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

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

--- ----- ---------------, .. r,

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULĘ” 
ISZEINA KAS UTARNINKA JR PETNYCZUj

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams^ 
Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams,

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso?
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

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

Mn Q7 fe ( ENTKBED AT THE HAHASOT CITT, PA.. \ HO. 9 i \PO8T-OFEICE A8 SECOND CLASS MAIL MATTES J MAHANOY CITY, PA., PETNYCZIA, 9 GRUODŽIO 1938 (FRIDAY, DECEMBER 9, 1938) Wm. D. and Victor L. Bocikowski, Publisher! 
r. Vf. Bocikowski, Biller. M 50 METAS

Isz Amerikos BUTU ATIDAVĘS
SAVO GYVASTĮ

21 ŽMONES
SUŽEISTA PER AP-

NOREJO SURAMINI 
VYRA

VAIKAS SURADO 
>■ SKARBA
BET UŽ TAI NUKENTEJO 

PER SĖDYNĖ.

Scranton, Pa. — Petrukas 
Marczak, dvylikos metu, nu- 
ejas ant pastoges kada tėvai 
buvo iszeja in bažnyczia, pra
dėjo sznipinet pakampėse ir se
nam kupare, kuriame rado ga
na didele suma sidabriniu ir 
keli auksinei pinigai. Nudžiu
go vaikas isz surasto “skar- 
bo”, pasiėmė sauja sidabriniu 
pinigu, nuėjo in miestą ir su 
draugais pradėjo turėti gerus 
'laikus pakol ji palicija nepa
ėmė po savo globa ir parvedė 
namo.

Ant užklausymo tėvo kur jis 
gavo tiek pinigu, Petrukas pri
sipažino buk rado taji skarba 
ant pastogei. Tėvas tuojaus nu
bėgo pažiūrėt skarbo ir persi- 
iikrno kad vaikas užtiko jo 
“banka” — kupara in kuri 
iaupino pinigus nuo daugelio 
metu. Kupare radosi apie 400 
doleriu sidabrineis ir apie 500 
doleriu bumaszkomis. Tėvas 
ant rytojaus nunesze pinigus in 
banka o vaika apdovanojo už 
suradimą skarbo ‘karsztais bly
nais per ta ja vieta kur žmogus 
gedi.

DEL JOS MEILES
BET KITAIP STOJOSI.

Chicago. — Adomas Janicki 
buvo pasiutiszkai insimylejas 
in paogia 19 metu Rozalija 
Marczak, bet mergaite nemisli- 
no už jo teketi. Ana diena kada 
nuobrodis Adomukas atėjo ja 
atlankyt o toji norėdama nuo 
jo atsikratyt užklausė jo: “Jei
gu jau tu taip myli mane tai ka 
tu del manes padarytum? Ar 
paimtum truciznos ir mirtum 
del manes?” Bet Adomas tuo
jaus atsiliepe: “Mano mieliau
sia, su noru paguldycziau savo 
gyvastį prie tavo kojų”. Ant 
to sutiko Rože. Atėjo .paskirta 
diena, Adomas atėjo pas myli
ma kuri jam padavė puoduką 
truciznos, mergina uždare ji 
kambarėlyje, prižadėdama at
eiti vėliaus atlankyt ji kada 
pradės mirti.

Už keliu valandų trucizna 
pradėjo darbuotis. Kada atėjo 
mylima su tėvais ir keleis kai
mynais atsisveikint su Adomu- 
ku tai negalėjo prisiartint prie 
lovos ant kurios gulėjo. Kas 
tai buvo .per trucizna? O-gi 
daugiau nieko kaip miltelei ant 
iszczystinimo viduriu ir iszva
rymo jam meiles isz galvos. 
Badai Adomas apleido miestą 
ir atsibaladojo in Pittsburgh.

iGAVO LAISZKA NUO DIN
GUSIOS PACZIULES PO

19 METU.
Garry, Ill. — Kaipo balsas 

isz užgrabinio gyvenimo, atėjo 
laiszkas del Emanuelo Rossetto 
kuriame jam ppranesza buk jo 
paeziule Margarieta, kuria jau 
įaike už mirusia per 19 metu, 
yra sziadien gyva ir sveika ir 
gyvena Italijoj. Po dingimui 
pacziules Rossetto apsipaezia- 
vo antru kartu. Dabar kada 
aplaike laiszka nuo dingusios 
pacziules, tuojaus užvede teis
ina ant persiskyrimo nuo ant
ros paezios. Žmogelis per dau
geli metu jeszkojo savo dingu
sios pacziules kuri pabėgo su 
burdingierium. Dabar su mielu 
noru Emanuelius priima savo 
dingusia paezia po savo pasto- 
gia kurios labai buvo iszsiilges. 
Kitas vyras apie tai užmirsztu 
kad jam pati padare tokia 
skriauda.

BRANGUS ŽODELEI ISZ- 
TARTI NEISZMINTINGAI.
Philadelphia, Pa. — Locni- 

ninkas didelio apartamentinio 
namo, Hirsh Felderman, pas 
kuri gyveno daugelis szeimy- 
nii, sutikės iszeinant moterele, 
Mrs. Jennie Grosberg, karido- 
rije, nusiszypsojo in ja saldžiai 
prakalbėdamas in ja: “Halo, 
mano szirdžiuk.” Motere tais 
netikėtais žodžiais taip persi
me kad nukrito trepais žemyn 
iszsilauždama sau koja ir ran
ka, pergulėdama ligonbuteje

SUBADĖ MOTERE SU PI
KIU ASZTUONIS KARTUS.

Philadelphia. — Mrs. Ona 
Sundstrun, 27 metu, likos mir
tinai subadyta lediniu pikiu 
asztuonis kartus per koki tai 
Ralph Citrone, 28 metu, kuris 
gyveno artimoje. Tasai pasiu
tėlis taja diena buvo susibaręs 
su savo szeimyna ir inbeges in 
narna Onos, užklupo ant jos su 
pikiu subadydamas ja mirti
nai. Kada apie tai dagirdo mo- 
teres, apie 60 isz ju susirinko ir 
skaudžiai apdaužė pasiutėli 
kad reikėjo ji nuvežti in ligon- 
buti. Citrone buvo tosios nuo
mones kad motere turėjo pri
kalbint jo motere ant nesupra
timo su juom.

SIVERTIMĄ BOSO
LAIKE MIGLU. .

Philadelphia, Pa. — Didelis 
bosas prikrautas pasažiereis, 
važiuodamas isz ezionais in 
Florida, apsivertė ant Roose- 
velto bulevardo, laike miglu, 
trenkdamas in stulpą. Likos su
žeista 21 pasažierei isz kuriu 
keturi turėjo būti nuvežti in 
ligonbute. Varytojas autobuso 
likos aresztavotas.

NUŽUDĖ SUNU KURIS AP- 
SIPACZIAVO PRIESZ 

JO NORA.
Almedia, Md. — Praeita me

nesi Louis Dengler pabėgo su 
19 metu Aldona Summers in 
Elztona ir likos suriszti mazgu 
moterystes norints tėvas buvo 
gana prieszingas tam apsivedi- 
mui, uždrausdamas sunui dau
giau neperžengti teviszko 
slenksczio. Motina buvo kito
kios nuomones, melsdama tėvo 
<ad dovanotu sunui ir pakvie
tė sūneli su paezia ant piet. Ka
da motina iszejo pažiūrėti ar 
jaunavedžiai jau ateina, pama
te ant ulyczios didele myne 
žmonių prie gulnczio jos sulie
jo. Tėvas buvo pasislepes krū
muose ir kada sūnūs pprisiarti- 
no prie namo, paleido in ji szu- 
vi isz karabino užmuszdamas 
;|i ant vietos. Tėvas likos užda
rytas kalėjime.

AMERIKA STATO DIDELI 
PASAŽIERINI LAIVA.

New York. — Naujas Ame- 
rikonisz'kas pasažierinis laivas, 
po vardu “America”, kuris 
kasztuos apie 16 milijonu dole
riu yra statomas Newport 
News laivu dirbtuvėje ir bus 
30 tukstaneziu tonu sunkumo, 
723 pėdu ilgio, 93 pėdu ploczio 
ir gales sutalpyti 1,219 pasažie- 
riu. Prigulės prie United States 
Lines.

net szeszis menesius. Kada su- 
gryžo namo jos vyras apskun
dė locnininka namo ant de- 
szimts tukstaneziu doleriu at
lyginimo.

BIBLIJA JAM ATNESZE 
DIDELI GILIUKI.

Jacksonville, N. H. — Kada 
kaimynai susirinko po mirežiai 
Jokūbo Ransford, 80 metu se
nelio, in jo narna, vienas isz ju 
pradėjo iszpardavinet likuczius 
velionio. Ant galo iszstate ant 
pardavimo sena biblija isz ku
rios senukas turėjo dideli 
džiaugsma skaitydamas ja kož- 
na diena. Niekas raszto szven- 
to nenorėjo pirkti bet ant galo 
ja pirko už 25 centus kokis tai 
James Roy nes jis nenorėjo kad 
biblija butu sudeginta arba pa
niekinta ant szaszlavu. Atne- 
szes namo pradėjo vartyti jos 
lapus ir nemažai nusistebėjo 
kada tarp lapu surado 50 dole-

VISA SZEIMYNA BUVO 
SAVŽUDŽIAIS.

Philadelphia, Pa. — Ana 
diena Hermanas Beck, 74 metu, 
atėmė sau gyvasti per pasiko
rimą. Mete 1918 jo sūnūs 
Charles, 22 metu, atėmė sau gy
vastį būdamas Svietineje Ka
rėje, Franci jo j. Mete 1932 jo 
antras sūnūs Otto mėtėsi po 
trukiu ir likos sumaltas ant. 
szmoteliu. Mete 1935 jo pati 
Liudvika, 65 metu, atėmė sau 
gyvasti su pagialba gazo. Ana 
diena Beck atlankė savo sena 
piūeteli ir kada parėjo namo 
pasikorė. Kaimynai surado jo 
lavona kabanti nuo balkio.

BET TASAI RAMINO KI
TA MOTERELE.

Franklin, Pa. — Kada jos 
vyro meile pradėjo užgesti, 
Mrs. Gene Morriston nupirko 
jam reidio kad galėtu save pra
linksmini vakarais ir sėdėti 
namie, taipgi pirkinėjo jam 
puikias drapanas ir duodavo 

i keliolika doleriu ant praleidi
mo bet Robertas nebuvo isz to 
užganadintas. Vietoje nusira
mini, paeziule glamonei ir būti 
jai už tai dėkingu, tai tasai ra
kutis palinksnįiinejo kita mote
rele.

Gene dirbo dienomis fabrike 
paneziaku o kada ji iszeidavo 
in darba tai vyras pasiszaukes 
savo balt-plauke kaiminka pa- 
iinksminejo ja su reidio ir gla
monėjosi pakol juos paeziule 
užtiko ant karszto darbo. Žino
ma jog buvo draskymas plau
ku ir veideliu ir ant galo abid
vi stojo sude bet Robertukas 
pasiėmęs savo krepszi iszdume 
po velniu isz miesto in platu 
svietą iszsižadeedamas moteres 
ir mylimos.

PAVOGĖ, ISZ BADO, KEPA
LĖLI DUONOS PO TAM 

NUSIŽUDĖ.
New York. — Neturėdamas 

darbo per kelis metus ir netu
rėdamas pinigu nusipirkti val
gyt, tik tiek, kiek surasdavo 
szaszlavu bleszinese ant uly- 
cziu, Jack Moullin pavogė ke
palėli duonos isz sztoro bet ji 
locnininkas patemino ir atida
vė in rankas palicijos. In kėlės 
valandas kada dažiuretojas ka
lėjimo atnesze jam maisto, ra
do ji užkibusi ant diržo su ku
ri uom buvo apsijuosęs. Nežine 
ar paliko szeimyna ar ne.

MOTERE SU KŪDIKIU ANT 
RANKU APVOGĖ BANKA.
Douglas, Nev. — Kokia tai 

nežinoma motere, laikydama 
maža kūdiki ant ranku, atėjus 
in ezionaitine banka (kuri bu
vo maža, kaip paprastai ferme
riu bankos), atkiszo revolveri 
in stovinti kasieriu už groteliu, 
paliepdama jam duoti kuogrei- 
cziausia 2,000 doleriu arba pa
leis in ji szuvi. Kiti darbininkai 
tuom pasielgimu taip nutirpo 
kad stovėjo ant vietos kaip pri
kalti prie grindų. Motere aplan
kius pinigus iszejo malszei isz 
bankos in stovinti sena auto
mobiliu ir nupiszkejo nežine 
kur. Lyg sziam raszymui pali- 
eija jos nesurado. Matyt mote
re daejus lyg paskutinio vargo, 
buvo priversta taip padaryt ir 
tai da su kūdikiu ant ranku.

VALDŽIA APLAIKE NUO 
GERYMU PENNSYLVANI- 

JOJ 160 MILIJONU 
DOLERIU.

Harrisburg, Pa. — Nuo ka
da pprohibicija likos praszalin- 
ta Amerikoj tai Pennsylvania

SUDEGINO HITLERIO 
BALVONA.

Philadelphia. — Daugiau 
kaip 500 žmonių pakabino bal- 
vona Hitlerio ir ji sudegino 
prie Lincoln teatro ant Broad 
ir Lombard ulycziu. Buvo tai

rine bumaszka. Pradėjo jeszko- turėjo užmokėti valdžiai $160,- 
ti toliaus ir surado bumaszku 000,000 doleriu taksu už viso- 
vertes ant 600 doleriu. Paguo- kius svaiginanezius gerymus. 
done del Raszto Szvento gerai I Vien tik už alų surinkta $152,- 
jam užsimokėjo. _ 500,000. _

kaipo protestas priesz perse
kiojimą Žydu ir kitu tautu per 
Hitlerį. Visi sztorai toje aplin
kinėje buvo užgesinę žiburius 
ant ženklo gailesties. ~

TVANAI PENNSYLVANI- 
JOJ PADARE DAUG 

BLEDES.
Philadelphia, Pa. — Schuyl

kill upe ezionais iszkilo gana 
augsztai padarydama gana 
daug bledes gyventojams per' 
užliejimą skiepu ir sztoru.

Carbondale, Pa. — Kasyklų 
prūdas užmiestije staigai truko 
užliedamas daugeli sklypu o 
nekurie žmones turėjo net ap
leisti savo gyvenimus.

Wilkes-Barre, Pa. — Ant 
West dalies miesto vanduo isz 
upes užliejo beveik visa taja 
dali miesto. Eroplanu stotis 
beveik visiszkai likos užlieta. 
Bledes mažos.

— Reading, Pa. — Gyvento
jai ant Railroad ulyczios buvo 
priverstais apleisti savo gyve
nimo vietas isz priežasties pa
sikėlimo Schuylkill upes.

NUŽUDĖ SAVO VYRA UŽ 
TAI KAD JA DAUGIAU 

NEMYLĖJO.
Glassburg, Va. — Staigai ne

tekus proto isz didelio užvyde- 
jimo priesz savo vyra, Katre, 
30 metu, pati Stanley Shamot, 
60 metu, kada tasai miegojo, 
motere priselino prie jo ir pa
leido kulka isz revolverio jam 
in szirdi. Ju du maži vaikai ra
dosi stuboje kada motina papil
de žudinsta. Po tam baisiam 
darbui motere atbėgo pas skva- 
jeri szaukdama: “Nužudžiau 
savo vyra, uždaryk mane in 
kalėjimą. Jis kerszino kad ma
ne ir vaikus nužudys nes tan- 
kei sirgau proto liga ir bijojau 
kad jis mane neapleistu todėl 
ji nužudžiau.”

Pamiszele uždare prieglau
doje o vaikus atidavė in prie
glauda.

VIENAS NAMAS SUDEGI
NA 100 TONU ANGLIŲ 

IN VIENA DIENA.
New York. — Namas, vadi

namas Rockefeller Centre, ku
ris turi daugiau kaip du szim- 
lus laipsniu kuriame randasi 
20 tukstaneziu žmonių, turi bū
ti gerai apszildytas laike žie
mos arba szalto oro. Todėl ta
me name sudegina daugiau 
kaip szimta tonu augliu kasdie
na pagal apskaityma New Yor- 
ko inžinierių bjura.

Kad visi dideli namai sude
gintu tiek anglių in diena tai 
kasyklos dirbtu gerai.

PANIEKINO PIETUS, DUK
RELE ISZ SARMATOS 

NUSIŽUDĖ.
Buffalo, N. Y- — “Isztikru- 

ju tavo tasai steikas tai kaip 
guminis automobiliaus ratas”. 
Taip paniekino pietus dukters 
jos tėvas farmeris Jacob New- 
houser, kuris turi farmuke ar
timoje miesto, kada jo penkio
likos metu dukrele jam paga
mino pietus taja dena.

Jau nekarta tėvas iszbare 
dukrele kad nemoka pagamini 
valgi, todėl duktė iszgere tru
ciznos eidama gult. Farmeris 
buvo naszlys asztuonis mene
sius ir po mireziai jo paezios 
jauna mergaite turėjo užsiimt 
visa gaspadorysta ir prižiūrėti 
tris mažus vaikus.

TURĖJO PRIJAUTIMĄ KAD’NEMOKĖJO GRAYT ANT 

MIRTIS JAU PRISIARTINA. ARMONIKOS LIKOS
Yonkers, N. Y. — Florencija 

Ligocka prijautė prisiartinant 
kokia tai nelaime kada važiavo 
automobilium su vyru in New 
Y orka. Automobiliuje taipgi 
radosi Jokūbas Kozianek ir 
Franas Rolek.

Ligockiene taja diena labai 
nenorėjo važiuoti bet ant galo 
davėsi prisikalbint. Kada su- 
gryžinejo namo, jos vyras sake 
jai: “Matai, nenorėjai važiuoti 
ir nieko blogo mums neatsiti
ko.” Kad sztai vyras negalėjo 
suvaldyt maszina, nusirisda
mas nuo kelio 130 pėdu ant ge
ležinkelio ir motere likos su
malta ant szmoteliu.

Vyrai iszliko gyvi su mažais 
žaiduleis. Prijautimas moteres 
iszsipilde, norints jau buvo ar
ti namu.

TRYS MILIJONAI ŽMONIŲ 
SERGA VĖŽIU.

Washington, D. C. -— Profe
sores William MacCarthy, isz 
Mayo Broliu Instituto, skelbia 
buk ezionais Amerikoj kas me
ta liga vėžio paima 150 tuks- 
tanezius auku o visoj Amerikoj 
sziadien serga daugiau kaip 
trys milijonai žmonių taja bai
sia liga.

Daktaras apsaugoja žmonis 
nuo pirkinėjimo taip vadina
mu “vėžio gyduolių” kurios 
nevos iszgydo taisės ligas bet 
isztikruju tik yra daugiau ken- 
kenezios ne kaip pagialbinan- 
czios.

Sziadieninis tikslas tojo dak
taro yra praserget žmones nuo 
visokiu apgaviku ir mokyti 
žmones kaip turi gyventi kad 
apsisaugoti nuo tosios baisios 
ligos.

SUMUSZE TĘVA KAD PER
KIRTO REIDIO DRATUS.
Harrisburg, Pa.,— Petras ir 

Mikas Prestonai, nutarė pasi
dalyti koncertą pirma valanda 
naktije per reidio bet tėvas po 
sunkiam darbui ant ukes geide 
pasilsėt, todėl nesutiko ant 
naktinio koncerto, atsikėlė ir 
perkirto drata (atena), ir bu
vo tosios nuomones kad sune- 
lei dabar eis ant pasilsio. Gū
nelei negalėdami nieko isz- 
girst per redio/siurado perkirs
ta drata, nes mate kaip tėvas 
ėjo ant virszaus ir dasipratoĮ 
keno tai darbas. Už tai sena 
tęva teip baisiai sumusze, kad 
in ketures valandas po nuve
žimui in ligonbute tėvas mirė. 
Sunelei uždaryti kalėjime.

MOTERE ELEKTRIKIUOTA 
UŽ ŽUDINSTA VYRO.

Columbus, Ohio. — Mrs. Ona 
Hahn likos elektrikiuota už nu
žudymą 78 metu Jokilbo Wag
ner. Buvo tai jos ketvirta auka 
kuriuos nutrucino kad užgrieb
ti vyru turtus ir praleisti ant 
arkliu lenktynių ir gembleria- 
vimo. Motere turėjo 32 metus, 
gimė Bacarijoj, Vokietijoj. Pa
liko sunu Oskara, kuris gimė 
Vokietijoj bet savo tėvo niekad 
nebuvo mates. Ona buvo tai 
pirmutine motere nuteista ant 

Į elektrikines kėdės ar kartuvių 
Ohio valstijoj nuo 1840 meto, 

r

NUDURTAS.
Snydertown, O., — Pavieto 

ligonbuteje randasi Nefero 
Dasio, kuris likos baisiai nu-
durtas peiliu per savo burdin- 
gieriu už tai, kad jam nepati
ko armonikos muzike, nes Ne
fero nemokėjo ant jos grayt, ir 
tik baisiai suerzino jo draugus, 
kurie drauge buvo ant burdo 
su juom. Isz pradžių Nefeio 
nenorėjo iszduoti savo užkliu- 
piko bet palicija ji iszsznipin- 
ejo ir uždare kalėjime. Buvo 
tai Italijonas. Nefero aplaike 
net dvylika giliu žaiduliu su 
peiliu. Visi tame laike buvo ge
rai užsigėrė.

57 METU ŽENTELIS APSI- 
PACZIAVO SU SAVO 70 

METU UOSZVELE.
Dexter, Mo.,— Ana diena 57 

metu žentelis Jonas Schein, 
apsipaeziavo su savo uoszvia 
Mrs. J. N. Roderick, 70 metu. 
Tokiu budu motere pasiliko 
moezeka del savo anuku, o kad 
ji turi penkis vaikus, tai vy
ras yra pa-tevis del savo pen
kių szvogeriu, o szvogerei. yra 
dėdės ir po-sunei del Schein 
vaiku.

VYRO SAPNAS PRISTŪMĖ 
LIETUVE ANT ATĖMIMO

SAU GYVASTIES.
Philadelphia, Pa. — Asztuo- 

niolikos metu Helena Beran- 
kiene, atėmė sau gyvasti per 
nusitrucinima. Jos vyras Vla
das, 23 metu, dreiveris troko, 
padavė priežasti savo moteres 
savžudinstos kad jis sapnavo 
sapna ir apie tai jai kalbėjo: 
“Ar žinai dusziuk, asz sapna
vau buk tu zulini su kitu vyru” 
Mano pati iszgirdus tuos žo
džius, staigai paszoko ant kojų 
szaukdama: “Jau tu manes 
daugiau nemyli ir nužiurineji, 
asz nieko blogo nedariau”. Mo
tere po tuju žodžiu nubėgo ant 
virszaus ir kada vyras nuėjo 
pažiūrėt del ko ji neateina že
myn, surado ja gulinezią ant 
grindų o szale tuszczia bonku- 
te su trucizna. Kada daktaras 
atvažiavo, motere jau buvo ne
gyva. — Ar ji jautėsi kalta? .

TRUMPOS ŽINUTES
Hamburg, Pa. — Jonas 

Stoudt, 44 metu farmeris, nu- 
siszove kuknioj isz nežinomos 
priežasties. Paliko paezia ir 10 
vaiku.

Manila, Filipinai.,— Didelis 
Vok'iszkas eroplanas, kuris lė
kė isz Tokio in ezionais inkrito 
in mares, isz priežasties susto
jimo motoriu. Penki darbinin
kai ir vienas pasažierius apsi
saugojo mirties, nes juos in 
laika iszgialbeta. Eroplanas 
nuskendo bet ketina ji isz- 
traukti isz mariu ir nusiusti 
adgal ant laivo in Vokietija.

Bukaresztas, Rumanija. —- 
Senmerge Elzbieta Przanisla, 
42 įlietu, bandė atimti sau gy
vasti 140 kartu ir paskutini 
karta jai pasisekė. Pirma isz
gere pusantro galono alaus po 
tam iszgere truciznos ir atliko 
ant Heto$,
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Kas Girdėt
Misijonierius Baptistu baž- 

uyczios, kunigas Brandon Wil
lison, kuris -per 35 metus darba
vosi Indijoj, raszo savo atsimi
nimuose apie atradima kalnuo
se sztamo žmonių kurie yra ap
žėlė kaip bezdžionkos ir kurie 
oraleidineja didesne dali savo 
gyvenimo tarp medžiu ir nepri
einamu urvu kalnuose. Tasai i 
sztamas žmonių yra panaszus 
in- Kinczikus kurie kalba nesu
prantama kalba, kuri visai ne 
yra panaszi in Indijoniszka 
kalba. Tieji gyventojai drau
gauja be jokios baimes su tig
rais, bezdžionkoms ir didėlėms 
kirmėlėms. Jokiu paredu visai 
neneszioja ne vyrai ne moteres 
— visai nuogi. Isz kur jie paei
na tai da lyg sziam laikui nie
kas neisztyrinejo.

|jis su savim vežtis cinini gra
bą nes laike mirties jame keti
no būti iszsiunstas kur jis nesi- 
rastu. Kada vela surinko tur
tą, atmokėjo drauguvei aplai- 
kytus pnigus, nusiunsdamas 
tuszczia gra'ba.

Neatsakomas Pasielgi
mas ir Neteisingi Pra- 

neszimai Sulaiko 
Pilietyste

in

Waterforde, Irlandijoj, pra
eita sanvaite mirė nepaprastas 
senukas vardu Dalkey Dunaff, 
88 metu amžiaus in kuri perkū
nas buvo trenkęs net penkis sy
kius ir nieko jam nekenke. Pir
ma karta perkūnas trenke in ji 
50 metu adgal ir norints visos 
drapanos ant jo sudege bet jam 
nieko nekenke. In kėlės sanvai- 
tęs po tam vela in ji trenke nuo 
ko apjako ant vienos akies. Ne
galėdamas užsiiminėt tolimes
ne sziauczysta, aplaike dinsta 
varpininko vietinėje bažnyczio- 
je. Kada tūla diena radosi jis 
bokszte, kilo baisi viesulą. 
Žmogelis greitai lipo trepais 
žemyn su savo draugu, tame 
perkūnas sutrenkė užmuszda- 
mas jo dranga o jam suplesze 
tiktai surdota. Keli metai po 
tam viesulą ji pagavo ant lau
ko. Sustojo po medžiu, .tame 
perkūnas trenke ir medi sutesz- 
■kino ant szmoteliu ir užmusze 
jo sunu bet tęva visai nedalyps- 
tejo. Praeita meta perkūnas 
trenke in jo grinezele kuri vi
sa sudege bet jam nieko blogo 
neatsitiko. Airiszei tvirtai tiki, 
jog ka karta perkūnas pataiko 
tai po tam jam nieko nekenkia. 
(— Kaip matyt isz szito atsitiki
mo tai turi būti teisybe.

Kėlės sanvaites adgal mirė 
Guitecas, Chile, Pietinėje Ame- 

• rikoje, “Žmogus Žaltys”, var
du Valdivia, kuris buvo apva
žiavęs beveik visa svietą su cir- 
kusais rodydamas savo miklu
mą perstatantis žalti, surink
damas gana dideli turteli isz ko 
gyveno.

Valdivia, būdamas da jąunu 
žmogum, karta pamate cirkuse 
žmogų kuris save perstatinėjo 
pavidale žalczio, davinėdamas 
visokius perstatymus, iszsisu- 
kindamas visaip, taip kaip žal
tys. Tokis perstatymas labai 
patiko jaunam žmogui ir nuta
rė sekti paskui taji aktorių. Bu
vo tai kudas vyrukas ir labai 
mklus, nusidavė pas direktorių 
cirkuso bet jisai jo neprieme. 
Nenusiminęs nuėjo pas kita, be 

■ jokio žodžio atsigulė ant že- 
pasiremes ant dvieju 

virszu,

Ant svieto randasi visoki bu- . 
dai ir paproeziai ir ant užtvir- ' 
tinimo to, priduodame sekanti 
fakta:

Mieste Fernwood, Md., gy
veno sau patogi moterėlė vardu 
Karolina Sinkler. Taip, gyve
no, 'bet ne taip kaip kitos mote
rėles tebyriam laike gyvena ap- 
szviestuose sklypuose.

Karolina gyveno taip kad 
niekam ne ant mislies neatėjo 
tokis gyvenimas o ne pats Sa- 

1 lamonas nebutu apie tai pamis- 
L lines. Toji moterele turėjo du 
’ vyrus, bet ir tai nebuvo jokis 

stebuklas nes daugelis moterė
liu sziadien turi ir po du ir tris 
vyrus o ir daugiau. Bet tame 
buvo iszmintis moteres kad tu
rėdama du vyrus gyveno su 
jais o vienas apie kita visai nie
ko nežinojo.

Esate akyvi, ar ne, kokiu bu- 
du ji tai iszpilde? Tuojaus da- 
žinosite, tik patys nepanaudo
kite to budo.

Vienas isz vyru tosios pato
gios moterėles ir vos turinezios 
23 metus, buvo naktiniu palici- 
jantu. Kitas buvo kundukto- 
rium ant geležinkelio laike die
nos su kuriuom praleidinejo 
naktis.

Žinoma, kožnas turėjo atski
ra narna kuriuose gyveno jos 
vyrai. Reikia pripažint kad 
Karolina nebuvo tingine nes 
turėjo užtektinai darbo užlai
kyti du namus ir mokėjo taip 
pasielginet jog kada vienas vy
ras iszeidavo in darba ant nak
ties tai skubei gryždavo pas 
antra vyra kuriam in laika pa
gamindavo valgi.

Bet motere dasiprato kad 
kaimynai pradėjo ja nužiurinet 
kaip iszeidavo isz vieno namo 
in kita. Matydama kad isz savo 
pasielgimo gali kilti ergelis, 
dingo isz miesto ir kada vyrai 
pradėjo jeszkoti savo veidmai
ningos moterėles, viskas iszsi
dave. Ant galo abudu vyrai pri- 
gia'lbejo palicijai jeszkoti mo
teres ir pasisekė aresztavoti ja 
ir patalpino kletkoje kac 
pauksztyte neiszlektu ir nesu
rastu panas'ziu kvailiu.

Akyviausiu yra kad abudu 
vyrai nebuvo turtingi kad ga
lėtu isz to pasinaudot moterele 
o priek tam sunkei dirbo del 
abieju ir kad juos visame užga- 
nadint. Tankei buvo priversta 
valgyti dvigubai kad neat- 
kreipt ant saves nužiurejima. 
Matyt turėjo nemažai ergelio 
užlaikyt. savo slaptybe.
' Kas ja prie to privertė ? Ar
gi meile del dvieju vyru ar isz- 
bandymas dvigubinio gyveni
mo. Nežine. Nes dalikos neisz- 
aiszkinta nes teismas atsibus 
ateinanti menesi ir tik tada 
viskas iszsiaiszkins.

Klausymas — Atvykau 
Amerika 1913 m. Sužinodama 
kad mano vyras, kuri palikau 
Lietuvoje dabar gyvena su ki
ta žmona ir neturėdama gana 
pinigu gauti legaliszka nuo jo 
persiskyrimą, asz ėjau gyventi 
su kitu tautiecziu, kaipo jo 
“common-law” žmona. Dabar 
turiu tris vaikus. Du metai at
gal szis antrasis vyras mane 
apleido ir sziadien asz save ir 
savo vaikus gana gerai užlai
kau. Da'bar man būtinai reika
linga tapti Amerikos piliete, 
nuo darbo dabar pradeda nepi- 
lieczius atstatyti o man darbas 
labai reikalingas. Vyras su ku
riuom czion gyvenau jau pada
vė pilietystes praszyma, pra- 
neszdamas kad turi žmona ir 
tris vaikus. Apie joki nelega- 
liszkuma visai nei neminėjo. 
Ar asz galiu praszyti pilietys
tes? Jeigu galiu tai kaip?

Atsakymas — Mes pataria
me nebandyti ingyti Amerikos 
pilietystes pakol nesutvarkysi 
savo namines bedas. Tamstai 
reikalinga legaliszkos pagel
ios. Iszsiimant pirmas popie- 
ras žmogus turi prislėgti prie 
visko kas tik aplikacijoj pa
duota. Tamsta turėsi praneszti 
kad nuo pirmo vyro persisky
rus ir kad su antru vyru gyve
nai 'be jokio legaliszko persi
skyrimo ir kad turi tris vaikus. 
Paslėpus tas informacijas val
džia gales atimti pilietyste. 
Yra daug tokiu atsitikimu. 
Kreipkis prie advokato, jis pa
gelbės tamstai iszriszti savo 
ženybiszka stovi.

Kiek Pinigu Žmogus Gali Isz- 
sivežti Isz Savo Szalies.

Kl. — Ar teisybe, kad žmo
nes atvažiuodami isz Europos 
pavėlinti iszsivežti tik paskir- ■ 
ta maža suma pinigu? Noriu 
žinoti kiek isz Lenkijos atvy
kęs su savim gali atsivežti. Asz 
noriu parsitraukti gana turtin
ga dede in Amerika?

Atsakymas. — Daug szaliu 
Europoje paskiria kiek pinigu 
žmogus isz szalies gali iszsivež
ti. Isz Lenkijos žmogus kuris 
ant visados apleidžia savo sza- 
li, .pavėlintas, apart keliavimo 
iszlaidu, vežtis 200 zlotu (apie 
$40) pinigais. Reik gauti spe
ciali leidimą nuo Finansų Mi
nisterijos del didesniu sumu.

Vardo Pamainymas.
Kl. — Mano varda sunku isz- 

tarti, tad atvykus isz Finlandi- 
jos in Amerika asz pamainiau 
varda in “Braun”. Keli metai 
po atvažiavimu asz isztekejau 
už Amerikos pilieczio ir pada
viau varda “Braun” ant ženy- 
bos certifikato. Visos mano po
pieros, apart gimimo certifika
to, iszimtos vardu “Braun”.

Nesenei asz prasziau senat
vės pensijos, bet mano aplika
cija dar neužgirta nes popieros 
kurios prirodo mano Amerikos 
pilietyste nesza varda “Braun” 
o mano popieros su gimimo ir 
gimimo vietos informacijoms, 
nesza kitokį varda. Kaip asz 
galiu darodyti kad abudu var
dai reiszkia ta pati asmeni ?

At. — Jeigu turi artimu gi
miniu czion ir Finlandijoj pra- 
szyk ju iszpildyti afideivitus 
praneszant kad jie žino jog 
tamsta vartojai abiejus var
dus. Jeigu galima tai pristatyk 
laiszkus, fotografijas ir kitus 
panaszius darodymus remti 
tuos afideivitus. Tamstos atsi
tikimas yra tik kitas pavyzdis 
kaip svarbu yra svetur-gimu- 
siems laikytis už savo vardu.

VARGSZE
MILIJONIERKA

NEŽINOJO KAD PER DE
SZIMTS METU YRA 

MILIJONIERKA.

APLAIKINEJO PASZIALPA 
NUO PAVIETO.

DU SZIMTAI SVARU
(Tikras atsitikimas).

Isz Visu Szaliu
NORĖJO PAKART MERGI
NA, KURI NUŽUDĖ SAVO 

SENA TĘVA.
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mes
pirsztu, pasikėlė in 
kuom labai nustebino regėto
jus. Tuojaus likos priimtas o 
in du menesius po tam pagarsė
jo po visa Pietine Amerika.

(Valdivia pasiutiszkai losze 
kazyrems ir karta pralosze vi
sa savo turtą. Neturėdamas pi
nigu, pardavė savo kaulus del 
tūlos Amerikonišku daktaru 
draugavęs kurie geide po jo 
mircziai isztyrinet jo kuna ir 
kaulus. Nuo- tojo laiko turėjo

Northhh Carolina valstijoje 
atsirado 82 metu žmogelis, ku
ris pasiliko ana diena tėvu 30to 
kūdikio. Jo pati ra jo septinta 
motere ir yra motina asztuoniu 
jo vaiku. Tasai žmogelis nors 
jau turi 82 metus bet da yra 
drūtas ir sako kad tiki in dide
les szeimynas nes gal turi di
džiausia szeimyna visoj Ameri
koj. Mes jam jo giliuko nepa
vydime.

Lodz, .Lenk.,— Per kaimeli 
Mikolovo, mine žmonių vijosi 
paskui 22 metu mergina Stase 
Minevicziute, kuri buvo labai 
sužeista nuo apdaužimo insiu- 
tusios minios žmonių ir butu ja 
nukankinę ant smert jeigu ne
būtu atvažiavę in laika palici- 
je pasiimt mergina su savim 
in kalėjimą. Insiutus mine 
žmonių vis szauke: Užmuszt 
ja be jokios mielaszirdystes, 
teip kaip ji užmusze savo sena 
teveli! Ant palicįjos stoties 
viskas iszsidave už ka taip su 
ja toji mine žmonių pasielgė. 
Stase ta va'kara sugryžo isz 
vakaruszku ant kuriu radosi 
per tris dienas, už ka aplaike 
smarku iszbarima nuo tėvo. 
Mergina turėdama pikta būda, 
inpuole in pasiutima, pagriebė 
kirvi ir vienu ypu perskele se
nam tėvui galva. Kada isz 
ryto kaimynai dagirdo kas at
sitiko, norėjo ja pakart už 
bjauru darba.

VIRVE NUTRUKO NUO KA- 
RUKU KURIUOSIA RA

DOSI ANGLEKASIU, 
KURIE LEIDOSI 
IN KASYKLAS.

Skaitykite “Saule”

17 ŽUVO NELAIMĖJE LAI
VU ANT MARIU.

Hamburg, Vok.,— Szeszioli- 
ka laivoriu ir viena motere žu
vo, kada Graikiszkas laivas 
‘Akti’ susidūrė su Amerikon- 
iszku laivu ‘La Plata’ artimo
je Usianto. Tik penkiolika isz- 
gialbeta. Nelaime atsitiko laike 
dideles miglos ir vienas kito 
nemate.

Sydney, Nova Škotija.,— 
Apie devyniolika anglekasiu 
žuvo ir daug sužeista, kada 26 
anglinei karukai kuriuosia ra
dosi apie 250 anglekasiu insi- 
leidiuejo in giluma kasyklų 
Princesls, jkuriois priguli prie 
Nova Scotia Steel and Coal 
Kompanijos. Anglekasiai nu- 
sileidinejo in kasyklas pradėti 
dienos darba kad staigai su
truko plienine virve. Karukai 
suteszkejo in sienas kasyklų su- 
darbininkais. Penki mirė li- 
gonbutesia, o apie 40 maždau- 
giau sužeista. Lavonai už- 
musztuju buvo baisiaLsuman- 
kiotais. Karu'kai bego greitu
mu apie 60 myliu in valanda.

Nekiurie anglekasiai matyda
mi pavoju, iszszoko isz karuku 
bet buvo isuteszkintais in sie
nas ir gavosi po ratais karuku. 
Ant žinios nelaimes, subėgo 
kone visi gyventojai miestelio. 
Moteres vyru, seserys ir gimi
nes apstojo kasyklas verkda
mi savo mylimųjų, bet palicija 
ju neprileido arti kad nesukelti 
maiszaczio. Buvo tai viena isz 
baisiausiu nelaimia toje kasyk
loje in daugeli metu. Visas 
miestelis randasi dideliam gai- 
iestije, nes pasiliko daugelis 
naszliu įsu vaikais.

Brescia, Italija., — Mažam 
kaimelijo Pontegrade, gyvena 
senuke turinti 86 metu, vadi
nama Criste'lli, kuri jau per ke
liolika metu buna (užlaikoma 
per pavietą ant loskavos duo
nos ir ne yra tinkama prie jo
kio darbo, nes buvo labai var
ginga ir neturėjo jokiu gimi
niu kad rūpintasi apie ja. Ne
senei toji senuke aplaike nuo 
valdžios praneszima, kad ne
moka padotko nuo savo turto, 
kuris daeina lyg milijono lirų. 
Žinoma tekis paliepimas šuke
le dideli nu>siis'tebejima tenp gy
ventoju ir vietines valdžios. 
Buvo manyta kad valdžia pa
dare kokia tai klaida, paliep
dama senuke mokėti padot- 
kus už turtą, kurio neturėjo ir 
nesitikėjo. Bet kada kaimo 
vaitas nusiuntė laiszka mels
damas valdžios, apie geresni 
iszsiaiszkinima aplaike atsaky
mą ir vėla truko bomba nusi
stebėjimo. Pasirodė kad -senu
ke yra jau nuo 1928 meto loc- 
nininke didelio turto. Deszimts 
metu iatgal, mirė mieste Nea
poli u je milijonierius, baronas 
Henri de Nobli, Kada buvo

■ jaunas ir mažas, senuke buvo 
- jo momka ir kone iszaugino ji
ant vyro. Baronas neturėjo

■ jokiu giminiu, todėl visa savo 
: turtą verties keliolika milijo- 
1 jonu lirų žemiszkam turte ir 
• pinigais, užrasze del savo se-
■ nos momkos. In trumpa laika 
’ po mircziai barono, žmogus,

kuriam užsitikejo ir melde kad 
atrastu senuke ir jai inteiktu ta 
turtą, mirė, kuris visai nesirū
pino apie tai, nes pats pasi
naudodavo isz palikto turto. 
Tik po jo mircziai valdžia da- 
žinojo apie palikta turtą del 
senukes ir nusiuntė jai rokun- 
da kad mokėtu padotka. Per 
deszimts metiu senuke gyveno 
varge ir apie turtą visai nesap
navo. Ka ji dalbar veiks su to
kiu turtu, tai pati nežino, bet 
manoma, kad valdžia rūpinsis 
tuom turtu del josios.

KROKODILIUS SUEDE VY
RA PRIE AKIU JOJO 

MOTERES.
Bombay, Indija.— Aplinkin

ėje Nedungajam atsitiko bai
sus atsitikimas kaip apie tai 
raszo Induski laikraszcziai. 
Vietinis inžinierius kuris da- 
žiurinejo elektriko dirbtuve, 
nusidavė įsu savo paezia prie 
artimosios upes. O kad ta die
na buvo labai karszta abudu 
sumanė iszsimaudyt. Kada 
pradėjo maudytis, įstaigai at
plaukė didelis krokodilius, ku
ris pagriebė vyra in savo mil- 
žiniszkas žiotis ir visa nurijo. 
Motere kuri mate taji baisiu at
sitikima teip nusilpnėjo, kad 
vos galėjo iszplaukti prie 
kranto bet in laika iszplauke. 
Dabar motere randasi ligonbu- 
teje, nes teip nusilpnėjo ant 
nervu, kad negalėjo ne vaik- 
szczibti.

Laivas “Hetta” susimusze 
ant uolos ant vidurio mariu; 
nuleido valteles 'bet visos tuo- j 
jaus dingo vilnyse, viena tik 
pasiliko o joje radosi septynios < 
ypatos; keturi laivoriai, pa- 
rucznikas ir dvi mergaites, . 
dukterys kapitono.

Vejas siuto baisei o stiriny- 
kas apszluostydamas nuo vei
do vandeni kalbėjo pamaezni- 
kui jog viesulą trauksis da dvi 
adynas.

Buvo tai vienatine luotele 
pasilikusi po puikiam laivui. 
Kuopele iszgialbetu žiurėjo 
akyvai ar nepatemins kur žėg
lio ar pakraszcziu žemes.

Per plyszius luoteles pylėsi 
vanduo; viską jau iszmete kas 
galėtu apsunkyt luotele.

— Kantrybes ir narsumo!
Vanduo nuolatos pribuvine- 

jo. Laivorei jau numėtė nuo sa
ves drabužius in mares idant 
palengvyt ir drebėjo nuo szal- 
czio.

Pradėjo dienytis kada pa- 
maeznykas iszdave baisa 
džiaugsmo. Valtele pagriebta 
ant dideles vilnies paszoko 

' augsztai in ora o akys ju pare- 
’ gejo nepertoli žeme. Viltis su

žibo ant visu veidu. Trumpas 
buvo džiaugsmas nes valtis ve
la prisipylė vandeniu.

— Parucznike, — susznabž- 
dejo stirinikas — luotelis eis 
neužilgio ant dugno...

— Tylėk! — ppertrauke jam 
aficieras.

— Reikia isz jos iszmest ka- 
necz du szimtus svaru — tarė 
senas laivorius. ,

— Isz kur juos gausi?
Stirininkas ir pamaeznykas 

kalbėjosi tarp saves tykei, 
tuom kart laivorei irklavo kiek 
turėjo pajiegu idant kuogrei- 
cziausia dasiirt prie žemes.

— Už keliu minutu gal visi 
eis ant dugno.

— Vienas isz musu turi pasi- 
aukaut del apsaugojimo kitu 
— paszauke stirinykas.

Parucznykas pabalo ir su
spaudė dantis.

— Turi teisybe. Dirstelek ant 
vaiku, tai didžiauses skarbas 
kapitono.

— Geras musu kapitonas ati
davė tau juos po tavo apgloba 
paruczninke... esi dabar j u 
globėju... Hm... vienas isz 
musu laivoriu, Ivonas’ turi my
limu kuri laukia jo sugryžimo...

— Ketino susiporuot kada 
sugryž.

II Saiuja gero proto yra 
daugiau verta ne kaip buszelis 
mokslo.

Tinkamas protavimas 
geriausiu raktu iszmin-yra 

ties.

— Petras Legol yra taip-gi 
da jaunu...

— Užlaiko savo senele moti
na.

— O Jonas?
— Jonas turi paezia ir vai

kus.
— Tokiam laike nėra kada 

daug mislyt. Pavelyk man su- 
spaust tavo ranka parueznin- 
ke..

Jaunikaitis pabalo.
Ne, mano senas prieteliau; 

negalimas daigias idant tu pra
žūtum.

— Paruczninke... taip turi 
būti.

— Paliepiu pasilikt. Esmių 
virszininku karaliszkos ląivo- 
lystes privalai klausyt manes... 
Pasuk in deszine...

Stirininkas paklausė nes po 
trumpai valandėlei vela tare:

— Pavelyk man kalbėt pa
ruczninke ... Esi jaunas, svie
tas da del tavęs. Asz esmių se
nas ir jau nieką neturiu ant szio 
svieto, visi iszmire. Laikas 

, trumpas; už deszimts minutu
■ bus už vėlai. Trisdeszimts metu 

dirbau del savo tėvynės ir tu-
■ riu tiesa atsilset. Pavelyk man 
i. jus visus iszgial'bet. Asz tenais

gilumoje mariu rasiu daug se
nu draugu.

Pakilo ir atidavė styra in 
rankas paruezninko.

Vilnys jau dasiekinejo krasz- 
tus valties.

— Temykit! — apsaugojo —■ 
vienas pajudinimas valties o ji 
persivers.

Paruczninkui rankos drebė
jo. Senelis persižegnojo ir szo- 
ko in mares kurios užsivėrė 
paskui ji kaipo antvožas grabo. 
Valtis netekus sunkenybes pa- 
szoko in virszu ir greitai leido
si prie kraszto.

Kada pribuvo prie kraszto, 
iszejo' Tsž' josios visi; st'okavd •«*—• 
tik — dvieju szimtu svaru.

Union National Brink
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

“—HO--------------

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS IST0RIJ03 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszai*
BZTAI KA RASZO XSZ LIETUVOS 

APIS 8ZITA KNYGA

Gerbemula Twnl»t*l:—
Sulaukiau nuo Juau ■inncitanNI 

mano vardu knyga
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
■zirdlnga aczlu ir labai dilaugluoal 
kad tokia knyga kaip "Tukstantlg 
Naktų ir Viena” apturėjau, nee man 
labai yra žingeidu ■kaityti vlaokiaa 
istorljaa, jaa skaitydama! nei nepa» 
sljunti kaip laikas •■rentai ir sma
giai praeina. A«i visiems linkOcsiai 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena" nes Ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupescslal nore 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, A. COKAS,
Dr. Palazduonys. !
Ceeklszkes vai . „J "J4
Kauno apsk.
LITHUANIA. ii

"Tūkstanti*

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodai 
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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GerasMurinas
Ir szirdyje dėkingumas pa

ėmė virszu, skelbdamas nedo
rybe. O vienok geide liuosybes! 
Žinojo taip-gi jog murinai dir
bo saugei ir at sargei ir turėjo 
gerai apmisline jog buvo tvir
tais jog jiems pasiseks kuoge- 
riausia. Szirdis plake jam stai
ga! ant paczios misles atgavi
mo liuosybes! nes Cezaras buvo 
budo doru žmonių, jog negalė
jo už gera piktu užsimoket. 
Drąsus ir narsus, nebijojo rūs
tybes ir persekiojimo grasinan- 
czio isz szalies susitareliu ir 
prieteliu, (kurie dabar laikys ji 
už iszdaveju ir atskaluna ir už 
nevidoną laikys, žinojo tai ga
na gerai, jog jo gyvastis buvo 
nes drasei statėsi prie to ir tik
tai jam labai szirdi skaudėjo 
jog Hektoras ant jo pasikėlė o 
kuri kaip broli mylėjo. Nuo pas
kutines nakties, kada buvo nu
sidavęs pas Hektorą, tai da žo
delio in save nekalbėjo.

Tame laike plantacijoj p. 
Jefferson o užėjo atsitikimai 
kurie da labiaus sujudino pik
tumą ir neapykanta murinu. 
Durantas pavede vienam isz ne- 
valninku prižiūrėt katila su 
cukrum, nebagelis jau buvo be 
sveikatos, tai negalėjo dalai- 
kyt didelio karszczio ir puolė . 
apalpęs. Kada už kokio laiko, 
pradėjo atsikvotet ir pamaželi 
pasikelinejo nuo žemes, užėjo 
Durantas tame laike ir tuojaus 
pamate jog cukoris susifarman- 
tavojo isz priežasties jog per 
ilgai buvo ant ugnies; tada pa
sikėlęs in piktumą, nepaisyda- ( 
mas ar nevalninkas kaltas ar 
ne, liepe duot penkesdeszimts 
plegu. Nelaimingas iszkente 
piegas a^eiszdaves jokio riksmo 
bet po nuplakimui nenužvelge 
jog Durantas buvo netoli, tarė 
sukandės dantis:

— O! prisiartina valanda bai
saus užmokesczio!

Durantas iszgirdo tuosius žo
džius ir patemino po draug jog 
tardamas tuosius žodžius, ne
valninkas pažiurėjo ant Hek- 
toriaus tai jau buvo invales 
idant dasiprastu jog murinai 
rengia sutarti. Pagal savo nuo
mone, žinojo jog rapninkas vis
ką iszdaro ka reikia, liepe da 
plakt ta pati nevalninka, taip
gi Hektorą ir da tris kitus mu
rinus ant žūt but; dovanas pla
kimas ! neprisipažino ne vienas.

Jeigu ponas Jeffersonas ži
notu ta viską, gal butu neda- 
leides tokio laukinio barbarisz- 
kumo nes jisai tame laike lėba
vo su kitais plantatoreis ir juju 
paežiu, apie nieką nemislyda- 
mas, tiktai kad .savo budui da- 
taikyt. Tieji savmylei tarnai 
neturėjo ne supratimo, ka tieji 
biedni murinai kentėjo isz prie
žasties ju nedorumo; o kas ga
lėjo tokius latrus kame pa
peikti jau tai paprasta, jog 
kaip turtingas tai ir doras, o 
kad ir doriauses ir biednas tai 
neturi svieto akyse jokio ženk- 
lyvumo.

Kada p. Jeffersonas ėjo isz 
valgstubes in sale, prisiartino 
prie jo szesziu metu mūrinu
kas, graudžiai verkdamas. Bu
vo tai vaikas vieno isz murinu 
kuri nekaltai Durantas prisakė 
nuplakt.

— Biednas velniukas! — ta
re Jeffersonas, gerai užsigėręs, 
iszveskite ji ir pasakykite Du- 
rantui idant dovanotu jo tėvui, 
jeigu galima dovanot.

Kūdikis greitai nubėgo pa
sakyt jog ponas dovanojo jo tė
vui nes sugryžo tuojaus su di-

| dėlių verksmu nes Durantas ne- greieziausia nubėgo pas raga- 
i paisė ant to ir da labiau plieke na. Estera tylėjo, Klara su asz- 
nekalta murina nes p. Jeffer
sonas buvo tada tarp-poniu ir 
tarnai nedryso pertraukinet 
jiems tojo smagumo.

aromis perpraszinejo .sena ra
gana už viską, jeigu kuomi pra
sikalto, melde su aszaromis

vo; visi kaltieji dings nuo pei
liu, ingales visus liuosy'be, ne- 
prigulmyste, gerbūvis, bus mu
su užmokestis, laime! Ir tu no- 

’ return to visko iszsižadet?

Trys murinai taip nemiela-

7 iidant gintu nuo pikto. Tada ra-'Dingt kaip szuo ir Klara nu- 
prakalbejo, prisakydama I mary t, kuri tave taip labai my-Trys murinai taip nemiela- gana j 

szirdingai sumuszti, prie nieko i Klarai idant rytojaus sulau- Ii. Ir nieko nesakycziau jeigu 
neprisipažino nes ir nežinojo !kus priverstu savo Cezara idant iszgelbetum p. Edwarda! nes 

kita nakti pribūtu pas ja. Kla- to nebus.
ra ketino pribut pirmiau.

Ta ji tai vakara p. Edwardas padare dideli sumiszima bet 
buvo iszkeles zobovele del savo Has neilgai buvo; gerybe jo po- 
nevalninku. Po nusileidimui no viską ingalejo. 
saules, kada jau pradėjo temt, 
sėdo pats su savo szeimynele rio neatstos ir visoki prižadeji- 
po dideliu medžiu ir prisižiūri- mai neprilenks ji prie to. Nu
liejo ant zobovu murinu. Visi mirs, tai tiek to, bet geradejys- 
buvo szvarei pasirėdė ir links
mi. Vieni szoko, kiti in bubne- 
(ius musže ir ant bondzeliu 
skambino. Nekurie atneszinejo 
gurbus su vaiseis isz sodo, kiti 
užstatinejo ant pritaisytu stalu 
visokius valgius ir gerymus. 
Zobova ėjo linksmai ir traukė
si iki vėlybai nakezei. Klara 
iszejo pirmutine o netrukus ir 
Cezaras iszejo kaip buvo del 
raganos prižadėta. Grinezele 
Esteros buvo nepertoli tarp 
<rumu ir medžiu; Cezaras pri
siartino pamaželi ir atsargei, 
rado dureles užstumtas ir turė
jo ilgai laukt kol Estera atida
rė.

Inejo in grinezele ir kokis 
baisus regėjimas persistatė jo 
akims! Kampe gulėjo jo myli
ma Klara ant dekio, iszbalus ir 
be žado, rodos jog jau buvo nu
mirus. Ragana ja užszere su ko
kiom tai žolėm. Ragana maty
dama didele gailesti Cezaro 
nusijuokė szetoniszku juoku 
szaukdama:

— Nelaimingas! tai tau juok
tis isz mano galybes... žiūrėk! 
tai mano darbas!..

Indukes Cezaras pagriebė ra
gana už gerklešj jEstera isztru- 
ko szaukdama:

— Gerai, nužudink mane o nusidavė in artima girraite, in 
ant visados neteksi Klaros. Da taja szali kur stovėjo grinezele 
iki sziol ji nenumirė, tiktai ap
mirus, per mano galinguma, ir 
niekas ne sztant jos adgaivint. 
Hektoras ir visi vaikai Afri
kos prisižadėjo jog neatstos 
nuo atkepimo už savo skriau
das. . .• Žinai apie ju sutarti!

— Žinau, — atsake rustai — 
ir asz ant to nedaleisiu.

— Žiūrėk! —-paszauke raga
na, rodydama ant menulio — 
už valandos, 'kaip menulis nusi
leis ateis in czion Hektoras ir 
kiti prisaigyti; bus apsiginkla- ■ 
ve o asz ju ginklus užtrucinsiu 
jog kaip tiktai nevidoną driks- ' 
teles, tasai turės gala gaut. Asz ■ 
del visu priduosiu narsa jog ne
paisys ne kulku ir ne vienas isz 
musiszkiu neaplaikys jokio žai
dulio o baltieji nevidonai musu 
visi gala gaus. Jau menulis lei
džiasi! jau artinasi valanda! 
Nelaimingas! pražūsi kaip 

. szuo, kaip tiktai peržengsi ma
no slenksti!

> — Tiek to! noriu numirt
) idant su Klara anam sviete pa

simatyt.
— Nes prie tavęs priguli ja 

atgaivint. 1
Cezaras sudrėbėjo: Estera ta 

nužvelgė ir kalbėjo:
— Pamislyk, nelaimingas! o 

persitikrinsi jog tavo pasi- 
szventimas ant nieko bus; už 
valandėlės pribus pulkelis ir 
tave nuganubins o kaip tu 
dingsi tai ir tavo ponas po 
draug dings, niekas ne sztant ji 
apsaugot. Pamesk savo ta pos- 
mavima, nesiprieszink, nežu
dink Klaros ir neatsiskirk nuo 
tavo broliu... Žiūrėk! sztai 
trucizna su kuria užtrucysiu 
peilius; už poros adynu vaikai 
Afriko iszskers nevidonus sa-

neprisipažino nes ir 
apie sutarti nes netrukus ir jie - 
stojosi sunareis pasikeleliu; j 
kožnas buvo užsidegęs neapy
kanta ant nedoraus Duranto ir 
jau nepaisė ant nieko, ar žūt ar : 
but — ant vieno. :

Atsitaiko'tankei jog toki ker- i 
szinimai ilgai be bausmes trau- i 
kesi nes jeigu daeda iki gyvam : 
kaului tai greitai pasikelia, 
taip ir ant salos Jamaikos sto- : 
josi. Tasai paskutinis atsitiki
mas priskubino sutarti ir jau : 
beveik visi murinai — iki pas- , 
butiniam buvo susitaria.

Ponia Jeffersoniene buvo tai 
motere da jauna o ir da neuž- 
mirszo jog nesenei buvo pato
giausia už kitas panas. Iszla- 
vinta ir turinti, daug puikumo, 
riesdama augsztyn nosi, tingi- 
nejos per dienas, nieko daugiau 
nemislydamas kaip tiktai apie 
parėdus ir balius; dienos bego 
linksmai gulint ant minksztu 
sofku apsiaubta pulku neval- 
ninku.

Ir dabartės vartėsi sau ant 
sofkos, galvos ir kojų gale sto
vėjo po dvi nevalninkes szvy- 
tuodamos puikiom vėdyklėm. 
Iszrode lyg ndkantanta isz sa
vo gyvenimo. Tame nėjo neval
ninkas — tarnas su praneszimu 
jog isz Londono likosi prisiun- 
sta didele skryne ant josios 
vardo. Buvo tai visoki daigiai 
del pasidabinimo, labai puikus 
ir brangus.

Ant Jamaikos salos moteres 
labai myli puosztis. Paczios to
kiu plantatorių nesipurto už
mokėt už szlebe kelis tukstan- 
czius, in kuria pasidabina du ar 
tris kartus. Ponia Jeffersonie
ne buvo aplinkinėje pirmutine 
su puikiauseis paredais ir be
veik ne viena kita negalėjo su 
ja susilygint pirmybeje. Liepe 
atneszt skryne ir jos akyse ati
daryt.

O kad neprigulinccziai buvo 
sudėti daigtai, viena vinis bu
vo perėjus per lauta ir instri- 
gus in puikiausia szlebe, per ka 
imdama nevalninke turėjo in- 
pleszt. Pamaczius Jeffersonie
ne taip induko ant nevalnin
kes jog liepe nuplakdint mu- 
rinaite. Toji nevalninke buvo 
tai pati Rektoriaus, kuris pasi
kėlęs in baisu piktumą ant ne- 
teisingystes ėmėsi už priskubi- 
nimo valandos atsimokejimo.

Sutartis buvo tokia: uždegt 
pirmiausia ant lauku cukrines 
lendres isz visu szaliu ir tai vie
nu kartu o kada baltieji begs 
gialbet, tada naudojant isz su- 
miszimo, pradėt pjuvyne. Kaip 
tiktai dažinojo jog Cezaras at
siskyrė nuo ju, šlepe nuo jo 

' diena pasikėlimo nes bijojo 
' kad neiszduotu o da nusprendė 
. jog jeigu ne ims da'lybumo už

puolime, jis ir Klara bus nužu- 
dinti. Hektoras troszko apsau
got prieteli nes jo užsikietejus 
szirdis viską užstelbi, vienok 
da karta pastanavijo ji praser- 
get ir prikalbint ant ėmimo da
lybų pjuvyneje.

Tame mierije nusidavė pas 
sena Estera kuri apsiėmė su 
pagial'ba Klaros perdirbt Ce
zarą. Viena vakara gryždamas 
in savo grinezele, Klara pare
gėjo ant stogo viena isz navat- 
nu ženklu, kokius naudoja ra
ganos kad iszgazdint kvailius, 
jog patiks nelaime. Balsei per- 
si,gandus biedna murine kuo-

Duszioje 'Cezaro tieji žodžiai

Ne! Cezaras nuo savo mie-

te savo pono neužmirsz.
Ir vela žiurėjo ilgai in Klara, 

rodos kad žiūrėdamas ant jos, 
da daugiau drąsos gavo.

— Na ka, ar tinki ant to 
visko? Ar apsiimi prikalbint 
visus nevalninkus p. Edvvardso 
arba kad norint nestotu apgy
nime musu nevidonu.

— Nebus nieko! Veluk nu
mirt negu už gera piktu užsi
moket !

Ragana suplojo delnais ir to
je valandoje inejo Hektoras su 
kelioliku murinu prigulincziu 
in sutarti iszejo isz kamaraites 
pryszakines, kurioje sėdėjo pa
sislepia.

— Hektoras! — paszauke 
Cezaras ir pora žingsniu prisi
artino prie jo.

— iSzalin traukis! niekade- 
jau! — tarė irdamasis nuo Ce
zaro; nenoriu tavo rankos da- 
lypstet... Iszsižadejai sutar
ties brolines. Brolei, sergekite 
ji. idant nepabėgtu.

Bet in ta viską da kas kitas 
žiurėjo.

Po pabaigtai zobovai muri
nu p. Edwards, džiaugdamasis 
isz szviesios ir gražios nakties, 
užsimaije eiti pavaikszcziot su 
savo užžiuretojuin p. Bailey,

ginkluotu murinu ir baltųjų.
— Pasiduokite! — paszauke.
— Cezaras mus iszdave, — 

paszauke pasikelelei; — ir toje 
valandoje Hektoras smeige su 
peiliu ji in kru'tine.

Ponas Edwardas tuojaus 
priszoko prie griuvanezio Ce
zaro kuris isztare:

— Numirsztu su džiaugsmu; 
pakavokite mane drauge su 
Klara o atsigryždamas ant lai- 
kanezio ji pono Edwardo, da- 
dave:

— Ponia! Dievas tave stebuk
lingai iszgelbejo; esi puikus ir 
da puikesnes szirdies... neat
sakyk mirsztancziui Cezarui 
kuris meldžia atleidimo Hekto
rui ir jo draugam.

Tai pasakęs susmuko szale 
Klaros, kraujas isz žaidulio te
kėjo; p. Edwards liepe pagul
džius ji ant nesztuvu nuneszt 
namon kur daktaras apžiurėjo 
žaiduli. Buvo gilei perskriostas 
bet ne mirtinai. Atsikvotejas 
Cezaras apsidairė kaip apsvai
gęs, norėjo atsimint kas su 
juom stojosi o paregejas szale 
saves stovint jo mylima Klara, 
rodėsi jam jog sapnuoja. Žoles 
kurias buvo uždavus jai raga
na, prilaikė ja apmirime tik 
per pora adynu ir jauna muri- 
naite atsipeikėjo kada apsiaub
tus murinus spireneziuosius su- 
riszinejo. Nėra žodžiu apraszyt 
tojo džiaugsmo Cezaro o kas 
buvo tada, kaip Klara pasakė 
jam jog p. Edwardas pasakė jai 
jog kaip pasveiks ir jeigu no
rės tai nebus nevalninku ir bus 
liuosu ir gales keliaut kur sau 
nori.

senos Esteros. 'Stebėjosi isz 
garsios kalbos stubeleje apie 
vidunakti, priselino prie grin- 
czeles ir pasislepia krūmuose 
girdėjo apie sutrati murinu, 
jog ketino visus baltuosius isz- 
ganubint. Akimis susikalbėjo; 
p. Edwardas likosi pasislepes 
krūmuose o Bailey sugryžo 
greitai namon kad paimt vadus 
maiszaties. Visi, kaip juodi 
taip ir balti bego akvatnei ga- 
ietis apgynime savo mylimo po
no.

Likes pats vienas p. Edwar
das priselino net prie grineze- 
les ir per plyszi sienos žiurėjo 
in vidų grinezios... Žiburėlis 
vos spingsojo mėlyna liepsnele 
ant kaminėlio po puodu, kuria
me virė visokios žoles. Hekto
ras ir da kėli murinai stovėjo 
apie ragana žiūrėdami ant puo
do ir laikydami žibanezius pei
lius.

Cezaras stovėjo malszei szale 
Klaros žiūrėdamas gailei, turė
damas sudėtas rankas.

— Brolei! — paszauke Hek
toras, -— kaip tiktai pavilgin- 

*sime musu peilius in trucizna, 
tegul Cezaras pirmutinis pra
žūva. Smertis iszdavikams!

— Hektore! — tarė malszei 
Cezaras, — drasei pakeldamas 
galva; — užmuszk mane bet 
nežudink tuju katrie ant smert 
neužsipelni. Asz ant tokiu ma
no rankos nekelsiu.

— Užmuszt! užmuszt iszda
veju — paszauke.

. — Tai užmuszkit mane! asz

. Besiginsiu; asz ant mano bro
liu gyvasties ne spensiu.

"Prisiartino prie jo bet toje 
valandoje atsidarė durys ir in- 

. ėjo p. Edwardas, su pulkeliu

BALTRUVIENE

AUKSINIS ŽIEDAS
VIETOJ PAKUTOS

Et, po plynių,
Su szia gadyne, 

Pennsylvanijoj ne kaip yra, 
Kad guodotini vyrai, 
Stato save kvaileis, 

Nežengia progreso keleis, 
Mažai tesupranta Lietuvyste, 

Neguodoja pirmeivyste, 
Darbuose nesirodo pirmeiviai, 

Užtat kaip atžagareiviai, 
Nieko labo nenuveikia, 

Tik girtuokliauja ir keikia, 
Nesumano jokio augsztesnio 

tikslo, 
Nepasinaudoja isz gero 

mokslo, 
Kuris tik in laikraszti pažiūri, 

Tuoj bedievio varda turi, 
O kada iszsitaria koki moks- 

liszka žodi, 
Tai kiti pirsztais tuoj bado, 

Ir sztai ka sako: “vis tai, 
Bedieviai ir socialistai.” 

Brolycziai mano sakalelei, 
Meskite taja tamsybe, 
Ir munszaines girtybe.

Nesugryžkime prie pasikele
liu. Suėmimas vadovu planta
cijoj p. Jeffersono nesulaikė 
murinu. Nežinodami kas stojo
si grincaele ' tik
tai iszgirdo riksmą savo vadu, 
tuojaus visi sijjudo, pakūrė 
tuojaus triobas ir cukrines len
dres. Ir vos spėjo p. Edwardas 
su savo žmonimipribut ant pa- 
gialbos o ir isz .aplinkines kai
mynai, tai Duraptas likosi bal
sei nukankintai per tuosius 
kuriuos pats kankino. Jeffer
sonas su savo šeimyna vos-vos 
nepražuvo, už ka gali būti dė
kingu p. Edwardui. Szkados 
padare ant dvieju milijonu 
franku ir negalėdamas Jeffer
sonas pasikelto ir bijojo smer
ties, netrukus Jamaika aplei
do ir sugryžo i?u paezia in Ang
lija kur vede Varginga gyveni
mą.

Ponas Edwai’das da ir szia- 
dien gyvena Jamaikoje ir nuo 
visu murinu yra už tęva laiky
tas. (Galas.)

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo tris seseres: 
Jevos Valukeviczienes, Elses 
Lelaszienes ir Alenos Nauru- 
kienes, visos, po tėvais, Kamin- 
skiutes isz Iglaukos parapijos, 
Pavasakes kaimo. Kitados vi
sos trys gyveno New Yorko 
mieste.

Mrs. J. Janulaitis,
2110 Jackson St., 

Scranton, Pa.

GRABORIUS

>11 Telefonas 78.
|St., Mahanoy City

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztinin, \esieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. I 
520 W. Cent:

Ana diena pribuvau in 
Szenektada,

Vieta svetinga gana,
Bet tenais moterėles už daug 

girtuokliauja,
Ir nekuria naktimis 

paleistuvauja, 
Nedažiuri savo namu,

Ne burdingieriu, 
Ane savo vaiku,

Ir mylimu (?) vyru.
Su kūmutėms vis sėbrauja, 

Per visas dienas lėbauja, 
Girtos namo pareina, 

Barasi su vyrais sueja.
O ir mergicos negeresnes, 
Tik truputi sztarkesnes, 
Bobelėms nepasiduoda,

Su svetimais szpicleis 
užsiduoda,

Jau esmių pasirengus ant ju, 
Ant tu neiszmaneliu, 

Duosiu kad net viskas piszkes, 
Ir visas svietas juoksis.

Vyras augszto gimimo bet 
į būdamas dideliu grieszninku, 
sumanė sugryžti ant doros ke
lio. Nuvažiavo in Ryma kad 
tenais prieiti spaviednes prie 
pat Popiežiaus.

Popiežius iszklause spavied- 
jnes ir persitikrinęs apie jo tik
ra iszpažinima grieku ir gailes
ti grieszninko, uždavinėjo pa
ku ta.

Bet su pakuta nesiejo leng
vai nes nenorėjo priimt tokios, 
kuri nebuvo atsakanti jo sto
nui. Pasninkauti negaliu tarė, 
nes esmių silpnos sveikatos; 
skaityt ir melstis ir negaliu nes 
neturiu laiko; atlankineti 
szventas vietas ir negaliu, es
mių užimtas reikalais; neda- 
miegoti arba gulėti ant kietos

> žemes sveikata nevelija. Kad ir 
to paskutinio nepasake bet ga
lima buvo suprasti kad tulžiau
sia perszkada buvo iszpildymo

' tokiu pakutu, laike už neatsa- 
kanezius jo augsztam stonui.

Popiežius susiprato ir davė 
jam auksini žiedą ant kurio

> buvo iszbrežti žodžiai: “Atsi
mink kad turėsi mirti.” Palie-

• pe jam nesziot ant pirszto ir 
norints viena karta ant dienos 
perskaityti paraszytus žodžius 
tai bus jo pakuta. Augszto gi
mimo ponas atsitraukė smagus 
manydamas kad tokia lengva 
pakuta jis lengvai iszpildys.

Maustydamas apie smerti, 
per kasdienini skaitymą žo
džiu paraszytu ant žiedo, taip 
giliai ir tikineziai atsiliepe jo 
duszioje kad visada skaityda
mas žodžius tardavo: Jeigu 
reikes mirti tai ka daugiau tu
riu daryti ant szio svieto kaip 
tiktai pttMengi prie doros 
smerties? Kam-gi reikalinga 
gyvastis ir lepinimas kūno ku
ris supus žemeje?

Po tokiam manstymui nebu
vo jau pakutos kuri jam butu 
per sunki. Per tai visokia pa
kuta isžpildydavo su didele 
kantrybe ir nobažnumu lyg 
smerties.
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Filadelfijoj nesenei buvau, 
Kalėdų dovaneles pirkinejau, 

Apie tenaitines bevaikes 
dažinojau,

Del ko jos vaiku nenori, 
Kad su vaikais ergeli turi, 

Šluboje turi sėdėt, 
Ir vaikus per dienas prižiūrėt, 
O kaip vyrai in darba iszeina, 
Tuojaus kelios in kuopa sueina, 

Kelios velkasi in sztorus, 
Ar kokio pelno nebus,

Mat kaip kelios sueina pradeda 
deret,

Tai net sunku žiūrėt, 
Kožna turi ka pavogt, 

O paskui isz sztorninko 
pasijuokt,

Bet nesenei tas buvo,
Kad viena bevaike pagavo, 

Pasikiszo szilkinius marszki- 
nius ant krutinės, 

Ir ant savo nelaimes,
Jau namon eis, 

Tame viena klarka nužiūrėjo,' 
Vytis ir szaukt pradėjo, 
Kad vagilka sulaikytu, 
Vogta daigta sugražintu. 
O ka ar gražu taip daryti, 

Be pinigu pirkinėti?

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU .'
4®* 3 už 25c., arba 20 už $1.00

Kokiu da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganėdinti-! 
Jaigu jumis patiks parodykite 
savo Draugams. Prisiunskite 
$1.00, o aplaikyste,
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

:: Su Konvertoms. ::
Prisiunskite Money-Orderi ar
ba pinigus per Regis travota 
laiszka. Adresas :

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

DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR 
NAUJU METU LINKĖJIMUS !

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti, -kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma.kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
Linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva Linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi, kad jus ne tik ka platinate toki 
gražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar 
duodate proga toliau platinti Lietuviu 
kalba praduodami Lietuviszkus Lin
kėjimus. Lai Dievas jus laimina to
liau vesti jusu darbuote ir platinima 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba. Ona Juszkauskiene, 
158 McClellan St., Philadelphia, Pa.
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ŽINIOS VIETINES | SHENANDOAH, PA
; •— Miestas yra ,puosziamas 
ant Kalėdų ir iszrodys puikiai.

•—• Per kėlės dienas New 
Bostono kasyklos buvo užlie
tos vandeniu todėl anglekasei 
negalėjo dirbti.

— Panedelio vakara, apie 
8:30 vai., Schuylkill bosas 'bu-| 
vo priverstas pasukti isz kelio 
isz priežasties .prisiartinanezio 
■kito aufomobiliaus kuris tren
kė in bosą kad nepataikinti in 
žmogų einanti plentu. Szeszi 
pasažiėrei likos sužeisti bet tik. 
lengvai kurie yra: < 
Hollerback, isz miesto, Mikolas 
Starinski, isz miesto, Edvardas 
Mruk sz St Nicolas, Ona Szutak 
isz Turkey Run ir Vladas Pet- 
rushonis isz Boston Run. Visi 
aplaike daktariszka apžiureji- 

■ma ir likos nuvežti namo.
— Sodaliecziu draugavę 

Ketverge ryta priėmė Szv. Ko
munija ant garbes Nekalto 
Prasidėjimo Szv. P. Marijos o 
vakare laikys priėmimą nauju 
nariu ir prie 'tos progos turės 
trumpa pasilinksminimą.

—■ Kunigas Juozas Never- 
aus'kas, vienas isz vikaru Szv. 
Jurgio Parapijoj, jau kone vis- 
iszkai pasveiko ir dabar silsisi 
pas įsavo tėvelius Minersville, 
Pa. Tuom laik jo vieta užėmė 
Kunigas Vincas Aszukas, vi
karas. ifiz Minersvilles.

ŽINIOS ŽINELES
ISZ LIETUVOS 

ŽEMELES
(Raszo Klipyta).

sužėlė. Pradžioje Lapkriczio 
trupucziuka paszalnojo. O sztai 
sziadien (Lapkriczio 15 d.) jo
kiu szalnu nėra. Keliai žinoma, 
pliurzini bet vandens neper
ki augiausia. Jeigu neprilįs tai 
žiema vandenio bus visur tru-

$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.

Girardville, Pa., —■ Pranas 
Raczkauskas, randasi pavojin
gam padėjime Locust Moun
tain ligonbuteje, nuo sužeidi- 
mu kokius aplai'ke laike darbo 

Jokūbas] Maple Hill kasyklosia, ant 
kurio nukrito sunkus szmoitas 
blakes ant jo pecziu.

Pottsville, Pa.,— Ponas Al
bertas Skamaroezius isz Fila
delfijos, sūnūs ponios Mares 
Skamaroczienes, Mill Creek 
Ave., drauge su kitais vyrais 
ana diena sugryžo isz me
džiokles stirnų Tioga paviete. 
Turėjo visi gana dideli gilinki 
nes kožnam pasisekė nuszauti 
po puikia stirna. Visi sugryžo 
užganadyti namo in Filadelfi
ja savo giliuku.

Paskutines Žinutes
Philadelphia. — Viola Guze- 

vicziene, 1012 Green ulyczios, 
likos surasta negyva per savo 
duktere Konstancija. Motere 
iszgere truciznos nuo kurios 
mirė.

Bayonne, N. J. — Ugnis kilo 
Bayonne Oil Filtering kuri ap
degino skaudžiai kelis darbi
ninkus. Priežastis ugnies buvo 
inkaitusis pecziukas.

Columbus, Ohio. — Prieglau
da senuku užsidegė kurioje ap
degė daugelis senu žmonių bet 
visus iszgialbįeta>( a! laika.

Scranton, Pa. — Petras Trai- 
naviczius, 20 metu, isz South 
Canaan, likos užgriautas ant 
smert Archbald kasyklose per 
anglis ii; akmenis.

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

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

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

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

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

No. 163 Penkios istorijos api. 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
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. 25a

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

No. 166 Trys istorijos Sunuz 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...........................   ĮSe

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

No. 170 Asztuonios istorijos a> 
pie Barbele; Mokytoj*; Velniszkai 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevti; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitat- 
sias prasižengėlis; Duktė m.xlkaker- 
czio. 121 puslapiu ...................,25c

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vasa
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 .......................................15c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksle 
Preke .......................................... .15*

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pane ir Apie Baisi istorija. 61 1 
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 pustyniu; Peleniute; Du brolel 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

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

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.............................. 20e

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
ir Alena; Pavojinga klaida.
lapių

No.

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne-

Po ilgos ligos ir senatviszkos kūmas nes dabar vandenio vi- 
korszaties, truputi atsigaive- sur 
liaves, pradėjau knaisiotis po uors nedideles bet nepigesnes j valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

i • • '1 ’ . I — — ~ 4- ■ I r, r, , vi-. Ir n I O 1

mažai. Produktu kainos

savo gan senokai isz paszto,Kaip pernai. Tik žąsys tai labai 
gautus siuntinius siuntinėlius, pabrangusios: ligi 7 litu moka 
laiszkus, laikraszczius ir visa už žasi ir ima visokes be paši
lai, kas buvo per ilgoka laika linkimo. Tik gaila kad szimet 
mano gauta ir dežeje surasta, ūkininkai nedaug žasu turi nes 
Ir szta turiu priesz akis Saules ,^ai pereitais keliais metais ža- 
No. 42 isz 1932 m. Birželio 11 (SYS buvo visai atpigusios, vos'sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 

jame iszspaudintus^po 2—3 litus temokėjo, tai uki-’jysiai;

b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
No. 102 

minaliszka
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 105

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

puses szimtmeczio, isz- 
Su pa- 

35c
12 Istorijų: Nedarykia

Frackville, Pa. — Vincas Ra- 
gažinskas randasi Ashlando li- 
gonbutejekur gydosi ant sužei
dimu kokius aplaike laike dar
bo ant WPA projekto ant plen
to. Didelis akmuo, kuris nusiri
to nuo kalno, pataikė in ji su
žeisdamas ji skaudžiai.

Tunis, Afrika. — Badai Ita- 
Jijonai jau pradėjo siunsti ka
reivius in Tripolitana, Afrika, 
kad užimti savo szmota tojo 
sklypo. Arabai tuom labai yra 
neužganadinti ir pasiprieszins 
priesz Italu inžengima iii ju 
sklypą.

San Diego, Calif. — Darata 
Boelhauff, 29 metų, taip supla
kė savo posūni, szesziu metu 
amžiaus, kad tasai mire in 
trumpa laika ligonbutcje. Mo- 
czeka likos aresztavota.

Viedniius, Austrija.,— Arne-, 
rikoniszki daktarai Albert isz 
New York, U. S. A., ir Lavine 
isz Maryland©, likos aresztavo- 
ti ir turi užmokėti bausmes po 
24,000 doleriu.

Phillipsburg, Pa. — Ledger 
kompanijos spaustuve sudegė 
czionais. Ugnis padare bledes 
ant 50,000 doleriu.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojans Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausia* Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j Jj 
apellnkeje. Bile ko- (U 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Ir 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- I į

mirelius pagal naujau- l|

šia mada ir mokslą. Ii

Turiu pagialbininke į?
moterems. Prieinamos Jiprekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 43» Willing Street 

T«lefQBM __

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.

dienos ir
du straipsnelius: “Graži vasa
ra ir kitas naujienas isz Lietu
vos ir Kas žinote, kas atsime
nate?” Persiskaicziau! Taip. 
Žodis žodin — mano paraszyta 
ir pasiraszyta — Klipyta. Ma
nau sau: Gerai, kad esu dar gy
vas ir galiu perskaityti savo 
raszta nors ir pernai laikrasz- 
tyje iszspausdinta. O jeigu bu- 
cziau po žeme palindęs tai tie
du straipsneliai liudytu kad 
ve, ir asz gyvenau, rasziau; 
laikraszcziai mano rasztinelius 
spausdino, tukstancziai žmonių 
juos skaitė... Vis-gi indomu 
butu žinoti, ar kas atsiliepe, ari 
ka pąrasze del “Surinktu Skar- 
bu del Lelesziaus, del A. Žvin- 
gilo?” ir 1.1. Kiek per 40 metu 
mano invairiems laikrasz- 
cziams priraszyta, kiek popie- 
ros sugadinta, tai be apsiriki
mo galecziau pasakyti — nesz- 
ie nepaneszcziau ir kasžin ar 
vežte pavežcziau... Kai pasi
baigs gyvenimas — pasibaigs 
ir raszymas...

įlinkai buvo paliovė jas augin
ti. Žinok, mat, žmogus, kada 
ka auginti, kada ko turėti ir už 
ka pinigus paimti...

Politine padėtis sziomis dieno
mis Lietuvoje nepaprastai 

rami.
Jeigu priesz pora menesiu 

Vokiecziai su savo grasinimais 
kariauti buvo iszgandine visa 
pasauli o drauge ir Lietuva, 
tai dabar, Vokiecziams Czeko- 
slovakija “sudorojus”, tūlam 
laikui, kol Vokiecziai užgrob
tas sritis suatrajuos, bus ramu. 
Nors Klaipėdos kraszte Vokie
tukai daro visokius iszsiszoki- 
mus bet tai dideles reikszmes 
pasaulinei politikai neturi. Hit
leris kol kas turi didesniu kąs
niu negu Klaipėdos krasztas, 
kuris ir atkampus ir Vokie
cziams nereikszmingas.

Ruduo szimet Lietuvoje 
nepaprastai gražus.

Viskas, kas buvo pasėta, ru
giai ir kviecziai, labai gražiai

give MORE FOR YOU R MONEY

$2.95

$4.75

Rinkimai Lietuvoje.
Seniau visoki rinkimai 

tavoje būdavo labai trukszmin- 
gi ir pilni visokiu prietikiu. Da
bar visoki rinkiminiai karsz- 
cziai Lietuvoje yra visai atvė
sę. Visoki rinkimai praeina lyg 
ir nejuczioms, lyg ju ir nebuve. 
Sztai Lapkriczio 14 d. Lietuvo
je invyko Respublikos Prezi
dento rinkimai. Ir kas? Visa 
Lietuvos padange kuoramiau- 
sia. Ne agitacijų, ne mitingu, 
ne plakatu. Viskas eina ramiu 
ramiausiai, kaip ir ramus vi
sas Lietuviszkas gyvenimas. 
Per 20 suvirszummetu savisto- 
vio ramaus gyvenimo Lietuva 
nusistovėjo, sukulturejo ir su
rimtėjo. Tylu, ramu ir spakai- 
na.

Lie-

Specialiszkos Pigios 
Prekes ant Kalėdinu 

Pakeliu
Toaster is, Jam Setas ir 
Waffle Iron . . . $9.25

Toasteris, Jam Setas 
ir elektrikine Szilumos 
paduszkaite .... $7.45

Szilumos Paduszkaite 
ir Waffle Iron . . $6.95

Waffle Iron ir Toaste
ris •••••••••• $6.95

Szilumos Paduszkaite 
ir Toasteris .... $5.45

Ne praleiskite szios 
progos nes pardavimas 
už virsz-minčtas prekes 
pasibaigs 24 Gruodžio $2.95

KALĖDŲ DOVANOS

Baigiasi 1938-ti metai.
Už pusantro menesio szven- 

sime Naujus 1939-tus Metus. 
Naujus Metus szvensime Lietu
vos Lietuviai ir Amerikos Lie
tuviai! 'Taip. Szvensime! Bet 
kiek dar Lietuviu tu Ntuju Me
tu nebesulauks?! Koks kvailas 
tas musu gyvenimas kad žmo
nija szio laiko sulaukusi— ne- 
•sugebejo ta savo taip trumpa 
gyvenimą pratęsti — pailginti! 
Na, tegul, sakysime, ir nieko 
amžino nebutu bet kad tas žmo
gaus gyvenimas ilgesnis butu. 
Kad iszradejai iszrastu žmo
gaus gyvenimą pratęsti, žmogų 
atjauninti..., - —Klipyta.

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 apsipacziuot; 
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 kupcziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.. ... .35c

No. 108 Szeszios istorijos apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus priminimai; Szeparka; 
Pavojinga klaida. Toj paczioj 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), tai. 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jr.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 j 
jisfi atrado žemgali. 64 pus. 25c j

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 E^zbaininku. 45 puslapiu.. .15e

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

No. 120
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu ...

No. 121 
Valkijozai; 
;kialbtojas.

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

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

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

zerkolas; Sidabrinis

74 puslapiu
Dvi istorijos apie Joną 

45 pus- 
....15c

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. 48 
puslapiu .......................................15e

1SZ LIETUVOS
LIETUVYS UŽMUSZTAS 

PER VOKIECZIUS 
KLAIPĖDOJE.

TINKAMOS
Kalėdini pirkiniai lengvai atlipami jumis 
ir juso maszneliams! Musu speciale kom- 

> binacija suezedina pinigu pirkdami elek- 
trikines prietaisas.... dovanos kurios už
ganėdins aplaikytoji per daug metu.,., to-

1 del ateikite pamatyt tuos kombinacijas ir
2 iszrinkite tokius koki jumis geriausia pa

tiktu. Tie kombinacijos setai parsiduoda 
už virsz-minėtas prekes tik iki 24 Decem- 
berio, todėl pirkite dabar.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

PONAI BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge

rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1939 M.
ir iszsirinkt kokiu nori isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS! 
užsikalbyt ir nelaukit ilgai! 
Nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!

W. D. BOCZKAUSKAS - 00.
MAHANOY CITY, PA.

Kaunas, Lietuva.,— Lietu- 
viszkas darbininkas likos teiip 
baisiai sumusztas per Vokie- 
czius, kad in kėlės minutas mi
re nuo žaiduliu. Jisai atsisakė 
duotie pagarba del Nazu. Pa- 

1 licije visai in tai nesimaisze ir 
neatėjo žmogeliui in pagialba. 
Lieįtiava negali tame veikti, 
nes yra per silpna, kad užpro- 
teslavoti prieszais toki pasiel
gimą Vokiecziu. Vokieczei at
siuntė savo kareivius in Klai
peda daryti paredka.

Londone ir buvęs Lietuvos In
galiotas Ministras Suvien. 
Valstybėse p. Bronius K. Ba
lutis ipas’kirtas Lietuvos Minis
tro Pirmininko pagialbiniirku. 
(Balutis kitados buvo redak
torium Chicago, Ill., U. S. A.) 
Vietoj rezignavusio Lietuvos 
Užsieniu Reikalu Ministro p. 
Stasio Lozoraiczio pakviestas 
p. M. Urbszys, buvęs Užsieniu 
reikalu Vioe-Ministras.

H Žmonis kurie yra asz- 
traus budo, patįs sau pirsztus 
pjauna.

Ii Niekas nemire baisia 
mirczia kurie dorai gyveno.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adraau 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
-.. - ------ ----

BALUTIS PASKIRTAS MIN
ISTRO PAGIALBININKU.

Suvien. Vals., Amerikas.,— 
Lietuvos Ingaliotas Ministras

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

AŠ ŽINAU ko JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS!GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBESITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

nn A XJT? A Q ^^am> Insurance Agentas, 103
1 xVlYi'HaOA/lxVl/kO W. Centre St., Mahanoy City, pirko 

Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurtnce popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA. . .........
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