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P ennsylvanijos 
Valdžia Iszduos

Gimimo Metrikus
HARRISBURG, PA. — Pagal naujas 

perėjusias tiesas kas kiszasi aplaikymo Gi
mimo Metrikų czionais Pennsylvanijoj, tai 
dabar bus lengviau juos aplaikyt nuo val
džios kaip seniau, o tankei juir nesuras
ta, tai yra tujų, kurie gimė priesz 1906m.

Kas gales pristatyt paliudijimus isz pavie
to suraszu kaip: Nuo kunigo, bob-daktares, 
daktaro arba nariu szeimynos, tas gales ap
lankyti nuo valdžios paliudijimą gimimo už 
$2.50, bet, jeigu ju neaplaikytu, tai tada 
turi kreiptis in Orphans Court, kuris už
tvirtins aplikanto gimimo paliudinima.

Gimimo Metrikai yra labai reikalingi 
del Senatvės Pensijos, Social Security, Nu
stosimo Darbo ir Praszpartu.

Sesuo Ir Du Brolei Gy
veno Kaip Laukinei

Tarp Kalnu
'Bainbridge, Ga. — Ana die

na szerifas su keleis pagialbi- 
ninlkais paėmė,po įsavo globa 20 
metu Della Hobbs ir jos du bro
lius kuriuos užtiko vedaniczius 
tikra laukini gyvenimą tarp 
ChaJtttalihoechee kalnu ir visi 
likos nuvežti in pavieto .prie
glauda.

Mergina pripažino kad da 
pirma kartą yra maczius stryt- 
kari, automobiliu ir juoda žmo
gų ir kad niekad nebuvo/bažny- 
czioje. Ju motina mirė 17 metu 
adlgal o tėvas mirė pirmiau. 
Gyveno su broleis isz kuriu vie
nas turi 21 metus o kitas jau
nesnis. Brolei ir sesuo niekad 
nenusiredydavo ir net miego
davo su drapanoms. Mergina ir 
brolei 'buvo balsei aipiplyszia ir 
murzini, iszrodydavo kai]) lau
kinei.

Du mėtai adgal vienas isz 
broliu sužagejo sesere kuri vė
liaus pagimdė kūdiki bet kū
dikis mirė ir likos užkastas in 
žeme be grabelio. Visi nemoka 
raszyt- ne skaityt ir gyveno 
kaip laukinei tarp kalnu per 
devynis metus.

— Gal svietas ne greitai su- 
szafe, nes anglių da randasi po 
žeme ant įsvielto 8,957,534,096,- 
854 tonai.

NIKOLAJEVAS
PAIMTAS

Rusiszka Pristpva Paimta Per 
Vokieczius; Vokiecziai Paliko 
20,000 Užmusztuju; 7 Laivai 

Paskandyti; Hitleris Serga

Isz Amerikos
SUKANDŽIOTA

PER SZUNI

Užsijuoke Ant Smert
Jefferson City, Miss. — Mrs. 

Gana Sommers, 34 mėtų, likos 
Ibaisei sukandžiota .per pasiu
tusi szuni nuo ko gavo juokin
ga ataka ir užsijuoke ant smert. 
Dalktarai yra nusistebėja tuom 
atsitikimu nes motere, vietoje 
gauti pasiutimą, tai gavo juo
ką kurio daktarai ligonbuteje 
negalėjo apmalszyt. Szuo ja in- 
kando kada pribuvo in czionais 
atlankyt .savo gimines dvi san- 
vaites adgal.

Vagys Pavogė Seifą 
Isz Paczto

Golt’s, Md. — Nežinomi ple- 
šzikai pavogė 500 svaru seifą 
isz czionaitinio paczto nakties 
laike ir iszveže ant troko neži
no kur. Seifo j radosi pacztiniu 
markiu vertes szimto doleriu ir 
pinigu. Paczto inspektoriai ty
rinėja vagysta ir bando susek
ti vagius.

-—- Mete 1940 Amerike isz- 
kasta ir padirbta druskos ant 
28,935,944 doleriu.

ATGIJO KADA JI KETINO VEŽTI 

IN LAVONYCZIA

Philadelphia — Kada gaspa- 
dine nuėjo pažiūrėti ligonio, sa
vo burdingieriaus, Juozo Sci- 
silli, 50 metu, kuris gulėjo lo
voje, labai nusigando kada per
sitikrino buk jis yra negyvas. 
Paszauke palicija ir koroneri 

kurie peržiurėja ligoni, isztik- 
ruju rado kad jis yra. negyvas.

Kada ji parenginejo vežti in 
lavonyczia, staigai Juozas pra
dėjo kvėpuoti ir adgijo. Likos 
nuvežtais in ligonbute aut gy
dymo.

Berlinas — Rusiszka pristo- 
va ant Juoduju mariu, Nikola- 
jev likos paimtas per Vokie
czius kaipo ir miestas Krivi 
Rug kur randasi daug visokiu 
kasyklų. Vokiecziai dabar eina 
ant Odessos. Vokiecziai bom
bardavo kelis laivus su vaisku 
prie Krimeos pakraszcziu.

Maskolei pripažysta kad di
deles pristovos Nikolajeve li
kos isznesztos in padanges. Ba
dai Maskolei paliko paskui sa
ve apie 20 tukstancziu kareiviu 
ir daug kariszko materijolo.

Ant kitu frantu Maskolei 
pripažysta kad panesze dideles 
bledes bet ir Vokiecziai turėjo 
baisias bledes ne tik kareiviais 
bet ir neteko daug ginklu, tan
ku ir amunicijos.

Telegramai pranesza buk 
Hitleris pribuvo namo nes 
staigai apsirgo ir keli dakta
rai ji neapleidžia diena ir nak- 
ti. O gal jam susimaisze protas. 
Matyt jog ka Dievas geidžia 
nubausti tai jam pirma atima 
protą.

Kairas — Ant Mediteranisz- 
ku mariu Anglikai paskandino 
septynis Vokiszkus laivus ir 
submarina. Ercplanai taipgi 
sunaikino kelis pulkus Italisz- 
ku kareiviu Afrikoj ir tris lai
vus.

Japonija — Apie szimtas 
Amerikoniszku padonu randa
si ant Amerikoniszko laivo 
President Coolidge kurio Ja
ponai neiszleidžia isz Japoni
jos ir neduoda pavelinimo jiem 
sugryžti in Amerika.

Washington, D. C. — Val
džia pajeszko 59 tukstancziu 
merginu ant tarnystes prižiū
rėjimo ligoniu. Prižiūrėtojos li
goniu bus ant kariuomeniszkos 
tarnystes ir rasis daugeliuose 
abazuose.

9 Mirė Ir 120 Apsirgo 
Ant Japoniszko Laivo

Tokio, Japonija — Japonisz- 
kas laivas, Ta’tuta Maru, at
plaukė in czionaitine pristova 
su trimi jau mirusiais pasažie- 
riais o 120 kitu pavojingai ser- 
ganeziais kurie užsitrucino nuo 
netinkamo maist o. Tasai laivas 
’buvo atplaukęs iii San Francis
co siu daugybe szilko. Visi bu
vo pasažieriai.

Rusija Nesijaustu 
Nuskriausta Jeigu

Netektu Ukrajinos

London — Kariszki žinunai 
spėja kad Rusija yra dideliam 
pavojuje Ukrajinoje ir nors ir 
jos netektu kaipo ir Odessos ir 
Nikolajevo, tai nebutu ant to 
nuskriausta.

Turingiausia szalis Rusijoj 
yra aplinkinėje upes Dniepro 
kur randasi didžiausios pramo- 
nystes. Didesne dalis Ukraji
nos yra ukystes laukai o gele
žies, manganeso ir kitos rudos 
kasyklos randasi toliaus in Ry
tus.

Padėjimas Rusijoj yra blo- 
giauses aplinkinėje Odesos kur 
Vokiecziai turi gera proga per
skirk Maskolių armija pusiau 
ir turėtu apleisti ta j a aplinki
ne per mares.

Bomba Užmusze 700 
Kincziku

Chungking, Kinai — Kada 
daugelis Kincziku pasislėpė po 
žeme in prieglauda nuo bom
bardavimo miesto per Japo
nus, dvi bombos truko prie tos 
prieglaudos, užmuszdamos 700 
Kincziku. Ineigos in prieglau
da likos užgriautos ir nelai
mingi žmones kurie likos neuž- 
musztais, užtrcszko ant smert. 
Tarp tuju radosi daug moterių 
ir vaiku.

21 Likos Užmuszti
Eroplano Nelaimėj

Montreal, Kanada — Ka
da didelis kariszkas eroplanas 
iszleke isz Anglijos in Kanda, 
susidaužė ir net 21 žmones li
kos užmuszti, tarp tuju radosi 
ir 12 Amerikonu. Buvo tai vy
rai kurie leke in Kanada pasi
imti Amerikoniszkus eropla- 
nus kuriuos ketino atgabenti in 
Anglija.

Eroplanas Užmusze 
6 Vaikus

London — Szeszi vaikai, isz 
szeimynos gyventojo Bramp
ton, Newarke, likos užmuszti 
per nukritimą Angliszko ero
plano ant namo kuris vėliaus 
užsidegė. Vaikai įturejo nuo 5 
lyg 16 .metu amžiaus.

Norėjo Nužudyt
Bulgarijos Karalių

Kairas, Egiptas — Trys už- 
sikeisejimai buvo padaryti ant 
gyvasties karaliaus Boriso val
dytojas Bulgarijos, nuo kada 
Vokiecziai užėmė taji sklypą. 
Daugelis studentu likos aresz- 
tavoti už sukėlimą maiszacziu 
daugeliuose miestuose, nes ne
pritarė Vokiecziu gaspadorys- 
tei Bulgarijoj.

Rusija Neteko Dvieju 
Ukrajiniszku Miestu

Moskva — Rusai apleido du 
ŪkrajTnisžkus miestus, artimo
je Juoduju mariu nes žinojo 
kad tolimesnis ju apsaugoji
mas tik butu nereikalingas 
praliejimas kraujo. Rusai sako 
kad isznaikino korpusą tanku, 
11 divizijų ir 13 regimentu Vo- 
kiszku kareiviu taipgi iszsker- 
de.

Vokiecziai apsiaubė Odesa ir 
Nikolajevska su pagialba Ita- 
liszku ir Vengriszku kareiviu 
ir gavosi in aplinkine Krivi 
Rug. Prie Lodagos ežero Finai 
apsiaubė Rusus. Isz priežasties 
smarkiu lietu Ukrajinoje, Vo
kiecziai negali irtis taip grei
tai ant savo pozicijų ir buna 
tankei užklupti per Maskolius.

Nužudė Posūni Kad 
Grajino Ant Piano

Kalamazoo, Mich. — Keturio
likos metu amžiaus James Da
rei! mirė ligonbuteje nuo žai- 
dulio koki jam uždavė ant gal
vos patėvis, Vine Conneley. 
Vaikas tame laike mokinosi 
savo lekcijos ant piano ir tame 
laike grajino “Hungarian 
Rhapsody”. Patėvis liepe vai
kui paliauti skambint ant pia
no o kada tasai nepaliove, už
davė jam su pagaliu per galva 
.taip smarkei kad pakauszis 
truko ir nuo to in kėlės minutas 
mirė. Žveriszka patėvi uždare 
kalėjime. Motina, tame laike 
buvo iszejus iii miestą. Maža 
sesute mate visa atsitikima ir 
apie tai pasakė motinai kuri 
paszauke tuojaus ambulansa 
ir palicija.

— Mele 1940 Amerike ra
dosi 13,846,923 telefonai na
muose o 7,987,253 bizniavose 
vietose.

Rusija Aplaikys 
Paszialpa Nuo 
Amerikos Ir Anglijos

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Franklin D. Rooseveltas ir Fremieris Winston 
Churchill, isz Anglijos, nusiuntė žine Sta
linui in Moskva, kad turėtu posėdi su savo 
ministereis ir kariszkais vadais, kad sutiktu 
ant priėmimo paszialpos ir padaryti tame 
patarima su Amerikais ir Angliszkais pa- 
siuntineis kas kiszasi ant aplaikymo tosios 
paszialpos ir naudoti ja priesz Vokieczius.

JAPONIJA PASIRENGINEJA ANT KARES 
SU AMERIKA

Japonija Paliepė Visiems Svetimszaliems 
Pasiuntiniams Apleisti Japonija

Tekio, Japonija — Japonija 
pastate sklypą ant taupinimo 
visko, kad turėti visko užtekti
nai, jeigu kiltu kare. Isz prie
žasties nesupratimu koki kilo 
su Anglija ir Ameriku ir kitais 
sklypais^!' pertraukimu ūsu 
rysziu su tais sklypais, todėl 
Japonija paliepė visiems sve-

NUŽUDĖ PUSSESE
RE IR PACZIA

Pats Bandė Pasikart
Green Bay, Wis. — Feliksas 

Malkunik, 39 metu, kuris 1940 
mete likos pripažintas kaltu už 
nužudymą savo pusseseres, 
Onos Szymszak, dabar randasi 
uždarytas 'kalėjimo už .nužudy
mą savo paezios po karsztam 
’barniui. Palicija aresztavojo 
Feliksą kada tasai bandei pasi
kart fabrike kuriame dirbo. 
Prisipažino jis palicijai 'buk 
labai rūpinosi isz priežasties 
kad ji pati pamėtė o kada itaja 
diena nuėjo atlankyti savo du 
vaikus ir užklausė paezios kur 
yra vaikai, motere atsake kad 
juos atidavė in prieglaudos na
rna. Ant galo kaltino ja kad tai 
ji iszdave palicijai buk jis nu
žudė savo giminaite ir ant ga
lo pradėjo ja smaugt. Užsmau
gęs ja ant smert, paslėpė ja 
skiepe kur brolis surado jos la
voną paslėpta po senais karpe- 
tais.

“Pirkite Suvien. Valstijų Ap
gynimo Czedinimo Bonus ir 
Markes. ’ ’ Paklauskite Apie

Juos Jusu Pacztoriaus.

PATI JI APLEIDO; SUSIDRASKĖ 
DINAMITU

Summers, Iowa — Bernard 
Ellias, 35 metu, drožninkas 
prie geležinkelio, taip nusimi
nė kad jo pati ji apleido ir ant 
jo meldimo nenorėjo pas ji su- 

timszaliems pasiuntiniams ap
leisti Japonija.

Japoniszki laikraszcziai skel
bia, kad Japonija nesikloniotu 
ilgiaus Amerikai ir jeigu atei
tu prie visiszko pertraukimo 
rysziu su tucm sklypu, kad isz 
szauktu kare ir ant visados 
užbaigtu vickius ginezus.

Stebuklas - Žydai
Apgavo Žydelka

New York — Atėjo du pui- 
kei pasirėdė Žydafi pas Mrs. 
Froidą Spelman, 40 metu Žy
delka, nasz'le ir vienas isz ju 
pasakė jai kad jis nesenei at
plaukė vogtinu badu in Ameri
ka isz Rusijos, parsiveždamas 
slaptai keliolika puikiu , dei
mantu ir ar ji nepirktu nuo jo 
per ka padarys gera “giszef- 
ta.”

Žydelka neturėjo daugiau 
kaip 500 doleriu kuriuos ir ati
davė apgavikams kurie jai da
vė penkis žibanezius akmenu
kus. Žydelka. nudžiugus nubė
go pas auksoriu bet tasai jai 
apreiszke, kad kožnas“Dei
mantas” kasztuoja deszimts 
centu ir gali pirkti tokiu fer- 
sztoryje. Kilo didelis ‘ ‘ givalt! ’ ’ 
bet tuju “hazeru” nesugavo.

— Dovydas Maserela, isz 
Columet, Kansas, turi 98 metus 
turi visus savo dantis ir neturi 
ne vieno žilo plauko.

— Valdiszkas knygynas 
kongrese Washington, D. C., 
yra -Vienas isz didžia uJsiu, nes 
jame randasi 4,876,023 visokios 
knygos ir rasztai.

••ryžt, atsigulė ant keliu szmo- 
tu dinamito kuri uždege ir li
kos isznesztas' in padanges. 
Motere sugryžo bet ant jo lai
dotuvių.
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Kas Girdėt
Ar pasiekė' savo tikslą tai da 

negir dėjome.

Buvusia Lietuvos preziden
tas, Antanas Smetona, kuris, 
randasi ant iszgujimo, dabar 
gyvena ant farmos ezionais 
Amerikoj, netoli Benton Har
bor, Miehigaaie.

Pribuvo jis su paezia Zofija 
in Amerika 1 diena Juniaus 
bet mažai kas apie tai žinojo. 
Buvusis prezidentas Lietuvos 
yra. nusistebėjas laisve kokia 
czionaitinei gyventojai kvė
puoja.

Sake jis kad didesniuose 
sklypuose Europos gyvenimas 
žmonių ne yra galimas nes gy
venimas Amerikoj yra lais
viausias ant viso svieto, gal tik 
Skandinavijoj žmones turi pa- 
naszia laisve kokia turi gyven
tojai Suv. Valstijų.

Kokis- tai turtingas fabrikan
tas, -pas kuri dirbo ‘keli tuks- 
t-aneziai žmonių, iszkabino fab
rike toblyczia su paraszu: “Do 
it Now.” Ariba: 'ka turi pada-

I ir skaisezias Lietuvaites 'kurios ryt rytoj, padaryk sziadien. 
kiną tiesiu keliu in pragara per Matydami tai darbininkai, isz- 
trankymasi po visas pabulkes linko komitetą ir nusiuntė pas 
su autemebileis, kurias is-zve- darbdavį kad jiems pakeltuI 
ža storlūpei Iii visokias rod- mokesti taja diena, 
hauzes kur praleidžia iszlis-a-sl 
-naktis ant szetonis-zku orgijų. '

Ar-gi motinos du dukrelių ne
žino apie tai ar rturi pragertas 
smegenis ir neturi laiko rupin-j 
tis -dorybe savo kūdikio už ka GILIUKE KALVIU 
turės atsakyti priesz Dieva uz ____
jos nupuolimą. Liūdna kad p. . „ « pv
sziadien nesiranda Lie i u vi sz-,1 HKO dCIld dlCĮM U Z, $0, 
ku perkūnu kurie trenktu in to-' SlimUSZC J3 If Rado 
kius bambilius.

Net gailestis ima žmogų žiū
rint in musu patogias, jaunas

Isz Amerikos
. - >» ■. I

Viduryje $15,000

Ne, Ne Yra Tai Torpedas Tik Špilka

Ir Pats Save

★
I

TĖVAS PAPJOVĖ 
SŪNELI

Isz pradžių manytumėt kad tai kokia torpeda del su
naikinime kokie laivo, bet isztikruju yra. tai didele špilka, 
kuri sudurs dvi dalis tilte ant Pit upes, Sacramento Calif.

Anglikai ir Maskoliai laukia 
rudens ir ilgesniu naktų kad 
galėtu užklupti ant Vokietijos 
ir kaip spėjama tai.Vokiszki 
miestai nukentės -baisei ir kils 
“tikra pekla, žudymas žmonių 
ir baisi -skerdyne.”

Maskolei tikrina Vokieczius 
.kad tas jiems pasiseks nes lai 
parode nesenei bombarduoda- 
mi pati miestą Berlina.

Po uždangalu ilgu nakežiu, 
Anglikai bombarduos be jokios 
mielaszirdystes V okiszkus
miestus. MaSkolei dilba naujus 
bo-mbinius eroplanus szesziu 
motoru pajiegu, kurie gales pa- 
neszti 7 llukstanczius svaru 
bombų.

Anglikai sako kad ateinan
tis bombardavimas Vokiecziu 
bus baisus o tieji bombardavi
mai, kurie jau atsibuvo, tai bu- 
,yo tiktai vaikiszka zobova.

Kares pasekmes yra. baisios 
jo daugiausia nukenezia per tai 
vargingi gyventojai.

Isz Estanczia, N. Mexico, pra- 
nesza apie nepaprasta atsitiki-, 
ma kur žmogus pavirto in ak
meni. Tai panaszus atsitikimas 
kaip isz Biblisžku laiku kada' 
Loto pati pavirto in stulpą 
druskos kada atsigryžo pažiū
rėt ant apleisto miesto Sodo
mos.

Kasžin ar nešugryžta Sodo
mos ir Gomcros laikai? — Juk 
sziadien svietas yra daugiau 
pasileidęs ne kaip už Bibliszku 
laiku o jeigu Dievas geistu nu
bausti prasižengėlius tai turė
tu visa svietą sunaikinti su sie
ra.

Visi straikuoja ‘bet kas pasi
darytu Amerikoj jeigu visos 
moteres sustraikuotu, paliau
damas virti ir dirbti namini 
darba del savo “ponu” pakol 
sutiktu ant ju pareikalavimu? 
Tekis -straikaš neilgai tęstųsi, 
gal in viena diena pasibaigtu.

Tas, kas -sziadien dedasi Ru
sijoj, mes neturime mažiausio 
supratimo. Pabėgėliui, kurie 
pribuvo isz Rusijos in Turkija 
apsakinėja bpk milijonai žmo
nių, skaitlyje apie 30 milijonai, 
apleidžia -savo gyvenimus ir ei
na in giluma sklypo — naikin
dami visiką paskui-save pada
rydami savo sklypą tikra pus-, 
jtyne.

Tokios baisios keliones žmo
nes da neinate ant svieto ir ne
girdėjo. Rusijoj sziadien eina 
galėjimai su agnia, plienu ir 
dinamitu, apie kokius mes, 
Amerikiecziai neturime supra
timo ne nesapnavome.

Jeigu Hitleris laimėtu kare 
Rusijoj — tai užstotu baisus 
įsumlszimai ezionais Suv.. Vals
tijose nes sziadien jau viena 
koja Amerikos stovi 'karėje.

Jeigu Hitleris nelaimėtų 
fezios kares su Rusija lyg -Sep- 
tem-berio menesio tai turės ja 
praloszt ant tikrųjų nes žiema 
greitai užstos, kolei bus nepra
einami ir balos įkils visur.

Lyg Septemberio menesio 
busime liudintojais baisiu sker
dynių nekaltu ■žmonių ir isz- 
naikinimo daugelio miestu.

: Mergaites vienam Miczigano 
didesniam mieste, prieglaudo
je “Gero Piemens” padare re
voliucija ir keturiolika isz ju 
gavosi ant laisves isz tosios pa
kiltos vietos. Matyt kad joms 
nebuvo taip gerai ten kaip ta
isai namas buvo užvaldytas. 
Mergaites buvo ten prispaus-' 
stos kaip už senovės laiku kliosz- 
toriuose.

___------------------------------

Kariszkas sztabas Ameriko- 
niszko-s armijos sziadien rūpi
nasi ar mes kada turėsime tin
kama kariuomene ar ne. Szia
dien kareivei aplaiko tik 10 me
nesiu kariszko lavinimosi per 
meta, jeigu turi tinkamus gink
lus, likusis laikas yra pralei
džiamas ant ligų, persikėlimo 
nuo vieno abazo in kita ir t.t. 
Norint-s turėsime' didelė armija 
bet taip silpna kad butu dide
lis peržengimas kad juos pasta
tyti priesz išlavinta armija ko
kia sziadien turi Vokietijai.

Hitleris turi gerai iszlavinta 
armija, kuriu profesija yra tai 
užmuszinet kitus. Anglija ir 
Francija daugiausia turi armi
ja susidedanti isz civiliszku 
žmonių kaip mes. Rusija taipgi 
turi armija isz civiliszku žino-1 
niu bet jie tarnauja kariuome
nėje per penkis metus.

Musu armija visai ne yra isz
lavinta, pagal naujausia būda 
isz priežasties neturėjimo tin
kamu ginklu ir kariszko moks
lo. Esame ant kreivo kelio nes 
nekuriu spiresi kad musu nau
jokai butu paleisti namo "po 
metui tarnavimo ir kaip ežia 
sutverti armija po metui tar- 
nystos ir pradėti lavinti naujus 
vyrukus ant tarnystes?

Butu tai dideliu prasižengi
mu pastatyti vyrukus ant ka
res lauko kurie aplaike tiktai 
deszimts menesiu lavinimosi, 
priesz senus kareivius kurie 
apląike mokslą per daugeli me
tu kuriuos szluotu su ginklais 
kaip sziena.

Taip Tai pranaszauja seni ka- 
riszki vadai ir spiresi kad vy
rukai, kurie tarnauja kariuo
menėje, pasiliktu vaiske ir la
vintųsi ilgiaus ne 'kaip po vie
na meta nes ka kareivis gali 
i-szmokti in viena meta?

Hammond, Ind. — Farmeris 
Morris 'Ferman kasė giliau 
skiepą po savo namu ir užtiko 
sena surūdijusia -geležine szepa 
(seifą). “Ka asz turiu -su szi- 
tucm padaryt?” — paszauke 
farmeris in stovinti artimoje 
savo kaimyną kuris prisižiuri- 
nejo darbui. “Netoli gyvena 
bred-ei Richard ir Edvardas 
Huttonai, kalvei, nueikie pas 

. juos o gal gausi kelis dolerius 
už sena geleži nes jiems prisi- 
duos. ’ ’

Farmeris paklausė rodos sa
vo kaimyno, indejo szepa in 
troka ir nuvežė kalviams už ka 
aplaike penkis dolerius, nu
džiugo farmeris kad padare 
gera bizni ir nuvažiavo namo.

Brolei pasiėmė didelius kū
jus ir pradėjo daužyti szepa. 
Atmuszia duris -broliams vos 
akys neiszszuko isz galvos ka
da pamate viduryje bleszinu- 
kes su daugeliu visokiu senu 
pinigu isz visu daliu svieto, vi
sokiu auksiniu brangenybių ir 
žemeziugu, daug senovisz-ku 
pacztiniu markiu kuriu verte 
daeina ant keliu tukstaneziu 
-doleriu kaipo daugeli sz-eru ir 
bond u.

Lyg sziol apskaityta verte 
tojo radinio ant 15 tukstaneziu 
doleriu. Farmeris dagirde-s apie 
kalviu gilinki, užvede teismą 
kad jam sugražintu surastus 
pinigus bet su-das nusprendė 
kad kalviai pirko ne tik szepa 
bet ir viską kas joje radosi 
viskas priguli prie ju.

SAPNAS ISZSIPILDE

Sapnas Jam Apreiszke 
Kad Jo Motere Gyveno 

Su Kitu Vyru

NENORĖJO
UOSZVES

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI!

ir

Nužudė Paezia Ir
Inmete Ja In Upe

Duluth, Minn. — Leon Mac- 
Veagh, kuris gyveno slaptai su 
dviems moterems, nužudė savo 
antra paezia ir inmete ja in 
upe. Nors jau įturejo viena pa
ezia su kuria susilaukė du vai
kus bet buvo apsipaeziaves 
praeita meta su kita. Motere 
pradėjo jam užmetinet kad 
pradėjo draugaut su kitoms 
moterem's ir tas davede ji prie 
žudin-stos.

Mare Sakalauskiene, isz Wa-’ 
tertown, Conn., raszo: Prisimi
ežiu tamistai užmokesti už 
laikraisizlti ant visu metu ir iper- 
sipra-szau, kad taip ilgai vilki
nau su užmokeseziu, nes mano 
vyras ilgai -sirgo ir m'ire, palik
damas mane su trimis vaikais. 
Nors man sunku buvo bet ne
galiu apsieiti be ‘ ‘ Saules’ ’ kuri 
mane suramina mano nuliudl- 
miuosia ir rūpesti je. Labu die
nu del iszdavystes.

Jeigu nereikalingais

Detroit, Mich. — Charles 
Miller ir Helena Crammer už
augo ant netolimos farmos, 
abudu .pamylėjo viens kita ir 
apsivedė. Pacziulei nubodo gy
venti ant farmos ir pasako vy
rui kad važiuos ant keliu sa-n- 
vaieziu pas gimines in Wis- 
konsina, raszydama tanker pas 
savo vyra kad yra sveika ir už- 
ganadinta isz savo pa'sisveczia- 
vimo. Nuo kokio tai laiko laisz- 
kai paliovė ateiti ir vyras tuom 
nuliūdo. Tula nakti Charles tu
rėjo nepaprasta regėjimą sap
ne kad jo mylima pacziule ran
dasi glėbyje kito vyro. Sapnas 
pasiantrino net tris 'sykius — 
vienas -po kitam.

■Charles pradėjo nerimaut. 
Nuvažiavo pas advokatu ir ap
sakė jam savo sapna. Advoka
tas su-sinesze su kancelarija 
kuri iszduoda 1-aisnus ant ženy- 
bu ir paklausė ar tokia ir tokia 
moterėlė yra iszemus laisnus 
ant apsivedimo. Už keliu dienu 
atėjo atsakymas kad isztikruju 
tekia motere iszeme laisnus ir 
apsivedė su -kokiu tai William 
Pearson, keliolika s-anvaieziu 
adg’al.

Vyras nuvažiavo pas pae-ziu- 
le ir isztikruju užtiko jos glė
byje kita vyra 'taip kaip -sapne 
mate. Gavo persiskyrimą nuo 
jos.

Marti Liepe Jai Nesztis 
Laukan Kada Iszcziul- 
pe Isz Jos Visus Pinigus

Jersey City, N. J. — Kada 
Bronius Zdanovski apgipaezia- 
vo, padare sutarti su savo pa
ežiu kad jo motina gyvens su 
jais, ant ko ir sutiko. Molina 
I asko.lino šuneliui 900 doleriu, 
kiek turėjo, kad galėtu pirkti 
narna o motina priživirinėtu 
gasp-adorysta nes martele neno
rėjo dirbti kuknioje ir yeluk 
diiibti s-ztore. Motina iszaugi- 
no sūneli nuo kdtųriu metu nes 
tėvas mirė palikdamas -kūdiki 
iEmotina be cento. Motina dir
bo sunkei ir davė -šuneliui tin
kama mokslą.

In sze-szis menesius po tam 
martelei nubodo senuke moti
na ir paliepė jai n-eszitis laukan 
ir net nusidavė in suda privers
ti motina kad apleistu još pa
slėgė.

Geras sūnelis stojo apgyni
me motinos o kada teismas nu
ėjo in suda, -sud'žia liepė marte
lei apsimalszyti ir atsiminti 
ant Ketvirto Prisakymo Dievo 
kuris liepia guodoti tęva ir mo
tina savo.

Su-džia atmetė p-ra-szyma 
marezio-s, paliepė motinai eiti 
namo su sunum ir gyventi 
dramge lyg -smert o jeigu to ne- 
iszpildys tai ja nubaus.

Geriau Mirti Abiem Ne 
Kaip Skirtis Ant 

Senatvės

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Berlinas, Vokietija.— Ma 
lynas Sherman, 60 metu, neg. 
lodamas nukensiti gailesties po i 
užmuszimui -savo mylimos pa^ 
ežios per bomba kuri suardė'* 
jo narna, nutarė užbaigti savo 
gyva-sti, bet nenorėdamas pa
likti savo penkių metu sūneli 
ant ranku svetimu žmonių, nu
tarė ir ji (paiimlti su savim ten, 
isz kur niekas daugiau nesu- 
gryž'ta. Tame tiksle pa-siszau- 
ke srdneli in tlarža kur jam per
pjovė gerkle ir -su ta paezia 
britva perpjovė sau gerkle. 
Vakare žmonis rado abudu 
lavonus.

SUKAPOJO SAVO
MARCZIA

Pats Pasiskandino
Santa Clara, Cuba.— Antilia 

Gibara, kuris baisei nbsultiko 
su savo marezia nes ji seneliui 
tanke! dagryisdavo lyg gyvam 
kaului, ana diena parejais isz 
darbo taip ant joisiois inir'szo, 
kad pagriebęs kirvi [maszeta] 
užmusze savo dvieju metu anū
kėli Ipo tam suskaldė gaiva 
marezei. Nuėjus po tam prie 
upes pasiskandino.

ISZGAMA MOTINA

Davė Kūdiki Szuniems 
Suėsti

Culiacan, M-ex.— Nevedusi 
mergina Tepila Morelia isz ar
timo kaimelio, pagimdžius kū
diki, užsmaugė ji po tam iszme- 
te laukan szuniems ant suedi- 
mo. Kaimynas užtikęs'Szunis ka 
toki draskant ant kiemo, pri
ėjo areziau ir su baime paregė
jo kad tai lavonas kūdikio. 
P'rane-sze apie tai policijai kuri 
aresz-tavojo ndlaba motina už. 
ka likos ajpsudlntta ant 10 metu 
prie sunkaus darbo kalėjime.

■S 
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arba pradžia 
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ISTORIJEiipie Ila isz ma- 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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 rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio L

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Schenectady, N. Y. — Rūpin

damiesi labai kad ant senaltv-es 
bus perskirti ir nusiunsti in 
prieglaudos narna -del senu 
žmonių,, du senukai, Mikolas- ir 
Morta Martinai, 87 ir 84 metu 
amžiaus, užkimszo duris ir lan
gus, atsuko gaza ir abudu už
baigė savo gyvenimus. ,

Motere sėdėjo ant kėdės o 
S'zale jos sėdėjo jos gyvenimo 
draugas.

Kaiminka atnesze jiems pie
no isz ryto bet negalėdama in- 
sigaut in siūba, pranesze apie 
lai p-alicijai kuri iszmusze du
ris surasdami senukus jau su
stingusius-. Ju giminaite davė 
jiems rod^ k-eles dienas priesz 
tai kad butu geriau idant jie 
nusiduotu abudu in prieglauda 
kur turėtu -geresne priežiūra ir 
malszu gyvenimą -bet -senukai 
to užmanymo nepriėmė jr nu
tarė abudu mirti ne kaip ant

i senatvės turėtu skirtis ir jesz- 
daigtus plikinėsime tai netru- 'kati prieglaudos ubagu plie
kus- reikalingiausius dai-gtus glaudoje. Senukai neturėjo vai- 
pardavinesime. Įku.

Albertas Var'koJas, isz She
nandoah, Pa., raszo:—• Acziu 
jums -szirdingai už 'siunltineji- 
ma mums “Saule” nes mu
su laikas buvo pasibaigęs. Esa: 
me jusu 'seni skaitytojai per 
daugeli metu ir skaitysime 
“Saule” pakol ji gyvuos, nes, 
ja visi myli skaityti. Da kar
ta si'iu)ncziame dėka už nesulai- 
kyrna laikraszczio ir ateityje, 
nepasivelinsime su užmokesz- 
czįu. Liekame su pagarba.

SKAITYKIT
> “CATTT I?” '

PLATINKI!!

Žinojo Buda Moterių

Poni Ona Kane, isz Cleve
land, Ohio, raszo:— P-risiun- 
ėziu umokesti už mano mylima 
laikraszti “Saule,” kuri jau 
skaitau daugiau kaip 38 metus 
ir szirdinga’i acziu redy'stei, 
kad nes-ulaiket, nes 'karia ir u'ž- , 
simirszta pri-siunisiti užmokesti 
in laika. Džiaug'iuois'iu ir vėli
nuredystei nuo Dievo visokiu 
malonių, o labiausia del labo 
Lietuviu per ilgus metus. Lie
ku, su pagarba visiems.

— Jeigu vyras nedorus pa- 
proezius pames, tai daug nie
kesnius suras.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SZAKINAS Ned0™ žy‘ 
------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25£.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Mažas Kaziukas kalta in 
kaiminka savo motinos:

— Ar žinai ponia, kad szi 
ryta garnys atnesze mano 
mamytei kūdikėli?
— Ar isztikro taip?! O ka 

toki? Ar sūneli ar dukrele?...
— Man rodos kad dukrele 

nes kūmutes jau ja iszpaude- 
riavo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aid o ja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
■20 W. Centra St. Mahanoy City— Jeigu iszmintingu busi, 

tai jau mokintu vadiniesi.

i i i
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ENEI, la'bai senei gy-
* veno (turtingas ir del 

. kožno geras ponas
taip,

reikale gelbėjo, 
gelbos jeszkojo, 
Linksminosi isz

jog kožnam 
Kas pas ji pa- 
visa'dos rado, 
to labai, jog

kardo ir mieganezia paczia not. Ant galo, negalėdamas il- 
perdure. Kada taip padare,> giau iszkentet, apie viską jai 
pradėjo gailault! nes labai .savo' papasakojo.
paczia mylėjo. Kada diena iri Vaikiukas buvo tada jau apie 
nakti be paliovos gailavo jog dvylika metu ir viską už duriu 
paczia užmusze, vaikszcziojo 
kaip ne savas o nepoilgam pa
likes dvara in svietą iszejo ir

girdėjo. Džiaugėsi iszgirdes 
jog kas kitas yra jo ieVu o ne 
tasai szelmis kuris ji su savo^

galėjo biedna suszelpt. Vaiku-. nidka® nežinojo kur ponas din- geismais kankino, pastanavijo
per, tai pagal jo nuopelną ji nu-- 

Kada tarnai rado ponia lovo- kovot. Savo galybe vaikiukas
ežiu neturėjo per ka nežinojo S’°- 
kam turtą palikt, per itai visa 1 
gera apversdavo ant artimo 3e nužudinta o poną dingusi,1 permaina savo tėvo nedora.tar-

Viena didele geradejyste del Gme ^as ^am pasidabojo ir 1 na in dideli juoda szuni ir su 
.svietopadare o toji buvo tokia* koznas savo keliu ėjo. Dvaras juom leidosi m .kelione atjesz- 
pasltate puiku tilta ant vienos į 
spraunos upes, isz ko pakele-j 
vingi labai džiaugėsi, 
bas labai gera poną 1_________

Kada tiltas (buvo gatavas, 
iszsiunte viena isz savo tarnu 
kad paklausytu ir jam danesz- 
tu, ka pakelevingi apie tai kal
ba.

Tarnas stojo po It'iltu ir ei- 
naneziu klausė ka jie kalba. 
Nekurie ji vadino durnium, jog 
tiek pinigu iszdave o jokios 
naudos jam neatnesza; didesne 
puse gyre ji, jog del pakelei
vingu tiek gero padare. Ant 
galo ėjo du senukai, su žilom 
barzdom, pelegrimiszkais rū
bais apsirėdė ir vienas isz j u 
tarė:

— 'Tai turi būti labai geras 
ponas kad tiek gero padare del 
žmonių, per pasltatyma tilto.

— Tikrai, — pritarė antras, 
— tasai geradejas dideles na- 
grados vertas!

— Kaip mudu galėtumėm, 
pagal jo nuopelną isznagra- 
dyt? — 'paklausė pirmasis.

— Tegul jam pati pagimdo 
sunu, po kurio valdžia bus vi
si karalei!

Taip pakalbėja, nuėjo savo 
keliu.

Tarnas, kuris viską girdėjo, 
nemažai nusidyvijo o turėda
mas negera szirdi, pradėjo mis- 
lyt, kaip isz (to, ka girdėjo, tu
rėt'del saves nauda. Kada parė
jo namon, apie kalba pakele- 
vingu pasakė o apie tuos senius 
meluodamas taip pasakė kad 
tie du senei sake jog musu po
nia pa'gimdys labai gražu sunu 
ir kad po tam nužudys ji ir su
valgys.

Geras ponas didžiai nusimi
nė ir jokios linksmybes nerodo 
kada pat i jam pasisakė jog jau- 
cziasi kad Dievas juos apdova
nos1 tuom ka nuo seniai geidžia.

Graži ponia tikrai pagimdė 
sunu o kad ir ifevas džiaugėsi, 
vienok nelaiminga pranaszys'te 
jo szirdi spaude.

Viena pranaszystes dalis isz- 
sipilde tai tikėjo kad ir kitą 
iszsipildys. Tuom laik negeras 
tarnas tykojo ant laiko, kuria
me galėtu savo pikta pastana- 
vijima isžpildyt. Viena diena 
atradęs itlam tikra laika, inslin- 
ko in ponios pakaju o matyda
mas kad ponia drueziai miega, 
paėmė kūdiki isz lopszio, kuris 
szale lovos buvo ir nunesze pas 
savo paczia, kuri ant ulyczios 
lauke. Po tam sugryžes paga
vo gaidi, nupjovė jam galva su 
peiliu, krauju vygute aptaszke 
o taipgi ir ponios pagalve ir 
peili in vygia indejo. Padaręs 
tai, nubėgo pas savo paczia ir 
pagriebęs* kūdiki in svietą isz- 
bego.

Rytmetyje inejo in pakaju 
savo paezios ponas, kuri dar 
miegojo o pamatęs kruvina vy- 
ge, be vaiko, mislijo kad iszsi- 
pilde tas kas buvo pasakyta. 
Isz to didelio gailesezio, neži
nodamas ka daryt, tvėrė už

I pasiliko tuszczias.
Tuom laik nedoras tarnas su

kplt teviszke.
Ilgai po svietą jis vaikszczio-puuwiu- — ----- a- v--

1. Tas dar- savo P^zia ir pavogtu kūdikiu jo bet negalėjo tos vietos atrast 
linksmino. I nusidavė in tolimas' žemes o 

kada kūdikis paaugo ir pradė
jo po valei gauti prdta, jo nau
jas tėvas pradėjo ji privertinet 
kad jis pareikalautu to arba to, 
o kada tas vaikiukas ko užsi
manydavo, tuojau® taip Bito josi.

Taip tasai nįekądejas gyve
no sau kaip ponas, rinkdamas 
per taji vaikiuką lobius. Pati 
jo, kuri apie ta stebuklą nežino
jo, negalėjo atsidyvyt isz kur 

‘Jas viskas ėmėsi o tankiai savo 
vyro klausdavo, norėdama ži-

Kas Mirszta?

— Senas Motiejus mirszta. 
Prie mirsztanczio susirinko 
visa jo szeimyna kaipo ir 
skvajeris kuris ketino sura- 
szyt paskutini testamenta. 
Motiejus diktuoja skvajerini 
silpnu balsu:
— Grinczia del Szimo... o 

daržas del Mares.
— Geriau duotai grinczia 

Marei o darža Szimui — per
trauke jam jo motere.
— Tylėk! Neperszkadinek 

man nes mirsiu ir nepabaig
siu... Laukus Jonui, inven
torių mano moterei o pini
gus Onutei.
— Ka tu pleperiuoji?! Po

nas skvajeri, jis ne yra pilno 
proto!...
Prasidėjo barniai tarp vi

su. Niekas nesutiko ant pa
likimo mirsztanczio tėvo. 
Motiejus neteko kantrybes, 
atsisėdo jis lovoje, tfenke su 
delnu in stovinti staluka 
szaukdamas:
— O kad jus perkūnai nu

trenktu! ... Kas czion mirsz
ta, ar jus ar asz?!..

Priežodžiai Apie :•
:: Apsipacziavima

* Apsipacziavimas isz mei
les yra pavojingu bet gerai.

Apsipacziavima® žmogų 
iszgydo arba visai užmusza.

* Apsipaeziuok isz meiles 
ir dirbk del naudos.

* Kas apsipacziuoja stai
ga! tai po tam gailesį,

* ■ Apsipacziuck del meiles 
kuri yra meilinga.

* Aipsipacziuot yra labai 
lengva bet gaispadoriaut tai 
sunkiau.

* “Matrimony” [apsipa
cziavimas] neturi būti padary
tas vien įtik del “mony”.

kurios geide. Neatėjo jam ant 
mislies apie savo galybe nes da 
neturėjo įtiek proto kad susi
pras!. Sumislijo vienok toki 
būda jog kur tik apsinakvoda
vo tai del savo s'zunies liepda
vo duot esti žarijų o kada gas- 
padoriai stebėjosi jog szuo turi 
žarijas esti, tai vaikinukas at
sakydavo taip:

— Jeigu motina galėjo kūdi
ki suvalgyt tai szuo taip-gi gali 
žarijas esti!

Po ilgai kelionei priėjo prie 
vienos dideles upes per kuria 
ėjo puikus tiltas1. Gale tilto sto
vėjo puiki karezema in kuria 
mus pakelevingas vaikinas už
ėjo. Liepe sau paduot visokiu 
valgiu o szuniui žarijų o kada 
kareziamninkas nusistebėjas 
paklausė del ko szuo turi esti 
žarijas, vaikas atsake kaip vi
sados.

— Ei, tarė kareziamninkas, 
— (taip buvo priesz dvylika me
tu ežia netoli dvare jog motina 
suede savo kūdiki už ka ja vy
ras užmusze ir pats kasžin kur 
dingo. Ja palaidojo ant ne- 
szventintos vietos bet ka ji ga
lėjo 'buiti kalta? juk da priesz 
užgimimą kūdikio taip buvo 
pranaszauta!

Labai vaikinas isz to džiau
gėsi nes dažinojo kad atrado 
tėvynė. Prasze tada kad ji nu
vestu ant motinos kapo, antį ku
rio nuejas graudžias aszaras 
liejo kalbėdama®:

— Ak, brangiausia mano mo
tinėlė! kiek tu nekaltai nuken
tėjai!

Ir tame sztai atsidaro kapas 
ir iszeina motere o prie vaiki
nuko prisiartinus spaude savo 
kūdiki vadindama ji sunum.

Sūnūs neiszipasakytai džiau
gėsi jog savo motina atgaivino 
kurios rankas jis nuolatos bu- 
cziavo.

— O, kad czion galėtu buiti 
mano teveli® ir kad jis galėtu 
drauge pasidžiaugti tai tada 
bueziau laimingiausiu vaikinu 
ant svieto!

Vos jis tuos žodžius isztare, 
sztai stovi tėvas su liūdnu vei
du, kuris po prapuolimui sū
naus, savo paczia nužudė ir nito 
to laiko po svietą klaidžiojo 
negalėdamas sau .surasit vietos. 
Dabar jis apie viską dažinojo ir 
su džiaugsmu visi trys gryžo in 
dvara.

Nedora Itarna sūnūs, per sa
vo galybe, atvertė ant žmogaus 
ir ji arkleis sudraskė.

Tėvas po tam buvo geru po
nu ir ilgai gyveno o po smart 
visi jo veike ir dabar nekurie 
veikia o butu didelis laikas 
kad paliautu..
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Dzicvaž tosios mano šėselės, 
Neturi proto ne tiek, kiek se

nos visiteles, 
Po nogiu, nors karta siųst 

paliautu, 
Taip daug neiszdykautu.

Duotu man senelei kėlės dienas 
pasilsėt.,, 

iSu savo patinstamais 
pasikalbėt, 

Bet kur tau, szimtai telegramų 
pribuna,

Kožna szaukia kur Baltruviene 
buna,

Kad pas mus neatsitraukė, 
Kožna pilna gerkle szauke.

O ka daryt, 
Turiu po svietą lakstyt, 

Sztai in Bingliamptona 
nulėkiau, 

Tenai apie viena dagirdau, 
Buk su kokiu ten sporteliu 

suėjo, 
Savo vyra ant lentynos uždėjo. 

Da taji vargsza su sportu 
apdaužė,

Vos jo neužmus’ze, 
Bet žmogelis ant tiek drąsos 

gavo, 
Kad muszanit sporteli įprisie- 

gavo.
Sporteli® suuodęs nelaime, 

Nepasiliko i'lgiaus tam kaime, 
Bet vela susinesze su ta ja 

bobele, 
Pagiedosiu kita karta apie taja 

■ kvailele.

* * * «
Laimingi lieji tėvai kurie turi 

daug dukteriu, 
O jeigu randasi 'kur pusėtinai 

vaikinu,
' Tai szirdeles nesipeike,
Geresnio gyvenimo tėvams 

nereikia.
Vyrai paredo puikei dukreles, 

'Nuperka paneziakas ir kėlės 
dreses,

Kaip tai Pittsburge kelios to
kios yra,

Kurios myli sriaubti guzute ir 
byra.

O tos pąganskos szaiposi, 
Ir isz tos kvailybes tycziojasi.

* * *
Baltimore viena turi ilga 

liežuvi,
Aplodama, kožna praeiga 

Lietuvi,
O ir in sztora atėjus užsi- 

puldineja,
Visaip plusta ir iszradineja.
Badai save Vestine karaliene 

prasimine,
Arkansu Indi jonu nevos 

gimine,
Bet toji “karaliene” yra 

neszvari,
Bjauresne už juoda nigeri.
Duosiu jai kėlės nedelias ant 

pasitaisymo,
Ant jos grinezios iszvalymo, 

O jeigu ir tada nieko negi'albes,
Tada dede Taradaika man 

iį)rigialb.es, 
,'i Ja apmals'zyt, 
Su koezelu pavicszyt.

Tai ant sziadien bus gana, 
Reikia nors viena diena

pasilsėt,
Po tam vėla po svietą 

/trepset.

1 NEDĖLIOS RYTAS
f
; Tikras atsitikimas vyro kuris 
! sugryžo namo anksti ryta.
X

-F-*-**-***

B°B-A, sakau itau teisingai, pa
statyk šzluota kampe ir ne

daryk sziadien velnevos, ar ži
ndi kelinta, jau valanda?! jau 
antra po pusiaunakt... kaip ma
ne gyva matai,.. Kaip tai grei
tai laikas bėga; rodos kad tik 
iszejau isz namu...

— Sakai kad a-sž senas gir
tuoklis?!.. Boba! užsistanavyk 
ka sakai nes meluoji du kart... 
kaip tave myliu. Ne esmių se
niu ba turiu tik... lai velnei pa
ima... kiek turiu, Tai turiu... tai 
mano metai, niekam nepavo
giau — o girtuokliu taipgi ne 
esmių, tik truputi su draugais 
isžigeriau. Juk žmogus itai ne 
s'Zventas.... nes jeigu bueziau 
szventas tai nesed’ecziau prie 
kurpaliams tiktai danguje...

— Onuk, paliauk!... padek 
sžluota, juk asz ne toki®. Va, 
ka Itau parnesziau... Gerti, ge
riau — beužsiginu bet ir apie 
tave neužmirs'zau... Aha! esi 
akyva? Palauk... duosiu, nebi
jok. — Nedele... Isz ryto nuėjau 
pas barberi idant mane ap- 
czystytu o reikia žinot kad pas 
geriausi ba pas musu Juozą 
Ūnkerevicziu, po itam nuėjau 
in balžnyczia, juk Nedele; po 
Misziu nuėjau ant stiklelio... 
Ten buvo Vladas, Juozas, Jo
ną®, Antanas ir 'kiti... Viens už- 
fundino, kits užfuindino, visi 
kalbėjome apie parapijos vei
kalus, kares ir kaip uždirbti pi
nigu idant inlt'ikti musu mote
rėlėms, Taip iSzirdele, buvo ten 
Vladas, Juozas, Jonas, Anta
nas ir kiti, na ir asz. Tas užfun- 
dino, kits užfundino o>.ir asz 
fundinau.

— Szirdžiuk! Sakau tau, ne
keik, padek szluota. Matai ka 
tau parnesziau... žiūrėk, pui
kiausios munszaine® kuria isz- 
vare Burbomis. Mataj, asz ne- 
tokis... Kur tik asz einu, apie 
tave neužmirs'ztu. O ka matai, 
tai fain namine?! Da karta pa
trauk, szirdele, matai kaip gar
di... da karta aniuoleli!

— Nori žinoit kaip tai buvo? 
Graudu kad ir tu ten nebuvai...

®i po ikrum,u, ąnit žoles. Žiurau, 
menulis szvieczia, didelis kaip 

' 'skaurada.Sodom in bambiliu ir 
I dui namo. Kelionėje sustojome 

vestuvėse prie East End 'par
ko ir inejome in vidų. Visi szo- 
ka ir linksminasi ir mes pagrie- 
bem po mergina, pradėjom 
szokiti ir turėjome fain taim...

;—• . Susimildama, szirdžiuk, 
nedurnavok... Pažystu asz savo 
unara ir ne,bile su kuom szo- 
kau... Kompanija buvo fain, 
gali rytoj paklausti Juozo... 
Nepamenu kais toliau atsitiko... 
tik it'ick, jog girdėjau riksmus, 
rodos Vanduo, rodos ka toki in- 
mete in krikia ir kaip pasiju
tau visas szlapes, truputi atsi
menu, rodos rėžiau kam in gal
va su akmeniu, po tam pajutau 
kaip mane kas sodino in bam
biliu ir atveže prie namo kalbe- ■ 
damas: “Dabar jau pats gali 
ineiti nes aSz neeisiu in vidų 
ba tavo boba mane papiksy tu. ’ ’ 
— Matai szirdžiuk, jis tavęs bi
jo norint s vyras kaip aržuolas !

— Onuk, szirdžiuk, tu ant 
mianes nekeik, pastatyk szluota 
in kampa... Sugrieszinau, mu- 
■szuo'si in krutinę: mano kalte! 
meaikulipa! grieszninkas esmių! 
Kas isz mus teisingas?... Dieve 
miano, kas yra be nusidėjimo?! 
Prislegiu tau, mylima Onuk, 
jog jeigu da karta paims mane 
pagunda, tai eisime abudu... 
Ten bu® Vladas, Juozas, Jonas, 
Antanas — na, ir mes abudu.

— Szirdžiuk, da užtrauk 
Burbono munszaines. O kad 
gardi po paraliu, duok ir man 
gurkszneli! —F.B.

Stebetinas Dainininkas

TIKEJIMISZKI
GRUDELEI

Geriau® žmogui gyventi 
Dievobaimingai ne kaip daryti 
stebuklus.

§ Ko nemėgsti nuo kitu, ne
daryk ir pats, svetimi paklydi
mai (tegul būna prasergejimai 
del tavęs.

§ Aplaikysi laiminga mir
ti jeigu pirmiau® numarinsi 
per metavone nusidėjimus; da
ryk dabar mirti piktiems pa
geidimams o pats ant- amžių 
nenumirsi.

§ Visados mylėk nusižemi-

■— Macziau stebėtina pianis
tą kuris grajino be ranku.
— Tai nieko, asz macziau 

didesni stebuklą. Pažystu 
dainininką kuris dainuoja 
rankomis neturėdamas visai 
balso.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

—• Visoki mokyti žiaunai 
dabar tvirtina buk (pirmutinei 
miuisu tėvai Adomas ir Jeva 
buvo Kinczika'is.

— Ūkininkas James Car- 
son isz Saginaw, Ind. isizaugino 
kiaule kuri yra 9 pėdu ir 8 co
liu ilgio, ir .svėrė 1,400 svaru.

3 ISTORIJOSapie Man*
—------------------------ da arba
Nekaltybe Suspausta, Rober
tas Velnias ir Medėjus.
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“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas

Vakaras”
MALDA KNYGE^žS

Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir. kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.

SAULE PUBLISHING CO, 
MAHANOY CITY, PA.

Buvo Vladas, Juozas, Jonas ir 
Antanas, na ir asz... Kada isz- 
gerem po kalbina, nuvažiavom 
su bmbiliu in Leiksaida.

— Kaip tave myliu neme
luoju! Buvo Vladas, Juozas, 
Jonas, Antanas ir asz... Tas už
fundino, ans užfundino. Atme
nu jog ant mano laikrodėlio 
buvo jau t'reczia valanda..

— Szirdžiuk, tik tu padek in 
'kampa szluota, paragauk da 
tos Burbonines namines... anio- 
liszkas gerymas, ar ne, szir
džiuk! da užtrauk gurkszneli...

—- Kada atsipeikėjau, radau-

Geras Budas

— Ar girdi, Petrai, dabar 
iszrado toki būda kad žmo
gus gali pasilikti baltu!
— Ar taip? O ar da neiszra-

do tokio budo kuris permai
nytu* žmogaus juoda duszia 
ant baltos?...

nima nes tiktai per nusižemini
mą gali atrasti laime. Nusiže
minimas yra vainikas cnatu o 
be jo nėra iszganymo.

§ Nieko nėra naudingesnio 
kaip lik visiszkai atsiduot ant 
Dievo valios; tegul visi tavo 
pageidimai vienijęsi su szven- 
ta valia To, kuris viską žino ir 
permato.

§ Szvencziausia Marija yra 
galingiausia užtarėja mus, sal
džiausia pavargėliu geradei- 
ka todėl nelaimėse, prispaudi
muose, nuliudimuose ir viso
kiuose reikaluose szaukimes 
prie Jos o mus (tikrai iszklau- 
sys ir suszelps.
i • * * - „, -k ~

Apie Griekus Ir Kaltes
* Geriau kentėt ne kaip nu

sidėt.
* Blogas papratimas yra 

tai szirdi.es uisnem apauginta.
* Valandoje kurioje pra

dedam .bjaurinti® savo grieku, 
tada ir pradedame juos ingale- 
ti.

* Geriau nekaltu būdamas 
sėdėti kalėjime negu būnant 
kaltu sėdėti palociuje.

ISTORUE apie Gregorius, 
  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

t.f.) Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”
Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I J 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
1 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. 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:

* 'Niekiausiu yra daigtu ka
da žmogus prie mažu nusidėji
mu ilgiausia laikosi.

MAHANOY CITY; 516 W. Sprue. St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA, 439 Willing Str..*
BeP Telefonas 532-J

I r
f

I

rigialb.es
szirdi.es


Žinios Vietines
— Leonardas K. Lapinskas, 

seržantas mariniu kareiviu, 
Quantico, Virginijoj, lankosi 
pas savo (tėvus Marcelius La
pinskus ant 337 W. Pine uly., 
ir ketina sugryžti prie savo 
taraiys'tos Seredoje. Leonardas 
iszrodo gerai ir sako kad Dede 
Šamas apsieina su savo “boi- 
sais” gerai ir prigulineziai.

—• Liliosa, duktė ponios A. 
Cisarikienes, nuo 315 W. Maha- 
noy Avė., lankosi pas pažysta
mus Pittsburgh, Pa., taipgi pas 
savo te'ta! p. Mare Kazaikevi- 
cziene, 'Cicero, III.

—• Musu Skuylkill paviete 
699 vyrai, moterys ir vaikai 
aplaiko menesine paszialpa 
11,403 dolerius. Paszialpa bu
na vis didesne iszdalinama 
isz priezalsfies daugiau žmonių 
■kurie pasilieka be darbu kaip 
danesza apie tai perdetinis pa- 
szialpos, Mr. O’Mara, isz Potts
ville®, Pa.

—• Dr. Peltras Atkočiūnais 
su žmona Ona [Navakaite], bu
vusi “Sauleis” knygvede kiek 
metu atgal, lankėsi “Saules” 
spaustuvėje. Svecziavosi pas 
mamyte p. Navakiene, 512 E. 
Pine uly., dvi sanvaites. Ap- 
va'žineja Nauja Anglija ir pa- 
eisvecziave Mahanojuj gryžt'a 
in Chicago, Ill., Petnyczioj. 
'Sykiu iszvažiavo ir p. Navakie
ne,

—• Lietuviu Diena 'butu bu
vus viena isz didžiausiu szimet 
kad nebutu lietus perszkadi- 
nes. Bet vis radosi daugybe 
žmonių kurie atvažiavo in par
ka praleisti laja diena tarp 
pažystamu ir prieteliu. Dauge
lis žmonių pribuvo isz visu ap
linkiniu kaipo ir kitu valstijų. 
Isz priežasties lietaus Lietuviu 
Diena ijkos perkelta ant szios 
Nedėlios Rugpjuczio [Aug.] 24 
dienos. Visi iszgirde taja nau
jiena, prižadėjo atvažiuoti Ne
dalioje užbaigti apvaiksizczioji- 
ma Lietuviu Dienos. Komitetas 
prižada kad taja diena bus vi
sokį pasilinksminimai ir per
statymai.

— Laike Lietuviu Dienos 
buvo daug sveteliu kurie at-

lanka savo gimines išžioję ap
linkinėje.

— Ponia Kamarauskiene su 
duktere Stanislova isz Coal 
Centre, Pa., ir ponas Antanas 
Grebi Įkas, isz Detroit, Mich., 
lankėsi pas Lankelius Coal Da
le o ponas Greblikas lankėsi 
pas broliene Rože Greblikiene, 
Shenandoryje ir sesere Jeva 
Sorc'kiene, Giravdvilleje. Ne
praleido proga atlankyti ir rė- 
dyste “Saules'” nes yra senu 
skaitytoju “Saules.” Turime 
taipgi pažymėti kad duktė po
nios Kamarauskienės, pana 
Stanislova yra szviesi mergai
te, yra darak'torka publikineje 
mokykloje Coal Centre ir nese- 
nei laimėjo kontesta kaipo 
‘Miss America’ laike tenaitinio 
apvaikszcziojimo. Acziu už 
malonu ateilankyma, pasima- 
tyma ir praleidimą valandėlės 
tarpe musu.

ZINUTĖS

Kraujas Del Sužeistųjų
’ ' S 4 U L E ” MAHANOY CITY, FA.

Tukstancziai Amerikonu paaukavo savo sveika kraują 
kad palengvinti kentėjimus kareiviams ir iszgialbeti j u gy
vastis.. Tose dežese randasi sudžiovintas kraujas paimtas 

isz sveiku žmonių ant pareikalavimo. Kraujas likos su
rinktas p er drauguve Raudono Kryžiaus po visas dalis 
Ameriko ir nugabentas ant stocziu, isz kur galima bus jo 
aplaikyti ant pareikalavimo.

Washington, D. C. — Kon
gresas užbaigė savo darba ir 
visi kongresmenai iszvažinejo 
ant vakaciju ir vela suvažiuos 
rudenyje darbuotis.

Waisliington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas vela ketina 
užtraukti paskola deszimts bi
lijonu doleriu ant apgynimo 
sklypo.

Ogden, Ill/-— Didelis trekas 
trenke in pasažierini automo
biliu užmuszdataas penkes ypa- 
tas ir sužeidė keturis žmones 
ant skerskdlio.

New York — Laike sumiszi- 
mo ant ekskursinio laivo ant 
kurio radosi 10,000 nigeriu, ku
rie plauke ant ekskursijos, li
kos 
ta.

užmuszta trys ir 60 sužeis-

Geri Patarimai
—■ Lengviau kvėpuosi, jei

gu daug nekalbėsi.
—■ Daug pažinties neture- 

kie su bile kuom neužsidekie.
—• Saule jums linksmiau 

žibės ir ramuma szirdies kož- 
nas turės, kas szituos patari
mus užlaikys, tasai nesigrau- 
dys.

MIRE LOSZDAMAS
SAVO ROLE

Publika Nežinojo
Atlantic City, N. J. — Laike 

loszimo juokingo teatro anlt 
Million Dollar Pier, teatras 
persimainė ant tikrojo bet pub
lika apie tai nežinojo ir neda- 
siprato apie nelaime. Kada ak
torius Russel Foster losze role 
palicijanto, krito negyvas. 
Publika, manydama kad tai ty- 
czia jis taip padare, pradėjo 
garsei ploti rankoms. Jo vieta 
užėmė kitas aktorius. Tik pasi
baigus perstatymui vienas isz 
aktorių pranesze apie tai pub
likai kurio labai gailėjosi savo 
pasielgimo laike jo mirties, ku
ris pralinksmindamas kitus ne
davė suprast kad jau mirtis 
netoli bet “the show must go 
on.” ‘

Diedukas Iszmete Savo 
Anūkėli Per Langa
'Chicago — Keturiu menesiu 

kūdikis iszpuole per Įauga ant 
Madison ulyczios, užsimuszda- 
mas ant vietos, kuri laike ant 
ranku jo diedukas, Izidorius 
Hei'shell, 60 matu amžiaus, už 
ka likos aresztavotas nes pagal 
nuomone kaimyno, diedukas 
tyczia iszmete mažiulei! per 
Įauga už tai kad jis turėjo nuo

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. s j 

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa/'l
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu..................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................. 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
lkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................. 15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ................ ;....................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu.................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu....................................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus............. 15c

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

........................ 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu..........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu............ 20c
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No. 104 Trys istorijos, apie Ne

valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, karalaitis Žmogus. 121 pus. 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- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu........... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
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- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai 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. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

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

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

No. 123 Septynios istorjos 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; V ar
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu.....................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos 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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

latos kūdiki neszioti ir liūliuo
ti. Ant palicijos diedukas aisz- 
kino kad tarne laike supo kūdi
ki ant rakenczerio kad sztai 
kūdikis persisvere isz jo ranku 
ir pats iszpuole per įauga.

UŽMUSZTAS IN
DVI VALANDAS

Po S z 1 i u b u i
'Confluence, Pa. — Mauricas 

Critchlow, 22 mėtų, pabėgo su 
Emilija Perry in 'Cumberland, 
Md., kur likos suriszti mazgu 
moterystes ir sugryžinejo na
mo. Bet! patiko juos nelaime 
ant kelio nes automobilius isz- 
krypo isz kelio trenkdamas in 
kita. Ir tas atsitiko in dvi va
landas po suriszimui juos maz
gu moterystes ir jaunavedis li
kos užmu'sztas ant vietos. Nuo
takai likos nulaužtos abi kojos 
ir ji likos kaišei supjaustyta. 
Jos sesuo neteko visu dantų ir 
koja nulaužta, svotas taipgi li
kos skaudžiai sužeistas.

Allentown, Pa. — Mack au
tomobiliu dirbtuve vela pradė
jo dirbti po trumpam straikųi 
ir 4,500 darbininku sugryžo ad- 
gal prie darbu.

— Savo gyvenime turi 
skaityti jeigu nori mokslą in-

Nauja Kariszka 
Skrybėlė

No. 148 Dvi istorijos apie Joną iri (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu. .... .25c 

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. ■ 68 

puslapiu .15c
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu

do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................... 15c

Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu.................15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................... 15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu ................................. 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-
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APSAUGUOK SAVE Geresni Už Vokiszkus Eroplanus

Batonai Prigialbsta Patruliuoti Mares

The Union National Bank
OF MAHANOY CITY, PA.

A

PER PARANDAVOJIMA DEŽUKES DEL 
SVARBIU POPIERU IR DOKUMENTU 

...NUO...

—■ Merginai gyventi nepa-ne-
ne-

feks,

Kariszki oralaiviai isz Lakehurst, N. J., apsaugoja tavo- 
rinius laivus plaukenczius ant mariu sugryžtanczius in 
Amerika, kad juos nevidonai neužkluptu. Daug tokiu ora- 
laiviu yra naudojami musu pakraszcziuosia.

Szitie Amerikoniszki bombinei eroplanai yra daug ge
resni už Vokiszkus Stukas. Eroplanai yra iszbandomi sto
tyje Douglas, Santa Monica, Californijoj. Eroplanai yra 
padirbti isz metalio ir yra pa naszus in laivinius eroplanus.

— Kas mažo daiktelio 
žiuri, tasai dideliu niekad 
turės.

—■ Saugok sveikata isz jau
nuomenes o senatvėje kaulu ne- sisfeks, jeigu iii vargu® neipa- 
.dkaujdes.

KUR laikai savo inszurens polisas? Tavo taksu 
kvitas? Social securyti rasztus? Bondus ir 

stakus? Szeimynos užraszus, gimimo ir szliubo 
metrikas arba ir pinigus? Pasivelinimas arba 
negalima surasti, tokiu dokumentu gali tai pada
ryti daug bėdos ir pasivelinimo. Apsaugok juos 
nuo prapuolimo arba padėjimo ten, kur negali j u 
greitai surasti. Laikykie visus svarbius doku
mentus, kvitas, brangenybes ir kitas svarbias po- 
pieras vienoje vietoje, tai yra Apsaugojimo Dežu- 
keje (Safe Deposit Box).
Paraudavo j imas tokios dežukes kasztuoje ant 
meto tiktai $2.00, tai yra, pagal josios diduma.

ATEIKITE PASIKLAUST IN 

THE UNION NATIONAL BANK 
OF MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
PRIGULI PRIE VALDISZKO APSAUGOJIMO 

INSZURENS DEPOSIT KORPORACIJOS 
NAREI FEDERAL RESERVE SYSTEM

Amenkomszka kariuo
mene pradėjo neszioti nau
jo budo kariszkas skrybė
lės taip kaip ant paveikslo 
matome. Yra žalios spal
vos, padaryta isz plieno ir 
iszrodo kaip Vokiszkos 
skrybėlės.. Apsaugoje ge
riau akis ir kakla ir yra 
daug lengvesne.
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