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TĖVAS IR SŪNŪS ŽUVO 
ANGLIŲ SKYLĖJE.

Pottsville, Pa. — Kaimelyje 
Lykens, Dauphin paviete, at
sibuvo liūdnas atsitikimas ku
riame žuvo ievas Paul Schultz. 
45 metu ir jo sūnūs Povylas, 21 
jnetu. Abudu dirbo toj paczioj 
skylėje kad pardavinėti iszkas- 
ta anglį o už aplankytus pinigus 
kad galėtu sūnūs lankytis in 
kolegija, semti daugiau moks
lo. Bet likimas kitaip surėdė 
kad tėvas ir sūnūs žuvo toje 
paczioje dienoje ir ta paczia va
landa.

MILIJONIERIUS PALIEPĖ 
UŽDARYTI JO SŪNELI 

IN KALĖJIMĄ.
New York. — Edwardas E. 

Atcheson, žymus milijonierius, 
negalėdamas duoti sau rodą su 
savo šuneliu Richardu, 24 me
tu, kuris daug pinigu praleidi- 
nejo ant arkliu ir mergų, palie
pė ji uždaryti Tombs Prison 
kalėjime už vagysta. Sūnelis 
aplankydavo po 200 doleriu ant 
menesio ant praleidimo bet jam 
to neužtekdavo ir pradėjo vog
ti. Tėvas sake palicijai buk 
jam nubodo apsaugoti sūneli 
nuo^ vig^jdu-.bedu in kurias jis 
papuldavo ir nutarė kad kalė
jime jam bus saugiausia ir ga
les apmislyti geriau apie savo 
mamastis.

NORĖJO UŽDARYT 
SENA MOTINA

PRIEGLAUDOJ
PATS GAVO GERA 

PAMOKINIMĄ.

Pittsburgh, Pa. — Martinas 
Brydek, varytojas troko, alė
jas pas magistrata paszauke in 
ji: “Jau man pasibaigė kantry
be su mano sena motina ir no
riu kad ja nusiunstum in kokia 
prieglauda del senu žmonių.” 
Taip tai pasiskundė nelabas 
sūnelis ant savo senos motinė
lės kuri kaip kada dirstelėdavo 
in stikleli. Motina yra mažiule- 
le, turi apie 60 metu o jos vyras 
randasi ligonbuteje su kuriuom 
susilaukė net dvylika vaiku.

Magistratas dirstelejas ant 
sunaus iszkirto jam sekanti 
pamokslą: “O, tu iszgama, no
ri kad asz tavo sena motinėlė 
iszsiunscziau in prieglauda kad 
tau butu lengviau ir butai be 
jokios atsakomybes del savo 
gimdytojos? O ne, duodu tau 
tokia rodą: “nusipirkie.biblija 
ir gerai perskaityk ketvirta 
prisakyma Dievo. Daugiau su 
panasziais skundais pas mane 
neateik nes tave liepsiu užda
ryti kalėjime už apleidima sa
vo motinos.”

Sunolie -daugiu nesugryžo 
pas magistrata, o gal tasai pa
mokinimas kiek prigialbejo 
jam.

NUKIRTO MIEGAN-'DU KALINEI
CZIAM VYRUI NOSĮ NUSZAUTI
UŽ NELABA PASIELGIMĄ 

SU JA.
BĖGDAMI ISZ KALĖJIMO.

San Francisco, Calif. — Pen-
Indianapolis, Ind. — Kada ki užsikieteja kaliniai stengėsi 

farmeris Rudolfas Antos, 62 pabėgti isz Alcatraz Salos vals-' 
metu, užmigo po sunkiam kas-'tinio kalėjimo bet akol daejo, 
dieniniam darbui, jo motere, lyg vandens, likos susekti peri 
pasinaudodama isz tos progos,’sargus kurie paleido szuvius in
pasiėmė kirvuką, priselino prie beganezius isz kuriu du nuszo- 
mieganezio vyro ir nukirto jam've ant vietos o du paszove. Bu
nosi ir sužeidė baisei veidą.

Mare, 58 metu, farmerio pati 
apreiszke palicijai buk jos vy
ras pasielginejo su ja nedorai 
ir negalėdama paneszti ilgiaus 
tuju paniekinimu, nutarė vyrui 
atkerszyti tokiu badu. Motere 
likos paleista ant liuosybes nes 
pagal pripažinimą liudintoju 
tai vyras su ja tankei pasielg
davo kaip su gyvuliu.

vo tai žadintojai ir žmog-va-

PAVOGĖ JAM PACZIA IR 
VAIKUS, APJAKO ISZ GAI- 

LESTIES; APSKUNDĖ 
ANT $25,000.

San Francisco, 'Calif. — Ap- 
jakes nuo gailesczio per nete
kimą paczios ir dvieju vaiku, 
kuriuos jam paveržė, Roy New
ell užvede teismą priesz savo 
dranga James Doyer ant 25 
tukstaniziu doleriu už pavogi
mą jo paczios bet jam sūdąs 
pripažino tiktai 16 tukstancziu 
doleriu už papildyta skriauda 
per ka Roy gailėjosi kad džiure 
jam nedave tiek ant kiek ji 
Skunde.
Mažas jo vaikas privedė New

ell, neregi, prie prisiegos ant 
biblijos. Sake jisai kad apsipa- 
cziavo 1927 mete. In trumpa 
laika jo draugas Doyer pradėjo 
prikalbinet jo paczia kad su 
juom pabėgtu, ant ko nelaba 
motere ir sutiko. Po iszbegimui 
moteres su prielaidiniu, žmoge
lis beveik kožna diena verke

RADO PASMAUGTA MOTE
RE UPELUKIJE.

Harrisburg, Pa. — Užmiesti- 
je, mažam upelukije likos su- 

a lavonas moteres kuri li- 
pasmaugta po tam inmes-

ras;
kos
ta n upeluka. Pagal palicijos 
nuomone tai motere turėjo bu-
ti nužudyta kur kitur po tam 
atvežta in czionais ir iszmesta
isz tutomobiliaus. Motere turė
jo gd apie 35 lyg 40 metu, bu
vo jasiredžius su melsvu kotu
ir nelynu szaliku bet panczia- 
ku teturėjo ne czeveryku. Dra- 
pans buvo ne brangios. Ve- 
liammotina pažino lavonyczio- 
je bis tai jos duktė Estera May 
Clariin, isz miesto.

UŽ’ROSZKINO SAVO PA
CZIA SU GAZU.

Baiimore, Md. — Vaitiekus 
Takoski, 49 metu, gyvenantis 
užmiestyje, likos aresztavotas 
už mindymą savo paczios su 
pagiala gazo. Vaitiekus užda
re savtpaczia kambaryje, inki-

graudžiai isz nuliūdimo ir gai- 
iesties nes labai mylėjo savo 
paczia ir nuo to visiszkai apja- 
ko. Doyer likos vėliaus suras
tas per palicija, aresztavotas ir 
atvežtas in miestą ant teismo. 
Yra jisai turtingu biznierium.

NAUDOJA DEGTUKUS VIE
TOJE SMULKIU PINIGU.
Harbor Grace, Newfoundland, 

Kanada. — Isz priežasties sto
kos smulkiu variniu pinigu ko
kiu czionaitinei bankai neap-

szo gurinę paipuke per rakto 
skylute prileisdamas gazo tiek 
kad iptere užtroszko ant 
smert. os sūnelis, po pirmam 
vyrui, irado motinos lavona 
praneszamas apie tai palici
jai.

Badainuo kokio tai laiko 
tarp tesis poros buvo nuolati
nis nesukimas už vaikus. Tė
vas turejguleti skiepe su visz- 
toms ir itimis o pati gulėjo 
ant virszas lovoje. Kėlės san- 
vaites adai Vaitiekus inmai-

laike in laika, pradėjo iszdavi-
net reszta degtukais kurie turi
vertes kožnas po viena centą.
Kada aplaikys smulkiu pinigu, 
bankai priims degtukus ądgal.

sze sutriio stiklo in duona, 
priversdaas ja kad valgytu 
bet sūnūs supratęs ka tokio, 
iszmete dina isz motinos ran
ku. --

NEGALĖDAMAS ŽIŪRĖTI 
ANT KANCZIOS SAVO SU

NAUS, NUŽUDĖ JI.
New York. — Silpno proto, 

17 metu sūnūs Louiso Green- 
fieldo, biznieriaus, sirgdamas 
nuo 'gimimo ir kankydamasis 
baisai kas diena su priepuoliu, 
like? užklor©formuotas per sa
vo ieva ant smert. Taja tai 
mena’ tėvas iszsiunte savo pa
czia in miestą su reikalais o ka
da toji iszejo, tėvas paguldė su- 
nu, uždėjo jam ant burnos ske
petaite su kloroformu pakol ta
sai v Smigo ant smert. Po tam 
pranesze palicijai ka padare ir 
prisipažino buk nesigaili tojo 
darbo nes palengvino kanezias 
sunui ir sau.

“NUSZAUSIU TAVE MAMY
TE”; TAIP IR ATSITIKO.
Palmyra, N. H. — Szesziu 

metu dukrele Mrs. Elmos Cra
ven, pribėgus prie motinos lai
kydama maža karabineli ran
kose paszauke in ja: “Mamyte, 
asz tave nuszausiu!” Patraukė 
vamzdi, puolė szuvis o drauge 
ir motina ant grindų nes kulka 
pataikė nelaimingai motinai in 
szirdi.

Broliukas keturiu metu bu
vo vienatiniu liudintoju kuris 
mate kas atsitiko bet jis tojo 
graudingo atsitikimo nesupra
to. Kada tėvas parėjo isz dar
bo, taip tuom atsitikimu persi
ėmė kad apalpo pamatęs savo 
motere gulinezia ant grindų.

TURĖJO UŽ DAUG VAIKU, 
BUVO PRIVERSTAS VOGT.

Cleveland, Ohio. — Turtin
gu buvo Mikolas Olejasz, 54 
metu amžiaus, bet jo turtas su
sidėjo isz keturiolikos vaiku 
kuriuos susilaukė su trimi pa- 
cziulems o kitokio turto netu
rėjo. Todėl neužteko jo uždar
bio kad iszmaityt taip didele 
szeimyna per ka buvo privers
tas vogti kad juos užlaikyt. Pa
li ei ja ji suėmė sztore kada pa
šlepinėjo po surdotu szlebe del 
moteres. Sudžia paleido žmo
geli ant liuosybes, duodamas 
raszteli kad eitu in miesto pa- 
szialpa ir fenais jam duos už
tektinai aprėdalu del jo dide
les szeimynos.

tgiai kurie buvo nubausti ant il
gu metu in kalėjimą.

iNUSZOVE SAVO SERGAN- 
CZIA PACZIA IR PATS 

SAVE.
Philadelphia, Pa.,—Per dau

geli menesiu kentėjo liga Ele- 
nora, 51 metu amžiaus, pati 
Charles Cooper, 51 metu, ir ne
galėdama atsikeli isz lovos. 
Cooper’is nuolatai rūpinosi a- 
pie savo serganežia paczia, ir 
norint s turėjo darba duonkep- 
ykloje, bet neturėjo ramaus lai
ko nuolatos maustydamas apie 
savo motere. Ana diena su- 
gryžias isz darbo, be jokio žo- 
žio pasiėmęs revolveri, stojo 
prie serganezioa lovos, paleis
damas in ja viena szuvi. Mote
re mirsztant, padekavojo jam, 
o jisai sznabždedamas in jos 
ausi: “Duszele,’asz nenoriu ta
ve palikti, esiu su tavim in ten, 
kur nėra daugiau kaneziu,” ir 
su tais žodžiais paleido sau 
szuvi in krutinia. Abudu likos 
palaidoti fa paczia diena ir 
tam paežiam kape. Vaiku ne
turėjo.

LIKOS NUŽUDYTA KADA 
MELDĖSI PRIE LOVOS.
Comstack, Tex. — Davis 

Bowie likos aresztavotas czio
nais už prisidėjimą nužudyme 
savo paczios, kada toji ėjo ant 
atsilsio ir kalbėjo poterius at
siklaupus prie lovos. Vyras 
prisipažino buk pasamdė tūla 
Meksikona kad jo paczia nužu
dytu nes jam nubodo su ja gy
venti nes jis turėjo kita myli
ma. Meksikonui už taji darba 
vyras davė deszimts doleriu.

LOSZIMAS KAZYRU PASI
DAUGINO AMERIKE.

Washington, D. C. — Ameri
koj loszimas kazyru praeita 
meta daugiau padidėjo ne kaip 
užpraeita meta. Pagal akcyžes 
bjura tai praeita meta fabri
kantai kazyru užmokėjo už 
41,909,961 pakelius kazyru o 
1937 mete užmokėjo už 39,977,- 
142 pakelius. — Ka-gi žmones 
darys laike bedarbes? Jeigu tu
rėtu darbus tai neturėtu laiko 
loszti kazyrems.

GIMĖ IN 15 MINUTU PO 
MIRCZIAI MOTINOS.

New Albany, Ind. — Pus-asz- 
tuiito svaru kūdikis likos isz- 
imtas per szona per Cesariszka 
operacija padaryta ant moti
nos, Mrs. Vivian Whea, 28 me
tu, in 15 miliutu po jos mirežiai. 
Motere buvo atvežta in ligon- 
bute sveika bet priežastis mir
ties buvo užtrucinimas kraujo 
ir nuo to turėjo mirti da priesz 
gimimą kūdikio.

PERPJOVĖ SAU GERKLE 
STOVĖDAMAS PRIE STO- 
VYLO MOTINOS DIEVO. 
North Clarendon, W. Va. — 

Ernestas Kuhrig, 45 metu, 
sztorninkas, atsiklaupė priesz 
stovyla Motinos Dievo, perpjo
vė sau gerkle su britva, mirda
mas in koki laika vėliaus. Jo 
motere ir vaikai surado ji prie 
stovylo kada nuėjo ant virszaus

Iji paliudyt ant pusrycziu. Pa
liktam laiszkelyje apreiszke sa
vo szeimynai kad buvo suban- 
krutines ir szerifas ketino par
duoti jo bizni už keliu sanvai- 
cziu jeigu neužmoketu skolų.

DEDE NORĖJO PARDUOTI 
SAVO ANŪKĖLĖ.

Brookston, Kan., — Stasys 
Ruvaloff, rusnakas, likos už
darytas kalėjime už norėji
mą parduoti savo devynių me
tu seserunaite Elzbieta už 50 
doleriu kokiai tai moterei bet 
kaimynas dagirdes apie tai, 
pranesze palicijei. Kaimynas 
mate kaip kokia tai motere at
važiavo pas Stalsi su automobi- 
lium, norėdama ja pirkti ir nu
sivežti su isavim in nežinoma 
miestą. Mergaite buvo sierate- 
le ir likos atiduota in prieglau
da.

BANDITAI BAISEI KANKI
NO SENA ŪKININKĄ.

Beaver, Pa., — Pas A. V. 
Bradforda, 70 mete ūkininką, 
atėjo du banditai pareikalau
dami nuo jo pinigu. Kada se
nukas apreiszke jiems kad pi
nigu namie neturi, pradėjo ji 
visokiais budais kankyt ir ant 
galo inkiszia senu popieru už 
marszkiniu uždege. Senukas 
nuo skausmo ir apdeginau pri
sipažino buk turi 23 dolerius 
kuriuos banditai pasiėmė ir nu
važiavo toliaus. Palicija ju 
jeszko.

IszKaresLauko
Ichang, Kinai.,—• Japoniszki 

eroplanai nuimete kėlės bombas 
ant Amerikoniszkos Liuteron- 
iszkoS bažnyczios Shasi, Hu
peh provincijoj, kuria visiszkai 
suardė ir užmusze asztuonis 
žmonis.

Japonai užėmė geležinkeli 
Tientsin-Pukow, daugelis Kin- 
cziku likos užmuszta tame su- 
'siremime apie atemima gele
žinkelio.

Barcelona, Iszpanija.,—Val
džia apszauke paliepima, kad 
mobilizuos visus vyrus turin- 
czius nuo 39 iki 45 metu in ka
riuomene. Tie katrie jau turi 
po 50 metu bus siunsti in forte- 
cas ant tarnystes. Pasikelelei 
paėmė ana diena apylinke Tor- 
tosa. Pasikelelei daro viso
kius pasirengimus, kad isz 
vien užklupti ant Madrido ir 
užbaigti kare;

Moskva, Rusija. — Rusija 
siuneze daugybe ginklu ir am
unicijos Kinczikams isz Siberi- 
jos per Ru'siszka plentą. Kone 
kožna diena galima matyti il
gus karavanus su kariszku ma- 
terijolu del Kincziku.

KARE EUROPOJE 
NEISZSISAUGOJAMA

Amerika Turi Kanecz 
Ginkluotis Priesz Gra

sinanti Pavoju 
Europoje

TAIP KALBA KENNEDY IR 
BULLITT.

Washington, D. C. — Du 
Amerikoniszki ambasadoriai 
iszreiszke savo nuomone kad 
Europoje yra didelis pavojus 
prasidėjimo naujos Svietines 
Kares, kuri gali trumpam laike 
kilti szia vasara o gal ir grei- 
cziau.

Ambasadorius William Bul
litt, kuris perstato Suv. Valsti
jas Francijoj ir Juozas Kenne
dy, ambasadorius in Anglija, 
pareiszke savo nuomone kad 
Vokiecziai spareziai pasirengi- 
neja in kare priesz Francija ir 
Anglija. Tieji Amerikoniszki 
ambasadoriai prasergsti Ame
rika kad Suv. Valstijos kanecz 
turi pasirengti ant tojo Europi
nio pavojaus kuris gali inki- 
vinklioti mus in kare Europo
je. Slaptas rapartas tuju amba
sadorių yra sekantis:

1. Vokiecziai sziadien turi 
daugiau eroplanu ne kaip Ang
lija ir Francija drauge.

2. Vokietija ir Italija turi du 
syk daugiau eroplanu ne kaip 
Anglija, Francija ir Sovietine 
Rusija.

3. Vokiecziai sziadien gali 
padirbti 1,000 kariszku eropla
nu daugiau kas menesi ne kaip 
Francija ir Anglija.

3. Vokiecziai jau yra pasiren
gia užpulti ant Francijos gal 
ateinanezioje vasaroje, tikėda
mi kad Francija ir Anglija yra 
mažai pasirengia ant kares.

Todėl prezidentas Roosevel- 
tas pareikalavo nuo kongreso 
kad paskirtu sekanezias sumas 
pinigu ant apginklavimo Suv. 
Valstijų:

Ant dirbimo nauju eroplanu 
$300,000,000.

Ant apginklavimo Panamos 
Kanalo ir aplinkines $27,000,- 
000.

Ant padirbimo visokiu gink
lu, tanku, armotu ir 1.1. $110,- 
000,000.

Ant lavinimosi ir iszdirbys- 
cziu $32,000,000.

Ant apginklavimo ir sudru- 
tinimo pakraszcziu $8,000,000.

Ant flotos ir nauju laivu $65,- 
000,000.

Ant lavinimo 10,000 nauju 
lekiotoju $10,000,000.

Nors Amerika nėra pavojuje 
prasidėjimo kares su kokia 
nors vieszpatyste bet tiki kad 
kas isz laiko apsiginkluoja tai 
nuo nelaimiu apsisaugoja.

ISZ KARISZKO LAUKO.

Hendaye, Francija. — Nedė
lioję Iszpaniszki pasikelelei už
ėmė pristovini miestą Tarrago
na ir sparezei yrėsi prie Barce- 
lonijos. Musziuose žuvo daug 
kareiviu ir sužeista daug. Ma
noma kad toji namine kare ne- 
u žilgio pasibaigs.

Isz Visa Szalin
VILKAI SUEDE \ 

KETURIS VAIKUS
TĖVAI LINKSMINOSI VES

TUVĖSE — VILKAI GAS- 
PADORIAVO KAIMELI- 

JE; SUDRASKĖ
VAIKUS. •!

Mutenia, Finlandija.— Ulea- 
borgo laikraszczei apraszineje 
apie baisu atsitikima kokis at
sibuvo kaimelije Rovanca, ku
ris randasi prie dideliu kalnu. 
Turtingas ūkininkas Kosta Ke- 
mina parenginejo vienturtei 
dukrelei vestuves. Pagal tenai- 
tini papratima, vestuves tęsęsi 
per kėlės dienas kuriose daly
vavo kone visas kaimelis; tur
tingi ir vargingi kaimuoezei. 
Treczi'a nalliti, kada jau visi 
buvo gerai insigere, o vodka 
pilesi upelukais, viena motere 
patemino grinczioije kokius tai 
žiburiukus. Persigandus tuom 
regėjimu, motere nubėgo pa
žiūrėti kas tai butu per žibure- 
lei ir neit nutirpo isz baimes 
paregėjus tris didelius vilkus 
malszei edanezius kūdiki 'kuri 
motina paliko lovelėj miegant 
o pati iszeidama pasilinksmint 
vestuvėse. Ant moteres riks
mo subėgo žmonis, prasidėjo, 
szaudimai in vilkus. Isz tvartu 
ir grineziu i'szbegiiiejo vilkai, 
neszdami snukiuose visokį 
laimiki, kaip parsziukus, tely- 
czes, visztas ir t.t. Kaimene vil
ku pasinaudodami isz vestuvių 
inbego iii kaima ir ne tik už
smaugė ir sudraskė gyvuliu 
bet suede ir keturis mažus vai
kus, kuriuos motinos paliko 
namie. Padaryta visiszka me
džiokle ant vilku, ir ta diena 
nuszove net dvideszimts-du 
vilkus.

MIRUSIS ŽMOGUS APAUG
TAS SU VORTINKLEIS.
London, Anglija.,— Užmies- 

tije gyveno Edvardas C. Asch, 
kuris buvo nepaprasto budo 
žmogus, kuris kone visa savo 
amži praleido ant tirinejimo 
voru. Senuką galima buvo už
tikti prie mokyklos, kur nuo 
vaiku pirkinėjo visokiu voru, 
kuriu turėjo savo kambarelije 
daugybe. Vorai radosi visur 
po stalu, lovoj ir rakanduose. O 
kad senukas su niekuom ne- 
drauigavo, todėl mirė pats vie
nas apie ka niekas nežinojo. 
Po keliu dienu ūkininkas su 
pagialba palicijos atidarė du
ris ir rado mirusi žmogeli gu
linti ant lovos, kuris buvo vi
sas apaustas su vortinkleis. Po 
jo kuna vaiksztinejo vorai, ku
rie audė savo vortinklius rodos 
atiduodami jam paskutini pa- 
tarnavima. Tas regėjimas la
bai sujudino žmonis..

Washington, D. C. — Pagal 
apskaityma valdžios tai praei
ta menesi valdžia suszelpinejo 
6,700,000 szeimynu arba 2 pro
centus daugiau ne kaip užpra
eita menesi. . , •



SAULE MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Gimimo Certifikatai 
Immigrantams ir Ju 

Vaikams

kaip du laszai vandens ir kož- 
■nas mane kad pamate savo dva
sia. Kada ant galo -abudu atve-’ 
so nuo nusistebėjimo ir baimes 
ir prie stiklelio atsiriszo abieju 
liežuviai, pasirodė kad vienas 
kitam nebuvo visai žinomi ne 
joki gimines.

Bet pasirodė taipgi, isz ko 
visi labai nusistebėjo, kad abu
du gimė lam paežiam mete, ta 
pati menesi, ta paczia diena, 
apsivedė iii ta pati laika, abu-Į,] 
<lu turėjo po -duktere ir kožna .damas laikrasztininku, jis keli 
i c- r r i • i n rr i n WT" Irm Irnr/t »■» 1 i 1’1 • 1

Pradinėje mokykloje Pary
žiuje, daraiktorka kalbėjo in 
vaikus apie visokius žverius ir 
arklius. Vaikai klausė akyvai 
(iaraktorkos apsakymu o kada 
vieno isz vaiku užklausė: “ar 
arklei geria?” — visi tylėjo ir 
ant galo vaikas atsiliepe: “ne, 
negeria.”

Daraktorka užklausė tūlos 
mergaites: “ar tu kada matei
arkli geriant vandeni?” Ant 
ko mergaite atsake: “Asz da 
nemacziau arklio ir nežinau 
kaip iszrodo tik ant paveikslo 
macziau bet gyvo nemacziau.”

Sziam szimtmetyje ir gady
nėje automobiliu, daugeliuose 
miestuose vaikai da nematė 
arklio. Paryžiaus ir New Yorko 
vaikai ateityje kalbės apie ark
li kaipo reta sutvėrimą pana- 
sžiai kaip sziadien mokinasi 
apie dingusius diplodocusa, 
mamuta ir kitus prehistorisz-' 
kus žvėris.

isz mergaicziu ant krikszto ap- 
laike varda Else! — Akyvai 
atsitinka, kartais ant szio svie
to.

Nepaprastos ir neiszaiszki- 
namos priežastys nekarta val
do žmonis. Paimkime ant pa- 
vyzdies sekanti atsitikima ku
ris atsitiko ana diena New Yor
ke:

Austin Britten, 30 metu vy
ras, susirupines ir perimtas ne- 
rimascziu, lauke nekantrei li- 
gonbuteje kur jo motina radosi 
ant pavojingos operacijos — 
duotu jis viską kad tik iszgial- 
beti ja nuo mirties. Jo motina 
buvo del jo viskuom ant syieto. 
Ant galo daktarai pareiszke 
jam kad operacija buvo pasek
minga ir motina gyvens. Sūnūs 
vietoje tuom nusidžiaugti, in 
kėlės minutas po tam szoko per 
langa isz ketvirto laipsnio —■ 
ir taipgi stebėtina — kad ir jis 
iszgis, norints likos baisei su
žeistas.

Sunku suprasti kas ji priver
tė prie noro atimti sau -gyvasti. 
Taip rūpinosi apie sveikata 
motinos o bet pats norėjo atim
ti sau gyvasti kad gali motinai 
iszeiti ant blogo. Žinoma kad 
daktarai apie nelaime sunaus 
neapreiszke motinai ir stengėsi 
iszgialbet sunui gyvasti.

Angliszkas kapitonas, Whit- ■ 
ney Armstrong, kuris medžiojo 
Afrike, kalba apie žvėrių mei- . 
e del savo vaiku ir pats buvo 
liūdinto jum sekanczio atsitiki
mo motiniszkos meiles girafos:

Kada jam tarnai danesze 
apie prisiartinimą keliolikos 
girafu (ilga-kakliai žvėrys), 
pasirenge ant nuszovimu keliu 
bet žvėrys paregeja žmones 
pradėjo bėgt o viena girafa pa
liko paskui save maža girafa — 
savo vaika. Suėmimas mažo gi- 
rafo yra nepaprastai sunkus 
darbas nes motinos labai sergs
ti savo vaikus o laike pavojaus 
paczios nunesze vaikus in sau
gia vieta. Armstrong labai nu
džiugo pamatęs maža girafa ir 
jau ketino mažiuką pagauti' 
kad sztai atbėgo motina, pasi
ėmė su dantimis mažiuką ir 
pradėjo bėgti. Tarnai szove in 
motina, mirtinai ja sužeisdami. 
Motina krito ant žemes bet pas
kutinėmis savo spėkomis pa
griebė mažiuką dantimis, isz- 
mete ji in virszu taip, kad tasai 
nupuldamas nusilaužė sau 
sprandu. Motina geide užmuszt 
savo kūdiki vercziau ne kaip 
atiduoti ji gyva in nelaisve.

Berne, Szvaicarijoj, motere 
turtingo kupcziaus LaRoche, 
kuri buvo nepaprasto patogu
mo ant kurios atkreipdavo aty- 
da visi žmones kada ji ėjo uly- 
czia, pati sau subjaurino puiku 
veideli su pagialba karbolines- 
rukszties idant jos vyras nebū
tu jai taip užvydus ir kad ture-. 
tu malszu gyvenimą. Užvydus 
ir nulindęs vyras dabar jau-j 
eziasi nelaimingesnių o mote^ 
re yra laiminga ir džiaugiasi 
kad dabar turės ramesni gyve
nimą. Matyt jog abudu yra ne
sveiko proto.

Kokis tai žmogelis isz Flo
rencijos, Italijos, gyveno ant- 
grabyje szeszis metus, neturė
damas kitokios prieglaudos bet 
ant galo taip insidrasino kad 
pradėjo uždeginet žvakes nak
timis ir tas ji iszdave. Palicija 
pradėjo sznipinet nes 'žmones 
pranesze kad ant kapiniu pasi
rodinėja kokios tai dvasios, pa
licija nuėjo ir kada inejo in 
antgrabo, rado žmogeli malszei 
verdant sau vakariene. Žmoge
lis negalėdamas gauti stubeles, 
būdamas vargingu, apsigyveno 
antgrabyje o neturėdamas lo
vos, gulėdavo grabe isz kurio 
iszeme kaulus nebaszninko, pa
guldė juos szale grabo ir pats 
in ji atsiguldavo. Turėjo pul
sią kompanija!

In viena restauracija Potts- 
dame, Vokietijoj, atėjo kokis 
tai nepažystamas vyrukas ir 
sustojo prie bufeto (baro). Už 
bufeto stovėjo locnininkas, pe- 
cziais atkreiptas kada jaunas 
žmogus priėjo prie jo. Gaspa- 
dorius atsikreipė in stovinti 
klausdamas ka sau vėlina bet 
staigai pabalo kaip drobule ir 
su baime žiurėjo ant stovinczio. 
Bet ir nepažystamas buvo ne
mažai nusistebėjas, žiūrėdamas 
ant gaspadoriaus kaip žioplys.

Ir svecziai nusistebėjo nema
žai, prisiartino prie bufeto pa
regėdami nepaprasta regini: 
sztai gaspadorius ir sve'ezias 
buvo panaszus viens in kita

Ponulis Lipton Wilkinson, 
isz Wilkes Barre, Pa., ana die
na iszejo in miestą apsiavęs in 
juodus czeverykus bet kada su- 
gryžo namo buvo apsiavęs ru
dais. Jo pacziule dasiprato ta
me kas užėjo, pradėjo toliau® 
sznipinet ir daejo prie to kad 
jos Liptonas turėjo antra pa
cziule Scranton, Pa., (kėlės 
mylės nuo Wilkes Barre). Ži
noma kad moterele nenorėjo il
gi aus gyventi su tuom bjaury
be kuris ja taip beszirdžiai ap
gaudinėjo ir juos sūdąs persky
rė. O tai vis per apsižioplinima 
vyro kad nepasiėmė juodu cze- 
veryku kada apleidinejo savo 
antra pacziule.

aplikanta nuo mažens, arba 
nuo gimimo, kartais priimta. 
Atsitikimuose žmonių suvirsz 
65 metu, retai galima gauti afi
deivitus gyvos akuszeres, arba 
nuo kitu asmeniu, kurie jau gi
mimo laiku buvo gana seni.

Svetimtaucziai, kurie neat
sargiai iszmeta savo dokumen- 1 
tins, kuriuos atsivožė isz seno i 
kraszto, turi pasiunsti praszy- 
mus iii gimimo kaimus arba 
miestus del gimimo certifikatu, 
gave certifikatus jie turi pri
statyti tikra vertima, notaro 
patikrinta. Isz keliu szaliu, ku
lias karas ir revoliucijos už
puolė, negalima nei gauti tokiu 
dokumentu, ir vėl reikia gauti

Toki 
afideivitai priimti tik jeigu ap- 
iikantas gali parodyti kad jis 
bandė gauti gimimo rekordą 
jis bandė gauti gimimo rekor
dą isz jo gimtines szalies ir jo 
pastangos nebuvo pasekmin
gos.

Jung. Valstijose daugumas 
valstijų neturėjo gimimo užre
gistravimo reikalavimu iki 19- 
13 m. Galima vartoti “Popula
tion Censas” rekordus del da- 
rodymo asmens metu, kurio as- 
menio gimimas nėr užrekor
duotas. Kiton pusėn, New 
Hampshire valstija gimimo 
rekordus laiko nuo 1640 m.

Sziuom laiku, kaip Dr. Hal
bert Dunn, nurodė, kalbėdamas 
per Columbia sistemos radio 
stotis, patartina visiems suži
noti ar jis pats turi ar jam 
lengva gauti jo gimimo certifi- 
katas. Kada nors jo gyvenime 
prireikes. Tas ypatingai lieczia 
asmenis kurie artinas 65 metu 
amžių kada jie gali praszyti 
sociales apsaugos paszalpos.

Iszdeportavimas Visuomenisz- 
kos Sunkenybes.

Kl. — Nesenei džiova užpuo
lė mano dranga. Gyvena Jung. 
Valstijose per penkis metus. 
Gydytojai sako kad ji gali isz- 
gydyti ir jo gimines ir draugai 
nori kiek gali prie fo prisidėti. 
Ar ji gali iszdeportuoti isz 
Jung. Valstijų?

At. — Po instatymu ateivi 
galima iszdeportuoti jeigu jis 
tapsta visuomenisz'ka sunkeny
be in penkis metus po jo pasku
tiniu atvažiavimu, nuo ligos 
kuria turėjo priesz a’tvažiavi- 
ma. Jeigu szitas ateivis pasi
duotu insteigai, kuria užlaiko 
vieszus pinigai, ir jeigu turėjo 
ligos apsireiszkimus priesz at
vykimą in Jung. Valstijas 'tai 
jis deportuojamas. Bet jeigu jo 
draugai ar gimines gali ir už
moka už medikaliszka patarna- 
vima arba laiko ji privatiszkoj 
sanatorijoj tai nepakils jokis 
iszdeportavimo klausymas.

—F.L.LS.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha- 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jau® prie Lietuviszkos bažny- 
cžios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in ‘ ‘Saule® ’ ’ ofisą.

Kuomet vėlasis Will Rogers, 
garsus Amerikos humoristas 
planavo pirmu kartu vykti Eu
ropon, jo pasporto aplikacija 
buvo jam sugražinta, dėlto, jog 
jis neturėjo gimimo certifikato 
[ir ji paežiu laiku neprisiunte. 
Jam tas baisiai nepatiko ir bu-

LS 
kartus laikraszcziuose sarkas- 
tiszkai rasze apie pasporto rei
kalavimus. Jo paskutinis rasz- 
tas apie ta dalyka skambėjo se- 
kaneziai — “kuomet matote 
vaika besibovinant gatvėje, su liudininku afideivitus. 
kelnėms ar be kelnių, tai yra ! 
geras darodymas kad jis gimė, i 
aet tas nepatikrina kada, kur ' 
ir kam.”

“Kur” ir “kada” patikrini
mai yra svarbiausi isz szitu 
klausymu.

Gimimo vieta daugeli sykiu 
iusteigia Amerikos pilietyste. 
Net ir vietiniams gyventojams, 
kurie gali sekti ju -szeimynas 
per gentkarcziu'S, kartais yra 
sunku insteigti fakta ju gimi
mo Jung. Valstijose. Ir kur 
svetimtaueziu vaiku gimimas 
buvo klaidingai užrekorduotas 
arba nebuvo visai u'žrekorduo- 
tas, tai visokį keblumai pakila. 
Tik nesenei daugumas valstijų 
priverstinai reikalavo kad gy
dytojai ir akuszeres raportuo
tu visus gimimus sveikatos au
toritetams.

Gimimo certifikatai reika-
■ iaujami kuomet vietiniai gimė

Amerikos piliecziai praszo pas-
■ porto keliauti užsienyje.

Bet patikrinimas gimimo die-
■ nos reikalaujama per visa ku- 
; dikio ir suaugusiu gyvenimą.

Daugumoje vietų patikrini
mas vaiko metu reikalaujamas 
priesz jo insiraszyma prie mo
kyklos. Ir kartais per visa am
žių vienam tikslui, arba kitam, 
auganeziui vaikui gimimo cer- 
tifikatas yra reikalingas.

Vaiku darbo instatymai, .ku
rie veikia keliose valstijose, 
reikalauja pristatymą patikri
nimo metu priesz “iszdavima 
darbo popieru” jauniems apli- 
kantams.

Beveik visos valstijos szia
dien turi paskirtus metus pa
gal kuriu iszduodama automo- 
biliaus leidimas. Teise balsuo
ti irgi priguli nuo metu patikri
nimo kuomet jaunas balsuoto
jas atrodo per jaunas būti lega- 
iszku metu. Apsivedimui ir ■ 

reik pristatyti gimimo certifi- 1 
katus. Namine Tarnyste (Civil ■ 
Service) ir darbai prie vals- 
tiszku ir federaliniu insteigu 1 
reikalauja gimimo certifikatu.

Dabartiniu laiku, gimimo 
certifikatai ingijo didžios svar
bos sanryszyje su Sociales Ap
saugos Instatymo veikimu. 
Szimtai tukstaneziu žmonių tu
ri darodyti kad jie sulaukė 65 
metu arba daugiau, priesz ga
vima senatvės pensijos.

Lengvas daigtas kuomet vie
tinis žmogus nori gauti gimimo 
certifikata jeigu jo gimimas 
užrekorduotas. New Yorko 
mieste, ima tik penkias arba 
deszimts minutu peržiureti se
nus rekordus surasti kada žmo
gus gimęs. Bet net ir sziuose 
atsitikimuose žmones paduoda 
neteisingus metus, sako kad 
gimė tais ir tais metais, kuo
met oficialiszkai ju gimimas 
akuszeres užrekorduotas net 
dviems arba trims metams vė
liausia. Kur negalima gauti re
kordo, afideivitai dvieju teisin
gu senu piliccziu, kurie pažino

STEBUKLINGAS 
LAIKRODIS

---------- o----------

Niekas iki sziol dar nebuvo 
mates visame miestelyje tokio 
puikaus laikrodžio, kokis da- : 
bar radosi lange laikrodžiu i 
Pierret. Tai buvo dailos dar
bas ypatingo mistro. Kiekvie
nas praeivis sustojo kad 
pažiūrėti in laikrodi, iii jo dar- • 
ba, iii jo dideli gražiausio por- 
celano ciferblatą, in lyg auksu 
žibanczia szvytuokle.

Pierret buvo vyras jaunas, 
ka tik suaugės, vienok, jis vi
suomet tylėjo ir mažai kalbėjo. 
Ji siege didele rūpestis. Pirm 
septynių metu buvo szitoje pat 
krautuvėje jo tėvas nužudytas.

Kas buvo tuoju žmogžudžiu?
Policijai nepasiseko jokiu 

budu surasti, kas buvo tas 
žmogžudys kuris beto dar pasi
ėmė 50,000 franku pinigu kartu 
su savim, taip sakant, visus tė
vo sutaupytus pinigus..

Užėjus tamsai tankiai būda
vo matyti kaip jaunasis Pierret 
vaikszcziojo po miesteli lyg ko 

„ jeszkodamas ir tas žmogus, ku
ri jis jeszkojo, buvo be abejo, 
jo tėvo žudytojas. Jis szitaip 
jau per ilgus metus saugojo, 
vienok, be jokios pasekmes.

Neseniai Pierret buvo apsi
lankęs Paryžiun isz kur jis par
sigabeno szita puiku laikrodi, 
atkreipianti viso miestelio gy
ventoju atyda.

— Meldžiu, eikite artyn, — 
tarė jis žiūrėtojoms, kurie bu
vo susirinkę pasižiūrėti tokio 
nematyto laikrodžio.

— Kiek kainuoja szitas laik
rodis?

— Penkis szimtus franku.
— Tiek daug?! Tai tokiu bu

du tamsta rasi tiktai viena žmo
gų visoje apielinkeje, kuris in- 
stengs ji nusipirkti! r

—Kas yra tuom žmogum?
— Žinoma, Locar, turtinga

sis Locard, kuris jau rengiasi 
apsivesti ir kuris nelabai paiso 
ant keliu szimtu franku, jeigu 
tik kas jam pasitaiko naujo ir 
ypatingo.

— Ar tamsta nebūtum taip 
malonus su juo pakalbėti apie 
szita laikrodi?

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliau® tos pra-' 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

— Mielai.
Jacques Locard buvo del 

daugelio priežaseziu miestely
je nelabai keneziamu. Pirmu 
dalyku tai buvo tas, ka jis ne
tikėtai ir labai staiga praturtė
jo ir szita turtą ingijo jis isz ne
žinomo advokato. Paskui jis 
buvo žiaurus ir brutaliszkas ir 
ant galo visuomet duodavo pa
jausti kad jis turtingas ir ga
lingas.

Dalykas vis-gi nelabai sekesi 
nors Pierreto draugai ir labai 
tikėjosi geru pasekmių isz to
kio pasiulinimo. Rodėsi kad 
vardas Pierreto dare ant szito 
žmogaus koki tai ypatinga ir 
keista inspudi. Rodėsi -kad jis 
nieko nenori nei žinoti apie 
Pierret. Galu gale vis-gi leido
si prisikalbėti, kad -nueiti pas 
laikrodininką ir pasižiūrėti 
laikrodžio.

Kuomet Pierret patemijo 
ateinanezius, su Locardu pry- 
szakyje, per jo veidą perbėgo 
ypatingas nusiszpsojimas.

Locard inejo kaip ir papras
tai su dideliu triukszmu.

— Ar szitas yra tuo ypatingu 
laikrodžiu? — tarė Locard su 
paniekinimu atsukdamas nu
gara Pierretui ir neva žiūrėda
mas in laikrodi. Po trumpam 
derėjimui susitaikė pirkėjas su

'piera apvyniotas cilmderis.
Pierret, kuris stovėjo lauke 

ir viską girdėjo, inszoko per at
vira langa kambarin ir patvėrė 
Locard už gerkles.

— Jus visi esate liudininkais 
kad szitas žmogus yra žudinto- 
jum mano tėvo! — suszuko jis.

Mat savo tyrinėjimuose pri
ėjo Pierret. prie to, kad jo tęva 
nužudė tiktai kokis draugas. 
Bet kas galėjo žinoti kad tėvas 

| turėjo ta vakara tiek pinigu su

pardavėju. Locard pamėtė su 
pasididžiavimu penkių szimtu 
franku pinigą ir paliepė kad 
laikrodis bunt ta pati vakara 
nugabentas ir pastatytas jo 
valgomajam kambaryje.

— Szi vakara, mano mieli 'savim kad ant rytojaus galėtu 
•draugai, aplaistysime ir pa-:-|JUOS kam kitam sunaudoti? 
szventinsime szita laikrodi su' 
vakarėliu, — suszuko Locard.

Vienok szitas pakvietimas 
nederėjo PierVetui.

— Kokiu laiku ?
— Devinta!
Kada Pierret liko vienas, jis 

sudegino gautaja penk-szimti- 
ne. Tada nuėjo in savo užpaka
lini kambari ir iszemes isz 
skryneles cilinderi intaise ji in 
laikrodi.

Paskirtu laiku tapo laikrodis 
nugabentas in Locardo puikia 
valgomąja. Aplink didiji stala 
sėdi Locard ir jo draugai, gir
tuokliaudami, juokdamosi ir 
dainuodami.

Laikrodis musza vienuolika. 
Lyginai sidabriniai varpai 
skamba laikrodžio muszimas. 
Kokis gražus balsas! Niekuo
met negalėjo pavargti besi
klausydamas szito laikrodžio 
mu-szimo.

Vidurnaktyje vėl-gi pasigir
do szitas skambus laikrodžio 
muszimas.

Staiga palieka 'kambaryje 
tamsu. Stebuklingu budu už
gesta lempos szviesa, o tuo pat 
kartu užsižiebia szmekliszkai 
melsva szviesa laikrodžio cifer
blatas.

Laikrodžio varpai jau nemu- 
sža. BrCjitAidTojirgircnmas jra- 
slaptingas, ypatingas balsas. 
Yra tai kaipo žmogaus balsas 
kuris nuolatos kartoja:

— Jacques Locard! Jacques 
Locard!

Lyg nebyliai sėdi szeiminin- 
kas ir svecziai užstato.

— Jacques Locard! Jacques 
Locard! Prisipažink! Prisipa
žink !

— Locard! — suszuko sve- 
cziai. — Ka reiszkia szitos Sau
kos? Bet del Dievo, kaip tams
ta iszrodai? Tamsta visai tsz- 
bales lyg kreida.

— Jacques Locard! Tu žirog- 
žudys!

— Tas netiesa! — -suszuAka 
Locard, — kas drysta ta saly t ?

— Jacques Locard! Tu esiuz- 
muszeju senio Pierreto!

Girdėti balsus triukszm>s iu 
dūsavimas. Locard yra atsto
jąs. Jam gerkle užimta, j lyg' 
kas smaugia ir jis 'tveriąs sau 
už kaklaraiszio, kad kiekdau- 
giau gauti oro.

Balsas, vienok kalba Pliatt, 
be pasigailėjimo, dusliai!1’ ne
matomai, lyginai kad pačiu isz 
kokio grabo. Jis vis atPutoju 
ta pati sakini, ta pati ba^u ap
kaltinimą. Locard aysi°ja, 
klaupiasi ant keliu ir M su
griūva :

— Asz prisipažystu! ^sz Pri- 
sipažystu viską! — dszunka( 
jisai. — Taip, asz buv11 senio| 
Pierreto užmuszeju, Pvau jo 
plesziku! O, kad tik sustotu 
szitas balsas!

į

Vienok balsas nesFojo bet. 
su reguliariszkumu, Rip ko
kios maszinos, jis tes(l°lyn.

— Tai tas prakeikt8 laikro
dis, kuris ežia kalba,~ -suriko: 
Locard ir patveręs laikrodi, j 
papurtė ir 'trenke n grindis 
kad net visas subyr<° ° isz jo1 
vidurio iszkrito milinis po-l

Szita idėja neatsitraukė nuo 
Pierreto diena, ir nakti ir ji ve
dė ji kaskart prie tikrojo kelio. 
Beto atkreipė Locard ant saves 
ir tuomi Pierreto atyda, kad jis 
jo netikėtai ir staigai praturtė
jo ir tai greitai po tėvo nužudy
mui. Vienok, neturėdamas jo
kiu tikru davadu apkaltinimui 
Locardo, Pierret sumanė in- 
dirbti fonografa in szita puiku 
laikrodi ir ji padaryti taip pui
kiu ir brangiu kad vien tiktai 
Locard galėtu ji pirkti. Ir tokiu 
budu jam pasiseko paduoti ka
lėjimui žadintojų ir pleszika sa
vo tėvo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam-1 
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
B2O W. Centre St., Mahanoy City

Federal Reserve System 
IR 

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation
__|) 

Union National Bank 
KAMPAS MAl^ IR CfiNTRE ST

MAHANOY CITY, PA. į

'LITHUANIAN
DANCE FOLIO

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

,. Polka 
,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
. Polka 

, Valcas 
. Polka

PIANO SOLO 
(gmtainitg a choiat 

collection of the most 
popular Lithuanian 

<r »
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Dėdienė ............. .
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli ... 
Jūžintą................
Dusetos................
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles ........
Kariszka .............
Baliaus .................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
SenosMergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. P°lka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Koj’os.......................Polka
Baj'orai....................................Polka
Einik......................................
Laksztutė ...............................
Ubagu Kaimas.......................Polka
Naszlys....................................Polka

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

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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SAULE” MAHANOY CITY, PA'.

Mylėk Artima 
Savo

— Teve! teve! — szauke 
Pranciszkus isz visu savo pajie 
gu. — Del Dievo meiles, teve, 
atsakyk man ar esi da. gyvas?!

— Da gyvas, .sūneli! — atsa
ke nuo kranto tėvas. — Deku 
Dievui jog ir tu esi iszgelbetas. 
Tegul tave Dievas saugoja!

— Girdite, mano tėvas gy
vas! — suszuko Pranciszkus.— 
Ar ji ir kapitoną galite apleis
ti? Pasukite krasztan. jus savo 
valti, asz eisiu kovon pirmiau
sia, turime juodu isz Arabu 
ranku isztraukti!

— Niekniekis! — atsiliepe 
asztriai koks tai balsas — kož- 
nas lai save gelbsti kaip tik isz- 
mano! Smagiau, vaikinai, yrki- 
mes, juo toliau nuo tu szaldru 
mes pasitrauksime, juo bus 
mums geriau.

— Jeigu taip, tegul jums 
Dievas atleidžia! prabilo Pran
ciszkus. Esu priverstas eiti sa
vo tėvui pagialbon!

Tuos žodžius isztares isz val
ties szoko vandenin ir nuplau
kė in kraszta, kuri laimingai 
pasiekęs ir, suradęs suriszta sa
vo tęva, puolėsi jam ant kaklo. 
Tevas-gi ji pas save pamatęs 
prabilo:

— Nelaimingasis! Juk tu 
man czionai nepagelbesi nie- 
kuom. Man bus didesnis skaus
mas žiūrint in tave Arabu vir
vėmis sura išžiota.

— Ne, teve, ne! — atsake 
Pranciszkus. — Norints sykiu 
busime ir sykiu kentesime. Ben
droji kanczia yra daug saldes-

II.
Ryto meta, po atsilsiu!, Ara

bai susirinko tarp trobelių ant 
; plataus ir lygaus daržo ir po 
trumpam pasikalbėjimui in te
nai nugabeno ir visus Belais
vius. Juos padalino in du sky
rių ir nelaime atsitiko, jog pul
kininkas tapo perskirtas su sa
vo sūnumi.

Pranciszkus isz pat pradžių 
įmanė jog toksai daigtas yra 
menkas, kuri bus galima da ati
taisyti. Bet ne taip buvo kaip 
jam rodėsi. Arabai taipgi pasi
dalino in du skyrių ir belais
vius apsupę pradėjo eiti kož- 
nas skyrius prieszingon pusėn.

Tik dabar bedingas Pran
ciszkus pamate savo nelemta 
likimą, jog jau privalėjo su tė
vu ant visados skirtis. Apglėbė 
ji savo nagais baime. Jis savo 
szirdyj pajuto jog tėvo dau
giau nema'tyses ir jo szirdi da 
labiau suspaudė gailestis. Tat- 
gi pro Arabu arklius jis pralin
do ir vėl puolėsi prie savo tė
vo.

— Man tave nori iszpleszti, 
teve! — suszuko gailingu bal
su. — Vercziau palei tavo koja 
pražūsiu negu pasiduosiu pa- 
nasziam likimui.

Arabai ta pamate labai nusi
stebėjo. Nekurie vienok tuo
jaus nuszoko nuo arkliu ir ji 
nuo levo nustume szalin. Veltu 
Pranciszkus norėjo jiems prie
szintis. Jam nepasiduodant vie
nas Arabas jau iszkele durklą, 
norėdamas ji perverti bet tuo
tarpu insimaisze tar.pan kitas 
jaunas Arabas kuris durklą 
tuojaus pirmutiniam isztrauke 
ir ka toki savo kallia pasakė.

Nuo Pranciszkaus tuojaus vi- 
■ si Arabai pasitraukė. Matomai 
jaunas Arabas pas-savo san-

ve...
— Czionai tyruose negali lik

tis, —• atsiliepe jaunas vadas, 
pamatęs gulinti ir beveik pus
gyvi Pranciszku. — Klausyk 

savo viena, koja
kilpon ir užsikabinės 

prie manes drueziai laikykis ir 
nieko nesibijok.

Ta pasakęs, in savo draugus 
prabilo Arabiszkai ir tuojaus 
isz balno kilpos isztrauke savo 
koja. Pranciszkus iszklause jo 
patarimu, indejo savo koja kil-Į 
pon ir jauna Araba abiem ran
kom. apsikabino.

— Laikykis drueziai! — atši-

save o arklys kaipo

.foip j|entį. s^ijdis.ins^ jlr.^ng.’i.M^ųvejD kok^a. tai in tek
ke elgtis ir kitaip negalėjau ■ 
daryti. Tavo likimas yra liki
mu mano paties. Su tavimi per
siskyrimas mane užnuodintu. 
O kas gali pasakyti jog tie, ku
rie nuo Arabu pabėgo, bus lai
mingesni? Teisybe, jie isz arti
mo pavojaus iszsprudo bet juos 
gali sutikti kitokios nelaimes ir 
kentėjimai. Nesirustink už ta 
ant manes, teve! Jokiu badu 
negalėjau tave vieno snriszto 
czionai palikti.

Pulkininkas negalėjo ant sa
vo sunauk rustintis už jo toki 
pasielgimą.

— Ar galiu tau, sunau, isz- 
metineti už tavo tokius garbin
gus darbus, ka del tėvo meiles 
atlikai — pasakė liūdnai pul
kininkas. -v- Turėkime pas Die
vo vilti. Jisai viską gerai sure- 
dys. Vargingas vaikeli! Būda
mas da jaunu o jau pratiniesi 
neszti vergijos sunku junga.

— Szale tavęs, teve, būda
mas, nesibijau nieko! — atsake 
Pranciszkus. — Velyk su tavi
mi kentėti vargus, negu be ta
vęs apraudoti tavo liūdna liki
mą.

Arabai tecziaus nebleido sū
nui su tėvu taip ilgai kalbėtis. 
Kadangi ji kaip ir kitus belais
vius jsuriszo ir sykiu su anais 
nugabeno in savo kaimeli, kur 
uždare kožna in atskira kam
barį. Arabai su tais kaliniais 
apsi eidavo gana asztriai, te
cziaus nemusze ir tuotarpu nie
ko blogo nedare.

Kožnam ju davė po truputi 
virtu ryžiu ir vandens, kuom 
bada ir troszkuli sziek tiek te
galėjo sulaikyti.

Pranciszkus truputi pagal
vojus užmigo. Per kėlės valan
das tuo budu nejautė ant savo 
galvos jokiu nelaimiu nes mie
gas jam buvo tuomet saldybe.

me.
Jaunas Arabas už Praneisz- 

ku buvo vieneriais metais vy
lesnis. Buvo apsidabinęs szva
lesnėmis drapanomis ir ginklai 
brangiais akmenėliais papuosz- 
ti. Pranciszkus isz tu aplinky
bių suprato tuojaus jog tas jau
nikaitis arba buvo Arabu vir- 
szininku arba virszininko sū
numi. Tat-gi Pranciszkus su 
džiaugsmu isztiese jam savo 
ranka idant draugiszkai su
spausti ir padekavoti už iszgel- 
bejima. Tecziaus jaunas Ara
bas jam rankos nedave ir iszdi- 
džiai pasitraukė szalin. Bet jo 
veide vis-gi buvo matoma prie 
belaisviu kokia tai slaptinga 
simpatija.

— Kas esi, jaunikaiti? — už
klausė Prancūzu kalba pas 
Pranciszku, kuris tuojaus pa
sakė kuom esąs ir melde kad ji 
nuo tėvo neatskirtu.

— Tas negalimas daigtas — 
atsake jaunas Arabas. — Taip 
turi but, kaip yra padaryta. Tu 
privalai keliauti su mumis.

— O, mano geriausias apgy
nėjau! — atsiliepe Pranciszkus 
— jeigu pats turi mylima tęva, 
iszklausyk mano maldavimu, 
liepk mus visus kitaip perskirs
tyti! Neiszpleszk man mano tė
vo!

— Asz negaliu — atsake jau
nikaitis. — Taip turi but kaip 
yra. Bet 
dabosiu 
nebūtu.
prieszai
kaip mano tautiecziai. Basi, 
kuomet nors da galėsi pamaty
ti savo tęva, bet dabar musu 
norui negali prieszintis ir pri
valai eiti sykiu.

Pranciszkaus baltu veidu 
i pradėjo riedėti aszaros. Szird- 
gela da pasididino tuokart kuo
met jisai pamate antrame sky-

buk ramus. Asz pats 
kad tau nieko blogo 
Asz nedegu kersztu 
Prancūzus taip daug

Įiiuje surisztu savo tęva ir ka
pitoną, kuriuodu Arabai vede. 
Tik akimis vieni kitiems pa
siuntė paskutini atsisveikini
mą. Netrukus abudu skyrių at
sitolino viens nuo antro ir'manes! Indei' I
Pranciszkus nieko neinate. Ma-; balno 
te tik dulkes, kilusias isz po 
arkliu kojų. Aplinkui juos bu
vo platus tyrai.

— Pats matai, jaunikaiti, —-
atsiliepe vėl jaunas Arabas iu 
Pranciszku — jog jau buvo vė
lu belaisvius isznaujo skirsty
ti ir juos po skyrius maininin- 
kauti. Neliūdėk perdaug bet 
eik su mumis spareziaus nes
prieszingai gali būti surisztas. liepe jaunas Arabas ir, nuož- 
Tuokart butu da blogiau, jeigu miu balsu, surikęs, paliuosavo 
prisieitu tave su prievarta priesz 
vilkti. Tuokart ir man paežiam pauksztis oru nuskriedo su to
bulu daug sunkiau tave apgin- kia sunkenybe per platus smil
tį kokiame nors pavojuje. Tat tynus. Dar du ar tris Arabo 
buk-gi pilnas iszminties ir susi- ) 
taikink su savo likimu, koki ] 
tau Allah paskyrė. 3

Bedingas Pranciszkus dabar ; 
suprato kad jaunas Arabas jam 1 
nieko blogo nelinkejo, todėl ge- : 
šiuo savyj gailesti ir pradėjo su 
ta'bunu spareziau žengti. Da ; 
syki pasižiurėjo ton pusėn kur 
tęva nugabeno ir atsidavė savo 
apgynėjo, jauno Arabo, globom

— Dabar tau visiszkai atsi
duodu — atsiliepe jis in Araba. 
— Liepk man ka nori — busiu 
visame tau paklusnus.

Jaunas Arabas, jojantis ant 
puikaus arklio, insake Pran
ciszkui laikytis balno kilpos ir 
szale arklio eiti. Tat jam neb- 
reikejo su kitais nusikaltusiais 
sykiu bristi per smiltynus.

Visas Arabu tuntas tokiu bu
du pasileido pirmyn. Keliavo 
per placzius Afrikos tirus. Ne
buvo niekur nei medžiu nei au
galu, tik vieni nuo saules inkai- 
tg-smilkynaL ■

Kelioms valandoms vėliau po 
tos apsunkintos keliones, iszto- 
lo keleiviai pamate kelis paimu 
vainikus. Diena buvo labai kai
tri; po vakarykszcziai vėjuotai 
dienai visuose tiruose užvieš
patavo smagi ir rami tyla. Nei 
mažiauses vėjelis žemes dulkiu 
nesujudino. Po kojomis smiltys 
buvo inkaitusios nes in anas 
tiesiog saules spinduliai krito 
ir kaitino. Spinduliai be jokio 
gailestingumo ir belaisviu nuo
gas galvas szutino; prieg tam 
belaisviams greitu žingsniu ei
nant, Pranciszkus neteko pa- 
jiegu, nuilso. Jo kojos szuto, 
karsztas prakaitas ji visa ap
liejo, kad vos tik galėjo kvė
puoti; lupos nuo didžio trosz- 
kulio tik drebėjo. Jaunas Ara
bas ta pamatęs in ji tuojaus at
siliepe:

— Drąsos, mano bieziuoli!— 
Dar nekuris laikas o pasieksi
me sztai anas palmas. Tenai 
szios dienos musu keliones yra 
galas. Tenai atsigaivinsi ir at
silsėsi. Negaliu savo draugu 
akyse su tavim perdaug kalbe
li; tas gali pagimdyti ju neuž- 
sitikejima. Kuomet atsieksime 
mano namus, tenai mudviem 
bus ramiau ir susieiti ir pasi
kalbėti.

Jauno Arabo malonus atsi
liepimas Pranciszkui suteikė 
daugiau drąsos ir pajiegu toj 
sunkioj kelionėj. Jisai jam sa- 
jausmingai maloniu žvilgterė
jimu padėkojo už jo tokia gera 
szirdi ir prielankumus. Tat-gi 
jis savo visas pajiegas suvieni
jo kad galėtu keliauti toliau 
bet netrukus jo silpnas prigi
mimas valia ir troszkimus in- 
galejo. Kojos atsisakė nuo pa
klusnybes, keliai jo susirietė ir 
jis parkrito ant žemes.

— Mirsztu — suszuko silpnu 
balsu. — Palikite mane!., te-

liksmus Pranciszkus iszgirdo o 
paskui neteko sanmones; net 
nejautė smarkaus vėjo pro jo 
ausis duzgianezio, kuris jam 
tik plaukus ant galvos in visas 
puses mete.

In kelias miliutas vejakojis 
arklys perbėgo visa atokumą 
kuris keliauninkus nuo paimu 
buvo atidalinės. Arabui sulai
kius arklį, Pranciszkus be jaus
mu parpuolė ant žemes.

Tecziaus tas atsitikimas 
Pranciszkui nieko nevodijo, 
nes vieta daug buvo vėsesnė už 
pereitus tyrus. Aplinkui pai
nias augo žalia vejate. Prancisz
kus atvėręs akis pamate galis 
paimu pavėsyj arti plataus szu- 
linio, isz kurio triszko szaltas 
vanduo ir liejosi tarp oazo au
galu. Jo globėjas, kaip rodės, 
in ji neatkreipe jokios savo aty
dos bet kalbėjosi su savo drau
gais Arabais, kuriu keli netru
kus paskui ji oaza pasiekė. Jau-
ini" Arabo'"juodas1“akys žėrėjo

žoles paleido ganytis o paly 
palei szulini sugulė.

Pranciszkui dabar atėjo iii 
galva naujos mintys. Jis pasi-( 
norėjo, sulaukus atsakanczio 
laiko, pabėgti. Pagal jo many
mus nebuvo sunku Arabus ap
gauti, ne pastarieji in ji neat
kreipė jokios atydos. Jam rei
kėjo tik pasigauti ju viena ark- 
li ir užsėdus kaip žaibui pa-

Bet szitoms mintims buvo ki
ltos prieszingos. Nes norints 
jam ir nusisektu panasziai pa
daryti ir isz szitu Arabu ranku 
iszsprusti, tai vienok labai grei
tai gali kur tyruose paklysti ar
ba inpulti in rankas kito Arabu 
skyriaus. Juk szis krasztas jam 
visai svetimas; jis jo nepažys
ta. O jeigu inpultu in kitu Ara
bu rankas, gal jau tenai neras
tu sau tokio, globėjo, koki ežia 
turi.

Geriausiu buvo dalyku nei 
nemislyti apie pabėgima. Velik 
atsiduoti Dievo valiai ir laukti 
ateities kokiu nors permainų.

Netrukus jam ir kitiemdviem 
jo raugam Arabai padavė biski 
daktiliu ir ryžiu ir daleido tyro 
vandens atsigerti. Taip jie su- 
sidrutine atsigulė atsilsėti pai
mu pavėsyj.

—: Toliaus bus :—

Skaitykite “Saule”

MANO 
LAIKRASZTIS

ATEINA PAS MANE DU 
KART ANT SANVAITES, 

PER VISA MIELA 
META !

kokia tai iszdiduma. Jisai szyp- 
sodamas glostė savo greita ark
lį ir glaudėsi prie jo didžiu kar- 
cziu, apsiautusiu visa arklio 
kakla.

Visu kitu Arabu veiduose bu
vo atsimuszes koks tai neužga- 
neinimas, kuris keitėsi rūsty
bėm Jiems neapejo belaisviai, 
bet jie, tarytum, rustinosi ant 
savo jauno vado, kurio arklys 
buvo už visus kitus greitesnis 
ir smagesnis 
neszti tokias 
nybes.

Tuomtarpu
Arabu tuntas su likusiais be
laisviais. Kariauninkai nulipo 
nuo arkliu ir szituos liuosai ant

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

■—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

Jau tik žmogų ima juokai, 
Jeigu vyrai ginezijasi kaip 

vaikai,
Vienas sako: ka tu snargliau 

žinai ?
Bene tu ten buvai?

Teisybe, asz ten nebuvau, 
Bet apie tai laikraszcziuose 

skaieziau,
Tai vaikine ir žinau.

Ar tu iii viską tiki kas 
paraszyta,

Arba knygose pritepliota?
Asz kad ir skaityti nemoku, 

Ir isz tujų turiu juoku, 
Ka. apie Marša posmauja,

O tai vis meluoja.
Asz esmių ne kvailys, 

Esmiu mat valnamanys,
In nieką netikiu, ne in rasztus, 

Ir in visokius burtus.
Tai in ka tu taip tiki, pasakyk, 

Ba asz aklas esmiu tai man 
iszguldyk,

Ka ežia apie tai kalbėt, szia 
užpundysiu,

O paskui geriaiis iszguldysiu, 
Ba. kam ežia daug skaityt, 

Kam daug iszmanyt, 
Asz tiktai tiek žinau, 
Ka savo akimi matau.

Kur guzute gera ir stiklai 
dideli,

Kad gerdamas žmogus net 
steni.

Apie pekla ir kitus daigtus vi
sai netikiu,

Ir isz visko kas ant svieto ran
dasi iszjuokiu.

Tai tu broliuk kaip kokis 
gyvulis,

Kaip Žydiszkas arklis, 
Su tokiu galviju daugiau

ir galintys pa- 
■dvigubas įsunke-

pasirodė visas

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

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

W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

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

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drueziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais 
r." aZTAI KA RASZO I8Z LIETUVOS

APIE SZITA KNYGA

lakstantis Nakia
® irMena ta

Gerbomasls Tamlstal:—« 
Sulaukiau nuo justi aluncaiamc* 

mano vardu knyga ■‘Tukstantlt 
Kaktų ir Viena” ui kuria taria 
srirdinga aczlu Ir labai džlauriuoal 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Noktu Ir Viena” apturėjau, ne* man 
labai yra iingeidu skaityti visokiu 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
ilai praeina. Abi visiems UnkScriM 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viens" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupescslai nori 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A SOKAS, 
, Dv. Palaiduonys,

Cseklsikes vai.
Kauno apsk. 
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

ne
noriu kalbėti, 

•Turiu namo keliauti.

Be to, da norėjau prūnyti, 
Del jus sakalelei pasakyti, 

Kad būdami ant burdo vaidu 
nedarytumėte, 

Burdingbosiu nedaužytumete,
Pinigu nepraleidinekite,
Už burda užsimokėkite,

Ba niekas ant burdo jus ne
laikys,

Isz grinezios iszvarys.
Randasi ir tokiu,
Nelabu niekszu,

Ka isz kitur pribuvo, 
Per žiema perbuvo,

O kaip atszila, 
Paslapta iszsineszdina,
Už burda kalti liko, 
Ne centelio nepaliko, 
Iszsinesze po velniu.

Gaspadorei turi apsižiūrėti, 
Bile valkata ant burdo ne

priimti,
Ba tai ncszlove burdingieriu 

laikyti,
Veluk niekszus iszvaryti, 

Tada malszuma namie turėsite, 
O jeigu, paezedžiai gyvensite, 
Tai ir be burdingieriu pinigus 

suezedinsite,
Kas isz tu pinigu, 

Jeigu motore turi gana vargu?
Sveikatos greitai netenka, 
Be laiko in kapus patenka,

Veluk burdingieriu nelaikyti, 
O spakaina gyvenimą turėti,
Asz teisybe sakau ir sakysiu, 

Už teisybe ant galvos pasi
statysiu.

Karsztyje, kada žmones krin
ta nuo nuilsimo arba lietuje, ar
ba szaltyje, atnesza ji man in 
namus vaikai ir laiszka-neszis.

Nudžiugus, sulankstytus sa- 
I vo sąnarius pakloja ant stalo ir 
pradeda po tam apsakinet kas 
atsitiko ant svieto. Nesuranda 
kampelio ant svieto kur mano 
laikrasztis akyvumus nepasieg- 
tu. Nenuilstancziai eina visur, 
renka naujienas, talpina viską 
kas yra akyva, kad galėtu man, 
sedineziam užganadinaneziai 
sziltam kambarėlyje, apsakinė
ti kas atsitiko ant svieto.

Mano laikrasztis...
Be jo negaleeziau apsieiti, be 

jo svietas butu man užkaltas 
lentomis. Be mano laikraszczio 
bueziau kaip sliekas lukszte ir 
nieko nežinoeziau kas ant svie
to atsitinka.

Todėl myliu mano laikraszti, 
. laukiu jo su nekantrumu, svei

kinu su džiaugsmu nes jis yra 
, mano tikru draugu, mokytoju 
ir rodininku.

Mano laikrasztis vadinasi 
“Saule”.

Kada jo varda isztariu arba 
kas prie manes apie ji kalba, 
tai rodos girdžiu 
szirdingiausio ir 
draugo.

Mano laikraszti 
inkalbet ir kitiems kad užsira- 
szytu nes žinau kad užmokėda
mas už ji tiktai tris dolerius ant 
meto, aplaikau sikarbeziu isz 
kurio galiu per visa meta du 
kart ant sanvaites semti isz- 
minti ir apszvieta.

Mano laikrasztis pranesza 
mano giminėms ir pažiusta- 
miems Lietuvoje kas pas mus 
Amerikoj atsitinka, kas isz 
prieteliu apsipaeziuoja, mirsz- 
ta arba užgema ir kaip czionais 
gyvename. Jokis laiszkas nega
lėtu tiek apraszyti per visus 
metus.

Ne tik asz, bet ir desetkai 
tukstaneziu mano draugu yra 
sujungti per mano laikraszti 
su kuriais sveikinuosiu du syk 
ant sanvaites.

Taip tai raszo musu skaity
tojai isz visu daliu svieto apie 
laikraszti “Saule” kuri yra 
vienu isz populariszkiausiu 
laikraszcziu Amerikoj, skaito
mas per tukstanezius žmonių — 
vyrus, moteris ir vaikus.

Jeigu, mielas brolau, da ne
skaitai “Saules” tai užsira- 
szyk nors ant puses meto o tu
rėsi ramu ir linksma gyvenimą.

varda savo 
brangiausio

stengiuosiu

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėta pinigu an* 
susirinkimu. Preke . . . 25c

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

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

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut IsatUdiaiausii Graboriua 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* :t 
r- Geriausia Ambulance 

(ft patarnavimas b s i o j 
X)> apelinkeje. Bile ko- 
vT kiam laike; diena ar 

naktį. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 

•nr1 liszku ir kieto medžio 
UI Grabu. Laidoja nu
ly mirelius pagal naujau- 
UI si* mada ir mokslą. 

w Turiu pagialblninkt 
Juį moterems. Prieinamos 
gĮg prekes.

DU OFISAI* 
MAHANOY CITY;516 W. Spruca M, 

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

BeU JalefMM



•‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

ŽINIOS VIETINES
Nors Petnyczioj ir Suba- 

toj nukrito apie asztuoni colei 
Sniego bet pavojingu automobi
liniu atsitikimu buvo mažai. 
SzaJtis su sniegu sujudino ang
lini bizni ir apie 1500 angliniu 
karu likos iszvežta isz St. Nico
las ir Locust Summit brokeriu.

Kewanee, Ill. f Diena 6 Sau
sio mire czionais gerai žinomas 
Vincas Vilczinskas kuris per
gyveno ilgus laikus czionais. 
Velionis paliko dideliam nuliū
dime paczia, sunu ir dukteri. 
Turėjo apie 68 metus amžiaus. 
Velionis buvo malonaus budo 
žmogus, prigulėjo prie Szv. An
tano parapijos ir prie susivieni
jimo. Kun. Bartkus pasakė pui
ku pamokslą apie velioni. Li-

isztiesta. Ji visiems buvo “mo- 
cziute.” Visiems buvo žinoma 
ir mylima. Savo pasiszventimu 
savo darbe ji užsipelno tai, kad 
Pennsylvanijos valstybes svei
katos ministerija apdovanojo 
ja ir laiszku pareiszke kokioj 
auksztoj garbėj valstybe ja lai
ke.

Sziadien tūkstantines minios 
pažystamu ir draugu kartu su 
szeirna apgailestauja garbingos 
senutes mirti. Paliko baisiam 
nuliūdime sunns Martina, Joną, 
Kaži ir Stasi ir dukteri Jeva 
Stenevicziene isz West Pitts
ton ir sunu Juozą, isz Detroit, 
Mich. Taippat lindi 27 anūkai 
ir 15 pro-anukai.

Laidotuves invyko Sausio 14 
diena. Devinta valanda ryte 
Szv. Kazimiero bažnyczioje 
Pittstone buvo atlaikytos Szv.

dermona (skvajeri), ir dukterį 
F. Moleskiene.

Teipgi mirė czionais Jeva 
Szakocziene, nuo 824 Luzerne 
uly,

Ashley, Pa.,— Elzbieta Ugu- 
naitiene, nuo 43 Cooke uly., mi
re. Paliko vyra Jurgi, dvi 
dukteris, taipgi ir tris, sūnūs. 
Velione Elzbieta isngyveuo 
czionais apie 30 metu. Laido
tuves afeibuvo.su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Petro ir Povylo 
bažnyczioje, Sugar Notch, Pa.

Lynwood, Pa., — Walter 
Reed ligonbuteje, Washington, 
D. C., mirė buvusis kareivis 
Antanas (Dokas)Daukszys, pa
laidotas isz Petro Daukszo 
namu, 19 Lynwood Ave.

Wilkes-Barre, Pa.,— Marijo
na Kincziene, 74 metu, nuo 15 
N. Meade uly., mirė. Senuke

ISZ LIETUVOS
ŽIAURI ŽMOG ŽUDYSTE, j
Plasapnyku kaime, ne te i j ,, , . . . ,. inuo Butrimonių miestelio, 

priesz Kalėdas buvo žiauriai 
nužudytas Mikas Gudelėvicz- j 
ius, 55 metu amžiaus ūkininkas i 
kuris nesenai buvo sugryžesl 
isz kalėjimo. Jo nužudyme 
yra in ta riama jo pati, o gal ir 
visa szeimyna prie to prisidėjo 
nes Gudeleviczius su savo na- 
miszkiais labai nesutikdav iri 
del to kalėjimo turėjo seudi. I 
Jo szeimyna yra prisidėjusi 
prie to, kad Gudeleviczius bu
vo nuteistas 8 metams kator
gos. Atkalejes 5 metus ir 8 me
nesius buvo paleistas ir priesz 
kelias sanvaites grižo namo. DABAR IR SZUNES NESZIOS AKULORIUS.

kos palaidotas su bažnytinėms 
apeigomis.

North Brookfield, N. Y., f 
Senas gyventojas, Pranas Gu
daitis, 77 metu amžiaus, mirė 
Oneida ligonbuteje, sirgdamas 
koki tai laika. Velionis buvo 
gimęs Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika 35 metai adgal, apsi
gyvendamas szioje apylinkėje. 
Paliko tik paczia Antanina, 
kuri tik viena apgailestauje 
savo mylima vyra.

Pittston, Pa. j- Sausio lOta 
diena, 3 vai. po piet, p. Jeva 
Szakocziene po ilgos ligos už
merkė akis amžinam miege.

Ponia Szakocziene kilus isz 
Prienų parap., Suvalkų guber., 
Lietuvoje. Ji gimė 1864 m. duk
tė’Rožes ir Antano Czerniaus- 
kū, 1886 m. ji isztekejo už Mar- 
tymo Szakocziaus. Ponai Sza- 
koeziai susilaukė gražios szei- 
mbs, penkių sunu ir vienos duk
ters. Szeimai dar neužaugus 
ponas Szakoczius, pildydamas 
stnelczio pareigas buvo 1901 
m.’ nužudytas. Palikta baisiam 
nuliudime ir varge p. Szako
cziene sunkiai dirbo ir vargo 
savo būreli vaikucziu iszaugin- 
ti? Sūnūs motinai padėti vyko 
rn'Amerika ir apsigyveno Penu-, 
syiyanijos Wyomingo Klonyj. 
1913 metais p. Szakocziene at
vyko Amerikon ir apsigyveno 
pas vyriausia sunu Martina.

Rer dvideszimts metu senute 
dirbo prie moterų ir ligoniu. 
Jos.darbai tik tuomet pasibai
gė kuomet jau sveikata toliau 
nddaleido jai dirbti. Nepaisy
dama nei valandos nei blogo 
oro, nei kiek kelio ji turėtu ei
ti;' ji visuomet maloniai ir nuo- 
szirdžiai iszejo isz namu pribū
ti prie ligonio. J ai nebuvo skir
tumo kokios tautos ar tikėjimo 
žmogus bebutu, kiekvienam bu- 
vo’riuoszirdžiai pagelbos ranka

Miszios. Kūnas buvo palaido
tas Szv. Kazimiero kapinėse.

Savo darbsztumu, pasiauko
jimu ir pamaldumu ji paliko 
visiems gražu, Katalikiszko gy
venimo pavyzdi.

Amžina atsilsi suteik jai 
Vieszpatie!

Anūkas Jonas Szakoczius.

Gal Pažinojote Sziuos 
Mirusius Žmonis?

-------- 1-------
Bridgeport, Conn., — Jonas 

Steponaviczius, vedėjas Szv. 
Jurgio parapijos choro mirė. 
Paliko paczia Urszule, sunu 
Prana ii’ Joną, brolius Motiejų 
ir Juozą teipgi giipines.

Pittston, Pa.,— Pranas Šat
kauskas, 75 metu amžiaus, nuo 
187 N. Main uly. Buvo tai se
niausias gyventojas szioj apy
linkėj. Paliko sunu Juozą,, at

buvo apsigyvenus daugeli me
tu czionais.

Sugar Notch, Pa. — V. T. 
Kvetikauskas aplaike žinia buk 
jo teta Katrina [Volcziauskie- 
ne] Tiaberiene, mire Stockport, 
N. Y. Velione pribuvo isz Lie
tuvos apie 1879 mete, pas sesei 
Jeva Savickiene, czionais, po 
tam is'zkeliavo in Stockporta.

Maspeth, L. L N. Y.,—Kings 
Co’unty ligonbuteje, mirė My
kolas Videikis, 65 metu am
žiaus, kuris gyveno 60-14 55-th 
Drive.

ANT PARDAVIMO.

Namai ant jdvieju familiju, 
ant didelio loto, ir da 4 tvartai. 
Namai randasi Lower William 
Penn kaimelyje arti Shenan
doah, Pa. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės ant adreso:

Jos. Jurgens,
R.F.D. 1 Ringtown, Pa. (2t.

Gruodžio 3 jd., nužudyto Gude- 
levicziaus pati, atvykusi in Bu
trimonių nuovados palicija 
pranesze kad vyras ja ir visa

Daktarai pritaisineja akulorius del szunu kurie turi menka regėjimą. Akinei daktarai 
isztyrineja szunu regėjimą panaszei kaip ir su žmonimis.

Dirba Plaktukus Del Kongresmonu

Dovydas Lynn, valdiszkasdirbejas plaktuku, kokius pir
mininkas kongreso naudoja laike posėdžio, baigė dirbti nauja 
plaktuką del pirmininko. Prisižiurineja tam darbui E. S. Ken
yon, valdiszkas mekanikas. Kožna karta, kada buna iszrink- 
tas naujas pirmininkas, aplaiko nauja plaktuką nes buvusis 
'pirmininkas pasiima plaktuką ant atminties.

szeimyna isz namu iszvaike. 
Vienas sunirs Gruodžio 4 ryta 
užėjo pas kaimyną ir paprasze 
kad padėtu paszerti gyvulius, 
nes vienas jis bijąs eiti in na
mus, kadangi mate griovy gu
linti negyva savo tęva. Kai
mynas nuejas rado namus ati
darinėtomis durimis, o szeimi- 
ninkas Gudeleviczius gulėjo 
griovy’. Veide dvi žaizdos. 
“Galvijus asz paszersiu, o tu 
skubėk praneszti palicijai,” 
patarė kaimynas sunui. Sunui 
nuvykus, palicija ji suėmė, at
skubėjo in invykio vieta. Na
mai buvo tuszti, bet viskas su
tvarkyta; lovos paklotos, aslos 
smėliu iszbarstytos ir atrodė, 
kad kraujo praliejimo ežia ne
galėjo būti, bet vis dėlto grin- 
czioj surado kruvina gelžga
li ir priemenėje ant duru pa
stebėjo kraujo deme. Pažarstes 
smėliu iszbarszyta alsa, palici- 

I įlinkas susikruvino ranka 
ir užtiko ‘sukrekėjusio kraujo 
klanus. Suėmė ir antra sunu. 
Kaltais dar nei vienas neprisi
pažino. Jauniausias sūnūs 
apie 10 metu amžiaus iszsi- 
leiszke kad jis nakvojas pas 
giminaite ne tėvo iszvytas 
bet vieno szeimynos nario pa
pras? tas. Kiti du sūnūs su
augę.

I -----------------
MERGINA norėjo būti 

GENGSTERIU.
Priesz kuri laika vienas žino

mas Kaunietis gavo laiszka, 
kuriuo reikalaujama nuneszti 
in viena Kauno bažnyczia 3,000 
litu ir juos padėti po klausyk- 

i la. Jeigu reikalaujami pinigai 
nebusią nuneszti, tai busią ipa- 

i grobti to Kauriieczio vaikai.

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

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHAN0Y CITY, PA.

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

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

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

No. 105 Vaidelota, apisaka is? 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki, 
neja nevalioje; Javorbvas 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. 
geleje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie 
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint 
atmaina oro. 59 puslapiu.............25c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi "ekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo is. .lins; Apie boba ka negalėjo 
sam liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jt.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. '24 Dvi istorijos apie Dvari-
ne Panų 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 brolet 
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 Szventd žeme; Beda^Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu........ lft«>

No. 131 Puiki ištaria apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35n

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

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al- 

įksni, 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; 
Atmokėsimas kunigo. 47 pus. ..15c 

' No. 140 Keturios istorijos apie 
įMocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Į 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; Nuopuiei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ....................................................15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut-

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
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 miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus ku- 
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 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10c

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

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

No. 168 Devynios istorijos, sa 
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-

Palicija iszaiszkino, kad to 
laiszko autore yra Elena Bar- 
tusevieziute, tarnaite. Ji sa
kosi laiszka irasziusi tyczia, no
rėdama pajuokauti. Bartuse- 

Ivicziutes byla perduota teismo 
tardytojui, kuris tardymą ve
da.

1 Erie, Pa. — Maksina Yarring- 
don, 5 metu amžiaus, jau miega 
'tris metus lovoje isz priežasties

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 
jisr i atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas su-

ligos kurios daktarai lyg sziol' lūs; Karalius gentelmonas; Karcze 

da neisztyrinejo.

MILŽINISZKOS PAIPOS DEL VANDENIO.
Szitos paipos, kurios sveria po 42 tonus kožna, bus užvestos Ali American kanale per 

upe New River, 1% myliu nuo Calexico, Calif. Vanduo bus naudojamas ant Imperial ir Coa
chella kloniu del farmeriu.

j ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
I ble; Motina sopulinga; Meile sunaus.

,' 181 nuslapiu.................................... 35c
Sieniniai Kalendoriai 1 Ne 118 Istorija apie Ali Baba u

40 I .zbaininku. 45 puslapiu.. .15c
Del saves arba in Lietu- 1 No- 119 Keturios istorh-os anie 

G.nržia Haremo nevalnmke: Luoszis:

i va pasiusti. 25c arba 5 • .Vaiku.czi.u.
00 1 ml i No- 120 Dvi istorb'os apie Valu-! tjpjL.VV. VUi., kas isz girrios ir Ant nemuno. 58

....................................... 15c
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

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

zerkolas; Sidabrinis

Didumas. :: ::
Prisiunskite Money-Orderi 

arba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas:
W. D. BOCZKAUSKAS - OO., 

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

puslapiu . .
No. 121

Valkijozai; 
jkialbtojas.

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

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 
pupda; Dainele. 47 puslapiu ...15c

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

ku skaitymu. Apie 100 pus.........2Se
No. 170 Asztuonios istorijos a« 

pie Barbele; Mokytoja; Velniszkal 
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. 147 Trys istorijos apie Ra- No. 171 Vieniolika puiku ivtori- 
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir . ju (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
Stebuklas. 74 puslapiu .............. 20c | ,r nuliūdimas tėvu; Kalėdų va.\a-

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ......... ................. ............. .. . .. 1 5r

No. 150 Keturios istorijos api«
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 .................................................. 15c

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

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.........25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 63 
puslapiu ............................................15o

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. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ...............................................

afeibuvo.su
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