
k. Skuczas - Box 134

THE LITHE ANL1 N SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 
circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00
I’n Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.

W. D. BOCZKOWSKI - CO., |
MAH ANO Y AND A STRS., MAHAN OY CITI, PA. U. S. A. t

No. 17 z unretfEo at tuk hihanoi citi, pa.. \ 
\PO8T.0FfICK AS SECOND CLASS HAIL HATTEBJ

Isz Amerikos MANE KAD TĖVAS
MIEGA

MAHANOY CITY, PA., UTARNINKAS, 28 VASARIO 1939 (TUESDAY, FEBRUARY 28, 1939) Wm.D. and Victor L. ■ocikowakl, Publishers 
E. IT. Boczkowski, Editor.

APLEISTA
MERGINA

----------------------

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULI’" ’ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

I
 Prenumerata: Suvienytose Vaistuose. $3.00 Metams; J

Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams J

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
j W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
| MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. *

Wl 50 METAS

NELAIMINGI 
PINIGAI

PATI PABĖGO, VYRAS ISZ 
RUPESTIES SUSIDRASKĖ
SAVE DINAMITU KADA 

NETEKO TURTO.

Franklin, Kanada. — Oliver 
Chelton, kuris gyveno su trimi 
vaikais, pabucziaves kožna, at
sisveikino su jais ir iszejas isz 
namu in artimus krūmas, pasi
dėjo kelis szmotus dinamito ant 
krutinės ir susidraskė save ant 
šamotu.

Chelton gaude mariose vė
žius ir 'gyveno laimingai su sa
vo szeimynele bet jam nubodo 
tokis gyvenimas ir ėmėsi prie 
darbo kuris jam atnesztu di
desni pelną ir lengviau. Pradė
jo szmugleriuot Kanadiszka ga
ižute naktimis iper rubežiu. Tu
rėjo giliuki kad ji sargai nesu
gavo ir in kelis metus dasidirbo 
gana puikaus turtelio.

Paeziule Cheltono pastojo 
“didele poniute”. Pradėjo rė
dyta in iszilkus, deimantus, kai
linius ir puikiausiomis szlebe- 
mis ir ant galo užsimanė jau
nesnio vyruko. Kada vyras at
važiavo isz Montrealiaus, kur 
buvo nuvažiavęs su reikalais, 
nerado savo pacziules tiktai 
laiszkeli kad ji iszvažiavo ant 
vakacijos su “geru draugu” ir 
nežino kada sugryž namo. Chel
ton sėdo in automobiliu ir lei
dosi paskui pabėgėlė bet va
žiuodamas per smarkiai likos 
sulaikytas ir aresztavotas. Isz 
sarmatos ir rupestie's atėmė sau 
gyvasti baisiu budu palikda
mas tris sieratelius.

SUBADĖ PACZIULE LEDI
NIU PIKIU IR SUPJAUS

TĖ JA SU PEILIU.
Reading, Pa. — Kada Tamo

szius Traczyk nuėjo ant gelež- 
kelio stoties tiksle iszbegimo 
isz miesto, palicija ji sucziuope 
ir uždare kalėjime už tai kad 
subadė lediniu pikiu ir supjau
stė savo paeziule Morta mirti
nai. Per kėlės dienas Tamoszius 
slapstėsi nuo palicijos bet ant 
galo likos susektas ir uždary
tas saugioj vietoje. Dure jis jai 
su peiliu in szona bet tasai su
lūžo tada panaudojo piki. Mo- 
tere likos nuvežta in ligonbuti 
kur randasi mirsztancziam pa
dėjime. Priežastis tojo pasiel
gimo buvo ta, kad motere nuo
latos ant jo užsipuldinejo kad 
jis neduoda jai užtektinai pini
gu.

11 METU MERGAITE PA
GIMDĖ 4 SVARU KŪDIKI.
Wilmngton, Del. — Czionai- 

tineje ligonbuteje pagimdė ke- 
turiu svaru kūdiki vienuolikos 
metu mergaite Della Nolter, ku
ri lankėsi in mokslaine. Jauna 
motina ir sūnelis yra sveiki. 
Mergaite geidžia sugryžti pas 
tėvus ir užsiimti iszauginimu 
savo kūdikio. Mergaite neisz- 
duoda tęva kūdikio norints 
daktarai ir palicija visaip ja 
prispyrinejo.

MERGAITES UŽKLOJO NE- PAGIMDĖ KŪDIKI APLEIS-
GYVA TĘVA MANYDAMOS 
KAD JIS MIEGA; NELAI

MINGOS SIERATELES.

Erbdale, N. Y. — Graudinga 
atsitikima turėjo szitas mieste
lis apie kuri kalba netik gyven
tojai szio miestelio bet ir visa 
aplinkine, kurie labai susigrau
dino.

Sztai dvi dukreles naszlio 
Martino Feltono; turinezios 
.penkis ir septynis metus am
žiaus, atėjo pas kaimyną labai 
persigandę ir verkenezios. Mel
de jo kad eitu su joms namo ir 
pabudintu ju mieganti teVeli 
kurio negali pabudyt isz miego. 
Tėvas gulėjo ant grindų kuk- 
nioje. Devynių metu sesute nu
siuntė jais pas kaimyną o ji pa
siliko prie “mieganezio” tėvo.

Kada kaimynas Fredas Bas
com atėjo, pamate savo dranga 
gulinti ant grindų ir gerai pri- 
sižiurejas mieganeziam, persi
tikrino kad jis yra negyvas. 
Kada apie tai pranesze mergai
tėms kad j u tėvas yra mires ir 
jau beveik asztuones valandas 
yra negyvas, mergaites isz di
delio gailesezio kad j u tėvelis 
yra mires, praėjo graudžiai 
verkti kad net kiti kaimynai 
subėgo pažiūrėti kas atsitiko. 
Buvo tai graudingas reginys. 
Mergaites neturi motinos nes ji 
mirė keli menesei adgal. Geri 
kaimynai priėmė jais pas save.

Mergaites manydamos kad 
tėvas miega, padėjo jam po gal
va kėlės paduszkas ir užklojo 
su kaldra kad jam butu szilta. 
Daktaras apreiszke kad tėvas 
mirė ištaigai szirdies liga.

PRAKEIKIMAS SESUTES 
ISZSIPILDE.

Jennings, La. —■ Nepaprastai 
atsitiko nelaime czionais pas 
farmeri Quentin Brenton. Jo 
sesuo, atėjus pas ji, pradėjo 
jam iszmetinet apie tėvo palik
ta turtą kuri jis visa užgriebė 
ant savo naudos, neduodamas 
jai ne cento isz palikimo. Ant 
galo sesuo užpykus paszauke: 
“O, kad tu užspringtum, kad 
mane taip nuskriaudei ir apga
vai, su penkiais mažais vai
kais. ’ ’

Tame laike Brenton valgė 
pietus. Insidejas szmoteli mė
sos in burna, radosi jame ma
žas szmotels kauluko kuris in- 
strigo jam in gerkle ir užsprin
go. Jo vaikai mėtėsi ant savo 
tetos ir baisei ja sumusze už to
ki velinima bet brolis mirė li
gonbuteje in kėlės minutas po 
nuvežimui in ja.

ANTRAS DVYNAS GIMĖ IN 
58 VALANDAS PO PIRMAM.

Allentown, Pa. — Sūnelis ir 
dukrele gimė del Harold Farns
worth’o pacziules, 58 valandas 
vienas po kitam, Szirdies Jė
zaus ligonbuteje czionais. Pir
mutinis gimė sūnelis 12:30 va
landa Panedelio ryte o jo sesu
te atėjo paskui ji 10:57 valanda 
ryte Seredos diena. Motina ir 
kūdikiai sveiki ir gyvens.

TOJE BAKŪŽĖLĖJE ANT 
KALNO IR PAAUKAVO 

SAVO GYVASTĮ.

Godard, Geo. — Apleista nuo 
visu žmonių, mažoje bakūžėlė
je, pusiau sugriuvusioje, ant 
czionaitinio kalno, 20 metu mer
gina, Jane York, likos surasta 
negyva su savo nesenei gimu
siu kūdikiu — prispaustas prie 
szaltos krutinės savo mirusios 
motinėlės.

Jos motina karsztai spyrėsi 
kad valdžia isztyrinetu ir nu
baustu jos suvadžiotoju kuris 
buvo priežastim jos motinisz- 
kumo ir liūdnos pabaigos.

Palicija isztyrinejo kaltinin
ką kuris buvo pirmutinis kuris 
užtiko lavonus savo suvadžio
tos mylimos ir kūdikio bet pali
cija laiko jo pravarde slaptybė
je kad aplinkinei gyventojai 
nepadarytu jam nektaizine par
tija.

Badai jis pats nuveže mergi
na in taja bakūžėlė ant kalno 
kada pasirodė jos padėjimas ir 
ketino atvežti jai daktara bet 
apie tai užmirszo ir neiszpilde 
duoto žodžio.

Mergina mirė nuo kraujate- 
kio po pagimdymui kūdikio. 
Daktarai yra tosios nuomones 
kad ji buvo negyva per 16 va
landų pakol jos lavona surado.

TĖVAI IR BURDINGIERIUS 
MARINO VAIKUS IR APIE 
JUOS VISAI NESIRŪPINO.

Ridertown, Mich. — Ignotas 
Wyka, 44 metu, jo pati ir bur
dingierius Tamoszius Malek, li
kos uždaryti kalėjimą už gir- 
tuoklysta kuri traukėsi kėlės 
dienas.

Kaimynai susimylėdami ant 
ju vaiku buvo priversti pa- 
szaukti palicija ant užbaigimo 
tosios girtuokliszkos puotos 
nes vaikai nuo keliu dienu, ne
turėdami ka valgyt, jeszkojo 
maisto pas kamiynus o per tris 
dienas nenusiėmė nuo saves 
drapanų. Gyvenime tosios gir
tuokliszkos traices rado visus 
girtus vienoje lovoje ir turėjo 
nuvežti in kalėjimą.

Vaikai likos atiduoti in pa
vieto prieglauda del apleistu 
vaiku nes tėvai ir burdingierius 
likos nubausti ant szesziu me
nesiu in kalėjimą už. nepadoru 
pasielgimą ir apleidimą vaiku.

PACZTAS TURI PUSE MILI
JONO PINIGU APIE KU

RIUOS ŽMONES UŽMIRSZO.
Washington, D. C. — Paczti- 

nis departamentas apgarsina 
buk Amerikonai užmirszta isz- 
mainyt ant pacztu Money Orde
rius ir kas meta ant pacztu pa
silieka daugiau kaip puse mili
jono doleriu. Matyt kad žmones 
iszpeika arba siuntinėja pacz- 
tines kvitas o žmones užmirsz- 
ta juos permainyt ant pinigu. 
Money Orderei yra nuo 8 lyg 
100 doleriu vertes. Virszininkai 
sako kad jeigu kvitos butu isz 
duodamos ir ant 1,000 doleriu 
tai nekurie žmones vistiek apie 
juos užmirsztu. __

VIRVE ATĖMĖ
VIENAM GYVASTĮ

O KITAM ISZGIALBEJO.

Esterley, N C. — Kanapine 
virve ta paezia diena vienam 
žmogui atėmė gyvasti o kitam 
iszgialbejo. Dalykas buvo se
kantis: Koroneris Jackson ap- 
laike žine buk farmeris Neal 
Heffner pasikorė. Tuojaus nu
važiavo in lenais padaryti ty
rinėjimą. Užbaigęs savo užduo
ti, pasiėmė su savim virve ant 
davado kad farmeris tikrai pa
sikorė ir gryžb su ja adgal. Va
žiuojant automobilium pro upe 
pamate kaip kokis tai žmogus 
krito nuo tilto in upe ir butu 
prigerės. Koroneris tuoj pa
griebęs ta paezia virve su kuria! 
farmeris pasikorė, mete in! 
skenstanti ir isztrauke ji isz 
vandens. Iszgialbetas buvo Be
nas Lesport, kuris inpuole in 
upe per skyle tilte.

RADO MOTINOS LAVONA 
SENAM KUPARE.

Boughton, Mass. — Trylikos 
metu vaikutis, Hugh Morrison, 
atbėgės isz mokslaines, nubėgo 
ant pastoges jeszkoti zoboveliu, 
užtikdamas sena kupara kuria
me tikėjosi surasti ka tokio 
akyvo, na ir surado.

Atidaręs antvožą kuparo ir 
iszmetes senas drapanas, rado 
ant dugno lavona nužudytos sa
vo motinos. Motere negyveno 
su savo vyru nuo kokio tai lai
ko ir buvo pasimetus. Vyras ne- 
žine kur iszvažiavo ir lyg sziam 
laikui jo nesurasta. Manoma 
kad tai jis sugryžo slaptai ir 
nužudė motere. Vaika surado 
kaimynai apalpusi kuri surado 
net ant rytojaus kada kairnin- 
ka atėjo pas Morrisoniene pa
siskolint duonos.

ITALAS SUBADĖ LIETUVI 
PEILIU.

Boston, Mass.,— 1933 metais 
per Velykas vienas Turkas 
Norwoode prisiviliojo Lietuviu 
Keru 9 metu amžiaus dukrele 
Nele ir paskui nužudė ja. Da
bar nelaime isztiko tos mergai
tes tęva, Juozą Kerą, 54 metu 
amžiaus lietuvi. Dvi sanvaite.J 
atgal, tūlas Tony Lasalah;ia 
baisiai subadė ji peiliu. I\- įaj 
atsitiko tuose pat namuos*’e įur 
szeszi metai atgal buV/0 nužu
dyta Keru mergaitei. pa butą 
dabar isz Ivero rm/.QjaQja mine- 
tasai Lasalania. a Del ko tarp 
jųdviejų kilo g^nczaSj raszant 
szia žinia da nebuvo iszaiszkin- 
ta, nes suimta^ ugpuolikas atsi
sako aiszkintUSj 0 pats Keras 
yra taip sunkAiaį sužeistas, kad 
negali kalbelį Jig buv0 llu. 
vežtas Norwrwod ligonbuten vi
sai silpnas. ‘ Peiliu subadytas 
jo pilvas, kru'stine ir deszineji 
ranka, kaip ;uraszo ‘Keleivis.’ 
Kaip iszrodo, tai Keras buvo 
nuėjės pas Lasalania randos 
kolektuoti, ir jiedu tai(p susi_ 
ginezijo, kad q pradėjo musztis. 
Persigandę ‘žr,^aone.s paszauke 
palicija. Ir ka įp palicija atvy
ko, Keras jau -..gulėjo kraujuose 
paplūdęs. Pri^ e j0 paiicija rado 
uždususi ir pr -isimuszusi Lasa- 
iania.

PADEREVSKIS LAIKYS 
KONCERTUS PO VISA 

AMERIKA.

■New York. — Ignotas J. Pa- 
derevski, žymus svieto pianis
tas, atvažiavo in Amerika lai
kyti koncertus didesniuose 
miestuose. Pirma koncertą lai
kys Newark e, N. J. Daugelis 
žmonių girdėjo.ji grajinant per 
reidio stoti Nedelioje po piet. 
I’aderevski turi sziadien 79 me
tus bet jo pirsztai yra toki mik
lus kaip jauno vaikino.

VIENUOLE ISZVEDE KI
TAS ISZ DEGANCZIOS 

MOKYKLOS.
Philadelphia. — Perdetine 

vienuolyno, Motina Rože Ag
nieszka pasekmingai iszvede 19 
vienuoliu ir 75 vaikus isz para
pijines mokyklos kada ugnis 
kilo skiepe. Vaikai su vienuo
lėms pasekmingai iszejo isz mo
kyklos ir nuėjo in artima baž< 
nyczia kur giedojo giesmes pa
kol pribuvo ugnagesei ir užge
sino liepsna. PrabaszcziuĄ pa
szauke Uignagesius ir po užgesi
nimui liepsnos vaikai s,ugryžo 
in mokykla. !

Isz Visu Szaliu

Akyvi Trupinelei
Big Bar, Qialif. — Trys aukso 

kasėjai lik^s užmuszti per nu
slydima kfalno ant j u kada isz- 
kasinejp, auksa isz tojo kalno.

WiJ&;es-Barre, Pa. — Mrs. 
Walter Whitman, isz Swoyers- 
vįLles pagimdė trynukus czio- 
r įaitineje ligonbuteje. Visi svei
ki ir augs.

Tamaqua, Pa. — Mikolas 
Stribie, 38 metu, likos užmusz- 
tas ir du kiti sužeisti nelaimėje 
automobiliu artimoje Coaldale. 
Visi važiavo namo isz darbo ir 
likos pataikinti per. maszina.

Atlanta, Ga. — Dvi smarkios 
viešnios prapute pro czionais 
padarydamos daug bledes. Ke
li žmones likos užmuszti ir su
žeisti.

Shamokin, Pa. — Paulina 
Griszkevicziene, motina 13 vai
ku mirė czionais staigai nuo pa
ralyžiaus.

New York. — Tavorinis lai
vas “Lillian” susidūrė su kitu 
laivu ir nuskendo. Visi laivorei 
skaitliuje 32 likos iszgialbeti.

Birmingham, Ala. — Pasažie- 
rinis trūkis trenke in bosą ku
riame važiavo daugelis vaiku 
in bažnyczia isz kuriu 19 likos 
sužeisti.

Berlin, Vokietija. — Didelis 
kariszkas eroplanas su 10 žmo- 
nimis nukrito ir susidaužė. Vi
si pražuvo.

ISZPANAI PASIDUODA PA- 
SIKELELIAMS IR DARO 
TAIKA; MUSZIAI PALIAUS 

IN KĖLĖS DIENAS.
Paryžius, Francija. — Iszpa- 

niszka Socialistu valdžia pri
ėmė pasiulinima nuo Anglijos 
kad daryti taika su pasikele- 
liais ir užbaigti namine kare 
tuojaus.

Gal toji taika užeis sziadien 
ar rytoj. Socialistai pasiduoda 
pasikeleliams ant ju iszlygu. 
Prezidentas Azana, su savo pa- 
įgialbininkais pradėjo apsvars- 
tinet iszlygas tojo pasidavimo.

Po visa Iszpanija gyventojai 
yra nudžiugę kad pakajus keti
na užstoti po tiek laiko nereika
lingo praliejimo kraujo.

Visi valdi'szki virszininkai ir 
pats prezidentas jau senei pa
bėgo in Francija kad apsaugo
ti savo galvas nuo virvutes ar 
suszaudymo.

NUŽUDĖ SENUKĄ UŽ PINI
GUS; RADO MAŽAI.

Bielgorod, Russija., — Nuo 
senei ėjo czionais paskalai terp 
žmonių, buk senas duon-kepis 
Mendor Szendra, 70 metu am
žiaus žydas, turi dideli turtą, 
kuri surinko per daugeli me
tu, bet ne visi tikėjo tam pas
kalų! bet visi žinojo kad jis bu
vo, labai skupus ir turi gera gi- 
szefta. Kada senukas nuėjo 
gult, kažin kas insigavo per 
krautuves Įauga, iszvilko senu
ką isz lovos, paliepdamas jam 
parodyt kur randasi jo paslėp
tas skarbąs. Bandytas ji dalu
že su szmotu geležies, kad pri
sipažintu. Kada senukas nu
krito ant grindų visas sukru
vintas, banditas pradėjo jesz
koti turto, bet rado tik du 
szimtus rubliu. Ant rytojaus 
darbininkai rado senuką negy
va ir pranesze apie tai palicijai 
bet žadintojo da nesurado.

NUŽUDĖ 40 ŽMONIŲ.
Ajacelo, Korsika, Italija.,— 

Czionaitine palicijai pasisekė 
suimti garsu razbaininka Vit- 
tora Favignana, kuris buvo 
vienas isz krauja-geringiausiu 
razbaininku visoje apylinkėje, 
nes kaip palicija mano, tai ji
sai nužudė gal daugiau kaip 40 
žmonių. Viename atsitikime 
jisai nužudė visa szeimyna ir 
du vyrus; keliolika žmonių sė
di kalėjime už žudinstas kurias 
Favignanas papilde. Jisai žu
dydavo savo draugus, kad ji 
neiszduotu. Kitame atsitiki
me insigavo in tūlo ūkininko 
grinezia nakties laike, kur nu
žudė pati ūkininką, jo motere, 
du vaikus ir du bernu, kad ne
būtu prieszais ji liudintojais. 
Razibaininkas sėdėdamas kalė
jime maustydamas apie savo 
nusidėjimus, pradėjo jam 
graužti sahžine ir rodėsi 
jam kad visos nužudytos aukos 
jam pasirodineje ir neduoda 
ramybes. Favignanas iszpa- 
žino visas savo kaltes del kalė
jimo dažiuretojaus, kurisai ap
sakė viską sudiui ir ana diena 
likos pakartas.

LENKISZKI STU
DENTAI ŠUKELE

MAISZATI
PRIESZAIS VOKIECZIUS.

Varszava, Lenk. — Daugiau 
du tukstaneziai studentu isz 
universitetu ir kolegijų šukele 
maiszati ir protestu priesz Vo- 
kieczius kurie visokiais budais 
persekioja Lenkiszkus studen
tus kurie lankosi in mokslą 
Danzige. Vokiszki studentai 
iszkabino palas ant kuriu buvo 
iszmaliavota žodžiai: “Inžanga 
in szita universitetą yra už
drausta Lenkiszkiems studen
tams ir iszuniems. ’ ’ Ant ko Len- 
kiszki studentai atsake: “Sza- 
lin su Vokietija, Danzigas pri
guli prie Lenkijos!”

Palicija negalėdama apmal- 
szyti inirszusiu studentu turė
jo iszszaukti ugnagesius ant at- 
vesinimo ju su vandeniu.

TAUTIECZIAI NUŽUDĖ 
VYSKUPĄ IR 42 KITUS 

ŽMONES.
Barcelona, Iszpanija. — La

vonai vyskupo isz Teruel ir 42 
kiti lavonai likos surasti girio
je artimoje Perthus. Tautiecziai 
nužudė už tai vyskupą kad ta
sai atsisakė kalbėti per reidio 
buk Barcelonijos Katalikai tu
ri laisvę tikėjime ne yra sn — 
varžyti per valdžia nuo garbi
nimo Dievo, kaip buvo sakes, 
kas buvo netiesa ir vyskupas 
už tai likos nužudytas, drauge 
su kitais Katalikais, kad neat- 
szauke ta.

NENORĖJO NUSIKIRPT 
PLAUKUS, LIKOS ISZMES- 
TAS ISZ MOKYKLOS; NU- 

SZOVE PROFESORI.
Lodžius, Lenk., — Ludvikas 

J. Olszak, 20 metu studentas, 
labai didžiuodavosi isz savo 
ilgu plauku, tokius kokius turi 
garsingas pianistas Ig. Pada- 
xewskis, per ka nuszove pro
fesorių ir pats save. Stu
dentas lankėsi in pramoniszka 
mokykla, o kad turėjo labai il
gus plaukus, profesorius palie
pė jam kad nusikirptu plaukus, 
o kad studentas nenorėjo to pa
liepimo iszpildyt, likospraszal- 
intas isz mokyklos už nepa
klusnumą. Po keliu menesiu 
studentas sugryžo adgal in mo
kykla, ir šukele mokykloje 
maiszati, už ka likos iszmestas 
laukan. Kada profesoris ėjo 
namo, studentas paleido in ji 
du szuvius ir viena in save. 
Palicija suraido du lavonus, ka
da atbėgo pažiūrėti kas atsiti
ko.

“SAULE” GERIAUSIAS 
LAIKRASZTIS!

Gerb. Tamistos:
Prisiuncziu tamistoms užmo

kesti už laikraszti “Saule,” 
ant viso meto, kuri mes skaito
me jau 28 metus, ir mums labai 
jisai patinka. Skaitome viso
kius laikraszczius bet “Saule” 
yra viena isz geriausiu.

Su pagarba, jusu senas skai
tytojas,

CHARLES DRUK,
isz Medford, Wis,



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

prižadėjo pristatyt vandeni ir1 
sziluma ant szimto dienu kelio
nes nes beveik tiek laiko užim-

1 1 T 1

davo kelione per mares tame 
laike. Į
Keleivei nusiduodavo ant tur-j ■ 

gavietes kur sueidavo visi ka
pitonai laivu ir kupezei. 'Czio-Į 
nais derėdavosi mokesti už ke
lione ir turėjo užmokėti tuo-] 
jaus. Po tam keleivei pirkdavo i 
lovas, patalus ir maista kaip:' 
Sviesta, mesa, miltus, sūrias,1 
kava, cukru, vvna, arielka ir; 
t.t. Tokia kelione kasztuodavo 
labai brangei ir ne kožnas ga-' 
'Įėjo keliauti in Amerika. Tik 

szniurus perlu ir kitokiomsjtieiį ,kelįav0 j.urie buv0 kup. 
brangenybėms, skundžiasi kad|( 
neturi ka duoti savo vaikams ir 
užlaikyti juos kaip užlaiko kiti 
tėvai savo vaikus.

O, kaip biustą toki tėvai! Ne
reikalingai verkia ir rūpinasi 
ant (likimo savo vaiku! Nepa- 
mislina apie tai, kad vargin- 
giauses tėvas arba motina, pa
silenkus ant prastos vyges sa
vo kūdikio, yra padėjime duoti 
jiems didesnius turtus už bran- 
genybes, szilkus ir auksa, ji ga
li duoti savo vaikams tokius 
skarbus, kokius pinigai ne yra 
sztant nupirkti. Tieji skarbai 
yra kasdieninis iszdalinimas 
savo vaikams teviszkos meiles, 
pasiaukavimas ir szirdinga rū
pestis apie ateiti savo vaiku. 
Iszskiriant tuju skarbu, tėvai 
apteikia savo vaikus didžiau
siu skarbu ant svieto — skarbu 
gyvasties.

Kada tėvai apdovanoja savo 
kūdiki gyvastimi, nuo pat pra
džių apdovanoja ji skarbu mei
les. Po tam savo rupeseziu die
na ir nakti sergsti nuo ligos, 
gydo kada apserga, nesigaili 
didžiausio pasiaukavimo, kad 
tik mylimam kūdikiui visame

““ ūitikti. •' ’' p ' — -
Prie to nereikia būti turtin

gu, Teviszka meile tokia pati 
ar pas turtingus ar vargingiau
sius žmones — kožnas gali sem
ti taja meile isz savo skarb- 
cziaus. Motina, kuri rugoja kad 
nieko negali duoti savo dukre
lei, laikydama ant savo nuvar
gusiu keliu, duoda jai daugiau 
ne kaip pinigai jai gali duoti. 
O ir pas vargszus žmones vai
kai daugiau pasinaudoja isz 
skarbu teviszkos ir motinisz- 
kos meiles nes daugiau drau
gauja su tėvais ne kaip tureziu 
vaikai kurie savo tėvu nemato 
per kėlės sanvaites ar mene
sius.

Milijonieriaus name vaikais 
užsiima gerai apmokami tar
nai ir tarnaites. Tarnai iszpildo 
savo privalumus už pinigus bet 
neinkveps in juos motiniszkos 
meiles in tokius vaikus. Milijo
nierių vaikai turi savo tarnus 
ir ko tik panori bet jeigu pati 
motina įsu jais neužsiiminėja ir 
nedažiuri, tokis kūdikis neap- 
lai'ko tojo didžiausio skarbo.
Vaikai vargingu tėvu, norints 

aplaiko prasta ir sveika maista 
o ju parėdai netoki kaip turtin
gu vaiku bet daugiau pasinau
doja isz tėvo ir motinos meiles.

Kas Girdėt
Neturtingi tėvai, tai yra, pra

sti žmonelei, daugeli kartu rū
pinasi itaja nelaime kad yra 
••biednais” ir kad negali pri
statyti savo vakams ka jie gei
džia ir reikalauja. Tėvas rūpi
nasi neturėdamas pinigu ant 
pirkimo savo šuneliui automo- 
biiiaus ir del siuntimo ji in “ ko- 
ledž”; 'motina yra susirūpinu
si kad savo dukreles negali pa
rėdyti in kailinius, szilkus,

; Sziadien Kitaip Ne Kaip Senovės Laikuose ^Į^ASAEA

czeis ir tieji kurie ketino apsi
gyventi ant kitos dalies svieto.

Redaktorius “Saules” atva
žiavo su savo teveleis in Ame
rika plaukdamas per mares be
veik 30 dienu ir tai turėjo gryž- 
ti du kartus isz priežasties di
deliu vėtrų o laivas tada buvo 
žėgliais.

Kaip toji kelione per mares 
iszrodo sziadien po szimto me-
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Karalaite sėdėjo prie savo hope 
pilies lango ir žiūrėdama in ky- visa pasauli, 

ilanczius isz tolimu mariu debe-į 
sis, klausė saves, kam gyvenan- 
'ti.
j Karalaitei sukako dvide- 
'szimts metu bet. atrodė ji dau- 
Įgiau ir mažiau; ji buvo juodais
plaukais liet vietomis spindėjo rinkas nuėjo praneszti karalai
čių isz.ju sidabras, veidas buvo- lei. Langas buvo atdaras ir oras kam ji gyvenanti.

nok, valybas ir neburnotu Die
va.

— Sunku rasti toki, — atsi- 
virszininkas iszkeliaves

iszsiunte szauklius — jeszkoti 
neturtinga jauniki, bet valyba

žo szaukliai.

Ji pasikėlė ir iszejo: iszdidu- 
mas privertė ja skubiai žings
niuoti, nors jos mažos kojeles 
tebuvo pripratusios prie sli
džiu grindžiu. Kerszydama ji 
paliepė sargybos virszininkui 
kad ne viena mergaite, netur
tinga gimusi, niekad nedryslu 
vaikszczioti per miszka in pa
mario krumus.

Ir ji vėl atsisėdo prie savo 
saliono lango ir klausė saves
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tu? Sziadien žmogus plaukia* 
ant didžiųjų laivu vigadoje, 
kaip kokiam lietelyje, ir per
plaukia in kėlės dienas.

James Donnelly, senas Indijoniszkas (kovotojas, kuris se
novės laikuose vare valdiszka paczta su pagial'ba keturiu ark
liu ir dengto vežimo ir daugeli kartu buvo užkluptas per Indi- 
jonus, ana diena pirma karta radosi emplane kuriame leke per 
ta pati kelia per kuri vare savopacztini vežimą. Buvo jam la
bai smagi kelione lėkti ore sumaszina.

Luomas moterystes buvo ir 1 
bus pamatu ant kurio statosi 
musu gyvenimas nes pamatas 
gyvenimo yra szeimyna. Bet 
prie ko gali davesti toki daly
kai koki sziadien atsitinka Bol- 
szevi'kiszkam “Sovietu Roju
je.”

Sztai ka Rusiszkas Sovietu 
laikrasztis raszo: “Tūlas So
vietinis virszininkas susipaži
no su tūla mergina. Nemanyda
mas ilgai, nes ji jam labai pati
ko, dažinojo kur ji gyvena ir 
nusidavė pas ja in svotus. Mer
gina iszsikalbinejo kad per 
staigai užsinorėjo jam’apsipa- 
cziuot bet kada tasai nuobrudis 
prispyrinejo ja ir būdamas vir- 
szininku, ant galo sutiko teketi, 
už jo. Nuėjo pas virszininka pa- \ 
imti szliuba (tiktai užrasze 
knygoje savo norą o apie szliu- 
ba visai nebuvo ka kalbėti.)

Po szliubui atsibuvo svodba 
kuri tęsęsi lyg ketvirtai valan
dai isz ryto o ponas virszinin
kas turėjo eiti in kancelarija 
septinta valanda ta ryta. Po 
trumpam “pasimylėjimui” su 
savo paoziule, ponas kamiso- 
rius persitikrino kad jo paeziu- 
le yra szvaki Komuniste ir ei
damas in darba staėziai pasakė 
jai kad sugryžtu pas savo tė
vus. Nuskriausta motere užvede 
skunda priesz vyra bet sūdąs 
nepripažino jai nieko nes vyras 
tvirtai priliudino kad apsigavo 
ant jos, kad ne yra gera Komu
niste ir niekados nebus ir Lt.

Taip tai dedasi sziadien Bol- 
szevikiszkoje Rusijoj, — szia
dien motere yra jo pati o rytoj 
ja rasi po suolu.

Daktaras prasikalto bet ap- 
tiekorius uždarytas kalėjime.

Filadelfijoj per klaida dak
taras užrasze 15 metu mergai
tei už daug strikninos. Mergai
te mirė. Daiktara paleido po 
kaucija, bet aptiekoriu, kuris 
iszpilde receptą, uždare kalėji
mo kad jis nepatemino klaidos 
daktaro ir padare receptą taip 
kaip daktaras parasze. — Žino
mas daigias jog kada daktaras 
padaro klaida tai ja palaidoja.

tingai po tėvu palikimui. Žmo
nes brangina visokius likuczius 
o ypatingai jeigu atsivežė isz 
Lietuvos mailda-knyge kuri 
sziadien guli kur kampelyje už- 
mirszta ir apiplyszusi. Kam ja 
taip pianiekinet? Geriau pri- 
siunskite in musu redakcija o 
knyga bus apdaryta kaip nau
ja isz kurios turėsite džiaugsmu 
ir naudingumą ir atminti isz 
savo jaunesniu dienu ir kad su 
tuom draugu drauge pribuvote 
in Amerika.

Žmonos guodoja senatve ir 
viską kas yra senoviszko o ypa-

TARADAIKA

Skaitykite “Saule”

Bus akyva žinoti kaip žmo
nes keliavo in Amerika szimta 
metu adgal, kuria žinute pa
duoda knygute po vardu: “At
siminimai isz 1839 metu,” pa- 
raszyta per tūla Szvaicariszka 
rasztininka kuris raszo sekan- 
cziai:

“Tuose laikuose keleivei nu
važiuodavo in Anitverpa kur 
sėsdavo ant tri-žeglinio laivo 
kuris gabendavo tiktai visoki 
tavora. Laivo kapitonas pa
liepdavo pasažieriams nusi
pirkti užtektinai maisto o pats

Sztai meile ir pasiszventimas 
motinos del vaiku.

Motina, 61 metu, gyvenanti 
artimoje Pittsburgho, rūpinosi 
labai kad jos sūnelis dingo kur 
sniege su automobilium netu
rėdamas užtektinai gazolino. 
Todėl senuke pasiėmus '"bleszi- 
no su gazolinu, ėjo jeszkoti sū
naus snieginėje Viešnioj. Tuom 
laik įsunus gryžo namo pasek
mingai bet motinos nesurado. 
Net už keliu dienu surado ja su
kalusia ant smerk — Motinos 
prijautimas nelaimes nedave 
jai ramybes pakol iszejo jesz
koti sumaus, pati paaukaudama 
gyvastį kad jis butu surastas.

Nesakysiu kur tas atsibuvo, 
Vienok in mano rankas pa- 

kliuvo, 
Toki ievai, vijoje vaiku, 

Geriau kad dažiuietu kiaulių.
Vietoje dažiOjret, 
O ne paniekinot, 

Jeigu palicijantas ne^utu 
adgynes vaik^ 

Tai sziadien nebagelei neturtu 
sveiku kunu. \

Motina kaip pasiutus .aplink: 
narna bėginėjo,

O tėvas asilelis prie grinezios 
stovėjo, 

Vaikuczius baisei apdaužė, 
Girta motina net dantimis juos 

griaužė, 
Negana da to,

Staigai pasiuto, 
Tėvas nedryso atsiliepti, 

Už savo vaikuczius užstoti, 
Ba bijojo gauti per terla, 
Sėdėjo tykiai kaip varle.

Kaimynai turėjo daugiau 
jaustos,

Apgynė vaikus nuo tos 
kvaili os,

In prieglaudos namus atidavė. 
Jau gana su tokeis tėvais, 
Jeigu žveriszkai apsieina su 

vaikais, 
Akis užsipylė per dienas, 

Vaiku nedažiuri ne vienas, 
Geriaus tokiems kiaules ganyt, 

Ne kaip vaikuczius augyt.
* * *

Ana diena eidamas namo 
paregėjau,

Ant stulpu apgarsinimus už-

temijau,
Sustojau ir skaieziau, 
Gerai ant jo teminau: 

“Prakalbos sziadien bus, 
Kožnas nuo ju atbus, 
Eikite visi paklausyt, -

Isz ju kožnas pasinaudosi t.” 
Akyvumas apėmė ir mane, 
Žengiau drasei mano pone, 

. Atsisėdau ant suolelio, 
Iszsiemiau pypkute, isz krep- 

szelio,
Tuojaus pasirodė kokis tai 

džentelmonas,
Ar tai buvo Lietuvys ar 

Amerikonas,
Pradėjo kalbėti,

Ir isz nosies varvėti: 
“Mano mieli frondai,

Ar jus žinote kas tai re
ferenda!.

Ai' žinote kas tai ablativai, 
Ir visoki negetivai?

Taigi, aukszti žodžiai medikes, 
Paeinanti nuo pizikos”.

.Žioplei vienas ant kito žiurėjo, 
i./ažiausio supratimo apie tai 

neturėjo,
K'a tasai kvailys kalbėjo, 

Vos Nl’lis žodžius iszstenejo,
Spj\)ve iszejo visi,
PaskYū juos ir kiti, 

Kaip avY/> paskui avina.
Tai t&u Fizikai,

Ir visolVi paibelei
Metof

Nesupr
*

. Kur ten Luzc

Kurie per die

Žydėjo giria ir gėlyne atsivė
rusios rožes rodėsi saulei visoj 
savo grožėj, kaip numylėtoji su

pama- j v o mylimajam. Girdėjosi kuž-

skaistus bet turėjo dramblia- kvepėjo gėlėmis ir žasminai 
kaulio spalva.

Jos ievas ir broliai žuvo ka
re o sužiedotinis, Ispanijos ka
ralaitis, apleido ja, sužinojus'ry j. Jis žvejys ir nežinia isz kur įdėjimas juros ir gležnos tarnai- 
.\ad tėvo palikti jai turtai nėra!ezion atkeliavo. Jis gražus, g, ’ , ’’ v 1
taip dideli kaip galima buvo ' 
laukt.

Ir sztai, pasiszalinusi in pili 
prie juru, ji klausė saves kam 
gyvenanti.

Ji jau nekentejo daugiau bet 
kartais apraudodavo tuos lai
kus kada bent kentėjo, kada 
'■■argas užklupdavo ja netik 
kaukdamas kaip vėtra bet ir 
žaibuodamas kaip griaustinis. 
Tada jos iszdidumas blaszkesi 
sūkuryje, lyg apkaustytas liū
tas, ji reke, draskė dantimis sa
vo kanezia kai kada apgalėda
ma jas. Laikas — tas niekeno 

. neszauktas gydytojas — trupi-
• niais nesze isz jos krutinės ser-
• ganezia szirdi; dabar visa tylė

jo, visa buvo tuszczia aplink ja
. ir joje paezioje, ir ji verke tu 

dienu kada ji, bent-gi kentėjo. 
Dabar dienos riedėjo abejin- 

i gai — nei geros, nei blogos o 
tik ilgos, ilgos, nors ir buvo žie
ma. Bet žiema stovėjo minksz- 
ta mariu dūsavimu suszildyta. 
Ąžuolai miszke, ties pilim už
laikė visus savo iszauksintus 
sausus lapus ir, vėjui pakilus, 
per medžius matėsi žole, spin
dinti kaip žalias vanduo. Vaka
rais dangus buvo toks vaiskus 
kad net per uždarus langus ka
ralaitei rodosi buk ji matanti 
kaip juda žvaigždes.

Ta vakara debesys iszkilo už 
miszko ant juros. Tai buvo jau 
pavasario debesys — gelsvai 
rausvi, maiszy.ti įsu žydriu, — 
ir pirma syk po ilgu menesiu 
karalaite panoro verkti paklau
susi saves kam ji gyvena. Del 
ko, kam verkti. Szis.klausymas 
sulaikė jos aszaras skruostuo
se, panasziai kaip rasos .'laszai 
susilaiko ant voratinklio. Bet 
viena aszarele staiga nuriedėjo 
jai ant krutinės ir nukrito ant 
priejuostes. Karalaite suprato 
verkianti pati save, nes jai pa
sidarė gaila saves ir tukstan- 
cziai kitu aszaru pasipylė isz 
akiu ant krutinės, nuo krutinės 
ant priejuostes ir taip lygi že
mes.

— Karalaite, neturtinga; va- 
lyba ir garbinga jaunikaiti su
radome ežia, ties pilim

irizmai, 
atizmai.

*
•nėjo gyvuliu

daug, 
nas be paliovos

staug, 
it ulycziu, 
ne bažnycziu. 

laike pamaldų, 
ikos kvailiu, 
matyti juokus,

Tada jai pasirodė buk ji at
siminusi ka tai praszant jos pa- 
gialbos, ir ji paliovė verkus ir 
atsiminė kad ji pati laukia isz 
saves pagialbos. Ji atsistojo ir 
pasiryžo iszteketi, susilaukti 
vaiku, kuriems suteiks karėjo 
nužudytu broliu vardus, vaiku, 
kurie iszaugiair-gi numirtu ka
ro laukuose. Szi kartą vyra ji 
norėjo pasirinkti isz neturtėliu, 
taip kad jos turtai jam atrody
tu daug didesni, negu Ispanijos 
karaliaus. Ir ji panorėjo isz 
pradžių pažinti ji, ta vyra, kad

gy- ežiu dainos, vėliau kuždėjimas 
vena trobelėj, aplink kuria isz- dainos nutilo. Visa atrodė ne- 
sikeriojo rožes, turi laiva su į 
geltonom burėm ant kuriu isz- s 
apytas Kristaus paveikslas. s

— Puiku, atsiliepe karalaite. ;
— Bet jis nenori vesti.
Karalaite nieko neatsake. Ji 

pamanė kad gal but žvejys sar- 
matijasi užeiti pas ja ir pasiry
žo pati aplankyti ji.

Ji persivilko kaimiete, apsi- 
riszo skarele ir pamanė apie ta 
džiaugsmą kuri ji suteiksianti 
betureziui kai jis sužinos vedas 
turtinga žmona.

Ji buvo mažom kojelėm, pri-t 
pratusiom vaiksztineti slidžio
mis grindimis ir jai reikėjo 
daug laiko ateiti in ta vieta ku- 

, ri buvo taip auti, kad isz ten 
girdėjosi kaip pilyje dainuoja 

, tarnaites sijojamos miltus, 
priesz kepant sargybai duona.

> Nendrių bakūže riogsojo lyg 
didelis krepszys tarpe laukiniu

. rožių ir tas darželis buvo pil- 
, nas pupoliu, pradėjusiu sprogti 
. bet taip lėtai lyg jos nenorėjo 
s kad isz karto pasirodytu visa

ju grože.
Jura buvo žydra ir ant lin- 

guojaneziu laivo buriu nupiesz- 
tas Kristus, lyg laimino visa 
aplinkine.

Žvejys tik ka sugryžo ir dė
liojo isz dėžės sidabrines žuvis. 
Jis pasisuko in pakraszti ir 
akys jo buvo tokios mėlynos 
kad privertė nublukti dangų ir 
jura. Pamatęs kaimiete jis pa
sisveikino ir pakvietė bakūžėm

— Asz laukiau tavęs, — pa
sakė jis.

Ji visa suvirpėjo.
— Reiszkia, tu geidi manės ?
— Žinoma, asz geidžiu tavęs. 

Dabai’, kai jura rami ir laksz
tutes daina primena sirenas, — 
liūdna būti vienam. Bet tu atė
jai.

Jinai nedryso žureti jam in 
akis, taip jis jai tiko. Ji jautėsi 
priesz ji klusni, lyg isztikruju 
ji butu buvusi kaimiete. Paga
liau, ji ramiai tarė:

— Sako, esą tu nenorįs vesti.
— Taip, — atsake jis, susi

lenkdamas, ties dar tebegyvo
mis žuvimis kurios iszszokda- 
mos isz krepszio virpėjo ant že
mes. — Man pasiūlė in paezias 
kaimyne karalaite bet asz ne
noriu jos. Asz karalaitis — sa
ke jis, — pakeldamas savo gra
žu veidą, lyg prinokusiu vyn
uogių kekėmis, plaukais.— Asz 
privalėjau vesti karalaite, ku-. 
ria pamylėjau. Bet mano minis-. 
toris man neleido vesti nes pa-' 
simirus jos tėvui pasirodė kad 
jos turtas nėra taip didelis kaip

gyva, negyva isz meiles. Varg- 
szas karalaitis sėdėjo prie su
stingusios juros, ties laivu ir, 
ant buriu Kristus, ir-gi negy
vas, nuleido galva. Vargszas 
karalaitis sėdėjo pasirėmęs al
kūnes ant keliu ir jo rankos 
spaude plauku kekes. Neturtin
ga mergaite nėjo ir jis nenoro
mis maustė apie ta karalaite, 
vienok nesvyruodamas savo 
pasiryžime.

Ir ji taipgi ten, Virszuj, sva
jojo apie ji nes tai buvo vienin- 

t telis beturtis, valybas ir gar
bus, koki lik buvo galima su
rasti visam pasaulyj. Bet ka
dangi jis nenorėjo jos tai ji 
klausė saves, kam ji gyvenanti 
ir verke žiemos laiku kada 
bent langas buvo uždarytas. 
Dabar-gi jis buvo atdaras ir 
girdėjosi laksztutes cziulbeji- 
mas. Ir jos dainos pripildė nak
tį visu tuo, ka tiedu insimyleja, 
sėdi toli vienas nuo kito, nega
lėjo iszreikszti žodžiais.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefoną* 78.
B20 W. Centra St., Mehanoy City

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

J X---  O / v Z į" ,

neatsitiktu kaip ana syk su ka- į buvo tikėtasi. 'Tada supykęs asz^Ne tik ai 
Nepaguodoja 
Sztai nesenei

Tarp kelio]
Galima buvo;
Bažnycziojeg dare visokius 

X szposus.
Kita kartai to nepraleis, 

Padarys kita
Smala ap pils visus, 

Iszvarys jm

ip su kvaileis,

>s in Vestus.

ralaicziu, kurio ji visai nebuvo 
maeziusi.

Ji pasiszauke sargybos vir- 
szininka.

— Asz noriu iszteketi. Man 
nusibodo visus vakarus sėdėti 
vienai dabar, kada bus galima 
atidaryti langus ir pradės cziul- 
beti Jaksztute. Bet asz noriu ne
turtinga vyra, kuris butu, vie-

atsitolinau ir pasižadėjau gy-' 
vonti neturte ir vesti neturtin
ga mergaite.

— Asz toji karalaite, kuria tu' 
norėjai vesti, ir asz noriu imti 
tave toki neturteli, koks tu esi.

— Ai man, asz negaliu vesti 
tavęs nes asz padariau inžadus 
imti pUczia gimusia isz netur
tingu tėvu.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mataru.

25c VISOS TRYS 25c
KNYGUTES

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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si saves kur tavo motina? 'kas’ges, apiplysZusios, girtos mo- 
stojosi su ja? Drysai padaryti teres, prie tiek ponu ir poniu 

'gražu darba, parodei del žmo- instrigo jai in szirdi lyg vily-
{niu, kaip privalo daryti kiek- ežia. Žodžiai tie be paliovos „ „

l|i| • 0 {vienas kūdikis savo gimdyto-Į skambėjo jos ausyse, t nejaus,'kada. Pranas nepa vėlindavo jai į vos bažnyezioje,
lilAlimiQ '’ams liet ant to nžhaiigei °
1"Ivllllvv V viper tai viso savo privalumo dar'miau

ne iszpildei.
— Pranas paszoko nuo ka- 

napkos tardamas: '
— Eisiu josios jeszkot. O 

Dieve mano, dar padek man, 
priduok stiprybes iszteseti sa
vo privalumus ir elgtis visame 
pavyzdingai.

Ir paemes kepure rengėsi isz- 
eit.

— Toje-gi valandoje abudu 
su kunigu iszgirdo kalba kai-Į 
muocziu in klebonija.

— Hm, suvis nestebetina — 
kalbėjo vienas — gere, gere, tai 
ir užsigėrė ant amžių.

— O gal isz gailesties ? — ta
re antrasis.

Kunigas lyg ka prijausda
mas, liepe Pranui palaukti o 
pats iszejo ant gonku pasitikt 
ūkininkus. Po valandai sugry
žes, tarė su svarbumu:

— Franciszkau, melskis jau 
už duszia savo motinos nes ji 
jau negyvena.

Pranas puolė ant keliu priesz 
paveiksią Iszganytojaus ir 
karsztai meldėsi.

Neiszsižadek

Tikras Apraszymas isz Gy
venimo Žmonių.

IX. 
Po audrai.

Baltam kambaryje kunigo 
pra'bas-zcziaus spingso lempa 
apszviesdama ruimą. /Ant ka- 
nap'kos sėdi kunigas ir glau
džia prie .savo krutinės galva' 
Prano. Jaunikaitis matomai tu
rėjo baisu įsopuli savo szirdyje 
nes liudijo tai aszaros gausei 
ritaneziosios per jo veidus.

Kunigas guodojo jo taji skau
smą szirdies ir nepertraukinejo 
jo ne vienu žodžiu, lauke net 
lyg kol toji audra, kuri blaszke ; 
jo szirdi, pati apsimalszys ir 
praeis. Prispaudinejo tik jo 
galva prie saves ir glostė jo '■ 
plaukus. Po valandai atsiliepė:

— Apsimalszyk, mano su- ’ 
nau, nesigailėk to, jog iszpildei 
savo szventa privaluma. Kas 
butu isz tavo mokslo jeigu ne
žinotum ta, ka žino prasti tam
sus žmonelei, tai yra mylėt sa
vo gimdytojus, pildyt ketvirta 
prisakymu Dievo? Daryt gerai 
pildyti savo- privalumus, tai 
mieris musu gyvenimo.

— O blusti, mano jiaguodo- 
tas teve, tame, jeigu prileisdi- 
neji, jog asz gailiuosiu jog isz- 
pildžiau savo suniszka priva
luma. Asz to suvis nesigedžiu, 
nei gailiuosiu; be.t gaila man 
matant nėlabuma žmonių. O 
jeigu tu, teve mano, matytum 
tuos -szandinanezius nusiszyp- 
sbjimus, pilnus nuodu, kokiais 
mane apmėtė už tat, jog iszpil- 
džiau savo szventa -privaluma 
sunaus, kaip iszjuoke mane už 
tat, jog prisipažinau prie savo 
motinos—r ubages! O, nelabas 
svietas szios gadynes!..

Tai nieko, mano sunau. Ar 
ankseziau ar vėliau gailėsis jie 
karezei to. Ne vienas isz ju vė
liaus, kada ji vaikai apleis juos 
ligoj esanezius, arba laiminges
nių būdams savo gimdytoju už
sigins ju priesz svietą, primys 
sau ta valanda, primys sau ta
ve o tie iszjuokimai kureis tave 
apmėtė, slėgs ju krutinės.

— O jis, tas sūnūs, kuris ne
nori žinoti apie mirsztanęzia • 
motina savo, su kokiu szandu - 
žiurėjo ant manes jis neapsako- ; 
mai didžiavosi, jog asz likausi 
nužemintu, norint isz mudviejų ' 
ne asz buvau piktadariu.

— Didi teisingyste Vįeszpa- 
ties Dievo! Už nuodėmė prie- , 
szai-s savo gimdytojus Dievas . 
visados sunkiai nubaudžia. 
Jeigu gyvensi taip ilgai kaip 
asz ir paregėsi žmones valando
je atsiskyrimo nuo szios pašau- . 
les, persitikrinsi tame. Asz m-a- 
cziau jau daugeli užkietėjusiu 
nusidėjėliu kurie tirpo, kaip 
vaszkas, priesz ugni, isz gailes- 
ties ir sopuliu, kada šmertis pa
žiurėjo jiems in akis. Dovanok 
jiems, nei nemislyk apie kersz- 
ta, palik tai laikui ir Dievui, ne
žiūrėk suvis ant panasziu žmo
nių savžines o tik paisek ir vei
zėk ant -savo savžines, — eik to
kiu keliu o tu ateityje galėsi di
džiuotis savo pavyzdingu gyve
nimu priesz kitus.

Kunigas paliovė kalbejas, 
pasikėlė ir pradėjo vaikszcziot 
po ruimą. Po valandai susilaikė 
priesz sėdinti užsimislinime 
Frana ir tarė:

— Pranai! delko tu nesiklau-

paregėjo ineinanti in ligonbuti J jausdamas savyje paszau'kima {lingavo 
isztiesinejo savo i
rankas ir nutverus pritraukine-{seminarija ir sziadien jau esąs niriko savo

su galva liūdnai, pa- I penėjo,
Ir vargstaneziu prie saves aie- 

priglaude,

vas apleis,

iszdžiuvuses'in luomą dvasisz-ka, inženge in mistines apie žodžius nebasz-
ii nu i v l'l m | n 111 ii ūk i m;- {seminarija ir sziadien jau esąs muko saxro globejaus: “Didi 

jo jo ranka prie savo lupu bet 'kunigu vikaru vienoje Kroką- teisingyste Dievo! už -nuodėmė Vargas, tam vargas nes ji Die- 
prieszai-s gimdytojus Dievas 
balsei baudžia. Jeigu gyvensi Szmotelio duonos jis pats neb- 
taip ilgai kaip asz, persi'tikrin-i 
ši... Nekerszink tavo skriaudi-' Ugni 
kams o palik tai laikui ir Die-i 
vui..

— O, kam mane Dievas laike 
ant -szio .svieto -lyg sziam laikui! Jeigu-gi nepaliks ji bausme ant

-szios pasaulės, 
Sanžine bus jam nevidonu bai

siausiu, 
Kankins ji baisei valandoj 

smerties.
Ir paszauks in suda priesz sė

džia . Augszeziausi.
Dėlto guodokit tęva ir mot ir 

savo, |
Idant jums Vieszpats laimiu 

ant žemes,
Idant būtumėt guodoti nuo v 

ku savo,
Ir idant jus Vieszpats neat

stumtu nuo saves.
GALAS.

guodotas ir 
Įmylėtas nuo visu žmonių už sa

x’o dorumą ir pavyzdinga gy
miu nes asz niekuom kitu tauĮvenima. Sesuo jo dar buvo

-įmainė visiszkai nes pir-'bueziuot jo ranka, kalbėjo:
apie nieką kita nemislin-| — Pavėlink, pavėlink g-

'Javo, kaip tik apie tai kad isz-
melst nuo ko skatiką už kuriiisznagradinl nebegaliu už tavolklosztoryje, brolis mokėjo už 
galėtu iszsigert nors stikluka dora szirdi.
gurguoles — dabartes-gi užsi- Kada Pranas iszejo isz ligon-

ja ir atlankinejo ja dažnai.
Viena karta-gi sugryžes isz

mislino ir nuolatos klausinėjo buezio, liūdna buvo jai tuomet klosztoriaus namo rado maža 
aikinuka ant gonku kleboni-

globe jaus: “Didi

teks;
s namine po jo pastoge 

iszbles,
Ir žmones priete'lei nuo jo atsi

trauks.

■ — svietas nedoras, pilnas ap- 
maudos — atsiliepe su skaus
mu vela ligonis.

— Nepliovok, nerugok ant 
Dievo o geriau padaryk rokun- 
da su savo sanžine, gal rasi ten 
kokia nuodėmė kuri iszaiszkins 
tau tavo nelaime. Tas kentėji
mas gal tik bausme yra del fa
ves.

— Nieko neužmusziau ir nie
kam nepadariau dideles skriau
dos gyvenime.

— Primyk sau gerai viską.
Ligonis u'žsimislino.
— Nieko nepamenu.
— Palauk, asz tau primysiu. 

Pameni dar -savo motina?
Mirsztantis -sudrėbėjo. Užim

tas savo luomu, o po tam savo 
kentėjimais, niekados nepa- 
mislino apie savo motina; ne- 
pamislino- niekados nei to, jog 
tekis pamirszimas yra sunki 
nuodėmė. Dabar, kada jam va
landoje smerties primine moti
na, visi užsnūdusi iszmetineji- 
mai ant kart pabudo ir pradėjo 
graužt jo duszia kaipo baisiau
si kirminai; szeszelis užsirūsti
nusios motino-s stojo jam priesz 
akis duszios, rodės jog girdi jos 
skundus ir grasinimus; nežino
jo pats kur slėptis nuo to visko, 
kuom atsigint, kur -suraminimą 
del saves atrast...

— Ar kunigas pažinojai ma
no motiną? — paklausė su mal- 
sza.

— Buvau prie jofe mirimo.
— Kaip ji mirė?
— Numirė ąiileista nuo žmo

nių, pamirsZta per locna sunu.
— O, baisi bausme Dievo ant 

manės puolę, suprantu, supran
tu! — -taĮp nusidėjėlis su 'di
džiausia gailesezia ir nukorę 
galva antikrutines.

Miglotose' akyse jo galima 
buvo raityt baisiausia rūpesti 
ir gailesti.

— Isz kur-gi tu galėjai pa
žint mano motina, kas tu esi 
kunige? •

— Franciszkus Gvazdikas, 
senas tavo patinstamas, pame
ni?

— Tu! — paszauke ligonis 
garsei ir nutveręs ji už rankos 
pasikėlė ir pradėjo prisižiuri- 
net temingai neatitraukdamas 
savo placzei atidarytu -akiu nuo 
jo veido. Tai-gi tu esi kunige, 
suims ubages? O, tau Dievas 
laimino nes tu nesigėdijai savo 
motinos, tu-gi neiszsižadejai 
jos pasitikęs su ja, norint® bu
vo ubage! — paszauke vela su 
didžiausiu sopuliu.

Po tam užsikosėjo ir tas ko- 
sulis jau jam nedave daugiau 
atsikvo.tet; po keliu minutu jau 
negyveno.

Kunigas -atsiklaupė ir meldė
si už jo duszia. Tekis buvo ga
las Juozapo Dunsko, to sunaus 
kuris pamirszo apie savo moti
na. Toki-s bus gyvenimas ir pa
baiga gyvenimo kiekvieno kas 
nepildo ketvirto prisakymo 
Dievo, kas apleidžia savo gim
dytojus neįgali tikėtis laimingo 
gyveninio ant žemes ne 
smert. <

’ * * *
Ketvirtas Prisakymas.

Kas tėvo ir motinos neguodojo, 
Prie ugnies namines nesusziide,

saves: “Kodėl tas ponaitis gra-| ir visu jos suraminimu buvo 
zei pasirodęs, prisipažino -prie melstis už ji. Jos misly 
jos ir pavadino ją savo moti- visur paskui ji, melde Vieszpa- 
na ?
negalėjo. “Ka-gi jis galėjo lai
mėt ant to prisipažinimo? Del- idant atitolinėtu nuo jo viso-Į 
ko nepavelino nuleist lazdos 

laiit jos pecziu ? Ka-gi ji galėtu 
jam duot už taji apgynima ?

Nieko! nieko Laimėjo tai jog' 
likosi paniekintas ir iszjuoktas 
nuo savo sandraugų ir poniu. 
Delko -nepraėjo pro ja suvis nei 
ne žvilgtelejas ant ubages?

Niekas jam to už pikta nepa
laikytu nes niekas nežinojo nei 
nedasiprotetu suvis jog toji 
ubage buvo jo motina. Jis vie
nok prisipažino.” — Toji mis- 
lis kaip gręžtas greže jos gal
voje. Paėmė mergaite už ran
kos ir nuėjo in karezema. Czia 
pagal papratimu vietoje pirm 
visko praszyti czierkeles deg
tines atsisėdo kamputyje ant 
suolo ir pasirėmus galva ant 
rankos pradėjo velei mislint 
apie -scena girrioje, mate priesz 
akis« savo duszios gražu, pilna 
gerdusznumo, pilna dorybes ■ 
veidą sunaus — -didelis skaus
mas suspaudė jos szirdi, nes 
dabar pažino jog ji neverta esą 
vadintis motina tokio sunaus 
— ji apie ji niekados nesirūpi
no dasižinot, ji pamirszo -apie ji 
bet Apveizda Dariglszka nepa- 
mirszo apie ji — jis pabėgės 
nuo savo nedoros motinos sto
josi žmogumi -suvis nepanaszu 
in luomą savo motinos bet vie
nok neiszsižadejo jos ir akyse Lui ligone, atsisveikinėjo ja 
lygiu sau ponu prisipažino prie kalbėdamas jog rytoj vela at
jos. Taip mielindama pradėjo 
graudžiai verkti.

— Kas tai jum sziadien Va
lentina, nieko ir negeret? — 
paklausė szirikorius.

— Duokit, — tarė ubage, bet 
toje valandoje duszia jos suvis 
negirdejo .tu žodžiu, kuriuos 
liuesai isz papratimo isztare.

Szinkorius padavė jai pus- 
kvatierki...

Paėmė in rankas bet vos pri- 
kiszo prie lupu iszdžiuvusiu, 
iszpuole jai isz rankos, nusitvė
rė už galvos akis, pastate ir — 
pilote kniupszczia ant žemes. 
Kraujas užmusze ja, užeidamas 
ant smegenų, arba apopleksiją.

In -treczia -diena po palaidoji
mui motinos, Pranas su savo 
globėjam kunigu, jiuveže mer
gaite ant mokslo in Žvierzy- 
niecka klosztori.

i sėkel)os laukenti ant. jo.
— Ko-gi nori, vaikinuk, ko

— Tas jos galvoje sutilpt,lies Dievo idant saugotu ji nuo,cz*a lauki? Priejas vaikinukas 
visokiu nelaimiu ir priepuoliu * prie kunigo pabueziavo ranka

Isz ko numirė ubage.
Žinome jog molina Frano po 

apleidimui ligonbuezio daugiau 
nesugryžo in karezema ant 
kampo Mogilskos gatves; nu
ėjo, kaip tai sako, in svietą, 
l’irmvisko nusprendė atjeszkot 
savo maža dukriuke, kuria lai
ke gulėjimo motinos ligonbute- 
je paėmė isz mielaszirdystes 
kokia tai ponia, aprengė ja, ap
taise ir užsiėmė jos iszaugini- 
mu. Mergiuke po ilgu pasi- 
vaikszeziojimu su motina, at
silsėjo, tuojaus persimainė jos 
veidelis, patogus nes suvis ki
taip dabar iszrode. Isz pageltu
sio stojosi baltas, skaistus, -sve- 
jai iszrodantis. Drueziai prisi
riszo netrukus prie savo globė
jos ir isz dekingystes su di
džiausiu noru ėmėsi prie užsi
ėmimu, kas jai suteikinėjo di
džiausi smagumą — buvo vi
siszkai laiminga. Vienok neil
gai džiaugėsi .tokiu savo gyve
nimu, tokiu buviu, nes motina 
po iszejimui isz ligonbuezio, at
radus ja atėmė nuo ponios. Nie
ko negelbėjo verksmas paezios 
merginukes nes perdestineji- 
mai apglobejos, užsispyrė ir pa
gal tiesas motiniszkas reikala
vo sugrąžinimo mergaites. At
siėmė ja ne isz meiles motinisz- 
kos o .tiktai del to, idant vei
kiau galėtu pažadint žmonyse 
jausiąs mielaszirdystes. Mer- 
gaite-gi todėl vėla turėjo pa
likti saldu, laiminga gyvenimą 
ir eiti vėla ubagaut su motina 
kuri bijodama idant mergaite 
jos pametus ja nesugiyžtu vela 
pas savo globėja, apleido suvis 
Krokuva ir valkiojosi po toles
nes aplinkines. Atsivilko uba
gaudama ir gerdama po kareze- 
mas, net in ta aplinkine kur gy
veno jos sūnūs apie kuri nieko 
nežinojo ir palaikinejo jau ji už 
nebesanti ant szios pasaulės ar
ba kur labai toli atsidūrusi, 
apie kuri niekad ir nemislino, 
gal tik .tuomet kada jai pinigu 
stoka buvo ant degtines. Szi- 
czia pasitiko su juom netikėti
nai suvis, bet jo nepažino ir ne
žinotu, jog tas ponas geros szir
dies, kuris nedave muszt jos, 
buvo jos sūnūs, jeigu butu ne
girdėjas isz jo locnu lupu žo
džiu: “Tai mano motina.’’ Tas {lauke tos valandos kurioje at- 
prisipažinimas prie jos, ubą- lankinejo ja FranciszkUs. Kada

Palaiminimas.
Reikia mums sugryžti dar in 

ligonbuti Kriokavęs ant prie- 
miesezio AVesolos, kur-gi buvo
me palike serganezia motina 
Juozapo, Blažiejiene. Mot ere 
ilgai kankinosi nes mirtis ne
greit atėjo. Pranas sugryžes isz 
kaimo in Krokuva tuojaus at
lankė ja ir kasdiena paszvente 
kėlės valandėlės ant pritarimo 
ir suraminimo t 
Neturėjo jau locnos motinos 
dėlto geide iszreik-szt savo su- 
iiiszka meile norint tai moterei 
kuria lomias sūnūs apleido. To
dėl suvis nestebetina jog ligone 
labai pamylėjo ir prisiriszo prie 
jo drueziai jog su troszkumn

kius rupesezius ir ergelius idant 
jam visame Vieszpats Dievas 
laimimntu. Tokios maldos ne
dingsta dovanai, nenueina ant 
tuszczio nes ju iszklause.

Apie savo locna suiiu nieka
dos nieko nekalbėjo; tiktai lai
kais klejod'ama per miegus 
szau'ke: Juozai, Juozai, eikszen 
Pas mane! o balsas jos tuomet 
rustai skambėjo.

Viena karta, 'kėlės dienas 
priesz savo smerti, paklausė 
Prano:

— Ar niekad nesimatei su 
Juozu, — tarė, — ar nei da-si- 
žinot apie ji negalėjai?

— Ne, — atsake Pranas, ne
žiūrėdamas ligonei in akis 
idant neiszskaitytu isz ju melo. 
Nenorėjo nuodint paskutiniu 
valandų jos gyvenimo.

— Gal jau numirė?.. Kad 
Dievas ir duotu tai!

— Delko, motin, taip kalba
te?

— Man butu lengviau mirti. 
Nes jeigu gyvena tai sunki 
bausme ji laukia už iszsižadeji- 
rna motinos -savo.

Kalbėjo tuos žodžius be jo
kios rūstybes bet su skundu. 
Po tam jau niekados ne primi
ne apie nedora savo su-nu.

Viena diena atlankius Fra-

laukis. Ligone paėmus jo ranka 
tarė labai silpnu balsu:

— Neapleisk manes, pabūk 
dar 'kėlės valandas nes rytoj 
jau asz nebusiu gyva.

Pranas atsisėdo szale love
les, ji nepaleido jo rankos ir už 
keliu valandų užmigo amžinu 
miegu. Užmigo Dievuje aprū
pinta szventais Sakramentais, 
pasirengus in kelione amžinys- 
tes kaipo tikra krikszczione.

Po spaviedei kuria atliko tą
jį vakaru kada vėliau atidavė 
duszia Dievui, sudėjo rankas ir 
karsztai meldėsi ilga valanda.

— Meldžiuosiu už tave, ma
no sunau ir jaueziu jog Viesz
pats Dievas neatmes mano mal
dos, — tarė po tam.

— Duok man savo galva.
Pranas atsiklaupė prie love

les ir nulenkė galva; ji pabu- 
eziavo jam in kakta iv dadave:

— Buk laimingu, mano ge
ras sunau, buk palaimintas!..

Buvo tai paskutinei jos žo
džiai nes po keliolikos miliutu 
jau negyveno.

Pranas užsiėmė jos laidotu
vėms; palaidojo grąžei su Mi- 
sziom. Ant szermenu Juozapas, 
tikras sūnūs nebaszninkes ne
pribuvo ir suvis nei žinios apie 
save nedave. Kur-gi buvo ? Kas 
su juom stojosi?

mirsztancziosd Paregėsime ji dar karta po
. r./-. ,, i 1 ! 11 VYlAl‘11keliu metu.

Teisingyste Dievo.
Laikas keliu metu truputi 

permainė padėjimus pažinsta- 
niu mums szioje apysakoje ypa
tų o pirmiausia dasižinome jog 
Pranas, pabaigęs mokyklas ir

— Praszau kunigėlio pas li
goni.

Kunigas veikei apsirenge ir 
; nuėjo paskui vaikina kuris in- 

vede ji in. maža grineziuke ant 
antro gyvenimo po paezia pa- 
stogia.

Kambarėlis norint buvo ir 
mažas bet nebuvo jame ir jo
kios tvarkos: oras viduje bal
sei buvo neezystas. Kunigas ap
sižvelgęs po kambarėli paregė
jo ant lovos gulinti ligoni. Pri- 
sartino prie jo. Ligonis labai 
szvakei iszrode.

— Žmogau, juk tave lik ne
ezystas oras toje oloje užspran- 
gyt gali, be ligos, delko nepasi
rūpinai gautis in ligonbuti?

— Neturėjau nieko, kuris 
man vieta ligonbufyje parūpin
tu, — tarė ligonis liūdnai.

— Kaip tai nieko? ar jokiu 
giminiu neturi, ar pažinstamu 
prieteliu ?

— Nieko! — atsake ligonis '
su kartybe. 1

Užstoja valanda tylėjimo. ■ 
Ant kunigo nemiela inspudi 
iszvede tas žmogus kuris per 
savo gyvenimą neuždirbo ne 
tiek idant nors ligoje turėt pa
spirtų gyvendamas nėiszsinau- 
dojo ne vieno 'žmogaus simpati
ja del saves, neturėjimas ne 
vieno prieteliaus liudijo jog 
žmogus tas bloga vede gyveni
mą. Ligonis kalbėjo toliaus su 
kartybe.

— Pakol turėjau pinigu, sam
džiau sau ypatas kurios pritar- 
navo man bet nebetekes graszio 
visi mane apleido ir paliko vie
na. Visi seni pažinstami senei 
pamirszo mane nelaiminga! ir 
tiktai vos tas mažas vaikas ma
ne laikais atlanko idant pažiū
rėt ar dar esmių gyvas, apart 
to niekas daugiau neužeina pas 
mane. O, 'baisus mano padėji
mas, surikus gyvenimas!

Užlaužė rankas kad net su- 
braszkejo isz baisaus rupesezio.

Kunigas tuomet temingai 
prisižvelginedamas in ligoni, 
su nusistebėjimu pažino jame 
Juozapa Duns'ka, guvernoriu 
ponios W. isz Volyniaus. Taip 
tai buvo tas pats. Laike kada 
mes ji paskutiniu kartu matė
me, neblogai jam vedesi. Surin
kęs pinigu guvernaudamas, isz- 
važiavo in Viedniu idant ten 
iszduot egzaminą ant profeso
riaus. Ten laimėjo nes egzami
ną iszdave visiszkai gerai ir in
gi jas dinsta, sugryžinejo in 
Krokava.

Vienok teisingyste Dievo ne
galėjo pavelint idant tas žmo
gus džiaugtųsi laja laime kuri 
buvo subudavota ant užmirszi- 
mo motinos ir aplaistyta jos 
aszarom. Dievas girdėjo skun
dus mirsztanczios. Tai-gi džio
vos liga apimtas tuojaus turėjo 
iszsižadet. savo dins'to ir tam 
smirdaneziam mažam kamba
rėlyje gyvastį užbaigti, pa- 
mirsztas nuo žmonių ir priete
liu. Kunigas Franciszkus Gvaz
dikas pažines ji dabar, primine! 
sau visa gyvenimą praeita, pa- Pats sotus, alkstancziu tėvu ne-

ANT GAVĖNIOS

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS-GO.

Mahuioy City. P*

mis
re#., .TcZUso

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaui Iiztikimiaciii Graboriu! 

:: Gabiausiai Baltamuotojaa ,, 
f Geriausi* Ambulance 

patarnavimai c a i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil- 

kla, na pasirinkimą meta- 
*! ' liszku ir kieto medžio 

Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininka 
t moterems. Prieinamo!

prekes.
DU OFISAI t 

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St, 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 43» Willing Street 
Rail Telefonu B8B-J

GRAUDUS VERKSMAI ar
ba PaMbsdĮnimąs

Krist^b. Knygute reikalinga 
ant Gavėtiios. Pagal senovisz- 
ka būda, \.......................... 100

STACIJOS arba Kalvarija
Viesz., Jezuso Kristuso,... 100

Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, ............................ 100

Trumpas Katekizmas, pagal 
iszguldimas Kun. Pilauskio, su 
nekurais naudingais padėji
mais, .................................. 100,

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

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

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

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

po Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA:, U.5.A.
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[labai didele, nes žemai ir auk-[ffl*T J IJTTTT
Jsztai laiko pamaldas, kuriame I A/ | 1į g j V I 
lyra trys altorei prie kuriu ku-
i nigai laiko miszias kas diena. Į *

— Seredoje pripuola pir-1 Kalektoriai tiek surenka pini- UŽKAPOJO MOTI-
ma diena Kovo—March, kuris J £u i11 gurbelius kad asz da Q17QI7DT
menesis yra paszvenstas ant savo gyvenime tiek nemaeziau, INA 1K ML5EK1
garbes Szv. Juozapo. j

— Szia sanvaite pripuola prikimszti pinigais.
czvertis meto su pasninku Sere- nai-s smagu gyvent, bet liūdna 
doj, Petnyczioj ir Subatoj.

Žinios Vietines Užganadinta Kate Unijos Visi Dalykai Uždaryti Sude Lyg Seimui

Į * ... I
i nes gurbelei vra dideli ir buna „
1 ' Czio ZMOG-ZUDYS NORĖJO NU

SISKANDINTI, BET UPĖJ
BUVO PERMAŽJ.I

VANDENS.
be musu tautiecziu. Su pagar- j

— Diena 4-ta Kovo yra die-!ba, jusu skaitytojas, PETRAS
na Lietuviu Tautos Szvente. MASAITIS, Miami, Florida.
Panaikinimas baudžiavos Lie
tuvoje 1863 mete.
i — Jonas Paserpskis, 521

‘V. Mahanoy Avė., randasi
ottsvilles ligonbuteje kur jam ligonbuteje mirė Juozas Sa- to valscziaus, buvo kaltinamas t 
ivo padaryta operacija ant muolis. Paliko tris dukteres ir kirviu užkapojęs savo motina 
endesitis praeita Ketverga. viena sunu. Buvo vienas isz pir- jr seseri. Sziurpulinga trage-

Panevėžys. — Czionais apy-' 
gardos teisme buvo nagrinėja-; 
ma labai nepaprasta 'byla, iu- 

| rioj Jonas Pukeviczius isz 
Pittston, Pa. f Czionaitineje Auksztatrakiu kaimo, Puszalo- i

Ar Pažinojote Juos ?
-t-

lame laike jaueziasi daug 
eikesnis ir už keliu dienu ke- j 
la įgryžti namon.

P T Nedėlios ryta, apie 12:15 , 
vaA., Ashlando ligonbuteje štai- : 
gai mirė gerai žinomas szioje 
aplinkinėje Baltrus Praszik, 
apie 51 metu amž., gyvenantis 
New Bostone, kuris kitados per 
daugeli metu buvo vežiotojum 
alaus del Norkeviczienes. Pa
liko paezia, penkis sūnūs, dvi 
dukteres ir keturis anukus, bro
li ir seseri. Laidotuves atsibus 
Ketvergo ryta su apeigomis 
Szv. Kazimiero Lenkiszkoje 
bažnyczioje, prie kurios velio
nis prigulėjo.

SHENANDOAH, PA
— Stanislovas Norbuta, isz 

Heights, likos skaudžiai su
žeistas laike darbo Suffolk ka
syklose ir likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbute ant 
gydymo.

muju Lietuviu gyventoju ezio
nais.

Wilkes-Barre, Pa. f Mirė 
Jonas Minkeviczius, 59 metu, 
miestelyje Laceyville. Paliko 
paezia, dvi dukteres ir viena 
sunu.

Scranton, Pa. f Mirė Jonas 
Luszaitis, 223 Wilbut St. Pali
ko paezia, tris dukteres, penkis 
sūnūs ir devynis anukus.

Wilkes-Barre, Pa. f Mirė 
Petronėlė An'kudavicziene, 74 
Hill St. Paliko 4 sūnūs ir viena 
duktere. Mirė tuojaus po sū
naus laidotuvių kuris buvo pa
laidotas 6 Vasario.

Cleveland, Ohio, f Mire An
tanina Kleiziene, 57 metu am- 
žaus, nuo 3402 Ralph St. Paliko 
vyra Jurgi ir du sūnūs Jurgi ir 
Juozą.

Paskutines Žinutes

New

nyczia po ligai 7 menesiu. Szia- 
me mieste iszgyveuo 37 metus, 
priesz tai gyveno Mahanoy Ci
ty in kur pribuvo isz Lietuvos 
50 metu atgal. Jo pati mirė 7 
.metai atgal. Paliko sekanezius 
vaikus: *Pranciszka Setkevi- 

. ežiene, isz Minersvilles, Magde 
Galczius, Karolina Stone, ir 
Ona, sunu Antana namie ir du 
sūnūs Joną ir Stasi kurie dar 
randasi Lietuvoje kur mokina
si ant kunigu. Paliko taipgi se
seri A. Damsevicziene kuri gy
vena, Mahanoy City ir dvi sese- 
res Lietuvoje. Laidotuves in- 
vyks Ketvergo ryta su pamal
domis Sal. Szirdies Jėzaus baž- 
nyczioje. Velionis buvo “Sau
les ” skaitytojas nuo pat pribu
vimo isz Lietuvos.

Montceau, Francija. — Dvy
lika anglekasiu likos užmuszti 
per eksplozija kasyklose, 120 
pėdu po žeme o 23 sužeisti.
'Karachi, Indijai — Keturi 

žmones likos užmuszti kada du 
eroplanai susidūrė ore. Vienas 
isz ju buvo Amerikoniszkas 
aliejinis agentas.

Tunis, Tunisia. — Du karisz- 
ki t rūkei susidūrė arti ezionais, 
szeszi žmones likos užmuszti ir 
daugelis sužeista. Viename tru- 
kije radosi deszimts tonu dina
mito bet ant giliuko netruko.

Laramie, Wyo. — Union Pa
cific trūkis iszsirito isz begiu 
per ka 26 pasažierei likos su
žeisti.

Los Angeles, Calif. — Patogi 
Rusiszka szokike, Ania Sosoje- 
va, 24 metu, likos brutaliszkai 
nužudyta per nežinoma iszga- 
ma.

Tamaqua, Pa. f Seredoje, 8ta 
diena Morcziaus, 9 valanda ry
te, Szv. Petro ir Povylo bažny- 
czioje atsibus pamaldos už du- 
szia Onos Azentaviczienes, 
dukters Priciles Norvidienes. 
Gimines ir pažinstami kvie- 
cziami dalyvauti pamaldose.

Jeruzalemas. — Vidurmies- 
tyje truko bomba kuri sužeidė 
daugeli žmonių, manoma kad 
bomba numėtė kokis tai 
bas.

TRYS GUZIKAI.

Ara-

savo

Miami, Florida., — Isz prie
žasties nesveikatos atvažiavau 
in ezionais isz Donora, Pa., 
praleist koki laika ant puikaus 
oro, bet esmių labai nusiminias 
kad nerandu savo tautos žmo
nių su kuriais galetau pasikal
bėt ir praleist laika. Todėl, 
prisiuneziu jums užmokesti už 
“Saule” ir nors tiek turėsiu 
linksmo laiko ja skaitydamas. 
Turiu primyt ir tai ha ezionais 
maeziau: Yra czionai viena Ka- 
talikiszka bažnyczia, kurioje 
laikb pamaldas net szeszi kuni
gai, ant kuriu susirenka visu 
tautu žmonis, bet Lietuviu ne
užtikau. In ta bažnyczia suei
na apie 18,000 žmonių, kuri yra

Daraktorka kalbėjo in 
mažus studentus:

— Kožnam duosiu po tris 
guzikus. Atsiminkite, kad pir
mutinis guzikas perstato “Gy
vastį,” antras guzikas persta
to “Laime,” o treczias 
“Džiaugsma.” In tris dienas 
atneszkite man adgal tuos gu
zikus ir neužmirszkite man pa
sakyt ka tiejei guzikai persta
tų. Paskirta diena vaikai at- 
nesze adgal guzikus in mokyk
la. Daraktorka užklausė Pra
nuko, ar jisai atsimena ka jam 
pasakė?

— Plis tiezer, asz visu gu- 
ziku( nejturiu, Sztai, iatneszu 
“Gyvasti”, o sztai yra “Lai
me” bet motina eme ir prisiu
vo “Džiaugsma” prie mano 
kelnių.

dija tokia: Mirdamas priesz 
telis metus Jono Pukevicziaus 

■ evas paliko savo paežiai Onai 
szesziu hektaru ūkeli, o vai
kams Pukevicziene turėjo isz- 
moketi po 200 litu dalies. Vai
ku buvo penketas. Ūkyje liko 
gyventi Pukevicziene su duk
terim Katre ir sunumi Jonu. 
Sūnūs Jonas dėjo pastangas ir 
norėjo kad motina jam 2—3 
ha atiduotu, bet motina ir duk
tė Katre su tuo nesutiko, del 
ko kildavo dideli ginezai. 1938 
mete, Kugjpiuczio men., pra
džioj, smarkiai susiginezijus, 
J onas paliko, namus ir apsigy
veno pas kaimyną Dūda. Pa
starajam pasakojosi, kad su 
motina ir seserim kartu gyven
ti negalis, nes jos norinezios 
pasisavinti visa ūki, tuo tarpu 
jam nieko neduoda ir jis dau
giau pas motina nebegriszias. 
Bet pas kaimyną pagyvenęs 
keliata dienu Pukeviczius grižo 
in ūki ir pradėjo jame dirbti.

Rugpiuczio 31 diena susigin- 
czijes del turto ir trobesiu grie
bė prie krosnies stovėjusi kirvi 
kirto seserei, o kaip motina 
szoko gelbėti dukters, tai pa
ežiu kirviu kelis sykius sudavė 
per galva savo motinai kuri kri
to be sąmones, o sesuo rėkdama 
iszbego in priemene, bet jai 
priemenėje brolis dar kelis sy
kius kirto per galva ir ji taip 
pat sugriuvo. Abi jos nebeat- 
gavusios sąmones tuoj ir mirė. 
Invykdes sziurpu nusikaltimą, 
ta paezia nakti, jis atvyko in 
Paneveži ir sutikės Laisves 
aikszteje palicinika Stasi Sla
vinską pareiszke, kad savo na
muose nužudė motina ir seseri 
ir prasze ji sulaikyti. Slavins
kas ji sulaikė ir pristatė nuo
vados budėtojui. Pukeviczius 
sakosi, kad nusikaltimą invyk 
dės ne pasipelnymo tikslu, bet 
isz pykezio ir būdamas labai 
susinervavęs. Paskutiniu me
tu jis praszydavo nors 2—3 ha 
žemes, kad jis turėtu vietos pa
sistatyti namuka, tai motina 
kartais sutikdavo, su tuo, o 
kaip kada sakydavo, kad duos 
tik 200 litu ir del to dažnai kil
davo ginezai ir barniai. Po in- 
vykio norejes pasiskandinti 
Levens upeje, bet tuo laiku u- 
peje buvo maža vandens ir pa
siskandinti nepasiseke. Apy
gardos teismasJona Pukevi- 
cziu, 32 motu amžiaus, pripa
žino kaltu ir nubaudė sunkiuju 
darbu kalėjimu ant viso am
žiaus.

Szi ta katuke, kada jos ponas 
važiuoja in miestą Londoną, 
Anglijoj, užsikabina ant užpa
kalio dviraezio ir jai tokia ke
lione labai patinka. Ji da ne sy
ki nenukrito nuo dviraezio.

Detroito verhauzeje randasi szitie dalykai prigulinti prie darbininkiszko lokalo No. 
51 pakol neprasidės unijos seimas. Martino unijos konvencija atsibus Kovo menesyje o Le- 
vviso szalinin'kai atidarys savo konvencija Clevelande tam paežiam laike. Kas laimes tai ap- 
laikys szituos dalykus kuriuos sūdąs liepe uždaryti verhauzeje.

Tam tikslui jie atvyko in susi
rinkimą prisideja kiszeaes 
kiausziniu ir akmenų. Del s tai
gaus susirgimo paskaitininkas 
isz Kauno neatvyko ir muszei- 
koms nebuvo progos panaudo
ti kiausziniu ir akmenų. Ka
dangi saleje buvo virsz 300 
kimszte prisikimszusiu žmonių 
tai sutriuszkino muszeiku tu
rimus kiszenese kiauszinius. 
Gerai patrukszmave, pasikolio- 
je muszeikos su pilnomis kiau- 
szinienes kiszenemis apleido 
sale. Tai taip elgiasi religisz- 
kai iszaukleti žmones!

ŽUDOSI APVILTOS 
MERGINOS.

Jauni vyrai merginas suvi
lioja, o paskui pameta. Nelai
mingoms niekas daugiau nelie
ka, kaip nusižudyti. Ir jos žu
dosi. Kaune ana diena krito 
Laisves alėjoj jauna 
A. M. Ji nusinuodijo, 
kejo, kad ji neszczia. 
liojes sportininkas K.
ežia diena Kauno ligonbuten 
buvo atvežta studente G. Ji 
irgi buvo atsigerusi nuodu del 
to, kad vaikinas ja prigavo.

mergina 
Paaisz- 

Ja suvi- 
Bet pa-

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS.

Namas ant dvieju familiju, 
su sztoru ir buczerne, geroj vie
toj, mieste Tamaqua, Pa. Gali
ma pigiai pirkti todėl pasisku
binkite. Atsiszaukite po No. 
640 Penn St., Tamaqua, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
ezios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in ‘‘Saules” ofisą

$2.00 Vertes Knygų už $1.
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

KIAUSZINIAIS IR AKME
NIMIS GINA TIKĖJIMĄ.
Jurbarkas.,— Vietos laisva

maniai renge viesza susirinki
mą su paskaita “Mokslas, Re
ligija ir Laisvamanybe!” Vie
tos klerikalai, sužinoję apie 
rengiama paskaita, dėjo visas 
pastangas, nesiskaitant su pri
emonėmis, paskaita iszardyti.

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Narys
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

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

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz. 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado 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 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. 111 Sziupinis (3 dalis), tai. 
pinasi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo is.lins; Apie boba ka negalėjo 
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jv.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 
jisri atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .............................................15c

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; 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 P jzbaininku. 45 puslapiu.. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Vana 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- 
ikialbtojas. 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. ’24 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- 
■tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu....... 15«

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszankt 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 Atiką 
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. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akme.ioriaus; 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....25o

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 4® 
puslapiu........................  15c

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

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

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 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10c

—No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydue 
vyras. 137 puslapiu....................26e

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

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

No. 166 Trys istorijos Sunue 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus......................  15e

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

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

No. 171 Vieniolika puiku i'rtori- 
ju (su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoj; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
viką! apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ............................................. 15#
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