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Isz Amerikos MOTERE UŽMUSZTA'ŽUDINSTA LIE
TUVIU SZEIMYNOJKASYKLOSE

TURĖJO PER DAUG 
DARBU Isz Visu Szaliu LAIVAS PATAIKĖ

ANT BOMBOS ISZ LIETUVOS
ALINIS SĖDINTIS 

STRAIKAS.
Joliet, Ill. — Tieji, kurie my

li gerti aluti, šukele alini sodin
ti straika, -spirdamiesi kad sa- 
liuninkai sugražintu enk-centi- 
ni stiklą alaus. Saliuninku 
drauguve nesenei pakele preke 
ant alaus po deszimts centu ir 
paliovė pardavinėti alų po pen
kis centus. Žmones, nors ateina 
in saliuna bet sėdi nieko neger
dami ir negers pakol saliunin- 
kai pardavinės alų po penkis 
centus už stiklą.

MOTERE ANGLEKASE UŽ- 
MUSZTA SAVO KA

SYKLOSE.

Iszejas Isz Proto Sūnūs Nužu
dė Savo Motina.

PADOVANOJO VIENA 
VO PACZIAI.

SA- NESIRANDA VIE
TOS ANT SVIETO

23 LAIVORIAI UŽMUSZTI 
PER BAISIA EKSPLOZIJA.

110 METU SENUKE DA 
DIRBA SUNKEI.

St. Petersburg, Fla. — Ant 
metinio bankieto czionais likos 
užpraszyta 110 metu senuke, 
Mrs. Morta Weeks, o Charles 
Eldridge, kuris turi 105 metus, 
perstatė ja kaipo viena isz svei
kiausiu senukių visoje aplinki
nėje. Kada jau atejp vėlybas 
laikas, senuke atsistojus isz- 
aiszkino svecziams buk ji turi 
eiti namo nes ant rytojaus ne
bus kam prižiūrėt jos mylimas 
viszteles. Senuke dirba sunkei 
kožna diena bet jai palengvina 
kiek gali jos kaimynai.

Greensburg, Pa. — Per nelai
minga atsitikima nukritjmo 
anglies nuo virszaus, likos už- 
muszta Mrs. M. C. Losier, 67 
metu amžiaus motere, gyvenan
ti New Derry, artimoje czio- 
nais, kuri buvo vienatine mote
re kuri buvo locnininke anglių 
kasyklų ir jose dirbo.

Nuo mirties savo vyro, pra
eita meta, motere dirbo savo 
kasyklose iszkasdama anglis ir 
parduodavo juos.

MOTERE GIMĖ MAHANOY 
CITY, PA.

MOTINA SĖDĖJO PRIE MI 
RUSIOS DUKRELES PER 

30 VALANDŲ.
Bloomfield, N. J. — Ida 

Focht, 80 metu motere, persė
dėjo prie lavono savo mirusios- 
ukters per 30 valandų, kuri mi
re nuo džiovos. Motina buvo 
suparalyžuota ir negalėjo pasi- 
judyt isz vietos kada -duktė mi
re ir negalėjo kaimynams pra- 
neszti apie jos mirti. Tik tada, 
kada kaiminka atėjo ja atlan
kyti, kaimynai dažinojo apie 
dukters mirti ir pranesze apie 
tai -daktarui ir koroneriui ku
rie padare tyrinėjimą priežas
ties jos mirties. -Sena motina li
kos nuvežta in pavieto prie
glauda nes nėra kam ja prižiū
rėt.

TIK DABAR GRYŽO DI
DŽIOJO KARO KAREIVIS.

1915 metais buvo mobilizuo
tas Rusu armijon Justinas Ži
lis, ki'les isz Stacziunu kaimo, 
Puszaloto valscziaus. Sziomis 
dienomis jis grižo in Lietuva. 
Grižo isz Poznaniasu per Lat
vija su savo szeima, kuria su
karę ten gyvendamas. Žilis 
buvo paimtas Vokiecziu belais
vei!, isz kurios iszejes apsįigy- 
inveno Poznaniuje ir ten apsi
vedė. Jis pasakoja, kad Poz
naniuje buvę galima ankseziau 
neblogai gyventi, bet paskuti-' 
niu laiku taip gyvenimas pa
sunkėjos, kad buvęs priverstas 
ten turtą likviduoti ir grįžti in 
Lietuva. Žilis parvykęs rado 
dar gyva savo motina, brolius 
ir seseris, kurie gyvena savo 
ūkyje, Stacziunu kaime. Na- 
miszkiai ji laike žuvusiu, o mo
tina net daug iszleido pinigu 
ant misziu už jo dusžia.

-------  i Port Andrės, Franeija., — 
'ŽYDAMS JAU NESIRANDA Dvideszimts trys laivoriai li- 

VIETOS ANT SVIETO, NIE- kos sudeginti ant smert, kada 
Graikiszkas laivas. “Loukia,” 
užplaukė . ant Iszpaniszkos 
bombos artimoje Rosasa, ant 
Mediterouiszku mariu, pakra- 
szcziuosia Isapgnijos. Laivas 
gabeno gazoliną. Tiktai' vie

piąs isz laivori-i iszliko gyvas, 
,_______ ~„i. :.vi apdegintas.
Laivas dege keks valandas 
po tam nuskendo. Iszpanai pa
dėjo bombas toje vietoj kad ne
prileisti laivu prie pakraszczio 
bet ajpie tai kapitonas Grai- 
kiszko laivo nežinojo.

Wilkes-Barre, Pa. —• Mieste
lio Pringle r^fjininkai, ant sa
vo susirinkimo laikyto praeita 
sanvaite, aprinko Mare Bunov- 
skiene, kaipo burmistre mies
telio, in vieta jos vyro Liudvi
ko, kuris isžafszkino rodinin
kams buk jis turi už daug dar
bu ir negali prigulineziai rupin- 
1 is burmistro darbu.

Liudvikas pasakė kad turi 
darba boso ant WPA, yra skva- 
jeriu, pirmininkas ugnagesiu, 
varo ugnini troka laike ugnies, 
a ra dažiuretojas vietines rotu- . Y.žes ir virszininkas szvarumo 
ulycziu.

Rockford, Ill.,— Gyveno su 
dviem sunais ir viena duktere 
M. Juknevicziene. Vyresnysis 
jos sūnūs Vincas buvo futbolo 
loszikas, ir matyt dievuotas fa
natikas. Paskutiniais laikais 
jis pradėjo ir gerti. Viena va
kara jis pradėjo meilintis prie 
savo motinos. Vasario 6, ryte, 
motina iszbego isz namu ii 
szaukdamosi pagialbos leidosi 
skersai ulyczia. Paskui ja vi
josi sūnūs Vincas. Dvi mažos 
mergaites kitoj pusėj ulyczios 
insileido ja in savo namus bet 
paskui ja insiverže ir jos 
sūnūs Vincas. Tenai jisai 
griebė jai už kaklo ir prismau
gęs parbloszke žemen. Paskui 
griebei “karpet svyperi” ir 
smoge jai in galva. Moteris 
apsipylė kraujais. Nusigan
dusios mergaites iszbego ant 
ulyczios klykdamos. Vienas 
praeivis užėjo in vidų pažiūrė
ti kas ten darosi. Ant grindų 
gulėjo be gyvybes ženklo mote
ris, o prie jos stovėjo ir galva 
nuleidęs žiurėjo jos sūnūs, 
Vincas Jukneviczius. Kaip szi- 
tas paszalhiis žmogus paklausė 
Juknevicziaus kodėl jis taip 
padare, Jukneviczius atsake:1 
Norėjau nusiusti savo motina 
in dangaus karalyste! Palicija 
vėliau žmogžudį suėmė. Jos 
klausinėjamas jis pasakojo ta 

Norėjau 
apie nedora pasielgimą su joms Į mo^ina nusiusti in dangų pas 
per ju teta. Taja diena nelaba Į teva> todėl ir užmusziau. ’ ’ Už- 
teta pririszo visas prie lovos ir. musztoji Juknevicziene buvo 
degino jas su inkaitusia geleže gimusį Mahanoy City, Pa. Da 
ir plakdavo be jokios mielaszir- jauna būdama ji isztekejo už 
dystes kad net kūnai ju buvo Juknevicziaus ir persikėle in 
pasriuve kraujuose. Sudžia la- Ohio gyventi o paskui in Rock-, 
bai susigraudino kankinimu f°rda. 
mergaieziu ir nubaudė nemiela- 
szirdinga teta ant trijų metu 
kalėjimo o mergaites atidavė 
in sierateliu prieglauda. Mer
gaieziu motina mirė kelis me
nesius adgal ir teta prisiėmė 
jas pas save.

NEISZGUJO ISZ JOS VEL
NIĄ, GAVOSI IN 

KALĖJIMĄ.
Reading, Pa. — Po visa czio- 

naitine aplinkine buvo gerai 
žinomas raganius, Martin Mar
lin, kuris turėjo taja galybe kad 
galėjo iszguiti visokius velnius 
isz apraganuotu žmonių. Pa- 
nasziai prižadėjo padaryti ir 
su serganezia motere, Mrs. 
Margarieta Gaskill, nuo kurios 
paėmė 85 dolerius bet savo žo
džio nedalaike ir velnias pasi
liko joje. Motere apskundė ra
ganių ir sūdąs ji uždare in 
“pekla ” ant pakutos. Alotere.
sziadien da labiau apsirgo bet 
ne'nuo velnio tik per netekimą 
pinigu.

ŽVERISZKA TETA KAN
KINO VAIKUS.

Berkley, Va'. — Keturios 
mergaites, ateja ant palicijos 
stoties apsakė su aszaromis1 Pa^ paaiszkinima:

---------------- -
SUŽAGEJO KETURIU ME

TU MERGAITE IR JA 
NUŽUDĖ.

New York. — Howard Mag- 
nussen, 26 me|u, isz Hunting
ton Station, likos aresztavotas 
už nužudymą kėturiu met. mer
gaites, Janinos Norvan. Mer
gaite atvažiavo pas ji praleisti 
kėlės dienas. Mergaites tėvas, 
George Norvan ir jo gaspadine, 
Norma Gatto, likos taipgi su- 
aresztavoti. P: gal kaimynu ap
sakymu tai foji moter-e nekarta 
baisiai sumuszdavo mergaite. 
Daktaras Neal iszreiszke savo 

’ ‘ nuomone kad tai buvo viena isz 
brutaliszkiausiu žudinseziu ko
kia kada jam davėsi matyt.

KAS JU NENORĮ. 
-------

London. — Jeigu Rytine Eu- 
ropa užsispirs iszvaryti Žydus 
isz savo vieszpatyscziu tai dau
giau kaip penki milijonai Žydu 
neturės kur pasidėti. Nekurie 
Lenkiszki politikieriai kanecz į peĮ pit01S įai, 
užsispyrė iszvaryti isz sgvo 
sklypo apie tris milijonus Žy
du',.— beveik viena deszimta- 
dalis- Lenkijos gyventoju. Ta 
pati ketina padaryti ir Vokie
tija.

Žydu drauguve skelbia buk 
Rumunija, Lietuva, Austrija, 
Vengrai, Irak ir Syrija kas die
na spaudžia Žydus smarkiau ir 
tieji Žydeliai neturi vietos kur 
pasidėti.

Palestina, vienatine tėvynė
Žydu, pradeda uždarinėti jiems įszdalinti savo žemiszkus tur
savo vartus. Žydai yra apėmė tus del žmonių o jeigu to ger-

HITLERIS KETINA ISZDA- 
LINTI BAŽNYTINI TURTĄ 

DEL ŽMONIŲ.
Berlinas, Vokietija. —Hitle

ris iszdave paliepima in .visas 
bažnyczias kad ateityje turės

beveik 65-ta procentą visos 
verteigystos Lenkijoj ir jeigu 
juos isz tenais iszvarys tai Len
kija daug nukentetu ant savo

valei nepadarys tai bus prie to
L- ■priversti.

Visokios bažnyczios Vokieti
joj turi net 2,470,000 akoriuže-

pramonystes. Praeita meta isz meS} kuri priguli prieĮ;'»ažny- 
Lenkijos iszvažiavo daugiau cziu^ddj.osztoriu J ‘ ' yiu

arba viso— 27-tąs procentas'kaip 23 tukstaneziai Žydu, dau
giausia isz.keliavo in Palestina. žemes priguli prie tuju tikeji- 
Bet ka tenais Žydeliai darys miszku organizacijų o likusis 
»’__  l__ _____ :____ ji - c c__ j »__ '___  . . « •jeigu ten nesiranda “gojų” su 
kuriais galėtu daryti giszefta.

MYLĖJO SAVO DUKRELES 
TAIP PASIUTISZKAI KAD 

JAS NUŽUDĖ.
Phillipsburg, Pa. — Mrs. 

Jennie Galley, 40 metu am
žiaus, buvo nuolatinėje baimė
je kad kas tokis blogas gali pa
tikti jos dvi dukreles todėl su
daužė joms galvas su plaktuku' 
po tam malsziai iszejo isz namo 
apsakydama kaimynams ka pa
dare, pridurdamaa: “Dievas 
man pasakė kad gerai pada
riau. Asz ne esmių pamiszele ir 
nesergu, asz tik esmių labai 
ncrviszka. Kas tokis man 
sznabždejo kad su manim kas 
tokis atsitiks o geisdama turė
ti visados savo dukreles prie 
saves, nužudžiau jas kad visa
dos jos butu su manim.”

Kada motina suplakė galvas 
Virginijai, 15 metu ir jos sesu
tei Marei, 5 metu, jos vyras ir 
sūnūs tame laike dirbo kasyk
lose ir nežinojo kas atsitiko na
mie. Motere malsziai pasidavė 
in rankas palicijos visai nesi
rūpindama kas su ja atsitiks.

------ Jos vyras mire jau 10 
' metu atgal. Ji dabar buvo 49 
metu amžiaus, o jos užmuszejas 
sūnūs yra 30 metu amžiaus. 
Spėjama, kati -per dideli tikė
jimą ir girtuokliavimą jis isz
ejo isz proto ir gavo paszelimo 
liga.

79 METU DRUKORIUS 
PASILIKO TĖVU.

Tampa, Pa. — Alfredas 
Knapp, 79 metu, kuris dirbo 
per daugeli metu spaustuvėje, 
ana diena pasiliko tėvu szesziu 
svaru dukreles. Poniute Knapp 
yra daug jaunesne už savo vy
ra. Abudu apsivedė du metai 
adgal, ji buvo pirma vedus bet 
vaiku neturėjo ir jis antru kar
tu vede bet su pirma motere ne
turėjo vaiku.

DU BUTLEGERINIAI ANG- 
LEKASIAI UŽMUSZTI KA
DA KARUKAS TRUKO IR 

INPUOLE IN SKYLE 
150 PĖDU.

NUKIRTO 385 GALVAS.
L imoges, Fra n ei j a.,—Anat o- 

las Deibler, Francuziszkas bu
delis, nukirto 385-ta galva su 
giliotina del, Henri Dardillac, 
kuris nužudė dvi ypatus. Szia- 
dien Deibleris turi 69 metus ir 
nekarta iszreiszke savo norą, 
kad jau daugiau nekirstu gai
vu prasikaltėliams. Jisai apė
mė dinsta budelio po mirusiam 
tėvui, kuris-buvo va’ldiszku bu
deliu Francijoj.

73-czias procentas žemes prigu
li prie 3,900,000 ūkininku. Val
džia sako kad bažnyczioms ta
sai žemiszkas turtas yra nerei
kalingas ir turi būti iszdalintas 
tarp vargingu ūkininku.

REVOLIUCIJOS
ISZ ISZPANISZKOS

PEILIU UŽ ŽMONOS 
VILIOJIMĄ.

Ukmerge., — Ukmergiszkis 
darbininkas Giedraitis, nesen
iai sugrįžo isz Latvijos lauko 
darbu, ir pas žmona rado .gy
venanti svetima vyriszki S. G. 
Kuri laika jie visi trys gyveno ■ 
kartu: visas (pragyvenimo iš
laidas donge S. G. Pagaliau 
sziomis dienomis j u meilus su- 
gyvenimaki jbaigesi tragihgai. 
Tikrasis vyras insigeres szoko 
muszti ir S. G., gerokai sužeidė 
peiliu. Ji teko nugabenti li- 
gonbuten. Be to, G. dar pri- 
musze savo žmona.

SUEJO NEDELIOJE, APSI
VEDĖ UTARNINKE; PER

SISKYRĖ SEREDOJE.
Gary, Ind. — Sueiti su mer

gina Nedelioje, apsivesti su ja 
Utarninke ir persiskirti <Sere- 
doje, tokis buvo nepaprastas 
atsitikimas Charles Hersch, 59 del visi gyventojai, skaitlyje 
metu su savo 30-metine paežiu- 350, perkels miesteli 400 pėdu 
ie, kuri atvažiavo isz Chicagos. toliaus nuo upes, ant kalnelio.

Hersch yra gana turtingu Laike paskutinio tvano Ohio 
žmogum, kuris susitiko su savo upe nunesze ten 20 namu ir su- 
mylima ant czionaitines “bun- naikino 40. Emilius Bahr, dir- 
co” paries tūla vakara. Mergi-.bejas grabu, pasiūlė gyvento-' kaitis ir william Sheeler mi
na sutiko už jo teketi ir jie apsi-l jams nauja vieta kuri priguli jodinėjo juos kada virve tru- 
vede. Kada ios nnkalbinimas orio -in. Dnndn a^i 1 ko. Abudu vyrai buvo seni ang- 

lekasiai ir dirbo kasyklose dau
geli metu Minersvilleje.

VISAS MIESTELIS BUS 
PERKELTAS ANT NAU

JOS VIETOS.
Leavenworth, Ind. — Nubo

do gyventojams miestelio nuo- 
t latos kovoti priesz tvanus to-

Seltzer City, Pa. — Du ang
liniai butlegeriai likos užmusz- 
ti Subatoje kada- insileidinejo 
in angline skyle kasti anglis. 
Virve, ant kurios karukas likos 
pridrutintas, staigai truko- ir 
nelaimingieji nukrito 150 pė
du žemyn. Nelaimingi angleka- 
siai buvo tai Mikolas Dauczys, 
55 metu, isz Filadelfijos, kuris 
paliko didele szeimyna ir Har
ry Pullman, 56 metu, isz czio
nais. Ju bodes, Franas Aidu-

BANDĖ NUSIŽUDYTI VISO
KIAIS BUDAIS BET MIRĖ 

NUO VANDENS.
Salzberg, Austrija..,— Eber- 

hardas Maschl, 32 metu am
žiaus, bandė atimti sau gyvasti 
per nurijimą skutimo peiluku 
ir szauksztu, bet jam tasai už- 
manymas nepasisek e ir likos 
nuvežtas in ligonbute del ope
racijos. Daktarai uždraudė 
jam duoti vandens, nes tai bu
tu labai pavojinga. Kada at- 
sikvotejo po operacijai, paėmė 
stiklą vandens stovinti ant ar
timo stalelio ir po iszgerymui, 
tuojaus mirė.

žmonių likos už-

— Szimtai pabe- 
pasislepe svetim-

Madridas. — Didele ligonbu- 
te, kurioje radosi daugelis ligo
niu, sugriuvo nuo nuolatinio 
bombardavimo. Manoma kad 
keli szimtai 
muszta.

Madridas, 
geliu kurie
tautiszkose ambasadose ir le- 
gacijose, turės apleisti savo 
prieglaudas nes jau visas mais
tas pasibaigė ir nėra kam szelp- 
ti tuos nelaimingus pasikele- 
lius. Tie nelaimingi žmones tu
rės mirti isz bado.

Madridas. — In kėlės dienas 
pradės užklupinet pasikeleliu 
'generolas Franco, ant miesto 
Madrido, su visom spėkom nes 
aplaike daug nauju kareiviu ir 
pradės užklupima in trumpa 
laika.

MEILES TRAGEDIJA.
Trakai.,— Neseniai Kruonio 

valscz., Mankoviszkiu kaimo 
gyventojas Žukauskas insimy
lejo kaimyno dukterį. Mergi
nos tėvai dukterį pradėjo sau
goti, nes nenorėjo leisti už ka
taliko, patys būdami staeziati- 
kiai. Tada mergina pabėgo 
nuo tevuJr apsigyeno pas my
limąjį. Menesi laiko pagyven
us, grižo atgal pas tėvus ir pa
reikalavo palaiminiino. Tėvai 
buvo priversti sutikti. Invykot 
jungtuves. Jaunoji pora buvo 
laiminga bet ji susirgo ap- 
krecziamaja liga ir nuvežta in 
Kauna, ežia mirė. Žukauskas 
po laidotuvių keletą dienu 
vaikszcziojo šventadieniais ru
bais ir sakosi, jog reikes mirti, 
kaimynai iii tai rimtai nežiūrė
jo. Viena vakara Žukauskas 
nusirenge neva gulti ir isz me
džioklinio szautuvo nnsiszove.

Paskutines Žinutes

vede. Kada jos prikalbinimas ■ 
nuėjo ant niek, kad jai užraszy- 
tu savo turtą, senukas suprato 
kad ji geidžia apgauti ir nesu
tiko ant jos užmanymo. Mergi
na paszelo isz piktumo ir ji pa
mėtė. Hersch dabar užvede tei
smą ant persiskyrimo. — Tai 
vis taip atsitinka su senais 
kvailiais kurie mano kad jau
na mergina in ji insimylejo.

prie jo. Duoda jis dykai žeme 
del bažnycziu, mokslainiu, del 
ligonbutes ir tiems, kurie nega
les pirkti žeme bet tieji, kurie 
gales pirkti, tai duoda ant isz- 
mokesezio po doleri ant mene
sio. Jeigu fabrikai geistu žemes 
ant pastatymo fabriko tai duos: kus drebėjimas žemes Oaklan- 

' jiemsm žeme dykai. Gyventojai de, 5:35 vai. ryte. Nors bledes 
! priėmė jo užmanymą su mielu nepadarė bet gerai iszbaugino 
noru. _ gyventojus. •

Los Angeles, Calif. — Vieti-

San Francisco, Calif. — Pa- 
nedelio ryte davėsi jausti smar-

ITALAI ISZSKERDE
160 ETIOPU

London, Anglija. — Prijaus- 
dami kad juos aresztavos Ita- uis prokuratorius, B. Fitz, li-
lai, 160 Etiopiecziu atbėgo in kos perszautas in ranka per ko- 
Amerikoniszka ambasada jesz- ki tai žmogų isz kito automobi- 
koti prieglaudos 'bet Italiszki liaus. Advokatas per karsztai 
kareiviai pribuvo in ambasada darbavosi priesz prasiženge- 
ir visus pasiėmė su savim ir su- 
szaude artimoje. Buvo tai at- 
kerszinimas už metimą bombos 
in Rudolfą Graziani, kuris yra 
tenaitiniu vice-valdytoju po
užėmimui Etiopijos per Italus, si’keli szimtai pabėgėliu.

liūs.
Bayonne, Franeija. — Dvi 

moteres ir trys vaikai likos už- 
muszti kada pasikeleliai pa
skandino laiveli kuriame rado-

APDEGE MOTERIS.
Besiszildy'dama prie pe- 

cziaus smarkiai apdege Rasei- 
niete Bukauskiene. Ji pasi
lenkė prie krosnies norėdama 
pataisyt deganezias malkas, 
paslydo ir neturėdama jegu at
sikelti, nes smarkiai sirgo, už
griuvo krutinę' ant ugnies ir 
apdegino visa krutinę. Tuo 
laiku troboj nebuvo nei vieno 
žmogaus ir dėlto in nelaimingo- 

jsios szauksmus negreit atbėgo 
in pagialba žmones. z



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Iszpanai žudo vienas kita su 

didesniu karszcziu o visas svie
tas žiuri akyvai ant tosios kru
vinos' skerdynes, brolis priesz 
broli. Toji kare jau tęsęsi kelis 
menesius, paimdama tukstan- 
czius auku ir sunaikino beveik 
visa sklypą. Vieni ir kiti nema
to kad stumia save in prapulti, 
kovodami nevos už laisve. Ki
tas apszviestesnis sklypas jesz- 
kotu kitokio budo ant padary
mo taikos o ne su kardu ir pa
raku.

Bet Iszpaniszka tauta yra la
bai tamsi. Ten mažai kas moka 
skaityt ar raszyt o tamsus žmo
gus yra kaip molis rankose vi
sokiu agitatorių ar tai butu isz 
tieseses ar kaireses szalies.

Mažai turi apglobos czionai- 
tinei vaikai ir nei jokios prie
žiūros. Da palauksime koki lai
ka o kalėjimai ir pataisos na
mai bus pripildyti musu vai
kais.

Pas visus žmonis pirmutine

NORS SAVUOSIUS 
ATSIMINKIME!

APLINKUI SVIETĄ

Atsimenu priesz 20—30 metu, 
koki buvo karszti santykiai Eu
ropos Lietuviu su Amerikos j 
Lietuviais. Daug daugiau laisz- 
ku raszydavo vieni kitiems, ne-l

— Paprasta mokestis Japo
nijoj už 62 valandas darbo yra.

vieta turi užimti privalumai ti- gu .dabar raszo. O tai dėlto kad
kejimiszki nes žmogus be tikė
jimo tai kaip medis be vandens.

buvo neatvesia vienu su kitais 
giminystes rysziai ir santykiai.

Motina be tikėjimo nežino sa- Vieni kitu pasiilgdavo, na ir 
vo paszaukimo: negali vadin-^iunsdavo vieni kitiems gro- 
tis motina nes nežino kaip savo matas kuokarszcziausius jaus- 
vaikus užaugint, kentejimuose mus reikszdami. O jau priesz 
ne yra kantri, varguose ir er-. šventes — Kalėdas, Velykas| 
geliuose nepažysta suramini-j ar Naujus Metus tai tarp Lie-
mo. Kas pasilieka motinai kuri 
nepažino Dievo, nepažino tikė
jimo?’ Tokios motinos ygveni- 
mas be tikėjimo yra apkurtin
tas. .. Delto-gi motinos, bukite 
motinomis, Dievobaimingos žo
džiuose, darbuose ir pasielgi
muose, pildykite privalumus ti
kybos ir melskitės kaip privalo 
daryti visos motinos.

“What is next?”
New Yorke susitvėrė kompa

nija kuri daro kontraktus su 
žmonimis ant pristatymo vy
rams marszkinius. Ant sanvai- 
tes už taji patarnavima prista
tymo treja marszkiniu mokasi 
tik 50 centu, už penkis marszki
nius 80 centu. Kompanija gva- 
rantina kad marszkiniai bus 
czysti ir gražiai iszprosinti, su 
visais guzikeleis, kas nevisados1 paprastai isz praktiszkos sza- 
atsitinka namie. Badai toji bes, rūpindamasis kaip ta gy- 
kompanija turi dideli pasiseki-J vasti parengti kad ir ant žemes 

dangų nepamesti ir po mireziai 
zWarszawe, Lenkijoj, susitve-1 in pragara neinsigauti. Vien 

‘ re kompanija kuri pristato pa-J tiktai Dievas žino ant tikro, ar 
rasonikus del vyru ir moterių.

Paryžiuje, Francijoj, užsidė
jo prie ligonbutes “Matemite” 
draugove, kuri pardavinėja

Sztai ka tūlas filozofas para- 
sze kelis metus adgal ir tas isz- 
reiszkimas- jo nuomones prisi- 
duotu del daugelio žmonių:

“Ne esmių mokytu filozofu

tuvos ir Amerikos laiszkai ju- 
ruote juruodavo. Tai buvo in- 
domu ir malonu.

Baisusis karas viską sutruk
dė, viską sutraukė. Keletą me
tu vienus nuo kitu atskyrė. Ne
galima buvo susiraszineti. Po 
karui susiraszinejimas sziek 
tiek pagerėjo bet dabar vela 
apmirė. Daug kas iszmire, daug 
kas iszsiblaszke ir vieni kitus 
primirszo ar visai užmirszo. 
Nauju jiegu, nauju žmonių isz 
Lietuvos in Amerika nebein- 
piaukia. Ir taip giminystes, 
draugystes ir sziaip artimi ry
sziai atsileidžia ir visai nutruk-

bet esmių prastas žmogus, lau- g|a> par įĮek metu praeis ir 
kentis mirties ir gyvasti imu Lietuvoje bus retenybe laiszkas 
r.anracfm ist: nrnlrfis’z.lrn.c «7n- įsz Amerikos o Amerikoje—isz 

Lietuvos. O už szimto, kito me
tu tik istorijoje bus minima 
kad kadaise apie vienas milijo
nas Lietuviu isz Lietuvos in 
Amerika nuo Maskolių val
džios persekiojimo iszbego ir 
ten isznyko — su-Amerikonejo. I

Istorija szen ar ten pakreipti

ma.

yra Dievas? Jis yra nes niekas 
neturi davedimo ant to, kad Jo 
ne yra. Rupinuosiu gyventi su
tikime su dangumi bet ne lyg Vra labai sunku. Ji turi savo

b $4.30 del vyro o $1133 del mo- 
Į teres.
| — Szvedijoj valdžia pasko- 
j liną del jaunavedžiu, kurie ma
no sueiti in pora, 250 doleriu o 
del motinos, kuri tikisi pagim
dyti kūdiki, 750 doleriu.

Hsinking, Manczuke, kur 
niekados gyventojai nejauto 
drebėjimo žemes, ana diena tu- 

irejo smarku drebejima žemes 
' kuris tęsęsi per 50 minutu, pa

darydamas daug baimes ir ble- 
des.

—- Karaliszkam palocije 
Siame, yra naudojamos kates 
kaipo “sargai.”

—• Da lyg sziai dienai yra 
gyvos septimos naszles po mi
rusiais kareiviais, kurie kovojo 
1912 mote civiliszkoje karėjo 
limerike, kurios aplaikineje 
pensijos.

—■ Didžiauslias pasažierin- 
is vagonas ant Angliszko gele
žinkelio turi net 56 ratus ir gali 
vežti 1500 tonu sunkumo.

— Jeszkotojai senoviszku 
užlieku atrado žiemiu dalyje Ir
aq tarp kapu, szukas padarytas 
isz kaulo ir bonkas tepalo ko
kius tada naudojo moteres 
3,700 metu priesz užgimimą 
Kristaus.

— Pagal naujausias tiesas 
!n Graikijoj, tai automobiliai su 

lygiais numarais ant laisnu gali 
važiuoti per ulyczias viena die
na o automobiliai su nelygiais 

į numarais .turi važiuoti teipgi 
ant paskirtos dienos.

KAREIVIAI LAVINASI KAIP GAUTIS ANT KRANTO LAIKE KARES.
Czionais parodo kaip Amerikoniszki kareiviai iszkrauna savo armotas, vežimus ir ki

tokius reikalingus dalykus ant kranto laike kares. Bandymai atsibuvo nesenei Oabrillo pa- 
krasztyje, artimoje San Pedro, Kalifornijos. Didelis traktorius traukia vežimus, trokus ir ar
motas isz valties ant kranto. t

BUVO TAI SUNKUS
PRASIKALTIMAS

rasze, tai-gi, isztarme neatmai
noma. Kas-gi malones jo mal
dautu?..

Trys batalijonai kareiviu 
stovi iszsitiesiusiose eilese. Ka
reiviai neturi ginklu tiktai laz
das, storas, vysznines lazdas.

Jenerolas Golopiejev sako 
kareiviams:

— Kas suduos lengvai, susi
mylėdamas, — tasai taip-pat
bus pervestas viduriu tu karei- j aficieras ant pecziu paraszo su 
viu eilių. Dabar reikia nuo ka- kreida kryžių. — Kareivis pri-

psalmes ir eina velkamas pan- 
cziupse tarp dvieju kareiviu ei
lių...

Pražuvo.
Jau du lavonai mėlyni, krau

jais apsilieje, guli ant balto 
minkszto sniego, bubnas vis 
dar gaudžia o kareiviai vis dar 
musza.

Katras kareivis jau netenka 
sveikatos smarkiai muszti, tam

Dėjosi tai už laiku cariszko 
vieszpatavimo Rosijoj, kada 
tai buvo labai persekiojami 
lietuviai ir Lenkai.

Caras Mikalojus labai supy
ko.

— Kas tai?.. Lietuviai drys- 
ta ar svajoti apie liuosybe?..
Kaip!.. jie trokszta gyventi sa
vo tėvynėje..! Nubausti! nu- toržninku nupleszti drabužius, j valo muszti kaip tik gali, juk

moteriszka pieną po deszimts tam laipsniui kad visa savo bu- kelius ir jais eina. Czia žmogus Kiek ir Ka Amerikonai
S'____ V mn _____________ „ 1 „ i nfranku už 100 gramu pieno o vima ant žemes praleiscziąu 
del vargingu duoda dykai. Į vargin^

Girdėt ka$ dabar , susitvers Dievį|^| 
kompanija kuri pristatines del 
žmonių apatines drapanas, 
kalnierius, nektaizas, pusry- 
czius, pietus ir vakariene, ku
rias pristatines tiesiog in na
mus, kurie to pareikalaus.

Kas diena musu gyvenimas 
buna lengvesnis o gal ateityje 
didžiausia bus mus beda — ne
žinosime ka daryt su liuosu lai
ku.

yra beveik bejiegis. Taip ir su 
Amerikos Lietuviais bus taip, 
kaip istorija paminės. Bet kad 
dar vieni Lietuvoje o kiti Ame
rikoje gyvi esame — nors sa
vuosius atsiminkime! Nors ret- 
kareziais susiraszinekime, - 
szventemis sveikinkimes! Vie
ni kitiems szi bei ta nusiunski-1 ' 
me. Juk tai nėra malonesnio,1 
gražesnio ir kilnesnio darbo 
kaip žmonių tarpe santykiavi
mas.

j Dar daug padaro ir Lietu-

I karteriais isz Amerikos pareida-

is kuna kuris prie 
'ulį,w gyvgnu, kaipo 

szvenfas7 ne kaipo piktadarys, 
einu in bažnyczia, spaviedojuo- 
siu viena karta ant metu, apie 
Velykas, szelpiu ubagus, tai 
yra, jeigu turiu pinigu kisze- 

| niuje ir tikiu kad man Dievas 
kada nors atleis mano nusidėji
mus taip, kaip iszrisza mano 
spaviedotojas mane isz mano 
nusidėjimu. Sztai mano tokia 
filozofija.”

Kitoje vietoje tasai Francu- viszki laikraszeziai kurie kart- 
ziszkas filozofas raszo:

bausti kaip priguli!
Caras Mikalojus labai supy

ko.
Petras Augsztaitis, Lietuvis, 

kareivis isz Siberijos, norėjo 
gryžti in Lietuva o gryžti be 
valdžios leidimo.

Aleksandrovske, baisiausioje 
katorgoje, pasmerkti Lietuviai 
turėjo dirbti ilgus metus, rodė
si, kad jie visi jau nusižeminę 
ir paklusnus. Kad tuo tarpu ini tarnauti, kurie geide būti 
ateina baisiausia žinia. Įliuosi ir gyventi tėvynėje, ne

— Lietuviai nutarė gryžti in Siberijojo. ...
savo tėvynė ir nelaukė ant caro j Dabar būgnai ima baubti, 
maloningumo ir jo paties pave- Baisi budeliu muzika — muzi- 
lijimo. ]

— Nubausti!..—szaukia ca- tus, tempia už muszkietu o ka-! kūnas buvo in szmotelius su- 
panija paskerdė in viena meta ?lS MiJialoius ir Pasiraszo po reiviai lazdomis juos musza draskytas vienok szirdis neper-

Suvalgo
Szimtas ir penkiolika milijo

nu kiaulių, aviu ir gyvuliu bu- 
! vo paskersti kas meta ant isz- 
maitinimo 120 milijonu gyven- j 

~ I toju Amerikoj. Tik viena kom-

Szaltis smarkus, gyslose krau-|iai caro kareivis o caras pasi
jas szala bet tas nieko neken- j raszo po isztarmemis nuo ku
kiu, caras pasirasze, taip turi riu niekas negali pasiliuosuoti. 
but. Apnuoginta katoržninkai | Tasai kelias, kuriuomi veda- 
visai, kiekvienam abi rankos ma “prasikaltėliai” yra visas 
pririsztos prie muszkietos kruvinas, panaszus in purpura 
vamzdžio.

Rankos turi but nepakruti- liepia plakti.
narnos, tvirtai subraklintos nes Į — Atvažiavau todėl idant 
tai rankos nevalninku, tai ran-' pilnevoti kad bausme butu isz- 
kos žmonių kurie nenorėjo ca- pildyta. Tegul kitus kartus

Lietuviai su Lenkais netroksz- 
tffi isz Siberijos bėgti.

v Visi gavo po 6,000 lazdų ir 
tik vienas liko gyvas. Isz dvy- ,

____ .. ____ __ likos tik vienas. Tai buvo dak- 
ka gyvus laidoti. Veda nubaus-1 taras Szokalskis. Visas ant jo

bet jenerolas Golopiejev dar

Senovės laikuose kitados. “Asz tau nepeikiu to, kad mi in Lietuva parodo kad dar 
Kinczikai ir Indusai buvo sar- skaitai uždraustas per bažny- 
gais dorybes o kas dedasi szia- czia knygas ir laikraszczius ir 
dien krikszczioniszkam sviete? gali, pasiklaust kunigo, jeigu 
Rosijoj visai iszsižadejo esybes esi akyvas dažinoti, ka toji 
Dievo. Vokietijoj ii- Meksikoj knyga savyje talpina. Viską 
paniekineja Katalikyste. Vi
sam sviete prasiplatino girtavi
mas, nedorybes, vagystes, suk-' 
tybes, paleistuvystes, politi-1 
kiszkos suktybes, apkalbos ir 
užvydejimai vieni kitiems kas 
dedasi ant 
ko.

Czionais 
darbo del 
nieriu ir tegul tiktai kožnas 
(ivasiszkasis užsiima savo pn-; liu metu buvo Dievotas vaiki- yinkite ta Lietuvystes ugnele, 
valumais tai geriaus tarnaus! nas, buvo blaivus ir prieszinin- kurstykite ja. Nors kol gyvi 
visuomenei negu gaivinimas kas ne-Katalikiszku rasztu ku- esate_ savuosius atsiminkite
tautos ir platinimo krikszczio-; riu saugojusi kaip pavietres.’ 
nybes del laukiniu tautu kurie ““ 
visai kitaip žiuri ant Dievo bal
tųjų žmonių.

reikia skaityt o tai del to, kad 
nedasigaut in juokinga vien- 
szalyste atydos ir kad kokiam 
atsitikime bile kokia knyga ne
sugriautu visu musu nuomo
ne.”

kasdieninio pared-

Amerikoj randasi 
tukstancziu misijo-

isztarme. j per nuoga kuna. Dvylika pa-
Kovo 10 diena, 1837 metuose smerktųjų turi po lazdom pra- 

in Omską atkeliavo jenerolas žūti.
Golopiejev. I Musza!.. Isz pradžių mato-

| — Caras Mikalojus tyczia ma baisus mėlyni briežai, po 
i mane pasiuntė idant bueziau tam kraujas pradeda sunktis ir 
Iliudininku, ar isztarme bus taip lietis po tam kūnas szmotais 
iszpildyta kaip caras nori ir lie- ■ kuo kaulu atpuola, sukapotas 
pe. Prasikaltimas sunkus, isz- kabo, krinta ant sniego, kaip 
tarme asztri.

| Už miesto ant pleciaus snie- sterviena. 
gas placziai nuszluota. Trys ka
reiviu batalijonai sustojo in 
dvi eiles. Trys batalijonai ka-’ 

ireiviu sustojo prie ginklu, tik- 
Į lai rankose laiko storas ] 
j —Kaip tai?., kariuomene 
be ginklu, tiktai su lazdomis? 
Kokia tai kova? Kokis tai susi
rėmimas ?

— Kova tokia, kokios ant 
'svieto nėra nes niekur dabar 
lazdomis nemusza, nes niekur

i be ginklu neplaka be susimyle- 
jimo. Bet taip liepia caras Mi
kalojus kuris pasirasze po isž- 
tarme.

Toksai szaltis kad kraujas 
gyslose stengsią. Isz kalėjimo'nas atpuolė, matyt vargo kele 

įveda Lietuvius ir Lenkus.
Į Kandalai tęsęsi, tempiami, liuomenes vis toliau plaka, be 
I barszka, skambina baisia mu- jokio perstojimo. 
czelninkystes giesme.

Į —Kalte jusu, — kalte jusu!

stojo plakus.
— Kaip tai? — szaukia su 

nuosteba jenerolas Golopiejev, 
— dar jis gyvas?

— Gyvas!..
— Dar lengva bausme caras 

uždėjo. Iszsiunsti tas likusis 
gyvas in Nereczinska, tegul te
nai kasa carui auksa..., Ir ji 
nuvarė in Nereczinska ir tenai 
katorgoj jis dar kelis metus isz- 
gyveno.

Petras Augsztaitis buvo 
musztas Irkucke o po tam nu
varytas in Agata ir tenai pri

(1,170,000,000 svaru galvijienos. 
’’ mete 1933.

| Straberiu sunaudoja 326 mi
lijonus kvortų už kurias far- 
meriai aplaiko 26 milijonus do
leriu.

Amerikas pargabena kas me- 
1 ta bananiu isz Centraliszkos 

Amerikos 3,780,000,000. Tamei- 
cziu kas meta sunaudoja 700 
milijonu svaru ir jeigu juos vi
sus sudėtu vienas prie kito tai 
pasidarytu lenciūgas kuris ap
eitu aplink svietą net penkioli
ka kartu.

Amerikoniszkos visztukes pa
dėjo praeita meta net 35 mili
jonus kiausziniu arba po 280 

| kiausziniu del kožno gyvento- 
! jaus.
I Daugiausia padaro szokola- 
do mieste Hershey, netoli Har
risburg, Pa. Tasai fabrikas isž-

■ dirba kasdiena po 650,000 sva- 
mus, vaizdus ir savuosius, gai-j ]>u ant dien6.s<

Amerikon iszeivio dvasio neuž
gesus!, kad dar jis gyvuoja ir 
nori gyvuoti. Tik laikraszeziai 
dideli vaidmenį vaidina. Ypacz 
kad Amerikoje Lietuviai daug 
daugiaus laikraszczius skaito. 
Nors-dabar jau ir Lietuvoje ga
na gausiai Lietuviszkus laik- 
raszczius žmones skaito.

Tad, broliai ir seserys Ame- 
itkiecziai, kurie jau su-Ameri-l

iszalkusiems vilkams kokia

Musza!.. Trys batalijonai 
i kareiviu lazdomis kapoja, bug- 
: nai baubia, aficieriai žiuri tvar

’ i ikos, ar katras kareivis isz susi- ,Vd/111 11 ltnai pr1'
iazdas. I u™™ ,1P911AnnR I maltas prie toczkos su kuria il-

Taip, reikia skaityt viską konejote — gaila jusu — toks 
nes per skaitymą žmogus turi jau jusu, istoriszkas likimas! 
pažinti kas yra blogo o kas yra 
gera. Mes pažinojome tūla vai
kina kuris lyg dvideszimts ke-

Bet kurie dar neužgesinote sa- 
į vo szirdyse Lietuvos atmini-

’• susiraszinekite!
Kada jis iszvažiavo in kitai 
miestą, kiti ji prigaudė prie 
skaitymo prieszingu rasztu ir 
trumpame laike visai persimai
nė ir in nieką netikėjo.

—Pasilgelis.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti
T . . i Lake wood ir Lakeside Parku prie

Jeigu tasai vaikinas butu State kelio. Loto didumas 80 per 100 
retkareziais dirstelejas in ki- pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
tusrasztus, tai nebutu tokiu, pastatyta if kas-^rt pribuna dau-1 

\ ’ giaus gyventoju. Parsiduoda pigia!

Da niekad neturėjome tiek 
valkatų kaip sziadien. Dieve 
susimilk, kas dedasi didesniuo
se miestuose ir priežasties be- _______ ,
darbes. Valkatos, gengsteriai, kokiu sziadien pasiliko. | todėl gera proga pirkti dabar o. ne' 
banditai ir tieji kurie neturi | Juk ant svieto randasi viso- laukt kolei Preke pabrangs. Kreip- 

, . . . , • • j • • , • v . . , . v. kites in “Saules" ofisą. t.*,darbo, isz bėdos msidrasmo ir kiu žmonių — visokiu paziuru, 
pradėjo užpuldinet ant žmonių geri ir blogi ir geras žmogus 
ir apipleszinet biznius. Žinoma gali padaryti skirtumą tarp 
ir musu Lietuviszki bomukai blogo ir gero. Ir tasai bedievis 
nepasiduoda Anglikams o ir gana gerai žino kad jis yra 
musu mergaites pradeda eiti po daug niekesnis už tikinti žmo- 
velhiu visokiais budais. : gu. — Ar gal ne ?

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.

mylejimo lengviau nesuduos, 
paneziai barszka, tu nusimesti 
negalima ir tame kentejimo lai
ke tegul žmogus žino kad jis 
yra caro nevalioje.

Tukstancziai lazdų krito ant 
biedno Lietuvio kūno... jis dal
gy vas. .. du tukstancziu baisiu

, . I 2)0i smugiu iszlaike... visas kūnas 
yra in szmotus sukapotas bet 
jis dar gyvena... J

Ten kitam nuo krutinės ku- —

gus metus dar turėjo carui 
dirbti.

Po tokiomis isztarmemis ca
ras pasiraszydavo. Ir taip kan
kindavo Lietuvius ir Lenkus.

Už ka? Už tai kad isz Siberi- 
jos norėjo gryžti in savo tevy-

Skaitykite “Saule”

Z?

t.f.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C'ty 
......... .......... —- ----------

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ©

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

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

žmogelis o trys batalijonai ka-

Jablonskis numirė.
Jau akys užsivėrė, jau lupos 

— rodosi kuszda caro lenciūgai, pamėlynavo, jau iszsitaise ir 
kuriais subraklinti kaliniai. j 

Golopiejevjenerolas žiauriai 
in kalinius žiūrisi. Skaito Lie
tuviams ir Lenkams isztarme.

Į — Turite but' lazdomis už- 
muszti... caras pasirasze.

' Stovėti, klausyti ir girdėti | 
kad lazdomis ka tokius turi 
muszti, tai juk virpa szirdis ir j 
krutinę plyszta. Kaliniai klai> taip pat pasmerktas ant 6,000 
soisztarmes ir tyli. Caras pasi- lazda ... gieda jis pakiltos j

| suszalo kaip kaulas ant szal- 
■ ežio.

Dar musza!..
Pririszta ji prie toczku veža 

ir trys kareiviu ratos lazdomis 
| lavona baigia kapoti. Turi gau- 
' ti 6,000 kireziu! — Taip pdsira- 
1 sze caras.
I Kunigas Jonas Sierocinskis

s 
F
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PIKTADARYSTE
VIS ISZEINA 
INVIRSZU

nigo in skryne nes už surius, nukas, tykus ir darbsztus, my-Inejas in bažnyczia, pamate siuntinėt in nedeline mokykla’statymą, kuris aprūpina jam! 
sviesta ir audima eme puikius Įėjo broli, dalinosi su juom' kunigą prie altoriaus ir stebuk- kur in pora metu iszmoko gerai kokia nors apdrauda senatvėje. 
pinigus1 ant kožno ;
Visko pribuvo tiktai laimes ne
buvo nes ten suvis ne buna kur 
piktybe vieszi, ant niek laiko 
vyra ir neguodoja tiesu Dievo 
ir žmonių.

Kada gyveno su pirmutine

jomarko.1 kožna trupinėli duonos o Gri-pinga abroza Motinos Dievo,! skaityt, raszyt ir rokuot. Į Faktas, kad Social Security 
'gniis jau buvo kitokio budo nes Užtarytojos Pavargėliu vaike-; Tasai meisteris, in kurio ran: Board davė užtikrinimą,, kad 
jeigu ka turėjo tai nuo brolio j liti. Buvo atidengtas apie kuri kas pavede Apveizda vaikinėti, informacijos aplikarito paduo-1 
siepe ir tankiai ji muszdavo. I daugybe žvakiA žibėjo. A p !

Du brolei iszejo isz kaimo1 kvailes tuom regėjimu.
Ap- vadinosi Obleviczius: buvo tai tos”socialines apdraudos reika-Į 

Du brolei iszejo isz kaimo ‘ kvailes tuom regėjimu, An'ta- labai geri žmones, padoringi, 1c, bus laikomos konfidencia-' 
palydėti per dora Petra, ėjo nukas puolė ant keliu ir per dpi gizeliu, kaip tėvai; ir pa- liszkai.“'Tik valdžios darbinin- 
Antanuikas graudžiai verkda-! cielas Miszias verkdamas mel-1 glostė ir pabare o reikale ir su- kai, kurie turi aficialiszka atsa- 

... . ■ 1 mas, Grigas szdkdamas ir dai- J dėsi szirdiingai, nuolatos kalbe- szelpia. 
___ ---------------- ------------ nuodamas.

buvo doras ir geras gaspado- jr liaut]ojosi isz dovanu Dievo' — O, tu kvaily, — kalbėjo

Vienam kaime Dzūkijoj, da 
baudžiavos laikuose, g.y veno^.fiCZ;a |aį pj]-Į0 žodžio negirde- 
Andrius Szakutis; o kad pats pnvo fyiki įr rami grinezele 
buvo doras ir geras gaspado-’p. nau(' • • • - — •
Tins tai ir paezia turėjo darbsz- į tikybeje. Oj, mielukai, del lai- Grigas, ko tu žlumbi
ežia ir dora, už tai buvo turtin
gesnių už kitus gaąpadorius.

Į komuma sanryszyje su sociali-J 
Mateuszas buvo tykus žmo- r es apdraudos darbu, gales pri- 

įelis, buvo vienas isz geriausiu'eiti prie tokiu informacijų.” 
, ar tau’bok mane ir gelbėk mano broli meisteriu Dublino. O kas dau-Taip Bordas nesenei pranesze.Į 

■giausia, buvo blaivom, teisiu- M any ti, kad valdžia tyrinės

damas:
— O Motina geriausia! Gel-

nies doroje nereikia pinigu, in
vales buna darbszi ir meili mo- Į no ir lazda pere kaili? Sugryžk

Mylėjo ji dvarponis ir labai. įere> q Barbora nuo ryto tarsz-
"iovn t-i nn r< nnm i n m -i i C*1'Į 7

kitais kaipo dažiuretoju, liep-1 X(žrustinimas Dievo, siundimas buvo du brolei prie dvieju ke-
dayo surinkti pinigus nuo koAaejnu vaikU: faį Antanėlis. liu: vienas po deszinei, kitas po j smagesnis, dairėsi drasei ir ka- nok ant zoposto turėjo pora asmuo prasikalsta arba kitaip 
piigulejo. O tankiai ir in mies- jsziokis o Grigutis tokis, o, duok Į kairei o viduryje stovėjo kry-'da stojo szale bažnyczios kad 
ta nusiimtinejo kad užmokėt įjems rakaliams bostroms, —|žius. Abudu brolei priėjo prie apsidairyt in katra szali eiti, 
padotkus in banka. Niekados motere ant vyro kuris kryžiau's. Antanėlis atsiklaupė kokia tai motere miestiszkai

gaila moezekos kuri badu mari-

jam tikėjo nes siuntinėjo ji su kejo ir klykė, nuo ryto baisus
pas ja ir sėdėk, o asz sau eisiu.

Jau buvo gerai isz piet, pri-

Griguti, kur jis ten buna.
Ir matomai, Motina Szven- gu, jokis sufuszeriuotas darbas kiekviena aplikanta arba net 

cziausiia tu, isz szirdies žodžiu, • neiszejo isz jo varstoto, neple- kiekviena darbininką, kuris sa- 
iszklause nes po Misziu Anta
nukas iszejo isz. bažnyczios nekrove pinigus

,ze už darba per daug ir norint ko, kad gimęs užsienyje yra isz- 
godžiai, vie- ’ tikro fantastiszka. Tik kuomet

Andrius neprasiženge savo po
nui nes mylėjo Dieva o ir džiau
gėsi jog jam ponas tikėjo; ga
lėjo kožnam drąsiai pažiūrėt in 
akis, ar tai ponui, ar akanomui, 
ar kaimynui, o tas tai yra di
džiausia laime ant svieto o ne 
tas, jeigu gerai pavalgome, ge
rai iszsimiegam o ir kad žiūri
me ant maiszu' pinigu, už ku
riuos galime pirkti visus švie
timus lustus o ir dangaus ka
ralyste ir duszios iszganyma. 
Taji ramuma ir tykumą, koki 
turėjo Andrius, ant kart likos 
permainyti ant dideles rupes- 
ties ir gailesezio nes numirė pa
ti, kuri jam paliko du sūnūs 
dvynukus, jau. po deszimts me
tu turinezius. Didele tai buvo 
del jo nelaime nes neteko geros 
ir darbszczios moteres, netru
kus vienok pamisimo apie kita.

— Ar tai teisybe, — paklausė 
karta poni Andriaus, jog pa- 
cziuojiesi ?

— Teisybe, poniute.
— O, bijok Dievo, — tarė po

ni, — taip turėjai dora motere 
ir jau taip greitai užmirszai?

— O ka daryt, — atsake An
drius, — kad ne yra kam na- 
mieje triustis, nei iszskalbt 
drapanų.

— Tai tas nelaime, — tarė 
poni,.
ri paeziuotis o ar tu gerai te
mini, kokia imsi sau už paezia 
o jeigu bus kokia griežle del 
tavęs o ir del vaiku, tai kas ta
da bus? Sztai musz biednus sie- 
ratelius o butu labai gaila pa
togiu vaikinuku... ir poni net 
apsiverke.

— Antanukas kaip Antanu
kas, — atsake Andrius, tai 
darbszus ir glamonus vaikas, 
bet Grigas, daug-gali poniute, 
tai nieko gero; nebaszninke ji 
iszpaikino.

— Oj, tai ne gerai, kas gla- 
moni vaikus tai del ju virve 
ant kaklo veje; — o su kuom-gi 
paeziuojiesi?

— TT-gi su Barbora, duktere 
Blažiu.

— Oj, °j, paszauke poni, — 
juk tai jos motina ir tėvas dide
li girtuoklei, ji baisiai pikta, 
nepaguodoja tėvo ir motinos, 
tai tuom patim ir Dievo nesibi
jo ir savo vyro nemylės.

Paczuojants, mano brangus, 
turi žiūrėt ne tiktai ant mergi
nos bet ir ant jos tėvo ir moti
nos. Nes jeigu kūdikis nuo ma
žumes ant girtavimo ir vaidu 
pripratęs namieje, tai jau gero 
negali tikėtis ?

Ne trukus po tuom apsipa- 
cziavo Andrius ir Barbora ap
ėmė gaspadinysta. Buvo ir 
szyksztu, toje grinczeleje, ku-1 juodu apgamėliu buvo galima 
įloję vieszpatavo tykumas, da-'juos atskirti viena nuo kito; 
bar kliksmai ir plūdimai, jog Antanas apie deszine aki o Gri- 
net sienos braszka ir laime An-! gas apie kairia. Vėliaus da Gri- ________________________  _______
driaus nubėgo kaip žvirblis isz-' gas aplaike ženklą ant kaktos jimu vežimu ir karietų, pasiju- kiai kalbėjo: 
baidytas isz po palepio. Nebu-'nuo moezekos kuri su pagaliu to beesantis ant vienos ulyczios 
vo name štoko nes Barbora ne jam kakta pramusze.

jog del tu drapanų tu-

tankiai pagundytas in piktu
mą, musze vaikus nekalcziau- 
cziai. Atėjo ant galo prie to, 
jog Audrius pradėjo bėgt isz 
namu, o kur? In kareziama! O 
kada iszgere viena ir antra 
stikleli, užmirszinejo apie na
minius barnius ir ergelius, pra
dėjo kas diena taip daryt ir 
kas karta daugiau gert ne tik
tai diena bet ir naktį karezia- 
moje. Jau pradėjo muszt paezia
taip jog ne syki visi subėgo žiu-■ i ei kuris buvo ne lygus ir in 
rot kaip abudu laikėsi už plau
ku ir po nlyczia vadžiojosi 
klykdami: — neleisiu bestija, 
nžmusziu ir 1.1.

Sztai in ka atvede griežle pa
ti isz geriausio vyro. Jau An
drius’ likosi nuo žmonių panie
kintas ir jau negalėjo drasei 
žiūrėt jiems in akis, miegot ne
galėjo nes sanžine grauže jog 
taip susigyvuliavo ir užmirszo 
apie Dievą.

Biednas Antanukas ir Grigu- 
tis prikente nuo moezekos la
biausia; musze ji juos ir badu 
marino nemielaszirdingai, taip, 
jog dažinojus dvaro poni liepe 
ateitinet in dvara valgyt arba 
kaimynai tiems vargszams da
vinėjo prieglaudą pas save.

O viena karta žiemos laike ir 
pusnies, indukus moezeka juo
du iszvare ant nakties laukan 
ir baigenezius szalt užtiko kai
mynas. Pasiėmė juos in grin- 
cz-ia ir vos atgaivino. Numirė 
ant galo Andrius staiga smer- 
czia, isz girtavimo: tada pasi- 
gailejas Petras, artimiausias 
kaimynas nebaszninko, ant 
biednu vaikeliu, pasiėmė juos 
nes jau moezeka kaip norėjo, 
taip su sieratukais dare.

— Klausykite, vaikeliai, — 
tare in vaikus, — ežia neturi-

ir pasimeldė kaip galėjo, davė pasirėdžius, szviesioje skepeto- 
dvileki žilam ubagėliui kuris 
sėdėjo prie kryžiaus giedoda
mas szventas giesmes ir gurbe- 
lius pindamas isz karklu. Gri- 
gas-gi sėdo pavėsyje po medžiu 
ir valgė duona su suriu.

— Katruo eisime keliu? — 
paklausė Antanas brolio kada 
pasilsėjo ir rengėsi eiti toliaus.

— Asz eisiu szituom, — tarė 
Grigas rodydamas kelia po kai-

krumus vede.
O asz eisiu szituom vieszke- 

liu suvažinėtu, kuriuom visi 
žmones keliauja.

— Tai eikie sau o asz eisiu 
szituom. Ir paszokes leidosi te
kinas in krumus nepaisydamas 
ant szaukimo Antano kuris no
rėjo ji vytis ir nebagelis net pa
ilso bėgdamas smiltiniu keliu. 
Puolė ant žemes o nedoras bro
lelis nubėgo ir isznyko. Maty
damas tai ubagėlis nuėjo pas 
verkenti vaikinuka ir iszklau- 
sinejas apie viską tarė:

—- Nesigailėk nedorėlio kuris 
taip tave surūpino, eikie tu szi
tuom tiesiu keliu nes geriausias 
yra tiesus kelias, mano vaikeli, 
laikykis tiesaus kelio kelionėje 
gyvenimo, o jis nuves tave in 
gera vieta iii laime.

Ir geras ubagėlis nuvede An
tanėli ant tiesaus kelio apso
dinto medžiais. Eikie, eikie, 
taip, mano kūdiki, tiesiog, o da- 
eisi in dideli miestą kur gyvena 
geri žmones, tenais tave Dievas 
neapleis.

Ir nuėjo Antanukas palai
mintas per senuką graudžiai 
verkdamas, taip jam buvo gai
la negero brolio.

— O Dieve, mano Dieve, — 
kalbėjo in save, kada asz ji pa

Vienas Szenadoriszkis gerai 
užsitraukė.

In kur ten in sveczius nutraukė,
Badai pas stora mamuže,

Ir jos balt-plauke dukruže. 
Buvo girtas, negražiai apsiėjo, 
Tai nebagui szlektai atsiejo,

Liegorelius ir pinigus pa- 
teriojo,

Ir laukan kaip szuo iszejo.
Jau jisai ta ilgai paminės, 
Daugiau in sveczius eiti 

nenorės,
Gerai moterėlė padare, 

Kad toki gremėzdą iszvare.
* * *

Ohajuje yra tokios mamules, 
Kurios labai girrią savo 

dukreles,
Tai rūteles yra negražu, 
Iszrodo visai prieszingu 
Tegul dukrele namie sėdi, 

Tegul triusesi ir to nesigėdi, 
Darbszczios mergaites niekas 

nepeikia,
Ba kožnam vyrui geros gaspa- 

dines reikia.
* * *

Ant partes du avinai, 
Susiskaldę guoges gerai, 
Vienas vaitoja szpitoleje, •

Ba turi skyle galvoje.
Daktaras turėjo susiūti, 

Badai verszio smegenis turėjo 
indeti, 

Prova bus bet nežine kada, 
Paklos nemažai pinigu — 

szkada.
Vis tai vyrueziai Lietuviszkai, 

Krauja lieti gyvuliszkai.
* * *

Kokis tai Baltimores 
kriaueziukas,

Badai didelis kvailiiikas, 
Kur ten susikivirezino, 

Palicmonai in cypia nugabeno. 
Kėlės dienas ezyseziuje sėdėjo, 

Bausmia vėliaus užmokėjo,
Dievulėliau, kas bus, 
Ar da ilgai taip bus.

❖ ❖

Kur ten Masacziužes steite, 
Dviem broliams nekaip atsiejo,

Badai susiprovojo,
Ir už tai gerai užmokėjo.

Czia vela tarp burdingieriu, 
Nežine kur 500 doleruku 

pasidėjo,
Kur dingo, niekas nežino, 

Ir niekas prie to neprisipažino;
Ar-gi tai ne Lietuviszkai, 
Ar-gike moksliszkai?

sustabdo 
PERSZALIMA
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-N ošini laszai. Gausit aptiekoSA 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimcnta

tukstaneziu skrynelėje. Tokiu verezia kitu atyda prie save, 
budu turėjo nesuterszta sanži-' ateivio atsitikime sakykime 
ne. Valgė ka turėjo ir gardžiai immigracijos virszininku, tai 
miegojo nes turėjo ežysta san- 
žine.

Niekiausia buvo su sveikata 
Mateuszo: neturėjo suvis svei
katos ir kruniano nuolatos o 
ežia nebagelis norėjo savo sū
nui būti užtikrint, kuri turėjo 
viena. Rūpinosi tuom labai nes 
nenorėjo mokintis stalorystes, 
vaiksztinejo in mokykla, skaitė 
knygas ir rengėsi, kaip Matau- 
szas saki, ant didelio pono, pa
niekinės tėvynių amatus:

Po keliu metu Antanas likos 
gizeliu staloriszku o paskui 
meisteriu ir buvo, kaip tai sa
ko, deszine ranka pono meiste
rio kuris kas karta silpnyn ėjo, 
augiau lovoje, negu prie vars
toto buvo. (Bus daugiau.

tik tada jie bandys rasti infor
macijų apie tokius asmenius.

Aplikacijos blankos, kurias 
visi darbininkai, piliecziai ir 
ateiviai, lygiai turi pasiunsti 
Social Security Board užklau
sia tik kelis lengvus klausymus 
— varda, adresa ir gimimo vie
ta, spalva, lyti, darbdavio var
da ir'adresa, tėvo ir motinos 
vardus. Neklausia ar aplikan- 
tas yra pilietis ar ateivis, jeigu 
ateivis, neklausia kokiu budu 
jis arba ji atvyko in Suv. Vals
tiją.

Socialines apdraudos san- 
skaitu aplikacijos privalo būti 
iszpildytos tuom vardu ku
riuom praszytojas prie darbo 
žinomas. Rekordu tikslams nie
ko nereiszkia ar tai yra ateivio 
tikras vardas arba vardas, po 
kuriuo jis gyvena nuo atvyki
mo in Amerika. Jeigu darbinin
kas vėliaus norėtu kad jo san
skaitos numeras nesztu kita 
varda o ne ta, kuris pažymėtas 
ant originaliszkos aplikacijos, 
jis gali paduoti, tam trk^Li, 
praszyma, pasiunsdamas rasz- 
tu in Records Division of the 
Social Security Board, Balti
more, Md. praneszdamas kodėl 
jis nori, kad tokia permaina in- 
vyktu.

Kadangi industrialiszko ar
ba komercialiszko darbininko 
algos bus taksuojamos jam isz- 
pildant 
ei alines 
tai yra 
pradėti 
sanskaita, kad jis ateityje ga- 

įletu gauti senatvės apdrauda, 
kuri jam teisetinai priguli.

Tukstancziai aplikacijų vis 
pasiekia Wage Records Office 
of the Social Security Board. 
Jas pasiunezia tam ofisui paež
iai per visa szali. Jeigu tik dar
bininkas industrijoje arba ko
mercijoje dar nepasiuntė jo ap
likacija delei kokios nors prie
žasties, lai kuogreieziausia nu
eina in areziausia paczta ir ten 
papraszo Form SS-5. Greitai ta 
b lanka iszpildžius, lai pasiun
ezia arba sugražina vietiniui 

' pacztui. In trumpa laika apli- 
i kantas gaus užnumeruota So- 
į cialines Apdraudos Kortele. 
Pacztai dabar paskiria “Social 

. Security Accounts” in dvi arba 
tris dienas po gavimu aplikan- 
to aplikacijos. —F.L.I.S.

je, su czepczium ant galvos 
daugeliu kaspinu apkarstytu, 
paėmus už rankos vaikinei! pa
klausė:

Ko tu vaikinėti taip verkei 
bažnyczioje?

.Antanukas viską isz duszios 
papasakojo o gera motere tarė:

— Neverk, mano kūdiki: 
griekas sierateliui verkt nes 
turi gera Globėja danguje. Mel
deisi szczyrai ant apleistųjų. 
Jis tave neapleis o tuom laik 
eikiė su manim. .

Apie kliosztori Dominikonu 
inejo motere su Antanėliu in 
murine ir invede ji in didele 
šluba kur stovėjo prie varstoto 
stalorinio.ne jaunas pasibaigęs 
vyras ir keli gizelei.

— Ar girdi Matauszai,— tarė 
motere in ta pasibaigusi vyra, 
— sztai atvedu tau gizeli ir ap
sakė pasitikima su Antanu.

Pats meisteris ir gizelei pa
dėjo oblius, prisižiurinejo ne
drąsiam Antanukui o kada pa
baigė apsakyma įpeni meiste
ri ene, jos vyras paklausė Anta
nuko:

— O ar tu turi akvata stalo- 
riaut?

— Kodėl ne, — atsake Anta
nukas nedrasei, džiaugsmingas 
jog ras sziokia tokia prieglau
da.

— 'Gera motere tuojaus pa
valgydino iszalkusi vaikasu1 
riebiais kopūstais ir lasziniais 
kurie užsiliko nuo pusrycziu ir 
nusiuntė ji in tvarteli kur buvo 
szienas, kad sau po kelionei pa
silsėtu kur Antanukas miegojo 
iki pat pietų.

Vakare, kada ketino eit gult, 
liepe Matausziene prie saves 
sukalbėt poteri o tas poteris bu
vo Dievas žino kokis! Pliovojo 
nežine ka jog meisteriene net 
už galvos nusitverus paszauke:

— O, tu Dievulėliau mano, 
koki tie mužikai tamsus!

Socialine Apdrauda ir 
Tie kurie dar jos 

Neprasze
Social Security Board jau su

laukė daaigiaus kaip. 23,600,000 
aplikacijų nuo darbininku del 
socialines apdraudos. Tai du ir 
puse milijonai mažiaus negu 
pilnas skaitlius visu darbinin
ku, kurie, pagal instatymo, ga
li praszyti senatvės apdraudos.

Yra galimas daigtas kad 
daugumas isz neužsiregistravu
siu tai yra vyrai ir moterys, 
kurie dabar laikinai nedirba. 
Gal jie mano kad jiems nerei
kia pasiunsti aplikacija del so
cialines apdraudos. Kiti mano 
kad gal szitos aplikacijos reisz- 
kia kokia nors forma ateiviu 
“užregistravimo,” ir kad tos' 
informacijos, kurias jie prista
to Social Security Board gali 
ateityje būti valdžios vartoja
mos kitiems tikslams. Ypatin
gai susekimui ateiviu. Bet tos 
abidvi grupes klysta.

Kiekvienas darbdavis, in
dustrijoje ir komercijoje, insta
tymo reikalaujamas gauti nuo 
kiekvieno jo darbininko, jo so- 

. cialines apdraudos sanskaitos 
(account) numera, taip kad jis

arba neiszpildant so- 
apdraudos aplikacija, 
jo paežio naudai jam 
socialines apdraudos

te jau ko būti su taja prakeik-1 matysiu!.. ir aszaros Antanu- 
ta, kada jau jųdviejų tėvelis kui bego per veidelius kaip 
guli žemeje. Eikite in svietą upeliai.
jeszkot duonos o ja czion pali
kite, tegul Dievas ant jos savo’tuones dienas, paskutine diena

jau kentėjo bada nes ir duonos Juk tasai vaikas suvis nemo- 
ir sūrelio ir pinigu pritruko ka poterio ir kažin ka pliovoja! 
kad sztai paskutine diena pare-1 Isz tikro, nei Dievo toki žmones 
gejo 'boksztus puikaus miesto nebijo! Juk tai Sodoma ir Go-'galėtu užrekorduoti algas pa- 
Lublino. Bet jau pradėjo temt.
ir jis negalėjo ineiti in nepa- 
žinstama vieta vidu-naktyje

Ejo taip sau Antanukas asz-

rūstybe iszverczia už jųdviejų 
skriauda.

Dora pati Petro, Magnieta, 
pasiuvo jiems ant kelio audi
nius kitelukus o Petras davė po 
du auksinus ant kelio kalbėda
mas:

— Duocziau jums vaikeliai kur nieko nepažinojo, pamisli- 
daugiau bet neturiu, ir tai pas- no pernakvot mažoje kareze- 
kutinius atiduodu. Ant iszeitu- raeleje prie miesto. Suvalgęs 
viu davė jiems po gera szmota paskutini szmoteli duonos, ku- 
duonos ir sūrio in krepsziukus ris da jam pasiliko, atsigulė ir 

i kuriuos turėjo ant pecziu užsi- užmigo. Anksti, kada pradėjo 
kabinę.

Antanukas ir Grigutis turėjo Antanas in 
tada po vienuolika metu ir bu
vo, kaipo dvynukai, suvis pa- 
naszus viens in kita; tiktai ant

gal kuriu darbininko senatiesmora!
Ir gera motere muczinosi su pensijos bus rokuojamos. Tai 

Antanėliu apie adyna ir rustai svarbu kad kiekvienas darbi-! 
prisakė idant kas ryta ir vaka- ninkas, industrijoje ir komerci-1 
ra ateitu pas ja ant poteriu. joje, turėtu socialines apdrau-

Ant rytojaus anksti, jau mu-' dos sanskąitos numera. Tie, 
su Antanėlis ėmėsi smagei prie ____ ______ ____
darbo ir netrukus visi ji pamy- Į praszyti sanskaitos

kurie laikinai nedirba turės
j numero

Įėjo, buvo pritamus, tykus ir' kaip tik jie vėl stos prie indus-

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
---------o--------------------------- , -------------- X--- „ X----------- ------------------ — X- --------------------- X-----------------------------

j skambint bažnycziose, inejo darbsztus. Niekam in kelia ne- trialiszkb arba komercijaliszko NAUJOS MIKALDOS 
l miestą. Paimtas pasipainiojo, ant nieko nieką darbo, jdigu jie dabar nedirba. I

baime regėdamas ant augsztu nepramine, laike liežuvi dantį-j Tai ju paežiu naudai jiems taip 
muru, ir daugybes žmonių su-'mi sukandės. Da ne iszejo me- 
kinejaneziuosius ant ulycziu, nėšio o jau dideli žingsni pada- 
ejo taip drebėdamas, plake jam re moksle, taip, jog ponas meis- 
baimingai szirdis, pilnos akys teris pamislino tuojaus jog tu- 
aszaru stovėjo. Ant galo ap-' res, savo laike, gera ir darbsztu 
kvailintas kliksmu ir barszke- staloriu o poni meisteriene fan

s — O-ho! vaikine! Asz moku 
j ties bažnyczia in kuria ineitine- greitai žmogų pažint.

gere. Pribuvo szio ir to o ir pi-j Antanukas buvo geras vaiki- jo žmones ir jis su jais inejo. J Netrukus pradėjo Antanėli

daryti.
Jeigu darbininkas tiki iszsi- 

sukti isz kokio užregistravimo 
arba nekreipimo in saves aty- 
dos, nepraszydamas tokios san
skaitos, jis turi suprasti kad 
jeigu jis nepaduos aplikacijos 
tas greieziaus kreips in save 
a (yda ir gal pakels klausymu 
kodėl jis bando neužlaikyti in-

KARALIENES 
PRANASZYSTES

Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
2oe. stempomis o gausite pei 

! paczta.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

Mahar.oy City, P*,

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.

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

I
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S AULE ” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
t Pati Frano Moluszio, 313 

E. Spruce uly., mirė praeita 
Ketverge ryta namie, sirgda
ma kėlės sanvaites. Velione gi
mė Lietuvoje pribūdama in 
Amerika 26 metus adgal, apsi
gyvendama mieste kur pergy
veno visa ta laika. Velione pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko vyra ir tris vai
kus: Franciszku, Antana ir 
duktere Elzbieta.

— Ant paskutinio susirin
kimo miesto konsulmonu likosi 
nutarta kad uždengti upeluka 
400 ir 500 skveruose, ant E. 
Market uly., prie naujos stato
mos mokslaines.

— Praeita Petnyczios ryta 
88 metu motere, Mrs. McCar
thy, 1130 E. Centre uly., nukri
to nuo trepu namie ir nusilaužė 
sau sprandą ir baisiai perkirs- 
dama pakauszi nuo ko mire in 
kėlės minutas.

— Ana diena lankėsi mies
te gerai žinoma gyventoja poni 
J. Burkiene, isz Gilbertono, ir 
prie tos progos atsilankė in re- 
dyste “Saules” nes yra skaity
toja musu laikraszczio per 36 
metus be kurio negalėtu apsi
eiti. Acziu už atsilankyma.

■ , ■ x:’•‘S&

SUV. VALSTIJŲ NAMAS ANT PARYŽIAUS SVIETINES ISZKILMES, FRAKCIJOJE.
Sztai kaip iszrodys namas kuri pastatys Suv. Valstijos ant Paryžiaus avietines paro

dos, Paryžiuje, Francijoj, 1937 mete. Namas bus visas pastatytas isz akmens, plieno ir stiklo 
ir stovės artimoje Twin Museum of Art, prie upes Seine ii’ bus viemas isz didžiausiu budinki! 
ant tosios iszkilmes.

IR APLINKINES DARBO ŽINUTES

SHENANDOAH. PA
t Pereita sanvaite mirė Jo

kūbas Auksztakalnis,, Geisin- 
gerio Qigonbuteje, Danville, 
424 E. Lloyd uly. Nepaliko jo
kiu giminiu.

—• Dakaras J. M. Petrikas 
buvo gana užimtas, padaryda
mas kėlės pasekmingas opera
cijos, kaip tai: Iszpjove dideli 
auguoli nuo galvos Margarie- 
tos Pranaitienės isz West Penn 
kutis svėrė daugiau kaf|p ke
turis Svarus. Padare operacija 
ant kojos V. Perlinskienei; su
siuvo pirszta Jonui Szarpalui, 
kuris persipjovė pirszta su pei
liu; susiuvo galva Leonardui 
Žemaicziu'i, kuris susižeidė 
puldamas,

Wilkes-Barre, Pa., f Alekas 
Mikalonis, 426 Francis uly. mi
re. Palaidotas Szv. Trejybes 
para, kapuose, Bear Creek 
Township.

Miners Mills., t Vincas Ana- 
leviczius, 60 men amžiaus mire 
Retreat ligonbutej. Palaidotas 
Szv. Pranciszkaus para. kap.

Inkerman., f Rože Karpins- 
kiene, 63 metu amžiaus, 22 
Main uly., mire. Paliko tris 
sūnūs ir tris anūkas.

Duryea., f Ona Vaicziuliene, 
149 Pettebone uly., mire.Paliko 
keturis sūnūs, dvi dukterį, se
serį ir broli.

Kingston., f Jonas Agurkis,

Detroit, Mich. — Daugiau 
kaip tūkstantis merginu sugry- 
žo adgal prie darbu fer-szto- 
riuose Woolworth Co. Darbi
ninkes aplaike po $14.50 ant 
sanvaites.

ninkai iszejo ant straiko reika
laudami didesnes mokesties ir 
40 valandų darbo ant sanvai- 
tes. Isz tojo skaitliaus 350 yra 
moteres ir 100 vyrai.

Lebanon, Pa. — Plieno dar
bininkai pradėjo straika ir apie 
500 apleido dirbtuve kurie spy
rėsi padidinimo mokesties ir 
geresniu sanlygu darbo.

New Castle, Pa. — National 
Pants Co. fabriko, 450 darbi

Chicago. — Furmonai kebu 
daugiau kaip szimtas sustrai- 
kavo pareikalaudami daugiau 
mokesties ir trumpesniu valan
dų darbo.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

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

mirė. .Jis sirgo du menesiu.
Paliko žmona Ona., dukteris 

V. Klimavicziene ir Veronika, 
sunuą Petrą, Silvestrą, Evere- 
ta, Vinca ir broli Juozą. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos 40 
metu atgal ir apsigyveno Ed- 
v ardsvillej.

Waukegan, UI. f Gauta liūd
na žinia isz Lietuvos kad 26 d. 
Sausio, persiskyrė su sziuom 
svietu Fėlikas Evinskas, susi
laukęs 80 metu amžiaus, gy
venantis Kalveliu kaime, Vei
sėju valsez., Seinų apskr. Pa
liko Lietuvoje dideliam nuliū
dime paczia Petronėle, dukre
le Petronėle Janulevicziene, 
Simu Petrą, o czionais Amerike 
simu Feliksą Evinska, kuris 
gyvena Waukegan, Ill. Flori
joną ir ■ Vinca kurie gyvena 
Springfield, UI., ir Kazimiera, 
Newark, N. J., teipgi 20 anūku 
ir du pro-anukus.

fRUMPOS ŽINUTES
Geneva, Italija. — Italiszkas 

laivas “Rex” kuris iszplauke 
isz New Yorko, turėjo pavojin
ga kelione per mares nes ant jo 
likos užmusztas vienas žmogus 
ir 64 pasažieriai sužeisti. Tame 
laike siautė smarkus szturmas 
ant mariu.

Belmont, N. J. — Keturi vy
rai, kurie iszplauke žuvauti Su- 
batoje da nesugryžo ir mano
ma kad visi pražuvo.

Shamokin, Pa. — Pagautas 
butlegerineje skylėje, 300 sva
ru sunkumo Vincas Povilaitis 
likos iszgialbetas per savo, 
draugus po 15 valandų sunkaus 
darbo. Kada ji iszkase, pats nu
ėjo namo. Jis yra žinomas kai
po ‘ ‘Williamas Ham. ’ ’ Karta 
iszšitare in savo draugus, ku
rie ji iszkasinejo: “Jeigu mane 
yisiszkai užgriūtu tai padekite 
ant szitos vietos kryželi ir eiki
te namo. Buvo jis užgriautas 
lyg kaklui.

ISZ CHICAGO, ILL
f Prie 46-tos ir Hanover 

uly., po automobiliaus ratu žu
vo 44 metu Juozas Duimblauc- 
kas, kuris likos užmusztas ant 
vietos. Nelaimingas žmogus gy
veno ant 1836 W. 46-tos uly. 
Paliko paczia Berta ir keturis 
vaikus. Buvo bedarbis.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
'sikrftHzczio. Paskubinkit*!

- PAJESZKAU
- Gero mekaniko kuris galėtu
padėt taka prie loto ant Lietu
viszku kapiniu. Loto ilgis 16 
pėdu. Darbas turi but atsakan- 
cziai atliktas ir bus gerai už 
tai atlyginta. Kreipkitės tuo- 
jaus pas (2t.

Geo. Budrikas, 
Shoemakers Patch, 

Box 305, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam- ( 
do automobilius del Laidotuvių,! 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- į 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78. I 
S20 W. Centre St., Mahanoy City |

APLAIKE DOVANA UŽ PADIRBIMA GERIAUSIO 
SNIEGINIO STOVYLO.

Fiorentina Allen, isz Birmingham, Alabamos, Sniegine 
Karaliene, apteikė dovana Juozą Fogarty, isz Newburg, N. Y., 
isz Delta Tani Delta draugavęs, kuris padirbo geriausia ir pui
kiausia stovyla isz sniego.

............ - <
Asztuonios istorijos a- 

sza Korczaka. zoz puslapiu.... aoc , xjcuucie, iuun.y<,vj», v
No. 132 Trys istorijos apie An-ltiItas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 

glorius isz Valenczijos; Kožnąs dai- l czi° ,k”dyk’o ; Klodas Boba; Kas. ne- 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai | 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.' 

, 64 puslapiai .............................. 20c
No. 141 Keturios istorijos apie s 

Kalvi Paszku; Atsitikimas senam I 
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 istorij os 
apie Dede isz Amerikos; pasaka ma
nu Dzedzes (Dzukiszka); Viena ne
dek teisybes; Iszgydintas; Nedoras 
Dede; Atsigavo; Valkata; Paukszte- 
lis Jezuso; teipgi keletą juoku ir ki- 
tokiu paskaitymu. 48 pus......... 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 klastoris. 4d 
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. 
Da IaiLit • /A »■» n r 4-n l r» 1 

atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mex 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus ku
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-
Keturios istorijos apie!si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 

proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .10c

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

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. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c. 

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

Katalogas Knygų No. 131 Puiki istorja apie Joną- No. 170
sza Korczaka. 262 puslapiu....35c J P’e Barbele; Mokytoja; Velniszkas

No. 132 Trys istorijos apie An-

SZTILIETU GARBE MUSSOLINUI NUO JO KAREIVIU.
Mussolinio sargai atiduoda jam garbe laike penkiolikos 

metu sukaktuviu nuo kada jis suorgamizavojo Juod-marszki- 
nius. Toji sztilietine garbe paeina da nuo Rymiszku ciesorių 
laiku Ryme, kad iszbandyti teisingumą ir isztikimysta savo 
kareiviu kada ciesorius praeidavo pro savo kareivius parody
damas jiems kad jis visai ne yra pavojuje nudurimo.’

į No 100 Tūkstantis Naktų ir 
i Vien: puiki didele knyga. 27 Ari- 
biszkc s istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas paro- I 
uu žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveiksliu, gera

' drūta popiera. Drucziai ir puikei ap- , 
Įdaryta audeklinais iszmargintais vir- ■
szais. Didumas knygos, 914x6% 
colius. Biri ite o nesigailesite. $2.00 j 

I No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- !
kus aprasz mas, didele knyga, 
puslapiu. ;

No. 102 
minaliszkas

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
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 kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................. 25c

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

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

No. 108 Szeszios istorijos apie 
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
kuratoriaus priminimai; Szeparka; 
Pavojinga klaida. Toj paežio j 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: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio; sulaikyt; Girtuoklis 
Jx.rf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu......................................... 15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikįos istorijos apie 
F.antra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- .
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- | Pie Po lalkui! Onytes lan«e: Per ne- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ................................... ....15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir Bziauczius; 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
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 Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

404 
50c 
kri.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

; apraszymas, 202 pus. 35a
Vaidelota, apisaka isz 

puses szimtmeczio, isz-
Su pa-

35c

pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevv; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 

> sias prasižengėlis; Duktė mvlkaker- 
czio. 121 puslapiu .......... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 

| ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Meta' Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.......25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
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 .......................................... 15e

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 minksztais 
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir 
jos preke tiktai........................ $1.59

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 knygele 
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas.................... 50c

No. 191 Visuomet, maldu-knyge
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 ir mer
gaitėms .................................. $1.00

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima kun. Pilausko, su 
nekuriais reikalingais padėjimais. 10c

No. 195 Maldele Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Vieszp. Musu 
Jėzaus Kristaus.......................... 10c

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

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pašibudinimas prie apmislinimo Kan- 
czios Vieszp. Jezuso Kristuso. Kny
gute reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda ...................... 10c

No. 198 Gromata arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kristuso, 
perraszyta isz gromatos rastos grab® 
musu Iszganytojaus Jeruzolime. Už
gyventuose szalyse per katalikus, ko- 
žnas neszioja ta gromata apsiūta in 
puiki ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkaplieri ........................ 5c

No. 176 A-Be-Cela, arba pradžia 
skaitymo ir raszymo, del Lietuviszku 
vaiku ............................................ 10e

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

No. 178 Tikriausias Kabalas ar
ba atidengimas paslapcziu ateites, su 
pagialba kažirom........................10c

No. 179 Tikriausia Burykla, su
dėjo cigonka isz Egipto. Yra tai bu
rykla del vyriu ir moterių..........10c

No. 180 Kvitu knygele draugy
stėms, del iszmokejimo pinigu ligo
niams

No. 181 Kvitu knygele draugy
stėms del kasieriaus nuo sudėtu pini
gu ant susirinkimo.......................25«

No. 183 Naujas Didelis Sapno- 
rius arba iszguldimas sapnu, 160 pus- 

__ lapių su 283 paveikslais, druczial 
25c ' apdaryta kietais audeklineis apdarais 

dabar parsiduoda tiktai už . . $1.09
No. 184 Klausimai ir atsakimai. 

Anglu ir Lietuviu kalbose, del tu ka 
nori iszimti Amerikoniszkas popie- 
ras. Preke tiktai ......................  10c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO,

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

25c

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

No. 169 Septinios istorijos apie 
Dorybe ir Mielaszirdingumas; Pa
skutinis Pinigas; Laisve; Pražuvę 
Miszkai; Apleista Naszlaite; Jeszkok 
aukso szirdyje; Lipe ir vynuoges.- 
Preke .......................................... 25c

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauais Graboriua

Gabiausias Balsamuotojas ::
—_ Geriausia Ambulance —- 

patarnavimas s z i o j
J/ apeLnkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jf.

/Xi na pasirinkimą meta-
TĮ liszku ir kieto medžio p 
ii Grabu. Laidoja nu- Į| 
|| mirelius pagal naujau- || 
|| šia mada ir mokslą. |į
Į| Turiu pagialbininke įR

Jį moterems. Prieinamos JįL
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce Sk

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing StreaQ 

Bell Telefonai 538-J ,
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