniu.

— Ar tu visados ant laivo 
pasiliksi -—- klausė Perkūnas.

— Kibą taip padarius ge
riausiai bus, — atsake matro
sas : — czionai ant žemes... ka 
asz veiksiu? Kaip bernas tar-

— Gera diena, mylimas po
ne! O kaip naujas gyvenimas?

•— Puikus, labai parankus! 
Tik pati ant manes nuolatos 
zurza.

— O tai del ko ponuli!
— Kad parandavojau gyve

nimą tik ant meto laiko... 
Kalba jog ponas gaspadorius 
gali mums iszsakyti gyvenimą 
aleinaneziam metui, jog esmių 
neiszmintingas, senas asilas ir

Į Katre vis teisinosi:
— Asz už tai ndkalta kad 

muses ant karves puola; jeigu 
asz niekam netinku tai kam 
mane siuneziat?

— Teisybe, jeigu museles... 
— atsileido Perkūnas, tos bjau
rybes, teisybe, priverezia kar- 

. ves gyliuoti.
— Tu visados ja iszteisini,— 

atsake Mare supykusi ir iszei- 
dama isz stubos trenke duris.

Katre pagelbėjo tėvui atsi
gulti ant suolelio. Jis dar ple
pėjo daug apie Joną Vėžaiti, 
galop užmigo. Tai jis buvo 
czionai, tas tiek Katrei ženkli
no, kad ji dabar vėl be jokios 
kliūties gali draugauti su Ma
rike. Ji jau sekanezia diena ir 
nuėjo pas ja. Mergaites susisė
do apk-suololid po beržu ir ap
sakinėjo katra ka girdėjo. Ma
rike, žinoma, daugiausiai kal
bėjo apie savo įbroli.

— Ar jau tu ji matei — už
klausė ant galo.

— Ne, — atsake Katre: — ir 
ne suvisai žingeidi. Jis kibą 
mažai persimainė o tuo kart 
buvo daug gražesniu vaikinu 
už ji. Jis turėjo tokias ilgas ko
jas kaip gandras ir plauke vi
sados savo rankomis kaip žu
vis, asz kiek sykiu ji maeziau, 
visados savo szirdyje juokiau-

Vienas smarves Izraelius, 
Žydelis prasmirdelis, 

Atsilanko pas Lietuvius, 
Kada vyru nėra namie.

Hazletono bobeles priima pas 
save,

Mat jisai koszerio iszsižadejo, 
Ba su Lietuveis užsidėjo. 
Vai tos Luzernes bobos, 

Neturi jokios gėdos,
Už toki smirdeliu peszasi, 
Kad. net kaimynai juokėsi.

Neužilgio in tenais prisiunsiu, 
Baltruviene su koezelu nu

siimsiu, 
Užklups ant tu Žyd-bobiu, 

Žydui perloriui gerai užduos, 
Kad per kėlės dienas “majofus 

giedos”.

Pageidauja. Jonas tarnavo 
marinėje kariuomeneje matro
su arba laivininku. Atsitaike, ; 
jog po dvieju metu jo tarnystes ; 
kareiviszkas laivas sustojo j 
ant nekurio laiko Palangoje, 
Baltiko marese, kur jis būda- ; 
mas arti savo tėvynės pasipra- ■ 
sze laivo kapitono urliopo ant 
keliu dienu atlankyti savo gi
mines. Jonas pasirodė savo ■ 
gimtaineje visai netikėtai, tai- ; 
gi tuom didesnis buvo giminiu 
džiaugsmas.

Vėžaitis gryžo ilga gatve sa
vo kaimo visur žvalgydama
sis. Tamsiai mėlyna jurinin- 
kisžka jaketa, szviesiai mėlyni l 
ant krutinės marszkiniai su di- 
delia ant pecziu apykakle, vis
kas gražiai jam pritiko. Apva
lė kepure su ilgais kaspinais 
nesze jis visai ant pakauszio. 
Be barzdos rimtas veidas gana 
gražiai iszžiurejo, ypacz kada 
kalbėjo. Abelnai Jonas daug 
nekalbėjo, gali būti kad ant 
laivo atprato (kalbėti.

Pavieszejas Jonas pora die
nu brolio namuose iszejo taipgi 
pas kaimynus atsilankyti. Kai- 

: mynu ukes, už senu beržu pasi
slėpusios, nelabai toli buvo nuo 
ju teviszkes, ir atskyrus takas 
vede in jas tiktai per viena 
lauka ir ganykla. Norint visi 
susiedai iszgirdo jog Jonas Vė
žaitis parėjo isz vaisko viesze- 
ti bet visi lauke, pakol jis pats 
in ju namus neatsilankys, todėl 
ir Katre nesilanke prie Mari
kes, su kuria pirma paprastai 
kasdien susieidavo.

Už tai ir Perkūnu namas ne
abejojo, jog jaunas kareivis 
greit pas juos atsilankys, ypacz 
Mare buvo apie tai pilnai per
sitikrinus. Jonas už ja buvo 
tiktai vienais metais vyresnis; 
dar vaikais būdami abudu ant 
gatvių žaidė, drauge lankėsi m 
mbkslaine, tokiu budu gerai 
susipažino, ta pažintis tolimes
niuose metuose padare juos i 
draugais, norint tarp ju nieka
dos nebuvo jokios kalbos nei 
ženklu kurie but galėja turėti 
koki norint sanprotavima apie 
ju moteryste. Kadangi, kaipo 
Susiedu vaikai, drauge supratę 
gyventi turėjo koiki tai patrau
kimą prie viens kito, o gal ir 
neiszreikszta misli, kada su lai
ku ant visados susivienyti, tad 
kad juodu turėjo pasimatyti, 
apie tai visai neabejojo nes 
tarnyste kariuomeneje buvo 
tiktai valandinis persiskyri
mas.

Noras pasimatymo Mares su 
savo Susiedu jos szirdyje buvo 
daug gilesnis. Tas troszkimas 
pasimatyti Mares szirdyje ne
buvo paprastas koks žingeidu
mas, kaip jis po taip ilgo nesi
matymo iszrodo ir ka jis per 
tuos metus isztyre.

Ji pati jaute kad jos skruos
tai kasžin delko kaito ir szirdis 
drueziaus kaip paprastai pla-

i



‘‘SAULE’’ MAH AMOY CITY, PA.

i Ž,N,OS ™ES fez Visu Szaliu
— Ketverge pirma diena 

Rugsėjo—Septemberio. Ruduo 
jau po szonu. Tasai menesis yra 
paszvenstas ant garbes Szven- 
tu Aniuolu.

—■ Visos parapijines moks- 
laines atsidarys Ketverge.

— Pagal raporto iszduoto 
per Readingo angline kompa
nija tai pasirodo kad kompani
ja per meta laiko, nuo 30 Ju- 
niaus 1937 iki 30 Juniaus 1938 
turėjo patrotos ant suvirsz 7% 
milijonu doleriu.

—■ Mahanojaus miesto val
džia aplaike nuo laisnu 6,058 
dolerius.
t Sukatoje likos palaidota 

'ant Szv. Juozapo kapiniu Ona 
Sinkevicziene kuri mirė 
Schuylkill pavieto Igonbuteje, 
Schuylkill Haven. Velione pri
buvo in Amerika 24 metai ad
gal. Paskiausia gyveno Middle- 
porte. Paliko savo vyra Petrą, 
dvi dukteres, viena sunu ir bro
li Antana Dunila.

«—■ Visos Lehigh Valles ka
syklos szioje aplinkinėje mokė
jo savo darbininkams Panede- 
iyje.

— Poni Mare Paserpskiene 
nuo W. Mahanoy Avė., aplaike 
liūdna žine buk jos sesuo Ane
le Kaczengiene mirė Nedelioje 
po ilgai ligai, Jersey City, N. 
J., pas ’savo duktere Ona Matu- 
levicziene. Laidotuves atsibus 
Seredos ryta su bažnytinėms 
apeigoms.

—• Subatos ryta kunigas K. 
Rakauskas suriszo mazgu mo
terystes Liudvika Želioniute su 
Adomu Czivinsku. Vestuves at
sibuvo: pas nuotakos tėvus ant 
31 S. 10-to& ulyczios.

—■ Panfcdelib ryta visos 
darbininkes, dirbanezios ant 
Siuvimo projekto, W. Mahanoy 
mokslaineje, iszejo ant straiko 
spirdamosios daugiau užmo- 
kesties.

— Nedėlios vakara, apie 10 
valanda likos iszszaukti ugnia
gesiai prie namo kuriame užsi
degė szienikas ant E. South 
ulyczios. Liepsna likos tuojaus 
užgesyta.

Deszrukes Su Zipereis ZUDINSTA VAIKO

20 ARABU UZMUSZ 
TA PER BOMBA 

74 SUŽEISTA

SHENANDOAH, PA

Lavinsis Ant Geru Medžiokliniu Szunu

Szitie szuniukai, prigulinti prie Phil Miller, isz French Lake Springs, Ind., ateityje 
bus geri medžioklinei szunes vadinami “Bird Dogs.” 

MINE SUDEGINO ŽYDU 
KROMUS.

DVI MOTERES NUŽUDĖ 
VAIKUTI, LAVONA PA

SLĖPĖ PIESKOSE.

Czenstakava, Lenk.,— Czio- 
naitinis sūdąs buvo sprendęs 
byla, kokios tai Zofijos Tarno-j 
szaitis už žudinsta. Liudinin
kai prisipažino laike teismo, 
buk Zofija piagyveno koki tai 
laika su keleis žandarais ap-l 
gaudinedama savo vyra, susi
laukdama su vienu kūdiki, ku- 

Sztai kaip iszrodo naujo bu-(ii pakriksztino davė vardaj 
trenksmu užmuszdama 20 Arą- j0 deszrukes vadinamos “dog- josios vyro ir vyras priėmė 
bu ir 74 sužeido. Eksplozija gies,” kurios buvo rodomos vaika kaipo savo. Po kokiam 
buvo teip smarki, kad buvo jiaįįe mėsininku seimo Milwau- 
girdet net už deszimts myliu. 
Po eksplozijai susirinko dau
gybe Arabu kad atkerszyt 
Žydams už ta skriauda. Ara
bai pradėjo užpuldinet ant Žy
du, plakdami juos kur tik su
tikdavo ir apipeszinejo ju kro- 
mus ir daugeli sudegino. Su
žeistuosius nuveže in ligonbu- 
tes. Keli szimtai likos areszta- 
votais. Ant galo palicija palei
do szuvius ir tas truputi ap- 
malszino inirszusia mine Ara
bu.

Jaffa, Palestinas., — Kada 
mino žmonių radosi ant rin
kaus, kas tokis mete bomba in 
iu mine kuri tru'ko su baisiu

kee, Wis. Deszrukes yra suvy
niotos in tam tikrai iszrasta po- 
piera kuria galima nupleszti 
kaip ziperis.

BJAURI ŽUDINSTA UŽ 
TURTĄ.

Kielcai, Lenk. — Gyventojai 
artymo miestelio Virzbniko, li
kos perimti bjauria žudinsta, 
kuri buvo priežastim apie pa- 
dalinima turto. Leonas Szczy- 
gel sutikės einant ulyczia sa
vo szvogeri Mielicki su paezia, 
pradėjo 'su jais bartis, ir ant 
galo kilo smarki musztyne 
tarp szvogeriu. Isz netycziu 
priėjo prie ju pažystamas Fe
liksas Lenkovski kuriam pasi
sekė musztukus apmalszyti. 

. Netrukstarfc^žC^inutas, 
Szczygel ' leSmpdTzšdveri, 
pradedamas szaudyti, užmusz- 
damas Lenkovski o Mielickis 
su paezia taipgi likos abudu 
nudėti ant vietos. Pasiutėli 
tuojaus aresztavojo.

4,000 METU SĖKLA ŽIRNIO 
ATGIJO IR ISZDAVE 

VAISIU.

NUOTAKA DINGO
DINGO PO VINCZIAVONEI, 
UŽ KELIU DIENU LIKOS 
SURASTA ANT SZIAUDU 

TVARTE.

•f Praeita Ketverga mirė 
namie Mare Katinauckiene 
(Dalinskiene), sirgdama koki 
tai laika. Velione pergyveno 
czionais daugeli metu, paliko 
Vyra Vlada, viena duktere, 
tris sūnūs ir du anukus.

— Szimet miestas • aplaike 
6,466 dolerius už saliunu lais- 
nūs. Valstija sugražino dali 
pinigu inmoketu per saliunin- 
kus už laisnus.

— Vincas Juodis užvedė 
teismą priesz Readingo kom
panija bų'k jos trokas buvo 
priežastim susidūrimo su jo 
motorcikliu ant plento ir ji su
žeidė. Skundžia kompanija ant 
3,000 doleriu.

,— ‘Pradedant nuo 2-ros die
nos Spalio—Oktoberio, prasi
dės Reidio Programas per dvi 
Valandas, isz szitos stoties su 
pagialba WEEU Readingo sto
ties, per kuria leidines Svetim- 
tautiszkus Programus po va- 
dovysta gerai žinomo reidio 
kalbetojaus pono A. Stanisz- 
kio. Tose programose taipgi 
dalyvaus žymus Lietuviszki 
Artistai kaip: S. Vainikis isz 
Bingliampton, N. Y., Vasiliauc- 
kas isz Brooklyn, N. Y., ir V. 
Valiukas isz Scrantono ir kiti. 
Programai bus iszpildomi visu 
tautu kalbose.

London, Anglija.— Nemažai 
svietas nusistebėjo, kada jesz
kotojai senovisžku užlieku su
rado senas sėklas kviecziu 
ir avižų grabe Faraono Tu- 
tankliameno, kurias pasėjo ir 
iszdave vaisiu. Bet tomis die
nomis pradėjo žydėti sekios 
žirniu kurias jeszkotojai sura
do tūlam grabe, kurios buvo 
4,000 metu senumo. Žirnei li
kos atvežti in Anglija, kur li
kos pasėti per valdiszka ūki
ninką ir dabar szimet pražydė
jo ir iszdave vaisiu. Tie žirnei 
nesiskiria nuo sziadieniniu 
žirniu.

Juterbock, Vok.,— Mažam 
miestelyje Rotenberg, atsibu
vo svodba Vitt Bergen, bet ta 
paezia diena nuotaka dingo 
nežino kur, ir tik aua diena li
ko surasta vos gyva gulinti ant 
sziaudu tvarte. Nuotaka ne
gali iszreikszti kokiu budu ji 
ten radosi ir kaip fenais gavo
si. Po svodbai, kada sveczei 
szoko ir linksminosi, keli pa- 
temino, ,kad nuotaka dingo 
nežino kur. Jaunikis mane, 
kad jo draugai jam padare 
szposeli, bet prisiartinant va
karui pradėjo visi nerimauti 
ir jeszkoti po visas pakampes. 
Pradėjo grabalioti upe su vil- 
czia atradimo josios kūno, bet 
visi jeszkojimai nuėjo ant 
niek. Tik tada jeszkotojai už
ėjo ant dingusios pedsakio, ka
da josios mylimas szunytis 
nuolatos staugė prie tvarto ir 
tik tada dasiprasta, gal fenais 
randasi, ir ten ja surado. Ka
da jos 'užklausta, kodėl ji fe
nais radosi, — vos galėjo jiems 
atsakyti kad ji nežino nieko 
ir nieko neatsimena. Tė
vas merginos yra tosios nuo
mones, kad mergina turėjo 
staigai apsirgti priepuoliu ir 
nenorėdama tai duoti suprasti 
savo vyrui, nuėjo in tvarta ant 
pasilsio ir isz ten negalėjo isz- 
eiti, nes neturėjo pajiegu. Jau
namarte gal mirs nuo nusilp
nėjimo.

tai laikui Tamoszaitis mirė. 
Zofijos szvogerka labai neap
kentė vaika ir visaip ji perse
kiodavo. Už kiek laiko Zofija 

: pavojingai susirgo ir bijodama 
palikti vaika be prižiuręs, mel
de szvogęrkos ir kokios tai 
Jevos Brast, kad nunesztu vai
kuti in pavieto prieglauda. 
Zofija su drauge isznesze vai
kuti kurie buvo beveik meto, 
amžiaus, nakties laike, kad 
žmonis jas nematytu su kūdi
kiu ir in laika keliu valandų 
sugryžo namo. Bet žmonis 
mate kaip dvi moteres nesze 
maža kūdiki ir ateja pas Zofi
ja pareikalavo parodyt kūdiki 
arba ji pamesztu namo. Kada 
szvogerka nenorėjo iszduoti 
kur padėjo vaikuti, likos skau
džiai suplakta ir ant galo pri
sipažino, kad vaikuti pasodino 
prie kokio tai namo ir 
budu vaikutis dingo be

tokiu 
žinios.

PASIRENGINEJO ANT MIR
TIES MIEGODAMAS 

GRABE.
Bataszek, Vengrai.,— Nitra 

Zakany, vienas isz czionaitiniu 
turtingesnių Ūkininku, miego
damas per du menesius savo 
naujam grabe, ana diena atėmė 
sau gyvastį. Du menesei adgal 
tasai žmogus liepe pastatyt 
kryžių ant kapo, po tam pirko 
puiku graba, padare paskutini 
testamenta, užsidarė name ir 
pasirenginejo ant mirties. 
Kožna vakara atsiguldavo in 
graba, uždegdamas aplinkui 
žvakes. Negalėdamas sulauk
ti geidžiamos mirties, pasi
skandino dideliam kubile van
dens ant kiemo kur ji kaimynai 

I vėliaus užtiko.

$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. 156 Puiki istorija apie Ma
lūnas girioje. 77 puslapiu .... 15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 48 
puslapiu ......................  15o

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

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10c

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
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 vargszo; 
Geras Medėjus......................    ...15e

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

No. 169 Septinios istorijos apie 
Dorybe ir M.'elaszirdingumas; Pa
skutinis Pinigas; Laisve; Pražūva 
Miszkai; Apleista Naszlaite; Jeszkok 
aukso szirdyje; Lape ir vynuoges. 
Preke .............................................25c

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkas 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė mslkaker- 
czio. 121 puslapiu ..................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų va.\a- 

1 ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu...... 25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir

No.

DVASIA VAIKO ATLANKO 
TE^US KAS NAKTĮ.

GIALBEDAMAS GYVASTĮ 
BROLIUI, ATKANDO JAM 

NOSĮ.
Bielsk, Lenk., — In czionais 

pribuvo du keleivei isz Hajdu- 
ko, Jonas ir Jurgis Banasei. 
Nors buvo didelis karsztis, 
brolei nusipirko bonka ariel
kos. Jurgis perimtas puikumu 
apylinkes, nutarė czionais 
mirti. Tame tiksle szoko in 
szulini, kad užbaigti gyvastį. 
Nutirpęs Jonas, tokiu pasielgi
mu savo brolio, pagriebė ji in 
laika už kojos. Jurgis užpykęs 
ant brolio, kad jam neduoda 
ramei mirti, uždavė broliui su 
kumsezia in veidą. Jonas kir
to broliui smarku ypa ir laike 
muszio atkando jam uosi ir 
isžlauže du szonkaulius. Abu
du likos nuvežti in ligonbute 
kur randasi pavojingam padė
jime.

Brody, Lenk.,— Czionaitinei 
gyventojai yra perimti nepa
prastu atsitikimu, per atsiląn- 
kyma dvasios 12 metu amžiaus 
vaiko Nikodemo Szimczyko ku
ris atlanko savo tėvus kas nak-, 
ti, duodamas žinoti, kad jisai 
randasi po teviszkia pastogių. 
Atsilankimas vaiko dvasios 
užeme profesorių Vi'kro kuris 
apie t a ji dalyka pradėjo karsz- 
tai tyrinėti. Vaiko dvasia pa
lieka rasztelius ant stalo, ap- 
reikszdamas savo norus. Rasz- 
ta pažino tėvai mirusio vai
ko, norints patys nemoka ra- 
szyti. Professoris labai nusi
stebėjo atsilankymu dvasios 
ir persitikrino, kad tame nesi-' 
randa jokios apgavystes. Kiti 
žinunai panasziu apsireiszki- 
mu atvažiavo isz didesniu 
miestu tyrinėti toliaus aipie ta 
dalyka.
Už keliu sanvaieziu laiko tūlas 
piemenelis ganydamas gyvu
lius, rado vaikuczio lavona 
piesku duobėje, be kojų. Ap
žiūrėtas lavonėlis per žmonis 
buvo sumuszta visas pakauszis 
rodos su akmeniu. Laike teis
mo prisipažino prie kaltes,,bet 
kita motere, kuri jei draugavo 
ir prigialbejo nužudyti vaiku
ti, pabėgo nešinę kur. Nelaba 
szvogerka likos nubausta tik
tai ant deszimts metu kalėji
mo. Po dvieju sanvaieziu ka
lėjimo, likos surasta pasikoru
sį ant balkio kalėjime.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

__> nn Ą VriT Ą Q A. Adam, Insurance Agentas, 103
''•> —* IVzVliW. Centre St., Mahanoy City, pirko 
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nūostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 

ICisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA. .

404
50c

101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasz; ynas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

No. 105 Vaidelota, apisaka isz 
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
ti », Karalaitis Žmogus. 12.1 pus. 25e

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

No. 106 Penkios istorijos, 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; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

No. 108 Szeszios istorijos apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus priminimai; Szeparka; 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku;/Didžiausi tiltai; Planetos; Apie 
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint 
atmaina oro. 59 puslapiu............25c

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

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

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

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze 
md nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
blė; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

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

No. 119 Keturios istorijos 
Garžia Haremo nevalninke; Luofcis 

 

Viena motina; Vaikucziu plepejibas. 
62 puslapiu........................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie palu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu ...

No. 121
Vaiki jozai;
ikialbtojas.

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

No. ■’.24 Dvi istorijos a'ie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istoija. 61 
puslapiu .........................i.......... 15c

No. 125 Trys istorija apie Pa
skutinis noras; Septynis tolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu .................. 15c
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.15c 

Trys istorijos api/ Trys 

 

Iszmintinga rod^ Ap- 
63 puslapiu.. L-15c 

Septynios istorips apie , 
zerkolas; sLbrinis

No. 126 Penkios istorijos apie[ 
Doras gyvenimas; Priversta links- 1 
mvbe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas ( 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ..........  15c

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Vieszp. Jėzaus Kristaus.............10c

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie apmislinimo Kan- 
czios Vieszp. Jezuso Kristuso. Kny
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda ........................ 10c

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilausko, su 
nekuriais reikalingais padėjimais. 10c

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

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........15»

No. 131 Puiki istorja apie Joną- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... .35"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios 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. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos; pasaka ma
nu Dzedzes (Dzukiszka); Viena ne
dek teisybes; Iszgydintas; Nedoras 
Dede; Atsigavo; Valkata; Paukszte- 
lis Jezuso; teipgi keletą juoku ir ki
tokiu paskaitymu. 48 pus...........15c

No. 150 Keturios istorijos api« 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį.

No.
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
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 u- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .......................  15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza-1 Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c Preke

61 puslapiu...................... 15c
151 Penkios istorijos apie

15«
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