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TURĖJO

PADEGE BAŽNYTĖ
APSIVEDĖ
PRIJAUTIMĄ
IN 8 DIENAS LĖ ISZKERSZTO

MERGAITE MIEGOJO PER
DVI NAKTIS ANT
MOTINOS KAPO.

KAD NUŽUDYS SAVO
MOTERE.

Boyerstown, Pa. — Neturė
dama prie ko priglaust savo
galvele ir apsakyt savo nuliū
dimas ir vargus kaip tai pa
prastai darydavo už gyvasties
savo motinėlės, kuria labai mydejo, vienuolikos metu sierate'le, Wilma Morgan, nuėjo ant
motinos kapo ant vietiniu kavo motinėlei kad ja svietas pa
pinių ir fenais pasiskundė saniekineja ir neduoda jokio su
raminimo. Kaimynai jeszkojo
mergaites per dvi dienas ir dvi
naktis ir ant galo dasiprato
kad turi būti ant kapiniu ir tai
fenais ja surado, kuri perbuvo
ant motinos kapo per dvi die
nas.

Crawford, Pa. — Praeita me
nesi James Caraway turėjo pri
jautimą kad jisai nužudys sa
vo paczia ir melde palicijos kad
ji uždarytu kalėjime kad nega
lėtu papildyt žudinsta per taji
nepaprasta prijautimą. Jo mo
tore melde palicijos kad jos vy
ra paleistu namo nes yra geras
ir malszus vyras ir nemano kad
tojo kvailo prijautimo paklau
sys. Po keturiu dienu vėliaus
James nuszove paczia ant
smert ir pats save. Pora paliko
szeszis sieratukus.
Daktarai nežino kaip apie ta
ji dalyka mans'tyt kad žmogų
prijautimas pristumtu prie žudinst'os.

TĖVAS IR DUKTĖ MIRĖ
TA PACZIA DIENA.

PALIKO BURDINGIERIUI
$3,000 UŽ JO GERA SZIRDI.

PO MIECZIAI SAVO VYRO. KAD PATI PER DAUG TU
RĖJO TIKĖJIMO.

Pittsburgh, Pa. — Moterėlė
Anele Siminskiene yra viena
isz smalkiausiu moterėliu szioje aplinkinėje kuri apraudojo
savo nebaszninka vyra trum
piausia. In asztuones dienas po
palaidojimui vyro, iszsieme ji
laisnus ant apisivedimo su savo
burdingierium Steponu Kvasinsku. — Nerako stebėtis kad
Stepukas radosi ant kurdo pas
ja ir 'turėjo pirmybe suraminti
nuliuduse nasžlėle.
SKUPUOLIUS PALIKO
50,000 DOLERIU.

Ellsworth, Kans. — Mire
czionais skupuolius Benjamin
Ritter, 80 metu amžiaus, kuri
visa aplinkine laike už didžiau
sia skupuoliu ir varginga žmo
gų. Po jo mircziai pasklydo pa
skalas buk jis paliko dideli tur
tą. Palicija apstojo jo vargin
ga bakūžėlė ir pradėjo joje da
ryti krata. Senoje geležinėje
szepoje rado apie szimta dole
riu pinigais, daug bondu ir szeru vertes apie 50 tukstancziu
doleriu. Kiti surasti už paveik
slu, kalendorių ir kitose vieto
se. Skupuolius per 30 metu nesziojo tiktai mėlynas kelnes
(overoisus) ir pasidarydavo
sau tiek maisto kad jam užtek
davo per visa sanvaite už 25
centus.

Beechwood, Pa. — Lyon
Flyster, 30 metu, prabaszczius
Olney Baptistu .parapijos, likos
suimtas per palicijanta kada
bego isz bažnytėlės skiepo. Ka
da palicija nuėjo pažiūrėt priežasti del ko bego isz bažnyczios, pamate ant deganczio
pecziaus kėlės kėdės kurios jau
pradėjo degti. Kada jo užklau
sta del ko norėjo sudegint baž
nytėlė, tai atsake buk jo pa
cziule už daug kiszo uosi in jo
tikejimiszkus veikalus ir nuo
latos jam prikaisziodavo kad
jis nežino kaip ganyt savo ave
les. Nubodo jam tas nuolatinis
bobiszkas klegėjimas ir nutarė
atsikratyt nuo bažnyežios, parapijonu ir bobiszko liežuvio.
NUMAŽINS PREKE ANT
ANGLIŲ.
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ANTRAS SUBMARINAS NUSKENDO

U. S. A.

Į

5Q METAS

RUSIJOJ YRA 28,745 ŽMO
NES KURIE TURI PO
SZIMTA METU IR
DAUGIAU.

90 ŽMONIŲ RANDASI PA Moskva, Rusija., — Laike
SKENDUSIAM SUBMARI paskutinio suraszo gyventoju,
NE; TIK 4 ISZSIGIALBE- pasirodė, kad fenais yra arti
KUPCZIUS GYVO TA VORO
JO O LIKUSI ŽUVO.
PARDAVĖ SAVO PACZIA
160 milijonu gyventoju tarp
IR UOSZVE IN PALEIS
kuriu randasi 28,745 po 100 me
BUVO TAI ANGLISZKAS
TUVIU URVĄ.
tu ir daugiau. Sovietu yra ko
SUBMARINAS.

TIKRASRAKALIS

Krokava, Lenk.,— Czionais
likos aresztavotas iszetoniiszkas rakaliis, kuris pardavinėjo
moteres ir merginas in paleis
tuviu urvas. Buvo tai kokis
Bernsteinas kuris pardavė sa
vo paczia ir uoszvia in paleis
tuviu urvą Argentinoje, bet
ant galo viskas iszsidave ir ta
sai rakalis pakliuvo in palici
jos rankas. Bersteinas tran
kėsi po Lenkyja ir Lietuva
kaipo turtingas kupezius. Ant
baliaus susipažino su SeiaStraumb, 18 metu mergina,
kaipo ir jos naszle motina, 37
metu, kuri teipgi buvo labai
patogi motore. Neužilgio paprasze motinos, kad leistu duk
rele už jo, ir apsipaeziavo, Įsi
važiuodamas in Argentina. Po
kokiam tai laikui motina aplaike nuo duters ir žentelio laiszka, kad ‘parduotu savo turtą ir
atvažiuotu pas juos, ka ir pa
dare. Straumbienei pasisekė
kokiu tai slaptingu budu praneszti palicijei, buk ji ir josios
duktere likos parduotos per
Bemsteina in paleistuviu urvą,
kuris vela iszkeliavo in Lenki
ja atsigabent daugiau “gyvo
tavoro.“ Palicije pastate glais
tas ant tojo rakalio ir suėmė
ant karszto darbo, kada ketino
apsivesti su patogia ir turtinga
duktere kupeziaus.

London, Anglija. — Ne tik
Amerika turėjo baisia nelaime
nuskendimo submarino laike
bandymo bet ir Anglija sziadien apgailestauja 90 žmonių
kurie nuskendo naujam subma
rine “Thetis”, praeita. Ketverga, pakrasztyje Irish Sea, Li
verpool, Bay.
Tik keturi iszsigialbejo isz
nelaimingo submarino per ori
nes maskas o likusieji užtroszko nuo gazo nes oro daugiau
nesirado del tuju nelaimingu.
Tarp valdytoju tojo submarino
radosi ir virszininkai kompani
jos kuri padirbo taji su’bmarina ir drauge nusileido in mares
kad ji iszbandyt;
Ant žinios nelaimes, valdžia
nusiuntė nerikus ir laivus kad
iszgialbetu nelaimingus isz
submarino bet neturėdami to
kio aparato kaip Amerikonai,
negalėjo prieit prie paskendu
siu. Laivai stengėsi ji isztraukti .su pagialba virvių.
Naujas submarinas -yra 265
pėdu ilgio ir kasztavo valdžiai
1,638,000 doleriu ant padirbi
mo.
,

ne 6 milijonai moterų daugiau
ne kaip priesz svietine kare. O
gal tie senukai ne valgė pyraku ir maisto isz dinerkiu kaip
Amerike daro, todėl ir susilau
kė ilgesnio amžiaus.
DIEVOBAIMINGA
VOKISZKA SZEIMYNA.

Berlinas, Vok.,— Poznaniuje
gyveno pavyzdinga Katalikiszka szeimyna: tėvas, motina
ir trys vaikai —• vienas
sūnūs ir dvi dukteres. Visi
szeimynos narei pasiszvente
iszsižadeti svieto, ir tarnauti
tik Dievui. Sūnūs pasiliko zokoninku, o abi dukteres vie
nuolėms. Tėvas su motina pa
mate savo vaiku laime, sutarė
vaiku pėdomis sekti. Tėvas
instojo in Kapucinu zokona o
motina teipgi instojo in vie
nuolyną, bet ar pasiliko vie
nuole, tai apie tai laikraszczei
nepranesza.

Youngstown, Ohio. — Czio- Philadelphia, Pa. — “Už jo
Scranton, Pa. — Glen Alden
naitineje bažnyczioje Szv. Mi- gera szirdi ir mandaguma del
Anglines
Kompanijos prezi
kolo atsibuvo pamaldos ir lai manes asz palieku Martinui
dentas W. W. Inglis, sako kad
dotuves Antano Galuszko, 56 Schaffer 3,000 ddleriu isz savo
jo kompanija numažins prekes
metu amžiaus ir jo 19 metu turto.“ — Taip buvo pažymė
ant anglies ir pardavinės ang
dukters Veronikos, kuri mirė ta testamente mirusios Mrs.
lis
už ta pat .preke už kokia
ta paczia diena. Duktė mirė Sarah Harvey Slimm, kuri jam
pardavinėja mažesnes kompa
nuo uždegimo plaucziu ir mirė paliko pinigus. Schaffer rado
nijos
o ypacz “ butlegerei. “ To
9ta valanda isz ryto. Tėvas si ant bardo pas naszle kuriai
20 ŽMONIŲ ŽUVO DEGANji kompanija tokiu bildu tikisi
taip susirūpino mirczia savo jis. vjsame . patarnaudavo ir
CZIAM TEATRELYJĖ.
isznaikinti magesnes kompani
mylimos dukreles kuri prižiu- parneszdavo isz sztoro ka pa
^pinazzola,
Italija.,—Per už
jas arba “bujiegerius“ visai
rinejo jam visa narna nes moti reikalavo ir niekad jai neisztasidegimą celuloidines stuczkėisz biznio. Jis sako, jeigu butu
na mirė keturis metus adgal, re jokib pikto žodelio.
les (fUrnos) krutaneziu paveikreikalas tai fenglls parduos
kad isz diddles gailesties truko
kad ir beveik dykai. Taipgi jis
kub’a”neprieme žydišz'- liu maiszinoje, kuri rodė cziojam szirdi® ir mirė apie 12ta SU KUKNINIU PEILIU NU
naitiniam teatrelyje, ugnis pra
KUS ISZTREMTO JUS.
valanda naktiešlaikę, stovėda PJOVĖ ŠUNELIUI GALVA. NEGALĖJO PASIDALINTI tvirtina kad jo kompanijos ka
VIENU VYRU, NUSIDURE syklos praeita meta iszdirbo
mas prie grabo sivyd mylimos
Havana, Kuba. — Vdkiszkas siplatino po visa medini tėaLancaster,
N.
C.
—
Neal
dukreles. Abudu' lifes .palaido
IN SUDA.
tik 140 iki 160 dienas o neku
laivas St. Louis buvo privers treli. Kilo baisus sumiszBrown,
24
metu,
darbininkas
ti vienam kape. Daugybe žmo
tas apleisti szia pristova su ima®, daugiausia tame laike
Chicago. — Laike teismo už rtos mažesnes nepriguilmingos
audinyczioje,
likos
uždarytas
kompanijos iszdirbo nuo 240
nių dalyvavo tose laidotuvėse.
907 Žydiszkais isztremtojais buvo ant perstatymo vaikai
kalėjime, apkaltintas už nužu neužmdkejima alimones, iszsi- iki 260 dienu. Jis sako kad szi----------------- .-MOTINA ISZGIALBEJO nes Kulbaniszka valdžia ju ne- kurie pradėjo bėgti prie duriu
dave nepaprastas sutikimas
dymą
savo
szesziu
menesiu
am

met
neketina
rastis
tokiam
pat
74 METU TĖVAS NUŽUDĖ
VAIKUS ISZ DEGANCZIO irileido, tik keturis inleido ku ir užkimszo iszeiga. Daug vai
moteres su vyro senovės myli
žiaus
sūnelio,
kuriam
nupjovė
SUNU IR JO MYLIMA.
rie turėjo praszpartu's. Isz tos ku likos sumindžiota kiti sude
NAMO.
ma, isz jaunu dienu. Pacziule padėjime kaip pereitais me
galvele su kukniniu ilgu peiliu.
tais.
Leport, Francija.,— Trijų priežasties nulindo Žydelei o gė. Ugnis mažai padare ble'Tampa, Fla. — Palicija už “Taip, asz nužudžiau savo Neyson Peterson, 52 metu, bu
laipsniu name czionais gy daugelis bandė atimti sau gy des. Kada palicijos virszinindare kalėjime Oliver Bishop, sūneli ir tai padarycziau vėla, vusio inžinieriaus skunde ji
74 metu, už nužudymą savo sū buvau tame laike girtas bet ži kad jai nemoka daugiau alimo SURISZTAS MAZGU MOTE veno szeimyna Zakaro Breish, vastis isz rupesties, kur jie da kas važiavo automobiliam iszįsusidedantį isz tėvo, motinos ir bar pasidės nes niekas ju neno tirineti apie nelaime, jo auto
naus George, 36 mietu, ir jo my nojau ir supratau ka darau. nes ant jos užlaikymo.
RYSTES, ARESZTAVOTAS
trijų vaiku. Tėvas tame laike ri priimti. Ant laivo radosi mobilius apsiverto, užmuszdalimos, Ludvi'kos Mount, 22 me Bucziau atemes ir sau gyvastį Vyras padavė priežasti kad
ISZEIDAMAS ISZ
radosi prie darbo, o motina daugelis moterų ir vaiku kurie mas szoferi ir mirtinai sužeis
tu, kuriu) lavonus užkasė in že kad tarne laike butau turejas negali užlaikyti dvieju moterių
BAŽNYCZIOS.
skalbė skiepe. Staigai motina sako kad geriau atimti sau gy damas virszininka.
me, užpraeitos Nedėlios vaka- karabina po ranka. Nenorėjau nes jo mylima, isz jaunu dienu,
Pittston,
Pa.
—
Kada
Ed

iszgirdo kliksma vaiku. Nu vastis ne kaip sugryžti in taja
ra. Tėvas buvo prieszingas tam kad mano sūnelis butu iszau- Karolina Pertram, 51 metu
vardas
Polaskis
apleidinejo
bėgo tuojaus in pagialba, bet žemiszka pekla Vokietija kur BAISUS ATSITIKIMAS
kad jo sūnūs parsivedė savo gintas grieke nes mano moto naszlele, reikalavo kad jis pra
Szv.
Kazimiero
bažnyczia
su
KAIME.
pribėgus prie trepu pamate tiek panesze vargo, bado ir
mylima in namus ir gyveno su re susilaukė taji vaika su kitu leistu didesne dali savo dienu
Siedlicy, Lenk.,— Artimam
ja nepadorei. Tėvas nekarta žmogum po tam mane pamė su ja o kas pasilieka tai galėtu savo pacziule Ona Kaminskiu- kad liepsna jau užėmė trepus. persekiojimu.
te,
priėjo
prie
jo
palicijantas
kaimelyje atsitiko baisus szeitais dienas perleist su savo pa
Netemindama ant pavojaus
priesz tai pasiprieszino bet sū tė.“
aresztavodamas
ji
už
vagysta
KARALIAUS
ZOG
“
SURIS
“
miniszkas atsitikimas. Ūkinin
czia. Motore ant to nesutiko,
nelis ant to netemino. Taja nak
kokis jai grasino, mėtėsi in virkuria
papilde
Brooklyn,
N.
Y.
PERSIMAINĖ
ANT
AUKSO.
kas Lipski, laike barnio su sa
isz
to
kilo
nesupratimas
ir
da

szu ir giliukningai gavosi pas
tį kada suirtus atsigulė su savo
Pavogė
jis
nuo
Onos
Žalinskiubar viskas iszsiaiszkino sude.
Tirana, Albanija.,— Ant Ita- vo szeimyna, nudarė ant smėrt
mylima, tėvas atėjo in ju kam
vaikus. Tame liepsna jau
UŽ GERA SZIRDI UŽ
tes
du
deimantinius
žiedus
ir
liszko
rubežiaus sargai konfis savo paczia, trijų metu dukre
buvo g erai užėmus trepus ir
barį ir užmusze piripa.Sunu o
MOKĖJO BLOGU.
pabėgo.
kada mergina iszbego laukan, Detroit, Mich. — Leonas Bo- SURADO AUKSA SAVO
ka daro motina? Iszmete vai kavo 21 kilogramus aukso, ku le ir deszimts metu po-suni.
Vietoje
Edvardukas
iisžkeMIRUSIO DIEDUKO.
tėvas ja pasivijo ii- jai uždavė zecki eidamas namo susitiko
kus per Įauga, po tam pati isz- ris prigulėjo prie isZguito Al Po tam nubėgtas in tvarta, už
smūgi per galva po tam juos ant u'lyczios iszalkusi ir api- Vicksburg, W. Va. — Pulki liauti ant saldžiosios keliones szoko. Norints visi susižeido banijos karliaus Zog, kada tur sidėjo virve ant kaklo ir pasi
tai nukeliavo in kalėjimą o jo
užkasė.
plyszusi žmogeli kuris buvo ninkas Roy Calvekt staigai pa pacziule apsiaszarojus nuvažia bet likos iszgialbetais nuo bai tą veže in Graikija. (21 kilo korė. Ant rytojaus kaimynai
sios mirties sudegimo gyvais. gramas .aukso svėrė 675 unci surado visu lavonus.
tos pacztos tautos kaip ir jis, siliko turtingu žmogum, suras vo namo be vyro.
jas, ir vertas $23,675). Kada
kuris melde su a'szaromis 'kad damas paslėpta skarba savo
MOTINA TELEFONAVO — ji suszelptu. Leonas, kuris turi mirusio dieduko kuri diedukas
MIRĖ ISZ BADO, GULĖDA sargai peržiūrinėjo bosą kuria
St. John, Me. — Keturi vai
KŪDIKIS PRIGĖRĖ.
me žmonis in Graikija važia
MI ANT MAISZIUKO
maža isztorėli, susimylėjo ant užkasė laike revoliucijos kad KARALISZKA PORA PRI
kai nuo 2 lyg 7 metu, prigulin
vo, vienas isz sargu patemino
AUKSO.
Philadelphia, Pa. — Mrs. Da savo “Krajano“ ir nusivedė nesigautu in Angiiszku karei BUS PAS ROOSEVELTA
ti prie Mrs. Oliver Pelletier, su
GAL SUBATOJE.
Ruvno, Lenk., — Gyvenime tūla pasažieriu siu sunkiu kreprata Buchanon, 23 metu, paren namo, pavalgydino ir davė jam viu rankas.
degė ant smert deganeziam na
gė vone del savo keturiolikos darba -savo :szturelyje, manyda Pulkininko diedukas mirė Hyde Park, N. Y. — Kara- kuriame gyveno du senukai, sziurir kada jo užklausė: Kas me Subatoje.
menesiu amžiaus dukreles ir mas kad tasai vargszas bus dė nepasakos vietos kur paslėpė liszka porele isz Anglijos, pri Drydžai, likos abudu surasti jame randasi? Pasažierius at
leido vandeni. Tame užskambi- kingu1 už jo gera szirdi. Nieka- taji skarba susidedanti isz auk bus in czionais, isz Kanados, negyvais, kurie badai mirė isz sake kad “suris”. Sargas ati Washington, D. C. — Augszno telefonas ir ji nubėgo pa dejus pasinaudojas isz progos so ir deimantu. Tik dabar neti apie Sukata, atlankyti prezi bado. Vyras turėjo 79 metu o darė krepszi, surasdamas jame cziausio sūdo sudžia Hughes
žiūrėt kas skambina, palikda kada karta locnininko nesirado kėtai ji atrado darbininkai kas dentą Roosevelta kur svecziuo- jo pati 74 metu amžiaus. Kai auksinius peilius, szauksztus serga ir badai atsisakys nuo
ma kūdiki voneje. Kada sugry- namie, iszkrauste jo kiszenius dami pamata del naujo namo sis gal kėlės dienas. Specialisz- mynai nuprausdami lavonus, ir kitokius indus padirbtus isz dinsto.
žo už keliolikos miliutu, vande surdoto, kabanczio ant vinies, kur kitados stovėjo sena bakū kas trūkis kuriame karalius su rado po szieniku maisziuka gryno aukso. Pasažierius pa Redding, Calif. — Du jauni
nio tiek pribėgo in vone kad kuriame rado 132 dolerius ir žėlė dieduko. Vertėtojo skaitbo karaliene keliauja, sustos ant Rusiszku auksiniu rubliu. Kiek sinaudodamas isz progos smu vyrukai likos užmuszti ir 17 su
kūdikis prigėrė ir buvo negy dingo nežine kur. Žmogus pri da nedažinota nes valdžios ase- trumpo laiko Niagara Falls, ju ten buvo, tai nedažinota, ko per duris, ir pabėgo. Visas žeisti kada trakas, prigulintis
vas kada motina ji iszgavo isz slėgė daugiau yargszu nesu- sorei turės ji apkainuoti kiek Seredoje ir isz ten atvažiuos in bet motere turėjo 132 zlotu brangenybes konfiskavo Ital- prie CCC kempes nusiverte nuo
czionais.
r
iszki sargai.
y
stataus kalno.
jis yra vertas.
maisziukije aplinkui kakla.
__ —
y ones.
__ -- 1 szeffpinet.
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Szitie pijonieriai turėjo lygy
bes jausma. Kiekvienas asmuo
tikėjo, kad jis buvo toks lygus
kaip ir kitas ir kad kitas toks
Kas tai yra žmogvaldyste, kaip ir jis. 'Taip, sziadien de
Gal nekarta .atėjo prie jusu
arba demokratija? Ka ji reisz- mokratija turi remtis ant lygy
duriu kokis tai vargszas ir var Naudojame muilą keliolika'
kia paprastam Amerikieeziui bes kad buvus tikra. Szitie pi
dan Dievo meldžia jusu auka. kartu ant dienos bet mažai
czia-gimusiam ar svetur-gimu- jonieriai tikėjo in asmens
Duodi jam o jisai, ar ji, deka- žmonių žino kas iszrado muilą, j
siam? Kodėl ji jam geriaus pa szventuma. Jie tikėjo, kad val
vodami tau, atsitolina ir eina Muilą hadai iszrado senoviszki!
tinka už kitas ruszis valdymo ? stija egzistuoja žmogui ir ne
toliams su tokiu pat meldimu. Geltonai. Senoviszkam Ryme.
Kaip demokratija skiriasi nuo j žmogus valstijai. Demokratija
Tu žiūrai pasieni ji ir gailiesi muilas buvo naudojamas tiktai i
diktatoriszku arba sotalitarisz- sziadien turi visuomet kreipti
jo nes tai kokis nepažinstamas per turtingas moteres ir tai tikį
ku valdžių ? Ir, galu gale, ka tu atyda in asmenio interesus.
kdlieka. Bet ar esi tvirtas kad kaip sziadien ines moteres nau-|
rime daryti ant toliaus užlai Szitie pijonieriai turėjo
jis isz tavo geradejystes nepa doja visokius kvepalus. Prie'
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turto. Kada nesenei jis mirė, sutvėrimo musu padanges. Gal! Luokės va'lscz., Tclsziu apskr., nuostoliu padidinimo daug pri Ar-gi ežia nesvarbu,
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paTukstancziai mineziu bruke- atėjo, kaip seniai ežia, gyvena, — Kur dabar jisai ? — sznabž- Kelis metus iSkulkine bobele su
va ir ant plataus viesžkelio, ku derejo — neturėjo ko valgyti.
iszblyszkulsiomis lupomis.
gimė ?.. Isz dalies gerai ne- dej'o
■
vyru gyveno,
si jai in galva ir jokios nebuvojkur
:
ris, kaip balta juosta rangėsi in O! Žino mažas Kaziukas, kas bueziavimu.
per
pauksztis
yra
badas!.
.
Bet
O,
gal
Dievo
Motina
leis
man
— Nebijok, vaike, — tarė szviesesnes — visos tamsios, \galėjo susikalbėti nes žandaras '
Na ir anlt galo svaiguli in galva
tolimus vakarus. Keliu nuo ruji
vėl
pamatyti;
Dangaus
Ka

vis-gi
turėjo
pastoge
ir
užuo
Vytautas,
—
nemirsi
badu.
Ma
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kalbėjo
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,
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kaip
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dangus
ir
sunkios,
■
bežiaus ėjo Naste.
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reiszkianti
žodi.
raliene
susimylės
ant
manės.
rijona tiesa sake! Kada tai ir kaip akmuo.. Sustojo, kad pa- buvo
lyg nesavas, kaž ko iszsiPriežastis buvo ta:
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Vargsze mergaite nej aute
Nejaugi
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nėra
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galioje,
Atsivedė
ji
tas
pats
žandaras
man
geri
žmones
ranka
nelai

gandeis
;
sunku
atspėti
kas
jam
.
Ne kita:
silsėjus
ir
szirdžiia
nurimus.
,
szalczio, kuris reže jos liepsnokad
pikta
in
gera
paversti
?..
kaip
ir
Vytautą
ir
liepe
jam
in
mėje pratiesė. Kaip Dievas ma Nuleido ant krutinės galva ir buvo.
Badai cigonka su kazyrem jai
janczius veidus, nei vėjo, kuris
Taip
besidžiugindama
pake

svietą
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Ldabar
nuolat
stu
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man
ranku
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o
tau
Inejo
in
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Su
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nubarė,
atsirėmė
in
sena
verba,
kuria
tnenuilsdamas plesze ir draike
mia
ji
pirmyn,
kad
in
savo
vale
galva
in
virszu.
Dabar
jau
duonos truks, dalysime® vis nekarta, pavasari, apsupdavo ta pati kalba, tie paltys kiaušy- I
Kad tai skirsis su vyru, katrai
sudėvėta sijoną, supo ji apie jos
terlanda
eitu
;
juokėsi,
reke,
su

taip
buvo
tamsu
o
ji,
vietoj,
kuo,
kaip
broliai.
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man
ne
mai.
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ir
ji
galėjo
tik
tiek
su

turi,
sodžiaus
vaikinu
būrys.
..
Ve:
kojas ir veržėsi per skylėta
ikad gryžus in namus, užmirszo
Na ir nesenei taip padare,
skara sulaikydamas krutinėję kinėjosi, kaip ir ka gudraus sa taip sunku bus eiti palei sveti jo staugime kaip ir girdi ji ai- įprasti, kiek ir Naste.
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pasaulyje,
tik
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Ir,
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gryžVisi
susėdo.
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žvalgėsi
s
Josios
kvailumas ja iszvare,
da
lekianczios
isz
tolimosios
kvepavima. Nejauto kad kas
nenori eiti. Žiuri jis paraudo ti, grysžime drauge...
viena stovėjo ežia po
palei baltytas sienas, kur kabo- vienui
’
Kitam meile prižadėjo,
szalios daineles aidus:
jai skaudėtu.
navusiomis
akimis
in
svetimus
verba.
Nastės
szirdis
lyg
plaktuku
jo
tamsus,
pirkti
atlaiduose,
Savo vyro iszsižadejo,
‘ ‘ Oi gaila man tavęs, mergele, i
Ausyse skambėjo ne sūkurio
Oi gaila man tavęs, gaila. ’ ’ paveikslai ir virsz ju buvo nu 'Staiga krustelėjo ir, mėtas Du vaikelius paėmė — trijų,
szvilpimas bet malonus žodžiai žmones, kurie stovi susibūrė ir plake. Iszeinant isz namu jai
gi
toki
nubudę,
—
ir
baimes
žvilgsni in praeita
buvo
labai
szalta,
tad
ir
pasi

szvėstu žolių žiupsniai ir paskutini
l
Dukrele dyieju metu,
kuriuos taip neseniai jai Vy
Nekarta dainavo ja Vytau- kabė
1
sziurpuliai
jikreczia.
..
vieszkeli,
kuris
nyko
tamsumo

ėmė
net
dvi
skaras.
Dabar
nu

geltonos,
vaszkines
grabnyTasai
josios prielaidinis 45
tautas kalbėjo:
tas traukdamas tinklą kai sau
—
Ne,
ne,
neisiu!
—
szaukia
je,
skubiai,
lyg
norėdama
užsisiėmė viena ju, sziltesne ir ap lute leidosi tolimoje vakaru czios.
metu,
— Likis su Dievu, Naste ir
1
balsu
o
galu
gale
ir
pats
nežino
mirszti,
ėjo
in
sudžiaus
puse.
gaubė
ja
drebanti
nuo
szalczio
Nastei
szirdis
nerimo,
jaute,
:
Nuskustas,
be
usu,
gryžki in namus... — ji gry žszalyje ir paskutinieji jos spin
ka
daro.
Užsiverkęs,
nusigan

Naktis
skleido
kas
karta
kaip drebules laipa, Kari.
Ant senyvo iszrode,
duliai žaidė lygiame ėžero pa- kad žandaras nekreipė nuo jos
ta, bet mintys plaukia atgal.
dęs
metasi-priesz
žandara
ant
juodesnius
szeszėlius
nuo
stoo
aszaros
Kazio
lupos
dreba
akiu
ir
nuolat
Vokiszkai
ka
tai
Ba
jau
žili plaukai pasirodė,
virsziuje...
Vietoj pilkojo žiemos dan
vineziu szale ravo palinkusiu
Ant senyvo iszrode,
gaus, kurs lyg durnais traukėsi kėliu, apkabina jo kojas ir bu- tykiai sruvena isz melsvųjų Dažnai pavakare, vasaros kalbėjo, lyg juokais.
cziuodamas
jas, pro verksmus, akiu.
verbų
ir
nuo
miszko,
kuris
plaUž
skareles
užsikisze
kveBa
jau
žili plaukai pasirodė.
kaitros nuvarginta ir sunkaus
priesz jos akis, — mato tris Vo— Nusiraminkie, neverkie, darbo, bego Naste prie tylaus pianežios rūtos szakeles, kurias cziai tūnojo prie ežero...
Boba 26 metus turi,
kiecziu žandarus, kurie, savo- kartoja:
— Susimylėk, gailestingasai mano vaike. Matai.. . Tik oda ežero ...
Naste
apsidairė
aplinkui
ir
jai diena Vytautas buvo atne>Ne sridktai iszžiuri,
tiszkai pasipuosze, rūke ilgas
pone! Leisk likti man ežia, nudrėksta, jau ir kraujas nu Lengvas vėjelis glostė jos szes. Suprato jog Vokietis no kiek nusiraminusi, stipriau in- Kas tame kaltas tai nežinau,
pypkes, ant kuriu buvo nu
sisuko in skara, nes iszaltis pra
;stojo bėgės... — ramino Nas skaisezius veidelius — jai leng rėtu kad ta gele jam duotu.
Tiktai tiek pasakau:
piešia kaž kokios ypatos ir leisk!..
dėjo 'smarkiau ja krėsti. Aplin
Bet pono žandaro .szirdis bu- te,
’ užriszdama jam ranka balta viau darėsi kvėpuoti. Vakaro
Nusigryžo
in
peeziu
ir
pra

Jeigu
vyras josios butu
kiekviena skirtingai.
skepetaite.
—
Pamatysi,
mažu

kui
ne
gyvos
dvasios.
vo kieta, kaip akmuo. Susikei
stragus,
rasa byrėjo ant jos basu kojų... dėjo tvarkyti puodus, nerimau
Viena isz ju Naste geriausiai
Pute pietų vejas apiberda- Butu apdaužęs bobai ragus,
kė Vokiszkai, sueziupo naszlai- lėli, ryt bus jau visai gerai... Tik priėjo smėlėta krantą, bū dama, kad taip ilgai nemato
atsiminė, kaip, kad ir matytu ji
mas gamta smulkiu įsniegu. Ant bobeles per pirsztus
ti ir taip ji stūmė, kad varg- 0 dabar matai— greit tave Vy rys laukiniu aneziu naru ir pil Vytauto.
dabar. Tai buvo nupiesztas, ne
szas vaitodamas pargriuvo ant tautas pasiims... tai-gi, nerei kųjų bėkasu — viskas su klilksGalu gale atsidarė durys — Nors ir be^te bego Naste, vie
žiurėjo,
va karys ar generolas su nepa
kia tau nieko bijoti, nei verkti. mu ir užeslu pasileido nuo inejo; o su juo ir paskutinieji nok negaliojo suszilti. Sukniažemes.
Tai
ir
susilaukė
ka norėjo.
prastu veidu.
busiai's
pirsztais
vos
galėjo
pri

Kiekvienam, lyg replėmis, Dievas yra su mumis. Eiikie su kranto.
saules spinduliai...
Jis žiuri žiauriai, lyg gyvas,
suspaudė szirdi tas reginys; ir Juo in svietą. O gerasai Jėzau!
Klausant tuos’ garsus, nyks- Pagarbino Visagali ir nuste laikyti skara; kojų ne nejautė.
apaczioj paraszyta Vokišžka
Lai
saule
auksine
jiems
szvieTen kur apie Szamokus,
tas žandaras, kuris sriek tiek
tianczius begalinėje mėlynėje ir bės pažvelgė in žandara su szal- Reikėjo tik miszka pasiekti,
pavarde.
Girdėjau tikrus juokus,
ten gal, butu ramiau ?..
su žmonėmis Lietuviszkai kal cria, lai aniuolai juos saugoja tos daineles, kur plauke isz vi tyszium.
— Kas žino, kas ežia per žmo
nuo
pikto...
bėdavo, labai teisingas žmogus,
durio ežero per vandens tylu Abu priėjo prie stalo ir vėl Isztikruju, girioje nesigirdė Biznieika savo vyreli pamesti
gus ?.. Ka jis galvoja?..
Susijaudinusi daugiau nega
norėjo,
pradėjo,
draug
su
kitais,
guos

pavirsziu, mane sau, kad nie pradėjo klausinėti Vytautą. Ko jo vėjo staugimo, tik sniegas
Žandarai kalbasi tarp saves
lėjo kalbėti; jos žodžiai skendo kur negali būti nei puikiau, nei gerai nesuprato Vokiszkai szal- biro ir biro, kaip plunksnos ant
Bet iszsprukt isz namu ne
užkimusiais balsais ir juokiasi. ti vargsza vaika.
galėjo.
kelio.
Bekrisdamas Kaziukas su gerklėj e.
tyszius (urėdas) aiszkino jam
geriau, nei linksmiau...
Ketvirtas priėjo isz szono ir
Žinojo ji kelia taip gerai, jog
Vyras bobelkos norus
kruvino sau ranka in asztru Žmones žiuri bet kas ju sie Motina tokia gera ir darbi Lietuviszkai.
klausėsi ju kalbos bet in ja nedasiprato,
akmeni bet tuojau nustojo ver lose dedasi — Dievas težino.
ninke, kiekviena diena, kaip Bet kas jai, paprastai mer galėjo iTŽmerktomis akimis pa
sikiszo. Toliau mato Naste
kęs ir vaitojas. Tik žiurėjo, ka Czia prabilo sriurksztus:
gali, tvarko grinezia ir szven- gaitei prie to, ka jie kalba? reiti namo. Nekarta ežia su Vy Tuoj viską surasze ant raparto,
'žmonių būreli. Ju nei vienas
tai galvodamas, in ta žiauruji — Asz turiu dvi poras pirsž- tas giesmes gieda; o jai, Nastei, Gal naujus mokesezius nori tautu žole pjovė ir szaJkas ku Bausme moterėlei atskaitė,
nekalba, nesijuokia. Vaikai nu
žmogų. Akyse mirgėjo liepsne tiniu, sziai, Kazy, pasiimk ju pati dangų norėtu palenkti.
rui rinko.
Bobelka su savo isžbegimu
žvejams uždėti, ar kokia baus
liūdę veizi in Dievo pasauli.
susilaikė.
les, lyg tos, kur tamsia nakti viena pora :sau.
Matauszas, vargszas, ir-gi dir me, kad, gal netaiku Vytautas — O, Dieve! Kur jis dabar?
Yra ten ir Szimkiene, naszle,
skraido ore; ir sueziaupe stip — 0 man, — sako kitas, — ba ka galėdamas o Vytautas...
— Vėl toji mintis instrigo jai Kvailiuke, kam tai taip daryt,
tinklus tiese... Iszejo. isz grinkuri pas Juszka pribuisziszkai
in galva, — taip, ji eina in mo Reikėjo pas mane tiligrama
riau iszblyszkusias lupas ir kepure per maža, nusipirkau Karta, tai buvo žema, kai ap
czios suvaryti visztu, kurios
'gyveno — turi ketvertą vaiku
atvaryt,
daugiau ne'tare ne žodžio. Gal mieste sau kita — ana turiu ki- žiurėjo visa gaspadoryste ir
tules grineziute o kur-gi anie
dar grudus paislenkstej rankio
ir visi, kaip pupos — ir senis
galvojo sau, geriau norėtu kur szeniuje. Eiksz ežia, mažutėli. gyvulius ipaszere, atsistojo prie
eina?.. Kodėl, o Jėzau 'sal O asz butau gera rodą davus,
jo. Tik užgirdo grinezioje kas
Juozas, kuriam vasara miszke
suszalti patvoryj negu praszy- Žiūrėk, kaip tau tinka!
džiausias, taip, o ne kitaip Ir butam turėjus gerus ugadus.
rūtomis
užstatyto
lango
ir
žiu

kart smarkesnius inrodinejimedis koja sulaužė ir Žvirgž
ti susimylėti tokio žmogaus.
Vladienes vaikai turėjo ke rėjo in ta platu, ilga, topoliais mus ir per atdaras duris pama yra?.. Kam bausti, jeigu ne
dys, kurs priesz savaite savo
kaltas ? 0 gal Vieszpats nori ti
žmona palaidojo ir vaikai liko Nors sziu žmonių jis visai ne letą bulkuczLU, jas gavo ryte, nusodinta vieszkeli. Motina te, 'kaip Vdkietys kaž koki poiszmeginti geruosius žmbnes?! Ar žinote kad Elizabetas puiki
— vyresnysis berniukas dvyli pažino bet kaž kas trauke ji liesto ant kelio, nuo kepejo. vėrpe. Siūlas greitai 'sukosi pieri iszeme ir ji įskaitė, paskui
vieta,
Nuo tokiu mineziu, kurios
prie ju, nes atsistojo ju tarpe Kiekvienas dalijosi, kuo galė plonas ir lygus o ratelis tik urz ka tai Vokiszkai grasė muszdaka metu teturėjo.
kaip naktiniai paukszcziai su Ten randasi ir Lietuviu tauta,
Yra ir kvaila Marijona, kuri ramus. Kiekvienas mielaszir- jo, ne visi, kurie ežia buvo, tu gė fr-fr-fr...
mas kumszcžia in stiaia. Jai pa
Žinoma, ten ju gali matyti,
Matauszas perrinkinejo sie sidarė neramu; atsistojo ant kosi jos galvoje, rodėsi Nastei,
eina isz sodžiaus in sodžių isz- dingai žvelge in vaikeli, turinti rėjo pergyventi ta liūdna regi
Ir ant ko pažinti,
jog ji taps tokia pat, kaip jos
per sviete eiti, gal mane: ka gal ni; skaudu, neteisinga likimą te grudus ir jie taip byrėjo jam slenksczio.
maldos praszydama.
O-gi ant ju apsiejimu,
broliukas Matauszas. Jai pasir
Mato ir senelius Taszkius; uždirbti toks nusilpęs vaikas, isztremtuju. Neszviete jiems isz ranku vienas po kito, lyg
— Mato, kaip Vytautas žiuriL
Ir nelabu pasielgimu,
jie pavydi vaikams kurie senai naszlaitis? Iszsikiszo priekin danguje .skaisti saulute ir sza- kad gailios aszaros dabar josi tai in raszta, tai in žandara, dare gaila ir ilgu... Tik dabar Merginos pas save vadinasi,
užgirdo arklio kanopų dundė
mirė ir dabar guli sau ramiai kvaila Marijona.
lyje in kuria ėjo, buvo apsi liejamos.
kas karta vis smarkiau insižiur
Prie vyru kabinasi,
jimą ir sniego girgždėjimą. Isz
po mediniu kryžiumi szaltojoj
Senas Margius, gulėdamas. rodamas ir toks iszbales, persiVejas iszdraike jai isz po su- niaukė. ..
karto nekreipė in tai domes. Vaikinus ant bardo vadina, ■
žemelej, o juos, senuose metuo plyszusios skaros posmus juo Juk ne amžinai buna žiema... papeczkyj, inkiszes galva tarp• mainės.
Bet atsiminė kad vienui viena Tuomi savo varda pagadina;
se vien Dievas žino kur gali nu- du plauku; ant kaklo betvarkėj Ateis dienos laisvos ir links kojų, kartas po karto, lyg sap Ji girdi, bet labai neaiszkiai,
Apie jas szi karta nutylėsiu,
lauke...
blokszti!
pynėsi eiles invairiu karolių. mos...
nuodamas, urzgė, kaip ir jaute,, ka tai kalba:
Jei nepasitaisys tai gerai paTaip, Kas tai važiavo.
O, Motina Dievo! Kiek ežia Isz po tankiu' antakiu, liūdnai Nastės mintyse viskas suko jog kas ateina.
— Isz !kur-gi asz bueziau?..
—Toliaus bus
fcocziosiu.
žmonių be prieglaudos, be pa žvelge pora juodu, žerineziu si, maiszesi, kaip miglose.
Ji, tuo. laiku žiūrėdama prie-• Bet ne, to negali būti! 0, Dievo
stoges!. .
akiu, kurios mokėjo iszmetine- Ir mato paskui Vytautą, ku szais, galvojo apie daugeli da Motina!.. Tai viskas ežia paTula rūtele daug bambadieriu
Prie stulpo stovėjo ramus, ti...
ris žiuri in ja kas kart liūdniau lyku, bet apie viena labiausia:; raszyta ir karaliszkas paraant burdo turėjo,
blizgancziomis akimis, Vytau Nors ir žodžio netartu, su ir dėkoja jai už ta, ka gavo jos už savaites 'turės būti jos pir szais. Naste, mane, vargsza
Tieji rakalei už burda užmo
tas.
prastu 'žmogus ka sako jos namuose: už szirdi, paszalpa— mais užsakąs su Vytautu... Josi naszlaiti, vėl isztremia!
kėti nenorėjo,
Ir
kam-gi
prisiminti
ta
dieNedaug jis kalba, tik žiuri in akys... 0 sako ta pati, ka ir kuria jos geroji motule, dabar .szirdis kažko nerimo ir ilgėjo
Moterėle penkis vaikuczius
Naste ka'ž kaip keistai ir iszdi- kiekviena gera szirdis. Visas per Naste, atsiuntė. Bet taip si. Atidarė duris ir iszejo priė-■ na, o mano ga'lingasai Vieszpaturėjo,
tie! Ta nakti, taip 'Skaudžia ir
džiai, kaip niekad nežiūrėdavo. skausmais, kaip veidrodyje, at visikas jai neaiszku buvo... Jos senin.
Tai
ir
iszmest
negalėjo,
Tai
buvo
vėlus
ruduo.
..
ir
'
tamsia,
kai
jokios
žvaigždutes
Ir prisiminė Naste paskui sispindėjo Marijonos akyse.
akys, kaip ir rūkas aptraukė,
SZI BANKA YRA NARYS |
Juk kur bamlbadierei pradeda
kažkokį maža, apiplyszusi vai Priėjo prie žandaro arti, arti, kad nieko nebežino kas aplin medžiai be lapu stovėjo sodne; nebuvo danguje ir ta ryta, kaFederal Reserve System 2
lankytis,
'
da
saulute
nebesirodė-rytu
szaszakos
iszkettos
in
viražu
buvo
kezą. Vienintelis, kaip stulpas; o paskui, isztiesus in ji ilgus kui ja dedasi; nemato žmonių,
teipgi ir
g
Ten ir bosiene negali laikytis,
neturėjo nei motinos, nei gimi pirsztus, tarė garsiai, kureziu tik kurezia, baisia tamsa... Ir apipiltos besileidžianczios sau• lyj, tik debesys, sunkus, kaip
Federal Deposit Insurance s
Bobele su bambadiereis prova
i
szvinas,
riogsojo.
..
les
szviesa,
nuo
kurios
puse
niu: buvo nasriaitiš. Jo vardas balsu:
negirdi daugiau jokiu atsisvei
Corporation
»
turėjo,
Taip įslinko dienos viena po
Kazys. Jis taip verke, jog szir— Tylėk, nesijuok tu taip, kinimu, nei kalbu, tik tuos Vy dangaus buvo paraudę...
----- $----- •
g
Bet ir nieko neiszlaimejo,
Joks lapelis nekrustelėjo —■ kitos vis liūdnesnes iki pat
dis plyszo klausant... Liesas, žmogau, girdi?.. Pasaulyje tauto žodžius:
Ant
galo szerifas -bobele’isz
■
sziai
dienai.
Ir
ne
viena
Naste
taip
buvo
tyku
aplinkui.
Ore
Union
National
Bank
|
paakiai pamelynave, veidai in- nidko nėr amžino... Po vasa — Likie įsu Dievu, Naste, ir
stubos iszvare^
draikėsi voratinkliu siidabri-■ aszaras liejo. Ne tik sziame ra- Kampas Main ir Centre St. &
dube, nuvargę — geltonai me- ros eina ruduo, paskui žiema o gryžk in namus..
MAHANOY
CITY,
PA.
|
Ir
nežinau
ka
toji bobele
;
miam,
ant
ežero
kranto,
sodžiu.
niai
siūlai,
pasikabindami
ant
vėl
lyrii. Szalta jam: dreba, lyg pavasaris ledus 'laužo! Ir vėl Ta prisiminus aszaros
padare.
drugio krecziamas. Veltui vy- viskas isz eiles, isz naujo. Žiu- pradėjo iszlengvo riedėti per ilgos szulinip 'svirties, ant typ-■ jeį bet vispjOj placzioje tėvynė
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"SAULE”

Žinios Vietines

Ar Czionais Randasi Ju Kongresmonas ?

MAWAWV CITV. PA.

GYVENIMO DŽIAUGSMAS

Pasirengineja Ant Kito Patapo, Pasistatydamas Sau Arka t J

Apie laime asz .svajoju,
Kur tiek saules pajūry,
Kur prie mano byra kojų
Bangos, szokio suikury...
Asz ant smėlio, kaip ant aukso,i
Veja sveika ten geriu, —
Skaidria ateiti sulauksiu,
Į
Viltis, kaip žvaigždes, žėriu.
Koks asz sziadien ežia
turtingas,
Niekis bankai ežia visi,
K o k efe 1 e ris ga Ii ngas,
Lygintis ežia negali!
Nėra nei vienos monetos
Man kiszeniuje senai,
Bei ant skrendanezios planetos
Toki džiaugsma ar matai ?
Pažiūrėk, koks nors Mansi et i,
Sztai prie juros stoviu asz...
Szitame paveiksle randasi daugiau szimtas kongresmo- Turtingesni dar pilieti
nu su savo szeimyaioms kurie pribuvo ant Svietines Iszkelm.es Žemeje vargiai ka.s ras!
New Yorke ir prisižiurineja visokiems perstatymams.
Arėjas Vitkauskas.

— Ketverge pripuola Dievo
Kūno arba kaip paprastai va
dina Devintinės.
— Valdžia vela ketina pra-1
szalint nuo WPA darbu apie]
1,500 darbininku. Dabar pasi
liks prie tuju darbu tik 9,000
■žmonių isz skaitliaus 15,000
Tieji turės eiti ant relifo.
— Praeita Subata Kardi
nolas Dougherty inszventino
in kunigus 66 klierikus. Tarpi
tuju randasi tik vienas Lietu-1
vys, yra tai Vincas Vėžys, isz
Girardville®, Pa.
—• Vienam isz parku Lake
side atsitiko szurpulinga nelai
me kurioje badai trys merginos
■ tikos pavojingai sužeistos Ne
Visi gyventojai Olympia, Wash., žino gerai apie “Nojaus Arka No. 2”, kuria pasi
dėlioję kada roller coaster kastatė sau William Greenwood. Senukas yra tvirtas kad užeis pabaiga svieto per užliejimą
; rūkas nutruko nuo lenciūgo.
vandeniu
todėl jisai jau yra pasirengęs ant busimo patapo taip kaip buvo pasirengęs bibli
—■ Aplinkinei
butlegerei
joj Nojus. Williamas toje Arkoje gyvena be't da žvėreliu in ja nesutalpino bet ir nuobodumo
anglių laike savo susirinkimą ALBANU PRIEŽODŽIAI
Sztai Kaip Iszrodo Milžiniszkas Stiklas
sau gnajina ant ■ vargonėlių ir gieda giesmes.
■
.
kad sutveri vienybe tarp dar
Del Naujo Teleskopo
bininku ir užbaigti visokius ne — Jeigu del kitu paturima
duosi,
tai
ant
skausmo
galvos
supratimus.
—• Naujas plentas tarp Lo nedejuosi.
cust Summit ir Lavelle likos —• Ugnis, vanduo ir TurIszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
atidarytas ir dabar motoristai kiszka teisingysta, neužlaiko
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
jokia mielaszirdysta.
gaili ji naudoti.
Adresą vokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
,—. Williamas Sapiega likos — Kas paskui juodvarnius
No. 126 Penkios istorijos apie i No. 158 Keturios istorijos apie
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
sužeistas in koja laike darbo 1 eina, tas ant stervienos užeina.
kus aprašomas, didele knyga, 404 Doras gyvenimas; Priversta links Kapitonas Stormfield danguje; Pa
ant WPA projekto. Sužeistąjį — Kas neturi kacziu, turi
puslapiu. Popierinei apdarai.
50c mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas gis. 60 puslapiu......................... 15c
grinezioje
pelių.
No.
102
Prakeikta,
meilingas
krinuveže in Locust Mountain liminaliszka1 apraszymas, 202 pus. 35c kuris buvo protingesnis už savo poną.
No. 160 Keturiolika istorijų a.
—
■
Klausykite
pas
daugeli
gonbute.
61 puslapiu ...........
15c pie Po laikui; Onytės laime; Per neNo.
10S
Vaidelota,
apisaka
isz
No. 127 Trys istorijos apie Duk atsarguma in balta vergija; Pusiau— Juozas Weiner isz mies patarimu bet laikykis savo
pirmutines puses szimtmeczio, iszimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- tė pustyniu; Peleniute; Du brolei gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke
to aplaike telegrama buk jis patarimu visame.
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
laimėjo 397 svarus ant Airiszi- — Sziadien geresnis kiauNo. 128 Dvi istorijos apie Valdi- mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
No. 104 Trys istorijos, apie Ne
niu lenktynių Anglijoj. Bus tai szelis, nė kaip už metu gaide
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
lis.
b >s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
apie 1,863 dolerei.
No. 129 Keturios istorijos apie li Aržiuolas ir Uosis; Ęudyne; Puiki
No.
105
12
Istorijų:
Nedarykia
—■ Kas auksztyn spiauna,
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e
—• Ponas Jurgis Januszke- pats ant veido užsispjauna.
No. 161 Keturios istorijos apie
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- nus prigauna. 58 puslapiu........15«>
viezius, isz South Philadelphia, —■ Žodžiais girnų nepasu
Ant prapulties kranto; Mistras ir
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
No. 131 Puiki istorja apie Jona- Krepeszius; Kampelis duonos; Išz ko
Pa., ana diena atlankė ponstva ksi, kad ir kalbėdamas pritūp
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas
sza
Korczaka. 262 puslapiu....35<! dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
Juozu® Baczilalius, 1028 E. Pine si.
Pirma syki likos aiuttauktas paveikslas szito milžiniszko bas vyras; Prakeikimas; Delegatai No. 132 Trys istorijos apie An- No. 162 Trys istorijos apie Bai
ulyczios ir daug pažystamu ir —• Jaigu ant Dievo atsi
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu glorius isz Valenczijos; Kožnas dai si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
200
coliu
stiklo kuris bus indetas in nauja ‘teleskopą kuris tal- ka
giminiu kaipo ir atlankė vieti minsi, tada žmonių visai nebi
ketina antra karta apsipaeziuot; gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
Keletą trumpu pasiskaitymu.
pinsis California Institute of T echnology kuris bus užbaig Pikta Onuka.................................. 25c tras paeziuojas. 76 puslapiu. .. 20c proto;
22 puslapiu .........................
.10c
nes Szv. Juozapo kapines. josi.
No. 106 Penkios istorijos, apie
No. 133 Dvi istorijos apie Ne
tas 1940 mete.
No. 163 Penkios istorijos apie
Ponstva Januiszkevicziai daly
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
vavo laidotuvėse Jurgio KazDorybe veda in laime; Szaltiszaiti, ksni, 62 puslapiu......................... 15c Lozorius; Narsi mergina; Užvydūs
Czampanijoj, tai yra irnpediDIDŽIAUSI KNGYNAI
77 puslapiu................ 20e
laucko, McAdoo, kurios atsibu
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi vyras. 137 puslapiu................... 25o
NEPAPRASTAS niams szeimynos Thierry ir Debesėlis.
PASAULYJE.
No. 107 Keturios istorijos apie Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
vo praeita Petnyczia.
No. 164 Septynos istorijos apie
Bricom, visa savo milžiniszka Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 43 puslapiu . .. ......................’ 15e
PALIKIMAS
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
Kolumbijos universitetas inturtą Banke Zoccia, Venecijoj. tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus No. 139 Trys istorijos apie Už kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
McAdoo, Pa. t Jurgis Kaz- sligys knygyną kuris savo didu
VARGINGAS
VAIKINAS Perejo metai, atėjo Francuzisz- darbininko. 182 puslapiu......... 35c puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai*
lauckas, senas czionaitinis gy mu bus virszyjamas tik dvieju
PASILIKO LABAI TUR ka revoliucija. Mete 1796 Bo- No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
ventojas mirė namie praeita knygynu visoje Europoje ir
rekanti skaitymai: Ha isz maNo. 140 Ketutries istorijos apie
No. 165 Asztuonios istorijos apie
TINGU 300 METU ADGAL. nepartas inejoin Venecija, ku pinasi
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie Pranuko Nelaimes. Audra. Kode!
lUtarninko .po trumpai ligai. vieno Amerikoje. Didžiausias
PALIKO VISA TURTĄ
ris paliepė sa vo kareiviams isz- savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis Maža katiluka, Lietuvos skausmai Baltraus neleido in Dangų. Bausmę
Velionis buvo gimęs Lietuvoje, pasaulio knygynas yra 'Tarybų
is; Galinga ypata galybe meiles; eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. už szyksztuma. Mažo sziaucziaus
GIMINĖMS, KURIEMS
vežti visa auksa kuris radosi Jt.rf
pribūdamas in Amerika jaunu valstybinis knygynas Lenin
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi 64 puslapiai ...................
20c didli reikalai. Senelis. Dienos ken
SUDAS PRIPAŽINO
bankosia Zocca, ant 22 vežimu sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
vyruku ir dirbo daugeli metu grade, kuris turi 4,600,000 kny
No. 141 Keturios istorijos apie tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
52
TURTĄ.
o 3,000 kareiviu saugojo iszve- trumpi pasakaitymai ir t. t.
Kalvi
Paszku; Atsitikimas senam Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
kasyklose. Paliko dideliam nu gų ir 740,000 laikraszcziu ir au
puslapiu. ...................
15c
žirna tojo skarbo in Francija. No. 112 Trys apisakos apie pini dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 166 Trys istorijos Sūnūs
liūdime paczia Ona, keturis sū tobiografijų. Paryžiaus Tauti
; Iszklausyta malda vargszo;
Paryžius,
Francija.,
—
Tas
Nuo to laiko impedžei pradėjo gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Nikitas. 61 puslapiu ................. 15c Malkiaus
nūs. ir tris dukteres. Laidotu nis knygynas su 4,500,000 kny
Geras
Medėjus
............................... 15e
No.
142
Trys
istorijos
apie
Pa

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
ves atsibuvo praeita Petnyczia gų, 500,000 žemlapiu ir planu, atsitiko 1600 mete, kada tur spirtis to skarbo Francuzis.z- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- No. 168 Devynios istorijos, su
Jerubausko; Osieczna. 40 pusla paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
su apeigomis Szv. Kazimiero 122,000 rankraszcziu, 3,000,000 tingas kupczius Atanaza Ti- kuose suduose. Kelis kartus su- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c szo
piu
.....................
15c Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
bažnyczioje kurias laike kuni paszto ženkleliu ir 250,000 me paldi, isz Venecijos, Italijos a- džia pripažino jiems skarba, No. 113 Penkios istorijas apie No. 144 Penkios istorijos apie kad ant giaro neiszeitu; Kaip JoniszBurike
ir
Burikas
;
Kareivis
ir
vel

gas Rakauskas. Laidotuvėse daliu yra antras Kongreso kny tejo in viesznami Tour. Sve- bet su toms iszligoms, kad turi nias; Kas man nakci acitiko (dzūko Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins kei pavogė naktini sarga; Atidengta
dalyvavo daugelis žmonių kai gynas Washingtone kuris turi czias 'buvo alkanas, sėdėjo prie pristatyti teisingus davadus, pasaka); Užliekos isz senovės pada ta; Paskutine vale motinos; Pakut- žudinsta; Žmogus be szirdies;. Už-’
stalelio, bet nieks jam nepatar kad yra tikrais impedžiais vimu; Peary ant žemgalio arba kaip ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
po ir isz Mahanoy City.
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
4,100,000 knygų.
navo.Jau ketino atsitraukt nuo Theirry. Apie 40 ypatų sutvė jisri atrado žemgali. 64 pus. 25c Bernadina. 61 puslapiu............ 15c buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
No. 115 Puikios istorijos apie
—Arėjas Vitkauskas stalo, kad szale jo buvo girdė
No. 145 Trys istorijos apie Vel ku skaitymu. Apie 100 pus........ 2IW
rė draugavę, pasamdė gera ad Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri niszkas
Nanty Glo, Pa. — Po mene
malūnas; Kaip studentas lo
No. 170 Asztuonios istorijos a*
tas malonus balsas: “Pakol vokatą, kad kovotu už ta ji tur Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga
sio vakacijos kasyklos pradėjo
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c pie Barbele; Mokytoja; Velniszkas
jum
pagamins
pietų
ar
tamista
tą, tasai nuvažiavo in Venecija szo paskutinis skatikas; Juokai.
dirbti geriau todėl net ir žmo
tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganPARSIDUODA NAMAS
man
pavėlinsi
atsisėst
szale
ir
No. 146 Dvi istorijos apie Auka czio kudykio; Herodas Boba; Kas neiszsznipinejo visa gimine ir Preke .................................
15c
nelei pasidarė smagesnei®.
MAHANOY CTY, PA.
laikyti tamistai kompanije?” pristatė sudui 35 narius, kurie No. 116 Istorija apie Sierata, Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. pažinsta Dievo tas nepažinsta Tew;
Sztai Lietuviu Ukesu Kliubas
puikus apraszymas. 119 pus....15c 61 puslapiu ................................. 15c Per tamsybe in szviesa; Pasitainutarė daryti pikniką 11 diena Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. Nusistebėjas kupczius, apsi prigulėjo prie tos szeimynos. No. 117 Septynios istorijos apie No. 147 Trys istorijos apie Ra sias prasižengėlis; Duktė malkakerBirželio—June, ant Bekio far- 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie dairė, pamatęs szale stovinti Ant galo sūdąs pripažino -tei Ponas ir sziauczius; Isztikimas gu gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir czio. 121 puslapiu.................. .25e
mos, tris mylės nuo musu miesi- Lietuviszkos bažnyczios. Par jauna vaikina su linksmu ir singumą imipedžiu ir kad tasai lus; Karalius gentelmonas; Karuže Stebuklas. 74 puslapiu ............. 20c No. 171 Vieniolika puiku istori
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo(su paveikslais), apie Džiaugsmas
telio. Platforme del szokiu jau siduoda pigiai. Kreip'kities in szirdingu veidu. Kupczius pri milijoninis turtas teisingai pri ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. No. 148 Dvi istorijos apie Joną jų
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
padirbta labai puikioj -vietoj “Saules” ofisą, Mahanoy City, sižiūrėjo jam temingai. Isz- guli prie ju, paskirdamas 10,- 181 puslapiu................................ 35c lapiu ..................
15c. ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig’o
klause jo gyvenimo isztorija ir 000 franku ant užmokėjimo No 118 Istorija apie Ali Baba ir No. 150 Keturios istorijos apie Kalėdos; Kaip Vincas itigalejo pa
kur.yra tyras oras ir pavėsis. Pa.
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
keliaudamas in tolimesne kelio kasztu tojo tirinejimo ir vedi 40 H jzbaininku. 45 puslapiu.. .15c Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
Smagi orkestrą losz smagius
No. 119 Keturios istorijos apie stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
szokelius o užkandamai bus isz C. F. RĖKLAITIS ne pasiėmė su savim jauna vai mo teismo. Po užbaigimui vi Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: slaptį. 61 puslapiu........ 15c
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
Mahanojaui
I
siti
kimiausia
Graborim
kina,
kaipo
savo
sekretorių.
V
’
ena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas.
su rasztu milijonai bus padalin
rugszcziu kopūstu ir deszreliu.
No. 151 Penkios istorijos apie nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
Kliubas kvieczia visus atsilan :: Gabiausias Balsamuotojas t: Tokiu bu,du Jean Thierry isz ti tarp likusiu giminiu — net 62 puslapiu................................... 15c Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Geriausia Ambulance
No. 120 Dvi istorijos apie Valu žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kyti taja diena nes tai bus pir
patarnavimas s z i o j J/ Champagne, sūnūs vargingo po 300 metu!
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 kas karalium. 61 puslapiu........ 15c Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
apelinkeje.
Bile kopuslapiu ....................................... 15e
szlektelio, įpirmiause pasiliko
puslapiu ....................................... 15c
mutinis piknikas taip puikioj
No. 152 Trys istorijos apie Kajikiam laike; diena ar
No.
121
Trys
istorijos
apie
Trys
sekretorium, po tam priimtu
vietoj. Visu nuoszirdžiai užNo. 173 Tris istorijos, apie Tal
mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
62
nakti. Visada turi pil- jr,
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Appuslapiu ....................................... 15c mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
kvieczia ne tik vietinius bet ir
L. TRASKAUSKAS jkialbtojas.
na pasirinkimą meta- tSL sunum turtingiausio kupcziaus
63 puslapiu.......... 15c
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15a
liszku ir kieto medžio
|
No. 153 Trys istorijos apie Gai
Venecijoj. Apkeliavo su juom LIETUVISZKAS GRABORIUS
aplinkinius gyventojus,
No.
123
Septynios
istorijos apie
Grabu.
Laidoja nu
No. 174 Trys istorijos apie Ku
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis luti; Du broliai; Majoro duktė. 62
visa svietą, o po jo mircziai ap
Pikniko 'Rengimo Komitetas.
mirėlius pagal naujau:
puslapiu ....................................... 15c nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
grabelis;
Drąsus
szuo;
Kolera;
Sene

šia mada ir mokslą.
ėmė visa jo turtą susidedanti
220 puslapi....................... 35e
No. 154 Trys istorijos apie Jo klis.
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
§ Nors kas metas mažinasi
isz 50 milijonu franku. Thie
gonus.
45 puslapiu................... 15c nukas Spekulantas; Kryžius prie nTuriu pagialbininke
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
moterems. Prieinamos . . rry niekad neapsipacziavo, vi
No. ■'ZL Dvi istorijos apie Dvari- pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras
skaitlis senu kareiviu kurie
__
prekes
ne Pana ir Apie Baisi istorija.
61 lapiu ............................................. 15c Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie
tarnavo laike Namines Kares
sa savo gyvenimą praleido Ve Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo puslapiu ....................................... 15c No. 155 Puiki istorija apie Sza- (su paveikslais); Kaimiecziu AimaDU OFISAI:
automobilius del laidotuvių, Krikbet valdžia iszduoda kas miliu MAHANOY CITY;516 W. Spruce Si. necijoj, o ant mirties patalo, Vestuviu ir kitokiams reikalams.
No. 125 Trys istorijos apie Pa kinas nedora žydą. 136 pus....25c navymai; Eiles; Kokeis budais apga
Bell Telefonas 149
No. 157 Juokingas apraszymas vikai apgauna žmonis; Prietarai ir
skutinis
noras; Septynis brolius; Var
Bell
Telefono
Numetąs
78
tą ant likusiu užlaikymo po 80
atsiminė apie savo gimines, už
TAMAQUA. PA., 43» Willing Street
apie
Savizrola; Didis klasteris.
46 Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi*
ginga
žmogaus
'
šunu
ir
razbaininka
doleriu.
rašydamas szeimynai Thierry, 520 W. Centre St. Mahanoy City 62 puslapiu ................................. 15c puslapiu ....................................... 15q Preke ...........................................
Bell Telefonas (88-J

Vertes Knygų už $1.00

