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MOTERE PRIGĖRĖ SKAL
BIAMO! MASZIN0J.

Gerald, Mo. —• Kada Mrs. 
Addie Gehlauf, 36 metu, skalbė 
su maszina ir iszgriažinejo dra
panas, jos ranka likos pagauta 
per maszina ir intraukta lyg 
alkūnei. Motere negalėjo pasi- 
liuosudt ir likos intraukta in 
ceberi ir pakol pagialba atėjo, 
motere apalpo ir jos galva likos 
intraukta in vandeni ir prigė
rė. Nelaime atsitiko ant farmos 
netoli nuo czionais.

SUV. VALSTIJOSE RANDA
SI 29,485,680 AUTOMO

BILIU.
Washington, D. C. — Bjuras 

vieszu plentu savo metiniam 
raporte paduoda kiek orionais 
randasi visokiu automobiliu. 
Sztai mete 1938 buvo 29,485,680 
automobiliu, 1,085,422 treileriu 
ir 108,541 motorcikliu. Tuose 
automobiliuose lengvai sutilp
tu visi gyventojai kuriu szia- 
d'ien turime daugiau kaip 130 
milijonu ypatų.

Tieji automobilistai sunau
dojo 21,406,636,000 galonu ga
zolino, kas atnesze valstijoms 
pelno 771,764,000 doleriu, už 
registracija automobiliu aplai- 
kyta 383,825,000 doleriu, už 
bausmes užmokėta 2,724,000 
doleriu.

DU LIETUVIAI AUTO 
•I NELAIMĖJE.
Auburn, Mass.—Netoli Port

land, Maine, invyko didele auto 
nelaime, kurioje vietoje buvo 
užmuszta keturi žmones ir ke
turi sunkiai sužeisti. Tarp už- 
musztujuj yra vienas lietuvis 
Ed. Pranskunas, 39 metu am
žiaus, o tarp sužeistųjų yra 
Alf. Babkauskas, 20 metu amž. 
abudu isz Worcester, Mass. 
Palicija aisz'kina, kad jie vijo
si automobili, kuriame buvo 
Pranskunas, Babkauskas ir 
dar pora vyru; Tame automo
bile jie gabeno kaž kokius in
strumentus kuriuos bandi
tai paprastai naudoja insilau- 
žimams. Ju automobilis ir pa- 
licijos automobilis ėjo apie 80 
myliu per valanda greicziu. 
Per dideli greitumą jie inva- 
žiavo in kita automobili va
žiuojanti in New Yorka, Su
žeistieji visi yra ligonbuteje.

VAGIS INSIGAVO IN 
VIENUOLYNĄ.

Chester, Pa. — Nakties lai
ke kokis tai vagis insigavo in 
vienuolyną prie Szv. Mikolą 
bažnyczios, kuris užklupo ant 
perdetines motinos sesers Te- 
resos ir pradėjo ja smaugti bet 
ji turėjo ant tiek pajiegu kad 
sukliko visu smarkumu ir ant 
jos balso abudo kitos vienuo
les adbegdamos savo motinai 
in pagialba. Vagis ilgiaus ne
laukęs pabėgo.

SAPNAS JI ISZDAVE Didžiausias Tinginys

PALIKO VISA SAVO TUR
TĄ GERAI KAIMINKAI.
Philadelphia, Pa. —• Kada 

likos perskaitytas paskutinis 
tes'tamentass miruisio Richard 
Lynch, pasirodė kad visas jo 
turtas, susidedantis isz 20 tuks- 
tancziu doleriu, likos užraszy- 
tas del jo kaiminkos Mrs. Pau
linos Ehinger. Testamente bu
vo pažymėta kad jeigu motere 
mirtų priesz aplaikyma palik
to turto, tai palikimas eina del 
jos dvieju sunu, Edward o ir Jo
no. Mirusis taipgi primine tes
tamente kad jo kaimirika buvo 
jam gera,, patarnaudavo visa
me ir kelis kartus prižiūrėjo ji 
kada pavojingai sirgo todėl 
geisdamas jai už tai atsimokė
ti, paliko jai visa savo turtą. 
Velionis buvo nevedes ir netu
rėjo jokiu giminiu.

GENGSTEREI ISZPJOVE 
JAM LIEŽUVI.

Beaverton, N. Y. — Deszimt 
myliu nuo miesto likos suras
tas pusgyvis Washington 
Jackson ir likos nuvežtas in li- 
gon’bute kur randasi mirsztan- 
cziam padėjime. Motere tojo 
žmogaus apreiszke palicijai 
kad taja diena atėjo pas juos 
du vyrai ir iszviliojo josios vy
ra kad su jais važiuotu ant 
“raido”. Motere melde vyro 
kad su jais nevažiuotu. Gengs- 
terei bijodami kad juos neisz- 
duotu už visokius prasižengi
mus, iszpjove jam liežuvi ir pa
liko mirsztanti krūmuose. Par
važiuojanti automobilistai ji 
surado ir nuveže in ligonbute. 
Gengsterius vėliaus suėmė ir 
uždare kalėjime.

NEISZMINTINGA MOTINA 
NORĖJO PAPJAUT 

DUKRELE.
Greensburg, W. Va.— Isz 

priežasties kad Mrs. Ona Gib
son, 38 metu, neturėdama pini
gu ant nupirkimo szlebukes sa
vo dukrelei kad prieitu prie 
pirmos Komunijos su kitoms 
mergaitėms, isz rupesties pa
ėmė britva ir norėjo -papjaut 
dukrele. Ant riksmo mergaites 
subėgo kaimynai ir mergaite 
iszgialbejo isz ranku motinos 
kuri nusiminė kad negalėjo isz- 
pildyt užmanyta darba, todėl 
norėjo ir pati atimti sau gy
vastį. Mergaite likos nuvežta 
in ligonbute ir kaip rodos nuo 
žaiduliu mirs o motina uždary
ta kalėjime. Moteres vyras ra
dosi be darbo per ilga laika bet 
motina užsispyrė parengti sa
vo dukrele kaip ir kitos moti
nos kad iszrodytu kaip ir kitos 
mergaites taja taip -svarbia 
diena del kožno kūdikio.

PAKORĖ VYRA MOTERES 
SU KURIA VĖLIAUS APSI- 
PACZIAVO PO TAM ISZSI- 
DAVE BŪDAMAS GIRTU.

San Antonio, Tex. — Czio- 
naitinis sūdąs nusprendė ant 
pakorimo Rogers Winthrop, 
kuris pats iszsidave per garsu 
sapnavima.

Sztai mete 1930 likos suras
tas lavonas Tamosziaus New
lin, kabantis ant balkio tvarte. 
Isz pradžių 'buvo manoma kad 
žmogus pats pasikorė todėl 
valdžia nedare jokios sliectvos 
ar jis pats pasikorė ar ji kas 
nužudė.

'Netrukus po palaidojimui, 
Rogersas pradėjo atsilankinet 
pas naszlele kad ja suramint 
jos gailestyje ir ant galo likos 
priimtas per ja ir apsipaezia- 
vo.

Karta nesenei Rogersas pa
naudojo už daug guzutes kad 
suramint savo sanžine ir kada 
ana diena atsigulęs pradėjo 
knarkt, sapnuoti ir garsei kal
bėt per miegus, iszpažino vis
ką ka buvo padaręs su Tamo- 
szium. Szale gulinti motere 
pradėjo jo klausinėt o tasai 
per sapna apsakė kaip jos pir
ma vyra pritrenke su pagaliu 
po tam nuvilko in tvarta ir ten 
ji pakorė idant po jo mireziai 
galėtu gauti jo motere už pa
ezia. Motere iszgirdus toki isz- 
pažinima žudintojaus per mie
ga, kada tasai pabudo, pradėjo 
jo klausinėt ir .ant galo prisipa
žino ka padare su jos vyru. Mo
tere pranesze apie tai palicijai, 
iszduodama žadintojų savo pir
mo vyro ir sūdąs ji pripažino 
ant pakorimo.

PASLYDO ANT PORKCZAP- 
SO, GAVO 500 DOLERIU 

ATLYGINIMO.
’Philadelphia, Pa. — Kokis 

tai gyventojas apartamenti- 
niam name, neszdamas pork- 
czapsus ant virszaus, kur taip
gi gyveno Mrs. Edna Cimp
inami, pamėtė viena szmoteli. 
Moterele parėjus isz miesto, li
po trepais in virszu kad sztai 
atsistojo ant tojo szmotelio 
mėsos, staigai paslydo ir nu
puolė trepais žemyn iszsilauž- 
dama sau koja ir ranka. Už tai 
užvede skunda priesz locninin- 
ka namo ir aplaike atlyginimo 
500 doleriu ir daktaro kasztus.

PIRKO REFRIGERATORI 
SU 21„950 CENTAIS.

Robinson, Ill. — Matyt kad 
W. R. Wall buvo paezedus 
žmogelis nes atejas in sztora 
nupirko pacziulei refrigerato- 
ri, padedamas ant baro 14 stik
liniu bonku kuriose radosi 21,- 
950 centai, kalbėdamas in 
sztorninka: “Jeigu netiki tai 
perskaityk centus,” bet sztor- 
ninkas jam intikejo nes užimtu 
jam už daug laiko perskaityt 
tiek centu. Visa szeimyna cze- 
dino centus kad motinai pirkti 
refrigeratori (ellektrikine szal- 
dytuve).

PASIGĖRĖ, BUVO ALKANI, 
PRADĖJO KEPTI KATE.
McAdoo, Pa. — Edvardas 

Majok ir Aleksa Puhockis, ge
rai insigere, pradėjo rėkaut ir 
pasielginet nemalszei todėl kai
mynai turėjo paszaukti palici
ja 'kad juos apmalszytu. Kada 
palicija pribuvo apmalszyt ju 
žiotis, nemažai nusistebėjo pa
mate puiku kepsni ant stalo ir 
kada prisiartino areziau, paži
no kad tasai kepsnis iszrode 
kaip zuikis bet buvo isztikruju 
kate prigulinti prie kaimyno. 
Abudu likos uždaryti kozoje 
ant prasiblaivinimo.
siliko gyvas. ;

Calvin Burleson, pats prisi
pažino, kad jisai yra didžiau
sias tinginys miestelyje Loa
fers Glory, N. C. Ta miesteli 
užvardino jo tėvukas, kuris 
teipgi buvo dideliu tinginiu. 
Miestelis randasi ant žemlapio 
kurio gyventojai nedirba nieko 
tik sėdi ir gyvena be jokiu ru- 
peseziu.

KAS TAU NE MIELA, NE
DARYK KITAM.

Berkeley, Calif. — Senas 
priežodis iszsipilde ant Gusta
vo Berndt, kuris ana diena už
pykęs ant savo pacziules kad 
sugryžo namo taip vėlai nuo 
paveikslu, apliejo ja szaltu 
vandeniu ir tai ne tik ant pe- 
cziu bet visa. Moterele pasi- 
ėkunde sūdo.

Sudžia Oliver Young, isz- 
klauses moteres iszmetinejimu, 
paliepė vyra nuvesti in skiepą 
ir aplieti ji lediniu vandeniu. 
Po tai operacijai Oliveris pra
dėjo rugoti kaip jis gausis na
mo, sudžia jam atsake taip 
kaip jo motere ir jeigu neapleis 
suda tai ji uždarys kalėjime 
ant 30 dienu.

NUŽUDĖ PACZIA, SUNU 
IR PATS SAVE.

Lewiston, Pa. — Guy E. 
Hartley, 30 metu, darbininkas 
ant WPA projekto, isz nežino
mos priežasties nužudė savo 
paezia, 31 metu ir sunu Jonuką, 
asztuoniu metu.

Brolis moteres su savo vyru 
gullejp kitam kambaryje ir ne
girdėjo szuviu isz mažo kara
bino tik ant rytojaus kada se
suo neatsikele iszleisti vyro in 
darba, nuėjo pažiūrėt kas atsi
tiko, surasdamas tris lavonus 
lovoje.

Isz Visu Szaliu
PRIKALTAS 

LAVONAS
LENGVATIKEI PRIKALĖ 
LAVONA PRIE GRABO,
KAD NEGALĖTU SU- 

GRYŽT PO SMERT.

Killbritain, Irlandija.,— Pa
gal daneszima Londoniszku 
lai'kraszcziu, tai palicija ati
dengė szioje apylinkėje terp 
kaimuoeziu, bjauru papratima 
paniekinimo mirusiu lavonu, 
turėdami apie tai savo kvaila 
nuomone ir burtus. Kėlės die
nas adgal mirė kaime Sally
brook, kaimuotis vardu Mac’- 
Clean, o kad jo staiga mirtis 
ipaliudyjo nužiurejima per val
džia, todėl liepe iszkast lavo
ną del peržiūrėjimo.

Palieja rado lavona prikal
ta prie grabo o rankos ir kak
las buvo su virė .suriszti.

'Tyrinėjimas parode kad taip 
padare kokis tai kaimuotis. Gy
ventojai laike tyrinėjimo pa
sakė, buk paprastai teip daro, 
kada kas mirsYta nuo nežino
mos ligos, o jaigu to nepadary
tu, tai numirėlis sugryžta na
mo ir užkreczia liga visa szei- 
myna, o kad su vinimis prikal
davo lavona prie grabo, tai jau 
daulgiaus nesugryžta.

40,000 ŽMONIŲ DALYVAVO 
LAIDOTUVĖSE.

Simla, Indija., —• Daugiau 
kaip 40 tukstaneziai žmonių 
dalyvavo įlaidotuvesia turtin
go Induso Ajmere, Rajputana, 
kurias iszkele jo sūnūs, turtin
gas kuipczius. Žmonis likos pa
kviesti isz 210 aplinkiniu kaim
eliu. Suvalgė .apie 16,000 svaru 
visokiu valgiu ir iszgere apie 
8,000 galonu visokiu gerymu. 
Laidotuves apvaiksztinejo per 
visa sanvaite.

! Geriau Auginti Bulius, 
Ne Kaip Karves

Karolius H. Frink, isz Clay
ton, N. Y., persitikrino, 'kad. 
auginimas karvių ne tiek užsi
moka kaip buliu, nes isz tu 
paskutiniu, ūkininkai turi dau
giau naudos parduodami juos 
in skerdynes ant mesutes.

JAPONAI SUSZAUDE 56 
RUSISZKUS EROPLANUS.

Tokio, Japonija.,— Japonai 
danesza buk muszije su Ru
sais prie Khalkos upes, terp 
rubežiu Mongolijos ir Mancziu- 
ko, suszaude net 56 Rusiszkus 
kariszkus eroplanus taipgi pa
ėmė 50 ginkluotu tanku, dauge
li automobiliu, armotu ir daug 
amunicijos, o szimtus kareiviu 
paliko negyvais ant kariszko- 
lauko.

AUTO-BOSAS UŽSIDEGĖ; 
ASZTUONI ŽMONIS SU

DEGĖ ANT SMERT.
Marseilles, Francija.,— Di

delis auto-bosas,' kuriame va
žiavo 25 žmonis, užsidegė isz 
nežinomos priežasties, artimoje 
miestelio Requevaire. Isz tu, 
asztuoni sudege ant smert, pen
ki mirtinai apdege, o dvylika 
iszgialbejo.

SOVIETU AMBASADORIUS 
SU PACZIA UŽMUSZTI 

NELAIMĖJE.

PERKŪNAS UŽMUSZE TĖ
VUS BET NEDALYPSTE- 

JO KŪDIKIO.
Bay City, Mieli. — Perkūnas 

trenke in Bernarda Mayville, 
26 metu ir jo paezia Alicija, 26 
metu, užmu'szdamas juos ant 
vietos bet nedalypstejo ju 18 
menesiu kūdiki kuri tėvas ta
me laike nesze ant ranku.

Mayville su paezia ir kūdi
kiu ėjo in automobiliu po iszsi- 
maudymui Bay City parke kad 
sztai trenke perkūnas patai
kindamas in juos o kūdikis pa-

Paskutines Žinutes

Wilkes-Barre, Pa. — Edna 
Bird, 39 metu, likos perdurta 
peiliu per Joną Pavlika, 61 me
tu, isz Mountain Top. Senis bu
vo jai užvydus kad ji su kitais 
draugavo.

Conshohoken, Pa. — Szeszi 
tankai benzino užsidegė nuo 
elektrikines kibirkszties. Keli 
darbininkai likos mirtinai ap
deginti.

Norfolk, Va. — Slaptingu 
budu kilo ugnis ant laivo 
1 ‘‘Ranger” kuris yra naudoja
mas del eroplanu. Keli laivorei 
smarkei apdege. Valdžia tyri
nėja taji atsitikima nes mano
ma kad sznipu darbas.

Meksiko Miestas, Meksikas. 
— Mieste Hacienta Juan Mar
tin, kilo politikiszka maiszatis 
kurioje likos užmuszta 16 žmo
nių ir apie 50 sužeisti. Maisza
tis kilo laike laidotuvių keliu 
auku kurie likos užmuszti pas
kutiniam maiszatyje.

Moskva.,—■ Sovietu ambasa
dorius in Kinus, Ivan Orelsky, 
ir jo pati, likos užmuszti auto- 
mo’biliaus nelaimėje, terp mies
tu Kutaissi ir Tskhaltubo, in 
kur ambasadorius važiavo gy
dytis. Ambasadorius likos pa- 
liuosuotas nuo dinsto ant kokio 
tai laiko, isz priežasties blogos 
sveikatos. Szoferis iszliko gy
vas.

500 ŽMONIŲ APGAILESTA
VO PASTIPUSI JAUTI.
Lucknow, Indija.,—Daugiau 

kaip 500 gailininku dalyvavo 
laidotuveisįa; jauezio. Indijoj 
jaueziai ir karves yra laiko
mos už szventus ir negalima 
ju skerst. Tasai jautis bėgio
davo po ulyczias ir žmones tu
rėjo jam duoti kele. Jautis li
kos patalpytas ant puikaus ve
žimo ir nuvežtas prie upes Ra
vi kur ji užkasė su didelėm ce
remonijoms.

* Ant viso svieto, iszbirba 
kas minuta po 275 tonus plie
no.

ISZ LIETUVOS
NEKOKIA VASARA i 

LIETUVOJE.
Balandžio ir Gegužes mene

siais buvo szalta ir sausa, daž
nai naktimis būdavo szalnos, 
kas laibai kliudė visokiu auga
lu augimui. Nuo vidurio Bir
želio oras atszilo ir keletą die
nu buvo net karszta. Tempe
ratūra sieke iki 30 laipsniu pa
vėsy, bet gero lietaus kaip nė
ra taip nėra. Kartais isz kai
tros susidaro debesys, bet isz 
tokiu debesų paprastai buna 
smarkus lietus su audromis ir 
perkūnija ir mažai padaro nau
dos ir neindregina iszdžiuvu- 
sios žemes. Bendrai iki sziol di
dele stoka lietaus. Del stokos 
lietaus, laukuose skursta pa
sėliai, soduose vaismedžiai ir 
vaiskrūmiai. Szi pavasari so
dai nepaprastai gausingai žy
dėjo ir tikėtasi gero derliaus, 
bet dabar, matyti, obuoliu, 
ir slyvų teipgi visokiu uogu 
derlius bus mažas. - Tur but 
del sausros, soduose amarai ir 
visoki kiti kenkėjai negailestin 
gai naikina vaismedžiu ir vais
krūmiu lapus ir užsimezgusius 
vaisius. Jei dar ilgesni laika 
užsitęs sausra ir neiszkris gau
singas lietus, tai szia vasara 
bus blogas derlius, o ypatingai, 
labai mažai bus paszaro, nes 
del sausros blogai žele pievos, 
o dobilai iszgedo žiemos metu.

Kaunas.,— Nuo 15 d.,'Birže
lio visoje Lietuvoje tęsiasi di
deli karszcziai. Kadangi karts 
nuo karto užeina ir. szilto lie
taus, tai pasėliai, kurie isz pa
vasario buvo kiek pageltę, yra 
visiszkai pasitaisė ir ūkininkai 
tikisi geru metu. Audros ir 
tanki perkūnija kraszte prida
rė daug nuostoliu, o ne vienoje 
vietoje užmusze gyvuliu ir net 
žmonių.

DARBO ŽINUTES
Pottstown, Pa. — Sanitary 

Co., of Amerika dirbuveje su
stojo dirbti 200 darbininku 
spirdamiesi po 45 centus ant 
valandos ir trumpesniu valan
dų darbo.

Harlem, Ky. — Vienas ang- 
lekasis likos užmusztas, szeszi 
kiti sužeisti, laike maiszaczio 
tarp unijos darbininku ir ske- 
bu. Gubernatorius nusiuntė ki
tus pulkus kareiviu ant apmal- 
szinimo maisztininku.

New York. — Daugiau kaip 
35,000 publikiniu mokyklų da- 
raktorku ir daraktorių aplai
ke žines kad turės priimti nu- 
kapojima mokesties ant 2% 
iki 15 procento nes valstija ne
turi užtektinai pinigu ant isz- 
mokejimo visiems algų.

Washington, D. C. — Admi 
nistracija WPA apreiszke de 
12,000 WPA straikieriams ka 
likos praszalinti nuo darbo r 
nepaklusnumą kad sugryž 
prie darbo in laika penkių di 
nu. New Yorke likos praszali 
ta apie 5 tukstaneziai isz t 
priežasties.



‘‘SAULE’’ MAJ4AN0V CITY PA.

Kas Girdėt
Kada gali užstoti pabaiga 

svieto?
Sir Jawens Jeans, sekreto

riais Angliszkos astronomisz- 
kos draugavęs, aprasze savo 
knygoje ‘ ‘Pabaiga’ kurioje 
apraszineja buk negalime tikė
tis pabaigos svieto greicziau 
kaip už ikdkio milijono metu. 
“Pabaiga Svieto,” kaip tai pa
prastai apie tai kalbame, už
stos kada saule ant tiek atszals 
kad daugiau negales priduoti 
musu žemei szilumos. Bot mo
kytas astronomas Laplace tvir
tina kad saule niekad nepaliaus 
szviestį ir visados duos szilu- 
ma del musu ir kitu žemiu.

Kam ežia rūpintis apie pa
baiga j^vieto kuri ketina užsto
ti da už milijono ar daugiau 
metu? Bukime užganadintais 
kad gyvensime lyg smert ir ne
sirūpinkime kas atsitiks už mi
lijono metu nes jau nei musu 
pakaleines nesiras ant szio 
svieto.

Chicago pasirodė iszleista 
akyva knygute per taisytojus' 
ir dabinto jus plauku su užklau- 
syrnu: kas daugiausia iszduoda 
pinilgu ant pasidabinimoi ar 
vyrai ar moteres?

Raszytojas tosios knygutes, 
kokis tai Roy, privedžioja kad 
vyrai daugiau praleidžia laiko 
ir pinigu ant savo padabinįmo.

Norints isžtyrineta kad mo
teres daug praleidžia laiko pas 
tuosius dafbintojus plauku bet 
vyrai daugiau užima laiko ne 
kaip moteres.

Paprasta Amerikonka pra
leidžia pas plauku dabintoju 
ant meto apie 21 dolerius o vy
ras -praleidžia 29 dolerius ant 
meto.

Patogi moterele praleidžia 
pas dabintoju plauku “tiktai” 
180 valandų ant meto, o vyras, 
kuris geidžia iszrodyt “fain” 
praleidžia net 210 valandų pas 
plauku dabintoju ir barberi. 
Ar tiesa, vyrucziai?

■ v '• • ■ -

Meile apsireiszkia visokiuo
se būduose. Sztai mieste Bay
ton, Ohio, priesz szliuba nusi- 
trucino name nuotakos jos jau
nikis. Mirdamas iszpažino kad 
už daug mylėjo ja kad su ja ap- 
sipacziuot! Jo pravarde buvo 
Jokūbas Kutckel o jos Vera 
įV emer.

Kas reikalinga vedusioms po
roms kad gyventu sutikime?

Sztai pasekmingas receptas: 
Reikia? geru dąritu nes daugeli 
kartu turi kieta daiyka sukas
ti. Reikia geru pirsztu nes lan
kei turi per juos žiūrėti. Reikia 
geru pecziu nes turi paneszti 
daug visokiu sunkenybių savo 
vedusiam gyvenime. Reikia ge
ru viduriu nes daugeli kartu 
turi nuryti karcziu kąsneliu. 
Reikia geru kepenų nes dauge
li kartu turi karcziu atsitiki
mu. Trumpai 'kalbant reikia 
daugiausia kantrybes nes ve
dusiai .porai tas daugiausia pa
siduoda.

Palaimintu dalyku yra del 
vyro ar moteres jeigu turi ge
ra prieteli; viena žmogiszka1 
ypata, kuriai galima užsitiketi 
rišame; kuri žino gera ir bloga 
nusu gyvenime; tokis kuris 
aus myli norints žinotu apie 
iiusu blogus darbus; kuris kai-’ 
etų tikra teisybe apie mus, 
ida mus paniekintu visas 

k i§z szand^tu; ku-

7 SUDRUTINO SAVO POZICIJAS MEDITERANE
Iszmintinga Ponia

Žemlapis parodo kaip Francija ir Anglija su p 
ei jas prie Mediteraniszku mariu atsispyrime priesz T 
tiek plepes su savo smarkumu.

ris duotu mums gera rodą arba 
papeikima ar tai tada, kada 
esame turtingi ar vargszai, to
kis kuris mus suramintu, -pri
kalbintu nepasiduot bėdoje ir 
nubudime, kada visas -svietas 
apleidžia tave ir palieka tave 
viena kovoti priesz tavo nevi
donus. Bet ar yra tokiu priete- 
liu ant svieto ? Da tokio niekas 
nesurado.

Laukėm ir klabinom in mu
su skaitytojus idant atsilygin
tu su užmokeseziu už laikraszti 
bet nieko negialbejo, buvo kur
ti ant musu praszymo, todėl tu
rėjome nekuriuos iszbraukti 
isz knygų ir sulaikyti siuntinė
jimą laikraszczio. Žinome ir 
jąucziame varga tuju, kurie 
straikuoja ir neturi darbo ir pi
nigu, del tuju siuneziame laik- 
ragzti nes jie melde kad nesu- 
laikytumęm o kada pradės 
dirbt tai užmokės visa skola 
bet buvo ir tokiu kurie pinigė
liu turi bet gailesi iszduoti tris 
dolerukus ant meto už laikrasz
ti — tokiems tai sulaikėme 
laikraszti. Juk žinote kad ir 
mums reikalingi pinigai ant 
vedimo didelio biznio lodei ti
kimės kad tieji kurie yra sko
lingi už laikraszti kad atsily
gins su mumis.

Dievas prisakė mylėt savo 
neprietelius ir atleist jiems 
kaltes, bet del daugelio žmonių 
tasai prisakymas iszrodo nega
limu daigtu kad mylėt tuo-s ku
rie mums padare toledes ir mus 
paniekinėjo. O bet, įkas yra ga
lingesnio už meile artimo, ku
ri vi-ska pergali? Krikszczio- 
niszku didžiausiu instatymu 
yra mylėt, bet ar pildo taji in- 
statyma Krikszczionybes? Bu
distu mokslas draudžia net 
gyvulius užmu'szinet o ar Bu
distai pildo prisakymus savo 
tikybes mokytojo?

Mylėt neprietelius savo — 
reiszkia, neužmuszinet ju, ne 
skriaust, neiszpleszine't isz ju 
to, kas jiems yra brangu o jie 
nebus tada jau neprieteleis.

Mylėk savo artyma. Kokis 
tai gražus prisakymas! Bet ar 
galima mylėt toki kaimyną ku
ris lankosi kasdiena in foažny- 
czia ir meldžiasi o kada parei
na namo, apkalbinėja savo kai
myną, daro jam visokius ne
smagumus -ant kerszto kad tik 
jam daesti? Ar tokis kaimynas 
vadinasi Krikszczioniu ir ar 
myli-savo artyma? Ne !

Jeigu isz tikro Krikszczionis 
bent isz -dalies pildytu -mokslą 
Kristaus — tai nebutu kariu, 
-vieszpatautu amžinas saldus, 
smagus sutikimas, pritinkan
tis žmonijai, iszsivystinimas 
žmogaus proto ii- vedantis ji 
in... pakaju!

Teisingi Žodžiai
—• Žmogus godus ant pini

gu, turi -gyvenimą vargu.
—• Jaigu žmogus sveikas 

smegenis turėtu, tai in pinigus 
neinsimyletu.

— Žmonis verke kaip dide
li rūpesti turi, bet, ant kito 
žmogaus rupesezio nežiūri.

— Musu Iszganytojas pa
sakė: “Atsiras daug prana,s-zu, 
ka lups pinigus nuo žmonių.”

— Kuom daugiau darb- 
szausi del kitu, padėkos netu
rėsi.

—• Piktybe yra labai meili, 
bet, pabaigoje nukęsti negali.

—• Vis tiek, ar durnas ar 
puikybe, tai didžiausia kvaily
be.

— Jeigu pikto sergesiesi, 
nieko ant svieto nebijosi.

— Jaigu sveikata ir pinigą 
žudysi, tai ant senatvės dejuo
si.

— Norints savo mažai tu
rėsi, bet ir isz to džiaugtis ga- 
esi.

— Ir kunigo pinigai ant 
gero nueina, jaigu in geras 
rankas ineina.

—■ Jaigu motina krikszczio- 
niszkai vaiku neužaugins, tai 
džiaugsmo ant senatvės netu
rės.

—• Jaigu saules szviesos 
saugosiesi ir -laikraszczio 
“Saules” neskaitysi, tai tan
kiai daktara stuboje turėsi.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniam* 

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

. ■ . J O "—

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

Drucsiai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

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 - OO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A

Turkijos sudrutino savo pozi- 
Vokieitija. Dabar Vokietija ne

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

'—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

♦
Labai paranki knyga del 

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

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS. 
APIE SZITA KNYGA

Gerbeniaala Tamlst*!:—
Sulaukiau nuo Jusu gluncnaiuM 

mano vardu knyga "Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
■zirdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kalu “Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti tIboKIm 
istorijas, jas skaitydamas nei nepu- 
sljuntl kaip laikas Birentai ir smu. 
glal praeina. Asi visiems UnkBcria* 
kad nusipirktu tokia knyga k*lj 
•‘Tūkstantis Naktų ir Viena" nes J* 
skaitydamas žmogus apie viską tad? 
pamlrsztl ir visokį rupesesiai nor° 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAB, 
Dv. Palazduonys,
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Pabaigoj asztuoniolikto am
žiaus, netoli nuo Tituvenu gy
veno savo dvarelyje bevaike 
naszle, vardu Elzbieta. Ta ka
žin kuomet važiuodama in Ra
seinius, apsistojo Szidlavoj ir 
tarė važnycziai: lai arkliai at
silsi, asz truputėli pavaiksz- 
cziosiu. Buvo tuo kart vasara, 
jau gerai po pietų. Bevaiksz- 
cziodama, pamaeziusi bažny- 
czios duris atdarais, tarė: eisiu 
stebuklingos Szvencziausios 
Paneles pasveikinti. Inejusi at
rado keletą bobelių po viszko- 
mis beklupancziu ir beskam- 
bineziu su agnasais ražanezius 
savo. Toliaus žengsiu, iszvydo 
greit didžiojo aloriaus, tris ku
nigus isz vienos ir tris isz an
tros puses bekalbanczius pa
kartomis poterius. Tarp tu bu
vo ir kunigas Tiadeuszas Buko- 
ta, pa-vyskupiu impuluotas. 
Elzbieta, sukalbėjusi Sveika 
Karaliene, pamislijo: gerai 
ežia but melstis bet reik man 
jau važiuoti, todėl kėlusi lau
kan tvilino. Iszeidama pamate 
paszalyje bažnyczios mergele, 
su juoda jupele apvilkta, besi- 
meldžianezia ir bęverkenczia. 
Prisiartinusi tarė: mergele, eik 
su manim, bažnyczioj nepride
ra kalbėtis, lauke pabilosva. In 
szventoriu iszejusi klausė: ko 
tu, mano vaikeli, bliauni? Szi 
atsake: eik ponitele, -ka dirbsiu 
nubliovusi, pirm metu palaido
jo mano teveli, o dabar vos 
szeszta diena kaip mano motu
te in žemele inkiszo; pasilikau 
viena pati kaip pauksztutis. 
Klause pone: ko meklei nugis 
nuo Vie-szpąties? Szi atsake: 
meldžiau, kad per užtafymi. 
Szvencziausios Paneles manes 
neapleistu. Tarė pone: juk turi 
turėti gimine, ta neapleis ta
vos? Szi atsake: kokia gimine, 
esmi rods bajoraite, vardas ma
no Liudve; tevelei turėjo savo 
teviszkelia, bet toje gyvena se
suo mano, kuri, kaipo tekėjusi, 
turi jau trejetą vaiku o szvoge- 
ris vien man įsako: eik sau, kur 
nori, teiraukis gal priims kas. 
tave kiaulėms ganyti. Kur asz 
teirausiuos! Tai pasakiusi pra
dėjo didžiai verkti. Elzbieta 
glamonėdama apszluoste asza- 
ras ir tarė: ne verk, mano vai
ke, rasi, Dievulis jau tavęs isz- 
klause, ne pragaiszi.

Sziem dviem bebilant, kuni
gai poterius pabaigia namo 
gryžo. Elzbieta su Liudve pri
ėjo pa-vyskupio ir klausė tar
dama: Jus mylistele, ar pažysti 
ta mergele, radau bažnyczioje 
beverkenezia, sako nelaiminga 
esanti! Vyskupas pasako: eik 
szen, vaike mano. Atėjus tarė: 
esmių Liudvele, Rekstienes 
duktė. Kiek turi metu? Szi at
sake: motute kąžin kuomet pa
sakojo man jau deszimtus ei
nant. Tarė Vyskuas: e, e, Reks
tienes, tai tavo matusze szioj 
nedelioj palaidojom? Szi verk
dama atsake: mano, mano! Ta
re toliaus Vyskupas: teisybe, 
gerai pažinau Tamosziu Reikš
ti, padorus buvo ūkininkas, 
mano susiėdas, visuomet blai
vus, visuomet 'teisingas, didžiai 
ana mylėjau. Motina, amžina 
atsilsi, dar buvo dievobaimin
gesne, kas žino, bet ko anuodu 
Vieszpats taip veikiai atėmė, 
matyti, kad Jam 'buvo malonu. 
Suprantu padėjimą, Liudvele®,■ 
žinai žentas svetimas žmogus 
in namus investas, rasi ir neuž- 
kenezia genezių moters savo,!
jeigu Pone padarysi anai ka 
gero, atrasi pas Vieszpati ūž

Parasze Vyskupas Motiejus 

Volanczauskas

gu žiedą ir puikia skepeta o szi 
atsake: imsiu szia Dievo Muka 
kuria antra motina mano mir-
dama rankose turėjo ir buezia- 
vo. Tas kryžius bus geriausiu 
atminimu ir -palaikų geradejos 
mano. Gimine su džiaugsmu 
beregiant ta atidavė.

In Liudve, turtinga tapusia, 
jaunuomene pradėjo su malo
nia akia veizetie. Neužilgio 
Petras Rauktinis užsigeidė im
ti ana už moteri. Szi, neatsake,

mokesti.Atsake Elzbieta: tatai,' 
geradeja, neturėdama savo vai-1 
ku ketino pasavinti Liudvele ir j 
būti jos antra motina. Tarė to
liaus Vyskupas: na, gerai, va-! 
žinok tamsta in Raseinius, 
kaip keti, asz tuo tarpu duosiu 
žinia namiszkiams, kad netar
tu Liudvele prapuolus. Lyg 

‘ nes Rauktinis buvo jaunas, pa- 
j dorus bajoraitis ir turėjo te- 
viszkele be jokiu skolų. In pa- 
redka atvažiavo jos sesuo ir vi
sa Rekscziu gimine, kuri pirma 
jos už genti nenorėjo įkaityti. 
Szliuba eme Tituvenuose. Taip 
nors vadinosi Rauktuviene, te- 
cziaus buvo turtingesne už sa
vo seseri. Juk ir ne tpszezios 
rauktines niekas nespardo.

Isztekejusi padoriai gyveno; 
sulaukė trejetą vaiku, tie svei
ki augo ir viskas klojos. Bet 
szioj pasaulej kloties niekuo
met nėra be perglitos. Vienas 
bernas pipkininkas, kuliama
me laike krapszte ugni ir užde
gė jauja. Didis vejas pute tie
sei ant kitu trobesiu gaisras 
sudegino ne vien tik jauja su 
javais, bet ir narna ir troba ir 
kūtes su visais gyvuliais.

Staiga nuplikęs Rauktinis 
tarė savo moterei: kas bus, du- 
iszele! nebtekom nei arklio nei 
karves neinamu: reik mud
viem atimti tūkstanti muszti- 
niu nuo p. Miceviczios pirkti 
ko neturim. Szi atsake: oka 
padarysi, kad reik. Taip pasi- 
bilojais, Petras važiavo pas Mi- 
ceviczia in Viduklia ir melde 
pinigu savo. Tas nei skatiko 
nedave, bet dar isz jo tycziojos 
ir tarė, ein prova, rasi kuomet 
už savo pinigus gausi koki lo
peli žemes mano, pinigus dabar 
neturiu ir neduosiu. Sugryžo 
Petras verkdamas, paskiaus 
moteris tarė: žinau, ka padary
siu, Szidlavo's Motina Szven- 
cziausia gelbėjo mane kūdikys
tėje. Eisiu ir dabar melsti jos 
pagelbos. Tai pasakiusi eme 
kryžių nuo ponios gauta ir isz- 
ejo peksezia, poterius kalbėda
ma.. Nuėjusi, klaupus bažny
czioj verke ir bueziuodama Die
vo Muka melde pagialbos. Be- 
bueziuodama ir bežliaulgdama? 
sudrėkino' savo kryžių taip, jog 
tas, būdamas isz daug lentelių 
suklijuotas, atsiklijavo. Liud
ve atėmus užpakaline lentele, 
pamate viduj brangu su dei
mantais aptaisyta kryžių. Isz- 
vydusi pati persigando, tarsi 
menus matanti, uždėjo vėl len
tele, su aszaromis pasakė aeziu 
Vieszpacziui Dievui su Motina 
SzvencziaUsia, gryžo namo ir 
parode vyrui radybes savo. Tas 
pradžiugęs nusamdė vežimą ir 
leidosi in Vilnių, kur pardavė 
rastaji kryžių už keturis tuks- 
tanezius.

Sugryžo namo, pastate tro
besius, prisipirko galviju ir at
kuto, lyg muse pavasaryje.

Taip Vieszpats globsti visus 
kurie savo reikaluose pas Ji 
glaudžias. !O Szvencziausia Pa
nele, Szidlavoj visuomet yra 
stebuklinga. Petras su Liudve 
ilgai pateko, ukteris dailiai isz- 
leido, visu vyresni sunu pasky
rė in savo inpedinį, antras Už
važiavo in Varnius ir tapo ku
nigu, trecziasis iszejo karaliui 
tarnauti.

tamstai sugryžtant lai ana pas 
mane palieka.

Elzbieta taip suderėjusi, va
žiavo in Raseinius, o diena pra
leidusi sugryžo in Szidlava ir 
iszisiveže Liudvele. Namo par
važiavus, szeimynaklausė: kur 
ponia gavai ta mergele ? Szi at
sake: Vieszpats Dievas davė, 
yra tai mano vaikas, todėl ir 
noriu, kad mylėtumei kaip ma
no dukteri. Keletai nedeliu, 
praėjus ponia gavo mokinta 
bajoraite, vardu Tekle ir insa- 
ke mokinti Liudvele raszto, 
siuvimo ir viso kas mergelei ne
turtingai reikalinga. Ta visu 
pirma indave Liudvelei lemen- 
to-riu, paskui knyga o iszmokus 
gerai skaityti, rode anai siuvi
nius. Ilgainiu Liudvele pramo
ko marszkinius surežti ir pa
siūti, jupeles kirpti ir įsiūti, že- 
kes su pirsztinemis nerti plo
nai ir dailiai verpti, apmesti 
audeklus, marginius, dviny- 
czius, trinyczius, deszimtiny- 
czius, cvilikus, abrusus, kilmus 
ir kiečius austi.

Liudve paaugusi in pilna 
mergele, tapo labai graži, buvo 
būtinai sveika, riebi ir maloni. 
Besimokindama su visa szir- 
d'žia prisiriszo prie ponios sa
vo, mylėjo ana regis, labiau ne 
.kaip tikrąją motina. Neliepia-: 
nla dirbo ka tik pagavo o nie
kuomet veltui netruko. Ponei 
dar nekėlus, iiszpuste jos dra
bužius ir vienoj vietoj sudėjo. 
Iszvire kava ir prie lovos nune- 
sze; žodžiu sakant, vis tai dare, 
ka tik geriauses vaikas tevams; 
savo gali daryti. Dviem metam 
praslinkus, sena ponia apsirgo; 
Liudvele už vis jai priveizėjo, 
per kiauras nalktis nemiegoda
ma, sėdėjo prie jos lovos, kož- 
na jos mostelėjimą iszpilde, 
duris lengvai darė ir vaiksz- 
cziojo ndtrankiai, kad užsnu- 
dusios ponias nepažadintu. Po
nei ilgai nebgyjant, parvedė 
kunigą ir su Szventais Sakra
mentais aprūpino. Kažin kuo
met pone tarė: Liudvele, ma
tau nebgysianti, suprantu mei
le tavo, niekas už ana negal už
mokėti, vienok neužmirszau ta
vęs. Man-mirus, rasi testamen
ta ir žinosi ka tau užrasziau.

•Szi tuojaus pradėjo didžiai 
verkti ir tarė: motuszele, asz ne 
pinigus bet tamis'ta myliu, ne, 
malonu man pinigai be tamis- 
tos todėl diena isz dienos mel
džiu Vieszpaties Dievo ir Moti
nos Szvencziausios, kad tams
tai amželi pratęstu. Jaunas 
žmogus gal, senas turi mirti, 
todėl ir Elzbieta neiszsisuko ne
mirusi. Pradėjo kas karta la
biau silpti ir numirė. Jos nebe
tekusį, visi namiszkiai gailėjo
si, bet už vis Liudvele, kuri al
po isz gailesczio. Gimines, pa
laidoja ponia, atidarė testa
mentą kuriame rado sziuos žo
džius: “Liudvei Rekstaitei už- 
raszau pustreczio tukstanezio 
musžitiniu ir daleidžiu paskir
ties isz viso mano turto viena 
tinkąmaji palaika.” Gentis mi
rusios atskaitė pinigus Liud
vei o szi atidavė ant procentu 
p. Micevicziai, Raseipiu pavie-

U Kada szita minuta pra
lėks, tai įsviėtas pristato Ipo 
50,0.00 buszeliu obuoliu.

U Anglija padirba tik Jei
to marszelkai. Paskiaus gimi- saves po 2,000 svaru muilo kas 
ne davė jai: jupa gražia, bran-minuta.



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.PATOGIOSAKUTES
PUIKI APYSAKA
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Kad Petrukas nenorėjo art 

ne ganyt gyvuliu, atidavė tė
vas ji pas kalvi idant kad nors 
padarytu tėvui kirvi arba dal-! 
gi.

Puvo Petrutis pas kalvi pa
kol reikėjo dumpt dumples ar
ba anglis nesziot bet kada atėjo 
prie sunkaus kūjo, tada Petru
kas saugojosi kalvystes kaip 
velnio.

A'teme tėvas ji nuo kalvio ir 
atidavė pas staloriu bet ir fe
nais nesinorėjo Petrukui ne
sziot sunkiu lentų.

— Mano sūnelis yra silpnas 
ir menkos sveikatos, — saky
davo Petruko tėvas. Atiduosiu 
ji pas barberi o kada iszsimo- 
kins savo remesto, skus visa 
kaima ir turės szmoteli duonos 
ant senatvės. .

Buvo Petrukas pas barberi 
puse meto bet fenais jam nepa
sidabojo nes buvo tai per nuo
bodus darbas, vis tik reikėjo 
muilyt barzdas o pati barberio 
varinėdavo Petruką tankiai in 
kuknia skųst bulves ir daržo
ves. To visko Petrukas negalė
jo iszkens't ir pastanavijo pa
bėgt.

Taip stojo viena karta ant 
ulyczios ir nežinojo in kokia 
szali nusiduot kad sztai prisi
artino pas ji kokis tai ponas, 
juodai pasirėdęs o paemes Pet
rukui už peties, paklausė jo 
apie ka toki taip giliai užsimis- 
lino?

— Nežinau, — atsake Petru
kas, — norėjau pabegr nuo sa
vo barberio nes jau ilgiau ne
galiu fenais iszlaikyt. Barbe- 
■rys liepe man tik barzdas skus
ti ir muilyt o kada neturiu ka 
veikt, jo pati varo mane in kuk
lia idant supcziau kūdiki su 
koja o su rankomis skusczia 
bulves ir kitokes daržoves.

— Tai kur tu nori dabar eit?
— paklausė n-epažinstamas Pe- 
truko.

—- Nežinau, — atsake Petru
kas, — bijau mano tėvo todėl 
pas ji ne eisiu.

— Nieko ne moki ir niekur 
nenori eiti mokintis, tai ka da
bar pradėsi?

— Asz nieko nenoriu veikt, 
.prie nieko neturiu akvata, — 
atsake isz -szirdies Petrukas 
nepažinstamui.

— Ha, jeigu taip, tai asz ta
ve priimsiu pas save ant tar
nystes, pas mane nieko neveik
si tiktai gersi ir valgysi idant 
tiktai Ibutumei del manes vier
nas.

— Busiu viernas, idant tik
tai ne supczia vaiku ir bulviu 
ne skusczia ir nieko neveikczia,
— tarė Petrukas su džiaugsmu.

— Na, tai gerai, — tarė ne- 
pąžinstamas, — eikie su manim
— ir szokdamas ėjo paskui sa
vo nauja poną.

❖ ❖

Ant galo miesto, senam na
me, gyveno ponas Petruko.

Tame name, apart jo, nieko 
daugiau nesirado, navatni na
miniai rakandai radosi visur o 
ant krėslu ir -szepose radosi vi
sokios knygos, iszmetintos be 
jokio paredko.

— Žiūrėk, — tarė ponas in 
Petruką, visas tavo darbas yra 
serget viską ka tik czionais ma
tai, svetimu žmonių neinleidi- 
nek kada asz busiu kelionėje o 
tuju duriu ne-atidarinek kurios

veda in ta maža kambarį bet 
szitam kambaryje .gali rėkaut, 
giedot arba szokinet kiek tik 
nori, bet tiktai paežiam, be 
draugu. Sueja tik mieste kar- 
czemoje gali pasimatyt, jeigu 
sau norėsi.

— Gerai, mano pone, — at
sake Petrukas, — viską -se-rge-
siu, duriu ne atidarinesiu o 
draugu in czionais neatvesįu, 
jeigu tau taip patinka.

— Atsimink dalaikyt žodi, 
asz tuojaus iszvažiuoju ir nesu- 
gryžsziu net už vieno meto ir 
szesziu nedeliu, už ta visa laika 
užmokėsiu tau isz laik tavo už
mokesti o jeigu man busi vier
nas tai kada sugryžsziu, pada
rysiu isz tavęs žmogų o jeigu 
sau vėlinsi tai pasiliksi ir dide
liu ponu.

— O busiu tau labai viernas 
idant tiktai pasilikcziau ponu 
nes turiu dideli norą pasilikti 
ponu.

— 'Tikiu tau labai ir asz tu
riu norą pasilikt, pakol neateis 
laikas, dabar lik sveikas ir ne- 
užmirszk ka tau sakiau.

Petrukas norius temino ant 
visko ka jam ponas kalbėjo bet 
ne puse nesuprato, džiaugėsi 
isz to jog turėjo pinigu, vaiksz- 
cziojo po miestą, gere ir valgė 
ir nieko ne veike.

Valgyt tai mažai valgė beit 
ka gert tai gere be atsiminimo 
o neiszejo da puses meto jau 
neturėjo ne skatiko isz pinigu 
kuriuos ponas paliko jam ant 
vieno meto ir szesziu nedeliu.

teko Petrukas pinigu, mistino1 pas mane, rytoj keliausi toli ir vieno meto ir -szesziu nedeliu 
ant budo kaip gauti daugiau, Į keliausi puikioj karietoj su neatsirastu iszpildyt tos užduo-į 
atėjo ne karta ant misliu ap- 
vogt savo poną ir pabėgt bet 
ant tu patycziu nieko nebuvo
namie ka toki idant galėtu pa-' kelione o kaip visados buvo pa- iszlygu o nors daugelis atsįra- į 
vogt, pastanavijo per tai atida- sirenges in kelione, per tai ne- do narsunu bet visi dingo nuo 
ryt mažas dureles nuo uždraus- kantriai lauke rytojaus. Į kardo milžino kuri negalėjo in-j 
to kambario ir pažiūrėt ar gal! Ant rytojaus atėjo Petrukas galėt.

tarnais o dabar eik ir pasirenk. ties, tai po tam laikui atiduos 
in kelione. duktere už paties milžino.”

Nuėjo Petrukas pasirengt in i Pristojo milžinas ant tokiu

Per Ukystes Darba Supliekė Savo Priesza

jame kas tokio nesiranda idant 
galėtu pavogt.

Niekas tarne negalėjo prie- 
szintis nes raktus turėjo ir in- 
ejo in uždrausta kambari. Bet 
kaip nusistebėjo kada nieko ja
me nematė kaip tik lentyna ant 
kurios nieko nematė; sieke su 
ranka ir užtiko milžiniszka mi
singini rakta rodos nuo bažny
tiniu durelių. Ne iszrodo tai 
raktas ne nuo kufaro ne szepos 
nes ju czionais suvis nesirado. 
Taip rūgėdamas dairėsi aplin
kui ir užtiko mažas dureles ap- 
kaustintas su geleže... Ha, pa
misimo sau, — tai gal but skar- 
bas mano pono ir kuogreicziau- 
sia ėmėsi prie atidarymo dure
lių bet baisiai persigando- nes 
in vieta skarbo paregėjo ant 
dideles skryn.es boba, sena kaip 
svietas. Kada Petrukas prisi- 
artinejo, boba pradėjo ranko
mis mosuot in visas szalis o 
Petrukui net szurpuliai perėjo 
per peczius ir jau mistino dumt 
isz tos vietos bet keliais pui
kiais žodžiais boba prakalbėjo 
in Petruką:

— Nebijok, mano vaike, ne
bijok, — fare sena boba, — in- 
ejai netikėtinai o asz mislinau

Ponas -Petrukas buvo raga
nium bet nuo laiko kaip pradė
jo prieszintis priesz ‘‘Pliko 
Kalno,” susitarė visos raga
nos ant jo, tiek jam insipyko ir 
pradėjo jam kenkt, jog atėmė 
jam beveik Ąuse valdžios.

Per tai radosi po užkeikimui 
ir jau negalėjo tiek raganaut 
kaip priesz tai. — Po teisybei 
norėjo ji nuo tojo užkeikimo 
atvalnyt bet ant labai sunkiu 
iszlygu, kuriu raganius neno
rėjo priimt, tikėdamasis pats 
isz to iszsisukt.

Iszlygos visu. raganių buvo 
tokios: idant raganius su viena 
labai baisia ragana apsipa- 
cziuotu; o kad ant to nesutiko: 
bobos ėmėsi isz kitos baczkos 
jam dagrist.

Nelaimingas raganius nega
lėjo sau duoti rodos ir privers
tas buvo pasiraszyt locnu savo 
krauju ant sekaneziu punktu:

“Jeigu raganius nenori pri- 
stot ant raganių iszlygu ant ap- 
sipaeziavimo su viena isz ju se
serų, nors jau turėjo szeszesde- 
szimts ir devynis metus ir pasi
lieka prie czystos panystos o 
kad turi kanecz turėt vyra, per 
tai raganius turi isz savo sza- 
lies rūpintis idant jisai ja isz- 
duotu už vyro ir taji vyra del 
jos pasirūpint o tada Plikas 
Kalnas isz užkeikimo ji atliuo- 
suos.”

Pastanavijo per tai raganius 
pajeszkot koki tingini ir isz ne- 
tycziu surado. Petrukas buvo 
jaunas ir patogus vyrukas, 
prie nieko neturėjo noro ir nie
ko nenorėjo dirbt per ka raga
nius aprokavo jog toki-s žm o- 
gus su noru griebs boba idant 
tik turėt ka gert, valgyt ir nie
ko neveikt.

Nenorėjo isz pradžių Petru
ką paaukaut senai bobai, norė
jo del saves pasilikt jeigu jam 
jo mierei nusiduotu; reikalin
gas ir jam buvo jaunas vaiki
nas ant patarnavimo ir per tai
paėmė ji in narna ir užmokėjo 
isz kalno alga ant metu ir sze
sziu nedeliu.

O kad in puse metu jau ne-

pas savo geradeja ir pasakė jai 
jog jau yra pasirengęs in kelio
ne ir jog keliaus ir in gala svie
to del jos idant tik turėtu ant 
ko ir su kuom.

. Ragana pasikėlė nuo savo
1 skrynios ir septyniais raktais 
atidarė skryne ant kurios sėdė
jo, iszeme isz jos dežuke isz 
aukso o laikydama rankoje in 
ja tarė:

— Tris metus vijausi, per 
penkis mylėjau o apgavo mane 
szesztam, gavau septintam, ji
sai vaitoja užkeikime, prie ma
nes prigulite ir manės turite 
klausyt nes asz jus valdau.

Po tokiai kalbai atidarė auk
sine dežuke isz kurios iszemus 
•tris deimantus mete ant grindų 
szaukdama:

— Gyvi, negyvi, bukite 
czystais.

Isz trijų akmenų stojo trys 
geniuszai o ragana tare in juos:

— Keturiais arkliais, su 
auksine karieta išsodinta dei
mantais ir sidabru, važiuos 
jaunikaitis iii tolima sklypą o 
atvažiavęs atsilsės per tris die
nas ir tris naktis, kur jauna ka
ralaite su gražiom akimi kaip 
saules spinduliai bet jos szirdis

jog tai tas, kuri turėjau laikyt 
už sprando, prisiartink ir pa
sakyk man del ko in czionais 
inejai, bet pasakyk viską tei
singai ir atvirai nes mane ne
apgausi tik pats sau privirtum 
daug -koszes.

Persigamltw. Tteirųlias... viską 
apsakė senai raganai ka tik pa
minė nuo pradžių savo gyveni
mo.

— Gerai mano vaike, (bet ne
sibijok ir prisiartink prie ma
nes, tas tavo ponas yra zdr-ai- 
ca, tavo giliuikis jog in czionais 
atėjai ir su manim susipažinai, 
tu man o asz tau busiu pagel- 
boje, asz esmių ragana ir daug 
galiu padaryt o kaip man užmi
nei jog nori pasilikt dideliu 
ponu, klausyk manės visame o 
tavo noras iszsipildys.

Petrukas isz džiaugsmo neži
nojo ka ant to visko atsakyt 
bet prižadėjo bobai viską isz
pildyt, norints nežinojo ant ko, 
bet toji liepe jam dabar atsito- 
lint ir už trijų dienu vėla ateit 
ta paezia adyna.

Po trijų dienu Petrukas vela 
stojo priesz boba kuri taip in ji 
tarė:

Klausyk vaike, busi ponu ir 
tai dideliu ponu, pasiliksi juom 
per pagelba mot eres, puikiause 
motere kokios tu da neregėjai 
o ta viską suredys galybe Pliko 
Kalno. Bet turėsi apsisukt grei
tai .nes taja laime, kuri ketina 
tave patikt, nori tavo ponas 
paimt nuo- tavęs, tas zdraica 
kuris yra priverstas tik mane 
mylėt ir tik su manim apsipa- 
cziuot. — Petrukas isz baimes 
truputi atsikvėpė -o boba to- 
liaus kalbėjo:

— Tas ponas tavo, o mano 
zdraica, meta ir szeszes nede- 
les pastanavijo jeszkot tos lai
mes, bet asz jam užbėgsiu-su 
savo užkeikimu, nedasilauks to 
ko jeszko nes ateis laikas kada 
jisai puls priesz mane ant ke
liu ir praszys mano meiles ir 
mano szirdies! — atsiduso ke
lis kartus ragana ir vela pradė
jo:

—- Klausyk vaike toliaus. 
Tu esi laimingas, rytoj ateik

szalta kaip ledas, kur tukstan- 
cziai jaunikaieziu padėjo savo 
galvas, tegul in fenais keliauja 
jaunikaitis o per mano raga- 
nysta tegul jis pęrjudkina szir- 
di užsikietejusios'karalaites.

Po tai kalbai trys geniuszai 
isznyko o Petridmi liepe iszeit 
ir vėlino jam laimingos kelio
nes.

Vienoje karalystėje gyveno 
galingas karalius kuris turėjo 
duktere bet kada toji -duktere 
buvo da kūdikiu, su savo meilu 
pažiurejimu akiu visus prie sa
ves pritraukdavo kas tik -ant 
jos pažiurėjo o kada daejo ji 
lyg 16 metu, nebuvo galima ja 
pamylėt. Nes kas isz į0 ? Tasai 
puikus pažiūrėjimas užtrucin- 
davo kožna kuris ant jos pažiu
rėjo, iszskirent tėvo ir visos 
szeimynos — juokdavosi -da 
prie vieno puikaus ricieriaus 
kuris labai mylėjosi in karalai
te bet turėjo jisai priesza, bai
su milžiną, kuris kožna už- 
muszdavo kuris tik insimyle- 
davo in karalaite nes ir jis pa- 
siutiszkai mylėjo ja.

Karalaite mylėjo kareivi o 
milžiną baisiai nekente o kad 
milžinas buvo pri-eszingas ka
reiviu, lauke progos nužudint 
savo priesza, ka ir trumpam 
laike pasisekė padaryt.

Nuo to laiko gailestis su
spaudė karalaites szirdi jog 
nuo tos dienos in nieką nesi
juokdavo o jos szirdis pastojo 
kaip szmotas ledo — be jokios 
jaustos.

Milžinas dabar pradėjo spirt 
karalių idant jam atiduotu 
duktere už paezia nes kitaip 
pradėtu žudint jo padonus o 
kad karalaite jo baisiai neken
te, karalius apgarsino toki yi- 
roka:

— “Jeigu katras isz karalai- 
cziu, kunigaikszcziu, ponu -ar
ba isz padonu aplaikytu viena 
nusijuokimą arba prasijuoktu 
duktė isz jo priežasties, tai ati
duos ja jam už paezia, bet jei
gu to neinstengtu padaryt, tai 
turėtu eit galelis su milžinu ir 
ji užmuszt. Jeigu kas per laika

Tiek jau milžinas užmusze 
karalių, kunigaikszcziu ir ponu 
jog visas sklypas buvo gailės-! 
ežia, apimtas o gyventojai pra-' 
dėjo devet gailės rubus. Ne vie
nas tėvas pragaiszino savo su- 
nu, ne viena motina liejo gailės 
aszaras. Pats karalius buvo di
dėlėje gailestyje o karalaite da 
didesnėje gailestyje nes jau 
metas praslinko o milžinas bu
vo tikras jog gaus ja už paezia.

In liūdna miestą atvažiavo 
musu pakelevingas geriausio
je restauracijoje gere ir valgė, 
visiems traktavojo ir auksa py
le. Daugelis isz jo geradejingu- 
mo pasidrūtino o jis sėdėdamas 
už stalo klausė ju apsakymo 
apie karalaite ir jos gražias 
akis, apie karaliszka paliepima 
ir baisu milžiną.

Pakelevingas visus svetingai 
priiminėjo o del kožno buvo 
meilus ir linksmas. O kad visi 
tuojaus dasiprato del ko pas 
juos pribuvo taip turtingas po
nas gal ir kokis karalius arba 
kunigaiksztis, laibai jo gailėjo
si o nedrysdami jam pasakyt 
tiesiog in akis kiek tai milži
nas visokiu kareiviu nužudė, 
norints jam isztolo davė su-
prasti nelaime bet jis sau nie
ko. isz to n-edare.

'Tas geras ponas kuris visus 
puikiai vieszino be skirtumo ir 
saujomis pinigus barstė, buvo 
tai musu pažiustamas Petrukas 
—tas pats kuris ne pas kalvi, 
ne pas staloriu, ne pas barberi, 
kur turėjo lengva užsiėmimą, 
nenorėjo dirbt, bet nuliudusia- 
me mieste, kur radosi puiki ka
ralaite, apie tai niekas nežino
jo.

Petrukas pavalgęs ir prige
rės su savo tarnais, liepe reng
tis ant rytojaus iii kelione ir 
nusidavė apie pusiaunakti ant 
ątsilsio. Ant rytojaus ne priesz 
užtekėjimą saules, .kaip tai pas 
meisteri keldavo, bet apie pie
tus atsikėlęs, -apsirėdė in pui
kius -drabužius, sėdo in žiban- 
czia karieta ir iszvažiavo isz 
miesto in szali karaliszko palo- 
ciaus.

Niekas nesitikėjo svetainėje 
idant turtingas ponas taip grei
tai iszvažiuotu o labiausia tar
nai ir tarnaites kurie tarnavo 
svetainėje, kurie priesz ji szo- 
kinejo ant mažiausio noro, ti
kėdami apląikyt gera dovana 
bet ant ju Petrukas suvisai ne- 
temino ir iszvažiavo neapdova- 
nojas. (Toliaus bus.

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreipki'ties in 
“Saules” ofisą, Mahanoy City, 
Pa.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
fra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszaufa, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

W. D. BOCZ5CAUSKAS - CO.
MAHANOY CITY, PA,

Max Sglimeling, buvusis svieto szampionas kumsztininku, 
dirbo sunkei ant uk-es kad iszsilavint sunkiam darbe. Dirbo 
jis -sunkei -ant ukes Pomeranijoj, .Vokietijoj per kelis menesius 
kad galėtu supliekt savo priesza Adolfą Heuse-r, Europiszka 
szampiona. Matyt kad tasai ukiszkaš darbas -daug prisidėjo 
prie supliekimo jo prieszo nes ji paguldė in'laika 47 sekundų.

Su nutriuszusia barzda arklys, 
Geltonais dantimi kumelys, 
Vienoje bažnyczioje dvejetas 

stovėjo, 
Kada kunigas spaviedojo, 

Juodu kožnam pamėgdžiojo, 
Kaip szunelei lojo.

Tai ne dy-vai, tai tamsunai, 
Proto neturi ir atskalūnai, 

Kita karta to nebus, 
Ba vienam -barzda nuskus, 

O kitam dantis iszmusz, 
Geri žmones proto neturėtu, 

Jeigu jiems dovanotu.
* * *

Vienas pliklupis, 
'Turėjo aptemuses akis, 

Mat labai pasigėrė, 
Ir pruszkauti -eme.

Ant galo moterėles susitarė, 
Kaili jam gerai iszpere, 
Net palupi sukruvino, 

Visa pano'se raudona buvo, 
Ir da palicmonams prigialbejo, 

-Su paika sudavė ba iszeit 
nenorėjo.

Sziadien Lietuvei visi, 
Isz pliklupio juokėsi, 

O moterėles net už szonu 
laikosi, 

Taip labai juokėsi.
* * *

Vieni tėvai turi mergina, 
Prikalbino už žentą viena 

vaikina, 
Pirmiausia iszviliojo isz jo 

-pinigu, 
Kelis szimtus doleriu.

Kada visi in darba iszejo, 
Tevelei ir dukrele nežine in 

kur iszgarmejo, 
Dai’gtus ant dypo -nugabeno, 

Ir po velniu iszvažiavo, 
Tųszczia -štuba paliko,

Be to, -dvi lovos tik liko, 
Ba iszvežt negalėjo, 

Ir da vieno vyro pinigus 
turėjo, 

'Tasai pasivijo ant dypo kito, 
Atėmė savo pinigus, ne cento 

nepaliko,
O ka, turint dukrele, tai labai 

gerai,
Ba vis atsiranda kvaili vyrai, 

Kuriuos vis prigaudineja,
Sudetus pinigėlius atiminėja, 
Mat reikia tureziu pasirodyt, 
Brolau, czion merginos ne

apgausi, 
Kvailia vargei rasi, 

Visos geros — visos meilios, 
Kol nuo kvailio neiszvilios,

DEL VEDUSIU 
PORELIŲ

1— Jai-gu jau esate -suriszti 
mazgu moterystes tai darykite 
kaip galite idant -sau palengvy- 
ti taji gyvenimą ir gyventi su
tikime ir -meileje.
2— Jaigu jusu stengimai neat- 

nesz pageidaujenezios laimes, 
tai per daug nesirūpinkite. -Su 
laiku ne viename dalyke, pasi
seks.

3— Vienas del kito parodin- 
kite prilankuma ir paguodone, 
teip gyvenkite kaip priesz 
sZliuba.

4— Vienas kita turi paguodoti 
del užlaikymo didesnes meiles.

5— Mylėkitės nuolatai terp 
saves, nes jaigu ne, tai -pamy
lėsite ka kita.
—Pinigai ne _^.jgikalingir; 

kad pora butu laiminga, nes 
laimingas apsivedimas turi ir 
piningeliu.

7— Lengviausiu budu galima 
dastoti gerbūvio, jaigu abudu 
gali apsieti be nereikalingu 
dalyku.

8— Jaigu negali ir nemoki 
czedyt, tai nesi-paeziuok.

9— Jeigu turi lengvo ir lus-
tauno budo moterėlė tai ja 
nuo to kuogreieziausia atpra- 
tyk. 1
10 Bukie visados paezedus ir 
czedinkite pinigėli ant juodos 
valandos.

Jaigu tuos prisakymus isz- 
pil-dinsite, tai gyvensite meile
je ir užganadinime taipgi turė
site palaiminima nuo Dievo.
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Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78
520 W. Centre St. MaEanoy City |

skryn.es


Anglijos Ministeris Peržiūri Kariuomene Turistus Galima Iszdeportuot Jeigu in Paskirta 
Laika Neiszvažiuoja

■ > —o---------
Immigracijos instatymas ap- tas. Nuo 50 iki 60 tukstancziu 

rūpina inleidima svetimtau-' svecziu atvyksta in szia szaii in 
i ežiu, kurie nori aplankyti Jung metus.
Valstijas “biznio ar pasilinks-l

Gubernatorius Long, Prižada Gera Paredka

Leslie Horc-Belislia, AngHiszkas kares ministeris, peržiūri eroplanines orines armotas 
Londone laike manevru.

Žinios Vietines ISZ SHENANDOAH, PA. Naszlaicziai

'—• Szia Nefdelia pripuola 
bažnytine szvente Szv. Panos 
Marijos Szkapliernos.

■f Laidotuves a.a. Antano 
Jžu'kaucko, isz Tamakves, ku
ris mirė praeita Petnyczia 
Coaldales ligonbuteje, atsibu
vo Seredos ryta isz namo jo se
sers R. Busznauckienes, 433 W. 
Spruce uly., su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioj ir palaido
tas ant vietiniu kapiniu. Daug 
žmonių dalyvavo laidotuvėse. 
Graborius Rėklaitis laidojo.

—< Szia sanvaite mirė du 
žmones szirdies liga — staiga 
mirczia. Stebėtina kad tiek 
žmonių mirszta taja liga. O gal 
gyvenimas yra per skubus 
sziais laikais kur žmones sku
bina su visokeis reikalais ir ne
duoda szirdžiai pasilsėt.

— Sziomis dienomis lanke
isi redakcijoj Profesoris Juozas 
Želeviczius, isz Elizabeth, N. J., 
kuris diriguos musu vietini 
Szv. Juozapo kora, kuris ims 
dalybas Svietineje Iszkelmeje. 
Profesorius Želeviczius diri
guos suvienytus Lietuviszkus 
korus kurie dalyvaus Lietu- 
viszkoje Dienoj, Rugsejo-Sept. 
10, Svietineje Iszkilmeje. Toje 
dienoje dalyvaus 74 korai, apie 
3,000 dainininku ir Studentu 
koras isz Lietuvos universite
to, susidedantis isz 36 nariu. 
Profesorius Želeviczius taipgi 
atsilankys in Minersville, St. 
Clair, Easton ir Filadelfija, di
riguodamas tenaitiriius korus. 
Bus tai didele užduotis diriguo
ti taip milžiniszka Lietuviszka 
kora susidedanti isz 3,000 as
menų. Linkime profesoriui Že- 

. . levicziui pasekmes ir kad jo 
milžiniszkas koras laimėtu pir
ma dovana.

— Lietuviu Moterių Drau- 
giszka Draugove isz Skulkino 
pavieto laike savo menesiui su
sirinkimą Neco Allen kotelyje 
Pottsvilleje, Utarnin'ko vaka- 
ra. Po užbaigimui savo reikalu 
moterėles losze kazyres, paval
gė skania vakariene ir iszsi- 
s'kirste namo. Likos taipgi nu
tarta laikyti piknikeli 19 Ju- 
niaus, Mount Laurel Parke, ar
timoje Hazletono ant kurio 
taipgi pakviesta moterėles isz 
Wyoming Klonio todėl visos 
turės gerus ir linksmus laikus 
nes tasai “hunczius” moterė
liu isz Luzernes yra “fain” 
moterėles. Ateinanti menesi su
sirinkimas atsibus Slienando- 
ryje.

—• Laisnus del apsivedimo 
iszeme Andrius Pulkeviczius, 
23 metu, su pana Berta 
szevicziute, 21 metu, isz 
Penn.

—■ Parapinis ergelis

Sala- 
Wm.

Szv.
Jurgio Lietuviszkoje Parapi
joj vela prasidėjo isz naujo, 
kada Kunigas J. A. Karalius 
iszeme pakvietimą nuo sūdo, 
Del ko buvusieji trustisai Szv. 
Jurgio Parapijos nestojo del 
iszsiaiszlkinimo; del ko nesu
grąžino visa parapijini turtą, 
knygas, pinigus ir rokundas, 
kada sūdąs buvo iszdaves 1939 
metuosia toki paliepima, 
trustisai jo neiszpilde.

— Jurgis Kereviczius, 25 
W. Lloyd uly., laike darbo nu- 
sipjove sau pirszta su elektri- 
kiniu pjūklo ir likos nuvežtas 
in Locust Mountain ligonbute 
ant gydymo.

O

Kaip mylėjo, glamonėjo 
mus brangi mama,

Ji mokino ir auklėjo 
kiek galėdama,

Ji kasdien mus szukavo, 
musu maža galvele,

Mums einant gult hucziavo 
jaunas galveles.

Kur ji sziadien, vai pranyko, 
igu'l’ szaltuos’ kapuos’!

Dingo, liko vaitgas, ligos 
mums be jos namuos’,

Kada vede kita, tete, 
bet ji mums jau ne ta,

Ji nemoka mus gflamonetie, 
Ji dažnai szalta.

Jos ranka stipri ir kieta, 
nematyt jos szirdies, 
Jei mus aszara pralieta 
nudriekęs akia.

In mokykla vercziau eisim 
su kitais vaikais,

Ten dainuosim ir pažaisim . 
ir liūdesys praeis.

Mount Cannel, Pa. — Sara 
Tamuloniene, 22 metu, dingo 
isz namu slaptingu budu drau
ge su 10 menesiu amžiaus kūdi
kiu ir lyg sziai dienai nežine 
kas su ja atsitiko. Praneszta 
apie tai vaistinei palicijai kuri 
davė žine del kitu kad moteres 
jeszkotu. Motere svėrė apie 140 
svaru, szvies-plauke, turėjo 
ant saves raudona szlebe ir bal
tus czeverykus.

Gilberton, Pa. — Jonukas, 
keturiu metu sūnelis Jaszins- 
ku, likos sužeistas skaudžiai in 
galva per savo dranga kuris li
po ant virves ir nupuolė ant jo 
stovėdamas žemai. Jonukas 
sveiksta ir neužilgio apleis li- 
gonbute.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiancis Graborin* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spraca Sk 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 43> Willini Strew 

Rail Talafan*. KMS-J

Gelbėk Savo
PLAUKUS

Vargo duktė.

Parodo Kiek Myliu In 
Miestus

Szita patogi mergaite isz At
lantic City, rodo kiek myliu isz 
tojo miesto in miestus kurie 
randasi ant szitos toblyczios.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Indijoj isz priežasties vi

sokiu ligų ir blogo maisto, 
mirszta. du vaikai kas miliutą.

KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 

apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

w. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.

' IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

I Priesz nesenei laikyta isz- 
minimo reikalais. Jiems pave-klausymą Senate Immigration 
linta atvykti in szita szali ant’Service, skundai padaryti, kad 
paskirto laiko ir juos nelieczia daug ateiviu peržengia immi-| 
kvotų reikalavimai. Instaty- gracijos instatyma gaudami 
mas nenustato kiek turistu ar svecziu vizas ir pasilikdami' 
svecziu bus inleista. Bet kuo-1 czion nuolatai. Atsakymas in 
met sveczias neiszvažiuos isz ta skunda, Immigracijos ir Na-( 
Jung. Valst. jo laikui iszsibai- turalizacijos Komisijonierius 
gus, jis tapsta ateivis, kuris nurodė 'kad nedaugiau kaip 4,- 
randasi szioje szalyje nedega- 226 isz 217,824 svecziu inleisti 
liai ir ji galima iszdeportuoti' per Ellis Island tarpe Liepos 1 
kuomet tik bus susektas. < 

Sziuom metu sulauksime 
daug svecziu isz užsienio nes 
Pasauline Paroda New Yorke, 
ir Auksinio Vąrto Tarptautisz- 
ka Paroda San Francisco mies
te, juos pritrauks. Svarbu yra, 
kad szitie svecziai ir ju Ameri
koje gyvenantieji draugai su
prastu instatyma, kuris lieczia 
laikinus inleidimus in Jung. 
Vai. Per daug žmonių tiki, kad 
turistas gali pasilikti nuolatai, 
ypatingai jeigu jis ežia randa 
darba ir užsidirba ant užlaiky
mo. Toli nuo teisybes. Immi
gracijos instatymas aiszkiai 
draudžia laikina (temporary) 
sveczia pamainyti jo laikina 
stovi in immigranto stovi. To
kia permaina galima tik kuo
met sveczias apleidžia Jung. 
Valst. ir kreipiasi prie Ameri
kos konsulopžsienyje del regu- 
lariszkos immigracijos vizos ir 
jam pasiseką iszgauti tokia vi
za, kad jis gąletu vėl gryžti in 
Jung. Valstijas ir huti inleistu 
nuolatiniui apsigyvenimui. 
Kuomet sveczias szioje szalyje 
randa darba, tas permaino ta 
stovi pagal,^prio buvo inleis- 
>tas ir ji galięua iszdeportuoti.

Svetimi syecziai inleisti neil- 
giaus vieniejns metams. Jie tu
ri patenkinti immigracijos vir- 
szininkus 'kad jie atvyksa biz
nio arba pasilinksminimo rei
kalais, ir kad jie turi užtekti
nai pinigu savo norams. Nėr 
paskirta kiek pinigu kiekvie
nas privalo turėti. Bet papras
tai jis privalo turėti daugiaus 
pinigu jeigu jis nepažystamas 
szioje szalyje, mažiaus jeigu 
turi giminiu arba artimu drau
gu su kuriais jis apsistos būda
mas Jung. Valst. Legalis sveti
mas pasportas yra svecziu! 
svarbiauses dokumentas. Pri
valo turėti sugryžimo laivakor
te.

Kuomet sveczias priverstas 
pasilikti Jung. Valst., ilges
niam laikui negu pažymėta ant 
jo vizos, jis gali praszyti pail
ginimą jo laiko. Turi iszpildyti 
aplikacija form 639, ir pasiuns- 
ti ja immigracijos virszininkui 
tame uoste in kuri atvyko, ne- 
mažiaus 15 dienu ir neilgiaus 
30 dienu priesz paskirta diena 
jo atvažiavimo.
NEDAUG SVECZIU ATVYK
STA IN JUNG. VALSTIJAS.

Daugumas Europos szaliu su 
isztiestoms rankoms laukia tu
ristu ypatingai isz Amerikos. 
Jie maloniai priimti ir pavėlin
ti keliauti per svetimas szalis 
be mažai suvaržymu. įSulyg im
migracijos statistikų 1937 me
tams, daugiau kaip 390,000 
Amerikos piliecziu aplanke 
Europos szalis 1936 m. praleis
dami $594,000,000 užsienyje. 
Daug mažiaus svecziu atvyks
ta in Jung. Vai. Tarpe Liepos 
1 d., 1934 m. ir Lapkriczio 24 
d., 1938 m. 217,824 svecziai in
leisti per New Yorka, musu 
svarbiausias invažiavimo uos-

d.,. 1934 m., ir Lapkriczio 24 d., 
1938 m. pasiliko czion nelega
liai. Jis taipgi pranesze kad ga
limas daigtas kad nors kiek isz 
szitu 4,226 apleido Jung. Vals
tijas be formaliszko praneszi- 
mo immigracijos tarnystei.

—F.L.I.S.

Earl K. Long, brolis mirusio gubernatoriaus, Huey Long, 
apemes dinsta, prižadėjo kad jis padarys gera paredka Loui- 
■sianos valstijoj ne kaip buvo priesz tai nes graftierei ir politi- 
kierei kone subankrutino valstija. Pacziule gubernatoriaus 
traukia jo paveiksią kad intalpinti in laikraszti.

$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.

404 
50c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasĄ znas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isj 
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
ta 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 paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipacziuot; 
Pikta Onuka............. .................... 25c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo įsėlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; 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 
jis? 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; Juokai. 
Preke ...........................................15c

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

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

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Eizbaininku. 45 puslapiu.. .15c

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- 
jkialbtojas.

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. ,124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana 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

63 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- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
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 naktį.. 
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
slaptį. 61 puslapiu..................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu........ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ....................................... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ....................................... 15c

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk® 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiųolas 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.... .25e

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sunua 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................... >....158

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........2B«

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

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig'® 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo .pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c

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

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

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

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