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SUNUS PRIESZ TEVA MIELASZIRDINGAS
SUDŽE
TĖVAS NENORĖJO JIEMS

Isz Visu Szaliu

MOKĖTI DAUGIAU, SUNELEI SUSTOJO DIRBTI, TĖ
VAS ANT GALO TURĖJO
SUTIKTI.

GULBES
NELAIMINGAS!

SUSIMYLĖJO ANT
VARGSZO.

Philadelphia. — Kada Harry
Scranton, Pa. — Liudvikas Morris, 31 metu, stojo priesz
magistrata James McBride,
Harrisburg, Pa. — Naujas Savickas, senas gyventojas szio melsdamas jo kad ji uždarytu
gubernatorius James ketina miesto, turi ant W. Market uly- kalėjime ant 30 dienu kalbėda
perstatyt priesz legislatura by czios reidio ir automobiliu .szto mas: “Yra tai man labai nema
la kuris sumažins skaitli saliu- ra, pas kuri dirbo jo du sūnūs lonu būti uždarytu kalėjime bet
nu Pennsylvanijoj nes sziadien nuo mažens bet kada vaikai su neturiu pastoges, netekau dar
tuju vietų jau randasi už daug silaukė apie 25 metu ir vienas bo ant farmos ir negaliu gauti
ir jau laikas sumažint ju skait isz ju apsipacziavo, pareikala paszialpos. Gyvenimas man jau
li. Sziadien gerymu kamisija vo daugiau pinigu ant pragy nubodo. Susimylėk ir padova
iszdave 14,000 laisnu ant par venimo ir trumpesniu darbo va nok man 30 dienu in kalėjimą o
davinėjimo svaiginancziu ge- landų. Tėvas nesutiko ant vai kada tais iszbaigsiu tai duokie
ryrnu bet jeigu tai padarys tai ku pareikalavimo todėl abudu da 30 dienu prideczko. ’ ’
72 milijonai doleriu eis in kisze- sustraikavo. Tėvas vienas dir Magistratas neiszpilde jo
nius holseleriu o valstis aplai- bo kiek galėjo ir szaukesi gimi meldimą bet iszsieme isz kiszekys tik maža dalele tuju pini niu pagialbos. Szvogeris, ku niaus 6 dolerius kalbėdamas:
ris dirbo kasyklose, prigialbegu.
davo jam vakarais bet kad pri “Te tau szituos pinigus bet asz
tave neuždarysiu kalėjimo. Ge
SENATAS SUMAŽINO PA- ;guli in unija, buvo prasergetas
riau kad tieji kurie duoda paSZIALPA DEL WPA ANT kad nelaužytu “straiko” nes
szelpa kitiems butu uždaryti
už tai unija ji nubaus.
725 MILIJONU.
kalėjime nes 'jie yra didesni
Washington, D. C. — Sena Gimines atarė Liudvikui kad prasižengelei ne kaip tieji ku
tas atmetė prezidento praszy- taikintus! su sųneleis ir ant ga rie nedirba ir neturi isz ko maima kad paskirtu 875 milijonus lo sutiko ant ju pareikalavimo tytis. Esi drūtas vyrukas ir ma
ant WPA suszelpimo bedarbiu ir straikas likos užbaigtas.
tau kad nori dirbti. Asz tau pao paskyrė tik 725 milijonus o Nors czionais turime visokiu širupinsiiį" dauba ir kambarį
jeigu ateityje butu per mažai straiku bet szitas buvo nepa- kuriame .galėsi gyventi.”
tai paskirtu daugiau bet szia praseziauses kad vaikai strai- Garbe tokiam magistratui
dien to užteks nes isz paskirtu kuotu priesz tęva. Buvo czio kiiris turi tokia mielaszirdinga
pinigu praeityje pasinaudojo nais visokiu kalbu apie taji szirdi.
tik politikierei kaip tai padare straika, kiti pritarinejo tėvui o
__ Peunsylvanijoj kur 120 milijo kiti vela, eme szali vaiku.
SUGRAŽINO JAM ŽIEDĄ
—Keleivis.
nu doleriu dingo nežine kur.
BET PASILIKO SAU
PBNNSYLVANIJOJ.

50 METAS

30,000 UZMUSZTA; ISZ BAIMES MIRĖ JAPONAI
50,000 SUŽEISTA1 NORĖJO IMTI MIERA GRASUNAIKINS
BO DEL LIGONIO, KURIS
RUSSIJA
TIEK ŽMONIŲ ŽUVO DRĖ
ISZ BAIMES MIRĖ.

BĖ JIME ŽEMES CHILE JE;
ŽMONES TURI APLEISTI
Harkov, Russija.—Ivor Kur
MIESTUS; LIGOS IR BA siejeff, senas dirbėjas grabu,
RUSSIJA STENGSIS GIAL
DAS PLECZIASI TARP
turės užmokėti karcziai už savo
BETI NUO PRAPULTIES
ŽMONIŲ.
godumą uždirbti keliolika rub
NUPUOLUSES MOTERES
liu, likos aresztavotas už prisSantiago, Chile, Pietine Ame-^
DORYBĖJE IR DUOTI JOMS
I kubinima mirties I. Ivanoviczrika. — Valdžia paliepė žmo-j.
PRIEGLAUDA.
. io. Kursiejeff dagirdes kad jo

JAIGU UŽKLUPS ANT JOS.

Tokio, Japonija., —. Kariszkas minis'teris Seishiro Itaigaki
ana diena iszsitare priesz pa
siuntiniu susirinkimą, jaigu
Russija turėtu užmanima už
klupti ant Japonijos, tai ji su
naikintu Russija lyg paskutin
iam bet pirma lauks pakol Ru
sija pradės pirma užklupima.
Bet Rusija mažai atsikreipė ant
Japonijos kerszto, nes žino ge
rai, kad Japonija turi sziadien
pilnas rankas su Kinais ir ne
galėtu užklupti ant Russijos,
nes tada Kinai supliektu Ja
ponus, o priek tam ir Francije
prigialbetu Rusšijei, kuri pri
stato sziadien daug ginklu del
Kinu.

niems apleisti -sugriuvusiusj .
....
Moskva, Rusija. — Sovietu miestus nes tose vietose kui'|J kaipiynas pavojingai apsirgo
Centralinis Vykdomasis Komi drebėjimas buvo smarkiauses,' ir bijodamas kad kitas dirbėjas
tetas, daro planus gialbėti isz pradėjo prasiplatint ligos ir ba grabu neaplaikytu užkalbini
nupuolimo (paleistuvystes) de- das nes isz priežasties daugy mo del grabo jaigu Ivanoviczszimts tuksltancziu moterių, ku bes lavonu gulineziu ant uly- ius mirtų, nuėjo pas serganczio
rios maitinasi isz pardavinėji cziu, kurie pradėjo putie, kilo vyro moteria, spirdamas, kad
mo savo kunu už pinigus. Da- baisi smarve po miestus. Lavo- ji užkalbintu graba del vyro.
i'oma planai insteigt tam tikras : nūs pradėjo deginti ir inmesti N uliudus szeimyna aiszkino
pramones ukes, kun- tos nelai in didelius plyszius kur žeme jam, kad da nelaikąs, gal ligo
mingos moteres ir merginos sutruko per drebėjimą. Daug nis pasveiks, bet Kursiejeff
galėtu dirbti naudinga darba, vagiu, kurie apipleszinejo la- buvo nuobrodiuis žmogus ir prapasitaisyti fiziszkai ir dorisz- tonus ir griuvėsius, likos sU- sze kad jam pavėlintu paimti
kai ir kur jos butu mokinamos szaudyti be jokios mielaszir- miera del grabo, kad galėtu
tuojaus padaryt ir būtie pasi
visokiu naudingu darbu. So dystes.
rengus
ant mirties Ivanoviczio. DAUGELIS KAIMELIU UŽ
vietu vyriausybe mano kad Valdžia paliepė gyventojams
LIETI PER TVANUS.
kaip jos pasveiks ant kūno ir Chillian, San Carlos, Linares, Ant to szeimyna nesutiko. Kur
London, Anglija. — Aplinki
dvasios ir iszzmoks tinkamo Parral ir Cauquenes apleist tai siejeff laukdamas progos kada
nėje
Ipswich likos užlieta dau
darbo, jos gales užimti naudin sės vietas isz priežasties didelio szeimynos nesirado namie, ingelis kaimeliu per tvanus. Gegas vietas terp visuomenes. Pa pavojaus. Tukstancziai žmonių sigavo in serganczio kambari
ležinkdlei ir plentai likos užlie
gal palici'jos 'tirinejima, tai tos eina jeszkoti saugesnes vietos ir pradėjo mieruoti ligoni. Ivati, telegrafai ir telefonai likos
moteres ir merginos pardavinė bet patys yra taip apkvaitę ne noviczius pažinodamas Kursie
suardyti
per sniego sunkeny
jo slaptai visokius narkotikus lekia savo mylimųjų kad neži jeff teip persigando, kad tuo
be, daugelis tiltu taipgi likos
isz kairiu turėjo gana dideli no kur eina. Raudono Kryžiaus jaus mirė. Supykus szeimyna
nuneszti.
Palicija ir vaiskas
pelną. Daugiausia pardavinė drauguve prigialbes nelaimin apskundė Kursiejeff, buk per
iszgelbejo szimtus žmonių isz
jo narkotikus del jaunu mergi giems visame. Prezidentas jo priežaste priskubino jam
užlietu kaimeliu. Nekuriuos'e
nu kurtos laiikėši in moksiai- RooseVelias nusiuntė' 25 tuks- mirtn- Teismas nubaudė Kur kaimeliuose vanduo buvo isznes, po tam paleistuvavo su tanczius doleriu suszelpti te- siejeff ant tukstanczio rubliu
kiles ant szesziu pėdu.
NAMA.
jaunais vyrukais. Teipgi likos naitine Raudono Kryžiaus kad atlygintu szeimynai ir da
TRYS SUSPIRGĖJO ANT
NUSZAUTA MOTERE SU
gavo tris menesius in kalėjimą. BAISI NELAIME JAPOELEKTRIKINES KĖDĖS.
East St. Louis, Mo. — Joku- iszleistas uždraudimas, kad drauguve.
RASTA DEGANCZIOJE
NISZKOSE KASYKLOSE.
Ossining, N. Y. — Trys jau bas Anderson nupirko puiku kas parandavotu savo kamba Pagal valdiszka apskaityma
LOVOJE.
tai
tose
vietose
kur
davėsi
jaus

rius
del
nemoraliszkumo,
bins
nameli
del
-savo
-sužiedotines
ni iszgamos suspirgėjo ant elekTokio, Japonija. — DvideChester, Pa. — Kada palicija trikines kėdės czionaitiniam mylimos Ednos Evers, inmoke- baudžiamas ant penkių metu tis drebėjimas, žuvo apie 30,- NUBAUSTAS MIRCZIA UŽ
szimts szeszi anglekasei likos
ir ugnagesei likos paszaukti kalėjime už nužudymą palici- damas ant jo 3,000 doleriu ir kalėjimu. Investa teipgi pri 000 o sužeista gal daugiau kaip SZMUGLERIAVIMA DINA
užmuszti baisioje gazo eksplo
MITO KOJOJE.
ant gesinimo namo ir ineja in janto Mikolo Foley kuris juos neužilgio ketino atsibūti ju verstinas daktariszkas apžiū 50,000 žmonių. Gal skaitlis užzijoj artimoje miestelio Fukuo
kambarėli kuriame kilo ugnis, užtiko ant karszto darbo api- svodba bet staigai Edna per rėjimas ir uždėjimas dideles musztuju daeis daugiau nes da Jeruzalemas.,— Mustafa Es
ka ir daug apdeginti isz kuriu
ugnagesei patemino deganti pleszinejant sztora. Buvo tai mainė .savo nuomone, sugraži bausmes už nesigydyma lyitisz- yisiszkai neapskaityta baisiu Sharif Jasapy, arabas, kuris
gali daugelis mirti. Po nelaimei
szienika ir ketino ji iszmesti jauni vyrukai nuo 19 lyg 24 no jam žiedą kuri buvo gavus ku ligų. Dyka klinika kuri gy nelaimiu.
smugleriavo dinamitą ir gink kasyklos pradėjo degti kas ap
per langa kad sztai paregėjo metu. Motinos tuju šuneliu su nuo jo, bet sau pasiliko narna do tokias ligas apžiūri nuo 300 Vaiskas kasa griuvėsiuose lus savo medinoje kojoje ir juos
sunkino labai gialbejime su
ant szieniko gulinczia motere. aszaromis melde gubernato kuris buvo užraszytas ant jos lyg 500 moterių kas menesis. jeszkodami užmusztuju. Chil- pristatydavo del pasikeleliu,
žeistųjų nuo sudegimo.
Nusistebėjo ugnagesei suradę riaus kad susimylėtu ant ju ir vardo.
lian mieste radosi 40,000 gy likos nubausas ant mirties. Ja
taipgi revolveri isz kurio buvo permainytu bausme mirties ant Dabar jaunikis apskundė -sa “DUSZIA DIEVUI—KŪNAS ventoju isz kuriu mažai pasili sapy yra Francuziszku ukesu ir
iszszauta viena kulka.
ko. Apie szimtas metu adgal turi 40 metu amžiaus. Nuspren TRUMPOS ŽINUTES
ŽEMEI — GRIEKAI
viso amžiaus in kalėjimą bet vo mylima kad jam sugražintu
Matyt kad motere buvo pir gubernatorius neiszklause ju narna. Bet mergina užsispyrė
tasai pats miestas likos kone dimą priėmė malszei, kalbėda Sanderson, Tex. — Trys leGIMINĖMS.”
ma nuszauta po tam kas tokis meldimo.
visiszkai
sugriautas per drebe- mas kad priesz slapta palicije
pasilaikyti narna sakydama Stafforshir-e, Anglija.—Cziokiotojai kurie iszleke isz cziouždege szienika ant kurio ji gu
kad ant to užsipelne da priesz naitihes diecezijos vyskupas jima žemes.
žmogus negali pasislėpti ne su nais, likos surasti in kėlės va
lėjo kad uždengti savo nelaba NUŽUDĖ SAVO MOTINA. szliuba...
Tėvai jeszko savo mylimųjų medine koja.
landas vėliaus negyvi sudaužy
priesz
mirti
paliko
-szitoki
tes

darba. Jos vyras, Dudley Por DEDE MIRĖ ISZ BAIMES.
tarp griuvėsiu, vyrai savo mo
tam eroplane ir baisei sumau
tament savo giminėms: “Mano
ter, tame laike radosi savo gro- Perryville, Ind. — Staigai
terių o moteres savo vyru. Re
ki ot i.
duszia priklauso Dievui, nes
sersztorije keli blokai tolumo. netekus proto, Mrs. Morta
gėjimas yra perimantis ir grau BARCELONA RANKOSE PA
Cincinnati, Ohio. — Mieste
Jis man ja inkvepe; mano ka
Kaimynai sako kad -girdėjo Doorn, 55 metu, baisei sumusze
dingas bet be vilties. Žmones SIKELELIU; GYVENTOJAI
lyje
Newton sudege visa szeinas priklauso žemei, nes isz jos taip apkvaitinti taja baisia ne SVEIKINA GALINCZIUS.
szuvi apie valanda laiko priesz savo sena motina, 82 metu, su
paeina o mano griekai priklau laime kad patys nežino ka da Hendaye, Francija. — Pasi- myna susidedanti isz szesziu
ugni.
kirvuku, užmuszdama ja ant
so giminėms, lai jie juos paima ro ir kur eina.
kelelei inejo in Barcelona mies ypatų kada namas užsidegė
vietos, po tam baisei sužeidė Wilkes-Barre, Pa. — WilkesSUVIENYTOSE VALSTIJO savo sunu 20 metu amžiaus. Po Barre & Eastern geležkelio ir mėldžesi už mane.” Bet ar Isz priežasties stokos van tą praeita Ketverga pasveikin nakties laike. Everett Frost, jo
žino, kiek 'tasai tėvelis paliko dens ir maisto likusieji gyven ti per gyventojus ir neturėda pati ir keturi vaikai sudege ant
SE RANDASI 117,000
tam baisiam darbui pati in- kompanija panaikino savo geanglies.
grieku?!...
NEREGIU.
tojai kenczia labai daug, ligos mi jokio pasiprieszinimo. Mote
smeige ilga mėsini peili sau in ležkeli tarp Suscom ir Strouds
pradėjo prasiplatini todėl Su-v. rių paszelpine drauguve iszdaburg, Pa., isz priežasties mažai
Washington, D. C. — Sveika szirdi.
Skaito “Saule” Per 50
NUŽUDĖ SAVO MYLIMA
tos bjuras pranesza buk Suv. Ju lavonus surado moteres biznio. Apie szimtas darbinin IR PAKORĖ ANT VADELIU. Valstijos nusiuntė in tenais ka- linejo maista del iszbadejusiu
riszkus eroplanus su maistu ir gyventoju o daktarai prižiuri- Metu ir Da Skaitys!
Valstijose randasi daugiau dede, parejas nuo farmos ir ku neteko darbu.
Dublinas,
Lenk.
—
Kaime
gyduolėms del nelaimingu. Val nejo ligonius. Net ir prieszai
kaip 117 tukstancziai neregiu. taip tuom regėjimu persieme Scranton, Pa. — Pirmininkas
Vyru randasi didesnis skaitlis kad sukrito negyvas ant vietos. anglekasiu unijos distrikte 1, Glinku, likos surastas lavonas džia ir stengėsi prigialbet ne pasikeleliu sveikino juos szir- Guodotina Redakcija: —Prisiuncziu tamistai užmokesti už
M. J. Kosik, apreiszke buk U. 16 metu Zofijos Liduniutes, laimingiems bet isz priežasties dingai.
ne kaip moterių. Visi tieji ne
Po užėmimui miesto genero laikraszti ant viso meso nes asz
30 MILIJONAI DIRBA DEL M.W.A. unijos virszininkai su kuri kabojo aut vadeliu tvarte. taip dideles nelaimes ne yra
laimingi aplaikineja pensija.
Isz
pradžių
biulvo
manoma,
kad
las
Franko pradėjo vytis pas ja skaitau jau 50 metu bet tik
VIENO ŽMOGAUS.
sztant viską sudavadint ir duosirinks Apriliaus 1 diena New
JEFFERSONO NIKELEI GE Memphis, Tenn. — L. F. Tre- Yorke, sutverti nauja kontrak mergina atėmė pati sau gyvasti li priežiūra ir pagialba del li kui valdiszka vaiska. Pasike- tada jos neskaicziau kada lan
RI IR BUS BEGIJE.
lelei vėliaus bombardavo dideli kiausi Lietuvoje tris sykius ir
vathon, kuris kitados buvo la tą su locnininkais kietųjų ka bet kada daktarai padare ant kusiu gyventoju.
miestą Figueros. Franko pa manau kad asz dabar esmių seWashington, D. C .— Iždo bai turtingu plantatorium bo- syklų. Ant tojo posėdžio susi jos sekcije, pasirodė, kad mer
6
UŽMUSZTI
EROPLANE
ženklino generolą Arenas kai niauses jusu skaitytojas. .
sekretorius apgarsina buk pa valnos ir turėjo 500 akeriu far- rinks taipgi ir minksztu augliu gina likos pirma nužudyta, po
tam josios lavonas likos pakar Berlinas, Vokietija. — Du po gubernatorių Barcėlonos, Laiszkas raszytas per musu
leistas paskalas kad nauji Jef- ma, po Svietinei Karei neteko anglekasei.
skaitytoja. Ignotą Urboną, isz
fersono nikelei yra negeri ir visko o -sziadien turi tik tris Pottsville, Pa. — Robertas tas, kad uždengti žu-dinsta. pasažierei ir keturi varytojai kuris uždėjo nauja valdžia.
bus atszaukti yra tai melas ir akerius žemes bet už tai turi J. Birtley, isz Scrantono, pa- Nužiūrėjimas puolė ant mergi eroplano likos užmuszti kada Po užėmimui Barcėlonos spė Ernest, Pa.
nikelei bus muszami toliaus. trisdeszimts milijonu “tarnu.” randavojo Hammond kasyklas nos mylimo Juozo Kanievskio, ju eroplanas pataikė in augsz- jama kad Iszpaniszka kare ne Nuo redaktoriaus: — Lai ta
Taji paskala tyczia paleido rin Jo vienatine ineiga yra medus. nuo Readingo kompanijos ku už kurio nužudyta mergina ke ta kamina laike miglu. Ero ilgai tesis nes valdiszka Iszpa ve Dievas užlaiko sveikatoje,
kėjai senu pinigu. Nikelei netu Turi jis 3Q0 spiecziu ir pagal jo rios neužilgio pradės dirbti. tino neužilgio teketi. Juozas planas užsidegė ir visi sudege. niszka partija neturi pinigu ne musu senas skaitytojau ir duok
ri jokio felerio ir yra teisingai apsakyma turi jis 30 milijonu Daugiau kaip 600 žmonių bus už tai likos nralbaustas ant 20 Eroplanas leke isz Paryžiaus in kariszko materijolo kariauti Dieve kad sulauktumei laimin
Cologna.
_______ toliaus.
__ —
gai szimtp meteliu,
metu in kalėjimą.
Ibįcziu isz kuriu turi dieli pelną, priinįta prie darbo.
padirbti,
__.. .....

Darbo Zinutės

<

SAULE ”

|ve turtą iszneszanti vertes ant

MATIA.NOV CITY. PA.

“Gali,” atsake moteris,
“palik už duru.”
Lape padėjo maisza ir iszeidama sako moterei: “Žiūrėk
paliktu nors tūkstantine dalele
kad' neatidarytum maiszo.’’
Syki lape kasė po senu me
PATEKO PO VEŽIMU.
tokio turto tai butu laimingi.
Tūlas jaunas vyrukas, isz
Moteris buvo labai užimta ir
“Saule” Suramina Ja Lekeczilui gyventojas Szara- džiu ir rado bite. Insidejo ta bi
St. Louis, norėjo atimti sau gy Ant susirinkimo Kataliku,
nebuvo
jai laiko kada nei pa
pas veže isz Kauno savo krau te in maisza. ir užriszo ji kad bi
Nuliudime
!
vasti su pagialba truciznos ka Filadelfijoj, dalyvavo taipgi
žiūrėti in maisza nes ji visa ry
tuvei prekes. Kaczergines m isz te neiszlektu. Tai padarius ėjo
da jo drauge “flaperka” kuria Vyskupas Hugh L. Lamb, isz
ta kepe pyragus. Kada pyragai
Gerbiamoji “Saules” Redys- ke, važiuojant nuo kabio, nu in miestą ir priėjus prie vienu
vesdavosi in visokius kabare Filadelfijos diecezijos. Laike jo
buvo iszkepti, jos visi vaikai
namu
sake:
tc: — Sveikinu jus su sziais truko kaklininkas. Szarapa*
tus, spyrė jam in “užpakali” prakalbos vyskupas dadure:
Jr> apie stala praszydami:
aps.-MNaujais Metais ir linkiu nuo ėjo pirma prilaikydamas veži- “Labas rytas, motin. Kelias
kada jo kiszenius iszsitusztino “Amerika
“
Ml
jfjke, norim ragauti pyralabai
tolus
ir
asz
pavargau.
Ar)
kitados
buvo Vitszpaties Dievo sveikatos, ma už diszliaus. Kaklininkui
ir nesirado ne nikelio. Per taja Kriksžczioniszku sklypu bet
g°!fr--r pyragai buvo taip geri
laimes ir gero pasisekimo jusu nutrukus, vežimas sudavė ark- negaleeziau savo maisza czia
flaperka žmogus neteko visko, • sziadien turi tik Krikszcziopalikt
kol
grysziu
atgal?
”
ir {ai]’ skaniai kvepėjo kad ji
oarbuose. Taipgi prisiuneziu luti, szis szokdamas pirmyn
per ja pasivėlindavo in darbaiuįsy;ka varda 0 ne esa K1-iksz- užmokesti už laikraszti ant vi- pabblosz'ke Szarapa ir per ji “Gali,” atsake sena moteris,
atlaužė ir visiems davė po
netekdamas dinsto ir isz rupes- czioniais darbuose. Sziadien
s'zmoteli.
palik
už
duru.
”
so meto ir nuoszirdžiai tariu perėjo vežimas prikrautas pre
ties jog neteko jos, “nutarė už žmones tik nuomonėje
Pyragas taip skaniai kvepė
yra,‘acziu’ už taip puiku laikraszti. kių. Kiti žmones rado sunkiai! Lape padėjus maisza už dubaigti viską.”
jo
kad net ir vaikas, kuris maiįiu
iszeidama
sako:
“
Tiktai
neKrikszczioniais.. Amerikoj 50*
manau kad ne jokiam ki- sužeistąjį, nugabeno pas ūki
111
nanriivnJi
L
*.
>
•
•
•
i
i.
Jaunikaitis pasveiks ir gal milijonai žmonių nepriguli prie
sze buvo, užsinorėjo ir jis sutam laikrasztije nesiranda to- :ninką ir iszszauke gydytoja. latriszk szniuro, motin.”
ateityje szalinsis nuo tokiu fla- jokios bažnyczios o 25 milijo
Sena
moteris
pasižiurėjo
in
szukO: “Ir asz noriu pyrago!”
kiu puikiu istorijų ir naudingu Gydytojas rado kad kaulai esą
perku kaip nuo koleros ku nai vaiku neturi jokio religisz- pamokinimu kaip “Saulėje.” nesulaužyti. Szarapa parsive maisza ir galvoja: “Kažin ka
Moteris užgirdąs kad sveti
Premieris Benito Mussolini
rioms nerupi vyras tiktai jo pi ko iszauklejimo.”
ta
kytruole
tame
maisze
taip
mas
vaikas prasznekejo, priėjo
Nors szi meta yra man liūdnos žė namiszkiai.
yra
geru
sportu
ir
laike
žiemos
nigai ir “good times.” Del to
saugiai nesza? Nekenks jeigu •
prie maiszo, atriszo ji ir indedienos ir ilgi vakarai, mirus
myli cziužineti ant skiju kaip
kiu merginu neverta užversti Tūlas rasztininkas užklausia mano mylimam vyrui, kuris SZIMONYSE NUSISKANDI pažiūrėsiu.”
jus in maisza szuni, vėl užriszo.
tai ant paveikslo matome. Ra
sau galvos.
Atriszo szniura ir atidarė
Ir vaikas sykiu su kitais valgė
— kas mums szimet geriausia taipgi mylėjo skaityti “Saule” NO JAUNAS VAIKINAS.
dosi jis ant kalno Caminete,
maisza.
Ir
tuojaus
iszieke
bite
'
pyraga ir džiaugėsi.
jrisiduotu. Pagal musu nuo bet vis vien suramina mane Alėtu kaimo, 15 metu vaiki
Italijoj, kada szitas paveikslas
Kėlės sanvaites adgal Pearce mone tai daugiausia mums pri- “Saule” mano liūdnose dieno nas Augusltas Puzinas, gerai kuria gaidys, ten pat vaikszLape sugryžus mate kad mai
likos nutrauktas.
Stanton isz Denver, Colorados, siduotu:
cziodamas,
tuojaus
prarijo.
szas užrisztas ir atrodė taip pat
se ir jos laukiu su nekantrumu. iszgeres Šimoniu miestelyje,
paaukavo savo gyvasti kad jo — Uždaryti Hitleri, Stalina Taipgi skaito “Saule” mano gryždamas namo nusiskandino. Lape sugryžus tuojaus pa
kaip ji paliko, pasiėmus ji užsi
paėmė
jauti,
indejo
ji
in
maimate
kad
maiszas
buvo
prada

dalis pinigu tektų del jo ligotos ir Mussobna in kokia paikszu visi vaikai ir nenustosime skai Alėtos upelyje prasimusze leda
mėtė ant pecziu, sakydama,
sza,užriszo maisza su szniuru sau: “Daug sziadien keliavau
rytas
ir
paklausė
moteres:
sesutes. Sudas jam gyvam ne- prieglauda.
tyt pakol gyvi busime. Vėlinu ir palindo po ledu. Pastebėję
ir užsimetus ant pecziu nuėjo ir esu labai iszalkus. Eisiu da
pavelino atiduoti savo dalies — Duoti del deszimts milijo kad ir visi kiti Lietuvei skaity praeiviai isztrauke, bet jau bu “Kur mano bite?”
“Asz tik pradariau maisza sau keliu.
bar in girria ir suėsiu szita vai
del sesutes todėl jis .atėmė sau nu bedarbiu darbus.
tu taip puiku ir naudinga laik vo negyvas.
Priėjus
prie
kito
namelio
pa

ką.”
biskuti,” sako moteris, “ir bi
gyvasti kad lengviau butu jai — Užbaigti kruvina kare Isz- raszti. Su pagarba, jusu sena
beldė
in
duris
ir
sako:
“
Labas
tuos pinigus aplaikyt.
Atėjus in girria, atriszo maipanijoj ir Kinuose.
skaitytoja, Ona Juszkauskiene, SZILUVOJ VAIKAS NUSZO te tuojaus iszieke ir gaidys ja
rytas,
motin.
Kelias
labai
tolus
sza
ir kaip ji nustebo kada viesulese. ’ ’
VE VAIKA.
Stebėtina, ar ne, kad žmogus — Duoti visiems vaikams isz Filadelfijos.
turėtu atimti sau gyvasti kad mokslą o del seneliu pensija
Pabcijos vachmistro Jasiuno “Tai turiu pasiimti gaidi,” ir esu pavargus. Ar galiu savo toje vaiko pamate szuni kuris
galėtu atsikratyt nuo pinigu? lyg smert.
14 metu vaikas bežaisdamas su sako lape. Ir pasiėmus gaidi in maisza czia palikt kol grysziu tuojaus puolė ant jos ir nugaMotina Taip Užimta revolveriu, pataikė in galva dejo ji in maisza,'užriszo mai atgal?”
Įėjo. Nugalejas, sugryžo namo
Juk daugeli kartu girdime kac
“
Gali,
”
atsake
moteris,
“
pa

bet lapei nebuvo daugiau nieko
brolis su sesere tąsosi po sudus
savo broliui, 11 metu amžiaus, sza su szniuru ir užsimetus ant
Skaitymu
“
Saules
”
lik
už
duru.
”
,
pecziu,
nuėjo
sau
keliu.
daryti, kaip vėl isz naujo jeszkad atimti juos vienas nuo kito Sala Pitcairn, gulinti Pacifiir ji vietoje nuszove. Invykus
Lape
padėjus
maisza
už
du

Užėjo
kita
nameli.
Pabeldė
in
koti sau maisto.
o Czia, stebuklai! brolis mirsz- ko mariose, galima tikrai pava
Kad Niekur Ne- nelaimei bėgės miszkan pasi
ru,
iszeidama
sako:
“
Tiktai
neduris
ir
sako:
“
Labas
rytas,
ta kad palikti turtą seserei o ne dinti laimingiausia vieta ant
karti, bet buvęs sulaikytas.
— Sieniniai Kalendoriai del
iszeina!
motin. Kelias labai tolus ir esu atriszk szniuro, motin,” ir nu
nuo jos atimti!
svieto. Gyvena ant jos 200 imsaves
arba in Lietuva pasiusti,
LAZDIJUOSE
INLUŽO
PER pavargus. Ar galiu savo mai ėjo sau keliu.
pedžiu isz devynių pasikeleliu Guodotina Redakcija. — Pri25c., arba 5 už $1.00.
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sza czia palikti kol grysziu at Moteris neiszkente nepažiuLEDA 3 VAIKAI.
Tūlas Lenkiszkas daktaras, iaivoriu isz Angbszko kariszko siunežiu tamistoms užmokesti
col.,
didumas.
Prisiunskite
sa
rejus 'kas tam maisze yra. Kaip
Buffalo, N. Y., dažiurinejo per laivo ‘‘Bounty,” kurie iszlipo už laikraszti “Saule”’ del ma Kaunas.,— Trys mokyklinio gal?”
tik atriszo maisza, jautis isž- vo orderi ant adreso:
ilga laika savo tautieti, sena isz laivo 1789 mete apsigyven no mylimos motinėlės kuria tai amžiaus vaikai, Kaluno uly., už ‘ ‘ Gali, ’ ’ atsake moteris, ‘ ‘ pa
szoko ir iszbego ant kiemo kur W. D. Bocžkauskas-Co., Maliažmogų, kuris sirgo ant kronisz- dami ten su 17 moterems isz diena pripuola jos gimimo die ėjus ant užszalusios vandens lik už duru. ’ ’
žaidė vaikas. Vaikas pamatęs noy City, Pa., U.S.A.
kos -ligos. Kada ji iszgyde, ta Tahiti.
na ir negaliu jai padwaseti ge duobes pasieziužineti. Kadangi Lape padėjus maisza už du jauti, iszvijo ji isz kiemo ir vi
sai senelis tautietis padekavo- Gyventojai tosios salos netu resnes dovanos kaip užraszyti ledas 'buvo dar plonas, tai visi ru, iszkeliaudama sako: “Tik
jo tol kol jautis pranyko girrio- Jaigu Permainote Savo
jo daktarui už iszgydyma ir už ri jokiu pinigu, nemoka jokiu “Saule”. Ta ja diena nebūtu trys sukrito in vandeni. Tai tai žiūrėk kad neatrisztuni mai
jeAdresus Gyvenimo
jo rūpestingumą, prižadėda padotku ir nedirba nieko. Visi jai linksma jeigu neturėtu pamate czia pat buvusi maža szo,” ir nuėjo .sau keliu.
Lape sugryžus pamate kad
Moteris
pasižiurėjus
in
mai

mas kad apie ji neužmirsz savo dalykai kaip luotai, yra locnas- “Saules,” isz 'kurios aplaiko mergaite ir tuo jaus pranesze
jauezio jau nėra ir paklausė: Tieji kurie persikrausto in,
testamente kada mirs.
tis visu. Salos darbai yra pada daugiau naudos ir linksmumo Antanui Kazlauskui, kurio vai sza, sau sako : “Kažin ka ta ky “Kur mano jautis, motin?”
kitas vietas arba iszvažiuoja in
Daktaras mažai apie tai rū linti tarp visu gyventoju per ne kaip isz ko kito. Isztikruju, kas buvo nelaimes isz tikt u vai- truole lape taip saugiai nesza?
“
Pradariau
maisza
tik
biskitus
miestus ant apsigyveni
pinosi, manydamas kad senu asztuones dienas, po tam kiti jeigu mes jos praszome kad kur kucziu tarpe.Kazlauskas gryžes Pažiūrėsiu ir tiek.” Atriszo
kuti,
jautis
iszszoko
ir
vaikas
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’
kas neturi jam kuom užmokėti. eina dirbti per taji laika. Prie iszeitu pas savo pažystamas ar isz darbo tuo laiku prausėsi ir szniura ir kaip tik atidarė, gai
ji iszvijo in girria,” atsake mo eitu be pertraukos, kada maino
Po metui laiko, daktaras vela salos nepriplaukia joki laivai, kaimynus, o tada “Saule” atei pusplikis szoko in pagialba. dys iszieke. Kiaule, kuri po vir telis.
savo adresus tai tegul neužlikos paszauktas pas senuką neturi jie paczto, reidio ne tele na, tai negalime ja iszvadinti Vos tik atsistojo ant ledo, iii tuve vaikszcziojo tuojaus ji su
“
Tai turiu pasiimt vaika,” mirszta paduoti ir savo sena
kuris tuom kart apsirgo ant už grafo.
isz namu pakol viso laikrasz duobe, inkrito ir pats gelbėto ede.
atsake lape ir pasiėmus vaika adresa, kur kitados gyveno,
degimo plaucziu. Su mielu no
czio neperskaito. Ji tikrai myli jas. Jam stipriai in nugara ran Lape sugryžus tuojaus pa užriszo ji maisze ir ant pecziu nes kitaip negalėsime surasti
ru daktaras atėjo jam in paja labai skaityt ir be jos butu komis insikabino mažiausiasis mate kad maiszas buvo prada užsimetus nusinesze.
kur tokis žmogus gyveno. To
gialba bet szi karta negalėjo Danijoj randasi nepaprasta jai nesmagu gyventi. Pirmiau 8 metu, vaikutis. Kazlauskas rytas ir klausia: “Kur mano
Ir vėl priėjo prie namelio. dėl, jaigu permainote savo gy
iszgydyt ji isz ligos. Priesz mir kompanija apdraudimo mergi sia ji perskaito naujienas po su vaikucziu besipuszkindamas gaidys, motin?”
Pabeldė in duris ir sako: “La venimo vieta, raszant in redysti senukas padare testamenta nu nuo pasilikimo senmergėms. tam pasakas. Kada perskaito rankomis susigriebė <už kranto, ‘‘Asz pradariau maisza tik
bas rytas, motin. Kelias labai te kad permainyti Jusu adresa,
— viską užraszydamas dakta Kožna mergaite turinti nuo 13 pasakas ir mums apie tai pasa ir juodu isztrauke atskubėjo in biskuti, gaidys iszieke ir kiau
tolus ir esu pavargus. Ar nega paduokite taipgi ir savo sena
rui sumoje 15 tukstaneziu do lyg 20 metu buna apdrausta koja tai mes su nusistebėjimu pagialba kiti. Likusieji du var le suede.”
leeziau czia savo maisza. palik adresa, o tuom palengvinsite
leriu.
nuo tosios nelaimingos senmer jos užklausiam kur ji skaito tą gais negalais patys in krauta “Taii pasiimsiu kiaule,” at ti, kol grysziu atgal ? ’ ’
mums darba ir daug ergelio!
sake lape ir pasiėmus ja insi
gystes. Jeigu mergina neiszte- ją pasaka tai mums atsako kad iszsikrapszte.
dejo in maisza, užriszo su szniu
Motere, kuri geidžia kad bu ka turėdama 20 metu tai jai skaito “Saulėje.” Todėl pakol
IR
SUDEGE
MOKYKLA
ru ir užsimetus ant pecziu nusitu paguodota ir mylėta nuo vi iszmoka pensija per visa jos asz busiu gyva stongsiuosiu jai
MOKYTOJAS.
nesze. ■
su neturi pasakoti kitiems apie gyvenimą arba pasirūpina jai užraszineti laikraszti, tai yra
ARABIZSKOS ISTORIJOS
mano dovana del jos gimimo Sziluvos valscziuje nakti su Beeidama vėl priėjo nameli.
Savo ergelius, vargus ir suspau jauniki.
------- o-------Pabeldus
iii
duris
sako:
“
La

dienos sukaktuviu nes mano degė Viczaicziu pradžios mo
dimus. Yra daugelis moterių—
PUIKI
DIDELE
KNYGA.
27 ARABISZKOS ISTORIJOS
motinėlė yra man goriausia ir kykla. Subėgę gesinti gaisra bas rytas, motin. Kelias labai
taip, tukstaneziai, kurios turi
704 Dideliu Puslapiu.
150 Paveikslu.
Luis Todd, isz Beckton, isztikimiause drauge mano gy žmones rado ant mokyklos lu tolus ir esu labai pavargus. At
savo rupesezius, sunkias die
Drucziai
Puikiai
Apdaryta
Audeklinais
Iszmargintais Vyrszais
nas ir valandas bet priesz svie Mass., norėdamas užmuiszti ka venime. Acziu šzirdingai uz bų suanglėjusi mokytojo Urbo gali u czia palikti savo maisza
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
tą su tuom slėpėsi. Jos kožnam te su karabinu, uždavė katei su siuntimą tiek linksmybes del no lavoną. Urbonas pereita va kol grysziu atgal ? ”
APIS SZITA KNYGA
adbulu
karabinu,
tasai
iszmano mielos motinėlės. Su pa sara apsivedė su jauna motere “Gali,” atsake moteris, “pa
geidžia intikti ir duoti puiku ir
QarbeasMls Tamiital:—>
malonu žodeli. Tarp linksmųjų szove užmuszdamas Todd ir garba lieku jusu sžirdinga ir blogai su ja sugyvenęs. Yra lik už duru.”
lakstantis Nakta
Sul&uUan nuo Ju*u (luncxtawM
kate.
Lape
padėjus
maisza
už
du

visokiu
kalbu.
skaitytoja isz Washington De
ji buna linksma o tarp verken“TukstantU
mano vardu knyga
“
irViena
ru, iszeidama sako: “Tik žiū
pot, Conn.
Naktų ir Viena" ui kuria tariu
cziuju nubudus; žodžiu, žino ir
aairdlnga acxlu ir labai dilaugiuoal
VILKAI BASTOSI
rėk kad neatrisztum szniuro,
same.
moka su žmonimis susitaikinti
kad tokia knyga kaip “Tukstantta
IR KELIUOSE. motin.”
Naktų ir Viena” apturėjau, nėa maa
Piktus patemijimus, kuriuos
labai yra žingeidu įkaityti vlsoklag
Szilava.,
—
Užėjus
szalcziams
Sena moteris neiszkente ir
žmones kalba ant kitu, užlaiko
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
vilkai pradėjo 'bastytis ne tik atriszo. Kaip tik pradare, kiau
sijunti kaip laikas Birentai Ir sma
ji savyje ir žino kada ka pasa
giai praeina. Abi visiems llnkSczian
po kaimus, bet net sutinkami le tuojaus iszlindo ir iszbego
kyt, apgina kirtis ir perverezia
kad nusipirktu tokia knyga kaip
Su 283 Naujai* Paveikslai.
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja
ir kebuose. Isz Pasaudraužiu lauk. Inbego in tvaria kur bu
kalba ant ko kito. Neiszdavine160 Dideliu Puslapiu
skaitydamas žmogus apie viską tada
kaimo, Sziluvos valscz.,, in vo* jautis su dideliais ragais.
pamlrszti ir visokį rupeecslal nore
ja su savo fžinystoms, kitiems
* coliu ilgio - 5J4 coliu ploczio
ant valandėlės atsitraukta.
Breckius
ėjo
13
metu
amžiaus
Jautis
pamatęs
kiaule,
bema

duoda baisa o pati tyli. Sztai
Su pagarba, a. Šokam.
P. Astrauskas. Jis kelyje su tant ja ragais subadė.
yra “moteriszkas meilumas.” Pagerintas ir Padaugintas iszDv. Palazduonys,
Cceklszkes rak
Yra tai stebėtina knygute nes tikės dideli vrl'ka, pasukęs in Sugryžus lape tuojaus pama
leidamas. Iszguldanti kiekvie
Kauno apsk.
LITHUANIA.
Betai kada galima skaityti na sapna ir kas ateiteje stosis. joje randasi daug teisybes it szona, nes žvėris pamatęs žmo te kad maiszas tuszczias ir
jau
daug
atspėta
kas
buvo
klausia
moters:
“
Kur
mano
gų,
nuo
kelio
nesitraukęs.
Ne

kad redaktorius laikraszczio Su priedu Planatu ir visokiu
Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parods
mirdamas paliktu koki turtą Burtu. Knyga apdaryta kie- pranaszauta, ir toliaus tos pra- toliese, Žaiginio miszlkuose szi- kiaule, motin?”
kad
žmonėms labai patinka.
Teipgi galima ja nusiusti iri
riaszystes pildosi. Prisiuskite met pamiszkiu gyventojai vil ‘‘‘Asz pradariau maisza tik
bet sztai kėlės sanvaites adgal tais audeklineis apdarais.
25c. stempomis o gausite pei kus mato gana dažnai. Per Ka biskuti, kiaule iszbego ir jautis Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
mira George Horace Lorimer,
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
paczta.
lėdų szventes kelyje vienas mi ja subadė.”
redaktorius ir leidėjas laik
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
nėtu apylinkių ūkininkas taip “Tai turiu pasiimt jauti,”
raszczio “Saturday Evening
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
W. D. BOCZKAUSKA3 - CO.,
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJŲ
/
atsake lape. Nuėjo in tvarta,
pat suitiko du vilkus.
MĄHĄNOY CITY, PĄ.
Post,” kuris paliko paskui sa- MAHANQY ęjTY, PA., U.S.A,
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deszimts milijonu doleriu.
Kad Lietuvisžki redaktoriai
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— Tat drąsiau, vyrueziai ir gaila arti ats'linkusi, kelis szu-'kiai szaudo juriu linkon. Ar
Vaikai Pasveikino Bulgariszka Karalių
tuojaus pirmyn! — atsiliepe vius paleido.
matai sztai ton pusėn?
’pulkininkas. — Smarkuoliams Ant Arabu karteeziai lyg le — Matau gerai, pulkininke!
Ir Karaliene
visur palaima szypsosi! Vaiki dai pasipylė. Arabai sumisze Delei to jau labai daug savųjų
nai, kas nori su manimi sykiu. mėtėsi atgalios, bet tuojaus su.. žmonių praradome. Bet ka su
— (eiti atakan, tegul tasai man sitvarkine
....____ vėl pasuko
x
in apka-ltuom darysi?
..■&
I
įsus.
Tuomtarpu jurininkai po! —Mat dalykas tame, jog ma-|
— Suriszkite visus! — suri tuojaus pasako.
Jurininkai su savo kapitonui antraji szuvi sutaisė ir vol in no kanuoles tas fortifikacijas
ko pulkininkas.
gali pasiekti. Tai jeigu generoTuokart tvėrėsi ir visus liku tuojaus ženge pirmyn. Paskui'atakuojanezius paleido,
juus
jieausiuKu
ii
mu
Kiliuliai
Dabar
Arabams
buvo
tikrumas
taisos fortifikacijas užatajuos
neatsiliko
ir
kiti
kaliniai
sius gyvais subraklino virve- .
apart
suvargusiu
ir
su
silpna
j
nelaime
nes
kurie
nebuvo
už-jkuotu,
asz jam tuojaus gale-,
mis o paskui .sustoja iszplesze i
kalėjimo vartus.
!sveikata, kurie per kelis motus muszti, be jokios tvarkos pasu-'eziau pagelbc-ti. Meldžiama jam
— Dabai’ in rindas ir visi kalėjimo privalėjo iszbuti. Pul-'ko bėgti atgal miestan. Tokiu ta dalyba praneszti.
paskui mane! —atsiliepe pul- kininkas iszejusius savo žmo- budu da'bar buvo galima isz- — Tuojaus tai pasakysiu!
Vargingi tieji vyrai,
Isztikro
gera
mintis,
kadangi
nes
sustatė
iii
eiles
ir
nekunaujo
pradėtus
apkasus
be
jo. kininkas.
Ka atsimena apie szeimynele
Visi kuogreicziaUsia sustojo ]riems suteikė savo plano kon- kio pavojaus dirbti. Trumpa- tasai fortas mums labai daug
gerai,
ka turėjo veikti. Vi- me laike apkasai buvo užbaig kenksmingas. O ka daugiau:’
ir taip kalėjimą apleido. Miešto strukcijas,
s
Kad po jo mireziai vargus
— Tamsta nuo manes pasveitas skyrius turėjo pultis ant ap- ti.
gatves buvo tuszczios.
nekenstū,
— Sztai ir miestas. Czia ne- .kasu ir isz Arabu paimti ka Pulkininkas tat liepe kanuo- kink generolą. Tegul tik tuo-i
Mai-sta ir užlaikyma turėtu.
les geriausiose pozicijose su- jaus pradeda ataka. Asz pasi
turime ko bijotis nes visi gy- nuoles.
i
Pati .sau mislina su szaipu,
;
ir prasidėjo miesto rengės.
•
ventojai turbut sulindo kur in — Atydos! —suszuko pulki- statyti
Ir su dideliu džiaugsmu,
— Ugnies!
bombardavimas. Szuviai mies Magnaii su savo raiteliu es
skiepus — praszneko puikiniu- ninkas.
:
Pastipk padla greieziau,
Kada Bulgarijos karalius Borisas su karaliene atvažiavo
kas. Jie bijosi Prancūzu kulip- Tuojaus iszsigirdo szuviai ir tui labai daug bledes padare. kadronu velei kuogreieziausia
Tai man bus daug geriau,
Paskui Arabai da kelis sykius nusiskubino pas generolą. Pul- in Zofijos katedra, vaikai isz viso miesto ji pasveikino plak
ku. Kareiviai-gi turi szale mies pulkininkas vėl atsiliepe:
O kada pinigu turėsiu,
ji su plonoms szakulems ant ženklo velinimo jam geros
<
to su prieszu grumtis. Bet da — Dabar pirmyn! — ir visas bandė ta batareja atimti bet kininkas-gi tuotarpu ruoszesi dami
Tai gudresni ir jaunesni vyra
Karalius iszdalinejo sidabrinius pinigus del vaiku.
puolėsi ant apkasu.
i
kapitonas Briant, kuris su ju prie forto bombardavimo. In- sveikatos.
bar nežinia kokiu budu iszeiti skyrius
i
gausiu.
isz miesto nes visomis pusėmis Arabai sumiszo, kadangi nuo rininkais ana gynė, nedaleido sake pasukti ton pusėn kanuo
Jau ne viena taip prisigavo,
generolas.
kaip žaibas ant balto arklio
.
J
sustatyta kariauna. Ji gali grei- ;szalies miesto jie nelukojo jo- Arabams
nei isz toli pasižiūrė les ir tuojaus užtaisyti. Pulki- klausė
Gerus laikus turėjo,
;
Visi regimento ka
kio užpuolimo. Dalis Arabu nuo ti. Priesz kožna užpuolimą jis ninkas su knatu rankoje atsi — Kiek žinai, turi but da gy- jaunikaitis.
tu laiku mus užpulti.
Siuto ir vaiku nežiūrėjo,
'sukrito o likusieji del ;galėjo su savais vyrukais atsi stojo ir lauke su nekantrybe ge vas bet ir ji Arabai sugavę ne reiviai atkreipė atyda in toki
— Asz žinau, pulkininke — szuviu
:
O ant galo,
<
jaunikaiti. Jisai pavi
i
atsiliepe Calame kuris sykiu baimes in visas puses išzbegio- spirti.
Galop Arabai, .aplaike nerolo insakymu.
■žinia in kur nuvilko — atsake drąsuoli
Tas pasidaro:
— Dievas žino ar ;jas pulkininką tuojaus nuszoko
su juom ėjo. — Miestą labai ge- jo.
, Jie paliko ant apkasu visus savo eilese didžius nuostolius, Netrukus priesz fortą pasiro- pulkininkas.
'
Tas netikės bomas,
kuomet nors ji man pa- nuo
:
arklio ir puolėsi jam ant
rai pažystu. Rytinėj miesto pu- savo
:
ginklus. Nuslinko kelios privalėjo be nieko pasitraukti d e keli peksztininku batalijo- atsieis
1
Visus pinigus paemes,
kaklo.
!
sej sugriautas ‘mūras kur ge minutos o jau apkasas buvo pa miestan.
nai ir tuojaus paskui juos alsi- matyti
:
Iszrunija in tolima svietą,
riausia galima iszeiti. Ir man imtas ir isz miesto liuosas per Beveik dvi valandas kova skubino viena arkliu artilerijos — Turėkime vilti, mielas pul Pulkininkas persigando nes
Apsirenka sau vieta,
rodosi ka toji puse dar neata ėjimas atvertas.
traukėsi. Užpakalyj pulkinin batareja. Atsistojo tarp peksz kininke, — tarė generolas, no tasai jaunikaitis turėjo isztepSu kita tokia bobelka
kuojama, tat ir prieszu tenai — Toliau! toliau! — atsiliepe ko pasirodė Prancūzu raiteliai tininku ir forto ir pastaraji rėdamas ji suraminti. — Gan ta veidą ir Arabiszkai buvo ap
susiporuoja,
.
tiesiog nuo prieplaukos pradėjo bombarduoti.
igreit apimsime miestą, pradėsi sirengęs, .todėl ji atstume nuo Ir
da nebus. Jeigu man tikėsi, pul- keli balsai — užsiglauskime už kurie
vela koki tai laika uliavoja.
— Jau visi! Dabar laikas! — me
: jeszkoti ir vis kur nors ji su saves; bet kuomet jaunikaitis
' kininke, be abejones ta vieta apkasu nes dabar jau esame neszinosi.
Tegul Dievas baudžia tokias
apsiimu nurodyt.
— Atydos, ponas pulkininke! pasakė pulkininkas ir pradėjo rasime. Dabar da vienas klau atsiliepe: “Mano brangus tė
liuosi!
bobas,
1symas : Ar lyg rytojaus insteng- vo!” jame tuojau pažino savo Ypatingai pasenuses karves,
— Na, tai eikite — tarė pul — Ei, sustokite! — suriko — atsiliepe Calame, kuris pir in fortą szaudyti.
kininkas. — O tu, bieziuoli, eik pulkininkas ir pradėjo aplinkui mutinis pamate atjojanezius Ir neilgai tas apszaudymas si su savo žmonėmis savo bata mieląjį sunu. Dabar tik pulki Katros nori pirmutini vyra
ninkas isz džiaugsmo net pra
pirmueziausia.
žvalgytis geresnes pozicijos. — raitelius. — Ar kartais Arabai tęsęsi kai iszsigirdo forte didis reja palaikyti?
>
>
numaryt,
griausmas, liepsnų stulpas stai — Be abejones — atsake dėjo aszaroti ir savo valka ap
Styrininkas pasuko rytu pu Dabar kas nori, lai sau bėga! nenori mus apsupti?
Arba su juom persiskirt.
sėn o paskui ji visas kaliniu Kas yra savo tėvynei isztiki- Pulkininkas su nuosteba at ga auksztyn pasikėlė ir durnai greitai pulkininkas. — Netik sikabino.
skyrius. Pereja šiauriomis ir mas ir turi galinga szirdi, tasai sisuko. Bet jam pasižiurėjus, užtemdė miestą ir visa apielin- lyg rytojaus bet tiek ilgai, kiek — Ai, dėkui Tau Dieve, už
toki surėdymą! O, mano sunau,
ant jo veido apsireiszke džiaug ke. Užstojo mirtina tyla o kuo i eikes.
Ana diena Nantike buvau,
tuszcziomis gatvėmis atsirado pasiliks.
ar
tave
czia
dabar
matau?
—
—
Labai
gerai,
tat
buk
pasi

met vejas iszsklaiste durnus,
Tai vidunaktije mergina
jie ant platuju daržu, už kuriu — Ka tas reiszkia pulkinin smas.
atsiliepe pulkininkas spausda
rengęs.
Kaip
tik
pradės
auszti
—
Juk
tai
musiszkiai!
—
at

forte
matomi
buvo
tik
vieni
maeziau,
riogsojo iszlaužta miesto muro ke? — paklausė tuojaus kapi
mas
jaunikaiti
prie
savo
isztuojaus
vėl
bombarduok.
Asz
Kuri strytu ėjo,
siliepe jis linksmai. —. Mato mūru griuvėsiai.
siena. Prieja mūra be jokiu tonas Briant.
trpszkusios
krutinės.
manau
tas
bombardavimas
bus
Rankas
iszskestas turėjo,
mai
jie
mus
pažino.
/
—
Kibą
parako
sankrova
iszsunkenybių ji perlipo ir laimin — Arba to nematai, tamsta?
Kareiviai
su
nuosteba
žiūrė

paskutinis
nes
dej
nebeiszlaiDantys burnoje žibėjo,
gai tokiu budu miestą buvo pa — atsake tuojaus pulkininkas. Ir szaltai atsisukęs vėl liepe leke in padanges— pasakė pul
josi
in
ta
netikėta
regykla.
Ir
kys.
Tat
Irki
pasimatymui,
pul

bombarduoti
miestą.
kininkas. — Bet nesuprantu
Mat, blekutes ant dantų turėjo,
like. Bet ir czia surado platuji — Szita batareja netik domi
kuomet
jie
sužinojo
jog
tasai
kininke.
Mano
adjutantas
tave
—
O
czia
kas
veikias!?
—
kodėl
musiszkiai
pirmyn
ne
ei

Mislinau kad smertis kumeliu,
darža su invairiomis tvoromis. nuoja ant visu apielinkiu net
palydės
in
paezia
batareja.
jaunas
Arabas
yra
ju
pulkinin

O tai buvo viena isz mergeliu.
Calame bego pirmyn bet susyk lyg juriu krasztu bet ir ant di iszsigirdo už pulkininko pe- na? Jie privalėtu tuojaus ta vie
ko
suims,
tuojaus
visi
vienbal

Pulkininkas
tat
atsisveikino
cziu.
—
Kas
szita
batareja
rita
apimti
nes
Arabu
kariuome

Szlebes puikias turėjo,
staiga atsisuko ir pulkininkui džios dalies -miesto. Jeigu ka
su
generolu
ir
drauge
su
adju

siai
suszuko:
Nuo misingio net žėrėjo,
su ranka ka toki parode.
nuoles pasuksime ant miesto kuoja? Generolas Bourmont ne dabar tenai netekusi galvos.
tantu
atvyko
pas
savuosius,
—
Lai
gyvuoja
pulkininkas!
mane
atsiunezia
idant
viską
suVos
pulkininkas
isztare
tuos
Nukirpti
plaukai kaip arbūzas,
Pulkininkas pasižiurėjo ro- tiesiog, priesžui galime pada
kurie
ji
nuoszirdžiai
pasveiki

Aficieriai
ir
kareiviai
spau

žodžius, apgulimo vadas tuo
Kaip girtas Franėuzas,
domon pusėn ir tuojaus viską ryti labai daug nuostoliu. Isz žinoeziau.
no.
dėsi
prie
anų
dvieju
ir
kožnas
jaus
ta
ir
padare.
Peksztininkai
O tas viskas kasztuoja daug
suprato.
miesto ant mus negali užpulti — Meldžiama generolui pra
pinigu,
Skersai kelia, kuriuomi jie isz nei vienos dalies, apart anos neszti jog pulkininkas Dumou su durtuvais sZturmu puolėsi Pulkininkas savo kareivius juodu szirdingai sveikino, lin
iszkrikde
po
apkasus
ir
liepe
kėdami
visokiu
palaimų.
fortan
ir
netrukus
artilerijos
Keliolika doleriu.
ėjo, buvo supiltas prieszu apka siauros gatves, kuriaja mes isz- rier paėmė szita batareja ir ja
ramiai
atsilsėti.
Bet
sargyba
Keliolika
minueziu
nuslinko
kaimeliu
griausmas
apreiszke
savo
rankose
lyg
paskutiniam
ejom.
Dvi
kanuoles
užtektinai
sas ir sutaisyta katareja. Ka
aplinkui saugojo. Kanonieriail ir beveik visi pamirszo in kur Vyras su bobelka in M. važiavo,
reiviu buvo in penkesdeszimtis. nuo tos puses apsiginti ir ta kraujo laszui laikys — atsake forto puolimą.
Kaliniams nebuvo galima tos gatve nuvalyti. Likusiomis ki pulkininkas. — O fenai pas ju Tat dabar isz abieju szonu atsigulė prie savo kanuoliu o jie ėjo ir koki vyriausiojo ka Tris dienas karezemoje ap
sigyveno,
batarejos apsilenkti, pertat be tomis keturiomis kanuolemis mis kaip einasi, kapitone Mag Prancūzu kariuomene apsupo patsai pulkininkas atsisėdo ant riuomenes vado insakyma turė
lafeto
ir
laikas
nuo
laiko
dabo

jo
iszpildyti.
miestą
o
nuo
juriu
laivynas
Gerus laikus ten turėjo,
jokio svarstymo reikėjo ana bombarduosime miestą. Kažin nan ?
------ TOLIAUS BUS------Gere ir valgė kiek tik norėjo,
ezturmu paimti. Bet paimti su generolas Bourmont ar bus — Sacrebleu! tai isztikro mu pradėjo bombarduoti karalisz- jo apielinkes.
suszuko kus ramus ir plau'kiojanczias Naktis nuslinko ramiai ir ant
Boba savo vyro nežiūrėjo,
menkais ginklais buvo labai tuom užganėdintas bet man ro su pulkininkas!
rytojaus,
kolaik
prasidėjo
nau

Algiero
batarejas.
Arabai
ma

dosi
kad
taip.
džiaugsmingai
generolo
adju

Ba daugybe pažystamu ten
abejotina.
Skaitykite “Saule”
turėjo,
— O juk mums nieko dau — Turi teisybe, pulkininke! tantas. — Ai Dieve, tai tamis- tydami savo didžius nenusise- jas bombardavimas, dėjo pilyj
apsireiszke
balta
vėliava,
ženk

kimus,
patys
karalisžkus
rū

ta
czionai!
Kokiu
budu
czia
at

Tieji girde ir ja szere,
giau nebelieka kaip tik eiti pir — atsiliepe kapitonas ir tuo
Žinoma daugiausia gere,
myn ir po viskam — prabilo jaus saviems jurininkams tarė: siradai? Mos girdėjome jog ta mus suardė. Tik sutemus Pran las pasidavimo gražumu.
Neapsakysiu darbus trijų
pulkininkas. — Be abejones vi — Ei, maniszkiai! Tikiu jog ve Arabai buvo paėmė bet neži cūzu kanuoles nutilo. Tuokart Liepos penkta diena Arabai NAUJA MALDA-KNYGA:
pulkininkas
Dumourier
savo
nojome
kur
jeszkoti.
Maneme,
dienu,
sas miestas aplinkui yra saugo savo
priderystes < atliksite
su savo miestu Prancūzams pa “Jėzus
batareja pavedė kapitonai Bri sidavė. Pastarieji tuojaus iszBa butu bjauru del visu,
jamas. Jeigu czia ne eisime, su szventai. Nevertas bus garbes jog esate kur tyruose.
Mano
Pagelba
ant
o
patsai
nusidavė
Prancūzo
Smarves
nemažai paliko,
—
Viskas
teisybe,
kapitone,
tiksime savo prieszus kitur. tas, kuris tuos apkasus apleis.
kilmingai inejo miestan ir už
Mat per ta laika visaip atsitiko.
Tat-gi pagal mano nuomone Asz pats pulkininko norui pa. bet matai vėl esu liuosas ir stoveinen pasimatyt su genero ėmė visas Arabu batarejas. Pul Gyvenimo, Vakare
lu
Bourmont.
Generolas
ji
nuo.
jums
gelbscziu
kiek
galėdamas.
butu geriausia ta apkasa nuo siduodu, tat ir jus privalote jo
kininko regimentas gavo insa— Pagialba neapsakoma! Ge szirdžiai priėmęs pasveikino. kyma užimti dejaus pili, kuri ir Mirties Valandoje” Filadelfijoj vyrai sunkei dirba,
Arabu atimti.
klausyti.
Kaliniai iszgirde pulkininko' —Lai gyvuoja pulkininkas! nerolas Bourmont negali atsi — Žiūrėkite, tai musu miela viduryj miesto riogsojo.
O namie likia bobeles burba,
Yra tai vardas Naujos
tuos žodžius vienas in kita pa■ —iszsigirdo jurininku ir kali- stebėti tos batarejos veiklumu. sis pulkininkas — atsiliepe ge Pulkininkas tuojaus savo rePer dienas ir naktis gir
sižiurėjo ir pasirodė jog nei vie■ niu balsai ir visi tuojaus grie- Ir jokiu 'budu negalėjome at nerolas linksmai. — Juk mums gimentui liepe iszskleisti vėlia Malda-knyges Krikszcziontuokliauja,
minti kaip batareja czia buvo buvo praneszta jog tu buvai va ir ;su muzyke ėjo miesto gat ims Katalikams, su maldo Vakare stena ir riaugezioja.
nas nenori bandyti su prieszu: besi už darbo.
Apkasams dirbti inrankiai1 atsiradusi. Dabar-gi viskas isz- inkliuves Araba rankosna, tat vėmis, džiaugdamasis isz savo mis ir pamokinimais ant visu
remtis.
O del Dievo, kas bus,
— Ar nebutu galima tos ba ežia pat buvo sukrauti. Nauji siaiszkino.
pasakyk kokiu budu isz ju na- tokio laimėjimo. Kaip jam nesi- metu ir kiekvienam reikalui
Ar da ilgai taip sius?
tarejos apsilenkti? — atsiliepe kareiviai tuojaus pasiėmė špa — O gal turi bent kokius nuo gu iszsprudai ir kaip atemei džiaugti jeigu da neseniai kaip priderinta su giesmėmis.
Jau rusta Dievo ranka isztus ir miesto linkon pradėjo generolo insakymus, kapitone? ana batareja nuo Arabu? Da koks nusikaltėlis isz to miesto
vienas kaliniu.
tiesta,
592 Pus., Labai Dideles
— Negalimas daigtas — at kasti ir pilti apkasus.
— Žinoma turiu. Generolas bar miestas ilgai jau negali lai privalėjo patylomis kraustytis
Filadelfijai bus labai riesta.
Litaros, teip kad visai
sake Calame. — Szita visa mie Darbas ėjo gana spareziai nori kad szitoji batareja kuoil- kytis. Rytoj jis turės tekti su saviszkiais o dabar ženge be
nereike akuloriu. Grą
sto dalis apsaugota vienais ap kad sztai pulkininkas pamate giausia laikytųsi. Man labai mums. Žinomas dalykas kad to jokios baimes, kaip didvyris.
žais apdarais.
Preke
L. TRASKAUSKAS
kasais ir tvoromis. Kai kur net isz miesto einanti Arabu sky 'bus linksma kuomet generolui ji batareja turi ir dabar pasi Tecziaus netrukus jam džiaug
tiktai
$2.00.
LIETUVISZKAS GRABORIUS
duobes gilios iszkastos. Turbut rių.
pranesziu puiku batarejos sto likt tavo rankose. Tame dalyke smą sudrumstė mintys apie sa
Arabai gana gerai žinojo szito — Atydos! — atsiliepe pul vi. Tamsta priesžui labai daug jau asz iszleidau tani tikrus in- vo vienatini sunu kurio seniai
Labai paranki knyga del
miesto kraszto silpnas puses, kininkas pamate isz miesto ei kenki! o gal reikalinga pagial- sakymus. Bet kur yra tavo sū nebuvo mates ir nežinojo kame
nūs? Tasai smarkus jaunikai jisai atsiranda. Jis nebežinojo tu kurie turi silpnas akis,
kad jie aplinkui sutaisė batare- nanti Arabu skyrių.
ba, pulkininke?
jas. Sutinku su pulkininko nuo — Atydos! — atsiliepe pulki — Dabar ne, nes da kėlės va tis kuris 'tave priverto eiti szi- ar jam prisieis da kuomet, nors nes beveik nereikia akuloriu
Laidoja kunus numirėlius. Pasam
pamatyti savo brangiausia su skaitant szia knyga.
mone. Turime arba ta batareja ninkas. — Tuojaus reik atsukti landas galiu laikytis. Bet klau ton karen?
do automobilius del Laidotutiu,
atimti arba vėl ramiai keliauti in ateinanezius kanuoles!
syk, kapitone: in sziaurius nuo Iszgirdes pulkininkas apie nu ar gal niekuomet.
Kriksztiniu, Vesieliu, PasivaŽinSjiW. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
Jam pana sz i a i s va r s tant, MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
kalėjimai! isz kurio esame tik Akies mirksnyj kanuoles pa ežia atsiranda Arabu fortifika savo sunu, labai nulindo.
S2O W. Centre St., Mah.noy City
ka dabar iszeja.
suko ir ežia pat in skyrių, jau cijos isz kuriu Arabai per tau- — Juk jisai da gyvas? — pa priesz jo regimenta pasirodė
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"SAULE ”

akto v

CTTV. PA.

C. F. RĖKLAITIS

netais mes visi apsipažine —!
Veda Savo Drauga Pasivaikszcziot
Merkuras, Venus, Žeme, Mar
Mahanojaus Isztikiraiausis Graboriu*
0
i: Gabiausias Balsamuotojas >*
gas, Jupiteris, Saturnas, UraGeriausia Ambulance
■nas, Neptūnas ir Pluto — var
patarnavimas ežioj
giai paduoti pagal ju toli mo
apelmkeje.
Bile ko
kiam laike; diena «r
nuo saules.
nakti. Visada turi pil
Į Mažesnieji planetai guli ;ar;— Seredoj pirma diena Va-,
na pasirinkimą metaliszku
ir kieto medžiu
’
pe
Marso
ir
Jupiteriaus
ir
jie
safio menuo.
Grabu.
Laidoja nu
'buvo originaliszkai atrašu to
mirėlius
pagal
naujau,
i-t— Ketverge Grabnyczios. Se
dėl jog tolumas kitu p.arėtu
šia mada ir mokslą.
npves ūkininku priežodis sako :
nuo saules vede astronomus ti
Turiu pagialbini'ika
jėigu per Grabnyczias saule
moterems. Prieinamos
kėti kad ten buvo dar ki i di
sžvieczia tai tikėkimės .szalczio
prekes.
deli planetai. Organizuotas
OU OFISAIt
ir sniego.
jcszkojimas paežiu laiku su
MAHANOY CITY;S16 W. Spruta S*
Bell Telefonas 149
— Girdėt kad szimet nekurie
Amerikos tautos gimimu, nebu
1AMAQUA, PA.. 43* Willing Sfra^W
saluninkai neiszims laisnus nes
vo pasekmingas bet Sausio 1
H-ll Talefonu
saiko kad neapsimoka būti tame
d., 1801 m. Italas, Piazzi, pa.eImijo svetima krutanti kuna,
biznyje.
ANT PARDAVIMO.
i dabar pavadinta Ceres, pirma
— Laisnus ant apsivedimo
“Sandy”, mažas szuniukas prigulintis prie kontraktoisz milžiniszkos szeimynos ma
Namas po Nr. 533 W. Mahaiszsieme Bernardas Baublys,
naus
Margate, Anglijoj, kasdiena iszveda szita asileli ant pažiuliu planetų.
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
21 metu, isz Mahanojaus su
sivaikszcziojimo po miestą laike žiemos.
1931
m.
net
391
planetas
rasjaus
prie Lietuviszkos bažnyFranciszka Novalskiute, isz
ta. Nuo 1910 m. suvirsz 3,000
ezios. Parsiduoda pigiai.
Park Place.
Sakoma kad jaigu kurmis pasirodys 2-tra diena Vasario rasta. Isz szito didelio skaitKreipkities in “Saules” ofisą.
SKAITYKITE “SAULE”
—• Kunigas Juozas Klosin- [Feb.] per Grabnyczias, ir pamatys savo szeszeli tai turėsi liaus, galime sakyti, kad tik
ski, prabaszczius Lenkiszkos me žiema da per 6 sanvaites ir kurmis vela inlys in savo sky vienas isz kiekvieno penkių, tu
Szv. Kazimiero parapijos, likos le pergulėti per ta laika, bet jaigu nematytu savo szeszelio, ri toki orbita kuris patikrina
perkeltas in Northampton o jo tada bus trumpa žiema.
koki nors judėjimą ateityje sa
vieta užėmė kunigas Jonas Sieko profesorius Leuschner. To
lecki, isz tosios vietos.
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
ki planetai sziadien nesza lin
SHENANDOAH, PA. KLAUSIMAI
t Praeita Seredos vakara
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
inėms vietoje vardu, nes užvarIR ATSAKYMAI dinimas szitu planetų apsuko
mirė vienas isz musu senu gy f Antanas Maksztutis, 45
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
ventoju Antanas Kripas, kuris metu, 114 Swatara Road, likos
visu galvas.
pergyveno Mahanojui daugiau mirtinai sužeistas Knicker APSIVEDIMO LEIDIMAI IR Mažiuliai planetai ir kome
No. 157 Juokingas apraszymas
No. ’24 Dvi istorijos apie DvariNo. 101 Kapitonas Velnias. Pui
MEDIKALISZKI
kaip 50 metu, nuo pat pribuvi bocker kasyklose kada state
tos gal but yra koki griuvesei kus aprasz1. mas, didele knyga, 404 ne Pant, ir Apie Baisi istorija. 61 apie Savizrola; Didis klastoris. 46
BANDYMAI.
mo isž Lietuvos. Velionis užsi- propa ir tame virszus sugriuvo
didesnio kūno kuris buvo sau puslapiu. Popierinei apdarai. 50c puslapiu ....................................... 15c puslapiu ...................................... 15a
Klausymas
—
Ketinu
apsi

No. 158 Keturios istorijos apie
No. 102 Prakeikta, meilingas kriNo. 125 Trys istorijos apie Pa
iindavo muliorysta per daugeli ant jo. Velionis gimė Lietuvo
les vaiku ankstyboj saulines minaliszka
Kapitonas
Stormfield danguje; Pa
apraszymas,
202
pus.
35t
skutinis
noras;
Septynis
brolius;
Var
metu. Paliko paczia Cecilija, je. Paliko paczia ir tris dukte- vesti. Ar man negalite pranesz- sistemos evoliucijoj. —F.L.I.S. No. 103 Vaidelota, apisaka issi ginga žmogaus sunu ir razbaininka bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
ti apie nauja New Yorko valsti
tris sunu's ir viena duktere. Lai res.
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 62 puslapiu ................................. 15c gis. 60 puslapiu......................... 15e
joje
instatyma
kuris
reikalauja
imta isz Lietuviszku užlieku. Su paNo. 160 Keturiolika istorijų a.
No. 126 Penkios istorijos apie
dotuves atsibuvo Panedelio ry
Vaikutis
Sutaikė
Per

veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Doras gyvenimas; Priversta links pie Po laikui; Onytės laime; Per nemedikaliszku
certifikatu
nuo
Hazleton,
Pa.
—
Mare
Smilta su apeigomis Szv. Juozapo
No. 104 Trys istorijos, apie Ne mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys atsarguma in balta vergija; Pusiausiskyrusius Tėvus valioje
bhžnyczioje prie kurios velio giene, 75 metu, likos aresztavo- visu kurie tik praszo apsivedi
pas Maurus, Vieszkelio Duo- užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas gavenis; Vieszpats Jėzus ir misžko
fa s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c kuris buvo protingesnis už savo poną, medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
t a ir uždaryta kalėjime ant 30 mo leidimo.
nis prigulėjo.
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 61 puslapiu .............................. 15c mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
—•' Isztikruju buvo links dienu už laikymą paleistuviu Atsakymas — Instatymas,
sk' rtumo terp vaiku ir milekia visus
No. 127 Trys istorijos apie Duk esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
kuris
pradėjo
veikti Liepos 1
ui
vos
in
kurįa
susirinkdavo
ve

lygiai;
Velniszkas
kažiravimas;
Jeszmas suėjimas motinos Onos Mitė pustyniu; Peleniute; Du brolel nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
d., reikalauja kad kiekviena po
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
dusios
moteres
ir
merginos
ant
kelionienes, 800 E. Railroad
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2be
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas
ra, kuri tik praszo leidimo, turi
No. 128 Dvi istorijos apie Valdiulyczios, su savo dukrele, Bro vedimo paleistuvingo gyveni
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
No. 161 Keturios istorijos apie
pristatyti raszta nuo gydytojo
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c Ant prapulties kranto; Mistras ir
ne Urboniene, kuri ana die mo kur sueidavo su svetimais
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu
No. 129 Keturios istorijos apie Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
(kuris po leidimu praktikuoja)
na pribuvo isz Sodžiumi, Lie vyrais. Tame laike palicija už
ka ketina antra karta apsipacziuot; Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c
kad jis davė jiems kraujo ban
Pikta Onuka....... .......................... 25c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsutuvos su kuria nesimatė apie 25 tiko name Ona Budžinskiene,
No. 162 Trys istorijos apie Bai
dymą ir jie liuosi nuo sifilio.
motina
penkių
vaiku
kuria
No. 106 Penkios istorijos, apie nus prigauna. 58 puslapiu........1&» si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
nietu-s. Poni Urboniene atplau
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė.
No. 131 Puiki istorja apie Jona- pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
kė ant Aquitania laivo. Motina taipgi uždare kalėjime ant 30 KAIP GALIMA DARODYII
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, sza Korczaka. 262 puslapiu....35<? 22 puslapiu . ............................... 10e
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c
nuvažiavo in Najorka pasitik dienu už paleistuvyste. Kaimy ATVAŽIAVIMA PRIESZ
No. 132 Trys istorijos apie AnNo. 163 Penkios istorijos apie
nai
negalėdami
ilgiaus
žiūrėti
BIRŽELIO
29
d.,
1906
m.
No. 107 Keturios istorijos apie glorius isz Valenczijos; Kožnas dai
ti savo dukrele. Nuvažiavo ji
Kalnu
gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
drauge su duktere Brazdiene ant pasielgimo tuju moterių, Kl. — Atvykau in szia szali
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
vyras. 137 puslapiu................... 25o
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus
kurios sesute visai nepažinojo. pranesze palicijąi apie taja pa priesz 35 m. kada imigracijos
No.
133
Dvi
istorijos
apie
Ne

darbininko.
182
puslapiu.
.....
35e
No. 164 Septynos istorijos apie
Motina nebuvo maczius savo leistuviu vieta ir tuojaus pri vizų nereikejo ir tuoj iszvyužmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
No. 108 Szeszios istorijos apie ksni, 62 puslapiu ......................... 15c Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
buvo
ja
uždaryt.
kau ant ukes gyventi. Dabar
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
dukrele nuo kada toji turėjo 12
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
Trijų
metu
Lance,
.sūnelis
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
No.
134
Dvi
istorijos
apie
Baisi
kuratoriaus
priminimai;
Szeparka;
noriu tapti Amerikos piliecziu
metu. Mikelioniene būdama
Excelsior, Pa. f Leonardas bet nežinau in katrą uosta at grofo Haugwitz, isz St. Moritz, Pavojinga klaida. Toj paezioj kny Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
jauna mergina isztekejo už An
Kubilius, 73 metu amžiaus, ge važiavau ir laivo varda. Ar ga sutaikė tęva ir motina kada jie gelėje teipgi randasi szitie apskaity 43 puslapiu ................................. 15c No. 165 Asztuonios istorijos apie
mai: Dievobaimingas auginimas vai
tano Kuczinsko kuris ja paliko
No. 139 Trys istorijos apie Už Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl
rai žinomas szioje aplinkinėje lima kaip nors surasti szituos susitiko czionais ana diena. ku; Didžiausi tiltai; Planetos; Apie puolimas
Totorių; Baltas Vaidulis; Baltraus neleido in Dangų. Bausme
Lietuvoje, atvažiuodamas in
kaipo seniauses Lietuvys, mi faktus?
Motina buvo Amerikiete Bar sveikata; Geros rodos; Kaip pažint Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c už szyksztuma. Mažo sziaucziaus
Amerika. Vėliaus motere pri
atmaina oro. 59 puslapiu............25c
No. 140 Keturios istorijos apie didli reikalai. Senelis. Dienos ken
re namie po gana ilgai ligai. At. — Kadangi atvykai in bora Hutton.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai. Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
buvo pas savo vyra palikdama
Gimė jisai Lietuvoje ir pribuvo Jung. Valstijas priesz Birželio
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma- Maža katiluka, Lietuvos skausmai Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
savo dukrele Lietuvoje su tėvu
iszo isi.lins; Apie boba ka negalėjo eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
in Amerika jaunu vyruku, ap- 29 d., 1906 m. tamstai nereik
No. 166 Trys istorijos Sunua
ANT GAVĖNIOS saro
kais. Po keliolika metu Mike^
liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 64 puslapiai .............................. 20c Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
sigvendamas Szamokuose. Ve taip vadinamo — “atvažiavi
GRAUDUS VERKSMAI ar Jt',rf is; Galinga ypata galybe meiles;
lioniene pribuvo su vyru in MaNo. 141 Keturios istorijos apie Geras Medėjus.................... -. .. . 15e
lionis paliko paczia, kelis vai mo certifikato. ” Tik turi pri
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi Kalvi Paszku; A.tsitikimas senam
No. 168 Devynios istorijos, sa
hanoju 17 metu adgal kur vy
ba Pasibudinimas prie Apmis- sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
kus ir anukus. Laidotuves atsi statyti darodymu jog gyvenai
52 Nikitas. 61 puslapiu ................. 15c paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
ras mirė ir motere vėliaus apsi
linimo Kanczios Vies., Jezuso trumpi pasakaitymai ir t. t.
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
buvo Subatoje ,su bažnytinėms czion nuo Birželio 29 d., 1906
15c
Kristuso. Knygute reikalinga puslapiu..................................
vedė su Mikelioniu kuris taip
No. 142 Trys istorijos apie Pa kad ant giaro neiszeitu; Kaip Joniszapeigomis.
m. Senos bankos knygos, neju ant Gavėnios. Pagal senovisz- No. 112 Trys apisakos apie pini veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- kei pavogė naktini sarga; Atidengta
gi mirė nesenei. Poni Urbonie
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- '
dinamo turto rasztai, .senos ka būda, .........
10$ bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; piu .................
ne yra szviesi moterele ir, sako
15c mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
taksu recytes, tavo vaiku gimi STACIJOS arba Kalvarija Juokingi szposelei, Kaip traukt giKaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
kad'Amerika yra stebuklingas
No.
144
Penkios
istorijos
apie
ŽINOJO GERAI.
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
mo
certifikatai
ir
pan.
doku

Viesz., Jezuso Kristuso,.. .10$ No. 113 Penkios istorijos apie Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
sklypas kuriame geistu apsi
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- ku skaitymu. Apie 100 pus...'. .29c
gyventi bet turės gryžti vela in Darak'torka mokyklos sten mentai, tavo atvažiavima in- Maldele Arcibrostvos Szv. Burike ir Burikas; Kareivis ir vel ninkas;
Ar paszaukt tęva zokoninka
No. 170 Asztuonios istorijos aKas man nakci acitiko (dzūko
Lietuva nes atvažiavo tik at gėsi iszaiszkyt vaikams apie steigs. Pasiusk praszyma pir Veido Viesz. Musu Jėzaus nias;
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada Bernadina. 61 puslapiu............ 15c pie Barbele; Mokytoja; Velniszka*
moms popieroms ant Form A- Kristaus, .........
10$ vimu; Peary ant žemgalio arba kaip No. 145 Trys istorijos apie Vel tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganlankyt savo motinėlė ir sesute. vagysta.
niszkas malūnas; Kaip studentas lo czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne2213,
kuria
galima
gauti
isz
Trumpas Katekizmas, pagal jisri atrado žemgali. 64 pus. 25c jo
Daugelis Lietuviu dagirde kad — Vaikai, jaigu asz indeo maluninkas pabėgo; Stebuklinga pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu;
No.
115
Puikios
istorijos
apie
'atvažiavo “grinorka” atsilan tau ranka in kiszeniu žmogaus kiekvieno Natūralizacijos ofi iszguldimas Kun. Pilauskio, su Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c Per tamsybe in szviesa; Pasitaikė pas ponia Mikelioniene da- ir įgeis'tau isz jo iszimti pinigus so. Tamstai nereik pasiunsti nekurais naudingais padėji Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- No. 146 Dvi istorijos apie Auka sias prasižengėlis; Duktė m.alkaker$2.50, kas reikalaujama nuo ap- mais, .................................. 10$ mas kunigo, istorija isz kares; Varg- Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. czio. 121 puslapiu ..................... 25e
.gi’rsti isz lupu ponios Urbonie kuom asz tada butau?
szo paskutinis skatikas; Juokai. 61 puslapiu ................................. 15c
No. 171 Vieniolika puiku istori
W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
nės kas girdėt Lietuvoje. Persi —■ Asz žinau!., .atsiliepė hkantu kurie atvyk opo Birže
No. 147 Trys istorijos apie Ra jų (su paveikslais), apie Džiaugsmae
Preke ........................................... 15c
MAHANOY CITY. PA.
—F.L.I.S.
skyrimas bus graudus del po mažas Mikutis,.. .Butai tada lio 29 d., 1906 m.
No. 116 Istorija apie Sierata, gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
puikus apraszymas. 119 pus....15c Stebuklas. 74 puslapiu ............. 20c ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo
50,000 PLANETŲ MUSU
nios, Urbonienės po trumpam jo pati.
No. 148 Dvi istorijos apie Joną Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
No. 117 Septynios istorijos apie
SAULINEJ
SISTEMOJ.
pasisvecziavimui.
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
KVITU KNYGELE Draugystėms,
Ponas ir sziauczius; Isztikimas šu ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
— Ana diena in musu re del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant — Kiek yra planetų musu šau
lapiu
.............................................
15c
lus; Karalius gentelmonas; Karcze
Preke . . . 25a, tinėj sistemoj?
No. 150 Keturios istorijos apie su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
ma nuo szali j a,-Vaidulis; Galinga szodakcija ponas Juozas Ragažin- susirinkimu.
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
KVITU KNYGELE Draugystėms,
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. Duktė akmeuoriaus; Klara; Nusprę nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
skas, 418 W. Pine uly., atnesze del iszmokejimo pinigu ligoniams. — Apie 50,000.
stasis;
Ant
kiek
užlaiko
moteres
pa

181 puslapiu................................ 35c
Preke . . . 25c.
seną maldaknyge ‘ ‘ Szaltinis ’ ’,
Profesorius A. O. Leuschner,
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
No 118 Istorija apie Ali Baba Ir slaptį. 61 puslapiu..................... 15c
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
Mariu
; Sruolis isz Lietuvos. 68
40
F
iZbaininku.
45
puslapiu.
..
15c
No.
151
Penkios
istorijos
apie
kuri buvo spaudžiama 1863 me
virszininkas Berkeley AstronoMih»rny Citv. P»
puslapiu ....................................... 15e
Vaitas
Szvilpikas;
Pas
merga;
Gra

No.
119
Keturios
istorijos
apie
te, kad ja apdaryt. Ponas Ramiszko Departamento, prie CaGaržia Haremo nevalninke; Luoszis: žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
Federal Reserve System
gažinskas apsakė jog su ta mal
12 ISTORIJOS UŽ 25c
lifornijos Universiteto, specia
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas. kas karalium. 61 puslapiu........ 15c mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
IR
Nedarykia skirtumo terp vaiku liai pagamintame straipsnyje
G2 puslapiu................................... 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15e
daknyge atliko tarnysta Manmiliekia visus ligai.
Velniszkas
Szi
Banka
yra
Narys
mas;
Drūtas Petras; Nuogalis.
62
No. 174 Trys istorijos apie Ku
No.
120
Dvi
istorijos
apie
Valu

džiurijoj, Rusijoj, Siberijoj ir kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites del Science Service, vokuoja,
puslapiu
.......................................
15c
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58
Federal
Deposit
Insurance
Kinuose. Buvo tai jo vienatine o rado paczia. Stebuklinga kuczia. jog yra apie 50,000 taip vadi
220 puslapi....................... 35e
No. 153 Trys istorijos apie Gai klis.
puslapiu ....................................... 15c
Nelaiminga karalių ir jio
Corporation
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62
ramybe ir drauge jo tolimoje Krėslas.
namu
mažesniu
planetų,
kurias
No.
175 Pasiskaitimo knygele:
No.
121
Trys
istorijos
apie
Trys
vienturte duktere. Nelabas vyras.
—s—
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- puslapiu ........................................15c Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
kelionėje o nenorėdamas kad ji Prakeikimas. Delegatai, pas grafa. galime per didžiausius telesko
No. 154 Trys istorijos apie Jo Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis
ikialbtojas.
63 puslapiu.......... 15c
butu apiplyszus, davė ja apda Užkeikta skripka. Del tu, ka keti pus matyti, daugiaus kaip 5,000 Union National Bank
nukas
Spekulantas; Kryžius prie u- (su paveikslais); Kaimiecziu AimaNo.
123
Septynios
istorijos
apie
na antra karta apsipacziuot. Pikta
ryti ir sziadien džiaugėsi kad Onuka. PREKE 25c.
isz kuriu, buvo rasta nuo pra KAMPAS MAIN IR CENTRE ST- Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus navymai; Eiles; Kokeis budais apga
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene lapiu ............................................. 15c vikai apgauna žmonis; Prietarai ir
jo keliones drauge vela iszrodo
džios paskutinio szimtmeczio.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.B
MAHANOY CITY, PA. į lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- No. 155 Puiki istorija apie Sza- Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu
MAHANOY CITY, PA.
kaip
nauja.
.
Su paprastais devyniais plą" i rerrwiFWir in ir
------4.------U
----fojms.
45 puslapiu,..........15c kįaas nedora žydą. 136 pus... .25c Preke ....;................................
i^'z.
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AR KURMIS PASIRODYS AR NE ?

Žinios Vietines

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
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