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Is z Amerikos
VAIKAI NENORĖJO 

SENO TĖVO
.TURĖJO JIS JESZKOTI 

PRIEGLAUDOS PAS
I SVETIMUS, 
l --------

Yonkers, N. Y. — Augustas 
Zlobeckis, 66 metu, turėjo vilti 
kad ant senatvės turės kur pri
glausti savo žila galvele, tai 
yra, prie savo vaiku. Bet jo vil
tis neiszsipilde kaip sau mane. 
Jo vyriausias sūnūs Mikolas, 
pas kuri senukas gyveno, nuo 
mirties jo paezios, užsimanė 
paskutinius 800 doleriu sueze- 
dintus per sena tęva isz bankos 
bet jam tas nepasiseke todėl 
iszmete sena tęva ant ulyczios 
pasiimdamas bankine knygute. 
Apie pusiaunakti palicija užti
ko tęva verkenti ant ulyczios ir 
davė jam prieglauda kalėjime.

Ant rytojaus senukas nuėjo 
pas jaunesni sūneli su vilczia 
jog gal tasai susimylės ant jo 
bet ir szis atsisakė duoti tėve
liui prieglauda po savo pasto
gių. Tada tėvas kreipėsi in suda 
kad priverst vaikus duoti jam 
prieglauda ir sūdąs nuteisė kad 
kožnas isz vaiku duotu tėvui po 
penkis dolerius ant menesio ir 
senukas rado priėglauda pas 
gerus svetimus žmonis kurie 
senuku rūpinasi kaip savo tėvu.

KINUOSE DA RANDASI 
5,802 AMERIKONAI.

Washington, D. C. — Pagal 
valdiszka apskaityma tai Ki
nuose da randasi 5,802 Ameri
konai kuriems buvo paliepta 
apleisti taji pavojinga sklypą 
bet jie neklauso valdžios. Kada 
kare prasidėjo tarp Kinu ir Ja
ponu, apleido Kinus 5,802 Ame
rikoniszki padonai.

Tieji, kurie ten pasiliko, bu
na tenais ant savo atsakomybes 
ir valdžia apie juos nesirūpins 
nes jie aplaike prasarga in laika 
kad apleisti taji sklypą.

UŽRASZE VISA SAVO TUR
TĄ DEL 9 “DRAUGIU.”
Chicago. — Sudžia Denis J. 

Normoyle užtvirtino palikta 
testamenta mirusio Harry Nott 
kuris mire 13 Kovo szimet, pa
likdamas didesne dali savo tur
to, apie 500 tukstaneziu dole
riu, dėl devynių “szirdingu 
prietelku” kaip apie tai isz- 
reiszke savo testamente. Jo pa
ti aplaike tiktai treczia dali to
jo turto.'

KOŽNAS VYRAS TAIP 
PADARYTU.

Pontiac, Mich. — Prispirtas 
prie paskutinio piktumo kad jo 
paeziule už daug iszduoda pini
gu, kuri in laika dvieju metu 
savo moteriszko gyvenimo su 
juom praleido daugiau kaip 
tris tukstanezius doleriu ku
riuos buvo suezedines ant juo
dos valandos, Jonas Schaaf taip 
inirszo ant savo pacziules kad 
perpjovė jai gerkle su mesinin- 
kiszku peiliu. Po tam nuėjo ant 
palicijos ir apsakė del ko pa
pjovė savo paezia.

LIETUVYS SUSI
DRASKĖ SAVE

DINAMITU /
ISZ RUPESTIES.

Tamaqua, Pa. — Praeita Se- 
redos vakara, Petras Merkevi- 

.ežius, 55 metu, gyvenantis Tus- 
karoroj, nuejas in skiepą savo 
namo, atsigulė ant grindų, pa
sidėjo szmota dinamito ant 
krutinės ir uždege. Szeimyna 
ant virszaus iszgirdus smarkia 
eksplozija skiepe nubėgo pažiū
rėti kas atsitiko ir persistatė 
jiems baisus regėjimas kada pa
mate tėvo sudraskyta ir sukru
vinta lavona. Merkeviczius ne
dirbo per penkis metus ir tik 
ana diena pradėjo butlegeriaut 
anglis ir todėl niekas nedasi- 
prato kad turėjo dinamito na
mie su kuriuom atėmė sau gy
vastį. Nelaimingas žmogus 
taipgi tankiai skundėsi ant ko
kio tai ūžimo galvoje ir gal tas 
ji pristūmė prie tos baisios pa
baigos.

MOTERE NUSIŽUDĖ KAD 
VYRAS JA NEPABUCZIAVO

St. Louis, Mo. — Už tai kad 
Henry Cooper, 30 metu, susipy
kęs su savo paeziule, taji ryta 
ja nepabueziavo kada jis iszejof 
in dftrba, moterėle taip tuom. 
nulindo kad po iszejimui vyre 
atsuko gazinio pecziuko kra
nus, atsisėdo ir lauke mirties. 
Kada jos vyras sugryžo isz dar
bo, rado savo paeziule sedinezia 
negyva. Rado ant stalo laiszke- 
li kuris iszaiszkino jam del ko 
atėmė sau gyvastį. — Kvailiu
ke.
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PRIKALBINO NASZ- 
LE ANT PADAUGI
NIMO SAVO PINIGU

NETEKO 15,500 DOLERIU.

Pittsburgh, Pa. — Du apga
vikai, kurie perstate save kaipo 
mirusio jos vyro “draugai”, 
atėjo pas Mare Seffron’iene, 55 
metu, kuri pirmiau gyveno Ga
ry, Ind., bet dabar gyvena pas 
savo sunu, kuris dirba plieno 
dirbtuvėje. Kokis tai Smith, 
atejas su savo draugu, parode 
jai krepszi kuriame radosi, kaip 
mane, apie 37 tukstaneziai dole
riu, kuriuos ketino padaugint 
su jos pinigais jeigu pinigus 
duosjiems ant spekulacijos. Mo
tore isztrauke visus pinigus ko
kius turėjo bankoj, 15,500 dole
riu, ir padavė juos ponui “Smi- 
thui”. Tasai staigai “apsirgo” 
ir nuėjo pas daktare, palikda
mas krepszi su pinigais kaipo 
gvarancija kad surgysz bet 
daugiau neatėjo pas nelaiminga 
naszle kuri nesusilaukdama ge
ro “draugo”, atidarė krepszi 
su sunum ir rado jame tik senas 
popiėras ant kuriu buvo aprisz- 
ta keturios dolerines bumasz- 
kos.

Mieli skaitytojai gali patys 
dasiprasti kokis buvo padėji
mas naszles netekus ant kart 15 
tukstaneziu ir 500 doleriu. To
dėl insziurenc kompanijos da
bar neiszmoka naszlems visu 
pinigu po mireziai ju vyru nes 
žino kad prie tokiu moterių pri- 
liitnpa visoki 'žalcziai kurie isz- 
cziulptu paskutini centeli bet 
daba'.r moka po paskirta suma 
kožna ųnenesi ant jos užlaiky
mo. '-Į

STUDENTU “FUNES” 
ISZEJO SZLAPEI
PATYS DAUGIAUSIA 

NŪKENTEJO.

Carthage, TU. — Studentai 
ezionaitines Carthage kolegijos 
ana diena norėjo padaryti “fu- 
nes” del vietiniu ugnagesiu, ku
riuos iszszauke nevos ant ug-> 
nies. Kada ugnagesiai suvažia-Į 
vo su gesinanezioms maszi- 
noms, studentai pradėjo juok
tis isz ugnagesiu ir turėjo isz tol 
daug “funiu.” Bet ir ugnage
siai nutarė sau turėti “funiu” 
isz studentu ir duoti jiems gera 
pamokinimą kad isz ugnagesiu 
negalima daryti sau szposu.

Nakties laike ugnagesiai at
važiavo prie kolegijos ir pra
dėjo leidinėt vandeni isz paipu 
per langus kolegijos in kamba
rėlius kuriuose studentai mie
gojo. Tuom kart ugnagesiai tu
rėjo daug “funiu” isz studentu 
tada tieji pradėjo iszbeginet isz 
kambarėliu pusnuogi ir dreban
ti nuo szalczio. Gal atsinores 
studentams prigaudinėt ugna- 
gesius ateityje.

SKARBAS SKEPETAITEJE.
St. Louis, Mo. — Tarp kitu 

paliktu dalyku po mireziai se
nukes Margarietos Corner, ka
da jos egzekutorius testamento 
darę krata jos kambaryje, rado 
sena skepetaite kurioje rado 
vienuolika tūkstantiniu bu- 
maszku. Senuke visados neszio- 
josi tuos pinigus su savim ir 
niekas apie tai nežinojo.

35 ANGLEKASEIISZSIGEL- 
BEJO ISZ KASYKLŲ PO 

EKSPLOZIJAI.

Isz Visu Szaliu
400 DARBININKU 

UŽGRIAUTI.
T s u m ago j, Japan i j a.,—Ke t u- 

ri szimtai darbininku dirban-
fi vario kasyklose, likos už
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NELAIMINGA KOJA,
Nupjauta Koja Turėjo, Nepa

prasta Atsitikima.

LIKOS PAVOGTA KELIS 
SYKIUS.

Lodžius, Lenk.,— Ant ezio
naitines geležinkelio stoties,griauti gyvais per nuslydima,

Komenaishi kalno, kuriame dir-Į turėjo užsiėmimą ant lokomo- 
bo prie kasimo vario. Visa ko- J tivos, kaipo peczkiurys, kokis 
munikacija su kaimeliu likos | tai Motiejus Cziolkosz. Dakta- 
pertraukta toje apylinkėje rai negalėdami jam iszgydyr
ir negalima tikrai žinoti kiek koja, kurioje pasirodė gangre-
darbininku žuvo.

VETRA UŽMUSZE KELIO
LIKA ŽMONIŲ 
FILIPINUOSIA.

Manila, Filipinų Sala.,—Pro 
sala Luzon, prapute smarki vė
tra kuri užmusze 14 žmonių, 
daug sužeido ir padare milžin- 
iszkas bledes. Keli laivai teiip- 
gi likos paskandyti, o keli li
kos iszmesti ant kranto. Szeszi 
žmonis likos elektrikiuoti ka
da dalypstejo elektrikini dya- 
ta.

PAMISZELIS UŽKLUPO 
ANT KARALIAUS.

London, Anglija., — Laike 
apvaikszcziojimo Armistis die
nos, kokis tai pamiszelis kuris 
buvo iszbegias isz prieglaudos 
ta dibna, pribėgo prie karaliaus 
Jurgio, kuris tame laike kalbė
jo in žmonis, apie užbaigima 
kariu ir padarymo svietines 
taikos terp visu vieszpatysicz- 
iu. Pamiszelis pribėgtas prie 
karaliaus, szauke: “Tai mela
gyste ir veidmainyste,—tu tik
rai pasirengineji prie kares ir 
žudyti žmonis! ’ ’ Sargai ir ka
reiviai suėmė pamiszeli ir 
nusiuntė adgal in prieglauda.

M 49 METAS

AMERIKONISZKI VAIKAI 
APLAIKYS ANT KALĖDŲ
DOVANELIU UŽ 230 MI

LIJONU DOLERIU.
New York. — Per ateinan- 

czias Kalėdas Kalėdų Diedukas 
turės tiek darbo per szventes 
kokio neturėjo jau nuo septynių 
metu. Taip pranaszauja dirbė
jai visokiu zoboveliu, kad szi
met tėvai ir kiti iszduos 230 mi
lijonu doleriu ant visokiu zobo
veliu del vaiku. Tarp kitu zobo
veliu randasi ir nepaprastos lė
liukės del mergaieziu kurios 
kalba, geria vandeni, gali kal
bėti ir verkti. Namelei del tuju 
lėliukių yra apszviesti su elek
triku. Vaikai taipgi turės nepa
prastu zoboveliu bet kariszku 
zoboveliu szimet bus mažiau ne 
kaip praeita meta nes fabrikan
tai zoboveliu nenori inkvepti 
kariszka būda del jaunu vaiku.

VAGYS PASIĖMĖ GELEŽI
NE SZEPA SU $15,000 

BRANGENYBĖMS.
New York. — Kada poniute 

Frances Kitchen sugryžo namo, 
pamate kad dingo geležine sze- 
pa (seifą), sverenti 300 svaru, 
kuria pavogė pleszikai, suras
dami ja kamaraitėje. Szepoje 
radosi visokiu brangenybių ir 
papuoszu vertes 15 tukstaneziu 
doleriu. Vagys isznesze szepa 
per Įauga ir per du stogus po 
tam žemyn ugniniais trepais 
(firė-escape). __ ,

NAUJAS VWSKUPAS DEL 
SCRANTON O DIECEZIJOS.
Raleigh, Sr- C. — Rev. William 

J. Hafey, v yskupas ezionaitines 
Raleigh jKatalikiszkos diecezi
jos, iszv'a'žiavo isz czionais in 
Scranton, Pa., apimti Scranto- 
no diecezija, kuria valde lyg 
sziol -^vyskupas paskirtas tuom- 
laikui • Toje diecezijoje buvo 
daugū-ausia Protestonu kurie 
guodepjo ji ir liūdėjo kad juos 
apleidžia. Nuo kada vyskupas 
Hafe-y buvo užemes Raleigh 
diecezija tqi in laika 12 metu 
padnugino Katalikiszkus gy- 
verr tojus nuo 6,000 lyg 12,000, 
pas! tate 31 bažnyczias ir 16 pa
rapijiniu mokslainiu. Jo vieta 
api ms vyskupas Eugene J. Mc- 
Guiįiness, isz Chicagos.

SZUO NURIJO SZIMTA 
j. DOLERIU.
i Albany, N. Y. — Didelis pa- 

ludeiskas szuo, prigulintis prie 
Ml'rs. Edna Gates, nurijo szimti- 
ne .’-dolerine bumaszka kuria bu- 
v<S tik iparsineszus isz bankos ir 
prttdejo ant staluko. Szuo užszo- 
ko^ ant stalelio ir nurijo bumasz- 
kt‘i. Norintis motere szunio gai- 
le įjosi bet jai labiau buvo gaila 
spindinęs ne kaip szunio todėl 
d. ave ji nuszaut ir bumaszka li
ktos surasta viduriuose szunio. 
A . ,nt giliuko numanai buvo cieli 
irj motere aplaike nauja bu- 
m-laszka. ___

o

Princeton, Ind. — Du angle- 
kasiai likos užmuszti eksplozi
joj gazo Kings Station kasyklo
se isz kuriu 35 kiti anglekasiai 
giliukningai iszsigialbejo ir 
gavosi in virszune. Isz kokios 
priežasties kilo eksplozija tai 
lyg sziam raszymui virszinin- 
kai kasyklų neisztyrinejo.

22 LAIVORIAI ŽUVO SU 
SKENSTANCZIU LAIVU.
New York. — Sign olai szau- 

kenti pagialba ,per Graikiszka 
laiva Chandris, buvo girdėti 
ant Atlantiko mariu bet kada 
laivai atplaukė in ta vieta duo
ti jam pagialba, rado tik sze- 
szis laivorius luoteleje, kurie 
apreiszke buk 22 kiti ju drau
gai žuvo laike viesulos ant ma
riu kada laivas nuskendo.

PENKI VAIKAI SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.

Olivet, Mich. — Penki maži 
vaikai sudege nakties laike ma
žam namelyje, kuris kitados bu
vo visztinyczia ant farmos Gor- 
donoRaymond. Nuo kokio tai 
laiko apsigyveno toje visztiny- 
czioje varginga szeimyna Ha
roldo Wiggleworth su penkiais 
mažais vaikais. Vaikai buvo su
lindę in bulvinius maiszus kad 
jiems butu szilta ir kada ugnis 
kilo, negalėjo iszjbegti in laika 
laukan. Tėvas su motina tame 
laike dirbo tvarte su gaspado- 
i'ium.

500 ANGLEKASIU STRAI- 
KUOJE JAU 96 VALAN

DAS PO ŽEME.
Pette Rosselle, Francija.,— 

Penki szimtai anglekasiu dir- 
baneziu Nord Department 
Anglių kasyklosia jau randasi 
96 valandas po žeme, straikuo- 
dami už didesne mokesti. Isz 
viso straikuoje apie 8,000 ang
lekasiu. Draugai siuntinėje 
savo draugams kurie randasi 
po žeme, valgi ir vandeni kad 
iszlaikytu savo užduoti ir ko
voti toliaus.

na, turėjo nupjauti ja auk- 
szcziau kelio. Nupjauta koja 
suvyniojo in skudurius ir pa
dėjo priemenėje, kad galėtu 
ant rytojaus palaidoti ant ka
piniu. 'Tuom laikui atėjo isz 
artymo kaimelio moteriszke 
Agnieszka Kociurfene, ir ma
tydama gulinti ant žemes ka 
toki suviniota, paeziupinejo ir 
pasikiszo po pažaszte ir gryžo 
su savo radiniu namo. Sugry- 
žus namo iszvyniojo, manyda
ma kad tai mesa, bet baisiai 
persigando, kada pamate kad 
tai žmogiszka koja. Suvyniojo 
vela koja ir nunesze atgal kur 
padėjo in ta pat vieta prie du
riu ant žemes. Netrukus einan
tis per kaima tiuias ubagėlis, 
ketino ineiti in ta grinezia, bet 
radęs priemenėje gausia isz- 
malda, visai ne inejo tik pa- 
brukias po pažaste savo rat^i 
apleido kuogreieziausia kai
meli. Ubagėlis nuejas už kal
nelio atsisėdo ir iszvyniojo sa
vo radini, bet ilgai su juom ne- 
pasidžiauge. Nežinodamas ka 
daryti, nunesze in kancelarija 
ir tenais paliko. Valdžia viską 
isztyrinejo, sugražino koja loc- 
nininkui o motere ir ubagas li
kos aresztavotais už vagysta. 
Savininko koja palaidojo, bet 
in sanvaite-laiko pats nuėjo 
paskui ja in kapus.

RADO SENOJE ARMOTOJE 
SENOVISZKUS PINIGUS.
Manzanelo, Kubos Sala. — 

Trys žuvininkai kasdami ojste- 
rius prie pamario Santa Clara, 
iszkase isz piesku dvi senas Isz- 
paniszkas armotas kuriu vidu
ryje rado daugeli senoviszku

VOKISZKAS EROPLANAS 
NUKRITO; 10 UŽMUSZTI.
Berlinas, Vokietija.— De- 

szimts žmonių likos užmuszti 
kada Vokiszkas pasažieiūnis 
eroplanas nukrito artimoje sto
ties Manheim. Priežasties nelai
mes da 'įiedažinota. Isz užmusz- 
tuju buvo asztuoni pasažieriai 
ir du varytojai.

Iszpaniszku auksiniu ir sidabri
niu pinigu ir kitokiu brangeny-' tuotu 
biu turineziu didele verte. Ant 
vienos isz armotu radosi isz-1 
brėžta 1677 metas.

Kubos tiesos priverezia radė
jus senoviszku turtu kad ati
duotu juos in vadžios rankas 
bet žuvininkai likos gausei ap
dovanotais už suradimą tojo 
skarbo kuri badai paslėpė ar- 
motose Iszpaniszki marinei raz- 
baininkai.

ANGLIJA PASIIMS VISAS 
ANGLIŲ KASYKLAS PO 

SAVO GLOBA.
London, Anglija. — Isz prie

žasties visokiu darbininkiszku 
ergeliu, anglija mano perleisti 
byla parliamente kuris duotu,' 
valdžiai paimti po savo globa 
visas anglių kasyklas Anglijoj 
nuo 1 Julajaus 1942 mete. Su
vienijimas tuju kasyklų kasz- 

valdžiai daugiau kaip
332 milijonus doleriu o apie 50 
milijonai butu užmokėta del 
locnininku tuju kasyklų. Kon- 
servativiszka partija pasiprie- 
szins prięsz toki užmanymą ir 
kovos smarkei kad bylas butu 
neinvykdintas. Pagal valdžios 
tvirtinimą tai darbininkai butu 
vienokiai mokami ir angliai bu
tu pardavinėjama pagal nutar
ta viena preke visiems.

ISZ KARISZKO 
LAUKO

JAPONAI UŽMUSZE DU 
ŽMONIS LIGONBUTEJE.
Nanking, Kinai. — Penki 

Amerikoniszki narei American; 
Church Mission Hospital, vos 
iszsigialbejo nuo mirties kada 
Japoniszki eroplanai .sugriovei 
ligonbute ir bažnyczia. Du tar
nai likos užmuszti ir keli sužeis
ti. Narei misijos neapleido savo| 
vietas ir nutarė pasilikti prižiu- 
rineti sužeistus Kinczikus.

RUSIJA ATSZAUKE TRIS 
AMBASADORIUS.

Moskva, Rusija. — Sovietine 
Rusija ana diena atszauke tris 
savo ambasadorius isz Vokieti- 
jos, Turkijos ir Lenkijos o kaip 
paskalai skelbia, tai du isz ju 
likos aresztavoti. In kelis pas
kutinius menesius tai Rusijoje 
likos aresztavoti apie 600 Vo- 
kiecziu kuriuos nužiūrėta kad 
yra sznipais.

Kaip kariszki žinunai prana
szauja tai Japonija gal turės 
kare su Rusija. Badai Japonai 
ketino užklupti ant Rusijos1 
priesz Kiniszka kare bet Japo
nai dabar lauks pakol apmal- 
szys Kinczikus, tada imsis prie 
atmokejimo už padarytas! 
skriaudas per Rusija. Sakoma 
kad toji kare gal prasidės už 
kokiu dvieju inefiTir ketina birt 
ti viena isz kruviniausiu nes 
tarp Japonijos ir Rusijos viesz- 
patauja didžiausia neapykanta. 
Nekurie tvirtina buk Japonijos 
vienatinis pageidimas yra ap- 
kariautie visa balta veisle ant 
svieto ir valdyti visus gyvento
jus koki jie nebutu. O gal iszsi- 
pildys pranaszysta biblijos .kad 
maža vieszpatyste apvaldys vi
sa svietą.

JAPONAI UŽĖMĖ 
SHANGHAJU.

Shanghai, Kinai. — Po užė
mimui szi'os apylinkes, Japonai 
dabar tvirtina, kad ketina ap
valdyti visa Kinija siu jos 400 
milijonu gyventoju, ka jie gei
de padaryti nuo amžių, nes Ja
ponai jau neturi vietos gyven
ti, todėl ryje seile ant teip di
deles vieszpatystes, kuria pa
tys Kinczikai nemoka valdyti. 
Japonai pareiszke europinėms 
vieszpatys’tems, kad nesikisztu 
in ju veikalus nes patys duos 
sau rodą su Kinczikais. Mu- 
sziuosia koki atsibuvo apylin
kėje Shanghajaus, žuvo keli 
tukstaneziai Kinczikiir, ir kone 
tiek sužeista. Daug Kincziku 
adbego jeszkoti prieglaudos in 
svetimtaueziu dali miesto, kad 
apsisaugoti Japoniszkos sker
dynes.

JAPONAI BOMBARDAVO 
AMERIKONISZKA

MOKSLAINE.
Shanghajus, Kinai.,— Trys 

Japoniszki eroplanai mete 
bombas ant Amerikoniszkos 
mokslaines, del merginu. Mok- 
slaine užsidegė nuo bombų ir 
kelios merginos likos užmusz- 
tos ir sužeistos. Amerikoni'sz- 
kas konsulis karsztai luižprotes- 
tavojo priesz toki pasielgimą 
Japonu, kurie naikina svetim- 
tautiszku's turtus.



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
'Ateis valanda kurioje žmo

gus turės skirtis su sziuom svie
tu — turės mirti — nuo to nie
kas neapsisaugos. Kožnas žmo
gus priesz mirti geidžia susitai
kini; su savo Sutvertoju, suda- 
vadyt paredke savo likusi že- 
miszka turtą ir kad jokio erge
lio po smert neturėtu likusi mo
tete su vaikais arba likusis vy
ras.

Kožnas, kuris turi szioki toki 
turteli privalo padaryti pasku
tini testamenta priesz mirti ir 
kam ketina savo turtą palikti 
nes daugeli kartu atsitinka po 
mircziai kad pati turi daug er
gelio, vaikai neužganadinti ir 
užveda teismą už palikta turtą, 
prasideda pesztynes ir visoki 
neužganadinimai tarp szeimy- 
nos, keiksmai ir baimei. Todėl 
kad tokiu neužganadinimu ne
būtu po smert, pasirūpinkite 
isz laiko padaryti paskutini 
testamenta ir kam ketinate pa
likti savo turteli.

Yra tai nemalonus dalykas 
kad žmogui kas primytu apie 
padaryma paskutinio testamen
to nes manoma kad szeimyna 
tik laukia tėvo ar motinos mir
ties. Bet tas neatbūtinai yra rei
kalinga ir turi būti padarytas, 
kuo greicziau tuo geriau nes 
žmogus nėra tvirtas sziadien 
savo .gyvasties ant kurio tyko
ja visokios nelaimes ne tik na
mie bet ir ant ulyczios.

Nekurios ypatos, būdamos 
da gyvos, sako jog paliks tam 
ar tam žmogeliui tiek ar tiek, 
už jo įgera pasidarbavima del 
ju ir už ju gera szirdi bet jei
gu to Jjtera paraszyta ant po- 
pieros tai negali jeszkoti pali
kimo po smert, geros ypatoš 
nes turi būti paraszyta juodas 
ant balto.

Kokis tai mokytas pilozopas 
tvirtina buk apsipacziavimas 
tai kare. Kiti vėla kalba kad 
kare tai pekla. Isz to pasirodo 
kad apsipacziavimas tai tikra 
pekla. Ar ne?..

Kada 'žmogui czionais Ame
rikoj geriausia einasi?

Kada turi gera sveikata ir 
gera darbeli. Kada turi gera ir 
isztikima motere kuri yra neisz- 
laidi ir prižiūri namus ir vaike
lius. Kada priguli in parapija 
ir nesikisza in ne savo reikalus. 
Kada paczedžiai užsilaiko ir 
liuosame laike užsiims skaity
mais nes kuom darbininkas 
szviesesnis tuom laimingesnis.

Girdėjome kad tūlas isz Lie- 
tuviszku kunigėliu czionais 
Pennsylvanijoj nesenei ant pa
mokslo iszgyre(?) laikraszti 
“Saule.” Ir mes turime gana 
materijolo ant iszgyrimo apie 
ta ji “geradeju” ir ateis kada 
gera proga jam užduoti “per 
nosi.” Kaip seni žmones kal
ba: “Kaip tu man, taip asz 
tau.” '

Ant susirinkimo pavieto sli
džiu Jacksonville, Floridoje, su- 
džia Richard Clayborn tarp kit
ko kalbėjo: “Esmių tosios nuo
mones kad daugiau mielaszir- 
dystes czionais reikia ne kaip 
užmaryje. Vienas doleris laz
duotas Amerikoj atnesztu di
desni vaisiu ne kaip deszimts 
doleriu Japonijoj, Kinuose, Af
rikoj, Indijoj ar kitur tarp be
dieviu.”

Puikus tai žodžiai tojo su
džiaus. Kas mums do naudą at-

1SZL1ETUV0Siiėsz siuntimas pinigu del pus 
laukiniu ir ant užlaikymo viso
kiu misijų jeigu turime czio
nais gana pavargėliu kurie rei
kalauja musu pagialbos. Ar-gi 
matome vaisius savo auku Af
rikoj, Kinuose, Indijoj ir 1.1.? 
Geriau szelpkime saviszkius, 
tarp kuriu gyvename ir žiūri
me ant ju vargu kas diena.

Dabar laikas parodyt savo 
duosnuma laike vajaus (drai- 
vo) ant Raudono Kryžiaus ku
ris suszelpe mus laike visokiu 
nuopoliu, bedu, ligų ir bado.

i ------ *------

Cigonka Tauragėje
Pavogė 30,000 Litu

Taurage.,— Sziomis dieno
mis Tauragėj invyko nepapras
ta vagyste. Czigone isz vieno 
turtingo Amerikieczio namo 
pavogus net 30 tukstaneziu li
tu. Pirma czigone atėjus in 
narna, neva burti norėjus ir isz- 
ejus, bet kita syki inlindo kaip 
nieko namie nebuvo ir pavogė 

I pinigus. Czigone suimta ir 
prisipažino, kad 30 tukst. litu 
pavogus, bet vogtu pinigu ne
gražina. A.

Apvogė Numirėli
Alkiszkiiii bažnytkaimy, Ma

žeikiu apsk., nakties laike, Lat
viu kapinėse rastas iszkastas 
lavonas. Piktadariai iszkasia 
karsta atidarė ir visus drabu
žius nuvilkę, numovė pusbacz- 
ius ir kojines. Spėjama, kad 
tai kataliku padaryta isz kersz- 
to.

Žaliajame Kalne
Žmogžudyste

Kaunas.,—Kauno priemiesty 
Žaliajame Kalne, darbininkas 
Pranas Vanceviczius nudure 
siavo darbdavį Kaži Diminski. 
Diminskis turėjo garaža ir tai
sė automobilius, o Vancevicz
ius dirbo pas ji kaip darbinin
kas. Suimtas Vanceviczius 
teisinasi, kad Diminskis nesu- 
molkejes jam algos, todėl jis 
perpykęs jam kaltu smogęs nu
gara. Diminskis mirė vietoje.

Atlaidai po tam
Musztynės

Ukmergės apskrity, Szirvin- 
tu apylinkėj Rugsėjo menesy 
yra labai daug atlaidų: Szv. 
Lauryno, Szv. Kryžiaus, Mato 
apasztalo ir Mykolo Arkangelo 
40 valandų pamaldos. O atlai
duos, kaip neiszgerti. Žmones 
bedavoja, kad valstybine per- 
brangi, reiszkia, reiketu pada
ryti pigesnes. Tai valio in 
krumus. Tik nelaime, kad jau 
samagonszczikams nesisekė, pa 
licija su akcizininku prispaudė 
ir sueziupo bravorėlius Spad- 
viliszikiu vienkiemy, Staszku- 
nisžku kaime, Motejunu kaime 
ir kitus. Reikes už tai pakuta- 
voti, o szeimynos pasiliks uba
gais. Be to, per atlaidus buvo 
daug sužeistu, sužalota ypatų.

Mažam miestelyje, Krieglach, 
Austrijoj, laike kasimo szuli- 
nio, gyventojas Leonard Feh- 
ring rado skar'ba paeinanti da 
isz trisdeszimt-metines kares. 
Tasai skarbas susidėjo isz seno- 
viszku pinigu. Rado jis dvide- 
szimts dukatu isz 1590 ir 1637 
metu, kelis sidabrinius pinigus 
su Arabiszkais paraszais ir ke
liolika Oianderiszku, Szvedisz- 
ku ir Turkiszku pinigu. Visas 
skarbas likos paimtas per val
džia ir patalpytas Viedniaus 
muzejuje. Valdžia puikiai atly
gino žmogui u'ž suradimą tokiu 
senoviszku užlieku.

Artimoje Binbogha kalnu, ar
timoje Yarpuz, Turkijoj, gyven
tojai parodineja del pribuvusiu 
keleiviu in taja aplinkine, ne
paprasta kaina ant kurio vir- 
szunes sėdi rodos iszkalta per 
žmogiszka ranka motere, rodos 
kad ji audžia.

Apie taji kalneli ir motere se
ni žmones pasakoja szitaip:

Daugeli metu adgal gyveno 
darbsži mergina kuri buvo la
bai mielaszirdinga ir gaila jai 
bifro paszvensti trupinėli laiko 
ant maldos. Mergina verpe ir 
verpe Re pasilsio, nuo ryto lyg 
vėlybai nakeziai o ir net szven- 
tadieniais nepaliove austi.

Senesni kalnuocziai eidami 
ant Misziu, primindavo mergi
nai kad kas Dievą negarbina, 
tam Dievas neprigialbsti ir ne
palaimina jiems darbuose bet 
mergina neklauso tuju praser- 
gejimu ir verpe nuolatos szven- 
tadieniais.

Viena diena o buvo tai dieno
je didelio atpusko, visi žmones 
skubino in bažnyczia bet var
ginga mergina nuolatos verpe. 
Kas tik praeidavo pro grineze- 
le, primindavo jai kad paliautu 
savo darba bet mergina tik at
sakydavo: “Esmių varginga 
todėl turiu dirbti kad galeeziau 
užsidirbti ant pasogo. Dievas 
ant manes už tai ne pyks. Ko
dėl man nedave turto kaip ki
tiems? Ausiu toliaus pakol pas
kutinis žmogus iszeis isz baž- 
nyczios.”

Žmones, girdėdami toki atsa
kymą, Dievo-baimingi kalnuo
cziai 'žegnojosi isz baimes o 
mergina szandijo isz ju ir audė 
toliaus. Ratelis burzgejo ir 
burzgejo o varpai skambino ir 
skambino. Ant kart sutemo. Ki
lo baisi vėtra kuri sugriovė jos 
grinczele ir ja pagriebė ir nune- 
sze ant tojo kalno su jos rate
liu. Vos tai atsitiko, vėtra po 
tam ąpsimalszino, saule pasiro
dė isz už debesiu o gryžtanti 
žmones isz bažnyczios nemate 
ne grinezios ne verpėjos bet pa- 
temino ja suakmenijusia sedin- 
czia ant kalno.

Daug vandens upeje prabėgo, 
perejo amžiai, subyrėjo kalnai 
o suakmenijusi mergina vis sė
di ant kalno kaipo prasarga 
žmoniems kad 'be Dievo palai
minimo žmonių darbas eina ant 
niek.

TAI MANO SŪNŪS
Buvo tai 1806 metas.
Ant Sasko pleciaus Varszave 

kunigaiksztis Juozapas Pania- 
, tovskis peržiūrinėjo vaiska lai- 
jke Varszavines kunigaikszfys- 
tes. Labai gražiai tada iszrode 
Lenku vaiskas. Aplinkui Sasko 
pleciaus stovėjo daugybe Var- 
szavos gyventoju kurie žiopso- 
josi ant puikiu raiteliu. Taja 
diena kunigaiksztis Juozapas 
Paniatovskis peržiūrinėjo szva- 
dronus ulonu, idant persitikriiit 
apie mitrumą vyru kurie ketino 
pristot prie gvardijos Napoleo
no.

Tarp daugybes glitu ulonu 
vienas jaunas aficierius patrau- 
kinejo visu akis ant saves. Bu
vo tai miklus vyrukas, augsz- 
tas ir puikaus veido. Norints da 
visai jaunas o jau buvo aficie- 
rium ir turėjo ant krutinės kry
žių.

Sznabždejo žmones visaip 
apie ta puiku aficieriu. Vieni 
kalbėjo jog ta kryžių aplaike 
prie raszymo — kiti klausinėjo 
apie jo pravarde.

Bet niekas jo nepažinojo.
—-Tai gal kokis didelio pono 

sūnūs, kalbėjo vienas.
—Tai kraujas augszto gimi

mo, — matyt tuo jaus — kalbėjo 
antras.

O patogus aficierius sėdėjo 
tuom laik ant savo arklio, lauk
damas paliepimu kunigaiksz- 
czio Juozapo.

Sztai netoli, isz tarpo žmonių 
pasirodė pora mužiku, vyras su 
motere kurie temino akyvai ant 
kareiviu. Mužikas, žilas kaip 
obdlis, sulinkęs, melsva sermė
ga ir kepure keturkampe su žilu 
baronėliu, apsijuosęs su raudo
nu szaliku, žiurėjo su dideliu 
užsiėmimu ant glitu. I

Stovinti szale jo motere taip
gi jau senyva, su szviesium an- 
daroku, su raudona skepeta ap
sigobus insižiurejo in ta puikų 
aficieri ir pasziauke:

— Brangus Dieve..! tai ma
no sūnūs! '

— Ka tu zauniji, žmona! -į- 
tare persigandęs mužikas, bbt 
ir jis dirstelejas in veidą aficie- 
įlaus, pasziauke: — Jonukas, 
Jonukas! mano sūnūs! Jonu
kas!

Aficierius akis insmeiges in 
kunigaikszti, kurio lauke pa
liepimu, sudrėbėjo iszgirdes 
tuos balsus mužiku.

Motere isztiesus rankas da 
garsiau paszauke:

— Mano sūnūs!.. Jonukas...
Aficierius atsigryžo in juodu, 

pabalo, svarstė valandėlė bet 
kada ju akys susitiko, nusėdo 

Stebėtinai yra padalintos ge- 
i adejystes szio svieto: vargszai 
turi mažai; ubagai nieko; tur- 
cziai turi už daug o užtektinai 
— neturi ne vienas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

;■ , - r . „ .y

jis nuo arklio ir pasiskubino pas 
mužikus. Paemes rankas jų
dviejų su graudumu pabueziavo 
ir net lyg keliu pasilenke.

Tame užgrajino muzika. Vais
kas judinėsi. Aficierius pasivė
lino ant savo vietos o adjutan
tas pulko nusztruopavo ji užra- 
szydamas in knyga.

Jenerolas Tiszenis, kaipo sze- 
fas sztabo kunigaikszczio, va
kare paklausė kunigaikszczio:

— Kaip nusztriopuot aficie- 
liu kuris glitoj būdamas, nuszo- 
ko nuo arklio kad pasveikinti 
tėvus ir tai laike peržiūrėjimo 
vaisko per pati kunigaikszti?

— Atimk jam szoble — atsa
ke kunigaiksztis, — kaip tiesos 
vaiskavos reikalauja. Priesz 
pat piet pristatyk szoble pas 
mane ir jam prisakyk idant pri
būtu pas mane.

Taip stojosi. Vargszas Jone
lis, aficierius tas pats ant kurio 
visi laike akis insmeigtas laike 
parodos, likos nubaustas už tai, 
jog perzenge vaiskavas tiesas.

Ant giliuko toji bausme trum
pai tęsęsi. Kada vakare jam pa
sakė jog turi stot rytoj priesz 
pat kunigaikszti Paniatovski, 

| su baime jis nusidavė. Kuni- 
I gaiksztis malonei ji pasveikino 
i . J Iir tarė:

— Musztyneje kareivis turi 
apie viską užmirszt ir tiktai tū
li pildyt paliepimus. Paroda, 
vienok, ne yra musztyne ir jei- 

| gu tu del meiles tėvu sulaužei 
Ivaiskavas tiesas tai esi labai do
ras žmogus.

Kaipo perdetinis, paženkli
nau del tavęs bausme už peržen
gimą bet kaipo tavo tautietis ir 
kaipo brolis, paduodu tau ranka 
kaipo geram sunui kuris nesi- 
sarmatino savo tėvu mužikėliu 
ir visu akyvaizdoje pabueziavo 
rankas ju, todėl busi mano adju
tantu.

Na ir Jonukas, sūnūs mužiko, 
likos paženklintas ir vėliau da- 
stojo labai augszto dinsto vais- 
ke.

O Varszave ilgai, labai ilgai 
apie ta aficieriu neužmirszo 
kaip jis žiliems tėvams rankas 
pabueziavo. Visi verke isz susi
graudinimo ir savo vaikams ta 
pasakojo ant paveizdos.

Tai-gi Dieve! O ežia, Ameri
koje, tankiai duodasi matyt 
kaip sūnelis, neturėdamas da 
dvideszimts metu, pastojas pra
smirdusiu sporteliu nuo tėvu 
kreipėsi ir da vadina juos 
“kreizi.” Ne dyvai, juk tai 
tamsuneliai, jie da akli szuny- 
cziai kurie nuo gimtos dienos 
nepražiurejo — ir badai span
giais pasiliks lyg smert.

ANT PARDAVIMO.

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—8—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRJE ST.

MAHANOY CITY, PA.

NAUJA MALDA-KNYGAj

“Jėzus
Mano Pagelba
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —t—

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant vi&u 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis. '

❖

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

♦

Labai paranki knyga d<gl 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
i

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,1 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A,

Turcziai Nesigaili
Vargszo

Prieszais gulinti kraszta upes 
davėsi girdėt verkentis riks
mas. Nutukus motere, tamsiai 
apsivilkus, po baltu parašomi, 
bėgiojo pakraszcziu upes szauk- 
dama garsiai: Skensta! Gelbė
kit! Jis skensta!

Aplinkui nebuvo nieko, pa- 
krasztiniai gyventojai pietujo. 
Po valandėlei visur pradėjo ati- 
darinet langus, languose pasi- 
i ode iszgazdinti veidai. Biednas 
žmogelis užimtas priesz valan
da kasimu, iszbego ant balso o 
paskui ji jo pati. Sodauninkas 
ponstvos N. szoko in luoteli, už
dengdamas su ranka veidą nuo 
saules, pradėjo dairytis aplin
kui kas dėjosi.

Motere isz kitos puses upes 
su baltu parašomi neperstojo 
szaukt:

— Gelbėkit! Jis skensta! Gel
bėkit !

— Ak, Dieve mano! — kalbė
jo sodauninkas, nesijudindamas 
luotelyje.

Ant veido jo iszsipyle prakai
tas, užsidegė visas, žiurėjo in 
visas sza'lis; vienlaik, vienok 
abejo jam ant mislies jog jeigu 
mestusi in vandeni gelbet sken- 
stanti tai ir pats gali prapult. 
Per dvi pėdas nuo jo biednas 
žmogelis žiurėjo in visas szalis 
ir paszauke pertraukeneziu 
balsu:

— Matau galva! Juodi plau
kai ! Taip, taip! O, kas per ne
laime!

Ir neklausant paezios kuri ji 
norėjo sulaikyt, greitai nusi
metė nuo saves marszkinius ir 
paantrino paskui agradn'inka: 
Dieve mano Dieve!

Szaukimas moteres pervere 
szalcziu visus ten esanezius ku
ri nuolatos'dejavo ir szauke pa
gelios.

Adbego jau ir guodoti visoj 
aplinkinėje ponstva N. Matyt 
buvo jog visi buvo atsitraukia 
nuo pietų: vaikai ju da turėjo 
žiurstukus ant kaklu. Poni N. 
drauge su vyru pradėjo praszyt 
sodauninko:

'— Eikie Juozai! Eikie kuo- 
greieziausia!

Tuo tarpu biednas žmogelis 
jau buvo luotelyje, užtraukė sau 
drueziau juosta ir paantrino su 
juoku:

— Eikie Juozai! Eikie kuo- 
greieziausia!

Pati biedno žmogelio verke 
szaukdama:

— Neleiskite mano vyro! Ka 
jis daro? Gali prigerti Ka ji ap
eina toji ponia?!

Ponas N. atriszo luoteli, pats 
inszoko in ji, pagriebė iii ran
kas irklą ir pradėjo isz visu pa- 
jiegu varytis in ta puse kur toji 
motere su baltu parasonu sto
vėjo, kuri beveik jau iszrekt ne
galėjo nuo nuolatinio riksmo. 
Biednas žmogelis buvo pasiren
gęs kožnoj valandoj inszokt in 
vandeni.

—■ Drąsiai! — paszauke po
nas N., —- jau nupllaukem nuo 
kraszto!

— Dieve, — szauke sodaunin
kas, — galva jau prapuolė ant 
keiro, ant keiro, ten kur van
duo sukasi. — Ak!

Davėsi girdėt pliauszkimas 
vandenio, kantrybes biednas 
žmogelis jau neteko, ilgiau jau 
laukt negalėjo ir mėtėsi in van
deni. Nuo kraszto, mm kurio 
priesz valanda nuplaukė, davė
si girdėt balsas paezios kuri 
iszkelus rankas in virszu szau
ke :

— Gryžkie, Jonai! Ka darai? 
Gryžkie!

Jis vienok plauke vis tolyn ir 
tolyn, kas karta iszmesdavo isz 
burnos vandeni, jau kaip tik lai
kėsi ant virszaus vandens; tai 
pasineria, tai vela in virszu isz- 
kyla.

Žole didele jam perszkadina. 
Suriko jis užkimusiu balsu pas
kui mostelėjo in virszu pora 
kartu rankomis, — Dieve gel
bėk! — paszauke ir prapuolė 
vandenyje.

— Pagelbos! Pagelbos! — 
duokit kuogreieziausia!— szau
ke ponas N. ir nutirpo visas. 
Iszgazdintom akimi žiurėjo in 
sodauninka kuris su ilga szatra 
jeszkojo po vandeni. Motere su 
baltu parasonu jau szaukti nu
stojo. Nutirpus kaip akmenine 
žiurėjo in sukanti vandeni kur 
biednas žmogelis prigėrė. Bied
no žmogelio pati apalpus nuo
latos szauke:

— Gryžkie! Gryžkie! «
Biednas žmogelis jau dau

giau visai nepasirodė. Ant tusz- 
czio ponas N. su sodauniriku su 
szatra jeszkojo toje vietoje kur 
biednas žmogelis prapuolė. 
Tuojaus da daugiau atsirado 
luoteliu ant vandenio ir visi 
jeszkojo bet jau buvo ant tusz- 
czio. Ant vieno luotelio pati 
biedno žmogelio rankas laužy
dama szauke:

— Asz jam sakiau... Jis ma
nes neklause... Bet negali but 
kad jis prigėrė!.. Ponas N., pa
ilsės jeszkojimu atkreipė luote
li in ta szali kur toji motere su 
baltu parašomi stovėjo. Ji nuo
latos stovėjo kaip suakmenejus.

Tos moteres niekas nepažino, 
nebuvo ji isz tenais. Kada po
nas N. buvo taip toli nuo jos 
kad galėjo jo baisa iszgirsti, nu
siėmė nuo galvos kepure ir dre- 
baneziu balsu paklausė:

— Poni, o kas per nelaime! 
Dvi afieros ant kart! Tas nelai
mingas, tėvas vaikeliu, pa- 
szvente savo gyvastį idant isz- 
gialbet žmogų kuri...

Motere tylėjo nuolatos. Nusi
stebėjas ponas N. paantrino:

— Tai gal buvo gimine po
nios? Vyras... gal sūnūs?..

Motere vis tyli.
Ponas N. kalbėjo toliaus:
— Biednas žmogelis buvo 

sveikas. Matyt dabar suvalgė 
pietus ir kraujas užliejo jo sme
genis... Tas pats galėjo atsi
tikti ir su ponios... su tuom.. .■ 
su ponios gimine.

— Tai nebuvo mano gimine; 
lai buvo mano szuniukas! — at
sake ant galo motere ir greitai 
nuėjo szalin nuo kraszto, turėjo 
vienok iszgirsti baisa perveren- 
ti visiems szirdis, likusios nasz- 
les:

— Jos szuo!.. Tai buvo jos 
szuo!. ■.
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Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5^t coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie- 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



Mahanoy City, Pa.© SIERATELE
Viename kaime ant slenks- 

czio grinczios sėdėjo trijų metu 
mergaite ir verke, o j! kaip ji 
gailiai verke. Dideli aszaru la
užai ritosi isz mergaites akeliu 
ir krito ant purvinu marszkinc- 
liu, o dar purvinesniu mergai
tes kojų. Isz sopulingu lupu 
veržėsi graudus verksmas. — 
Mamute, mamute! imk Onute, 
imk! — kartojo mergaite, žiū
rėdama priesz save toli, tary
tum norėdama tenai pamatyti 
savo miela motina. Bet motina 
neiszgirsta szauksmo, pabu- 
cziavimu neiszdžiovins aszaro- 
t o veido, motiniszku apsikabi
nimu nepralinksmins nūliudu- 
sios mergaites. Jos motina guli 
ramiai su sudėtom ant krutinės 
rankom, apklota geltonoms 
pieskoms; nepakels savo numi
rusios galvos kad ateiti su pa- 
gelba savo mergaitei kaip tai 
seniau būdavo. Bet gal jos czys- 
ia ir palaiminta duszia su vėjo 
paputimu atlėkė isz ano svieto 
ant žemes ir susilaikė prie savo 
vaikelio nes nuliudusi mergai
te palengva nusiramina, asza- 
ros perstoją byrėjusios o mažos 
esybes mislyse persistato nese
niai praslin'kusio laiko paveiks
las. .. Mato szvaria iszbaltinta 
grinezia su moliniais puodais 
žudineziu kvietku ant langu 
baltai aptaisyta lova o prie jos 
marga lopszeli kuriame taip ra
miai miegodavo; mato iszbalu- 
sia miela esybe, szvariai apsirė
džiusią, su szviesiais plaukais 
ir akimis: auczia dar pabuezia- 
vimu saldybe, szilta apsikabini
mą. .. Tai jos matule, jos tikra 
matule, — o ne ta su juodais 
plaukais ir piktom akimi, krik- 
szto tėvo pati kuri nuolatos ant 
jos rėkia, ja tankiai ir plaka. 
Jos tikra matule jai niekados 
jokio nesmagumo nepadare, — 
mielai ant ranku nesziojo', pienu 
kasdiena pene jo, szukavo, prau
sė ir sudėdavo rankeles, moky
dama poterėliu. — “Matule! 
Kur mano motinėlė?” klausia 
pati saves Onute ir atsimena ja 
sau gulinezia ant lovos su per- 
simainusiu veidu ir dar sopulin
gai dejuojanezia. Po tam mato 
ja su uždarytom akimi ir sudė
tom rankom ant krutinės; kai
mynai paguldė ja naujon juo- 
tlon vygen kuri visai nesiubavo; 
aplinkui uždegta žvakes ir lem- 
pukes taip kad Onute prie tos 
juodos vyges negalėjo prisiar
tinti. Ir atėjo daug žmonių, ver
ke, giedojo ir reke kad mergai
te isz 'baimes net po suolu pasi
slėpė isz kur ja tik kurna isz- 
irauke ir paėmus ant ranku ėjo 
paskui vežimą ant kurio mamy
te gulėjo ir taip nuvažiavo arti 
bažnyczios pas dideli darža kur 
labai daug kryžių pristatyta. 
Tenai in duobe matule inleista 
ir geltonomis pieskomis užberta 
b ja, nepaisant verksmo ir besi- 
metymo, krikszto tėvas paėmė 
in glebi ir veže per miszka toli, 
toli net iki tai grineziai kur jai 
buvo labai bloga, taip liūdna 
kad jai net kas skauda.

— Asz noriu pas mamyte! No- 
riu pas mamyte! — szaukia vai
kelis ir nuo slenksczio atsisto
jas, eina su isztiestom ranku
tėm prie vartelių norėdama pa- 
siliuosuoti isz to nemalonaus 
namo ir keliauti toli motinos 
jeszkoti. Bet vartai ir varteliai 
uždaryti; visada juos uždaro 
idant vaikas isz kiemo negalė
tu iszeiti. Tiktai 'žvirblelis per

tvora perleke ir nulėkė miszko! 
pusėn. O! kad Onute galėtu but 

. tokiu paukszteliu ir galėtu taip 
lekioti. Ir vėl jos akeles aszaro- 
mis prisipildo, veidelis traukosi 
o lupos szvapa nuolatini skun
da: — “Noriu pas mamyte.”

Tuo tarpu atidaryta vartai ir 
per juos inejo krikszto tėvas, 
pažiurėjo in mergaite, pašilėm 
ke, apszluoste jai aszarotas ake
les, sugloste suveltus plauke
lius, paėmė ant ranku ir nusine- 
sze pirkiom Tenai atrasta paga
minti puisrycziai del vyresniu o 
ant suolo stovėjo pilnas Kliu
dąs pieno su kosze, kas -buvo 
skiriama vaikams.

Jau du bernaieziai, poros ir 
penkeriu metu stovėjo prie tu 
pusrycziu ant suolo ir smagiai 
valgė pieną su kosze. Vaiku tar- . 
pan krikszta-tevis pastato Onu- . 
te, indejo jos rankuten szauksz- 
ta ir tarė lipsznu balsu: “Val
gyk, Onute,.nes tai pienelis nuo 
tavo karvutes.”

Ilgai nelaukė iszalkusi siera- 
tele. Su užsiganedinimo nusi- 
szypsojimu tuojaus griebėsi už 
darbo ir iszmintingai gynė savo 
valgio dali nuo bernaieziu kurie 
ja muszdami su szauksztais per 
burna norėjo atstumti nuo suo
lo. Bet Onute to visko nepaiso, 
narsiai gynė savo užimtos vie
tos ir norints aplieta pienu ir 
apdrabstyta kosze, dalaike ant 
savo vietos kol nesužibo bliudo 
dugnas su maliavotom kviet- 
kom.

. Gaspadine su neapykanta 
žiurėjo in ta vyro globa del sie- 
ratukes, bet žinodama jo neat
mainoma būda ir jau pripratus 
sutikti su jo valia, tylėjo, tiktai , 
smagiais judėjimais ir. grietu 
tylėjimu apreikszdavo savo ne
užganėdinimus savo mislia pa
sižadėdama atsakaneziame lai
ke nubausti nemylima mergai
te už toki'atkaklu su jos vaikais 
susilyginima. Bet gaspadorius 
nuolatos Onutei ateidavo pagel- 
bon, kada jai reikėdavo su vai
kais valgyti. Matydamas ja su
sivėlusią, purvinuose ir suglam
žytuose drabužiuose, tarė su 
iszkalbejimu paežiai:

— Kodėl Onute priesz vaka- 
rykszczia nedelia negavo szvie- 
žiu drabužiu, taip kaip ir kiti 
vaikai? Pilna skrynia visokiu 
drabužiu paliktu jos motinos, 
turi svirne, tai kodėl to vaiko 
negali aprengti ?

— Neturėjau laiko — atszove 
moteriszke, — pakanka užsiė
mimo su savaisiais vaikais, kad 
ežia dar turėtum, svetimus 
liuobti...

— Juk su tavo valia Onute 
pasiėmiau pas save. Buvai 
linksma kada su ja sykiu gavai 
melžiama karve ir kitokius da
lykus; prižadėjai valka globoti 

• o dabar ji taip apleista kad sar- 
■ mala priesz Dieva ir žmones, 
! kurie jos sieratyste labai giliai 

atjauezia. Žmones mato tos 
mergaites nuoskauda ir dabar 
visaip kalba.

— Asz nieko neatboja apie 
žmones ir ju kalbas o vaikas 
man vistiek nusipriklino kad 
ant jo negaliu pažiūrėti. Nuo
latos verkia, dienomis ir nakti
mis, kad net grinezia skamba ir 
ilgiau negalima iszlaikyti; viso
kis palikimas su ja paimtas ne- 
užmokes už ta susigraužimą, 
koki nuolatos keneziu su tuo ne- 
apkeneziamu iszdykeliu. Tegul 
kas kitas ja sau glamonėja o

“SAULE”

A, B, C ir D KVADRUKAI APVAIKSZTINEJA 
SUKAKTUVES SAVO GIMIMO DIENOS.

Szitie kvadrukai, sunelei Pilipo Perricone, isz Beaumont, 
Teksu, kada užgimė, buvo užvąrdytais tiktai su litaroms A, B, 
C ir D per daktara kuris juos priėmė ant svieto asztuonis me
tus adgal. Po kokiam tai laikui tėvai juos apkriksztino vardais, 
pagal litaras, Antanu, Bernardu, Caroliu ir Donaldu (nuo kai- 
reses lyg deszinei). Sztai visi keturi stovi prie pyrago kuris li
kos pakeptas ant apvaikszcziojimo ju gimimo dienos sukaktu- 
viu.

man duok ramybe su tuo užkly
dėliu.

Pasakius tuos žodžius, jau
niausia savo sūneli ant ranku 
paėmė ir, trenkus duris, isz 
grinczios iszejo sau in darža.

Nepaisydamas paezios piktu
mo, gaspadorius, sulaikęs vy
riausia savo dukteri, jai liepe 
Onute nuprausti ir szvariai ap
rėdyti.

Gera ir susimylejimo pilna 
Mariute su noru iszpilde tėvo 
paliepima. Nuprausė Onutei su- 
terszta ir suodina burniuke, 
paskui purvinas rankeles ir ko ■ 
jeles, suszukavo geltonus, susi
vėlusius ir jau seniai szukuotus 
plaukelius, aprengė mergaite 
czystais marszkinukai^ ir .po 
tam. -apvilko •rulbit*ž.-rf^||jti'.i! 
ant galo jos gražu, bet iabyii nu
liudusi veideli pabucziavp. Po 
tam apsukus jos galva su skepe
ta, kad apsaugoti nuo' liepos 
menesio karsztu saules sjindu- 
liu ir matydama kad tėvas po 

' nakeziai nuilsės beganant jau- 
czius rengiasi gulti, liepe-Onu- 
1 ei ramiai bovytis o ,pati rengė
si iszeiti laukan kad padėti mo
tinai jos darbe,

Kad tuo tarpu su trenksmu 
durys atsidaro ir vaiku būrelis, 
vadovaujamas trylikos metu 
Karoliuko, inpuola grinezion.

— Mariute, Mariute, pavelyk 
mums pasiimti užboneli.

-r O man puodeli pajeszkok!
— Man nors maža bliudeli 

duok!
— Einame miszkan uogauti! 

— rėkia linksmai vaikai ajpspi- 
te vyriausia seserį.

— Miszkan, miszkan! ir asz 
noriu miszkan! — atkartojo 
paskui juos Onute, pamaezius 
vaiku linksmumą ir mislydama 
miszko atrasti savo miela moti
nėlė.

— O tau ko tenai? — suriko 
Karčiukas. — Uogų rinkti ne
moki ir dar vilkas gali tave pa
griebti.

— Arba kirmėlė inkasti — 
pridūrė Katriuka.

Kirmėlė ir vilkas mergaites 
nebaugina nes ju niekados savo 
gyvenime nemate ir apie tuos 
sutvėrimus visai negirdejo: jai 
vilku yra tas, kas ja paėmė nuo 
mamytes o kirmel —- juoda mo
teriszke kuri ja musza. O juk už 
miszko randasi tasai daržas su 
kryžiais kur mamyte palaidota; 
tai-gi, verkdama sako: — Asz

■ noriu miszkan, asz eisiu misz-
■ kan, asz eisiu miszkan.

Tuszczias verksmas, dykas 
reikalavimas. Niekas nepaiso 
ant sielvartaujanezios mergai
tes. Vaikai pasiėmė sau viso

kius indelius, iszbego isz grin
czios ant ulyczios — ir uždare 
vartelius eina miszkan juokda
miesi kad prisirinks sau saldžiu 
uogelių.

Maryte, negalėdama sura
minti Onutės, isznesza ja ver- 
kianezia ant kiemo idant savo 
riksmu nepabudintu tėvo, pati- 
gi lengvai perszokus per tvora, 
eina per darža pas motina, kuri 
kanapes ravėjo.

Onute pasiliko viena aptver
tame aplinkui kieme. Kaipo 
pauksztelis uždarytas ketkoje, 
taip ji trankosi aplinkui tvoras 
ir klabina vartelius norėdama 
pasiliuosuoti isz to nesmagaus 
kalėjimo. Bet varteliai drueziai 
uždaryti, tvora auksžta o ji ma-;

gele! — szaukia tada Jievute, 
traukdama isz tvoros Onute.

Dykas tasai darbas! Lotga
lis ja drueziai laiko o mergaite 
ne savu balsu dar arsziau rėkia. 
Bet Jievutes butą sumanios 
mergaites, gal truputi iszdyku- 
sios ir ji mokėjo sau duoti ro
dą su. tvoromis nes ji ne syki 
per jas laipiodavo kada jai pri
sieidavo pavagiliauti saldžiu 
vyszniu kaimyno sodne. Pamis-, 
lino, greitai aplinkui apžiurėjo 
tvora ir nužvelgė kad vienas 
tvoros kuolas supuvęs ir jau 
mažai ka laikosi; taipgi ta kuo
lą tol sukinėjo ir ji kratė kad’ 
ant galo ji isztrauke ir su juomĮ 
lotgalli pakele. Pasiliuosavus. 
Onute iszkrito isz tvoros ant 
smileziu ir perverto vagoeziu, 
vienok dabar atsirado nuo se
niai pageidaujamoj sau laisvėj, 
tai-gi iszejo isz tos didžiai sau 
neapkeneziamos pirkios ir kie
mo.

Jievute, būdama neapsako 
mai iszdidi, kad jai nusisekė 
paliuosuoti vaika, glosto dabar 
sierateliai galvele, szluosto 
žiursteliu jos apsiverkuses ake
les, smiltuotas rankutes ir bur- 
niuke klausinedama jos, kokiu 
budu papuolė in tuos slaistus. 
Bet Onute neleidžia dykai laiko 
apsakinėjimams ir net dekavo- 
ja Jievutei už tai, kad ja iszgel- 
bejo isz tu slaistu ir tuojaus 
kuogreieziausiai keliu skubina
si in miszka.

Nebagele bėga, kaip greit ga
li nes bijosi kad kas isz kriksz- 
ta-levio szeimynos jos nepavy
tu ir nesugrąžintu adgal. Dar 
mato isz tolo einanti vaiku pul
keli, kuri veda Karoliukas; bet 
Onute in tuos vaikus visai ne
žiūri; net mislys apie saldžias 
uogeles jos galveles neužkre-

rankutėm isz visu savo šylu 
vartelius stumia, ant lotgaliu 
kabinasi, norėdama juos per
laužti— tvorai ir varteliams 
suaugės žmogus nieko nepada
rytu o apie maža mergaite nei 
kalbos nėra. Onute vienok vis 
vilties nemeta, užeidama isz vi
su pusiu. Ant galo viename tvo
ros gale pamato didesne skyle. 
Kuogreicziausia inkemsza ton 
skylen savo galvele, džiaugda
mosi kad nors galės pamatyti 
isz tolo kelia, einanti in miszka. ' 
O gal jai pro czionai bus galima 
visai isz kiemo iszeiti? Vaikelis 
bando, su sunkenybe persprau- 
clžia viena rankute bet toliau ne 
isz vietos pasijudini negali. No
ri dabar iszlysti atgal — negali
ma, galvele jai instrigo Vaike
liui ežia labai nesmagu, lotgalis 
skaudžiai spaudžia kakla, spau
džia peti ir tiesiog veržiasi in 
sprandą. Onute veltui stengėsi 
iszeiti isz tu slastų o kad jai tas 
nepasiseka, ji pradeda verkti ir 
paskui vis labiau rėkti. Bet jos 
riksmo niekas negirdi; arti jos 
nieko nėra nes žmones užimti 
laukuose darbais o krikszta- 
tevis miega.

Ant laimes tai-gi tuo paežiu 
laiku isz miszko gryžta su pilnu 
uzboneliu uogu Jievute, kaimy
nu duktė ir ežia pat pamato sie- 
rateles nesmagu padėjimą.

— O tu ežia ko inlindai? No
ri gal pasismaugti? — klausia 
pastatydama užboneli ant že
mes ir bėgdama pagelbon ver- 

; keneziam vaikui.

miszka po f dm net^gž mj^žko 
kur darželyje tarp krykiu ilsisi 
matule, pridengta geltonom 
pieskom. Mergaite drąsiai inei- 
na miszkan nesibijodama nie
ko. Juk visuomet eidavo per 
miszka ir jai tenai nieko blogo 
neatsitikdavo. Už tai-gi ir Onu
te ineina miszkan drąsiai ir žen
gia pirmutiniu atrastu takeliu, 
mislydama kad kožnas kelelis 
arba takelis mislijamon vieton 
nuveda. Kaip kada suklumpa 
ant iszsivertusiu isz žemes szak- 
nu medžiu bet tuojaus pasike
lia ir skubinasi toliau. Nieko ne
sutinka bet kur tai toli girdi vi
sokius balsus. Nuo tu balsu toli 
prisilaiko — nes jeigu sutiktu 
kaimo vaikus tai ja dar atgal 
galėtu paimti su savimi o ji tuo 
laiku nori bėgti toli, net pas 
mamute.

Ėjo mergaite ilgai kad paga
lios nutirpo jai kojeles. Tai-gi,! 
atsisėda sau prie kelio ir žingei
džiai aplinkui temijasi in viso
kius daigius. Koki tai augszti 
medžiai! net sprandeli skauda 
norint tu medžiu virszunes pa
matyti. Ant vienos puses gra
žus pauksztelis su snapuku me
di kalinėja, net po visa miszka 
atbalsis skleidžiasi; antras 
pauksztelis iszleke isz krumu ir 
nulėkė prp mergaites galva to
lyn; ant storos medžio szakos 
sėdi voveriuke su iszkelta pasi
putusią uodega ir su loputemis 
sau gražiai varto buziuka, jesz- 
kodama jame grūdeliu ir iszme- 
tydama isz snukuczio grūdeliu 

Bet Onute neatsako nieko tik- žievele. Onute žiūrėdama in ja 
atjauezia bada ir su džiaugsmu 
pamato aplinkui auganezias ir 
nunokuses žemuoges. Nusiski
na viena uogele, antra, treczia, 
deszimta ir paskui tas gardžiau 
uogeles rinkdama vis toliau ei
na tankumynan.

------ TOLIAUS BUS-------

tai nuolatos rėkia ir taip tarp 
lotgaliu trankosi kad Jievute 
net persigando, nežinodama 
net kas tai mergaitei atsitiko. 
Jievute persigandus nori bėgti 
bet jai gaila taip vaika palikti 
be jokios pagelbos.

— Iszlysk-gi, iszlysk, neba-|

I SOCIALES APSAUGOS
KLAUSIMAI IR 

ATSAKIMAI

Skulkino paviete du brolei, 
Gyveno broliszkoj sutaikoj, 
Pas viena ant burdo buvo, 
Kuris dvi dukreles turėjo, 
Abudu in viena insimylejo, 
Ir vienas ant kito piktumą 

turėjo.
Karta taip vyresnis užpyko, 

Prie jaunesnio priszoko, 
Per langa laukan iszmest 

norėjo,
Kiti ji sulaikė tai negalėjo, 
Kada vos jau neiszmete, 
Kiti už vaikino pagriebė,

Per nakti kozoje už tai sėdėjo, 
Niekas jo nepasigailėjo, 

Belos negavo, 
Lakupe dejavo.

Ant galo brolis pasigailėjo, 
Kad prova eitu, nenorėjo, 
Vyresnis brolis net kojas jam 

bueziavo,
Ba vyrueziai didele baime gavo, 

Kasztus užsimokėjo,
O ir ugadu užfundyt turėjo, 

Pinigus paskolino,
Ir namines užfundino.

* * *
Du draugai anksti atsikėlė, 

Guzutes gerai iszsigere, 
Szaudykles pasiėmė, 

Papyszkyt in girraite nusidavė, 
Ketures mylės kelio padare, 

Net ant farmu nusivarė, 
Lapia pamate, 

jKaraule apstatę,

telejo, 
Lape vis krutėjo,

Bet nelaime atsitiko, 
Savo dranga pataikė,

Tas isz skausmo voliojosi, 
Visu Szveritu szaukesi, 

Sziadien ligonbutej gydosi, 
Isz žaiduliu laižosi,

Ir kaip tasai strielczius apsi
žiūrėjo,

Tai ne lape ten gulėjo, 
Tiktai jo draugas stenėjo.

* * *
Žemiau paduodu kelis pamoki

nimus del sporteliu: 
Auksinis pinigas,

Tai puikus daigias, 
Gardžiausias valgis, 
Pajus ir szolderis, 

Geriausias ginklas tai peilis, 
Stiklas ir butelis,

Siutą steliuota turekie, 
Už ji kriaueziui nemokekie, 
Žiedus ant pirsztu užsidek, 

Bukie teisus, isz pažiūru žiūrėk,

Senatvės Pensijos Vientik 
Biedniems-Seniems.

Kl. —Asz dabar gyvenu Flo
ridoj bet mano namai isztikro 
j New Yorko valstijoje. Mano 
trys vaikai sziek tiek duoda 
man pinigu pragyvenimui, 
klausiu tamstų ar asz galiu pra- 
szyti senatvės pensijos?

At. — Senatvės Pensijos duo- 
, damos tik po atsargiu isztyri- 
nejimu ir tik biedniems žmo- 
niems. Seni žmones su vaikais, 
kurie tėvus gali užlaikyti, skai
tomi netinkami gauti senatvės 
pensijų. Beveik visu valstijų in
statymai — ir ju 'tarpe randasi 
New Yorkas — laiko, kad sūnūs 
ir neisztekejusi duktė yra atsa
komi už tėvu užlaikyma jeigu 
turi isz ko juos užlaikyti. Bet 
jeigu senųjų vaikai negali, tar
pe saves, duoti jiems suma lygia 
su valstijos pensija, tai valstija 
prides prie ju sumos. Sakyki
me, kad New Yorko valstijoj 
vidutine pensija yra nuo 
iki $40. in menesi. Jeigu vaikai ** 
negali duoti daugiau ka‘ $24. 
in menesi, ju tėvu užlaJ^Ooi, 
tai valstija kitus pride

PensijonieriausIX,as-
Kl. — Asz noriu ar bur

tas žmogaus, kuri..° lat
ves pensija, eina ^ai kuo
met jis numirsz;

At. — Galdt^ngia« af- 
sakyti tamstą .‘Q3a feigu 
butum padau J Va^joj 
gauni pens? Uri^JG ke- 
iini ffauti PeilsW in- an gauti^ 
statymai , _
senatvės JP

Pinigu neezedyk, 
Savo uždarbi karezemoje 

padek,
Teisybe nekalbėk,

Tarp apszviestunu tylėk,
Niekam gero neduok, 

Visados meluok,
Jeigu ka neturi tai pasivogk, 

Dora žmogų iszjuok.
Ant tikybos kaip szuo lok, 

Lupa savo brazduok,
Kad neturėtu ant ko snarglis 

kabot,
Nepaliauk ant bažnyczios 

kovot,
Juk melstis nereikalauji, 

Jeigu nuo Dievo pinigu 
negauni,

Pacziuotis nereikalauji,
Ba merginos doros už paezia 

negauni,
Tiktai pravarde permainykie,

Ir lupa nebrazduokie,
O tada puikei gyvensi, 

Kol ant elektrikines kėdės ne 
pateksi.

duodaKaikurioa valstijos 
pensijas tik kada aplikantas pa
veda jo turtą valstijai. Kitos 
valstijos pavėlina asmeniui ku
ris gauna senatvės pensija, tu
rėti — ir laikyti — turto iki 
$3,000 vertes arba daugiau. Ke
liu valstijų instatymai sako kad 
valstija turi instatymiszka tie
sa prie viso turto kuri pensijo- 
nierius palieka. Ta tiesa pa
prastai yra tiek pinigu kiek 
pensijonieriui buvo iszmoketa 
su nuoszimcziu nuo 3% iki 5%. 
Kaikuriose kitose valstijose in- 
statymas duoda valstijai insta-i 
tymiszka tiesa prie viso mirusio 
pensijonieriaus turto apart jo 
“homestead.” Dar kitose vals
tijose, valstija turi instatymisz
ka tiesa prie pensijonieriaus pa
likto turto tik jeigu turtas vir- 
szija paskirta suma pinigu — 
paprastai $2,000 iki $3,000 — 
kas laikoma paliuosuota nuo in- 
statymiszkos tiesos.

Sociales Apsaugos Taksai ir 
Naminis Darbas.

Kl. — Asz namie parsineszu 
ir atlieku savo darba. Ar mano 
algos turi būti užrekorduotos 
ant sociales apsaugos sanskai- 
tos?

At. — Taip. Darbininkai, ku- 
lie atlieka industrialiszka dar
ba savo namuose yra darbinin
kai tos kompanijos kuriai jie 
dirba, taip pat kaip asmenys 
kurie fabrike dirba. Jie ir ju 
darbdaviai turi mokėti taksus 
kuriuos reikalauja Sociales Ap
saugos Aktas. —F.L.I.S.

anstabdo
I“i11* PERSZALIMA 
HKK irKARSZTI
H iLJB pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Noaini laaxai. Gausit aptiekoae 
Bandykite “Rub-My-Ti»m” linimentq
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SAULE

ŽINIOS VIETINES

— Margarieta, szesziu me 
tu dukrele Frano Traskaucku, 
626 E. Mahanoy Avė., iszsilau- 
že sau rankute .puldama namie, j 
Mergaite likos nuvežta in Ash- 
lando ligonbute ant gydymo.

—’ Diena 28-ta Novemberio, 
vietine Szv. Vardo Draugyste 
apvaiksztines savo antras su-Į 
kaktuves, Szv. Juozapo svetai
nėje. Jonas A. Navickas ir kun. 
A. Degutis isz Shenandoah, kal
bės taji vakara, apie naudingu
mą tosios draugystes.

—■ Ana diena lankėsi ponas 
Pranas Baceviczius su sunum 
Juozu, isz Shenandorio, su rei
kalais ir prie tos progos atlan
kė “Saules” redakcija, su rei
kalais.

— Utarninko diena visi gro- 
matnesziai po visa Amerika isz- 
neszios blankas del bedarbiu 
kurias kožnas turi iszpildyt ir 
sugražinti ant paczto kad val
džia žinotu kiek czionais ran
dasi bedarbiu ir del ju pasirū
pint darbus.

t Pranciszka, mylima .pati 
Stepanavicziaus, 339 W. 

•jyiaha-Py Avė., mirė staigai na- 
iriie, paeita Ketverge dieno, po 
•piet, a'i 1-ma valanda. Velio
ne sii’S'oki tai laika ir turėjo 
-vilti paikimo, rūpinosi savo 
szeRuY1 ii- naminiu darbu, 
•plekas ‘Įliejo ]<acĮ motere 
viduti^1 žiaus įai,p greitai 
apleistu a, pa]įkl(}ama ga
vo loy^Sikelius ir nuliū
dusi vyr‘ Pranciszka bu
vo f°a^01id0 motere, su 
yožuu XGaoasikailbedavo, 
ir k-O^ua® ra .20(jeiį. Ve
lione p° einosi Stanke- 

o-u vieziute pasvįonczįu

Mahanoy City, Pa.

Katalogas Knygų
No 100 Tūkstantis Naktų ir 

Vien; puiki didele knyga. 27 Ari- 
biszkc > istorijos. Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas paro- 

j do kad žmonėms ji labai patinka. 704 
. didelu puslapiu, 150 paveiksliu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta

' colius.
I No.

404 
50c

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 pacziuojas. 76 puslapiu. ..29c

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

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

No. 139

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

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa-

Trys istorijos apie Už- Czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
puolimas Totorių; Baltas Vaidutis, Slaptybe gymimo mumisie Dievo mv- 
Atmokejimas kunigo. 47 pus... 15c Įgy jame atsigymimo; Metai 

No. 140 Keturios istorijos apie I sįu atsitikimu; Nusiminimas 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 

e szalna. I 
20c ' 

apie |
senam į mU(j0 pas]aptys; Du Mokiniu; Kami 

Smakas jr jsz(javineti pinigus. 45 puslapiu. 15e 
No. 174 Trys istorijos apie Ku

nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi... 3Ė>®

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

47 pus.. .15c |št> Jame atsigymimo; Metai Svarbiau- 
i seno jau

nikio. Suvirę 100 puslapiu.......... 25c
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 

Mariu; Sruolis is-Z Lietuvos. 68 
puslapiu ......................  15<e

No. 173 Tris istorijos, apie Tal-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas kri 

35c 
isz eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. I 

64 puf lapiai . n''“
No. 141 Keturios istorijos 

Kalvi Paszku; Atsitikimas 
dvare; Geležinis vyras; f 
Nikitas. 61 puslapiu ................... 15c

į No. 142 Trys istorijos apie Pa- 
i 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-

isz 
pa- j 
35c

ORINIS KUNIGUŽIS SKELBIA EVANGELIJA ISZ ORO.
Szitas Protestoniszkas knnigužis insitaise sau eroplana ir lekia pas savo parapijomis 

kur tik juos užtinka ir skelbia jiems Dievo žodi. Yra tai Rev. Al Waer, isz Whittier, Kaliforni
jos. Jau aplėkė daugeli vietų kur dvasiszkieji negalėjo atvažiuoti bet jis tuomi yra užgana- 
dintas kad gali platinti per orą evangelija.

— Vajus (draivas) ant 
rinkimo auku del Raudono 
Kryžiaus jau prasidėjo, Au
kokite kiek galite nes gali a- 
teiti diena, kurioje ir jus reika
lausite suszelpimo nuo tos 
mielaszirdingos drauguves. 
Rinkėjai jau eina per stiulbas, o 
kas aukauja doleri, tas buna 
nariu Raudono Kryžiaus.

— Moterėles jau baigia sa
vo metini czystinima namuose 
o elektrikiszki kromai ir kom
panijos teipgi rengėsi ant ap
garsinimo savo nauju iszrasitu 
eletrikiniu lempukiu, kurie 
stengėsi užvesti geresnia szvie
sa namuosi'a del žmonių, kurie 
myli vakarais skaityti. Mete 
1934 prasidėjo vajus ant geres
nes szviesos namuose ir tame

^.1 ’ftįr111 <p^irdt|ž5ta/
Zxfoiat redy-TL , . • ' „,o. , Oo- <Trakiu

ooje, LietuvojfPribuvo in Ame
rika 1913 mete ir in trumpa lai
ka po tam isztekejo pergyven
dama Mahanojuj 'beveik visa 
savo amži. Paliko dideliam nu
liūdime savo vyra Mikola ir se- 
kanczius vaikus: sūnūs Mikola, 
Edvardą ir Alfonsą ir dukteres 
Pranciszka ir Emilija, kaipo ir 
pus-sesere Mare Poleskiene isz 
Beaver Falls, Pa. Laidotuves 
atsibuvo Panedelio ryta, 9-ta 
vai., su bažnytinėms apeigoms 
Szv. Juozapo bažnyczioje prie 
kurios velione prigulėjo. Gra- 

Jrius Traskauekas laidojo.

S. lempukiu, o mete 1935 par
duota 669,803, o jau 1936 mete 
parduota tuju pagerinta lem
pukiu net 1,069,379. Tos lem
putes yra padirbtos pagal nau
jausia iszraditaa, duoti tinka
ma szviesa namuosia ir del 
skaitymo. Kožnas krominin- 
kas parduoda taisės lempukes 
I.E.S., o jeigu nežinote kur 
jas pirkti tai nusiduokite in 
pirmutini Pennsylvania Power 
and Light kompanijos kroma.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

----------o------ ---

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

lakstantis Nakta

Nudžiugo ne tik Moreos 
ir New Bostono gyventojai bet 
ir nekurie Malianojiecziai kad 
Moreos kasyklos pradėjo dirb
ti Panedelio ryta po nauju var- 
du.kaipo Morea Coal Co., .kurios 
prigulėjo prie Dodson Coal Co. 
Kasyklas paraudavo j o Pasq uo
lius A'ndonizzio, isz Pittstono, 
kuris taipgi turi ir kitas kasyk
las. Apie 600 darbininku pra
dėjo dirbti, kurie buvo sustoja 
nu,o Labor Day, nuo kada tai 
toji kompanija likos apszaukta 
susibankrutinus. Bus tai tikra 
Dękavones Diena gyventojams 
tujų dvieju kaimeliu.

SHENANDOAH. PA.
— Nedėlios vakara dukre

les Helena ir Monika parengė 
suprize parte 'del savo tėvelio ir 
motinėlės, Jokubu Baraucku, 
kurie apvaiksztinejo savo 38 
metus vedusio gyvenimo sukak
tuves. Tame vakarėlyje dalyva
vo tik artimiausi gimines kurie 
vėlino ponstvai Barauckams 
sulaukti sveiki ir laimingai 
auksiniu sukaktuviu.

■f Nedėlios vakara, 8-ta vai. 
mirė namie gerai žinoma moto
re, naszle, Gertrūda Dranginie
ne ant 1214 E. Centre uly. Gra- 
borius Traskauekas užsiėmė 
laidotuvėms.

Philadelphia, Pa.—Lietuviu- 
Amerikoj Paszialpinis Kliubas 
i engia szoki vakare, Seredoje, 
24-ta Lapkriczio (Nov.) 1937, 
svetainėje po adresu 2854 Win
ton St. Kliubas užkvieczia vi
sus pribut nes inžangos tikietas 
tik 25c. Szokiai prasidės 
valanda vakare.

8

KOTELYJE.

— Kard Parte laikyta Ne
dėlios vakara Szv. Juozapo 
svetainėje per vietine S.L.A. 
211 kuopa, buvo labai pasek-

Pakelevingas. — Kiek kainuo
ja pas tave nakvyne?

Gaspadorius. — Penkesde- 
szimts ceritu.

Pakelevingas. — Asz turiu 
tik 40 centu, liepk mane pabu
dint už tuos 10 centu ankseziau.
e

minga ir daugelis 'žmonių buvo 
susirinkia. Daug .puikiu ir nau
dingu dovaneliu buvo iszdalin-' 
ta del laimėtoju kazyriu loszi-Į 
me. g; į:i

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

audeklinais iszmargintais vir- 
Didumas knygos, 914x6%i 

Pirkite o nesigailesite. $2.00 
101 Kapitonas Velnias. Pui-

I kus anrasz. mas, didele knyga, 
puslapiu. 

No. 102 
minaliszkas apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
i pirmutines puses szimtmeczio, 
J imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

No. 106 I'—— '.j—, -ri- | 
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 paezioj 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 paezia 
Tabakierka; Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti; Pasaka apie arklūka-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- 

i iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
1 saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
1 Jtjf is; Galinga ypata galybe meiles; 
' Raganis! ’ . azdė,e; Boba kaip ir vi

sos bobos Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi Įiasakaitymai 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. 20e
No. 113 Penkios istorijos apie 

Burike ii 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. 

, No. 115 Puikios istorijos 
, 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 
sveikatos ir .pasisekimo jusu Ponas ir sziauczius; Isztikimas su- 

‘ rus; 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.. .15e

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

No. 120 
kas isz girrios ir Ant nemuno. 
puslapiu .

No. 121 
Vaiki jozai; 
ikialbtojas.

No. 123 
Stebuklingas zerkolas; _________

grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-! 
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei- ' 
gonus. 45 puslapiu

No. '24 Dvi istorijos apie Dvari-1 
ne Pan_ 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 brolel

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE 8ZITA KNYGA

Gerbemasie Tamistal:-
sluncziemoe 

Tūkstantis 
kuria tariu

Penkios istorijos, apie ’ j0 0 maluninkas pabėgo; Stebuklinga

Sulaukiau nuo jusu 
mano vardu knisa 
Naktų Ir Viena” ui 
szlrdingą aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukstantu 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir ■ma
giai praeina. Asą visiems llnkėczlat) 
kad nusipirktu tokia knyga kalį 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes j* 
įkaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsztl ir visokį rupescilai nors 
ant valandėlės apsitraukia. s

8u pagarba, A. ŽOKA8.
Dv. Palazduony*. 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

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 pus...........15c

150 Keturios istorijos apie 
akmenoriaus; Klara; Nuspre- 
Ant kiek užlaiko moteres pa-

61 puslapiu....................... 15c
151 Penkios istorijos apie 
Szvilpikas; Pas merga; Gra-

Dvasiszkos ir kitokios knygos

Yra tai ketvirtas iszdavirnas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonoms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA.. U.S.A.

BALSAI MUSO
SKAITYTOJU

Gerb. “Saules” Redyste:

Prisiuncziam $4.50 Money 
Orderi už laikraszti “Saule” 
in Lietuva, kuria noriu užra- 
szyti savo sesutei ir szvogeriui 
Zabitams. Asz manau, kad bus 
geriausia dovana del J u. Kada 
‘Saule’ praszvieczia ju namely,

pralinksmina juos ir suramina, 
užmirszta vargus ir liūdnas 
valandas skaitydami teip gra
žias ir pamokinanezias pasa
kas. Turėdama vilti, kad dau
giau musu Lietuviu užsiraszys 
“Saule,” linkiu Jums laimes,

JubelejaiDS mete, pasilieku ,su 
guodone,

Mrs. Ona Juszkauskiene, 
Philadelphia, Pa.

'8j

-J

ANGLIJA STATO DIDELI LAIVA.
Pirmutinis paveikslas naujai statomo pasažierinio laivo 

per Cunard White Star kompanija, kuris sziadien yra žinomas 
kaipo No. 1029, bet vėliaus bus pakriksztytas kitu vardu. Lai
vas yra dirbamas Birkenhead, Anglijoj. Bus tai vienas isz di
džiausiu laivu kokis kada buvo padirbtas Anglijoj.

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............................$1.50

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

No. 190 Vainikėlis, katalikiszka 
maldu-knygele, mažiausia knygel® 
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas....................

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. lOo

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

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

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas 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 grabe 
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 ................................................ 10c

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

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

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..........................25e

I No. 183

No. 
Duktė 
stasis; 
slapti.

No. 
Vaitas
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 ...... t............................ 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. 46 
puslapiu ......................  15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
2§'c Kapitonas Stormfield danguje; Pa-

. begele; Kas-gi isztyre; Prigautas va- 
aPl0!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, mes 
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# 183 N^jag Didelis Sapno-

No. 163 Penkios istorijos apio ! rius arba iszguldimas sapnu, 160 pus- 
Dvi istorijos apie Valu- Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; > lapiu su 283 paveikslais, drucziai 

gg Lozorius; Narsi mergina; Užvydus | apdaryta kietais audeklineis apdarais 
. .15c , vyras. 137 puslapiu.............. 25c ■ dabar parsiduoda tiktai už .. $1.00 
apie Trys Į No. 164 Septynos istorijos apie Į No. 184 Klausimai ir atsakimai, 

Ap- Jurgis Skautukas; Ergelei Pono Mor- Anglu ir Lietuviu kalbose, del tu ka 
15C kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;

Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
• ? Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 

P5C Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
. ■ už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 

didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.

i Susideda isz 122 puslapiu .... 25c. 
Į No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus....................  Ine

j No. 168 Devynios istorijos, su 
j paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
'Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
j 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-

Trys istorijos
Iszmintinga rodą;

63 puslapiu....
Septynios istorijos apie

Sidabrinis

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.........15»

25c

nori iszimti Amerikoniszkas popie-
ras. Preke tiktai ......................... 10c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY CITY. PA., U.S.A. ’

ku skaitymu. Apie 100 pus.........25c
No. 169 Septintos istorijos apie 

Dorybe ir M.'elaszirdingumas; Pa
skutinis Pinigas; Laisve; Pražuvę 
Miszkai; Apleista Naszlaite; Jeszkok 
aukso szirdyje; Lspe ir vynuoges. 
Preke ............    25c

C. F. RĖKLAITIS
Mahdnojaut Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* t: 
I Geriausia Ambulance . 

patarnavimas s z i o j 
apelmkeje. Bile ko- C v 
kiam laike; diena ar M, 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tf

Grabu. Laidoja nu- |!

mirelius pagal naujau- l|

šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke K
moterems. Prieinamos Jįprekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

_  Bell Telefonas 538-4 ____ _
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