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Isz Amerikos
PRAVARDE PER SUNKI 

ANGLIKAMS TODĖL JA 
PERMAINE.

Minneapolis, Minn. — Lud- 
vikas Puszczykowski padavė 
peticija in stula kad jam per
mainytu jo pravarde ant leng
vesnes — Louis Wagner, nes 
isz priežasties jog Anglikams 
sunku jo pravarde isztart, 
žmogelis turi daug nesmagu
mu ir ne vienas Anglikas kone 
iszsinarino žandus norėdami 
ja isztart. Sudžia iszpilde jo 
meldimą ir “apkriksztino” ji 
pravarde Wagner.

VALDŽIA ISZMOKES KA
REIVIAMS BONUSUS 

APIE JUNIAUS 15.
Washington, D. C. — Minis- 

teris skarbo, Henry Morgen- 
thau, apgarsino 'buk apie du 
milijonai kareiviu aplaikys sa
vo bonusus apie 15 Juniaus szi- 
met. Daugiau kaip 800,000 ka
reiviu da nepadavė savo apli
kacijas ant bonusu ir nežine 
kur jie randasi. Jeigu visi ka
reiviai permainys savo bonu
sus ant pinigu tai isz iždo isz- 
eis apie 1,700,000,000 doleriu.

Jau czekiai yra parengti ant 
^szsiuntimo kareiviams ku
kiuos gales permainyt bankose.

yra iszmckami po 50 
doM-iu.

ERZINIMAS VYRU NEVI- 
SADOS ISZEINA ANT 

GERO.

“RAGANA” APGA
VO MOTERELE

ANT $1,300
PANASZIAI PADARE IR 

SU KITOMS.

Philadelphia. — “Ji man 
pasakė kad tris kartus ant san- 
vaites ji persimaino ant juodos 
kates ir atlanko velnią kad ap- 
laikyt nuo jo visokias rodąs.”

Taip kalbėjo su baime ir pro 
verksmus Mrs. Cavina Favata 
laike teismo priesz Brigyda 
Caprana, kuri isz Cavinos isz- 
viliojo visokiais apgavingais 
budais 1,300 doleriu. “Raga
na” turėjo pasirūpint $700 
kaucijos.

Cavina nuėjo pas ragana 
kad toji jai prigialbetu aplan
kyti darbus del jos sunu, su- 
jeszkotu jos dingusi vyra ir 
iszgydytu jos vaikus. Už pini
gus aplaike maisziuka kaulu 
nuo mirusios ypatos ir kokiu 
tai milteliu kurie jai nieko ge
ro nepadare ir ant galo dasi
prato kad likos apgauta ir ap
skundė ragana. Badai apie 50 
kvailu moterėliu ketina užves
ti skundus priesz ragana už 
iszviliojima nuo ju pinigu.

13 METU MERGAITE ATE 
ME SAU GYVASTĮ PER 

NUSISZOVIMA.
Philadelphia. — Trylikos 

metu Nancy, duktė turtingu 
tėvu, isz Meadowbrook, likos 
surasta nusiszovusi savo kam
baryje o prie jos gulėjo revol
veris.

RADO AKMEN-DAUŽEJE 
SUAKMENĖJUSIA ŽMO

GAUS GALVA.
Moorefield, Nev. — Czionai- 

tinej akmen-daužeje darbinin
kai po szuviui rado tarp akmc-, 
nu ž__o__  __ i____ i- _________  _______ ___ ______
galva kuri yra panaszi in bez-(ant užmokėjimo skolos po mi- 
džiones galva. Žiaunai mano rūsiam giminei. Parvažiavus 
kad toji galva yra gal kokia namo, indejo bumaszkas in 
deszimts tukstancziu metu se- szepa ir nuėjo in sztora nu-j 
numo. įpirkti maisto ant piet, tikėjosi

Yra tai neužginczytas dava-. sugryžimo vyro isz darbo ant, 
das kad musu svietas užėmė piet. Bet iszeidama in sztoraj 
milijonus metu del iszsitobuli-j parasze laiszkeli kad pinigus, 
nimo ir kad žmogus paeina indejo in szepa kad vyras juos; 
nuo kokio tai žvėries apie ku-1 surastu ir paliko ant stalo del , 
ri mokyti žmones da neisztyri-! vyro kada sugrysz kad žinotu

VAGYS PASINAUDOJO ISZ 
MOTERES LAISZKELIO 

APIE PINIGUS.
Mount Carmel, Pa. — Praei

ta sanvaite Mrs. Daniel Cal
houn nuvažiavo in Sunbury 

žmogaus suakmenėjusia 'banka ir isztrauke 600 doleriu

NAUJAS TORPEDINIS LAIVELIS

Sharpsburg, N. H. —- Norė
damas paerzyt savo vyra ir ji 
is;gazdint, Mrs. Emma Riggs, 
23 metu, pasislėpė in sena di- 
dei kupara, kada iszgirdo vy
ra pareinant isz darbo ir kad 
vyas manytu buk ji aplei do. 
Kparo spyna užsirakino. Mo
tes pasilikus kupare kėlės va- 
ladas u'žtroszko ant smert. 
Nliudes vyras jeszkojo savo 
psziules per dvi dienas po vi- 
siaplinkine ir ant galo nuejas 
a; pastoges ko tokio jeszkoti 
kpare, užtiko jos lavona. — 
Sai moteres, neapgaudineki- 
teavo vyru nes tas nevisados 
isina ant gero.

TEŽINOJO APIE SAVO 
DIDELI GILIUKI.

tockford, Ore. — Nuo ilgo 
ko vaikai vargingo žmoge- 
1 Szimo Parkers, kuris dir- 
1 ant geležinkelio, kaipo 
istas darbininkas, bovinosi 
sena skripka prie kurios 
Vo pririszia szniureli ir val- 
įjo po grinczia, nežinodami 
1 bovinasi su netikėtu skar- 
i Ana diena suardė visa 
ipka o viduryje ant vienos

Isz pradžių buvo manyta 
kad mergaite likos nužudyta 
bet vėliaus, pagal daktaru nu
tarimą, tai mergaite atėmė sau 
gyvasti. Paliko ji laiszkeli bet 
palicija neiszdave kas jame 
paraszyta.

SUDEDA KALTE BOMBŲ 
ANT NUSIŽUDŽIUSIO 

ANGLEKASIO.
Wilkes-Barre, Pa. — Žmo

nes surado lavona Antano Da- 
nevicziaus, Buttonwood ka
syklose, sudraskyta dinamitu 
ir kaip palicija mano tai turė
jo būti jisai kuris nusiuntė 
bombas per paczta del keletą 
žmonių czionais. Savžudys gy
veno Breslau, Pa .Badai prisi- 
riszo jis apie save kelis szmo- 
tus dinamito ir uždege.

ISZTIKRUJU SZIS ŽMOGE
LIS BUVO TIKRU 

GYVULIU.
Hanover, W. Va. — Stepo

nas Kulesza likos paszauktas 
in suda arit meldimo paczios 
kad priverstu ji szvariau už- 
silaikyt ir gyventi žmogiszkai. 
Motere skundėsi buk jos vy-

tukes 'buvo prilipytas szmo- ras, parejas isz darbo, eidavo
s popieros su sekancziais 
'žiais: “Antonius Stradiva- 
s, Ceremonensis, Faciebet, 
4.”
Jagirde apie taja skripka 
unai senu instrumentu at
gavo pas Parkers pasiulin- 
ni jam tūkstanti doleriu už 
bet Parkers, supratęs verte 
ipkos, ja nepardavė ir lauks 
esnio pasiulinimo.

gult su suodinoms drapanoms 
in lova. Steponas aiszkino su- 
džiui buk tokiu budu suczedin- 
davo daug laiko, galėdamas il- 
giaus miegoti ir nereikejo jam 
vela rengtis isz ryto nes dirb
davo ant dvieju sziptu. Sudžia 
jam iszaiszkino kad negali gy
venti tarp žmonių ir turi užsi- 
iaikyt szvariau arba ji uždarys 
kalėjime. ’

nėjo.

PALICIJOS KAPITONAS 
TURĖJO BANKOJ $109,000.

Cleveland, Ohio. — Valdžia 
tyrinėja kokiu budu palicijos 
kapitonas, Louis Cadek, kuris 
aplaikydavo metines algos tik 
$3,500, galėjo suczedyt ir in- 
deti in kėlės bankas net 109 
tukstanczius doleriu ant netik
ru pravardžių. Tuos pinigus 
indejo in bankas in laika asz- 
tuoniu metu. — Lengvas iszri- 
szimas, per visokius graftus ir 
kyszius.

SAPNAS ISZDAVE APGA- 
VINGA MOTERE KURI

BUVO PATI KITO.
Boston, Mass. — Ferdinan

das Saybrook ana diena aplai ■ 
ke persiskyrimą nuo savo pa- 
czios del to buk sapne jis ma
te jos apgavysta, kuri gyveno 
su kitu vyru. Kada ant ryto
jaus pabudo ir užklausė savo 
paezios kad toji iszaiszkintu 
jam jo sapna ir 'pasakytu ar 
tai teisybe, toji labai susimai- 
sze ir nežinojo ka jam ant to 
atsakyt, todėl vyras tuojaus 
dasiprato jos kalte ir kad sap
nas buvo tikras.

Nurasze laiszka savo broliui 
in Londoną, melsdamas kad 
jis isztyrinetu teisybe. Brolis 
po keliu menesiu tyrinėjimo, 
atrasze buk jo pati paėmė 
szliuba su kokiu tai Ettonu 
Zehner, 1930 mete, kuris szia- 
dien yra gyvu.

RADO $6,000 PASLĖPTUS 
NAMIE PO MIRCZIAI 

PACZIOS.
Silverdale, N. Y. — Stanley 

Patrie, czionaitinio farmerio, 
keli menesiai adgal mirė pati o 
kad jis nenorėjo ilgiau gaspa- 
doriauti ant farmos, nutarė 
viską parduoti ir keliauti in 
didesni miestą kur galėtu at
laikyti koki darba ir gyventi 
malsziai. Kada jau pardavė vi
sus naminius rakandus ir atlu
po karpetus nuo grindų, rado 
po juom szeszis tukstanczius 
doleriu senoms bumaszkomis. 
Labai nudžiugo Stanislovas 
isz savo radinio. Apreiszke jis 
savo kaimynams buk jo prisie- 
gele buvo labai skupi už gy-

kur padėjo pinigus.
In ta laika insigavo in stu- 

ba nežinomi vagys kurie pra
dėjo perkratinėt kambarius ir 
užtiko laiszkeli ant stalo ap- 
reiszkiant kur randasi pinigai. 
Be jokio ergelio vagys užtiko 
paslėptus 'pinigus, pasiėmė ir 
nepasake ne acziu apleido na
rna ir lyg sziam laikui dingo 
visa žinia apie juos.

DVASIA PASIRODO 
KASYKLOSIA.

G lenshaw, Ohio. — Kasyk- 
losia No. 7 pasirodo tankiai ko
kis tai auksztas vyras, apsup
tas drobule o kojos iszrodo 
kaip arklio kanapos o rankose 
laiko žibinte, kalbėdamas už
kimusiu balsil in darbininkus: 
“Nedirbkite czion, nes patiks 
jus baisi nelaime.”

Apie du szimtai juodu ir bal
tųjų darbininku pamate taja 
dvasia ir pamote darbus. Isz 
tosios lengvatikystes darbinin
ku kiti juokėsi bet nigerei ir 
ateiviai sau kitaip taji dalyku 
perstato tvirtindami jog ka
syklose gali patikti juos kokia 
netikėta nelaime.

BUVO TIKRA NEVALNIN- 
KE SAVO VYRUI.

Albion, N. J. — Mrs. Betsy 
Grant, negalėdama ilgiaus bū
ti nevalninke savo vyrui, už
vedė teismą ant 'persiskyrimo 
nuo jo. įPriežasti tame paduo
da sakydama kad jos vyras gal 
yra didžiausiu tinginiu visoje 
valstijoje.

Betsy isztefccjo už jo praeita 
Vasario menesi, 1935 mete, ir 
per deszimts menesiu po apsi- 
vedimui buvo priversta ji 
prausti ir apredyt kasdiena o 
vakare kada pareidavo isz dar
bo turėjo ji nuredyt ir pagul
dyt in lova. Sudžia davė mote- 
rei persiskyrimą nuo tojo tin
ginio.

MOTERELE UŽ DAUG 
ISZSIKALBEJO.

Milwaukee, Wis. — Jeigu 
nebutu iszsitarius priesz su
džia: “Per mažai jam davei 
ponas sūdžiau,” tai jos vyras 
butu sėdėjas kalėjime per 30 
dienu bet kada sudžia iszgirdo 
ja taip kalbant, paleido ant

Sziomis dienomis likos užbaigtas vienas isz keturiu 
panas'ziu torpediniu laiveliu del Dedes Sarno, Bethlehem lai
vu dirbtuvėje, Fore River, Mass. Turi jis 1,850 tonu sunkumo, 
turės viena torpedini szautuva ir penkiu-coliniu armotas.

2 VYRAI SAKOSI KAD YRA 
TĖVAIS DVYNUKU.

Miami, Fla. — Du vyrai, ku
rie tvirtina buk jie yra tėvais 
penkių menesiu amžiaus try
nuku, stojo sude, kožnas tvir
tindamas kad jis yra tėvu try
nuku. Motina vaiku yra 28 
metu amžiaus Mrs. Louis 
Johnson, kuri apiaike persi
skyrimą nuo savo pirmo vyro, 
T. J. Miller, isz West Palm 
Beach, Floridos. In asztuonis 
menesius po persiskyrimui isz- 
tekejo už George Okell, na ir 
po kokiam tai laikui susilaukė 
trynuku. Dabar kožnas isz tų
jų vyru sakosi kad jis yra tė
vas trynuku. Kaip sudžia da
bar nusprens taji dalyka tai 
nežine nes teismas da nepasi
baigė.

KANKINO VAIKUS SU IN- 
KAITINTA GELEŽIMI.

Gary, Ill. — Ketures mylės 
nuo czionais miestelyje Salem, 
gyvena Slovaku szeimyna, 
Czes'lovas Rolka, kuris su pa- 
czia baisiai kankino savo sze- 
sziu metu sūneli Niką inkaity- 
toms geležimis. Tėvas ir moti
na tankiai pasigerdavo ir ka
da radosi tokiam padėjime, 
kankino vaikeli. Kiti du ju vai
kai taipgi turėjo žaizdas nuo 
apdeginimu. Kaimynai apie 
tai pranesze palicijai kuri abu
du nelabus tėvus uždare kalė
jime.

BUVO GERA MOTINA VAI
KAMS TODĖL JA 

NENUBAUDĖ.
Milwaukee, Wis. — Susimy

lėjo sudžia Hartigan ant Jani
nos Zagurskienes, 27 metu ir 
paleido ja ant liuosybes. Mote
re likos aresztavota už parda- 
vima naminiu rakandu isz ju 
a^irtamentiaio namo, kad 
pirkti maisto del savo trijų 
mažu vaiku kurie kente bada. 
Locnininke namo, Ona Katcz- 
ke sake kad Janina norėjo par
duoti rakandus vertes 500 do
leriu už 50 doleriu. Jos vyras 
nedirba jau du metai ir neap- 
laiko jokios paszialpos nuo 
valdžios.

BANDITAI PAVOGĖ ISZ 
TRŪKIO 58,000 DOLERIU.
Nu'tley, N. J. — Septyni ban

ditai gerai apsiginklavę, pavo
gė isz Erie trūkio badai 58 
tukstanczius doleriu kada trū
kis sustojo prie mažos stoties 
czionais. Pinigai buvo siun- 
eziami in tula Najorko banka. 
Kada žinia pasklydo apie api- 
pleszima trūkio, daugelis pali
cijos pradėjo jeszkoti banditu 
bet lyg sziam raszymui neužti
ko jokio pedsakio banditu.

vasties ir nekarta jam kalbe- liu'osybes Leoną Brazinski, ku- 
davo kad šlepe pinigus nuo jo ii paeziule apskundė už gir-
bet kur dėdavo tai jam nesa
kydavo. Motere mirė staigai 
szirdies liga ir neturėjo laiko 
pasakyti kur. paslėpė pinigus.

tuokliavima. Matyt kad sudžia 
dasiprato kokia turi Leonas 
paeziule kuri džiaugėsi isz jo 
bausmes bet labai nulindo ka-

Vyras daugeli kartu jeszkojo da ji sudžia paleido namo. Gal 
pinigu po jos mireziai bet ne- ateityje ji palaikys liežuvi už 
galėjo juos surasti. dantų.

MAITINOSI TIK DUONA IR 
ARBATA PER 13 METU.
Ossining, N. Y. — Per tryli

ka metu senukas, Juozas Ja- 
vorski, maitinosi tik duona ir 
arbata, kalėjime Sing Sing, už
duodamas sau tokia pakuta už Į 
papildyta žudinsta. Priesz Ve-| 

dykas kalėjimo dažiuretojai ' 
jam apreiszke kad jeigu jis' 
daugiau nevalgys tai turės1 
mirti. Senukas, turintis 65 me
tus, sutiko su dažiuretoju rodą 
ir pradėjo valgyt truputi sriu
bos ir bulviu. Likos jis nubaus
tas ant mirties bet mete 1923 
jo bausme likos permainyta 
ant viso amžiaus inį kalėjimą.

Paskutines Žinutes
Berlinas, Vokietija. — Pen

ki studentai, kurie iszejo pasi- 
vaikszcziot, žuvo snieginėje 
viešnioje aplinkinėje Friedbur- 
go kada atsiskyrė nuo kitu.

Jaffa, Palestina. — Devyni 
Žydai ir du Arabai likos už- 
muszti sumiszime, daug auto
mobiliu sudeginta ir daug žmo
nių sužeista.

Philadelphia. — Czionaiti- 
nis seismografas rekordavo 
smarku drebejima žemes, kaip 
manoma buvo apie Filipinų 
Salas. 'Telegramai da neprane- 
sze kur jis atsibuvo.

Philadelphia. — Visa aplin
kine ant' 17-tos uly. likos 
smarkiai sukrėsta per eksplo
zija dinamitines bombos po na
mu Tamosziaus Demeo bet nie
ką nesužeidė.

Isz Visu Szaliu
KRUVINOS

LAIDOTUVES
Laike Laidotuvių Kilo Maisza- 

tis Terp Palicijos ir 
Laidotoj u.

ŽUVO APIE 60 ŽMONIŲ IR 
DAUG SUŽEISTA.

Lvavas, Lenkija.,— Už tai 
kad palicije nepavelino laikyti 
laidotuves ant paskirtos uly- 
czios ir paliepė gailininkams 
važiuoti kita ulyczia, kilo baisi 
kruvina maiszatis, kurioje už- 
muszta apie 60 žmonių ir daug 
sužeista. Palicija ir virszinin- 
kai likos paszaukti isz Varsza- 
vos ant aipmalszinimo maiszti- 
ninku. Priežastis tojo nesupra
timo kilo, kada laidojo viena 
isz užmusztuju maisztininku 
praeita Utaminka ir procesija 
važiavo ant kapiniu, bet palici
je paskyrė kita ulycze ant 'ko 
nesutiko, 'todėl pažystamieji 
užmusztojo iszrinko kitas ka
pines ant kuriu važiavo, be da
vimo žinios apie tai palicijai. 
Palicije pribuvo sulaikyti gai- 
lininkus, žmonys pradėjo isz- 
vertinet stryt-karius, automo
bilius ir vežimus. Ant palie
pimo palicijos kad žmonys isz- 
siklaidytu, jie nepaklausc ir 
palicije paleido in juos szu- 
vius. Kilo baisus sumiszimas 
terp žmonių. Kaip 'žmonys 
mena, tai gal daugiau žuvo 
ne kaip palicije nori isz- 
duoti, o kiek isztikruju sužeis
ta, tai da neapskaityta, nes 
draugai sužeistųjų juos paslė
pė. Keli szimtai žmonių aresz
tavota.

DAUGIAU 30 ŽYDU SU
ŽEISTA MAISZATYJE.

Tel Aviv, Palestina. — Dau
giau kaip 30 Žydu likos sužeis
ta maiszatyje priesz valdžia 
kada myne inirszusiu Žydu su
sirinko prie valdiszkos rotu- 
žes spirdamiesi kad valdžia 
nubaustu kaltininkus už nužu
dymą vieno ju tautieczio. Pali
cija paliepė susirinkusiems isz- 
sisklaidyti bet tojo paliepimo 
jie nepaklausė ir pradėjo mė
tyt akmenais in virszininkus. 
Tada palicija paleido in myne 
szuvius su baisia pasekme su- 
žeisdami daugiau kaip trisde- 
szimts isz kuriu keli jau mirė. 
Daug maisztininku aresztavo
ta.

Paskutines Žinutes
Mount Carmel, Pa. — Sta

nislovas Czesny, 67 metu, ku
ris likos pataikytas per truki 
ir nuvežtas in Ashando ligon- 
bute, mirė ant rytojaus.

Madrid, Iszpanija. — Czio
nais vieszpatauja milžiniszka 
straika kurioje dalyvauja 
daugelis tukstancziu darbinin
ku. Daug žmonių sužeista vi
sokiuose maiszacziuose.

Istanbul, Turkija. — Norintis 
Turkija prižadėjo nesikiszti in 
suspauda Dardanelles bet ana 

’ diena nusiuntė daug vaisko 
ant užėmimo tos vietos.



SAULE” Mahanoy City, Pa.

J na rusta ant visu latryseziu 
Vaiku už ju nepaklusnumą. Ge
niausia tinkama yra bausme 
kada motina baudžia kūdiki sul

I skausmu szirdies nes kūdikis 
Nelaimingi tieji Kinczikai! maį0 ^acĮ ne įsz piktumo ji 

Ju tevyneje vela užėjo badas, i baudžia 'ti.k isz reikalo.
Badas taip didelis kad neku-j vįena motina, apjakinta. 
riose provincijose tėvai valgo. su sav0 meįle ,del sunauS; ne. 
savo vaikus ir tuosius kuiie, mato, kokia del ju ateiti ren-Į 
mirszta nuo bado. Graudu net' 
skaityt apie tenaitini padeji-'

Kas Girdėt ISZ LIETUVOS Isz VisuSzalfat“ Tl„s
GIRRINIS VELNIAS' Apkaltintas už Vagysta; Stojo

SKERDINE
PALOCIUJA

NSvetimtaucziu
Klausymai Atsakyti

i Nesupranta to, kad kožnas 
ma kad milijonai žmonių yra, jog todis, kaip grūdas numes- 
nuteisti ant badines mirties. ^as anį dįrvos> szimtaropa vai- 

:: siu iszduoda ir tokis bus vai-!
Žmones pavydi tiems kurie siuS) kokis buv0 grudas> befc 

. laimeja ant loterijos Irish tllįekaį sekta da greieziau ir 
Sweepstakes keliolika tuks-. gaUsiau iszkeriuoja negu gera, 
taneziu doleriu bet ne visi žino, vįena motina nepamislina 
kiek turi mokėt procento arba ka kalba prie vaikllj ypatin.

nuteisti ant badines mirties.

taksu del valdžios už aplanky
tus pinigus. Jeigu žmogus isz- 
laimejo ant loterijos $75,000 
tai valdžiai turi užmokėti $18,- 
809, o jeigu iszlaimeja 150 tuk- 
stancziu tai turi mokėti val
džiai 58,544 dolerius taksu. Isz 
to matosi kad mažai pasilieka 
isz laimėtu pinigu.

SZEIMYNA ŽUVO PO 
TRAUKINIO RATAIS.

Ana diena Rokiszkiecziai tu
rėjo labali sziurpu atsitikima: 
Obeliuose buvo surengtas gy
vuliu jomarkas ir a iki iu lenk
tynes. Vakare, 5 vai., isz jo- 
marko važiuojant namo Rusu 
szeimyna, tarp pervažos Obe- 
liaii-Nareilkiai, ant ju užlėkė 
greitasis traukinys, kuris vy- 

Ira Borisova mirtinai sužeidė, 
i jo žmona ir seseri naszle Mar
kova vietoje sumalė. Boriso
vai buvo nesenai vede. Marko
va paliko daug mažu vaikeliu.

Zmonys Suėmė Laukini Žmogų 
Kuris Perbuvo Girrioj 

Dvideszimts Metu.

NESIDUODA SAVE 
MALSZYT.

AP-

už Ji. Motina.
Musztine Tcrp Serbu ir Kroatu 

po Laidotuvių.

TĖVAS BUVO PROKURA
TORIUM.

Sargo, Sardinija. — Czionai- 
tiniam sude, teismo laike jauno 
vaikino, 17 metu amžiaus, ku-

gai kada sueina kelios motinos, 
kaip tai prie gerymo visokius 
negražius ir szlyksztus žodžius 
pliovoja.

Ne viena motina neprotinga 
meile prie vaiku prisiriszus, 
nenori jiems mažiausios 
skriaudos padaryti ir nežiūri 
kokia nelaime su tuo ateitis 
del ju parengineja. Kvaila mei
le patraukta, glamonėja vaiku 
kada ji reikia nubausti, duoda 
gardumėlius tada, kada reikia 
kanecz kūdiki bausti.

Vai, tokia meile tai griekas, 
tai didelis prasižengimas 
priesz žmonis ir priesz Dieva.

Yra ir tokiu motinu kurios 
nors ir mato kad vaikai blogai 
daro bet juos glosto, kalbėda
mos jog kaip užaugs tai atsi
mainys, kada protą gaus.

Neiszmintingas tokis iszsita- 
rimas. Tokia motina neatsime
na ant priežodžio jog: “kuom 
szukute isz jaunu dienu pri
sitrauks, tuom ant senatvės at
siduos,” kaip jau daugelis pa
mokinimu apie tai darodija.

Vai motinos, motinos, žiūrė
kite kad to nesigailetumet po 

nemislina užmokėti, kuria už-; iaįkt Tada gal jusu szirdis gai-

Nors jau praėjo apie dvide- 
szimts metu po Svietinei Ka
rei bet Europos vieszpatystes 
nenusiginklavo bet da daugiau 
pradėjo ginkluotis ne kaip 
priesz kare. Sziadien Europi
nes vieszpatystes turi daugiau 
kaip 5,500,000 vyru po ginklais 
o 7,000,000 kuriuos gali prista
tyt ant kares lauko in laika 
deszimts dienu. Sziadien yra 
1,500,000 daugiau vyru po 
ginklu ne kaip buvo 1914 me
te. Bosija turi 1,300,000 o apie 
tris milijonus gali pristatyt in 
trumpa laika o priek tam turi 
tris tukstanczius ginkluotu 
eroplanu ir 1,500 tanku.

Panasziai ir kitos vieszpa
tystes ginkluojasi be paliovos 
bet skolos del Dėdės Šamo nei

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS.

Dovines upeje, ties Plynių 
k., Liudvinavo vals., rado pri
gėrusius Palių girininkijos 
vyr., eigulį V. Žemaitaiti ir 
eigulį Juozą Kubertavicziu. 
Gydytojas apžiūrėjęs lavonus, 
smurto žymiu nerado. Velio- 
nys yra palike savo žmonas su 
mažais vaikais. Aplinkiniai 
gyventojai szio invykio sujau
dinti. Sakyta kad juols prigir
dė degtindariai, nes velionis 
Žemaitaitis juos nuolat perse
kiodavo. Palicije deda pastan
gų da'lyka isztirti.

trauke laike kares ir tik Die
vas žino kada atsilygins.

Kokis tai turtingas farme- 
ris Teksuose apgarsino laik- 
raszcziuose buk turi ketures 
dukteres ant iszleidimo už vy
ru, kurios yra sveikos ir drū
tos ir kožnai duos pasogo po 
5,000 doleriu. Bet tegul atsi- 
ezaukia tik toki vyrai kurie 
nekramto tabako, nieko nege
ria ir nekeike.

Tegul tasai tėvelis tiiju duk
relių nesitiki gauti tokiu žen
teliu del savo dukrelių o jeigu 
kokis ir atsirastu kuris nemo
ka keikt, tai tuoj iszmok'tu po 
apsipacziavimui.

Nekuria žmones nesupranta 
ka tai reiszkia socializmas ku
ris del daugelio iszrodo kaip 
“bužys” arba “baubas” del 
mažu vaiku. Jeigu krikszczio- 
nys pildytu mokslą Kristaus ir 
eitu Jo pėdoms tai visi pasi
liktu socialistais. Szviesus so
cialistas nedaro skriaudos sa
vo artimui tik tamsutflei, ant 
vardo socialistu, apipleszineja 
žmones ir atrauja, — taip pat 
daro ir tamsuolei krikszczio- 
nes; kuo daugiau atsiduoda 
ant mielaszirdystes Dievo, tuo 
daugiau yra linkia in piktada
ryste nes, kaip patys kalba: 
“Juk Dievulis yra geras ir do
vanos,” kad ir su peiliu žmo 
gu nuskries!

lestis pjaus, tada laistysite 
aszaras be paliovos ir rausite 
savo žilus plaukus, bet ant ne
laimes, jau bus per vėlai!

Teminkite motinos ant to, 
idant patarnaudamos savo vai- 
kucziams, neužaugintumet ju 
ant vagiu — ir ant kartuvių.

Neduok Dieve idant katra 
isz jus, ant tokios dalies, ant 
tokios sarmatos užsitarnautu- 
met. Kol laikas, kol vaikai ma
ži dirbkite ant ju, gerai ap
svarstykite apie tai nes kūdi
kis tai ne gyvulis kuri pasze- 
res in laukus iszvarai.

Kūdiki reikia baimėje Dievo 
užaugint ant doro ‘žmogaus. 
Tegul jauezia kad už kožna sa
vo darbeli atsakinės ir kad 
niekas piktas be bausmes ne
apsisaugos.

Melskite pas Dieva kad jums 
duotu drūtas pajiegas ir szvie- 
sa del pildymo to szvento pri
valumo, kuri Dievas pats ant 
jus uždeda.

PARSIDUODA FARMOS.
Pirkite farmas Didžioje Lie

tuviu Kolonijoj, kur jau virsz 
500 Lietuviu ūkininkauja. Tai 
yra didžiausia Lietuviu Kolo
nija Amerikoj. Czia apsigyve
nę jausitės kaip Lietuvoj. Yra 
labai geru farmu ir pigiai par
siduoda. Atsiszaukite:

J. A. Žemaitis, 
t.34) Fountain, Mich.

Motina neprivalo niekados 
daryti su kūdikiu pagal savo 
locna norą, pagal ta, kas del 
jos tinka. Visados privalo tu
rėti gerove ant mislies. Nors 
jai labai szirdi skaudėtu kad 
turi savo kūdiki nubausti bet 
tegul baudžia. Nors ir turėtu 
Isz gąįlesties verktų tegul bu-

PAJESZKOJIMAS.
Asz, Ignas Urbonas, pajesz- 

kau savo pusbrolio Jurgio 
Tankelevicziaus, jo tėvas buvo 
vaitu Lietuvoje ir mes abudu 
isz Varnaginiu. Taipgi pajesz- 
kau Jono Simanavicziaus ku
ris kitados gyveno Beaverdale, 
Pa. Tegul atsiszaukia ant ad
reso: Enoch Ųrbon,

Box 2512 Ernest, Pa.

ŽIAURI POTVYNIO 
NELAIME.

Kaunas. — Praėjo potvynio 
pavojus. Nemuno vanduo gri
žo iii sena vaga. Atsiduso, 
vienaip ar kitaip, potvynio pa
liesti gyventojai. Bet ar visi 
vienodai? Ne. Vieni lengviau 
kiti sunkiai, o dar kiti visa am
žių sunkiai dūsaus. Prie tu 
trecziuju priklauso visi ūkinin
kai nuo Inkaro Fabriko iki 
Raudondvario desziniajame 
Nemuno krante. Nukritus van
deniui, iszejo ūkininkai apžiū
rėt savo lauku, lauku derlingu, 
pievų žaliųjų. Iszejo pasižiū
rėti už Lampėdžiu kurorto mi- 
szko savo pragyvenimo skaiti
niu—žaliuojaneziu rugiu plotu, 
tėvu ir protėviu gerai tresztu 
juoduju dirvų.—Jėzau Marija! 
iszsiverže isz ūkininku krūti
niu graudus balsai. Suomes 
rankomis galva, ūkininkais ne
gali atsigauti nuo ji pritrenku
sio vaizdo. Jis nepažįsta is>avo 
lauku: — Lygios, gražios pie
vos virto didžiauseis grioviais, 
ežerais, kuriuose tyvuliuoja 
mėlynas Nemuno vanduo. Der
lingi laukai virto dykuma, ku
rioje vejas neszioja geltona 
smėli ir užpusto kiekviena 
naujai inminta pėda. Rugiai 
ir laukias pavasario juodžemis 
pridengtas ilki trijų metru sto
rumo geltonu, lekianeziu smė
liu. Visi rubežiai tokiu pat 
smėliu arba iszrausti iki ketu
ri u metru gilyn in žeme. Visi 
pragyvenimo szaltiuiai sunai
kinti ne tam kartui bet ilgam. 
•Sziurpas nukrato kai prisimi
nės tuos derlingus laukus, pa
žiūri, kiek akis apima, tik in| 
geltono smėlio kopas. Artina
si pavasaris. Vasarotojai at
vykę Lampėdžiu kurortai! ir 
žvilgterėjo in tuos laukus nu
stebs. Kad jums gerbiamieji 
skaitytojai, tektų pamatyti 
ežia apraszoma vaizdu, jus taip 
gi nuistebtumet.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

Ateiviai Gaunantieji 
Paszialpa.

Klausymas. — Ar galima 
gauti tikra skaitliu ateiviu ku- 
l ie gauna paszialpa. Visiems 
nusibosta klausyti visokiu ne
teisingu informacijų skleidžia
mu apie biednus ateivius.
Atsakymas — Federal Works 

Progress Administration fo- 
kuoja kad Rugsėjo men. 1935 
m. buvo 170,000 szeimynu aut 
paszalpos suraszu Suv. Vals'ti- 

Liutiiu ii Jose> kuriu galvos neiszsieme
• • keies dienas,Pirmu popieru. Bet tos szeimy- 

adgal, kuriame likos užmusz- j 110j ineme apie 230,000 Aineii-

MINE UŽKLUPO ANT PA- 
LOCIAUS; ISZSKERDE 

VISA SZEIMYNA.

Belgradas, — Nepaprastai 
sujudo visi gyventojai isz prie-, 

Oughterrard, Irlandija.-Ar- 'ris iszkule .duonkepio Įauga, I Žaslius nužullinimo devynių 
pasiimti kepalėli|ypatų, terp ju viena motere ir 

Buvo priežaste nepa-
timojo Cliffden Pass girriu kad isz jo 

'gyventojai jau nuo keliu metu duonos.
pasakodavo, kad ant kalnu prasto suėjimo visos szeimy- 
randasi koks laukinis žmogus,: uos. Kada vaikas stojo praesz 
kuris inbaugino tenaitinius gy- sudže, užklausė jo: Del ko pa- 
ventojus su savo baubimu ‘ pildė vagysta ? Vaikas atsake; 
ir riksmais naktimis. Tie kuri-į Kad buvo nevalgęs jau tris die
niu mate, apsakineje, kad yra nas ir buvo labai alkanas. Su- 
apželias ilgais plaukais, stau
gė nepaprastu balsu, kada 
pamato prisiartinant prie 
jo koki žmogų. Aplinkinei 
žmonys pavadino ta ji sutvėri
mą “Girinis Velnias.” Ne- 
kurie gyventojai net apleido 
savo grinczeles isz baimes, bet 
po kokiam tai laikui vela sugry 
žo, pradėjo apsiprasi su taja 
baidykla, kuri jiems nieko blo
go nedarydavo. Sztai kelios 
sianvaites a|dgal, iiisidrasino 
keti jauni vyrukai ir padare 
medžiokle ant laukinio žmo
gaus. Užtiko ji miegant uivo- 
je, staiga! jie užklupo ant 
jo, suriszo ir atvežė in miestą. 
Laukinis žmogus pasijutes kad 
randasi nelaisvėj, pradėjo 
staugt, draskytis ir 'baubt ne- 
žmoniszku balsu. Žmonys pri- 
eja areziau, pažino jame žmo- 
giisžka esybe, kuris nemokėjo 
jokios kalbos ir buvo apaugtas 
purvais. Valdžia ir kunigai 
ome tyrinėti isz kur tasai žmo
gus galėjo paeiti, ir ant galo 
pasisekė isztyri.net i, kad dvįde- 
sžimts szeszi metai adgal, vie
nas isz teua-itiniu kaimuoeziu

dže paregėjus ' puiku auksini 
žiedą ant vaikino pirszto; už
klausė: Gal ir ta žiedą buvai 
pavogias kuri turi ant pirszito ? 
Kodėl ji liepai davei ir nepilkai 
už ji duonos? Su nuliudiimu 
vaikinas atsake: Esmių pames
tinuku, rado mane geri ir 
mie'laszirdingi žmonys ir priė
mė mane po savo pastoge, -o 
szitas žiedas buvo pakabytas 
ant szilkinio kaspinėlio ir už
dėtas ant mano kaklo, o kada 
paaugau tai man tieji žmo
nys liepo neszioti anit pirszto 
su vilczia, kad gal kada mano 
tėvai mane pažys ir priims pas 
save, todėl negalėjau parduot 
ji. Geri žmonis mirė keli me
tai adgal, ir buvau priverstas 
maitytiis kaip galėdamas. Pro
kuratorius manydamas kad 
vaikinas meilioje, baisiai ant jo 
užpyko ir spyrėsi kad sudže 
nubaustu vaikina už vagysta. 
Sudže neturėdamas kitokios 
iszeigos, nubaudė vaikina in 
kalėjimą, isz ko prokuratorius 
buvo labai nudžiugęs, kad vai
kinas likos nubaustas. Vos 
sudže iszskaite jam bausmia,

vaikas, nuėjo su kitais in girre kad sztai kokia tai apdriskusi
rinkti uoga ir daugiau jau ne- 
sugryžo. Tėvai mane kad ji 
sudraskė laukinei žvėris. Ilgai 
vaikutis blaudžiojo po girria 
in ant galo prie to priprato, ir 
pasiliko laukiniu žmogum. 
Daugybe žmonių atvažiuoje in 
kaimeli pamatyti laukinio 
žmogaus.

’ ITALISZKOS MOTERĖLES 
GALI ATSIKRATYTI NUO

’ NEAPKENCZIAMUJU 
VYRU.

Ijondon, Anglija.— Giovanni 
Giglio, kuris raszinejo del 
Angliszku laikraszcziu per 17 

; metu, ana diena likos ilszguitas 
isz Italijos, ir dabar raszo kas 
tikrai dedasi Italijoj: Italams 
jau nubodo fašizmas kuris juos 
instume in kare ir daug vargo. 
Mato kad ju tėvynė eina in 
pragara. Italijoj sziadien gy
vena ' visi kaipo nevalninkai, 
rodos svetimam sklype. Niekas 
nedrįsta nieko kalbėti apie Mu- 
sollina ne prieszintis jo valdžei 
apie tai tik kalbasi namie ir tai 

\ patika, kad niekas negirdėtų, o 
jeigu kas įsakytu kad Mussolini 
pasiuto, tai buna baudžiamas 
ant deszimts metu kalėjimo. 
Daugelis moterių kurios neap- 
keilczia savo vyru ir geidže nuo 
ju atsikratyti, pranesza val
džei, kad vyrai priesztarauje 
prieiszais valdžia ir Musisolinas 
tokius vyrus uždaro ant ilgo 
•aiko iii kalėjimą. Visi gana 
gerai žino ir supranta kad kare 
buvo pradėta su Etiopija, nes 
Mussollinis 'bijojo, kad Italijoj 
ketino kilti revoliucia ir kad 
atkreipti žmonys nuo to, Mus- 
solinis pradėjo kare su puslau
kiniais gyventojais.

motere, kuri tame laike radosi 
sude už koki tai prasikaltimą, 
greitai atsistojo ir su dreban- 
eziu balsu, pradėjo kalbėti in 
sudže: Teisingas ir maloningas 
sūdžiau ir visi czibnais sus'irihi- 
kia žmonys: Septyniolika metu 
adg'al, jauna ir patogi mergina 
apsivedė su jaunu vyru isz 
turtingos gimines, isz miesto 
Muravera bet iii kelis menesius 
po vestuvui ja pamėtė dide
liam varge. Po kokiam tai lai
kui susilaukus kūdiki buvo 
priversta ji apleisti ant ap- 
veizdos Dievo ir geru žmonių. 
Tasai vargszas, kuris Stovi 
priesz tave apkaitytas už va- 
gysta szmotelio duonos, yra 
!uom apleistu vaiku, jo motina 
tai asz!—<o mano vyras, tai ta
sai beszirdis prokuratorius 'ku
ris teip norėjo nubausti savo 
sunu kalėjimu kas jam ir pasi- 
sdke! Susirinkia žmonys .sude 
atsistojo isz akyvumo. Bet 
kokia intekme iszvere ant 
klausytoju tosios vargszes kal
ba tai patys galite suprasti. 
Vaikinas su savo motina buvo 
paleisti per sudže, o prokura
torius nubaustas ant keliolika 
metu iii kalėjimą.

8 UŽMUSZTI, 60 SUŽEISTA 
MAISZATIJE ISZPANIJOJ.

Madrid, Iszpanija. — Terp 
Fascistu, Komunistu ir palici- 
jos kilo muszei kuriuosia likos 
užmuszta asztuoni žmonys, o 
gal daugiau kaip 60 sužeista. 
Maiszatis kilo laike laidotuvių 
pulkininko Anastazo Reyes, 
kuris likos užmusztas praeita 
sanvaite, 
maisaczio.
Komunistus 
maiszaczio.

laikė palitakiszfko 
Valdžia kaltina 

už sukėlimą tojo

mergina, per inirszusius Kroa- ’ 
tiszkus kaimieczius, Kei:esti-j 
nėce, arti Zagrzebo. Nesupra
timas kilo tarp Kroatu ir Ser-1 
bu sumiszimo, 1

tas pasiuntinys kaipo ir keli 
kaimuocziiai. '
gelis kaimuoeziu radosi ant lai
dotuvių isz Liko provincijos ir 
kitur. Kada visi sugryžinejo 
isz pamaldų isz Sventanedelios 
kaiimo, dagirdo, kad septyni 
majsztininkai pasislėpė in ipa- 
loceli Anton Michailoviczo, ku
ris kitados buvo gubernato
rium tosios redybos. Visa mi
ne nusidavė prie palocelio var
tų ir spyrėsi kad jiems atida
rytu ir atiduotu in ju rankas 
maisztininkus, nes jie turėjo 
sumanymą nužudyti tūla 
aukszta Kroatiszka virszinin- 
ka. Mine llauke kėlės valandas 
ant iszdavimo maisztininku, 
bet buvusis gubernatorius, 75 
metu amžiaus, atsake juos i'sz- 
duoti in rankas minios ir už
draudė toliaus prisiartyti prie 
palocelio po bausme. Atėjo in 
pagialba dh daugiau ir ant ga
lo prasidėjo szaudimaii. Da 
daugiau žmonių subėgo ir pra
sidėjo szturmas prie palocelio 
vartų. Kada insiutuis mine in- 
siigavo in vidų, suplakė ant 
smęrt gubernatorių, sujeszkojo 
maisztininkus, kuriuos ant vie
tos nužudė ir ju lavonus iszme- 
te per langais. Po tam kruvinai 
darbui mine eidama namo, 'pra
ėjo pro narna buvusio virsziny- 
ko Chetnilko, kuris matydamas 
prisiartinant žmonis, pradėjo 
in juos szautii. Žmonys insiga- 
vo in narna, užmusze ji, jo mo
tore ir 17 m. duktere, po tam 
sudegino jo visa gaspadorysta. 
Daugeli kaimuoeziu likos su
žeista ir atvežta in Zagrzebo li- 
gonbute. Valdžia nusiuntė i.n 
tonais tyrinėtojus, kad isztir- 
ti visa atsitikima ir areszta- 
voti kaltininkus.

koje gimusiu užlaikomųjų ypa-
Taji diena dau- U1- Apart to, buvo dar apie

MOTERE PAKARTA UŽ 
NUŽUDINIMA LIGONES.
Birmingham, Anglija.— Da

rata Nancy Weddinham, 36 
metu amžiaus, dažiuretoja li
goniu ir motina penkių vaiku- 
cziu, likos pakarta Wison Gre
en kalėjime, už nužudinima li
gones, kuria dažiuriiiejo. No- 
rints advokatai stengėsi jei 
permainyti mirties bausme, ir 
melde karaliaus, kad ja isz- 
gialbetu nuo kartuvių, bet-

340,000 ateiviu ant suraszu be 
pirmu popieru ir kurie nebuvo 
szeimynu galvos, daugun^ 
isz tu, bet ne visi, buvo nariui 
tu 170,000 atsitikimu su atei
viu galvoms. Dar 170,000 as
meniu ant paszialpos buvo atei
viai kurie iszsieme pirmas P0- 
pieras.

Skolų Nemokėjimas.
K. — Ar galima suaręs^- 

ti žmogų už tai kad jis negali 
užmokėti jo skolas?

A. — Pasodinimas kaleRe 
skolininku jau panaiiiuta 
kiekvienoje valstijoje. Ajesi. 
tai padaromi civiliszkuosi at
sitikimuose tik kuomet galinį 
darodyti kad apgynėjas kaltis 
prigavyste, paslėpimu furfy 
arba apszmeižimu.
Naturalizuotu Piliecziu Teise

K. — Ar atskiros valstiją 
gali pravesti instatyma, kuk 
kokiu nors budu aprybotį f- 
ses naturalizuotu Suv. Vais
iu piliecziu? L \

turalizuotu piliecziu pii^T3' 
les teisiu butu tiesioginiu dau
žymu Suv. Valstijų Kondi
cijos Article XIV, kuris dili
nai sako “visi asmenys, ktį-je 
gimė Suv. Valstijose ar kHe 
tapo naturalizuotais pilietis 
ir esą po jos valdžia, yra W. 
Valstijų piliecziai ir piliedai 
valstijų kuriose jie gyliui. 
Valstija negali pravesti atpil
dyti bile instatyma kuri-Su- 
trumpina Suv. Valstijų iHe- 
cziu privilegijas.

Kaip Adresuoti KongTO 
Narius.

K. — Kokia yra tinltaa 
forma adresuoti nari Suv-al- 
stiju Kongreso?

A. — Narys Suv. Vaiju 
Senato adresuojamas My 
dear Senator,” arba “&ar 
Senator” ir narys Atstovau
to “My dear 'Congressm” 
arba “Dear Mr. Represta- 
tive.” —FLS.

AKYVI SZMOTEM
* Puiki miėlis pas žgu 

žiedu iszminties.
Moteres amžinai tęa- 

.ežios: buvo ir yra atmin- 
gos.

* Kas jeszko ant tutio 
'laimes, vadinasi kvailivbėt 
kas ja suranda isz karra 
protingu.

* Kas turi gera aki, ko 
suda apie viską ir drasužu- 
vi; tankiausia tokis kzia 
varga.

* Prisiriszimas szunirie 
žmogaus yra del to did ir 
stebėtinas, kad szuo savri- 
siriszima rodo ne žodžiaet 
darbais.

* Jeigu butu uždraustio- 
niem kalbėt gerai apie s ir 
blogai apie kitus tai trja- 
lys žmonių butu nebyliai

vra

bausme likos nepermainyta. j
Motere uždavė truciznos del 
senmergės Ada Baguley, 5b 
metu amžiaus, kuri radosi po 
josios-priežiūra ir sirgo neisz- 
gĄrdoma liga. Buvo tai deszim- 
ta motere kiuri likos nubausta 
per pakorimą in laika paskuti
nio szio szimtmeczio. Pasku
tine buvo Mrs. Ethel Major, 
pakarta 1934 mete, kuri nužu
dė savo vyra su pagialba tru
ciznos, striknina.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c 

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
MahwfiX City, Ea.

isztyri.net


’"SAULE” Mahanoy City, Pa.

pgavo
Szeszelis regiame mums jau- nikaiezio taipgi sėdo pagrimz- des svajonėje. Kalba jis, bet ! nebyliu bajsu. — Sztai staiga! paszoko, traukiasi adgal, atki-1 szes rankas lyg besigindamas' nuo ’ko. Taip, isztfkro matome | priesz ji kita paveiksią lyg ko-1 kios nežemiszkos dvasisos bet; stebime kad jis traukiasi nuo! ano szalin, kada ta buitis isz- Į tiese in ji meldžianczias ran-! kas, ant jos veido matoma siel- Į varta ir skausmai, akyse mel-' dirnas, pusiau pravertose lupo-1 se taipgi nebylaus meldimo balsas — jis traukiasi adga, ji slenka kaip szeszelis paskui, net pagaliaus sustabdė szeze- liu bnieziu balsas:— Sabi jonai! Tu begi nuo manės, tu atstumi mane — tu, kuris prisiegavai, tu, kuris mylėjai mane taip tvirta skais- czia meile, tu negali but vyliu.— Mylinczioji Anele!.. Vilt- vyliu vadini. O ne, ne, blusti! — sznabždaneziu balsu nusistebėjas jis sako. — A, palik mane, atsitrauk szalin nuo manes....— Myliu tave, Sabijonai, myliu, tro'ksztu iszgydint tavo kanezias kurias kentėjai taip ilgai del manes...— Dekavoju, nenpriu, palik mane! Mylėk Gr. nežaisk jo szirdies, mano jau nepagydoma...Ji sukliko, nubalo, užsisvy- ravo.•Puls — pamisimo jis su isz- gastim — alpsta — gal tyczia, gil veidmainiauja... Baisi kova kilo jame — neilgai galėjo ka4a®.gi-szuolis pribėgto del sulaikymo puolančio sujungė juodu. Ji gulėjo nuirus ant jo peties, jis laike ja ^Įausdamas prie jauslios kr’ines, glamoniai glostydama jos plaukus ant galvos, žildamas apreibusiom akimi in is nubalusi veidą, liūdnas, benamius bedugnes akis, kurioj mate skausmus duszios ir meima. Jis susijudino, dre- bej'klausydamas jos nebylios kalis, jos pravertos lupos ma- toĄ negalėjo isztart žodžio.lyo sujungtos dvi mylin- czi'duszios — joms kalba lie - žuy nereikalinga.Ild dvi srioves'dusziu jausmu,Sutrenkia kaip jūres banga, Pa'rma verpetais sukuriu,Jpas rakina meiles spyna.Atgijo — jis pirmutinis atsupę, kaipo kaltininkas:-Atleisk man aniuole. Asz peiiu ka veikiu... nes ap- sia|as tamsa karsztu geismu paiszau apie ta nepereitum piMti kuri skiria mane nuo taA — duszia siekiau tavo kniaukė...■Ne, ne, neleisiu tavęs, ne- }ei( — tu mano, neisztruksi, apiibinus ji už kaklo.Anele! leisk ta, kuris be aUs, be turtu negali tavęs payt laiminga, tegul tau užiuoja mane Gr. kuris ta- ve< myli...;Ne taip, kaip tu, — tu vife gali mane laiminga padą-isz?!.. Neturintis laimes, asistas ant amžinos paskan- dftiam sviete galiu laimin- gadaryt aniuola? — Ne! ne!Siusti, vėl tu viliesi...■ Ves nemyli manes — mei- Je^kas kitas, daro laimin- F ........_______■___________

— Anele, taip, nes man žo-, ūžiu pritrūksta del praszalini-, mo tavo argumentu taip labai žeidžianeziu mane. Neteisingai kalbi ir pati žinai kad meluoji — bet neklausk manes ar tave myliu, kadangi man nieko pasaulyje nėra brangesnio už tave. — Bet apart szirdies ka-gi daugiau tau duot galiu? Tavo gyvenimą inpint in savo ersz- kecziu vainiku už nieką niekados nepasiryžsziu, savo vargais ir kanczibms dalintis su tavimi nenoriu nes mano kentėjimai tik pasididintu matant tave keneziant... A, meldžiu, atsitrauk nuo manes nes aplink mane užnuodinta atmosfera veikiai tavo gyvenimo pavasari sunaikins.

kėdama gerai net stt])i?asii, nemokina vaikus savo prigimtos kalbos o tacziau naikina ja.Ar tėvai, taip augindami kūdiki, gali tikėtis nuo jo meiles ir palguodones? — niekados!Ar kūdikis gali mylėti savo levus kurie jo nesupranta visai, kurie kalba jam nesuprastina kalba ?Sakome kad kūdikis motinai yra brangiausiu daigiu.Gal but kad ir teisybe bet ar

lygina save su žmogum augsz- ta stoti užimaneziu.Kada buvusis prezidentas Taftas važinėjo po Vakarus, buvo su dideliu guodone svei-j kinamas bet jojant prezidentui pasitiko tūla Amerikoniszka isztvirkusi “boysa” ir tas 9 metu amžiaus snarglis, matomai jau žinantis kad tai yra prezidentas Suv. Valstijų, atsiliepė: “Hello Bill!” — Tokis

— NJori nužudint mane — KARALIUS KALNINIU OŽKŲ.nekankyt ilgai — sztai peilis, Kada vanduo kilo, kada likos užbaigtas prūdas Boulder perverk ta szirdi kuri trokszta Dam, 14 myliu augszcziau prūdo likos užlieta kalnelis ant jaust tavo jausmus, dalintis ta-1 kurio radosi kalnines oszkos kurias fenais patalpino valdžia vo gyvenimo kartybėmis ir ant tolimesniu tyrinėjimu. Žmones joms atvdža paszaro ir vargais bet tu pavydi to mani jas dažiuri.— tu varai mane szalin... ----- ---------------- ■--------- —------------------------------------------------Kas-gi pergales mylinezia motere! Ji esą saule giedros ir baisybėm audros; baisiais nuodais ir stebuklingai svaiginan- cziu žiedeliu ramybes; slapty-' bemis gilmes jūres ir retežiu meiles riszanczios tautas; galybe naikiinanczia ir tverian- czia gyvybe: motina piktybes ir tobulybes; gimdytoja piktu ir geru szventu instinktu — žodžių nėra pasaulyje lygios jai buities!Kiecziausia vyro szirdis neturi susimylejmo ant kenezian- czio, be jausmo žudo meldžianti dovanojimo gyvasties prie- sza, drąsiai eina in kova, drąsiai pasitinka su giltine bet narsiausio kareivio tirpsta kaip vaszkas priesz ugni po intekme moteriszkos szirdies.Sabijonas jautėsi apveiktu, uždengė su delnu akis bet ji austume ranka jam nuo akiu ir žiurėjo pro tuos duszios langelius in gilmes jo duszios kur atsibuvinejo smarki kova.— Tu netiki man, jog tave myliu?Tuo vienu savo žodžiu kaip tobulas, akilas vadas vienu mostelėjimu kardo užgaudamas priesza szimtais krūtiniu in silpniausia ano vieta, užbaigė jo kova ir besisvarstymus.— Anele, myliu tave! Atleisk man — nežinau ka kalbu, vien žinau kad tave myliu daugiau negu instengia szirdis jaust — myliu >ta meile, kuri liepia užsigint paties saves, ’ kuri liepia gyvastį paszvenst mylimai ypatai!..— Kiek laimes!.. Priimk nuo manes atlyginimą už ja, tokia jau szirdi. Dabar tu tiki man, tiki, asz neabejoju...Isz akiu jaunikaiezio nukrito ant jos galvos keli stambus szlakai skaisezios rasos, kuria! kaip palaima nuleido jo duszia.Spindantis laimingumu jo veidas jau nerodė jokiu kan- cziu, vien kaip tai nepaprasti- nai linksmai ir szventai besi- szypsdjo/padekavojas jai už ta laimes suteikimą, tarė jausliai:— Anele mano, tacziaus aniuole mano, tu mane myli be turtu, be ateities?— Myliu! — mylėjau, bet ilgai tylėjau nes to reikalauja sanlygos... A, nelabas svietas, kapigi kankina jis myliu- ežias szirdis!.. Kad tave pamylėjau pažinus tave nesiklausiau, tikėk man apie tavo turtus — jausianti dora szirdis — didžiausi turtai — kas turtingesnis sziadien už mane?— Acziu tau brangiausioji, dekavoju ir trūksta man žo

džiu del iszreiszkimo mano de- I kingystes tau už tas laimingas valandas kokias man suteiki. Neprisiegausiu tau, nes prisie- gauja tik tasai, kuris meluoja arba bijo persikeitimo jausmu ateityje todėl užtikrineja užsi- keikimu •— to man nereikia..— Nereikalauju nuo tavęs prisiegavimo nes tau tikiu ir tu man tiki...Ir sėdo abudu ant uolos nuo kurios krisdamas žemyn kažkada upelio, pritardama tykiom simfonijom szilo, griovelio ir uže — ir tik tie balsai girdėtinais buvo gamtoje.Tamsiai 'žydras dangus spindėjo milijonais žvaigždueziu.. Ore drebėjo naktis, kuri bego szalin nuo te'kanczios auszros. Užpakalyje suminti kvapšnin- gi žolynai ir žiedeliai prysza- kyje akuose tamsos guli gyvenimo paslaptis...Szvelnus zephiro pūtimas linguoja galvas szilo gyventojo kurie savo žaliom dvesuo- janeziom krūtinėmis glaudžiasi idant sajaust jausmus girdėt žodžius, klausyt meiles balsu.Jaunikaitis nubudęs apsižvelgė nusistebėjas aplink. Žvalgosi apreibusiom akimis po kambarį miegtuves —— Kur-gi tas viskas?.. Susikrimtimas -apsireiszke ant jo veido. Karcziai nusiszypsojo supratęs tikrybe. Skausmingai atsiduso ir tarė į— Pirma diena Apriliaus... Kodėl tik sapnas o ne tikrenybe?..Pasitikęs ja, pažiurėjo liūdnai in ja. Buvo kaip visados abejoda ir vis šlepe nuo jo savo akis.— Ji ir tame buvo pirmutine! — tarė pats sau. — Ji ne- daleido kam kitam pirma tart man “Pirma Apriliaus” — ji pirmutine mane prigavo. O, kaipgi skaudus man tas jos “Pirma Apriliaus.” Galas.

Szi Banka yra Narys Federal Reserve System 
IRFederal Deposit Insurance Corporation —$—

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

NEMANDAGUMAS 
AMERIKONISZKU 

VAIKUNekarta girdime 1 skundus amt Ąmerikoniszku vaiku, nekarta pats matome ju bjaurius pasielgimus, isztvirkimus, ne- mandaguma, piktybe ir nepaklusnumą vyresniems o net ir locniems gimdytojams. Laik- ' raszcziai kaskart dažniau ra- ;szo straipsnius pamokinan- i ežius kaip motinos privalo savo vaikus auginti bet tie naudingi pamokinimai turbut visai ne yra skaitomais motinu ir jokios naudos, jokiu vaisiu neat nesza. Daugumas paežiu motinu žiurineziu :in isztvirkusius vaikus, lievds' isžfeiszkineja savo kartybe kokia kenezia isz tos priežasties o vienok net ir tokiu motinu vaikai, vargiai geresni už kitus;“Pažink pats save” — yra viena isz gražiausiu ir prakilniausiu maksimu senovės filosofijos. Tai-gi, ’paliksime {kitas tautas o pažinkime tik patys save. Dirstelekime in musu auganezia jaunuomene, in musu vaikus kurie ateityje ketina užimti musu vietas ir kovoti apgynime musu brangiausiu iždu, isz tarpo kuriu brangiausiu ir didžiausiu yra musu tau- tiszka kalba!Ar musu Amerikos vaikai auginami ant mylėtoju tevisz- kos kalbos? Stacziai galima pasakyt “ne!” Teisybe, sziadien, kada da turime daugiau nemokaneziu Angliszkos kalbos, turime ir vaiku kalban- cziu gryna Lietuviszka kalba bet kada užstos antra eile motinu, kada pasiliks anoms ežia augusios musu dukros, daug bus tokiu szeimynu kuriose ne- iszgirs niekas Lietuviszkos te- viszkos kalbos.Su kartybių reikia pasakyt kad jau ir sziadien tokiu szei- mynu turime.Niekas, man rodos, to neuž- ginezys jeigu pasakysiu jog daug turime tokiu motinu kurios da priesz nesenci pribuvę isz Lietuvos, pramokė kiek Angliszkos kalbos, jau in savo vaikus szneka Angliszkai net ir stuboje.Pats nežinau kaip turiu suprasti ta-kvaila motinos pasielgimą; ar tai motina mokina vaikus svetimos kalbos ar gal nuo vaiku pati mokinasi? Žinome visi kad vaiku mokyt to nereikia nes jie iszmoksta ant ulycziu ir .daug geriau kalba negu tėvai o motina pati nemo

visom — reikia abejoti. Jeigu motinai kūdikis yra brangus tai kode! ji daleidžia kūdikiui svetimu tapti? Apart to, kad kūdikis tikrai motinai butu brangus, tai juk žinome kiekvienas kad brangu daigia žmogus saugoja ir nemoto jo, o kaipgi daboja ir saugoja daugumas motinu savo vaikelius? Per isztisa diena be jokios vyresniu prieveizdos daleidžia aniems būti u'žmanyje, ant ulycziu, kur iszmoksta visu piktybių, nemandagumo, piktu žo - džiu ir pasielgimo. Motina gal but neturi laiko pati pridaboti ir pamokinti, už “pikta” pabarti ir pabausti reikalui esant nes jai reikia su “kurnate” adba kaimirika “pasikalbėti.”Tokiai motinai nerupi pamokinti kūdiki szvento tikėjimo, nerupi pamokint doros, galbūt ir pati nepažysta — neduoda jokios gražios pavyzdies isz saves, negut pikta pavyzdi, kaip galima tada norėti kad tokios motinos kūdikis augantis be apglobos motinos o vien “ulyczios”, iszaugtu ant doro žmogaus, guodojanezio ir guo- dojantis kitus? Taigi, ar tokiai motinai brangus yra kūdikis, jeigu palieka ji tokiame apleidime. Kūdikis daugiau laiko leidžiantis ant ulyczios negu namieje po prievaizda motinos būnantis vis tarp svetimu vaiku, iszmoksta svetimos kalbos, savo pamirszta, nes nėra kam pamokinti ji jos. Pasakysi gal

nemandagumas vaikiszczio netir tokiam neiszdidžiam, kaip prezidentui Taftui veltas žmogui, nepątiko, kadangi sulaikė arkli ir vaika ir davė snargliui gera pamokinimą, kaip privalo in vyresnius žmones atsiliepti.Kasžin, ar smagu buvo ladai gimdytojams vaiku?.. Tai j u geda tegul bus pamokinimu jiems ir kitiems kaip privalo vaikus mokinti mandagumo ir paguodones kitu.Tėvai, kurie savo vaiku nemokina guodot kitus, ypacz vyresnius žmones, negali tikėtis nuo ju paguodones taipgi; neturės isz kūdikio niekaddžiaugsmo jeigu jo neiszmoki- no guodoti kitus, guodoti juos paežius, t. y., savo gimdytojuso kas neguodoja kitu tas nebūna guodojamas žmonių, žmogus be gero vardo, neturintis garbes, o kas apie -savo gera varda nepaiso tasai ir apie nieką, kas yra geru ir szventu nepaisys.

kad tas nieko nekenkia, kad ežia yra reikalingesne Anglisz- ka, negu Lietuviszka, arba kita kokia? Tik nesuprantan- cziam iszžiuri tas, kad nieko nekenkia; kenkia ir tai labai ■daug kenkia. Žmogus kuriame motina nesukure meiles prie teviszko’s kalbos, nemyli jos o svetima kalba kurios iszmoko ne nuo tėvu savo taipgi negali mylėt, kaipo neprigimtos. Pa-' metes tėvu kalba, pameta ve-! liau ir ju tikyba, atsiskiria nuo savo tautos, prie kitos negali prigulėti, kaipo viszcziuka< prie antuku; taigi pasilieka.!atskirtu nuo visu, kaip kad iszmestinuku, nepažinaneziu ne tevyniszkos meiles, ne tautisz- kos, ne kalbos, ne religijos — žodžiu tariant toks žmogus pasilieka be nieko, tuszcziu, nereikalingu, nes jis jeigu gy
venti, tai jau tik del saves vieno gyvena o kas butu jeigu tokiu žmonių daug turėtu pasaulis? —- Teiksis pats skaitytojas ant to klausymo atsakyti.Kas da, kūdikis augantis ant ulyczios be motiniszkos prieveizdos isztvirksta, iszmoksta didžiausio nemandagumo, ne- paguodoja suvis vyresniu už save, nei senesniu, nei augsz- tesniu žmonių, nes niekas jo nepamokina kaip reikia paguo- dot žmones nelygius sau. Niekur, turbut, jokioj szalyj nerasi tiek daug isztvirkusiu nemandagiu vaiku kaip Amerikoj.Privesiu ežia tikra fakta, kuris patikrina kaip Ameriko- niszki vaikai nepažysta man- jdagumo, kaip mažas snarglis

NAUJA MALDA-KNYGA:
“Jėzus
Mano Pageiba
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—-t—Yra tai vardas Naujos Malda-knyges Krikszczion- ims Katalikams, su maldomis ir pamokinimais ant visumetu ir kiekvienam reikalui priderinta su giesmėmis.592 Pus., Labai Dideles Litaros, teip kad visai nereike akuloriu. Grąžais 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.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUSNaujas Didelis Sapnorius 1G0 puslapiu, su daugybe nauju paveiksliu, iszaisz- kina visokius sapnus, kokius žmogus gali sapnuot. Knyga puikiai drueziai apdaryta, kietais audekli- neis apdarais. Preke su nusiuntimu, Tiktai $1.00.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 

Mahanoy City, Pa.

Turime visokiu perloriu vyru. Bet atsirado jau ir mergų, Vyrai knygas pardavinėja, O mergicos po learczemas slankinėja.Geria net riaugezioja, Pasigi rus strapalioja, Katra pinigu neturi, Tai vyrams in akis žiuri, Kalbina kad užfundytu, Norints stikleli guzutes duotu. Tankiai saliuninkas iszmesli turi,Nes visi ant toldos girtuokles žiuri,Ne viena net in skiepą inpuola, Ir net in griabia atsigula, O da ir 'žvengia ciela gerkle, Kad niekas ja nepakele,Tai tokioj tokeles, Musu progresyviszkos mergeles.* * *Ar žinote, mano sakaįelei, Butu labai geru daigtu, Kad bobeles pypkes rukytu, Tai tiek daug nekalbėtu.Burnas neauszintu, Visi intaisykite pypkeles, Apteikite savo bobeles, O man už gera rodą pade- kavosite, Ir da pamate-užtrytuosite.- Badai apie Skrantona negerai, Tenais turi dideli triobeli vyrai, Mergicos vyrams paezios siūlosi, Kad vyrai su joms paeziuotusi, Nesiranda tenais tokio miestuko, Kad juose nesirastu tokio stato, Visokio sztamo tenais užtikt gali,Bet szirdeles, netur dali. Yra ten szleivos ir kuprotos, Giriasi kad yra labai bagotos, Bet jokiu vaikinu primonyt negali, Kožnas nuo ju bėga in szali.Ir szlap-noses kimba prie dzūkeliu, Kabinasi prie ju, sėdi ant keliu, Kad net bjauru žiūrėti, Žmog-us turi akis pakavoti. Szlap-noses nekaltos, tik tėvai, Jeigu jas augina negerai, Ba per pįrsztus ant ju darbeliu žiuri,Už pikta pasielgimą neturi. Ana diena gana juoku buvo, Ne vienos vyrelis pražuvo, Turėjo runyti in kita miestą, Ba nebagui buvo riesta. Viena pora mažai laiko turėjo.Apsivesti kanecz norėjo, B a jiems tik viena, Pasiliko diena.O kad pinigu nebuvo, Szliubas atsibuvo,Trumpai veseiliojo, Ba tuojaus liga užėjo... Tegul sau sveiki dabar gyvena, Ir apie juos bus gana.
/>----------------------- ------- -------------- - ——

Dr. T. TacielauskasPirmutinis Lietuviszkas Dentistas Mahanojuje 
Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City I
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Ketverga pripuola Szv. 

Jurgio.
— Darbininkai isz visu ap

linkiniu Readingo kompanijos 
kasikiu straikuoja ir nežine 
kada vėl pradės dirbti.

f Jeva, pati Jono Bunsevi- 
cziaus, mire Schuylkill Haven 
ligoributeje, praeita Ketverga, 
kuri sirgo koki tai laika ir li
kos nuvežta in prieglauda 12 d. 
Vasario. Velione paliko vyra, 
du brolius ir seseri. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio ryta su 
Misziomis Szv. Juozapo bažny- 
czioj, isz namo sesers Emilijos 
Coulson. Velione po tėvais va
dinosi Jeva Kuziute.

— Subatos ryta likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Albina, duktė gerai žinomo mu
su biznieriaus Andriaus Rek- 
laiczio, 206 W. Centre uly., 
Szv. Juozapo bažnyczioj, su 
ponu Aleksandru Danasevi- 
czium, isz Park Place. Dra- 
baszczius 'Czesna suriszo maz
gą moterystes. Veselka atsibu
vo pas nuotakos tėvus ant ku
rios likos užpraszyta daugelis 
sveteliu. Po svodbai jaunave
džiai iszvažiavo ant “saldžio
sios keliones” in New Yorka.

— Szeszi vaikai, tarp ku
riu randasi ir keli Lietuviai, li
kos aresztavotais ir turėjo už- 
sistatyt kaucijas lyg teismui 
už sudaužyma geležkelio sig- 
uolus. Tas yra didelis prasižen
gimas ir vaikai už savo “fu- 
nes” 'bus gerai nubausti.

— Du pulkai susidedant isz 
keliu tukstancziu laukiniu žasu 
pralėkė pro miestą Panedelio 
ryta lėkdamos in szali Tamak- 
ves. Isz kur jos leke ir in kur 
tai nežine bet manoma kad isz 
sziltesniu vietų jkur praleido 
žiema.

— Gerai žinomas musu za
kristijonas Szv. Juozapo baž
nyczioj, pavojingai serga na
mie ant D uly., jau nuo kokio 
tai laiko. Jo vieta tuomlaikinei 
apėmė ponas Marcelius Lapin
skas, isz W. Pine uly.

—- Sekanti delegatai isz 
miesto dalyvavo susirinkime 
Szv. Vardo draugystes, vieti
nes kuopos, kuris atsibuvo Ne- 
delioj, Brockton, Pa; Kunigas 
Czesna, daktaras T. Tacelaus- 
kas, J. Ancereviczius, su sū
num, J. Cisarik, J. Doczkus, J. 
Dereszkeviczius, P. Hubertą- 
viczius, V. Ancereviczius, V. 
Mickeviczius ir Viktoras Bocz- 
kauskas.

— Ponas Kazimieras Trus
ka, su pacziule, isz Kingston, 
Pa., atlankė savo gimines ir 
pažystamus mieste ir Slienado- 
ryje ir prie tos progos atlankė 
redakcija “Saules” atnaujinti 
savo metine prenumerata už 
laikraszti, be kurio negali ap
sieiti. Ponstva Truskai turi 
naujos mados buczerne ant 
Zerby Ave., Kingstone ir nu- 
kente daug nuo tvano kuris 
padare jiems daug bledes pi- 
nigiszkai. Acziu ponstvai 
Truskams už atsilankyma ir 
kada busite mieste meldžiame 
vela atsilankyt.

Scranton, Pa. — Seredoje at
sibuvo didelis bankietas Hotel 
Casey, Lietuviszko politikisz- 
ko kliubo isz Lakavanos pa
vieto. Bus tai puikiausiu susi
rinkimu sveteliu visam pavie
te. ' <

Gilberton, Pa. — Franas Ky- 
guolis likos uždarytas Potts- 
villes kalėjime už apipleszima 
skva jerio Jack Chappell’o na-

SHENANDOAH, PA.
t Praeita Subata, po trum

pai ligai, mirė gerai žinomas 
James Bauseris. Velionis pri
buvo in Amerika būdamas jau
nu vyruku ir pragyveno visa 
savo amžių czionais. Prigulėjo 
jis prie vietines Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko duktere Du- 
bin'skiene, sūnūs Alberta ir 
Aiitana kaipo ir du anukus.

— Nupuldama nuo trepu 
savo namo, Agnieszka Lutke- 
vicziene pavojingai susižeidė 
sau galva ir krutinę kad reikė
jo ja nuvežti in vietine ligon- 
bute kur sziadien gydosi.

— Vokiecziu parapijos 
trustisai badai aplaike žinia 
nuo Popiežiaus sekretoriaus 
kuris prižada kad neužilgio 
stengsis kad Vokiecziu bažny- 
czia bus atstatyta ir ergelis pa
sekmingai užbaigtas.

Brockton, Pa. — Szvento 
Vardo draugyste laike savo 
czvertini susirinkimą Szv. Bal
tramiejaus svetainėje, Nede- 
lioj po piet, ant kurio suvažia
vo delegatai isz Schuylkill ir 
Northumberland pavietu. Ad
vokatas Francis Myers isz Fi
ladelfijos, kuris yra pirminin
ku tosios drauguves, buvo gar
bes svecziu. Ateinantis susi
rinkimas atsibus Julajaus me- 
nesije McAdoo. Tie patys vir- 
szininkai likos iszrinkti ir ant 
toliaus. Po susirinkimui dele
gatai buvo pakviesti ant palai
minimo in vietine bažnyczia.

* Su puikiais reikia būti 
puikum, su prascziokeliais du 
kart puikesniu.

DIDELISBALIUS!
Mahanoy City, Pa., Susivien. 

Liet. Am. Kuopa 211, rengia 
Dideli Baliu, Ketvergo vaka- 
ra, 23 Balandžio (April), Nor- 
kevicziaus saleje. Visi draugai 
ir drauges malonėkite atsilan
kyti ir linksmai praleisti vaka
ru. Grajis gera radio orkestrą 
ir bus visi radio artistai. Taip
gi bus geru gerymu ir gardžiu 
užkandžiu. Pradžia 8 vai. va
kare. Inžanga vyrams 35c. mo- 
tcrems ir merginoms 25c. Visus 
užkvieczia rengimo komisija.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
[Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j X/ 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T Į 
Grabu. Laidoja nu- į; 
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke | 
moterems. Prieinamos į 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

ISZ CHICAGO, ILL.
TRAGINGAS LIETUVIU 

SZEIMYNOS LIKIMAS.
Chicago, Ill. —- Czionais gy

veno Leono Pivoriūno szeimy- 
na. Pivoriūnai susilaulke dvie
ju vaii'ku: Alberto ir Alfonso. 
Bet keliolika metu atgal, kaip 
jie buvo maži, motina juos pa
mėtė ir nuėjo savais keliais. 
Tėvas labai vargo, kol vaikus 
užaugino. Apie pusantrų metu 
aitgal, ju tėvas mirė. Liko du 
jauni broliai. Ilgai buvo be 
.darbo. Galu gale Alfonsas ga
vo darbo stokjarduose prie sie
nų griovįmo. Padirbės kiek 
laiko, jis inprasze, kad prie to 
darbo priimtu ir jo broli Al
berta. Priėmė. Bet vos Alber
tas padirbėjo kelias Valandas, 
kaip griuvo pastatas, ant ku
rio darbininkai buvo sulipė, ir 
Albertas buvo užmuisztas ant 
vietos. Ir szitai liko vienas Al
fonsas, kuris da mažas būda
mas neteko savo motinos, nese
nai palaidojo savo tęva, o da
bar ir brpli. Ai’ tai ne baisus 
likimas s

ISZ WILKES-BARRE 
APLINKINES.

f Franas Lasz, 42 metu, 
kuris likos surastas name Du
pont, su perszautu smakru, li
kos nuvežtas in ligonbute kur 
mirė tuo jaus po atvežimui. 
Priesz nuvežimą in ligonbute 
palicija ji klausinėjo kas ji pa- 
szove bet sužeistasis atsisakė 
pasakyt kas in ji paleido kul
ka.

t Jurgis Gudeleviczius, 18 
m., gyv. Zerby Ave., Edwards- 
villej, mire Balandžio 9-ta. Pa
liko tėvus, szeszis brolius ir se
seri.

f Ona Latviene, 45 m., gyv. 
15 Mack uly., Pleins, mirė Ba
landžio litą.
t Velykų diena automobi- 

liaus nelaimėje mirtinai su
žeistas Juozas Andruszkevi- 
cziu's, 17 m., gyv. 21 Chestnut 
St., Georgetown. Nugabentas 
Homeopathic ligoninėn mire 
už poros valandų. Palaidotas 
15-ta Balandžio, Wilkes-Barre 
Szv. Trejybes parapijos ka
puose.

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 46 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekancziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS, 
Dean Road. Spencerport, N. Y.

LAIMĖJO DOVANA UŽ 
PATOGUMĄ.

Betty York, isz Santa Moni
ca, Kalifornijos, aplaike pirma 
dovana už savo patogumą lai
ke maudymo ikontesto Califor
nia Pacific International paro
doje San Diego ir likos iszrink- 
ta kaipo “Miss Exposition ant 
1936 meto.”

ISZ KANADOS
I

Edmonton, Alta.—Mikas Be
lytis 39 metu amžiaus, inpuole 
in szapta Beaverly Coal Co., 
kasyklosia, 160 pėdu gilumo ir 
likos užmusztas ant vietos.

Bayspring, N. S.—Trynukes, 
kurios gimė 1867 mete, ir ana 
diena apvaiksztinejo savo 70 
metines sukaktuves, pirma 
karta suėjo po 30metu nesima- 
timui. Gimė josios Dayspring, 
kuris tada buvo žinomas kaipo 
Summers Lake. Daugeli žmo
nių dalyvavo tame suėjime.

Toronto, Orit.— Du Katali- 
kiszki kunigai, Francis Wha
len ir William Kinley, likos su
žeisti automo'biliaus nelaimėje, 
kada ju automobilius pataikė 
in motor eiki is ta ant kurio už
važiavo. Kunigas Kinley likos 
aresztavotas už nesaugu važia- 
vima.

Welland, Ont. — Apžiūrėda
mas revolveri kuri rado jo bro
liukas, 12 metu Mikola Boliun, 
paszove savo motina in ranka 
kada toji inejo.in grinezia. Mo
tina pasveiks.

Sudbury, Ont. — Palicije su
rado baczka prie kelio Gravel 
Pit ketures mylės nuo orionais, 
kurioje radosi lavonas nežino
mos moteres. Isz kur paėjo to
ji mo'tere tai palicije da neisz- 
tyrinejo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Katalogas Knygų
No. 100 Tūkstantis Naktų ir I 

Viena, puiki didele knyga. 27 Arą- ' 
biszkos istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas paro- | 
do kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveiksliu, gera , 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap- I 
daryta audeklinais iszmargintais vir- 
szais. Didumas knygos, 914x6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

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

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

I No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
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- 

I bes, Karalaitis Žmogus. 12.1 pus. 25c
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 

skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczįa; 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 apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu......... 35c

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

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity. 
mu (antras dalis), talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda; Velnias 
namieje; Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo; Dzūkas iszvadavo savo paczia 
Tabakierka; Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti; Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka; Teipgi keletą juoku, Geru ro- 
du ir t. t., 48 puslapiu.................. 15c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; 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; Ražan ežius 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 
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. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauęzius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu........................  35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 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. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu..... .15c

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

No. 124 Dvi istorijos apie D vari
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

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 sir Skuputis. 60 pus. 15c

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas .Dievo; Keliau
toje! in Sžventa'žeme ;,Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu........15e

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; Uz- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus.......25c

No. 169 Septinios istorijos apie 
Dorybe ir M.'elaszirdingumas; Pa
skutinis Pinigas; Laisve; Pražuvę 
Miszkai; Apleista Naszlaite; Jeszkok 
aukso szirdyje; L.xpe ir vynuoges. 
Preke ..........  25c

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; ' Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ...............................1...15c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrūs 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke ......................................    15c

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

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

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu .......................  15e 1

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai; Dainele; Kvailys; Nu
mirėlis ir Velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus, (su paveiks- , 
lais); Kalėdos amerikoniszko valka- | 
tos; Keturios dalis meto; Apie Pava
sari, Vasara, Ruduo ir Žiema; In ka 
nekurie žmonis tiki; Kaip nekurie 
Lietuviai amerike praleidžia szvente 
Užgymimo Jėzaus; Misles; Kaip tu
rite pasielgti namie, ant ulyczios, su- 
sirinkimuosia ir t. t., Žolių vardai; 
Tavo giliukninkos dienos; Žmonių 
skaiezius; Saule geriausia vedintoji 
Preke .......................................... 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 
Žibinte bažnyczioje; Sugertuves 
traukije; Alute duktė kun. Kerniaus; 
Boksztas ant salos Dago. 64 pusla
piu . .......................................     20c

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

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

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

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

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

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

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

No. 149 Asztuonios istorijos 
apie Dede isz Amerikos; pasaka ma
nu Dzedzes (Dzukiszka); Viena ne- 
dele teisybes; Iszgydintas; Nedoras 
Dede; Atsigavo; Valkata; Paukszte- 
lis Jezuso; teipgi keletą juoku ir ki
tokiu paskaitymu. 48 pusi........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 u- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ............................................. 15c

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

No. 156 Puiki istorija apie Ma
lūnas girioje. 77 puslapiu .... 15c

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, men 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

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

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

No,. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Maikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus, ...........................13e

Dvasiszkos ir kitokios knygos

No. 188 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga malda-kny- 
gele, pavesta visos kataliku jaunuo
menei. Graži knygele puikiai ir dru
cziai apdaryta skurineis minksztajs 
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir 
jos preke tiktai........................ $1.50

No. 189 Aniolas Sargas, tai nau
jausia malda-knygele, su bažnyczios 
aprobatu, 448 puslapiu, visos reika
lingos maldos, puikiai iszmarginta, 
auksuoti lapu krasztai.............$1.50

No. 190 Vainikėlis, katalikiszka 
maldu-knygele, mažiausia Lk?v?ele 
lietuviu kalboje, juodi apdj^^b^iut- 
suoti lapu krasztai, 302 pus^Fu, di
delis aiszkus drukas................... 50c

No. 191 Visuomet, maldu-knjge- 
le, katalikams lietuviams visokio Am
žiaus, puiki maža knygele, 256 pus
lapiu, baltos ceiluloides apdarais su 
kolioruotu paveikslėliu ant virsziaus, 
auksuoti lapu krasztai puiki kny
gele del dovanojimo vaikams mer
gaitėms ................................... $1.00

No. 194 Trumpas Kateizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilauko, su 
nekuriais reikalingais padejirris. 10c

No. 195 Maldele Arci-ostvos 
Szvencziausio Veido Vieszj Musu 
Jėzaus Kristaus....................... 10c

No. 196 Stacijos arba Hvarija 
Vieszp. Jėzaus Kristaus......... 10c

No. 197 Graudus Verksni arba 
Pasibudinimas prie apmislinio Kan- 
czios Vieszp. Jezuso Kristui Kny
gute reikalinga ant Gavenio Pagal 
senoviszka būda .............   . 10c

No. 198 Gromata arba Mra mu
su Iszganytojaus Jezuso /istuao, 
perraszyta isz gromatos rast grabo 
musu Iszganytojaus Jeruzole. Už
gyventuose szalyse per katalus, ko
žnas neszioja ta gromata aiuta in 
puiki ceiki ant stuczkeles kabina 
kaipo szkaplieri ............ . 5c

No. 176 A-Be-Cela, arbpradžia 
skaitymo ir raszymo, del Luviszku 
vaiku ....................................... 10c

No. 177 Moraliszka Ksla, ka
tra iszdeda žmogaus ateiti... .10c

No. 178 Tikriausias Kdas ar
ba atidengimas paslapcziu ites, su 
pagialba kažirom...................10c

No. 179 Tikriausia Buda, su
dėjo cigonka isz Egipto. Ytai bu- 
rykla del vyriu ir moterių ... .10c

No. 180 Kvitu knygellraugy- 
stems, del iszmokejimo piu ligo
niams .............................  25c

No. 181 Kvitu knygeUraugy- 
stems del kasieriaus nuo svu pini
gu ant susirinkimo............... '.25c

No. 183 Naujas DidelSapno- 
rius arba iszguldimas sapnGO pus
lapiu su 283 paveikslais, rucziai 
apdaryta kietais audeklinebdarais 
dabar parsiduoda tiktai už $1.00

No. 184 Klausimai ir akimai. 
Anglu ir Lietuviu kalbose, tu ka 
nori iszimti Amerikonisz' popie- 
ras. Preke tiktai ...............  10c
W. D. BOCZKAUSKj- co.»

MAHANOY CITY, PA.S.A.

iSS" Neužmirizkite Guod Skai
tytojai, atsilygint su pmerata 
už laikraszti ‘^SAULE,” s apie 
tai užmirszo ir prasze idessulai- 
kytį Įaikrąszęzio. PASKIKITĘI

U


	Book 5 1936-04-21-SAULE_0001
	Book 5 1936-04-21-SAULE_0002
	Book 5 1936-04-21-SAULE_0003
	Book 5 1936-04-21-SAULE_0004

