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TEVASNUŽUDE SA
VO EJKRELE SU

JONKA
SUTESZHNDAMAS JAI 

GALVA.

PhiladeĮhia, Pa. — Susiba
ręs su sav duktere, 26 metu už 
szeimynisfkus ergelius, Came- 
31o Ansuiii, 60 metu bedarbis, 
pagriebė ionka pieno nuo sta
lo, pradelamas daužyti su ja 
galva saro dukterei, sutesz- 
ikindamai jai galva kad net 
smegenis i szteszke jo isz paka.u- 
szio. Po tam bandė atimti sau 
gyvastį su pagialba gazo bet li
kos užtiktas in laika per savo 
17 metu sunu kuris tęva atgai
vino. Tėvas likos nuvežtas in 
ligonbute o kada pasveiks bus 
nuvežtas in kalėjimą.

TURI APIE $3,000 O APLAI- 
KINEJO PASZIALPA.

Hammonton, Pa. — Agentai 
valdžios isztyrinejo buk Char
les Cassatta, 61 metu, darbinin
kas ant WPA projekto, turi 
apie 3,000 doleriu bankoj bet 
aplaikinejo paszialpa nuo val
džios. Cassatta turi paczia ir 
-L-sztuonis vaikus. Valdžia taip
gi aresztavojo kitus už apgau- 
dinejima ir aplaikyma paszial- 
pos apgavingu budu.

JEIGU PALIAUS RŪKYT 
TAI APLAIKYS BOBUTES 

TURTĄ.
Belleville, N. J. — Kada 

Fiorentina Woodruf, aplaike 
žine kad jos bobute mirdama 
paliko jai 500 doleriu bet su 
prižadėjimu kad paliaus rūkęs 
paperosus per tris metus o jei
gu tojo prižadėjimo neiszpil- 
dys tai pinigu neaplaikys. Fio
rentina pasakė: “Yra tai juo
kas, žinoma kad asz nepaliau
siu rukius. Mano bobute mane 
kad mane kad man palieka mi
lijoną doleriu — butu kitaip 
jeigu taip butu padarius bet už 
tuos vargingus 500 doleriu mą- 
ne nesulaikys nuo rukimo. Tei
sybe, rukau bet mažai ir man 
rūkymas patinka.”

NUŽUDYTOS MERGINOS 
AKYS PERSEKIOJA JI 

KALĖJIME.
Oakland, Calif. — Rodney 

Greig, 21 metu, kabareto szoki- 
kas, laike pasiutiszko užvyde- 
jimo nudure ant smert patogia 
Leona Vlught, 19 metu mergi
na. Kada ji uždare kalėjimo, 
pradėjo naktimis staugti kaip 
pamiszelis ir szaukti pagialbos. 
Atbegia dažiuretojai kalinin- 
ku užklausė kas jam atsitiko, 
ant 'ko žadintojas atsake: ‘ ‘Kur 
tik asz einu ar žiurau tai mane 
persekioja patogios akutes to
sios merginos kuria isz didelio 
paszelumo nužudžiau. Jos akys

VELNIO
PERSISKYRĖ.

Milwaukee, Wis. — Mažiu
kas Joel Barbieri, dvieju metu 
vaikutis, iszpute balioną ant 
kurio radosi iszmaliavotas vel- 
nes su ragais. Priejas prie jo 
tėvas, rodydamas su pirsztu 
ant velnio pasakė: “Vaikeli, 
tai tavo mama.”

Nuo tojo laiko kada vaiku
tis kur tik pamatydavo paveik
slą velnio, kalbėdavo kad tai jo 
mama. Motere ant tuju pama
tu apskundė vyra ant persisky
rimo ir sūdąs ja paliuosavo nuo 
vyro kuris ja laike už velnią.

KOKIA BUS ATEITIS SZI- 
TU 6,000,000 JAUNU VYRU

KU IR MERGINU?
Washington, D. C.— Pagal 

žinunus tai Suv. Valstijose ran
dasi sziadien szeszi milijonai 
jaunu vyruku ir merginu kurie 
neturi darbu ir ju negali suras
ti. Yra tai vaikinai ir mergai
tes nuo 16 lyg 24 metu am
žiaus kurie geidžia dirbti bet 
del ju nesiranda darbu. Puse 
isz tojo skaitliaus turi sziokius 
tokius darbus po kėlės dienas 
ant sanvaites bet kita puse vi
sai neturi jokiu užsiėmimu.

BRANGUS ISZGYDYMAS 
RUMATIZMO PER 

CIGONKA.
Reading, Pa. — Franas Die- 

ffenderfer, 79 metu amžiaus, 
czionaitinis farmeris, melde pa- 
licijos kad sujeszkotu cigonka 
ir jos vyra, kuri jam pavogė 70 
doleriu. Tame laike senukas 
radosi pats vienas namie nes 
sirgo balsei rumatizmu ir nega
lėjo vaikszczioti. Taja diena 
atvažiavo porele kuri iszrode 
kaipo čigonai, užklausdami jo 
ar turi visztu ant pardavimo. 
Motere mate padėjimą senuko 
užklausdama jo kas jam ken
kia. Senukas pasakė kad serga 
ilga laika rumatizmu. Motere 
prižadėjo ji iszgydyt, pradėjo 
ji trint isz visu pusiu ir po tam 
porele iszvažiavo. Senukas pa
juto kad isz užpakalinio kisze- 
niaus kelnių dingo su porele ir 
jo maszna kurioje radosi 70 do
leriu bet rumatizma ji neaplei
do. Senukas buvo suczedines 
tuos pinigus nusipirkti mesu- 
tes ant žiemos bet dabar turės 
ilga laika pasninkaut.

SZIADIEN PASILIKO AUG- 
SZCZIAUSIU SUDŽIUM.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas ana diena 
paženklino Harvard universi
teto profesorių Feliksą Frank
furter, kuris gimė isz Žydiszku 
tėvu, Austrijoj, pribuvo in 
Amerika 12 metu amžiaus, ne
mokėdamas Angliszkos kalbos 
ir sziadien pasiliko augszcziau- 
siu sudžium Suv. Valstijų 
Augszcziausiam Sude.

Frankfurter gimė 1882 mete 
Viedniuje ir jo protėviai buvo 
žymus Žydiszki rabinai kaipo 
ir jo tėvas. Pribuvo in Amerika 
su tėvais 1894 mete. Iszejo 
mokslą publikinese mokyklose 
po tam užbaigė New Yorko ko
legija ir Harvard universitetą.

Daugelis politikierių buvo 
prieszingi tam paženklinimui 
Žydo kaipo sudžia o Vokietijoj 
Nazei kone pasiuto isz piktumo 
kad prezidentas taip iszaugsz- 
tino Žydą paskirdamas ji ant 
taip garbingo dinsto.

NASZLYS APSIPACZIAVO 
SU SAVO MARCZIA PO

MIRCZIAI SUNAUS.
Pittsburgh, Pa. — Palicija 

aresztavojo koki tai John Roll, 
56 metu, naszli, kuris apsipa- 
cziavo su savo marczia, Hele
na Roll, turinti 31 metus, pati 
jo mirusio sunaus. Dabar jis 
pasiliko patėviu savo asztuo- 
niu metu anūko. Jo sūnūs pri
gėrė kada anūkėlis turėjo vos

NUTRUCINO VAIKUS NE
GALĖDAMA JUOS ISZ- 

MAITYT.
Paxton, N. Y. — Negalėda

ma. iszmaityt savo mažu vaiku 
isz uždarbio nuo skalbimo koki 
aplaikydavo nuo savo kaimy
nu nes buvo jau per silpna už
darbiauti tokiu budu, Mrs. 
Russell Forgan nutarė užbaigti 
savo ta varginga gyvenimą ir 
savo vaiku. Ana diena nusipir
kus truciznos del žiurkių,. su- 
maisze su valgiu ir davė vai
kams ir pati suvalgė. Kaimy
nai dažinojo apie nelaime ir da
vė žinia palicijai kuri visus nu
vežė in ligonbute bet du vai
kai tuojaus mirė ir motina ba
dai neiszliks gyva.

KŪDIKIS GIMĖ SU SZE- 
SZIAIS DANTUKAIS.

Dagett, Pa. — Antra diena 
Nauju Metu Mrs. Ona Heming
way pagimdė kūdiki kuris tu
rėjo szeszis dantukus. Tėvas 
nusistebėjo tuom ir tik tiek isz- 
sitare kad mažiulelis dabar ga
les valgyt visztiena. Daktarai 
tuom labai nusistebėjo nes gir
dėjo kad vaikai gimė su keleis 
dantukais bet kad gimtu net su 
szesziais tai da nebuvo girdėja.

MOONEY PALEISTAS 
ISZ KALĖJIMO.

Sacramento, Cal. — Thomas 
J. Mooney, 56 metu, likos ana 
diena paleistas isz kalėjimo per 
nauja gubernatorių, C. L. Ol
son. Mooney persėdėjo kalėji
me 22% metus už ėmimą dalybų 
darbininkiszkam pasikėlime 
kuriame užmuszta 10 žmonių 
ir 40 sužeista. Mooney likos ap
kaltintas ant mirties bet vė
liaus bausme likos permainyta 
ant viso gyvenimo in kalėjimą.

NAZEI PAĖMĖ KLAIPEDA 
PO SAVO VALDŽIA.

Kaunas, Lietuva. — Visa, 
miesto valdyba po Augusto 
Baldasžiaus atsisakė nuo dins
to kas davė suprasti kad Klai
peda gavosi in rankas Vokie- 
cziu. Nauja valdžia ketina bu
ri po Naziu valdytojaus Villy 
Bertulet. Visam mieste buvo 
užvesta Vokiszka kalba. i

KETURI UŽMUSZTI ERO- Į 
PLANO NELAIMĖJE.

S.enlis, Francija. — Keturi 
žmones likos užmuszti ir asz- 
tuoni sužeisti kada Szvaicarisz-■ 
kas pasažierinis eroplanas nu
krito lėkdamas isz Zuriko in' 
Paryžių, 30 m Vii u nuo Pary
žiaus miesto. Viso radosi ero- 
plane 14 žmonių.

7 ŽMONES UŽGRIAUTI 
PER SNIEGĄ.

Grenoble, Francija. — Sep
tyni žmones ligos užgriauti per 
nuslydima daugybės sniego 
nuo artimo kalno Galabier su- 
spaudoje. Visi buvo narei kliu- 
bo kurie nuslidinejo nuo kalno. 
Sniegas likos sujudintas ir vi
sus užgriuvo ant smert.

NUŽUDĖ SENUKE UŽ 
JOS PINIGUS.

Vilnius.,— Vinikuosia likos 
papildyta žveriszka žudinsta 
ant 76 metu amžiaus senukes 
Julijos Szuskienes. Kada ta 
diena sugryžo namo isz mokyk
los jos anūkėlė, radus duris už
stumtas, iszverte jas su kuo
lu ir inejo in vidų kur ji 
pamate gulinczia bobute ant 
grindų su perskelta galva. Žu
dintojas atėmė senukei gyvastį 
*iž pinigus, nes szepa buvo su
daužyta isz kurios buvo paim
ta 2,000 zlotu. Palicije yra 
tosios nuomones kad ja nužu
dė kas tokis kuris žinojo kad 
senuke turėjo pinigus name.'

VAGIS KASĖ DRAUGAM 
DUOBE BET PATS IN 

JA INKRITO.
Jurgis Karvelis, atlikdamas 

už vagyste 4 metu kalėjimo 
bausme, viena syk iszsiszauke 
in Kauno kalėjimą kriminali
ne policija ir jai pasakojo kad 
1936 m. su savo draugais Jonu 
Kulvicu ir Vladu Draugeliu 
( vienas baustas už žmogžudys
te, antras už vagystes) Dotnu
vos akademijoj pavogė kelis 
kastuvus, paltus ir kitokiu 
daigiu ir pešti eje per Kėdai
nius, Jonava ligi Kauno, pake
lėse vogtus daigtus pardavinė
dami. Kadangi Dotnuvoje to
kia vagyste tikrai buvo, tai 
pradėta tardyti.

Kulvicas ir Draugelis gynės, 
sako, kad Karvelis juos skun
džias isz kerszto ir piktumo.

Del stokos inrodymu priesz 
Draugeli ir Kulvica byla nu-

PASLEPTAS PER TULA 
FRANCUZA LAIKE REVO
LIUCIJOS. TRYS NEŽI
NOMI VYRAI SURADO 
SKARBA PASLĖPTOJ 

VIETOJ.

Croizet, Francija., — Szitas 
kaimas yra labai senas, prie 
jo stovi senas dvarelis, (pasta
tytas da už Francuziszko kara
liaus. Tame palocelije gyve
na dabar senas dailyde su 
savo sena moterele. Nesenei 
pas juos atvažiavo giminaitis 
isz Nances. Jeszkodamas ka 
tokio senam kupare, užtiko se- 
noviszka raszta, kuriame buvo 
paraszyta 1794 metai, teipgi 
paraszas szlektos szeimynos 
De Michaille, kuriame buvo 
paraszyta, buk visa savo turtą 
paslėpė nuo Francuziszku revo- 
liucijonieriu, už kaimo, žemoje, 
150 metru nuo seno aržuolo, ku
ris stovėjo artimoje koply- 
czios. Buvo tai laike kada tai 
kilo revoliucije Francijoj. Vi
si ponai buvo labai persekio
tais ir daugelis neteko gaivu, 
todėl, Michaille. bijodamas, kad 
revoliucionierei jam neatimtu 
turtą, paslėpė in žeme apie 24 
tukstancziuis auksiniu florenu. 
Atradimas seife dokumento pa
sklydo po visa Francija, bet, 
suradimas tojo milžiniszko tur
to buvo sunkus, nes koplyczia 
buvo suardyta, o senas medis 
teipgi dingo nuo vietos.

Nesenei in kaima pribuvo 
trys vyrai, kurie raportavo 
pas vietini vaita, kurie parode 
jam koki ten raszta, nebi nuo 
valdžios, buk jie atvažiavo 'už
vesti elektrikine szviesa po vi
sa kaima. Vyrai pradėjo kasti 
tūloje vietoje, ir kada apleido 
kaimeli, paliko jame gilia duo
be žemije. Vėliaus persitikri
no vaitas, kad tai buvo apgavi
kai ir kad valdžia jokiu darbi
ninku neprisiunte in ta kaime
li. Tie vyrai arba apgavikai 
jeszkojo užkasto .skarbo. Pali
cije juos pradėjo jeszkoti, bet 
pedsakis dingo paskui juos. In 
kelis menesius vėliaus po tam, 
Paryžiuje pasirodė pas aukso- 
rius, senoviszki Francuziszki 
pinigai ir tada dasiprasta isz 
kur tieji pinigai paėjo. Matyt 
tiems apgavikams pasisekė su
rasti užkasta skarba su pagial- 
ba senoviszko raszto ant kurio 
buvo paženklinta vieta.

lele muse iszgialbejo anglekasi 
nuo pamiszimo, kuris buvo už
griautas kasyklosia Pit House, 
Brandone, Durham, per 19 va
landų. Virszus sugriuvo ant 
anglekasio Jono Lumbey, kuris 
pasiliko tik mažoje vietoje ir 
likos prislėgtas per dideli ak
meni. Per ta laika kente neisz- 
pasakytas kanczes, negirdėda
mas jokio balselio, tik lekio- 
janczia maža muse aplinkui jo 
galva, ir tas jam davė vilti, 
kad ji iszgialbes isz tojo gyvo 
grabo ir pamiszimo. Kada po 
keliolikos valandų jo draugai 
ji surado ir musiuke nulėkė sau 
toliaus. Jonas isz dėkingumo 
net apsiverkė, nes jeigu ne mu
siuke, tai butu nelekiąs proto 
po žeme teip ilgai. (

IszKaresLauko
MUSZEI TARP VENGRU IR 

CZEKU; 18 UŽMUSZTI IR 
DAUGELIS SUŽEISTA.
Budapeszt, Vengrai. — Sze

szi Vengriszki kareivei likos 
užmuszti ir dvylika Czeku kai
po ir daug sužeista musziuose 
koki kilo ant rubežiaus prie 
Munkasco miesto.

Cžekai užklupo ant miesto 
ir prasidėjo tikra kare. Veng
rai nepasidavė ir atskyrė už- 
klupima su tankams ir maszi- 
nineis karabinais. Pagal sutar
ti Italijos ir Vokietijos tai 
Munkascza likos atiduotas del 
Vengru ant ko Czekai nesuti
ko. Musziuose dalyvavo ne tik 
vyrai bet ir moteres su vaikais. 
Du maži vaikai likos taipgi už
muszti.

Lenkai taipgi pradėjo kuo- 
pyt savo vaiska ant tuju rube- 
žiu.

Vėliausios žinios pranesza 
buk Czekai bombardavo Ven- 
griszka kaimeli Negygejose 
kuriame sudegino kelis namus 
ir užmusze gyventojus.

Donora, Pa. — Straikieriai 
pikietuoja plieno dirbtuve, 
American Wire & Steel Co., isz 
priežasties nesupratimo kuris 
kilo tarp darbininku ir mokėji
mo unijos mokescziu. Tarp pi- 
kietu ir darbininku atsibuvo 
kelios smarkios musztynes lai
ke kuriu likos gerai apdaužyti 
pakauszei.

Shenandoah, Pa. — Weston- 
Dodson Coal kompanija turėjo 
ana diena posėdi su Lehigh 
Valley kompanijos virszinin- 
kais kas kiszasi parandavoji- 
mo kasyklų Packer 2, 3 ir 4 ku
rios randasi szioje aplinkinėje, 
nuo tosios kompanijos. Tosios 
kasyklos nedirba jau nuo. 1932 
meto. Dodson kompanija, jau 
paženklino naujus bosus kurie 
priiminės darbininkus in dar
bą ir kaip rodos neužilgio pra
dės visos dirbti.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki biznierei spėja buk 
szimet bus geresni laikai ir biz- 
nei pasigerins visur. Automo
biliu iszdirbysteje ketina būti 
priimti 240 tukstancziai žmo
nių. Plieno dirbtuvėse taipgi 
darbai pagerėjo. Bankierei 
taipgi sako kad laikai pasigeri- 
neja nes žmones daugiau deda 
pinigh' in bankas. Tahikoi gir
dėjome apie pasigerinima laiku 
o gal szi karta tikrai laikai tru
puti pasigerins.

man neduoda pasilsi© diena ir 
nakti ir negaliu užmerkti akiu. 
Pavidalo nelaimingos mergi
nos negaliu matyt tik jos melyr 
lias akis kurios ant manes žiuri 
paniekinancziai. ”

keturis menesius amžiaus. Tie
sos uždraudžia suėjima in po
ra taip artimo susigiminiavimo 
todėl vyras likos aresztavotas 
ir szliubas bus pripažintas ne- 
legaliszku. .-_

§ Meile yra patogi kaip 
žiedas bet ir žiedas reikalauja 
dažiurejimo, szvari ir dora mo
tere niekados netrotina pato
gumo priesz savo vyra.

traukta o Karvelis, remiantis 
jo prisipažinimu, patrauktas 
kaltinamuoju ir dabar Kauno 
apygardos teismas ji nubaudė 
5 metais šankiųjų darbu kalė
jimo.

VOKIECZIAI ATĖMĖ DU 
VIENUOLYNUS.

Viednius, Austrija. — Vie
nuoles isz dvieju dideliu vie
nuolynu buvo priverstos ati
duoti visa savo turtą del Vo- 
kiecziu. Vienuolynai radosi 
Danubijoj ir Salzberge. Val
džia uždraudė vienuolėms mo
kyti vaikus. Visos vienuoles

PAS ADVOKATA.

— Tai tamista jautiesi nu
skriaustas ?

— Ir tai labai, ir dabar gei
džiu užvesti teismą.

— O ka tasai žmogus ta
nai štai pasakė, kuri ketini 
skunsti ?

— Kad eitau po velniu!
—• O ka tamista ant to at

sakei ?
— Asz tuojaus atėjau pas 

tamista advokatą.

TRUMPOS ŽINUTES
Trinada, Colo. — Kalnu gy

ventojai surado sudaužyta ero- 
plana ant kalno kuris dingo ke
li menesei adgal. Eroplanas lė
kė isz Denver in Teksus.

Rymas, Italija. — Du Italisz- 
ki laikraszcziai negalėdami nu- 
kensti prezidento Roosevelto 
kalbos ana sanvaite, pavadino 
ji pamiszdliu ir sako kad jis 
privalo būti uždarytas pami- 
szeliu prieglaudoje.

Boston, Mass. — Straikas 
5,000 trokmanu likos užbaigtas 
pasekmingai ir visi sugryžo 
prie savo darbu.

§ “Myliu” tai ženklina jog 
noriu su tavim dalintis karczia 
duonute, vargu, aszaroms, 
skausmais... Geidžiu tavo nu- 
liuduses akutes pralinksmint ir 
ginti tave nuo visu nesmagu
mu.

Linkėjimai Nuo Musu 
Skaitytojaus

Gerbiamoji Redakcija “Sau
les”: — Mes jums ir jusu my
limoms szeimynelems siunczia- 
me linksmu ir sveiku linkėji
mu, ilgo gyvenimo, dirbkite su 
linksmu ir ramiu budu, bukite 
drąsus ir turėkite pasitikėjimą 
jusu darbuose. Mes labai myli
me skaityti “Saule” ir siun- 
cziame szirdinga acziu kad ne
sulaikėte laikraszti. Lieku su 
gilia pagarba, jusu skaitytojas 
Petras Vaitiekūnas, isz Chica- 
gos. ______ _ ______

§ Vyras, kuris traukia gu
zule yra panaszus in pamiszeli

nutarė keliauti in Chile, Pieti
ne Amerika. Visos dažiulėtojos 
ligoniu, kurios 'buvo Katalikes 
taipgi likos praszalintos nuo 
dinstu o in ju vėtąs paženklin
ta Vokietes. —■

§ Jeigu ka smožini ant 
skaurados tai nemanstykie apie 
žemini rojų nes sudeginsi me- 
sute po tam vali, vela in szto- 
ra o vyras parejas isz darbo da 
užduos per sprandą. .

bet su tuom skirtumu kad pa
miszelis landžioja po stogus ir 
namus o girtuoklis isztrina 
ulyczias ir sienas. Tokiu vyru 
'moterėlės gyvena amžinoje bai
mėje. —Agotą,
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“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Badai tnkstancziai žmonių 

;lusijoj da vis mislina kad Ru- 
ijoj valdo caras. Bet nesijuo

kime isz ju nes Suv. Valstijose 
randasi daugybe žmonių gyve
nantieji visokiuose užkabo
tuose ir tarp kalnu kurie mis

tiną kad Teddy Rooseveltas da 
vis randasi Baltam Name.

Girdėjome kad kokia tai po
niute, kurios vyras yra virszi- 
ninku ant ipaczto Kaune, Lietu-! 
voje, sako: “Gal nekenczia- 
miausiu institutu Lietuvoje 
yra pacztas. Mano vyras jo 
neužkenczia. ” Kada jos už
klausė tūlas Amerikonas, kuris 
buvo atvažiavęs in Lietuva in 
sveczius kodėl turi tokia ne
apykanta priesz paczta tai ji 
atsake: “Matai tamista, mano 
vyras važinėja geležinkeleis už 
dyka, in teatrus eina už dyka, 
stuba, kuris, laikraszcziai, au
tomobilius, praszpartai, telefo
nas, viskas jam dykai o kada 
jam reikia pacztines markutes 
užlipyti ant laiszko tai turi už 
ja užmokėt. Ar-gi tai ne bjau
rus ipaprotis?”

Tris dienas kožna sanvaite, New Yorko Deszimtos uly. mergaites susirenka in “Charm 
School”, kurioje mokinasi kaip vaikszcziot tiesei, taip kaip vaikszczioja panaites augsz- 
tesnio gimimo ir būti tikroms “leidems”. Tosios trys mergaites su knygoms ant gaivu turi 
eiti tiesei ir kad nenumesti knygos nuo galvos. Mergaites paeina isz vargingiausios dalies 
miesto.

Londone slapta pa'licija su
ėmė ana diena kupcziu gyvojo 
tavoro, koki tai Žydą Jokūbą 
Speelmani kuris gyveno isz 
merginu kurios pardavinėja 
savo kunus kitiems. Tasai Ju- 
doszius turėjo asztuones mergi
nas kurios ji užlaikinejo, pirki
nėjo jam pui'kiauses drapanas, 
automobiliu ir puiku narna. 
Jeigu biznis buvo nepasekmin- 
gas vienoje vietoje tai parda
vinėjo taisės nelaimingas mer
ginas in kita miestą o prikal
bindavo kitas ant vedimo ,pa- 
nžlaikinetu. Tokiu budu perlei
do tasai rakalis kelis szimtus 
nekaltųjų merginu ir daugeli 
jaunu moterių.

Ant galo likos uždarytas 
kalėjime kur turės užtektinai 
laiko apmaustyti kiek jisai nu- 

tst ūme in pragaru nekaltu mer- 
gaicziu.

Ir pekloje yra teisingumas, 
norints apie tai daugelis abejo
ja ir in tai netiki; bet tegul 
tas, ka czionais apraszysiu, 
buna pavyzdžiu:

Ant pekliszko susirinkimo 
per Naujus Metus pas Liucipie- 
ri ėjo kirmėlė ir apjuodintojas 
arba iiežuvninkas. Beeidami 
susibarė prie sales.

“Tu duok man pirmybe in- 
eiti nes asz pirmutine, ’ ’ sucypė 
per dantis kirmėlė.

“Blusti, tu szliaužiojanti 
bestija” — atsiliepe apjuodin
tojas — asz czionais turiu pir
mybe ir esmių svarbesnis. Po 
teisybei tavo gylis yra asztrus 
ir trucinantis bet ka jis ženkli
na priesz mano liežuvi. Juk 
pekloje tik tasai yra geresnis 
kuris daugiau ir giliau žmogų 
apjuodina.”

“Giriesi” — suriko kirmėlė 
ir norėjo inslinkti in sale kad 
sztai Liucipierius paszauke:

“Turi teisybe žmogau, ap
juodintojas ant nieko nežiūri o 
kirmėlė tik ar arti gali inkasti 
žmogų. Apjuodintojas inkanda 
žmogų ne tik arti saves bet ir 
isz tolo o jo apjuodinimai api
bėga greitai po visa svietą. 
Szalin, kirmėlė. Apjuodintojui 
priguli pirmybe pekloje prie 
mano sosto!”

Visas svietas žino kad moto
re turi daugiausia kantrybes 
ne tik augindama kūdiki bet ir 
su savo vyru. Bet rubežius to
sios kantrybes kartais pasibai
gia, kaip tai nesenei atsitiko 
vienam mieste musu paviete. 
Kur tas atsitiko, to nesakysime 
nes nenorime inžeisti vargin
gos moterėlės.

Per du metus toji nevaluinke 
tojo žmogaus stengėsi sulaiky
ti savo vyra nuo girtuoklystes 
ir padaryti isz jo gera žmogų 
nes priesz apsipaeziavima Pet
rukas trauke pusėtinai isz stik
lelio. Neturėdamas kur dėti pi
nigus nes ant gerymo nepralei- 
dinejo, nusipirko sau forduka.

Kalėdų dienoje, negalėda
mas atsispirt pagundai, nutarė 
tik viena, vieninteli karta dirs
telėt in ramybes stikleli — su
sitiko su savo draugais ir... 
pasigėrė.

Atvažiavęs su forduku na
mo, negalėjo atrasti rakto sky
lutes, atsisėdo fordukije ir už
migo. Pacziule ji surado ant 
rytojaus, intrauke in stuba o 
kad jam geriau buvo miegoti 
fordukije ne kaip lovoje, vela 
nuėjo ir atsigulė in forduka. 
Pacziule, negalėdama ji pabu- 
dyt ir intraukti in stuba, ėmėsi 
ant kitokio budo. Atsinesze kir
vi ir dideli kuji, pradėjo kapo
ti ir teszkinti forduka o kada 
Petrukas pabudo, rado szmote- 
lius indžino iszmetytus ant 
ulyczios. Kas po tam atsitiko 
tai nedažinojome.

ISZ LIETUVOS
DEL NELAIMINGOS 

MEILES
visokį nemalonumai.
Kauniete Adele Bodaszkaite 

praėjusiais metais Balbierisz- 
kio miestelyje vaikszcziojan- 
ežiam su draugais St. Kap- 
czinskui isz užpakalio pyle 
kažkokiomis rugsztimis ir vos 
neiszĮplikino akiu; drabužius 
taip pat apdegino; sau ant vei
do Bodaszkaite tos rugszties 
taip pat užsiteszke ii\ apsidegi
no. Kapczinskas nusiskundė 
palicijai, prasidėjo kvota, 'tar
dymai ir Bodaszkaite patrauk
ta tiesom Kaltinamoji tvirti
na, kad ji su Kapczinsku 
draugaujanti nuo 1933 metu, 
jis buvęs prižadėjęs ja vesti, 
buvusios jau surengtos ir ves
tuves, bet Kapczinskas pabė
gės. Tai dar nieko, bet blo
giausia kad jis isz jos iszvilio- 
jes pinigus apie 7,000 litu, o 
paskui pradėjęs šmeižti. Kap
czinskas aiszkinos, kad jis pi
nigus isz Bodaszkaites nevilio
jus o ji pati jam davusi, vieną
syk nematant in kiszene 50 li
tu inkiszus. Kauno apygardos 
teismas Bodaszkaite pripažino 
kalta ir nubaudė vienu mene
siui kalėjimo lygtinai, bet nu
baustoji praszo Bumus ir nuo 
tos bausmes atleisti.

Federal Reserve System
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Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST„

MAHANOY CITY, PA. f

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

VILKAVISZKY PO ŽYDO 
NAMAIS RADO VYSKUPO 

PALAIKUS.
Vilkaviszkis., — Czionais 

mieste po Etenzono namu pa
matais penkių metru gilumoje 
darbininkai iszkase karsta, ku
riame rasti žmogaus palaikai 
su skipteru ir biblija, spėjama, 
kad tai bus 17 szimtmetyje pa
laidoto vyskupo liekanos, nes 
Etenzono sklypas seniau pri
klausė bažnytinei žemei. Dva- 
siszkijos tarpe rastuoju karstu 
rodomas didelis susidomėji
mas. In Vilkaviszki iszvyko 
keli Kauno archeologai, kurie 
smulkmeniszkai isztirs karsta 
ir palaikus. Taip pat apie ra
dini dvasiszkoji vyriausybe 
pranesze Vatikanui.

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.

Iemigracijos i
SUVARŽYMAS !

DA VIS STOVI
i Deivi sziadienos rasiniu ir ti-J 
! kcjimiszku persekiojimu immi- 
jgracija in Jung. Valstijas yra 
dabai gvvu klausvmu.

Kaip ten nebūt bet kvotos1 
suvaržymai vis pilnai veikia.! 
Aprūpinimas jog norintis at-‘ 
vykti turi patenkinti Amerikos1 
konsulą apie netapima visuo-i 
meniszkos sunkenybes, po in-' 
leidimu in Jung. Valstijas vis' 
sulaiko žmones nuo atvažiavi-1 
mo.

Fiskaliszkais metais bai
giant Birželio 30 d., 1938 m., 
67,895 immigrantai buvo in- 
leis'ti in Jung. Valstijas, bet tik
42,494 naujai atvykę buvo kvo
tiniai immigrantai, kitais žo
džiais, 28% isz 152,774 pilnos 
metines kvotos, buvo suvartota 
1938 m.

’Sulyginus su ka tik užsibai-

PERSIVALGIMAS
Gal nekurie stebėsi kodėl 

žmones pasiekė viduramži daž
niausia pradeda riebeti. Pric- 
žaseziu nereikia toli jeszkoti. 
Iki ketures-deszimts metu, kū
nas dar vystosi, nors aktyvis 
augimas užsibaigia prasidėjus 
dvideszimtiems metams bet po 
ketures-dcszimtu metu prade
da invykti kūne atmainos ir 
žmogus mažiau manksztinasi 
isz tos priežasties kūnas nerei
kalauja tiek maisto, kiek rei
kalavo kol tas amžius nebuvo 
pasiektas.

Po ketures-deszimts metu 
reikia stengtis palaikyti savo 
svarumą normaliu pritaikinus 
prie ūgio ir amžiąps. Jeigu isz- 
palengvo valgysi, gerai valgi 
sukramtydamas, atrasi, kad 
mažiau norėsi valgyti. Apart 
valgio sumažinimo reikia dar 
manksztintis. Tokiu budu gali
ma sulaikyti naikinanezias at
mainas ir gyvenimą materialiai 
prailginti. Daržoves labai svar
bu valgyti ir yra sotinamas 
maistas. Rupus valgis taipgi 
sotina ir neriebina. Duona, 
sviestas, grietine, cukrus ir 
krakmoliniai valgiai riebina.

Didžiausia beda su žmonių 
dauguma tai kad gyvename 
valgiui o ne valgome gyventi. 
Kitais žodžiais, leidžiame sau 
valgyti daugiau negu kūnas 
reikalauja. Tie, kurie sveria 
daugiau neg turėtu, atsižvel
gus in amžių ir ugi, “kasa sau 
duobes su dantimis”. Isz puses 
milijono žmonių, kurie buvo 
apsaugos kompanijų priimti, 
buvo atrasta, kad už kiekviena 
švara pervirsziaus, buvo vienas 
nuoszimfis daugiau mireziu.

Kūno organai gali pakelti 
daug kankinimo ypacz jaunys
tėje, bet jeigu nuolat reikalau
jama nuo ju per daug dirbti, 
jie galu gale Itures sunegaleti. 
“Diabetes” ir “Bright’s Di
sease” (inkstu ligos), paeina 
nuo netinkamo valgio ir per
daug valgymo. Sužinok kiek tu
ri sverti pagal savo amžiaus ir 
ūgio ir žiūrėk kad to svarumo 
laikytumeis. Netik kad tavo 
sveikata bus geresne bet. jau
siesi geriau ir galėsi daugiau 
mažesnėmis pastangomis nu
veikti. , —F.L.I.S.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adreau
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

Geras Szovikas NEPASISEKE
JI A1ERST

Tūlas reformatasirta sau 
maustė, laike pjibicijos: 
“Dabar kad jau tuie prohi- 
bicija, kodėl neužeįst žmo- 
niems rūkyt tabak?’ ya R 

inuejo ant rytojaus i ulyczios 
atkalbinėti žmonesjant pa
liautu rūkyti. Pirnįnį žmo
gų kuri sutiko guki prakal
bėjo in ji: “Žmog^ fu per. 

idaug rukai,” ant k<am žmo
gus atsake: “Tai rukpu 
daug.”

Phil Miller, isz French Lick 
Springs, Ind., yra gal geriau-! 
sės szovikas Amerikoj nes pra
eita meta pataikė in cieliu 3,050 
sykiu.

gūsiais szesziais metais, inlei- 
dimai isz beveik kiekvienos Eu
ropos szalies pasididino, bet di
džiuma naujos immigracijos 
yra isz Vokietijos ir Austrijos, 
kuriu kvotos in viena sujung
tos, ir isz Lenkijos, Italijos ir 
Cze'koslovakijos; 17,868 immi
grantai atvyko isz Vokietijos 
ir Austrijos 1938 m.

4,218 isz Lenkijos; 3,428 isz 
Italijos ir 2,853 isz Czekoslo- 
vakijos.

Pagal tautos tai 19,736 buvo 
Žydai, 8,383 Italai, 7,743 Vokie- 
cziai, 5,723 Anglai, 3,332 Airi- 
sziai, 2,478 Szkotai, 2,344 Slo
vakai, 1,972 Skandinavai, 857 
] szpanai—Amerikiecziai, 547 
Iszpanai, 934 Vengrai, 666 Ru
sai ir t.t.

Kvotos paveikslas smarkiai 
pasimainė nuo Liepos 1 d., 1938 
m. kaslink progų iszgavimui 
immigracijos vizų.

Szita permaina nelieczia ap- 
likantus, kurie reikalauja pir
mos pirmenybes kvotoje (tėvus 
ir vyrus apsivedimu, kuris ap- 
■sivedimas invyko po Liepos 1 
d., 1932, Amerikos piliecziu 21 
m. ir daugiaus) arba tuos, ku
rie praszo antros pirmenybes 
kvotos vizų (žmonos ir neiszte- 
keja nepilnamecziai vaikai 
ateiviu, kurie legaliszkai inlei- 
sti in Jung. Valstijas nuolati
nių! apsigyvenimui.) Net ir 
szie turi pristatyti tinkama 
prirodymą jog niekad netaps 
visuomeniszkoms sunkeny
bėms ir kad sutinka su kitais 
Jung. Vals. immigracijos in- 
statymo reikalavimais ir t.t. 
kad liuosi nuo kuniszku ir pro- 
tiszku trukumu, kad esą žmo
nes gero moraliszko budo ir ne
priguli prie grupiu, instątymu 
sulaikytu, del politiszku, eko- 
nomiszku ir kitu priežaseziu ir 
kaslink iszgavimo vietos kvo
toje, jie neturės keblumu.

Aplikantai su reikalingais 
dokumentais ir kurie ilnai su
tinka su immigracijos instaty- 
mo reikalavimais retai turi il
gai laukti del ju pirmenybes 
kvotos vizų.

Ne-kvotines’ kvotos immi
grantai jau kitame padėjimo. 
Aplikacijos del regulariszku 
immigracijos vizų apsėmė 
Amerikos konsulatus keliose 
Europos szalyse. Nekvotines 
kvotos aplikantai priskaityti 
prie Vokietijos kvotos, randa, 
kad jie turi lankti net nuo 18 
menesiu iki 2 metu, arba net ir 
ilgiaus del immigracijos vizų, 
ir tie priskaityti prie Lenkijos 
kvotos turi laukti nuo 16 iki 18 
menesiu. Net ilgesnis laikas ne-

pirmenybes kvotos aplikan- 
tams egzistuoja Vengrijoj, Ru
munijoj, Jugoslavijoj, Graiki
joj, Iszpanijoj, Syrijoj, Turki
joj ir Albanijoj.

Raportas sako jog vizos-ap- 
likantams Vengrijoj insakyta, 
kad turi laukti nuo 6 iki 10 me
tu, aplikantai turi laukti dvie- 
jus metus iszgauti viza Ruma- 
nijoj ir Jugoslavijoj. Ir tas pats 
su Czekoslovakija. Beveik piL 
nas kvotos skaitlius atvyko isz 
Czekoslovakijos pereitais fis
kaliszkais metais — 2,835 atva
žiavo o tos szalies kvota yra 
2,874. Bet delei sziadienos in- 
vykiu Czekoslovakijoj jos kvo
ta pilna ir labai daug žmonių 
laukia.

Sziuom laiku, daug Jung. 
Valstijų gyventoju nori parsi-. 
traukti giminiu arba draugu 
isz Europos szaliu.

Su parsi’traukimu giminiu 
arba pažyętamu nuo visu pusiu 
girdėti apie visokiu sunkumu 
ir suvaržymu o jau nekalbant 
apie paežiu žmonių rupesezio.

Jeigu žmones tik apsipažin- 
tu su immigracijos instatymo 
aprūpinimais ir žinotu ka da
ryti, tai sutaupytu daug pinigu 
ir praszalintu daug rupesezio.

Foreign Language Informa
tion 'Service, 222' Fourth Ave
nue, New York City, N. Y. pa
gamino knygute, Anglu kalbo
je, vardas “How to Bring Alien 
Relatives and Friends Into the 
United States.
Knygute smulkmeniszkai pra- 

nesza apie visa procedūra — ka 
Amerikos pilietis arba gyven
tojas gali daryti parsitraukti 
jo kraujo-gimines arba drau
gus, kas nuo jo reikalaujama, 
koki do'kumentai nuo jo reika
laujami, ir kaip pagaminti už
laikymo afideivitus.
Knygute taipgi pranesza kaip 

ateiviai kurie gali reikalauti 
nekvotines arba pirmenybes 
kvotos visu gali legalizuoti ju 
buvimą Amerikoj. Ir apraszo 
apie iszegzaminavima prie Ka
nados rubežiaus.

— Ar man nepasakum kiek 
tu per diena surukaiįo-aru ?

— Surukau apiedeszimts 
ant dienos.

— Po kiek moki uyįena ci
garą !

— Dvideszimts ceiį.
— Va jei, tai pareir neį du 

doleriai ant dienos —ai daug 
pinigo. O kaip ilgai ruaį?

— Bus jau suvirszui trisde- 
szimts metu.

— Du doleriai ant di^os per 
trisdeszimts metu, tai pasida
rytu didele suma pinigi

Ant galo reformatorių apsi
dairė sakydamas:

— Ar matai ta didėt narna 
ant kampo? Puikus jr H-angus 
namas ar ne?

— Taip.
1— Matai, jeigu nebūtumei 

rūkęs savo gyvenime tai gal 
sziadien tasai namas prigulėtu 
prie tavęs.

Ant galo fukikas nete’kes 
kantrybes užklausė:

— Ar tu rukai?
— Ne, asz niekados nedalyp- 

stejau tabako savo gyvenime.
— Ar tu žinai keno tasai na

mas ant to kampo?
— Ne.
— Tai mano. Pasilik sveikas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, PasivažinSji- 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City

i

’LITHUANIAN
DANCE FOLIO.

PIANO uTOLO 
QmtainiHg a choice 

collection o£ the most 
popular Lithuanian 
Uteat^r » » » • •

Yrą tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Nbtu 
arba Gaidų del Piane, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Devynių puslapiu knygute, 
Anglu kalboje, bus pasiausta 
ant pareikalavimo. Su praszy-
mu praszoma'pasiunsti 10 cen
tu už atspauzdinimo iszlaidas. j

Sieniniai Kalendoriai 
Del saves arba in Lietu-( 
va pasiusti. 25c arba 5( 
už $1.00. 15x24 col., 
Didumas. :: ::

Prisiunskite Money-Orderi 
arba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A. 1

Dėdiene .................................. Polka
Leiskit in Tėvyne............. Marszas
Žideli Juodeli .................... Polka
Jūžintą....................................Polka
Dusetos....................................Polka
Panemunis .............................Polka
Marijampolis...........................Polka
Mergužėles .....................    Polka
Kariszka ............................. Polka
Baliaus....................................Polka
Lietuvos Kvietkos..............Valcas
Dvieju Žodžiu.......................Polka
Senos Mergos (Septinipedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos.......................Polka
Bajorai....................................Polka
Einik........................................Polka
Laksztutė ............................... F alka
Ubagu Kaimas.......................Polka
Naszlvs................................ < Polka

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

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Mylėk Atima
Sau

Jaunasis Dumo|er privalė
jo sykiu su tėvu ,ntcti. Visa 
armija paskirton hton skubi
nasi o jiedu tur» apsigink
luoti kantrybe ii^ukti pato
gesnio laiko. Pulhinko svei
kata ėjo geryn. Išvirta diena ' 
po iszplaukimui (vyno, jis su 
sunaus pagialba)3ande kelis : 
žingsnius pereiti er kambarį. ■

— Matai jau »riau, Pran- 
eiszkau! Isztikroįsz nesitikė
jau kad taip greilmcziau svęi- ' 
kesnis — atsilikę linksmai 
pulkininkajs. — A žinai ka asz 
mislinu? Nubegkfu prieplau- , 
kon ir pasiteirauįe ar kartais 
tenai nėra kokiogariaivio ku
lis turėtu tuojau plaukti in 1 
Afrika.

— Ar nebutu da ankstoka, : 
teve ? — atsake liūdnai Pran- ; 
ciszkus, norints Įaįs geide szia- 
dien ar rytoj isztaukti. — Juk 
tau da koja skalda, asz matau.

— 'Tas mažasdalykas, mano 
vaikeli, — praibilo pulkininkas. 
Ant garlaivio Man taip-pat bus 
gera kaip i-r ežia. Tiktai eik ir 
parneszkie man žinia. Jeigu 
lik butu proga, tuojaus sestum 
ir pavytum savo armija da ant ■ 
juriu.

Pranciszkus tuojaus nusisku
bino prieplaukom Su savimi 
pasiėmė generolo Bourmont in- 
sakyma kad parodyti laivu ka
pitonams. Insakyme buvo pa
žymėta kad jeigu pulkininkas 
Dumourier su sūnumi bile die
na norės plaukti, kožno garlai
vio kapitonas juodu neatbūti
nai turi paimti ir nugabenti in 
jįb-ąncaizu armija Afrikoje. Tas 
insakymas Pranciszkui labai 
daug prisitarnavo. In puse va
landos gavo vieta ant dvistie- 
binio laivo kuris ant rytojaus 
turėjo iszplaukti in Algiera. 
Kapitonas Briant labai noriai 
sutiko ir tuojaus pasiuntė 
krasztan laiveli su keliais juri
ninkais kad szitie paimtu nuo 
kraszto pulkininką ir visus jo 
daigtus.

Sugryžes Pranciszkus apsa
kė tėvui ka buvo nuveikęs. Nu
džiugęs pulkininkas tuojaus 
kelionėn pasirengė ir nenorė
damas laukti nei vienos dienos, 
spyrė savo aunu kad kuogrei- 
cziausia ji nuvestu ant laivo. 
Tat-gi apsirėdė ir su pagialba 
kapitono Briant jurininku atė
jo prie prieplaukos laivelio ir 
anan insedo. Laiveliui atplau
kus prie .stiebinio laivo, juri
ninkai pulkininką isz’kele ir 
nunesze kapitono kajuton.

Czia rado gražia ir sergan- 
cziam atsakanezia kanapa, ant 
kurios pulkininką ir paguldė. 
Ji kapitonas labai szirdingai 
priėmė, apreikszdamas kad 
.viskas, kas tik laive atsiranda, 
paveda jam pagal jo insaky- 
jnus.

— Dabar viskas gera pulki
ninke, kuomet tamsta czionai 
jau atsirandi — kalbėjo kapi
tonas. — Už poros dienu be 
abejones tamsta liuesai galėsi 
yaikszczioti po deni, bet kolaik 
da kas kur bus, reikia tamstai 
mano nurodymu klausyti.

Pulkininkas patyręs tokius 
kapitono szirdingumus o ypa- 
tingai-gi da prie pirmo pasi
davė jo valiai ir visame pasi
žadėjo klausyti.

Laivo daktaras pulkininką 
apžiurėjas, apreiszke, jog kapi
tonas buvo teisybe sakes. Ket
virtoj dienoj pulkininkas jau 
Vienas, pasiramseziuodamas

lazdele po deni tegalėjo vaiksz- 
czioti o da in pora dienu lazde
les jau nereikejo. Apart menko 
kojoj silpnumo, pulkininkas 
jautėsi vėl sveikas ir linksmas 
ir smagus, taip kaip ir pi'iesz'ii turėsime su banga daug vai 
savo buvusia nelaime. Dabar 
jam labiausia rūpėjo pasivyti 
armija ir prie savo draugu se- 
iioviszkai prisijungti. Kasdien 
po kelis sykius klausinėjo ka
pitono, ar szis kartais nenu
žvelgia kur nors iszplaukusio 
pirmiau laivyno bet kapitonas 
matydamas jo didi nekantru
mą nusiszypsojas atsake:

— Juk da turime laiko, mie-

lopszi supti. Jurininkai tuojaus gimines ir esi gražiai iszaukle- 
audeklus nutraukė.

— Tuojaus sulauksime nak- toki jauna patiktu kokia nelai- 
ties — atsiliepe kapitonas. — bne. Stengsimės kai}) norints 
Pagal mano nuomone szia nak- apsisaugoti. Gali atsitikti su 

■- mumis ir labai blogai, bet klau-
go. Gerai, pulkininke, padary-lsyk, jaunikaiti, ir pulkininke! 
lum, kad ineitum kajuton nes'Asz prisipažystu jog jūres pa- 

žysiu geriau sausžemio ir esu 
senu jurininku. Bangos man

tas. Butu labai gaila kad tave

ant denio tuojaus bus nesma
gus buvojimas.

— Ar tamsta misliji kad gerai jau žinomos. Teeziaus tu- 
mums gresia pavojus?

— Asz nemisliju bet busima j apsaugoja! Banga gali isznyk- 
naktis, tikiu, bus labai nepa
prasta. Laivas yra geram padė
jimo ii1 bangas iszlaikys. Ales 

------ ---- - --- „,___ (visi prie bangu pripratę o lam
ins pulkininke. Paskutinėmis sta geriau padarysi kad t uo
lienomis turėjome prieszingus’jaus užsidarysi kajuton. 
vėjus, kurie be abejones ir lai-Į 
vynui turėjo daug kenkti. Sztai 1 
jie ir mums da neduoda kai}) ] 
reikiant plaukti. Kažin kur da- - 
bar gali apsiversti laivynas? ■] 
Gal būti jis nuo Algiero toliau ] 
atsiranda užumus ir jeigu lai- i 
me mums szypsosi, kartais da 
galėsime ji aplenkti. Turėkime i 
tik geras mintis. Vėjams ir ju
riu vilnims negalima užbėgti, i 
negalima ju suvaldyti; kaip da- : 
bar mums atsieina su gamtos 
inirszimu kovoti, taip gali ir ) 
laivynui atsitikti. Buk persi- : 
tikrines, mielas pulkininke, ; 
kad nei viena kanuole neuž- i 
bliaus kolaik patsai neatsiras! 1 
szale savo pulko. Žinoma, jeigu 
tik likimas mus neapleis ir ne- i 
apgaus.

Tie žodžiai turėjo numalszy- . 
ti pulkininką, norints jo nekan
trumas visai nesimažino. Jisai 
cielas valandas stovėdamas ant 
laivo pirmgalia su žiūronu ran
kose, žiūrėjosi in juriu vilnis, 
tikėdamas, ar kartais kur nors : 
nepamatys laivyno ženklo. Te
eziaus jo tas dabojimas ir ne
kantrumas buvo veltus. Jis , 
nieko daugiau nemato kaip 
dangų ir vandeni, nei jokio 
stiebo niekur nebuvo matoma.

— Man rodosi, kapitone, kad . 
mes stovime ant vienos vietos 
— kalbėjo pulkininkas. — Ta
vo laivas, kaip matau, vos tik 
slenka vandeniu, kaip kirmė
laitė 'žeme.

— Neteisybe, plaukiame ga
na gerai — atsiliepe laivo ka
pitonas. Tiktai tamsta temyk, 
vejas mums gerai tarnauja ir 
jeigu jisai nepersimainys, tvir
tinu kad netrukus pamatysime 
Algiero baltus murus. Pats 
tamsta pirmiau galėjai nute- 
myti kad del mainimos vėjo tu
rėjome ilgai po vilnis sukinėtis 
o juk taip veikiant — negali
mas daigtas toli nukeliauti o 
da labiaus pasiekti mums rei
kalinga vieta.

— Reiktu iszskleisti audek
lu, kapitone.

— Negalima pulkininke. Mu
su laivas ir taip jau perdaug 
turi audeklu. Reikes net kelis 
nutraukti. Matau ant dangaus 
didžias permainas. Ar nebus 
kokia banga. Tat, isztikro, reik 
audeklus nutraukti ir suvynio
ti.

Tame laike, kaip kapitono žo
džiu patvirtinimui, drūtas ir 
smarkus vejas sujudino laivo 
stiebus. Pirmasis porueznikas 
tuojaus prisiartino prie kapi
tono ir parode ranka in atei- 
nanezia isz toli jūrėmis banga.

— Ai, del Dievo, turi teisybe 
porueznike, — atsiliepe kapito
nas. — Turime darbuotis. Tuo
jaus insakyk audeklus nuo 
stiebu nutraukti! Kas tik gy
vas, tegul darbuojas!

Net ir patsai pulkininkas pa- 
mirszo savo nekantrybe. Ir ji- 

. sai su visais ant laivo pradėjo 
l dirbti. Vejas kadangi laiva

liu da vilti, tegul Dievas mus

ti, tuomet galėtume kur kokiou 
prieplaukou pasislėpti. Juk 
Afrikos pakraszcziuose prie- 
plaukeliu pilna. Negalima -isz 
anksto manyti kad laivas susi- 
musz, bet vis-gi geriau isz lai-

Kapitonui tuos žodžius kai- ko apkalbėti ir jausti. Tat-gi 
bant didi vilnis užsirito arit 
pirmgalio 'laivo ir nuo tenai be- i 
■veik viską nuplovė. Vanduo > 
pasiekė ne tik kapitoną bet ir 
pulkininką. Kapitonas pasipur- < 
te ir szypsodamasis tarė: f

— Tai dar tik pradžia to vis- i 
ko, kas atsitiks toliau.

Pulkininkas teeziaus paklau- i 
se kapitono patarimu ir nieko ; 
nelaukdamas užsidarė kajuton.

— Matau, jog nemaloni tokia ] 
maudykle ir todėl bus geriau ’ 
isz czia nusiszalinti, — atsilie- : 
pe — bet ant tamstos kapitone ' 
atsidedu, jeigu mus tikrai isz- ■ 
tiktu koks pavojus.

— Mano žodis tamstai! — at
sake kapitonas. — Bet pasakau ' 
kad dabar da nėra jokio pavo
jaus.

Pulkininkas tais žodžiais su- - 
ramintas apleido deni. Jo su
nns nenoromis sykiu su levu 
turėjo eiti. Visa nakti banga 
buszavo. Tik ryto meta iszau- 
szus kapitonas inejo pas juodu 
kajuton.

— Viskas gerai, — kalbėjo 
jis — bet tas bjaurus vejas per 
daug musu laiva gena in Afri
kos pakraszczius ir priesz ji ne
galima jokiu budu atsispirti. 
Jeigu vejas nepersikeis, diena 
turėsimo didesnes bangas už 
nakties. Esu persitikrinęs, Te
eziaus apie ta kalbu tik tams
tai. Laivo darbininkai to visko 
nežino ir jiems negalima saky
ti. Jeigu mums nenusiseks saus
žemio apsilenkti, jie ankseziau 
žinos. Reikia ant visko but pa
sirengusiam. Ar moki, tamsta, 
plaukti ?

— Rodosi, kad moku neblo
gai, — atsake pulkininkas. — 
Mano sūnūs taipgi gali gerai 
plaukti. Ar isztikro nugąstauji, 
kad kur in uola nesusitrenk- 
tum? Kapitone, ne esu jurinin
ku, bet kaip matau to pavojaus 
neiszvengsime.

— Taip ir man iszrodo — at
sake kapitonas. — Teeziaus ne
žiūrint in ta turime stengtis 
kiek galėdami saugotis pana- 
szaus atsitikimo. Jeigu matysi
me kad laivui gresia pavojus 
liepsiu nors pasukti tokion vie
ton kur bus galima nors žmo
nes lengviau gelbėti. Tas ant 
juriu svarbiauses dalykas.

— Ta dalyka žinau, kapito
ne. Mane labiausia apeina ma
no sūnūs. Girdi, Pranciszkau, 
koks mums pavojus gresia? Ar 
tu galėsi ta viską iszkentėti?

— Turiu vilti, teve, — atsa
ke Pranciszkus. — Tegul pildo
si Dievo valia. Vienok reikia 
but pasirengusiam. Su manimi, 
teve, perdaug nesirupinkie, 
pats save saugokie. Su manimi 
nieko tokio svarbaus nėra. Ap
saugok Dieve, kad tu pražū
tum, musu armija netektu „vie
no svarbiausiu vadu.

— Gražiai pasakyta, — atsi
liepe kapitonas iszgirdes Pran- 
ciszkaus kalba. — Matau jau-

lengvai apsivilkite ir bukite 
ant sargybos. Lauksime kas 
bus.

Kapitonas ta pasakęs aplei
do kajuta. P'ulkininkas-gi su 
sūnumi jo patarimus iszpilde 
tuojaus.

Banga tęsęsi isztisa diena, ir 
nors buvo veikiama ka tik žmo
gaus pajiegos gali padaryti, 
kapitonas neinstenge laivo 
prieszingon pusėn pasukti. Lai
vas artinosi in pavojinga saus- 
žemi. Vakaro mete nuo saus
žemio jie’ buvo atsitolinę jau 
keliomis myliomis.

— Dabar buk pasirengęs pul
kininke — prabilo kapitonas, 
pamatęs iszeinanti isz kajutes 
pulkininką. — Musu laivas ga
na drutokas, priek tam' steng
siuos kiek galėdamas ji pasuk
ti nors in smiltinius pakrasz- 
czius. Tai vienatine viltis ap
saugoti gyvastį.

— Ar nebutu galima inmesti 
inkari kad nuo to apsisaugoti? 
—paklausė pas ji pulkininkas.

Kapitonas tik pecziais suju
dino.

— Jokis inkaris tokioj ban
goj negali iszlaikyti — atsake. 
— Galėsime nors ir ta padary
ti savam laike. Dabar butu dar 
per ankstoka.

Laivas vis smarkiau sausže
mio linkon artinosi; staiga lai
vas taip smarkiai atsidaužo 
kad didžiausias stiebas lūžo ir 
griūdamas sumalė vienatine 
valti, kuriaja pirmiau ant jos 
buvo galima gelbėtis.

— Nelaimingas prietikis — 
tarė kapitonas pulkininkui —- 
kadangi užplaukome ant negi- 
lumos; jeigu isz czionai grei- 
cziau nesusijudinsime, vilnys 
sulaužys mums laiva. Bet kas 
ežia dabar? — jis judinasi, 
plaukia toliau! Szituo kartu

iszlikome nuo pavojaus! Kad 
nors kitokio toliau nesutiktu- 
mem. Žiūrėk tamsta in balta 
juosta, kuri prieszai matoma. 
Tai buszavimas vilniu in auksz- 
tas krantuose uolas ir jeigu 

i paskutinis mus pasistengimas 
negelbes nieko, bus labai blo
ga, visi tenai pražūsime.

i — Ka nori pradėti, kapito
ne?

— Leisti inkari. Dabar ta da- f
i-yti, arba visai jau ne.

Kapitonas pasiėmė trimitą . 
ir užtriubijo reikalingus insa- 
kymus. Laivo ingula, kuri tai- 
po-gi žinojo gerai busima nelai
me, tuojaus tyloje kapitono in- 
sakymus iszpilde. Inkaris nu
skendo juriu gilumon ir visi 
lauke kokios nors permainos.

Laivo sudrebejimas visus 
pertikrino kad inkaris juriu 
dugne tvirtai užsikabino. Visu 
veiduose apsireiszke ant valan
dėlės džiaugsmas, tik vienas 
kapitonas nesidžiaugė nes jis 
szirdyje jaute neiszvengtina 
nelaime. Didi inkario virve 
taip buvo intempta kaip kokia 
styga, kad perėjus penkioms 
nedaugiau minutėms su trenks
mu truko ir virve iszplauke ant 
pavirszaus vandens. Laivas, 
kaip žirgas be apinasrio da 
smarkiau pradėjo plaukti tie
siog in uolas. Jurininkai pama
te dabar pavoju ir tik atsidėjo 
kožnas ant savo pajiegu. Mete 
szalin darbu su laivo iszgelbe- 
jimu nes pavojus buvo neisz- 
vengtinas Nusimetė nuo saves 
ginklus ir kožnas pasirengė 
tuojaus szokti in vandeni ir 
plaukti prie sausžemio.

(TOLIAUS BUS)

Skaito ‘Saule’ Daugiau 
Kaip 20 Metu!

Gerb. Tamistos:
Prisiuncziu tamistoms užmo

kesti už laikraszti “Saule,” ir 
turiu jums apreikszti, kad jau 
skaitau “Saule” 20 metu, kuri 
man labai patinka ir mane pra
linksmina. Linkiu jums svei
katos ir gero pasisekimo jusu 
darbuosia ir laimingu Nauju 
Metu. Pasilieku su pagarba, 
jusu senas skaitytojas,

JONAS STUCZKA, 
isz Wilkes-Barre, Pa.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

--------o----- ■— 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

Tūkstantis Nakta 
irViena

pradėjo baisiai vilnyse kaip nikaiti, kad paeini isz puikios

[Tai bent buvo Kalėdų gužynes,
Ir gaivu skaldymas, 

Filadelfijoj gužynes atsibuvo, 
Ant kuriu sveteliai pribuvo, 

Kaip pradėjo isz ryto Subatoje, 
Gere lyg vakarui Nedėlioję, 

Ir ant pagalios, 
Susiėmė už keteros, 

Kumszczios, 'lazdos ir sūdai, 
Bu'teTei ir bl indai, 

Larumas didelis užstojo, 
Bodos sudna diena užstojo, 

Vieni ant aslos gulėjo, 
Kiti mirtinai stenėjo, 

Smarve didele pasidarė, 
Beveik kožnas susidarė.

Už geros valandos, 
Tos baisios baldos, 
Pradėjo malszytis,

Ir aplinkui dairytis: 
“Na vyrai, ko mes peszames, 

Ko mes kaip szunes ėdamos?” 
Na ir ant galo susitaikė, 

Gaspadorius visus iszvaike, 
Ir daug 't įdubėlio turėjo, 

Kol viską ant vietos sudėjo.
* * *

Ar žinote ka pasakysiu, 
Ir nepamdluosiu,

Vienas vyrukas turėjo padejas 
pas gaspadine, 

Apie 'tūkstantine.
Tuos pinigus praszpicavo, 
Ne vieno doleruko negavo.

O ka daryti, 
Reikėjo sporteliui tylėti, 

Ana diena su gaspadinele 
susirokavo, 

Ir in Arkansas iszvažiavo.
* * *

Vienoje vieloje Ohajuj puikias 
Kalėdas turėjo, 

Laiko buvo, tai už tai galėjo, 
Tiktai su pinigais trumpa 

buvo,
Ne pas visus kiszeniuje 

skambėjo, 
Vienas boselis sumislino, 
Kelis galonus namines par

gabeno, 
Mane dideli bizni padaryti, 

Del burd'ingieriu pardavinėti. 
Kaip pradėjo gert Subatoje, 
Tai užbaigė Kalėdų dienoje.

Kruvini strytais bėgiojo, 
Ne czeveryku ant kojų 

neturėjo, 
Burdingbosi suėmė, 
Pas vaita nuvede,

Gimines užstate belą, 
Ir gal jau gavo džela.

SZTAI KA RASZO ISZ IJETUVO6 
APIM 8ZITA KNYGA

Gerbemuls Taml»tal;—
Sulaukiau nuo juau Bluncriasact 

mano vardu knyga "TukutantU 
Naktų Ir Viena” ui kuria toris 
(širdinga acziu ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip “TukatantU 
Naktų ir Viena” apturėjau, ne* man 
labai yra žingeidu skaityti viaokiaa 
latorUaa. jaa akaltydamaa nei nepa
sijunti kaip laika* Birentai ir ame 
glal praeina. Aaa Tialema linkėcslai 
kad nualplrktu tokia knyga kaip 
"Tūkstanti* Naktų ir Viena” nea ja 
akaltydamaa žmogus apie riek* tada 
pamlrartl Ir viaokl rupeacaial nort 
ant valandelM atsitraukia.

Sn pagarba, A. KOKAS, 
Dv. Palazduonya,
Cceklazkea vai.
Kauno apak.
LITHUANIA.

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

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

tIZGAMA
KUPCZIUS

APGAVO ISZEIVI, 
CZIA IR VAIKUS 
KE BUK PATI 

APSIPACZIAVO SU 
KITA.

§ Moteres nemyli karaliau
ti savo karalystėje — kuri va
dinasi namas, jeigu karalius 
tosios vieszpatystes buna kara
lienes nevalninku.

ąAPNŪRIUg

8

Su 283 Naujai* Paveikslai* 
160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - coliu ploczio

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

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

JO PA 
PASA- 

MIRE;

Kremenetz, Lenk., — Jonas 
Guzenski priesz kare buvo 
turtingu kupczium, turėjo jis 
dideli turtą ir kelis murintus 
namus. Geisdamas vis dasi- 
grebti didesniu turtu, nes buvo 
labai godus arit pinigu, dasilei- 
dinejo visokiu niekyscziu, bet 
paskutinis buvo toks atsitiki
mas su vietiniu kalviu Valen
tu Sniadach. Bet 'buvo to už 
daug ir ant galo kupcziui pa
klydo koja ir liko nubaustas ant 
deszimts metu kalėjimo bet po 
celių menesiu pabėgo. Atsitiki
mas buvo sekantis: Artimoje 
laimelio gyveno kalvis kuris 
iszkeliavo in Amerika jeszkoti 
nirto ir geresnes duoneles. Pri- 
Juves in Amerika turėjo gera 
gilinki, uždirbdavo gerai no
rint sunkei dirbo, czedino kož- 
na pinigą ir siuntinėjo kupcziui 
.turis prižadėjo atiduoti jo 
ikusi'ai moterei ir rūpintis jo 
szeimyna. Teip traukėsi keli 
metai, kalvis nusiuntė paežiai 
telis tukstanezius doleriu, bet 
kupezius pinigus pasiliko sau, 
neduodamas vargingai moterei 
nieko! Nelaimingu, motere dir
bo sunkei ir pati nekarta kente 
bada, kad tik josios vaikelei 
turėtu ka valgyt. Ant galo, 
kalvis pradėjo liūdėt paskui 
paezia ir vaikus ir nutarė juos 
pasitraukt in Amerika. Nu- 
rasze apie tai pas kupeziu 
(motere nemokėjo raszyt ne 
skaityt), su praszymu kad pa
sirūpintu tam tikumus rasztus 
del keliones. Bet tasai ižgama 
nutarė neprileist prie to ir ban
dė visokeis budais užtrint sa
vo nedorybe. Parasze kalviui 
buk jo motere mirė ir nusiuntė 
jam paliudima mirties. Rasze 
jis buk vaikus atidavė in gim
nazija ir nevdina jiem pertrau
kti mokslą kuris isz ju padarys 
gerus žmonis. Kalvis pade- 
kavojo kupcziui už jo gera szir- 
di ir apgloba ant jo sieraieliu. 
Tame paežiam laike kaimelije, 
toliaus nesze sunkia naszta ne
laiminga kalviene, auka apga- 
vingo kupeziaus; motere turėjo 
ganyt jo 'gyvulius už szmoteli 
duonos. Kada kalvis truputi 
susiramino po mireziai savo 
moteres, apsipaeziavo antra 
kartu su mergina kuri gimė tam 
paežiam kaime isz kurio jis isz
važiavo in Amerika. Antroji 
pati pribuvo su tėvais in Ameri 
ka, būdama visai mažiutele ir 
nieko nežinojo apie tėvynė, tik 
tiek, kiek girdėjo nuo tėvu, to
dėl panorėjo atlankyt savo te- 
viszkia. Vyras sutiko ant to, 
nes pats geide pamatyt savo vai 
kus. Kalvis pribuvęs in kaima 
pirmiausia nusidavė su paezia 
pas kupeziu, pas kuri vaikai 
ketino praleisti vakacija ir pa- 
dekavoti jam už jojo apgloba. 
Kaip persigando žmogelis, kad 
dirstelejas per langa, paregėjo 
ant kiemo nuvargusia ir api- 
plyszusia savo pirmutine mote
re su vaikais. Viskas iszsida- 
ve. Kupezius kaip iszpradžiu 
minėjome pabėgo, o kalvis ko
ne iszejo isz proto, pasiimda
mas su savim pinna paezia ir 
vaikus adgal in Amerika. Kaip 
moteres sutiko tarp saves tai 
nedažinota, ir katra pasiliko 
prie vyro to teipgi nedažinota, 
bet gal moterėles susitaikė 
■lerp saves.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios VietinesbiALTA™ savo

APSILEIDIMĄ ?

NESUDYK ANT 
PAŽIŪROS

— Gruodžio 31 diena, 1938 
m., likos suriszti mazgu mote
rystes Franciszka Szemoniute, 
101 E. -Spruce uly., su Juozu 
štepanaviczium, isz Shenando- 
rio. Jaunavedžiai apsigyveno 
Frackvilleje.

— Subatos nakti palicijan
tas surado klaidžiojant mergi
na po ulyczias, kuri sakėsi jog 
gyvena Frackvilleje ir likos už
daryta kozoje. Mergina prisi
pažino buk nesenei radosi pa- 
miszeliu prieglaudoje ir turi] 
mieste vedusia seseri bet jos mas! Ar-gi vyras turi didesni ' 
pravardes po vyrui, nežino. Li- varga paneszti už savo motere ? ; 
kos sugražinta namo pas te- Gal vaikas namuose serga o tė

vas vietoje eiti daktaro pa- ' 
szaukt tai nueina in saliuna ir 
pasigeria isz “vargo.” Vyrui 
rupi vien tik jo darbas — dirb
tuve. O moterei rupi koki 4 ar 
6 vaikai apžiūrėti, kad visi bu
tu aprengti, apsiavė ir paval
gia ; burdingierius reikia apžiū
rėti nors per nesusipratimą už 
pusdyki juos laiko: randa, ang
lis, malkos ■— tas viskas ant 
girtuoklio paczios galvos. Vy
rui daugiau niekas nerupi kaip 
tik uždirbti ir pasigerti! Tokio 
vyro pati yra apgailėtina ver
ge pilnoj to žodžio prasmėje.

Sakoma ka moteris ryte iki 
10 valandai turi atlikti visa sa
vo darba. Taip, galima atlikti 
jeigu moteris bus pripratus 
prie namu darbo ir daug szei
mynos nebus kaip tik ji pati ir 
jos vyras. Bet kadangi “bied- 
no” žmogaus visas turtas yra 
jo vaikai (gal kokia puse tuzi
no ar daugiau) tai asz drasei 
galiu sakyti kad motere savo 
darbo neužbaige ne deszimta 
valanda nes dirba pakol eina 
gult ir lankei po pusiaunakt.

Yra ir tokiu moterių kurios 
per diena apie vaikus triusesi 
o na'kczia, kada visi sumiega, 
tai tada stuba apsivalo. Ka ant 
to pasakysite?

Girdi, tik netikusios, pasilei- 
dusios bedavoja kad jos yra 
tikrai nevalninkes... Tas ne- 

' teisybe. Tokioms laisve ar ver
gyste visa idea tai bonkute ir 
stiklelis. Katra diena negauna 
iszsigerti, tada tai bedavoja 
kad jokis szventasis vyras ne- 
fundija. Kitos važiuoja bam- 
bileis in rodhauzes arba in kar- 
czema ir geria drauge su vyrais 
prie baro.

Moteris yra visai nekalta jei
gu jos vyras girtuoklis ir kad 

. ji per tai gyvena apsileidus. 
Tasai jos girtuoklis daug la
biau apsileidęs gyvena.

—Mrs. A. R.

Neužsimoketu ginczytis kad. 
moteres kaltos už visas nedory
bes o vyrai, tai ne. Bet kadan
gi beveik visi vyrai taip sako' 
taip negalima to paisyt ka tik 
vyrai padaro tai vis moteres ar 

'merginos jiems iszrodo kaltos. 
O kaip tūla moterele nesenei 
iszsitare:1 ‘Kaip man rodos tail 
negalima vargu vadyt jeigu 
vyras geria nes jis turi gert isz 
didelio vargo... ”

Kokis tai klaidingas many-

Ant rytojaus turėjo intiket. 
Misijonierius prikalbindamas 
kelis drūtus vyrus apsiginkla
vo iii greit-szaunama karabina’ 

i ir peili ir ėjo jeszkot levu, tar
ėja paėmė su savim... Nepoil-j 
gani priėjo prie lizdo levu. Ma
žas, kudas misijonierius ėjo 
naršei isz pradžios o kada isz-1 
girdo baubimą vieno levo ir pa
regėjo ji artinantis prie j n, mi- 
sijonieiTus. pirmiausia davė ug
nies. Žvėris sustaugė ir sukrito 
!ant žemes bettuojaus pasirodė

Pradėjo Dirbti Didžiausia Laiva Amerike

vus.
■—■ Ponas Stanislovas Gegu- 

žis, unijos virszininkas, staigai 
susirgo ana diena ir dabar gy
dosi namie. Yra vilties kad už 
keliu dienu pasveiks.

— Poni Barbora Augustie
ne isz Jackson Heights, L.I.N. 
Y., kuri gyveno Shenandoryje 
apie 15 metu adgal, lankėsi per 
szventes szioje aplinkinėje pas 
savo gimines ir patinstamus. 
.Taipgi atlankė savo sesute Ona 
Janulevicziene, Tuscaroroje; 
duktere Anastazija Coughlin, 
Frackvilleje ir Elzbieta Reku- 
viene Shenandoryje taipgi 
draugia Marijona Služiene, Gi- 
rardvilleje. Prie tos progos at
silankė ir in redyste “Saules” 
nes poni Augustiene yra musu 
sena skaitytoja. Acziu 
lankymą.

— Apie deszimta 
Nedėlios vakara, ant
Catawissa ir Mahanoy avė., at
sitiko automobiliu nelaime ku
rioje abudu karukai likos smar- 
■kei apdaužyti. Ant szito kam
po nėra signolo nes keli metai 
adgal miestas nukabino signo- 
la isz nežinomos priežasties, 
kuris buvo užkabintas per pa
sistengimą redaktoriaus F. 
Boczkausko, kuris buvo surin
kęs parasžus nuo artimu gy
ventoju kurie pareikalavo kad 
signolas butu užkabintas ant 
tėjo kampo. Signolas kabojo 
kelis menesius po tam likos nu
kabintas. O gal tame laike mies
to'valdybai nepatiko kad Lie- 
id vys per savo pasidarbavima 
ingijo taji signola ir vėliaus ji 
nukabino.

už atsi-

valanda 
kampo

Frkckville, Pa. f Helena, 
mylima pati Alekso Auksztuo- 
lio, 20 Spencer uly., mirė Petny- 
czioje, Ashlando ligonbuteje. 
Motere bandė atimti sau gy
vastį. Velione pribuvo in Ame
rika apie 13 metu adgal. Pir
miausia gyveno Gilbertone. Ne
turėjo szeimynos, paliko tik sa
vo vyra.

Mount Carmel, Pa., f Juozas 
Paszkeviczius, 28 metu am
žiaus, gyvenantis Kulpmonte, 
likos užmuisztas per nupuolimą 
anglių nuo virszaus, Reliance 
kasyklose. Jo draugas Pranas 
Kaminskas likos iszgialbetas

Buvo tai mete 1840. In mies
tą Cap. Afrike, pribuvo keli 
pakelevingi o tarp ju radosi 

'vienas kunigas — misijonie
rius, mažas, kudas, ant narsu
mo suvis ne panaszus. Gyvento- 

L jai kuriu .pulkelis stovėjo ant 
Hulyczios prisižiurinejo temin- 

■gai ant pakelevingu.
— Tai naujas misijonierius

— tarė vienas, rodydamas su|j0 draugas ir ka tik norėjo su 
pirsztu ant kunigo — nusiduo-hefena pagriebt narsuna kad 
da in sklypą Bechuanas. Įsztai misijonierius paleido an-Į

— Ka, tasai mažiulelis?-at- įra szuvį kuris paguldė ji ant! 
s.iliepe kitas su paniekinimu.'žemes.
Afrike kitokiu reikia misijo-i 
nieriu!.. Czionais reikia ka
riaut su saule, laukineis žvėri
mis ir žmonimis kur tai tas 
vargszas ta viską iszkentes!..

Pribuvęs kunigas iszgirdo žo
džius kalbanczio o dirstelejas 
ant jo meilei tarė:

— Ne visados randasi mažam 
kuna maža dvasia.

— Nes tasai nusijuokė gar
gei. Kunigas nuėjo in pakele- 
vinga narna idant atsilset po il
gai kelionei. Ant rytojaus lei
dosi in sklypą Bechuanas kur 
da ne vieno Europieczio koja 
nebuvo inžengus. Kelione at- 
buvinejo su dideliu ergeliu bet! 
ant galo pasiseko giliukningai 
pribut in minėta sklypą in kai
ma Kurukam idant mokyt ir 
garsint žodžius Dievo. Pirmuti
ne tuojaus nakti iszgirdo riks
mą ir graudinga dejavimą. Pa- 
szoko persigandęs ir paklausė 
ineinanezio tarno ka tai ženk- 

' liną.

Riksmas džiaugsmo pakilo 
isz gerklių Afrikonu, nulenk
dami galvas ant ženklo dideles 
paguodones priesz narsu Afri- 
kona ir neabejojo dabar jog ma
žam kūne randasi didele dva
sia.

Po keliu menesiu buvimo Ku
rmiam’e, misijonierius su pa- 
gialba tenaitiniu strielcziu, at- 
liuosavo kaima nuo bjauriu 
žvėrių.

Tuomi narsiu misijonierium 
buvo ne kas kitas kaip Living- 
stonas, narsus keliauninkas ir 
misijonierius Angliszkas, ku
ris perplauk© beveik visa Afri
ka. Nuo upes Zuga daejo lyg 
ežero Nagami o po tam daejo 
lyg Makolado kur ne vienas isz 
baltųjų niekad da nebuvo, pla
tindamas apszvietima ir žodi 
Dievo taip laukiniu gyventoju 
Afriko.

'Niekados žmogų nesudyk 
ant jo ūgio ir pavidalo.

— Tai paprastas daigias, at
sake užklaustasis. Pulkas levu 
atsilanko kas nakt czionais ir 
pagriebė žmonis. Gal tame lai
ke užklupo ant nekuriu gyven
toju.

— Ir nieko nedarote idant 
tam užbėgt? paklausė misijo
nierius.

— O ka galime daryt ?..
— Padarykit medžiokle ant 

ju.
— Ant levu ?.. su nusistebė

jimu paklausė Afrikonas, tai 
nepaprastas gyvulis.. Kas-gi 
drystu eiti su ginklu prieszais 
ji?!

— Asz iszdryscziau, — atsa
ke misijonierius.

Afrikonas dirstelėjo ant jo 
netikincziai po tam nusijuokęs 
piktai nieko netare bet sau pa- 
mislino:

— O tu menkas sutverime, tu 
drystum eiti ant levo?.. Neti
kiu ...

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo seserų, Pet
rones, Sofijos ir Todes, po tė
vais Petreikiutes, isz Gudeliu 
kaimo, Zanopoles parapijos. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Kaz. Petrei kis,
8715 Meridian Ave.,

Cleveland, Ohio.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiausi* Graboriut 

■ : Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance — 

patarnavimas ežioj JI 
apelinkeje. Bile ko- (t 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio k' 
Grabu. Laidoja nu- 
mirelius pagal naujau- |
eia mada ir mokslą. j

Turiu pagialbininke |
moterems. Prieinamos . į
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprues S.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA. PA., 43» Willing Str«s 

B.U T.lefonis 5K8-J

<4,

Palicijantas Raketieris Aresztavotas

ISZ CHICAGO, ILL
— Pranas Bertulis, 73 me

tu amžiaus žmogus rengėsi ap- 
vai'kszczioti Kalėdas ir tame 
tiksle žadėjo savo artimiems 
pirkti dovaneles bet szventes

gyvu in laika, lengvai sužeis-1 jam buvo gana liūdnos nes li
tas ir likos nuvežtas in ligon- ^os praszalintas nuo darbo ir 
bute

Kewanee, Ill. — Szv. Antano 
parapijos draugije savo svetai
nėje turėjo vakarėli, kuriame į 
lauke atėjimo Nauju Metu ir 
atsisveikinti su senuoju mete
liu. Visi parapiijonai buvo su- 
sirinkia in svetaine, kaipo ir 
Kunigas Bartkus, drauge lau
ke nauju metu, pasveikinda
mas maloniai visus su linkėji
mais. Po tam visi vėlino vieni 
kitiems laimingu nauju metu 
įr■ i szsi skirstė in savo namus.

tuom labai nuliūdo nes kito 
darbo jau negalėjo gauti. Pare- 
jas namo užsidarė savo kamba- 

j retyje ir pasikorė ant virvutes. 
Gyveno ant 9220 Ellis avė.

t Stella Petrauskiene, 43 
metu, 3848 W. 56tos uly., likos 
pataikinta per automobiliu ku
ris pabėgo nesustodamas pa
žiūrėti kaip pavojingai motete 
likos sužeista. Kitas automobi
listas ja paėmė in ligonbute kur 
po trumpam laikui mite.

James J. Hines, kuris likos aresztavotas už palicijos ra- 
ketierysta, bus teisiamas 9-ta diena Sausio, ateinanczio meto, 
už visokias apgavystes palicijos departamente. Najorko pali- 
cija nuo kokio tai laiko maiszesi in visokius raketus ir įminė
jo visokius kyszius nuo prasižengėliu.

Laivas “Amerika” bus vienas isz didžiausiu laivu Amerikoj kuri jau radėjo statyti. 
Szmotas maszinos ant kaireses yra viena dalis isz maszinos kuri varys taji mižina o ant de- 
szines puses vienas isz darbininku kuris nitavoja dalis plieno su pagialba eektrikines ži- 
binties.

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

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

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje’ pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

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

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

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35e

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Ji'.rjis; 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. 20e

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 
ijissi atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
F.antra 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

Ne 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 I -zbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
■ Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V en-i motina; Vaikucziu plepėjimas 
G2 puslapiu....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 53 
puslapiu ......................................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
;kialbtojas. ’ 63 puslapiu..........15c

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

No. ’24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pan<_ 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 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- 
nūs prigauna. 58 puslapiu........ 15»

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

No. 132 Trys istorijos apie An- 
i 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 
l Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .............................. 20c

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
61 puslapiu ..........  15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .......20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ............................................... 15r

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa. 
slapti. 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 ................................................15e

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

No. 158 Keturios istorijos apie 
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 nė- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; 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, 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................10c

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

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 apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaue 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

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

No. 168 Devynios istorijos, sn 
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.. . . .2to

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

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mi>- 
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...................... 35e

No. 157 Juokingas apraszymas
apie Savizrola; Didis klastoris. 46
puslapiu .........................................15c

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 Paveikslo 
Preke ............................................. 15#
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