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50 METAS

20 JAPONISZKU
EROPLANU BOM
BARDAVO MIESTĄ

TAVORINIS TRŪKIS TREN VOKIECZIAI IMA GELEŽI
KĖ IN MOKSLAINES BUSA
NUO ŽYDU KAPINIU.
72 UŽMUSZTI IR SUNAIKI
| UŽMUSZDAMAS 22 O LI
Berlinas,
Vokietija. — Val
Madison, Wis. —NO 300 NAMU.
vyrui Petrui kuris vos nemire ,
KUSIUS 18 SUŽEIDĖ.
džia paliepė nuimti visas gele
i darbo per tris me • '’Būdamas
be

KO JAI RANDA.
DIRBDAVO SANŽININGAI
■------- v
isz skausmo szirdies bet ji dak
žines tvoreeles nuo Žydu kapi Kveilin, Kinai., — Be jokio
Huggins, nemažai • Ztus, L. W.|
SAVO BOSUI IR KOSTUMESpringfield, Mass. — Dis- tarai iszgialbejo in laika.
Salt Lake City, Utah. — Laisujudino
vi-'
niu kuriomis yra aptverti ka persergejimo 200 kariszku JaRIAMS; PALIKO JAI
trikto sude ana diena užsibaigė Sztai kaip atsitiko: Juozas sa miestą kada
pgarsino buk ke sniegines viešnios, kada di pai. Vokietijoj-sziadien randa
jis geidžia panį
$10,000.
poniszku eroplanu užlėkė ant
teismas Mrs. Emilijos Rarygan

susipyko su savo jauna paeziuenoti viena isz delis 'busas, prikrautas su 40
už nemokejima raudos locni- ie taja diena iszeinant in darba savo akiu ant Imitacijos del to vaikais, kurie važiavo iii mo-. si labai mažai geležies todėl to- Kvangai provincijos, kuria
Kansas City, Mo. — Penkio- ninkui
.
Į kiu budu sukraus szimtus tuks- pradėjo baisei bombarduoti,
žmogaus kuris
stubos, Mikolui Fenner,
liko metu adgal jauna mergai už keturis menesius. Kada su o kada vakare sugryžo isz dar daugiausia. Nu.7 jam pasiūlius kykla, likos pataikytas per ta-i taneziu tonu senos geležies ant sunaikindami gal daugiau
te, Dora Nagle, kuri pribuvo džia iszskaite pravardes mote- bo, rado laiszkeli ant stalo ant savo aki kada 'tarė jis parduot vėrini truki, kuris sumalė ant padirbimo ginklu.
kaip 300 namu, užmusze apie
isz farmu in miestą jeszkoti res, penkiolikos metu mergaite kurio buvo paraszyta: “Rak ant menesio radosi kalėjime smert 22 vaikus ir 18 likos 1 Ulme Žydai da vis yra per 72 gyventojus ir sužeido 500
. už girtuoklysta.l smalkiai sužeisti isz kuriu kedarbo, surado ji dirbtuvėje sal atsistojo priesz sudžia kurios ta rasi paprastoj vietoj. Lai ta Manydamas jc
sekiojami per gaujas žmonių žmonių. Eroplanai mete degandumynu pas Luther & Co., bet sudžia užklausė: “Ar tu esi po ve Dievas laimina. Palieku ta 48 metus, neg?>g kad jau turi Ii mirs. Vaikai turėjo nuo 12 kurie neduoda jokios ramybes czias bombas ant miesto, kuris
l>Ies daugiau ap-|lyg 16 metu ir buvo farmeriu
nežinojo ka jai atnesz ateitis ni Fenner?” ant ko mergaite ve ant visados. Tavo mylima laikyti darbo, f
Žydams ir juos persekioja vi užsidegė isz visu pusiu. Kelios
odei nutarė par-!vaikai kurie kas diena važiavo
pacziule.”
už jos darba.
sokiais budais.
duoti
viena
iš
bombos ka tik nepataike Bap
atsake kad tai ne ji, nes jos var
Mergaite dirbo sanžiningai, das yra Katriuke Fenner, pasa- Juozas inejas in kambari bai kuria pareikal. z savo akiu už in mokykla.
tistu
missia kurioje radosi a■.* r» avo 3,000 doleriu Užmusztieji ir sužeistieji bu KARDINOLAS KETINA INpralinksmindama savo budu ne1 ke kad jos motinėlė mirė ketu- sei nulindo. Atsisėdo prie ga- arba ir Jaugia
.u, kad nors tokiu vo iszmetyti po geležinkeli ant STOTI IN VIENUOLYNĄ. pie du szimtai žmonių. Kitos
tik loenininka Abneri Luther,' ris menesius adgal o tėvas yra zinio pecziuko ir atsuko gaza. budu užtikri
1
I
e
( 4.
szimto pėdu. Buvo tai baisus Berlinas, Vokietija. — Kar misijos po 'bombardavimui su
kada jis kartais sėdėdavo nu mires tik ketures sanvaites ad’ Kaiminka suuodus gaza atbėgo savo szeimynrut pragyvenimą
i bet jo motere reginys kada žmones subegia dinolas Teodoras Innitzer, ar rinko sužeistuosius ir juos atlindęs savo kancelarijoj o kar gal ir ji buvo “motina” del jos pažiūrėti kas atsitiko, surasda- netiki in tai k
t jis sako bet vy- ant vietos nelaimes, pradėjo kivyskupas Viedniaus, ketina nesze in misijas, duodami neia net jam iszgialbejo gyvasti dvieju mažu broleliu. Toliaus’ ma gulinti Juozuką ant grindų ras mano dalaJ o
kyti savo priža- surinkinet szmotelius kūno už- permainyt savo kardinoliszkus laimingams prieglauda ir dakkada buvo nusiminęs ir ketino mergaite kalbėjo: “Kartais tu pusgyvi. Kada ji daktaras ad- dėjimą. Turi j' si penkis vaikus
musztuju. Nelaime atsitiko rubus ant vargingo miniko ir tariszka pagialba. Daugelis
sau szauti in galva isz revolve rėjome ka valgyt, norints ne gaivino, pasakė kad gal jo pa- isz kuriu vyri,
fuses sūnūs turi apie devinta valanda ryte, apie tai priesz Kalėdas. Ketina jis buvo teip sužeisti, kad turėjo
rio nes taja diena ketino suban- daug o apie randa visai man cziule iszvažiavo pas savo tė apie 20 metu a
džiaus ir beveik deszimts myliu nuo czionais, inžengti iii vienuolyną Italijoj rankas ir kojas nutrauktas, ir
krutyt. Atėmė nuo jo revolveri neatėjo in galva rūpintis užmo vus in Newarka bet kada in fe pats užlaiko s:
’ eimyna aplaiky- važiuodamas in Jordan High bet da nepaskirtoj vietoj. Kaip net buvo baisu žiūrėti ant kau
ir pradėjo ji ramyti kad turėtu kėti nes nebuvo isz ko mokėti. nais duota žine telefonu tai pa- damas po 60 <
kiu tuju nelaimingu vargszu.
oleriu ant mene- School.
cziules ten nebuvo ir nežine kur
skaitytojai atsimena tai Vokiešio dirbdama
kantrybes, kad biznis pasige Maniau kad mums pavėlins gy
ant WPA pro- Isz priežasties sniegines vie cziai 8-ta. diena Oktoberio už
rins ir vela pastos ant kojų. venti už dyka” — kalbėjo ma sziadien baladojasi.
jektu.
šnios, varytojas boso negalėjo klupo ant kardinolo paloeiaus LENKAI NORI 400 MILIJO
Padekavojo jis jai už jos gera ža motinėlė.
PASLĖPĖ $6,000 PELENUO
matyt priesz save ir negirdejo iszdaužydami visus langus ir
NU DOLERIU.
NORĖJO AT,
rodą ir prižadėjo jos niekados Sudžia garsei iszsznypszte SE KURIUOS ISZVEŽE
KAST GASPA- lokomotiva szvilpiant isz prie
beveik sužeidė pati kardinola. Varszava, Lenk. — LenkiszDORIAUS
neužmirszt ateityje.
uosi in skepetaite o dvi dideles
-1ANKA KAD žasties vėjo. Manydamas kad
ANT MESZLYNO.
Kardinolas
paszvens likusi sa kas kongresas nutarė iszduoti
JAM NEDA!
Praėjo penkiolika metu nuo aszaros sužibėjo jo akyse. Pats
i DUKTERE. kėlės atidarytas, paleido bosą
Philadelphia. — Kur ten lįpehester,,.VE
vo gyvenimą kliosztoriaus mū 400 milijonu doleriu kuriuos
tos dienos. Mergina apsivedė paėmė skrybėlė, indejo bumaszN. Y. — Teofilius bet tiesiog ant vidurgeležinke- ruose.
krūvoje
pelenu
tfgtmie^iszko
’
keturi metai adgal o jos
mano iszduoti ant sudrutinimo
Ku, :r panvpe paricijantui per
lio likos pataikintas ir sumal
Strampurskiį
iluc
*
keliolikos
meszlyno
randasi
maisziukas
davis mirė kėlės sanvaites ad eiti per susirinkusius sude. Ka
savo kariuomenes ir apginkluo
tas.
gal. Kada advokatas atidarė jo da sugrąžo ir iszpyle isz skry ou 6,000 doleriu kuriuos szia metu buvo £ru draugu Sta Nuo 1933 meto lyg.sziai pas 19 ŽMONIŲ ŽUVO PER
ti drueziau rubežius. Pinigai
sio
Vyderskiiir
ailfc
S
al
o
Sta

TV
ANA.
dien
stengėsi
surasti
biznierius
paskutini testamentą, rado ja bėlės pingus, buvo 147 dolerei
ketina būti iszduoti in aika tri
kutinei nelaimei, atsitiko de
Caravas, Venezuela. — De- jų metu. Bet kur varginga Len
me užraszyta deszimts tukstan su centai. Sudžia inteike mer Mayor Stauffman. Biznierius sys atėjo pas 0 ant burdo. Sta
vynios nelaimes bosu kuriose
cziu doleriu del “Suramįntojps gaitei piigus bet toji paregė sugryžes isz miesto, įvažiuo sys pradėjo s^linfc padus prie likos užmuszta 62 žmones viso viniolika žmonių žuvo kada kija gaus tiek pinigu ?
Doros” kuri pasaldino jo gy jus tiek inigu, kiek savo jau damas in garadžiu, padėjo ko- patogios .szvičPlaukes dukre kiuose atsitikimuose ir apie upe Maiquetta staigai iszsilie
les savo gaspdoriaus ir ant
jo, užliejama visas aplinkines
venimą ir prailgino jam gyvas noj gyvatyje da nebuvo ma- perta su pinigais ant bleszines
galo aiszkiai iszpažino savo 200 sužeista.
78 ŽMONES ŽUVO DI
kurioje
radosi
pelenai.
Tame
pakraszcziuosia.
Daugeli žmo
ti.
czius, stįai sukrito ant grin
meile del jos i’
greitai gei
DELIAM TVANE.
nių vanjuo nunesze su savim
Mrs. Dora Salem, kaip mer dų apalps isz didelio susijudi atvažiavo pelenius, paėmė bleMUSZTYNES LIETUVIU
džia
su
ja
apsi
<acz
i
u
°tiIstanbul, Turkija. — Septygina dabar vadinasi po vyrui, nimo ir daugsmo. — Draugu- szine, isztusztino ja in trpka ir
SENELIU PRIEGLAUDOJ. ir apie 20 da nesurandama.
Stasiukas
fmdino
gaspadoVanduo teipg-i nranesze 36 na nesdeszimts asztuonios ypatos
labai nuliūdo isz priežasties ve apleis vaiku užsiėmė jaja nuveže ant miestiszko meszly
riui ir pirkine1,0 dukrelei viso- Lawrence, Mass. — Czionąino.
Biznierius
apsižiurejas
kad
pražuvo dideliam tvane, tuksmirties gero darbdavio, bet yra ir broliu.is rūpintis. Gaspakes dovaneles i>et ponui gas,pa tine Tautiszka Lietuviu para mus ir paliko apie 200 žmonių
be pastoges. Ant vieno namo taneziai gyvuliu prigėrė ir dau
jam ir dėkinga kad jos neuž- dorius ne.iojo apie vaiku var užmirszo koperta, pasamdė
doriu! ne in gllva neatėjo kad pija buvo nusipirkus labai gra
apie
30
žmonių
kad
jam
primirszo ir dalaike savo duota ge nes tai paežiam mieste ne
žia farma kur tikėjosi insteigti stogo radosi visa szeimyna su gybe namu nuplauta kada upe
Stasiukas
pas^i^u
jo
ženteliu,
sidedanti isz asztuoniu ypatų, iszsiliejo artimoje Urfos, ne
prižadejima. — Linksmas bū gyveno tel dovanojo skola gialbetu sujeszkoti dingusiu pi
sakydamas ja11 kad sau isz gai prieglauda del senu žmonių.
nigu
ir
nuvažiavo
ant
meszlyno
kurie -szaukesi pagialbos, bet toli nuo Sirijos rufoežiaus. Val
das su iszminczia vis užsimoka už randa pats pridėjo kėlės
vos iszmusztume^e del jo duk Parmos namai buvo naujausio
bet
lyg
sziam
raszymui
neturė

o nors ir neturėsi tokio giliuko bumaszkalel .suszelpimo siebudo ir buvo apie 30 melžiamu niekas jiems negalėjo prigial- džia nusiuntė in fenais vaiska
reles.
jo giliuko surasti dingusius pi
ant suszelpimo žmoniems, jesz
bet ir visi žuvo.
koki turėjo pana Dora bet bu rateliu.
Nuliūdo Stasiuko szirdis ir karvių kuriu pieną iszpirkdanigus.
koti žuvusiuju ir prigialbeti
si linksmas ir ilgai gyvensi.
nutarė už tai atkerszyt savo vo patys Lietuvei. Iszrode gra UGNIS SUNAIKINO 400 NA
tiems kurie panesze dideles bležus užmanymas bet beda kad
22,000 VL DARBININKU
NELAIMINGOS DŽIOVI gaspadorelini ir an^ §'al° iszta- musu žmones nemoka draugisz- MU, 12 ŽMONIŲ SUDEGE des.
PASZOVE PRIELAIDINI SU
BUS PBZALINTI NUO
re žodžius “tvoju mac”. Už
ANT SMERT.
KURIUOM MOTINA KE
NINKES MOTERES.
kai veikti. Tuojaus pradėjo
DARBU DECEMBERIO.
tai
gaspadorijs
trenke
su
TINO PABĖGTI.
Harris'?, Pa. — Decem- Philadelphia. — Daktarisz- vumszczia bufdingieriui per augti pavydėjimas, jeszkoji- Shanghai, Kinai. — Svetim- 2,000 ŽYDISZKU TARNU
Detroit, Mich. — Norėdamas berio 16 aa bus praszalinta kos žinystos tyrinėtojai apgar terla bet Stasys pagriebė jo mas visokiu priekabiu, nepasi tautszkoje dalyje miesto kilo PRASZALINTI NUO DAR
BU ITALIJOJ.
užbėgti iszbegima savo moti nuo vist WPA darbu 22 sina buk isz 30 tukstancziu mo ranka in bur‘na inkasdamas tikėjimas vieni kitiems o ant baisi ugnis kuri sunaikino 400
nos su burdingierium, Juozu tukstanc visokiu darbinin terių kurios serga džiova ir pa bjaurei. Daktarai turėjo nu- galo ir visoki kerszinimai. Ant namu, 12 žmonių pražuvo lieps Rymas, Italija. — Per palie
kas Karbon, 14 metu vaikas, ku pagalkelbima darbo ad silieka neszezioms pagimdyda- pjaut pirszta' Teofiliui kuris galo reikėjo farma parduoti noje ir apie szimtas sužeista ir pimą valdžios likos praszalinta
likos uždarytas kalėjime už ministravus Bankso.
mos vaikus, tai kas meta viena kabojo tiktai aiW skutos. Už tai ant Imitacijos. Ji perėjo per li- apdeginta. Buvo tai viena isz nuo darbu ir tarnystos 2,000
perszovima Liudvika Karpin PirmiĮ. praszalins tuos trecz-dalis isz tuju moterių ku Stasys turėjo užh.ą°keti gaspa- citacijos rankas jau du kartu. didžiausiu ugniu nuo kada Ki Žydiszku tarnu ir darbinnku.
ski, 27 metu, kuris sziadien ran kurie jį Amerikoniszkas rios pagimdo vaikus, mirszta doriui 600 doleriu ^lyginimo. Dabar ja valdo tik du locninin- nai apleido miestą 1937 mete Szimtai Žydiszku szeimynu,
kai: K. Vidunas ir A. Lapins kada padege miestą kada Ja kurios užsil'aikinejo isz tuju
dasi ligonbuteje su žaiduliu popierahosius kurie aplai- isz priežasties ju b'logaus padė
kas. Bet ir dviesia Lietuvei ne ponai buvo ji apsiaubia.
pecziuose. Kalėjime taipgi ran’Įkineja ites pensijas ir tu jimo. Daktarai stengėsi pertik
darbu dabar kenezia dideli bagali
susitaikyt.
dasi ir motete kuri sudeda visa rėjo da Ka tieji žmones rini tokias moteres kad sau
da ir varga.
Priesz Dekavones Diena ant APLAISTĖ KUNIGO VEIDĄ
kalte ant savo vyro kuris badai darys dtai sunku inspeti. gotus! pasilikti neszezioms kad Paskutines Žibutes
SU KARBOLIUM.
NORĖJO PRASZALINT PAS
farmos dingo du kalakutai—
prikalbino sūneli ant■ nuszevi-Įp^^į;^“e’tuHpi- negimdytu vaiku.
Bainbridge, Ohio. — Į RoberNINKĄ SUBATOJE.
torkes ir keletas viszteliu. Mo- Bydgoszcz, Lenk. — Sumimo burdingieriaus už ka jam',nigu juszelpinet nes val
tas Brady, 29 metu, l mdamas
tėvas prižadėjo duoti deszimts džia nere ant. to .pinigu. 4 NAMAI SUDEGE; 18 PASI apsvaigintas guzule, fnuszove teres tuojaus ir sukibo. Kilo szusio proto, 54 metu amžiaus Vatikano Miestas. — Vysku
musztynes ir tas dalykas nusi Jadvyga Vleklinskiene, atėjus pai po visa svietą innesze praLIKO BE PASTOGES.
doleriu.
savo tęva, Protestonu? kunigą,
Vaikas aiszkino ant palicijos 88 MIYRAS PABĖGO
Hazleton, Pa. — Kaimelije 62 metu amžiaus. Sune^Jis neat traukė in suda. Slidžiai buvo in vietine bažnyczia, sujeszko- szyma pas Popiežių kad visiszbuk nuo senei patemino kaip jo SU (TU MERGINA. Tomhicken, septynes mylės simena kad tai padare i neš buvo sunku suprasti keno tame kal jo kunigą Skonieczna sėdinti kai praszalint pasninką Subate. Mare Viduniene skundėsi spaviednyczioje ir mete ant jo toje, priesz Kalėdas arba Kumotina slaptai susineszinejo su Philia. — Wilson Van nuo czionais, sudege keturi na apsvaigęs guzute.
kad Ona Lapinskiene ja sumu- veido karbolines rukszties ku czioje bet Popiežius ant tojo užburdingierium ir girdėjo kaip Asdlenaktorius, 88 metu rnai per ka asztuoniolika žmo
sze
o Lapinskiene rode muszi- ria turėjo pasislėpus su savim. manymo nesutiko ir iszaiszki..
—
Teketino taja diena su juom isz- amžiapgo su pana Berta nių pasiliko be pastogių. Nelai Barcelona, Iszpanijat
begti isz miesto todėl nutarė Warkimetu dažiuretoja mingi žmones neteko visko o regramai paeinanti isz £pCervera, mo ženklus ir sake kad tai Vi Kunigo veidas baisei apdegin no kad žmones gali pasninkaut
perszaut burdingieriu ir už ligoniips suriszti mazgu viena ligoni turėjo iszneszti isz puikus miestas tarp czį .ionais ir duniene taip padare. Ant galo tas ir kaip rodos neteks abieju vi§a diena be jokios sunkenybes
bėgti iszbegimui. In kėlės san motertktone, Aid. Senu deganezio namo. Visi kurie pa t dragos, likos bombi jarduotas sudžia Chandler pripažino kad akiu. Motere buvo tosios nuo ir tasai paprotys užsiliks ir ant
vaites po tam tėvai persiskyrė, kai su) keli metai adgal nesze bledes buvo Rusnakai. įer pasikelelius, užml kuszdami abidvi moteres lygiai kaltos ir mones kad kunigas buvo jos ne toliaus. Kunigai turi galybe patėvas pasiėmė su savim Juozu ir nutjti in pora kad ju Kamelyje nesirado ugnagesiu 68 ypatas tarp kuriu bij Ivo daug abidvi pastate szesziems mene prietelius ir jau nekarta buvo liuosuoti nuo tojo pasninko tik
ką o motina jaunesni vaika, gyvenbutu jiems nuo ne vandens todėl liepsna nega-j moterių ir vaiku. Apie! du szim- siams ant probacijos. — Taip ant jo užklupus su akmenais ligonius ir senukus kurie reiapie tai raszo “Keleivis.”
kadq jis eidavo iii bažnyczia, 'kalauja siidrntiiianczįg maisto,
Įima, buvo gesinti,
'tai žmonių likos sužeį ti.
Pranuku.
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kateketas.
ilgiaus gyventi ir kad niekas
— Asz, — kalbėjo ji, — budaugiau priesz mus nesiranda
’vau kokioje lai stebuklingai
kaip tik kapas. Kaipgi galime
Saragossoj, apie 1808 metus,
^gražioje
szalyje. Macziau ten
suprasti būdami jaunais kad
gyveno mergina vardu Agostihniiku balta narna ant kurio
kuom ilgesnis gyvenimas tuom KAUNIETIS IN PASZTO
Ina. Tais melais miestą buvo apNeapykanta yra visados ne meilesnis ir smagesnis ir noras ŽENKLĄ SURASZE 3,500
Įgule Prancūzai. Nors dar buvo — Brangus klausytojai, gali-]'Jstogo buvo kryžius. Pamacziau
apykanta, o žinoma yra jog kas gyvenimo kas karta daugiau
ŽODŽIU.
tik 18 metu amžiaus, Agostina te apie ta atsitikima manyti tenai szviesia Ponia, neapsako
neapkenczia tas yra aklu. Ne yra pageidaujamas, jog kuom Kaunas.,—Vienas Senamiesmai gražia. Labai ja pamylėjau
apykanta taip pat žmogų ap- daugiau artinamės prie pabai czio darbininkas pasiryžo pasi RADO J!
A GLEBIJE MEILU- atliko viena isz narsiausiu dar kaip jums patinka. Bet tas atsi o ji maloniai man nusiszypsojakina kaip meile. O kartais da gos, tuom daugiau rūpinamės daryti smulkaus rankraszczio ŽIO, ui ZSMAUGE PACZIA. bu užraszytu Iszpanijos istori tikimas yra tikrai invykes, — jusi ragino kad ineieziau in ta
joj ir ji paliko žinoma kaipo taip baigė savo apsakymu mi- '
ir arsziau nes kada žmogus in- praszalint ta, nuo ko negalima rėkordistu. Baigės sunku die
balta narna ir darycziau viską,
LIKOS
sijonorius — Italas (P. Em. Te- '
PALEISTAS ANT ‘ ‘ Saragosso Mergele. ’ ’
puola in meilinga pasiutima apsisaugot.
nos darba, jis užsidaro savo LIUOSį
BES, BET ATĖMĖ 1i Kuomet prieszai užgulė mies- mzzi, Segno, visione o mircolo. ka man insakys. Paliepė man
tai netenka proto o kada ne Jaunystėje nežiūrime ant kambaryje ir in miniatiūrinius
taip pat atsivesti ežia savo vai
SAU G]
rVASTI VĖLIAUS. ta, jie atrado ji neapdrutinta j,e Missioni Catlioliche, 1923 5
apykanta juos apvaldo tai pa nieko, niekiname savo pajiegas puslapius raszineja savo atsikus
ir vyra, inspedama kad jei
tik apsupta prastai pabudavo- p.), apie nuostabu in vyki su
prastai siunta.
Ncwri^H
ir sveikata; pasenia pradeda-minimus ir perraszineja dides
Jop, Bulgarija. — Jau- ta siena visai silpnoje padėty kuriuo noriu ežia supažindinti gu .ežia neateis, tai eis kur ki
Jeigu turime praszalint pik nio juos czedyt, apsvarstinet
dal^K
tur ir parode man ta vieta. Bu
.nius veikalus. Per keletą me:taras po vardu De- je
skaitytojus.
ta su szaknimis tai reiszkia jog ka turime valgyt, jeszkome ro- tu jis jau spėjo sudaryti tokioj mot ra, ifl
(įsimylejo in patogia Desperatiszki Saragosso pa Buvo tai 1922 metais arba, vo tai tamsus urvas, kuriame
turime iszezystyt savo szirdi. dos specialistu kad butumem savo braižo savotiszka biblio- mergina, ■
įduktere artimo fabri- triotai kovojo su nenuilstan- aiszkiaus sakant, treczia mene dege ugnis ir durnai isz jo ver
Szvariam žmogui viskas szva- sveiki, gyvent ilgai ir pasiekt| tekėle, isz kurios tu knygų nie- kanto, apW
Isipacziavo ir gyveno cziu užsidegimu ir neprileido si vienuoliktais metais nuo Ki žėsi. Macziau tenai daug žmo
ru, kalba priežodis o neszvarus savo gyvenimo tikslą.
meilėje
ir
1S
nių, ugnyje paskendusius ir la
^limingai, pakol ne- prieszu per du menesius. Pas
kas taip smalsiai negriebia,
nijos respublikos apgarsinimo.
visur mato neszvaruma nes ko Jau ne karta davėsi girdėt
insimaisze
iiWh
nes paprasta akimi ju perskai
jiu gyvenimą ki- kui atsitiko kas tokio kas pasi Kaime Ping^po, netoli nuo Kan bai kenezianezius. Tarp ju pa
kios kas mislies, jis mano kad kaip jauna mergaite iszsitare:
tyti negalima. Pradžioje szis tas. Buvo taiWLrasztininkas isz rodė žiauriu smugiu. Iszpanas tono, gyveno sau tūla stabmel žinau ir tuodu kaimynu N. N.,
visi yra tokiais.
“Kas man apeina kaip asz isz- kruopsztus darbininkas in vietines rotužl■es. Daktaras
kareivis buvo Francuzu pa de vadinama Lau. Visi to kai kurie Krikszczioniu tikėjimo
Žmogaus szirdis yra nepa rodysiu už penkesdeszimts me
užtiko
meilinga®
buvo iszsižadeja.
paszto atviruką surasze 5,000
■ porele meilin pirktas iszsprogdinimui amuni
mo gyventojai buvo taip pat
baigta slaptybe. Kas žmogaus tu, tada jau busiu sena ir pasi
gam
glebije
nl
— Vai baisiai keneziame,
žodžiu; in antra 11,000; in trees jo paežiui e cijos sandelio.
stabmeldžiai. Nors du buvo
szirdije darosi..., tas niekam rengus mirti.” Bet toji mergaibuvo
pasiutisžll
kad tikro tikėjimo iszsižadėjo
®ai insimylejus Nei vienas Iszpanas kareivis
czia 21,000, o in ketvirta jau
priėmė krikszczioniu tikėjimą
neapeina ir tai tankiai yra ge tee susilaukus keturesdeszimts
me, — tarė jiedu, mane pama
25,000 žodžiu. Po sziu bandy in rasztininkeli.l Kada dakta- nesijudino eiti ant prieszo. Nie
bet dar priesz kelis metus at
ru dalyku o tankei ir negerai. meteliu, pradeda jeszkoti viso
te.
porele, rasz- kas nemane daugiau kariauti,
mu in paszto ženklą jis surasze ras rado meilina
Kas apkaltina savo artima kiu budu kad pasidabint ge
krito ir gryžo in stabmeldyste,
tininkelis
szokol
— Priimkite Krikszczioniu
■
per
Įauga,
pa3,500 žodžiui. Dar kruopsztespadėtis pasirodė bevilte. Visi o paskui be atgailos pasimirė.
priesz žmonis, privalo užtvir riau, sumažini taukus ant savo
likdamas
isavo
I
tikėjimą, — szauke ligone visa
■nylima. Dak- skubėjo kaip greieziausia galė
nis jo darbas buvo kaip in mi
tint savo užmetinejimus. Kas pilvelio, nudažyt savo žilus
Praėjusiu metu pradžioje
taras
mėtėsi
anl
drebėdama in savo namiszkius
■t savo paezios jo pasislėpti, palikdami Pran
neturi davadu ant savo užmeti- plaukus, iszbružyt riaukszles niatiūrine knygute, kuri sveria kaip pasiutęs žt
Lau susirgo kažin kokia nuo
eeris, pagriebė cūzams, kuriems sandelio su
ir tenai susirinkusius pagonis,
vos
viena grama, jis surasze
nejimu tai yra apjuodintoju ir nuo veideliu ir bėga kas sanstabia liga. Nuolatinis karszsu abiem rankon■ns už josios
sprogdinimas buvo signalu, in- tis, klajojimas rode, kad padė — jeigu nenorite eiti in ta bai
aklu reakcijonierium arba tie vaite in “biuti parlori”, pra 28,000 žodžiu. Tai knyga, ku balto kaklelio
siog Lietuviszkai pasakius — deda neszioti szilkines panezia- ri turi 274 .puslapius, gralžiai smaugt, pakol g■ ir pradėjo eiti visomis spėkomis in miestą tis yra pavojinga. Pakviesta su urvą.
•yvastis neisz- ir ji užimti.
— Persigandusi merdejau,—■
inriszta, už spausdinta origi
kvailas asilas.
garsiausiu gydytoju, burtinin
kas, rėdytis kaip jauna mer nala 200 kartu mažesne. Dabar leke isz kūno, ■Po žudinstai
Bet sztai atsitiko kas netikė ku ir žinių duota invairiu vais j toliau tose Lau. Norėjau prisi
Pakol apjuodinsi arba panie gaite ir neszioti trumpas szlenusidavė ant pa]■licijos stoties,
szis
miniatiūrinio
braižo
mėgė

to. Isz Nostra Donna del Pillas tu, žavieta ir smilkalo deginta, artinti prie tos Szviesiausios
kinsi savo artima, atsimink ge bukes.
apreikszdamas
1
■perdetiniui ka atėjo nežinoma mergina, apsi
jas perraszineja knyga Sulau
Ponios bet ji man pasakė: “Ne,
rai ant tuju žodžiu.
bet nieks nieko negelbėjo. Li
Kad žmogus turėtu protą sa žyta Priesaika.
padare ir likos 1I uždarytas kadabar dar negali eiti pas mane.
rengus plaeziais apdangalais, gone kasdien ėjo blogyn.
,
vo jaunystėje kaip turi užlai
lejime. Sudas jliripažino dakTuri nuodėmių už kurias neatpalaidais
plaukais
banguojanFarmeris J. C. Knowells, isz kyti savo sveikata ir prailgint MIRĖ SENIAUSIA ŽYDE. tara nekaltu nl
Staiga,
viena diena, ar tai isz|c,;
Įes gynė savo cziais ant vėjo ir su kryželiu
Tlsilyginai. Gryžk in žemiszka
Reading, Pa., ana diena aplai- gyvenimą tai nereikėtų bijoti
karszczio, ar visai sąmoningai
stoną
ir
suterszl
■ta
varda.
ApSzetoj mirė seniausia Lietu
rankoje. Visi kurie ja pamate jinai insake pakviesti kateke gyvenimą ir daryk atgaila.”
ke penkis dolerius atlyginimo prisiartinanezios senatvės ir
leisdamas
suda,
■:
fcusiririkia mo nusistebėjo ir nusigando.
voje žyde E. Milleriene, kuri
Po tu žodžiu szviesiausia Po
nuo agento laikraszcziu kuri mirties. Bet vis buna prieszinta. Isz kur ligone- pažino ji,
teres
apmėtė
j
li
žiedais
isz
nia isznyko o asz dabar atbu
buvo sulaukusi 113 metu am
buvo apskundęs už nepristaty- gai.
džiaugsmo, kadį| ji sūdąs pa Kas buvo ta mergaite kuri sunku atspėti.
žiaus.
dau
ir gryžtu gyventi ir atgaila,
ma jam laikraszczio in laika.
liuosavo. Bet kltas isz to, kad žengė su tokiu tvirtu pasiryži Paszauktas kateketa tuojaus daryti.
Žmogelis taip papuldavo in ne
neturėjo czystos’Vsanžines. Ner- mu per Saragosso gatves linkui atvyko pas ligone ir paklausė
GRANATA SUDRASKĖ
ramumą kad negalėjo miegot ir
į c ,
..
...
vai daktaro teip 1 nairo, jog kur užtvaru, in pat prieszu aky- kuomi gal jai patarnauti.
VAIKUS.
■kt .
.
...
rT
•>
.
Sunku
sprensti,
ar
tai
buvo'
buvo labai susirupines kad ne- Tulas studentas Ryme, Ita
.
’
tik eidavo, tai ro(| Uos matydavo vaizda? Užsilipus ant užtvaru — Nonų tapti Knkszczionė,
Judeikyvos
, . ..
.
sapnas ar koks nepaprastas
aplaikydavo savo mylimo laik lijoj, aplaike nepaprastu budu Sziauliai.,
jjįį^į^^nergiiia paėmė isz — atsake ligone; — netikiu sa-L . ...
..?• 1 „
savo paezia, kuri;
,
,
.
..
stebuklingas
r(!,ge]ima8. Tas
kaimo,
Kelmės
valscz.,
ukininraszczio ir todėl užvede skun turtą susidedanti isz deszimts
Ttrstiruams,
—
tohcviTb
i...
y-,-.'’
-•9-.
—, . .
jo. Nuolatinei i
myle - mirsztancžio inzunenaus deg losidua ,
.
tikra, kad ligone visiszkai
isztukstaneziu lirų. Akyviause ko Jankausko vaikai, vienas 5 nedavinėjo pasij
da.
Kas-gi
pamokino
apie
Kata.....
■
egejimai
jam
i
,
. gijo ir dabar daro atgaila,
Ir tarp musu skaitytoju kad tasai turtas nepaejo nuo metu, kitas 7 metu, kartu su 14 naktį ir ant gali■ šio diena ir tuką.
iiku tikybos tikrenybe, apie j _
“Saules” yra panasziu skaity kokio tai turtingo dėdės isz metu kaimynių berniuku trobo ilgiaus kentėti, ap negalėdamas Ji iszszove kanuole, kuria jis stabmeldžiu burtu beverte? NeLABAI GRAŽUS
toju kurie baisiai susirūpina Ameriko, bet nuo žmogaus vi je arde surasta laukuose gra gyvastį per nūs i t
negalejo padegti delei savo nu- įįnoma. rpaį tikrai žitoma kad
atėmė
pats
sau
nata,
kuri
sprogo
ir
sunkiai
su

kada laikrasztis neateina in sai jam nežinomo ir kurio nie
tininko lyg sziaikzovima. Rasz- silpimo. Paskui bueziuodama .nei kateketas, nei milijonoriusĮ
žalojo
abudu
maižameczius
kad
savo
gyvenime
nebuvo
ma

laika bet tai ne musu kalte tik
rado kuris buJįi dienai nesu- kryželi Agostina suszuko: jos nemokino.
DEL KALĖDŲ IR NAUJU
Jankauskus, o kaimyno vaikas
tes.
gromatnesziu.
mirties daktaro!|,’O priežastim “Mirtis arba Pergale!” ir vėl Kateketas, matydmas kad
METU !
užtaise kanuole. Nereikejo jai ligones gyvenimas bfgiasi, iszStudentas būdamas varge, nuostabiu budu paliko visai ir badai prasmu®
3 už 25c., arba 20 už $1.00
I ir jo moteres
inejo ant licitacijos sales tiks nepaliestas. Gryže isz bažny[ko in Amerika. ilgiaus kariauti. Sukilo visi aiszkino jai svarbiadas tikė Kokiu da nebuvo Lietuviu
Žmogus kuris nuolatos turi le suszilimo, kur tame laike czios tėvai rado troboje sziiurSaragosso vyrai isz apkasu kur jimo tiesas, paragin^užadinti
kalboje ir busite užganėdinti-!
linksma būda, toliaus nueina pardavinėjo senas knygas mi pu vaizdu; be sąmones, krau
buvo užsislėpė ir degdami nau gailesti už nuodenB ir apJaigu
jumis patiks parodykite
kaip tasai kuris turi užsimau rusio žmogaus. Tarp kitu kny juose Ipaplųdusiu vaikus. Abu
ju patriotizmu sužadintu nar kriksztijo.
savo Draug’ams. PTisiunskitė
kusi veidą kaip graborius lai gų pardavė knyga vadinama du tuojau buvo nugabenti in
sios Agostinos, szauke:
Po keletą minusu senute k1>00j 0 ap]aikyste,
ke laidotuvių. Tasai žmogus tu “Povylas ir Virginia” už vie ligonbute, kur vienas netrukus
“Pirmyn! Pirmyn! Mes per ramiai užmerkė akfir atrodė 20 Labai Gražiu Linkėjimu
ri mažai prieteliu nes-nuo jo na lyra. Studentas pirko taja mirė.
lyg lavonas. Prašilo Kinte.. gu Konvertoms. ::
galėsimi”
GYVENO PER
visi szalinasi kaip nuo smar knyga už paskutinius savo pi
ves.
DIENAS — 1 |L META IR 22 Netrukus Prancūzai buvo nu ežiu budo nebaszniPs aprau-|p>r2sjunsį|įe Money-Orderi arnigus nes kiti nenorėjo už ja ALOVĖS VALSCZIUJE
ba pinigus per Registravota
TRYS NUSIŽUDYMAI.
GALVAS O GURĖJO DVI vyti tolyn ir Rugpiuczio 17 die dojimas.
Geriausia būti linksmu nes daugiau duoti. O kad taja die
Moters
paleido
riikus,
nu

STud
tokis žmogus pritraukia prie na buvo szalta ir neturėdamas Nemunaiczio apylinkėj, Alo
[TIK VIENA
na jie pasitraukė visai. Iszpa- siėmė nuo saves sįbrinius ir [laiszka. Adresas :
W. D. BOCZKAUSKAS-Co.
saves žmonis ir turi geresni pa kuom užkart pecziuka, nutarė vės valscziuje, per viena Spalio
nai taip laimėjo didele pergale: auksinius žibueziur papuoDBRI.
Moskva,
Rus!
MAHANOY CITY, PA.
sisekimą visame. Kada ir lai knyga sudegyt. Pradėjo vartyt menesi nusižudė trys žmones.
v
delei to, kad Agostina sužadinoI szalus. Kitos puldas ant že

Galena,
nepanj
"ija. — Irina ir juose drąsą ir norą gintis.
kais turėtum skaudanczia szir- knygos lapus kad supleszyt Butrimiszkiu kaime Julius
mes, kitos ant divo visaip ir DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR
di, neparodinek to, nes mažai kad sztai iszpuole isz jos kokis, Slavinskas isz kerszto szove mergaite mirei rasta dvi-galve
NAUJU METU LINKĖJIMUS !
verke, bliovė, szub gailin Gerbiamoji “Saules” Redyste:
apie tai kas rūpinasi kas tau tai szmotelis popieros ant ku kaimyną Juozą Zurauska. nais, kuri misti ana diena cziosavo nepaprasti ebino visa svietą
gai, kad rodos jos mirusia Duodami jumis žinoti, kad mes ap
kenkia.
rios radosi sekanti žodžiai pa- Manydamas, kad Zurauskas
nuo jus Kalėdų ir Nauju
gaite gimė su * įu gimimu. Mersenute prikeltu jeiputu isz- turėjome
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes
užmusztas, Slavinskas nusi
raszyti:
dviem poroms [dviem galvoms,
girdusi ju verksmaikai, pa esame jumis dėkingi už jusu duosnugando ir pats nusiszove. Bu
nuga rkauleis ĮJ Branku ir dviem Naujai užgimęs broliukas bu sirėdė szilikiniais rs ir už- ma,kad jus teip pigiai galite parduoti
Lyons, Francijoj atsitiko ne Nežiūrint kuom tu eži, ar vy
genių kaime, Merkines vals.,
vo didelis rėksnys ir taip kly sideja ant galvos pas ke tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu
na stuobrį.
paprastas atsitikimas. — Pas ras ar motere, turtingu ar vargKet
turėjo
tik
vįekalboje. Yra ežia visiems Lietuviams
nusižudė ūkininkas Kukauskė net in ausis spengė. Viena pures, szale motintsiklau- proga apturėti savo gimtoj kalboj
ir 22 dieiij
tūla žinoma advokata likos pa- szu, užtenka man žinoti kad
Turejo
viena
meta
kas. Nusižudymo priežastis
diena vyresnis broliukas, Ber- pe, tyliai verke. Vydidelio Linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis
re.
szaukta daktaras Tobias Le- szita knyga perskaitei ir man
s amžiaus kada mikad mes galėsime siusti tiesog in Lie
neai'szki.
Netoli nuo Nemunadukas, paklausė motinos:
Nuo
brandeux. Buvo tai geriauses už tai patinki. Nusiduokie su
nubudimo apimtas i davi tuva Linkėjimus tokius kokius da nėra
naiezio, medžio virszuneje ant mergai!
— Ar teisybe, motinėlė, jog nėjo insakymus irfe, kas mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
daktaras tenaitineje aplinkinė szitu laiszkeliu pas mano advo
■kada toji nepaprasta
ilgos
virves
pasikorė ūkinin
mano mažas brolelis iszpuole reikėjo laidotuvemen tik kingi, kad jus ne tik ka platinate toki
les, ral
je kuris niekados nepadaryda katą kurio adresas czionais pagražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar
kas Sebastinas, kuris negalė sitete ;| ■e turėjo szeszes sanvai- isz dangaus?
vo klaida apžiūrėdamas savo raszytas o jis tau iszmokes be
duodate proga toliau platinti Lietuviu
tai
kateketa
tarp
tuPagodosi
Medecinos
Univerdavo
sugyventi su savo szeimy—
Taip,
mano
sūneli.
kalba
Lietuviszkus Linmo. A| int daktariszko tyrinejiligonius. Laike peržiūrėjimo jokios kliūties deszimts tuks
niszku apeigų meldie tik Ikejimus.praduodami
na.
Lai
Dievas
jus laimina to
valandl Įitra galva mire in puse — Bernadukas, patylėjus va rojo Dievo už jos smžina liau vesti jusu darbuote
serganczio advokato, daktaras taneziu lirų nes tau tuos pini
ir platinima
Driežas! los po mircziai pirmos, landėlė, vela tare:
Lietuviu
kalba.
Mes
Lietuviai
esame
staigai apsirgo. Paėmė sau už gus užraszau norints tave ne NUSIŽUDĖ MERGINA.
atsilsi.
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
—
Mamyte!
mas
pll
pažystu
ir
lai
tave
Dievas
lai

pulso ir silpnu balsu tarė: “Do
Bet sztai netikeibasz- dami jumis laimes ir pasisekimo, su
Ausztrakio kaime, netoli Jeigl ktis mirties buvo užd’egi- — Ko mano 'sūneli?
vanokite man tamstos kad da mina ir tieji pinigai buna tau
ninke atidarė akis, jo jas gilia pagarba. Ona Juszkauskiene,
Veliuonos, Kauno apskriczio, in vieil [aucziu.
—
Tai
ne
dyvai
jog
aniuolai
rau jums dideli nesmaguma ant sveikatos.”
atvėrė lup^orejo 158 McClellan St., Philadelphia, Pa.
nusiszove isz brauningo B. visai t(| Ii daktarai insmeigdavo toki reksni iszmete isz dangaus judinti,
, n\- Visi,
TT- • persigbabe-i, „i
bet už keliu minutu mirsiu.” Per kėlės dienas tasai studen
,
. . _
.
“ 4-* kalbėti.
|a špilka tai kita galva
Stašaityte.
Savžudystes
prie

rrolmn duin/mn -i»n l»-zx
nes
kas
galėjo
danguje
nukenst
davinel
Na ir po tuju žodžiu krito ne tas nežinojo ka daryti, manyda
go; tiktai kateketa, kas
žastis buvusi apvilta meile. viena 1 I) nejausdavo ir kada už- toki klykimą?!..
i
gyvas. Kada ant jo padaryta mas kad tai kokis sapnas ar
Ijo
jai
ant
miego
tai
tik
ežia bus. Greit, atjo ir LIETUVISZKAS GRABORIUS <
Mergina buvo suviliota ir ne ne.
sekcija, daktarai rado kad ve juokas. Ant galo nusidavė pas
Kalva užmigdavo o kita
kiti ir gryžo prie ats se
turėjo kur dėtis.
Da'ktl
lionis sirgo szirdies liga nuo advokata ant paduoto adreso ir
neles.
dės tJ
nemažai nusistebėjo kada jam
kokio tai laiko.
'arai neiszduoda pravar KVITU KNYGELE Draugystėms, — Dievas tau te, —
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant
iszmokejo pinigus be jokio tr Neužmirszkite guodotini skai mergai!
vu tosios nepaprastos susirinkimu.
Preke . , . 25* szimteriopai teatlygkalJaunystėje mes manėme kad klausymo nes tasai laiszkelis tytojai, atsilygint su prenumerata ui dele b(|
Laidoja kūnas numirėlius. Pasam*
ites.
Kūneli
indejo
in
diKVITU KNYGELE Draugystėms, ba ji kateketui.
laikraszti "Saule,” kurie apie tai užsuaugus in metus gyvenimas buvo užtektinai davadu kad mirszo ir prasze idant nesulaikyt Mediką]
Lnka spirito ir pastate del iszmokejimo pinigu ligoniams. — Kaip tai? ar 1 nu do automobilius del Laidotuvių,
Kriksztiniu, Vesieliu, PasivažinSjiv oje an
Preke . . . 25c.
UikraszcziQ, Paskubinkite!
mums nubos ir neturėsime ko tai jam pinigai priguli.
Įliszkam Instituto Mesk
mirusi?
— O ka vei tas mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
MAHANOY bill,
CITY, TA,
PA.
it parodos.
ketures valandas? jsia lift W. Centre St., Mahanoy City
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
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kiotojai nardė savo lomiuose sanžines, diena ir nakti mislino i
GERA RODA
kraujuose!.. Oj, tylėkime, kad i iktai apie galenti pasikelt maiVažiavo namo tūlas Lietu
nevidonai nepaklausytu mus. jjzati ir neiszpasakytai mėty
Bzskos istorijos
viszkas kunigėlis in FiladelfiARA' B?----------o------ -—
— Nesibijok, — tarė Ceza tas baime, kas nakti visokiu
Prie tosios sutarties pristojo ras; — visi aplinkui miega dru- laiku inslinkinejo in murinu
i
ja
isz atpusko kuris buvo laikoFNYGA.
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PUIKI
DIDELE
I
visi murinai gyvenanti ant sa czei... tiktai asz negalėjau už-,. grinezes, sznipinedamas ne vai-imas Shenandoah, Pa. Prava
lėliu Puslapiu.
150 Paveikslu.
704 Did
los, iszs'kyrus tiktai nevalnin- migt, nepasimates su tavim, ninkus, idant nedaleist susikal-j
žiuodamas pro Mahanoju, inpdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszail
Drucziai
Puikiai
AJ
kams p. Edwardso, kurie da iki atėjau pasikalbėt su tavim apie binet.
jsedo riebi moterele o kad nebu
RZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOk
sziol nežinojo apie nieką nes labai svarbu dalyka, Juk pa- Vienok norint sznipinejo,
vo vietos kitur atsisėsti, sėdo
APIS SZITA KNYGA
murinai žinodami apie pririszi- žinsti poną Edwarda?
szale kunigėlio — nudavinejo
tam gaspadoriui kaipo užžiureGerbcmasl# Tamlst*!:—<
ma prie jo, vilkino su davimu — Taip, jisai dabar tavo po tojui, nepasiseke nieko dažinot
dideli nuobažnuma. Su nedraSulaukiau nuo Juru Bltmcziataoc
žinios apie ta baisu pasikelima. nu.
tsumu pradėjo su juom kalbėtis
mano vardu knyga
“Tūkstanti*
o kas ketino netrukus stotis.
na
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu
Vadu ir organizatorium tosios — Ir mano geradejum ir prie Kada jau Durantas atsitolino,
ir ant galo melde jo idant duo
szirdlnga acziu ir labai džiaugiuos!
sutarties buvo murinas vardu telium!
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti* Baltimoreje ipasiutimas truputi tu jai rodą svarbiame reikale o
paszauke Cezaras. Hektoras sėdo ir pasirėmęs
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man
Hektoris, didžiausias prietelis — Prietelium ? ?! — paszauke ant keliu pradėjo mislyt apie
kada kunigėlis prižadėjo duoti
apstoja,
labai yra tlngeidu skaityt! visokia*
Cezaro; už tai-gi tas Cezaras Hektoras paszokdamas nuo turėta kalba su Cezaru o atve
Istorijas, jas skaitydamas nei nepaBet mergicos da vis žylioja, rodą, ji pasakė buk tankiai tu
tcljunti
kaip
laikas
szvental
ir
sma

žinojo apie taja sutarti, prigu- migio
.
ri apsireiszkimus.
Jaunos, suaugia, vienos ir
su dideliu dyvu ir pasi stas, pripažino teisybe, savo į
giai praeina. Ašį visiems ItnkCczlM
Įėjo taipgi prie to ir turėjo vil judinimu... Baltas ir tavo prieteliui. Cezaras nesidrovėjo^
— O kada tamistele papras
kad nusipirktu tokia knyga kai?
kitos,
“Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja
tai turi tuosius apreiszkimus,
ti iszsiliuosavimo. Abudu buvo prietelis?!..
Zulina lyg pamargytos,
pasakyti atvirai kokia atmaina |
skaitydamas žmogus apie viską tads
pamirsztl ir visokį rupescsial sort
užgimia vienoje aplinkinėje, — Taip,,-— atsake su tvirtini jam užėjo jo persitikrinime,]
Ne devyni szunes nepavytu, — užklausė kunigas.
ant valandėlės atsitraukia.
— Turiu nakti, bet tada, ka
pasipažinojo ir mylėjosi nuo mu
. Cezaras; ir kad lyginai kaip norint tasai prisipažinimas bu-Į
Apsuka per diena deszimts
Su pagarba, A. ŽOKAB,
da
nemiegu.
mažumėlės o per abieju varga, asz, pažintum ta balta, tai bū vo iszstatytas ant didelio pavo
Dv. Palazduonys,
strytu.
Czeklszkes vai.
vienok kentejima, da labiau tum toe paczios nuomones ir jaus; juk po teisybei ir reikėjo
Lietuvoj augusius, vis pataiko — O ka toki matai tuose apKauno apsk.
reiszkimuo.se ?
LITHUANIA.
juodu susiriszinejo in meile. mislies. O! kad tu žinotum kaip bijotis susitareliu, kurie galėjo
•tenai,
Vienas laivas atgabeno juodu jisai skiresi su budu nuo savo ji nutrucint arba nužudint, kad
Kur Lietuviszki, prakilnesni — Matau Szv. Petrą.
ketvirtas
iszdavimas
tos
puikios
knygos,
tas
paroda
— Hm, Szv. Petra? Pavelyk
drauge su Jamaika ir tas da sztamo,
,
Yra tail
vaikinai,
kurie yra musu nevido ju neiszduotu. Norint pirmoje
ims
labai
patinka.
Teipgi galima ja nusiusti in
man užklausti ka tamista vai-r
stojosi jog gavosi in nevale pas nais!.. Tu tik klausyk manes valandoje pasikėlimo Hektoras kad žmond
Kaip antai:
Preke
Tiktai
$2.00.
In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
gai ant vakarienes?
viena poną ir taip skaudžiai ir
• ne pursztikauk taip labai, paniekino Cezara ir baisei per- Lietuva. į
Saliuninkai, muzikantai,
IZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
— Ak, asz isz to neramumo
kentėjo, ko nebuvo Afrike pra Ileiktoriau.
Garsingi birbantai,
pyko, dabartės gailėjosi to ir W. D. BO(
tiktai
del sudrutinimo iszgeriu
tę nes tenais prižiurinejo kitus
Lakstydami per stryta,
—Ar asz turecziau klausyt labai bijojo idant tas nuo sutar
■ug pasakė bet Ceza- — O taip! Cezarai! ir da sziakelis stiklelius namines su bu
ir turėjo ženklyvuma szioki to ka tu czion tauziji, ka jau per ties ne atsimestu nuo maisza- ■jog per da ■jauslei prispyrinejo
dien tas mano duszioje. stovi. Vos nenuvertė in upeluka tilta, teliu vyno.
ki. Abudu buvo garseis isz pa- mainei savo prižadėjimai.. ežiu nes žinojo jog Cezaras tu ras taip j■ pasakytu savo nuliuNors, valdžia bromus uždėjo,
Baisi, baisi Estera! Kocįel ji
idant
jam
j
jiegumo ir narsumą o ir puiku Matai, keli saldus žodelei tave rėjo nemaža intekme tarp mu
— Tai tamistele iszgeri bute
| negalėjo atsispirt jo spiresi idant tu taip geram po Taip smarkei bėgti negalėjo,
mu duszios,. kas pas murinus permainų ir užtrynė tavo gal rinu isz savo narsumo ir pra d ima j ogi» ir pripažino drebeDabar tiltas atstatytas naujai, li vyno ir paskui matai Szv. Pe
nui atimtum gyvastį?!, .y .
Atlanko visi tankiai.
yra didėlėje vertoje nes ir užsi voje visas skriaudas padarytas kalbomis, teisingai bijojo idant praszymolIsia slaptybe. Sena Es
tra, — tare kunigėlis, — o ar
Ant rytojaus anksti kada nemokėjimu už padaryta skriau del mus broliu nuo tu prakeik su jo atsitraukimu viskas ne dama bailte jai stacziai: jog Ce- valninkai nuėjo prie darbo, p. Czion augusius eina po plynu, žinai tamistele kokia a.sz tai;
da, buvo ne atlaidais.
duosiu rodą? Iszgerk da antra
tu baltskuriu!.. o da ka, drys- suirtu. Pastanavijo panaudot tėra pasaijiirs jeigu neklausys Edwards apvaiksztinejo plaii- Ke'Įeis Džimu, Blancziu ir
Karolynu,
Vienok budai buvo ne vie ti baltaji vadint savo priete visokius spasabus kad tik ve-, žardis nunl■mu, nepasake jai vie- ■tacijė ir atlankinejo griiiczias
buteli o gal pamatysi ketures-.
jos
paliepi
noki. Del Hektoriaus rūstybe ir lium!
Po
ulyczias
da
narsiau
szaudo,
deszimts
muczelninku su septy
ia ant savo sza’lies prikalbint. ■
| orėjo idant apreikszt murinu idant persitikririt ar nėiszverimas piktumo buvo sma Nepaisydamas ant piktumo Tame mierije nusidavė pas 'nok ko ii|ti murinu.
Pasigavę
dideli džiaugsma niais miegancziais broliais.
reikalauja pataisymo-. Matyda
giausiu daigiu ir mylimiausiu ir susijudinimo Hektoriaus, Ce viena muriniene, kuria visi lai apie sutaiiI priežastį nuliudimo
mas jdg stogas grinczeleš Ceza . I 'turi,
o Cezaras ne, buvo kantrus di- zaras
.
kalbėjo jam apie Edwar ke už žinunka, arba tiesiog pa- Pažines!F storojos apmalszint ro reikalauja pataisos, liepe pa- Apstoja kaip apuokai žiuri,
J
delei; Hektoras baisei buvo ,da žodžiais kvepuojancziais sakius ragana, o kuria visi .pa- Cezaras
.
is turėjo daugiau nar- szaukt namstati ir vakare pats' Tamposi ir kojoms-mina,
Klara
nei
jauslus ir niekados neužmirszi- augszcziausiu meilumu, ir sta- guodojo. Toji sena murino,.va- '
Kzvietos, nebijojo taip nuėjo pažiūrėt ar viskas kaip Guma kramto, dantimi kalina. Naujas Lietuviszkas
nejo apie padarytas skriaudas; czei pasakė jog sziam kart ve dinosi Estera. Žinojo ji višbkes sos ir apsjpnos kersztu. Dpva- reikia, likosi pataisyta. Gryž- Tai man mergos regularnos,
Kaip man kalbėta,
Cezaras buvo atlaidus ir lytu numirt negu prigulei in trucinanczias gyduoles, ir'.ju labai railf jam in kojas ir jaus- •tantis nuoįdarbo Cezaras rado
Eina in karszta vieta,
skriaudas užmirszinejo: Hekto- sutarti priesz gera poną; bet veiksme, mokėjo apsieitinet ku nai puoleiiodžiais prasze idant poną prie grinczeles.
i as nepaisė ant savo gyvasties dovanarinelde prieteliaus idant geluoningom gyvatėm* isz ko liūgais /
liklusnas paliepimams — Kodėl, — paklausė p. Ed» Kur velnes po smert kankys,
' Už savo 'nusidėjimus atsakys.
bile tiktai nevidoną pragai- paliautu savo užmanymo. Hek labai tarp savo sztamo labai butu p» iros raganos.
Naujas Didelis Sapnoriua
wards,:— neįiupjaustai tuju at
senos
Estq
Mergicos.trauke
iszniureliu
160
puslapiu, su daugybe
szint; Cezaras, noringai atiduo toras atsirėmė .alkūnėms ant buvo garsinga.
.. ,
į, nežinai kę ręika- žalų laukiniu bfuzginu ktirip
—
Klara
kaip
žąsys,
tu savo gyvastį apgynime gy" kudu,
nauju paveiksliu, iszaiszgalva, indejo
Estera buvo beveik vadu tol’
ki-es!
' t: ■
tau langelius užtemdo ?
.. • j
įaugi
nuo
sn:
vasties prieteliaus o juk dabar
Jus
silpnaprotes,
kvailiukės,
kina visokius sapnus, ko- J«T^y4aujno_ ag,t.JjJ.' i i sz
^aiapju.idant gėl- ■
Kad neturiu peilio.
baltas stojosi jo prietelium!
.
lengvad
vašios,
į
. ki^ žmogus. įgali sapnuot.
mislyse. :
;ii beveik visus gunde autC
betumėi
tavo
'jfcTkjie
doru
žmonių
paveikslu,
Ar-gi tai ne ipainam buvo da Dvi jauslos mėtėsi dabar szir- kėlimo
Knyga puikiai drucziai
j
ir pagundinejo rūstinga
.tarę p. Edwards, isz:
.ano gyvasties, kol siti,
vąsti
del
r/
1
bar pradejime! Czia vela pri dyje Cezaro; nuo mažumes Hektorą.
v
Apsiszvieskite
per
skaitymus
apdaryta, kietais audekli
Kada jai pasakė ko
i
d; reikalauju to.yai> damas peili isz kiszonians:;
mokslu,
guli prie sutarties su draugais prisiriszimas del prieteliaus ir■ pribuvo, pradėjo ka toki mur- da yra laik'
nėms
apdarais. Preke su
’ risiriszimė, varde labai asztrua ir ariau
d
e
mano
nelaisvės, tas tai vela viską su- geradejingumas pono; galeji-• met,
Mylėkite brangia tėvynė
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
paskui pasakė jog gali buj
idimo ir aszari; isz-' davėlįii- SZposuJ bet te
laikinejo ir tas tai dabar svars mas duszios buvo didelis ir pai• ti spakainaš nes ji jo prieteli, mano nuli7
Lietuva,
duodu kaipo geram ž:
tės! ir gailėjosi jo duszioje. nus, ant galo geradejyste eme; Cezara
: Ir mano žodžiai te pas jus
W. D. BOCZKAUSKAS-CO
su savo raganysta per- lietu.
1
iretnniei, Klara, .‘idant asz ne ennin vienas isz,t' _
Mahanoy City, Pa.
Troszko kuogreieziausia pasi virszu. Pasakė stacziai: jog už: dirbs.
nežūva,
Ir netrukus Cezaras pa<
- rie bijo idant katras isz n<
del
apsf
l
«g°3
im0
gyvasties
stomatyt su Hektorium, idant vis nieką ant svieto nepasikelines; temino ant savo paczios apsi
• Neš da nekarta ipas jus atsi
r/jauriausiu idik&d@aį^| ninku turėtu peili.
ką del jo iszpasakot ir perkal- priesz savo geradeju.
lankysiu,
• ejimo su juom didele atmaina;
Pasakė tuosius žodžius su
zudint|
0J
'
u
musu
geradejaus.,
binet ant susilaikymo arba no Hektoras paszoko s taigai,, apart
Ir kaip tik pamatysiu,
to buvo labai nuliudus, Klail a net '^drebėjo o Ceza-.prastumu o nesusiprato kas li
.
rint permainyt taja sutarti ant szaukdamas pludanczius pa-. susirupinus
Jus katra prie vyru,
ir pasibaigus ir ro
i
ję va landoje dėjosi (hįkzioje (!c,,/lbejo
toliau:
dovanojimo gyvasties norint mokinimus:
Duosiu tuoj pipiru.
tai kada ant jos veido buvo ras k;
zaro. Paėmė peili pašikloniojas
Xr
atsimeni
taja
baisia-va-;
prielankiom ypatom del neval- — Tiek to, iszduokie viską!! linksmumas.
[DANCE FOLIO]
:
ir nieko nekalbėdamas bet kai[)
kada
ketinome
būti
atiiinku murinu.
parduok savo brolius ir isz- Cezaras dirbo labai ant pa- landai
tiktai p. Edwardas atsitraukė,
Apie pat pusiaunakti, kada duok slaptybe tam, kuri vadini. skirto
pIANO SOLO
del saves szmotelio dir skirt,Jl ant amžių? ar pameni puolė ant keliu ir susigraudii cs Isz Bingliamptono žinia gavau,
i
■jalta
žmogų
kuris
tame
laivisi nevalninkai buvo prasken- geradejum, kuris trumpose va- vos,
kaip galėjo dabino savo sau i
1
prižadėjo jog greieziau su tuom Net isz piktumo paszokau,
de dideliam miege, su didžiau landose stojosi tavo brangiau- grinezele
ir nieko neapleido ke į įnejo in musu grinezele ir peiliu pats sau pervers krūtine Apie pasiutiszka mergica,
,
sia atsarga iszslinko isz grin- siu prietelium! Pasakykie apie; .kad liktai intikt savo mylimai žiu! lojo an mus su gerybe ir
Ir jos kvaila szpica,
negu savo ponui kaine kenkt.
czeles, mierije nuėjimo ant mane, apie savo drauga nuoi paeziulei, — dovanai tas buvo; 1 esq zia? Ar jau užmirsztum kdKurie badai bjaurei apsiėjo,
------ TOLIAUS BUS------plantacijos p. Jeffersono ir pa jaunu dienu, drauga nelaimes; niekas jai nebuvo miela, sėdėjo kini I jis del mus pasirodė?-.'. PaKad man ne ant misliu neužėjo, Yra tai 2-tra dalis Muzikos
Albumas Lietuviszku Notų
sikalbėjimo su juom. Pamaželi ir vargo... Eikie! skubink Ce■ kaip nesava praskendus nuliu- saki v’k man Klara, ar galiu stoKad tenais tokia iszgama
arba Gaidų del Piano, susi
insliuko in jo grinezele, Hekto zare! iszduokie mane in nagus; dime. Ant tuszczio Cezaras ii s I .žudintojum tojo gero žmorandasi,
dedantis isz sekancziu 25
ris ir per miegus grieže danti budeliu!.. Pakelsiu baisiausias kvotė apie priežastį nubudimo įsaui s?
Ka su žmonimis nuolatos
12
ISTORIJOS
UŽ
25c
Lietuviszku Szokiu:
mis ant nedoraus apsiejimo kanczias, kokiomis jie mus pa klausė ar kartais neserga. Kla
| Niekados! niekados! —
kandasi,
Nedarykia skirtumo terp vaiku
Dėdienė ................
... Polka
baltųjų. Ir kalbėjo per miega: pratę kankint; numirsiu neisz- ra atsakinėjo jog yra suvis svei 1)aZzauke Klara; —4’ butu tai miliekia visus ligai. Velniszka*
Dorybes jokios neturi,
Leiskit in Tėvyne
Marszas
:i Vaikai Afriko, kankinti per daves vieno balso ne dejavimo.. ka, nudavinejo linksmumą bet ^JTisybe negirdėta! Juk asz to kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites
Žideli Juodeli ...
Ne ant geru žmonių nežiūri,
. Polka
o rado paczia. Stebuklinga kuczia.
.. Polka
Jūžintą
.................
nevidonus! ne czedykite ne vie Ir ko lauki?.. ko da svarstai- vela praskendinejo in smutka, ’eiszgalineju?..
Pekloje už tai staugs,
Krėslas. Nelaiminga karalių ir
Dusetos................
.. Polka
no! turime atlygint už musu si?.. skubinkis, gryžk kuo- ant galo suvis nuo jo pradeda į — O ir niekas manės ant to vienturte duktere. Nelabas vjnflL Dievo susimylejimo szauks.
.. Polka
Panemunis
.........
Prakeikimas. Delegatai pas g’^®
.. Polka
Marijampolis ....
r«eprikalblns. Mano pastanavi- Užkeikta skripka. Del tu, ka^^H
skriaudas1!” Tuosius žodžius greicziausia pas savo poną, isz- szalintis kad neklausinėtu.
. Polka
Mergužėles .........
iszgirdo Cezaras, prisiartino duok jam szimtus tavo broliu, Negalėdamas ilgiau nukenst jwias yra nesvarstin^s; nėbu- na antra karta apsipacziuot.
Kariszka ..............
. Polka
migio, ant kurio Hektoras gu aplaikysi gausia užmokesti už to visko, Cezaras prispyrė ant (•zrwl ^aves vei’tas 0 i1' tavo pri- Onuka. PREKE 25c.
.. Polka
Baliaus................ .
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
. Valcas
Lietuvos Kvietkos
lėjo ir tarė:
rkziM
10
piae
manes
»
Jeigd
da-sita puiku darba... Eikie! eikie! tikro idant iszsitesetu. Kada-gi
MAHANOYCITY, PA.
|
.. Polka
Dvieju Žodžiu ...
— Nepraleiskite ne vienam! sakau nenoriu nuo tolo pažint viena vakara, pabaigęs darba leiscziwu i-°ki°s piktybes ir ne
Senos Mergos (Septimpedis) Polka
Erei ...................................
Polka
— paantrino mislyje Cezaras— žmogų kuris iszduoda savo bro sugryžo in grinezele ir tarė jai dorybes’
Elžbieta .............................. Polka
:s ar jau nėra spasabo
o! tai negali būti! norint vie lius ir iszsižada imti dalybas susirupines:
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka
Szia Naktele...................... Marszas
nam reikia gyvastį dovanot!.. užmokėjimo musu nevidonams! — Seiliaus mylėjai mane, atkreipi![no Esteros} rūstybes? Sieniniai Kalendoriai
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas
o dar tęs del jo meiles, troksz- Kada taip kalbėjo, iszgirdo Klara ir kuom asz tau nusikal Tavo g,J■ištiš man labai branDzūko .................................. Polka
Del saves arba in Lietu
tam ir visiem dovanot.
kokius tai prisiartinanczius tau jog dabar isz manės neturi gi!
Lengvos Kojos.......................Polka
I
Federal
Reserve
System
Bajorai
.................................... Polka
iausia
reikia
pamis—
Pi|
Pabudo Hektoras ir paklau žingsnius; Cezaras greitai isz- džiaugsmo ?
va
pasiusti.
25c
arba
5
Einik..............................
Polka
IR
gera varda. Tasė pamaželi Cezaras:
ejo o Hektoras mėtėsi ant savo — Ka? ar tai asz tave dabar iyt apicl
Laksztutė ............................... F alka
Szi Banka yra Narys
jog josios piktu- už $1.00. 15x24 col.,
Ubagu Kaimas.......................Polka
— Apie ka sapnuoji, priete- guolio, nuduodamas mieganti. nemyliu, — ir žiurėjo ant jos su sakyk rl
Naszlvs.................................... Polka
Federal Deposit Insurance
ant žuliau?
Už valandos Durandas inejo in jauslu. — Ach! Cezarai! ar tu mas nei
Didumas. :: ::
Corporation
Preke knygos tik 75p. Galite
— Apie ta, ka nuolatos turiu grinczia bet matydamas jog gali mane nužiurę! pririszime dinstos 1
Prisiunskite
MoneyOrderi
—t—
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c
ant mislies, apie atliepima ko Hektoras yra pats vienas ir prie tavęs? O tu nežinai kas radė jauJ
pinigus per Registravota Union National Bank
stempomis. Adresavokite:
ki rengiu nevidonams, už musu kaip mistino, sunkei miegantis, mano szirdyje dedasi!.. jeigu tu temiJ
Adresas
:
kankinimai E, kam mane pabu tuojaus iszejo. Laukinio budo tave mažiau myleeziau tai tiek jis gailJ
W. D. Boczkauskas-Co.,
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.
.
D.
BOCZKAUSKAS-CO.,
dinai, toki turėjau smagu sap■ ir bjaurus gaspadorius, nuola- įiekentecziau.
Mahanoy City, Pa.
MAHANOY
CITY,
PA.
ueodaiM
Mahanoy
City,
Pa.,
U.S.A.
nai maeziau, kaip musu persė-■ tos vargintas iszmetinejimais1 Ir nutilo, rodos persigandus, riiir ..

GerasMurinas

Ks Naktų ir

SAPNORIUS

DTHUANm.

MAtTAwnv '"TTV. PA.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00

ŽINIOS VIETINES į
.— Tik 19 dienu lyg Kale-'
du.
— Ketverge pripuola baž-,
nytine szvente Nekalto Prasi
dėjimo Szy. Panos Marijos.
— Musu aplinkinėje kasyk
los iszdirbo visa praeita sanVaite iszkasdamos 100,000 tonu
anglių isz priežasties užstojimo
szaltesnio oro. Asztuonios ka
syklos dirbo pilna laika.
, — Mahanojaus Draugiszkas Kliubas szimet vėla pasta
tys milžiniszka Kalėdų egle antį
Centre ulyczios ir apszvies elektrikineis žibureis. Kliubas mel
džia žmonių suszelpimo kad už
dengti kasztus pastatymo egles.
—- Žmogus, kurio pravarde
yra Czesloek ir kuris gyveno
.1100 ant E. Centre uly., likos
surastas nakties laike ant uly
czios su sužeista galva ir kitais
žaiduleis ir nuvežtas in Locust
Mountain ligonbute. Jo padėji
mas yra pavojingas ir nėra vil
ties kad iszgys. Kokiu budu se
nukas likos sužeistas tai palicija tyrinėja toliaus.
— Poni S. Mažeikiene, 622
W. Mahanoy Avė., likos nuvež
ta in Pottsvilles ligonbute ant
gydymo. Badai padarys ant jos
operacija ir ketina greitai pa•sveikti.

• f Laidotuves Juozo Urbo
no, kuris mirė praeita Sereda,
atsibuvo Panedelio ryta 10 vai.
isz jo namo 635 W. Spruce uly.,
kuriose dalyvavo daugelis žmo
nių ir giminiu ant Odd Fellows
kapiniu, Shenan'doryje. Tarp
ghilinirtku taipgi radosi: Mar
tinas Urbonas ir dukteres poni
Elzbieta Taboriene, isz Maspeth, L.I.N.Y., ir Janina Hahn ir
Viktoris Kretinas isz Easton,
Pa., ir Albina Elstruniene isz
Brooklyn, N. Y.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
o apla'ksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKxLS-CO. MAHANOY CITY, PA.
No. 101 Kapitonas Velnias, Pui-I
'■ ‘’"t
No.
24 Dvi istorijos apie Dvari— Pan.,
°"- :ir
- Apie Baisi istorija.
61
kus aprasz, mas, didele knyga, 404 ■ ne
puslapiu. Popierinei apdarai.
50< puslapiu ................................... ,..loc
No. 125 Trys istorijos apie Pa- j
No. 104 Trys istorijos, apie Nei valioje pas Maurus, Vieszkelio Duu- skuūinis noras; Septynis brolius; Var- I
b = Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c ginga žmogaus sunu ir razbaiif!n4'® !
No. 102 Prakeikta meilingas kri- 62 puslapiu ...................................15c
minaliszka apraszymas, 202 pus 35c i
No. 126 Penkios istorijos apie
No. 10b Vaidelota, apisaka isz Doras gyvenimas; Priversta links
i pirmutines puses szimtmeczio, isz- j mybe: Vargingo žmogaus sunu; Trys

I

įimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- | užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas
(veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35<* 1 kuris buvo protingesnis už savo poną.
I )No. 105 12 Istorijų: Nedarykia ( 61 puslapiu ................................ 15c
=k .-tumo terp vaiku ir milekia visus I No. 127 Trys istorijos apie Duk
! lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 1 tė pustyniu; Peleniute; Du brolel
. kojo tarnaites o rado paezia; Stebu- I‘Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas Į, No. 128 Dvi istorijos apie ValdiI karalių :r jo vienturte duktere; Nela mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai
No. 129 Keturios istorijos apie
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu
Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau
ka ketina antra karta apsipaeziuot;
Pikta Onuka.................................. 25c toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsunus prigauna. 58 puslapiu........ 1B«.
No. 106 Penkios istorijos, apie
No. 131 Puiki istorja apie JonaGregorius; Isz numirusiu prisikėlė. sza Korczaka. 262 puslapiu.. . .35"
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
No. 132 Trys istorijos apie AnDebesėlis. 77 puslapiu................. 20c
glorius
isz Valenczijos; Kožnas dai
No. 107 Keturios istorijos apie
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū tras paeziuojas. 76 puslapiu. . ,20c
No. 133 Dvi istorijos apie Ne
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus
No. 164 Septynos istorijos api*
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
rt
”
orgadarbininko.
182
puslapiu.
.....
35c
Chicagos miesto, Amerikoniszki gyventojai pasiprieszino prieeszais “Silver Shil
Jurgis
Skaptukąs; Ergelei Pono Mor
ksni, 62 puslapiu ..........................15c
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
lupti per
No. 108 Szeszios istorijos apie
nizacija ir kada toji draugyja bandė laikyt susirinkimą ir prakalbas, buvo užkl!
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Deives; Juokingas apraszymas; Pro
prieszininkus isz ko kylo musztine ir susirinkimas ir prakalbos ne invyko.
i
kuratoriaus priminimai; Szeparka; Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny 43 puslapiu ................................... 15c
No. 165 Asztuonios istorijos apie
No. 139 Trys istorijos apie Už
gelėje
teipgi randasi szitie apskaity
žiau bus mai: Dievobaimingas
Pranuko
Nelaimes. Audra. Kodėl
Įėjo juriniiiikai; — mJB
puolimas
Totorių;
Baltas
Vaidulis;
auginimas vai
Baltraus neleido in Dangų. Bausme
Atmokejimas
kunigo.
47
pus...15c
ku;
Didžiausi
tiltai;
Planetos;
Apie
pavojaus.
už szyksztuma. Mažo sziaucziaue
[tirpo: ji sveikata; Geros rodos; Kaip pažint No. 140 Ketiirios istorijos apie didli reikalai. Senelis. Dienos ken
Mergaite
taip
ir
uu«
Mocziutes
pasakojimai;
Pasaka
apie
Isz Anglijos Amerikon plau
atmaina oro. 59 puslapiu............ 25c
Detroit, Mich. — Apie 5,000
už broli No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- Maža katiluka, Lietuvos skausmai tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
darbininku dirbant Fisher au ke 'didelis laivas kuriame buvo buvo dvejais metais ■ Ksnc.
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
vyresne
ir
truputi
did«
tomobiliu dirbtuvėje, sugryžo daugelis keleiviu. Po keliu die
Is mažes-. iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 64 puslapiai ................................ 20c No. 166 Trys istorijos Sunu.
prie darbo susitaikindami su nu keliones, kuomet nebeto — Duokit vaika, ti>« rininkai. saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis No. 141 Keturios istorijos apie Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
is; Galinga ypata galybe meiles; Kalvi Paszku; Atsitikimas senam Geras Medėjus................................ 15*
kompanija ir unijos virszinin- liausia jau buvo Amerikos uis!.. vėl riktelėjo ju« ►pažiurėjoi Jt.rf
Raganiszka
lazdele; Boba kaip ir vi dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
No. 168 Devynios istorijos, s«
krasztas, pakilo smarkus vejas, Mergaite liūdnai,
kais.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Nikitas. 61 puslapiu .................. 15c paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
riros pasi- trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
Chicago. — Apie 800 stokjar- netrukus-gi pavirto in baisia in 'broli ir dideles asz<®
No. 142 Trys istorijos apie Pa Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
puslapiu..........................................15c
pyle
isz
akueziu
...
V
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisadu darbininku po dvieju san- audra. Laivas su (keleiviais lyg
No. 112 Trys apisakos apie pini szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla kei pavogė naktini sarga; Atidengta
įtu,
Onuvaieziu sustojimo darbo sugry plunksna nesziojamas jura, — Asz lieku... eik ■
galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- piu ................
15c žudinsta; Žmogus be szirdies; UzIžas bro- gai
te,
suszuko
tuomet
m;l
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
bsti
nog
smert;
Apie
Szv.
Kristupą;
bangu
daužomas,
vėjo
drasko

žo vėla prie savo užsiėmimu su
No. 144 Penkios istorijos apie Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
s
sesute,
•
Juokingi
szposelei,
Kaip
traukt
giRanka apveizdos; Nedaejusia žudins
tikdami ant naujos mokesties mas ir paszeles, nardė vande liukas, apsikabindamas
dar pa. liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c ta; Paskutine vale motinos; Pakut- buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
—
Ji
tegul
eina!
—
m
nynu.
Vejas
draskė
bures
(žėg

ir iszlygu.
No. 113 Penkios istorijos apie ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka ku skaitymu. Apie 100 pus.. .. .25e
lieku ... Burike
kartojo
vaikas.
—
Aszl
ir Burikas; Kareivis ir vel
170 Asztuonios istorijos a»
Frackville, Pa. — Senas Tun lius), nulaužė stiebus ir visas
irgryszi nias; Kas man nakci acitiko (dzūko Bernadina. 61 puslapiu............ 15c pieNo.Barbele;
Sudiev,
Onute,
kaip
,p;i
Mokytoja; Velniszkas
No.
145
Trys
istorijos
apie
Vel

dįiivas
audros
daužomas
brasznel Ridge brekeris, kuris stovepasaka); Užliekos isz senovės pada
e
mane
tiltas;
Auklėjimas
sveiko ir serganvimu; Peary ant žemgalio arba kaip niszkas malūnas; Kaip studentas lo- czio kudykio; Herodaą Boba; Kas nejo artimoje Mahanojaus likos' kCTtf, sztai, rodos, neisztvers ir namon, papasakok apj
25c
|1°
0
maluninkas
pabėgo;
Stebuklingi
jisri atrado žemgali. 64 pus.
1
mamytei...
M
puodą; Dainele. 47 iHiPaphi
. 15' "Jdžinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu;
visiszkai suardytas. Visa gele iii smulkuczius sutrupės...
■lama
pri

No. 115 Puikios istorijos apie
Mergaite
nenorejM
Nq- 146 Dvi l^^ijosTJdte Auka - Per tamsybe in szviesa; Pasitaiži pardavė o medžius sudegino. ' Audra, be paliovos, siautė
pila malone. Kantra• Alena; Molyną eiles; Gudri Nihilistu; Stebuklas"1 kuczios nakti.. sias prasižengėlis; Duktė m.alkakerome
brolio
aukojai^^B
lir vaita pasaka; PasiszventiPottsville, Pa. — Sandy Run jau antra diena. — Galėjo bu■ valtis jau Merga
61 puslapiu ................................... 15c czio. 121 puslapiu ....................25e
mas
kunigo,
istorija isz kares; Varg
krekeris, kuris sudegė Gegužio t i pusi a u die i lis. A u d r a,^ o į-s
kangose; ju- szo paskutinis skatikas; Juokai. No. 147 Trys istorijos apie Ra No. 171 Vieniolika puiku istori
Humpavosi
juros
Keliauninką Joną, Vaikinas ir jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas
30, likos isz naujo atstatytas ir t^Abet bangos vis dar buvo di
■s isz viso Preke ............................................. 15c gana;
.
Stebuklas. 74 puslapiu ..............
20c ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
rimukai
dirbo
irklalw
No. 116 Istorija apie Sierata,
pradėjo vela dirbti. Daugiau dėles. Laivas, vėjo ir bangu neras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig'o
Kis nuo lai- puikus
No. 148 Dvi istorijos apie Joną
apraszymas. 119 pus. ...15c
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pakaip 800 darbininku aplaike sžiojamas, vis loke. Tik su sy vieko : gula nuvažia«
45
pusir
Alena;
Pavojinga
klaida.
pradėjo No. 117 Septynios istorijos apie
czia;
Mailach; Paskutinei Valandoi;
vo,
sztai
jis
iszletW
....15c
kiu, lyg kas visu laivu smarkiai
darbus.
■ i r smar- Ponas ir sziauczius; Isztikimas au lapių ....
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
No. 150 Keturios istorijos apie su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
lus; Karalius gentelmonas; Karcze
Hazleton, Pa. — Tony Rose, kresteltu, net visas subraszke- grimzti vis smarkyn^
mat) t, ma
nuo szalija;Vaidutis; Galinga szo- Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
kyn.
!..
sztai
dar
virszu
’
kuris paraudavo jo kėlės kasyk jo, tarsi sprogo. Mat insibegeįlandę- ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
las, dabar vela paėmė po savo jas laivas atsimusze in uola ir jau tik stiebai... dar vS
L palai 181 puslapiu.................................. 35c slaptį. 61 puslapiu...................... 15c No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
No. 151 Penkios istorijos apie Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 68
valdžia kitas kasyklas Derrin užkliuvo. Nuo smarkaus smū le... apsupo bangos iri
kėj su No 118 Istorija apie Ali Baba Ir Vaitas
Szvilpikas; Pas merga; Gra puslapiu ......................................... 15e
40 J ^zbaininku. 45 puslapiu... 15c
dojo
ji
amžinai
juros
gebi
ger, kurios nedirbo jau kelis gio in kieta uola, truko laivo
žios
akys;
Tarnas; Vargdienis Jonu
No. 119 Keturios istorijos apie
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
menęsus. Rose pradės iszkasi- dugnas ir vanduo didele srove likusiais keleiviais.
i-le del Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: kas karalium. 61 puslapiu .......... 15c mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
Taip
brolis
parode
mei]
No.
152
Trys
istorijos
apie
Kajimotina; Vaikucziu plepėjimas.
net anglis in kėlės dienas, kaip prasimusze laivan. Veltui juri
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15a
Jiuko- Viena
62
62 puslapiu..................................... 15c mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
savo
sesers
kad
už
ja
pasi
ninkai
stengėsi
sulaikyti,
van

tik visiszkai sudavadins ka
puslapiu
.........................................
15c
No. 174 Trys istorijos apie Ku
No. 120 Dvi istorijos apie Valuduo vis lalbyn sėmėsi in laiva. jo ir. .. nuskendo.
syklas.
kas isz girrios ir Ant nemuno.
No. 153 Trys istorijos apie Gai nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
58
220 puslapi........................ 35c
puslapiu . . ,
62 klis.
15c luti; Du broliai; Majoro duktė.
Shenandoah, Pa. — Daugiau Reikėjo kokiu nors budu gėlbepuslapiu ......................................... 15c
No.
121
Trys
istorijos
apie
Trys
No.
175 Pasiskaitimo knygele:
kaip .200 anglekasiu, kurie dir tife kad sykiu su laivu nenuVaiki jozai; Iszmintinga rodą; ApNo. 154 Trys istorijos apie Jo Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa
bo West Shenandoah, Gilber skendus juros ge'lmese.
ikiaibtojas.
63 puslapiu...... 15c nukas Spekulantas; Kryžius prie u- Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis
No. 123 Septynios istorijos apie pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus (su paveikslais); Kaimiecziu Aimaton ir Hammond kasyklose o • Iszplaukiant isz uosto prie
» p Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis lapiu ................................................15c navymai; Eiles; Kokeis budais apga
kurios likos uždarytos per Rea- laivo butą keletas yalcziu (luo —Motere daug verke k®
I1S1 grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene No. 157 Juokingas apraszymaa vikai apgauna žmonis; Prietarai ir
dingo kompanija, buvo priimti tu), bet audra visus nudraskius vyras iiumirszta, bet numir®
48 Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi®
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či apie Savizrola; Didis klasteris.
Preke ............................................. 15*
gonus.
45
puslapiu
....................
15c
puslapiu
.........................................
15c
prie darbu in kitas kasyklas
vyra greitai užmirszta .

DARBO ŽINUTES

-— Jubliejiniai 40 valandų
atlaidai Szv. Juozapo' Bkžnyczioje prasidės Nedelioj, Gruo
džio—December 11-ta diena
per Suma. 40 valandų atlaidai
bus iszkilmingi nes prasidės su
Procesija Szveneziausio Sak
ramento. Procesijoje dalyvaus
Parapijines Mokyklos Sodalytes Mergaicziu Draugija. At
laidai bus tris dienas ir užsi
baigs Utarninke vakare, 7 vai.,
Gruodžio 13-ta diena su Iszkilmingais Miszparais ir Procesi
ja. Visus Pamokslus laike 40
vai. atlaidų pasakys Kun. Bo
naventūra Pauliukas, Domini
konu Vienuolyno Vyresnysis.
Dominikonu Vienuolynas yra
Baseinuose, Lietuvoje. Kun. B.
Pauliukas keletas metu adgal
buvo klebonu Apreiszkimo pa
St. Nikolas distrikte. Kada tos
rapijos, Brooklyn, N. Y.
kasyklos dirbo tai jose turėjo
užsiėmimus apie 2,000 žmonių.
SHENANDOAH. PA. Kenosha, Wis. — Trys szimtai sedineziu straikieriu Nash— Jonas Savakunas, gyve
Kelvinator dirbtuvėje likos isznantis Turkey Run, likos skau
varyti isz dirbtuves kurie buvo
džiai sužeistas laike darbo in
priežastim sustojimo apie 4,000
koja, Maple Hill kasyklose ir
žmonių nuo darbo. Straikierei
likos nuvežtas in vietine ligon
spiresi didesnes mokesties.
bute.

MALDAKNYGES
No. 188 Mažas Naujas Aukso
Altorius, didei naudinga malda-knygele, pavesta visos kataliku jaunuo
menei. Graži knygele puikiai ir drucziai apdaryta skurineis minksztais
apdarais, auksuoti lapu krasztai ir
jos preke tiktai........... ............... ?1.50
No. 189 Aniolas Sargas, tai nau
jausia malda-knygele, su bažnyczios
ąprobatu, 448 puslapiu, visos reika
lingos maldos, puikiai iszmarginta,
auksuoti lapu krasztai..............$1.50
No. 190 Vainikėlis, katalikisz«ą
Jhaldu-knygele, mažiausia knygele
lietuviu kalboje, juodi apdarai, auk
suoti lapu krasztai, 302 puslapiu, di
delis aiszkus drukas...................... 50c
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
,,
MAHANOY CITY, EA

No. 155 Puiki istorija apie Szakinas nedora žydą. 136 pus....25a
No. 158 Keturios istorijos api®
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ............. ,15c
įįo. 160 Keturiolika istorijų a.
pie Po įūkui; Onytės laime; Per ne
atsargumą jn balta vergija; Pusiaugavenis; Viė.szjpats Jėzus ir miszko
medžiai; Žvake f J>el pirsztiniu; Apie
mirimą; Pavasaris; Apie saule, met»«
esi, žvaigždes ir kitus dafl^iszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne> Puiki
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 2be
No. 161 Keturios istorijos api®
Ant prapulties kranto; Mistras ir'
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
dideli ponai. 105 puslapiu......... 25c
No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu ................................. .JOc
No. 163 Penkios istorijos api®
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
vyras. 137 puslapiu....................25s

Meksiko Miestas. — Penki
žmones likos užmuszti kada
eroplanas nukrito ant kalno.
Eroplanas loke isz czionais in
Merida.

Scranton, Pa. — Petrukas
Lapinskas, 8 metu, eidamas ant
Lakeside ežerelio, staigai ledas
sulužo ir Petrukas nuėjo po le
du. Lavona nelaimingo vaiko
surado vėliaus.
Santiago, Kuba. — Du kariszki eroplanai susidūrė ore,
artimoje San Bernardo. Du
pulkininkai likos užmuszti ir
varytojas eroplano, .
,

BROLIU MEILE

Geri Pamokinimą:

Ir jūron isznesziojus, tik viena
valti tepaliko; toji viena valtis —■ Jau daug tokiu atsitiH
PONAI BIZNIERIAI! NAUJOS MIKALDOS
buvo vienatine žustaneziu vil mu buvo, kad vyras per mol
tis. Tuotarpu-gi keleiviu buvo res liežuvi pražuvo.
Geisdami apteikt savo ge
KARALIENES
per szimta; viiįn kelinta dalis —■ Jauniki spaudžia w
rus kostumerius, privalo isz
czeverykas o paeziuota vyl
PRANASZYSTES
tegalėjo tilpti in valti.
laiko duoti atspaudyti,
i Kas daryt? Reikėjo gelbėtis spaudžia moteres pantaplius.
SIENINIUS
I Yra tai stebėtina knvgute net
ijS tiems, kuriems buvo gali- —- Jaigu vyras moterei pa
joje randasi daug teisybes ii
■ Nuleidus vandenin valti, siduoda, tai junga ant sav.
KALENDORIUS
jau daug atspėta kas buvo
kėli jurininkai, valti sprando užsideda.
ANT 1939 M.
pranaszauta,
ir toliaus tos pra
■lti, ir keliolika keleiviu; — Giif?bkliaut savo
ir iszsirinkt kokiu nori isz- naszystes pildosi. Prisi uskitr
*v^so tilpo in dvideszimts rei nepavelyk, isz namu
uresi sirinkt. DABAR LAIKAS! 25c. stempomis o gausite pei
penkis. Valtis nugrimzdo arti ma praszalyk o tada net
užsikalbyt ir nelaukit ilgai! paczta.
ii
briaunų in vandeni. Daugiau rup esz ežiu.
liežuvi, Nes kas pirmesnis, tas gales
jau nebetilpo ir likusieji turė — Motere turi ilga ifl ant nie- iszsirinkti puikesnius!
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
viena kita apjuodina
jo nuskensti.
MAHANOY CITY. PA.
įiska tuW. D. BOCZKAUSKAS - CO.
Bet sztai dar valtyje atsira ka nežiūri. Ijvras tu’-'j®
vo moMAHANOY CITY, PA.
do viena vietele. Jurininkai pa- reti slaptybėje, nielx g
ji vyro
Dr. T. Tacielauskas
nes
terei
nekalbėt
■szauke kad tilpsias dar vienas
I viso W Neužmirszkite guodotini skai
Pirmutinis Lietuviszkas
tai
■
'
slaptybe žinos,
jeigu rastųsi mažas.
tytojai, atsilygint su prenumerata už
Dentistas Mahanojuje
Ant laivo stovėjo du vaikai: svieto iszlo-s.
mriete- laikraszti “SAULE,” kurie apie tai Persikėle in nauja vieta po adreeu
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 30 E. Mahanoy Si. Mahanoy City
brolis ir sesuo. Jiedu liūdnai —■ Mirtis sutaiko 1'
ira tai laikraszczio. Paskubinkite I
nes ;
žiurėjo, akimis lydėdami in se- liūs ir
gyven—> 1)1) A
A Q A- F- Adam, Insurance Agentas, 103
tavo
danezius valtim Iszgirde kad
W. Centre St., Mahanoy City, pirko
dar vieta yra ir reikalauja ma
■kad ji Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per
ir jeigu apdrauda arba Inszurfnce p'opieros buvo iszraszyti per Joną
žo, abu vaiku tarytum pabudo!
hnda- gaisrus
Cisarika, tai krėipkites tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance
ir puolėsi prie valties.
.
Agent, 103 JV. Centre St., MAHANOY CITY, PA.
— Leiskit mažesni, — riktcl

p-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu!
:: Gabiausias Balzamuoto jas ii

Y.

|l
|į

Geriausia Ambulance
patarnavimas ežioj
apelmkeje.
Bile kokiam laike; diena ar
nakti. Visada turi pilna pasirinkimą metaliszku ir kieto medžio
Grabu.
Laidoja namireliua pagal naujauaia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke
moterems. Prieinamo!
preke®.
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DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprnca Sh.
Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43* Willing StrMS
Bell Telefonas S38-J

ANT PARDAVIMO

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuojaus prie Lietuviszkos bažny
czios. Parsiduoda pigiai.
KreįpkĮtięs įn “Saules” ofisą,

