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TĖVAS NEDALAIKE NEMOKĖJO LAIKYT
LIEŽUVI UŽ DANTŲ
ŽODŽIO KAD
NEGERS
NETEKO PUIKAUS
NUSZOVE LIETUVI
TURTELIO.

Isz Amerikos

ANTANAS BEKUS LIKOS
NUSZAUTAS ANT SMERT
KAD SZANDIJO ISZ KITO.
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ABUDU SZANTUKIU ,
GYVENTOJAI.

'Shenandoah, Pa. — Antanas
Rėkus, 48 metu, kuris gyveno
szanteje užmiestyje, prie szasz
lavyno, su keleis draugais, li
kos nuszautas ant smert praei
ta Subata apie 6 valanda vaka
re, per kita szantini gyventoja,
Frana Labanaucka, 47 metu.
Žadintojas pasidavė in rankas
palicijos ir likos uždarytas
Pottsvilles kalėjime.
Laike sliectvos, Labanauckas
prisipažino kad nuszove Rėku
nes jisai su Antanu Meschanitu
ir Ignotu Vaiksznoru, pradėjo
mėtyt akmenais in jo szantuke.
Negalėdamas nukensti to, iszbego su revolveriu paleisdamas
keturis szuvius in juos isz ku
riu vienas pataikė in Reku.
Antanas Rėkus arba Rakus,
paėjo isz Lietuvos ir pergyve
no Amerikoj apie 25 metus,
dirbdamas kasyklose. Laike
kares jis inženge in glitas ka
reiviu bet :po karei negalėda
mas surasti darbo kaipo ir dau
gelis kitu kareiviu, apsigyveno
szanteje artimoje Yatesvilles.
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir SLA vietines kuopos
ir kareiviu drauguves Veter
ans of Foreign Wars. Paliko
tik savo tęva. Lavonas paszarvdtas pas Konstancija Subacziene ant 216 E. Lloyd uly.,
isz kur atsibuvo laidotuves.
Gra'borius Oravitz užsiėmė lai
dojo.

DUKRELE NUSZOVE JI
ANT SMERT.

Danville, Ill. — Dvi sanvaites adgal Andrius Heath, 39
metu, prisiege savo dukrelei
Altai kad daugiau negers nes
laike apsvaiginimo gaigalu pasielginejo su .savo szeimyna
bjaurei ir visus plakdavo be jo
kios mielaszirdystes. Kada ana
diena parėjo girtas ir pradėjo
muszti savo dukrele, toji taip
pasibaisėjo matydama girta tę
va kad pagriebė karabina pa
leisdama in ji du szuvius, užmuszdama tęva ant vietos.
Priesz mirti badai dukrele paszauke in tęva: “Matai teveli,
prižadėjau tave nuszauti jeigu
nedalaikytum savo prižadėji
mo.” Dukrele likos paleista
ant liuosybes lyg teismui bet
manoma kad ji bus paleista ant
liuosybes.
UŽDARYTA NAMIE PER
30 METU.

Milwaukee, Wis. — Mrs. Nattie Rurch užvede skunda ant
sugrąžinimo surastu pinigu
.ant szaszlavyno užmiestyje su
moje 2,055 doleriu. Motere sa
ko kad tieji pinigai prigulėjo
prie jos mirusios sesers, Mari
jonos Lindemann. Pinigai ra
dosi senam kresle kuris kitados
prigulėjo prie veliones. Kėlės
dienas adgal Mrs. Rush atida
vė krėslą szaszlavu iszvežotojui kad iszvežtu sena krėslą ant
szaszlavyno nes buvo apdris
kęs ir daugiau netinkamas.
Reimundas Levandovskis, 29
metu, jeszkodamas naudingu
dalyku ant szaszlavyno, užtiko
sena krėslą ir perpjovė pamuszala, surasdamas pundeli bumasžku — viso 2,055 dolerius.
Apie savo gilinki pasigyrė
priesz savo draugus kurie pra
platino taja žine ir ant galo dagirdo apie tai veliones sesuo
kuri užvede teismą kad Levan
dovskis sugražintu jai pinigus
kuriuos jos mirusi sesuo pa
slėpė senam kresle.

ITALAS NUŽUDĖ IR SUKA
POJO SAVO BURDINGIERIU.

Tonopah, Nev. — Giacomo
Olancha, Italas, parejas namo
isz darbo rado savo paezia ap
siverkusia ir labai susijudinu
sia. Ant vyro užklausymo kas
jai atsitiko, motere apsakė vy
rui buk ju burdingierius, Aceni'to Gerssa ja užklupo kada jo
nesirado namie. Vyras taip in
irszo ant burdingieriaus kad
pagriebė kirvi ir perkirto jam
galva užmuszdamas ji ant vie
tos. Po tam del lengvesnio pa
slėpimo lavono, supjaustė ant
szmotu ir paslėpė in dideli pecziu tiksle sudeginimo prie pir
mutines progos. Po tam pabė
go bet palicija davė žine per
reidio ir žudintoju suėmė in kė
lės dienas.
RADO NUŽUDYTA KŪDIKI
PO GRINDIMIS.

New York. — Kaulai nužu
dyto kūdikio likos surasti per
darbininkus kurie atpleszinejo
senas grindis name ant 64-tos
u'lyczios. Kūdikis gal turėjo
apie dvylika menesiu ir pradė
jo jau gerai puti. Kokios lyties
buvo tai sunku buvo suprast.
Manoma kad kūdikis gal pir
ma buvo užsmaugtas po tam
PERPJAUTU KAKLU MO paslėptas po grindimis. Kas ji
TERE PAGIMDĖ KŪDIKI. ten paslėpė ‘tai lyg sziai dienai
palicija neisztyrinejo.
Torensdale, Ind. — Ignato
Savarello, matydamas savo
neszczia motere besikankinant 209 ISZGIALBETI ISZ DEGANCZIO LAIVO.
priesz pagimdyma kūdikio,
taip tuom persieme kad staigai
San Francisco, Calif. — Janeteko proto, pagriebė peili ir poniszkas laivas “Nokuyo Ma
perpjovė nelaimingai moterei ru” sudege ant Pacifiko mariu
gerkle po tam pats sau perpjo bet ant szauksmo reidio, at
vė gerkle. Kaimynai subėgo plaukė Amerikoniszkas laivas
ant moteres riksmo, dasiprato ir iszgialbejo 209 pasažierius
kas atsitiko, paszauke ambu- isz deganezio laivo. Badai tik
lansa ir nuvožė serganezia in trys ypatos žuvo. Amerikonu
ligonbute kur in kėlės valan nesirado ant laivo.
das pagimdė kūdiki bet pati in
trumpa laika mirė. Buvo tai
moteres pirmutinis gimdymas. ”Ar Turi Degtuką,

Bellingram, Wash. — Mrs.
William Tonner, kurios vyras
yra turtingu farmeriu, buvo už
daryta per savo vyra, namieje,
per 30 metu. Per visa taji laika
md'tefe'riėturė'jo rankoje ne do
lerio, niekad negalėjo apleist
stubos, nedevejo moteriszkos
skrybėlės, nemate strytkario,
automobiliaus, eroplano, ne ki
tokiu naujausiu iszradimu. To
kie pasielgimas vyro 'buvo isz
priežasties jo didelio užvydejimo nes motere buvo deszimts
metu jaunesne už savo vyra ir
patogi motere todėl vyras bu
vo pasiutiszkai užvydus savo
moterei.
Ja atrado tūlas agentas ku
ris pardavinėjo reidio ir kada
VISA SZEIMYNA UŽMUSZ- vyras buvo darbe ant lauko,
TA PER TRUKI KURIS
motere supratus kad tai ne jos
TRENKE IN BOSĄ.
vyras 'baladoja in duris, pradė
Joliet, Ill. — Penkios ypatos jo szauktis pagialbos ir agen
likos užmusztos — keturios isz tas ja užtiko ant .pastoges.
SUMISZIMAS PRIESZ VINvienos szeimynos — kada grei
tasis 'trūkis, bėgantis in St. UŽDRAUSTA PARDAVINĖ CZEVONE 60 METU DIEDO
SU 16 METU MERGAITE.
Louis, trenke in bosą kuri vare TI SVAIGINANCZIUS GEA. J. Goldberry, 65 metu. Ne RYMUS ANT PIKNIKU.
New York. — Kada gyvento
laime atsitiko devynes mylės
Harrisburg, Pa. — Jeigu kas jai dagirdo kad 60 metu senu
nuo miesto Joliet. Iszskiriant laiko piknikus ar kitokius isz- mo Carmelo Locapira ketino
dreiverio kuris iszliko gyvas, važiavimus Nedeliomis arba būti suvineziavotas mazgu mo
likos užmuszti jo sūnūs Bay, 35 sziokiomis dienomis, tai svete terystes taja diena su 16 metu
metu, jo pati, ju penkių metu lei turi tikintus nusipirkti isz mergaite Torsilla Minichielli,
amžiaus sūnelis ir dukrele Peg laiko jeigu geidžia iszsigerti taip inirszo ant seno diedo ir
gy, penkių metu ir Miss Berta aluczio arba guzutes. Pardavi surengė jam tokia kacziu muzi
McQueen, 65 metu, isz Wil nėjimas svaiginaneziu gerymu ke kad jis pabėgo isz namu. Su
mington, Ill.
ant tokiu iszvažiavimu yra rus pagialba palicijos likos sujeszkotas ir atvežtas in bažnyczia
tai uždraustas per valdžia.
UŽDARE KŪDIKI STUBOJE
Keturi vyrai likos aresztavo- Szv. Antano kur ant jo lauke
IR SUDEGE.
ti Wilkes-Barre, Pa., kurie nekantrai jo mylima ir likos suSummerspoint, Pa. — Pati pardavinėjo svaiginanezius ge- riszti mazgu moterystes per
Augusto Shoenbergo, kuri ne rymius ant pikniko kuri laike kunigą. Lauke buvo tiek žmo
senai pribuvo isz Vokietijos ir Lietuviszka Moksliszka Drau nių sus’irinkia ir visi uže, kad
baisei liūdėjo paskui savo tė gavę isz Luzernes pavieto, o tai net palicija su ugnagesiais tu
vynė, staigai ana diena papai- už tai kad pardavinėjo tikietus rėjo pribūti apmalszyti inirszuko. Uždare savo trijų metu ant gerymo. Visi likos pastaty sia myne.
dukrele stuboje, užrakino du ti po 500 doleriu kaucijos lyg Po szliubui palicija nuveže
ris ir pati dingo nežine kur bet teismui. Jeigu tieji kurie laiko jaunavedžius namo. Jaunikis
manoma kad ir sau kur nors piknikus, iszvažiavimus ir ki yra locnininku namo kuriame
nuėjus atėmė gyvasti. Vyras tokius pasilinksminimus, gei gyvena nuotakos tėvai ir jis
parejas isz darbo rado tik pele džia pardavinet gerymus, tai buvo namo dažiuretojas. Car
nus kur stovėjo namas. Motere turi pardavinėti isz laik tikie melo buvo naszliu per asztuouždege narna priesz apleidima. tus kurie bus geri ant gerymu niolika menesiu. Tėvas priver
Lyg sziam laikui moteres nesu ir valgiu, kitaip gerymai už tė dukrele kad už jo teketu nes
■buvo turtingu.
.
rasta.
, ■_>—; —~ drausti pardavinėti.

Drauge?”

Isz Visu Szaliu

$280,000 PINIGAIS, KAD NE VEŽE JI ANT KAPINIU —
ATIDUOTI VOKIECZIAMS. GRABAS ISZPUOLE ISZ
VEŽIMO — LAVONAS
London, Anglija.,—• VokiszPABĖGO.
kas žydas atkerszino Vo'kie-

cziams sunaikindamas ant ulycziu pinigais 280 tukstaneziu
doleriui. Kada tūlas Angliszkas advokatas pribuvo in Berlina, kad surasti nekuriuos
Anglisžkus bonus, net nutirpo
pamatęs savo pirklį dedant pi
nigus in agni. Kada pribuvo in
Anglija, žydas prispyrė advo
katu, kad nieko nesakytu apie
sunaikinimą pinigu.
Pagal
Angliszkas tiesas tai žydas tu
ri tiesa adgauti savo pinigus
(bonais).
DUKTĖ PAKORĖ SAVO
SENA MOTINA.

Simbirsk, Rusija.,— Du kareivei, kurie aplaike kėlės va
landas urlopo, gerai isz tos
laisves pasinaudojo, nes pasi
gėrė kaip nesutverimai. Viegere kaip nesutverimai ir nuvežliojo in kazarmes. Vienas
giliukningai gavosi in kazar
mes bet kitas sukrito ant ulyczios kaip negyvas. Einantie
ji kareivei isz Lazeckos kamandos, rado gulinti dranga,
nugabeno in ligonbute ir ten isz
tikrųjų mane, kad jisai yra
tikrai mires gal nuo szirdies
ligos arba vodkos, indejo ji in
graba, vežimas smarkei susikrete, bet 'tas da nepabudino
“numirėli,” bet draugai buvo
gerai užsitraukė, kad užvažia
vo ant krūvos akmenų. Gra
bas su numirėliu nusirito nuo
vežimo, antvožas atsidarė, o
‘ ‘ numirėlis ’ ’ pabudęs, persi
gando labai, pasikėlė, matyda
mas kad szale jo guli grabas
isz kurio iszsirito, pradėjo bėgt
kiek turėjo pajiegu ir nubėgo
in kazarmes. Daktaras, kuris
nutarė kad kareivis yra miros,
gavo atstauka su “paszol von
du rak.”

Sliven, Bulgarija. — Isz kai
mo Jumaya daneszta, buk 46
metu darbininke pakorė savo
72 mėtų sena motina, po tam
pati apsilaiste su karasinu ir
susidegino. Kaimynai rado
ja suanglijusia in kėlės valan
das vėliaus. Ta baisu darba
papilde jos duktė, laike nusi
minimo ir protiszkos ligos ant
kurios kente jau kelis metus.
Jau nekarta radosi ligonbuteje isz priežasties pamiszusio
proto ir kada paskutini laika
likos paleista namo su nuomo
ne, kad truputi pasveiko, pa
pilde ta baisu darba.
ISZTEKEJO UŽ ŽUDINTOMOTERE SZOKO ISZ TRŪ
KIO PO RATAIS.

Katavicai, Lenk.,— Isz trū
kio beganezio isz Pszczynos in
czionais, mėtėsi po ratais neži
noma motere, kada trūkis buvo
užejas ant tilto. Pasažierei
tuom regėjimu baisiai persie
me ir davė žine maszinistui
kad sulaikytu truki. Kada trur
kis sustojo, geležinkelio darbi
ninkai surinko szmotus nelai
mingos moteres, kurios galva
buvo nupjauta nuo stuobrio.Isz
kur toji nelaiminga motere pa
ėjo ir in kur važiavo, tai nie
kas nežino nes prie saves netu
rėjo jokiu dokumentu isz kuriu
butu galima ja pažinti.
SUDEGINO DAUGIAU KAIP
GERAI UŽMOKĖJO UŽ
PAVEŽINEJIMA.

Bus tai sunki užduotis del
trijų metu vaikiuko Bobby, ku
ris per laika szesziu menesiu
rūke 'be paliovos cigarus, paperosus ir pypke, bet dabar jo
motina, Mrs. Clyde Nordquest,
isz Brockton, Mass., pradės a'tpratinet savo sūneli nuo rūky
mo ir vietoje tabako tai pradė
jo davinet kendes. Szitas vai
kiukas yra pagarsejas po visa
svietą nes kada buvo tik keliu
menesiu amžiaus, pradėjo rū
kyti pypke.

NUMIRĖLIS
PABĖGO

Statsberg, Vok.,— Praeita
meta koki tai du ponulei, pa
samdė taksi-keba, paliepdami
szoferiui kad juos kogreieziausia nuvežtu ant geležinkelio
stoties.
Atvažiavę keleivei
iszszoko isz taksi-kebo ir tarp
minios žmonių dingo isz szoferio akiu. Szoferis nusiminęs
kad jam neužmokėjo, apžiurė
jo automobilu ir ant sėdynės
rado krepszi su 20 įtukstancziu
markiu. Apie savo radini
pranesze palicijei, kuri pasiė
mė pinigus (po savo globa.
Nuo tos dienos praslinko vie
nas metas ir niekas neatsiszauke. Ana diena palicija atidavė
pinigus szoferiui kuris padekavojo už savo darba ir užsidė
jo kroma kuri nuo keliu metu
geide užsidėti.
/ -
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50 METAS

SAV-ŽUDINSTA UŽ DU
KRELES TRUMPAS
KELNES.

Arezzo, Italija., — Trumpos
kelnaites vadinamos pas mus
‘shorts’ buvo priežaste atėmi
mo sau gyvasties czionaitinio
daktaro Porfirio Falonicco, ku
ris atėmė sau gyvasti per nusiszovima o tai isz priežasties
kad jo dukrele atvažiavus isz
kolegijos, buvo pasirėdžius in
trumpas kelnaites. Kada tė
vas pasiprieszino priesz toki
pasiredyma dukreles, ji tik
iszjuoke tęva kad yra užpaka
lyje progeso, tėvas isz dideles
sarmatos atėmė sau gyvasti.
ARESZTAVOTAS UŽ NUŽU
DYMĄ 22 KUNIGU.

Barcelona, Iszpanija.—Czionaitiniam sude stojo kokis tai
Alexandra Esquerra, kuriam
užmetineje, 'buk jisai nužudė
net 22 kunigus pifmutini meta
kada prasidėjo Iszpaniszka
kare. Alexandra priselindavo
prie kunigu kada tieji meldėsi
klosztoriuosia i r juos nustum
davo n uo balkonu klosztoriu.
KINCZIKAI NUSZOVE
JAPONISZKA GENEROLĄ.

Tokio, Japonija.,— Isz Han
kow danesza buk Kinczikai
nuszove Japoniszka generolą
Asaichi Toji ir vienuolyka ki
tu kareiviu, kada ju eroplanas
nusileido artimoje Hgwangmei
Hupeh provincijoj. Eroplanas
leke isz Nankino. Yra tai an
tras Japoniszkas generolais nu
JAUS SAVO TĖVO.
szautas per Kinczikus nuo pra
Lemberg, Lenk.,— Czionais
sidėjimo kares.
tos Demski, žaimiesossmhm hl
atsibuvo svod'ba 24 metu kai
mietes Agotos Demski su Szi- Paskutines Žinutes
mu Kumski, kuris nužudė jo
Lansford, Pa. — Jonas Sersios tęva. Dvideszimts metu
adgal Szimas nužudė josios tę dula, 41 metu, isz Coaldale, li
va, per prikalbinima josios mo kos užmusztas per eksplozija
tinos. Jaunas žmogus drauge dinamito Greenwood kasyklo
su savo mylima, nuotakos mo se.
tina, likos nubausta in kalėji Bruksella, Belgija. — Apie
mą ant daugelio metu. O kad du tukstaneziai ainglekasiu li
Szimas buvo pavyzdingas ka kos isztraukta isz kasyklų Linilinys, keli menesei adgal likos bourg po deszimts valandų lai
paleistas ant liuosybes.
Su- ko isz priežasties pagedimo
gryžo in savo gimtini kaima ir kletkos.
apsipaeziavo su duktere nužu Towanda, Pa. — Adele Free
dytojo žmogaus.
man, 80 metu ir Edwardas
Terp abieju kilo labai mei Finn, 74 metu, likos suriszti
lingas jausmas ir tokiu budu mazgu moterystes, jau treczias
duktė apsivedė su žudintojum kartas abiems.
,
savo tėvo ir suvadžiotojum
josios motinos. Motina mirė
Varszava, Lenk. — Kokis tai
kalėjime keli metai adgal. — Lenkiszkas aficierius likos
Kur buvo jausla tosios dukre aresztavotas Danzige už iszdales, kad isztekejo už tokio ra- vima valdiszku slaptybių. Li
kalio?
kos suszaudytas.
Bloomsburg, Pa. — Gal se-

NUŽUDĖ MOTINA UŽ PA
niause motere Penmsylvanijoje
KELI PAPEROSU.
yra Mammy Hawkens, 107 me

Gorlitz, Vok., — Artimam
miestelyje Bunzlau, nepilno
proto Augustas Kempen, 40
metu, žveriszkai užklupo ant
savo senos motinos, kuria nu
žudė. Motina pamėtė pakeli
paperosu kurie pasipylė ant
szlapiu grindų, ka užtemines
sūnelis, teip inerszo ant savo
motinos, suplakdamas ja plak
tuku ant smert, po tam nuejas
ant palicijos stoties apsakė ka
padare. Likos uždarytas in
prieglauda.

tu nerege senute. Isz jaunu die
nu buvo nevalninke nes yra
juoda motere.
NESITIKĖJO TOKIO
ATSAKYMO.

Dentistas: Ar galiu matyti
ponia name ?
Tarnaite: Negali, nes ponia
serga ant dantų.
Dentistas: Tai negalimas
daiktas, asz turiu josios dantis
savo kiszeniuje.

SAULI”

MAHATOV CITY. PA.

sų auksiniu kardu prie szalies, kad Szarunas ja pastebėjo, pri— tarė Saulute, — man jis taip ejas areziau ir klausia :
patinka, norecziau asz pas ji — Mergele, — ko ežia stovi
Telsziai.,— Po ilgai užsitęsu
—*—
eiti gyventi nes man pas ji gal ir kas esi, ar deive?
sias sausros, Utenos padange
VARNOS ISZGIALBEJO susilaukė lietaus su perkūnija.
Senei la'bai senei gyveno ant butu smagiau gyventi negu: — Szviesusis pone, asz esu
Skaitlis gimimu Amerikoje
VISZTA ISZ VANAGO
Perkūnas trenkė Prienų alausf žemes Saulute, ji turėjo tris la ežia, sztai juru dugne, oi, kaip! Saules duktė.
nupuolineja taisei. Paimkime'
NAGU.
— Ne, asz netikiu, tamsta
bara. Ta pat diena Lukniu bai gražias dukteris, viena isz nuobodu man ten!
prilyginimui, mete 1800 kožna
—
Begkim,
—
tarė
Jūrate,'
esi deive.
Mažaicziu kaime, Mažeikiu kaime perkūnija sudeginusi trijų buvo gražiausia, jos var
paprasta vedusi motere turėjo
vyresneji
Saulutes
sesuo,
—
nes
— Ne pone, asz neesu jokia
das
buvo
Saulute.
aps., pasigirdo ant vieno ūki narna. Kartu sudege asztuonios
asztuonis vaikus o jau mete
Saules gyvenamoji būkle bu mus dar gali pagriebti ir tuo deive, tik Saules duktė, mano
ninko žemes netoli sodybos kiaules ir namie laikyti apie
1900 turėjo tik penkis o mete
smarkus apie 40 varnu kranki 10,000 litu. Ūkininkas ta die vo juru dugnas. Saules dukte met mes žutume, — ir nubėgo gyvenamoji būkle yra juru
1939 paprastai motinos gimdo
mas.
Varnos lyg pempes na buvęs Utenoje turguje. rys kas metai turėjo iszkilti in abi vyresnes. O Saulute viena dugne.
tiktai po du vaikus. Bet moteskraidė viename rate netoli že Neužilgio po tam smalkus lie jusu pavirszi pamatyti szio vela pasiliko juru pavirszyje. — Tai kaip ežia pakliuvai?
res ant farmu ir moteres atei
mes ir gana smarkiai kranksė tus su perkūnija vėl pasikarto balto pasaulio. Nei vienai isz Ji ne tik nebėgo atgal bet dar — tarė Szarunas.
viu turi daugiau vaiku. Bet su
jo. Pastebėjo ūkininkai szi in- jo. Viesulą apdraskė trobe trijų nepatiko szis pasaulis, tik areziau ėjo prie laivo. Prisiar — Paprastai, szviesusis po
kožnu metu gimimas vaiku su
vyki seke ir pastebėjo, kad po sius. Vilniaus ulyczioje per jauniausiajai Saulutei, ypacz tinusi prie laivo netyczia' nepa ne, kaip ponas plaukele laivu
simažina ir ateis laikas kada
keliu minucziu didžiulis varnu kūnija trenke Katino narna jai patiko blaiviai mėlynas stebimai iszkelus galva daug jūrėmis, asz norėjau pasižiūrėt
Amerika pradės iszmirti.
būrys nusivijo dideli vanaga, iszardydama pecziu, Pakalniu dangus, taip pat ir naktines> aukszcziau negu pirma buvo, in toki pat karžygį kaip tams
Ta jau atjauczia didesni
kuris buvo nucziupes tiek tolo bažnk., užmusze 13 metu am žvaigždes, kurios nuolat spin norėdama prisižiūrėti in ta ta, szviesusis pone. Tuomet lai
miestai. Miestas Clevelandas
kaip nuo sodybos nuėjusia žiaus vaika ir kur tai kitur 10 dėjo lyg sidabro žvakute. Sau karžygį, su auksiniu kardu. vo kapitonas norėjo mane pa
turi daug mažiau vaiku ne kaip
lute labiau norėjo pasižiūrėti Laivo kapitonas pastebėjas gauti, asz nusigandusi pasinė
visztaite. Varnos, pastebėju metu vaika.
turėjo 1925 arba 1926 metuose.
pasaulio ir dangaus grožybių. gražia ir skaisezia mergele riau ir pradėjau plaukti, pati
sios szi vanago dailia, staiga
Neužilgio ateis laikas kada Sztai Japoniszkas premieris,
nežinodama kur. Iszkelusi gal
supuolė ir nuvijo vanaga. O PER ASZTUONIOLIKA DIE Dvi vyresnes sugryžo atgal in Saulute ryžosi ja pagauti,
baronas
Kiishiro
Hiranuma
Amerika vela turės atidaryti
juru dugną o Saulute viena pa plaukdamas areziau pasidaręs va pamaeziau kad jau krasztas
savo vartus inleisti ateivius isz kuris pradėjo užginczinet kad visztaite liko iszgialbeta, nors NU DVIDESZIMTS-VIENAS siliko juru pavirsziuje. Saulute isz virvutes kilpine, norėjo jai netoli, man szioji žeme paliko,
NUSKENDO.
Europiniu sklypu. Liudnu da Japonija turi kokius ten susi ja vanagas gerokai prikanki
daug daugiau visokiu grožy užmesti ant kaklo ir jau buvo tad ir pasiryžau susipažinti su
lyku yra kad Amerikas turi vis rėmimus su Rusija ant Mongo- no. Nors varnos ir laikomos Kaunas.,— Nuo Birželio 1 bių pamate, ji mate girias ža bemetąs. Saulute, ta jo gudry szios žemes gamta.
daugiau senuku o vis mažesni liszko—Mancziukiszko rube- nenaudingos, bet kaip kuriais dienos iki 19 d., vien tik Kau liuojant, sodnus žydint ir po ju be pastebėjusi suskubo pasi — Gerai, — tarė Szarunas,—procentą jaunesnes gentkartes. žiaus bet spirsis kad Rusija atvejais pasirodo, kad ir jos ne Nemune nuskendo dvide- ra valtis ir laivus plaukiojant. nerti ir pabėgti nuo tos jo gud ar sutiktume! būti mano žmo
duotu pilnas tiesas Japonams gali naudos atneszti. Pavasa szimt-vienas žmogus.
Saulutei viskas labai patiko ir rybes. Saulute skrejo ir skrejo na?
ri
paczios
tyko
viszcziukus
nužuvauti
uždraustose
mariose.
Sziadienine rūpestis tėvu ir
ji nenorėjo atgal gryžti in juru pati nežinodama kur. Tik isz —Su mielu noru, — tarė
cziupt, o rudens laiku net nuo
auganczios jaunuomenes yra
kelus galva isz vandenio pama- Saulute.
dugną.
vanago
gialbsti.
Vietos
gyven
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KARA I
ta, kad tolimesnis lavinimas kas apsvarstyt kam duoti savo
Pastarosios dvi jos seserys tee visai arti kraszto esanti, — Tai praszau kartu su ma
tojai nustebę sziuo varnu vie
jaunuomenes moksle yra be- balsa.
sugryžia naftio papasakojo sa nustebo, bet vis-gi insidrasinu- nim iii mano dvara, greitu lai
Už kalnelio saule leidos
ningumu, kuriuo net ir pleszru
vaisingas. Visokiu profesijų
ku busi mano žmona kunivo motinai Saulei kad jos juru si iszejo in kraszta.
spindulei
blizgėjo,
sutvėrimą
nugalėjo.
Žymiam
Japoniszkam
skapjau yra užtektinai ir net per
pavirsziuje nieko nuostabaus — O, kaip ežia smagu, — ta gaiksztiene.
Ten mergele mylimąjį
toriui, Jamumara Nikosziuki,
daug.
nėra maeziusios. — Bet kurgi re pati in save, eisiu pasižiūrė — Szirdingai dėkoju, szvie
in
kara
lydėjo.
VEDYBOS,
GIMIMAI
IR
“Ir kas isz to, — kalba jau pasiseko isz medžio iszpjauti
dingo Saulute? — klausė ju ti toliau ir nuėjo. Saulute beei susis pone, už malonu kvieti
Ar sugryžszi, bemuželi,
nas vyrukas — kad po daug er savo pavidala ir taip panaszu MIRIMAI LIETUVOJE.
motina. — Pasiliko juru pavir dama priėjo labai dideli ir gra mą. Ir nuėjo kartu abu in Szain
Lietuvos
szali?
geliu ir vargu mokyklose iszei- in save kad sunku viena nuo ki Szimet per pirmus keturis
sziuje. — Tai ko ji ten likosi? žu sodną ir eina toliau, bet ji runo dvara.
Dievas žino, mergužėle,
menesius Lietuvoje buvo:
siu ant daktaro, dentisto arba to atskirti.
— Kvaile sakanti kad jai taip nuvargo, nusikamavo, net Saulute iszgere vaistu isz di
nieks
žinot
negali.
advokato, kad tieji, kurie jau Kiek tai prisiėjo skaptavi 7,832 vedybos
ten esą gražu ir patinka tasai kojas jai pradėjo skaudėti, nes džiosios bonkos ir tuojaus vis
In
Lietuva numylėta
mui
padėti
kantrybes
prie
to
turi diplomus, negali pragy
Gimė 19,312 vaiku
pasaulis, todėl ji ir pasiliko dar ji buvo nepratusi vaikszczioti ką pamirszo kas dėjosi namie,
gal
daugiau
negryžsziu,
darbo tai galima sprensti isz Mirė 13,724 asmenys.
vent ir iszsimaityt.”
po žeme, ji savo kojytes susi tik dar labiau prisiriszo prie
pasigėrėti.
Ir tavo gražiu akeliu
to,
kad
visas
jo
paveikslas
su

Bet reikia nepasiduot, juk
Neilgai trukus sugryžo ir žeidė nes buvo basa, atsisėdo žemes gyvenimo.
Per keturis menesius priau
daugiau
nematysiu.
visados taip nebus, kaip szia- sideda isz 3,500 daleliu ir taip go 5,588 galvos.
szaly-keleje prie sodno pasilsė Szarunas tuojaus insake sa
Jei negryžsziu, mergužėle, Saulute nuo juru pavirsziaus.
gerai
tie
szmotelei
suleisti
kad
dien yra ir jaunieji privalo to
Tuomet visos pradėjo klausi ti ir mane toliau keliauti. Jai vo dvariszkiams kad suruoszmanes negailekie,
bulintis moksle tolinus todėl net per padidinanti stiklą sun MUSZTYNES UŽ NIEKĄ.
nėti jos ir tycziotis isz jos kvai besėdint ir besiilsint, eina kaž tu vestuves jam su Saulute.
Tik
atlankyk
mano
kapa
duos sau lengviau rodą atei- ku surasti vieta kur jie sudur
lumo. Bet ji buvo labai rimta kokia senute, sukumpusia nosi Dvariszkiai kuoskubiausiai jo
ir gėlėliu pagekiė.
Permos kaime, Alovės vate.,
,
inšakym'a invykde.--Ir tuojaue"
naneziam gyvenime. — Nerei ti.
mergele ir nieko neslėpdama mi.
O
jei
kapas
bus
per
toli,
Rusas
ūkininkas
Bulovą
taisė
Galva apklijavo su plaukais
kia nupuolinet ant dvasios, vis
viską papasakojo, ka ji ten bu — Ko ežia mergele sėdi ir kas invyko Saulutes su Szarunu
lankyt jo negalėsi,
kuriuos nuolatos pesze isz savo tvora apie savo sodyba. Szalia
atsiras darbas da del vieno.
vo maeziusi, bet drauge ir isz- tokia esi? — klausė jos senute. vestuves, visi dvariszkiai ir vi
Tada
tu
mane
už'mirszi
jo
sodybos
buvo
matuojamas
galvos. Inklijuoti tuos plaukus
metinejo prigimeziai kad jai — Asz esu Saules duktė, ma si Szaruno pavaldiniai džiau
ir kita pamylėsi.
žemes
sklypas
ir
prie
to
mata

ant
pavidalo
reikėjo
padaryti
gėsi, kad turės skaisezia kaip
Majoras miesto ir perdetinis
prigimtis neleido toliau likti no vardas Saulute.
Kita
berneli
pamylėsi,
vimo
dirbę
Lietuviai
katalikai
policijos miesto Rochester, N. 200 tukštancziu skyllucziu. Ant
— Juk Saule gyvena juru saule savo kunigaiksztiene.
tada užmirsztas gulėsiu, juru pavirsziuje. Jai labai ilgu
pradėjo
nekultūringai
Rusa
pirsztu
ir-gi
pridėjo
nagus,
ku

Tikrai ji buvo panaszi in saule;
Y., aplaike meldimą nuo jaunos
buvo laukti kitu metu, kada dugne.
Svetimoj
žemelėj,
erzinti
ir
inžeidineti
:
“
Vadino
plaukai geltoni, kasos jos lyg
naszleles ]5o buvusiam karei riuos tam tyczia užsiaugino il
gales vela pamaty ti visas že- — Taip, —tarė 'Saulute.
tik
linguos
žolele.
ji
beproeziu
ir
sake,
kad
jis
viui kad uždraustu jo dviems gus ir nupjovė nuo savo pirsz
miszkas grožybes. Ji kiauras — Tai kaip-gi tu ežia pakliu auksas spindėjo iszsitiesusios
bus
isz
Lietuvos
isztremtas.
”
sulyg žemes, akys mėlynos, lyg
tu.
Akys
padarytos
isz
stiklo.
—
Vargo
Duktė.
buvusioms moterems papuoszidienas ir naktis vis liūdėjo, ne vai ? — tarė senute.
Bulovui
atsikirtus,
katalikas
net jos mirusio vyro kapa. Žmones isz visu aplinkiniu
mielas jai buvo motinos Sau — Taip paprastai užsinorė granitas, neveltui ja visi va
Batuleviczius
puolė
ji
muszti.
miestu
dabar
plaukia
pas
ji
pa

“Asz buvau jo paskutine pati
les nors ir auksinis rūmas, net jau gyventi ežia ant žemes ir dindavo saules dukterim.
KVAILA
TARNAITE.
Reže kartimi per galva, o pas
— raszo nubudus naszlele — žiūrėti jo paveikslo.
ir valgis jai nelindo nes ji pasiryžau ateiti, — tarė Saulu Po dvieju metu jiedu susi
kui
ta
paezia
kartimi
dure
in
todėl tik man priguli pirmybe
troszko gyventi ant žemes ir te. — Man žemes gyvenimas laukė gražia dukrele, kurios
—
Ar
nuneszei
laiszkeli
in
veidą. Bulovas griebėsi už kir
rūpintis jo kapu nes jisai buvo
gėrėtis visomis gamtos grožy geriau patinka negu jusu, tik vardas buvo Laimute.
Isztikruju nekurios moterė
paszta,
Onute?
mano lyg pabaigai jo gyveni les, turėdamos užtektinai laiko, vio ir pradėjo gintis. Užpuo
bėmis. Ji jauna džiūvo ir vyto ežia truputi yra troszku.
Laimute buvo nepaprasta
—• Nunesziau poniute.
likui
Batulevicziui
davė
kelis
— Tai ar galėsi ežia gyven- mergaite, todėl jiedu ja la'bai
mo. Abudu virszininkai pripa- nežino ka su savim daryti.
kol
sulaukė
kitu
metu
to
laiko,
— O isz kur aplaikei pini
žysta teisingysta naszlelei bet 'Sztai moterėles isz draugiszko stiprius smūgius ir sunkiai ji
kada galėjo ji vėl pakilti in ju ti ? —klausė jos senute.
mylėjo. Laimute kiek paaugė
gu 'del pirkimo markes ?
sužeidė.
Jeigu
kiti
katalikai
—
Nežinau,
—
tarė
Saulute.
nežino kokiu budu uždrausti svieto ne tik maliavoja savo lu
jusi tapo vaidelyte. Saulute, jos
— Irtkiszau laiszkeli in dė ru pavirszi.
— Jeigu nori ant žemes gy motina, už tai ja labai mylėjo,
dviems kitoms moterems pa- peles ir nagus bet dabar pradė nebutu apgynė, tai Bulovas gal
žute, teip, kad niekas nematy Kaip tik atėjo toji diena, ka
venti, tai einam su manim, tad taip pat nemenikiau mylėjo ja
puoszinet mirusiojo kapa. Ma jo maliavoti net savo kėlius butu ir užmuszes užpuoliką Bada reikėjo joms vėl keltis in ju
tu.
asz
tau duosiu .gaivinaneziu ir Szarunas.
tulevicziui.
tyt kad nekurios moterėles yra ant kuriu iszmaliavoja viso
ru pavirszi, jaunesnioji Saulu
vaistu, tuomet tai galėsi kur Saulute tuo tarpu sunkiai su
pavydalios net savo įnirusiems kius žiedus ir kitokius pieszite nekantriaudama pradėjo
nori
gyventi.
vyrams!
sirgo, ji negalėjo to skausmo
ruosztis prie keliones ilges
nius. Dabar pradės neszioti
t
.
;j
niam laikui, nes ji buvo suma Ir nuėjo Saulute drauge su pakelti nes pas Saule būdama
trumpesnes szlebukes kad vy
niusi visai in kraszta iszplauk- ta senute. Senute jai davė dve kaip gyva niekuomet nėra sir
Dede Samas iszduoda daug rai galėtu pamatyti tuos maliati ir areziau susipažint ka pir jopu laszu didele ir maža bon- gusi ir jai pasirodė kad ji to ne
ARABIZSKOS ISTORIJOS
pinigu ant vėliavų kas meta. votus kelius. Vai moteriszka
---------- o-------—
kute. Ir sako jai senute: Szita gales iszkensti. Atsiminė kad ji
miau ji buvo maeziusi.
.Vėliavos ant valdiszku namu kvailybe!
PUIKI DIDELE KNYGA.
27 ARABISZKOS ISTORIJOS
didžioji
bonkute tai reikia ger turi senutes dovanotu vaistu
Tai valandai atėjus, vėl vi
plėtoja po 24 valandas ant die
704 Dideliu Puslapiu.
150 Paveikslu.
sos trys Saules dukterys iszejo ti kad galėtum ant žemes gy bonkute ir ji paprasze pas savo
DU SENI SPORTAI.
nos ir tik užtenka ant szesziu
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais in juru pavirszi. Jos pakilę in venti o mažoji bonkute, jeigu dukrele Laimute kad jai atsanvaicziu po tam turi naujas
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOi pavirszi tuojaus pamate juroj nusibos žemes gyvenimas tai nesztu ta senutes bonkute su
iszpletoti. Kožna meta valdžia —• Ar žinai Mikai, turiu
APIE 8ZITA KNYGA
plaukianti dideli laiva ir isz- kad galėtai nusikelti pas sa vaistais, ka Laimute ir padare.
iszduoda ant vėliavų po 50 dvi su kuriom galetau apsit
’ ' .
girdo orkestrą griežiant. Sau vuosius kur jie nebutu. Saulute Saulute tuojaus paėmusi isz
tukštancziu doleriu. Pacztai po piacziuoti; viena yra turtinga
Gerbemasla Tamlstal:—
atsisveikino su senute ir gryžo dukreles bonkute iszgere tru
Sulaukiau nuo jus* clnnczimu«t lute ir saiko savo seserims:
visas d’alis Amerikos .sunaudo naszlele, o kita varginga mer
mano vardu knyga
"Tūkstanti!
atgal
prie sodno nes jai tas sod puti tu vaistu ir tuojaus visu
gele
kuria
myliu.
Duokie
man
— O ka, ar asz jums nepasa
ja kas meta apie 10,000 vėlia
Naktų ir Viena” ui kuria tari®
czlrdinga aczlu ir labai džiaugiuos! kojau kad juru pavirsziuje yra nas labai patiko. Sodnas tuo akyse ji pavirto in skaiseziuovų, kariszkas departamentas patarima, ka turiu daryti?
kad tokia knyga kaip "Tūkstanti*
met žydėjo. Alyvų kvapsnis ja sius saules spindulius ir isznyapie 2,500, rekrutu stotyse su — Geriau imkie ta, katra
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man gražu ir linksma, jus man neti
labai yra žlngeldu skaityti visokia* kėjote, bet tik .saldžiai tycziojo- viliojo. Saulute negalėjo jokiu ko isz visu akiu.
naudoja apie 500. Taipgi val myli, be meiles niekas gyveni
istorijas, jas skaitydamas nei nepi-u
budu atsigėrėti sodno gražu
Bijanti kaip laikas szvental ir sma tes isz manes ir statėte mane
džia iszdalina daugeli vėliavų mas, ba kur meile, ten turtas.
giai praeina Ass visiems llnkScziai už kvaila. Dabar paczios patir mu. Ji besižvalgydama pama
del patrijotiszku organizacijų, — Gan jau gana Mikai, ap
kad nusipirktu tokia knyga kali
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes j* site ta gražuma ir linksmumą. te tame sode ta pati karžygį su
legionu ir palaidojimo mirusiu sivestų su ta katra myliu.
skaitydamas žmogus apie viską tad’s
— Tiesa tu sakei Saulute, — auksiniu kardu, kuri buvo ma L TRASKAUSKAS
— Gerai padarysi brolau,
kareiviu.
pamlrszti ir visokį rupescilai nor>
LIETUVISZKAS GRABORIUS
eziusi laivu plaukianti.
kalbėjo jos vyresnes .seserys.
be to, po kokiu adresu gyvena
ant valandėlės atsitraukia.
Su pagarba, A. KOKAS.
— Žiūrėkite, kas darosi ant Saulute prisiglaudusi prie
Tverkite politikiszlkus kliu- toji naszlele kuria tu nemyli?
Dv. Palazduonys,
medžio, godžiai seke ta karžy-i
laivo, — sako Saulute.
Cseklszkes vai.
bus ir gerai apsvarstykite kat
gi,
nenuleisdama niekur, nuo jo
Kauno apsk.
— O kas, — tarė jodvi.
ros partijos laikytis. Rudeni —i Szia minuta South Da
LITHUANIA.
— Ar nematote jog laive yra savo akiu. Nes tasai karžygis
nei rinkimai bus karszti Skul- botos valstijoje iszkasa aukso
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda labai daug panasziu in mumis. buvo nepaprastas asmuo, jis automobilius del laidotuvių, Krikkino paviete o ir musu mieste isz Juoduju Kalnu už 30 dole
Teipgi galima ja nusiusti in — Tiesa tu sakai, — pati vy buvo kunigaiksztis kuris valde Vestuviu ir kitokiams reikalams.
nes bus ir musisžkiu kandidatu riu, o Virginijoje padirba kas kad žmonėms labai patinka.
Bell Telefono Numeras 78
Dainavos szali, Szarunas.
ant visokiu urėdu ir politikisz- minuta paperosu už 550 dole Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. riausioji, Jūrate, tarė.
520 W. Centre St. Mahanoy City
— Sztai kokis gražus vyras Saulute nei manyt nemane
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
ku “džiabu”. Todėl dabar lai- riu.
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I NE SUDIEK GERAI
PAMOKINO

kia pirma tave apžiūrėt ir kuo tarp keliu pažinstamu atsibuvo vo szviesa ant dvieju szeszeliu
mi sudrutint. Eime, prigelbėsiu sugertuves. Žinoma jog nie kuris vienas kita stengėsi atkuom galiu, mano vietoje tu ir kam nieko apie tai ne sake. Bu riszti nuo sztangu.
Arba palaiminti mielaszirdingi
gi gal taip padarytum!
vo jau vėlus laikas kada gryžo Maszinistas in pati laika paVienam turtingam dvare
Tai isztares paėmė ji už ran- namo.
regėjo. Szvilpimas maszinos
tarnavo nuo nepamenamu lai Miesto gatvėje bėginėjo kruPuikiai pasirėdęs, su links■ kos o vargszas atsiliepe:
Ėjo sau p ovaliai nuo uly- davėsi girdėt ir tame paczian^
ku sodauninkas vardu Jokū vute vaiku. Ju tėvai dirbo fab
mu veidu ėjo ponas Leopoldas1 — Dabar turiu atszaukt ta, czios iki ulyczios ir butu isz' laike sugriežė ratai maszinos o
bas. Turėjo jis duktere Marijo rikuose; vaikai-gi užvakar pa
vakare ulyczia per miestą. Jau ka priesz valandėlė buvau pa- džiaugsmo dainavęs bet ne'bu-J trūkis sustojo su dideliu grieži-,
na kuri <ne karta atsiženklino liovė mokykla lanke nes prasi
nas, gražaus pavidalo, turtin■ sakes. Baladojau in visas du tu buvęs tokis linksmas jeigu mu kelis žingsnius nuo nelai-l
su didele mielaszirdyste ir kal dėjo vasaros atsilsys. Keli vai
gas, jis nežinojo kas tai yra ru- ris bet visur radau žmones be butu apsidairęs in užpakali ir mingo: kunduktorius su pasabėjimu visados teisybes. Del kai reke ir stumdėsi, kiti vela
pestys sziame gyvenime o kad jaustos; matau jog klaidžiojau. patemines dvi ypatas slenkan- žieriais iszszoko isz trūkio ir
to-gi ponstva labai ja mylėjo ir rūpestingai rankiojo gulinpriek tam buvo doras ir tvirtas' Ponas kitaip mane perkanojai czias paskui ji. Ko toliaus jis daižinojo apie szetoniszka dar
nekarta ja szaukdavo in dvara czius gatvėje galus cigaru ir
tikėjime, tai ir sanžine turėjo’ ir kaip galiu ponui būti dėkin ėjo iii užmiesti kur jau namai ba žadintojų. Bet nepažinstaidant pasibovintu su ju dukriu- paperosu; krovė juos in kiszeczysta. Sziadien jautėsi suvisai gu, dekavoju tau kaip broliui, recziau stovėjo, tuo areziau tie mas klausė karsztai.
Paviete Skulkill bomai atsi
ke Onute. Norints Onute buvo riius ir ilgesnius, susirinkę už
laimingu nes ketino praszyt■ nes matau broliszkai su manim du szeszeliai slinko prie jo. Ant — Ar nesiranda palicijos ant
rado,
duktė turtingu tėvu, bet niekad tvoros, mėgino rūkyti.
rankeles del saves, puikios pa apsieini.
kart du valkatos priszoko isz trūkio? Kas eis su manim idant Kurie nuo pleszimu uždarbi
nepaniekino Mariute nes szir- Jonukas surukę du galu: jis
nos, dukters turtingo kup- Leopoldas klausė žodžiu užpakalio ir suėmė ji už burnos suimt žudintojus? Jie randasi
rado,
dingai su ja draugavo. Taip pabalo, pradėjo drebėti ir ant
cziaus kuria mylėjo jau nuo se vargszo susigraudinęs ir paži o in kėlės minutas po tam jau czionais netoli ir netiki jie jog
Del einaneziu kele pastoja,
galo pradėjo baisiai žiaukezioperejo keliolika metu.
niai o kuri jam buvo prielanki no isz jo kalbos jog nepažinsta- gulėjo surisztas ant ulyczios. likos atidengti ir pažinti. Ga
Isz pinigu ąprubavoja.
Viena karta, diena varduvių ti.
o tėvai nebuvo prieszingi ju su mas turėjo gera iszauginima o Mate Leopoldas kaip jam val lime juos mieganezius suimt.
Katrie iii czion pribusite,
Onutės, aplaike ji nuo savo mo Visi labai nusistebėjo ir net
siporavimui nes ji paguododa- kad papuolė iii varga tai ne isz katos paeminejo viską isz ki- Tuojaus atsirado keliolika
O gerai neapsižiuresite,
tinos puikius auskarus su bran iszsiganido. Ne ilgai trukus,
vo labai.
savo locnos kaltes.
szeniu: ziegoreli, lenciugeli, vyru isz kuriu keli turėjo revol
Tai neteksite pinigu,
giais akmenukais. Kada prisi taip-pat pasidarė ir Andriukui,
Sugryžinejo jis tame laike — Kaip man rodosi tai esi be masznele ir puiku žiedą kuri verius kiszeniuose.
Žiedu ne ziegoriu.
sotino su jais in vales, padėjo kuris net apalpo.
isz savo kromo namon idant jokios vietos? — užklausė.
aplaike nuo savo mylimos. Su — Kur jie — užklausė.
Czionais pasielgimai nekuriu ant stalo savo pakajuj ir nubė Vaiku tarpe buvo ir Anta
persiredyt ir nusiduot pas savo — Esmių suvisai apiplesztas žeistas jis nebuvo todėl su di — Eikite su manim — atsa
Lietuviu,
go in darža pasibovint. Mariu nukas, dvylikos metu vaikinas.
mylima. Neužmirszo jis savo nuo visko. Ne szirdies del ma deliu akyvumu prisižiurinęjo ke nepažinstamas ir visi nusi
Tai kaip laukiniu,
te taip-gi norėjo padaryt del Mokykloje jis labai puikiai mo
laimėje, kam yra dėkingu už nes neliko, ne vilties jokios! dviem valkatom kad veidus ju davė paskui ji o trūkis nuėjo
Randasi girtuokliai,
Onutės netikėta dovana, pada kinosi ir visu draugu buvo my
ja nes svietiszkas žmogus dan- Deszimts metu pergyvenau gerai insitemint.
ant kitos stacijos.
Vagys ir visoki spicilistai,
limas nes mėgdavo naudingas
giszkos laimes gali dasilaukt Amerike! Ka sau uždirbau Va Vienas isz valkatų patemino Ne perėjo czvertis adynos o Porose nesutikime gyvena, re vainiką isz puikiu kvietku ir knygutes skaityti ir protingai
del to dekavojo Dievui ir misli- karuose tai vela beveik viską tai ir atsiliepe Angliszkai in sa abudu latrai kuriuos užtiko gu- Vyrai moteres nuo saves gena, nunesze in pakaju Onutės.
Onute, norėdama atsimo'ket su draugais kalbėti.
no sau: tiek yra nelaimingu ir praleidau o nuo likusiu pinigu vo drauga:
linczius, likos suimti ir surisz- Kas diena tarp saves raujasi,
už
u/j gerus velinimus Mariutei,! Pamatęs net du draugu, nuo
biednu — kaip tai butu gerai kuriuos turėjau, tai likausi api- — Žiūrėk kaip toji lape ant ti. Atėmė jiems viską ka buvo
Pas skvajerius provojasi,
l'iepe jai pasilikt savo pakajuj imkymo apsirgusiu ir viena net
jeigu tureczia proga padaryt plesztu New Yorke. Czionai ne mus prisižiurineja! Tai man pąeme o keli vyrai pasiliko Kas nenori tas Lietuvius
o pati nubėgo pas motina su aPaIpusi, jis greitai atneszes
laimingu katra isz artymu sa turiu jokiu pažinstamu. Sten suvisai nepatinka! Asz nore- prie plesziku pakol paėmė juos
,
prigauna,
praszymu idant dovanotu del szalt° vandenio, papylė Anvo ir nuszluostyt'jam aszaras. giausi aplaikyt czionais koki cziau ji nusiunst tarp mirusiu.]in ten kur priguleejo — už geTai skrynele aprabina,
Mariutes viena isz savo puikiu
iukui ant galvos; pastarasis
Tai buvo puiki krikszczio- užsiėmimą bet niekas man ne Numireliai moka tylėt. Isz- ležiniu sztangu.
Viską ka randa paima.
szlebukiu. Kada ant to motina atsikvoszes,^ sėdo pageltęs ant
niszka mislis o Dievas ja tub- davė. Da nesuprantu kaip ne trauk tik peili — pasielgsiu su Leopoldas buvo taip persi Vienas krepszelninkas apvogė pavėlino, atbėgo Onute pas zemes1 ir nežinojo kas su juom
jaus ir is^kflause. Kada prisiar- pabaigiau ta varginga gyveni juom greitai.
gandęs jog ne žodžio negalėjo
kelis vyrus,
Mariuke su szlebuke o noreda- ^aros^: n^oli jo sėdėjo ir Jo
tinejo prie tamsios ulycziukes, mą szokdamas nuo laivo kada Antras valkata pažiurėjo ant isztart. Tik viena mislia džiau Isztusztino beveik visus ku- nan pasirodyt priesz ja su aplai- nu^as- Visi draugai buvo labai
gėsi, jog yra prie gyvasties ir
iszgirdo laukinius riksmus ir iii czionais plaukiau. Drūtas gulinezio ir pratarė.
parus,
kyta dovana—auskarais, pasi- nusiminė. Antanelis-gi jiems
juokus vaiku o tarp ju szauki- mano tikėjimas tiktai mane su — Tai bus nereikalingas pra- liuosas. Kada žudintojus nuga- Bet nabagui nepasisek© ir
rode jog ju nebuvo ant stalo. Posake:
mas pagelbos. Tuojaus pasuko laikė nuo savžudinstos. Užsi liejimas kraujo ir a gali mums ’beno in kalėjimą, apsidairė in
nutvėrė,
Norints visur jeszkojo bet nieMatot, mylimieji, kokios
in ten isz kur riksmas paėjo ir ėmimą ! Gal ponas turi koki del atneszt nelaime. Geriau pade-| apstojanezius ir užklausė:
Na ir savo piktumą iszvere.
kur nerado. O kad niekas kitas in,kymo pasekmes? Kam jus
pamate liūdna perstatymą.
manes užsiėmimą? Nors tai bu kim ji ant geležinkelio o reika — Ir kas tokia buvo mano
Kaip ant jo užpuolė,
tame karte nesirado pakajuje, Rinkote tuos smarve-galius ir
iszgelbetojum?
Ant akmens priesz viena na tu ir sunkiauses darbas!
las bus trumpai atliktas.
Kaip budeliai apipuole,
per tai nužiūrėjo Mariute už
juos rūkote? Asz dažnai
rna sėdėjo jaunas vyras; galva — Tik ant kokio laiko gale- Veltui Leopoldas stengėsi isz — Ar ponas jau mane nepa
Ir kumsztem sveikino,
vagyšta auskaru. Prova likos pėdžių nuo savo mokytojo kad
laike nulenkta isz nuvargimo ir cziau tave priimt ant neszioji- paneziu iszsivalnyt bet valka-1 žinsti? — Juk ponas kėlės ady
Geros dorybes pamokino,
inneszta in suda kur likos ap- pnkynias, lygiai kaip ir girpailsimo o rankomis uždengi- mo visokio tavoro mano sklo- tos nunesze ji ant geležinkelio. nas adgal iszgelbejai mane nuo Isz baimes net susmardino, sudinta ant vieno meto in kale- tuoklybe, labai kenkia žmonėjo sau veidą
veida nuo kumszcziu de o paskui gal geresnio kas at Negana to, da pririszo prie vargo ir badineš smerties!
"ma
gaus sveikatai. Matot juk kaip
Vos žmones neužtroszkino,
keliu vaiku kur ji su kumsz- sirastu. Tuom kart paimk szi sztangu ir pabėgo in tamsia ‘Leopoldas nusistebėjo paži
Jau ka davė tai davė,
Tėvas Mariutės isz tosios pomikas ii Andiiutis labai sirczion musze ir lazdom bade. ta mano bilietą su adresu ir pa- ulycziuke, kad sztai iszmusze nes žmogų kuriam atėjo in paDa ir in koza atidavė,
priežas'ties labai susirgo ir in
nuo tabokos nuodu? Kol gyGreitai prisiartino Leopoldas, gelba pinigine už kuria gali ant miestiszko ziegoriaus pir-Įgialba kada ji ulyczine gauja Kur szeszis menesius pasėdės, trumpa laika numirė o ant jo vas busiu, _ asz niekuomet tos
drūtas ir narsus vyrukas, stojo sau
,
pasidrūtint ir pernakvot ma adyna.
buvo apsiaubus.
Paskui paleis ir kur uores
vietos likos priimtas kitas so- smarves nei in rankas “siupriesz goveda; akimirksnyje ;kokiam prastam kotelyje, rytoj
—
Dieve
mano,
kaip
tai
ga
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gales.
dauninkas.
Man0 ,tetuszis rufeo’ nes dar
'Trūkis ketino ateit antra
trys isz bernuku aplaike smar• lauksiu tavęs savo krome.
lėjo
atsitikt?
—
paklausė.
*
#
#
Laike vienos vasarines die- mažu budajnas Prie^° PriPra’
adyna po pusi'aunakt.
kius ypus per veidą, ketvirta Tai kalbėdamas inbruko
—
Labai
prastai,
arba
kitaip
v . ,baisus
.
,
1ku- I to: Jiis labai kosti ir skundžiasi
Vyrucziai nebūkite žioplei, nos užėjo
— Ar-gi iki tam laikui ne
iszturmas
,
suėmė už kalnieriaus ir paezes- vargszui bilietą ir masznele su
tariant,
pats
Dievas
taip
su

•
.
,
jv
.
nesveiku
būdamas.
MotiejukoJeigu
kur
važiuojate,
netikėki

ateitu kokia pagelba? — pans iszverte medžius o ir viena
.
J
tavojo per veidą keliolika kar pinigais ir greitai atsitokno.
isz seniausiu aržuolu kuris stotevas labai s',slr«0
rute paežiai,
mislino sau Leopoldas ir pra-Į rengė. Tada kada mane ponas
tu o vaikinas reke kiek galėda Nelaimingas nutirpo isz nu
taip
gausiai
apdovanojai
nu

vejo
ties
dvaru.
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viesulai
vilr
rar
S
szas
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Mesk!
'
Nes bjaurus padėjimas,
dėjo melstis o viltis inženge in
mas idant paleistu.
sistebėjimo ir stovėjo ant vie jo szirdi. Atsiminė ant savoĮ ėjau pasidrūtint ir pernakvot
si iszbego laukan idant persi- te" broliai> uPen
P«perosu
Būna negeras,
— Tu eisi su manim in pali- tos, nežinojo ka su savim pra
I
in
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netolima
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C'hicage vienas paliko paezia
mylimos, ant jos skausmo ir
cija! — paszauke Leopoldas o dėt. Nuėmė kepure nuo galvos,
Užmigau
bet
neužilgio
pabu

dės. Netoli nuo iszversto me- miest0 sodan>su
’ai
ir pats iszvažiavo,
'nuliudimo kada dažinos apie jo
atsikreipęs in vargsza prakal dirstelėjo in dangus ir drebandau.
Naktis
buvo
tyki.
Iszgirdžių
gulėjo
paukszeziu
lizdas.
tais
“
a
"
™
aada
«
:ai
ir
Ir kur ten darba gavo,
baisia smerti.
bėjo:
cziu balsu isztare:
dau
už
sienos
balsus.
Onute paimta akyvumu, pake- svei,ku oru kvėpuosime!.,
Pati viena, vyru pilna, per
Laikas bego o ne žingsnis
—
Vieszpatie
Dieve!
dabar
Kalbėjo
jie
Angliszkai
o
kad
le lizdą idant jam prisižiuret ir
paklausė iszminnakti kazyriuoja,
— Kas tau kenkia? —už
žmogaus nepertraukinejo ty-i
tau
prižadu
visa
szirdžia
jog
taja
kalba
iszmokau
Amerikoj
kaip
nusistebėjo
kada
paregėjo
tin
«
“
A
ntanėlio:
jie trenke
Visokius žodžius kaip szunes
klausė.
kurna nakties. Vagys jau seniai
todėl
viską
supratau
gerai.
niekados
tave
neapleisiu!
Laijame
ka
toki
blizganti.
Buvo
I"
11
™
v,sus
surinktus
rukagaloja.
— Jis girtas! — reke vaikas
nubėgo o pagialba jokio nesiar
kuri laike už kateros ir stenge minkie taji žmogų kuris nepa tino. Ir vėla iszmusze ant toli Latrai dalinosi su pavogtais Isz tu visu viena prieteli turi, tai tie patys auskarai už ku- Iius lr ““ t0 laiko Jai1 “go
riuos Mariute taip sunkiai ken- - “mėgino rūkyti: prieszinisi iszsisukt isz jo ranku ir tik žines mane, tiek man gero pa mo bokszto piise po pirmai. Da daigiais. Ant galo skaito pra Kuris meilei ant moterėles
varde
savo
aukos
ant
'bilieto
dare,
dabar
ir
ant
visados,
:ejo nekaltai kalėjime. Iszski- L':l'
jie da ir kitiems diaužiuri,
pasiliko apykakle rankose Leo
turi puse adynos laiko o sunki
kuri
rado
.
maszneleje
ir
paži

Amen.
rent auskaru, rado da daugiau' ^ams, tekalbinėdavo vengti^toTai vis netinka,
poldo. Vaikinas dingo tamsoje
lokomotiva ketino neužilgio
nau
jog
tai
ponas
buvai
apiNusidavė
in
miestą
idant
sau
Del geru žmonių nepatinka, visokiu blizgucziu kuriuos su- kio bjauraus papratimo, ko
o vargszas atidengęs sau veidą
pereit per jo kuna! Minutos be
plesztu.
Paszo'kau
isz
lovos,
kia yra rūkymas ir svaiginanti
Jeigu ir toliaus važiuojate, nesze sena varna.
nusistebėjo ir pažiurėjo ant pasijeszkot kvatiera. Užtiko go pasiutiszkai. Dabai' Leopol
iszsiemiau savo ilga peili kuri Tai meldžiu bobelių nepalikite.
Viena prie geležinkelio ant ku
Baisi gailestis pereme visus gerymai.
Leopoldo.
das ketino prisirenginet ant|
ne
karta
buvau
naudojas
ant
jog taip nekaltai apsudino ge
— Pone, tikėk man, —atsa rio diena ir nakti ėjo trukiai smert, atsiminė savo visus nura Mariute. Tuojaus likos isz- KVITU KNYGELE Draugystėms,
ke jis vos girdimu balsu, — ne per ka nakvyne buvo ne bran siejimus ir už juos gailėjosi no savo prieszu Vakaruose, nubė
Ne toli Dubojaus,
valnyta isz kalėjimo ir visom del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant
esmių girtas, vaikai meluoja! gi. Inejo in vidų iszeme kelioli rints buvo nelabai seniai spa- gau ant geležinkelio visom pajiegom
idant
sulaikyti
truki Vienoje karezemoje padare pajiegom stengėsi isznagradint susirinkimu. Preke . . t 25«.
ka
smulkiu
pinigu
isz
Leopol

— Matau ta! — bet ko tu
viedin, smertelno grieko netu
KVITU KNYGELE Draugystėms,
nes nežinojau kokioje vietoje
balių,
jai už paneszta skriauda. Bet del iszmokejimo pinigu ligoniams.
czionais sėdi? Kodėl ne eini na do maszneles, suvalgė pigia va rėjo. Tegul buna valia Dievo!
Nežinau kas pasidarė,
kariene ir tuojaus pasijuto jog Jau davėsi girdėt paskutinis ponas buvai pririsztas. Ir taip
Preke . . . 26c.
iszlietu graudžiu aszaru ir jos
mon?
atradau poną ant sztangu ir
W.
D. BOCZKAUSKO-CO.,
|
Kad
isz
pradžių
susibarė,
t
nauja
gyvastis
inženge
in
ji.
tėvelio negalėjo sugražint.
— Taip eiezia kad turecziau
signolas nuo paskutines staci
MAHANOY CITY, PA.
iszgelbejau
nuo
tikros
smer

Visi
visokius
innagius
pasiėmė,
O, kaip turime sergėtis sudibet neturiu namu. Jeigu ture Pasidrūtinęs, nusidavė ant at- jos jog trūkis jau ten apleido.
ties! Nedekavok man, ponas,
Vienas kitam kaili lupo,
silsio.
Buvo
tai
mažas
kamba

nirne kitu! Kristus pasakė:
cziau nors mažiausia kampeli
Leopodas klausė drebėdamas, tiktai Dievui kuris tame atsi
Cupu,
lupu,
rėlis
perskirtas
tiktai
su
plo

“Nesudink kitu nes busi pats
szitam dideliam mieste tai nenudavė jam jog pajuto drebeji- tikime nusiuntė mane idant sa
Keli palicmonai pasisuko,
nom
lentukėm.
Namas
radosi
sudintas.”
sirasteziau sziadien ant ulyma geležiniu sztangu ant kuriu
vo geradeju iszgelbet už mielaIr
tam
kaili gerai iszlupo,
netoli
geležinkelio
ir
visas
dre

czios. Bet pirmiausia turiu po
gulėjo nes trūkis jau buvo bė szirdinga apsiejimą su manim.
Kad da ir sziadien lovoje guli,
bėjo
kada
trūkis
praeitinejo.
nui padekavot ir tegul Dievas
gyje.
Visa galva susinta turi.
poną szimtaropai už tai iszna- Pasimeldęs da karta už savo ‘Sztai ad'bego kokis tai žmo
Jau
dabar nekuriems daug NAUJOS MIKALDOS
gradina jog mane apgyniai geradeju, užmigo.
gus. Duslus balsas davėsi gir
kasztavo,
KARALIENES
priesz taja ulyczine gauja! —•
dėt isz jo lupu, nepažinstamas
Badai in aukszta suda prova
ir su dideliu pasistengimu vos
Leopoldas negalėjo užmigt metėsi ant gulinezio o peilis Gelbėk Savo
g SZI BANKA YRA NARYS
PRANASZYSTES
nusigavo,
atsikėlė isz vietos.
g Federal Reserve System
ta nakti ir džiaugėsi jog mie- blygstelejo jo rankoje.
Kad szokt, tai szokt,
— Ar sergi ? — paklausė su ris jo geidimo iszsipilde. Pare- — Kur ponas esi pririsztas ?
8
TEIPGI IR
PLAUKUS
O kad duot, tai gerai duot! ira tai stebėtina knygute nes
sigraudinęs Leopoldas.
jas namon apsirenge, paėmė — paszauke, — noriu perpjaut
joje randasi daug teisybes ir 8 Federal Deposit Insurance 5
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
— Ar sergu? Taip badas ir sunku auksini ziegore'li su len- virves!
X
Corporation
* Pietine Amerika iszkasa jau daug atspėta kas buvo
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
------$---I
liga! — buvo atsakymas o Leo ciugeliu, masznele su pinigais Sztangos jau drebėjo nuo arpranaszauta, ir toliaus tos pra- |
apsisaugoti nuo nuplikimo?
kas minuta po szes'zis tonus
poldas patemino jog vargszas ir deimantini žiedą kuri ketino tinanezio trūkio. Su keliais Prisiuskit varda ir adresą, mes
naszystes pildosi. Prisiuskite | Union National Bank |
kitados turėjo būti geresniam dovanot del savo mylimos ir smarkiais ypais nepažinstamas prisiusime daugiau informacijų. angliui.
25c. stempomis o gausite per
<• Pakol perskaitysite szita
s Kampas Main ir Centre St. g
ALEXANDER’S CO.
padėjime:
paczta.
taip iszsirenge in narna savo perpjovė virves kuriomi nelai-j
|
MAHANOY CITY, PA. |
straipsneli,
tai svietas iszduos
412
W.
BROADWAY
W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
— Ar galiu tau kuom prigel- busimosios paezios. Tėvai pri mingas buvo pririsztas prie j
SOUTH BOSTON, MASS.
6,000 svaru koko.
MAHANOY CITY, PA.
bet? Turi kraujo ant kaklo, rei ėmė ji linksmai ir tą vakarą sztangu — jau trūkis metę są-f
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Žinios Vietines!

SHENANDOAH, PA

Geros Prasargos
Visiems

M ATT A NOV CITY, PA.

—■ Nerangus moka rugot
o iszmintingas sau patarimą
duot.

Pirko Žiedu Del Savo Draugo, Kuris Guli Ligonbuteje

v

— Elzbieta Grigiene likos
nuvežta in Ashlando ligonbute
— Su'batoje pripuola diena,
—• Neskaityk pinigus, apie
būdama pataikinta per auto
PARSIDUODA NAMAS
Szv. Magdalenos.
kuriuos sapnavai.
MAHANOY CTY, PA.
mobiliu ana diena kuris jai su
— Daratele, dukrele ponst- žeidė skaudžiai ranka ir ap — Turi suvalgyk baczka
Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė.
vos Vincu Marcziulioniu, 531 draskė kitas dalis kūno.
druskos, pakol savo prieteii
16
pėdu ploczio. Tuojaus prie
W. Mahanoy Avė., ana diena
pažysi.
f
Mylima
pati
Kazimiero
Lieluviszkos baznyczios. Par
apvaiksztinejo savo penkta va
sarėlė, ant kurio apvaikszczio- Naiujuno mirė praeita Subata — Neprižadek • per daug siduoda pigiai. Kreipkities in
jimo dalyvavo jos maži drau namie. Velione buvo gimus Lie idant negalima per mažai isz- “Saules” ofisą, Mahanoy City,
tuvoje, pribūdama in Amerika teset.
Pa.
gai ir drauges.
jauna mergina. Prigulėjo prie —- Per sutaiką mažas daik
— Viena isz puikiausiu ir Szv. Jurgio parapijos ir prie
tas auga, per nesutaiką ir di
linksmiausiu iszvažiavimu tu keliu drauguviu. Paliko didė
laike; diena ar
džiausi darbai nyksta.
C. F.kiam
RĖKLAITIS
rėjo Seredoje po piet moterė lėje gailestyje savo vyra ir
nakti.Isstikimiausis
Visada turi pilW
Mahanojau*
Graboriu*
na pasirinkimą
metales Draugiszko Kliiibo Lietu- tris du'kteres. Palaidota Sere —• Kaiip tu tavo tėveliams, i: Gabiausia*
Balsamuotoja* ti
liszku ir kieto medžio Tf
Geriausi* Laidoja
Ambulance
visžku Moterių isz Skulkino ir doje su bažnytinėms apeigoms. taip sulaukės senatvės busi nuo 1 Grabu.
nu- ||
patarnavimas
s z i o j lį> t
savo
vaiku
guodotas.
mireliu*
pagal
naujauLuzernes pavietu. Vai-gi buvo
apelinkeje.
ko- II
■ia mada ir Bile
mokslą.
juoku nes moterėles buvo pasi — William Penn ir Kehley —- Ilgai maustyk, bet gre
rėdė in skrybėlės kurias pa- Run kasyklos vela pradėjo tai daryk.
czios pasidarė isz visokiu kuk- dirbti po stovėjimui per kėlės —. Tasai yra ponu savo lai
-Sztai būrys czystytoju czeveryku kurie daugiausia dirba prie Madison Square Daržo,
niniu indu: szauksztu, videlciu, dienas isz priežasties elektriki- ko, kas tuom laiku grąžei tai
niu
ergeliu.
New
Yorke.
Tieji jauni darbininkai dagirde kad boksininkas Jack Dempsey serga ligonbute
ko.
puodu, sietu ir t.t. Už puikiau
je, paaukavo kožnas :po kelis c entus kad jam nupirktu žiedu. Žiedai likos nusiunsti in ligon
sia skrybėlė aplaike dovana po —• Ana diena Locust Moun —< Yra tai nemaža iszminbute bet Dempsey tame laike miegojo todėl negalėjo priimti savo jaunu draugu bet žiedai li
ni Gegužiene isz Mahanojaus o tain ligonbuteje buvo padaryta tis; Sszmintingai kalbėt, bet
kos
patalpinti jo kambarį ja ir vėliaus nusiuntė jis puiku laiszkeli del savo -draugu padekavoyra
tai
didžiausia
iszmintis
už juokingiausia poni Gilber- operacijos Kazimierui GudaucDU
OFISAI:
damas už ju gera minti ir prielankumą.
tiene isz Minersvilles. Kiauszi- kui ir Steponui Morkūnui, abu gražiai -daryti.
MAHANOY CITYjBlB W. Sprat* M
—
Jeigu
kas
mylėjo,
nesi

Įniu lenktynes laimėjo poni Gu du isz miesto.
Bell Telefonas 149
gailėjo, o kas daug kalbėjo, ne TAMAQUA, PA., 43> Willing StrM
daitiene isz Pittstono ir Ona
Bali Telefonas M8-J
viena karta gailėjosi.
Kunegiszkiene isz Tamakves.
Pinacu lenktynes laimėjo poni ISZ WILKES-BARRE
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
Steve Phillips isz Lynwood.
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
IR APLINKINES
JJž greicziausia suvalgyma pa
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
— Aleksandrija Smallow,
jaus laimėjo dovana ponios
No. 158 Keturios istorijos apie
No. 126 Penkios istorijos apie
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprašomas, didele knyga, 404 Doras gyvenimas; Priversta links Kapitonas Stormfield danguje; Pa
(Czepanioniene isz Wilkes- isz Georgetown, iszgere trucizpuslapiu. Popierinei apdarai.
50c mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
Barre ir Gudaitiene isz Pittsto- nos kad ja vyresne -sesuo iszkoNo. 102 Prakeikta, meilingas kri- užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas gis. 60 puslapiu......................... 15a
aio. Tri-kojine lenktyne laimė liojo už tai kad ji iszeidavo su
minaliszka?. apraszymas, 202 pus. 35c kuris buvo protingesnis už savo poną.
No. 160 Keturiolika istorijų a.
jo Czepanioniene ir Gudaitie vaikinu vakarais.
No. 103 Vaidelota, apisaka iss 61 puslapiu .............................. 15c pie Po laikui; Onytės laime; Per neNo. 127 Trys istorijos apie Duk atsarguma in balta vergija; Pusiaupirmutines puses szimtmeczio, iszne. Bulviu lenktynes laimėjo J.
Ta paezia diena Jonas Conimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa tė pustyniu; Peleniute; Du brole) gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszka
Dunlap isz Middleporto. Mai- nigham mėtėsi po trukiu kad
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
szo lenktyne laimėjo Gudaitie vienas isz jo draugu reže jam
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes«
No. 104 Trys istorijos, apie Ne
mieras
ir apie Bedali. 44 pus. 15c esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
valioje
pas
Maurus,
Vieszkelio
Duone isz Pittstono-.
per veidą už koki tai iszsitarinus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
b >s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
No.
129
Keturios istorijos apie
. Dalybavo tame iszvažiavime ma.
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
sekanczios isz Luzernes pavie
skirtumo terp vaiku ir milekia visus toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- mus prigauna. 58 puslapiu........15*
No. 161 Keturios istorijos apie
to : A. Czepanioniene, Ona Wakojo tarnaites o rado paezia; Stebu
Ant prapulties kranto; Mistras ir
Isz
Chicago,
Ill.
sil, C. Butkuviene, P. Kižiene,
No. 131 Puiki istorja apie Jona- Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas
karalių ir jo vienturte duktere; Nela sza Korczaka. 262 puslapiu....35" dideli ponai. 105 puslapiu........ 25e
M. Rutkauckiene, Ona Petras, —- Bridewell kalėjimo libas vyras; Prakeikimas; Delegatai
No. 132 Trys istorijos apie AnNo. 162 Trys istorijos apie Bai
Mare Opet, S. Ramanauskiene, goributeje guli pavojingai papas grafa; Užkeikta skripka; Del tu glorius isz Valenczijos; Kožnas dai si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
1A. C. Washesky, J. Valaitiene, -szautas 23 metu Bridgeportieka ketina antra karta apsipaeziuot; gias turi savo vieta; Ka pasakė ka proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
Pikta Onuka.................................. 25c tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c 22 puslapiu .................................10o
M. Rau, L. Youngblood, S. Kru tis, Walteris Pocius, 3220 Lowe
DABAR LAIKAS PIRKTI
No. 106 Penkios istorijos, api«
pa, M. Unice, A. Milto, B. Stan- Ave. Jis yra taipgi žinomas
No. 133 Dvi istorijos apie Ne
No. 163 Penkios istorijos apie
ELEKTRIKINE LADAUNE
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
kevicziene, M. Ragunas, J. Ves- kaipo “Zorbly”. Bandė jisai
Dorybe
veda
in
laime;
Szaltiszaiti,
Protekcija kur reikalinga....
ksni, 62 puslapiu......................... 15c Lozorius; Narsi mergina; Užvydu#
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c
' iauckiene, V. Lelukas, C. Visz- pabėgti nuo palicijos kuri ji
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi vyras. 137 puslapiu................... 25o
didele szeimyna be laudaunės;
No. 107 Keturios istorijos apie Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
nauckiene, W. Meliauckiene, L. užtiko apiplesziant narna kurio
kuri palaiko visokius valgius
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 43 puslapiu ................................. 15c
No. 164 Septynos istorijos apio
Goblevėkrene, A. Viktoriene, J. locnininkas tame laike nesira
neja
nevalioje;
Javorovas
ir
jo
kliū

Jurgis
Skaptukas; Ergelei Pono Mor
saugiai, czisztai ir sveikam pa
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus
No. 139 Trys istorijos apie Už kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
'Szaliuniene, P. Brusokiene, do namie.
dėjime; tai tokia szeimyna trodarbininko. 182 puslapiu......... 35c puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Anele Kabuskiene, J. Veiknys,
—• Barbora Gurskiene, 32tina arba priversta iszmest suNo. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
D. Leszkaucki-ene, W. Mellas, 46 S. Halstead, Bridgeport, li
pinusi
sekanti skaitymai: Ha isz magadytus ar supuvusius maistus
No. 140 Ketutrics istorijos apie
No. 165 Asztuonios istorijos apia
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie Pranuko Nelaimes. Audra. Kode!
Ona Maslauckiene, J. Kuniaus- kos sunkei sužeista per strytvertes nuo $5 iki $8 per menesi.
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis Maža katiluka, Lietuvos skausmai Baltraus neleido in Dangų. Bausme
kiene, J. Groblevskiene.
kari kada skubino in darba
Jt.rf is; Galinga ypata galybe meiles; eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. už szyksztuma. Mažo sziaucziaui
Pirkite elektrikine ladaune ar
Isz Skulkino pavieto buvo: bėgdama skersai ulyczia prie
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi 64 puslapiai.......... .................... 20c didli reikalai. Senelis. Dienos ken
teip-vadinama refrigerator! ir
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos?
A. Pavlauskiene, M. Ancerevi- 32-ros ir Halstead ulycziu. Mo
No. 141 Keturios istorijos apie tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
pradėkite czedint pinigą!
trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
cziene, M. Sabaliene, H. Drab- tete turės kėlės dienas pagulė
puslapiu.......................................... 15c Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
Vartojimas ele’ktrikinės laNo. 166 Trys istorijos Sunu*
dvare;
Geležinis
vyras;
Smakas
ir
nis. ' G. Kensmiene, Zuzana ti lovoje nes albi kojos sužeis
No. 112 Trys apisakos apie pini
daunes pigiai atsiėna.
Malkiaus;
Iszklausyta malda vargszo;
Nikitas.
61
puslapiu
.................
15c
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgelBoczkauskiene, J. Paserpskie- tos.
No. 142 Trys istorijos apie Pa Geras Medėjus...............................15e
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
PENNSYLVANIA
POWER
ne, V. Tuciene, G. KupczinskieJuokingi szposelei, Kaip traukt gi- veikslas gyvenimo; Nuopolei MateuNo. 168 Devynios istorijos, sa
AND LIGHT COMPANY
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
ne, P. Davis, J. Radzevicziene,
—- Bju-ras mariniu ži'binArba pas jusu vietini pardavėju
No. 113 Penkios istorijos apie piu ...............................................15c Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
A. Brasukas, J. Lisoskiene, Jecziu (Light House) iszduoda
Burike ir Burikasr Kareivis ir vel
No. 144 Penkios istorijos apie kad ant giaro neiszeitu; Kaip JoniszJeigu busite ant Svietinės I-szkelmes New Yorke tai
va Russen, Ona Kunegiszkiene,
nias;
Kas
man
nakci
acitiko
(dzūko
Ranka
apveizdos; Nedaejusia žudins kei pavogė naktini sarga; Atidengta
kas minuta ant ju užlaikymo
pamatytike “Modern Electrified Farmas”
pasaka); Užliekos isz senovės pada ta; Paskutine vale motinos; Pakut- žudinsta; Žmogus be szirdies; UžM. Seplesky, S. Gegužis, M.
po tris dolerius.
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
Kalėda, A. Szukaitis, A. Trasjisri atrado žemgali. 64 pus.
25c Bernadina. 61 puslapiu............ 15c Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pulkauckiene, Cecilija Boczkaus
No. 115 Puikios istorijos apie
No. 145 Trys istorijos apie Vel
Motina Inkvepe Savo Kūdikiui Ir Ji Adgaivino
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri niszkas malūnas; Kaip studentas lo ku skaitymu. Apie 100 pus,. ...2S«
kiene, Mare Bayer, Helena
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga
No. 170 Asztuonios istorijos a«
Blonski, C. Džiogiene, B. Humas kunigo, istorija isz kares; Varg- puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c pie Barbele; Mokytoja; Velniszka*
boskiene, H. Norkevicziene, M.
,szo paskutinis skatikas; Juokai.
tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganPreke .................
15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka czio kudykio; Herodas Boba; Kas neGrinevicziene, Anele Murtin,
No. 116 Istorija apie Sierata, Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu;
Mrs. Czeskuviene, Connie Ma15c Per tamsybe in szviesa; Pasitaipuikus apraszymas. 119 pus....15c 61 puslapiu .................
czuns-kiute, Mare Griggs, J.
No. 147 Trys istorijos apie Ra sias prasižengėlis; Duktė m.alkakerNo. 117 Septynios istorijos apie
Cremai, J. Dunlap, J. Darrant,
gana;
Keliauninką Joną, Vaikinas ir czio. 121 puslapiu ..................... 25e
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze Stebuklas. 74 puslapiu ............. 20c
No. 171 Vieniolika puiku htor!Paulina Griggs, A. Burke, W.
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szoiu
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
No. 148 Dvi istorijos apie Joną
Ku-nilius, J. Bulot, C. Anuleble; Motina sopulinga; Meile sunaus. ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
viez, C. Gaverick, J. Shuc'ky, V.
181 puslapiu............................... 35c lapiu ............................................. 15r ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig'c
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
No 118 Istorija apie Ali Baba ir
Juodeszkiene, B. Benedict, J.
No. 150 Keturios istorijos apia
40 P izbaininku. 45 puslapiu.. .15c Duktė akmeuoriaus; Klara; Nusprę ezia: Mailach; Paskutinei Valandoi;
Valukevicziene, Sesuo M. He
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
No. 119 Keturios istorijos apie stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
lena Kelley, J. Balsis, A. RusGaržia Haremo nevalninke; Luoszis: slaptį. 61 puslapiu............ .
.15c siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas
,sin, C. Gilbert, K. Skumin, Ona
No. 151 Penkios istorijos apie nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e
62 nuslapiu................................15c Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
Kokus, M. Sinkevicziene, G.
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
No. 120 Dvi istorijos apie Valu žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
Juraitiene, J. Bluvas, A. Shop
68
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
puslapiu .................................
15c
pie, Urszule Kodis, M. P. Sapopuslapiu ....................................... 15c
Nu. 152 Trys istorijos apie KajiNo. 121 Trys istorijos apie Trys mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
nis.
62
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- puslapiu ....................................... 15c mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
Pavalgia ir pasilinksminę
ikialbtojas.
63 puslapiu......... 15c
xNo. 153 Trys istorijos apie Gai iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15c
moterėles kožna iszvažiavo in
No. 123 Septynios istorijos apie luti; Du broliai; Majoro duktė. 62
No. 174 Trys istorijos apie Ku
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis puslapiu ....................................... 15c
savo namus atsisveikindamos
nigo
Paslaptis; In Merika; Pakaruo
Drąsus szuo; Kolera; Sene
No. 154 Trys istorijos apie Jo klis.
su savo draugėms, prižadėda
Greitas apmanstymas Marijos Bucholz, 20 metu, isz Chicagos, iszgialbejo savo kūdiki grabelis;
220 puslapi....................... 35e
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či nukas Spekulantas; Kryžius prie
mas vela suvažiuot ateinanti
nuo mirties. Ana vakara kada kūdikis gulėjo lovelyje, motina, prisiartino prie jo -kad paim gonus. 45 puslapiu........ .
15c peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
meta draugiszkai pasilinks
ti ji in rankas, bet balsei persigando pamaezius kad kūdikis paliovė kvėpuot. Motina grei No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- lapiu ............................................. 15c Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai
Piėmenelis; Isz ko susidarė Anglia
Pana ir Apie Baisi istorija.
61
mint. Iszvažiavimas atsibuvo
tai pagriebė kūdiki ir pridėjus prie savo burnos, pradėjo inkvepinet kvapa in -beveik mirusi ne
No. 155 Puiki istorija apie Sza- (su paveikslais); Kaimiecziu Aimapuslapiu ....................................... 15c
kūdiki. Kūdikis greitai atsigaivino o kada ant paszaukimo pribuvo daktarai ir ugnagesei su No. 125 Trys istorijos apie Pa kinas nedora žydą. 136 pus....25c navymai; Eiles; Kokeis budais apga
Mount Laurel Parke, netoli
apgauna žmonis; Prietarai la
oksidženo bonkoms, kūdikis jau buvo visiszkai atgaivintas. Visi linkėjo drasei motinai kad skutinis noras; Septynis brolius; Var No. 157 Juokingas apraszymai vikai
Hazletono, važiuojant in Ma46 Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslw
ginga žmogaus sunu ir razbaininka apie Savizrola; Didis klasteris.
susiprato in laika ka turi daryt ir iszgialbejo savo mirsztanti kūdiki.
hanoju.
. - 15o Preke ..........................................
62 puslapiu ................................. 15c puslapiu .....................

$2.00 Vertes Knygų už $1.00

