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ISZSIŽADEJO
ATĖMĖ NUO PATE- 200,000 ŽMONIŲ
DALYVAVO
TURTU
VO REVOLVERI
INAUGURACIJOJ TURTINGU TĖVU SŪNŪS
ISZGIALBEDAMA
MOTI

Vfm.D. and Victor L. Boctkovrskl, Publishers
?• «f. Boczkofrskl, Kilter.

Isz Visu Szaliu

50 METAS

SU KOJOMS RASZO
ANT MĄSZINUKES

SZESZI DARBININKAI UŽ- NELAIMINGAS VAIKUTIS
DIRBO PLIENO FABRIKE
MUSZTI SUMISZIME.
DALYPSTETAS PARALYŽU
GUBERNATORIAUS A. H. KAIPO PRASTAS DARBI
Meksiko Miestas, Meksika.— NEGALĖDAMAS NAUDOTI
Manaqua, Me. — Galedamasi JAMES—50,000 DALYVAVO
NINKAS, MIRDAMAS
CTM, viena isz didžiausiu dar- RANKAS, RASZO ANT MAPARODOJE.
su savo insiutusiu patėviu,
NEGALĖJO APŽIŪRĖTI
VARGE.
bininkiszku organizacijų Mek SZINUKES SU KOJOMS.
Brooklyn, N. Y. — Kaimy Charles Manner, 53 metu, Loui
SERGANCZIU MOTERIŲ,
Harrisburg, Pa. — Utarnin- Pittsburgh, Pa. — Sekantis sikoj, pranesze valdžiai buk
Gladstone, Australija., —•
PADEGE NAMA IR ABID nai pranesze ana diena palici- sa, 16 metu podukte, atėmė nuo
ke atsibuvo inauguracija naujo atsitikimas parodo buk nevisa- szeszi darbininkai likos užjai
kad
viename
apartmentiCzionais
randasi labai nepa
jo revolveri su kuriuom levas
VI SUDEGINO.
muszti ir 18 sužeisti maiszatyPennsylvanijos
gubernatoriaus
dos vaikai turtingu tėvu yra
niam name darosi nepaprasti ketino nuszauti jos motina ku
prastas vaikutis turintis de
Clawson, Nev. — Negalėda dalykai. Praneszta kad Jono ria patėvis pirmiausia baisei Arthuro James, isz Plymouth, užganadinti isz savo likimo ir je Bacobampo, Sonoroje. Mai- szimts metu, Roy Christian,
mas ilgiaus paneszti sunkeny Czerniako kambaryje, kada ji supjaustė su britva ir nupjovė Pa., kurioje dalyvavo apie 50,- gero gyvenimo, kaip tai pada szatis kilo tarp ukiszku darbi Atejas ant svieto buvo sveikas
bes su kuria buvo sujungtas sai per nakti dirba, jo burdin- du pirsztus. Louisa paszauke 000 žmonių isz visu pavietu re sūnūs turtingo Meksikonisz- ninku spirdamiesi didesnes mo kaip ir kiti vaikai, bet kada tu
prižiūrėjime serganczios pa- gierius, Mikolas Zych, guli vie palicija kuri nuveže patėvi in Pennsylvanijos. Diena buvo ko plantatoriaus, kuriam nu kestis ir geresnio maisto ant rėjo vos meta amžiaus, likos
graži ir miestas buvo pripildy bodo turtai, papuoszai ir geras ko tenaitinei farmerei nesutiko
czios, 60 metu ir jos motinos, noje lovoje su gaspadine.
kalėjimą o motina in ligonbute.
sužeistas iszpuldamas isz savo
Rozales Benner, 89 metu, Ava Palicija nuvažiavo ant pa Charles apsipacziavo su mote tas sveczeis isz visur. Pennsyl gyvenimas, apleisdamas tevisz- ir tas buvo priežastim maisza- lovos nakties laike, nuo ko li
lon Coueta, 55 metu farmeris, duoto adreso apie szeszta va re praeita meta ir per koki tai vanijos kietu anglių kasyklų ke pastogia, atvažiuodamas in ties.
kos suparalyžavotas. Negalėjo
nutarė nuo abieju atsikratyt. landa ryte ir pabarszkino in laika tanker burdavosi su ja anglekasei, su žibureleis ant Suv. Valstijas kur aplaike dar
pajudyt rankom ar kojom. Mo
Tyczia padege narna kuriame duris. Burdingierius Mikolas kad jam neduoda pinigu aplai- kepurių, taipgi dalyvavo paro bą Carnegie Steel kompanijos DEVYNI ŽUVO DEGAN- tina gailėjosi ir verke kūdikio
abi ligotos moteres sudege ant atidarė duris ir pasirodė tik kytus po mircziai jos pirmo doje skaitliuje apie 5,000. Gu fabrike kaipo prastas darbi
CZIAM EROPLANE.
ir tik sziek tiek apsimalszino
smert.
naktiniais marszkiniais. Jisai vyro už kuri motere aplaike bernatorius juos pamatęs pa ninkas ir mirdamas apleistas Rio de Janeiro, Brazilija. — su vilcz'ia, kad pajiegos jam
sveikino szirdingai.
Nelaime atsitiko tuojaus po prisipažino buk gulėjo su gas 3,000 doleriu insziurenc.
nuo visu.
Naujas gubernatorius yra Andreas Fresnillo dirbo sun Penki pasažierei ir keturi vary sugryž kada pradės augti.
Nauju Metu. Palicija pradėjo padine vienoje lovoje. Motere
tojai likos užmuszti ir sudegin Daktarai nedavinėjo jokios vil
sznipinet ir ant galo dasiprato taipgi prisipažino buk gulėjo STUDENTAS SUVALGĖ 52 naszlys ir turi tik viena dukte- kei per du metus ir jo draugai ti kada trijų motoru eroplanas ties motinai, todėl pradėjo ji
re. Jo pati mirė 1935 mete. Spė nežinojo kad jis paeina isz tur
kad. namas buvo tycziomis pa su burdingierium. Palicija abu
KIAUSZINIUS.
jama kad naujas gubernatorius tingos szeimynos bet virszinin- nukrito artimoje czionais. Ero mokyti kad atėjus in metus ga
degtas ir nuo tojo laiko nenu- du nuveže in palicijos stoti ir
planas prigulėjo prie Vokisz- lėtu jam užtvirtinti gyvenimą.
Kansas City, Kans. — Roy užves geresni paredka Pennleidinejo nuo akies Coueta ir uždare už groteliu. Laike teis
kai
kompanijos
žinojo
kuom
kos kompanijos.
Kada turėjo tris metus, motina
Anderson, studentas czionaiti- sylvanijoj ir paženklins apie
ant galo ji aresztavojo ir iszga- mo burdingierius prisipažino
jis
yra,
temindami
ant
jo
pasi

patemino kad vaikutis pradėjo
neje kolegijoj, ėjo isz laižybu 30,000 nauju darbininku in vi
vo isz jo prisipažinimą.
buk visados guli vienoje lovoje
elgimu
nes
tėvai
per
detekty

judyt su kojų pirsztais, matyt,
su savo draugais kad jis suval sokius darbus.
Coueta neužsigyne kad tokiu su gaspadine bet drauge taipgi
kad ne visos nervos 'buvo mirė.
gys 52 kiauszinius (iszvirtus), Dvideszimts specialiszku tru vus dažinojo ir suseke kur jis
LAIVAS ŽUVO SU 14
budu nužudė mSoteres, kalbėda guli ir gaspadorius.
yra
ir
pranesze
apie
tai
kompa

Daktaras davė motinai patari
in laika 46 minutu. Ant paženk kiu atveže žmones. Isz Filadel
PASAŽIERIAIS.
mas buk ilgiaus negalėjo nu- Paszauktas gaspadorius už
mu, kad mokytu vaikuti nau»linto laiko suvalgė visus laimė fijos pribuvo net 6,000 žmonių nijai.
London, Anglija. — Angliszkenst ligotu bobų nes turėjo tvirtino tai. Sake jis, “pas mus
Priesz
Naujus
Metus
An

doti pirsztus kojų. Kada daejo
damas 50 doleriu. Studentai kurie dalyvavo parodoje kuri
kas laivas “Cambay” nusken
jas prižiūrėti ir apvalyt kaip yra tik viena lova tai mes gu
užmokėjo taipgi ir už kiauszi tęsęsi penkes ir puse valandas dreas apsirgo uždegimu plaudo Arabian mariose su 14 pasa- in penkis metus amžiaus, ne
mažus vaikus o priek tam ir lim visi trys joje: mano pati
cziu
ir
likos
nuvežtas
in
ligon

laimingas vaikutis su kojų
nius.
be perstojimo.
taip jos ketino neužilgio mirti. ant vieno kraszto, burdingiebute kur turėjo geriausia pri žieriais. Tūlas laivas užtiko pirsztais galėjo laikyti gėrai
---- j---- ,-----Taja tai diena aplaistė narna ‘ritis antddto o-asz viduryj.” "
žiūrėjimą bei mirtis laimėjo. apversta dideli luotą -kuriame szaukszta, pc'ili, tdavelf ir ki
gerai su gazolinu, uždege ir nu Ta nakti burdingierius gulė BURDINGIERIUS NUŽUDĖ DIDŽIAUSIAS EROPLANAS Kompanija nusiuntė jo lavona radosi keli lavonai. Apie laiva
tus dalykus ir tokiu budu pra
ANT SVIETO.
bėgo in tvarta prisižiuret kaip jo su gaspadine vienas nes gas
SAVO GASPADINE.
tėvams in Meksika ant palai nebuvo girdėt per kėlės dienas dėjo mokytis raszyti. Sziaiipakol ji kiti surado.
dege namas. Farma buvo atito padorius dirbo ant nakties.
Chicago. — Palicija nemažai Seattle, Wash. — Panedelio dojimo.
dien tasai vaikutis 'turi dvyli
linta dvylika myliu nuo kitu Sudžia iszklauses visu, ap- nusistebėjo kada Juozas Bo- diena iszleke isz czionais in Pagal surastus laiszkus jo
ka
metu ir gali raszyti ant drūfarmeriu todėl niekas nemate reiszke kad tame nėra nieko rys, 62 metu, prisipažino buk Astoria, Oregon, didžiausias kupare, kokius aplankydavo RADO GRABE BILIETĄ
kavojamos maszinukes [type
deganczios stubos.
blogo jeigu žmones del pacze- nužudė savo gaspadine, Frane eroplanas ant svieto, kuris li nuo tėvu, melde jie sūnelio kad ANT LOTERIJOS, KURIS
writer], kuri jam likos padirb
Palicija yra tosios nuomones dumo ir stokos pinigu sutinka Piotrovskiene, su pagialba kir kos padirbtas per Boeing Air- sugryžtu namo su prižadėjimu
LAIMĖJO MILIJONĄ
ta del kojų naudojimo. Vaiku
buk vyras gal turėjo mylima su gulėti tryse vienoj lovoj, tai ju vuko ir laike joslavona per Ne crapt Co., del Pan-American garbingo dinsto ir gero gyveni
FRANKU.
tis raszo greitai, visokias eiles
kuria ketino apsipacziuot po dalykas. — Gyvulei!
dėlios diena nes apie tai neno Airways. Tasai orinis milžinas nio bet Andreas a'tmete visus Paryžius, Francija.,— Kada kurios likos priimtos per re
mircziai savo serganczios mo
rėjo praneszti palicijai kad gabens pasažierius per mares ju pasiulinimus, vėlindamas
FARMERE
PAGIMDĖ
5-ta
Aleksa Dupont mire praeita dakcijas ir kaip rodos pasieks
teres ir todėl atsikratė nuo jos
jiems butu smagiau praleisti in Europa ir gales talpyti savy gyventi Suv. Valstijose kaipo
savo tikslą ir no bus niekam
PORELE DVYNU.
greitesniu budu ne kaip butu
prastas darbininkas ne kaip vasara, likos palaidotas bal
szventa-dieni be jokio ergelio je net 74 pasažierius.
tam parėdė koki nesziojo tarny- sunkenybe ateityj.
Fort Dodge, Iowa. —■ Penk ir tyrinėjimo.
atėjus jai mirtis.
turtingas Meksikietis su gar
stoj Afrike, Francuzu kariuo
ta pora dvynu pagimdė czionaiPENNSYLVANIJOS ELEK- bėmis.
menėje. Da už jo gyvasties,
DARBININKAI PAVOGĖ tineje ligonbuteje Mrs. J. S.
TRIKINE KOMPANIJE NU
pirko bilietą ant valdiszkos lo
5 MILIJONUS NIKELIU. Denclau isz miestelio Vincent, Suvaikszczioįo 31,300
ŽEMINO PREKE ANT DU VAKAI NUŽUDĖ SENA terijos, bet jo paczei mažai tas TRUMPOS ŽINUTES
New York. — City Trans Iowa. Tieji farmerei yra tėvais
ELEKTRIKO PAJIEGOS. FARMERI IR JI APEPLESZĖ
apėjo ir visai nesirūpino apie Perry, Okla. — Mrs. Sarah
Myliu
Del
Sveikatos
portation kompanija dabar da septyniolikos vaiku isz kuriu
Carrollton, Mo. — Oliver
Harrisburg,
Pa.,
—
Pennsy

taji bilietą, tik sztai praeita Green, kuri susilaukė puikaus
ro tyrinėjimą apie dingima penkiolika yra gyvi. Trys pas
Hammond, 16 metu ir jo drau
lvania
Power
&
Light
Kom

Lapkriczio menesi, kada mote amžiaus 120 metu, kuri gimė
penkių milijonu nikeliu (penk- kutines poros buvo dukreles ir
gas Cleo Ramsey, 15'metu, ku
panija
sutiko
ant
paliepimo
re dagirdo per laikraszczius, ant laivo kuris plauke in Mek
cencziu) arba 250 tukstancziu szios paskutines o viena pora
rie buvo paimti isz patai
Pennsylvania
Public
Commit
buk bilietas laimėjo milijoną sika 1817 mete, mirė ana diena.
doleriu, kurie dingo isz dežu- buvo dukrele ir sūnelis.
siion, kad nužeminti preke ant sos namu per farmeri J. W. franku, pradėjo jeszkoti lai Josios tėvai buvo Airiszei.
kiu po-žeminio geležinkelio
elektriko pajiegos visiems nau Brickon, 71 metu, kad jam pri- mingo bilieto. Nesuradus jo,
TAIP PRIVALO VISOS MO
(subway) praeita meta.
Darvin, Australija. — Ketu
dotojams, nuo Sausio [Jan.j gialbetu ant ukes, tūla vakaru, atėjo jai ant minties, kad jos
TERĖLES PADARYT.
Daugiausia prisisavino tuos
kada
farmeris
iszejo
in
tvarta,
ri
žmones likos užmuszti per
meneslio 1939 m. Tas nuže
mirusis vyras gal insidejo bi
nikelius darbininkai kurie su Scranton, Pa. -— Ludvikas
mins preke del kokios 367,000 vaikai pasiėmė jo kara'bina ir lietą in kiszeniu baltam parėdė nukritimą eroplano artimoje
rinkdavo juos isz dėžių del Andzievicz turėjo papratima
naudotojiems elektriko arba kada tasai atėjo in stuba, pa ir su juom likos palaidotas. Mo- Katherine upes, lėkdamas isz
kompanijos. Nekurie kolekto iszmetyt .savo drapanas ir tulliepė jam iszkelti rankas in
Adelaide. Eroplane radosi 700
kone 92 procento visu naudoto
terei pasisekė aplaikyti paveriai pasiimdavo sau net po 70 szis po visa stuba kada parei
virszu o kada tojo paliepimo
svaru paczto.
ju, kas suczedys jiems apie
linima nuo valdžios atkasti la
doleriu ant dienos. Lyg sziol davo namo isz darbo. Nubodo
nepaklausė, Oliveris paleido in
$2,300,000 kas metas. Penn
voną savo vyro ir kaip mane Perpignan, Francija.— Szimjau suaresztuota septyniolika jo moterėlei surinkinet tulszis
ji szuvi užmuszdamas senuką
sylvania
Hektrikine
komipantaip
ir atsitiko. Bilietą sura tai valdiszku kareiviu perbėgo
o kada ana diena Ludvikas pa
darbininku.
po tam apiplesze ji ant devynių
ije
jau
nužemino
preke
ant
el

per ru'bežiu in Francija isz Iszrėjo gerai užsitraukęs ramybe
doleriu. Kada juos palicija su do. Nuvažiavo in bjura loteri
ektriko
ii|
praeitus
deszimts
panijos
kada dagirdo kad jau
jos,
kur
jai
iszmokejo
laimėtus
ii- jam apie tai pacziule primi
ome, abudu prisipažino prie
NAUJAI GIMUSIS KŪDIKIS ne, tai jis vietoje padaryt tvar
metu, ir per laika Depresijos.
pasikelelei apsiaubineja Bar
kaltes ir sake kad su paimtais milijoną franku.
KASZTAVO JAM $200.
Metuose
1931
ir
1935
nužemino
celona.
ka, tvyksztelejo Mariutei smar
pinigais ketino iszkeliauti in
ant sumos $1,500,000, o mete
Chungking, Kinai. — JapoCincinnati, Ohio. — Kada ku ypa per jos balta veideli.
Vakarus.
PAGIMDĖ KETURIS VAI niszki eroplanai skaitliuje 76
1937
ant
$1,000,000.
Szimas Haerr nuvažiavo atlan Mariute nusistebėjo tokiu .stai
Seržantas James “Jock”
KUS ANT SYK.
bombardavo szi miestą užmuszkyt savo serganczia pacziule in giu užklupimu ir padekavone Scott suvaikszcziojo 31,300 my
KAD MELUOTI TAI GERAI.
Rio
de
Janeiro,
Brazilija.
—
NEW
YORKO
VALSTIJOJE
dami
daugiau kaip 200 gyven
iigonbuti kur ji pagimdė sūne už jos triūsa, pagriebė dideles liu in laika paskutiniu penkių
Du ūkininkai gyrėsi viens Apylinkėje Tahuty, San Pablo toju ir apie 500 likos sužeis*,
li, pasisziauszes tėvas parva reples ir tvyksztelejo Liudvi- metu ant daktaro paliepimo. RANDASI 2,657,456 AUTO
redyboje, jauna moteriszke Ri isz tu daugiausia mot
MOBILE!.
priesz kita:
žiavęs namo, atsisėdo ant kė keliui per žanda, kad tasai at- Pradėjo jis kelione isz Londo
dės, užsidegė cigara bet nepa- si kvotėjo net ligonbuteje in no, Anglijos ir tik ana diena New York. — Pirmutiniuose —■ Mano ūke yra teip dide ta Conceicao, 27 metu, pagim vaikai.
pribuvo in Seattle, Wash. Dak vienuolika'menesiuose praeito le ir derlinga, kad žeme galima dė keturis vaikus ant syk, Mo Wilkes Barre, Pa. —
temino kad pelenai nupuolė ant kur ji patrule nuveže.
minksztos paduszkaites kuri Liudvikas prisiege ant pali tarai apreiszke jam kad jis rei meto, New Yorko valstijoj li naudoti puodukuose del žiedu. tere ir vaikai yra sveiki ir kaip Rock Coal Co. kasyklos
užsidegė. Toje paduszkaiteje cijos kad daugiau Mariutės ne- kalauja daug .szviežio oro ir kos užregistravota 2,657,456 — Tai nieko, atsiliepe ki rodos visi gyvens. O kad yra kas jau užsibaigė ir vis
radosi paslėpta dvi szimt-dole- musz ir ateityje savo tulszis pa daug vaikszczioti nes buvo jis automobiiei arba 17,781 dau tas,— mano ūke teip yra isz- vargingi žmonis, valdžia nu ninkai sugryžo prie dai,
rines bumaszkos kurias czedi- dės in .szante kad Mariute ju gazuotu laike Svietines Kares giau ne kiip užpraeita meta. dirbta ir derlinga, kad jaigu siuntė jiems paszialpa, o apy Ii darbininkai buvo pr£
uo del naujai gimusio nasled- negalėtu naudoti ateityje ant ir tik tokis būdas jam gali pri- Isz tu buvo 2,225,684 pasažieri- pasodinu knypki, tai iszauga linkei gyventojai teipgi juos nuo darbu ir tas buvo •
tim straikp,
j
suszelpę yispkeis budais,
jo žando, _______
giaįbet adgąutį sveikata.
pinko.
_
kelnes.

SUDEGINO PACZIA
IR UOSZVIA

BURDINGIERIUS GULĖJO
VIENOJ LOVOJ SU GASPADORIUM IR GASPADINE.

NAI

GYVASTĮ.

SAULE ”

MAHANOY CITY. PA.

— Gerai kad ant jo užėjau,
lurecziau ubagaut.
nio nuslinko skūra bet szuo lai-1 tieji, kuriems nubodo gyveniIszsikalbejus,
senuke
prade-'
pamisimo
nudžiugęs. Nunesziu
že rankas savo kankytojui. Ta-(mas ant szio svieto. Nekurie pajo graudžiai verkti. Mielaszir- ant pastoges nes bobos rytoj
da Surojevas antru kartu ap- naudoja kulkas ir virves, kiti
dingą Marinka inbego in grin- viską suėstu.
,
laistė szuni gazolinu. Galite sau nusiskandina arba nu'sitrucina
iczia atneszti puodeli pieno. Bet Paėmė maisza ant pecziu noperstatyt szunio (o ne Suroję-j o kiti padaro daug ergelio paVyrai myli visokius papro- • vo) kanezias. O bet szuo nepa-|licijai per panaudojima szau- Kaulas Norkus buvo geru jog per aplaikytus pinigus Raida toji kalba suvis nesu-prints teta jau nuo-senei nemieczius ir budus. Vieni norėtu liove laižyti rankas savo pono namu ginklu o vietoje padary- bernu. — Buvo ant tarnystes Kaulo szirdis užsikietejo godu graudino.
igojo ir susirūpino balsei kada,
matyti savo pacziules szvarei ir mokslincziaus. Da karta ap-jmo sau galo tai tik padaro sky- pas vaita. Sztai dažinojo kau- mu. Geide neiszdavineti ne ska — Kaip tai, — atsiliepe už pamate jog Kaulas griuszes iszcelarijoj buk pasiliko sukceso- tikėlio isz savo turto ir tik kuo- pykęs, ar tai asz ant to aplai- nesze.
pasiredžiuses ir prastai suszu- laiste szuni gazolinu bet szuo le lubose arba zerkole.
kuotas, kiti džiaugėsi isz savo tuo kartu neiszlaike baisiu kan- Bet netankei duodasi girdėt rium po savo tetai, kurios nie greieziausia padaugint dvigu kiau pinigus idant dabar mai- Nunesze su dideliu vargu ant
pacziules kada toji pasirodo ir eziu ir pastipo. Pakol buvo gy pie sekanti atsitikima kaip tai kad nebuvo mates. Isz pradžių bai.
tineziau kitus už dyka ? Blusti pastoges ir tonais paslėpė tarp
sziauczesi kaip beždžione. Ne vu, laižė rankas savo pono. Bu-’atsitiko Milwaukee, Wis., kur negalėjo tam intiketi. Po tam Pats ėmėsi prie statymo grin- tetuk, nesiranda pas mane vie senu drapanų ir ketino jau eiti
kurie vyrai negali žiūrėti ant
ntjvo lyg pabaigai isztikimas sa- devyniolikos meteliu panele, isz džiaugsmo pasiėmė kepure, czios. Murino, obliavo ir pats tos del tavęs. Prisižiurekie tik žemyn. Tame pakele degansavo moterėliu pasirėdžiusių vo
«.sobaka.” O Alberta Stires, paėmus truciz- iszdume isz kancelarijos rodos kirto medžius idant tik nemo- tai kiek asz burna turiu iszmai- czia skiedra in virszu nuo ku
pusnuogei, kiti negali nukensti gal suprato kad paaukaus savo iios, atsigulė iii lova laukdama papaiko — tiesiog in kalve Teo- keti darbininkui. Rudeni grin- tyt! Mudu ir du vaikai o priek rios užsidegė sziaudinis stogas.
doro, su kurio duktere jau nuo ežia jau buvo pabaigta.
■nukirptu plauku... Prie tokiu gyvasti del mokslo.
tam da ir bernas! Gyvenimas Akimirksnyje užsidegė tuo
prisiartinant mirties. Po valan
Jaunai porai pasivedė gerai brangus o priek tam ir bulviu jaus iszdžiuvusi sziaudai.
prigulėjo Reimondas Durkin, Kas isz tu dvieju buvo dides dėlei pajuto kad yra labai isz- senei buvo susižadejas.
laiszkaneszis isz Potenza, Flo nis “ szunc-brolis ” ir “kales- alkus, per tai atsikėlė ir suval Czionais apsako savo gilinki ant naujos gaspadorystes. Kas nesiranda o užderejimas blo Kaulas su baisiu riksmu nuMariukai jog toji net paleido Petnyczia Kaulas važiavo in gas. Prie darbo netinkat o lipo žemyn kopeczioms. Vietoridos.
vaikas?” Ar Surojevas ar kan gė skania vakariene ir vela at
viedra su pienu nes persigan- miestą su malkoms o Mariute vaikszcziot po grinezias ir po-|je pabudyt paezia ir vaikus nuVyras nenorėjo sutikti ant kinamas per ji szuo?
sigulė in lova o kada taip lauk
do
Kaulo, mislydama jog jisai nesze prikrauta gurbą sviesto terelius kalbėti da pajiegsit! bego
pacziules maldavimo kuri kain tvarta atriszti gyvu
i
dama lyg rytui negalėjo nu
necz spyrėsi duoti sau nukirpti Moterėlės, neskupekite mei mirti, iszsigere kavos, suvalgė staigai iszejo isz proto. Bet isz- ir kiausziniais. Kaulas apkai Kaulas net užspringo kalbe- jlius. Isžleides paregėjo stovinpuikius ir ilgus plaukus. Nepa- les del savo vyro, juk vyrai du porkczapsus ir nuėjo in klausius jo viso apsakymo nu tydavo kožna skatikėli savo damas taip greitai o vėlino sau czia
savo sena teta marszki<
giaibejo žlumbejimai ir pasiu trokszta tosios meiles kaipo ir darba. — Ar-gi tai ne juokinga džiugo labai. Pradėjo su tėvu paczios jog nebagelei nepasi- isz s'zirdies idant sena boba nuo niuose.
Senuke iszgirdus Kaulo,
:
rodavotis kada turi duoti ant likdavo ne skatiko ant naujos jo atsikratytu.
timas moterėles, vyras buvo moterėles ir jie trokszta tojo savžudinsta?
riksmą iszbego tuojaus laukan.
užsakų. Kaulas aplaikes likusi skepetos arba žiurstelio. Už tai Bet Marinka užsiėmė už sena Kaulas
užsikietejas kaip akmuo ir ne glamonėjimo, pagyrimo ir glosliepe tetai eiti paskui
'
kada
Kaulas
sugryždavo
isz
NE
NORI
BŪTIE
VISZTA.
turtą
po
tetai,
nupirko
dirvos
bijojo pacziules kerszto kad su tinimo kaip ir moteriszka veis
teta savo vyro kalbėdama:
,gyvulius o pats puolė in grinmiesto, vietoje pavalgyt ėmėsi
Mama: Jaigu manės ne klau ir apsipaeziavo su Mariuką.
juom persiskirs. Bet moterele le.
— Ar-gi tau ne sarmata isz- czia
i
budint paezia ir vaikus.
kanecz norėjo pasiekt savo tik Nekurios moterėles rugoja sysi, tai tave uždarysiu in visz- Po aplaikymui netikėto turto prie perskaitymo pinigu ir in- siausti sena teta in svietą ubą- Bet
'
tuom kart atsiminė jog pi
Raidas labai persimainė. Kita dedavo in bleszine kuria pa gauti; juk kožnas mielaszirdin- nigai yra paslėpti skiepe tarp
slo — nors plysziu bet nepasi buk kada ju vyrai atsitraukia tinyczia!
dos, kada nieko neturėjo, buvo slėpdavo iii skiepą su bulvė gas žmogus priimtu motere pas bulviu. Pamote paezia, greitai
duosiu.
nuo altoriaus tai atszala nuo ju Mariute : Gali mane uždaryti
Kada vyras iszkeliavo ant kaip szmotas ledo. Tula mote in visztinyczia, jaigu nori, — linksmas, atviras, ne karta už- mis.
save o tu ja iszmeti isz grin atidarė duriukes in skiepą ir
laiszka-nesziu konvencijos ant rėlė man kalbėjo kad isztekejus bet jiaiigui mamyte manai, kad fundydavo draugams alaus, da In metus laiko Mariute pa ezios? O ant galo da senuke ga pradėjo jeszkoti pinigu.
keliu dienu, pacziule nusidavė už savo vyro, tasai nepamislino asz dėsiu kiau'szinius, tai tik linosi paskutiniu .skatiku su gimdė dvynukus. Tėvas buvo li prisiduoti man grinezioje. Mariuką pati pabudo pusiau
ubagais o kiek kartu buvo daugiau susiraukęs isz tosios Juk pridabotu grinezia ir skus apkvaitus kuria durnai troszkinusikirpt sau plaukus. Vyras kad ji trokszta nuolatines mei save “folini,”
mieste, vis parveždavo isz jo- dovanos ne kaip džiaugėsi.
sugryžes namo ir paregejas les ir kad jai pasakytu kad ja
tu bulves, kada kur iszeitau.
no ir ede akis. Mato ugni, grie
—
Oj
!
Mariuk,
Mariuk, ka tu
marko
kringėli
del
apleistos
buk pacziules puikus plaukai myli ir pildo savo privalumus
Toji kalba truputi sulaikė bė vaikus isz vyges ir nori bėg
dabar veiksi su tais dvynukais? godumą szirdije Kaulo. Po
dingo nuo jos galveles, staczei kaipo gera gaspadine ir moti Mahanojau* Iixtikimiau»i» Graboritu sierateles Jadvigutes, kuri val
li. Bet langai visi užkalti nes .
:: Gabiausia* Balsamuoloja* t>
Tiek dabar sugaiszinsi laiko! trumpam svarstymui sutiko, Kaulas gailėjosi iszduoti kelis
kiojosi
po
kaima
be
jokios
pasiuto isz piktumo ir ant galo na. Ji trokszta jo karszto buGeriausia Ambulance
Dabar jau negalėsi užsiimti ki jog teta pasiliks pas juos bet skatikus ant kabueziu ir zovieprieglaudos.
reže moterėlei smarku ypa per cziavimo ir karszto prispaudi
patarnavimas ežioj
apelinkeje.
Bile ko- CjC
Dabar nuo> laiko kada aplai- tokiu darbu. O kiek tai suval turės ganyti gyvulius. Tuojaus su. Prie duriu jau nespasabas
jos puiku veideli.
mo prie vyriszkos krutinės o
kiam laike; diena ar
ke turtą, Kaulas persimainė su gysi idant priso'tyt dvi burnas ant. rytojaus iszvare piemenį. dasigauti... Nebage puolė ant
Insiutusi vyra palicija turė ne tik prispaudimo lupu prie
naktį. Visada turi pilna pasirinkimą meta- Zdįj vis kitokiu. Vaikszcziojo užsi- tuju rėksniu! O j, mano nelai
Nuo ;pribuvimo tetos Kaulas grindų su vaikais. — Tame su
jo apmalszyt uždarydami ji in veido kuris turi tiek ženklyvume!
liszku ir kieto medžio|
persieme da didesniu godumu. griuvo. Teta Urszule stovi kaip
dunksojas, atsakinėjo Mariu
kalėjimą bet pacziule, jausda mo kiek szaltas bulvinis bly
Grabu.
Laidoja nuI
Mariuką
tokia
kalba
labai
Maitinosi tris kartus ant dieno- isz akmens ant lauko ir szaukai trumpai kada norėjo turėti
mirelius pagal naujau|
masi buk tai jos kalte, atleido nas.
užpyko.
šia
mada
ir
mokslą.
j
nos bulvėmis ir barszcziais, mė kia pagialbos. Pakol žmones su
kelis skatikus ant naminiu iszjam kalte ir iszmelde palicijos Bet ar tokios moterėles, ku
— Sarmatykis Kaulai, tokius sos suvis nevalgo kavos ne ge bėgo isz kaimo jau pagialba bu
Turiu
pagialbininke
:
davimu,
szvogerimi
atsake
ke

kad ji palicija paleistu namo. rios geidžia tokios karsztos
moterems. Prieinamos
liolika rubliu kuriuos norėjo daigtus kalbėti. Vietoje pade- re nes Kaulas tvirtino jog tai vo nereikalinga.
Abudu pasibucziavo, apsikabi meiles nuo savo vyru, gal ne
prekes.
paskolinti o sieratele Jadvigu- kavot Dievui tai tu prieszta- griekas pirkinei cukru. Del pa- Diena užėjo, saule szviete
no ir apleido juokdamiesi pali ant mislies joms neateina kad
DU OFISAI:
rauji Jam, kaip ant kokios ne czedumo nežibino aliejum tik ant krūvos, degėsiu. Žmones,...
CITY;516 W. Spruce SW te, kuri primine karta apie
cijos stoti.
ir ju vyrai trokszta panaszios MAHANQY
laimes. Jeigu tau graudu bul skiedromis kurias užkiszo ka pradėjo ardyt griuvėsius ir iszBell Telefonas 149
meiles nuo savo prisiegeliu — TAMAQUA, PA., 43» Willing Stros. kringėli iszmete isz grinezios vių tai eisiu pas tęva.
i minėt apdegusius lavonus.
laukan. Isz to visko pasirodė
mine.
Bali Telefonu 6K8-J
nors trupinėli priglaudimo prie
Kaulas truputi užsisarmati- Vasara prabėgo gana mal- Raula surado skiepe. Rankoje
Žymus rasztininkas ir apgy- ju krutinės.
no ir kalbėjo paežiai jog tik ant szei. Kluonas prisipildė jevais, laike bleszine su pinigais, tasai
nejas gyvuliu, Francisco Von Jos neasipranta kad suaugės
juoku taip kalbėjo.
du skiepai bulvėmis. Tvarte ra didžiausias jo skarbas del ku
Cremonsee, stoja apgynime tų 'vyras, stovėdamas ant laipsnio
Žiema praėjo, vaikucziai pa dosi trys karves ir ark’lis, 10 rio paszvente gyvastį savo pa
jų nebyliu sutvėrimu kurie pa garbes, trokszta kad ji pacziu
augo o buvo tai du drūtas kū aviu ir daugybe aneziu, visztu czios su vaikais. Mariuką su
lengvina gyvenimą žmogaus ir le paglostytu ant veido, troksz
dikiai nes motina slaptingai
vaikais sudege ant anglies.
ir žasu.
buna jo nevalninkais. Toki žo ta meilaus žodelio, kokiu jis yra
maitino juos pienu.
Buvo jau vėlybas ruduo. Ant rytojaus surinko visus
džiai kaip “szunc-broli” arba geru ir meilu ir kaip jo prislė
kaulus, patalpino in viena gra
Apie Szv. Joną po piet, Ne Raidas pavakarije parvažiavo
“kales-vaike”, pagal nuomone gėte kas vakara atsiklaupia ir
bą ir nunesze ant kapiniu. Ku
dėlios diena, Norkai sėdėjo ant namon su trimis nukirstais putojo mokyto, privalo būti garbe dekavoja(?) Dievui kad jai da
nigas prabaszczius, kuriam
suolelio priesz grinezia darže szeis, žinoma vogtais, taipgi
ne kaip paniekinimas — (Acziu vė toki gera vyra ir ji myli
Urszule apsakė apie visa atsi
li je o vaikai bovijosi ant žoles. gana sunku maisza kuri inneuž toki iszsitarima ir prilygi-' kožna diena daugiau ir dau
tikima su grusziomis, pasakė
Sztai szuo pradėjo loti. Gaspa- sze in grinezia ant pecziu.
nima bet kaip rodos, nei vienas giau.
doriai paregėjo artinantis ko •— Na bobos turite czion pui ilga ir pamokinanti pamokslą
nelaikytu sau už garbe, jeigu ji Jos nedasipranta kad suaugės
kuriame iszrodinejo kaip godu
kia tai senuke. Kaulas prisižiu- kiu grusziu! — szauke duoda
kas taip pavadintu ir už tai da ro kuris nemiauktu kaip kati
rinejo senai moterei ir tuoj vi mas po sauja paežiai ir tetai. mas veda žmogų ant prapulnas isz užganadinimo kada ji
jam iszmusztu dantis.—R.)
sas sudrėbėjo. Pažino ju kaipo — O kur tu jas gavai? — už ties.
Cremonsee prilygina žodi ranka glosto, jeigu jam jo pa
viena isz savo giminiu kuria klausė nudžiugus Mariuką.
“szunc-breli” buk jis nestovi cziule panaszei padarytu. Bu
senei nebuvo mates — sena te — Szvogeris padovanojo.
moraliszkai žemiau už “broli tu užganadintas visame jeigu
ISZVIRIMAS
KAVOS
DABAR
PIGIAI
ATSEINA
—
ŽINOJO GERAI.
ta.
Bus apie puse karezio. Puse su
žmogaus” nuo Kaino, Piloto; matytu nors trupinėli meiles
PER NUPIGINTA PREKES ELEKTRIKOS
— O tu ka czion veiki? — už valgysim o likusia pusią par
Baisiojo Ivono, Marato ir ki nuo savo pacziules kokios ji
Naudokitės
isz progos.... nes dabar ne tik ka galite nusipirkt klausė senukes pasikeldamas duosiu rytoj mieste. Gruszios —. Kaip tavo vyro karsztis
trokszta
nuo
vyro.
tiems vadams, banditams, reelektri'kini perkolatori arba kavini puodą už numažintas pre isz vietos.
brangios, badai duoda už jas 4 sziadien, Magde?
voliucijonieriams, dideliu krau- Nebijokite moterėles, jeigu
— Dar vis karszcziuojasi!
jusu vyras supras kaip ji myli kes; bet teipgi per nupigintas elektrikos prekes dabar galite — Pažinai mane Kauluk? Ži auksinius už czverte.
jageriu ir sadistams.
— O kaip tu žinai? Ar tu
iszvyrti kava daug pigiau negu pirmiau.
nau, jog isz tavęs geras brolė — Gana jau, gana, neparda
Žodis “kales-vaikas” ne yra te ir guodojate — isz to jis
ri
itermometery?
nas ir savo senos tetos neisz vinėk, juk tai dovanotos. Geblogesnis už nekurias moteres, džiaugsis ir jus da daugiau my
— Ponas daktare, asz ji ir
riaus patys suvalgysim.
guisi isz grinezios!
istoriszkas isztvirkeles, sadist- lės. Nes tik meile užlaiko svie
be
to žinau, kad turi karszti,
— Na jau gerai, gerai. Kur Insipylo grusziu in žiurstą
kas kurios kankino žmones ir tą krutejime ir tiktai meile yra
nes jis in mane isz lovos mete
asz tave iszguitau isz grinezios! sau ir tetai.
gere vyną isz kaukuoliu savo tepalu maszinos vedusiam gy
czebatus net du sykius.
Gali pas mane pernakvot ir pa Kaulas nudavė jog to nemate
auku kurias nukankino szim- venime tarp poros.
valgyt vakariene. Tik stebiuo- nes szirdije mistino kaip ežia
tais.
siu, ko taip toli atėjai nuo na paslėpt nuo bobų gruszes.
Ar-gi tokios isztvirkeles sto Angliszkas laikrasztis “Har
mu. Kas do reikalas tave adgu- Po vakarienei nusidavė visi
vi augszcziau už tokius isztvir- per” raszo, kad Amerikonai
ant atsilsio greieziau ne kaip
iszduoda
vien
tik
ant
zoboveliu
jo pas mane?
kelius naujo svieto kurie isz— Mano mielas Kauleli, tave paprastinai nes ant rytojaus
pjovineja gyvuliams liežuvius del vaiku kas meta apie ketvir
ta
bilijoną
doleriu.
Amerikoj
Dievas apdovanojo giliuku, ap- Mariuką turėjo eiti in miestą
ir kankina baisei už tai kad
turime
apie
500
fabriku
ku

laikei turtą, turi savo grinezia su sviestu. Viskas jau buvo pa
juosius penejo savo pienu ?
ir lauka bet tavo sena teta nie rengta in kelione. Gurbas stoAnt užbaigimo savo dava- riuose dirbasi tik vaiku zobokad neturėjo savo pastoges, vėjo su sviestu kampe. Czevedžiojimo apie gyvulius Cremon- veles. Isz Europos kas metas
Valkiojausi tik po gimines ku rykai ir skepetos gulėjo ant
fee pridūrė sekanti atsitikima: taipgi būna atgabenta visokiu
Federal Reserve System
zoboveliu
ant
keliolikos
milijo

rie apsunkinėjo mane darbu o skrynios idant rytoj nevilkyt
Miszkas fiziologas Moskvos
IR
valgio beveik nedavinėjo; da laiko.
fcnrsitete, kaipo perdetinis nu doleriu. Kožna szeimyna,
Sri Banka yra Narys
bar pasilikau ir be prieglaudos Kaulas atsikėlė szvintant
$1.00 už juso sena puodą
Įemijos mediko kirurgijos, nors turi mažai duonutes bet $1.00 už juso sena puodą
Federal Deposit Insurance
Teip-vadinama s robot elek- nes senas Juozas pas kuri bu idant inpilt arkliui avižų. Už
■evas 'Surojevas, norėjo isz- neužmirszta nupirkti nors ma Juso senas kavinis puodas
Corporation
Hrt szunc duszia. Gavo jisai ža dovanele del savo vaiku ant turi $1.00 vertes perkant szita trikinis vyrčjas kavos, kuris vau o pikta Jeva, jo pati, iszgu- degė parengta skiedra ir nusi
visa stiklini puiku kavini elek- jumis labai patiks, padirbtas jo mane lauk neduodama pasi davė in tvarta. Sztai praeida
■ prisisavino ji prie saves Kalėdų.
trikini puodą su tam tikama isz stiklo ir chomme-metalo. imt ne senu skarmalu su savim. mas pro mieganezia teta už ; Union National Bank
Kglamonejo; szuo prie jo
■szo ir laižė jam rankas. Tankei duodasi girdėt apie taca, tik už...................... $6.95 Preke tiktai.................. $9.95 Atsiminiau apie tave, mylimas kliuvo ant kokio tai daigto. KAMPAS MAIN IR CENTRE STi
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA
Kauleli o turėdamas paezia ir Pasilenke ir pamate maisza su ; MAHANOY CITY, PA.
Em Surojevas aplaistė szu- visokius budus papildymo savIR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU
grinezia mane priglausi, kitaip griuszioms.
Hzolinu ir uždege. Nuo szu- žudinstos kokius panaudoja

GODUMAS

Kas Girdėt

C. F. RĖKLAITIS

I

SAULE’’

MAHANOY CITY. PA.

Arabu neturėjo drąsos liūto maldaudamas jo joti. Prancisz-’mas ilgoka laika traukėsi o tuo — Negalimas daigias dabar met be musu užtarymo tėvas
szauti. Juk tai buvo žvėrių ka kus ilgai nuo to prielankumo (tarpu jau visas tuntas stovyk- ka nors gero padaryti — atsi- paliks liuosas. Tat-gi turėk
ralius. Jie bijojo jo užrūstinti. purtesi kad tuo tarpu vadas tada pasiekė. Pagalios pasirodė liepe jis. — Visi belaisviai, tarp kantrybę ir nieko negalimo ne
isz szetros Abdul su savo levu.(kuriu buvo ir tavo tėvas, nu- norėk.
Tuokart prisiartino Pran matydamas in ji atsiliepe:
—
Sėsk
ant
to
arklio,
mano
Senis su linksmu veidu prisiar-’gabenti Algieran ir tenai užda- — Bet kaip tas viskas ilgai
ciszkus kuriam pagailo savo
<ry ti dėjo kalėjimai!, kame lauks trauksis kolei gausime žinias
gero globėjo. Pasilepkes pa bicziuoli. Osman yra mano very Į tino prie Praneiszkaus.
—
Žiūrėk,
tai
mano
tėvas
—
bilos ir nusprendimo. Teeziaus apie atsitikimus, koki invy-ks,
gu
ir
jis
žino
gerai
kiek
yra
Nuvargęs Pranciszkus atsi griebė muszkieta, kuria vie
gulęs tuojaus užmigo. Miegojo nas Arabas isz baimes buvo isz kaltas tau už jo vieszpaties isz- itsiliepe Abdul. — Jisai mano buk ramus, mano bieziuoli! Ne- jeigu mes ežia, toli nuo Algiero
ranku paleidęs ir atstatė tie gelbejima. Jis eis peksezias pasakojimu apie atsitikima mislyk kad jiems tenai atsitiks tun ošime? — paklausė vėl
ir kiti jo draugai.
Arabu tas atsilsys tęsęsi lyg siog liutui in akis. Liūtas in jo sztai su anais belaisviais. In maloniai iszklausę ir labai bloga. Transportines kaliniu Pranciszkus.
džiaugėsi. Esi liuosas ir, kuo eskortos vadas, Abderaman, Abdulas iszdidžiai in Pran
judėjimą be paliovos žiūrėjosi. mano namus jau nepertoli.
saulėleidžiui?
liūtas suriko ir, pamė Po tu Abdulo žodžiu Pran met in'žengsi musu szetron, bu yra mano artus bieziuolis. Ta ciszku pasižiurėjo ir su energi
Ant vado balso visi nuo ve- Staiga
i
jos pasikėlė ir susigaudę savo tės savo auka, puolėsi prie ciszkus neiszsikalbinejo bet si kaipo brangusis sveczias pri vo prie perskyrimo su tėvu ja atsake: *
vaitojimas ir privers ji su tavo — Ar mistini kad mes ežia
arklius ant ju susėdo. Paskui Praneiszkaus, bet ežia tuojaus tuojaus užszoko ant arklio ir imtas.
BALTRUvIENE
paemia visus belaisvius in savo iszsigirdo szuvio balsas, kuris kaip kareivis pasileido pirmyn. Pranciszkus Abdulo -tėvui tėvu -kelionėj apsieiti manda su sudėtomis rankomis sėdėsi
viduri, leidosi per tyrus tolyn. susimaisze su liūto rėksmu ir Arabai nudžiugo pamate Pran- atidavė garbe. Vir-szininkas giai. Jis mano minti gerai su mo laukdami savo prieszu? Kas
kokios tai sunkeny ciszkaus toki sumanymą ark iszsyk in Pranciszku žiūrėjosi prato ir be abejones mano mel valanda gali pareiti žinia jog
Tik trims valandoms praėjus.iszsigirdo
,:
susiraukusiai, vienok netrukus dimą iszpilde.
nuo Algiero musu jau mato ar Tu sport ei i isz Miner-svilles
Arabai vėl prie szaltinio van bes pargriuvimas ant žemes. lio -suvaldyme.
apie merginas paraszei,
dens sustojo. Szaltinio vanduo Bet kas isztikruju krito? — Geras esi jojikas, mano jo veide atsimusze koks links- — Ai, dėka tau szimteriopai tinantis jusu laivyną o tuokart
Bet
savo
pravardes nepadėjai,
ritosi isz aukszto kalno, kuris Liūtas ar žmogus? Tame laike bieziuoli — atsiliepe in ji Ab- mumas ir jis isztiese ranka už ta, ka padarei mano tėvui! sesime ant arkliu ir skubinsime
'Tai daneszimo nepatalpinau,
—suszuko Pranciszkus. — Bet in muszio lauka.
nakties laike, tarytum, su dan parako durnai buvo aptemdine dul. — Kaip matau ateityj tu Pranciszkui.
— Buk sveikas, — atsiliepe bukie
1
toks geras, mano bieziuo — O asz kame liksiu? — at Tiktai in gurbą inmecziau.
visu Arabu akis.
busi geras kareivis.
gumi buvo sulipęs.
Asz žinau kad nekurtos
] padaryk da ka nors geres siliepe Pranciszkus.
Matomai, Arabai ruoszesi Bet netrukus iszsigirdo visu Tie žodžiai Pranciszkui už Arabiszkai. — Allaho palaimi- li,
merginos,
linksmi kliksmai. Pranciszkus ganą nepadare. Abdul mane ji ■nimas lai buna su tavimi. Esą- inio man ir mano tėvui! Mane — Galėsi laimingai musu
ežia apsinakvoti.
Tai tikros padlinos,
bicziuoliais.
pas save laikyk o jam atverk szetrose gyventi. Czionai tau
•
Jie savo arklius prie krumu pasirėmęs ant muszkietos sto tuo budu palinksminti bet tas me
O kada jas kas užkabina,
priraisziojo ir kožnas szale sa vėjo o prie jo kojų raieziojosi jokiu pagiriu negeide. Iszgir- Abdul Pranciszkui paaiszki- kalėjimo vartus, tegul jis esti nei .plaukas nuo galvos nenu
Tai
sau koszes prigamina.
kris. Tave visi stropiai dabos ir
vo arklio atsigulė. Du Arabu jo
, prieszas, liūtas. Net ir jau des tuos žodžius jis pasidarė da no tėvo žodžius ir jaunas Pran- ;laisvai.
Tai ne dyvai kad ten yra keli
tapo pastatytu ant sargybos. nas vadas dabar nuo žemes pa liūdnesnis atsiminęs savo kar- <euzas del guodones linkterėjo — Ir tas daigias negalimas — saugos — atsake Abdul.
desetkai
(TOLIAUS BUS)
;
Abdul. — Dejus savo
Tiedu susikūrė ugni ir prie jos szoko. Jis buvo iszbales ir vos- žygi tęva ir sunkiai atsiduso, isu galva. Paskui Abdul ji iiisi- atsiliepe
Merginu, tai labai gerai,
;
yra visagalis. Virszipaliko nakti budėti. Budėjimas ne-vos galėjo -dūsuoti. Jis buvo — Apie ka tu taip liūdnai vede -szetron. Virszininkas-gi sostapilyj
Bet
kur buna merginu daug,
:
net, mano tėvas, norintš Paskutines Žinutes
buvo reikalingas jiems ne nuo nesužeistas. Jisai prisiartino misliji? — užklausė jo Abdulas prisiartino prie Arabu sky- ninkas
Isz ten vaikinai szelauk,
riaus su kuriuomi parvyko jo pilyj pas vieszpataujanti yra
ikokio tai prieszo bet nuo lau prie Praneiszkaus ir jam pada pamatęs jo veide liūdnumą.
O kaip kliosztorius atsiras,
— Misliju apie savo nelai sūnūs ir pradėjo kalbėtis. Tur guodojamas, negalėtu nieko Pittsburgh. — Smarki eks
kiniu žvėrių, kuriu riksmas bu vė savo ranka.
Tai visas merginas in juos
vo pripildęs visa apielinke. — Deku tau, —atsiliepe. — minga tęva. Jis buvo didis ka būt jis mažai Abdulo žodžiams kaliniams palengvinti, bet da plozija kilo isz nežinomos prie
suves.
Nuo ju labiausia reikėjo apsi- Tu
1 man gyvastį iszgelbejai. Ta riauninkas, buvo drąsus. O ka apie liūto užmuszima tikėjo. tuo arsziau pas deja savo in- žasties Fort Pitt Co. name, ku
*
*
*
Jis norėjo visos teisybes isz- tekrne susiaurintu. Vėliaus gal rioje likos mirtinai sužeista dvi
vo drąsybe nebus pamirszta. me jis dabar?..
saugoti.
Apie Hazletona yra boba,
Tu
ir
Abdul
dabar
busite
bi— ‘Suprantu tavo liūdnumą girsti pas jo sūnaus draugus butu galima ka nors padaryti ypatos po tam namas užsidegė.
Pranciszkus teeziaus to nebi
Balsei nelaba,
— atsiliepe Abdul. Buk ramus, netik apie liūtą bet ir apie bet dabar, broli, kuomet tavo Mainz, Vokietija. — Trys
jojo ir apie apsigynima jam cziuoliais.
Su kūmutėms guzute per
tauta iszszauke kare, maldauti kariszki lekiotojai likos užmenkai rūpėjo. Didis liūdnu Pranciszkus vadui suspaudė ateis toki laikai kad ji vėl ga Prancūzu suėmimą.
dienas laka,
Tuomtarpu Abdul su Pran- by Prancūzui susimylejimo, muszti kada -eroplanas nukrito
lėsi matyt.
mas atsiminus tęva, jo szirdin ranka.
Susivėlus, suskretus, net kaka,
nedaleido jokiai baimei priei Esu laimingas tame prieti- — Bet kuomet toki laikai ciszkum szetroje puikiai bran Ženklintu savo galva kiszti po prie Ruedeshan, laike dideles
Kaip diedas pede paima,
gos. Tat-gi ramiai szale jauno kyj kuris dabar atsitiko — kal bus? — paklausė ramiu balsu giais kaurais iszklotoje ant kalaviju. Ir to negalima pada miglos.
Ii’ savo bobelei paduoda,
vado atsigulė ir užsimanste. bėjo jisai. — Nedekok man už Pranciszkus. — Dabar abudu minksztu pagalviu atsisėdo ir ryti. Mano tėvas lygiai ir asz
Tuojaus puota padaro,
MELAS ISZSIDAVE.
Madas teeziaus jo nuo saves ne- ta, ka dabar atlikau. Bet jeigu esame vergais ir kožnas isz mu vergams insake atneszti ko Prancūzus mylime, kadangi
Pilna stuba kurnu privaro,
atstume bet dar padavė jam nori man už ta būti dėkingu, dviejų kitam yieszpacziui pri nors užkasti. Tuojaus jiem mano motina paeina isz jusu Motina: Kur tu buvai taip
Ūžia, geria ir uliavoja,
dviem buvo dideliame bliude kraszto. Juk tėvas negali tuom
sauja daktiliu ir maloniu balsu turėk atyda ant mano draugu valo tarnauti.
Ant nieko nedboja,
ilgai Onute?
kurie sykiu su manimi vieno — Visai ne, manasis bieziuo- atneszta kuskusas, virtas su ant saves užsitraukti dejaus
in ji atsiliepe:
Onute: Parke mamyte.
O jau ka szvarumas stuboje,
li, — atsake Abdul, tarytum, su viszta kvietiniu miltu maiszy- rūstumo.
— Valgyk ir užmigk, svetim- kius vargus turi kentėti.
Motina: Su kuom? Ar pati
Tegul Dievas saugoją,
žemi! Miegant isznyksta visokį — Tas taip turi būti — atsa iszmetinejimu. — Kas man isz- mas, -sutaisytas su invairiomis — Tat jokio jau palengvini viena? Ar tai teisybe?
Kopūstai ir meszlai atsiduoda,
vargai ir nepalaimos. Tat-gi ke Abdul. —-Bicziuoliai to, ku gelbejo gyvastį, tasai vergu ne szaknelemis ir svibs'tu, apart to mo mano tėvui negalima su Onute: Teip motinėlė, isztikNet žmogui atėjus kvėpuot
miegok ramiai. Lai Allahas ta ris ingalejo liūtą, liekasi mano gali būti. Tat-gi turėk kantry dar daug kitu menkesnes -svar teikti? — paklausė sopulingai ruju tik viena. Del ko manes
neduoda.
globoj.
be ir man užsitikėk. Nusitikiu, bos valgiu jiem dviem buvo
ve savo globoj laiko.
mama klausinėje?
Pranciszkus.
— Pranciszkus to patarimo Kelis žodžius vadas in savo kad po keliu valandų busi taip paduota.
*
*
*
Motina: Nepaprastas daly
—
Jokio
—
atsake
Abdul
o
Jiedu
valgė
pagal
Arabu
inliuosas,
kaip
arelys,
kuris
paklausė ir suvalgęs daktilius,1 draugus Arabiszkai pasakė.
Jus, Koldeles moterėles,
kas, ir negaliu suprast, kas at
ypatingai
sziame
laike.
Rasi
proti,
t.y.,
isz
pastatyto
priesz
skraidžioja
ore.
Juk
ne
asz,
bet
sunkiai užmigo. Priesz ausz-’ Tie tuojaus su didžiu užganedi- ‘
sitiko, kald nuėjai in parka su Iszvykite laukan tuos lekajus.
augsztesnis tuo dalyku pa save bliudo kabino rankomis. prisiartis tuojaus laikas kuria
tant ji isz miego pažadino bai nimu belaisviams virves atri- kas
szirdeles,
parasoniku, o sugryžti su laz
J
sus, artus laukiniu žvėrių riks szo. Laimingas iszgelbejimas sirūpins. Neliūdėk, bus viskas Po valgiui jiem dviem atnesze me bus tavo ir mano tautos isz- dele rankoje.
Nes kaip vela pas jus pribusiu
Musu gimines perdetiniu vandens ranku mazgojimui. risztas likimas. Mes 'žinome ge
mas. Riksmas iszsisklaiste po' vado Arabus labai sujudino. gerai.
Tai visas gerai pakoeziosiu,
!
mano tėvas o tu jo vienati Nusimazgoja rankas Abdul pir rai kad in Algiera atplaukia
apielinkes kaip didžiausias Jie džiaugdamiesi Pranciszkui yra
'To dabar neužmirszkite,
'
Prancūzu laivynas. Jam at
griausmas, kuris mieganezius rankas spaude ir stebėjosi jo ni sunu iszgelbejai. Tat-gi te mutinis praszneko:
Ir apsimalszykite.
L. TRASKAUSKAS
Arabus taip inbaugino kad tie! karžygy-ste o paskui apžiureda- gul tavo szirdis džiaugiasi. Su — Matai, mano broli, jog asz plaukus ir iszsodinus ant saus- LIETUVISZKAS GRABORIUS
*
*
*
tuojaus paszoko ant kojų ir mi užmuszta liūtą, negalėjo da- karžygiais visuomet esti Allah, tau perdaug nieko lokio nepa- žemio kareivius, prasidės baisi
kova.
Jeigu
mes
Prancūzus
inir tavo tęva saugos.
kožnas pasigriebė ginklus.‘ siproteti kokiu budu Prancisz- jisai
Viename miestelyje netoli
žadejau. Tat-gi nusikratyk vi galesime in ka tikiu su Allalio
'
Tie
sziidingi žodžiai PranRankose įgiiiklus laikydami su kus galėjo toki sutvėrimą vie
Nuvarko,
sokį liūdnumą, džiaugkis da
didžia nuosteba dairėsi aplin nu szuviu ant vietos paguldyti. ciszkaus dvasia atgaivino ir bartinių savo -padėjimu ir pagialba, tuokart dejaus rastu
Ten bobeles dideleje netvarkoj,
mas isznyks ir gal mano tėvo
jam, tarsi, kas inkvepe szirdin inksmiau žiūrėkis in ateiti.
kui.
Laidoja
kanas
numirėlius.
Pasam

O kad girtuokles tai girtuokles,
Kulka liutui pataikė tiesiog '
praszymo
iszklausys.
Prieszindo
antomobilios
del
Laidotnvia,
nauja
vilti.
Jis
dabar
turėjo
Sukurta ugnis pradėjo gesti tarp akiu kakton ir jam visa
Geria per mielas dieneles,
Pranciszkus linkterėjo su gam vėl atsitikime, jeigu Allah Kriksztinia, Vesieliu, PasivažinSjio aplinkui padangėse apsireisz- galva sutruszkino. Tas atsitiko daug daugiau pajiegu ir tikėjo galva.
Kada Subata ateina,
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
gelbės
tavo
tautiecziams
paim

si
savo
tęva
pamatyti,
nors
ne
ke auszrine.
— Szirdingai tau dėkoju u z ti musu sostapyle -szturmu, tuo- 820 W. Centre Si., Mahanojr City Tai jau gerymai nepasiliauna,
jam -szokant ir jis ant vietos tu
tuojaus
bet
paskui.
Ir Pranciszkus paszoko ant rėjo užsibaigti. Del didžio
Tada būna be jokios valdžios,
tavo velijimus — atsake jis
kojų ir pradėjo dairytis. Netoli karszczio vienok jis pasiekė Kelioms valandoms vėliau bet kaip turiu džiaugtis ir savo
Girtos kaip bestijos.
Arabu ’ tamsumoje jis pamate dar Praneiszkaus kojas bet del Abdul sulaikė savo arklį prie szirdyj jausti bent koki surami
Ta kuopa susideda isz szesziu,
didi liūtą, kuris stovėjo ir dide sopulio turėjo ežia pat ir baig isztaisyto buto. Aplinkui butą nimą, nežinodamas tikru žinių
O gal tik isz keliu,
lėm žeraneziom akim žiūrėjosi tis.
Tikrai nežinau,
ARABIZSKOS ISTORIJOS
buvo puiki kolionija. Namai su apie savo ieva. Sakyk man, ar
-------- o----- -—
Ba neskaieziau,
in nusigandusius Arabus. Szi- Visi Arabai stovėjo aplinkui žaliuojaneziais darželiais. Kai tu galėtum linksmintis jeigu
27 ARABISZKOS ISTORIJOS
tie del baimes bijojosi ir atsi- liūtą ir stebėjosi jo neapsako kur darželiuose triszko van- žinotum jog tavo tėvas randasi PUIKI DIDELE KNYGA.
Tik tiek, kelios Lietuves,
704
Dideliu
Puslapiu.
150
Paveikslu.
Maiszosi ir gyva-nasžles, <
dukseti. Niekas ju nedryso in ma diduma. Glostė jam ilgus dens szaltiniai.
kokiu nors prieszu rankose.
liūtą atkreipti muszkietos ir ji minksztus karezius ir garbino — Tai mano tėvo kaimas. Tat-gi dovanok man, Abdul, Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszait
O ir viena mergina,
Tai pulkelis gana puikus,
szauti nes jo ant syk nepagul Allaha kad jie nepakliuvo in jo Tėvas vadinasi Al Arab ben jeigu mano veide nematai
BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ!.
APIS 8ZITA KNYGA
Jeigu guzute punta,
džius, butu visiems labai bloga. nagus.
Ganah — pasakė Abdul. — Jis džiaugsmo. Apie save mažai
Todėl szirdeles ir tunka,. ‘
Liūtas intužes juos visus su Po invairiu nuostebu keli bus labai linksmas mudu pama rupinuosiu, tiktai mano tėvo
Gerbemasla TnmliUl:-•
Kasžin ar ilgai taip bus,
draskytu. Arabai buvo persi Arabai nuplesze jo oda ir pas tęs. Tat-gi paskubėkime mano likimas neduoda man ramybes.
BuUuklau nuo jam BiuncxIuiM
"TuksUntil
nmno
vardu
knyga
Ar ilgai raugala pus.
tikrinę kad liūto menka žaizda taraja isztiese prie pergalėtojo ieva pasveikinti.
— Apgailestauju ir asz ne
Naktų ir Viena” ui kuria tariu
Po laikui uzbonas vandeni
■zirdinga aeziu ir labai džiaugiuos)
neinbaugys bet da labiau ji su- kojų. Pranciszkus teeziaus odos Abdul pradėjo rėkti taip, menkiau už tave — prabilo
kad tokia knyga kaip “TukatantU
neszioja,
erzis.
neprieme bet ja pavede Abdu- kad jo arklys kaip viesulą pir Abdul. — Bet kadangi to vis
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man
labai yra žingeldu skaityti visokiai
Kol ąsos nepaterioja,
myn leidosi. Pranciszkus su sa ko, kas atsitiko, mes negalime
Tat-gi visi kaipo pusgyviai lui.
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa>
Yra
czion mergina, tai jau
sijunti kaip laikas urentai ir sma
stovėjo, žiūrėdami be pertrau- — Tegul szitoji oda tau at vo arkliu negalėjo susilyginti. atitaisyti, tat kožnas tur pasi
giai praeina. Ass visiems linkteria!
gana,
kio in liūto pasijudinimus. Liu- mena laiminga valanda iszgel- In puse valandos jiedu atvyko duoti -savo likimui. Kožnas -pa
kad nusipirktu tokia knyga kaip
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja Negarsysiu josios dabar darbu,
tas-gi aplinkui dairėsi ir uode bejimo nuo mirties — tarė jis prie buto ir Abdul nusėdo nuo skirtam savo likimui tur pasi
skaitydamas žmogus apie viską tad# Kaip girdėt tai už savo dorybe,
arklio. Tenai gyveno jo tėvas. duoti.
ga kraipė. Staiga kelis žings Abdului.
pamtrszti ir visokį rupesesini nori
Aplaikys nuo garnio beibe.
ant valandėlės atsitraukia.
nius paszoko artyn ir visu savo Abdulas ta dovana priėmė ir — Palauk truputi, bieziuoli, — Tu be abejones gali žinotij
Su
pagarba,
A.
SOKA.B,
Gud bai, mano szirdeles,
— atsiliepe in Pranciszku. — — kalbėjo toliau Pranciszkus
smarkumu puolėsi ant jauno jausmingai atsake:
Dv. Palazduonys,
Jus skaisezios rūteles.
Caekiszkes vai.
Arabo kuri tuojaus ant žemes -—■ Ji mano iszgelbetoja visa Mano tėvas ežia atsiranda. — in kur tavieji žmones mano
Kauno apsk.
po savimi paguldė. Arabui dos man primis. Niekad tos va Asz privalau tuojaus su juom tęva nugabeno? Meldžiu, pasa
LITHUANIA.
kyk
man,
kas
su
juo
atsitiko
ir
pasikalbėti
ir
tavo
likimas
bus
ANT PARDAVIMO.
landos
nepamirsziu.
.
griūnant jo muszkieta iszszove
Yra
tai
ketvirtas
iszdavimas
tos
puikios
knygos,
tas
paroda
kame
jis
dabar
atsiranda.
Greibet liūto nei neindreske. Jisai Tuomtarpu jau visai iszau- iszrisztas.
Teipgi galima ja nusiusti in Namas po Nr. 533 W. M
savo didele koja Araba prie že szo ir Abdul davė ženklą ke Pasakęs tuos žodžius Ara cziau pas ji keliauti ir būti sy kad žmonėms labai patinka.
mes prispaudė ir atsigryžo in liauti toliau. Liūto oda ant Ab bas inejo -szetron o Pranciszkus kiu su juom. Geriau sykiu būti Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. noy St., 16 pėdu ploczio; ti
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA.. U.S.A. jaus prie Lietuviszkos
kitus Arabus toliau stovin- dulo arklio isztiese ir ant jos; nusėdės nuo arklio pasirėmė nelaisvėje.
ežios. Parsiduoda pigiai.
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
lauke.'-- Abdul iszgirdes mostelėjo su
-- j-Abdulo
—
-----czius, tarytum norėdamas juos balna uždėjo. Vienas Arabaši ant balno ir taip
Kreipkities įn “Saules” ofie
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJŲ
iszsząuktį kpypp. Nei vienas savo ąrkli Prąncįszkuį atvedę; Suuaus su tėvu pasikalbeji- ranka.

Mylėk Artima
Savo

■

Tūkstantis Naktų ir Viena

i

i

’* SAULF ’ ’

Žinios Vietines’ISZ LIETUVOS

APVAIKSZCZIOJIMAS KA
RALAICZIO SUKAKTUVIU
PERDĖTAS.

MAttakov niTY. PA.

PAMOKINIMAI
SENOS BARBĖS

Padirbo Visa Kaimeli Isz Degtuku

A’yruczei, jaigu norite Kojų
BAISUS SKURDŽIU
t— Utarninke apie 500 vyant žemes, tai iszpildinki! i
GYVENIMAS KAUNE.
rujir moterių dalyvavo Inaguno pamokinimus, o szir
rarijoj naujo gubernatoriaus
Tautininkai nuolatos siunti
turėsite linksma gyvenini
Arthur H. James, Harrisburg, nėja Amerikos Lietuviu laikra— Dalykis su savo ,p
Pa. Visi iszvažiavo special- szcziams gražiu paveikslu, kad
gelia su savo uždarbiu, n.
iszku trukiu.
parodyt, kaip dabar gražiai ir
taip jos neteksi, dūk ta vo mo-1
-r- Juozas Bobina, 330 AV. | laimingai gyvena Lietuvos
fere yra'.avo “bode,” to
*
uiij .f likos ouiz/vxo-iuo
Pino uly.,
sužeistas iciiivu
laike , ziilOllCib.
žmones. Du
Bet, jie nekuomot neri su ja visame dalytis.
darbo Suffolk kasyklosia, Li-1 parodo, kai;p gyvena Lietuvos
— Ne'kiszk nosies iii
keis nuvežtas in Locust Mount., skurdžiai. Sztai, paimkime
namini darba ir in puodus. Ge
ligonbute.
ĮSzirvintu ulyczia Kaune, ežia
riausia rūpinkis apmalszyti sa
t Juozo Vitkausko tėvas, (po numeriu 79 isztisos szeimyvo akis ir sanžinia, o butu ma-1
Pranas, mirė pas savo dukterį - iios turi tik po viena kambariužiau blogo ant svieto.
p. Zebrai tiene, 223 West uly., ka, o tose szeimynose buna
— Neats'tuminek paezios
Shenandorije. Velionis paliko kartais po 12 dusziu. Lovų,
nuo saves, jaigu tau kame pritris dukteres: Zebraitiene, S. kiek reikalinga sugulti szeimos
gialbsti; gal nori tau užriszti
Bauzieriene ir Agnieszka, vi- ;nariams, jie neturi, del mažo
nektaizia, užsekt marszkinius
Isz priežasties kares Japonu
sos isz Shenandoah, teipgi ir 6 jgrindų ploto nėra vietos joms
ir t. t. Daryk ir tu ta, kada ji
Jerry Jaros, 25 metu amžiaus, troko varytojas, praleidžia savo liuosa laika .statydamas
anuku’s. Palaidotas Ketverge, ir
j pastatyt. Net maži vaikai su su Kinais, szimet sukaktuves rėdosi, prigialbek jai visame
mažus kaimelius, naudodamas tik degtukus, britvos peiluka ir klijų. Naudoja jis visokius
su bažnytinėms apeigoms isz guldomi
.
ant grindų kur jiems gimimo dienos karalaiczio Ak- c isz to turėsi užganadima.
degtukus
ant tojo darbo. Daugiau kaip tūkstanti degtuku sunaudoja ant pastatymo vieno na
Szv. Jurgio bažnyezios prie ku- gulėti
;
szalta ir kieta. Kaip visa liito Tsuago Mo Miva, penkių Tik “grubijonai” to ne nori
mo. Vietoje praleist savo liuosa laika ant nieku, tai Jerry dirba tuos kaimelius ir parduoda
rios velionis prigulėjo.
;szeimyna susirenka in kambari metu amžiaus, sunaus kara daryti.
del tuju kurie geidžia jo iszdirbimu.
—■ Ponstva Juozai Mar- ;neturi jie kur ir atsisėsti, nes ir liaus Japonijos, nebuvo apežiui ionei, nuo 526 W. South jstovintiems ankszta.
Tokias vaikszcziojamos. Tėvai .priimi — Nemanyk, kad tu esi po
St., ana diena apvaiksztinejo szeimas
■
maitina mažais uždar nėjo visus gerus velinimus bet nu statoje, kad gali jame viską
savo antras sukaktuves vedu biais, du—trys nariai, nedatek- vaikutis neturėjo jokio pasi daryti kas tau patinka; daužyt
sio gyvenimo. Ponia Marcziu- liams, gauna isz savivaldybes linksminimo nes sklypas ap- sienas, torielkas ir galva savo
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
lioniene po tėvais buvo Aldona paszalpu. Tokiuose kamba vaiksztineja kruvina kare su nevalninkes. Mandagumas ge
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
riausia
užsimoka.
NeiszmetiKinczikais.
Jakriboniulte.
riuose isusikimszus gyvenant,
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
nek po kambari apredalus ir No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. '24 Dvi istorijos apie Dvari- No. 155 Puiki istorija apie Sza— Mariute, dukrele Vlado daugiausiai tenka kęsti mo
Žinokie, kus aprasz; mas, didele knyga, 404 ne Panų ir Apie Baisi istorija. 61 1kinas nedora žydą. 136 pus....25c
Slikovsikio, 316 E. Market St., kyklinio amžiaus vaikams, MEDŽIOTOJAS NUSZOVE kitokius dalykus.
kad neturi tarnaites kuriai mo puslapiu. Popierinei apdarai. 50c puslapiu ..........................................15c No. 158 Keturios istorijos apie
likote nuvežta ant gydimo in kaip jie neturi kur raszyti ir
SAVO VAIKA.
No. 125 Trys istorijos apie Pa- ]Kapitonas Stormfield danguje; Pa
No. 104 Trys istorijos, apie Ne
Ashlando ligonbute del įsilauž apskritai, mokytis pamokas.
Kaunas. — Ignas Vadauskas ki alga, tiktai mylima drauge, valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- skutinis noras; Septynis brolius; Var- ]bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
žmogaus sunu ir razbaininka įgis. 60 puslapiu.......................... 15e
tos rankutes kuria iszlauže pul
isz Josvainiu valscz., atvažia kuriai prisiegei prie altoriaus, b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c ginga
62 puslapiu ................................... 15c
No.
102
Prakeikta,
meilingas
krikurios
kožna
darba,
privalai
No. 160 Keturiolika istorijų adama, nuo trepu namie.
vęs in miszka pamedžioti ir beminaliszka apraszymas, 202 pus. 35c
No.
126
Penkios
istorijos
apie
j
pie
Po laikui; Onytės laime; Per neguodoti ir czedyt.
— Poni M. Subacziene ir
No. 103 Vaidelota, apisaka isa Doras gyvenimas; Priversta links- iatsarguma in balta vergija; PusiauNETIKĖTAS SZALTIS PA vyniodamas isz aki odes szautusūnūs Edvardas isz Port Car
■
Vieszpats Jėzus ir miszko
va, mirtinai nuszove savo 11 — Nesitrankyk po visokias pirmutines puses szimtmeczio, isz- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys gavenis;
isz Lietuviszku užlieku. Su pa- užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas ,medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
bon, motoravo in miestą su rei DARE DAUG NUOSTOLIU. metu sunu. Vaika Vadauskas urvas ir pasilinksminimus, ge imta
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35o kuris buvo protingesnis už savo poną. ,mirimą; Pavasaris; Apie saule, me*.<
kalais ir prie tos progos atlan Alytus.,— Nelauktas szaltis buvo pasiėmęs kartu, kad pa riausia apmanstykie kokiu bu No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 61 puslapiu ................................ 15c i esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
kė “Saules” redysita, nes poni Alytuje ir apskrityje padare būtu prie arklio, kol jis miszke du galite abudu iszeiti. Juk ir sk' rtumo terp vaiku ir milekia visus No. 127 Trys istorijos apie Dūk- nus;
'
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
lygiai;
Velniszkas
kažiravimas;
Jeszte
pustyniu;
Peleniute;
Du
brolel
daug
nuostoliu.
Ūkininkai
Subaeziene yrla sena musu
medžios.
tavo gyvenimo drauge reika- kojo tarnaites o rado paezia; Stebu Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c pasiskaitymui
knygute. 100 pus. 25ff
I
skaitytoja. Acziu už atsilan nei nepamane kad sziemet taip
klinga
kuczia;
Krėslas;
Nelaimingas
No.
128
Dvi
istorijos
apie
Valdilauje pasilinksminimo laikas
No. 161 Keturios istorijos apie
karalių ir jo vienturte duktere; Nela mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Ant prapulties kranto; Mistras ir
ūmai pradės szalti. Todėl ma
kymą. •
nuo laiko.
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai
No. 129 Keturios istorijos apie Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
— Ana diena atsilankė mu žai kas buvo įtinkamai apsau
— Atsimyk, kad ne del to pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau dideli ponai. 105 puslapiu......... 25e
ketina antra karta apsipaeziuot; toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsusu trys skaitytojai “Saules” gojęs nuo szalczio bulves ir ki
paemiai ja už moteria, kad isz ka
No. 162 Trys istorijos apie Bai
Pikta
Onuka.................................... 25c
tokias
daržoves.
Ne
vieno
na

58 puslaniu........ 16« si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
ponai Bernardas Szir’ksznis,
jos padaryti nęvalninke, idant No. 106 Penkios istorijos, apie nūsNo.prigauna.
131 Puiki istorja apie Jona- pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Albinas Moliuszis ir Juozas mu savininko szuliniu pompos
tau visame pasiduotu, bet, del Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35" 22 puslapiu ...................................10c
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty
veda in laime; Szaltiszaiti, ' No. 132 Trys istorijos apie AnPaseviczia, visi isz Shenando- užszalo ,sodeliuose medeliai li
to, kad turėtai gera dranga, Dorybe
No. 163 Penkios istorijos apie
Debesėlis. 77 puslapiu................ S__ ° glorius isz Valenczijos; Kožnas daiko neapriszti, szeimininkiu uo
rio. Acziu už atsilankyma.
padaryti ja laiminga ir ant se No. 107 Keturios istorijos apie gtas turį savo vieta; Ka pasakė ka Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
—- Szv. Vardo Draugyste, gienes inszaio’ir indai suspro
natvės turėtumei isz JOS Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c vyras.
ANT PARDAVIMO !
137 puslapiu.................... 25o
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
prigulinti prie Szv. Juozapo ginėjo ir t. t. Dauguma nusi
No. 133 Dvi istorijos apie Ne
džiaugsma.
Namas
ant
dvieju
familiju,
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 1 užmokamas žiedas ir Apie Drūta AlNo. 164 Septynos istorijos apie
parapijos, laikys savo ketvirta skundžia kad szaltis padare
—■ Nemanyk, kad priesz darbininko. 182 puslapiu.......... 35c ksni,
Jurgis
Skaptukas; Ergelei Pono Mor
ant
didelio
ploto
žemes.
Dide

62
puslapiu
...........................
15c
rtietini bankieta Nedėlios vaka daug jiems nuostoliu.
No. 108 Szeszios istorijos apie
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
lis
tvarias ir visztinyczia, prie apsipaeziavima lakstei paskui Deives;
Juokingas apraszymas; Pro
ro, 22 d. Sausio, parapijos sve
ir Apie Urlika Razbaininka, Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai<
miestu, ant s'teito kelio, Atsi- ja, kaip pasiutėlis, o kada ja kuratoriaus priminimai; Szeparka; Žudinsta
DEGE
MAŽEIKIU
43 puslapiu ................................... 15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
tainėje, 8-ta vai. vakare. Kal
gavai, tai tegul “Boba” sėdi Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
LINU FABRIKAS. szaukite ant adreso:
No. 139 Trys istorijos apie Už
No. 165 Asztuonios istorijos apie
bėtojas tojo vakaro bus ponas
teipgi randasi szitie apskaity
namie. Guodok ja, kaip guo gelėje
puolimas
Totorių;
Baltas
Vaidulis;
Pranuko
Nelaimes. Audra. Kode!
CIIAS.
URBAN,
mai: Dievobaimingas auginimas vai
Mažeikiai., — Mažeikiuose
Jurgis Klimas, isz Minersvildėjai,kada ji buvo saldi mer ku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c Baltraus neleido in Dangų. Bausme
626
Cottage
St.,
Athol,
Mass.
les. Specialiszkas programas kilo didelis gaisras. Sudegė
No. 140 Keturios istorijos apie už szyksztuma. Mažo sziaucziaue
sveikata; Geros rodos; Kaip pažint
gina.
atmaina oro. 59 puslapiu............ 25c Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie didli reikalai. Senelis. Dienos ken
bus iszpildytas del pralinksmi- linu apdirbimo fabrikas “Že
— Pasaldyk jos gyvenimą No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Maža katiluka, Lietuvos skausmai tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
nirno sveteliu. Kunigas C. Ra- maitijos Linai,’’ linu sandeliai
ANT PARDAVIMO.
o ypatingai, jaigu tave apdo pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
puslapiai ................................ 20c
dkauckas pareiszke buk ant ir dalis maszinu. Gaisra gesi
No. 166 Trys istorijos Sūnūs
vanoja keleis vaikucziais, isz iszo is.lins; Apie boba ka negalėjo 64 No.
141 Keturios istorijos apie Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
praeito susirinkimo draugys no Mažeikiu, Sedos, Viekszniu Namai ant (dvieju familiju,
kuriu sziadien turi džiaugsma Jr.rf is; Galinga ypata galybe meiles; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus......................
15s
tes prisirasze apie dvideszimts ir Tirkszliu gaisrininku ko ant 'didelio loto, ir da 4 tvartai.
ir garbe, kad tu esi ‘ Ju Tėvu.’ Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi dvare;' Geležinis vyras; Smakas ir No. 168 Devynios istorijos, sa
nauju nariu. Rengimo komite mandos. Kadangi sausi linai Namai randasi Lower William
bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Nikitas. 61 puslapiu .................. 15c paveikslais: apie Das'ekta nekaltybe;
Gerai ant to pamanstyk, ar pa sos
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
No. 142 Trys istorijos apie Pa Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
tas kvieczia visu nariu kad da smarkiai dega, tai gesinimas Penn kaimelyje arti Shenan
darei savo prisiegele laiminga! puslapiu.............................................15c veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- kad ant giaro neiszeitu; Kaip Joniszlyvautu tame vakarėlyje.
buvo labai sunkus. Sandeliuo doah, Pa. Parsiduoda pigiai.
—Barbe. No. 112 Trys apisakos apie pini szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla kei pavogė naktini sarga; Atidengta
* — Poni Helena Czeslauckie- se buvo daug apdirbti supirktu Kreipkitės ant adreso:
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- piu ................................................. 15c žudinsta; Žmogus be szirdies; Užbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
No. 144 Penkios istorijos apiei mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
įle randasi Ashlando ligonbute- linu. Nuostoliai dar neapskaiJos. Jurgens,
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins• Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
Skaitykite “Saule” liukninai einiki ir kiti szposelei. 20e ta; Paskutine vale motinos; Pąkut- buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu put
je kur jai likos padaryta opera cziuoti, bet jie gana dideli.
R.F.D. 1 Ringtown, Pa.
cija. Ketina ji sugryžti namo už
No. 113 Penkios istorijos apie ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka ku skaitymu. Apie 100 pus.....25e
Burike
ir Burikas; Kareivis ir vel Bernadina. 61 puslapiu............ 15c >
keliu sanvaieziu.
No. 170 Asztuonios istorijos a«
Girti Automobilistai Buna Susekti Szitokiu Budu

$2.00 Vertes Knygų už $1.00

SHENANDOAH, PA
— 'Edvardas Valentukonis
randasi Locust Mountain ligonbūtėje pavojingam padėjimo
ntio'sužeidimo galvos kada ka
sė anglis butlegerineje skylėjo
arti savo namu.
. — Nauja Neprigulminga
Liet u viszka parapija, po vardu
Szv. Juozapo, kurios prabaszczium yra kunigas Juozas Drazdys, rūpinasi czarteri del savo
parapijos. Kaip girdėt tai jau
daugelis Lietuviu priguli prie
■fezitos parapijos ir da daugelis
Retina prie jos pristoti. Neuž«rio bus nupirkta žeme ant kuHos statys nauja bažnyczia. Te■viam laike pamaldos atsibu■ Tautiszkoje Lenku bažny■ oje, kurioje laiko pamaldas
■dėtas nuo visu kunigas JuoVs Drazdys.

nias; Kas man nakci acitiko (dzūko
No. 145 Trys istorijos apie Vel
pasaka); Užliekos isz senovės pada niokas malūnas; Kaip studentas lo
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga1
jisr i atrado žemgali, 64 pus.
25c puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c'
No. 115 Puikios istorijos apie
No. 146 Dvi istorijos apie Auka
J.antra Alena; Motyn?, eiles; Gudri Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį..
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 61 puslapiu ................................... 15c
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- | No. 147 Trys istorijos apie Ra
szo paskutinis skatikas; Juozai. gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
Preke ............................................. 15c Stebuklas. 74 puslapiu ............... 20c
No. 116 Istorija apie Sierata,
No. 148 Dvi istorijos apie Joną
puikus apraszymas. 119 pus. ...15c
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pusNo. 117 Septynios istorijos apie
....15c
lapių
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
150
Keturios
istorijos
apia
No.
lus; Karalius gentelmonas; Karcze
ma nuo szalija; Vaidutis; Galinga szo- Duktė akmenoriaus; Klara; Nuspreble; Motina sopulinga; Meile sunaus. stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa61 puslapiu............... .15c
181 puslapiu................................ -35c slapti.
151
Penkios istorijos apie
No.
Ne 118 Istorija apie Ali Baba ir
40 I .zbaininku. 45 puslapiu... 15c Vaitas Szvilpikas; Pas merga; GraNo. 119 Keturios istorijos apie žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: kas karalium. 61 puslapiu .......... 15c
No. 152 Trys istorijos apie KajiV aha motina; Vaikucziu plepėjimas
62
G2 puslapiu..................................... 15c mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
puslapiu
...........................
15c
No. 120 Dvi istorijos apie ValuNo. 153 Trys istorijos apie Gai
58
kas isz girrios ir Ant nemuno.
62
15c luti; Du broliai; Majoro duktė.
puslapiu . ..
puslapiu
.........................
15c
istorijos apie Trys
No. 121 Trys
1
No. 154 Trys istorijos apie Jo
Vaiki jozai; Iszmintinga rodą; Ap63 puslapiu...... 15c nukas Spekulantas; Kryžius prie uakialbtojas.
Jeigu automobiliaus varytojas, mieste Long Island, N. Y., buna girtas tai buna nuves No. 123 Septynios istorijos apie pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
15c
tas ant palicijos kur pripuezia pūsle su savo kvapu o žiaunai isztyrineja jo kvapa ir buna Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis lapiu ............
iszrastas kaltu ar nekaltu. Ana sauvaite 48 automobilistai isz skaitliaus 300 buvo iszrasti grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene No. 157 Juokingas apraszymas
48
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či apie Savizrola; Didis klasteris.
kad buvo girti per szitą būda ir prigulincziai nubausti. __ _
gonus.
45 puslapiu..........15c puslapiu .......................

pie Barbele; Mokytoj*; Velniszka*
tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganežio kudykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu:
Per tamsybe in szviesa; Pasitaisias prasižengėlis; Duktė m.tlkakerczio. 121 puslapiu ...................... 25a
No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo paczia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymįmo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
68
puslapiu ......................................... 15c
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15e
No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis.
220 puslapi........................ 35a
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimanavymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu
Preke .............................................

