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Isz Amerikos

NUŽUDĖ PERSISKY
RUSIĄ MOTERE

SENUKAS. SUSZALO
ANT KAPO

KURI JAM NEDAVE
RAMYBES.

SAVO MYLIMOS
DŪKMLKS.

Gordon, Del. — Tėvai taip
myli vaikus kad ju neužmirszta
ne po mircziai, atlankydami ka
pus savo mylimųjų, papuoszineja ir užlaikineja paredka ir
lankei paaukauna savo gyvas
tis ant tuju kapu isz meiles del
tuju ‘kurie juose silsisi. Bet vai
kai greitai užmirszta apie mi
rusius tėvelius, apleidžia ju
paskutine pasilsi o vieta ir nesi
rūpina daugiau apie tai.
Sztai ana diena 80 metu
George Daugherty likos suras
tas beveik užpustytas sniege
ant Szv. Kryžiaus Katalikiszku
kapiniu, gulintis ant kapo savo
mylimos mirusios dukreles, ku
ri mirė du menesei adgal. Se
nukas nuėjo ta diena ant ka
piniu, kaip tai darydavo be
veik kas diena o kada apie tai
žinojo kaimynai ir nematydami
jo kėlės dienas, nuėjo jeszkoti
seno tėvo, surasdami ji suszalusi ant kapo. Už keliu dienu
senas tėvelis silsejosi szale sa
vo m y’, lino kūdikio.

,i

CZIUŽINEJIMO KARA
LIENE.

Lebanon, N. H. — Nuogas la
vonas moteres likos surastas
užpakaliniam kambarėlyje, paįtogumo parlore prigulintis prie
Henry Begiu, kuris taipgi laike
skųstbarzde. Buvo tai persis
kyrusi motere, Mrs. Freda Ed
son, 28 metu, in kuria Beginąs
paleido du szuvius.
Begin sake palicijai buk motore jam nedavinėjo ramybes
KARVE ATVEDE TRYNUKUS.
ir norėjo toliaus gyventi su j Kit Klein, žymi cziužinetoja
Retai kada karve atveda trynukus* versziukus kaip szita
juom nes buvo nuo jos atsikra-' lavinasi užsukime eroplaninio
karvute veisles Holstein kuri priguli prie farmerio Clarence
tęs kelis menesius adgal o toji motorio Miami, Floridoje, kur
Kipp, isz Marietta, Pa. Kada szitas paveikslas likos nutrauk
vis jam lindo in akis.
rodosi lediniam karnavale ir
tas, versziukai turėjo jau 18 dienu senumo.
tonais cziužineja.

MAHANOY CITY, PA.
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50 METAS

ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS SENO VYRO SU SAVO
PACZIA.

Cairas, Egiptas. — Algerijoj

SENUKE SUSILAUKĖ 124 atsitiko nesupratimai terp se
METU AMŽIAUS.
no vyro su jauna paczia, kada

Ryga, Latvija.,— Ignatieva
Ror laczkąja, .senuke, kuri gy
vena Azerbadzave, Sovietinei
Rusijoj, ana diena pabaigė sa
vo 124 metus amžiaus. Daugelis
auksztu valdisziku virszininku,
pribuvo isz daugelio vietų
linkėti jai .sveikatos ir da il
go pagyvenimo. Josios sesuo
Rysta, kuri mirė du metai ad
gal turėjo 131 metus amžiaus.

Riffin Bababouchie, 76 metu
senis apsipaeziavo su jauna ir
patogia Oujrda. Pacziule pra
dėjo apkalbinėti savo seni, buk
jisai yra netinkamas gyventi
su motere, josios tėvai ir szeimyna paantrino tuos paskalus
po miestą, todėl senas vyras
teip insiuto ant savo pacziules,
kad nupjovė jai liežuvi. Senas
vyras likos nubaustas ant pen
kių metu kalėjimo, taipgi už
ŽVERISZKAS TĖVAS NU- mokėti piningiszka atlyginimą
SZAUTAS PER SAVO
del jaunos pacziules.
.
DUKTERE.

Czenstakavas, Lenk.,-—Ado NUŽUDĖ JI, KAD NEDAVE
mas Skibinski, likos nuszautas
PINIGU ANT VODKOS.
NETURĖJO UŽ KA PIRKTI
ant
smert
per
savo
locna
dukATKERSZINIMAS
Lomnas, Ruissija.,— Andrie
PACZIAI DOVANELE —
TURI BANKOSE 4 BAISUS
tere už jo žveriszka pasielgi jus Kiveiszy, 16 metu amžiaus
NUSKRIAUSTO VYRO.
NUSIŽUDĖ.
APRAGANAVO JA mą. Tėvas buvo labai žverisz- vaikas, likos nužudytas už tai,
Albany, N. Y. — Turtingas New York. — Neturėdamas
MILIJONUS
SU SAVO AKIMI ko ir pikto budo žmogus. Ta kad atsisakė duoti savo dviems
sztorninkas, Walter Glenn, jau darbo ne pinigu kad galėtu pir
BET ISZDAVE TIK 53 gana pasenės žmogus, apsipadiena sužeido pavojingai savo draugams pinigu ant vodkos.
kti savo paežiai dovaneles ant
TURĖJO DARYT KA JIS jaunesne dukrele su szakems Už ta žudinsta W. Minkevicz
DOLERIUS.
cziavo ana meta su jauna ir pa Kalėdų, Mikolas Killian, 60
PALIEPDAVO.
durdamas jai in peczius, po ir M. Žak, likos nubausti ant
togia Elena Bedford. Matyt metu, paleido sau kulka in sme
New York. — Gloria Laura
jauna moterėle nebuvo užgana- genis sėdėdamas ant suolelio Gary, Ind. — Ona Tarnovs- tam norėjo nuszaut savo vyre deszimts metu kalėjimo prie
Morgan Vanderbilt, 15 metu
dinta isz “seno kriukio” nes parke. Jo motere aiszkino pali kiene, vedusi motere, stojo su sne duktere, bet toji isztraukus sunkaus darbo.
mergaite, kuri turi bankose ke
susidraugavo su klarku kuris cijai buk jos vyras buvo labai de su savo mylimu Broniu Gro- revolveri isz tėvo ranku, palei
turis milijonus doleriu, padavė
dirbo jos vyro sztore ir su tuom nusiminęs 'kėlės dienas priesz mockiu nes abudu likos aresz- do in ji kelis szuvius užmuszsavo rokunda valdžiai buk pra
visai nesislepe priesz svietą ir Kalėdas, rūgėdamas ant sun tavoti už nepadoru pasielgimą dama tęva ant vietos. Laike
eita meta praleido tiktai 53 do
pats vyras ant galo dasiprato kiu laiku ir bedarbes, neturė kuriuos apskundė moteres vy teismo kaimynai liudijo, buk
lerius ant savo reikalu. Likusi
kad pasiliko “ožiu” savo pa- damas pinigu ir kad negales ras. Kada sudžia užklausė mo tėvas tanikei pasielgdavo su
suma, 26 doleriu, kurie yra jai
cziulęs.
jai pirkti nors r^žos dovane teres kode! .negyvena su savo dukterimiisi yiemielaszirdingaii, KAIP MERGINA KAVA
paskirtrani metv,'pasilik <> banNuliudusiam vyrui nubodo les ant Kalėdų.
vyru tai ji atsake: “Negalėjau o karta net už'kimszo kamina, LIERIAUS NEPAVAISZINA
SIERATUKAS NEGALĖJO koj ant jos vardo. Jos motina tokis gyvenimas ir nutarė už
jam atsispirt nes kada dirste- kad jas užtroszkyt. Mergaite Joniszkis.— Czionais, Dario—•
turi kas meta ant praleidimo
ISZMAITYTI SAVO
likos nusprensta tiktai ant tri
21 tukstanczius doleriu o bobu baigti savo rupesczius bet ne DVIDESZIMTS ARKLIU leju ant jo mėlynu akiu turė
BROLIUKO.
Girėno uly., tūlas J. Juodinąs
pats, tik drauge su savo apgajau viską daryti ka jis man pa jų menesiu o bausme turės at susitiko savo pažinstama Czeste Glorios, poni Laura K. Mor
SUDEGE LIEPSNOJE.
sėdėti namie. Gyventojai už
Duncott, N. J. — Penkiolikos gan turi tris tukstanczius dole vinga motere ir jos prielaidiAmsterdam, N. Y. — Dvide- liepdavo. 'Tik jo raganiszkose tvirtino tokia bausme sūdo ir tavieziute ir kviete in resto
niu. Nuduodamas kad nieko
metu Augustas Bordell nema riu ant praleiimo kas meta.
akyse maeziau visa mano gyve
raną insigerti. Mergina atsi
apie tai nežino, pakvietė klar- szimts lenktyniniu arkliu sude nimą. Ak, kokias jis turi mei labai isz to nužiugo.
žai nudžiugo kada dagirdo buk
gė ant smert tvarte prigulinsakė su juo eiti, tada jis puolė
ka pas save kad ji ir paczia iszjo asztuoniu metu broliukas
lingas akis!”
cziam
prie
John
Sanford,
mili

ja miTszti, o primuszes atėmė
rado prieglauda po pastogia DAKTARAS UŽTRUCINO vežtu in miestą. 'Tas labai pati
Gromockis vela kitaip aisz
jonieriaus.
Arklei
buvo
verti
150 litu kuriuos ji buvo paslė
mielaszirdingos moteres Kat SAVO SERGANCZIA DUK ko meilingai porelei o ypatin
kino, sake jis sudžiui buk jis NUŽUDĖ MOTINA AKYSE
apie
200
tukstaneziu
doleriu.
pusi užantyje ir vienas nuėjai
TERS IR PATS SAVE.
rės Kinzey kur paliko savo
gai kad automobiliu vare pats
JOSIOS SŪNELIO.
susimylėjo ant- moteres vien
Priežastis
ugnies
yra
nežino

insigerti.
: it
Winthrop, Calif. — Prijaus “ožys”. Staigai ant užsukimo
broliuką ant jos trepu. Motere
tik del to, kad ja vyras tankei Kielcai, Russija., — Sudas
ma.
atsikėlus isz ryto, rado vaikiu damas kad nuo truciznos, kuria vyras pasuko automobiliu nuo
paniekinėjo ir muszdavo.
PADEGE DARŽINE.
perkratinėjo teismą Antano
» <
ką apsupta in sena kaldra nes uždavė savo sergancziai dukre stataus kalno ir visi žuvo su suSudžia nubaudė “Mielaszir- Sobiako, kuris buvo apkaltin
Sziauliai.,
—
Tilžės'
uly.,
NORI
PRASZALINT
ARIEL

taji ryta buvo labai szalta. Ant lei, toji neužilgio turės mirti, teszkintu automobilium. Pra
dinga
Samaritona” už subala- tas už nužudinima savo paezios 69., kilo gaisras Buinauško
KOS MONOPOLIUS
vaiko krutinės buvo prisegta daktaras M. R. Kirkpatrick, 60 važiuojanti automobilistai ra
mutinima svetimos moteres su kuria gyveno nesutikime daržinėje. Kadangi sukrautas
PENNSYLVANIJOJ.
laiszkelis kuriame buvo para- metu amžiaus, iszgere pats tru do visus tris lavonus baisei sunuo vyro, liepdamas jam užmo nuo kokio tai laiko. Tula die szienas buvo stipriai suslėgtas
Harrisburg, Pa. — Senato
szyta: “Mieli prietelei, asz ne ciznos su tikslu atėmimo sau mankiotus.
kėti 500 doleriu ir szeszis me na Sobiakas iszsirenge su pa gaisra pavyko greit likviduoti.
rius John Dent, Demokratas isz
galiu toliaus iszmaityt savo gvasties. Jo duktė, 29 metu
nesius in kalėjimą o motere lie
EGLELE UŽSIDEGĖ
Westmoreland pavieto, ketina pė uždaryti pataisos name ant czia ir szesziu metu šuneliu in Daržine buvo apdrausta 1,000
broliuką nes turiu pats pasi- amžiaus, sirgo vėžiu ii’ nebuvo
BAŽNYCZIOJE.
perstatyt ateinanezioje legisla- trijų menesiu kad iszgaruotu sveczius pas savo sesere. Va litu. Gaisras kilo nuo padegi
jeszkoti darbo. Jis neturi moti vilties jos iszgydymo. Dakta
žiuodamas pro giraite, uždavė mo. Piktadariai nežinomi.
nėlės nei tėvo, turi asztuonis ras nenorėdamas kad po jo mir Philadelphia, Pa. — Isz neži turoje kad panaikint sziadieni- isz jos galveles meile del bursu pagaliu paežiai per galva o
metus, prižiūrėkite ji koki lai cziai jo duktė butu sunkenybe nomos priežasties užsidegė eg ni būda pardavinėjimo svaigi- dingieriaus.
kada toji sukrito be žado, už INDOMI PADEGIMU BYLA.
ka o asz sugryžsziu ir užmokė kitiems, sumanė kad geriau bus lele Katalikiszkoje bažnyczio- iiancziu gerymu vaistiniuose
smaugė ja ant smert, paslėpda Rokiszkis. — Rokiszkio aps.,
siu už jo prižiūrėjimą. Jo var mirti abiems. Daktaras paliko je Szv. Petro ant 12-tos ir Lom monopoliuose o sugražinti
mas
krumuosia. Liudintojum Juodupės vals. Onuszkio miest.
METE
1938
AUTOMOBILEI
laiszkeli: “Po mano mircziai bard ulycziu. Zakristijonas tuo- wholesale sztorus kaip tai ki
das Mikolas.
tojo baisaus atsitikimo buvo pereitais metais sudege ūkinin
UŽMUSZE 1,570 YPATŲ
Motere stengėsi surast bro nemokėkite daugiau kaip .szim- jaus davė žinia apie liepsna tados buvo, priesz prohibicija.
ju mažas sūnelis, kuris apsako ko Bernoto ūkis. Ūkis dege ke
PENNSYLVANIJOJ.
liuką ir su dideliu noru jam ta doleriu už laidotuves. Lai septyniems kunigams kurie at Tas žinoma daug apsunkintu
sude viską ka buvo mates ir turis kartus. Ugnis sunaikinoi
duos taipgi prieglauda nes sa Dievas man atleidžia už mano bėgo ir užgesino liepsna su ke- paszialpa del vargingu žmonių Harrisburg, Pa. — Komuni
kaip tėvas pasmaugė jo moti nauja maluna, gyv. narna, tvar
vo vaiku neturi ir turi labai prasikaltima bet tai buvo vie mikalais. Tarne laike artimoje nes visa pelną turėtu wholese- kacijos bjuras savo metiniam
na. Sudas tęva nubaudė ant tus ir kietis. Aiszkinant gaisru
mielaszirdyste ant sieratuku. natinis būdas abiems mirti parapijinėje mokykloje valgė ierei. Sziadieninei monopolei raparte apgarsina buk 1938 me
penkiolika metu kalėjimo prie priežastis nustatyta kad czi&
drauge.”
pietus keli szimtai vaiku ku padaro ant meto apie 15 milijo to automobilei Pennsylvanijoj
sunkaus darbo.
imta padegimu. Kaltinamai
SZESZKAS TĖVAS PALIKO
riuos apmalszino vienuoles. nu doleriu kurie suszelpineja užmusze 1,570 ypatų, sužeista
siais patraukti keli Onuszkiq
4 VAIKUS DEGANCZIAM
vargingus žmonis. In laika 46,161 o buvo visokiu atsitikiBledes padaryta mažai.
miestelio
gyventojai. Dabar
NAME.
GYVENO SU SAVO DEDE
dvieju paskutiniu metu tieji imu 56,519. Automobilei užmu
North Jackson, Mich. — Vai KAIPO MOTERE SU VYRU. RADO LAVONA KŪDIKIO monopolei uždirbo apie 30 mi sze viena ypata kas ketures va VILKAI NET VAIKUS ISZ- szia byla greit nagrinės RokiszBAŽNYCZIOJE.
tiekus Stasiak, farmeris isz Jordan, Wis. — Czionaitilijonu doleriu. Už alų surinko landas o sužeidė viena kas dvi NESZINEJE ISZ GRINCZIU. kyje, Panevėžio apyg. teismas.
czionaitines aplinkines iszbego riam sude stojo ant perklausy Reading, Pa. — Invyniotas daugiau kaip dvylika milijonu miliutas arba beveik 201 nelai Povydnetz, Rusija. — Laike Liudytojais szaukiama apie)
czionaitįniui szalcziu, vilkai 110 žmonių. Byla susidomėji
miu kas diena.
isz deganczio namo nakties lai- mo Szimas Abberson ir jo pati in skudurius lavonėlis keliu doleriu.
ke palikamas jame keturis ma- kuri taipgi yra jo seserune. Mo- dienu amžiaus negyvo kūdikio Isz tojo pelno aplaiko pa Allegheny paviete buvo dau teip insidrasino, 'kad net vai mas didelis, nes kaltinamieji
žus vaikus kurie sudege ant tina apskundė broli ir duktere likos surastas bobineziuje Bap- szialpa naszles su vaikais, ne- giausia atsitikimu nes net 11,- kus isznesze isz grineziu. Kai- neprisipažysta.
smert norints tėvas turėjo ga-.už nepadoru pasielgimą ir gy- tistu bažnyczioje. Zakristijo- regei, senukai ir kiti reikalau- 391 sužeidė ir 330 užmuszta. muocziai negali apsiginti nuo
— Tas ilgai pakukos, kasi
na laiko juos iszgelbeti isz de- venima be szliubo.
nas mate kaip kokia tai motere jauti paszialpos. Jeigu panai- Oktoberio menesis buvo nelai- ju, ne.s valdžia uždraudė turėti
mingiauses
nes
tame
menesyje
boba
apsznikos.
szaunamus ginklus, todėl vil
ganezio namo — bet tik pats Porele iszvažiavo in Detroitą atėjo in bažnyczia su pundeliu kintu tuos monopolius tai žmoapie save rūpinosi o ne apie vai- ir nuo tojo laiko nieko nebuvo bet daug ant jos netemino nes nes butu apsunkinti dideleis sužeista 7,747 o užmuszta 298 kai szioje apylinkėje- ipadaro — Ergelei žmogų nuvargi
ūkininkams daug bledes. Vie na ir tankiausia numarina.
kus. Nelabas tėvas likos užda apie juos girdėt. Motina nutarė manė kad motere ėjo isz miesto padotkais o reikalaujanti pa ypatų.
— Ilgai tas žmogus gyveni
nam artimam kaimelije kada
rytas kalėjime už .savo szeszku- sujeszkoti pabėgėlius ir net po su pirkineis. Manoma kad mo szialpos žmones aplaikytu tik
motina buvo iszejus parneszti katras ergeliu neturi.
rna. Nelaimingi vaikuczei likos metui laiko pasisekė juos su tere ar mergina buvo varginga maža dalele paszialpos o tikras
— Tankiausia nesidžiaugia
palaidoti vienam kape. Laido jeszkoti. Porele gyveno su sa o neturėdama už ka palaidoti pelnas eitu in kiszenius whole- — Tegul kožnas ta pamala vandens, staigai inbego didelis
tuvėse dalyvavo beveik visa vim kaipo vyras su motere ir mirusi kūdiki, atnesze ji in baž selerei kaip tai priesz prohibi- turi, kad reikia atiduoti kas vilkas in grinezia, iszneszda- me isz to ka turime, tiktai dą
vis daugiau norime,
ei ja.
____
’kam priguli. .
— * mas dvieju menesiu kūdiki,
susilaukė du vaikus.
aplinkine.
-—
nyczia.
.

ISZ LIETUVOS

‘‘SAULE’’

Kas Girdėt

AP SAUGO J O CITRINAS SU vo laiszka toliaus pridūrė:
ELEKTRIKINEMS LEM- •‘Jeigu tamista ta viską turi
PUKEMS.
tai gali prisiunsti savo szoferi

M BRANGY CITY. PA.

Vargszo Sapnas

o noringai apžiūrėsiu vieta tar
nystes ir pasikalbėsiu kaslink
algos.” Žinoma kad tasai žmogus ne
atsake ant tokio laiszko ir da
sziadien jeszko tarnaites.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERSALIMAS
.KRUTINĖJĘ .MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA,
1 KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Žmogus inejo in labai apgai rios. Triobos rūpestingai su
AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO.
lėtina lindyne, kuria namu jau tvarkytos. Žmones visi buvo’
Brenda Frazier, isz New
PAIN-EXPELLERIS!GERAI ISSITRINKITE
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBESITE
negalima pavadinti. Jo kūnas dailiai pasirėdė ir iszrode lai
Yorko, panaite isz milijonierių
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.
buvo liesas, veidas raukszletas, mingais. Baisus trenksmas ir
szeimynos, apvaiksztinejo savo
su indubusiomis akimis. Jis ap oszimas kuris yra neiszvengiaNaudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu
sukaktuves daejimo in panyssižvalgė aplinkui kad pamaty mas beveik visuose miestuose,
ta, Kotelyje Ritz-Carlton. Tasai
ti sumenkusią paezia ir maža czionai visiszkai nesigirdėti. APDOVANOTA GARBE UŽ
apvaikszcziojimas kasztavo tė
mane 'kad moterys negali ture
Pagal naujausia ir vėliausia kūdikėli bet ju nebuvo grinteKiekvienas žmogus, galima pa
vams 30 tukstaneziu doleriu.
MIELASZIRDINGUMA.
li tokiu pat tiesu kaip vyrai ir
apskaityma gyventoju tai ant leje. Jis su dideliu nuvargimu temyti, turėjo pakaktinai laiko
Parėdai del panos Brenda ir
kad moterys neprivalo užsiim
muito svieto gyvena daugiau prislinko prie lovos, suverstos iszpildymui savo priedermiu.
jos motinos kasztavo tiktai
ti politika, jie tvirtino kad mo
'kaip 2,134,000,000 žmonių.
ant grindų, numėtė nuo savo — Kur asz esu, — antru kar
tūkstanti doleriu bet vakariene
terų svarbiausia priederme yra
Hitleris, Mussolini ir Japoni kojų visai nudėvėtas kurpes ir tu jis paklausė saves. — Kas at
del prieteliu kasztavo 8,000 do
gimdyti vaikus o apie savo vai
ja mano kad tai per daug ir kaip ilgas parvirto ant lovos. sitiko su visais žmonėmis?
leriu, muzika 2,500. — Juk bu
ku gerove jos jau neturi tiesos
stengėsi kiek galėdami kad ta Suvargęs nuo velto begalinio Vis daugiau jis mate nepavo už ka, todėl galėjo linksmyrūpintis.
ri! skaitlį gyventoju sumažinti jeszkojimo darbo jis beveik prastumu. Visam mieste jis netis be jokios rupesties.
— Da'bar-gi viskas jau persisu pagialba kruvinu kariu.
urnai užmigo ir turėjo toki sap- mate ne vieno policisto ir ne
keite nes didesne darbininku
na kokio ne vienas vergas-algi- vienos aludes arba smukles. ViMieste Utica, New York, ran
puse
apsiszviete ir aiszkiai su
Miestelyje Pacific City, Ka- ninkas
.
da nemate.
isur jis sutinka dailius gyveni7
dasi Ona Reilly, 58 metu am
prato savo dalykus ir vietoj se
lifornijoj, randasi labai juokin Rodėsi jam, jog visa pasaule mui
:
namus. Pagalios priėjo di
žiaus, motina penkių vaiku ku
nosios
vargo ir vergijos tvar
gos tiesos. Tarp kitu 350 tiesu visiszkai persikeite. Jis vaiksz- dele krautuve kurioje buvo ga
rie yra Amerikoniszkais uke- Quinter Bashore isz Covina,
kos mes turime liuosybe, teisy
randasi ir sckanczios: Nevalia cziojo po svetima szali, greta lima gauti viską, kas tik yra
sais. Valdžia ketina ja iszsiuns- Cal., iszkabino 128 elektrikines
be ir džiaugsma.
pardavinet arielkos; automobi beganezios grynu vandeniu pasapleje.
ti adgal in Kanada isz kur pri ' empukes savo sode kuriam au
— Bet kaip tas viskas persilius galima varyti tik deszimts upes, kurios krantai buvo isz- Paejas toliau jis atsidūrė sod
buvo nes neteisingu budu gavo gina daug citrinų kurias užde
keite?
myliu ant valandos, uždrausta kaiszyti invairiu-invairiausio- ne (parke). Visi pasilinksmini
si in czionais bet motere užsi gė kada buna naktimis szalna
szokti “Tango”, baisikeliu ne mis gėlėmis, jo ausys maloniai mo pramanymai buvo tenai. Helena Hayes ana diena li- — Labai prastai. Darbinin
spyrė gyventi su savo vaikais ir tokiu budu jas apsaugojo
valia važinėti ant saidvoko, glostė nesuskaitytu paukszte- Paežiam sodno viduryje, kur kas apdovanota garbes meda kai paėmė in savo rankas val
ir dabar kovoja priesz jos isz- nuo suszalimo.
moterems uždrausta neszioti liu skambanezios daineles, ku žaidė orkestrą, gražiai szmirk- liu ir diploma kaipo Doctor of džia ir visa produkcija jie pa
siuntima.
vyriszkas drapanas, kožnas tu rias vandens ramus cziurkszle- szte in virszu puiki fontaną. Humane Letters per Hamilton tys kontroliuoja. Kiekvienas
Turi ji tris sūnūs ir dvi duklapijos kunigas Simon McKel ri būti namie pus-devintos va jimas junge in viena gražia Szimtai visokio amžiaus vai kolegija, New Yorke už jos mie- darbininkas gali dirbti ten kur
teres kuriems ne blogai czio
jam patinka ir beveik viskas,
vey, kasžin kur ėjo su savo rei landos vakare kurie da neturi meliodija. Saule puikiai szvie- keliu linksminosi ant žalios ve- laszirdyste del žmonijos.
nais pasiveda.
ka uždirba, priguli jam. Musu1
kalais. Kadangi dabar žiemos 18 metu amžiaus, boles nevale te. Jis pirma syki mato saule jales. Visi buvo gražiai parė
Kanadoje motere neturi jo
laike ir kaip paprastai yra szal- loszti ant ulycziu, uždrausta taip skaiseziai spindint. Ant dyti ir visi buvo laimingi. Nie fontanos liejo savo blizganezias vaikai lanko mokyklas. Sene
kiu giminiu ir negali surasti
ta, tai kunigas buvo apsivynio- nuleidinet uždangalus ant lan apdengtu žualiu kauru kalne kur nebuvo matyti pusiau ap srioves. Po medžiu pavėsiais liai ir nusilpnejusieji žmones
sau jokio darbo. Buvo ji iszjas su szaliku kakla, todėl sun gu jeigu niekas nesiranda na liu ir ju uksmetuose daubose rengto nuplyszusio vaikuczio. sznekucziavosi mylėtoju pore yra visai paliuosuoti nuo dar
siunsta isz Suv. Valst. metuose
bo su pilnomis privilegijomis.
ku buvo pažinti kad tai kuni mie. Taipgi uždrausta spėti vaiksztinejo būriai sutingusiu — Czia turbut turtuoliu vie les.
1930, 1935 ir 1938.
gas nes apykakle buvo nematy žmoniems ateiti, kalbėti užbū galviju. Kas valandėlė pamažė ta— maste jis. — Gal bus ge Keleivis ilgai gėrėjosi szia Darbas yra taip paskirstytas,
Užsikietejusi motina nuola
ta. Tuom pasinaudodami keli rimus ir uždrausta grajyt ant liu eidamas toliau, jis mate pui riau pasitraukti isz szitos vie dailia regykla, po tam atsikrei kad užtenka dirbti tiktai ketu
tos sugryžta pas savuosius. O
ris menesius in metus. Per ta
Airiszinei pleszikai tykojo instrumentu vėlybu vakaru ir kius namus, pastatytus šzale tos.
pęs in savo vada paklausė:
gal valdžiai nubos ja persekio
laika darbininkai su pagialba;
ant praeiviu po tiltu ir kada anksti ryte.
gražiai iszgristo vieszkelio ir Su pasibodejimu jis apleido — Teiksitės man paaiszkinti
ti ir siuntinėti adgal in Kana
kunigas prisiartino prie tosios Panasziu tiesu da randasi papuosztus dailiomis vejale- sodną. Paejas toliau jis prisi kur asz esu? Ka tas viskas maszinu padaro tiek daug vis
da.
vietos, tuojaus priszoko prie jo, daugiau tame miestelyje bet ju' mis. Kuo toliau jis ėjo, tuo dau artino prie dirbtuves. Czionai reiszkia? Kodėl asz, prastas ko, kad kitus asztuonis mene
sius jie gali būti be darbo.
atkiszo revolverius, paliepė negalima visu patalpini.
giau mate ir tuo labiau stebėjo jis norėjo matyti užveizda. Te- darbininkas, esu priimtas taip
Žmonių priežodis kalba kad
— Bet jeigu kas nori, ar gali
jam iszkelti rankas in virszu ir
si. Kiekvienas namas iszrode; cziaus jis labai nusistebėjo kuo gražiai, kaip koksai 'karalius?
“vagis vagi neapvogs”, bet
dirbti per ta laika?
pradėjo kunigą apipleszinet.
palocium. Juose galima buvo met jam ineinant in dirbtuve, — Pirmu-pirmiausiai, — pa
buvo prieszingai mieste Mon
Kunigas nusigando bet greitai Don Bate, užrubežinis kores patemyti džiaugsma, juokus ir1 atsistojo moteriszke ir paklau- maži prakalbėjo vadas, — jus — Taip gali, bet jie tuomi
treal, Kanadoje. In tenaitine
nieko neiszlosz. Žiūrėkit, kada
atėjo jam ant mislies 'kad gali pondentas spėkai kad kare Eu- laime. Viešzkeliu automobilius; ee kb jis geidžia.
esate didelėse, žinomose' jumš, darbininkas iszdirba reikalin
'"paircijOs §voti”'atejo kokis tai
ma isz tos nelaimes gelbėtis. ropoję gali prasidėti už kokios slinko paskui automobiliu. — Darbo? — atkartojo ji Jungtinėse Amerikos Valsty
Harry Parkins, pasiskunsdaga valandų skaitliu, tai gauna
Jisai malszei apreiszke pleszi- 18 menesiu. Europiszki .sklypai Juose taip pat vieszpatavo szypsodamasi. — Žinoma, jus bėse 1920 metuose. Antra, jus
tam tikra paliudijimą, su ku
mas ant savo draugo kad ji ap
kams kad skubina su Komuni geidžia inkivinklioti Suv. Vals linksmumas.
turite gauti darba. Ka jus geis- gaunate visa savo darbo verte riuo jis gali aplaikytį geriau
vogė. Laike tyrinėjimo palicija pas mirsztanti ligoni o kad tijas in laja kare ir tame daro — Kur asz esu? — klausė jis tumete dirbti?
o treczia, kiekvienas žmogus, sius szios pasaulės daigtus. Su
ja dažinojo buk pavogti daly
užtvirtint teisingumą jo žodžiu, visokias spėkas.
pats
saves.
—
Ar
asz
esu
tur

kuris
dirba yra karalium. Mes juomi jis gali važinėti gelžkeKada
jis
papasakojo
jai
apie
kai neprigulejo prie Parkinso
nusiėmė szalika nuo kaklo ir
tuoliu szalyje? Kame yra tie, savo iszsilavinima audimo da nežinom kitokiu karalių.
liu, automobiliu, važiuoti iii to
nes jis pavogė juos tūlam name
parode savo apykakle.
kurie
dirba?
lykuose,
ji
paspaude
varpelio
limas szalis, gauti puikias dra
Keleivis sunkiai atsiduso.
ant Lavar Su Le Lac.
Pleszikai pamate su kuom
Apie ta jam besvarstant jis guzikeli ir neužilgio inejo žmo —* Tecziaus jus esate turtin panas, gyventi vieszbutyj, at
turi reikalą, greitai nuleido re
priėjo prie plataus su puikiais gus.
silankyti ant visokiu parodu ir
gi? — paklausė jis.
Prezidentas Rooseveltas pa volverius, nusiėmė kepures ir
banguojaneziais javais lauko. Ponas Davis, ar busit taip — Mes ne esam turtingi, sa t.t.
reikalavo nuo kongreso ant szio nulenkė galvas pasitraukė o
Jis dabar suprato kad ir szioje malonus parodyti szitam pra kant vienaip o kitaip tariant — Tas tikietas ar paliudiji
meto bilijonus doleriu ant su- kunigas atgavės drąsą pasakė
turtingoje szalyje gyvena dar kilniam vyrui vieta kur gales mes visi esam turtingi.
mas yra geras tik vieniems me
szelpimo žmonių ir valdžios isz- pleszikam: “God bless you, my
bininkai ir jo szirdis pradėjo jis dirbti? — paklausė ji.
Keleivis nesuprato tokios fi- tams?
laidoms. Jeigu kongresas su children” ir nuėjo kur jam rei
smarkiau plakti.
— Taip.
Tas žmogus meiliai nusiszyp- lozofijos.
tiks ant ja užmanymo tai prezi kėjo.
Federal Reserve System
Jis ėjo paupiu visa diena; jo sojo, padavė ranka ir nuvede ji — Bet asz turiu užmokėti už — O kuomet jis iszsibaigs?
dentais iszleidines ant dienos po
— Tuomet jo savininkas turi
IR
szita mano vaiszyma?
ausys, rodėsi, niekad nepails I-’Tie darbo,
$24,643,830; per valanda po Locnininkas fabriko Edward
gryžti
prie darbo.
Szi Banka yra Narys
klausyti dailaus vandens szla- Laikas greitai bego. Netru — Jau yra užmokėta. Asz su
$1,026,825 o kožna minuta po M. Stettsman, isz Elizabeth, N.
— Bet jeigu jis nepanoręs?
Federal Deposit Insurance mejimo ir paukszteliu cziulbe- kus greitai užszvilpe szvilpyne
$17,114.
prantu kodėl jus esate supai — Tuomet jis turės pilna tie
J., padavė savo darbininkui
Corporation
jimo, jo akys negalėjo prisiso kuri davė visiems žinoti kad nioti. Jus esate gyvenę deTik pamislykite daugiau kaip Roy Wilkinson 250 doleriu su
tinti szaunumais puikios pano yra pietų laikas. Dirbtuvėje jis szimts metu atgal, kuomet sa badauti ir niekur nebūti.
po 24 milijonus doleriu kas die paliepimu kad nueitu ant gele
ramos kuri laipsniszkai priesz taip pat patemijo nepaprastu vieszpatavo pleszimo tvarka, — O jusu moteres, kuom jos
na.
žinkelio stoties ir nupirktu jam Union National Bank
užsiima?
Prezidentas reikalauja nuo du bilietus in Florida in kur KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. ji iszsivyniojo. Upeje buvo mus. Czionai, kaip ir gatvėje, žinoma istorijoj kaipo pelno
daug žuvu, vidurdienyje ir va nebuvo jokio skubinimo ir tvarka. Tuomet jus, jusu pati — Musu moterys dirba vien
kongreso tiktai 8,326,000,000! mane važiuoti ant keliu sanvaiMAHAN OY CITY, PA.
kare jis pasistiprino ju mėsa. kiekvienas darbininkas jautėsi ir vaikai buvote taip nelaimin tik rasztynęse, mes tikime, kad
Ar žmones sutiks ant tokio cziu ant pasilsio. Edwardas
Kuomet užstojo naktis, jis pa laimingu. Prie to viso, czionai gi kad nieko neturėjote nes pri ranka, kuri supa lopszi, turi
praleidimo pinigu tai da nieko pirko tiktai viena bilietą, nu
sidarė po medžiu isz samanų lo nedirbo ne vienas vaikas. Isz- versti buvote dirbti už menka valdyti pasauli. Musu motinos
negirdėt bet nauji kongresmo- važiavo pats in Florida, turėjo
leisdamos instatymus, niekuo
nai ketina priesz tai pasiprie- gerus laikus ir sziomis dieno KVITU KNYGELE Draugystėms, va ir atsigulęs ilgai žiurėjo in ejus isz dirbtuves tas pats vy užmokesti, tiktai, penkta dalele
met nepanoręs savo sunams da
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant žvaigždėta dangų norėdamas ras, kuris parode jam darbo
szint.
jusu darbo prigulėjo jums o ke ryti kokia nors bledi.
mis sugryžo isz savo vakacijos susirinkimu.
Preke . . . 25a
vieta, priėjo prie jo ir paemes
KVITU KNYGELE Draugystėms, iszriszti visajs tas paslaptis ku
turios penkta-dalys ėjo dirbtu i
adgal prie darbo.
♦
ji
už rankos nuvede in dideli
del iszmokejimo pinigu ligoniams. riu, sziadien jis negalėjo su
ves savininko delmonan. Jus
Daug senoviszku užlieku ran Edwardas’ tikėjosi užbaigti
Preke . . . 25c.
Žmogelis iszbudo. Jo žmona,
marmuro vieszbuti, kuris buvo
prasti.
gyvenot lindynėse ir badavote,
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
dasi ant svieto bet tarp musu savo vakacijas kalėjime bet
priėjus prie lovos, ruoszesi pa
netoli dirbtuves ir in kuri trau
Ant rytojaus po dvieju va
nežiūrint in ta, kad jus statet
žmonių randasi daug senu mal locnininkas fabriko turėjo isz
ke visi audinyczios darbininkai
budinti ji.
landų keliones jis pamate mie
turtuoliams palocius, dirbot
daknygių kurios yra apiplyszia to juokus ir vela priėmė ji prie
— Kelkis, eik prie lango!
lyg bieziu spieczius.
stą kuris nebuvo toks, koki bu
jiems visokius blizguczius, isz
bet da galima ant j u skaityt. darbo nes mane kad jam dau
200,000 bedarbiu gatvėmis
Turėdami tokias knygas, pri giau reikėjo vakacijos ne kaip, Naujas Lietuviszkas vo pripratęs matyti. Buvo tai Moteriszke pasitikus prie du kuriu jie labai puikavojosi. marszuoja prie miesto majoro
miestas, susidedantis isz dailiu riu, parode jiems dideli valgo Jusu vieszpacziai duodavo tur
siunskite in redakcija o jos bus paežiam.
reikalauti darbo!
namu ir isz ęlidžiu viesznamiu. mąjį kambari kur buvo iszties- gavietes pardavimui jus iszapdarytos kaip naujos ir
Po viena puse buvo dirbtuves tas su visokiais užkandžiais dirbtu prekių. Prieszingai jus
džiaugsitės kada jas aplaikysi- Sztai kokios Amei’ikoniszkos
in kurias plauke didele žmonių stalas, apie kuri linksmai szne- iszmeta isz dirbtuves, apskel Sieniniai Kalendoriai
tarnaites sziadien randasi czio
te. Prisiunskite jas sziadien.
Nauja? Didelis Sapnorine sriove. Czia buvo ir audžiamoji kucziuodamiesi susėdo darbi bia panika ir jus su paezia ir
nais.
160 puslapiu, su daugybe dirbtuve, tokia pat, kur jis ka ninkai. Padavė jam kode. Ap vaikais turite badauti.
Del saves arba in Lietu
Airisziai paprastai mėgsta Tūlas gyventojas isz Kansas
nauju paveiksliu, iszaisz- daise dirbo. Jis lengviau atsi linkui stala skraidė keliolika Pelno sistemai vieszpataugirtis kad jie yra geriausiais City, Kaus., patalpino apgarsikina visokius sapnus, ko kvėpė nes sumanė papraszyti patogiu mergaieziu, paduoda jant ‘keli turtuoliai erne in savo va pasiusti. 25c arba 5
Katalikais, kaip jau nekarta nima in laikraszti pajeszkantis
kius žmogus gali sapnuot. tenai darbo.
rankas valdžia, instatimdavy- už $1.00. 15x24 col.,
mos invairius valgius.
apie tai girdėjome isz ju pa tarnaites prie naminio darbo.
Knyga puikiai drueziai
— Pagalios asz suradau dar Atsikėlus jam nuo stalo, pri be ir ka jie norėjo, ta dare. To
ežiu lupu, bet tas lygsziol buvo Tik viena moterėlė atsiszauke
Didumas.
::
::
apdaryta, kietais audeklitik žodžiais o dabar pasirodo ant tojo apgarsinimo užklaus neis apdarais. Preke su bininkus, — sumurmėjo jis, ei ėjo prie jo pirmutinis vadas ir kiu budu jie turėjo savo globo
nusivedė ji ant verandos nuo je visa žmonių turtą. Jus visi Prisiunskite Money-Orderi
damas in miestą.
kad jie tame turi teisybe, kaip dama tojo žmogaus ar jis turi
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
Kuo toliau jis ėjo miestu, tuo kurios buvo matytis graži be- dirbote o jie grobe jusu darbo arba pinigus per Registravota
parodo sekantis atsitikimas. namie atskira kambarėli del
daugiau jis stebėjosi visu daig siriedanti pievele kur vaikai vaisius, už kuriuos paskui lė laiszka. Adresas:
Miestelyje Philson, netoli josios su maudinyczia, telefo
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
iu nepaprastumu. Gatves vi linksmai žaidė invairius žais- bavo ir visokius begediszku- W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
nuo Najorko, miesto, Airisziu nu, szoferiu ir ar namas yra
Mahanoy City, Pa.
sur gražiai iszgristos ir szva- mus. Czia ir ten fontaną prie ’ mus dare. Tu plesziku gauja Mahanoy City, Pa., U.S.A,
naujausio budo. Baigdama sa-
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Patiko Ant Saviszko

buvo, turėjo jie jpaskensti. Apie kius jiems nuo laivo nusisekė, musu laivyną, tat insake visus
tokia nelaime jam bemąstant, pagriebti. Nekurie-gi jūriniu-'juriu pakraszezius saugoti. Te
pradėjo jam isz akiu riedėti ka! pas save turėjo peilius o ki- (cziaus neturime nugąstauti,
aszaros. Bet pulkininkas ji ra ti digtas lazdas, surastas ant jeigu tik mums nusiseks ramiai
Ana diena
važiavo per lau tik ar fenais prigertu mužikas?
NAUJA
MALDA-KNYGA:
juriu kranto.
j perleisti czionai diena ir sumindamas prabilo:
kus artimoje Kauno kokis tai — O ponuli, ne tik mužikas
— Buk drąsus, kapitone! Taip keliavo toji menka laukti nakties.
“Jėzus ponelis. Nepatiko bet velnei paimtu ir poną.
I Lietuviszkas
Kožnas
paklausė
to
kapitono
žmonių
saujale
gal
ciela
valan

Man
rodosi
jog
ne
visi,
kuriu
Kapitonas Briant tuojaus at
jam
kad Pagelba
“karnas” nenusiėmė — O kas jus kaime vyriauMano
sistojo prie styro ir pasuko lai nėra, pražuvo. Rasi, kur toliau čia nesutikdama niekur jokios patarimo ir diena ramiai nu
priesz ji kepure. Geisdamas ji ses?
vą in uolas galu, kuriuomi tu kiti iszsigelbejo, rasi, da su ki gyvos dvasios. Bet Praneiszkus slinko. Nakcziai atėjus visi ap
prie
to priversti,
pradėjo su — U-gi sena Motiejiene ku
Gyvenimo,
Vakare
tais pasimatysime. Mes turime keliais žingsniais eidamas pir- leido krūmas ir tyliai juriu pa
rėjo atsitrenkti.
ri jau turi 106 metus, ji yra
jaom sekaneziai kalbėtis:
krantėmis slinko. Nakcziai atė
ir—Mirties
Valandoje” vyriause.
— Pulkininke, buk pasiren ežia ant kranto sukurti ugni nes miaus ka toki pamate ir susto
Isz kur tu?
jus visi apleido krūmas ir ty-'
—kaimo
t— kuris prie — Ne apie tai asz kalbu, tik
gęs! O ir tu mielas Prancisz- laike nakties gal jie negales jas parode savo tėvui.
— Isz •to
liai juriu pakrantėmis slinkoj
Yra
tai
vardas
Naujos tai ko jus klausote?
Tai
buvo
isz
lentų
sukaltos
mus
czionai
rasti,
užtikti.
kau, — pasakė jis, — mums
vandens randasi.
valcziu
linkon.
i
Malda-knyges
Krikszczionmažos
ir
silpnos
budeles
prie
— Na-gi seno Jokūbo nes
— O kepure isz kur?
prisiartino paskutine valanda! — Geras užmanymas, pulki
Isz pradžių viskas buvo Iai-|
ims
Katalikams,
su maldo
— Ir
kepure isz fenais
— pa  kaip paima in ranka skripka ir
Pulkininkas suspaudė sū ninke! — atsiliepe kapitonas.— kuriu ant smėlinio kranto gu
mis irsupamokinimais
ant visu
Tai-gi vaikai tuojaus visi in lėjo trys žveju valtys, matomai, minga. Nameliuose niekur ne-į
kratė
galva bet kepures
ne pradeda grajyt karezemoje, tai
naus ranka ir suszuko:
buvo szviesos. Gyventojai, ta
isztrauktos
apsaugojimui
nuo
darba!
Malku
mums
užteks.
metu
ir
kiekvienam
reikalui visi begame in ja.
nusiėmė.
— Buk drąsus, sunau! Di
rytum, buvo visi iszmire. Visur Najorke dvi merginos viena
su giesmėmis.
Tada ponulis:
norėjo pasi — Bet ko jus bijote?
džiausiame pavojuje turėk drą Juk kiek tai lentgaliu ant kran bangu. Pasirodo kad tas valtis
jauniki mylėjo, priderinta
aplinkui buvo ramu.
♦
'
galima
lengvu
būdu
instumti
to
guli
nuo
musu
gražiausio
juokti isz kaino, kalbėdamas:
— Randasi dvare senas bu
są, Dievas su mumis!
Bet tas ne su viena žemytis
Jurininkai
spėjo
viena
valti
vandenin.
Banga
ant
juriu
jau
laivo.
Sukurti
ugni.
Jus
parin

592
Pus.,
Labai
Dideles
—
Ar
gilus
pas
jus
vanduo?
lius o kada ji iszleidžia laukan
Praneiszkus suspaudė savo
nenorėjo,
instumti vandenin ir sugryžo
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Trenksmas buvo toks smar
Kur ten britva užtiko,
ANT PARDAVIMO.
C.
F.
RĖKLAITIS
ba
duos
ganda
kaime
o
tuokart
Jurininkai tuojaus lentgaliu vinti tas valtis.
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prie Lietuviszkos bažnyvanduo lai van pradėjo veržtis.
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Bile ko- ML
mylia buvo matomas ugnies tuos namukus kad kartais kas ir sede turim plaukti.
♦
kiam laike; diena ar
czios. Parsiduoda pigiai.
Tėvas istų sunum tapo perskir
Vaikina paėmė in ligonbuti,
Visada turi pilpažaras. Prie ugnies visi iszsi- ant musu ir su valtimis neuž Jurininkai skubindamies paW.naktį.
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tokiai maudyklei suszilt nes di mus ant svetimos savasties. Staiga iszsigirdo szuvis ir
dance folio
nustokite,
laivo lentų pradėjo plaukioti.
Turiu pagialbininke H
dis sziaures vejas jiems sąna Pagal mano nuomone butu ge paskui gyventoju kliksmas.
moterems. Prieinamos J!
O kaip j u nepristosite,
Sūnūs nusitvėrė abiem rankom
riausia palaukti nakties o tuo — Kam mielas gyvenimas ir
rius laižė.
prekes.
gįs
PIANO S0W\
Tai sveiki ir laimingi busite.
lenta ir taip laikėsi ant pavirTaip visi sėdėdami prie ug met be baimes valtis intrauk- laisve neszkites isz czionai kuo
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tonas. — Tie nenaudėliai nori Tu balandėlė isz Mahanojaus
Pulkininkas su kapitonu pra tas reikalas.
kartus ji vanduo visiszkai bu
liežuviu nedaryk,
dėjo kalbėtis klausdamas, kas Pulkininkas ta užmanymą mums kelia užbėgti!
vo paskandinęs bet PranciszGeriau
burna,
uždaryk ir apYra tai 2-tra dalis Muzikos
bus toliau. Bet kapitonas vietoj patvirtino nes jeigu vietiniai Jurininkams vienok nusise
kus da tiek pajiegu turėjo kad
simalszyk,
kė
ir
antra
valti
vandenin
inAlbumas Lietuviszku Notų
atsakymo tik pecziais krūpte gyventojai užuostu svetimtaugalėjo vėl nusitverti už tos paBa asz ant tavo kailio daug
traukti
ir
tuojaus
visi
pradėjo
arba Gaidų del Piano, susi
czius,
prisieitu
tuokart
pesztis
ežios lentos ir nekuri laika lai lėjo.
turiu,
dedantis isz sekaneziu 25
o juk kokia ežia mus galybe. valtin kimsztis, kad nuo krasz
Pagalios atsiliepe:
kytis. Jau, jau netekes jiegu — Man rodosi, jog apie ta Mes neturime nei ginklu nei to kuogreieziausia atsistumti ir Ir svietui apie tavo darbus pa
Lietuviszku Szokiu:
rengėsi lentgalį paleisti, bet
sakyti
galiu.
Dėdiene .................................. Polka
butu da anksti mastyti. Turime nieko svarbesnio prieszo atrė laukti paskui pirmąją kuri jau
Leiskit in Tėvyne............. Marszas
sztai netikėtai pasiekė kojom
Da
koki
laika
apie
tave
buvo
nuplaukus.
Nepaprastas
taikintis prie aplinkybių, ko mimui. Geriausias daiktas da
Žideli Juodeli .................... Polka
uolas, atsispyrė ir vėl atgavo kiose dabar esame. Paprastas bar nei nesikesintį..
užtylėsiu,
jurininku besįskverbimas pa
.
• v-.
truputi spėkų, truputi drąsy daigtas, turime eiti in Algiera Arti tos vietos buvo žemes gimdė ta, kad tiktai vos treczia Svietui apie tai negarsysiu,
Dusetos.................................... Polka
Panemunis ............................. Polka
bes kovoje su buszuojama gam
Bet jeigu nepaliausi,
peksti. O kaip? Na-gi juriu pa- plotas apaugės tankiais krū j u dalis susėdo lai van o visi ki
Marijampolis........................... Polka
ta. Jam besikankinant vilnys
Tai per szonus gausi,
Mergužėles ......................... Polka
kraneziais o tenai rasime bi- mais. Tat-gi po pasikalbėjimui ti liko ant kranto. Staiga tam
Kariszka ............................. Polka
netikėtai ji pastūmė areziau
Asz
esmių
bobele
kantri,
cziuoliu. Tik negalime pamirsz- visi sulindo in krūmus ir pasi sybėj ežia pat pasirodė Arabai.
Baliaus.................................... Polka
kranto, tuokart jis paleido lent
Lietuvos Kvietkos.............. .Valcas
ti jog dabar atsirandame prie- ryžo laukti nakties. Tik vienas Da labiau jurininkai sumiszo. Bet ant tavęs asztrinu danti,
galį ir pradėjo plaukti kraszto
Dvieju Žodžiu....................... Polka
szu žemej. Arabai mus ant kož- Praneiszkus nuo ju visu atsi Buvusieji jau valtyj tuojaus su Neinklampyk in beda žmogų
Senos Mergos (Septimpedis) Polka
linkon. Da kelis sieksnius nu
nekaltai,
no žingsnio gali užpulti. Asz skyrė ir atsistojas prie krasz- ana nuo kranto atsistume, kiti
Erei ...................................... Polka
plaukęs pajuto esant svetimo
Elžbieta .............................. Polka
patareziau padirbinti valti ir tutinio krūmo pradėjo obser jurininkai būdami vandenyj Ba atkentėti smarkei gali už
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka
se rankose. Tai 'buvo tėvas, ku
tai.
juriu pakraszcziais iszpaleng- vuoti apielinke ir szale stovin- plaukenczios valties laikėsi o
Szia Naktele...................... Marszas
ris pirmiau buvo pasiekęs
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas
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Bajorai.................................... Polka
tegalėjo nutverti ir isztraukti
Einik........................................ Polka
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— Tat asz patareziau — at
ant kranto.
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— Tegul bus dėka Dievui! sake pulkininkas — kitokį bū
Naszlvs..........................
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esava iszsigelbeja — prabilo da. — Ar nebutu galima kur
užkure,
Nameliuose ir aplinkui buvo sus pasiguldė ant žemes suriPreke knygos tik 75^. Galite
abudu ir vienas antra apsika rasti koki nors laiva. Gerai sa
O pats pasislėpė in pecziure.
. ramu ir ju gyventojai nesitikė szo.
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c
bino. Juk tai buvo neiszvengti- kai, kapitone, jog mes atsiran
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nas pražuvimas. — Gana, su dame prieszu szalyj todėl butu
pajuto,
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ir
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prie
val

W. D. Boczkauskas-Co.,
nau, mudviem džiaugtis, turi gerai radus koki nors laivuka szai, svetimtaueziai. Prancisz- ties negalėjo per kitus prisi Laruma padare ir suszuko,
kus suskaite isz viso asztuonioMahanoy City, Pa.
me ir apie kitus pamislyti nes kuriuo 'butu galima pasinaudo
Nuo virszaus nubėgo,
grūsti 'bet pulkininkas, pama
lika
nameliu
isz
kuriu
po
trijų
tie nelaimingesni už mudu. Ki ti.
In kukne subėgo.
tęs Arabus, savo sunu už peties
va! — pasakė jis — reik pa Visi pulkininko užmanymą valandų lukesezio pasirodė in nugriebė ir per kitu galvas val Jeigu geri Bolszevikai
keturesdeszimt gyventoju, ap
žiūrėti, rasi, kiti pagialbos rei patvirtino; tat-gi visi, iszaudažinotu,
tin inmete. Jisai valtyj plauk
kalauja. Rasi, da ne visi pasie szus, pasiryžo krantu eiti Al- siginklavusiu ilgomis muszkie- damas, o ypacz da tokiame suTai isztikruju ji pakartu.
ARABIZSKOS ISTORIJOS
giero linon, kolaik neatras ko tomis ir durklais. Praneiszkus miszime nežinojo ar tėvas val
kė kraszta.
------- <>---- .—.
tai
pamatęs
nulipo
nuo
medžio
Ta pasakius abudu dabojo kio nors pakraszcziuose laive
Apie Pittsburga moterėles PUIKI DIDELE KNYGA.
tyj
randasi
ar
ne,
bet
kuomet
27 ARABISZKOS ISTORIJOS
juriu krantus ir jiem da pasise lio. Szita nutarus, visi szale ug- ir kuogreieziausia nusiskubino pamate jog jo nėra, pradėjo
puikiai bovijasi,
704
Dideliu
Puslapiu.
150 Paveikslu.
kė -penkes ypatas iszgelbeti. navietes sugulė kad nors per apie ta apreikszti savo tėvui ir baisiai klykti, reikalaudamas Tankei karezemose feisus
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais
kapitonui Briant.
Paskutinis jųdviejų iszgelbetas pora valandų pasikakinti mieskaidosi,
ka jurininkai valti pasuktu at
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
gu-ir atsilsėti po visu tu nelai — Turime labai džiaugtis galios. Tecziaus jo reikalavi Daugelis ir mėlynus brylius
buvo kapitonas.
APIE 8ZITA KNYGA
■■ ■•■--<
' i; .
kad czionai susilaikėm — atsi mai neturėjo jokiu pasekmių.
Susimuszus laivui ant kapi miu.
neszioją,
Gerbemasii Tamiitals—o
tono nukrito žegliakarte ir su Bet esant keliems jurinin liepe kapitonas iszgirdes Pran- — Tai butu niekszisžkas dar Arba su lopyta galva dejuoja.
Sulaukiau *uo Ju«* ■luncriamaA
ciszkaus
praneszima.
—
Jeigu
trynė jam kairiji peti. Vilnys kams ant sargybos jiems nak
Vela in dėnais pribusiu,
mano vardu knyga
"TukatantU
bas kiszti savo sprandus po tu
Naktų ir Viena” už kuria tariu
ji jau buvo iszmete ant kranto tis praslinko laimingai. Per ta ežia atsiranda tiek daug apsi niekadeju peiliais — buvo atsa Visu vardus svietui iszduosiu
■zirdinga aciiu ir labai džiaugiuoel
bet kadangi del sopulio jis ne laika ugnaviete atrado da keli ginklavusiu vyru, butumem in- kymas Pranciszkui. — Jiems
Grinczias iszvalysiu,
kad tokia knyga kaip “TukatantU
Naktų ir Viena" apturėjau, nea man
galėjo suskubti su susilaikymu, kitur vandens iszmesti jurinin puole in j u kilpas, jeigu būtu jau nieko nepagelbesime o no Kaip paredka daryti išzlabai yra žingeldu akaitytl visokiu
mėm pasikesine ant ju valcziu. rints patys iszvengsime pavo
kitos vilnys ji užkabino ir vėl kai.
Istorijas, jas skaitydama* nei nepa
mokysiu,
sijunti kaip laikas adventai ir sma
—
Tas
tikroji
teisybe
jog
tu

Iszbreszkus
kapitonas
su

Na,
na,
intrau'ke gilumom
jaus.
—Toliaus bus.
giai praeina. Ass visiems linkteria*
kad nusipirktu tokia knyga kaip
Tuokart pulkininkas inmete skaite savo ingula. Beveik pu rime tokiu nelaimiu vengtis —
Apie tai jau bus gana.
"Tūkstantis Naktų ir Viena” nes Ja
jam gala virves, kuria rado ses jurininku nebuvo, kuriuos prabilo pulkininkas. — Bet NAUJOS MIKALDOS
skaitydamas žmogus apie viską tad*
pamlrsztl Ir visokį rupesuial nors
ant kranto. Kapitonas nusitvė turbut vilnys buvo surijusios. akyvas labai daigtas, kad to
ant valandėlės atsitrauki*.
kiam
mažam
žveju
kaimelyje
KARALIENES
rė dantimis už virves ir tik da Buvo tik szesziolika žmonių ku
Su pagarba. A, tOKAS.
L. TRASKAUSKAS
bar ji nusisekė pulkininkui isz- rie paklusnu i atsidavė vėl sa atsirastu tiek daug ginkluotu
Dv. Palazduonys,
PRANASZYSTES
CceklBzkes vai.
; 1 1
LIETUVISZKAS GRABORIUS
yilkti ant kranto.
vo kapitono globom Norints vyru. Kibą bijosi kad musiszKauno
apsk.
Yra tai stebėtina knygute nes
LITHUANIA.
' 1 " 1! ’H
Kapitonas buvo be žado ir sausžemis nebuvo laivas bet jie kiu kuris, nebūk laivas in czio
joje randasi daug teisybes ir
tik po keliu minueziu atsipei ir dabar savo kapitono insaky- nai nepasuktu? Tik tokios ap
jau daug atspėta kas buvo
Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda
linkybes ta viską gali iszaiszkėjo. 'Szirdingiausia pradėjo mu klausė.
pranaszauta, ir toliaus tos prakad žmonenu labai patinka.
Teipgi galima ja nusiusti in
dekavoti pulkininkui, be kurio Pagal nakties suokalbi visi kinti.
naszystes pildosi. Prisiuskite Laidoja kunus numirėlius. Pasam Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
pagialbos jau butu pražuvęs. savo nakvynes vieta apleido. — Ir man rodosi kad kitaip
25c. stempomis o gausite per do automobilius del Laidotuvių, W. D. BOCZKAUSKAS - CO.. MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
Apsidairęs aplinkui pamate tik Kapitonas ir pulkininkas su ežia negali būti — atsake kapi
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
paczta.
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
kelis iszrsigelbejusius jurinin sunum ėjo pirmiausia. Jie su tonas. — Rasi, Algiero valdo
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
M20 W. Centra St., Mahanoy City
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
.
kus o apie kitus nei kalbos ne- savimi neszesį ir gmkĮu§_kp- vas gavo žinią apie plaukianti ____ _ MAHANOA CITY, EA.

Mylėk Artima
Savo
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Tūkstantis Naktų ir Viena

“SAULE

Žinios Vietines

KAIP ISZRODYS FUTBOLI
NINKAS ATEITYJE.

MAHVTOY CITY. PA.

mokesczio penkių doleriu ant
dienos.
Detroit, Mich. — Szia sanvaite iszdirbyste automobiliu ir
Lansford, Pa. — Apie 6000 ]roku buvo 76,688 arba beveik
anglekasiu sustojo dirbti Pan- j.jio daugiau ne kai]) p. a i a
ther Valley isz priežasties strai- mainai.e. Viso iszdirbta 2,6.10,ko kuris kilo isz priežasties ne- ()()() visokiu automobiliu ir trosupratimo apie davimu pirmy- ku
bes seniems darbininkams už-‘ London, Anglija. — Pagal
imti kontraktus. Panedeiio die- paskutini apskaityma betai
ną pametė darbus 1250 angle- ],iu (ai Anglijoj sziadien randakasiu Nesquehoning 'kasyklų- sį 1,957,375 žmones kurie rau
sė, kad kompanija iszdave kori- dasj ])e darbu.
Į
traktus del jaunu anglekasiu o
( \įass _ Truku streiIscnu-paniekino iszdavime kmi- kas kufi’s t(,sesį daugiau kaip

Darbo Žinutes

'• — Petnyczioje pripuola Sz.
.Veronikos. Visoms Veronikoms
vėliname sveikatos ir ilgo gy
venimo.
— Ateinanti Utarninka iszvažiuos isz miesto apie 300 žmo
nių . dalyvauti inauguracijoj
naujo gubernatoriaus James,
in Harrisburga, ant specialiszko trūkio kuris apleis miestą
7:58 valanda ryte.
■ —- Ant metinio susirinkimo
Anktu.
'.-.„nvane laiko, už P aige ana
Sodąliecziu Draugystes, likos
Henderson, Ky. — UnijaCTO diena. Abi szalys su.iko ant
trecziu sykiu iszrinkta pirmi
iszszauke
czionais straika a-ng- 'iszlygu ir darbininkai sugryžo'
ninke pana Fiorentina KraliIckasiu'kurie spiriasi papras.o1 prie darbo.
kiute. Kitos in valdyba iszrinktos: rasztininke Margarieta Sztai kaip iszrodys ateityje
ŽYMIOS MOTERES IR JU DARBSZTUMAS.
1 1
Matulaicziute, vice-pirmininke futbolininkas kuris yra pasirePirmutine motore yra tai Miss Kay Baker kuri nesenei sugryžo isz Ushigat salos, AlasEleonora Krisnickiute ir iždi ries iii visokias apsaugas laike
kos, su 20 lapėms kurias iszaugino toje žieminėje dalyje. Viduryje matome Margarieta Bar
ninke Mare Kunauckiute. Ko loszimu kad ji niekas nesužeis
res, kuri su savo serganeziu vyru laimėjo Pulitzero dovana už paraszyma knygos “Nužemin
mitetas parengineja Card Par tu. Taisės apsaugas ana diena
ta Motere” bet taji loszima prisisavino krutamuju paveikslu kompanija ir už tai turėjo už
te ateinanti menesi kuri atsibus rodė ant susirinkimo futboli
mokėti jai 532,153 dolerius. Treczia yra tai Margarieta Madden, 16 metu mergaite, kuri lai
parapijos svetainėje.
ninku seimo.
mėjo dovana del merginu loszime teneso New Yorke.
—- Ponia Jeva Petuszkiene
ir sūnūs Vincas lankėsi ana die
na mieste su reikalais ir atsi SHENANDOAH. PA
lankė in redyste “Saules” nes
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
ponstva Petuszkai yra seni —• Leonas Siibaczius, 28
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
skaitytojai “‘Saules” per dau metu, isz William Penn, ir Ka
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
geli metu. Acziu tamistoms už zimieras Kabis, 53 metu, 424
No. 155 Puiki istorija apie SzaW.
Centre
uly.,
randasi
vietin

No.
101
Kapitonas
Velnias. Pu L ( No. ’24 Dvi istorijos apie Dvari- ]
atsilankymu ir vėliname jums
404 ( ne Pane ir Apie Baisi istorija.
61 kinas nedora žydą. 136 pus....25c
kus
aprasz^
mas,
didelė
knyga,
ėje ligonbuteje, kur gydosi ant
gerus linkėjimus.
50c ! puslapiu ...........................................15c
puslapiu. Popierinei apdarai.
No. 158 Keturios istorijos apie
— Pereita Subata, arti Mo- sužeidimu kokius aplaike pei
No. 125 Trys istorijos apie Pa Kapitonas Stormfield danguje; Pa
No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- skutinis noras; Septynis brolius; Var bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
reos, likos pataikytas per auto efcsplozija dinamito, laike dar
fa is, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c ginga žmogaus sunu ir razbaininka gis. 60 puslapiu ........................... 15e
bo
William
Penn
kasyklose.
mobiliu Donald St. Clair, kuris
No. 102 Prakeikta; meilingas kri- 62 puslapiu .................................... 15c
No. 160 Keturiolika istorijų a.
kitados gyveno Mahanoy City. Subaczius drilavo skyle ir ncminaliszka apraszymas, 202 pus. 35c
No. 126 Penkios istorijos apie pie Po laikui; Onytės laime; Per neNo. 103 Vaidelota, apisaka isz Doras gyvenimas; Priversta links atsarguma in balta vergija; PusiauŽaidulei yra labai pavojingi ir patemino szmota dinamito ku PROFESORIS AISZKINA VAIKAMS
pirmutines puses szimtmeczio, isz- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko
ris
truko
įsu
baisia
pasekme.
likos nuvežtas in Ashlando liKAIP DARBUOJASI ŽMOGAUS SMEGENYS. imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas medžiai; Žvlake; Del pirsztiniu; Apia
goribute. Pasiutiszko szoferio Kazimieras Kabis ■ mirė vė
buvo protingesnis už savo poną. mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
Profesoris Juozas Bracco, isz New Ybrko Gamtiszko Mu- veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c kuris
liaus vietinėje ligonbuteje.
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 61 puslapiu ................................. 15c esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
lig ežiai dienai nesurado.
zejaus, aiszkina vaikams kaip darbuojasi žmogaus smegenys. sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus No. 127 Trys istorijos apie Duk nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
i —- Ponas E. Kyguolis isz — Nedėlios vakara S.L.A.
Ant paveikslo matome padirbi us smegenis isz vaszko kad vai lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz tė pustyniu; Peleniute; Du brolei li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
Shenandorio ana diena lankėsi moterų vietine kuopa N. 59 tu
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c pasiskaitymui knygute. 100 pus, 25e
kai geriau suprastu ir matytu visa padėjimu smegenų.
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas
No. 128 Dvi istorijos apie Valdimieste ir prie tos progos atsi- rėjo savo metini bankieta ant
No. 161 Keturios istorijos apie
karalių ir jo vienturte duktere; Nela mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e Ant prapulties kranto; Mistras ir
lanke in redakcija “Saules” kurio dalyvavo daugelis žymiu
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai
No. 129 Keturios istorijos apie Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau dideli ponai. 105 puslapiu......... 25c
lies reikia žinoti kad ponas Ky- svecziu. Tostmotere buvo dak
ka ketina . anter karta apsipaeziuot; toje) in Szventa žeme; Beda; Tamsuguoiis yra sžlioV^rodentinis' tare Mare Remelkiute. Puikia
Apvaiksztmes Istoriszka AtsitiKima
No. 162 Trys istorijos apie Bai
Pikta Onuka...................................... 25c nūs prigauna. 58 puslapiu........ lfti>
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
skaitytojas. Acziu už atsilan- prakalba pasakė Kun. Czesna
No. 106 Penkios istorijos, apie
No. 131 Puiki istorja apie Jona- pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
kyma.
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35"
isz Malianojaus ir Kun. A. J.
22 puslapiu .....................................Į0e
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
No. 132 Trys istorijos apie Anf — Pana Mare Valickiute, Degutis, isz Maiaevilles. Apie
No. 163 Penkios istorijos apie
Debesėlis. 77 poslapiu.
2()e glorius isz Valenczijos; Kožnas daii^z .Oiibertono, 'kuri dirba per 300 sveteliu pasinaudojo isz
Kalnu
gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
No. 107 Keturios istorijos apie gtar turi savo vieta; Ka pasakė ka
20 metu Union banke kaipo skanios vakarienes.
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- tras paeziuojas. 76 puslapiu. . .20c Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
vyras. 137 puslapiu................. ,.25u
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
No. 133 Dvi istori-os apie Ne
raežtininke, ana diena likos pa
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiau? užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
No. 164 Septynos istorijos apie
ženklinta pagialbininke kasie- — Savo neapleisk ir sve
darbininko. 182 puslapiu...........35c ksni, 62 puslapiu ............................ 15c Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
No. 108 Szeszios istorijos apie j No. 134 Dvi istorijos apie Baisi kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu;
riaus tame banke. Mare yra timo negeisk.
Deives; Juokingas apraszymas; Pro i Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Liet u vaite b už savo sanžinin- — Nuo girtavimo susilaikuratoriaus priminimai; Szeparka;
43 puslapiu ................................... 15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o
guina likos gausei atlyginta.
kykie, vąlgije ir visuose daikPavojinga klaida. Toj paezioj kny
No. 139 Trys istorijos apie Už
No. 165 Asztuonios istorijos apie
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
—- Pirmas Amer. Liet. U'ke- tuosia cieae turekie.
mai: Dievobaimingas auginimas vai puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl
su Kliubas nuo East End mies — Su teisingyste visur
ku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie į Atmokejimas kunigo. 47 pus. ..15 c Baltraus neleido in Dangų. Bausme
Mažo sziaucziaus
to, rengia dideli Baliu, Petny- tiksi, su melagyste niekam ne
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint I No. 140 Keturios istorijos apie už szyksztuma.
i Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie. didli reikalai. Senelis. Dienos kenatmaina
oro.
59
puslapiu
.............
25c
czios vak., Vasario - Feb. 17-ta patiksi.
Netobulas žmogus.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal | Maža katiluka, Lietuvos skausmai , tejimo Nantoj.
. 25c.
diena 1939 m., Aidukaiczio
pinusi rekanti skaitymai: Ha isz ma- ; eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. | Susideda isz 122 puslapiu
64
puslapiai
................................
20c
12
ISTORIJOS
UŽ
25c
į
No. 166 Trys istorijos Sunu»
iszo is Jins; Apie boba ka negalėjo
. svet., 1139 E. Mahanoy avė.,
Nedarykia skirtumo terp vaiku
No. 141 Keturios istorijos apie ' Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
sa'o liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
Tikjetai jau parsiduoda greitai miliekia
visus ligai.
Velniszkas
Jt.rf is; Galinga ypata galybe meiles; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................... 15e
ir kaip girdėt ketina prilbutie k.aziriavimas. Jeszkojo tarnaites
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 168 Devynios istorijos, su
o
rado
paezia.
Stebuklinga
kuczia.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Nikitas. 61 puslapiu ................... 15e paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
daug sveteliu isz viso pavieto.
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
No. 142 Trys istorijos apie Pa Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
Komitetas užpraszo visus ant vienturte duktere. Nelabas vyras.
puslapiu.......................
15c veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisztojo linksmo vakarėlio. Inžan- Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
No. 112 Trys apisakos apie pini szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla kei pavogė naktini sarga; Atidengta
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
..15c žudinsta; Žmogus be szirdies; Užgai galva-žudžiai; Ražanežius iszgel- piu ............................
Gasparilla
ir
jo
marinei
razbaininkai
atplauko
in
Tampa,
ga tiktai 25 centai.
na antra karta apsijSacziuot. Pikta
įbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
No. 144 Penkios istorijos apie mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
Florida, paimti taji miestą, kada tai apvaiksztines 400 metu i Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
— Lietuviu Moterų Drau- Onuka. PREKE 25c.
linL-voivi oi ainilri
?7nn<ioloi 20c ta; Paskutine vale motinos; Pakut- buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.6
sukaktuves, Vasario mėnesyj, ant atminties 'pribuvimo Her-jiiukninai
einiki ir* Įriti
kiti szposelei.
giszka Draugove laike savo
MAHANOY CITY, PA.
No.
113
Penkios
istorijos
apie ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka ku skaitymu. Apie 100 pus.........2tw
naudo Desoto.
mėnesini susirinkimą svetainė
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel Bernadina. 61 puslapiu............. 15c
No. 170 Asztuonios istorijos a«
je Kazimiero Kirelevicziaus,
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko
No. 145 Trys istorijos apie Vėl-- pie Barbele; Mokytoja; Velniszkai
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada niszkas malūnas; Kaip studentas lo tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganFrackvilleje, Utarninko vaka
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne
rą, ant kurio likos insteigtos
jis: i atrado žemgali. 64 pus.
25c puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c
pažįsta Dievo tas nepažinsta Tevp;
liaujos virszininkes: Fiorentina
No. 115 Puikios istorijos apie
No. 146 Dvi istorijos apie Auka Per tamsybe in szviesa; Pasitaif.antra Alena; Motyna eiles; Gudri Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. sias prasižengėlis; Duktė m.xlkakerJuodeszkiene, pirmininke, Ona
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 61 puslapiu ..................................... 15c czio. 121 puslapiu ....................... 25e
Kanegiszkiene vice-pirm., Ju
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- i No, 147 Trys istorijos apie RaNo. 171 Vieniolika puiku istori
ze Gilbertiene, raszt., Katre
szo paskutinis skatikas; Juokai. | ?ana; keliauninką Joną, Vaikinas ir
jų (su paveikslais), apie Džiaugsxna»
................................................
15c
Preke
Skuminiute, finansų raszt., ir
Stebuklas. 74 puslapiu ............... 20c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo
Mare Paserpskiene, iždininke.
puikus apraszymas. 119 pus....15c
ir Alena; Pavojinga klaida, 45 pus- Kalėdos; Kaip Vincas iiigalejo pa
No. 117 Septynios istorijos apie
Moterėles praleido vakarėli
lapių ...................................... ...,15c ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sulinksmai loszdamos kazyres ir
ius; Karalius gentelmonas; Karcze ■ No. 150 Keturios istorijos apie Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
turėjo skania vakariene. Atei
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- Duktė akmenoriaus; Klara; Nuspre- su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
ble; Motina, sopulinga; Meile sunaus. stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa- siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nantis susirinkimas bus pas
181 puslapiu................................... 35c slapti. 61 puslapiu........................15c nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25c
Pauls Grill ant plento vedanNo. 172 Dvi istorijos apie Duktė
No. 151 Penkios istorijos apie
Ne 118 Istorija apie Ali Baba ii
68
40 I xzbaininku. 45 puslapiu... 15c Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra- Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
čzio tarp Pottsvilles ir Minersžios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu puslapiu ............................................15c
No.
119
Keturios
istorijos
apie
villes. Metinis szokis atsibus 30
Garžia Haremo nevalninke: Luoszis: kas karalium. 61 puslapiu .......... 15c
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
Februariaus Neco Allen liete
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
V ana motina; Vaikucziu plepėjimas
62 iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15e
62 puslapiu................................... ..15c mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
lyje Pottsvilleje. Nares apdo
puslapiu ............................................ 15c
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu

No. 174 Trys istorijos apie Ku
vanojo pirmutine pirmininke,
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58
No. 153 Trys istorijos apie Gai nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
ponia Saponiene, isz Minersvilpuslapiu . ...................................... 15c luti; Du broliai; Majoro duktė.
62 klis.
220 puslapi.......................... 85c
les, su puikia deimantine špil
No. 121 Trys istorijos apie Trys puslapiu ........................................... 15c
STUDENTAI MOKYSIS LEKIOJIMO SZITOJE DIRBTUVĖJE EROPLANU.
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
Iszmintinga rodą; ApNo. 154 Trys istorijos apie Jo Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
ka už jos pasidarbavima del la
Ana cliena prezidentas Rooseveltas apgarsino buk kas metas studentai isz kolegijų ir Valkijozai;
ikialbtojas.
63 puslapiu.......... 15c nukas Spekulantas; Kryžius prie u- Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis
bo tosios draugavęs per kurios' universitetu skiitliuje 20,000 kas meta lavinsis ant lekiotųjų kad laike kares nebūtu stoka No. 123 Septynios istorijos apie pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus (su paveikslais); Kaimiecziu Aimapasistengimą draugystė likos lekiotoji!. Tieji studentai mokysis kaip yra padirbtas, epoplanas ir kaip su juom lekioti. Szi- Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis lapiu .................................................. 15c navymai; Eiles; Kokeis budais apga
suorganizuota ir .sziadien jau 1 am fabrike Inglewood, Kalifornijoj, kur dirbasi vaistinei eroplanai, lavinsis daugelis isz tų grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene No. 157 Juokingas apraszymas vikai apgauna žmonis; Prietarai ir
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či apie Savizrola; Didis klasteris.
43 Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu
turį daugiau kaip 200 nariu.
jų studentui
__
gonus.
45 puslapiu,^..15c pųsįapiu . ....... ..............
.15e. Preke ................................................ 15f

$2.00 Vertes Knygų už $1.00

it

