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MOTINA PAMATE SAVO 
SŪNELI PIRMA SYKI IN 

19 METU.
Buffalo, N. Y. — Žilu plau

ku motina szirdingai prispau- 
dinejo prie savo krutinės 26 
metu amžiaus sūneli, kuri ne
buvo maezius per 19 metu, ku
ris dirbo valdiszkam bjure 
Washingtone.

Franas J. Smith paskutini 
syki mate savo motinėlė kada 
su ja atsisveikinejo prieglau
doje del apleistu vaiku, kada 
turėjo vos septynis metus. Ka
da paaugo, pradėjo jeszkoti sa
vo motinėlės ir su pagialba 
vienuoliu kurios ji iszaugino ir 
senatoriaus Mead, ant galo pa
sisekė ja surasti ir dabar sūnūs 
pasiėmė savo sena motinėlė pas 
save.

LAIMĖJO PINIGUS TEAT
RE BET JU NEPRIEME.

Oneonta, N. Y. — Žmones bu
vo labai nusistebėja czionaiti- 
niam 'teatre krutamuju paveik
slu kaipo ir manadžeris Harry 
Bose, kada poni Blanche Beebe 
atsisakė priimti laimėtus 187 
dolerius laike loszimo1 ‘ bingo ’ ’.

Ponia Beebe, laikydama lai
minga tikieta rankoje, atėjo 
ant platformos kalbėdama: 
“Acziu, bet tuju pinigu neno
riu priimti. Asz atėjau czionais 
pamatyti perstatymo o ne isz- 
laimeti pinigus.”

Manadžeris isztrauke kita 
losa kuri laimėjo kokia tai var
ginga moterele ir net apsiverke 
isz žiaugsmo o iszeidamą isz te
atro pabueziavo taja motere 
kuri nenorėjo priimti pinigu.

VAIKUTIS PARASZE 
LAISZKELI PAS DIEVA 

DANGUJE.
Minneapolis, Minn. — Darbi

ninkas skirstydamas laiszkus 
ant szio paczto, užtiko viena 
laiszka kuris buvo nepaprastai 
adresavotas “Pas Dieva dan
guje.” Inspektorei atplesze 
laiszkeli ir persitikrino buk tai 
buvo raszytas per Bobby Lewis 
6 metu amžiaus, kuris rasze pas 
Dievą kad galėtu pasimatyt su 
savo draugu kuris mirė nesenei 
ligonhuteje. Vaikai labai mylė
josi ir kada Bobby dagirdo kad 
jo draugas nuėjo “in dangų,” 
labai nuliūdo.

SURADO 28 SENOVISZKAS 
ARMOTAS 300 METU 

SENUMO.
Miami, Fla. — Nigeris žuvi

ninkas, žuvaudamas czionaiti- 
niuose pakraszcziuose surado 
likuczius sudaužyto Angliszko 
laivo ir pasakė apie savo radi
ni kitiems. Keli žmones susita
rė ir pradėjo isztraukinet liku
czius laivo. Pasirodė ikad tai 
buvo paskandytas Angliszkas 
kariszkas laivas kuris nusken
do czionais daugiau kaip 300 
metu adgal. Taipgi surasta ke
liolika Angliszku auksiniu pi
nigu, armotiniu kulku ir dalis 
laivo. Ant laivo surasta 28 se- 
noyiszkos armotoa.

TURTINGI
MIRĖ UBAGAIS

DU TURTINGI ŽMONES TU
RĖJO VISKO PILNA: GAR

BE, PINIGU IR NAMUS 
BET MIRĖ UBAGAIS.

New York. — Carl Schultze, 
kuris piesze laikraszcziuose per 
daugeli metu juokingus pa
veikslus (“funnies”) vadina
mus “Foxy Grandpa” kuriuos 
gal ir jus skaitytojai nekarta 
matėt ir prisijuoket, kuris tu
rėjo visko pilna už jo laiku, pa
siliko ant senatvės vargingu ir 
dirbo ant WPA projekto, mirė 
ana diena, mažam kambarėly
je po pastogia, vargingoje da
lyje miesto.

Kone ta paezia diena gerai 
žinomas finansistas, George 
Liftchild, 83 metu, beveik vi- 
siszkai aklas, sėdėjo su savo 
sunum Franu, 55 metu, ant pa- 
licijos stoties laukdamas susi- 
mylejimo kad jam kas surastu 
koki kampeli kur galėtu pra
leisti likusias savo vargingas 
dienas. Tik kėlės, dienas adgal 
tėvas su sunum gyveno pui
kiam name kur praleido beveik 
60 metu kada tai tėvas uždirb
davo po 100 tukstaneziu dole
riu ant meto bet po tam turėjo 
apleisti savo pastogia isz prie
žasties skolos. Tėvas apreiszke 
palicijai kad neturi ne cento ir 
nežino kur pasidėt. Palicija 
abiems davė tuom-laikine prie- 
klauda ir juos pavalgydino. 
Mete 1879 tėvas buvo vienas 
isz žymiausiu nariu Stock Ex
change ir buvo gerai susipaži
nęs su visais milijonieriais.

Taip tai Amerikoj lankei at
sitinka, sziadien esi milijonie
rium o rytoj pasilieki ubagu.

MILIJONIERIUS PALIKO 
MERGINAI $300,000.

New York. — Kabareto szo- 
kike, kuri buvo mažai žinoma 
del žmonių, Helena Weyant, 
ana diena pasiliko staigai labai 
turtinga per mirti milijonie
riaus Jokūbo Ruppert, kuris 
taipgi buvo locnininku New 
York Yankees beisbolinio kliu- 
bo.

Ruppert paliko apie 70 mili
jonu doleriu turto. Badai mer
gina buvo labai gera drauge 
mirusiam ir jam prigialbinejo 
visame ir vedime jo milžinisz- 
ko turto. Czionaitinei žmones 
mažai žino apie ja.

NESUSILAUKĖ SAVO MY
LIMO PER 78 METUS.

New Orleons, La. — Marios 
Alicijos Lazendos mylimas li
kos užmusztas laike Namines 
Kares ir kožnoj dienoj sukak- 
tuviu jo gimimo dienos, per 78 
metus, toji motere valgydama 
pietus iszkele stiklą vyno kal
bėdama: “Neužilgio sueisime 
vėla, mano mylimas ’ ’.

Nesusilaukė savo mylimo per 
tiek metu, todėl ana diena nu
ėjo pas ji, mirdama, turėdama 
102 metus amžiaus. Pana Ma
ria pasakė savo mylimui kada 
tasai ėjo in kare, jeigu jis nesu- 
gryžtu sveikas ir gyvas, tai 
niekad neisztekes už kito vyro 
ir dalaikys duota žodi.
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JOS KANTRYBE 
ISZSIBAIGE

NUŽUDĖ SAVO GYVENIMO 
DRAUGA PO SZESZIOLI- 
KOS METU PAGYVENIMO
SU JUOM; NUSZOVE JI 

ANT SMERT.

Detroit, Mich. — Katre Wol- 
chok, 38 metu mergina, dviem 
szuveis atėmė gyvasti savo gy
venimo draugui Juozui Zieral- 
skiui, su kuriuom drauge per
gyveno apie 16 metu. Nuo pra
džių toji pora gyveno sutikime 
ir meileje bet po kokiam tai 
laikui Juozas pradėjo pasielgi- 
net su ja bjaurei ir pat pabai
goj savo gyvenimo. Gerdavo ir 
plakdavo taja savo nevalninke 
nuo kada jiems užgimė ju 14 
metu dukrele ir nuo tosios die
nos nelaiminga motere neturė
jo ramybes. Ant galo saika jos 
kantrybes persipyle.

Kada Juozas ana diena parė
jo namo gerai užsigėręs, susi
mu sze su savo drauge ir apdau
žė ja lyg apmirimui. Nelaimin
gos vaitojimus iszgirdo kaimy
nai, insigavo in stuba ir isz
trauke sukruvinta motere isz 
ranku tojo girtuoklio. Juozas 
iszeidamas isz stubos paszau- 
ke: “Kada sugrysziu, užmu- 
sziu tave kaip szuni.”

Sumuszta ir sukruvinta au
ka, spausdama prie krutinės 
savo dukrele, lauke su baime 
sugryžtanezio žverio. Apie pu
siaunakti parėjo girtas vyras 
laikydamas szmota ’ geležies 
rankoje, kuria pakele in virszu 
kad iszpildyt savo kerszta. Ta
me motere paleido in ji tris 
szuvius kurie inlindo jam in 
pakauszi. Apie treczia valanda 
motere nubėgo ant palicijos 
szaukdama: “Ka tik nužudžiau 
savo girta vyra, sztai revolve
ris, darykite su manim ka no
rite.” Motere likos uždaryta 
kalėjime bet kaip girdėt tai ne
bus baudžiama už nuszovima 
tojo rakalio nes kaip budinto
jai prisiege tai užmusze ji ap
gynime savo gyvasties ant ko 
ir jos duktė prisiege.

UŽMUSZE SAVO TĘVA KU
RIS PANIEKINO JO 

MOTINA.
New Orleans, La. — Penkio

likos metu Sidney Badeaux nu- 
szove savo tęva ant smert kada 
tasai nepaliove muszti savo pa
ezia o vaiko motina. Po tam 
motina pasiėmė vaiko ir nuėjo 
in palicijos stoti kur apsakė ka 
vaikas padare. Motina pasakė 
palicijai buk vyras taji vakara 
parėjo isz miesto girtas ir pra
dėjo ja kumszcziuot, vaikas 
melde tėvo kad nemusztu moti
nos bet tėvas ir ji partrenke ant 
grindų, tada vaikas nuėjo in 
kita kambari atsineszti karabi
ną ir paleido szuvi in tęva. Pro
kuratorius iszklauses motinos 
pripažinimo prižadėjo vaika 
paleisti namo.

Motere pasakė kad jos vyras 
mažai dirbo o kiek pinigu gau
davo tai viską pragerdavo. Mo
tina su vaiku dirbo visokius 
darbus kad iszsimaityt ir užlai- 
kyt narna. . ____ .

EROPLANAS SU 13 PASA- 
ŽIEREIS NUKRITO IN MA

RES; 10 ISZGIALBETA.
New York. — Angliszkas 

pasažierinis eroplanas “Cava
lier,” lėkdamas isz czionais in 
Bermuda nukrito in Atlantiko 
mares Subatoje, apie 250 myliu 
nuo Gape May, N. J., 'su 13 pa- 
sažiereis. Eroplanas su pagial
ba reidio pranesze apie savo ne
laime ir tuojaus kiti eroplanai 
ir laivai atplaukė in pagialba 
skenstaneziam eroplanui. Isz- 
gialbeta in laika deszimts žmo
nių o trys žuvo.

KVINTUKES NEVAŽIUOS 
ANT SVIETINES 

PARODOS.
Callander, Kanada. — Glo

bėjai Dionne kvintukiu (pen
kių mergaieziu) atmetė pasiu- 
linima szimto tukstaneziu do
leriu kad tosios žymiausios ant 
svieto mergaites važiuotu in 
New Yorka rodytis Svietineje 
Parodoje New Yorke už pini
gus. Ji daktaras ir valdžia sako 
kad iszvežimąs mergaieziu in 
Amerika gal joms kenktu per
maina oro ir butu didelis pa
vojus todėl mergaites pasiliks 
namie.

MELDE PASZIALPOS, AP- 
LAIKE 10,000 DOLERIU.
Dawson, GL — William F. 

Talbot, isz Saįi Diego, Kalifor
nijos, nurasze laiszka imsavo 
gimtini miestą kad jam pri- 
siunstu jo, gimimo metrikus 
kad galėtu aplaikyti pensija 
ant senatvės nes jau buvo su
laukės 70 metu. Drauge su met
rikais aplaike žine buk jo sesuo 
Susie Talbot mirė 1936 mete, 
palikdama jam deszimts tuks
taneziu doleriu. Valdžia neži
nojo kur Talbot dingo nes butu 
jam senei nusiuntė pinigus pa
liktus per jo mirusia seseri.

DAKTARAS ATGAIVINO 
MOTERE ISZ NUMIRUSIU.

New York. — Daktaras Mau
rice Godwin sziadien yra per
sitikrinęs kad jis atgaivino isz 
mirusiu Mrs. Bella S'utterman, 
57 metu amžiaus. Daktaras li
kos paszauktas in narna mote- 
res kur rado visa sZeimyna ver
kiant mirusios moteres. Dakta
ras nejautė pulso ne plakimo 
szirdies ir isztikruju buvo to
sios nuomones kad motere yra 
tikrai mirus. Daktaras ėmėsi 
prie darbo atgaivinti motere ir 
inczirszke adrenalino in jos 
szirdi. Palicija atveže inhaleto- 
riu ir pumpavo ora in moteres 
plauczius per ketures valandas 
ant galo motere pradėjo kvė
puoti ir sziadien yra gyva ir 
sveika.

Kada moteres vėliaus už
klausė kaip ji jautėsi kada ra
dosi tokiam padėjime tai atsa
ke buk mane kad tiktai užmigo
ant trumpo laiko.

Isz Visu Szaliu
PAVOGĖ MERGINA
PRIKALBINĖJO MOTERES 
ANT PAVOGIMO MERGI

NOS UŽ KA LIKO VISI 
NUBAUSTI.

Karaman, Serbija.—Kitados 
Serbijoj vieszpatavo paprotys 
vogimo merginu del apsiipa- 
cziavimo, jaigu gervalei ne ei
davo su jaunikiu bet sziuose lai 
kuose kone visur randasi pali
cija ir tam darbui užbegineja 
greitai. Sztai tenaitinei laik- 
raszczei apraszineje apie atsi
tikima panaszus in senovisz- 
kus laikus. Vienas turtingas 
ūkininkas vardu Raicznic, isz 
kaimo Liubenes, pasiliko na- 
szliu. In koki tai laika, nuėjo 
pas turtinga ūkininką in arti
ma kaima, melsti rankos jo 
dukreles, bet ne tęvai ne duk
rele nesutiko teketi už seno ūki
ninko. Ūkininkas netrotyjo 
vilties ir prikalbino kėlės mo
terėlės isz savo kaimo, kurioms 
gerai užmokėjo isz kalno, kad 
pavogtu jam jo mylima, ir at- 
nesztu po jo pastogia. Surengi
mas pasiekė kanopuikiausia ir 
patogi mergina staigai radosi 
po naszlio pastogia tūla nakti. 
Bet ant rytojaus atvažiavo 
merginos sžeimyna s ui k ei e i s 
kaimynais in pagialba ir atėmė 
pavogta dukrele. Dabar eina 
teimas už ta vagysta ir kaip 
rodos rustai visi bus nubausti 
už žmog-vagysta.

JAPONAI SUNAIKINO 
DAUG AMUNICIJOS IR 

MAISTO.
Shanghai, Kinai., — Japon- 

iszki eroplanai sunaikino daug 
kariszko malterijolo stotije Pa- 
o'ki, Shensi provincijoj. Tasai 
kariszkas materijolas buvo pri- 
siunstas isz Russijos del Kinu. 
Japonai teipgi bombardavo 
miestą Sian, kuriame užmusze 
apie 300 žmonių. Pagal pa
skutini raportą padaryta per 
Kinczikus apie panesztas ble- 
des per Japonus sako kad: Ja
ponai užklupo 3,548 sykius ant 
visoku miestu; 35,175 civilisz- 
ki žmones užmuszta ir 44,050 
sužeista. Prie to užklupimo 
nesiskaito kaimu.

10 UŽMUSZTI EKSPLOZI
JOJ, 230 NAMU SUARDYTI.

Cali, Kolumbia, Piet. Ameri
ka. — Deszimts žmonių likos 
užmuszti, daugelis sužeista ir 
130 namu suardyta per smar
kia eksplozija parako magazi
no kaimelyje Juanchito, tris 
mylės nuo Caii. Magazine tame 
laike radosi 600 dėžių dinami
to.

MOKSLAS APIE DARŽYSTE

Mokytojas klausia savo stu
dentu: — kada geriausias lai
kas skinti obuolius ir gruszia-s?

— Kada sodauninkas mie
ga ir szunu nėra sode, — atsako 
studentas.

——----------------------------------------------------------------------------------- t
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NUPJOVĖ
JAI GALVA

MOTERE ĖJO IN MIESTĄ— 
(MĖSININKAS JA SUSITI
KO — APIPLESZE IR NU
PJOVĖ JAI GALVA — PATS 

LIKOS PAKARTAS.

Carnarvon, Australija., — 
Metta Landreth, eidama isz 
czionais namo in kaimeli Trea- 
uer, neszdamasi 700 svaru pini
gais isz czionaitinio banko, 
kuriuos jai paliko mirusis bro
lis Anglijoj, bet bijodama kad 
ja ant kelio niekas neapiplesztu 
paslėpė bumaszkas in plaukus. 
Netoli namu, susitiko su savo
kaimynu Cameron Mc’Lead 
mėsininku kuris taipgi laike 
ir karezema deil pakelevingu, 
kuri visi laike už teisinga ir 
paguodota žmogų. Motere nu
džiugo isz keliones, apsakyda
ma jam kur ji buvo ir kiek ga
vo pinigu. Mėsininkas akyvai 
užklausinejo moteres: Kur pa
slėpė pinigus? Atsake: Buk 
suvaitojo in plaukus. Kada 
ji praeitinejo per girraite, mė
sininkas staigai szoko prie mo
teres, insmeige peili in krutinę, 
nupjovė galva ir insidejas in 
savo krepszi nuėjo namo. Ta
me laike važiavo turtingas 
plantatorius George Clayton isz 
artimo miestelio su savo tarnu, 
užtikdamas moteres lavona be 
galvos. Lavonas da buvo szil- 
tas ir krutėjo, kas davė supras
ti, kad motere nesenei likos nu
žudyta. Clayton’as paliepė sa
vo tarnui važiuot kuogreieziau- 
sia in miestą o katra žmogų su
rastu ant kelio, kad sektu pa
skui ji ir dažinoti kas jis per 
vienas ir in kur nuėjo. Tarnas

U Kada Mrs. Ona O’Brien, 
isz New Yorko važiuodama 
požeminiu karuku, temino in 
lubas, maustydama apie žvir
blius,. nupuolė elektrikine lem- 
puke ir pataikė Onai terp akiu. 
Motere neteko akies, apskundė 
kompanije ant 10 tukstaneziu 
doleriu už netekimą, akies.

PAGAVO DVASIA
UŽTIKO DVASIA ANT PAS
TOGES KURI ISZBAIDINO 

VISA KAIMA.

Gcnlondz, Lenk.,— Prie Vo- 
kiszko rubežiaus gyveno kriau- 
ezius Jonas Jeremiak, kuris 
ne tik mokėjo gerai naudoti a- 
da/ta, bet smieziola ir stikleli. 
Per Velykas, Naujus Metus ar 
Kalėdas, teipgi ir per kri'kszti- 
nas ar vestuves be Jono neapsi
eidavo. Ant galo gerdavo be 
paliovos, o atejas namo barėsi 
ir bjaurei pasielginejo su savo 
paezia ir vaikais. Nubodo 
vargszei tokis gyvenimas ir 
nesenei žmonis surado jos la-
vona artimam upelije kuris 
plaukia, netolimoje Jeremiako 
grinezios. Prie naszlio pasili
ko keli vaikai, isz kuriu Miku
tis buvo vyriausias, turėdamas 
apie 15 metu. Jonas ne ilgai 
nasziiavo, nes atvede in grin- 
czia paezia; moezeka vaikams. 
Moczeka, kaip paprastai mo
ezeka, j japkente vaiku, o ypa
tingai Mikuczio, kuris tankei 

’vaikszcziojo apsiveikias. Po 
kokiam tai laikui, visais kaime
lis persieme didelia baime, nes 
pas Jeremiaka pradėjo baidy
tis, Naktimis davėsi girdėt 
visokį trenksmai, staugimai ii’ 
cypimai o dvasia net iszger- 
davo kiausziniųs naktimis. 
Dievo baimingos moterėles žeg
nojosi ir paleido paskala buk 
tai dvase nebaszninkes motinos 
kuri atėjo atkerszt moezekai 
už jos nedora pasielgimą su 
sieratulkais. Negalėdamas il- 
giaus dalaikyti tuju naktiniu 
atsilankymu dvasios, Jeremia- 
ka-s paprasze-kunigą, kad isz- 
varytu dvasia isz grinezios.

neužilgio pasivijo mėsininką, 
klausdamas kur yra vieszbu- 
tis del pakelevingu. Mėsininkas 
atsake: Buk jisai laiko vieta 
artimam kaimelije. Neužilgio 
atvažiavo Clayton ir apsistojo 
pa^ mėsininką. Po nusiprausi- 
mui, ponas nuėjo pas vietini 
vaita, apsakydamas apie žu- 
dinsta ir kas jaja papilde. 
Isz pradžių) vaitas nenorėjo a- 
pie tai klausyti, nes sake, kad 
Me’lead’as yra teisingu žmo
gum ir da niekam pikto nepa
darė. Ant galo prispirtas per 
poną vaitas nuėjo. Peržiurėjo 
mėsininko krepszi ir vos neap
alpo ir nusistebėjimo pamatęs 
kad tai buvo jo pati. In dvi 
sanvaites po trumpam teismui 
žadintojas likos pakartas. Ap
ylinkes gyventojai labai nusi- 
tebejo isz tojo atsitikimo, nes 
Me ’Lead ’as buvo geru žmogum 
ir turėjo gana dideli turteli ir 
negalima spdti, del ko pasigo- 
dejo ant keliu szimtu svaru nu- 
žudlindamas motere.

Kunigas atėjo, o su juom kone 
puse kaimelio. Kada pradėjo 
melstis ir szaukt: “Apleiskie 
tuos namus tu neezysta dvase 
ir t. it.” Tame laike iszpuole 
isz po pastoges molinis puodas 
Visi susuko: “JeZau, Marije!” 
Tame paežiam laike davėsi gir
dėt kokis tai riksmas ir bala- 
dojimas po pastoge ir storas bal 
sas szaukantis: ' “Turiu tave 
rakafli!” Susirinkia paregėjo 
Jeremiaka traukenti už api- 
kales Mikuti, kuris verke ir 
melde tėvo: “Dovanok, teveli, 
daugiau jau teip nedarysiu!” 
Kunigas greitai apleido grin- 
czia, teipgi ir -kaimynai. Pasi
rodė, kad Mikutis norėdamas 
moezekai atsimoket už padary
tas skriaudas, pradėjo nudavi- 
neti dvasia. Ta diena tėvas ge
rai užsitraukęs guzute, nenorė
damas inpullti in rankas savo 
bobelkos, nuėjo ant pastojęs 
iszsimiegot. Mikutis tamsum-

Z’oje nepatemino gulinczio tėvo 
kad pradėjo baidyti. Tame
laike tėvas pabudo ir pagavo
sūneli ant karszto darbo. Nuo

U Puldamas nuo kabiuko, Jo- 
kubas Pegler isz Womelsdorf, 
Va., puolė ant geležines sztan- 
gos, kuri bulvo insmeigta in že
me, perėjo jam per blauzda ir 
iszejo per paskutini szonkauli. 
Už keliu dienu užsitrucino 
kraujas žaidulije ir žmogus 
mirė. .......

to laiko jau daugiau niekas ne
sibaidė pas Jeremiakus, bet 
Mikutis in kėlės dienas pabėgo 
isz namu ir lyg sziolei jo niekas 
daugiau nemate. Badai pabė
go in Prusus pas savo teta ir 
gal jam tenais geriau ir ,sma- 
giau ne kaip pas savo nedora 
moczeka ir girtą tęva,



SAULE” M ATT INO V CITY. PA.

Kas Girdėt
Amerikonisžki pramoninkai! Ą[011o.oiaį 

in kuriuos atsiszaukia Ameri-į 
koniszki laikraszcziai su už- 
klausymais, ar sziam mete bus 
geriau ar blogiau, apreiszke sa
vo nuomone kad laikai ženkly- 
vai pasigerins.

Automobiliu pramonėje bus 
didele gerove nes dirbtuves 
priims daugiau kaip ketverti 
milijono nauju darbininku. 
Plieno dirbtuvėse taipgi dar
bai pasigerins ženklyvai.

Bankierei taipgi mato geres
nius laikus o taipgi geležinke- 
lei, krutamieji paveikslai ir 
kitos pramones. O jeigu yra vil
tis tai gal ir užstos geresni lai
kai ir turėkime vilti kad tas 
iszsipildys.

|nu, kurie prausėsi kelis kartus 
jant dienos, žiuri kaip ant kokiui 
;dyvu ir yra tosios nuomones 
ikad po tokiam nusiprausimui 
Japonczikas turi mirti. Norints 

l yra toki neszvarus 
žmones bet jie niekad neserga, 
džiaugiasi gera sveikata ir gy
vena gana ilgai kaip ir Japon- 
czikai.

“WPA” Pagelbsti Vai-O 1 HF* r n r n. i agciuauDarbo Zinutės ku Paralyžium

kurios stengėsi suardyt UMWj
A ir tuju uniju narei dirba už j 
mažesne preke ne kaip unija 
pavėlina.

New York. — Pennsylvani- 
jos kieti anglei bus apgarsina
mi Kanadoje kad praplatini niyc>litis

Serganczius
Prezidento Gimtadienos penk

tas metinis Balius artinasi. 
Tukstancziai miestu visoje sza- 

į-'lyje rengia balius naudai in- 
steigu kuriose gydosi “polio- 

” ' ;” (vaiku paralyžiaus) 
■aukos ir visu žmonių atyda pa
kreipta in darba kuri WPA nu
veikė pereituose paskutiniuose

Brooklyne valdžia atidengė r— —j- -—
nauja rakieta nelegaliszku ar- tarP tenaitiniu gyventoju geru- 
ba uždraustu operacijų ant mo- ,nia kietųjų anglių.
toriu ir merginu kurios geidžia Logan, W. Va. — Penki vy-

‘ ”■ tj ir keli tu- metuose pagelbėti szia liga ir

GALĖJIMAS SU VILKAISku paralyžius gydomas. Jie w
prisideda prie — regulariszko 
sztabo teikdami patarnavimus j 
tukstaneziams serganeziu, ku-| Buvo tai Sausije; diena vos,badas' jiems nedavinėjo susi- 
rie pirmiaus negalėjo pasinau- prasidėjo, s'zalta, sausa ir szvie- laikyt ir pradėjo da greieziau' 

Įsu. Priesz bromą vieno namelio Į artintis. Arklei prunkszte isz 
neturėjo isz ko užmokėti už Kremnitze lauke roges, užkin- 
privatiszka priežiūra. Visi W kytos trejetą mažais Vengrisz- 
PA teikiami patarnavimai už kais arkliukais, žinomi isz sa- 
dyka teikiami ligoniams. WPAIvo isztisumo ir drūtumo. Ro- 
slaugos ir terapeutiszki darbi-1ges ketino paimt Rusiszka ku
iliukai duoda masažus, povan- r” ~. j t P ' ’" J W

doti tokiais patarnavimais, nes

Tūlas darbininkas nuolatos 
užklausinejo kad nuolatos turi 
visokius ergelius ir bedas su 
savo maszina o jo draugas ne
turi jokiu ergeliu ir niekas jam 
negenda. Reidijo kunigas Jus
tinas duoda jam szitokia rodą:

Pakol pradėsi savo, kasdieni
ni darba tai persižegnok ir su
kalbėk Sveika Marija o greitai 
persitikrinsi naudingumą to
sios trumpos maldeles. Ant ga
lo paklausyk sekanezios trum
pos apysakėlės kuri yra teisin
ga: Prie vienos progos gyveni
me žymaus muziko, Juozo Hay- 
deno, jo name susirinko kuope
le kompozitorių. Kožnas isz ja 
apsakinėjo ka dirba ir kaip pa- 
sielgineja pakol pradeda savo 
darba, arba prie pradėjimo ra- 
szymo kokio tai szmotelio mu
zikos, vienas kalbėjo: “Turiu 
priesz pradejima darbo iszgert 
puoduką kavos, po tam man 

cxn”“p“rcziau. ” Antras 
kalbėjo: “kada asz iszgeriu 
bonka szampano, inpuolu in 
puikiausia upa raszymo muzi
kes.” Treczias iszsitare: 
“priesz pradejima darbo asz ei
nu pasivaikszcziot. ” Ketvir
tas: “Einu in girria ir maustau 
apie puikumą gamtos.” Ir taip 
kožnas isz susirinkusiu apsaki
nėjo apie savo receptą. Bet visi 
lauke su nekantrumu ka pasa
kys žymus Haydenas, juk tai ju 
vadas ir perdetinis. Tasai tylė
jo gana ilgai, ant galo indejo 
ranka in kiszeniu isz kurio isz- 
trauke ražaneziu kalbėdamas: 
“Asz pakol pradedu savo dar
ba atkalbu szituos poterėlius o 
tada man darbas eina be jokios 
pertraukos.” Visi ant tuju žo
džiu nutilo ir gilei užsimanste.

atsikratyt nuo vaiku. Specia- 
liszkas detektyvas atidengė, 
kad in taji rakieta priguli 
augszti virszininkai, narei le
gislatures ir daugelis palicijan- 
tu ir ju perdetiniu. Tyrinėjimas 
prasidėjo kada palicija pas 
viena daktara, vardu Duke, su
rado mirusia hoteline tarnaite 
kuri buvo neszczia ir kuriai 
daktaras padare uždrausta 
operacija.

Isztikruju czionais Amerike 
imasi ant visokiu rakietu ir 
net ant žmonių gyvasties, bile 
tik turėti isz to pelną.

Daugiau kaip per szimta me
tu szeimyna Wendeliu, isz New 
Yorko, laikėsi tojo paproczio: 
“Pirkinekie, bet nepardavine- 
kie Najorkiniu žemiszku tur
tu” ir ant to milžiniszkai pra
lobo.

Bet ir visi iszmire. Paskuti
ne impedine mirė mete 1931 
mete, palikdama szimta-milijo- 
nini turtą, nuo kurio valdžia 
paėmė padotko (inkom taksu) 
37 milijonus doleriu. Sziadien 
atsirado net du tukstancziai 
impedžiu kurie kožnas spiresi 
dalies tojo milžiniszko turto.

Vienas isz tokiu “impedi- 
niu” gavosi in kalėjimą ant 
penkių metu už padirbima ne
tikru dokumentu persistatyda- 
mas buk ir jis prigulėjo prie 
tos gimines.

Silpnybe yra tai negalėjimas 
pakelti kantrei kentejimu daug 
augsztesnio pobūdžiu. Kentėji
mai yra druska gyvybes. Ji ap
saugoja duszia nuo pagedimo 
ir gydo duszia kada toji serga.

Didelis tai 'žodis, nesuprati
mas per svietą; kentėjimas ar
ba kapuose vieta.

DIDELIS RŪPESTIS.

Paryžine akademija mokslo 
paskyrė didele dovana — szim
ta tukstancziu franku — tam 
žmogui kuris 1940 mete gales 
susineszti su planieta Mars ar
ba kitoms planietoms.

Taja suma pinigu paskyrė 
turczius Petras Gurman kuris 
žinojo gerai ka daro nes visose 
laboratorijose žinunai .sziadien 
dirba ant visokiu iszradimu 
kad galėtu susineszti su kitoms 
planietoms tiksle moksliszku 
tyrinėjimu.

O jeigu ir turės gilinki 
toms planietoms susineszti, 
kokia nauda butu isz to?

Feigleblatas nuleido liūdnai 
galva ir kalba:— Jau isz tikrų
jų esmių nelaimingu žmogum. 
Netekau viso turto, pavogė ma
no automobiliu, namas sudege 
ir ant galo pati man pabėgo.

Jo draugas girdėdamas, jam 
atsake: — Geriau nerugokie 
da gal tavo pati sugryžti adgal 
pas tave tai butu didesne nelai
me.

PAJESZKOJIMAI

su 
tai

Neszvarumas tarp Mongo- 
liszku gyventoju Azijoj gal yra 
didesnis ne kaip pas kitas ko
kias tautas ant svieto. Mongo
lai niekados nenaudoja van
dens del prausimo, pirmiausia, 
kad turi jo labai mažai o antra, 
jie tiki kad vanduo kenkia 
žmogaus sveikatai. Ant Japo-

Pajeszkau pus-brolio Sta- 
siaus Paskaiczio, isz Suvalkų 
gub. Zapiszkiu parapijos, Alto- 
niszkio kaimo. Kitados gyveno 
apie Scranton, Pa. Apie 40 me
tu kaip Amerikoj. Tegul jis 
pats ar kas kitas atsiszaukia 
ant adreso:

Mr. Stanley Paskaitis
43 Wood Road, 
Great Neck, N. Y.

Pajeszkau Jono Cerevicziaus 
kuris kitados gyveno Du Bois, 
Pa., ir Juozo Tankelevicziaus, 
vaito sunaus, isz Varnagiriu. 
Tegul atsiszaukia ant adreso:

Enich Urban
Box 251 Ernest, Pa.

rai likos aresztavoti ir 
rojo nusiduoti pas daktarus su 
apdaužytais pakauszeis ir vei
dais kuriuos aplaike laike ang- 
lekasiu susirinkimo kada prie- 
szininkai Progresyviszkos uni
jos suardė juju susirinkimą. 
Palicija turėjo panaudoti asza- 
rines bombas ant apmalszini- 
mo maisztininku.

Centralia, Pa. — Hammond 
kasyklos pradėjo dirbti po nau
ja valdžia Centralia kompani
jos kuri parandavojo taisės ka
syklas nuo' Readingo kompani
jos.

Pottsville, Pa. — Prezidentas 
anglekasiu unijos, John Lewis 
iszsiunte po visus lokalus kad 
kovotu prieszais kitas unijas

TRUMPOS ŽINUTES
Mount Carmel, Pa. — Kristi

na Benczinskiute, Alvina Ada- 
mavieziute ir Mare Juchas, vi
sos isz Big Mine Run, kurios 
dingo isz namu praeita Suka
ta, likos suraistos Norristowne 
ir sugražintos namo.

Allentown, Pa. — Czionaiti- 
nis miestas uždėjo po 25 centus 
taksu ant kožno baisikelio ir 
lyg sziaii dienai jau surinko 
taksas ant 5,000 baisikeliu.

Shamokin, Pa. — Zuzana 
Ptaszinlskiene, 73 metu am
žiaus, mirė nuo paralyžiaus.

kitoms baisioms ligoms ser
ganczius.

Darbu Progreso Administra
cijos vieszos sveikatos progra
mas pagelbėjo daugiau kaip 
370,000 paliegusiu vaiku ir 
daug tukstancziu suaugusiu, 
tas darbas pristato tukstan- 
czius biednu žmonių prie invai- 
riausiu žmoniszku darbu.

Daug WPA projektu teikia 
patarnavima arba parankamus 
vaiku paralyžiaus sergantiems. 
Paprastai, apart ligoniu dabo
jimo ir medikaliszkos priežiū
ros, WPA dar aprūpina pasi
linksminimui ir apszvietai dar
bininku. WPA darbininkai pa
state ligoniniu, klinikų, ant 
lauko pasimaudijimui vietų, 
vieszu pasimaudijimui vietų ir 
žaidimui vietų paliegusiems ir 
padare daug pagerinimu jau 
insteigtose insteigose. Trys li
gonines — Carrie Tingley Hos
pital, Hot Springs, New Mexi
co; Morris Memorial Hospital, 
Milton, West Virginia ir Crip
pled Childrens ’ Hospital Knox
ville, Tenn., buvo WPA pasta
tytos. Skyriai, ypatingai isz
rengti vaiku paralyžium ser
gantiems buvo iutaisyti prie se- 
kaneziu ligoniniu — James 
Whitcomb RileytMemorial Hos
pital Indianapolis, Indiana; Pi
ma County Hospital, Tucson, 
Arizonoj ir Betty Bachrach

niga, jo jauna paezia ir trijų ; 
. J deniu pagydijimus, saulinius ir metu sūneli. Vaikiukas dziau- i 

gesi isz savo keliones, motina 
buvo truputi nuliūdus o tėvas 
per tai buvo spakainas, tvirtas 
in Apveizda Dievo ir savo drū
tumo, kaipo .sūnūs kaimuoezio 
jau ne karta datyre. Turi atlai- : 
kyti Miszias rytoj Preszove nes 
tai buvo jo privalumas.

Laike, kada jau ketino leistis 
in kelione, atėjo jaunas čigo
nas, gražus ir drūtas vyrukas. 
Po pažaste turėjo neatsiskire- 
ma skripka kuri nuo pakalei- 
nes ir •pakaleine pereina o ant 
kurios kožnas čigonas iszgau-

Senuke paliko septynis vaikus, Home netoli Atlantic City,
32 anukus ir 10 pro-anukus.

Washington, D. C. — Auto
mobiliu fabrikai dabar pradėjo 
dirbti eroplanus del valdžios 
skaitlyje 5,000 maszinu.

Philadelphia. — Mrs. Anna 
McWilliams, 73 metu ir jos .sū
nūs Jonas, 39 metu, kuris buvo 
raiszas, likos surasti negyvi, 
užtroszkia nuo gazo kuris isz- 
bego isz pecziuko.

Bukaresztas, Rumanija. — 
Kvadrukai, visi vaikai, kuriuos 
nesenei pagimdė tenai tine kai- 
muote, Paraskiva Calinene, mi
re beveik ta paezia diena visi.

Moskva, Rusija. — Ant Ura- 
lisZku kalnu likos surasta tur
tinga aukso gysla kokia kada 
likos surasta Rusijoj. Tukstan
cziai žmonių keliauna in tenais 
su vilczia aplaikymo darbu ka
syklose.

Fort Wayne, Ind. — Pastipu- 
sis szuo Hermono Borhek’o, li
kos prie jo palaidotas pagal 
paliepima mirusio testamente. 
Szuo palaidotas szale savo po
no.

New York. — Ugnis kilo lai-1 
ve “Silverton” prie doko 57tos 
uly., Brooklyne. Ugnagesiai už
gesino liepsna po kokiam tai 
laikui.

U Benas Reedy, isz Rich
mond, Cnt., stebuklingai iszsi- 
giailbejo nuo mirties, kada rū
kydamas pypke, truko joje di
namitinis patronais, kuri di
dėjo in pypke nežinant. Pypke 
sutruko ant szmoteliu o dalis 
veido likos sudraskyta. Isz 
iszgasczio žmogelis apalpo ir 
net daktaras turėjo ji adgai- 
vyL

Longporte, New Jersey. Gor
man School for Crippled Child
ren, Dayton, Ohio, — viena isz 
keliu vieszu mokyklų paliegu- 
siems vaikams szalyje — turi 
nauja priedeli WPA darbu pa
statyta. Visi szitie priedeliai 
iszrengti su terapeutiszkoms 
vietoms galutinam pagidijimui 
kuris yra toks svarbus pilnam 
pasveikimui nuo vaiku paraly
žiaus.

WPA slauges, pasilinksmini
mo darbininkai ir mokytojai

“ infra-red” lempos pagydiji
mus.

Nckurie isz 1,300 po WPA 
prisiraszusiu slaugiu skiriami 
prižiūrėti serganczius ju na
muose, duodant labai svarbius 
po-gydijimus, kuriu 'biedni li
goniai kitaip negali gauti.

WPA keliose valstijose vedė 
tyrinėjimus surasti visus vaiku 
paralyžium serganczius kurie 
del nežinojimo arba biednumo 
nejeszkojo medikaliszkos prie
žiūros ir kuriuos vis buvo gali
ma pagelbeti. Szimtai tokiu li
goniu jau stovi ant sveikatos lia puikius szmotelius. 
kelio per WPA sveikatos pa
tarnavimus teiktus ju namuose 
ar klinikuose.

WPA mokytojai veda ele- 
nientariszko mokslo kliasas už- 
kretusiems vaikams ligoninėse 
ir prie-lovos pamokas namuose 
sveikaton gryžtantiems, kad 
tik jaunieji galėtu sekti ju klia
sas per ilga pasveikus laika. 
District of Columbia virszinin
kai augsztai laiko szitas moks
lo pastangas. Ten jie paskyrė 
net 21 WPA mokytoja aplan
kyti namus vaiku, kurie nuo 
szios BAISIOS ligos serga.

Tarpe 500 ir G00 pasilinks
minimo darbininku buvo WPA 
samdomi del amatinio “thera
py” ir pasilinksminimo darbui 
ligoninėse ir kitose insteigose. 
Didžiuma szito darbo yra isz- 
imtinai su paliegusiais vaikais. 
Jie mokina vaikus invairiausiu 
darbu: kaip gaminti gurbus, 
kaip austi, megzti, pieszti, duo
da muzikos lekcijas ir kitus 
veikimus kurie visi prisideda 
prie protinio ir fizinio sugryži- 
mo. —F.L.I.S.

Works Progress Administration 
Information Service

NESUPRATIMAI.
—■ Ar tu Mikai nori idant 

mano duktė butu tavo? Nieka
dos!!!

— Asz nenoriu idant butu 
mano duktė, tiktai mano pati.

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

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

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

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ. 
APIE SZITA KNYGA

Tūkstantis Naktų 
irVena iŠ

Gerbemuls Tamlate!:—<
Sulaukiau nuo 3u»u slcncxiMUOt 

"TuIiBtantlr 
Naktų Ir Viena” ui kuria tari® 
azirdlnga aczlu Ir labai džlaugluoa) 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra ilngeldu skaityti visokia* 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Abi visiems Ilnkeczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena" nes jt 
skaitydamas Imogus apie viską tads 
pamlrsztl Ir visokį rupesasial non 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. fiOKAB, 
Dv. Palazduonys,
Cseklszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

mano vardu knyga

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

Valkata prisiartino prie ku
nigo ir in ranka pabueziavo.

— Jegamastis keliauna in 
Preszova? Ir asz tenais einu 
ant svodbos vieno čigono. Ilgas 
tai po teisybei kelias, sniegas 
didelis. Asz su mano skripka 
nedaug užimeziau vietos... ar 
pavelintumet man taipgi in- 
sest?..

— Vardan Dievo! — paszau
ke kunigas, seskie!

Čigonas nesidavė praszyt du 
kartu. Atsitūpė gale kojų kuni- 
gienes kaip szunytis, kuri bu
vo paėmus vaikiuką ant keliu.

Kunigas užkirto arkliams, 
roges slinko per balta sniegą 
kuris girgždėjo po arkliu kano
pom.

Vaikiukas imsi juokavo in či
goną ir bovinosi su žibaneziais 
guzikais o čigonas akimi kaip 
anglis juodoms insižiurejo in 
veidą moters ant kurio radosi 
neramumas.

In trumpa laika pradėjo temt 
o lengvos miglutes apdenginejo 
musu pakelevingus. Ant kaire- 
ses galima matyt juoda girria o 
su putimu vėjo galima buvo 
dagirst ka toki, panaszu in 
staugimą paeinantis isz tos gir- 
rios.

Kunigas sudrėbėjo o ant ark
liu perejo koki tai sziurpulei.

— Karpatų vilkai! — su- 
sznabždejo čigonas.

1\- ant tikro taip buvo. Vilkai 
juos .suuodė, badas .pridavė 
jiems girdėjimą, jautimą ir re
gėjimą. Jau netolimoje galima 
buvo matyt kėlės juodas pleg- 
mas ant balto sniego kuris kas 
karta artinosi ir augo:

Motina daugiau pradėjo 
spaust kūdiki prie krutinės o 
kunigas pradėjo arklius dau
giau plakt. Čigonas laikas nuo 
laiko pasikelinejo idant pažiū
rėt in artinantysia gauja besti
jų.

— Kas kartas artyn!.. — 
isztare vos girdimu balsu.

Vilkai davėsi dabar matyt 
kaip krutanti vilnis at ramento.

—- Galiu juos suskaityti — 
atsiliepe vela čigonas. — Yra 
ju apie trisdeszimts.

Jauna motere sukliko isz bai
mes ir drueziau prispaudė kū
diki tarp apdengalu.

Ant veido kunigo davėsi ma
tyt baisus rūpestis. Ka ežia da
ryt?. . laukines bestijos jau ar
ti, kas kart areziau...

Čigonas pagriebė savo skrip
ka ir pradėjo grajyt visokius 
szmotelius idant vilkus sulai
kyt. Vilkai ant kart sustojo bet

baimes bėgdami kaip viesulą o 
roges net paszokinejo nuo že
mes bet viskas ant tuszczip... 
Kas isz to? vilkai jau tiktai 
dvideszimts metru nuo rogių su 
atidarytais snukeis ir žiban- 
czioms akimis. Skripka nutilo.

* * *
— Palaimink mane tėvai! —- 

paszauke jaunas čigonas pas
kutini karta sužiurejas ant jau
nos moteres kurios akyse gali
ma buvo matyt neiszpasakyta 
baime. — Buvote gerais del ma- 
nes issz ryto o gyvastis mano 
yra mažiau verta už gyvasti ju- 
su kūdikio ir paezios. Kada ma
ne vilkai draskys, galite dau
giau nuo ju atsitolini.

Kunigas nespėjo isztart pa
laiminimo, jaunas čigonas jau 
nuszoko nuo rogių.

Kunigas pabalo smertelnai o 
motina kone apmirė isz baimes 
o kūdikis užmigo glebije moti
nos. Čigonas isznyko gaujoje 
vilku. Roges nulėkė kaip vejas. 
In trumpa laika vela apsimal- 
szino.

Nelaimingas čigonas!
Bet ka vienas žmogus ženkli

na del iszalkusios gaujos vil
ku? Tuojaus visi puolėsi ant či
gono bet ne kožnas gavo savo 
dali. Laukines bestijos vela 
pradėjo vytis paskui roges. 
Juoda plegma vėla pasirodė 
akyse persigandusio kunigo. 
Apsidairydavo tankei ir kožnu 
kartu szvilptelejo su botagu 

, per galvas persigandusiu gyvu
liu. Motina taipos-gi dirstelėjo.

Ak! vilkai vela jau yra arti!
Neužilgio keli isz ju stengėsi 

inszokt in roges kada kiti ėmė
si prie arkliu, kurie prunksz- 
czia liūdnai, szoka ir siunta, isz 
baimes. Vienas isz bestijų jau 
su nagais dregstelejo užpakali 
rogių norėdamas gautis in ro
ges.

Jauna motore, persigandus 
tuom, pasijudino ant rogių bet 
tame greitam pasijudinime isz- 
puola isz rogių kūdikis isz jos 
glėbio ant žemes... Riksmas 
neiszpasakytinas iszejo isz mo- 
tiniszkos krutinės... prisikėlė 
kaip papaikus bet vela be pa- 
jiegu puolė in roges.

Tėvo tuom kart jau nesirado 
ant rogių — nes toli pasiliko už 

. rogių, su peiliu rankoje ginda
mas savo kūdiki, uždengdamas! 
ji su visu savo kunu.

Arklei, kuriu jau niekas ne
valdė, nulėkė su rogėm kuriose 
radosi apalpusi nelaiminga 
motere.

Tenais, ant pustynes, pastojo 
baisus galėjimas tarp tėvo sul 
kūdikiu ir indukusiu 'bestijų. 
Kunigas pasilenkęs ant kūdi
kio, uždavinėjo su peiliu ant vi
su szaliu, jau dvi bestijos guli 
ant sniego bet likusieji vienu 
szokiu mėtėsi ant nelaimingu 
auku sudraskydami juos gy
vais.

Tame laike roges lekte Leke 
kaip vejas.

Vakare užsilaikė netoli Pre- 
szovo. Trys Vengriszki arkliu
kai puolė ant žemes be žado. Vi
duryje kone sulaužintu rogių 
žmones rado ant apdengalu ne
laiminga jauna motere, kuri in 
adyna vėliaus numirė isz gąi- 
lesczio ir baimes.

Skaitykite “Saule”
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— O ne, asz vienas neliksiu, 
Abdule, — atkirto iszdidžiai 
Pranciszkus. — Nekantrybe 
mane numarintu. Sakai jog esu 
liuesas, kaipo tie padangėse de
besėliai, todėl suteik man liuo- 
sybe.

— Kalbi be jokiu apmansty- 
mu, mano broli — atsiliepe Ab
dul. — Visos szalies daugelis 
lukstaneziu kareiviu vyksta 
Algieran ii- jie, beveik kožnas, 
svetimtaueziu neapkenczia.Net 
mano paties intekme tavęs ne
galėtu apsaugoti. Sziczia esi 
apsaugotas bet tenai ant kožno 
žingsnio tau galėtu atsitikti ne
palaimos.

— To visko asz nesibijau ir 
joks pavojus nėra man baisus, 
bile tik galeeziau surasti savo 
tęva — atsake Pranciszkus. — 
Pagalios kas man gali uždraus
ti sutepti 'savo veidą ir Arabu 
drabužiais apsirengti. Taip pa
darius, visi mislytu jog asz vie
tinis gyventojas. Dar nei pats 
nepažintum jog asz esu sveti
mas.

— Kalba tave tuojaus isz- 
duotu. Juk pats žinai kad ne- 

' moki Arabu kalbos.
— Galėsiu tylėti o tu Abdul 

pasakysi savo žmonėms jog asz 
esu nebylis. Ir kas tuokart tavo 
žodžiams gales netikėti?

Abdul apsvarstė szi nauja 
Pranciszkaus iszmisla ir trupu
ti nusiramino.

— Rasi tas viskas ir gerai 
nusiduotu — atsake jis. — Bet 
pirmiau apie ta turiu pakalbė
ti su savo tėvu kad jisai pasi
klaustu pas savo vėliavos ka
reivius ar szitie galėtu ta pa- 
slapti palaikyti. Juk jie tave 
gerai pažysta ir tu persirenges 
nuo ju neužsisleptum. Pirmiaus 
kaip' sakiau, turime persitik
rinti o paskui daryti planus.

rios vergams sunku yra gyven-knano ranga Arabu valdžia pa- mislino.
ti. |žis ir su manimi pasielgs pagal

Keliolika dienu nuslinko o szio kraszto 'kariszkas teises.
nieko ypatingo neatsitiko.'Tame nieko blogo nematau įiesjje valgio, lie kalbos ka prade- 
Tarp Pranciszkaus ir Abdulo'pulkininko laipsnis visam pa-jtumem, jeigu ir nusisektu 
kasdiena meiles ryszys vis la-1 šauliui žinomas. mums isz ežia iszsprusti.'
biau augo.

Nekuri vakara seniai laukia- m — atsake kapitonas. — Bet 1 rukus vėl Arabai 
mas ■ pasiuntinys atvyko ir pra- 
nesze kariauninkams rengtis 
karen nes prieszas jau buvo ap
gulės miestą Algiera.

Pakol sutemo visi kariaunin
kai sėdo ant arkliu ir kuogrei- 
cziausia nusiskubino in Algie
ra. Su anais sykiu jojo ir 
Pranciszkus. Jis turėjo puiku 
arkli. Jo rankos, veidai ir kak-

— Prieszu szalyj, be jokio 
ginklo, be pažinties apielinkiu,

mums
— O kad Dievas taip suredy-• atsake pulkininkas. — Mus ne- 

i sugautu o 
tuokart musu padėjimas butu 

icl-'da arszesnis. Kitaip viskas bu- 
l'tu, jeigu mes žinotumėm, kur 
atsiranda musu kariauna, nes! 

'•tuokart galėtumėm turėti nors! 
negalime užsitiketi. joje vilti. Bet dabar, kas gali 

Musu gyvastis priklauso vie-Janoti, kame atsiranda musu 
i.am dejui. Jisai akies mirks-,laivynas o rasi kariauna jau 
nyje gali insakyti mums nuka-|ant sausžemio. Tat jeigu apie 
poli galvas ir szale jo kojų pa-j ta jokiu žinių neturime, geriau

asz labai abejingas, ar mes ga
lime tikėtis tokio Arabu pasu, 
gimo? Juk esame szalyj tu gi
miniu, kurie da nepriklauso ci
vilizuotiems žmoniems. Jiems 
perdaug

las buvo taip .puikiai iszjuody- risti kaip kokius arbūzus. Pats padarysime sėdėdami sau ra- 
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Pranciszkus Abdulo pažadė
jimais buvo užganėdintas. Ab
dulas prie pirmutines progos 
apie ta pasikalbėjo su tėvu. 
Antra diena senesni kariaunin
kai sudėjo rodą ir Pranciszkui 
daleido sykiu in Algiera keliau
ti bet ineiti paežiam miestan 
jam buvo uždrausta. Jam buvo 
daleista matytis prie bile pro
gos su savo tautiecziais.

Pranciszkus toki nusprendi
mą su džiaugsmu priėmė. Bet 
jam szito da neužteko. Jis pas 
Abdula .pasiryžo maldauti ir 
dviem jurininkam-vergam liuo- 
sybes, bet Abdul jam tuojaus 
pradėjo priesztarauti.

— Nenorėk .pas mane nebe
reikalingu daigtu, mano bi- 
cziuoli —■ atsiliepe Abul. — Tu-

Senas Eroplanas Padirbtas 30 Metu Adgal

Anot to Žydo “ a kolera,” 
Isztikro Vaterburi gero nėra, 

Vyrai ir vaikinai, 
Sutaiko labai gerai.

O kaip szuo nežino Petnyczios, 
Taip ir Lietuvei iszsižada ant 

visados,
Ana dien kas ten dėjosi, 

■Subatoje kaip szunes ėdėsi, 
'Bausmes užmokėti turėjo,
Norints pinigu neturėjo, 

Gerai vyrucziai, tegul pati ir 
vaikai nugaiszta,

Bambiliu paemia kaip padukia 
trankosi,

Taip tai ant .svieto dedasi, 
Pas vaita prova nuėjo, 

Po kelis desetkus sudėjo, 
O kad czion nemokėjo,

Todėl prova in suda nuėjo.

miai, nepaisydami in nieką. 
Bet jeigu turėsime kuomet nors 
proga isz Arabu ranku isz- 
sprusti, bandysime. Bet dabar 
negalime ir nebandysime.

Kapitonas iszgirdes tuos pul
kininko žodžius nenorėjo 
priesztarauti nes jisai gerai ži
nojo jo sveika protą ir sumany
mą. Tecziaus buvo sumanyta, 
kad prieb ile progos stengtis ’ 
isz po Arabu priežiūros isz- ' 
sprūsti, nežiūrint nei in jokias 
to sumanymo pasekmes.

Po keliu valandų atsilsio juos 
vėl Arabai paėmė tolimesnei! 
kelionėn, kuri dar keliolika 
dienu traukėsi. Kasdiena jie vis 
tankiau sutikdavo Arabu kai
melius, delei ko buvo galima 
suprasti kad szalies sostapile 
jau netoli 'buvo. O juo toliau jie 
ėjo, tuo visur sutiko vis dides
ni gyventoju sujudimą. Isz pra
džių kaimeliuose gyventojai in 
vedamus belaisvius taip sau isz 
žingeidumo žiūrėjosi bet pas
kui in juos pradėjo nekaipi 
žvairuoti. Ir jeigu ne sargyba, 
be abejones Arabai juos butu 

, užmusze. Taip bent rodėsi be
laisviams. Visuose kaimeliuose 
Arabai buvo apsiginklavę jata
ganais ir užimti kitokiu ginklu 
peržiurejimu. Arbu skyriui rei
kėjo belasvius saugoti nuo už
puolimo. Kai kur dienomis lau
kuose ilsėjosi o tik naktimis ke
liavo tolyn.

Pulkininkas ta viską maty
damas atsiliepe in kapitoną:

— Manau kad jau esamo arti 
Algiero. Gal 'būti, jog musu 
laivynas jo pakrantėse atsiran
da o rasi, kariuomene jau ant 
sausžemio iszlipus. Tame tai ir 
gyventoju neapsakomas piktu
mas, ypacz da mus matant. To
dėl mes turime dabar saugotis 

' ir būti pasirengusiais kožname 
atsitikime. Nes nežinia kas 
mus laukia.

— Ar mislini bėgti? — pa
klauso kapitonas Briant.

—- Kitaip ir negali būti — at- 
sake pulkininkas. — Kad tiktai 

. gerai žinoeziau kur musu armi- 

. ja atsiranda, tat nepaisycziau 
■ in jokias tokio darbo pasek

mes. Niekas manes nesulaiky- 
. tu.
į — Ir asz taip manau, tegul 

esti kaip kas nori! — atsiliepe 
I kapitonas.

Net ir vienas su jais einantis 
jurininkas apreiszke jog ir ji
sai pasirengęs abelnai veikti, 
bile tik atsitiktu gera proga. 
Visi sutiko drauge bandyti pa
laimų.

Jau buvo iszausze ir, kuomet, 
skyrius užėjo ant kalvu, kur 
buvo matoma visa apielinke, 
pulkininkas kone suszuko isz 
džiaugsmo.

— Žiūrėk, kapitone, — tarė 
plodamas jam in peti — tenai 
matytis admirolą Duperre su 
savo visa eskadra ir kariuome
ne. Kanuoliu balsas pasklydo 
oran.

Norints jie buvo visai arti

ti, kad tarp Arabu nebuvo ga- supranti, pulkininke, kad da- J 
bar esame jo vergais.

— Apie ta nenugastauk, ka- j 
pitone — atsiliepe pulkininkas. ! 
— Dej labai gerai žino jog i 
Prancūzu laivynas su galinga 
armija in czionai atplaukia ir 
jis taippat žino, kad tai armi
jai negales prieszintis. Jeigu 
jam nenusisektu ir tai tuokart 
jis negales mums nieko padary
ti, nes paskui sdvo gyvastimi 
turėtu atsakyti. Generolas 
Bourmont yra mano bieziuoliu. 
Idant jisai negalėtu mus nuo 
mirties iszgelbeti, tat paskui 
jisai už ta baisiai atkerszytu. 
Mums nieko daugiau neberei
kia, bile mus tik pats dej pama
tytu, o tvirtinu, jog su mumis 
neatsitiks nieko blogo.

Kapitono iszvaizda liudijo, 
kad jis pulkininko žodžiams 
menkai tiki. Bet tuojaus prabi
lo:

— Tat turėkime vilti, pulki
ninke, jog taip bus kaip sakai.

Jiems beeinant pulkininkas 
norėjo susikalbėti su skyriaus 
vadu ir in jį praszneko Prancu- 
ziszkai bet Abderaman davė 
jani ženklą kad Prancuziszkai 
nesuprantąs. Nei kiti Arabai 
pulkininko kalbos nesuprato; 
tat-gi vėl tylėdami žeiige pir
myn tai prieidami juriu pa- 
kraszczius, tai vėl nuo ju atsi
tolindami. Perejo kelias pakal
nes puikia žole apaugusias, tai 
vėl kai kur sutikdavo Arabu 
kaimelius, kuriu gyventojai 
kaipo laukiniai su nuosteba 
žiūrėjosi in baltus Europie- 
czius.

Kelione nebuvo taip daug ap
sunkinta kaip pulkininkas isz 
pradžių buvo mastės. Jie neejo 
nuolatos vienais tirais bet su
tikdavo oazus su žaliuojan- 
cziais medžiais, kur atrasdavo 
ir szalto vandens troszkuliui už
gesinti.

Pagalios tūla pusiaudieni Ar
abu skyrius sustojo vienam 
kaimelyj. Belaisvius uždare ko- 
kion tai pusiau suirusion pilių 
kuri turbūt paėjo nuo kartagi- 
niu laiku vieszpatavimo. Be
laisviai atsilsėjo tik atsisėdus 
ant sugriuvusiu tenai akmenų. 
Visa pilis buvo tuszczia. Jiems 
atnesze tik truputi virtu ryžiu 
ir vandens. Tai ir viskas.

— Kaip matau, menkai apie 
mus rūpinasi — atsiliepe kapi
tonas Briant, biski užkandės ir 
savo alki numalszines pora sau
ja ryžiu. — Jau man toji vergi
ja daede liki gyvam kaului, no- 
recziau kuogreieziaus laisve 
pamatyti. Matome, Arabai su 
mumis blogai neapsieina, te
cziaus ju draugystėje vis-gi pa
vojinga būti; maeziau nekuriu 
didi ant mus žvairavima. Kaip 
manai, pulkininke, ar negalima 
butu bandyti jeszkoti bent ko
kios nors laisves?

Pulkininkas tik galva pakra
tė. Ir kaip pirmiau Prancisz
kus, taip dabar kapitonas apie 
negalimus atsiekimui tikslus

lima jo iszskirti ir pažinti jog 
tai buvo svetimžemis. Tat-gi 
jam buvo linksma ir jis su ra
mybe žiūrėjosi in ateiti. Visos 
jo mintys buvo atkreiptos pasi
matymai! su tėvu, kurio ilgai 
nebuvo mates.

III.
Kuomet Pranciszkus su Ara

bu skyriumi joja Afrikos smil- . 
lynais turime laiko pasižiūrėti 
in likimą kitu belaisviu ku
riuos kitas Arabu skyrius buvo 
nugabenęs ir atsiminti pulki
ninką Dumourier, kapitoną Bri
ant ir da viena jūreivi.

Pulkininkui sopulys buvo ne
apsakomas persiskyrus su sū
numi o gal jau ir ant visados. 
Bet būdamas kareiviu ir pa
pratęs jau vargus per tiek me
tu tempti, be jokio murmėjimo 
pasidavė likimui ir drąsiai in 
ateiti žiūrėjosi. Juk iszgelbeji- 
mo niekur nemate. Galėjo jam 
pagelba suteikti tik aplinky
bių pakrypimas. Ir patys jo 
prieszai jame mate neapsako
mai artuota dvasia ir drąsumą.

Vadas-gi to skyriaus Abder- 
arnan, apie kuri Abdul Pran
ciszkui pasakojo, pulkininką 
gerbe. Todėl ir jo valdonai, ki
ti Arabai, belaisvio pulkininko 
nekankino, kaip esą papratę su 
kitais daryti.

Belaisviai sykiu visi trys ėjo 
mastydami kožnas apie savo li
kimą.

Pirmutinis kapitonas, per
traukęs tyla, atsiliepe in pulki
ninką :

— Labai man tamstos gaila 
nes jo padėjimas yra blogesnis 
už musu. Kožnas musu apie sa
ve rūpinasi. Tamsta-gi dvigu
bai turi kentėti nes, apart savo 
padėjimo, rupi da sunaus liki
mas. Bet ka darysi.

— Isztikro turiu szirdyje di
džius sopulius — atsake pulki
ninkas. — Tecziaus da turiu 
Dievuje vilti. Tik Dievas viską 
geron pusėn pavers. Jo globon 
savo vienturti vaika atiduodu. 
Jisai vienas visur yra ir viską 
mato. Jis randasi kaip tyruose, 
taip ir tarpe mus prieszu. Vie-

Kitados boksininkas, Jess Willard, sėdi .senam eroplane 
kuris buvo padirbtas 30 metu adgal ir dabar priguli prie 
Clarence McArthur, isz Tampa, Floridos. Laike eroplanu ma
nevru praeita sanvaite Floridoje, tasai senas eroplanas taip
gi juose dalyvavo be jokio nelaimingo atsitikimo.

savųjų, bet ju pasiekti negale- < 
jo! Intaka buvo plati, aplinkui 
kuria kariuomene buvo apgu
lus, abodama Prancūzu laivyno 
ir nealeisdama aniems lipti ant 
sausžemio. Kova jau virė. Su 
vergais atvykęs skyrius žingei
džiai in kova žiūrėjosi.

Kapitonas Briant pasižiurėjo 
in pulkininką, tarytum, klaus
damas, ka dabar tur pradėti, 
bet pastarasis tik pecziais 
krūptelėjo.

Paskui atsiliepe:
— Negalimas daigias, mano 

bieziuoli! Mes negalime krantu 
pasiekti. Juk matai, kaip dabar 
a lydžiau saugoja. Bėgant be 
abejones nuszautu. Inkristu- 
mem tiesiog in prieszu rankas. 
Tuokart visokia viltis žutu. O 
juk asz geiseziau savo gyvasti 
paaukoti už koki norints bran
gesni daigia. Algi erei ilgai lai
kytis su musiszkiais negali. 
Kuomet musiszkiai paims vir- 
szu mes busime liuosi. Tuokart 
bus gera proga imtis už ginklu 
ir atkerszyti. Bet, ar negali bū
ti kitoks atsitikimas su mumis. 
Visa musu viltis tame, kad mu
siszkiai arti atsiranda. Dar ke
lios dienos o viskas labai pui
kiai baigsis. — Sztai, kapitone, 
musiszkiai stengiasi iszlipti. 
Tik kad mus nenugabentu in

■ kur kitur. Butu labai gaila szi- 
• tos vietos.

cziaus Prancūzai Arabus invei- 
ke ir .pastarieji be jokios tvar
kos iszbegiojo in visas puses.

Prancūzu toksai smarkumas 
belaisvius suramino. Jie labai 
džiaugėsi tik ju tas džiaugsmas 
buvo labai trumpas nes juos 
Arabai sargai, lyg del pagiežos 
pradėjo spardyti, stumdyti ir 
niekus jiems daryti. Nors nebu
vo priežasties nes jie ramiai už
silaikė. Virszininkas Abdera- 
man net negalėjo ju apsaugoti. 
Arabai jiems visiems užpaka
lin rankas suriszo ir keikdami 
nuginė tolyn. Pulkininkas su 
kapitonu ir jurininkas toms sa
vo kankynėms be murmėjimo 
pasidavė. Jiems buvo bet links
ma kad Prancūzu kariuomene 

i Arabus buvo apėmusi ir, gali
ma. sakyti, inveikusi.

— Ar atmeni norints, pulki- 
. ninke, kokia mes sziadien die

na turime? — paklausė kapito- 
. nas Briant. — Reiketu Prancu- 
■ zams szita diena užraszyti auk- 
L sinemis raidėmis!

— O, nepamirsziu amžinai 
tos dienos — atsake pulkinin- 

. kas. — Yra tai mušti garbes 

. diena, musu pergales valanda!
— Puiki diena! Tai keturio

likta Birželio. Jaucziuosiu bis- 
ki laisvesniu dabar. Musiszkiai 
smarkiai kariavo.

------ TOLIAUS BUS-------

valomo, i n • • / a I nok man rodosi kad tasai jau-i ejome but dėkingais tam ’ku-1 . , 7 J U
• Inas Arabas, kuris užsistojo užris mano gyvasti apsaugojo 

bet tiedu mus krasztan atvyko 
kaipo prieszai ir pateko musu 
rankosna. Mano tėvas ir asz 
prie anųdviejų neturime nieko 
bendro; tegul anais dviem rūpi
nasi valdžia. Jiedu yra vergu ir 
priklausancziu didiesiems ka
riauninkams. Jiedu galėtu pa- 
siliuosuoti tik iszsipirkdami.

Ar-gi galėtum juodu iszpirk- 
ti?

Pranciszkus atsiduso. Apart 
savo gyvasties jie nieko locno 
neturėjo. Nebuvo ka pradėti. 
Turėjo juodu be jokios vilties 
palikti pasižadėdamas tecziaus 
duoti jiems pagialba vėliau. 
Tiedu labai nudžiugo iszgirde 
Pranciszkaus pažadėjimus. Jų
dviejų sielose užgimė nauja

mano sunu, kuri kariauninkai 
puolėsi nužudyti, turi but labai 
geru vaikinu; juk jis Prancisz- 
ku apgynė. Tas apsireiszkimas 
man, tarsi szirdin ir kalba, jog 
mano sunaus vergija nebus jam 
per sunki.

— O tavo locnas likimas, pul
kininke? — paklausė kapito
nas. — Kokia ateitis mus lau
kia?

— Mes ir-gi nieko blogo ne
sutiksime — atsiliepe pulkinin
kas. — Esame kariszkais be
laisviais ir kaipo tokiems prie- 
szei mums nieko negali daryti. 
Juk neesame žmogžudžiais. Ir 
jeigu neklystu, dabar keliauja
me in Algiera. Ta suprantu pa
gal Arabu kalba ir matau ku-

viltis, nauja kantrybe, be ku- ripn pusėn žengiame. Algiere

— Asz nemislinu — atsiliepe | 
kapitonas, — kad mus kiton 
vieton gabentu. Ir musu sargy
biniai sztai su atyda žiūro, kas 
bus toliau. Jiems ne menkiau 
rupi szitos kovos pabaiga. Pa
sižiūrėk tiktai jiems in akis o 
tuokart suprasi. Asz mislinu, 
jog mudu ant vietos pasiliksi
me.

Kapitonas Briant turėjo tei
sybe.

Visas su belaisviais alėjas 
skyrius sustojo ir isz vietos ne
sijudino. Arabai ant arkliu sė
dėjo. Prancūzu laivai szaudy- 
dami isz kanuoliu slinko vis ar- 
cziau kraszto. Susyk nuo neku
riu laivu buvo nuleistos valtys 
ir iii anas susėdo kareiviai. Val
tis akiesmirksnyj pasuko prie 
krantu. Kol Arabai spėjo jiems 
užbėgti, Prancūzu buvo pilni 
krasztai. Kareiviu tik durtuvai 
nuo saules spinduliu žvagejo. 
Tai buvo pirmutine korpuso 
sargyba kuriaja rikavo genero
las Bertgezene Jisai savo ka
reivius vtuojaus pasuko tiesiog 
ant Arabu stovyklos. Durnai 
nuo szaudymo apklojo visas 
apielinkes. Arabai taipgi su vi
su smarkumu prieszai Francu-Į 
žus atsistojo. Galu gale tė

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiauai* Graboriut 

t: Gabiausia* Balsamuotojaa tt.

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas ■ z i o j 
apelinkeje. Bile ko- (v 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mitelius pagal naujau- ll 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialblnlnke Į| 
moterems. Prieinamos J 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S18 W. Spruce S* 

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

Bell Telefono SHSJ

* * *
Plymonte sportelei padaro 

triksu,
Kad buna juoku del visu, 

Taip kaip nesenei juoku turėjo, 
Žmonelei vos pilvu nuo juoku 

nepatrotijo,
Kaip daugiau laiko turėsiu, 

Tai daugiau apie juos 
paporysiu.

* * *
Apie Skrantus 'bomu atsirado, 

Kurie nuo pleszimu uždarbi
rado,

Del einaneziu kelia užstoja, 
Isz pinigu aprubavoja, 

Katrie in czionais pribusite,
O gerai neapsižiuresite,
Tai neteksite pinigu, 
Žiedu ne ziegoreliu.

Czionais pasielgimai nekuriu 
Lietuviu,

Tai kaip laukiniu, 
Nekurie girtuoklei didžiausi, 

Ir vagys smarkiausi, 
O ir porose nesutikime gyvena, 
Vyrai moteres nuo saves gena, 

Kasdiena raujesi, 
Ir lankei provojasi, 

Kas tik nori tai Lietuvius 
prigauna,

Tai skryneles aprabina, 
Viską ka randa tai paima 

Vienas Vilniszkis apvogė kelis 
vyrus,

Ir mane kad laimingai 
iszsprus,

Bet tuoj ji nutvėrė,
Na ir savo piktumą iszvare, 

Kaip Lietuvei užpuolė, 
Kaip budelei apipuole, 
Su bilems pasveikino,

Dorybes mokino,
Jau ka davė tai davė, 
Da ir in džela padavė.

Kur szeszis menesius atsėdės, 
Paskui paleis ir ‘kur norės 

eiti, galės.

Federal Reserve System 
IR 

Szi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

* * *
Filadelfijoj susirinko narsumų 

Kareiviu Bolszeviku, 
Ir vadus savo turėjo, 

Badai Lenina, 
Ir Leiba Troekina,

Bet Krikszczionei kare laimėjo,
Del Bolszeviku net mėlynus

brylius uždėjo,
Tai mat, ar ne bloznai Lietuvei, 

Ar-gi tai ne kvailei?

ANT PARDAVIMO.

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Namas po Nr. 533 W. Maha« 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in '‘Saulei” ofįig,

neapkenczia.Net


“SAULE ’ ’ MAtta^ov httv, PA.

Žinios Vietines
— Sausis—January jau be

veik baigėsi. Menesei greitai 
bėga ir žmogaus gyvenimas.

— Da turime užtektinai 
sniego mieste ir aplinkinėje ir 
oras smarkiai atszalo.

— Laisnus iszeme ant ap- 
eivedimo Vincas Dunseviczius 
įsž Tamakves su Margarieta 
Stutkoniute, 17 metu, 213 E. 
Centre ulyczios, isz miesto.

— Skulkino paviete aplaiko 
paszialpa nuo valdžios daugiau 
kaip 12 tukstancziai žmonių. 
In viena sanvaite pasidaugino 
net 300 kurie pareikalavo “re
lit”

-— Daugelis nariu Szv. Var
do draugystes dalyvavo ketvir
tam metiniam bankiete tosios 
draugystes kuris atsibuvo Ne
dėlioję parapijos svetainėje. 
Keli žymus1 kalbėtojai iszreisz- 
ke naudingumą tosios draugys
tes ir vakarėlis likos užbaigtas 
su pasilinksminimu.

Homer Bagenstose, apie 
63 metu, principalas vietiniu 
puiblikiniu mokyklų, mirė po 
ilgai ligai Sufbatos ryta. Buvo 
jis principalu nuo 1907 meto ir 
buvo mylėtas per visus studen
tus su kureis turėjo pažinti.

‘Ant Frackvilles kalno 
automobilius varomas per Ta- 
mosziu Glaudėti isz Mt. Carmel, 
apsivertė laike sniegines viesu- 
ios. Eleonora Szuder ir Emilija 
Naszeliunas isz Mount Carmel 
likos sužeistos kaipo ir dreive- 

' ris o Antanas Valaitis isz She- t
nandorio taipgi aplaike mažes
nius sužeidimus.

— Vela vagys apvogė szto- 
ra Regai ir Blum ant W. Cen
tre uly., pasiimdami daugeli 
ziegpreliu ir kitokiu auksiniu 
dalykų. Vagys iszmusze dideli 
langa isz kurio iszeme pavog
tus dalykus. Bledes padaryta 
gal daugiau kaip ant 500 dole
riu. Pagal palicijos nuomone 
tai' taji darba turėjo atlikti ko
ki pusbernei.

. f Palicijanto Juozo Dom- 
hrovskio brolis, kunigas Vla
dislovas Dombrovski, pęabasz- 
czius Szv. Stanislovo Lenkisz- 
ko!s parapijos, Minersvilleje, 
staiga! mirė klebonijoj ant 139 
W. Spruce uly., Minersvillej. 
Velionis kitados buvo vikaru 
czionaitineje Lenkiszkoje pa
rapijoj o 1929 mete likos per
keltas iii Minersville. Manoma 
kad staiga mirtis buvo priežas
tis szirdies ligos'.

Gilberton, Pa. f Augustas 
Juodaitis (Yoder), gerai žino
mas gyventojas czionais, mirė 
Seredoje namie. Velionis pali
ko paczia, dukteres Franciszka, 
Mare ir Aleksiene isz New Yor- 
kp ir Antanavicziene, isz Wil
liam Penn. Laidotuves atsibu
vo Sukatoje.

Girardville, Pa. — Praeita 
Ketverga kunigas Daumantas 
suriszo mazgu moterystes pana 
Helena, duktė ponstvos Jurgio 
Pužo su Mik olų Szervinsku, isz 
Shenandorio. Sesuo nuotakos 
ir brolis jaunavedžio buvo svo
tais. Vestuves atsibuvo pas tė
vus nuotakos.

Sctanton, Pa. f Mikolas An- 
tdrusziko, 21 metu, kasdamas 
anglis skylėje, staigai likos už
griautas Jessupe. Po daugelio 
valandų draugai iszkase lavona 
nelaimingo žmogaus. Tame lai
ške radosi penki kiti vyrai toje 
skylėje kada atsitiko nelaime 
bet .jie isąsigi'albejo.

ISZ WILKES-BARRE, PA. |

— Musu aplinkinėje randa-’ 
si puikus Wyoming Klonis per 
kuri banguoja puiki Susque
hanna upe, abiem pusėm auksz- 
ti kalnai ir ten gyvena sena 
graži Lietuviu kolionija. Ran
dasi daug kasyklų, fabriku ir 
szilku dirbtuvių ir kitokiu isz- 
dirbyscziu bet ant nelaimes ma-, 
žai dirba nes tik po dvi ar tris 
dienas ant sanvaites bet musu 
Lietuvei tuom neyra nusiminė1 
ir darbuojasi isz visu spėkų ir 
vis žengia pirmyn; organizuoja 
kliubus, draugystes, susivieni
jimu kuopas ir parapijas. Visi 
gyvena draugiszkam ryszyje. 
Turi ir .savo reidio stoti, turime 
taipgi daugeli geru biznierių ir 
politikierių kurie darbuojasi 
del labo savo tautiecziu. Szioje 
Klonyje randasi Jurgio mieste
lis (Georgetown) kuriame ran
dasi mažas būrelis musu tautie
cziu kurie 13-ta diena Lapkri- 
czio 1938 mete, sutvėrė Ameri
kos Lietuviu Neprigulminga 
Kliuba, ant kurio taipgi isz- 
rinkta valdyba ant 1939 meto, 
susidedanti isz sekancziu na
riu: Pirmininkas Jonas Stu.cz- 
ka, rasztininkas Kazys Bielauc- 
kas ir kasierius Kazys Matuiko- 
nis. Kliubas sparczei auga ir 
yra progresyviszku nes taipgi 
rūpinasi apszvieta savo drau
gu užraszydami keliolika laik- 
raszcziu tarp kuriu randasi ir 
“Saule” kuria visi myli ir 
skaito .su atyda. Kliubas ran
dasi po 33 Hemlock St., George
town, Pa. Ponas Bielauckas 
kvieczia visus kurie nepriguli 
prie jokio kliubo kad insiraszy- 
tu in szita kliuba kuris stengė
si pasidarbuoti del visu musu 
tautiecziu.

Belleville, Ill. f Su nuliūdi
mų turime praneszti kad musu 
senas skaitytojas Steponas Slo- 
ger, 223 N. Jackson St., 68 me
tu, staigai persiskyrė su sziuom 
svietu 7 diena Sausio, 1939 me
te. Velionis buvo per daugeli 
metu anglekasiu ir sirgo apie 
asztuonis metus. Paėjo isz 
Smilgių parapijos, Valitiszkiu 
kaimo, ‘buvo Sunum Vincento ir 
Daratos Slogiu ir pergyveno 
sziame paviete 45 metus o czio
nais gyveno per 25 metus. Pa
liko dideliam nubudime paczia 
Franciszka, po tėvais Dudule- 
vicziute, su kuria apsipacziavo 
34 metai adgal St. Louis. Taip
gi paliko szeszis vaikus, du 
sūnūs Steponą, Leona ir ketu- 
res dukteres: Julija, pati 
James Bedwell, Ona, pati S. 
Miller, Charlotta pati Clarence 
Louis ir Bernicija kuri randasi 
namie ir keturis anukus. Laido
tuves atsibuvo Sausio 11 su 
apeigomis Szv. Lukosziaus 
bažnyczioje o palaidotas ant 
Mt. Carmel kapiniu. Grabne- 
szei buvo: V. Petraitis, J. Pet
raitis, Elmer Spengler, Louis 
Dennerlion, Hugh Miller ir Jo
nas Duncha. ■

—Duktė Bernicija.
Mes nuo saves tariame silse- 

kis amžinam atsilsyje, musu še
rnas skaitytojau ir gaila kad 
persiskyrei su musu milžinisz- 
ka szeimyna skaitytoju.

GIMĖ JAUNA.

Sudžia in sena merga: Kiek 
tu 'turi metu mano szirdžiūk?

Mergina:— Dvideszimts ke
turis ponas sūdžiau.

Sudžia:— Argi tai butu tei
sybe?

Mergina:— Teip ponas sū
džiau, ba suvis jauna atėjau 
ąnt syieįo,■

ISZ LIETUVOS'
NORĖJO ISZDEGINT 

VYRO VILIOTOJAI !

AKIS |
BET APLIEJO SIEROS 

RUGSZTIMI NEKALTA
MOTERĮ.

Gruodžio 15 d. Kauno apy
gardos teismas sprendė keletą 
baudžiamuju bylu.

Pirmiausia buvo sprendžia-; 
ma keista Vilijampolės gyven
tojos Mares Jankeviczienes by
la.

Szios bylos turinys toks: kal
tinamoji nesugyveno su vyru o 
vėliau ir visai su juo iszsisky- 
re. Vyras pradėjo flirtuoti su 
Veronika Bendzevicziute. Jan- 
kevicziene buvo vyro pamesta 
su mažu vaiku ir skurdo, r vis 
dėlto ji ne tie*k pyko ant savo 
vyro, kiek ant vyro pavilioto- 
jos Bendzevicziutes. Ji nutarė 
Bendzevicziute! atkerszyti. Pa
sirinko sieros rugsžti.

Sužinojusi kad viena vakara 
Skirsnemunės gatvėje, Janke- 
vicziene nuėjo prie tu namu ku
riuose siuvėja gyveno ir atsi
stojusi lauke kol konkurente 
ateis.

Ilgai laukti nereikejo: viena 
moteris skubiai ėjo pas siuvėja 
kuria Jankevicziene palaike 
Bendzevicziute ir, pribėgus ar
tyn, pyle jai rugsztimi in veidą.

Norėjo pataikyti in akis ir 
padaryti ja amžinai akla, bet 
nepataike o nuplikino tik veidą 
ir kakla. Bet kur kliuvo tai 
rugsztis ėjo ligi kaulo.

Sužeistoji labai iszsigando, 
pradėjo szaukti pagalbos. In 
jos riksmą subėgo daug žmonių 
ir Jankevicziene buvo suimta.

Tuojau pat paaiszkejo kad 
nukentėjusieji yra visai ne Ben
dzevicziute, su Jankevicziene 
da-gi visai nepažinstama — 
Ona Gelbuogiene.

Kadangi medicinos gydyto
jas nutarė, kad Gelbuogienei 
padarytas sunkus kūno sužalo
jimas, tai Jankevicziene ati
duota teisti apygardos teismui.

Teismo posedyj pirmininkas 
kaltinamąja klausia, kodėl ji 
pasirinkus tokia žiauria kersz- 
to priemone.

— Isz didelio szirdies skaus
mo ! — sako kaltinamoji. — Ki
ti del meiles isz proto iszeina o 
asz tik sieros rugszti pasirin
kau. ..

Kaltinamoji, aszarodama, 
prasze teismo jos pasigailėti, 
turinti 12 metu valka kuris pa
tiksiąs be globos ir neturėsiąs 
ko valgyti.

Apygardos teismas Jankevi
cziene pripažino kalta ir nu
baudė pusantrų metu kalėjimo. 
Teism saleje ji buvo suimta ir 
nugabenta in kalėjimą.

NUŽUDĖ KELIU
VAŽIAVUSI ŪKININKĄ.
Juodupe.,— Kelyje isz Ro- 

iszkio in Prūseliu kaima, buvo 
nužudytas Juodupės valscz.. 
Prūseliu kaimo ūkininkas Ba- 
kanas. Ji nežinomi piktadariai 
nužudė vežime. Arklys užmusz- 
ta savo szeįmininka nakti par
vežė namo, kur iszauszus na- 
miszkiai ji rado. Spėjama, 
kad nužudymas padarytas ar
ba kersztininku arba tikslu a- 
plpleszti. Ūkininkas Bakanas 
buvo jdarbsztus žmogus aktin
gas Onuszkio pieno perdirbimo 
bendroves “Viltis” narys ir 
sziaiip ramus ir pasiturįs ūki
ninkas. Pažymeitina^ kad szįpję

apylinkėje ipanaszus nuž ady
mai nėra retenybe. Czia, ne
senai, Onuszkyje, dienos laike, 
buvo nužudytas Naujasodės 
Lukoszevicziusi. Ji nužudė 
vietiniai gyventojai: Povilas' 
Narbutas, Henrikas Paszkaus-1 
kas ir Kylius. Už szi nužh ly- ’ 
ma žmog-žudžiai teismo nu
bausti po 6 metus ir 3 metus 
sunkiųjų darbu kalejiimo. Taip , 
pat czia madoje ir sziaip m- 
vairus szmeižtai. Invairus pie-Į 
palai czia 'labai mėgiami. Yra! 
neit ir tokiu garsiu szmeižiku, 
kurie czia reto neužkabina.

TELSZIUOSE PAS MERGAS! 
LIETUVIS UŽMUSZE ŽYDĄ'

Buvo užmusžtas žydas Ka
cas Mauszas. Kacais tarnavo 
Valkinenes ir Braudes parduo
tuvėje prekių įpakuotoji!. Bai
gės kasdienini darba, nuėjo in 
S. Daukanto uly., Nr. 17 kuria
me .gyveno jo panele. . Ten su 
sitikęs žinoma muszeika Gri
ežiu Steponą. Gricinis pagrie
bęs isz tvoros atpleszta lentga
lį, kuriame buvo vinis, esą uz 
tai, kad szis buk ejes pas jo 
paczia — sugyventąją Jonaity
te. Vinis dviejose vietose Ka
cui sulindo in galva ir vienoje 
in ranka. Kazas sužeistas at
bėgo pas dakitara Lurje, pas 
kuri pradėjo silpti ir numažejo 
pulsas. Daktaras Lurje sužei
sta pristatė in Žydu ligonbute, 
km’ jisai mirė. Užmuszejas 
Gricius suimtas ir kaltu pripa
žino, bet aiszkinasi, kad norė
jęs Kaca tik primusziti, bet ne- 
užmuszti, o kad toje lentoje bu
vo vinis, tai jis tamsoje nema
tęs. Muszes Kaca todėl kad1 
radęs ji savo žmonos sugyven- 
tojos lovoje. Ta pati taipgi 
patvirtino ir jo sugyvento ja 
Jonaityte. Tas invykis sujau
dino ne tik Žydu visuomene, 
bet ir Lietuvius. Kacas Tel- 
sziuose buvo pažinstamas kai
po mandagus ir ramaus budo 
žmogus.

Gal Pažystate Juos?
Chicago. — Vladas Markelis, 

60 metu, 10411 S. Wentworth 
St., iszejas rinkti anglių likos 
pagautas per truki ir sumaltas 
ant smert. Paliko paczia ir dvi 
dukeres. Per daugeli metu jis 
dirbo ant Illinois Central gele
žinkelio.

Wilkes-Barre, Pa. — Mercy 
ligonbuteje mirė Ona Jankaus
kiene, 745 E. Northampton Av. 
Velione paliko penkis sūnūs ir 
dvi dukteres. Gyveno George
town.

Plymouth, Pa. — Mare Kuz- 
mickiene, kuri gyveno ant far- 
mos artimoje Lake Silvan mire 
ir likos palaidota ant czionaiti- 
niu Szv. Kazimiero kapiniu.

New York—Bronx. — Gerai 
žinomas visiems, Pranas Kup- 
czinskas, 50 metu, mirė plau- 
cziu uždegimu. Paliko paczia ir 
szeszis vaikus isz kuriu jau- 
'•niauses yra tik 3 metu.

Plymouth, Pa. — Agota Ri- 
binskiene, kuri gyveno ant Mc
Ginnis St., mire namie po ilgai 
ligai.

L. TRASKAUSKAS
LIETUViSZKAS GRABORIUS

Laidoja kanos numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
*20 W. Centra St., Mahanoy City 
i»«»>u.ih utį ri^Tn t ~l----- r Tlr

Gyveno Treilerije ir Pervažiavo 36,000 Myliu

G. W. Allsop ir jo motere tik ana diena užbaigė savo ilga kelione 36 tukstaneziu my
liu, iszkeliaudami isz Naujos Zelandijos ir ana diena atvažiavo in Florida. Toji kelione trau
kėsi per dvylika metu ant žemes ir ant vandens, atlankydami Samoa, Afrika, Anglija, Nor
vegija, Szvedija ir Irlandija. Allsop yra arkitektorium ir kada buvo jaunu vyru, mokinosi 
sunkei ir dirbo be paliovos o kada dastojo turtelio, nutarė keliauti po svietą. Nusipirko trei- 
leri, pridrutino prie savo automobiliaus ir pradėjo ilga kelione po svietą. Abudu turi 67 me
tus amžiaus ir yra užganadinti isz savo cigoniszko gyvenimo.

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

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

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b )S, Karalaitis Žmogus. 12.1 pus. 25e

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
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; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 pusLapiu...........35c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi Tekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isi.lins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jr.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu........................i.....................15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu ; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisf 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- 
szo paskutinis skatikas; i Juokai. 
Preke ...............................................15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................... 35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 E^zbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..................................... ...15c

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

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Koletą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
ebnu& 45 puslapiu,........ . ...  ,15c

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 brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 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. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 46 
puslasiu ...................... ..

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............................ 15c

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, me*, 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus ka- 
r.us; 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 anf 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10c

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.......................  lfie

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
ku skaitymu. Apie 100 pus.........2tw

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

No. 171 Vieniolika puiku htori- 
ju (su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25e

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
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 ........... - - - -............ .15*
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