
A. Skuczas - Dox 131 j

IPIT-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄTHE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY }
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that} 

circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00 j

To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.)

W. D. BOCZKOWSKI - CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams} 
Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams.

Laiszkus if Pinigus visados siuskite ant szio adreso! /

} W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
♦ MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.u..............   —

Wn Q7 •p'. L EMTKBED AT THE MAHAHOI CITT, PA., \ tat
!»□, OI pį ^POST-OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTXbJ Pl MAHANOY CITY, PA., PETNYCZIA, 4 LAPKRICZIO 1938 (FRIDAY, NOVEMBER 4, 1938) Win. D. and Victor L. ■ocakowskl, Pnbllshen 

F. 1f. Bocikowtkl, Biltar. 50 METAS

Isz Amerikos MIRĖ ISZ BADO

DUKRELE ISZEME
PINIGUS ISZ BANKO
(ATIDAVĖ BURDINGIEMUI

Chicago. — Kada Olga Do- 
fbi'esz, 68 metu, nuėjo in banka 
atsiimti savo suczedytus 900 
doleriu, nemažai nusiminė ir 
vos galėjo pastovet ant kojų 
kada kasierius jai apreiszke 
kad bankoje netur ne vieno cen
to nes jos dukrele Vera, visus 
pinigus isztrauke kėlės dienas 
adgal ir atidavė buvusiam bur- 
dingieriui 600 doleriu o liku
sius sau pasiliko ir .praleido 
ant geru laiku. Burdingierius 
likos aresztavotas bet pas ji ne
surasta ne cento. Motina cze- 
dino pnigus kad laike mirties 
turėtu už ka pasilaidot.

•* ’PASIKARK SZIRDŽIUK O 
ASZ TAVE PALAIDOSIU“.
Elizabeth, N. J. — Negalė

damas iszlaikyti tolimesniu ko- 
liojimu, sztai Teodoras Horesz- 
ka paszauke in savo pacziule: 
“Mano szirdžiuk, pasikark o 
asz tau (parengsiu puikias lai
dotuves“, taip jis tankiai kal
bėdavo in ja ir daug kitokiu 
“saldžiu žodeliu” jai sakyda
vo kada ant jos užpykdavo. Da
bar motere skundžia savo vyra 
už toki brutaliszkuma ir gei
džia nuo jo persiskyrimą. — 
Kiek tai musu Lietuviszku vy
ruku panasziai iszsitare in sa
vo pacziules bet tosios su jais 
gyvena ir yra užganadintos nes 
nemano pasikart.

57 METU BOBELE PAVER
ŽĖ MEILE VYRO JAU

NOS MOTERES.
Johnstown, Pa. — Jau jeigu 

sena bobele, turinti 57 metus, 
gali paveržti meile vyro mote- 
res, turinczios 24 metus, tai ka 
ežia kalbėti apie jaunas mergi
nas kurios pavagia meile vyru?

Katre Pelley, 24 metu, ap
skundė Mrs. Jane Oberson, 57 
metu amžiaus, ant 15,000 dole
riu už paveržima meiles jos vy- 
jo. Savo užmetinejime Katre 
kalba buk toji sena “vampira” 
nupirko jos vyrui puiku auto
mobiliu, auksini laikrodėli ir 
davinėjo daug pinigu ant pra
leidimo su jaja ant geru laiku. 
Tokiu budu užmirszo apie ja ir 
kūdiki ir paliovė ja mylėti.

Pelley yra kunduktorium 
ant boso ant kurio susipažino 
su sena bobele kuri atkalbino 
ji nuo jo pacziules.

PAGYVENO SU PAOZIA TIK 
4 DIENAS IR JA NUŽUDĖ.
Tallyford, Ind. — Pagyvenęs 

su savo jauna pacziule tiktai 
ketures dienas po szliubui, 
Clark Nesbitt .perpjovė jai 
gerkle su britva po tam pats 
sau pertrauke kelis sykius per 
gerkle ir atliko ant vietos. Pa
gal daktaru pripažinimą tai 
vyras turėjo staigai papaikti, 
tik nežine ar isz didelio džiaug
smo kad apsipaeziavo ar buvo 

.tai isz kokios rupesties.

PANCZIAKOJE TURĖJO 
$1,354

Pittsburgh, Pa. — Mrs. Ag
nes Maserello, 62 metu, staigai 
krito negyva ant ulyczios, ap- 
leisdama miesto ligonbute ku
rioje gydėsi kėlės sanvaites 
nuo nesutriovejimo. Palicija 
vela nunesze motere in ta ja pa- 
czia ligonbute isz kurios ka tik 
buvo iszejus. Dažiuretojos ligo
niu nuredia motere rado jos 
■szlebese insiuta 1,354 dolerius.

Motere ubagavo nuo dauge
lio metu ir buvo žinoma kaipo 
“Sena Age“. Motere buvo la
bai skupi ir gailėjosi sau nusi
pirkt maisto todėl nėra gaila 
kad tokios skupuoles mirszta.

VAGIS SURISZO FARMERI 
KURIS MIRĖ NUO BADO.
Jacksons, N. J. — Kada vais

tinis palicijantas važiavo pro 
pacztine dežuke, kuri buvo pri
kalta ant stulpo prie namo fer
merio Richard Harkness, apie 
szeszes mylės nuo czionais, pa- 
temino szmoteli popieros ant 
dėžutės ant kurios buvo para- 
szyta: “Eikite pas Harknessa 
ir paliuosuoikite ji nuo rysziu”. 
Palicijantas inejas in stuba ra
do ji sėdinti ant kėdės negyva, 
mirė jis nuo bado. Szupledos 
buvo atidaiytoš ir kas jose ra-' 
dosi likos pamta per vagi. Taji 
laiszkeli rado palicijantas per 
vėlai nes buvo raszytas septy- 
ries dienas priesz tai.

NENORĖJO JAM PARAŠYT 
PECZIUS, GAVO IN KAILI.

Philadelphia. — Sziadien 
moterėles gali aplaikyti persi
skyrimą nuo savo vyru už ma- 
žausia daigteli kaip tai padare 
misiu'ke Edna Burtmann kuri 
užvede skunda ant persiskyri
mo nuo savo vyro už tai kad 
jam atsisakė kasyt peczius. Vy
rui pradėjo labai niežėti pecziai 
kada apsivilko in storesnes dra
panas ir melde pecziules kad 
jam pakasytu peczius. Moterė
le nenorėjo iszpildyt .praszyma 
vyro už ka aplaike gerai in kai
li. — Gal ateityje moterėles pa
norės persiskirti su vyrais jei
gu joms palieps iszvirti valgyt! 
Beda, vyrueziai, su moterė
lėms kurios sziadien stovi ant 
lygiu tiesu su vyrais.

PACZIULE MIRĖ, VYRAS 
ISZ DŽIAUGSMO PA

SIGĖRĖ.
Woodbine, Kans. — Fredri- 

ko Berwyn pacziule mirė ir per 
visa taja diena ar tai isz dide
les rupesties ar džiaugsmo žmo
gelis buvo girtas per visa die
na. Likos uždarytas už apleidi
mą savo keturiu vaiku be jo
kios priežiūros.

Fredrikas visai nedalyvavo 
laidotuvėse savo moteres nes 
buVo taip apsvaigintas kaip 
gyvulis. Pasakė jis kad aplai
ke nuo asekuracijos kompani
jos 300 doleriu ir turėjo gerus 
laikus ir džiaugėsi kad nors 
karta velnei pagreibe jo mote
re nes už gyvasties nedavė ji 
Fredrikui ramybes ne viena 
diena. . • _ Jj -—

PUIKUS
ATLYGINIMAS

INDEJO PINIGUS IN
TELEFONO KNYGA

SENUKE NEUŽMIRSZO 
KAD JAI ISZGIALBEJO 
GYVASTĮ JAUNAS ŽMO

GUS; PALIKO JAM 
$5,000.

TURĖJO SUNKU DARBA 
JUOS VELA SURASTI.

St. Louis, Me. — Milton La
trobe, kuris buvo mates savo 
gyvastije szia motere tik viena 
karta, aplaike sziomis dieno
mis penkis tukstanezius dole
riu, kaipo atlyginimą už isz- 
gialbejima jos gyvasties. To
sios geradejes pravarde yra 
Mrs. Paulina MarVain isz New 
Yorko kuri mirė praeita mene
si.

Apie keturi metai adgal mo
tere lankydamasi miestelyje 
Fitchburg ėjo skersai ulyczia 
ir butu pataikinta per sunku 
troka bet Miltonas greitai pri
bėgo, pagriebė senuke in glebi 
ir pastate saugioje vietoje. Mo
tere užklausė įsavo iszgialbeto- 
jaus pravarde bet adreso neap- 
laike nes Miltonas užszoko ant 
ateinanezio boso ir nuvažiavo 
toliaus.

Senuke paliko testamente 
jam penkis tukstanezius dole
riu o jos advokatai jeszkojo jo 
per laikraszczius beveik per 
keturis metus ir ant galo atra
do, praneszdami jam-apie jo gi
linki. — Geradejyste nebūna 
užmirszta ir kada norints gau- 
sei užsimoka jeigu ne geru žo
džiu tai pinigiszku atlyginimu.

Boston, Mass. — Juozas V. 
Harkins praeita Subata parėjo 
namo uždaręs savo laikrodžiu 
ir juibilerini sztora, parsineszda 
mas bu savim $1,500 — szimti- 
nems bumaszkomis — viso bu
vo ju penkiolika. O kad tame 
laike banka buvo uždaryta, in- 
dejo bumaszkas in telefono 
knyga. Panedelyje atėjo tele
fono darbininkas su naujoms 
knygoms, pasiėmė sena ir isz- 
ejo. Žmogelis dagirdes apie 
dingima pinigu greitai davė ži- 
ne in telefono kompanija kuri 
apreiszke jam buk visos senos 
knygos talpinusi Allstono ga- 
radžiuje, kuriam buvo parduo
tos. Nubėgo su paezia, vaikais 
ir prieteliais ir pradėjo vartyti 
puslapius 100,000 knygų. Visi 
dirbo .sunkei diena ir nakti ir 
ant galo pasisekė surasti tele
fono knyga kurioje radosi pen
kiolika szirdtiniu bumaszku. 
Nors prisidirbo kaip mulai bet 
tas jiems užsimokėjo nes sura
do pinigus ir visi nuėjo namo 
džiaugdamiesi.

DAVE VYRUI IN KAILI IR 
PATI KRITO NEGYVA. ... I »
New York. — Sumuszus kai

li savo vyrui su koezelu, 36 me
tu Rozalija Biernat, iszbego 
laukan isz piktumo ir baimes 
kad vyras jai už tai neatlygin
tu ir staigai krito negyva. Ka
da daktaras pribuvo apreiszke 
buk priežastis staigios mirties 
buvo pervirszinis susijudini
mas isz piktumo ir szirdies li
ga. Kaip jos vyras kalbėjo pa- 
licijai tai Rožiute jeszkojo vi
sokiu priekabiu visa taja diena 
ant galo užklupo ant jo be jo
kios priežasties su mirtina pa
sekme. — O gal Dievas ja nu
baudė už paniekinimą gero ir 
malszaus vyruko.

TARNAITE PALIKO SAVO
PONUI 5,000 DOLERIU.
New York. — Paskutinis tes

tamentas mirusios tarnaites 
Bertos Breisch parode buk ji 
visa savo turtą susidedanti isz 
5,000 doleriu, palieka savo po
nui Ludvikui Ramsey pas kuri 
isztarnavo daugiau kaip 20 me
tu. Testamente uždraudė kad 
sūdąs nedaleistu jos giminėms 
kovoti už palikta turtą nes už 
gyvasties apie ja visai nesirū
pino ir niekad nesuszelpinejo 
ja kada neturėjo darbo ne kur 
paguldyt savo galva. Ramsey 
priėmė ja prie darbo kada jau 
jai nepasiliko jokios vilties ir 
ketino atimti sau gyvastį bet 
buvo tai jos paskutine vieta 
kur tikėjosi aplaikyti darba ir 
tas ja iszgialbejo nuo savžu- 
dystes, _: ___—

PALAIMINTA PORA MO
TERYSTES.

Yonkers, N.J. — Czionaitine 
porele gali pasigirti isz skait
liams savo vaiku, anuku ir pro- 
anuku, nes turi ju net 133. Toji 
palaiminta pora yra tai Max 
Hoffman, turintieji daugiau 
kaip po 70 metu amžiaus. Ju 
impedžiai yra: duktė turi 15 
vaiku ir 12 anuku, Benettiene 
10 vaiku ir 10 anuku, Sultzman 
8 vaikus ir 3 .anūkus, sūnūs Do- 
vidas 12 vaiku ir 6 anūkus, Jo
kūbas 8 vaikus. Isz viso Hoff- 
manai turi 11 vaiku, 90 anuku 
ir 32 pro-anukus.

MOTERE PALAIDOTA TAR
PE PENKIŲ VYRU KAPU.

Taftom, Iowa. — Kada Jeva 
Munson jautėsi kad mirtis jau 
Stovi jai už pecziu ir reikes sto
ti ant paskutinio sūdo, padare 
testamenta kad po jos mireziai 
butu palaidota tarp savo pen
kių mirusiu vyru kurie apleido 
taja aszaru pakalne priesz ja.

Paskutinis noras senukes li
kos iszpildytas ir likos palaido
ta viduryje penkių vyru, t— Ar 
tik dvasios tuju penkių vyru 
nesusipesz nakties laike...

NENORĖJO ISZSIMAUDYT 
NES BUVO MOTERE.

Scranton, Pa. — Už nepado
ru pasielgimą ant ulyczios, pa
licija aresztavojo koki tai “Mi
kola Bcfczek“ ir likos uždary
tas kalėjime. Kada kalėjimo 
sargai privertinejo kad Miko
las iszsimaudytu, tasai pradėjo 
klykt moteriszku balsu szauk- 
damas kad “jisai” yra motere. 
Dažuretoja moteriszku kalinin- 
ku paėmė ja po savo apgloba ir 
isztikruju pasirodė kad tai mo
tere kuri buvo pasirėdžius in 
vyriszkas drapanas. Del ko 
taip pasielgė tai kalejmo vir- 
szininkams neiszaiszkino.

MARSO PLANIETOS GY
VENTOJAI UŽKLUPO ANT

AMERIKOS; KILO DI
DELE BAIME.

New York. — Per Columbi- 
jos reidio Nedelioj buvo skelb
tas nepaprastas programas 
apie užklupima ant musu svie
to per Marso planietos gyven
tojus po vardu: “Viso Svieto 
Kova“. Programas- buvo taip 
teisingai iszpildytas kad-tuks- 
taneziai žmonių taip persigan
do kad inlindo in skiepus, bego 
isz namu ir szimtai apsirgo ner- 
viszka liga kad reikėjo juos nu
vežti in ligonbutes.

Norints reidio stotis praser- 
gejo žmonis kad tai tiktai per
statymas kas gali būti ateityje 
bet žmones nesuprato ir mane 
kad isztikruju Marso gyvento
jai atlėkė ant musu žemes su 
savo eroplanais ir pradėjo už- 
dupinet miestus. Net valdžia 
in tai insikiszo ir uždraudė pa- 
naszius programus siuntinėti 
per reidio.

VALDŽIA KETINA ISZKAS- 
TI 20 MILIJONU TONU AN

GLIES ANT ZOPOSTIES.
Scranton, Pa. — Demokra- 

tiszki lyderei padavė užmany
mą gubernatoriui Earle, isz 
Harridburgo, kad-tasai steng
tųsi prikalbint prezidentą 
Roosevelta kad Pennsylvanijos 
ir kitu valstijų kasyklos isz- 
iastu 20 milijonu tonu anglies 
ant zoposties kad tokiu budu 
duoti darbus del bedarbiu an- 
glekasiu. Tas duotu tukstan- 
cziams darbininku darbo per 
kelis menesius.

Tai yra auksine antis kuri 
ik džiugina darbininkus 

priesz rinkimus bet tojo užma
nymo niekados neiszpildys nes 
ant to locnininkai kasyklų ne
sutiktu.

Isz Visu Szaliu
TARNAITE PA

SMAUGĖ^ KŪDIKI
NEGALĖDAMA UŽMIGT 

PER RĖKSNĮ KŪDIKI; 
PASMAGE JI; NEKALTA.

AUTOMOBILIU DIRBTU
VES PADIRBS DAUGELI

AUTOMOBILIU.
Detroit, Mich. — Beveik vi

sos automobiliu dirbtuves pra
dėjo dirbti daugiau automobi- 
iu ir kaip rodos skaitlis nauju 
maszinu daeis arti trys milijo
nai. Tu'kstancziai darbininku 
buna priimtais prie darbu.

Fordas apgarsino buk jo 
naujas automobilius “Mercu
ry” parsiduos po $894 ir jau 
turi ant jo apie milijoną užkal
binimu.

■Suttergraf, Vok., — Pas 
sziaucziu Heneriki Wolfeinde- 
in, siera'tele vardu Greichen 
Hessman, radosi kaipo pa
stumdėlė del visos szeimynos. 
Gais-padine vargindavo mer
gaite visokeis budais: tai eik 
ten, tai szen, atneszk ta, pada
ryk taip, užmigdyk kūdiki ir 
szimta kitokiu užduoeziu, tu
rėjo padaryt per diena ir nak
tį, ir nekarta vos pastovėdavo 
ant kojų. Poni sziaucziuviene 
baisei vargino mergaite su 
kūdikiu, kuris nerimavo ir 
veikdavo per dienas įr naktis, 
o mergaite ne tik ka turėjo 
iszpildyt visokius paliepimus 
ir gaminti valgius, bet per 
nakti da supo reksni be palio
vos, negalėdama užmigti nors 
ant valandėlės nes gaudavo 
tuo kumszcziu per sprandą. 
Mergaite jau negalėjo toliaus 
stovėti ant kojų nes ka da
rydavo arba kur eidavo, tai 
užsnausdavo — per tris naktis 
jau negalėjo miegoti. Ta va- 
kara sumanė nors kiek pra- 
migt bet kūdikis reke kaip 
insiutes. Ka daro mergaite? 
Sztai kada josios gaspadine 
miegojo, mergaite priselinus 
prie vyges užsmaugė kūdiki ir 
pati puolė kaip negyva ant 
grindų. Kada gaspadine at
sikėlė ant rytojaus ir nuėjo 
pažiūrėti kūdikio, tasai buvo 
negyvas, i Kada mergina pa
budo ir pradėta jos kvosti su 
pagialba kumseziu ir pagaliu, 
nelaiminga prisipažino, kad 
kūdiki užsmaugė kad galėtu 
szie'k tiek užmigti. Laike tei
smo sieratele apsakė kaip ja 
Wolfeideinai kankino ir var
gino, audžia paleido ja ant 
liuosybes, o sziaucziu -su mo
tere nubaudė ant penkių tuks- 
taneziu markiu.

Mergaite likos (atiduota in 
prieglauda del sieratu.

Springfield, Mass. — Alek
sas Greski, kuris laike spyky- 
ze, mirė ligonbuteje nuo szuvio 
ir du palicijantai nuszauti ant 
smert kada palicija atėjo pas 
ji daryti krata.

Barcelona, Iszpanija. — Pa- 
sikelelei bombardavo pakrasz- 
czius užmuszdami 90 žmonių ir 
sužeidė apie 300. Valencia taip
gi skaudžiai nukentejo nuo 
bombardavimo.

TARP DVIEJU DRAUGU.

— Po szimts knipeliu, Juo
zai, kur tu gavai szita ziegore- 
li?

— Tai ve, kur gavau! Ų-gi 
radau!

— O kur radai?
— Skrynelėje vieno vaikino.

NUŽUDĖ TRIS
VYRUS

KAD APLAIKYTI UŽ JUOS
POSMERTINE-INSZIURENC

Prenlau, Vok.— Wilhelmina 
Leitmeritz, likos aresztavota 
už nužudinima savo tryju vy
ru in laika keliu metu, kad ap
laikyti po juju mireziai ap- 
draudima arba insziurenc. Pir
mutini vyra nužudė trys me
tai adgal, paslėpdama jo lavo
ną skiepe. In meta vėliaus ap
sivedė su antnuį turingu kup- 
czium, kuris in kelis menesius 
vėliaus dingo slaptingu budu 
isz namu, paskalai apibėginė
jo, buk jisai iszvažiavo su ko
kiu tai reikalu in Amerika. In 
metus vėliaus, motere isztekejo 
už treczio kuris po asztuoniu 
menesiu dingo teipgi. Palici- 
je sziuom laik pradėjo tirineti 
tuosius slaptingus dingimus. 
Tula diena ateja pas moteres 
gyvenimą, pradėjo kasti skie
pe, kur surado du lavonus din
gusiu vynu baisiai sukapotus 
su kirviu. Treczia vyra rado 
szulinyje, kurio kūnas buvo 
apsurikytas su akmenais, o 
galva ir kojos buvo nukirstos 
ir užkastos darželyje po me
džiu. Sudas nubaudė taja ne
laba motere ant pakorimą.

ŪKININKAS ISZARE DAUG 
SENOVISZKU PINIGU.

Bartolome, Meksikas.,— Tū
las ūkininkas gyvenantis Aca- 
yuca apylinkėje, iszare daug 
senoviszku sidabriniu Iszpan- 
isžku pinigu. Manoma, kad ju
ju verte daeis lyg 300 tiukstan- 
cziu doleriu. Ūkininkas nu
siuntė pinigus in valdžios 
skarbeziu kad dažinoti kiek 
jie tikrai yra verti. Manoma 
kad pinigai likos užkasti 17tam 
szimt-metyje per Iszpanisžkus 
kareivius kada bego isz Meksi
kos nuo Indijonu.

MOTINA NORĖJO APMAI- 
NYT SAVO KŪDIKI ANT 

MAISTO.

Dublin, Irlandija. — Palicija 
paėmė in vargszu prieglauda 
Mildreda Mc’Annerney su jo
sios dvieju menesiu kūdikiu, 
kuri stengėsi ■ apmainyt ant 
maisto vienam isz czionaitiniu 
kromu. Kada stojo priesz .sū
rižia, varginga motere aiszkino 
buk josios vyras iszvaživo ne
žine kur ant uždarbio, o ji ne
turėdama jokios žinios nuo jo 
ir pinigu del m isto, nutarė 
kūdiki atiduoti bile kam už 
truputi maisto, nes nieko ne
valgė drauge su kūdikiu apie 
tris dienas, o bijodama, kad 
kūdikis gali mirti nuo bado, 
sumanė ji atiduoti.

MOTERES PASISLĖPĖ IN 
KULI SZIENO, LIKOS UŽ- 

MUSZTOS PER PERKŪNĄ.
Berlinas. Vok. — Artimam 

kaimelyje apie deszimts myliu 
nuo czionais, perkūnas trenke 
in kuli stzieno, kuriame buvo 
pasislepia dvi moterys dirbau- 
ežios ant lauko, kada mate pri
siartinanti lietu, manydamos, 
kad jame apsisaugos. Buvo 
tai 45 metu Otija Reinke ir 55 
metu amžiaus Magdalena Kin- 
nert. Szienas užsidegė nuo per
kūno o su juom ir abi moterys. 
Vyrai moterių surado jas su- 
anglijusias.

KINISZKOS MOTERES KA- 
RAUNA PRIESZ JAPONUS.

Shanghai, Kinai., —• Laik- 
raszczei raszo, buk pulkai Kin- 
iszku moterių prisidėjo prie 
korpusu jaunu Kincziku ir isz 
netycziu užklupo ant Japon- 
iszku kareiviu Wangtien, 'ar
timoje geležinkelio Hangchow. 
Japonai apleido savo pozicijes 
ir dūme kiek galėdami nuo tu
ju bob-kareivi|u. :
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Kas Girdėt Tekes už Mussolino
Sunaus ISZ LIETUVOS Galva Daktaru 

Draugoves
TINKAMAS

KVĖPAVIMAS

Ta, kuria syki mylėjote.
Ar gryžai kada prie jos,'prie 

moteres, kuria syki mylėjai ka
da jau viskas buvo užbaigta, 
. ada žuvo szirdgela ir vidurine 

;irdies kova, kada dingo tasai 
pmirimas, kuris lyg retežiais 

. arėjo tave surakinus, ar gry
bai kada, -atrasti joje supran
tanti prieteli, kurios dvasia Ii-1 
kimo nuteriota, vėliaus iszkilo 
isz gyvenimo su kuria szvieses- 
ne ir prakilnesne negu buvo ta
da, kada lyg ugnies karsztumu 
mylėjai ja, bet nesupratai ir ne
žinojai kaip be galo brangi ir 
graži tokia prietelystte gali bu-

Ar atmeni ja?
Tarp jos ir tavęs yra slaptas 

ryszys — auksinis siūlas su
pratimo, kuris judu areziau ir 
drueziau surisza.

Nėra tai meile, — kaip žmo
nes ta paprastai supranta, da
bai' nėra tu jausmu kurie ap- 
jakintu jus ir vestu in pavyda, 
nėra tu eks’taęijos bangu ku- 
i ios iszkele dvasia in padanges 
arba nutrenkia in giliausias 
nuliūdimo bedugnes.

Neva to viso, liko tik duszios 
ramumas, simpatija...

Ųžmirtszti ja niekad negaliu, 
nors ir sutinki (kaip tankei at
sitinka.) kita, ta kita kuria pa
myli ir vedi, bet ta, kuria syki 
mylėjai ir praradai, kad vėl, 
laikui bėgant joje atrasti tikra 
prieteliu ir suprantanezia drau
ge, — ar atmeni ja, — ar gry
žai prie jos?..

Sztai paveikslas panos Ginos 
Roberti, 20 metu, 
Bruno Mussolini, 
nans Italiszko 
Gina yra duktė 
Guido Roberti, miništerio ap- 
szvietos.

sužiedotines 
21 metu su- 
diktatoriaus. 
profesoriaus

Ana diena Filadelfijoj buvo 
atsitikimas kuris pasiantrina 
daugeli kartu po visa Amerika.į 
Keturi jauni sportelei, važiuoJ 
darni automobilium, užkabino 
dvi merginas, prikalbindami 
kad važiuotu su jais. Merginoj 
užsikrėtė pauderio ant noselių, 
insisedo in automobiliu ir nu
važiavo in užmiesti kur susto
jo rodhauzeje kur turėjo gerus 
laikus o priek tam gerai insige- 
ire kokteiliu ir kitu svaiginan- 
cziu gerymu.

Važiavo toliaus. Atsitiko tas, 
jka galima buvo tikėtis. Matyt 
nepasiseke sporteliams prikal
bint merginas kaip sau mane, 
per ka merginos likos iszmes- 
tos isz automobiliaus 40 myliu 
nuo miesto, viena turėjo sulau
žyta nosele o kita du szonkau- 
lius sulaužytus.

Panaszus atsitikimas atsibu
vo Newarke ir daugeliose vie
tose ir tai labai tankiai. Tosios, 
kurios jau datyre “tokio mok
slo”, jau antru, kartu neva
žiuos su nepažinstamais spor- 
teleis.

Keli panaszus atsitikimai 
buvo ir musu aplinkinėje kur 
kelios mergaites likos sužeis
tos per iszmetima isz automo
biliu kada nepasidavė žverisz- 
kam pageidimui tokiu velnisz- 
ku sporteliu.

Bet ir tosios, kurios skaito 
apie szitokius atsitikimus, gal 
gerai apsvarstys ar galima im
ti savo gyvastį in rankas ir va
žiuoti su nežinomais isztyirke- 
leis kurie tik tykoja ant nuple- 
szimo dorybes kokiai mergai
tei o ypatingai Lietuvaitei ant 
kuriu tokios bestijos žmogisz- 
kam pavidale tykoja. — Lai 
szitoki atsitikimai buna pra- 
sergejimu del visu mergaicziu.

riais szuviais už tai kad ji tu
rėjo meilingus susineszimus su 
koku tai Italijonu. Edmundas 
ir jo motere turėjo kožnas apie 
23 metus.

Ana diena kada vyras parėjo 
namo nerasdamas savo prisie- 
geles namie, nuėjo in lenais kur 
tikėjosi surasti savo neisztiki- 
ma paczia ir radęs ja ten, nu- 
szove ant vietos. Po žudinstai 
apreiszke buk dabar neturi del 
ko gyvent ilgiaus ir su mielu 
noru eis ant elektrikines kėdės.

Kitados, kada motere užtik
davo savo vyra ant karszto 
darbo, nužudindavo savo prie- 
szininke, su kuria užsidėdavo 
jos vyras, bet ji palikdavo gy
va kad jai duotu ant užlaiky
mo ir rūpintųsi namu ir vai
kais ir da sziadien panasziai at
sitinka.

Taip, motere palieka gyva 
Vyra, kuris yra kaltas o prasza- 
lina isz kelio savo prieszininke 
— ta kita motere kuri jai sto
vėjo ant kelio.

Vyras sugavės savo motere 
apgaudinėjant ji, nužudo ja 
nes gali gauti sau kita gyveni
mo drauge.

Pasekme tuju atsitikimu puo
la ant nelaimingu likusiu vai
ku kurie pasilieka sieratukais 
ir turi kentėti už tėvu prasižen
gimus. Matyt kad gyvenimas 
porelių da nevisiszikai pasige
rino.

VOLDEMARAS KETINA 
GRYŽTI IN LIETUVA.

j Kaunas.,— Apie vidurį s.zbj 
imcnesio Kaune placziai paskj-
I do gandai, kad in Lietuva grįž
ta isz Francuzijos, (kur jisai 
gyveno isztremtas) Augustin
as A oldemaras, buvęs po 
Gruodžio 17 d., 1926 metu per
versmo ministeris pirminin
kas. Sako, kad pakeliui in 
Lietuva, Voldemaras sustojo 
Berlyne ir matėsi siu, Hitler’iu. 
Lietuvoje manoma, kad jeigu 
Voldemaras atvyks in Kauna, 
tai jam bus pavesti Užsžieniu 
reikalu ministerijos reikalai. 
Jis tuomet Lietuvos užsieniu 
politika pasuks in Hitlerizmo 
vėžės.

Voldemaras jau priesz kele
tą metu buvo pradėjęs daryti 
konspiracijas su Vokietijos 
Kaziais ir buvo už tai nuteis
tas, 'kaip' valstybes iszdavikas.

Daktaras George P. Muller, 
profesoris Jefferson Medika- 
szkos Kolegijos, Philadelphi- 

joj, likos iszrinktas pirmininku 
Amerikoniszku Daktaru Drau
gijos kuri laikys savo metini 
susirinkimą ateinanti mota 
New Yorke.

Mes kvėpuojame gyventi, ar
ba kitai]) sakant, mes gyvena 
me .kvėpuoti. Musu gyvastis 
prig iii nuošzviežo oro, kuri in- 
imame in kuna per kvėpavimo 
paprasta būda. Svarbiauses da
lykas sveikata nelik tinkama 
orą kvėpuoti bet tinkamai ji 
kvėpuoti.

i Daugelis žmonių kvėpavimo 
.reikalu yra tinginiai. Todėl, jog 
taip lengva inkvepti orą jie pa- 
pranta netinkamai kvėpuoti. 
Tas ju kvėpavimas nenesza 
nauja ora in plaucziu visas da
lis, ypatingai in plaucziu vir- 
szu. Nes gerai suprantame jog 
nevartotas dalys plaucziu leng
vai inima ir laiko ligų gemalus.

Gilus kvėpavimas natūraliai 
inima gera ir szvieža orą ir rei
kia atsiminti jog kvėpuojant

reikia vartoti noG, gerkle, kru
tinę ir plauczius.

Tinkamas kvėpavimas turė
tu prasidėti nuo diafragmos ir 
reikėtų vartoti krutinę ir kak- 
ia. Nėra reikalinga save iszsi- 
pusti idant lengvai kvėpuoti. 
Tinginys gali tuoj priprasti gi
liai kvėpuoti ir syki pripratęs 
visuomet prie to prisilaikys. 
Yra daugelis kvėpavimo pa
bandymu, kurie prisideda prie 
gero kvėpavimo ir geros pozi
tūros. Kiekvienas turėtu kas 
ryta ir nakti, kuomet atsikelia 
ar priesz einant gult, pakelti 
rankas virsz galvos ir su pa
kėlimu ranku giliai inkvepti ir 
nuleidžiant rankas iszkvepti. 
Reikia tiesiai ant abieju kojų 
stoti per pabandyma arba tru
puti pasikelti ant kojų pirsztu 
kvėpuojant ir nusileisti iszkve- 
piant.

'Tinkamas kvėpavimas nu
kreips gerkles, nosies ir gerkli-

niu iszsiszakojimu kroniszku li
gas. Visuomet reikia inkvepti 
per uosi. Jeigu ta negalima 
lengvai padaryti, reikia pasi
tarti su geru gydytoju. Burna 
ne del kvėpavimo. —F.L.I.S.

TURIME TIK KELETĄ
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tiktai 
po $2.50. Todėl pasiskubinkite 
jeigu norite viena.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam* 
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

DOLERIAI PO VAGONO 
SUOLU.

Kybartai.,— Saugumo pali- 
cijos Kybartu rajono virszin- 
inkas VI. Cibaviczius, tarpu- 
stotyje Vilkaviszkis—Virbalis 
rado traukinyje po vagono 
suolu pamesta be jokio adreso 
voką. Voką atpleszus, isz jo 
pabiro net 65 banknotai dole
riais, viso 805 doleriu sumoje. 
Spėjama, kad voką su doleriais 
po vagono suolu bus tyczia pa
slėpęs vienas kelevis- bijoda
mas bausmes už nelegalu va
liutos iszgabenima in Užsieni. 
Vienas intariamas keleivis bu
vo sziame vagone asmenisz- 
kai patikrintas ir kaip jis isz 
vagono, pasiszalino, toje vieto
je, kur jo buvo sėdėta, po suo
lu pasirodė vokas su pinigais. 
Valiuta perduota Virbalio mui
tinei.

Nekurie tvirtina buk trum
pos szlebes moterių yra isz 
priežasties trumpu plauku... 
Jeigu tai teisybe tai kas butu 
jeigu moterėles skustu galvas? 
Galime manyt kad tada vaiksz- 
cziotu... nuogos!

Kokis tai jaunas žmogus, 
Edmund Haxall, Miami, Flori
doje, nužudė savo paczia ketu

PAJESZKOJIMAI

KAIP SAU MANSTO 
RAULAS APIE NE- 
KURIUOS DALYKUS

Czalis, sūnūs Džimo Pirsz- 
taiczio, ketina merit su duk
teria) Tonio Friczkio, bet bi
jodamas instoti in taji stoną, 
pradėjo graudžei verkti. Tė
vas jam sako: Del ko tu verki 
mule? Juk tau nieko pikto 
nesistos! Žiūrėk tu ant ma
nes asile, argi asz neapsipa- 
cziaVau. Bet Czalis ant to at
sake: Dats ai rai't fader, tu ap- 
sipacziavai su mano motina, o 
asz turiu paicziuotis su visai 
svetima mergina.

NUBAUSTI ČIGONAI 
ARKLIAVAGIAI.

Kaunas.,— Čigonai Adomai
tis ir Brižinskas Jurbarko 
valscziu j e, Skirsne mn n iszk iu 
kaime isz Juozo Stulo tvarto 
pavogė tris geriausios ruszies 
arklius ir juos nusivedė prie 
Latvijos sienos pardavė, gi pa
tys slapstėsi nuo palicijos. Po 
dideliu jieszkojimu palieija 
viena sulaikė arti Panevėžio, 
o kita Suvalkijoj. Teisiami 
abudu kaltais prisipažino, tik 
prasze teismo skaudžiai ne
bausti, žadėdami daugiau ne
vogti. Kauno apyg., teismas 
kiekviena nubaudė po pusan
trų metu sunk. dar. kalėjimam

Pajeszkau savo brolio Vinco 
Stankevicziaus arba William 
Stank, kitados jis gyveno New 
Philadelphia, Pa., po tam gir
dėjau kad apsigyveno apie 
New Haven, Conn. Isz Suvalkų 
gub., Simno para., Giliu'kiu kai
mo. Tegul jis pats ar kiti pra- 
nesza ant adreso. (2t.

Mrs. Eva Pajaujis,
Box 4 Tuscarora, Pa.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

del

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

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

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. , ) ):
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No.

50o

Vaclovas ir Bronislovas 
Pryžgintai, Adolfo sūnūs, kilę 
isž uokes par. Priesz kara yra 
gyvene Plymouthe. Ju .sesuo 
gyvenanti Argentinoj norėtu 
susiraszineti. Žinios suteikti 
sziuo adresu:

Rev. J. Jainilionis,
129 South Jardin St., 

Shenandoah, Pa.

Naujas Didelis Sapnorius 
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.

Džianas PutaiRis ana diena 
usitrauke fain su namine, o jo 
motere teipgi jam nepasidavė. 
Kada juos palieija atvede pas 
burdžisa, tasai itare in Putai- 
tiene: Klausyk misuke, jeigu 
tavo vyras užsitraukė, tai nėra 
divo, ba tai vyras, bet tu pasi
gėrei tai ne fain4. O ji jam 
ant to atkirto: Mister burdžis, 
dabar turime sufridže tai kas 
vyrui vale, tai ir boboms vale! 
Burdžis uždare abudu ant faif 
deis.

Maikas Knypkaitis klausė 
manes: Del ko asz skolinau pi
nigus del burdingieriaus, kuris 
pabėgo su mano paczia? Jisai 
man sake, kad nebutau davės 
pinigu, tai ne butu pabėgus 
su mano boba, ba neturėjo už 
ka. Asz jam atsakiau, kad ne 
del tos priežasties. Daviau 
jam pinigu, ba žinojau kada 
gaus, tai isapiszkys su mano 
boba, o asz (tada busiu fri men, 
kaip jaunikaitis, ir galėsiu tu
rėti gud taims su czikinkoms 
be 'baimes, kad put manes bo
ba bartusi.

Ana diena užklausė manes 
Pranke Cigaretlis del ko laike 
žydu szventes darosi tokis 
szaltis, rodos aniolai danguje 
gavo kold fyt. Ant 'kataliku 
nauju metu, buna szilta ir 
gražu, o laike žydu tai net no
sis suszala. Bet man sake S'ti- 
pas Orait, kad tai už tai, kad 
žydai turi 5719 metu, o katali
kai tiktai 1938, tai isz to ma
tyt, kad žydai sudegino dau
giau anglių per ta laika ir da
bar neturi ju užtektinai kad 
aht svieto butu szilta. Fain at
sakymas ir Pranke smart vyru
kas. RAULAS.

101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprašomas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

No. 10S Vaidelota, apisaka iss 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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, 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- 
geleje 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: Ha 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 nakei atitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jissi atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikįos 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 au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................. 35c

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

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

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

No. 121 
Vaiki jozai; 
ukialbtojas.

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

58 
15c 

Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap-

63 puslapiu.......... 15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

No. .■' 24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .........................................15c

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

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

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

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........156

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu). . .35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtae turi savo vieta; Kh 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 apia 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu ..................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopoiei 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. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu...................15c

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

No. 152 Trys 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. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 46 
puslapiu ......................  15c

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

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

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

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 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10c

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

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei 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. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
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................................ IBs

No. 168 Devynios istorijos, stt 
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........2Bo

No. 170 Asztuonios istorijos a» 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevtt: 
Per tamsybe in szviesa; Pasitat* 
sias prasižengėlis; Duktė milkaker- 
czio. 121 puslapiu......................25e

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; 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 ......................................... 15#

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke .............................................!#•



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

-•Dora Lietuviszka Tarnaite:-
Dangus apsiniaukęs pilkais 

debesiais kurie, tarytum, už
gulė dideli miestą New York’a. 
Smulkus, szaltas rudeninis lie
tus plauja aprūkusius augsz- 
tus kaminus invairiu dirbtuvių 
kaipo ir kitu triobu. Ulyczios 
miesto tuszczios; žmones no
ringai sau tuni sziltuose butuo
se, nors ne visi, kadangi dau
geli sunkus reikalas verczia 
net per isztisa diena vargti ir 
szlapti lauke.

Atyda musu atkreipia ant 
saves jauna mergele kuri net 
be lietsargio eina ulyczia ne
tvirtu žingsniu. Žvilgtelėjus in 
jos veidą tuoj galima nužvelg
ti ant jos pedsakiu varga, ru- 
pesczius ir neisztekliu.

Ima žingeidumas kas tai do 
viena jog Amerikietes negali 
turėt vargo(?), kodėl ja mato
me pavargusia ir matomai dė
lei vargo taip fiziszkai nusil
pusia kad kojos po ja linksta. 
Tuojaus patiriame jog tai Ame
rikiete, bet Amėrikiete-ateive, 
prieg tam naszlaite, neturinti 
gimdytoju, giminiu, ne priete- 
liu, kurie ja priimtu prie saves 
ir aprūpintu jos būtinus reika
lus.

Priesz keliolika metu tėvas 
jos, Mikolas Staklis, girdėda
mas kad Amerkoj daug geres
nis gyvenimas net ir prastam 
darbininkui, negu tevyneje, 
nusprendė drauge su savo žmo- 
na ir vienatine dukrele Marin
ka keliaut in Amerika! Parda
vės viską ka turėjo, surinkęs 
reikalingus pinigus ant atliki
mo tos keliones ir laimingai 
pribuvo in ta nauja pavieti. Ne- 
trukus'viendk persitikrino kad 
ežia suvis kitaip negu jis sau 
perstatinėjo, negu jam mela
giu kalbėta. Persitikrino kad 
ežia skatiką taippat sunkiai o 
da ir įsunkiau reikia uždirbti 
negu tevyneje, kad ežia be 
darbo žmogus negali suvis gy
venti, kad darbas prastam žmo
gui, darbininkui, tai kaip kad 
motina kūdikiui reikalinga. 
Staklis nebuvo tinginiu ir mė
go darba bet ant nelaimes ne 
veikiai ji ežia rasti galėjo. Pra
valgė visus atsigabentus pini
gus ir jau buvo visai nusimi
nęs bet Dievas susimylėjo. Ga
vo pagalinus darba tūloj alda- 
rej arba bravore. Dabar jau szei 
myna Staklių atsigavo nes 
bent gyvent turėjo isz ko. Stak
ius gerai uždirbo bet nors rūpi
nosi kiek suezedyt ant “sun
kios valandos”, negalėjo, ka
dangi Amerikoj pragyvenimas 
labai brangus, kaip niekur ki
tur. Per ketveris metus Mikola 
Staklis dirbo tame paežiam 
bravore diena in diena, nuo ry
to lyg vakaro, bet tas sunkus jo1 
darbas iszseme visas jo spėkas 
netrukus. Apsirgęs — pasimi
rė. Žmona jo isz rupesties ir 
gailesties taipgi apsirgo ir po 
keturiu savaieziu laiko taipgi 
pakeliavo paskui mylima savo 
Vyra in szali amžinystes, isz 
kur ne vienas jau niekad nebe- 
sugryžta.

Mariuką pasiliko pati viena 
sziame svetimam kraszte. Gim
dytojai mirdami paliko ja nasz
laite vien tik Apgloboj ir Ap- 
yeizdoj Dievo. Nelaiminga mer
gele neturėdama mažiausio isz- 
tekliaus, reikalingo pragyveni
mui, turėjo kėlės dienas vaiksz- 
czioti miesto ulycziomis ir 
jeszkot sau tarnystes pas ko
kia szeimyna. Nors jau daugel 

perejo namu, niekur vietos gau
ti negalėjo nes vienos szeimy- 
nos turėjo tarnaites, kitos visai 
nereikalavo. Vienok Mariuką 
nenusiminė da o tik eidama 
meldėsi mislimis prie Dievo, 
praszydama Jo idant Jis neap
leistu jos ir nedaleistu isz var
go ir bado pražūti.

— Kaip-gi bus? — kalbėjo 
pati in save, nežinodama ka tu
ri daryt idant gaut vieta. Ilgai 
vaikszcziojo, beveik per visa 
diena nieko nevalgius, jeszko- 
dama vietos bet kad jau badas 
beveik nedaleidinejo jai pakelt 
kojų, inženge in duonkepio 
krautuve idant bent duonos 
sau už kelis centus nusipirkti.

Duonkepio motere, matyda
ma taip nuvargusia mergina, 
tuojaus pajautė savo szirdyje 
pasigailėjimo jausmus; pagai
lo jai jaunos mergeles tuom la
biau kad akyse jos mate dory
be ir nekaltybe. Ir atsiliepe:

— Kodėl taip blogai, mano 
mergele, iszrodai? Ar sergi?

— Vargas ir neiszteklius 
taip nuvargino mane — atsake 
mergina. —- Jeszkau jau nuo 
keliu dienu tarnystos bet nie
kur nelaimingos sieratos ne
priima.

— Palauk, dora, nelaiminga 
mergaite! Radau laikrasztyje 
pajeszkojima tarnaites, gal tau 
bus atsakanti vieta — tarė ra- 
minaneziai žmona duonkepio. 
—- Sztai, ka raszo, — kalbėjo 
pasiėmus laikraszti ir suradus 
pajeszkojima — ir pradėjo 
skaityt: “Pajeszkoma gera 
mergina prie namines tarnys
tos. KataJikiszko iszpažinimo 
teneatsn>zaukia. Kitu iszpaži- 
nimu teiksis atsiszaukti in na
rna prie Long ulyczios, 32, ant
ros lubas”. — Ir padavė laik
raszti merginai del persitikri
nimo kad tas teisybe, ka ji 
skaitė jai.

Ant veido merginos pasiro ■ 
de pedsakiai szirdies skausmo. 
Ar-gi jos szventa tikyba, bran
giausia jos iždas, uždarytu du
ris in ten, kame turėtu kasdie
nine duona, ar-gi Katalikiszkas 
iszpažinimas. ne yra geriausiu 
ir tikriausiu kad jeszkotojai da 
deda pasarga idant Katalikes 
suvis neatsiszaukinetu ? Ar-gi 
tas prakilniauses tikėjimas ga
li būti niekinamu gero iszmin- 
tingo žmogaus?.. Po valandai 
vienok, atsidusus isz gilumos 
savo krutinės, nusiuntė savo 
mislis augsztai, augsztai ir ten 
klausė: “Dieve, ar tu mane ap
leidi visai? Atemiai teveli ir 
motinėlė nuo manes tada pave
džiau save apglobai Jėzaus, 
Marijos ir Juozapo szvento. 
Sziadien vargas man grumo 
mirtim, — parodai man žvaigž
de vilties bet vėl gesina man ja 
tas, kas man yra brangiausiu ir 
szveneziausiu. Vieszpatie, su
tvirtink mane...” Po valan
dai, lyg atradus iszganinga 
misli tarė:

— Bandysiu... Gal Viesz- 
pats Dievas susimylės ant ma
nes nelaimingos; aeziu, nuo- 
szirdžiai dekavoju ponei. — Ir 
atidavus duonkepei laikraszti, 
pasikloniojo mandagiai ir isz- 
ejo isztardama atsisveikinimo 
žodžius.

Su smarkiai plakanczia szir- 
džia ėjo in pažymėta laikrasz
tyje vieta. Netrukus atrado ta 
narna ir inejo in dideli karitori 
kame platus laiptai vede augsz
tyn ant antru lubu. Sustojus

prie laiptu atsiduso. “O Jėzau, 
Marija, Juozapai szventas, Ju
mis atiduodu save, dabokite 
mane nelaiminga vienatine pa
silikusia tarp svetimųjų žmo
nių. Turėkite savo apgloboj 
naszlaite varginga kuri sveti
moje szalyje, be pastoges, be 
žmoniszkos apglobęs jeszko 
sau duonos. Jėzau, Marija, J uo- 
zapai szventas! Jums atiduodu 
szirdi ir dųszia savo. Jėzau, 
Marija, Juozapai szventas, ne
apleiskite manes, suszelpkite' 
mane; priduokite kantrybes ir 
isztvermes.”

Po tokiai trumpai bet karsz- 
tai maldai, duszia jos prisipil
dė saldžia ramybe. Smarkiai ir 
rangiai nukuope augsztyn 
laiptais ir ten paspaude prie 
adverijos balta knipkuti. Atsi
liepus skambui varpelio, netru
kus durys atsidarė ir paklaus
ta ko reikalauja o atsakius jai 
likos investa in vidų ir liepta 
laukt.

Mariuką ilgai lauke; turėjo 
pakaktinai laiko del prisižiu- 
rejimo visom puikybėmis, ko
kias tuose namuose visur galė
jo matyti. Kaipgi vargingai ir 
menkai iszžiurejo aky vaizdo je 
visu tu puikybių ir turtingumo 
jos apsitaisymas bet Mariuką 
suvis nepageidavo tu visu tur
tu ir puikybių; ji vien troszko 
tarnystos, suteikianezios jai 
kasdienine duona, daugiau nie
ko. Pagalinus iszgirdo žings
nius ateinanezios isz kito kam
bario ypatus o netrukus pasiro
dė augszta iszdidi, graži ir pui
kiai apsitaisiusi pone. Apžvel
gus smarkiai visa paveiksią 
jaunos mergeles, atsiliepe bal
su, kuriame galima buvo jaust 
paniekinimą ir pažeminimą.

— Kuomi esi ir ko-gi in ežia 
atėjai ?

Mariuką mandagiai ir nedrą
siai papasakojo apie priežasti 
savo atėjimo.

— Ar tarnavai jau kur nors? 
— klausė pasipiltus iszdidyste 
ponia.

— Da niekur, poniute — at
sake Maryte------ kadangi tė
vams gyvenant buvau prie ju 
bet dabar pasilikus be pastoges 
ir be jokio isztekliaus, jeszkau 
sau vietos.

— Tiek to, tas mane neapei
na, ar tu kur tarnavai ar suvis 
ne, bet apeina tas daugiausia: 
kokio esi iszpažinimo, ar ne 
Katalike?

— Taip, poniute, isz malones 
Dievo esu Katalike.

Ant to jos atsakymo kakta 
ponios susiraukė, akyse subliz
gėjo neapykanta ir neužsigane- 
dijimas o po valandėlei tarė:

— Juk pajeszkojime buvo 
paminėta idant Katalikes su
vis neatsiszauktu, ar neskaitei 
to?

— Taip, skaieziau, —- atsake 
su nusižeminimu Maryte — bet 
ka gali ponei kenkti tas, kad 
esmių Katalike, jeigu busiu ge
ra, paklusni ir isztikima tar
naite kuri stengiasi savo’duon- 
daviams kuogeriausiai atsimo
kėti ir visame užsipelnyti ant 
ju malones. Jeigu negalecziau 
intikti kame, nežudau vilties, 
juk poni galėsi mane kiekvie
name karte atstatyti nuo tar
nystes.

Tikrumas, teisingumas žo
džiu mergeles, iszmintingumas 
jos atsakyme, didžiai nustebi
no pone. Permieravo ja savo 
akimis da karta ir atsake:

— Gerai, pabandysim. Gali 
pradėt savo tarnysta pas mane,
pažiuresime kaip bus.

II.
Nėra reikalo ir kalbėti jog

Maryte savo pareigas atlikine- valgyt ir kuom apsidengt tai

jo kuonoringiausiai ir kuoge- 
riausiai, jog su tikru pasi- 
szventimu stengėsi pildyt kuo- 
piavyzdingiausiai savo priva
lumus. Maryte užsipelnydavo 
kiekvienam inžvelgije ant pa
gyros bet duondaviai to niekad j 
jai nesuteikdavo. Maryte ne
reikalavo poteisybei jos o vien’ 
įtik džiaugtis norėjo tuomi kad 
■turi užsilaikymą ir kasdienine 
duona už ka gausiai atsimokė
davo savo sunkiu darbu. Trosz- 
ko ji vien ramybes del kuoge- 
riausio iszpildinejimo savo pri- 
deryseziu bet ir tas jai atsaki
nėta. Dievas norėjo iszbandyt' 
jauna mergele, isztirti jos tvir-( 
lybe tikėjime, apkuopti ugnyje 
kaneziu idant po tam tuo gau
siau jai atmokėti. Ilgai nelai
minga naszlaite turėjo kensti 
tikra persekiojimą ir tai ne tik 
nuo kitu tarnu ir nariu szeimy- 
nos bet ir nuo paežiu duonda
viu, kaipo Protestonu, neken- 
ezianeziu Katalikystes?

Visi iszjuokinejo ja ir szan- 
dijo isz jos tikybiszku persitik
rinimu, piktžodžiavo ir iszjuo
kinejo jos maldingumą bet Ma-

Pripildykite savo automobiliu Good Gulf gazolinu — nusiste- 
site! Nes jeigu da nebandete Good Gulf gazoliną; todėl bo- 
abejones nežinote kokio auksztos ruszies szitas regulariszko 
prekes gazolinas gali būti! Turi savyje drūta jeiga, smagiai 
ii tykiai važiuojasi ir da pasilieka užtektinai j eigos ant parei-

kalavimo. Mes norim jus susipažinti su sziuo 
gazolinu. Todėl sustokite sziandien prie jusu

VIETINIO PARDAVĖJO

GOOD GULE GAZOLINO

ryte kantriai kerte ir tuo la
bilaus susitvirtinejo szventame 
tikėjime. Kas vakaras gavus 
laisva valanda nuo darbo, pul
davo ant keliu ir karsztai mel
dėsi Dievoj, dekavodama Jam 
už tai kad jai daleidžia kentėti 
už szventa religija, prasze po
draug nuo Jo paszelpos tame 
kentejime idant nesukluptu bet 
su kantrybe ir noru nesztu to
liams savo sunku kryžių. Pa- 
vesdinejo save kasdien .apglo
bai Jėzaus, Marijos ir Juozapo 
szvento ir meldėsi ne tik už sa
ve kasdien bet ir už savo duon
davius. Tokia meile Dievo ir 
dora, tokia meile artymo ir už- 
sigynimas Saves negalėjo pasi
likti be užmokesties.

Pone Williams, taip vadinosi 
gaspadine namu, buvo pati tur
tingo prekejaus ir turėjo dvi 
dukteres da suvis jaunas o ku
rias mylėjo labai. Viena isz tu 
meiliu ir gražiai auginamu 
mergaieziu turėjo vienuolika 
metu, antra trylikos metu. 
Tuos tai vaikus Dievas miela- 
szirdingas panaudojo kaipo ta
ranki idant pritrau'kt iszdidžiu- 
ju tėvu duszias prie saves idant 
parodyt jiems jog iszjuokine- 
dami tikra iszpažinima mokslo 
Vieszpąties Jėzaus nusideda 
priesz Dievą idant parodyt 
jiems jog tikra Katalike, kokia 
buvo ju tarnaite Maryte, moka 
tikrai mylėti pagal Dieviszko 
prisakymo, savo artyma.

Tula szal'ta vakara, pradžio
je pavasario, szeimyna Wil
liams’u sėdėjo prie szilto kami
nėlio linksmai besikalbėdami 
tarp saves. Nebuvo tai vienok 
skaisti, rimta ir dora kalba bet 
bjaurus, piktas isz juokinę ji- 
mas ir .szandas atkreiptas in 
“Katalike” Maryte kuria visi 
negeri tarnai Williams’u labai 
dažnai savo nuodingais ir asz- 
triais liežuviais užgavinedavo.

— Yra tai paika, apipaikin- 
ta mokslu tikybos mergina — 
kalbėjo savo spiegliu balsu 
kambarine Eliza —- ji su savo 
kantrybe ir besižeminimu tik
ra komedija loszia.

— Taigi, sakai kad ji paika 
komedijonka? — klausė važ- 
ny ežius John’as. — Man r o
dos kad ta mergina tik dėlto 
tailp .paika, kad Katalike. Visi 
mat Katalikai turi kaip žinoma 
rambu protą; pas juos jokios 
gudrybes, jokio iszmanymo nė
ra nes tuo kalba sau: “O, tas 
Dievui nepatinka, tai nuodė
mė” ir t.t. J eigu tik ka turi pa

jau ir laimingais jaueziasi...
— Mat, kada Dievas dalino 

žmoniems protą tai kas atliko 
davė Katalikui, todėl ir jeszko 
sau smagumo vien savo pai
kam poteriavime ražaneziaus.

Kiti tarnai juokėsi isz tu ne- 
iszmintingu konceptu pusiau 
girto važnycziaus, tiktai viena 
kukarka, Ona, kuri nuo seniai 
inpratus buvo loszt role užva
duotojos savo ponios ir mėgo 
kelt augsztai nosi, nudavinet 
jauna ir apsukria “pana”, ku
ri tuotarpu buvo raisza ir ne
graži, turėdama liežuvi kaip 
angies, tarė su paniekinimu:

— O a'sz jum sakau jog tai 
tikras papiktinimas jogei tarp 
musu Protestonu randasi ta 
viena “katalike!” Tikrai ne
galiu iszmanyti ka-gi daro mu
su pone jeigu ja pas save laiko. 
Ar-gi nėra jau Protestoniszku 
merginu kad ta “polenderka” 
Katalike laikyti. Asz, būdama 
ponia Williams, niekados ne- 
daleiscziau tįaip savo vardo 
garbe žeminti — tuoj iszvy- 
cziau ja ant keturiu veju.

Ir tai pasakius virėja iszdi- 
džiai pakele perkreipus savo 
galva augsztyn, apžvelgus vi
sus aplink sedinezius matomai 
del persitikrinimo, koki inspu- 
di ant savo klausytoju padare 
ta savo anot jos mislijimo “isz- 
mintinga kalba”. Visi-gi, ku
rie bijojo virėjos delei jos pik
to liežuvio pritarė vienbalsiai 
savo: “Yes, yes”.

— Teisybe kalba pana Ona, 
— kalbėta, — ta Katalike ne
privalo maiszytis tarp musu. 
Reikia pa'sistengt pakalbint 
pone Williams idant tuojaus ja 
iszvarytu.

Vienok kitaip Dievas surėdė. 
Jis, kuris už pikta baudžia o 
už gera atmoka, nenorėjo da- 
leist idant neteisingumas ir 
piktybe paimtu virszu.

Ant rytojaus pateminta kad 
pone Williams labai nerami ir 
nuliūdus, turėjo kas atsitikti 
nepaprasto.

Važnyczius John’as apiaike 
paliepima kinkyt arklius ir 
kuovei'kiąusiai važiuot gydin- 
tojaus. Kas-gi atsitiko? Sztai 
abi dukreles Williams-’u apsir
go urnai. (Toliau's bus.

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.

MAISTAS IR
SVEIKATA

Valgiai kurie prisideda prie 
dantų budavojimo yra žali vai
siai ir daržoves, ypatingai 
obuoliai, kopūstai ir celeriai. 
Jie yra naudingi valytojai ir 
geistina kad jie butu investi 
duoti po valgio. Kaip daug ge
riau jaustųsi musu burnos ne
gu dabar jeigu gale valgio duo
tu .vietoje saldžiu pudingu ir 
szalta-ko'szes ir pyragaieziu 
kokiu nors naudingu vaisiu.

Vaikams reik duoti cielu grū
du valgius. Jau pagaminti val
gymui pusrytiniai maistai, yra, 
naudingi kadangi juos reikia 
kramtyti o kramtymas stimu
liuoja dantis. Nekurtos moti
nos duoda savo vaikams tuos 
grudus sausus tarp valgiu o 
pusrycziams duoda su pienu. 
Kitas maistas budavojantis ir 
saugojantis dantis yra pienas, 
cod liver aliejus ir saules szvie
ša. Pienas turtingas kalkių, 
cod liver aliejaus ir saules 
szviesa pagelbsta kunui sunau
doti ta kalki. —F.L.I.S.

Federal Reserve System 
IR 

Szi Banka yra Narya 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau« I«xtikimiac«ia Graboriut 

t: Gabiausiai Balsamuotojai 11

1
 Geriausia Ambulance . 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- (č 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio TI 
Grabu. Laidoja nu- |l 
mūrelius pagal naujau- ii 
šia mada ir mokslą. IĮ

Turiu pagialbiniuke R 
moterems. Prieinamos J!. 
prekes.

DU OFISAI:

MAHANOY C1TY;516 W. Spruta Sfc 
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 438 Willing Stra^ 
Bell Telefonas W8-J __

Saugokitės szitos mergeles,
Gana gražios rūteles, 

Kuri mėgsta szposa padaryti, 
Skryneles vyru apkraustineti.

Jau nekarta taip padare, 
Skrynele burdingieriaus ?
W atidarė,

Iiszeme kiek ten pinigu, 
Ir iszdume sau po velniu.

Kur taip atsitiko nesakysiu, 
Apie Mahanoju buvo, tiek 

' primysiu,
Mano rodą užlaikykite,

Prie tokiu mergicu nekibkite.

Ten kur gubernijoj Pennsyl-
vanijoje,

Sportai niekam netikia,
Merginos <su tokeis nenori 

užsidėti, 1
Ba ant ju pradėjo visaip 

kalbėti, 
Merginu ten ne daug yra, 
Bet visos puikei gyvena, 
Visos patogios ir geros.

Tokios, privalo būti- ir kitos 
merginos,

Geriausia jus, sportukai, su
sivaidykite, .

Ant doru merginu nelokite.
i ♦ ♦

. Kur yjparte atsibuvo, 
■Keli susirinkb:

Igr-iksmai leido laika, 
Beu ir atsibuvo baika.

Pribuvo plika-kaktis biz- 
nierelis,

Pasigėrės kaip verszelis, 
Pradėjo prie visu kabyt is, 
Skrybėlės vyrams daužyti, 

. Mat ji pamėtė jo boba, 
Nepamylejo jo toki darba, 
Norėjo ji namo parvesti, 

Bet jisai jos nenorėjo klausyti, 
Pradėjo ji vilkti namo, 

Jis paszauke: boba, paszol 
von!

Reže nebagelei per ausi, 
Kita vėl per pakauszi, 

Moterele lenta pagriebė, 
Keletą ypu jam uždavė, 

Biznierelis tuom susi'sarmatino
■ , labai,

Kad nuo mylimos gavo gerai, 
Pradėjo kiauliszkai apsieiti, 
JJž biskio reiketu dželoje 

sėdėti,
Kiti žmones aresztavoti ji 

turėjo, 4
B a gy vuliszkai apsiėjo. į

❖ ❖ ❖ -M
Vienam pleise Ohio steite, 
Bingeliu tokiu atsirado, .

Ka ant ženoeziu pirsztais bado, 
Visaip iszjuokia ženoezius, 7 
Toki arszesni už gyvulius, 

Kad ženoeziu nebutu, 
Bingeliams vargas butu, 
Neturėtu kur pasidėti, 

Kaip čigonai lauke gulėtu, 
Geriau apsimalszykite, 

Isz ženoeziu neszidykite, 
Ba kaip ant jus užpyks, > 

Nuo burdo iszvarys, 
Tada kur pasidesite, 

Kada vietos neturėsite?

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkai , 
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adreau 
30 E. M»h«noy St. Mahanoy City
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ŽINIOS VIETINES

— Readingo angline kom
panija ant galo aplaike paveli- 
nima isz Federaliszko sudo, del 
uždarymo penkių kasyklų ir 
pardavima 123 tukstancziu ak-| 
ru žemes isz kurios beveik visi 
anglei jau yra iszkasti. Tokiu 
budu trumpam laike apie 3,000 
darbininku neteks darbu.

•— Mrs. George Shinton, 47 
metu, 728 E. Market ulyczios, 
eidama namo staigai susirgo ir 
atsisėdo ant Jono Sadaucko 
gonkeliu pasilsėt, mirdama in 
kėlės minutas szirdies liga. Mo- 
tere paliko vyra ir keturis vai
kus.

JAMES J. DAVIS
Republikonu Kandidatas ant

United States Senatoriaus

Nepriklausomi Demokratai Balsuos už Arthur 
James Republikonu Tikietu

— Po miestą eina paskalai 
buk kožnas ukesas, norėdamas 
balsuoti, turės atsineszti su sa
vim taksu kvitą ir kad bus ga
lima žinoti kaip kas balsuos. 
Yra tai melagyste nes tiesos ne
reikalauja kad balsuotojas mo
kėtu taksas ir negalimu daigtu 
yra kad kas žinotu kaip žmo
gus balsuoja. Neklausykite vi
sokiu paskalų priesz rinkimus, 
ateinanti Utarninka. Balsuoki
te kaitp jums sanžine palieps ir 
busite užganadinti.

SHENANDOAH, PA
— Gerai žinomas musu biz

nierius, Jurgis Juraitis, ana 
diena nupirko Schmidto narna 
ant kampo Main ir Coal uly- 
cziu užmokėdamas 26,500 dole
riu del advokato Vlado Sidori- 
ko kuris valde Schmidto turtą 
del likusios szeimynos.

— Girdėt kad nauja Nepri- 
gulminga Lietuviszka parapi
ja, kuri likos įiesenei iiždeta 
rązionais, pradeda 'spar- 

> čziai. Toje parapijoj pamaldos 
yra kalbama LietuviszkU ir 
žmones supranta ka kunigas 
kalba.

— Utarninke rinkimai. Isz- 
jinkite savo miesto žmogų Joną 
A. Miernicka,. Legislatorium.

Tamaqua, Pa., f Praeita sa
vaite Juozas Urbonaviczius, 
40 metu amžiaus, likos užmusz- 
tas ant vietos butlegerineje 
anglinėje skylei už miesto, isz 
kur kasė anglis. Nelaimingas 
žmogus buvo paleidęs szuvi ir 
in trumpa laika vėliaus didelis 
szmotas anglies nugriuvo nuo 
virszaus ant jo.

Čhicago, III. — Ona Raman
auskiene, 69 metu amžiaus, 
niuo 834 W. 35-tos uly., eidama 
isz 'ryto in Szv. Jurgio bažny- 
czia ant pamaldų, staigai su
krito negyva ant vietos,

rimo* jūsų muskulų, kaipo paseko orohaukio perpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekenfėkite šių skausmų berei-’ 
kalingai. Naudokite linimentq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai . 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų kaip 
♦r kuomet jie naudoja Pain-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Expellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-Expellerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžutės.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

Yra tai stebėtina knygute nee 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.
!lA ‘ .

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

ARTHUR H. JAMES
Republikonu Kandidatas ant

GUBERNATORIAUS

Republikonai žygiuoja prie pergales, su naujomis jėgomis 
ir pasitikėjimu žmones dedasi prie Arthur H. James ir remia 
jo programa užtikrinanezia geroves atstatyma Pennsylvanijoj.

Vargas nežino politikos. Demokratu valdymas privedė prie 
nepasitenkinimo visus vyrus, moteris ir invairiu partijų 
žmones. Pennsylvaniecziai, neatsižiurint partijų, nori eiti 
pirmyn, o ne atgal. Bedarbiai nori pastovaus darbo, geru al
gų, o ne dovanu. Kurie turi darbus, jie nori juos iszlaikyti ir 
nori, kad tie darbai eitu geryn, o ne blogyn. Ir Pennsylva
niecziai, neatsižiurint partijų, vis geriau ima suprasti, kad rin
kimai yra geriausia proga sziriszti savo ir savu szeimynu rei
kalus pakeieziant valdžia Harrisburge. Earle-Jones tikietas. 
yra status quo tikietas. Jis nieko naujo Pennsylvaniecziams 
nežada, tik tesima tos paezios slegianczios politikos, kuri per 
4 paskutinius metus naikino Pennsylvanijos industrija, kuri 
padidino nedarbą, padidino taksus. Demokratu bosai, kurie 
dar sėdi balne, norėtu pavartoti demokratu balsus ir sukonso- 
liduoti savo pozicijas, bet demokratai ir republikonai kelia sa
vo galvas ir jeszko iszeifies. Anglies regijonas nieko gero 
nesitiki atstatymui kietos anglies industrijos iszrenkant 
Charles Alvin Jones gubernatorium. Jis deda savo viltis ir 
su pasitikėjimu žiuri in steito administracija, kurios prieszaky 
stoves mainieriu draugas Arthur H. James. Nežiūrint demo
kratu pastangų palaikyti anglies rajonus linijoj, teisėjo James 
populiario rėmimo bangos smarkiai užlieja visa regijona. Du 
demokratu skilimai kietos anglies apskrityse: Luzerne ir 
Schuylkill, turės dideles lemianezios reikszmes rinkimuose. 
Daugiausia yra nukenteje kietos anglies regijono žmones. Už 
tai ta grupe, kuri reme Kennedy primary balsavimuose, jau 
iperejo James H. Arthar pusėn susilpnindama Earle-Jones jė
gas. Daug demokratu, kurie per metu eiles darbavosi savo 
partijos naudai, pamate prie ko privedė, pakeiezia savo nu
sistatymą. Luzerne, Schuylkille, Allegheny ir kitose apskrity
se po visa steita demokratu tarpe eina didelis judėjimas 
Jie ir ju szeimynos vienijasi su kitu partijų žmonėms parėmi
mui Teisėjo James ir sugrąžinimui valstijai geros vyriau
sybes. (Sk.)

Republikonu Partijos
Schuylkill Pavieto

Kandidatai
RINKIMAI, UTARNINKE

8 NOVEMBERIO

JAMES J. DAVIS
Ant United States Senatoriaus

ARTHUR H. JAMES
Ant Gubernatoriaus

SAMUEL S. LEWIS
Ant Vice-Gubernatoriaus

WM, S. LIVENGOOD, JR.
Ant Sek. Vidurinu Reikalu

DR. IVOR D. FENTON
Ant Kongresmono

JOHN MIERNICKI
Ant Legislatoriaus 1 Dirtrikto

HARRY SNYDER
Ant Legislatoriaus 2 Distrikto

PAUL L. WAGNER
Ant Legislatoriaus 3 Distrikto

G. EDGAR KLINE 
IVAN WATKINS

Ant Legislatoriu 4 Distrikte

REPUBLICAN X

matu kaip tau gaunant dirbtu- sakyti kad Repulblikonu Par
ves, kasyklas ir fabrikus. To-

ceviczius, isz Shenan- kiu budu sugrąžys vyrus ir mo- Į 
teres prie darbu. Szitas planas 
ateis Pennsylvanijos valstijos 
pilieeziams in pagelba.

Mes, szios Schuylkill apskri
ties, turime ^pecialiszka inte
resą balsuoti per ateinanezius 
linkimus ir balsuoti už Repub
likonu balota. Mes turime dau
geli kasyklų darbininku kurie 
neturi darbu ir turime tuks- 
tainczius doleriu nuostoliu kas 
menesi isz priežasties privers
tos bedarbes ir dabartine ad
ministracija Harrisburge nie
ko nedaro del pagerinimo to
kios padėties.

Todėl Lietuviai szito ir kitu 
apskrieziu, kuriu gyvenimas 
suyisztas su darbais kasyklose 
turi proga Lapkriczio asztunta 
diena pagerinti savo stovi. Pa
naudokite szia gera proga nes 
galime balsuoti už viena isz sa
vųjų kuris iszgelbes mus isz 
szios keblios padėties.

Szitos visos sunkenybes yra 
gerai žinomos Teisėjui James. 
Jis yra žmogus kuris gali jums 
pagelbeti ir iszriszti szituos 
painius klausymus, taipo-gi jis 
žino nauju priemonių isz kuriu 
gali suvartoti anglis ir gali su
stabdyti invežima anglių isz 
kitu valstijų kurie sutrukdo 
mums ežia darbus.

Teisėjas James yra draugas 
kuri mes norime turėti. Dar bū
damas tik dvylikos metu, dirbo 
kaipo “breaker-boy” Plymou- 
the. Jis augo ten, tarp musu 
žmonių, viską žinodamas apie 
kasyklų darbininkus. Musu 
Lietuviai buvo pirmieji jo ad- 
vokatiszki klijentai kaip jis 
pradėjo savo advokatiszka 
darba. Jis visados gyveno tarp 
kasyklų darbininku. Jis gerai 
supranta musu klausymus. Ar 
mes gailime tikėtis geresnio 
žmogaus? Jis yra musu drau
gas, tai yra draugas visu dar
bininku.

Nekurie užklausime, 'bet ka 
apie W.P.A. szelpima? Kaslink 
szito klausymo leiskite man pa-

Advokato W. J. Kran-

doah, Pa., Kalba Per 
Radio Praeita Nedele 

isz WAZL Stacijos
Gerbiamieji Tautiecziai:
Kadangi artinasi diena spren

dimo mnsu valstijos valdymo, 
balsavimo diena, kuri bus 8 die
na Lapkriczio (Novemberio) 
sziu metu,

Szios dienos jusu balsas nu- 
sprens szios Pennsylvanijos 
valstijos ateiti sekantiems ke
turiems metams.
Jusu galingas balsas pakreips 

. szios valstijos ateiti in viena 
ar in antra puse; in gerąją ar 
in blogąją puse.

Geroji puse, mes manome, 
bu's ta, jeigu jus, gerbiamieji, 
pakeisite savo galingu 'balsu 
valdytojus szios valstijos, tai 
yra: iszrinksite naujus valdy
tojus, kaip tai: — gubernato
rių, vice-gubernatoriu, senato
rių, kongresmona, legislatoriu 
ir valstijos sekretorių.

Leiskite man jums iszdestyti 
ka “Arthur James” ir Repu- 
blikonu Partija jums žada:

Pirmiausia, teisinga valdžia 
arba valdymą. (Teisėjas James, 
ateities gubernatorius prižadė
jo sugražinti Pennsylvania to
kiame stovyje kuriame niekas 
negales užmesti prikaiezioji- 
mus su pirsztu).

Republikonu Kandidatas yra 
tinkamas ir kvalifikuotas at
likti szita užduoti. Jis yra bu
vęs vieszame gyvenime szeszio- 
lika metu be jokio skandalo. 
Teisingas valdymas turi dva- 
siszka verte. Taip-gi turi pini- 
giszka nauda. Kadangi atsitin
ka, kad valdininkai isznaudoja 
pinigus tai publika turi daug 
nukentet; užtat balsuokime už 
kandidatus kurie laikosi teisin
go valdymo,

Toliau, Republikonu Partija 
turi gera nukirtima bedarbes 
stovi atstatant darba ant pa-

tija szita szelpima ir W.P.A. 
tens. Jie tiktai isznaikins da
bartinius neteisingumus. •
Republikpno Partija Penn

sylvanijos gyventojams garan
tuoja žodžiuose, kurie negali 
būti iszvengti ir nedaleidžia jo
kio žaidimo. “Mes prižadame 
gau'su1 szelpima bedarbiams, 
liuosa nuo partijų pataikavi-, 
ma, politiniu sumetimu ir mes 
prižadame Kooperacija su W. 
P. A., ir su kitais valdžios su
manymais iki privatiniai dar
bai bus sugražinti. Mes tikime 
kad valdžia turi rūpintis be
darbiais”. Bedarbiams mes sa
kome: “Mes jus neatmesime 
bet pakelsime isz jusu bedu.

Republikonu Partija ir jos 
kandidatai nesiprieszina pa- 
szelpoms. Ne paszelpa kaip to
kia bet neteisinga pa'szelpos 
admin i s t r a c i ja, R epublik on u 
Partija pasmerkia. Koki yra 
tie neteisingumai kuriuos Re
publikonai pasmerkia? Jie pa
smerkia politini apkainavima 
del politiniu reikalu. Jie priesz- 
tarauja davima darbu tiems 
kuriems ju visai nereikia ir 
pirmenybe politikieriams vie
loje tiems kuriems reikalinga 
kąsnis duonos užsidirbti.

Tiems, kurie turi darbus ant 
W.P.A., leiskite man jums pa- 
sakyti*kad jus galite laisvai ir 
be baimes balsuoti Republiko
nu balota. Nieko nereiszkia 
kaip jus esate užregistruoti ir 
už ka jus prižadėjote balsuoti. 
Niekas negali ir neturi teises 
reikalauti balsavimo. Kaip jus 
i neisite in balsavimo buduke, 
tegul jusu sanžine nusprendžia 
už ka 'balsuoti.

Sztai ka jums Republikonu 
Partija siūlo:

Pirma, tesima užtikrinimo 
iki ateis laikas gavimo darbo. 
Nebus mažinimas szelpimo ir 
dirbimas projektu iki sumažy- 
mas bus tiems kurie nedirba ir 
jau .szauksis prie to. Gausite 
greita ir ganėtina pagelba jusu 
reikale.

Antra, Republikonu Partija

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tarp NewYork ir Klaipėdos per Gothenburga 

Kelione prasideda ir baif/asi Szvedu-Amerikos Linijos 
laivais. Nuo Svzedijos, vyksta isz Stockholmo ar

-Kalmaro moderniszkur ju S. S. “Marieholm” 4
Nereik Szvedu vizos keleiviams in Lietuva per Szvedija.

Kalėdinės Ekskursijos in Lietuva 
Iszplauks igz New Yorko 

DROTTNINGHOLM.... Lapkriczio 30 
GRIPSHOLM........................Gruodžio 7

Kreipkitės 1 autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AM EUICAN LINE
636 FIFTH AVE. Rockefeller Center. NEW YORK, N. Y.

SKAITO “SAULE” 30 
METU.

Guodotini 'Tamistos: — Pri 
siuneziu tamistoms prenume
rata už laikraszti ir szirdingai 
dekavoju už prisiuntima jubi- 
lejinio numario kuri pasidėjau 
ant atminties. Myliu “Saule” 
skaityt ir man patiko jusu tė
velio ir jusu paežiu paveikslai 
kuriuos myliu parodyt kitiems 
todėl taji laikraszti pasilikau 
ant atminties. Duok Dieve jums 
sulaukti da tiek metu sveikatoj 
ir darbuotis del labo musu tau- 
tiecziu. Asz “Saule” skaitau 
jau 30 metu ir nepaliausiu skai
tyt. Skaicziau ir kitus laikrasz- 
czius bet man taip nepatiko 
kaip “Saule”. — Su pagarba 
lieku jusu senas skaitytojas, 
P. Mankus, isz East Newark,

planuoja imti paszelpa ir W. P. 
A. isz politikos. Politikos bosai 
turi būti sustabdyti. Republi
konu Partija juos sustabdys, 
Demokratu Partija ne.

Treczia, Republikonu Parti
ja visu uolumu suras jums dar
bo. Ji turi sudarius plana kaip 
ta invykdinti. Ji padarys tai 
kad dirbtuves ir kasyklos pra
dės vela dirbti ir sutinkant tak
su iszmokejima. Tukstancziai 
gaus darbus. Demokratai nori 
kad jus pasiliktumei tame pa- 
cziame stovyje. Demokratu 
“bosai” nori užlaikyti savo 
darbus ir nori kad Jus būtumė
te pasitenkinę savo menku už
darbiu. Jus galite szituos bosus 
ir ilgiau laikyti balsuodami j 
Demokratu bilietu arba užtik- j 
rinti sau gerbtina darba ir ge
resne ir sanžiningesne valdžia 
balsuodami Republikonu bilie
tu.

ACZIU TAMISTAI UŽ 
LINKĖJIMUS.

Gerbiamoji “Saules” Redak
cija: — Sziuomi prisiuneziu

Visi Lietuviai Pirmo Distrikto 
Schuylkill Paviete Balsuokite 

už savo kaimyną ir dranga

JOHNJA.
MIERNICKI, ES«'

KANDIDATAS ANT 
LEGISLATORIAUS 
Pirmam Distrikte

Visiems pažystamas advokatas 
isz Shenandoah, Pa.

Rinkimai Utarninke 8 Novem
berio. Duokite jam baisa už ka 

prenumerata už laikraszti antrus jumis dėkingas ir iszrink- 
sekanezio meto ir 
sulauktumei 'da 50 metu dar
buotis del musu tautiecziu Lie
tuviu. Su geriausiais linkėji
mais pasilieku jusu skaitytoja, 
A. J. Karaliene, isz Baltimore, 
Md.

r kad tamistos ■ site tinkama žmogų ant Legis- 
iatoriaus.

“Saule” Suramina Var 
ginga Naszlele!

Guodotina Redyste: — Pir
miausia liuku jums gero pasi
sekimo su 50-metiniu jubileju 
iszdavystes laikraszczio “Sau
les”. Norints asz esmių vargin
ga naszlele bet isz paskutiniu, 
vargu vėl atnaujinu prenume
rata už laikraszti, kuris mane 
suramina mano nuliūdime ir 
varguose. Stengiausi jums pfi- 
siunsti nors viena nauja skai
tytoja bet laikai taip blogi kad 
sunku prikalbyt kad kas užsi- 
raiszytu laikraszti. Su pagarbai 
pasilieku jusu skaitytoja, Onaį 
Pasiukevicziene, isz Bridge
port, Conn.

Pennsylvanijos 
Demokratu Partijos 

Kandidatai
RINKIMAI, UTARNINKE

8 NOVEMBERIO

GEORGE H. EARLE
Ant U. S. Senatoriaus

CHARLES ALVIN JONES
Ant Gubernatoriaus

DR. LEO C. MUNDAY
Ant Vice-Gubernatoriaus

THOMAS A. LOGUE
Ant Sek. Vidurinu Reikalu

JAMES H. GILDEA
Ant Kongresmono

JOHN J. DOWNEY
Ant Legislatoriaus 1 Distrikto

DEMOCRATIC

Schuylkill ir Northumberland

Pavieto Lietuviai Balsuokite už

J. H. G1LDEA
ANT KONGRESSMONO

Isz Coaldale, Pa.

Ant Demokratiszko Tikieto 
“Darbininku Prietelis”

Rinkimai, Utarninke November 8

ry~^=> DD A NWCVTA T A C a. F. Adam, Insurance Agentas, 103 
ž v®' rRANESZlMAb W. Centre St., Mahanoy City, pirko 
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuolia* aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszur ance popieros buvo iszraszyti per Jon* 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insuranc* 
Agent. 103 W. Centre St.. MAHANO Y CITY. PA.

Balsuokite už

JOHN J. DOWNEY
ANT LEGISLATORIAUS

DABARTINIS LEGISLATORIUS ISZ SHENANDOAH, PA
“DARBININKU PRIETELIS”

Praszo Jusu Balso ir Intekme - Rinkimai Utarninke, November 8 
ANT DEMOKRATISZKO TIKIETO
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