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ŽMOGUS VYRAS NORĖJO
Isz Amerikos KRUVINAS
ANT BAI-SIKELIO
AUTOMOBILIU

&

ŽMOGUS 76 METU !SZUO ISZDAVE
NUSISZOVE
SAVO PONĄ

MAHANOY CITY, PA.

Wm.D. and Victor I*. Bocikowikl, FnbUshen
r. <T. Bocikowskl, BAIKI.

Isz Visu Szaliu

U. S. A.

50 METAS

EUROPA
PANIEKINA
HITLERĮ

KURIS APVOGĖ MOTERE. O MOTERE SKALBIAMA ANT KAPO SAVO PIRMOS
KURIS NETEKO
CZEKO-SLOVAKIJA
PACZIOS.
PACZIULES.
MASZINA.
KAIPO JVDOSZIU.
Rockport, Me. — Laike kada
ŽUVO
Mare Purnell ėjo namo nuo sa Wilkes-Barre, Pa. — Tarp Berlin, N. J. — Gulėdamas' Allentown, Pa. — Morris
vo drauges, paregėjo ant kelio Henrikio Derringer ii- jo pa ant kapo savo pirmutines pa-: Tripton neteko savo mylimos HITLERTS UŽGRIEBĖ 81 KURIS NEDALAIKE SAVO
PRIŽADEJIMA.
važiuojanti žmogų ant basike- cziules kilo žandinis argumen ežios su perszauta krutinę, 76 pacziules, per savo szuni, kuria MILIJONUS DOLERIU.
PO TAM PATS SAU ATĖMĖ lio. Buvo jau beveik tamsu. Vatas ar jis nusipirks sau automo metu Elmer Peacock, likos su-' labai mylėjo ir kuri dabar nuo
London, Anglija.,—■. Anglija
GYVASTĮ.
žiuojanczio vyro veidas buvo biliu ar ji nusipirks skalbiama rastas negyvas, per graboriu, o jo jeszko persiskyrimo. Prie- DAUG ARESZTAVOTA.
ir kitos Europiszkos vieszpavisas
kruvinas,
kraujas
tekejo
revolveris
gulėjo
szale
lavono.
1
zastim
to
atsitikimo
buvo
ta:
maszina
kad
sau
palengvint
na

tystes atszaukineje savo amba
Shamokin, Pa. — Buvusis
jam isz ausu ir veido. Pamatęs mini darba, na ir tas buvo prie Jo likusi naszle,.su kuria buvo Motere mane kad jos vyras bu- Pragas.,— Hitler’is ana die sadorius isz Vokietijos, kad
burdingierius Charles Billman,
na nurijo visa Czeko-Slovakija
45 metu, kuris radosi, trys mo motere sustojo prispirdamas ja žastim susipeszimo ir sukruvi apsivedes keli metai adgal, pa-lvo pasekmingu 'biznierium pa-| kuri dingo isz svieto, ir dabar Hitleris nedalaike savo pri
tai adgal, ant burdo pas Mrs. kad jam atiduotu pinigus ko ni mo pacziules nosies ir iszmu- sake kad jis nuėjo net penkes kol iszsidave jo “biznis” kuom randasi ' po padu Hitler’io. žadėjimo, kad daugiau ne kisz
kius prie saves turėjo. Motere! szimo keliu baltu dantuku. Mo mylės tolumo in Magnolia nak- jisai tikrai užsiiminėja. Ana
nosies in mažus sklypelius ir
Yutica Schroyer, 53 metu, ana
jam atidavė du dolerius ir 40! tere apskundė savo prisiegeli ties laike kur radosi kapas jo diena kada motere iszejo in Džiaugėsi gyventojai tojo skly
juos
neužgriebinesAnglija pri
diena atejas pas ja, paleido in
centu.
Sukruvintas žmogus ir užvede teismą ant persisky- pirmutines paezios. Peacock J miestą su szunim, tasai pribe- po tik trumpa laisv'ia, bet szia žada kariauti ateiteje priesz
ja tris szuvius isz revolverio
atėmė nuo jos pundeli kuriame rimo kuri ir aplaike. Negana'dirbo ant Readingo ir Pennsyl-'ges prie stovinezio ubago su il- dien yra mirusi. Hitler’is teip- toki pasielgimą Vokietijos,
nuo ko motere mirė vėliaus ligi apžiojo ir Czekija ir Mora
gon'buteje. Bnrdingierius i-sz- turėjo kėlės mergaites szlebu- kad Henrikis neteko pacziules vanijos geležkeliu per daugeli ga barzda, pradėjo linksmai lo- vija. Hitler’io -slapti agentai jaigu ateitoje Vokietijų užgriekes kokias gavo nuo kaimin- bet da turės atsedet kozoje apie metu.
Ii ir szokineti apie ubaga ir
girdes kad jo gaspadinele buvo
bines mažus sklypelius, kaip
kos, -suplesze jas ant szmoteliu keturis menesius.
glaustis prie jo. Szunio pasiel- aresztavojo daug patriotu, ku tai padare su Czeko-Slovakije
susineszus su kitu vyru, buvo
NESULAUKE PASZIALPOS girnas labai nustebino motere. rie pasiprieszino priesz užgrie kuria sudraskė ant szmoteliu.
jai la'bai užvydus. Po tam pats ir apsiriszo sau galva po tam
ABUDU NUSIŽUDĖ.
I Toji “capt” ubagui už barzdos bimą ju tėvynės. Hitler’is pa
szove kelis sykius isz revolve PIRMUTINE PATI GERIAU
sau paleido szuvi in krutinę ir
liepė -savo kareiviams iszczys^- Amerikas teipgi paniekino pa
rio in ora kad iszgazdinus ja ir SIA, SAKO PERSISKYRES
Philadelphia,
Pa.
—
Neaplai-'ir
nutraukus
pasirodė
kad
tai
dabar randasi mirsztancziam
sielgimą Hitler’io, kuris kernuvažiavo toliaus. Motere praVYRAS.
ky darni paszialpos ir pabaigia jos mylimas “biznierius” ku tyti visus bankus ir ana diena szino sukėlimą dideles kares apadėjime ligonbuteje. Motere
iszveže isz Czekiszku banku
nesze apie savo nepaprasta at Philadelphia. — “Vyrai, ne- paskutini szmoteli duonos, din ris vare ubagiszka bizni.
buvo naszle su keturiais suau
daugiau kaip 81 milijonus do teiteje. Vokiecziai aresztavositikima palicijai kurie mano užmirszkite kad pirmutine pati ’ go ir viltis gyvenimo del Frano
gusiais sūnumis.
jo 12,000 žmonių, kurie pasi
buk tai buvo kokis banditas yra geriausia ir meilingiausia. I Falk, 54 metu ir jo paezios Ali VIENUOLE MIRĖ TURĖDA leriu aukso, 16 trekuose. Apie
20 milijonai doleriu randasi prieszino priesz Vokieczius.
kuris likos sužeistas laike api- Nors jus turėtumėt ir deszimts cijos, 49 metu, kurie gyveno
MA 94 METUS.
VELA JESZKOS DINGUSIO
Kone 300 Czekiszku aficieriu
pleszimo.
paežiu tai pirmutine visados ant 117 N. Woodstock uly. Abu Milwaukee, Wis. — Sesuo Londono bankosia, kurie pri atėmė sau gyvastes. Pragoję,
MEKSIKONISZKO
stovi tau akyse ir szirdije,” — du užsidarė kuknioje, atsisėdo Noel Jeanne, 94 metu, prigulin- guli prie Czeko-Slova'kijos, bet vienam name net szeszi žydai
SKARBO.
BURDINGIERIUS PALIKO
prie pecziuko, laikydamiesi už ti in Vargszu Vienuolyną, kur Hitleriui nepasiseks juos nury
atem-e sau gyvastes, kada Vo
Norfolk, Va. —■ Susitvėrė GASPADORIAMS $13,000. taip tai kalbėjo Bert Lawrence
ranku, atsuko gaza ir taip juos perbuvo net 68 metus, mirė ti!
kuris
vela
apsipaeziavo
su
savo
kiecziai užėmė taji miestą. Vo
nauja kompanija Italijoj kuri
surado kaimynai, sedinezius be czionais Nedelioje. Velione gi KAIMYNAS NUKIRTO VAI kiecziai kas dien daro kratas
pirmutine
paezia,
Minnie,
su
Philadelphia,
Pa.
—
Prastas
yra jau szeszta, jeszkoti paskandyto Meksikoniszko skar- darbininkas, 74 metu amžiaus, kuria buvo persiskyres 20 me gyvasties. Už puses valandos mė Landorthe, Francijoj, 1845 KUI GALVA, KAD ATIMTI po namus jeszkodami amunicij
atėjo gromatneszis palikdamas mete. Laidotuvėse senukes da
os ir gi aklu Tuketaneziai isz
NUO JO PINIGUS.
l:o arti czbonais, kuris prigulė Williamas Maurer, kuris mire tu. Ant svodbos buvo ju vaikai
porelei laiszka su paszelpiniu lyvavo daugelis vienuoliu ir ku
ir
anūkai.
Lawrence,
10
metu
pas
William
Breitmeyer,
134
E.
120,000 žydu isz Czekijos, Mo
jo prie Meksikos ciesoriaus
czekiu bet jau buvo už vėlai. nigu nes buvo jo seniause vie Karneshti, Rumunija. — Ūki
anūkas,
sugadino
tėvuką
su
Mentor
ulyczios,
paliko
jiems
Maksimilijono, vertes kone du
ninkas isz kaimelio Niamzu, ravijos ir Slovakijos slapstosi
Falk likos praszalintas nuo nuole szitoj valstijoj.
milijonus doleriu sidabre, auk 13 tukstaneziu doleriu už ju ge bobute, kada karta jie atsilan
Sobla Azaplar, iszsiunte savo pas savo tautieczius, po kaimus
darbo keli metai adgal, isz bakė
pas
savo
sunu.
Lawrence
tu

ra
szirdi.
Motere
pasakė
kad
se ir žemcziuguose.
ir tolimus miestelius. Trirni
da pardavė savo laikrodėli ir MOTERE KURI BUTU UŽSI- 16 metu sūneli in artima kaima
Nerikai tankei stengėsi isz- Williamas atėjo pas juos 19 me ri 59 metus o jo motere 49 me
su szimtu doleriu kad užmokė szimtams Žydu pasisekė .perei
kitus szmotelius rakandu ir jau
tas.
VALGIUS
ANT
SMERT
tu
adgal
būdamas
vargingas
gauiti taji skarba isz paskandyti per rubežiu in Lenkija.
daugiau nieko nepasiliko ant STEBUKLINGAI ISZGIJO. tu skola savo dedei. Vaikas
to laivo “Merida” kuris nuėjo žmogelis kuris neturėjo darbo
pardavimo. Ant galo nieko dau Kansas City, Mo. — Darata eidamas keliu susitiko su kai KŪMAI PAMĖTĖ KŪDIKI,
ant dugno mariu Gegužio me ne pinigu ir praszesi kad ji pri RADO $4,000, APLAIKE DO
giau jiems nepasiliko kaip už Barber, 20 metu, pati • WPA mynu Leovu Suczava. Kada KURI VEŽE IN KRIKSZTA.
VANU VIENA DOLERI.
nesyje 1911 mete, bet isz prie imtu nes neturėjo kur pasidėt.
baigti taji varginga gyvenimą darbininko, sziadien laiko už jie prisiartinejo prie kaimo,
žasties nemalszaus vandenio Susimylėjo gaspadorei ant jo Clarinda, Iowa. — “TeisinBendzic, Lenk., —■» Kalenik
ir abudu sziadien silsisi po že stebuklą savo stebuklinga iszgi- kaimynas netikėtai užklupo
lyg sziai dienai nepasiseko ji ir nuo tojo laiko buvo kaip vie gysta užsimoka” bet ne visa
ant
vaiko,
permete
ji
ant
kelio,
Tarenka
ir Edvoka Medvi-dienas isz ju.
dos, kaip persitikrino apie tai me be jokiu žemiszku vargu ir jima nuo ligos kuri ja butu iniszgauti.
ir baisiai sumusze, da pusgy ne, veže kūdiki in krikszta.
Velionis neturėjo jokiu gimi Charles Borden, darbininkas, kentejimu.
varius in kapa. Dvi .sanvaites
viu! nukirto galva, po tam la Priesz i-szvažiavima, tėvas kū
adgal likos atvežta in ligonbuPIKTA DVASIA NEDUODA niu, gyveno paezedžiai, dirbo kuris surado keturis tukstanvoną paslėpė krumuosia. Dė dikio džiaugdamasis savo pir
kada turėjo darba bet niekas czius doleriu maisziukyje ant 20 MENESIU KŪDIKIS RU te. Motere valgydavo be palio
VAIKAMS RAMYBES.
KO PYPKE IR CIGARUS. vos ir butu užsivalgius ant dė nesulaukdamas vaiko ne pi mutiniu šuneliu teip paviesziGirdler, Ky. — Hilbiliu kai nedasiprato kad jis turėtu kiek plento važiuodamas namo. Tei
nigu, nuėjo pats pas vaiko tę no kumus, kad tiejei nepatemisingas žmogus sugražino pini Kansas City, Mo. — Norints smert, daktarai nežinojo kas
melyje, kuris susideda isz keliu pinigu.
va ir tokiu budu žudinsta likos no kelionėje, kad kūdikis din
gus del szerifo, paduodamas Dovy dūkas Bailey turi 20 me jai kenkia ir negalėjo iszgydyt.
szimtu gyventoju, nuo kelįu
atidengta. Palicija pribuvo ir go isz vežimo. Galima sau perdienu baisei nerimauja isz prie NUŽUDĖ MOTINA KAD TO savo adresa. Už keliu valandų nesiu amžiaus, bet ruko cigarus Motere kožna vakara pradėjo pradėjo jeszkoti vaiko, suras statyt baime kurnu, kada nera
JI APSIVEDĖ ANTRU
atsirado locnininkas kuris bu ir pypke kaip senas žmogus. karsztai melsti Dievo pagialžasties apsirgimo 15 metu sū
dami jo kruvina lavona. Po do kūdikio vežime, nes nebuvo
vo
taip szirdingu kad suradejui Kūdikis pradėjo rūkyti kada bos ir ant galo Jis iszklause jos
KARTU.
naus vargingos naszles kuris
tam aresztavojo žadintoju pas ka vežti in krikszta. Kiti va
likos apipainiotas per “pikta Cedar Lane, Md. — Sapnuo pinigu padovanojo viena dole sėdėdamas ant tėvo keliu karta karszta malda.
kuri surado da 80 doleriu, kas žiuojanti in miestą patemino
dvasia” kuri kankina baisiu damas kad jo mirusis tėvas pri- ri. -— Ar užsimokėjo teisingys- paėmė pypke isz tėvo lupu ir Motere valgydavo daugiau iszdave jo kalte. Sudas nubau ant kelio k^ki tai pundeli, atpradėjo rūkyt ir nuo tos dienos kaip 20 sykiu ant dienos ir su
budu savo auka. Kada vaiku spyrinejo ji ant atėmimo gy ■ta?
dė ji ant pakorimo.
riszo ir pamate jame gyva kū
valgydavo tiek kad galima bu
nepaliove rūkyt.
tis atsigula vakare in lova, tuo- vasties savo motinai, kuri ant
diki.
Pasivijo kumus ir inteike
tu iszmaityt deszimts žmonių
jaus jauczia baisius skausmus ru kartu apsivedė kelis mene SURASTA NUŽUDYTAS
KARISZKAS PADĖJIMAS jiems pamesta kūdiki,
KŪDIKIS.
KERSZTAS “BALTOS NE- bet vis tiek sverdavo kiek
ant viso kūno, iszduoda isz sa sius adgal, Guy Aksel, 24 metu,
EUROPOJE.
ves laukinius balsus, dejavi atsikėlė nakties laike, paėmė Stanton, Pa. — Po tiltu upe- VALNINKES” VYRUI SU priesz valgi. Už keliu dienu
KURIUOM JI GYVENO. bus paleista namo visiszkai isz- London. — Anglija, Francija,
mus ir kalba nepaprastus daly dideli mėsini peili isz kuknios, lukyje Clear Creek vaikai su
kus svetimom kalbom. Aplin priėjo prie gulinezios motinos, rado naujai gimusi kūdiki ke New York. — Feliksas Gon- gydyta. Daktarai taipgi stebi Rusija ir Amerika svarstys ko Kas Darosi Kožna
kiu budu sulaikyt Hitleri -nuo
kui dvasia meto rakandus, puo subadė baisei jos krutinę ir in- liu dienu amžiaus kuriam buvo tara ir Julija Szotak susipažino si jos iszgydymu.
Minuta
smeige
peili
in
szirdi.
nukirsta
galvele.
Matyt
jog
ne

apžiojimo daugiau mažu skly
keli metai adgal. Gyveno jiedu
dus ir kitus dalykus. Ant prapu.
szalinimo piktos dvasios žmo Ant verksmo jo 12 metu se laba motina nukirto kūdikiui drauge malszei, ji uždirbdavo
§ Kožna minuta ant -svieto
sutes,
atbėgo
kaimynai
ir
pa

galvele
kad
jo
niekas
nepažin

Bukaresztas. — Rumunija bravorai iszdirba po 350 baczpinigus o jis juos praszvilpdanes kalba ant ligonio poterius,
Kas Darosi Kožna matydama kad negales atsispir ku alaus.
V o.
atsirado nemažai ir visokiu ste mate ka pasiutėlis padare, pa tu.
ti Hitleriui sutiko 'ant jo parei
Nesenei inpuole in aki Felik
Minuta
bukladariu ir raganių bet ju už- smaukė palicija kuri uždare ji
kalėjime.
Patėvio
tame
laike
KATINAS
APLAIKE
DIDE

kalavimu ir pasidavė gervalei. — Ant kalėjimu ukiu už
sui
patogesne
mergina
ir
atszažadai ir burtai nieko negialbsaugina po szeszis svarus dar
LI PALIKIMĄ.
lo jo 'szirdis del Julijos, kuri —• Kožna minuta valdžios Moskva. — Rusija nepripati vaikui. Daug žmonių atlanko nesirado namie nes dirbo ant
žovių ir du svarus kiaulienos
New York. — Katinas vardu dažinojus apie tai, nutarė at- spaustuve Washingtone isz- žy-sta Hitlerio užgriebimo Czetaji nepaprasta ligoni o ir keli nakties.
kas minuta.
“Tommy” staigai pasiliko tur kerszyti Feliksui už apgaudi spaudina po 56 lapus pasztiniu ko-Slovakijo'S.
daktarai ji tyrinėjo bet nežino
DAUGIAUSIA ŽMONIŲ tingu miaukiu nes jo poniute, nėjimu. Ar norėjo ji nužudyt? ženkleliu (stemps), ant kožno Paryžius. — Premieris Dala- —Nuo elektriko kyla ugnes
kas jam kenkia.
lapo randasi po szimta ženkle dier iszszauke 125,000 kareiviu kurios padaro bledes žmoniems
MIRSZTA AMERIKOJ NUO Mrs. Louise Bayer paliko jam — Ne!
SZIRDIES LIGOS.
ant apgynimo ir prigialbejimo po 60 doleriu ant minutos.
ant jo užlaikymo nuo 5 lyg 50 Npejo ji ant palicijos, apsa liu arba stempu.
NESUTIKIMAS VEDUSIOJE
Washington, D. C. — Sura- tukstaneziu doleriu, pagal isz- kė apie nedora pasielgimą savo — Kožna minuta yra pa mažiems sklypeliams jeigu pa
POROJE.
—- In viena minuta Pana
Buffalo, N. Y. — Franas Ma- szo bjuras aiszkina buk 1937 pildyma jos palikimo del tuju “draugo” kaipo apsakydama dirbta po szeszis gazinius pe- reikalaus nuo Franci jos pagialmos kanalo pumpos iszpumbos.
cejauckas, 53 metu, susibaręs mete mirė Suv. Valstijose 346,- kurie katina prižiuręs. Velione apie savo gėdinga gyvenimą. czius Amerike.
puoje po 18,000 galonu van
su savo motere, perskele jai 401 ypatos nuo szirdies ligos. taipgi neužmirszo palikti pui Jis ja priversdavo kas diena ei —! Amerikoniszki ūkinin Berlinas. — Hitleris su-gryžo
dens.
pakauszi su plaktuku nuo ko ji Antra liga yra vėžys, nuo kurio ku palikimą del apleistu vaiku ti ant ulycziu kur prikalbinda kai (farmerei) uždirba 600 do namo -sveikinamas per tukstan—• Fabrikantai krakmolo
mirė ant rytojaus o pats iszszo- taji meta mirė 144,744 ypatos. ir kitokiu mielaszirdingu in- vo vyrus ir parduodavo savo leriu ant tabako in tiek laiko czius žmonių kaip kokis cieso
iszdirba
kas minuta po 2,000
rius
po
laimėjimui
dideles
kakiek
jums
eme
perskaityt
szita
kuna
o
jis
už
tuos
pinigus
tu

ko per Įauga nuo ketvirto laips Viso Suv. Valstijose 1937 me- staigu. Viso ji paliko 400 tuks
*te
mirė
1,450,427
ypatos.
svaru krakmolo.
rėdavo gerus laikus...
straipsneli.
__.
taneziu doleriu.
nio ir mirtinai susižeidė.

BUVUSIS BURDINGIERIUS NUŽUDĖ
GASPADINE

‘‘SAULE’’

Tokis, kad kiaule užgema
kiaule ir pasiliks lyg smert MAŽAS
kiaule o žmogus užgema žmo
KANKYTINIS
gum bet po tam tankei pasilie
LIŪDNAS GYVENIMAS SIEka kiaule. — Ar ne teisybe?

MAHANOY CITY, PA.

želiu kuris grasina po visa ap
kai siunsdavo gyvulius, daržo
linkine.
vinius produktus ir kitus, pa
' Taip sau kalbėjo Henrikis,
dirbtus tavoms ir geriausi isz
kuris in szita aplinkine sugry
ju laimėjo dovanas.
žo net po deszimts metu.
Franklin Institute, 1824 m.
Aplaikeme laiszka isz Lietu
RATELIO SU KURIUOM
v Vos isztare tuos žodžius kad
padidino dalyviu skaitliu kuo
vos nuo musu skaitytojaus ku Nelaimes atsitinka ne tik ant PASIELGINEJO ŽVERsztai jo pageidimas ir iszsipilmet pakvietė iszradejus ir mok
ris raszo bule Lietuvoje užėjo ulycziu ir kitur bet daugiausia
ISZKAI MOCZEKA.
ęle. Isz krumu iszszoko barzdo
slininkus dalyvauti parodoje
tikras “Ubagu Stailas.”
ir namuose, kaip parodo suraIsu ju iszradimais. Sykiu su inti razbaininkai su atkisztais re
Norints Lietuva yra sziadien szas nelaimiu nes praeita 1938 Lodžius, Lenk.,— Ana diena
volveriais o norints viena jis
dustrialiszkais produktais, gra
Republikoniszkas sklypas kur meta daugiau atsitiko nelaimiu užsibaigė teismas moezekos,
— Iszpanija yra nepaprastu padėjo ant žemes bet kiti pri- Sziu metu Vasario men., Auk žiosios dailės veikalai irgi pa
neprivalo rastis ponu ne jokiu namuose ne kaip ant ulycziu. kuri baisei p-asielginejo su sa
nutraukė ji nuo arklio ir sinio
f
Varto Tarptautiszka Pa rodyti parodoje, vėliaus pridė
sklypu, — atsiliepe Henrikis szokia
!
ten aristokratu bet žmones da Tokiu nelaimiu praeita meta vo po-suneliu, septynių metu
jo kojas ir rankas.
iroda (Golden Gate Internation ta nuveikimai apszvietos dir
White in save, vaikszezioda- suriszo
:
vis bueziuoja rankas vieni ki buvo daug .kuriose užmuszta Dobrusziu, kuris buvo tikru
—
Užmuszkim
tąjį
prakeik; Exposition), tapo atidaryta, voje, mediciniszkoj ir kitose
al
mas po maža kaimeli prie Sier
tiems, 'kloniojesi bile kokiam net 32,500 ypatų namie. Viso kankitiniu nedoros moezekos
■
tikslui padarytoje vietoje dirvose.
ra Marena. — Kalbėjo man ta szuni, —paszauke vienas isz tam
nusiuseliui virszininkai ir už kiu sužeidimu buvo net 4,74.0,- ir nuo dvieju metu paliovė aug
ant
salos
isz 400 akru viduryje Pirma tarptautiszka paroda
;
žmones jog Iszpanijoj randasi razbaininku.
ėjo visur paprotys neszioti laz 000 ypatų. Kokia tame priežas ti visai. Per keturis metus Do'
Francisco Bay. Szita paro- i buvo surengta 1853 m., New
daugelis visokiu razbaininku — Ne taip greit, mano drau- Pan
dele: ponai su lazdelėms, uba tis? Sztai, slidžios grindys, da jruszas gaudavo muszt isz ry,
ge,
—
atsiliepe
antras.
—
Jisai
čia paminės keletą svarbiu in-įYorko mieste, vietoje kur sziabet lyg sziam laikui da ne vieno
gai su lazdelėms ir t.t. Gerai lykai palikti ant trepu, negerai :o, ant piet ir vakare, ir da ne-1| nesutikau. — Heilo! kas czion iszrodo ant Angliszko o visi vykiu, pirmiausia, pastatymal(]jeil stovi Bryant Park. Paroda
butu kad intaisytu sau po krep- padėti karpei ai, elektriko vir gana to, moezeka pagriebdavo taip skubina prie manes.
Anglikai yra turtingi žmones San Francisco-Oakland Tilto, atidarė prezidentas Pierce.
szi o paredas butu pabaigtas — vutes guliriezios ant grindų ir vaikuti už kojų ir mesdavo in Ir paregėjo koki tai Iszpana tai gal už szita gausim gerai tai savo ruszies yra puikiau
Apart Jung. Valstijų, Didžio
visi su lazdoms ir krepszeis — panaszios priežastys. Apsižiop- siena o verkt ir pasiskųst nebu nusileidžiant nuo kalno prisiar aukso.
sias inžinierystes pastatymas; sios Britanijos, Vokietijos ir
ubagai.
linimas namuose yra priežastis vo kam. Karta moezeka ji me tinant prie jo bet pakol turėjo Razbaininkai nuvede savo •'' Clipper’ ’ laivu regulariszka Belgijos, dar kitos mažesnės
Dabar tieji, kurie neturi už daug mireziu todėl saugokitės te po stalu, paliepdama jam at proga nusileist, koja jo paslydo auka in tankia girria tarp kal perskridima Pacifico Okeano
tautos dalyvavo su industriaka nusipirkti lazdeles, ketina ne tik ant ulycziu bet ir savo sikeli, ibęt vargszas neturėjo ir su trenksmu puolė žemyn su nu kur radosi visa banda raz oi u su paczto perneszimu; ir liszkais produktais ir daile.
siunsti savo “atstovus” in namuose.
jau pajiegu nes jam moezeka debesiu dulkiu.
baininku. Henrikis atsiminęs iszsivystijima ‘‘hydro-electric’ Daug didesne tarptautiszka
iszlauže koja. Ant galo likos Henrikis pribėgės prie nelai apie kryželi akyvai temino ar projektu milžiniszku elektrisz- paroda buvo laikyta PhiladelAmerika kad “kalektavotu au
kas” ant nupirkimo lazdelių Labai tankei atsitinka kad nuvežtas in ligonbute, kur po mingo geide jam neszti pagial- nepareges kur vado razbainin ku jiegu vakariniuose' kalnuo phijoj 1876 m., atmintyje 100visiems tiems kurie neturi litu mirus tėvui ar motinai ant už- dvieju menesiu daktarai sugy ba bet nelaimėje nusistebėjo ku. Sztai isz krumu iszejo se, ypatingai Boulder, Bonne metinio apvaikszcziojimo Ne
ant nusipirkimo sau lazdeles. klausymo vaiku kur yra tėvai dė koja, o kada sugryžo namo,’ nemažai kada paregėjo jog ta augsztas vyras szaukdamas: ville ir Coulee Dam.
priklausomybes Deklaracijos.
Jau czion Amerikoj už daug gimė, kad butu galima patal kanczios vėl prasidėjo isz nau sai Iszpanas, kada nusileidine- — Draugai, kelkitės! Esame Pat pabaigoj Balandžio men., Czia parodyta produktai žemes
pribuvo tuju “Lazdiniu Amba pinti in laikraszti žinute apie jo. Ant galo vaikutis pa‘ jo nuo kalno turėjo ilgus žilus apsiaubti kareiviais. O kas ežia tikima atidaryti vartus New ir kasyklų, iszdirbyscziu ir dai
sadorių” kurie renka Ameriko- ju mirti, tai atsako: “ai dont bėgo pas teta, kuri dažinojus plaukus ir barzda o kada prie do paukszteli suemet ?
Yorko Pasaulines Parodos. Pa lės, ir fa paroda perstatė Jung.
riiszkus dolerukuė ant visokiu no.” Jeigu ju užklausta kiek nuo vargszo apie bjauru pasi jo prisiartino areziau, paregėjo — Nesenai suemem ji pakal roda užima net 1,216 akru že Valstijų progresą per szimtfondu.
tėvai turi metu, kur gimė, kiek elgimą moezekos, užvede teis jog tasai* pats vyras turėjo nėje o gal už ji aplaikysim mai- mes prie Flushing Meadows, ,aetyj jos nepriklausomybes.
Queens Borough, New Yorke Daugiau kaip 200 triobu buvo
broliu ir seserų paliko, kaip il mą prieszais ja ir likos areszta- trumpus juodus plaukus ir bu sza aukso.
Praeita Sausio menesi mirė gai ievai gyveno Amerike, tai vota. Laike perklausimo sū vo be barzdos. Henrikis nema Tuojaus paszokia keli razbai mieste. Vieta bus lengvai priei pastatyta ant 236 akru žemes.
Liegnitze, Vokietijoj, paliegęs nieko nežino. Matyt jog tėvai dė, vaikutis kalbėjo: “Vai mu- žai nusistebėjo taja permaina. ninkai prie Henrikio pradėjo nama isz visur. Vieta buvo Buvo atskiros triobos masžineanglekašis vardu Eden Sarke nesirūpina kad vaikams pasa sze mane labai, balsei kas tik Kada nepažinstamas sziek iszkraustinet jo kiszenius o ka klampyne, pilna balu, bet nu lijoms, žemdirbystei, sodauninkuris nuo mirties savo paežius kyti arba inraszyti in kokia jai papuldavo in rankas, spar tiek atsikvotejo ir atsisėdo o da isztrauke ziegoreli tai prie valyta, pertaisyta ir apdailinta kystei ir dailės darbams. 49 sve
gyveno nuliūdęs ir apleistas knyga kad vaikai ipaaugia ga dė in galva ir krutinę ir ne kraujas fekejo upeluku isz žai- lenciūgėlio kabojo 'sidabrinis su tukstaneziais medžiu. Tiki timos valdžios dalyvavo paro
nuo visu. O kad velionis netu lėtu žinoti isz kur ju levai pa galėjau pabėgti nes mane! dūlio galvoje, paregėjo jog bu kryželis kuri užtemines ju va ma, kad net 50 milijonu svecziu doje, daugumas isz j u pasistatė
rėjo vaiku o giminiu negalima ėjo ir kur gimė. Tėvai privalo baugino kad mane iszvirs di vo netekes ilgu žilu plauku ir das paszauke:
isz kiekvieno pasaulio kampo savo triobas. Pirmu kartu Ame
buvo surasti kad jiems atiduo apie tai neužmirszt ir vaikams dėliam katile, jeigu teip pada- barzdos o Henrikis akyvai žiu — Kur gavai szita kryželi ? ir kiekvienos vietos szioje sza- rikos greitas progresas vartoji
ti palikta maža grinczėle, todėl apie tai pasakyti neš' tas atei rycziau.” Sudas nubaudė ta rėjo ant jo. Tada nepažinsta — Aplaikiau ji deszimts me lyje aplankys New Yorko paro me mechaniszku jiegu ir iszsijo turtelis likos atiduotas po tyje bus labai reikalinga.
bjaurybe ant tryju metu kalė mas su piktumu užklauso Hen tu adgalios nuo tūlo razbainin da.
vystijimas greitos transportagloba gmino kuriame gyveno.
jimo. Žmonis 'isz tokios baus- rikio:
ko kuriam prigialbejau paibeg- New Yorko paroda paminės c’jos buvo pasauliui perstatyta.
Ana diena atsiszauke velio Vyrucziai, ateina bobų gady• mes visai ne yra užganadinti ir — Na, ko taip žiopsoji in ma- G kada szitoje aplinkinėje jis 150tas sukaktuves Jurgio Wa- 1893 m. Chicaga laike jos
nio brolis apreikszdamas kad ne!
iszsilauže sau koja, — atsake shingtono inszventinimo in pre- Pasauline Columbian Paroda,
pasipiktino labai priesz sudžia.1 ne, ar pažysti mane?
sapne mate brolio paslėpta tur Moterėles neszioja kelnes o
— Ne, asz tavęs nepažinstu Henrikis temindamas jam in. zidentus. Jis tapo pirmuoju apvaikszczioti ketvirta szimtJung. Valstijų ,lprezidėhtu Ba- m'ėti Amerikos atra'dinio. Dau
tą, užkasta tvdi'tolyje už namo. vyrai dabar t pradėjo naudoti
ir nenoriu žinot kuom esi. Bet akis.
Nusijuokė virszininkai tokiu szilkinius marszkinelius, taip
giau kaip 27,000 svecziu lanke
pagal mano nuomone tai dasi- — Tai asz juom esmių, kuris, landžio 30 d., 1789 m.
Pilnai
invertinti
šziu
parodu
apreiszkimu ir ant galo davė vadinamus “stepinsus”. Jeigu
ta
kryželi
tau
padovanojau
o
paroda. Kita paroda laikyta SI.
prantukad esi Iszpaniszku raz
jam rakta nuo ištubos ir su ge nežinote kas tai yra tai pa Naujas Lietuviszkas baininku persiredes ant seno už tavo geradejyste paleisiu ta. svarbumą turime apsipažinti Louis, 1904 m., apvaikszczioti
rais velinimais liepe jeszkoti klauskite savo moterių o jos
ve ant liuosjlbes. Draugai, ati. nors truputi su parodu pradžia nupirkimą (szimtas metu at
žmogaus.
■ ir iszsivystijimu.
paslėpto turto. Po gerai valan jums parodys kas tai yra.
gal) Louisianos valstijos. Ir
— Taip, esmių tuom, už ko duokit jam ka paėmėt. O dabar
eikie
tuom
takeliu
ir
daeisi
in
pirmu
kartu orlaivinis kdntesdai pasisekė jam iszkasti puo Tieji “stepinsai” yra pasiū
Žiūrėkime in Europos istoriki mane laikai o gal dabar gei
dą su pinigais bet kiek jame ti isz Szilko — taip kaip mote
di mane atiduot in rankas pali- kaima Szv. Tamosziaus o kada■ ja, kur szimtmecziai atgal žmo tas buvo laikytas.
Naujas
Didelis
Sapnorius
žmonim pasakosi apie szita at nes laikydavo parodas sanry- 1926 m. didžiule paroda lai
buvo tai apie tai niekam nepa rių, ne tai kelnaites ne marszcijos?
160
puslapiu,
su
daugybe
sakė nes valdžia butu juos atė kinei, ot, tik szmotelis szilko su
— Turi tame klaida, ponas sitikima, priminkie jiems jog' szyje su bažnytiniais apvaiksz- kyta Philadelphijoj, apvaiksz
nauju
paveiksliu,
iszaisamė. Kada jo jeszkojo gmino pradurku ir viskas. O gal neužrazbaininke, nes asz, būdamas ir razbaininkas turi szirdi ir’ cziojimais, tada žmones atnesz- czioti 150 in. sukaktuves Nepri
kina
visokius
sapnus,
ko

virszininkai, tasai'buvo jau din ilgio devesim trumpus andaroAmerikonu, ne esmių tokiu gali atsimoket už papildyta ge davo visokius invairiausius la klausomybes Deklaracijos ir
kius
žmogus
gali
sapnuot.
—F.B. vonus in viena vieta. Netik vi 1933 m. Chicagoje, pradėta
gės isz tos aplinkines. Dabar kus, kaip Skoczmanai, su nuo
žmogum idant žmogų sužeista radejyste.
Knyga
puikiai
drucziai
virszininkai vienas kita keikia goms kiszkoms...
sokį ranku darbai buvo paro “Century of Progress” paro
apdaryta, kietais audekli- atiduot palicijai kuris negali
kad 'buvo tokeis kvaileis.
dyti bet dalyviai mainydavo da, kuri pažymėjo Chicagos
neis apdarais. Preke su savo apsigint.
savo tavoms už jiems reikalin miesto 100 gimta-dieni. Abiejo
Sztai keli prilyginimai apie
— Tai tu Amerikonas, ka?
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
ANT
GAVĖNIOS
Cesara Jayrud, isz Karnein moteres kurie yra gana akyvi
gesnius. Jau Anglijoje pradžio se parodose mokslas, daile ir
Na tai gerai. Tai prigialbek
valdžia rankon ėjo su industri
Turkestano, patogi ir mokyta del visu:
man nelaimėjo ir nuveskie ma GRAUDUS VERKSMAI ar je 12to szimtmeczio randame
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
ja, amatais ir žemdirbyste. Pa
moterele, sumanė kad jos leng- Motere yra panaszi in vande
ne prie kliosztoriaus Szv. Jono ba Pasibudinimas prie Apmis- parodas. Ant kontinento pasekMahanoy City, Pa.
saulines parodos tapo apszvievatikei gimines reikalauja ap- ni — Dirstelek gilei o pasiskano tonais jau duosiu sau rodą linimo Kanczios Vies., Jezuso mingiausios parodos buvo lai
tos insteigos ir netik instru
ezvietos, nutarė užvesti fenais dysi.
nes pats negaliu eiti nes iszsi- Kristus©. Knygute reikalinga kytos Vokiecziu miestuose.
mentais iszdestyti amatu isZsinekurtuos pagerinimus o ypa- Motere yra panaszi in auto
laužiau sau koja.
ant Gavėnios. Pagal senovisz- Priesz pasaulini kara, pasek- vystijima. Augmeniai parode
tingaj užbėgti pardavinejima mobiliu — Noringai sutinka
Henrikis nuvede razbainin- ka būda, ............................. W mingiausios kasmetines paro
kaip žmogus valde žeme. Czia
NAUJA
MALDA-KNYGA:
maži/t mergaieziu in nelaisve ant kehu pasažieriu.
ka prie paženklintos vietos. O STACIJOS arba Kalvarija dos buvo laikytos Leipzig, Vo
žmogus mate istorija plieno ir
del turtingu Turku.
kada nepažinstamas užszvilpe Viesz., Jezuso Kristuso,.. .10^ kietijoje, Lyons, Francijoj ir
Motere yra panaszi in parka “Jėzus
kitu metalu, aliejaus, vatos ir
Gimmes iszgirde apie jos už nes in jos szirdi veda deszimts
ant sidabrines szvilpynes, isz Maldele Arcibrostvos Szv. Nijny Novgorod, Rusijoj ir jos
mineralu.
Ir kiek nuveikta me
Mano Pagelba
manymą nutarė kad motere yra bromu.
krumu iszszoko penki barzdo- Veido Viesz. Musu Jėzaus 4-nritrauke dideles minias žmodicinoj, physiologijoj, chemi
netikęle ir bedieve ir sumanė ja Motere yra panaszi in gitara1 Gyvenimo, Vakare
cziai su arkleis veždami vieną Kristaus, ............................ 10^ niu.
joj, bacteriolOgijoj ir kitose
.Mlė
nubausti. Akyse jos vyro nes bile kokis asilas atsisėda
juoda pabalnota arki i ant ku Trumpas Katekizmas, pagal Pirma paroda kurioje szalies
dirvose. Speciales trioir Mirties Valandoje” rio sužeistas razbaininkas už iszguldimas Kun. Pilauskio, su žmones siuntė savo produktus mokslo
ir mažo kūdikio subadė ja ant prie jos ir įbarszkina.
bos
buvo
pastatytos del modersmert peileis, užduodami nelai Motere yra panaszi in lokosėdo. Jo draugai nemaloniai nekurais naudingais padėji buvo laikyta Paryžiuje 1789 m.
Yra tai vardas Naujos sznairavo ant Henrikio jog ra mais, ..................................10$ Bet pirma tarptautiszka paro niszkos transportacijos paranmingai daugiau kaip 50 mirti motiva. Vienas inmeta in ja
da buvo laikyta Londone 1849 kumu. Federate ir valstijų per
nu žaiduliu ir kožnas isz žadin juodus deimantus o kitas valdo Malda-knyges Krikszczion- dosi drauge su ju vadu.
W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
m. Nuo tada labai daug tarp- statė valdžios bizni ir tautos
toju laike tai sau už garbe kad jos bėgimą o ji traukia da kita. ims Katalikams, su maldo
— Sztai už tavo gera szirdi
MAHANOY CITY. PA.
mis ir pamokinimais ant visu paimkie szita sidabrini kryželi
tautiszku parodu laikyta be vedima. Pirmu kartu pastan
prisidėjo prie užmuszimo ‘ ‘ be
veik visose Europos sostapyle gos buvo padarytos parodyti
dieves. ’ ’ Trys gimines likos nu Gal seniause motere Meksi metu ir kiekvienam reikalui ant atminties, — tarė razbai
darbais ir kultūroje kiek immisė.
teisti ant suszaudymo o kiti ap- koj yra “La Abuelita de tas! priderinta su giesmėmis.
ninkas nusiimdamas puiku
grantai prisidėjo prie inkurimp
laike daugeli metu kalėjime.
kryželi nuo kaklo. — Gal tau NAUJOS MIKALDOS Eiffel Tower (Boksztas), Pa
Lavanderes” kuri susilaukė'
592 Pus., Labai Dideles
ryžiuje paliktas nuo 1889m. pa szios szalies.
Taigi, tukstaneziai tokiu “be puikaus amžiaus 118 metu ir da
kada bus reikalingas jeigu vė
KARALIENES
Litaros, teip kad visai
saulines parodos tame mieste. New Yorke ir San Francisco
dieviu” likos sudeginti ant lau sziadien pati užsidirba ant duo
la kada Sueisim. O kad sau vė
nereike
akuloriu.
Grą

Ta
paroda apvai'kszcziojo Fran- parodos žada pervirszyti visas
žu arba nukankinti baisia mir- nutes dirbdama skalbinyczioje.
linai pasimatyti «u IšzpaniszPRANASZYSTES
euzijos revoliucijos szimimeti- lėrmesnes pastangas ir visas
žais apdarais.
Preke
czia senovės laikuose o toki Jos vardas ant Lietuviszko
kais razbaininkais tai sziadien
kitas Amerikos parodas, su ju
tiktai
$2.00.
turėjai gera proga su jais suei Yra tai stebėtina knvgute nes ni apvaikszcziojima.
“geri krikszczionys” kokiais reiszkia: “Mažiule bobute skalti. Pasilik sveikas! Ir nujojo vi joje randasi daug teisybes ir Kada žmones atvyko Ameri- industrialisžkais, apszvietiniais
yra tosios moterėles, laiko tai binyczios”. Motere nereikalau
Labai
paranki
knyga
del
jau daug atspėta kas buvo kdn isz Europos jie su Savim at ir dailės skyriais. Netik tos pa
sa gauja in kalnus.
už garbe kad ja nukankino ir ja ir nepriima nuo niekeno pa*
#
*
pranaszauta, ir toliaus tos pra- sivežė pripratimą laikyti vieti rodos iszdeštyš kas praeityje
mano kad patiko Dievui.
gialba nes pati užsidirba ant tu kurie turi silpnas akis,
nes
beveik
nereikia
akuloriu
— Na, tai mano giliukis. Isz- naszystes pildosi. Prisiuskite nius parodas pagerinimui pra nuveikta bet bandys nupieszti
saves.
skaitant szia knyga.
tikruju pabludau kele ir kaip 25e. stempomis o gausite pei mones. Czion papraseziausibs rytojaus paveiksią. —F.L.I.S,
Gal sekantis prilyginimas bus
* * *
parodos buvo žemdirbiszkos,
geras del nekuriu žmonių:
rodos szita vieta yra tinkama paczta.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
kurias
surengia apskrieziai ir
’ant suėjimo su garsingu IszpaKokis yra skirtumas tarp
Skaitykite “Saule”
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
Skaitykite “Saulė”
liiišžku razbaininku Pedro Gonvėliaus valstijas. In jas ukininžmogaus ir kiaules?
# * *
MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt

Razbaininko

Amerike

SAPNORIUS

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

sojo.
atsiliepe vėl Jankus ir visiems mus. Daugiausia rėkavo patsai ža, pilka debesyt i ?
-— Ne.
— Eina Bimbalus -— praszne- pamojo su ranka. — Nesijudi maluninkas Jankus.
ko linksmai — asz mistini kad nate, ka, s'kuduriai! ūkininkai, — Janke! — atsiliepe szvel- — Na tiktai žiurekie, po
Nesi j u d i n ate? niu balsu. — Janke!.. Janke! szimts milijonu, debesukas patam burns velnias in laukus jau samdininkai!
Apsidairęs atsiliepe:
UŽ ŽMONOS UŽMUSZIMA,
Jam paszaukus tuojaus atbė isznesz... Rifke, kaip jam ateis, ka?.. na, tai asz, asz Jankus, Maluninkas galop jo szauks- naszus avino ragui...
'
NUBAUSTAS
TIK 4 METAIS
jma
iszgirdes
atsisuko.
— Ai matau, matau, ny, kas?
duok czerkus sznapso... Alan la maluninkas ant maluninku! asz
go Moise.
— Kas tenai mane szaukia po — Tai tik isz to debesuko pabai norėtai kad jam tuojaus, užpirksiu! eikime!
KALĖJIMO.
— Tat e?
— Klausyk tu, Moisele, bėg sziadien, pas Jankus nukeliau Vyrai sujudo ir visi pasiren szimts... bombų! — atsiliepe' s i darys vejas.
Vabalninko dvare ir valscz.,
inė tu tuojaus in anam kaimu tu ba man ant pagalvius nepa gė eiti. Jankus nulindo kam ,lankus, artindamasis prie lan — Kuomet jam bus ?
per Žoliniu atlaidus, pernai,
pas Bimbalus ir pasakyk kad dėsi ramius gaivus ir negalėsi pan,- palytėjo ten koki prie sie go —• tai tu, Sruliau? Ko norė — Kuomet? Kada pusiaunak.i
| pilietis Tamoliunas prisidirbo
tyj, kuomet pirmi gaidžiai už-j
I naminio alaus po tam susi
jam netrukus pas man ateitu... miegoti kol nežinosi kad tam nos daigia ir malūnas taip susi- jai?
Srulius
stebuklingai
nusikrate
kad
vyrai
ko
nesugriuvo
giedos!.
.
mano
malūnas
turi
gera
malu

Moise paszoko ir .tuojau Srukvietę. daug svecziu to alaus
ninkas, tam mandrus Jankus ir staiga, sparnai ir viduj visasj szypsojas su nusižeminimu mal —- Iki pusiaunakeziui malū
liui isz akiu isznyko.
gerti. Vaiszinos, visi gere, o
davo:
nas
stovės?
—
paklausė
persi

bildesis
sustojo.
kuriam
žino
malūno
visokius
Dabar Srulius save raminda
Vienojo apygardoje kard parte kaip alų iszgere, galvos apsvai
— Jėzau Kristau — suszuko — Jankus, tau iszeik ant va gandęs Srulius.
mas paežiai toliau pasakojo: norus.
go. Neblaivi būdami pradėjo
padare,
landytes...
vienas
žodukas
tau
Maluninkas
pasižiurėjo
jam
vienas
vyru
—
jau
maniau
vis

Atsirėmė
su
alkūne
in
kelius
—Bimbalus man vakar sake
vaidytis ir mu’sztis. Švecziai
Ir baisi pekline pasidaro,
pasakysi...
in akis.
ir jam visada man pasakojo ir, artinantis Bimbalui vis ar- kas truksiant.
vaidijosi
tarpusavy, TamoliuBuvo tai ant naudos bažnyczios
Tai
pasakęs,
pasitraukė
nuo
—
Na,
tiktai
parokuok
—
kal

Jaukus
iszejas
-laukan
pasi

cziau,
nuduotai
pradėjo
liūsti,
kad asz tam Jankus imeziau už
Ant kurios susirinko garsios nai irgi muszes tarp saves. Ta
žiurėjo in Sruliaus grinezia. lango ir palei kareziama lauke. bėjo isztiesdamas ranka vėl ton
maluninkas... Kad tu girdėtum nulenkdamas galva žemyn.
moliunas savo žmona taip
pijonyczios.
pusėn, kur pilkas debesukas Kaip tik guoges paragavo, i smarkiai sumusze ir jos galva
ka jam apie Jankus pasakoja, — Tam malūnas; tam malū Srulius tuotarpu prie grinezios Buvo visas baimes apsėstas.
ka jam szneka... Bimbalus del nas — stenėjo — gevalt, kiek sėdėjo ir dairėsi aplinkui. Jisai Durys su ’trenksmu prasivė mirgėjo — tiktai žiūrėk, tas de Tuoj ėmėsi už darbo savo, • .sudaužė, kad ji nugabenta įn
.Jankus yra ten kokius pirszlius jam mano sveikatos suede... neužmirszdavo ir in savo malu rė ir iszlindo diktokai užsige besukas turi augti, augti, už O galybe, baisi musztyne buvo, Panevėžio žydu ligonine antra
augti! bet taip...
ar kumus bet jam teisybe kal Rifke tuotarpu nuo jo pasi na tankiai pasižiūrėti. Jankus rės Jankus.
Kad ne vienas pusėtinai gavo, diena mirė. Apygardos teis
— Kaip szneki, paežiam ne Visus in szpito'le patalpino, mas Tamoliuna pripažino kal
ba nes tai gerus burns. Tam traukė ir inejo kitan kambarin. pasižiurėjas nusiszypsojo ir, ei — Ko nori po szimts...?
Jankus, matai Rifke, tai jam Tacziaus, teszla maiszydama damas trapais žemyn, tare in Srulius mandagiai jam pra žinai ko...
Kitus iu koza nurabantino. tu ir. nubaudė keturiais metais
— Baisiai užaugs... o paskui Davėsi in ženklus ne vienam, sunkiuju darbu kalėjimo. Nu
turi tokius nuo pat Dievo dova su žingeidumu temijosi, kaip einanezius paskui save vyrus: dėjo szneketi:
nus... Jam kaip nori vėjus tai Srulius su atėjusiu Bimbalu — Vejas niekam tikias, per- — Jankus, ny kažin kodėl in czionai atplauks... “apgavi O tai vis: Ad majorem Dei baustasis apygardos teismo
ką” isznaikys! ir... ir...
žemai puczia... tik miltus su- tam nemala?... tam vėjus?
gi oriam,
tik malūnas vienon, ar ton ar sveikinosi.
sprendimą apskundė Rūmams
Jankus
nieko
neatsake,
tik
Da
valanda
jiedu
ant
tos
paV.
gadys.
Eikime
iszsigerti
...
Isz tikro iszjuokimas baž
anon pusėn pastatus ir vejas
praszydamas bausme suszvelEidamas paskui vėl dar atsi žengdamas pirmyn in Žydą czios vietos stovėjo ir Srulius
nyczios,
tuojaus fiuuu!.. Taip, Rifke! Praėjo keli menesiai.
ninti, bet Rūmai jo skunda at
taip smarkiai atsimusze, kad in Jankų su neužsitikejimu Jeigu daro pinigą isz
Jam kartais aludėj sėdi ir jam Srulio reikalai ir visokis “ge- suko in vyrus ir lyg szokdamas
metė ir patvirtino apygardos
per truputi butu parkritęs bet pradėjo sznairuoti, kuomet pa
sklenyczios. teismo sprendimą.
rodos jau-jau girtas bet jam szeftas” buvo kuogeriausi nes uždainavo:
Žydas ji už rankoves nutvėrė ir starasis vėl pasakojo:
“
Geras
gerym
’
s
nuo
liūdnumo
vasara
buvo
vėjinga
o
Jankus
Klykauja kaip laukinei,
iszeina ant slenksczio ir pama
sulaikė.
— Bet to debesuko vejas...
nuolatos
malūne
sėdėjo
ir
javu
Tokiems
vyrams
kaip
ežia
mes,
Rodos be proto vaikinai,
to toki maža debesuką kaip tai
Jiedu nuo kareziamos pasi pus tris dienas ir tris naktis be Juokėsi Anglikai, juokėsi
TRAUKINYS SUVAjŽINEJO
malimui
buvo
pilnai.
Srulius
Bet
iszgere
nemokėsim,
tavo tam žemeziugns... tuojaus
traukė ir nuėjo ant meszlyno jokio pertraukimo!
Tegul
Žydas
nuo
iszdves!.
.
”
seniai
tokius
nusi
sekimu
s
bij
vo
DVI MAŽAS MERGAITES.
praeigiai,
jam eina in malūnus ir tuojaus
Bedainuodamas ir sykiu be szale arklydes, nuo kur aplin — Manai ?
Sako vienas in kita: “Lits yra Tarp Kupiszkio ir Stsbaoziaus
pasidaro vėjus isz tam mažus, tarėjas.
Būrai
isz
tolimu
apielinkiu trypdamas ant trepu paslydo kui buvo aiszkiai matomas vi Jankus susiraukė:
kvailei. ’ ’
menkus debesukus...
traukinys užvažiavo arit ėjusiu
— Nemanau, po szimts mili Jeigu manos neklausysite,
trauke, gabendami vežimais ja ir ko tik nenusiverte. Jisai da sos apielinkes.
Rifke pradėjo linguoti su gal
geležinkeliu dvieju mergaieziu:
rėsi vis daugiau linksmesniu ir Czionai maluninkas sustojo... jonu... bet žinau!..
Isz savo kvailumo nepasitai Janelinskaites Ginos 4 metu
va lyg pradedama tikėti to vus Rozdolo malonau ir vis ap
silenkdami kitu malimu.
patsai pirmiausia takucziu ėjo staiga pargriuvo bet kuogrei- Galop abudu persiskyrė. Ma
sysite,
kiems Sruliaus pasakojimams.
amžiaus ir Didžerekaites Jad
eziausia atsistodamas pasiėmė luninkas sugryžo kareziamon o
Ta diena Jankus sėdėjo ma kareziamos linkon.
Tai niekam netiksite,
Žydas tuo pasielgimu užsiganė
vygos 3 metu, abi isz Kupiszkio
— Oi! — atsiliepe vienas vy su ranka gabala žemes, tary Srulius pertikrintas, su nuleis
lūne ir dabojo pikliavojimu.
Kvailei s pasiliksit e,
dinęs, toliau pasakojo :
miestelio. Mergaites traukinio
ru — man regis, kad kaip ežia, tum del jos jisai ir butu pasi ta galva nusiskubino namolei.
Po smert velniui tekšite,
— 0 burns szneka, kad kaip Tai buvo, augsztas vyras, tu
buvo sužalotos ir nugabentos
rintis suvirszumi keturesde- Rozdoluose, Jankus paliko ma lenkęs. Atsistojas pradėjo in Sugryžes atsisėdo ant suolo
Pekloj amžinoj degsite,
jam sužėlusius javus sumala,
in Panevėžio apskr., ligonbute.
ir giliai užsimąstė. Tasai Jan O tonais alaus ir viskes
szimt metu, su labai inžymia luninku, tai takais neapželia Sruliu kalbėti:
tai klerkai ai! ai! geresni už
Bakelyje in ligonbute Janeliniszvaizda. Sulinkęs ir iszdžiu- žolėmis, kaip tai kitus kartus — Sakai, Sruliau, yra ve kus laikais jam buvo didžiu
negausite,
sveikus javus kur kitur maltus,
jas?... o asz tau sakau kad tok klausymu, kurio iszriszimui ir Tik smala su siera riauksite. skaite Gina mirė, gi Didžereves kaip jieszmas, turėjo veidą būdavo.
ba jam ant tam maltus daro vi
kaite Jadvyga, manoma, iszgeliszaiszkinimui jau ne viena va
pailga ir kaulėta, visuomet mil — 0 kaip manote? — atsi sai vejas —- niekam tikes!
sokius užkeikimus ir turi jam
beti.
tuota, kuriame matėsi tik ži- liepe susilaikęs Jankus. — Ka Srulius sustojo ir pasižiurėjo landa veltu buvo praleidęs.
Kad baliavoii tai baliavoti,
visokius sekretus..., Jam nuo
— Geras gojus —mastyda
banezios akys ir dideli, juodi jus manote? kad asz malunin in maluninka.
O priek tam vajavoti,
seniai maluninkas, jam tėvas
ūsai. Jo veidas reiszke ne maža kas isz vandeninio malūno. Asz Staptelėjo ir maluninkas ir mas susiraukė bet, atsiminęs Pesztuku pribuvo daug ant jo, PAVOGĖ ARKLĮ; UŽSIMO
buvo maluninkas, jam diedas ir
smagumą kuris triszko isz in- isz vėjinio malūno! Tai-gi ir abudu, sustoja ant vieszkelio Jankaus buvusiu dienu darbsz- Vienam su peiliu liežuvi
KĖJO KALVIUI UŽ
diedukas buvo maluninkas o
dubusiu, perverianeziu ir sma degtine myliu nes ji draugau- pradėjo dairytis. Girtas malu tnma, toliau murmėjo sau po
nupjovė,
MOKSLĄ.
kam tam Mikas? Jam yra ma
kru akiu, nors visuomet trupu jasi su veju o taip-gi ir isz kak ninkas vėl jam pradėjo pasako nosimi — tegul jam sau geria, Kitam net penkis dantis be
luninkas ba jam ne yra bernas,
Kaunas., — Vladas Dreigva
tos garuoja...
bile javus malūne butu užtekti
ji:
ti miglotu ir užtemusiu.
replių iszrove, pas viena ūkininką tarnavo
asz jam iszvysiu, tai jam bus...
Iszveizdejo suvargusiu ir nu Vyrai isz tos Jankaus sanmo- — Ba matai, yra vejas, bet nai... Ka jam turi?... Kad ne Vietoje replių tai bile pa
siuvėjas! Kam tokis malunin
puis-berniu. Jam nusibodo tar
budusiu ir ta jo veido iszveiz- nes kaip drūti nusijuokė ir žen jisai vadinasi “apgavikas!” tas, tai butu gerai kitam malu
naudojo,
kas?
naut, tai sumanė eit mokytis
da niekad nepersimainydavo, ge toliau paskui Jauku, kuris Žemai jisai taip pu-u-u-ezia ninkas gauti. Jam ka nors turi Ir da balsei nebaga suteriojo,
— Tai žinoma — insimaisze
kalvio amato bet neturėjo pi
galva žemyn nuleidęs eidamas kaip vejas o augsztai vi-i-i-sai nes pas jam taip burns isz visu Tasai be liežuvio ilgai
vis daugiau pertikrinta Žyde, tai turbut buvo taip ingimta.
nigu užmokėti kalviui už mo
pusiu netrauktu... Ai, jam tu
Sėdėjo ant skrynutes nuo žvairavo in Sruliaus grinezia, ne-ne taip!..
pagulėjo,
trindama nuo ranku aplipusia
kymą tai pavogė szeimininko
miltu ir rūkydamas pypke ir szale kurios Žydas sėdėjo ir su — Kam yra augsztai ? — pa ri... Bet kitam maluninkas tuos Bet daktaras naujo liežuvio
ir sudžiovusia teszla.
arklį ir nuvede parduoti. Szis
kaikada nusispjaudamas, žiū nuos.teba žiūrėjosi in einanezius klausė su nuosteba Srulius. — vėtras nesupranta o jam juos
ne indejo.
Sruliaus veidai subrinko ir
gerai supranta... Jam supran Tai tokia toje apygardoje nevykęs Dreigvos bandymas
nuo malūno vyrus. Bet Sruliui Kam yra augsztai? sakyk!
rėjosi
in
grindis.
akys nuszvito. Glostydamas
buvo Iszaisžkiiitas, arklys graJisai nebuvo tenai vienas nes ne tiek rūpėjo vyrai kaip kad — Augsztai, matai Sruliau, ta...
vieta,
garbiniuota savo ruda barzda,
žintas savininkui, o vaikezas
malūno sustojusieji sparnai. —kalbėjo maluninkas — ten Staiga savo murmėjimą per Kur szpiclei kelia apszvieta.
malūne
tai
stovėjo,
tai
sėdėjo
toliau su džiaugsmu kalbėjo:
pasodintas in kalėjimą.Apy
yra ve-e-e-tra...
trauke ir pro grinezios kampa Norints kunigas gana mokina,
VI.
— Asz tau sakei, Rifke, kad būrai, atvežusieji javus miltu.
gardos teismas sprendė ar
pasižiurėjo, ar minetasai debe Nuo tokiu latryscziu gina, Dreigva pakali i namas. T ei stokiam maluninkas kaip anam Ir iszitie visi kaip ir pats ma Srulius cziela valanda szale — Vėtras?
sukas isztikruju auga.
Isztikro lengviau kiaules
Jankus, tai vertas tukstanezius luninkas Jankus buvo liūdni ir grinezios sėdėjo, laukdamas — Vėtra! ve-e-e—tra!
mas ji pripažino pakaltinamu,
užsimąstė.
Tik
retkareziais
kaiSrulius
iszbalo
ir
pradėjo
ap

gryžtanezio
in
maluna
Jankaus
Jo
veidą
apdengė
džiaugs

ganyti,
o vėjinis malūnas, kaip turi to
bet nutarė pakeisti kardomąja
kiam maluninkas, kaip Jankus kuris pasižiūrėdavo per malū tacziaus sulaukti negalėjo. linkui padanges dairytis. Va mas. Ant miszko mažo debesu Negu tokius szpielius mokyti, priemone; paleisti ligi bylos
Ne vienas pamatys,
jam vertas daugiau kaip van no Įauga in laukus arba susipil Kaž-kas ji kas valanda pakel landyte patylėjus, Žydas vėl ko jau nebuvo tik jo vietoj siū
iszsprendimo isz kalėjimo ir at
davo
in
maiszus
dali
-sumaltu
bavo
didis
juodai
pilkas
debe

davo
ir
traukdavo
taip-gi
in
paklausė
:
Kaip
Lietuvei gala susi-,
deninis su penkiais akmenais
iduoti ji levu priežiūrai.
graibstys,
malūnas ir paežiam vandenus... miltu. Nekurie ju pasitiesė mai kareziama nes tasai laikas jam — O kuomet bus geram vė sys.
pasirodė neapsakomai ilgas. jus? Ba matai, Jankus, javu — Tam Jankus, tam Janiais! Ba jeigu nup tikėjimo atstojo,
ba vandenus surado maluna o szus gulėjo ir snūduriavo.
Tyla seniai jau nebuvo per Pagalios negalėjo iszlaikyti. daug o kaip būrams reiks lauk — suszvapejo Žydas, juokda Tai ir visu dorybių nustojo,
vėjus neperverezia malūno...
masis in debesi — kaip jam au Jszmusze dantis ir da suteriojo Persigandęs Bernas
— Kam jam taip butu, kaip traukiama nes Jankus, abelnai Atsistojas nusimovė mucze ir ti...
— Apie ta nesirūpink — per ga! kaip jam augaaa! Ui, kaip
vaikina,
tu, Sruliau, sakai — pertrauke nekalbus, nenorėjo užsiimti su pasiejo in grinezios kerte.
Ras sena gaspadoriu ant .kai
jam
augaaa
!
(Toliaus
bus.
kirto
maluninkas
—
tai
mano
Sustojo
ir,
tarsi,
pradėjo
ko
Bet tas save tuom ramina,
Rifke — tai kožnam reikalautu kokiais ten pasznekesiais.
mo, atbėgo kaimyno bernas ir
Kad auksinius insides,
turėti maluna ir Leibke isz Staiga jisai atsistojo ir bū klausytis, prieg tam kraipyda tam dalykui ga-a-a-alva, po
Tai kaip iszsižios tai žibės, pradėjo kalbėt su baime:
masis teiravosi, ar isz kur nors szimts... milijonu... bombų!!...
Murlaso nepirktu už tokiam di rams tarė:
— Retavokite, vežimas su
Bet tam ne kas buvo,
delius pinigus vandeninio ma — Žinote ka, vyrai, jau man puczia vejas. Ilgai taip maste Srulius nutilo ir jiedu vis ant Jaigu Permainote Savo
szienu
apsivertė. Ka pasakys
Kuris neteko liežuvio,
net ausyse skamba tasai malū bet galutinai sueziuope su ran vieszkelio stovėjo, tiktai Jan
lūno. ..
'ant to gaspadorius.
‘ Ba kito negali, insideti,
Srulius pradėjo nekantriau- no bil dėsis ir oszimas. Vejas ka savo plaukus kuriuos vejas kus, lyg vėjo pucziamas plonas Adresus Gyvenimo
— Na, — ramina ji kaimy
*Ahe szunio panaudoti.
medis, in visas szalis lingavo.
jau cziela sanvaite bepertrukio lengvai plevėsavo.
ti.
nas
— juk tai ne taip didele
Tieji kurię persikrausto iu Kaip tokis ant sūdo Dievo
— Kad tu, Rifke, nesupranti taip oszia, kad tasai malūnas Iszbalo atjautes kad jo kuo Staiga Jankus su žingeidu
nelaime. Palauk kokia valan
kitas vietas arba iszvažiuoja in
stos?
tuos reikalus — suszuko. — Vė gali kartais da ir galva žmogui dą lengvas vejas tarsze ir tuo mu pradėjo in padanges žiūrėti
dėlė,
sugrysz mano žmones iszjaus lyg kokia vyla leidosi kar ka Srulius pamatęs ji savo peti kitus miestus ant apsigyveni . Ir kaip isz gyvenimo rokunda
jinis malūnas tai tokiam ypa supikliavoti.
lauko tai tau prigialbes.
iszduos?
mi atrėmė, laukdamas tos Jan mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’
tus kad jam reikalauja tokiam Bepertrukio žiovaudamas ir eziamos linkon.
Bernas nepaliauna rugoti:
eitu be pertraukos, kada maino Ba be liežuvio turės tylėti,
Jankus o Jankus ant visus apie- dairydamasis per langa po pa — Kad ne tam Jankus — kaus observacijos pasekmių.
— Vai ka pasakys gaspado
murinėjo — bet Jankus tokiam Jankus vedžiojo akim tai vie savo adresus tai tegul neuž- Negales ne žodelio kalbėti.
gardus, ant visus gubernus yra sauli, kalbėjo toliaus:
rius.
mirszta paduoti ir savo sena
Lietuvyste kelkime,
tik vienas...
— Matyt aptyksta... nei ne- Jankus, jam ant tokius vėjus non, tai antron pusėn, kas Sru
Po kokiam tai laikui bernas
Dantis kitiem belskime,
liui pasirodė labai instabiu adresa, kur kitados gyveno,
Pertrauke ir pasižiurėjo apsižiuresime kaip malūnas su turėtu...
vela pradeda rugoti ir pykinti
nes kitaip negalėsime surasti
Kalba dalinkime,
vieszkelio pusėn.
stos ejes. 0 ka, vyrucziai, ar Juo ardžiau artinosi karezia daigtu. Jisai mane kad malu
kaimyną su savo kalba.
kur tokis žmogus gyveno. To
Liežuvius nupjaukime,
Isz kaimo viėszkeiiu ėjo Moi negaletumem iszsitraukti nors mos tuo labiau retino savo ninkas yra dideliu dangaus
— Vai tu asile! Ko bijai? Juk
Busime tada kalakutai,
žingsnius, matomai, didis sun erdviu žinovu, jam tikėjo kaipo dėl, jaigu permainote savo gy
se bbt ženge smarkiai su basom po trupueziuka?
tau
gaspadorius nieko nepada
venimo vieta, raszant in redysSzungalvei kalmukai!
kokiam mokytai rabinui.
kojom ir paraitotum kelnem. Lengvas ir vos tik nutemija- kumas ji vargino.
rys už tai.
te kad permainyti Jusu adresa,
Paskui ji rimtu žingsniu ėjo bū mas judėjimas apsireiszke tar In vidų neinejo bet tiktai.at Pagalios Jankus in saulėleidi
o
*
♦
— Gerai tau taip sakyt, asz
paduokite taipgi ir savo sena
ras, turintis per dvideszimt me pe vyru bet nei vienas ju neat sistojo prie atdaro lango. Jisai isztiese ranka ir pasilenkęs Žy adresa, o tuom palengvinsite
Skaitykite “Saule” žinau kad nieko nepadarys nes
tu su virszumi savo amžiaus. sistojo, nei net nieko neatsake. per langa iszgirdo užsitrauku dui tarė:
jisai guli po szienu..
♦ ♦ ♦
mums darba ir daug ergelio!
Srulius ta pamatęs nusiszyp- — Eikime in karezema! — siu buru didžius juokus ir riks- — Ar matai, Sruliau, ta ma-
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MATTANOY CITY, pa.

Per Reidio Aplaikineja Visokius Pamokinimus

PAVASARIS Žinios Vietines
—• Tik trys sanvaites lyg
Velykų.
— Leo Campbell, gyvenan
tis ant East Market ulyczios li
kos mirtinai sužeistas ir nuvež
tas in Locust Mountain ligonbute. Laike darbo butlegerineje
kasykloje karukas nutruko
nuo virves trenkdamas in sky
le ir ji sužeisdamas. Vargei iszliks gyvas.
— Praeita Sereda darbininkai ir biznierei turėjo susirin
kimą ant kurio apsvarstyta
kad Moreos kasyklos nepaliau
tu dirbia ir kad jas užlaikyti
kiek galima. Buvo užmanymas
kad naujas brekeris kasztuos
apie 30 tuksfanczius doleriu isz
kuriu darbininkai ketina sudė
ti apie 15 tukstancziu doleriu.
Bet isz kur tasai vargingas dar
bininkas gaus 15 tukstancziu
Visa gamta dradeda atgyti kad vos pats užsilaiko nuo biedlaja diena kaipo ir žmones pra nuju namo?
deda ipasirenginet ant pavasa
— Mieste ana diena lankėsi
rio. Vaikai pradeda loszti mar
poni M. Sznekiene su sūnum
kelius, motinos duoda vaikams
Jonu isz Shenandorio ir atlikia
gyduoles nuo užsiszaldymo ir
savo reikalus, atlankė redakci
ant iszczystinimo kraujo, žo
ja “Saules” nes poni Sznekie
džiu visi džiaugėsi isz atėjimo
ne yra skaitytoja “Saules”
pavasario.
daugiau kaip per 30 metu ir pagal jos pripažinimą tai visa
szeimyna skaito akyvai “Sau
le”. Poni Sznekiene vėlina kad
“Saule” niekad nepaliautu iszeitinet nes daug gero padaro
del musu žmonelių czionais
^meri'ke. Acziu už atsilankyma
ir musu velinimas yra kad
Sznekiu szeimynoje vieszpatautu gera sveikata ir Dievo
padėjimas.
j — Ponia Ona Stepulaitiene
jSU sunum Jonu, isz 'Shaft, Pa.,
ana diena lankėsi Mahanojuje
kur taipgi atlankė “Saules”
Vyrai taipgi pasirengineja ofisą, p. Stepulaitiene labai ap
ant mesžkeriavimo o valdžia gailestauja savo vyra Juozą
sodina mažas žuvytes lipdu kuris mirė 6 menesiai atgal su
kuose kad užaugtu ant dides kuriuom iszgyveno net 44 me
niu ir sportai turėtu didesni tus. Pamaldos už jo duszia bu
džiaugsmą gaudyme žuvycziu. vo laikytos praeita sanvaito Aii iii bažnyczioje Ellangowne.
PRASIDEDA UTARNINKE
21 DIENA MORCZIAUS
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Ir Vaikai Iszmoko Skai

TAMAQUA. PA., 43S Willing StrM.

tyt Lietuviszkai Isz

prekes,
Bell Telefonas 149

.__

Bell Talefonaa S8S-J

“Saules!”
. Gerbiamieji:

Prisiuncziu užmokesti už
laikraszti “Saule” ant viso
meto, ir turiu iszsiaiszkt, kad
musu visa szeimyna skaito lai
kraszti “Saule” su didžiausiu
užganadimu. Ne tik mes skai
tome, bet ir visi musu vaikai
skaito “Saule,” isz kurios isz
moko skaityt Lietuviszkai ir
skaito gerai ir aiszkei. S n pa
garba, jusu skaitytojai,
JUOZIENE RACZKUVIENE,
su szeimyna, isz Somorville,
Conn.
y

Mirusiai Motinai
Brangioji mamyte, ar tu pagalvojai,
Kokis tavo dukros likimas ežia bus?
Ar tu nenujautei, didžiai mylimoji,
Ar ji bus laiminga, ar varge pražus?
Ar grožiui ir dorai turės ji galios,
Ar mokes atskirti nakti nuo dienos ?
Ana diena Cleveland© publikines mokyklos aplaike pamokinimus per reidio kaip da
O gal bus ji nelaiminga silpnos valios,
roma siuntimas visokiu žinių per laikraszti spaudinta per reidio, pieszimus, moksliszkus
Ir kaip dulke vejas po laukus neszios.
praneszimus ir kitokius dalykus. Vaikams tas labai patiko ir prisižiurineja kaip reidio iszBrangioji mamyte, jei butum žinojus
meta tuos praneszimus panasziai kaip laikraszcziai isz spaudžiamos maszinos.
Kokis tavo dukreles ežia likimas bus,
Gal butum paskyrus ji savo szalelei,
Gal butum pramynus jai kietus takus.
Tu mokinai melstis, artima mylėti,
Iszsirinkite isz sekau ežio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
Dorai gyventi, Dievui pasiszvenst,
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Nelaime ar varga szioj žemej sutikus,
Adresavome: W. D. BOCZKAVBKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
Kad nepriesztarauti bet kantrei nukenst.
No. 158 Keturios istorijos apie
No. 101 Kapitonas Velnias. PuiNo. 126 Penkios istorijos apie
Tu man daug kalbėjai, kaip buvau mažyte,
! kus aprašu mas, didele knyga, 404 Doras gyvenimas; Priversta linka- Kapitonas Stormfield danguje; Pa
puslapiu. Popierinei apdarai.
50c nsybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
Kad ten — yra miestai ir szalis garsi,
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas gis. 60 puslapiu......................... 15c
No.
102
Prakeikta
meilingas
kri.
Ten žmones laimingi, turtingai gyvena,
minaliszka apraszymas, 202 pus 35* kuris buvo protingesnis už savo poną.
No. 160 Keturiolika istorijų a.
“Kada tu užaugsi, tai ten laime rasi.”
15r pie Po laikui; Onytės laime; Per neNo. 103 Vaidelota, apisaka isz 61 puslapiu .........................
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 127 Trys istorijos apie Duk stsarguma in balta vergija; PusiauTas tiesa mamyte, ka tu man kalbėjai,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa tė pustyniu; Peleniute; Du brola) gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke
Bet neradau laimes ne szviesios ateities...
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Vargutis ir Skuputia. 60 pus. loc medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Man miestai nubodo, ežia kasdien asz liustu,
No. 104 Trys istorijos, apie Ne
No. 12S Dvi istorijos apie Valdi- mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus koO teviszken gryžti jau nėra vilties.
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e
No. 129 Keturios istorijos apie
Bet Brangi Mamyte, asz stengsiuos atminti,
No. 105 12 Istorijų; Nedarykia Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
sk rtumo terp vaiku ir milekia visus toje! in Szveuta žeme; Beda; Tamsu- pasiskaitymui knygute. 100 pus. 20e
Tuos žodžius meilingus ir būti kantri,
lygiai;
Velniszkas kažiravimas; Jesz- nus prigauna. 58 puslapiu....... 1M
No. 161 Keturios istorijos apie
Nurodyta taka asz seksiu teisingai...
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
Ant prapulties kranto; Mistraa ir
Ilsėkis tad savo žemele j rami.
—Elena Kaboszis. klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas No. 181 Puiki istorja apie Jona- Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko

$2.00 Vertes Knygų už $1.00

Amsterdam, N. Y.,— Darbai
pas mus vos kruta ir 'laimingas
yra tasai žmogus, kuris turi
szioki toki darbeli. Daug czionais randasi be darbu ilgas lai
kas, dirbtuves užsidarė ir pa
leido visus darbininkus ir da
bar tiejei nelaimingi, turi būtie
Federal Reserve System
ant burdo pas Dede Sama, nes
IR
darbu niekur negali gauti.
Szi Banka yra Narys
Taigi, darbai eina mažyn, o
taksai auksztyn, už viską rei Federal Deposit Insurance
Corporation
kia mokėt. Bet acziu Dievui,
į kad da nemokam už orą, ku
riuom kvėpuojame, nes da ji už Union National Bank
dyka aplaikinejam. O gal val- KAMPAS MAIN IR CENTRE ST
i džia neužilgio pritaisys kožMAHANOY CITY, PA.
nam “miterius,” kad už orą
reikes mokėt. Tada butu del
daugeliu nauji darbai ir geros
L. TRASRAUSKAS
algos del “dyka^duon'iu” kurie
LIETUVISZKAS GRABORIU3
mieruot taji orą kuri sunaudo
tume per “miterius.”

—- Oras pas mus yra szalNet ir moeziutes praeda dau
tas ir turėjome daug sniego,
giau krutet ir darbuotis savo
net dvi pėdas gilumo. Žmone
darželiuose sodydamos žiedus
lėm jam nusibodo ilga žiema.
o kitos pradeda ezystyt namus
Laukėm jau pavasario bet jo
kaip tai yra paproeziu Amerida nematyt. Tūlas oro inspekoniszku moterių. Taip, gamta
tojas, pranesze mums, kad tu
pradeda atsigaivyt su atėjimu
rėsime lengva žiema, bet kaip
pavasario ir kožno szirdis Nuo Redystas: Argi reikia genegerai atspėjo, tai isz baimes
džiaugėsi kad jau nelaba žiema resnia mokykla kaip laikraszpraėjo.
tis “Saule” isz kurios vaikai iszbego. Mat, bijojosi, kad
iszmokšta Lietuviszkai skai žmonis pagavę neuždėtu jam
tyti? Jaigu kožnoje szeimyno melinas akis.
C. F. RĖKLAITIS je skaitytu “Saule” tai sziaLietuvei gyvena gana
ISahanojau* Isztikimiausis Graboriu*
dien Lietuvyste ženldyvai pa sutikime, bet imažai czionais
:: Gabiausia* Balsamuotoja* tt
kiltu ir nereikėtų abejoti, kad randasi darbuotuoju! ant Tau[Geriausia Ambulance —
Baigsiu savo
patarnavimas ežioj
Lietuvyste greita?dingtų czio tiszko Darbo.
apelinkeje.
Bile ko!
žinutes,
o
kita
karta
paraszynais Amerike! Acziu tamistekiam laike; diena ar
lei už prisiuntima prenumera siu daugiau ir naudingesnių.
nakti. Visada turi pil—A. M. S. Teidamas.
na pasirinkimą metatos.
liszku ir kieto medžio
Grabu.
Laidoja nu
mirėlius pagal naujaušia mada ir mokslą.

Į!
į!

ANT pardavimo;

KVITU KNYGELE Draugystėms,
del Kasieriaus, nog su< lėtu pinigu ant
susirinkimu.
Prekei . . . 25e

Namas po Nr. 533 W. 7jlal iaKVITU KNYGELI E Draugystėms
noy St., 16 pėdu ploczic^n, tfio- del iszmokejimo pinigu ligoniams.
Preke . . . 25c.
jaus prie Lietuviszkos b; ižltyczios. Parsiduoda pigiai.
W. D. BOCZJ4AUSKAS-GO.
Kreipkities in “Saules” o Į&a. »
Maharei City. P*.

t

Laidoja kūnas numirėlius. Pasam- Į
do automobilius del Laidotuvių, i
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- ,
mo ir t t. Bell Telefonai 78.
1
ftzo w. Cvntra St., Mahanoy City

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu
ateities. Su pagelba kazirom.
Pagal Chaldeiszku, Persiszku,
Graikiszku Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku. Iszguldinejimas to kabalo yra labai lengvas
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

25c VISOS TRYS 25c

KNYGUTES
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY. PA.

karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu
ka ketina antra karta apsipaeziuot;
Pikta Onuka..................................25c
No. 106 Penkios istorijos, apie
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė.
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c
No. 107 Keturios istorijos apie
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turkineja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus
darbininko. 182 puslapiu......... 35c
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai.
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma.
iszo is.lins; Apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
Jt.rf is; Galinga ypata galybe meiles;
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
puslapiu. . v................................. 15c
No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeb
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
No. 113 Penkios istorijos apie
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip
jisr i atrado žemgali. 64 pus. 25e
No. 115 Puikios istorijos apie
F.antra Alena; Motyna eiles; Gudri
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventimas kunigo, istorija isz kares; Vargszo paskutinis skatikas; Juokai.
Preke .................
15c
No. 116 Istorija apie Sierata,
puikus apraszymas. 119 pus....15e
No. 117 Septynios istorijos apie
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
nūs; Karalius gentelmonas; Karcze
ma nuo azalija;Vaidutis; Galinga szoble; Motina sopulinga; Meile sunaus.
181 puslapiu................................ 35c
i No 118 Istorija apie Ali Baba ir
40 E -zbaininku. 45 puslapiu.. .15e
i No. 119 Keturios istorijos apie
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:
V‘ena motina; Vaikucziu plepėjimas
62 puslapiu.-................................ 15c
i No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano.
58
puslapiu ................................ ..15c
I No. 121 Trys istorijos apie Trys
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Apjkialbtojas.
63 puslapiu........ 15c
No. 123 Septynios istorijos apie
■Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis
'grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.
45 puslapiu............ .. 15c
No. '.24 Dvi istorijos apie Dvarii ne Pana ir Apie Baisi istorija.
61
j puslapiu ...............................
15c
No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka
62 puslapiu .........
loc

iza Korczaka. 262 puslapiu... .35*
No. 132 Trys istorijos apie Anglorius isz Valenczijos; Kožnas dai
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . .20r
No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu......................... 15c
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu ................................. 15e

dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c
No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu ................................. 10e
No. 163 Penkios istorijos apie
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis}
Lozorius; Narsi mergina; Užvydn
vyras. 137 puslapiu................... 2So
No. 164 Septynos istorijos apie
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono«M«VNo. 139 Trys istorijos apie Už kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25®
No. 165 Asztuonios istorijos apie
No. 140 Keturios istorijos apie
Moeziutes pasakojimai; Pasaka apie Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl
Maža katiluka, Lietuvos skausmai Baltraus neleido in Dangų. Bausme
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna, už szyksztuma. Mažo sziaucziaūs
64 puslapiai .............................. 20c didli reikalai. Senelis. Dienos keuNo. 141 Keturios istorijos apie tejimo Nantoj. Netobulas žmogus.
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Susideda isz 122 puslapiu .... 26c.
No. 166 Trys istorijos Sunue
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
Nikitas. 61 puslapiu ................. 15c Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
No. 142 Trys istorijos apie Pa Geras Medėjus.................... -. .. .15e
veikslas gyvenimo; Nuopolei MateuNo. 168 Devynios istorijos, su
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
piu ...............................................15c Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikte
No. 144 Penkios istorijos apie kad ant giaro neiszeitu; Kaip JoniszRanka apveizdos; Nedaejusia žudins kei pavogė naktini sarga; Atidengta
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- žudinsta; Žmogus be szirdies; Utninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
No. 145 Trys istorijos apie Vel ku skaitymu. Apie 100 pus.....21u
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
No. 170 Asztuonios istorijos a>
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga
pie
Barbele; Mokytoja; Velniszkat
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15e
tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganNo. 146 Dvi istorijos apie Auka ezio kudykio; Herodas Boba; Kas neNihilistu; Stebuklas kucrios nakti.. pažinsta Dievo tas nepažinsta Tevn;
61 puslapiu ................................. 15e Per tamsybe in szrviesa; PasitalNo. 147 Trys istorijos apie Ra sias prasižengėlis; Duktė malkakergana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir ezio. 121 puslapiu ................... 25e
Stebuklas. 74 puelapiu ............. 20c
No. 171 Vieniolika puiku istori
No. 148 Dvi istorijos apie Joną jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus ir nubudimas tėvu; Kalėdų vaka
lapiu .............................
15c ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige
No. 150 Keturios istorijos apie Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
Duktė akmesioriaus; Klara; Nusprę ezia; Mailach; Paskutinei Valandai;
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
slaptį. 61 puslapiu..................... 15e su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
No. 151 Penkios istorijos apie nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu........ 15c Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
puslapiu ....................................... 15e
No. 152 Trys istorijos apie KajiNo. 173 Tris istorijos, apie Tal
mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
62
mudo
paslaptys; Du Mokiniu; Kam
puslapiu ...........................
15c
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15a
No. 153 Trys istorijos apie Gai
No. 174 Trys istorijos apie Ku
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62
puslapiu ..............
15c nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
220 puslapi....................... 35e
No. 154 Trys istorijos apie Jo klis.
nukas Spekulantas; Kryžius prie uNo. 175 Pasiskaitimo knygele:
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus Kuczioe Žemaites, vaizdelis; Gudraa
lapiu ............................................. 15c Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis
No. 155 Puiki istorija apie Sza (su paveikslais); Kaimiecziu Almakinas nedora žydą. 136 pus....25c navymai; Eiles; Kokeis budais apga
No. 157 Juokingas apraszymas vikai apgauna žmonis; Prietarai ir
apie Savizrola; Didis klasteris.
46 Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu
KM
puslapiu .....................
15a Preke ...........

