
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

A.n American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 
circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00
To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.

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

A. Skucžas - Box 134

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULI’" 
ISZEINA KAS UTARNINKA IK PETNYCZIA

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

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No. 24 m s'frKtfeo it rate ubhoi o i t r, fa., 
POST.OFFIOK 4.8 8KCOSD CLASS MAIL MATTKEL MAHANOY CITY, PA., PETNYCZIA, 24 KOVO 1939 (FRIDAY, MARCH 24, 1939) PBbn8,,e" M 50 METAS

k? AmpriknsKITAD0S BUV0 id£ mucį inua milijonierium
ARESZTAVOTI UŽ

PADĖJIMĄ DINA
MITO PO TROKU

PALIKO TIK 56 DOLERIUS.

PERKŪNAS 
TRENKE IN

BAŽNYCZIA
VOKIETIJA ATĖMĖ KLAIPEDA Isz Visu Szaliu

PATI IR KAIMYNAS 
ARESZTAVOTI UŽ PA
DĖJIMĄ DINAMITO PO 

VYRO TROKU.

Cave-in-Rock, III. — Mrs. 
Alice Austin, 35 metu ir jos 
kaimynas, Teodoras Simmon, I 
30 metu, likos aresztavoti už Į 
nužudymą jos vyro per padėji
mą dinamito jo troke kuris su
draskė ji kone pusiau. Motere 
buvo persiskyrus nuo savo vy
ro per koki tai laika. Miss Lu- 
cine McDowell, 19 metu, kuri 
tame laike radosi su juom likos 
mirtinai sužeista ir randasi li- 
gonbuteje. Vyras buvo užve
dės teismą ant persiskyrimo 
nuo savo moteres ir tas gal ja 
pristūmė prie tokio paszelusio 
darbo.

Chicago. — Deszimts metu 
adgal Francis X. Mudd, locni- 
ninkas didelio sztoro, buvo mi
lijonierium. Popiežius Piusas 
XI-tas paženklino ji nariu Szv. 
Grigorians kareiviu ir apdova
nojo ji auksiniu medaliu už tai 
kad jis paaukavo Popiežiui 300 
tukstaneziu doleriu ant bažny- 
cziu. Bet persimainė giliukis 
Mudd’o, užėjo depresija kuri 
viską nurijo ka jisai turėjo. 
Mete 1938 mirė jis pergyvenes ' 
78 metus ir po jo mireziai pa
sirodė kad jis paliko savo liku
siai szeimynai tiktai 56 dole
rius.

LAIKE SNIEGINES 
VIESULOS.

Yuma, Ariz. — Apie ketvir
ta valanda po piet pradėjo czio
nais lytie lietus kuris persimai
nė ant ledu po tam pradėjo 
snigti. Po kokiam tai laikui gy
ventojai iszgirdo trenksmą per
kūno kuris pataikė in bokszta 
vietines Baptistu bažnytėlės 
bet mažai padare bledes. Tenai- 
tinei gyventojai yra labai nusi- 

istebėja tokiu atsitikimu ir ne- 
kurie spėja kad tai ženklas pri- 
siartinanezios kokios nelaimes 
o kiti kad tai ženklas vetrines 
nelaimes.

NUO LIETUVOS
Pats Hitleris Atplaukė ant Kariszko Laivo in Klaipeda 

Ketverto Ryta irJPaeme ta Miestą. Lietuva Visai Tame 
Nesiprieszino ir Noringai Atidavė Klaipeda Vokiecziams

ISZDIRBYSTA AUTOMOBI
LIU PADIDĖJO.

Detroit, Mich. — Wards Au
tomotive Reports skelbia buk 
iszdirbysta automobiliu padi
dėjo nes praeita sanvaite pa
dirbta 86,725 automobiliai o už
praeita sanvaite iszdirbta 84,- 
080.

ISZGAMA NUŽUDĖ DVI 
MOTERES.

Chicago. — Szimas Hryciak, 
18 metu vaikinas, prisipažino 
buk jis nužudė dvi moteres ir 
užklupo ant apie 50 moterų ir 
merginu in laika 18 menesiu. 
Pirmiausia iszbjaurindavo sa
vo aukas po tam jas apiplesz- 
davo. Nužudytos yra Berta 
Meyer, 67 metu, kuria pasmau
gė ir Karolina Schenke, kuriai 
sudaužė pakauszi su pieno bon- 
ka. Kitos moteres ji pažino ant 
paiicijos karpo ju užpuoliką ir 
subjaurintoja.

400,000 WPA DARBININKU 
BUS PRASZALINTI NUO 

DARBU.
Washington, D. C. — WPA 

darbo administratorius ap- 
reiszke kad pradedant nuo 3 d. 
Apriliaus, valdžia praszalins 
nuo darbu apie 400 tukstaneziu 
darbininku. Pennsylvanijoj bus 
praszalinta apie 36,000; New 
Jersey 14,000; Maryland 2,000 
ir Delaware 500.

Prezidentas stengėsi aplai- 
kyti da 150 milijonu doleriu 
kad užlaikyti kitus darbinin
kus prie visokiu darbu lyg 1 
Julajaus.

KONE ISZDURE SAU AKIS.
Chicago. — Povylas Snarski, 

49 metu, taisytojas rakandu 
kotelyje, kone visiszkai iszdu- 
re sau akis su peiliu. Kada ji 
nuvefže in ligonbute, pasakė jis 
kad daugiau nenori matyt svie
to nes jau už daug prisižiūrėjo 
ant visokiu vargu ne tik Euro
poje bet ir czionais Amerikoj. 
Snarski yra Lenku, pribūda
mas in Amerika 1900 mete.
Daktarai iszgialbejo jam viena 
aki bet kita visai iszdurta.

LAIKE PINIGUS STIKLINĖ
JE BONKOJE; VISI DINGO.

Rochester, N. Y. — Antanas 
Zobielski czedino savo pinigus 
ne banke tik stiklinėje bonkoje 
(jar) kuris buvo padirbtas isz 
mėlyno stiklo kuri laike skiepe 
ant lentynos. Kada Antanas ra
dosi darbe, atvažiavo Žydelis 
skudurninkas kuris taipgi pri
iminėjo senas bonkas. Jo pati 
Agnieszka surinko senas bon
kas ir pardavė skudurninkui už 
kelis centus ir bonka kurioje 
radosi Antano pinigai, viso 
apie 700 doleriu.

Tik ant rytojaus Antanas pa
žemino kad jo “banka” nesira
do ant lentynos ir šukele dideli 
riksmą. Antanas su paezia nu
važiavo pas skudurninka bet 
t asai pasakė kad pardavė bon-l 
kas in fabriką. Nuvažiavo ir in 
tenais bet bonkos nesurado po 
keliu valandų jeszkojimo ir pi
nigai dingo. Antanas pranesze 
apie savo nelaime palicijai ku
ri pradėjo tyrinėti Žydeli bet 
tasai užsigynė kad nerado pi
nigu bonkoje ir nieko nežinojo 
apie juos.

SZUO ISZGIALBEJO SENU
KUS NUO MIRTIES.

Gordon, Ill. — George ir Ed
na Kelsey, vyras turintis 68 
metus o jo motere 60 metu, lai
ke szalczio užpylė anglių in pe- 
cziu bet užmirszo uždaryti du
reles ir nuėjo gult. Nuo pe- 
cziaus priėjo pilnas kambaris 
gazo.,Szuo būdamas lauke pra
dėjo staugti ir loti. Nepapras
tas pasielgimas szunio atkreipė 
atyda kamynu kurie dasiprato 
kad turėjo įkas tokio nepapras
to atsitikti, atbėgo prie duriu 
kurias iszverte surasdami abu
du senukus pusgyvius. Likos 
greitai paszauktas daktaras ir 
ambulansas ir senukai likos nu
vežti in ligonbute kur likos at
gaivinti in pat laika.

Paskutines Žinutes

3,738 ATEIVEI APLAIKE 
SENATVĖS PENSIJAS.

DAUG KARALIŲ PRIBUS 
ANT NEW YORKO 

ISZKELMES.
New York. — Kada atsida-

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- rys New York o Svietine Iszkel- 
vanijoj 3,738 ateivei aplaike 
paszialpa nuo valdžios kaipo 
senatvės paszialpa aplankyda
mi apie 78 tukstanezius doleriu 
laike Sausio menesio. Naujos 
tiesos nereikalauja kad ateivei 
pristatytu Amerikoniszkas po- 
pieras kaip tai seniau reikėjo !]iszko sosto Mikolas, isz Rumu- 
padaryti. Viso taji menesi isz-|nijos. Taipgi ketina atlankyti 
mokėta seniems žmoniems pen- paroda daug žymiu ypatų isz 
pi jos apie du milijonai doleriu, visu daliu svieto.

me tai ketina ja atlankyti se
kanti Europiszki valdytojai: 
Anglijos karalius Jurgis VT su 
paezia Elzbieta, karalaitis Olaf, 
inpedinis karaliszko sosto Nor
vegijos ir jo pati, kunigaiksz- 
tiene Morta ir inpedinis ikara-

Bismark, N. D. — Mission 
upe iszsiliejo isz savo lovio už- 
liedama daug žemes. Apie 200 
Indijoniszku szeimynu turėjo 
jeszkoti saugesnes vietos.

Los Angeles, Calif. — Poni 
Rooseveltiene pasakė czionais 
kėlės kalbas. Kas tokis užmanė 
kad ja paskirti kaipo kandida
te ant prezidento bet Roosevel
tiene apreiszke kad moteres 
vieta yra kuknioje. Kodėl poni 
Rooseveltiene ne sėdi kuknioje 
bet tik laksto su prakalbomis ?

Philadelphia., Pa. — Hermo- 
nas Petrillo, kuris badai nutru- 
cino apie deszimts žmonių už 
ju insziurenc, likos iszrastas 
kaltas ir bus elektrikiuotas.

Harrisburg, Pa. — Ana die
na perejo bylas kad visi ateivei 
turi užsiregistruot ar jie czio
nais butu szeszis menesius ar 
szeszis metus.

Miami, Fla. — Pana G. Des- 
wysen, 30 metu, isz Detroito, 
iszszoko per lanka isz kotelio 
isz vienuolikto laipsnio. Visi 
kaulai suteszkejo kūne.

Tokio, Japonija. — Vienas 
isz smarkiausiu drebejimu že
mes kokis atlankė Pietine dali 
Japonijos in laika penkių me
tu atsibuvo czionais, kuris su
ardo visus telegrafus ir telefo
nus, kaipo ir daugybe namu. 
Kiek žmonių pražuvo, tai da 
nežine, nes negalima aplaikyt 
isz tenais žinių, isz priežas
ties sutrukusios komunikaci
jos. ,__

Paveikslas nutrauktas isz oro per eroplana mums perstato miestą Klaipeda.

Kaunas, Lietuva. — Lietuva' 
buvo priversta atiduoti Klai
peda po 20 metu, nes buvo prie 
to priversta arba turėtu nuken
tėti ateityje. Dabar Lietuva pa
siliko be marines pristovos. 
Trys Lietuviszki ministerei nu
lėkė eroįplanu in Berlina pasi- 
raszyti ant atidavimo gervalei 
Klaipėda ant sekaneziu iszly- 
gu:

1— 'Klaipeda pasiduos be jo
kiu iszlygu.

2— Lietuva gales naudot pri- 
stova kaipo laisva pristova.

3— Vokietija pirkines Lietu- 
viszka tavora kaip kiauszinius, 
sviesta, bulves, medžius, linus, 
skūra, kiaules ir arklius.

Tokiu budu Vokietija apžio
jo Klaipėda kuri susideda isz 
150,000 žmonių ir užima 1,099 
keturkampines mylės ploto že
mes kuria 

120 metu.
daugiausia

Vokiszki 
beganezius Žydus ir kitus pa
bėgėlius kurie bego in Lenkija. 
Lietuva pradėjo isztraukinet 
savo kariuomene isz Klaipėdos

■likos

ir apszauke kariszkas tiesas poj jaigu Hitler’is bus alkanas ant 
visa Lietuva kad nekiltu sumi- 
szimai tarp žmonių.

Hitleris atplaukė ant karisz
ko laivo in Klaipeda apimti 
miestą su didele paroda.

Visi valdiszki namai 
užimti per Vokieczius.

Londone kalbama kad jeigu 
Lietuva nebutu sutikus ant ati
davimo Klaipėdos gervalei in 
ketures dienas tai Hitleris ke
tino užimti visa Lietuva po sa
vo padu.

Visi dalykai kurie ketino bū
ti rodomi ant Svietines Iszkel- 
mes New Yorke buvo sugraži
nami adgal in Kauna nes isz 
priežasties staigios permainos 
pristovos Klaipėdos nebuvo ga
lima juos sudėti ant laivu.

Lietuvos, tai nesitikęs pagial- 
bos nuo Tautos Ligos, ne 'kitu 
vieszpatyscziu, o tik vienatine 
ju pagialba yra Lenkija. Lie
tuvei geidžia užlaikyti Nepri- 
gulminga Lietuva, tai geriau 
susivienyt su Lenkija, ne kaip 
su Rusija. Tasai užmanymas 
ne yra labai platinamas nes isz- 
mintingi Lietuvei abejoje, kad 
tokia agitacija sziuomi laiku 
but didelis pavojus, nes randa
si daugelis tokiu, kurie nepri
tartu tam užmanymu nes turi 
didele neapikanta prieszais 
Lenkus.

Lietuva valde per 
Klaipeda susidėjo 
isz Vokiecziu.

kareivei sulaikė

LIETUVA GEIDŽIA 
SUSIJUNGTI SU 

LENKIJA

Klaipeda (Memel).,— Lietu- 
viszkas gubernatorius apszauke 
kad 25 diena Kovo, bus su- 
szaukta taryba kuri susidės 
daugiausia isz Naziu ir badai 
Neumanas bus iszrinktas glo
bėju ant Klaipėdos.

ĄDOLPH HITLER

NES YRA PAVOJUI, KAD 
IR JIEMS TAIP ATSITIKS 

KAIP SU CZEKOSLO- 
VAKIJA.

London, Anglija.,— Telegra
mas prisiunstas isz Kauno pra- 
nesza, buk Lietuvoje prasipla
tina krutėjimas, kad susivienyt 
su Lenkija. Didelis skaitlis 
Lietuviu kurie geidžia gero
ves del Lietuvos, yra baimėje, 
kad Lietuva gali papulti in na
gus Hitlerio kaip atsitiko su 
Czekoslovakija. Yra jie tvir
tais, kad Hitler’is neužilgio 
sieks paskui Klaipėda, o kada 
tai iszpildys, ne bus užganady- 
tas isz tojo miesto bet norės 
apžioti visa Lietuva. Gerai
vėlinanti Lietuvai žino kad site szita straipsneli.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

42 VAIKAI PRIGĖRĖ KADA 
LEDAS SULUŽO LAIKE 

CZIUŽINEJIMO.
Varszava, Lenk. — Ketures- 

deszimts du vaikai ir mergai
tes prigėrė ežerelyje ant kurio 
cziužinejo netoli Krzemienco 
miestelio. Matyt kad ledas bu
vo per plonas užlaikyti toki bu
ri vaiku ir sulužo. Kelios da- 
raktorkos isz mokyklos kurios 
radosi su vaikais, iszgialbejo 
keturis. Duota žinia aplinki- 
niems gyventojams kurie subė
go iszgialbeti lavonus vaiku. 
Kada tėvai dažinojo apie nelai
me, buvo neiszlpasakytas deja
vimas ir verksmas. Laidotuves 
atsibuvo vienoje dienoje ir ant 
tu paežiu kapiniu vienoje duo
bėje o kada tėvai atsikvotes 
nuo liūdnumo, ketina sudėti 
pinigu ir pastatyti dideli stovy- 
la ant ju atminties.

BRAZILIJOJ MIRĖ SENAS 
MATUZELIS.

Sao Paulo, Brazilija. — Ant 
vienos fanuos, gubernijoj Sao 
Paulo, mirė senukas kuris susi
laukė puikaus amžiaus 131 me
tu. Buvo tai nigeris Armino 
Jose Lopez kuris paliko naszle 
turinti 101 metu ir devynis vai
kus. Senukas per visa savo gy
vastį mylėjo gerti vyną ir .lan
kei rūke pypke. Isz jaunu die
nu buvo nevalninku po tam da
lyvavo keliose 'karėse.

ARGENTINISZKI ŽMOG- 
EDŽIAI SUVALGĖ 

VAIKUTI
Buenos Aires, Argentina. — 

Aplinkinėje Las Delicias de 
San Miguel, gubernijoj Salta, 
du Indijonai pavogė beturiu 
metu vaikiuką Virgilijo Gomez 
kuri baisei nukankino ant 
smert po tam iszkepe ji ir su
valgė.

Iszsiunsta palicija paskui 
žmog-edžius ir ant galo pasise
kė juos suimti, nuszaudami 
abudu norints gana stengėsi 
juos suimti gyvus. Yra tai re
tas atsitikimas kad lenais In
dijonai užsiiminėtu žmog-edys- 
ta ir tas labai sujudino aplin
kinius gyventojus.

— Fabrikai szluotu pa
dirba kožna minuta po 60 
szluotu ir szluoteliu del dra
panų.

— Amerikoniszkas pasztas 
turi sunaudoti kas minuta po 
20 galonu gazolino, kad prista
tyti žmoniems ju paszta.

—■ Pakol szita minuta pe
reis tai 60 doleriu vertes viso
kiu kailiniu yra atgabenta isz 
Kinu. Kone 100,000 telefonu 
kalbu buna szaukiamos po visa 
svietą. Devynios operacijos 
buna padaryta ligonbutese
Amerike, pakol jus perskaity-|rius nuo užvilktu taksu nuo sa

vo padonu. ______ —•

SURADO FARAONO SIDA
BRINI IR AUKSINI 

GRABA.
Kairas, Egiptas.,— Profeso

res Pierre Montet, isz Stras
burg’o Universiteto, apgarsino 
buk jisai su savo draugais su
rado kapa Faraono Psou Sen 
Nef, paskutinio valdyto jaus 
Egipto, kuris vieszpatavo 950 
metu priesz užgimimą Kris
taus. Grabas tojo valdytojau® 
yra padirbtas isz czisto sida
bro, o vidurinis grabas isz auk
so puikei papuosztas. Kapa 
surado artimoje Sanelhagr, 
prie Niliaus upes.

— Suv. Vals., iždas suren
ka kožna minuta po 155 dole-
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redaktoriaus kojos labai szal- 
tos.Kas Girdėt______________________ Tūlas tilozofas karta iszsita- 
ro buk žmogus skiresi tuom nuo 
... .   ......giau bijosi 
sarmatos ne kaip ugnies.

Vienam patogumo parlorije

Didžiausias Vyrukas 
Ant Svieto

Tankei girdime, 
žmonių kad tokis ar tokis vy- . 
ras yra tikras lepsze, kad visa
me prigialbsti savo paežiai na
miniam darbe ar kuknioje, 
ypatingai jeigu toji turi daug 
darbo?”

Prigialbeti paežiai mazgotie 
i orielkas kuknioje ne yra jokia 
sarmata ar nužeminimu, nors 
jis butu mokycziausiu profe
sorium.

Tasai klausymas buvo svars
tytas ant suvažiavimo ana die
na Filadelfijoj ant Womens 
Federation of Labor kurios už
baigė universitetus ir kolegijas. 
Poni Kliša Moyer, isz Bostono, 
motina asztuoniu vaiku ir pir
mininke tosios draugavęs, isz- 
dave atskaita kas kiszasi pro
fesijos ir vedusiu poru gyveni
mo.

Poni Moyers pristatė dava- 
dus kad daugelis studentu uni
versitetuose mokinasi kaip isz- 
virti valgi kad galėtu prigial- 
bet savo pacziulems ateityje.

Bet sziadien užėjo kiloki lai
kai ir neužilgio daeis prie to 
kad lygiai vyras su motere 
dirbs isz vien prie visokiu na
miniu darbu ir iszauklejimo 
savo vaiku.

Galybe ir pono namie jau 
praeina. Vedu sis gyvenimas 
pradeda būti daugiau taip po
ru kaipo draugyste kurioje vy
ras ir motere turi dirbti isz vien 
ir prigialbet vienas kitam kae 
butu laimingi ir turėtu pasek
me gyvenime. — Tiktai pas mus 
Lietuvius vyrai mano kad mo
tere turi būti jo nevalninke vi
same.

nuo piktu(beždžiones kad daugi

apėmė visa parlori. Kilo nepa
prastas sumiszimas tarp mote-j 
relių kurios buvo apteptos te-' 
palu, plaukai suraityti ir pus
nuoges, nubėgo in viena, kanl- 
pėli ir nenorėjo judintis isz vie
los “tokiam, padėjimo” kad 
neturėti sarmatos nuo žmonių. 
Ugnagesei turėjo jas priversti
nai iszvaryti laukan. I

'Combe Hay, Anglijoj, mire 
žmogus turintis 89 metus am
žiaus, Jurgis Smart, žmogus 
kuris buvo nuo daugelio metu 
didele mintis del daugelio dak
taru isz viso svieto.

Nuo jaunystes vede jis nepa
prasta gyvenimą. Kaipo mažas 
vaikutis apsirgo jis liga kuri 
permaine jo akis. Negalėjo jis 
nieko matyti dienos laike tik 
naktimis. Važiuodavo automo
biliam naktyje, skaitė ir dirbo 
viską be jokios szviesos, ėjo 
pasivaikszczioti tamsumoje ir 
žodžiu, darydavo viską ta, ka 
žmones naktimis negalėjo da.- 
ryti be szviesos. Jis niekad ne- 
apsipaeziavo, mokinosi visokio 
mokslo ir kalbėjo keliomis'kal
bomis. Mirė jis ana diena palik
damas gana dideli turteli kuris 
teko tolimam giminei.

TIK VALGYK
VAIKELI DUONA

■ SU MEDUM

ūkininkas, turėjo.vienturti su
nn ir jo mokslan leisti gailėjo
si. Tas sūnūs augo kaip girioje 
— iszdyko, tėvu klausyti neno
rėjo. Sunku buvo tėvams, kad 
vaikas taip neklauso. Kad bu-

Sztai 22 metu didžiauses vy
rukas ant svieto, Robertas 
Wadlow, isz St. Joseph, Mo., 
kuris vos ana diena galėjo per
eit per duris sūdo kur jis turi 
teismą priesz viena daktarisz- 
ka laikraszti, kuris ji apšmeižė. 
Robertas yra asztuoniu pėdu ir 
asztuoniu coliu augszczio. Ba
dai da jis nepaliove augti.

Kaip Nedorus Vaikai 
Pasielgė su Senu 

Arkliu

I PER 7 DIENAS IN LIETUVA
Toji tėvo dovanota laimei Puikiuoju, pasaulyje greieziausiu laivu “QUEEN MARY” 

Ekspresiniai plaukimai per Cherburga 
QUEEN MARY ... 7 ir 21 Balandžio 

AQUITANIA . 1 ir 15 Balandžio

Specialiszkos Ekskursiniai Iszplavkimai: 
Laivu QUEEN MARY............. 10 Gegužio.

Laivu AQUITANIA ... .17 ir 31 Gegužio.
14 ir 28 Berželio. 15 Liepos

din ir pasirodė kad tėvas ski
ria jam valgyti duona su me
dum.
amžinai pasiliko jo atmintyje.
Ir vėl levas, isztieses savo su-

palaimino sunn ir pasakė:

dum... — ir užmerkė savo akis.
Po tėvo laidotuvių sunui vis! 

szirdije plake labiausia tie te-| 
vo žodžiai: “Valgyk duona su 
medum...”

Parsiveszkite savo gimines! Reikalaukite 
veltui knygeliu: “Kaip parsiveszti savo 
gimines isz Europos.

Kinuose ii' Japonijoj mergi
na negali sau pasirinkti gerva- 
lei vyra, tiktai buna priversta 
ant isztekejimo per tėvus arba 
gimines, 'žodžiu sakant, parduo
da ja del vyro. Isz tos priežas
ties atsibuvo ana diena Kvan- 
cziu-yen, Kinuose, baisi savžu- 
dinsta kuri sujudino progresy- 
viszkus gyventojus.

Septyniolikos metu patogi 
mergaite, iszauginta per sena 
kazirninka ir rūkytoja opium, 
likos parduota senam žmogui 
kuris jau turėjo viena paezia. 
Mergaite melde su aszaromis 
savo globėjo kad susimylėtu 
ant jos bet senis neturėjo mie- 
laszirdystes ir viską parengė 
ant svodbos. Kada nuotaka ne- 
sze grąžei parėdyta, ant kėdės 
už palu, pas jos busimaji vyra, 
mergina nematant niekam tu
rėjo paslėpus in savo placzia 
rankove britva. Pribuvę in na
mus vyro, tarnai atidarė dure
les krėslo ir rado vietoje gyvos 
merginos, jos lavona, nes persi- 
pjove gyslas savo ranku.

Dabar reformatoriai spiresi 
nuo valdžios kad permainytu 
tiesas kurios duoda tėvams, tie
sa pardavinėti savo dukreles 
■vyrams kuriu neapkenezia ir 
turi už ju priverstinai teketi.

Matyt kad 'Amerikoj randa
si užtektinai pinigu nes kaip 
laikraszcziai garsina tai ana 
diena iszplauke isz New Yorko 
Francuziszkas laivas “Nor-' 
mandie”, kuriame radosi 743 
pasažlerei kurie plauke in Indi
ja ir pietinius Amerikoniszkus 
pakraszczius. Yra tai viena isz 
brangiausiu kelionių. Laivines 
kompanijos apskaito buk tieji 
pasažierei iszduos apie milijo
ną doleriu vientik už laivakor
tes. O priek tam kiek iszduos 
ant visokiu smagumu?

Jeigu žmones taip keliauna 
tai yra ženklas kad Amerikoje 
da randasi pinigu ant tokiu 
puikiu kelionių.

Kam priguli suszildyt 
laike žiemos? Ar motere 
tai padaryt, kuri pirma

lova 
turi 
eina 

gult ar vyras, kuris pareina isz
darbo namo vėlyvu laiku'?

Isz tojo kivirezo kilo tarp vy
ro ir moteres Jacksonu, mieste 
Spartansville, Pa., nesuprati
mas kuris abudu austume in 
fiuda jeszkoti persiskyrimo. 
Kaip sūdąs ta j i klausymą isz- 
risz tai visi yra akyvi dažinoti 
ir pagal jo nusprendimą elgtis. 
■— Ir mes geistame žinoti nes

Sztai ka neiszmintingas juo
kas padare Szimanui Rosen- 
wick, isz New Yorko. Žmogelis 
buvo malszaus budo ir mylimas 
nuo visu bet turėjo tik viena 
bloga paprotį: mėgdavo lankei 
iszsitraukt ramybes. Ana diena 
užsigėrė gerai ir pabudo jis ka
lėjime; nemažai nusistebėjo nes 
tai buvo jo pirmutinis tokis at
sitikimas kad rastųsi kalėjime, 
tuojaus isz'baimes paszauke:

Kur asz esmių?”
“Kalėjime” — atsake kiti 

kaliniai.
Rosenwick pradėjo verkti 

kas labai prajuokino kitus ka
linius kurie nutarė pasijuokti 
da daugiau isz nelaimingo žmo
gelio.

“Už ka mane czion pasodi
no?” — jis paklausė.

“Už žudinsta,” — atsiliepe 
vienas isz kaliniu.

Balsei susirūpino žmogelis o 
kada kiti kaliniai užmigo, Szi- 
manas, manydamas kad būda
mas girtu jis tikrai papilde ko
kia tai žudinsta, pasikorė ant 
savo diržo.

Palicija ji uždare kalėjime 
tiktai kad iszsiblaivintu ir ke
tino ji ant rytojaus paleisti.

Matote kad ne visados neisz- 
mintingi szposelei iszeina ant 
gero nes no visi žmones yra 
vienokio budo.

Gaspadorius turėjo arkli, sena, 
Keike vaikai kad jis stena, 
Vaikai' nuolat lazdom pliekė, 
Botagais per galva sieke. 
Atėjo senis, kaip jie sake, 
Ilga nosis kaip ta žvake, 
Padek Dieve, vaikam tarė, 
Ka-gi arklys jum padare?

> Tie atsake: dėkui dėde, 
Kad ji butu vilkai’suėdė," 
Jaunas buvo labai greitas, 
Dar paseno kai]) tas metas. 
Kaip prisieina juoni važiuoti, 
įteikia peili rankoj imti, 
Rambus sterva — kieto kūno, 
Jo notura po perkūno.
Sesuo lauko nepagauna, 
Daigi ji vilkai papjauna, 
Tegul perka ji čigonai, 
Įlydai arba vargo ponai.
Mum su sterva gyva beda, 
Dykai aviža tik suėda, 
Sztai vaike, manos klausyk, 
Nemuszk arklio ir netasyk. 
Arklys yra senu metu, 
Norints ir butu be. dantų, 
Jaunas buvo procevojo, 
Kaip paseno tai nustojo.

(Isz tos daineles galima pri
lygini gyvenimą Lietuviszko 
redaktoriaus, kuris kaip tas ar
klys dirbo pakol jaunas o ant 
senatvės neranda sau malszaus 
kampelio ir niekas jam aut se
natvės neprigialbes. —R.)

laukan darbininku pažiūrėti, 
kai]) ten dirba; tai sūnūs atsi
sakydavo eiti. Motina jam val
gio neintaikydavo. Viena karta■ 
motina jam sukirto kad nesikė
lė isz lovos valgyti, tai sunirs 
užpykęs nesikele per visa die
na ir visai nevalgo. Užeidavo 
tėvams rūpestis apie savo vai
ko iszdykima, kalbėdavosi kaip 
bus kai iszaugs, kai]) reiks jisai 
suvaldyti. Tėvas, kaip tvirtes
nes szirdies, ramindavo motina 
kad per daug nesirūpintu — sa
kydavo: kai užaugs, tai pames 
ir bus protingesnis, kitu gedin- 
sis ir visgi musu senatvės pa
gailės. Sūnūs sulaukė 17 metu, 
tėvas paseno, dirbti nepajiege 0 
sūnūs vis nepasitaise; tėvas 
dirbti negalėjo, nustojo sveika
tos, atsigulė mirtinai! patalan 
— sunui baugu pasidarė kad ie
vas neiszgis.

Viena ryta, kada tėvas jau- 
■ tesi jog jau reiks skirtis su 
sziuo pasauliu, liepe parvežti

, kunigą.. Kaimynai parvežė isz.

nui st oti ūkininkauti. Reikia į 
valdyti visas iikes, nors sunku j 

įbuvo, bet ka darys, kad tėvui! 1 ' . . Iprižadėjo klausyti motinos.. 
Prikeldavo ji motina priesz I 
saules tekėjimą eiti prie darbo, 
dirbo kaip galėdamas, niekam 
nerugojo, niekam neiszmetine- 
jo savo vargo.

Viena ryta sūnūs, eidamas 
anksti prie darbo, sumanė pra- 
szyti pas motina kad jam paga
mintu duonos su medum — tė
vas liepe.

— Motin, sutaisyk man pus- 
ryczius: duonos su medum. Ži
nai, kaip tėvas liepe.

— Žinai, vaikeli, kaip liepe, 
bet tu neiszmanai.

— O delko asz, motina, neisz- 
manau ?

— Taip, asz tau paaiszkinsiu.
— Paaiszkink, motina mano, 

asz busiu dėkingas visados už 
tai.

— Reikia, vaikeli, tik dirbti, 
prakaituoti, tai vanduo ir duo
na bus, vaikeli, tai]) gardi, kaip

Dėlei tolimesniu informacijų kreipkitės in 

t CUNARD WHITE STAR LINE
25 BROADWAY, NEW YORK

SŪNELIS
Dabartinis Gyvenimas Rusisz- 
ku Vaiku Po Sovietu Valdžia.

netolimo bažnytkaimio kunigą, su mecium, tik dirbti netingėk.
aprūpino szventais sakramen
tais, pasidaro tėvui kiek ra
miau, tada pasiszaukes stinu ta
rė:

— Sūnau mano! matai kad 
jau man reiks skirtis su sziuo 
pasauliu; buk darbsztus, mano 
iiipodinl, klauSj’k motinos.

— Klausysiu, teveli, kad tik 
iszgytum, — pro aszaras tarė 
sūnūs.

— Ne, vaikeli, asz jau neisz- 
gysiu. Matai, mano gyslose 
kraujas jau ręcziau musza ir 
szaltas prakaitas mane pila. 
Reiks jau man eiti amžinam gy
venimam Tik tu, vaikeli, turi 
dar pasilikti ir vargti, kad ga
lėtum ka gero sau užsitarnauti 
dangaus karalystėje. Rūpinkis 
žmoniems ka gero padaryti kad 
po mirties tave minėtu.

Kiekvienas žodis sunui sėdo 
szirdin o prigijo amžinai atmin- 
cziai. Riedėjo jam aszaros per 
jauna veidą.

— Ko nusiminei, vaikeli. Ar 
klausai mano žodeliu? Ar my
lėsi motina?

— Mylėsiu, teveli, mylėsiu...
— Tai valgyk duona su me

dum.
Tie žodžiai puolė sumins szir- ant savo padabinimo.

— Nubudo isz karto sūnūs 
bot vol jam pasidarė ramu, 
linksma, kad tai pati duona pa
sidarys gardi, kaip medus. Dir
bo, prakaitavo, atminės tėvo 
žodžius: “Valgyk duona su me
dum.’’ Ramu jam buvo, nepai
so vargo ir prakaito. Lszaugo 
doras žmogus ir niekam nuo
skaudos nedarydavo. Visu bu
vo gerbiamas ir mylimas, gerai 
vede ūki. Iszauges pramoko 
skaityti knygas, laikraszczius.

Kas tėvo—motinos neklauso, 
Tasai valgo duona sausa.

MOKĖJO GERAI 
ROKUNDAS.

— Ar tu Mikai skaitei apie 
tai kad kožnas stiklelis mun- 
szaines sutrumpina tavo gyvas
tį ant keturiu valandų ?

— Ne tik skaicziau bet ap
robavau pats kad manes jau ne
siranda ant svieto trys metai

— Nežiūrėkite kas uždirba, 
pinigus, bet Amerikoniszkos 
moterėlės iszduoda po 5 tuks- 
taneziuis doleriu kas minuta

Jaunas Aktorius Mokina Savo Aktorius

Gilus provincijos užkampis: ■ 
ne vieno milicijanto. Ant kru- , 
vos plytų likusios nuo sugriu- ] 
vusio namo gulėjo mirtinai gir- ' 
tas vyriszkis. Ties girtuokliu, i 
kojukes surietęs, sėdėjo vaiku- j 
tis ir kartkartėmis, lyg ko bijo
damas, trukeziojo vyriszki už ■ 
rankoves.

— Teveli, a teveli!
Vyriszkis buvo girtas ir gu

lėjo kaip negyvas, nes in vaiko 
“balamutijima” ne vienu žo
džiu, ne vienu judesiu neatsake.

— Ko tau reikia, vaikeli, ar 
tai gal tėvas jis tau ? — paklau
sė pro szali praeidama su ap
skretusia skarale apsigaubus 
moteriszke.

— Taip, tėvas — pro verks
mus atsake vaikas. — Motute 
pasiuntė jeszkoti in aludes, 
kad isz jo pinigus kas isz kisze- 
niaus neisztrauktu. O jis nusi
gėrė. ..

— Ir kas ežia dabar darosi?
Ir kas-gi ežia darosi, — szau- 

ke antra praėjusi moteriszke.— 
Geria lyg proto neteke. Kaili 
lupti reikia tokiem girtuok
liam.

— Kame dalykas ? — klausi
nėjo prieja ir susidomave pi- 
liecziai.

— Ligi ve, — nusigėrė tėvas 
o sūnelis greta sėdi ir saugoja 
kad nepavogtu.

— A, dabar tai labai galimas 
daigtas! Ana mes, rodos “abs
tinentai” žmones ir tai užper
nai prosą pas mus pavogė...

— Ar tai szis vaikas jo sū
nūs? O Vieszpatie!... — dūsavo 
sena bobele.

— O ka —*ar tai jau darbo 
žmogus ir iszsigerti visai nebe
gali — už girtuokli užsistojo 
vienas' vyriszkiu.

Tuoj visos susirinkusios bo- 
belkos kartu užsipuolė!

— Iszsigerti nebegali! Jums 
eržilams kad tik lakti, kad 
jus nusprogtute! Mes namie tu
rim ir skalbti ir vaikus auginti 
o jums tai tik karezemos rupi... 
Ten tik ir valkiotis jums...

— Reiketii ji namo parvesti.
— Kaip tu ji, žmogau, parve

ši, kad ant kojų nepastovi...
— Vaikeli, o tu ar senai su

pasiimk...
— Na, žinoma, pasiimk. Na

mie senai, turbūt mama laukia ?
— Mamyte nuo pat ryto sėdi 

nevalgius...
— Na, duoksz szen, brolau, 

veskis szonu — ir tuoj deszimts 
ranku pradėjo girtuoklio kisze- 
niu revizija daryti. Girtuoklis 
ka tai per nosi sasu murmėjo ir 
lyg gindamas, mostelėjo ranko
mis.

— Kad tik jis nemusztu ma
ne, — iszsigandes patarė vai-, 
kas. — Asz priesz jums atei
siant pinigus norėjau iszimti 
bet jis nesidavė!...

— Nieko, nieko, — suramino 
ji ežia pat stovintieji. — Reika
lui isztikus mes ji sudrausim ir 
neduosim tavęs skriausti. Na, 
dar trinyeziu kiszenius reikia 
“iszvalyt.”

Be apgraužtos silkes galvos 
pusiau “negyvėlio” kiszeniuo- 
se viso buvo sužvejota vienas 
rublis septynesdeszimt septy
nios kapeikos variu. Pinigus 
suskaite ir inteilke vaikui. Gir
tuoklis vėl ka tai sau per nosi 
pradėjo murmėti.

— Na taip, — tai bus kur kas 
tikriau... Begk, vaikeli, grei- 
eziau pas motute... Ba ežia ir 
isztikruju apvogs dar kas... 
Kaip tai galima...

— Kepure, kepure tėvo pasi
imk dar, — isz minios kas tai 
patarė. — Kepure irgi kas nors 
gali nusmaukti. Ot, isz sauju- 
kes pinigus susipilk dabar in 
kepure. Ir mamute atsivesk 
czion... Ana ve, matot, kaip 
linksmai net pasiszokinedamas 
nubėgo namon...

— Ka ir szneketi... Tai vis 
nors durnai parnesz... — kalbė
jo vienas Įeitam skirstanties.

Vaikiuksztis nubėgės už kam
po pasislepes, pinigus isz kepu
res persipyle in savo szvarkelio 
kiszenius ir užsidėjo “tėvo”

i kepure. Kepure jam netiko: 
per plati buvo. Ja numėtė jis įn , 
grabe. Nutveręs savo kiszenius 
paczerszkino dar varinius.

; — Gerai! — pamanė jis.—
1 Tai jau sziadien antro girtuok

lio kiszenius iszvaliau. Papiro-
. tams ir kitiems galams už

teks... Ar dar nesimato kas pa- 
naszaus ? — Ir jis pasižvalgė 
aplink save, jeszkodamas tokio 
pat beviliojanczio girto “tę-

— Nuo pat ryto — atsake 
vaikas. — Šziryt iszdave jiems 
aiva, sziryt ir gerti pradėjo... 
Bijau apvogti gali. Paskutinius 
pinigus isztrauks.

— Tai labai greit gali pada
ryti. Milicijos pas mus juk ne-

— Tu sztai ka padaryk, vai-
Jimmy Griffin, szesziumetu vaikiukas, isz Brookline,Mass., yra gabus vaikelis neskeli, — pagaliau dasiprotejo 

sutvėrė savo kompanija aktorių kuriuos mokina szokti, dainuoti ir kitokius perstatymus, vienas isz susirinkusios minios. 
Jimmy neyra nžganadintu isz vienos akforkos ir jai paliepia szokti kaip jis mokina. — Tu pinigus isz jo kiszeniaus

NAUJOS M1KALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskita 
25c. stempomis o gausite pe< 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKAS - CQ. 
MAHANOY CITY, PA.
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Trynukai Apvaiksztinejo Savo Gimimo Diena
virszaus Kuosai plaukiojau-' 
ežius palszius debesis.

h — Parodyk! — szauke, — • 
tam debesus, kuriuos yra kaip 
avino ragus? O del ko Saduro' 
maluninkas su “apgavikus’” 
mala ? tu... skudurus!...

Jankui pritruko kantrybes.' 
Būdamas jau pusiaiikelyj su-' 
stojo ir atsisukęs in Žydą alsi ' 
sziepe:

— O asz tau sakau, Smiliau, 
na... asz tau sakau, tegul sau' 
Saduro malimas mala o mano! 
malimas...

— Ka tavo malimas? — per
trauke užsiputojas Žydas — kaj 
tavo? kaip anam mala, taip ir 
szitam gali krutėti! tu... skudu
rus!...

Jankus pagalios inpyko.
— Jeigu nori, tai paleisiu! — 

atsiliepe ir kuogreieziausia lei
dosi malūno linkon.

— Leisk! leisk! man nori, 
kad tu leistum! — reke Srulius 
paskui ji bėgdamas o malunin
kas tiktai kartojo:

— Leisiu! leisiu... Leisiu, 
leisiu...

Taip ir neszinosi abudu ma
limo linkon lyg keno vejamu. 
Czia pat szale malimo Jankus 
sustojo o kad Srulius del paju
simo negalėjo nei žodžio isztar- 
tl, jisai apsidairęs pradėjo 
szneketi.

— Taip! taip!.. Saduro malū
nas eina ir asz leisiu.

— Tik leisk!
— Leisiu! Bet temyk, Smi

liau, temyk tiktai, asz tau sa
kau...

Žydas stovėjo kaip inkastas.
— Ka kalbi?ka kalbi?...
— Tai 1 ‘ apgavikas! ’ ’
Srulius pasitursino.
— ‘ ‘ Apgavikas! ’ ’ Kas

VII.
Jau artinosi saulėleidis o 

Jankus su savo draugais vis da 
karczemoje sėdėjo. Tai mate ir 
žinojo Srulius nes jis be pertrū
kio per Įauga žiurėjo.

— Ar tenai tam vejas da ne
susijudino? — paklausė vaka
ro sugryžusio Moises.

— Tale, tenai jau vejas, ai 
geras vejas! — atkirto Žydu
kas.

Srulius labai nulindo bet nie
ko nesake pats nepersiti-krines.

— Rifke? — paklausė paezios
— ar tau girdėjai apie tokius 
vėjus, nuo kurio malimas nega
lėtu suktis?..

Rifke, kurios diedukas taip
gi buvo malimo savininku, ta
me reikale turėjo bent koki su
pratimu. Todėl pamasezius at
sake:

— O kaip-gi. Kuomet vėjus 
perdaug puczia, malūnas stovi.1 
Ny, ir kuomet perdaug silpnas, 
jai taipgi neeina.

— O ar tau girdėjai apie to
kiam vėjus kuris vadinasi “ap
gavikus?”

Žyde iszpute akis ir abejin
gai gamindama vakariene at
sake :

— Vėjus, kaip ir kožnas daig
tus, turi savo vardus, tai jau ži
noma. ..,

Nusisuko bardama vaika ku
ris vyresniu savo broliu nu
skriaustas buvo pradejas baub
ti, tat ir savo kalba pertrauke.

Srulius užsimėtė kapota, ku
rios namie nenesziojo ir sku
biai iszbego isz grinezios, lyg 
butu ka tokio svarbaus atsimi
nęs.

Nusiskubino tiesiog in malu
na ir tik atsikvoszejo ant pat 
kalnelio ant kurio stovėjo ma
limas.

Uždengės su ranka akis nuo 
saules spinduliu kaitros, pasi
žiurėjo Moreno pusėn ir jam 
truputi linksmiau pasidarė nes 
ir tenaitinio malimo sparnai ne- 
judo.

Apsisuko ir pasižiurėjo Sa
duro pusėn, baisybe jo veido 
briežus sumankė... Saduro 
malimas kadangi dirbo kaip 
reikiant.

Staiga Žydui in galva subė
go visas kraujas. Abiem ran
kom ana apkabino ir mirtinu 
balsu suszuko:

— Gevalt! gevalt!
Pasikasoja s kapota ’ leidosi 

kareziamos linkon. Būdamas 
jau arti, pradėjo szaukti:

— Jankus! Jankus!
Bego toliau, netekdamas del 

piktumo net sanmones ir tik 
kareziamos prieangyj susidū
rė su iszeinancziu maluninku.

— Ka tau darei? tu Jankus?
— reke nusiminusiu balsu — 
Saduro malūnas vaikszczioja, 
kad jam net czia girdėti! Tau niisiszypsojimui.
nori man pražūties! man var
gus! man bedus! Tu man svei- matant maluninko neveiklumą 
katus atimi, tu man gyvastis 
jau atimsi. Tau esi skudurus!

Jankus kuris pirma syki Sru- 
liu pamate tokiame padėjime, 
.-.nsyk susimaisze ir nulenkęs 
galva skubinosi in maluna. Žy
das bego paskui ji szaukdamas:

— Tu man pasakosi istorijus 
apie vėjus “apgavikus?” apie 
debesus, kuriam auga? Paro
dyk, kur tam debesus?

Sustojo ir pasižiurėjo in sau
lėleidi, kur neseniai debesiavo- 
si bet Jankus nesusilaike, tik
tai labai užsimanstes eidamas 
pirmyn, galvojo, kokiu budu 
dabar jam czia butu galima isz- 
sisukti ir Žydui atkirsti.

Urulius da labiau nusiminęs

Van Ardoy trynukai, Cesaras, Franklinas ir Konradas 
paeileje nuo deszines puses, parengė parte ana diena del De 
Mellier trynukių Onutės, Betty ir Karolinos, .kurios eina szale 
ant ikaireses puses, name savo tėvu Roosevelt, L. I. Van Ar- 
doys vaikai susilaukė keturiu metu amžiaus taja diena. Mer
gaites yra dukreles Jurgio De Mellier isz Wantagh, L. I.

ir žiūrėdavo, ar nepamatys kur 
padangėse kokio nors pilko ar 
juodo debesuko.

Taip besidairydamas pamate 
Sruliu apžiūrinėjanti su atyda 
po malimu balki, su kurio pa-' 
gelba malūnas aplinkui buvo' 
nusukamas.

—- Smiliau '! — užsznekino'— 
ka tenai apžiūrinėj!!

tas 
“apgavikas?” tu skudurus!...

Jisai Jankų paliko ir pats 
vienas inszoko maitinau. Ant 
pirmųjų lubu užsilipęs atsisu
ko ir tik dabar pamate jog ma
luninkas negalėjo su savo koja 
atrasti pirmutinio trepu laipto.

— Girtuoklis! o man misli- 
nai... o tu girtuoklis!

— Leisiu! leisiu! — kartojo 
Jankus žemai stovėdamas.

Srulius jam padavė ranka ir 
su sunkenybe ji užtraukė ant 
pirmųjų lubu. Jisai buvo taip 
inpykes kad nematė ant viesz- 
kelio susirinkusiu buru ir ji isz- 
juokianeziu, matant kaip jis 
tempe ant virszaus maluninka.

O Jankus norints buvo be 
sanmones, tacziaus tuo atsitiki
mu buvo labai sujudintas, ka
dangi pirmu kantu jam atsiejo 
tokius dalykus pamatyti.

Nuo pirmųjų lubu per Įauga 
pasižiurėjo ir pamate sustoju
sius ir besijuokianezius burus. 
Sucziaupe lupas ir jo akyse už- 
žibo kokia tai mintis kuri vei
dą parengė kokiam tai keistam

Žydas nusiminimai! inpuole

vukus.
Liepe save nuvesti ant antrų

jų lubu. Czia su Sruliaus pagel- , 
ba apžiurėjo visas malūno da- . 
lis ir paleido visus akmenis. 
Srulius labai nusistebėjo, kad 
Jankus, norints girtas, neuž- : 
mirszo apžiūrėti visus malūno 
kampus.

Pagalios nuo Žydo atsiliuo- - 
savo ir nusiszypsodamas atsi
liepe:

— O dabar, Sruliau, tau sa
kau, tasai “apgavikas...”

— Tegul bus jam apgavi
kas!.. Asz tau parodysi “apga
vikas!”

Jankus nutverė dideli baslį 
sujudinti malimo sparnams. 
Norints girtas bet sparna pa
stūmėjo ir metes ’baslį szalin, 
sngryžo pas Sruliu -kuris su ne
kantrybe lauke malimo krutėji
mo.

Abudu trumpai lauke.
In pora minueziu malimo 

sparnai kaskarta vis labiau 
praėjo suktis ir- malime užgi
mė oszimas toks didis, kokio 
Srulius da nebuvo girdėjas.

Galop sparnai taip insisuko 
kad visos malimo sienos pradė
jo girgždėti. Sruliui dabar pa
sirodė jog netrukus vejas visus 
sparnus sulaužys, sudraskys 
visa maluna ir visas jo turtas 
nueis szuniui ant uodegos.

Iszbales kaip siena Žydas 
žiuri in Jauku, kuris vos tik te
gali nuo juoko susilaikyti.

— Kas tas ,Jankus? kas tas?
— atsiliepe Žydas.

— Tas nieko, tai “apgavi
kas.”

— Sakyk kas -tas, ba man 
mirsi! — reke Smilius, nutve
ręs Jankaus ranka — sakyk!

— “Apgavikas” ■ _____
Jankus.

Srulius daugiau neklauso. 
Isz baimes drebėdamas metėsi 
tropais žemyn.

— Gevalt! gevalt! — baube 
Žydas bėgdamas žemyn.

— Jankus! Jankus tu sulai-

Jankus, gevalt, sulaikyk jam 
ba man žiūrėti negali, gevalt! 
Jankus, sulaikyk tam “apgavi
kus...”

Ir nežinojo kas aplink ji vei- 
kesi, negirdejo nieko. Net ne
mato atbeganezios pas maluna 
visos szeimynos, nei buru juo
kavimu, nieko ir nieko, tiktai 
draskėsi be sanmones, nematy
damas net malūno lange stovin- 
czio Jankaus ir sustojaneziu isz 
palengvo malūno sparnu.

Dabar Sruliu Rifke su Moise 
paėmė už ranku ir nuvede in 
grinezia. Bėdinas Žydelis eida
mas nejauto net kur su kojom 
žengia ir neinate kas aplinkui 
ji veikiasi.

Ėjo klupdamas ir nuolatos 
aimanuodamas:

— Gevalt!.. gevalt!.. visus 
mano turtus... gevalt Jankus 
apgavikus!., ai! ai!..

VIII.
Po szlapiai ir szaltai vasarai 

atėjo karsztas ir vėjuotas ru
duo.

Diena buvo rami, oras gied
rus. Rodosi buvo galima isz- 
girsti visus paukszcziuku cziul- 
bejimus, kožna medžiu szake- 
liu susijudinimą, kožno pagel
tusio lapelio krutant žemyn at-

- bcUvjxk i

— atsake

kadangi jisai tiktai sau po no
simi murmėjo:

— Paleisiu!., pa-a-aleisiu!..
— Leisk! — atsiliepe Žydas kyk malimus! Jankus! tu man

— tau nekalbėk, tiktai leisk!., padarysi mirti..
vali!...

Isz greitumo nebrasdamas 
nuo paskutiniu lubu trepu, tie
siog per skyle nuszoko ir kaip

— tau nekalbėk, tiktai leisk!..
Jankus nužengė kelis žings

nius maszinerijos linkon, tenai 
kur kampe, bet tuojaus susiū
bavęs parkrito.

Dabar Žydas staiga nusilei- pusgyvis ant keliolikos žings- 
o ir pakeles maluninka kalbėjo:

— Na, leisk, tu skudurus!
Leisk, asz tau nuvesiu vieton...

— Pa-a-a-leisiu! paleisiu!..— 
reke Jankus Sruliaus vedamas.

Nuėjo in kampa kur Jankus --------
isztrauke pagalėli, palaikanti Jankus 
sparnuoezius arklius o paskui'mantus,

gevalt! gė

niu nubėgo nuo malūno szalin.
Tik dabar prieszai maluna 

atsistojas atsiliepe:
— Jankus, asz tau meldžiu! 

tu sulaikyk mano malūnas! 
Į Jankus! asz tau visada tikėsi.

> gevalt! gevalt! mano 
, mano visus turtus! 

sutaisė skrynias ir visokius lo-!Viską tam “apgavikus” paims!

Viskas po keliu menesiu sun
kaus darbo rengėsi atsilsėti. Ir 
patsai žmogus po sunkiam va
saros darbui su džiaugsmu atė
jusi rudenėli sveikino.

R'ozdolo malūnas, žinoma, 
taip-gi stovėjo, norints jam per 
dienas stovėti nebuvo lemta. 
Buvo laukiami tai isz ten, tai 
isz szen smarkus rudens vejai.

Jaukus malūne ant antrųjų 
lubu prie lango stovėdamas 
taipgi paliko be kantrybes nes 
tyla jau kebas dienas tęsęsi. 
Jisai buvo pripratęs prie malū
no oszimo, prie viesulu, prie 
buru, prie degtines, kuria užvis 
labiaus mylėdavo.

Su pypke dantyse stovėjo ir 
dairosi aplinkui padanges, isz- 
girsdamas isz apielinkiu viso
kiu sutvėrimu balsu atbalsius.

Tai vienur szale .kaimo ark
lys sužvengė, tai kitur vėl at- 
jauežiantis lietu gaidys užgie
dojo. Tai vienur orą skaldė mo
ters balsas, szaukiantis isz ga
nyklos gyvulius namo, tai kitur 
girdėjosi vežimo braszkejimas.

— Jeigu taip amžinai tyla 
vieszpatautu — užsimąstė Jan
kus — tai žmogus del neramy
bes turėtum mirti... Jau nuo 
pat ryto man prastai sekasi...

Nusispjovė ir nutilo. Bet ret- 
kareziais prieidavo prie lango

ma artinasi o czia, Jankau, rei-1 
kės kasdiena malimus pagal vė
jus norus ric,lituoti...

Maluninkas nusiszypsojo.
— Koks tai parka... — su- 

szvapsejo spjaudamas ir gar
siau prabilo. Maluna. apsukti
— tai tik juokai bet gaminki 
ju nebus galima apsieiti. Ak
mens gal turi per szimta metu, 
visai nuplysze.
pinigus akmenims nes be nau-

— Kas tau Jankus tokiam 
daigtus sakyti? Kam tas szne- 
keti?

Maluninkas nusijuokė ir pa
sitraukė nuo lango. Tacziaus 
neiszkentes vėl priėjo prie lan
go ir pamatė Sruliu apžiūrinė
janti suirusius malūno sparnus. 
Ir vėl ji užkalbino:

— Na, d'žiaugkis Smiliau nes 
sziadien tos pasaulyj tylos pas
kutine diena. Arba szia naktį, 
arba rytoj diena vejas susiju- 
dys o Spalyj kaip susijudis tai 
trauksis net kol pavasari gar
niai musu kraszta aplankys.

— Ka tu kalbi Jankus? — 
pertrauke nudžiugęs Žydas. — 
Isz kur tu tam viską žinai ?

— Seni maluninkai taip sako
— kalbėjo toliau Jankus ir jo 
veidas pasidarė linksmesnis.

— Ny, ka sako? sakyk, ka 
jie sako?
Jankus linksmai pakele augsz- 

tyn ranka, paskui ta pati pada
lė su koja ir, lyg rengdamasis 
szokti, uždainavo:
Maluninkai, kolei laikas 
In kareziama traukim,
Nes kaip vejas atjos raitas — 
Tuokart gert paliaukim!

Daina pertrauke ir atsitolin- ■ 
damas nuo lango iszpalengvo 
sau vienas nesuprantamais žo
džiais dainavo. Maluninkas pa
siraivė o .paskui isz kelnių ki- 
szoniaus iszsitrauke maszniu- 
ke, kurioj atrado dar kelis 
smulkius sidabrinius pinigus.

— Kam ežia man sėdėti? — 
pats vienas in save suniurno — 
ot po szimts milijonu... bombų! 
Eisiu pas Szmuila, kol vejas at- 
sigaivis... reikia tuos nesmagu
mus pamesti nes ka malunin- 
kas turi veikti jeigu pasaulyje 
tokia amžinoji tyla vieszpatau- 
ja... Nėra nei vieno būro, tai nė
ra -su kuom ir iszsitraukti.

Pasižiurėjo in kareziama, ku
rios tarpduryj stovėjo du buru.

— Bimbalas? — sumurmėjo 
— ar-gi akis mane apgaudinė
tu.

Amsterdame sudundėjo, su
braškėjo,

Kas tokio vienoje šluboje 
susmirdejo,

Tūlai moterėlei nelaime 
atsitiko,

Ir tai nakties laike patiko, 
Namiszkei vieni kitu 

klausinėjo,
Kas ten tokio sudundėjo,
Ir baisei kambaryje su

smirdejo,
Moterėlė suprato kad slaptybes 

nedalaikys,
Smarve isz maiszO iszlys,
Sake kad jai votis truko, 
Kuri jai tiek padare ruko.

Bet ar-gi votis taip galėjo stri
bą prasmardyt,

Ir toki bloga orą prasklaidy t ?
Dabar moterėles manes 

klausinėja,
Visokes rodąs tai moterėlei 

davinėja,
Ar-gi kožnos moterėlės votis 

taip prasmirstu,
Kad visi .szeimininkai tai 

iszgirstu.

Viena mamuže savo sesute 
parsigabeno,

Nesenei kaip isz Luzernes 
atvažiavo, 

Tai szirdele tokius larmus 
daro,

Kad kaimynus vos isz proto 
neiszvare;

Klykė, cypė ir dainavo, 
Kad sesute isz Luzernes gavo, 

Davadni Lietuvei sarmata 
turėjo,

Isz tolo pro ta narna ėjo, 
Dažinoja, spjaudė Anglikai, 
Tai sesutes, tokis lariimas 

niekai.

❖ ❖ >:•
Jeigu sena motere pliovoja, 

Pasigėrus szoka, rankom ploja, 
Tai juokingai labai iszrodo, 
Tokios reikia lenktis isz tolo.
V ai szirdele ne ilgai taip 

trepsėsi,
Ar po szokiui ne stenėsi?

Norints steni ir nepasiduodi, 
Net jau žeme atsiduodi,

Vietoje tau szokinet, 
Geriau poterėli kalbėk, 
Burnai valios neduok, 

Bjaurei nepliovdk.

—Toliaus bus

Laikrasztis “Saule”
Yra Geriausias 

ir Smagiausias!
Guodotina Eedyste:

Prisiuncziu užmokesti už laik- 
raszti ant viso meto, ir vėlinu 
kad Dievas jus užlaikytu prie 
gyvasties ir kad galėtumėte 
iszdavinet “Saule” da per 50 
metu, nes laikrasztis “Saule” 
yra vienas isz smagiausiu ir 
geriausiu, kuri mes mylime la
bai skaityti. Pasilikite sveiki, 
lieku su gerais ve'linimais, ju
sti senas skaitytojas,
.PETRAS STASEVICZIU S,. 

isz Kenosha, Wise.

Kaip Parsitraukti
Gimines ir Draugus

Klausymas — Koki doku- 
pnentai reikalaujami nuo asme
nį o kuris praszosi immigraci- 

Įjos vizos? Ir kokios Amerikos 
pilieczio gimines gauna pirme
nybe? Kokius afideivilus žmo
gus turi iszpildyti, kuris nori 

| parsitraukti gimine isz Euro
pos?

Atsakymas — Sunku tamstai 
pilnai apie tai praneszti czia. 
Kaip parsitraukti draugus ar 
gimines yra pilnai apraszyta 9 
puslapiu pamflete kuri Foreign 
Language Information Service, 
-22 Fourth Avenue, New York 
City, pagamino. Galima gauti 
kopijas szito pamfleto pa'siun- 
cziant 10 centu (pinigais ar 
sztampoms) virszminetam ad
resui. Tie pinigai tik užmoka 
atspauzdinimo ir iszleidimo isz- 
laidas.
Atvykimas New Yorkan Vely

kų Dienoj 1907 m.
Klausymas — Suvirsz 30 me

ni atgal atvykau- in Jung. Vals
tijas. Tėvas pasakojo kad sėd
om ant laivo Liepojui ir isz ten 
iszvykome in Anglija. Pasiekia 
Anglija kelias valandas gelž- 
keliu važiavome in kita uosta 
kur lauke milžiniszkas laivas. 
Ant to laivo mes važiavome net 
8 dienas vykdami in New Yor- 
ka. Tėvas aiszkiai pamena kad 
laivas priplaukė prie uosto 
Grcku Velykų dienoje. Ar gali
me surasti isz katro uosto Ang
lijoj iszvažiavome ir laivo var
dą? Metai buvo 1907.

Atsakymas — Nuo tamstos 
suteiktu informacijų manome 
kad tamsta iszvykai isz Li
verpool. Vien tik laivas “Um
bria” atvyko in New Yorka Ge
gužes 5 d., 19Q7 m., tai Greku 
Velykų diena. Kaip tik to laivo 
perplaukimas eme 8 -dienas. Jei
gu tėvo informacijos yra tikros 
tai atvykai ant szito laivo.

______ . —F.L.LS.

VAIKU SVEIKATOS 
DIENA

ja u merginos ant spasabo 3 
imasi,

Kaip galėdamos nuo senatvės : 
ginasi, 

Viename mieste pinigu sudėjo, 
Diedą su merguže in tolyn 

iszlydejo,
Jisai turi krajui paezia ir 

vaikus, 
Kokis jo gyvenimas dabar bus, 
Tai vis mano sesutes apszvieta,

Argi tokiam žmogui szirdije 
ne knieta ?

Argi mergužėlės taip iszpuola 
daryti,

Argi gražu prie tokiu pri- 
sikabyti,

Tai vis daro girtavimas, 
O per girtavima ir iszdykumas, 

Vyras iszsižada paezios ir 
vaiku,

Ir netenka žmogiszku jausmu.

Po visas Suvienytas Vaisty
tas miestai paženklina diena, 
kuria pavadino “Vaiku Svei
katos Diena,” kurioje tai die
noje daktarai dykai peržiūri 
serganezius vaikus, kuriu tė
vai negali užmokėti už ju pa
tarnavimu. Toji diena pripuo
la 1-ma Gegužio (May).

Didesniuosia miestuosia 
daktariszki studentai atlanko 
tokias stotis in kur vaikai 
buna atvežami ant peržiūrėji
mo ir duoda tėvams patarimus 
kaip su jais pasielginet.

Czionais kožnas kūdikis yra 
sveriamas, kiek turi aukszczio, 
dantukai peržiuromi ar sveiki 
ir ar reikalauje daktaro patari
mo ir ar gerai valgo.

Teipgi daktarai tokiuosia 
klinikuosia peržiūri gerkles 
vaiku, ar ne turi tonsilius ar 
kitokias gerklines ligas, o jai- 
gutiiri, tai buna siunežiami pas 
daktarus.

Floridoje randasi tokios sto
tys del vaiku, kuriosia po 
periurejimui vaiku sveikatos, 
duoda jiems Grandžių siulcziii 
del sudrutinimo, po peržiureji-' 
mu isz ko vaikai yra labai už- 
ganadyti.

Daktarai teipgi peržiūri vai
kus ar turi silpnas szirdis pirm 
negu gali dalyvauti sportisz- 
kuose žaidimuose. Tos klinikos 
rūpinasi labai sveikata vaiku, 
kad vėlesniam gyvenime butu 
sveiki ir drūti ukesai tinkami 
prie darbu ir žaidimu.
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— Petnyczioj pripuola ark- .

aniuolo Gabrieliaus.
— Apreiszkimas Szv. Panos 

Marijos pripuola Subatoje.
— Nedelioje pripuola Kaii- 

czios Nedele.
— Perspetojai oro spėja 

kad jau neturėsime daugiau 
sniego.

— Apie 700 daraktorku mu
su paviete dirba be užmokes- 
czio 24 mokyklose isz skait- 
liaus 68, kaipo ir nemokėta už 
visokius mokyklų reikalingus 
dalykus. Mahanojui ir Shena- 
doryje daraktortkos aplaike už
mokesti ana diena ir badai bus 
tai paskutine alga szimet pa
kol pavietas surinks daugiau 
pinigu. Szituose keturiuose dis- 
triktuose randasi 246 daraktor- 
kos ir daraktorei. Kur pinigai 
jeigu negali iszmoket daraktor- 
koms algas?

•—11 Leo Campbell, Italas, 
kuris likos sužeistas butlegeri- 
neje skylėje, praeita sanvaite, 
mirė Utarninko ryta Locust 
Mountain ligonbuteje. Gyveno 
ant E. Market ulyczios.

SVECZIU NAMAI SU NUO
GOMIS MOTERIMIS.

Kaunas.,— Czionais Jonavos 
uly., keliose vietose buvo laiko
mi taip vadinami “svecziu na
mai.” Vieni tokiu savininkai 
jau nubausti, kiti dabar laukia 
teismo o treti da tebedaro biz
ni. Tuos trecziuosius svecziu 
namus palicija vis tikrindavo. 
Viena syk užeina palicija in 
sziuos namus, žiuri sėdi aplink 
stala asztuoni žydu gimnazijos 
mokiniai. Palicija klausia: 
Ko jus ežia laukiate, ko sėdi te? 
Mes atėjome kortu paloszti. 
Tai ko nelosziate? Laukiame 
kortu. Palicija pradaro kito 
kambario duris ir jame randa 
Jievos kostiumuose moterų. 
Tuose namuose gyveno gra
žuole Holaite, atvykusi isz 
Hamburg’o ana syk Kauno a- 
pygardos teismo nubausta iir 
sėdi kalėjime už vežiko primu- 
szima. Gimnazistai atiduoti 
tėvu globai. Tuose namuose 
buvo ir kitas nuotykis ir jis 
bus užbaigtas svarstyti teisme.

B

WARSAW*

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu
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Žemlapis parodo vieta kur 
randasi Klaipeda-Memel.

Klaipėdos pristova kuri radosi 
Lietuviu rankose per 20 metu.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

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

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.
SB

* AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS! GERAI IŠSITRIN KITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

~ Pereita Sukata ant Mint- 
žers kalno, likos sužeisti John 
Nolter ir Stanislovas Vaino
ras nuo 812 E. Centre uly., ka
da ju automobilius pasviro isz 
kelio ir trenke in kaina.. Abu
du gydosi namie.

Vjienas Vilkijos žydas, ariks- 
cziau Kaune laike restorana, 
kuriame padavėja buvo viena 
Ukmergiszkio žydu tautybes 
pilieczio žmona, persiskyrusi 
su vyru ir draugaujanti su res
torano laikytoju. Taigi, Uk-

Isz Visu Szaliu UBAGAVO KAD SZEIMY- 
NAI BUTU LENGVIAU, 
BET PATS SUSZALO.

•— Amerikoniszkos audiny- 
czios iszaudžia kas minuta po 
14,000 iketur-kampiniu mastu 
audeklo.

— Du vaikai kas mintfta 
apserga pavojingomis ligo
mis.

— Amerikoniszki Indijonai 
’ uždirba po du dolerius kas mi
nuta ant medžiu kokius nuker
ta ant ju žemes.

C. P. RĖKLAITIS
Mabanojau* Graboriu*

i: Gabiausia* Balsamuotoja* lt

- Geriausia Ambulance 
l? ( patarnavimas s z i o j

apelinkeje. Bile ko-
S t kiam laike; diena ar

naktį. Visada turi pil- Jžl 
na pasirinkimą meta-

T f liszku ir kieto medžio Y 
Grabu. Laidoja nu- |1 
mitelius pagal naujau- 1 
šia mada ir mokslą. I

| Turiu pagialbinlnka Į 
? moterems. Prieinamo* J

Preke*.
DU OFISAI:

MAHANOY CI1Y.B16 W. Sprue. M
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 43» Willin* Stra* 
«»)> SKS-J

$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
kus aprasz; znas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

SHENANDOAH, PA.
T Janina, dvieju metu my

lima dukrele ponstvos Juozo 
Czerniaucku, mire Locust 
Mountain ligonbuteje. Mergai
te likos atvežta in ligonbute 
tik dvi valandas priesz mirti.

— Po mireziai tėvo, Paul 
W. Houėk, kuris buvo Repub- 
likoniszku vadu sziame pavie
te, likos iszrinktas in jo vieta 
jo sūnūs Paul B. Houck, kuris 
ves toliau s Republikonus in ko
va ateityje.

■—■ Francijos geležinkeliu 
skola pasidaugina kas minuta 
po 10,000 franku.

— Žarnos nuo aviu, ožkų ir 
aviu pargabenamos isz Rusijos, 
Argentinos ir Naujos Zelandi
jos, kurias sunaudoję del pri- 
kimszimo deszru, buna parga
benamos po 14 svaru kas mi
liutą.

mergiszkis su Vilkijiszkiu py
kosi ir Ukmergiszkis Vilki- 
jiszki vis skunde, kad jis Jona
vos -ulyczioj laiko svecziu na
mus. Viena syk palicija pa
tikrino tuos svecziu namus, tat 
buvo juose svecjziai apie 10 
žmonių, szo'kinejo pro langus. 
Pro Įauga szoko ir tas Vilki- 
jiszkis, kuris Vilkijoj paliko 
žmona, o Kaunan atvažiavo 
paūžti. Bet jis teisinas kad at
ėjės tik in sveczius, o su tu na
mu laikymu nieko bendra ne
turįs. Bet vis tiek tas Vil'ki- 
jiszkis ir dar dvi moters pa
traukti tieson ir kaltinami vie- 
szuju namu laikymu.

DVIRACZIU ISZSIGELBĖJO 
NUO VILKO.

Kaunas.—Kauno gyventojas 
Bronius Kernius, važiuodamas 
Babravoles miszku, buvo už
pultas vilko. Kernius, nuszo- 
kes nuo dviraezio, užmėtė ji 
ant vilko ir kol sžis iszsinar-

.V- Suvienytos Valstyjos 
pargabena szeszis gyvulius isz 
užrubežio kas minuta del veis- 
linimo.

—■ Jaigu manote kad aguo
nos yra pargabenamos tik isz 
Kinu, tai tame turite klaida. 
Amerikas pargabena daugiau
sia aguonu isz Netherlando, 
Lenkijos ir Danzigo, po 20 
svaru kas minuta.

pliojo isz dviraezio, spėjo- in- 
lipti in puszaite. Vilkas, pra
dėjus .apylinkes szunims loti, 
pabėgo ir Kernius tuo badu 
iszsigelbejo nuo vilko.

Smagi ir Linksma Lietuviu 
Užeiga pas

ANDRU RĖKLAITI
206 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

— Hej Raulai, in kur tu mane 
vedi? “Nugi einam pas Rėklaiti 
iszsigert gardaus alaus, pasimatyt 
ir pasikalbėt su musu draugais!’’ 

Todėl ir jus kada busite Mahano- 
juje arba važiuojant pakeliui, tai 
sustokite pas savo tautieti Andru 
Rėklaiti kuris užlaiko saluna kur 
gausite iszsigert gardaus alaus, 
arielkos ir visokiu kitokiu geru 
gėrimu. Adresas 206 W. Centre St.

VAIKAS UŽMUSZE VAIKA.
Szilavotas.,—Ana diena Tar- 

tupkos kaime Pranas Brūzga 
szautuvo buože užmusze dran
ga Antana Vaicziuna. Vaikai 
Pr. Brūzga 16 metu, o Ant. 
Vaicziunas 17 metu, susibarė 
už niekus ir besibardami tiek 
insikarszcziavo, kad net drau
gai nepajėgė ju sutramdyti. 
Pr. Brūzga sulaikytas ir patal
pintas kalėjime.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
320 W. Centre St. Mahanoy City

BAISI KLAIDA 
VYRO

VOS ISZSISAUGOJO BAI
SIOS ZUDINSTOS.

Buczac, Lenk.,— Julius Sta- 
rinski, rasztininkas vietiniam 
banke, mylėjo moterėlės, v^na 
ir szokius, isz tos priežasties 
tankei tarp jo jaunos pacziules 
Juzės ir jo, kildavo žandine 
revoliucija. Ana diena jauna 
pacziule kerszino savo vyrui, 
jaigu ne pames toki gyvenimą, 
tai ir ji pradės toki gyvenimą. 
Julius nusijuokė isz tokio pa
cziules kerszfo, pasirėdė da 
puikiau ir iszejo in miestą ant 
geru laiku. Bet vos paėjo ke
lis žingsnius, kas tokis stukte
lėjo jam in sanžine, galvoda
mas sau, gal pacziule ir iszpil- 
dys savo kerszta. Sugryžo na
mo, atidarė palengva duris ir 
inejo in vidų. Sustojo priesz 
kambarį savo pacziules, nes 
aiszkei girdėjo kalba savo pa
cziules su kokiu tai vyru. Dirs
telėjo per rakto skylute ir pa
mate savo pacziule sėdint arti 
prie nepažystamo vyro, kuris 
sėdėjo atsikreipęs peeziais in 
duris, todėl jo veido neinate. 
Užvirė szirdis vyro kaip vul
kanas isz piktumo ir užvydeiji- 
mo, staigai atidarė duris pa
leisdamas in sėdinti vyra szuvi 
isz revolverio, kuri nuolatos 
prie saves nesziojosi. Kada su
žeistas sukrito ant grindų, Sta- 
rinski pažino jame, savo tikra 

'broli, kuris atvažiavo ji atlan
kyti -isz Varszavo ir buvo ine- 
jas tame laike kada jisai buvo 
iszejas isz namo. Sužeistąjį 
tuojaus nuveže in ligonbute, 
kur pasirodė, kad žaidulis yra 
nepavojingas ir brolis iszgys. 
Ponas Julius dabar sėdi vaka
rais namie ir atsinorejo jam 
daugiau sportuoti — dabar ge
ria namie vyną su pacziule.

PAJESZKOJIMAS.

Vilnius.,— Petras Vorkala, 
57 metu amžiaus, vede liūdna 
gyvenimą. Pats kente ant feu- 
maiszyto proto, bada ir szalti, 
eidamas per kaimus ubagauda
mas, be’t jo pati ir vaikai, vede 
smagu gyvenimą namie ir nie
ko jiems nestokavo. Tula die
na žmogelis sugryžo vėlybu 
laiku namo nuo ubagavimo, 
vaikai matyt negirdejo tėvo 
baladojimo iii duris, ir niekas 
jam duriu ne,atidarė. Lauke 
kantrei nuvargęs tėvas, susza- 
les ir drebantis už duru bet du
rys neatsidare. Pusiau susza- 
ies vargszas atsigulė ant 
sleriksczio ant atsilsio ir užmi
go ant amžių! Isz ryto kada 
szeimyna atsikėlė, rado savo 
tęva suszalusi ant smert. Kai
mynai tuom atsitikimu labai 
inirszo ant tos szeimynos.

Pajeszkau Juozo Muraucko, 
kitados gyveno apie Pittsbur- 
ga. Paeinantis isz Rudaminos 
parapijos, Kirsnos dvaro. Te-
gul atsiszaukia ant adreso:

Mrs. Eva Jescavage
Box 28 Bakerton, Pa.

2 Asmeniškai Lydimos

Pirmoji Gegužes-May 31 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

VI. Mučinskas

Antra ekskursija va
dovauja Vi. Mučins
kas, Švedu Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” į 
Klaipėdą.

Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių. 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti iszplaukimai isz New Yorko:

GRIPSHOLM . . 30 Kovo 4, Gegužio 
DROTTNINGHOLM 15 Bal. 13 Geg. 
KUNGSHOLM. . 3 Birželio, 19 Rugp. 
Kreipkitės in savo vietini agenta, ai 

SWEDISH-AMERICAN LINE
4 West 51-st St. Rockefeller Center, 

New York, N. Y.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietnviszkos bažny- 
ežios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

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

No. 108 Vaidelota, apisaka is» 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi rekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo įsėlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jtjfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..........................................15c

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

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

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

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 E izbaininku. 45 puslapiu.. .15e

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V’ena 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; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. loc

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

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

No. 131 Puiki istorja apie Joną 
sza Korczaka. 262 puslapiu....

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

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 ................................. 15e

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

No. 140 Ketutrics istorijos apie 
Moeziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuves 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 metines; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokeninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
61 puslapiu ................................. 15e

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 akme'iioriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu..................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apia 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu

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 miszka 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api«» 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mėt
ėsi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2be

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

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sunu* 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargsžo; 
Geras Medėjus.......... ......... -.... lft«

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 RaukszMis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus.... .2Be.

No. 170 Asztuonios istorijos b- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergair- 
ežio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevta: 
Per tamsybe in szvieša; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker-- 
czio. 121 puslapiu........ ............ 25e

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugšma* 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigta 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoj;, 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau

kas karalium. 61 puslapiu ......... 15e
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

nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 2Fe
No. 172 Dvi istorijos apie Dtakte

Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu ....................................... 15o

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie ta
pęs Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................. 15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Didis Mturtoris, 46
puslapiu ....................................... 15e

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

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

No. 175 Pasiskaitomo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglį* 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai Ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksiu 
Preke ..........................................1W>
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