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UZDEGE
SKARBAS LAZDOJE
GASPADORYSTA NEŽINOJO KAD JO LAZDU
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50 METAS

Isz Lietuvos.

KĖJE RANDASI SKARBAS.
AGRONOMAS K. KU
GAVO LAZDUKE NUO SE
BURDINGIERIUS
BU JUS PRALOSZES
Berkley, Wis. — Agnieszka NO INDIJONO KURIS JA
NUSZOVE VAIKA j Springer,
BUVO
GAVĖS
NUO
kuri per szeszis me
T 80
22 000 LITU VALS,
SAVO DIEDUKO.
MANE UŽMUSZT IR GAS- tus provojosi su savo kaimynu
IŽDO PINIGU i
Edvardu Knowles, už maža
PADORIU.
Yohoghany, Ariz. — Augus
szmoteli dirvos, likos aresztatas Gorshu, nepaprastu badu
NUNUODIJO SAVO SUNU,
Glenmore, Pa. — Keturioli vota už padegimą jo visos gaspasiliko turtingu žmogum, ne
NUSZOVE ŽMONA IR PATS
kos metu Petrukas Vencįov li padorystes kuri jam padare
žinodamas ' kad su savim taji
NUSISZOVE.
,
kos nuszautas ant smert kada bledes ant 50 tukstaneziu dole
turtą nesziojosi kas diena.
gulėjo ant sofkos kuknioje, per riu.
Panevežyj invyko baisi Pa
Žmogelis priesz Kalėdas nuėjo
insiutusi burdingieriu Antana Kaltininke prisipažino buk
nevėžio
apsk. agronomo K. Ku
pas notarijusza kur turėjo paSroka, kuris vėliaus likos už tai padare už tai kad Knowles
biliaus szeimos tragedija: agr.
siraszyt ant kokiu tai doku
darytas kalėjime. Gaspadine visiszkai sunakint kad neturė
Kubilius,
praloszes apie 22J
mentu. Senukas atejas pas no
mane kaip burdingierius, pare tu isz ko provotis su ja bet netuksi, lt. Žemes ūkio ramu pi
tarijusza net apslobo ir su vi
jas namo girtas, isztraukes re iszmanele tuom baisei apsiriko
nigu, iszžude savo szeimyna ir;
som pajiegom pasirėmė ant sa
volveri isz kiszeniaus paleido nes sūdąs paliepė jai atlyginti'
pats nusižudė.
vo lazdukes kad nenupult. Jo
Naujo
Budo
Elektrikine
Lokomotiva
szuvi in gulinti vaika.
kaimynui už papildyta skriau
Penkeriu metu amžiaus savo?
sunkumas perlauže lazduke pu NEMAZGOTOS
Badai burdingierius, būda da ir dabar pati nieko neturi
Szita elektrikine lokomotiva likos iszbandyta ana diena šuneliui Kubilius in koja in-'
siau ir isz vidurio iszbyrejo
mas girtu nepažino vaiko ma nes szerifas pardavė jos gaspaTORIELKOS ant Union Pacific geležinkelio kuri trauks trukius tiesiog isz szvirksztes kažkokiu nuodu ir
daugelis puikiu perlu kuriu
nydamas buk tai pats gaspado- dorysta kad užmokėtu kaimy
Chicagos in Vakarus be permainymo lokomotiva. Lokomotiva sūnūs, nunuodytas, mirė. Po toj
verte apskaityta ant 50 tuksPRIEŽASTIM PERSI
nus guli kuri norėjo nuszaut nui skriauda.
turi 5,000 arkliu pajiegu maszina kuri varys truki apie 700 pistoletu jis vietoje nuszove sa
tancziu doleriu.
SKYRIMO.
nes kėlės dienas priesz tai buvo
myliu be sustojimo. General Electric kompanija dirbo per du vo žmona ir ant jos lavono pats
Giliukninkas locnininkas laz
su juom susibaręs ir gaspado- PASAŽIERINEI EROPLAmetus ant pagerinimo tosios elektrikines lokomotivos kuri r.usiszove; Kubilius su žmonai
deles ne nesapnavo kad neszio Philadelphia. — Už tai kad
rius paliepė jam nesztis po vel NAI LEKIOS IN EUROPA
yra vienatine tokio budo Suvienytose Valstijose.
rasti jau negyvi o apnuodytas
josi su savim taip milžiniszka misiuke Rebeka L. Cummings
UŽ DVIEJU MENESIU.
niu nuo burdo.
sūnelis mirė vėliau. Agronomas
turtą. Daugeli metu adgal gy- iszeidavo
j
beveik kas diena in
Washington, D. C. — Kom
NUŽUDE
SAVO
VAIK-PAKubilius savo laiku tarnavot
veno jis ant farmos o mete 1905 miestą palikdama pilna szepa VALDŽIA JESZKOS
panija
Pan-American
Airways
CZIA,
JOS
TĘVA
IR
Lieuvos atstovybėje Berlyne,
SUDRASKYT TOKIUS KA
susitiko jis Su žmogum kuris nemazgotu torielku palikdama
už
dvieju
menesiu
praes
siun

PATS
SAVE.
SZNIPU
j
Po to Kubilius kuri laika tar
KALIUS ANT SZMOTELIU.
per daugeli metu gyveno ant kad sumazgotu jas jos vyras,
tinėt savo eroplanus per AtTerre
Haute,
Ind.
—
Sudas
navo Klaipėdos gubeimaturoj
St. Louis, Mo. — Pierce Mor lantiko mares o Angliszka kom Indijoniszkos rezervacijos. Se kada tasai sugryžtu isz darbo,
po VISA AMERIKA.
perskyrė
Williama
Query,
39
agronomijos referentu. Isz
rison ana diena kone tik pusgy panija Imperial Airways taip nas Indijonas apsirgo ant rau vyrui taip tasai neszvarumas
metu,
nuo
jo
paezios,
kad
per

Klaipėdos peik eitas in Panevė
vis atslinko in czionaitine li- gi parengineja savo eroplanus pu, todėl likos iszvarytas isz ir apsileidimas moterėles nu Washington, D. C. — Trys
žengė
tiesas
apsipaeziuodamas
žį apskrities agronomu.
gonbute, neszdamas savo ap- tekti in Amerika. Tosios kom abazo nes Indijonai labai bijo bodo kad nutarė nuo jos atsi ukstancziai slaptu valdiszku
su
kūdikiu
Betty,
kuri
vos
tu

Priesz keletą xn( “r buvo irgi,
raupu nes tiki kad tpkis ligonis kratyt ir sūdąs jam davė persi agentu jeszkos ir lyrines apie
panijos ne tik pasažierius ga
rėjo
15
mėtai
o
kada"
ana
diena,
kilę nesusipratimu del pinigu
Morrison apsakė palicijai bens per mares bet visokius yra apimtas per pikta dvasia. skyrimą. Laike perklausymo užrubežinius sznipus kuriu
atėjo pas jos tėvus melsdamas trukumo bet tie trukiumąi, ne
Gorshu
susimylėjo
ant
jo,
vyras pasakė Budžiui kad ne Amerikoj priviso daugelis ir
buk kada važiavo per laukus, ekspresinius siuntinius ir paczjos kad sugražintu ir gyventu keliant ju vieszumon, buvo lik
priimdamas
ji
po
savo
pastokarta parejas isz darbo suras kurie vagia valdžios karisžkus
užmiestyje, automobilium, su ta.
gia, dažiurinejo ji ligoje o ka davo szepoje torielkas nuo vi planus ir kitas slaptybes. Toji su juom o toji užsispyrė ne ei viduoti. Bet Kubilius ir po toj
savo mylima, likos sulaikytas
ti, isztraukes revolveri paleido savo asmeniszko gyvenimo ne
per tris banditus kurie is?trau- 6 VYRAI SUDEGINO JAUNA da pasveiko, padovanojo jam sos dienos o szaszlavu pilni armija slaptos palicijos jau li
in mergaite szuvi užmuszda- sutvarkė — losze kortomis isz
kote sutverta ir pradės sznipike jo mylima ir visi ja •su'žage- JAPONISZKA MERGAITE taja lazduke kuria buvo gavės kampai siūboje.
mas ja ant vietos. Po tam nu- pinigu. Kortos privedė ir priei
nuo savo dieduko kada buvo
jo bjaurei o jis buvo priverstas
PECZIUJE.
net apie tuos sznipus.
szove tęva mergaites ir pats tragiszko visos szeimos galo.
JESZKOJO LAIMES PO
ant to žiūrėti ir negalėjo isz- Vancouver, B. C. — Palicija da jaunu vaikinu.
sau
paleido kulka in smegenis.
SVIETĄ — RADO JA
LAIKE PINIGUS LAUROJE
gialbet mylima isz nagu tuju ant galo nutarė buk 16 metu Gorshu daugeli kartu netu
Query buvo vedes du sykius
LIETUVA PASIDAVĖ
NAMIE.
KARABINO.
žmogiszku szetonu po tam abu jauna Japoniszka mergaite, rėjo pats ka valgyt ir turėjo
priesz
tai.
Buvo
jis
pastatytas
VOKIECZIAMS.
du likos apipleszti nuo visko ir Emiko Yamad, likos nužudyta, užstatyt taja lazdele už kelioli Burtville, Mass. — James , Chestertown, Md. — George
po 1,000 doleriu kaucijos lyg Kaunas, Lietuvi. — Lietu
automobiliaus. Morrison likos supjaustyta ir sudeginta dide ka centu kad nusipirkt sau Munson negalėjo pasėdėti ant Patrick,
farmeris isz artimos teismui už apsipaeziavima su
:
vos kabinetas sutiko ant Vopaszautas in peczius ir nesze liam pecziuje. Palicija areszta- szmoteli duonos o kada užsi vietos ir nuolatos' jeszkojo gi- farmos,
sziadien graudinasi mergaite kuri nebuvo pilnu me
:
kiecziu pareikalavimo kad pra
sa vo mylima net tris mylės. .Pa vojo jos tęva, du brolius ir tris dirbdavo kiek pinigu, iszpirk- liuko po svietą. Apie ketures- kad vietoje nuneszt in banka
tu.
šalint
visa Lietuviszka palici
davo
vela
lazdele.
Dabar
ne

licija karsztai jeszko tuju raka- burdingierius kurie užginczina
deszimts metu adgal apleido tė savo pinigus tai indėj o 90 do
kentęs daugiau bado ir vargo. vus iszkeliaudamas in Vakarus leriu bumaszkomis in laupa sa- SUMUSZE SAVO BOBUTE ja isz miesto Klaipėdos ir kad,
liu po visa aplinkine.
kad tame darbe turėjo dalybas,
duoti visiems Vokiecziams ,pirKAD PAVADINO JOS
aiszkindami kad mergina pati MOTERE SURŪKYDAVO 8 bet vėliaus sugryžo su niekuom v o karabino kuri vagys ana die
mybe užėmime visokiu valdisz
TĘVA NEGERU.
ISZGAMA SUDEGINO DRA- sudegė kurdama pecziuje ugni.
CIGARUS ANT DIENOS. nes geidžiamos laimes nerado na pavogė. Manoma kad gal
ku medų.
bet kada pribuvo namo, lau vagys žinojo apie jo slapta Williamsburg, Ky. —> Dakta
. PANAS NUŽUDYTOS PA Palicija rado szmotelius jos
Baltimore, Md. — Helena
banka o jeigu ne, ta turėjo juos rai peržiūrinėja 12 metu mer PASIPJOVĖ SKUSTUVO ,
VOGTOS MERGINOS.
drapanų kurios buvo aplaisty Bradford, 80 metu moterele, ke ant jo netikėtas giliukis.
Kingston, Pa. — Detektyvai tos su gazolinu ir tas davė mirė czionais ana diena. Senu- Būdamas jaunu, dirbo sun iszszauti isz karabino in ora. gaite, Mabie Helton, kuri bal
PEILIUKU.
sei sumusze savo 56 metu bo Panevėžys. — Rastas Pane
iszrado buk žadintojas Marga- jiems suprasti kad mergina bu <e dirbo czionaitineje cigaru kei ir suezedino du szimtus do
leriu kuriuos patalpino in ban
bute už tai kad ji iszsitare vėžy, gatvėje, pasipjovęs pil.
rietos Martin, 19 metu, kurios vo sudeginta.
dirbtuvėje lyg 65 metu amžiaus
ka artimam miestelyje. Nera JUOKAS KURIS JAM ATNE- priesz mergaite buk jos ‘ ‘ tėvas Jonas Tuszys, 27 metu amž. Jis.
lavona surado vėliaus, badai
ir ant dienos surūkydavo net
SZE 10,000 DOLERIU.
yra negeras.” Kada nuėjo gult buvo ant proto nesveikas ir jau
ketino sudegint savo auka di MALKAKERCZEI RADO VI po asztuonis cigarus. Kelis me dęs niekur daTbo, sukrovė savo
SA
SZEIMYNA
MIRSZTANT
visa turtą in krepszi, iszvažia- Edwardsville, Ill. — Per du su bobute, mergaite buvo paslė kelis kartus bandė nusižudyti.
deliam pecziuje arba boilerije,
tus adgal pradėjo ji rūkyt pyp
NUO BADO.
vo ant freito in Vakarus bet metus saliuninkas Jack Brick- pus plaktuką po paduszka ir Priesz keletą dienu jis buvę
lent-pjovinyczioje, ant artimo
ke bet prie rūkymo paperosu
ley erzino savo kostumerius kada bobute užmigo, pradėjo gryžes isz Klaipėdos psichiatri
kalno. Matyt tam szetonui ta Johnsberg, Pa. — Malka-ker- negalėjo priprasti. Senuke bu sugryžo be skatiko.
Kada
ana
diena
nuvažiavo
in
kad jis yra turtingu žmogum ir su juom daužyti galva senutes nes ligonines protiniai ne kiek;
sai darbas nepasiseke todėl su cziai ant Blue Mountain, rado vo naszle per 48 metus ir uždir
degino tik jos drapanas ir ne motina su ketureis mažais vai binėjo ant užlaikymo savo szei- miesteli ir ėjo pro taja banka, rodinejo sena suplyszusia bu- ir sziadien randasi ligonbuteje nepasvei'kes.
kurtas papuoszas kokias mer kais, kone mirsztanczius nuo mmynos. Senuke buvo sveikaį staiga! atsiminė kad kitados in- maszka vertes deszimts tuks- su daugeliu žaiduliu galvoje.
Jonas Tuszys, kada buvo 17,
dėjo in taja banka du szimtus tancziu doleriu. Ant galo dagina ta diena turėjo ant saves. bado. Visi radosi apleistoje ir niekad nesirgo.
metu amžiaus, instojo in Frandoleriu. Be jokios vilties inejo girdeS kad panaszi bumaszka
Palicija toliau® tyrinėja pėdse szanteje. Buvo tai labai grau
TRUMPOS ŽINUTES cuzu svetimszaliu legijona Mokius tojo žadintojau®.
dingas ir sujudinantis regėji
PASZOVE SAVO VYRA Įin banka ir pareikalavo kad|riko,s ,surasta kokiam tai miesroke. Motina ji parsigabeno
jam iszmoketu pinigus. Pini- te, nuėjo in banka persitikrini Dormont, Pa. — Ugnis su Lietuvon isz Marselio ligoniLAIKE BARNIO.
mas. Malka-kercziai atidavė
PRASZALINTI NUO DARBU jiems visa savo maista koki su
Iron River, Mich. — Palicija gai radosi barikoj per visus ar jo bumaszka isztikruju butu naikino Masonu svetaine taji nfes BUVo gana prasilavinęs ir
55,996 WPA DARBININKAI. savim turėjo ir nuėjo jeszkoti uždare kalėjime Karolina Svi- tuos metus ir užaugo ant 672 tikra, nemažai nusistebėjo ka vakara kada ketino būti Kalė tarnavo laivyne.
Washington, D. C. — Darbo daugiau pas artimus farmerius. derskiene, 48 metu, kuri prisi- doleriu su procentu.
da jam kasteriąs apreiszke kad dinis apvaikszcziojimas. Ugnis
bumaszka yra tikra ir nusiaus uadare bledes ant 25 tukstan- MIRĖ MIROSLAVO PARA
ramybes” per
adminrstratorius apreiszke buk Vėliaus pranesze apie tai vai- seme už dau
KENTUCKY
ISZDIRBINEJA
PIJOS KLEBONAS.
ja in Washingtona ant permai- ežius doleriu,
per Decemberio menesi likos džiai kuri prisiuntė automobi szvent.es ir parėjus namo pra
DAUGIAUSIA
ARIELKOS.
nymo ant geros.
New York. — Apie 5,000 tak- Važiuodamas isz Miroslavo
praszalinta nuo visokiu WPA lius ir visus nuveže in pavieto dėjo bartis su savo vyru paleis
darbu 55,996 darbininkai ir prieglauda. Moteres vyras ja dama in ji du szuvius. Vyra "Washington, D. C. — Pagal Kada jo praėjo klausinėt bikehiu dreiverei kerszina in Seirijus, Mankunu kaimo
darbininkes. Apie trys milijo apleido su vaikais po tam likos nuveže in ligonbute o pacziule valdžios apskaityma tai valsti slapti valdžios agentai isz kurįstraiku.
laukuose, staiga mirė Mirosla
nai darbininku pasiliko prie iszmesta isz stubos už nemokė in kalėjimą. Buvo tai Svider- jos Kentucky, Illinois, Mary aplaike taja bumaszka tai Warszawa, Lenkija. — Be vo parapijos klebonas Kum
darbu bet ir tieji bus prasza- jimą raudos, todėl neturėdama skio ketvirta prisiegele su ku land ir Indiana padirbo dau Bridkley isząiszkino buk kelis veik trecz-dalis Lenkijos gy Leleszius. Mirė szirdies liga.
linti in kelis menesius. Girdėt kur pasidėti ir atsiminus ap ria barėsi ir peszesi nuo tos giau arielkos ne kaip kitos val metus adgal atėjo pas ji kokis ventoju sziadien serga gripu
kad valdžia suszelpines bedar leista szante ant kalno, nuvede dienos kada parsivežė namo stijos menesije Novemberio, 19- tai žmogus pasiulindamas jam isz priežasties staigios permai — Ne tas kaulas yra miebius kurie reikalauja suszelpi- savo varginga szeimynele in atsitraukia nuo altoriaus. Svi- 38 mete. Kentucky padirbo 4,- taja bumaszka už kelis “drink- nos oro ir szalczio kuris apėmė laszirdyste kuri numeti szumo bet raketierius baus kalėji ten. Kad ju nebutu užtikia in derskis apsipacziavo su savo 055,435 galonus, Illinois 3,144,- sus.” Jisai ja priėmė kaipo visa sklypą. Daug žmonių niui bet tasai kuriuom daliniemu, kurie isznaudoja valdžia i laika tai visi butu suszale ir ketvirta motere tiktai praeita, 495, Maryland 959,200 o Indi ant “juoko” ir nepažystamas mirszta nes daktarai negali si su szuniu kada tu ir szuo esa
ana 920,352 galonus.
[duoti visiems pagialba.
dingo nežine kur.
te alkani.
visokiais budais.
mirė nuo badė.
metu.
—-
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ri geresni pasisekimą už savo’}a aplaike gromata kad jauta.. — Motere ne yra nevalninke
Zoboveles MUZIKA SURADO
draugus tai szimtas yra pasi-'eziasi menkiau ir kaip rodos
ir beabejones ne yra jo locnasįrengia ji nudurti. Velnes turi j]g.aį nepagyvens, per tai praTĘVA
didesne pasekme su kunigais szo manės kad pribueziau kuoKapitonas tojo nusprendimo
PER SURADIMĄ MUZIKES
ne kaip Hitleris su Žydais. Jei greieziausia atsisveikint su
nepaklauso
ir laike ja uždaryPAVOGĖ SAVO
I N K S M U gu kunigas papildo žudinsta. juom priesz smerti.
KURIA JOS TĖVAS PANauju 1939 arba iszkrypsta isz kelio tai vi-J •Senuke kąlbejo greitai, su
RASZE, ATRADO TĘVA
PACZIA
iii narna, keliolika palicijantu
PO DAUGELI METU.
si tuojaus pradeda niekyt visa pertraukimais, verkdama ir
SUGRAUDINANTIS
dvasiszka luomą bet užmirszta drebėdama isz gailesties ir GAVO PALIEPIMA ISZKE- ro kalėjimo.
Su Dievo paLIAUT
IN
INDIJA;
PALIKO
kad szimtas kitu yra. geru. Vel skausmo szirdies. Pribuvo ji
ATSITIKIMAS.
Sudžiaus nusprendimas iszdėjimu ir gero
nes seka jiaskui kunigą lyg vėlybu laiku bosu isz artimo NULIŪDIME SAVO PA- szauke. dideli džiaugsimi tarp
U
velinaneziu mu
Londonas, Anglija.,-— Mete
sniert todėl bukite atsargus miestelio ir dabar nežinojo ka. CZIA; LIŪDNAS JO GYVE
ll
su skaitytoju,
NIMAS IR PABAIGA.
1901, tūla, gyventoja czionais,
kad iu jo nagus nepapultu'isz jo pasinaudojo nes remdaI
žengiame ant
isztekejo
už kokio Jai Edvino
1
•
,
met. ”
—*• Noreczi'au tuojaus in le Wenloek,
Imosios ant tojo nusprendimo,
kito pus-szimezio me
Pulla, kuris buvo vargoninku
Teisingi žodžiai tojo Meto nais nueiti, pas mano Juozuką,
tu iszdavimo 1 a i k r a s z e z i o
di ena atsibuvo czionais labai HI pamėtė savo vyrus su kuriais
vienoje isz czionai'tiniu bažnydistu kunigo. Velnes seka ne tuojaus, nes mirsiu isz skaus liūdnos laidotuves kapitonoJgyveno
priverstinai. Tasai nu
j“Saules.”
cziu. In szeszis menesius po
tik paskui Metodistu dvasisz- mo.
sprendimas nustebino kitus suKokis bus tasai Naujas Me kuosius bet ir paskui kitu isz- — Gal motin, pernakvosi ko Roberto Dodman kuriose daly-; !džius ir advokatus po visa Euapsipacziavimni, Jasai vargo
vavo tiktai kelios ypatos, be 1
tas, tai sunku inspeti nes to1 pažinimu kunigus.
ninkas
sumanė iszkeliaulti in
telyje, lyg dienai jau netoli o jokiu bažnytiniu apeigų ir i opa.
niekas nežino bet turime vilti
apie devinta valanda atidaris ženklyvumo kuris labai sugrau Kapitonas nuo tojo laiko gy Aktorka Helena Wood labai Kanada, kad surasti sau geres
kad gal bus geresnis ne kaip Nuo tūlo musu skaitytojaus, ligonbute del svecziu.
veno kaip kokis pustelninkas, nudžiugo kada pamate szitas ni szmoteli duonos;’’ J'amna papraeitas. Kur musu kelione ves kuris nesenei sugryžo isz Lie — Ne, ne, — pertrauke senu dino tuos kurie tenais radosi.
su niekuom nedraugavo ne kal zoboveles aht parodos lokomo- cziule pasiliko Londone, ir ke
per tuos metus tai tik Dievuje tuvos, dažinojome liūdna atsi te, — asz tuojaus turiu eiti pas Dvideszimts metu adgal ta
bėjo, ant galo mirtis jam pa tivu National Model Railroad tino važiuot pas tfyra vėliaus,
sai
kapitonas
susipažino
ant
turime vilti.
tikima kuri jis pats mate ir bu Juozuką.
kada tasai suras sau geresni
baliaus su patogia kupeziaus lengvino jo kanezias nes paezia kuri buvo rodoma Los Angeles,
vo
liūdinto
j
um,
kada
nesenei
Bet didžiausias žmogaus tur
Pasidarė man labai liūdna duktere, pana Elma Clinton, ir labai mylėjo ir tik apie ja nuo Calif. Didžiausia lokomotiva būvi naujoj tevyneje. Bet liki
tas ant szio svieto yra sveikata. lankosi tevyneje.
ant szirdies, suspaudė mane ne in szeszes dienas atsibuvo szliu- latos mistino per visus tuos kuria matdfne ant paveikslo mas kitaip surėdo gyvenimą
Be jos nieko neinveiksime ir Jo teta, labai Dievobaiminga apsakoma gailestis, juk ir asz
del tosios poreles in t ris mene
bas jaunavedžiu. Kada jauna metus. Nekarta užsikeisejo ant kasztuoja tris tukstanezius do
neturėsime pajiegu darbuotis motere, tankei su juom barėsi turėjau motina — per ka tariau
sius po tam motere pagimdė
vedžiai apleidinejo bažnyczia, savo gyvasties bet visados gy leriu.
kad
jis
nesilanko
tankiau
in
musu gyvenime del labo kitu.
dukrele ir mirė Jąike operaci
in ja:
siuntinis atnesze kapitonui te veno viltije kad gal jo paeziuTodėl, su pradėjimu szio bažnyczia nes kožnas Lietu- — Nuvažiuosiu su jumis, pa
jos.
O kad Pulla ir jo įnotere
legrama nuo valdžios kad tuo ie susipras ir sugrysz pas ji bet nepatemino. Nutaree da viena
viszkas
Amerikonas
jos
akyse
Naujo Meto turėkime vilti kad
neturėjo jokiu ' giminiu Lon
smauksiu taksi kaba ir neu’žil- jaus rengtųsi in kelione nes jo jo viltis neiszsipilde.
nakti pernakvoti tame kamba
musu skaitytojai mus neapleis buvo netikėliu kuris nesilan gio busime ligonbuteje.
done, daktarai pripažino buk
pulkas likos iszsiunstas in In
rėlyje pasiulindamas locninin
ir szelps iszdavyste kaip szelpe kydavo in bažnyczia kas diena. Senuke norėjo man pabu- dija. Ka turėjo daryt? Turėjo SLAPTYBE
dukrele yra tikrai sieratuke.
kui gana didele suma pinigu už
per visus praeitus metus, kad Tula szventadieni musu Ame cziuoti in ranka liet asz nelei klausyt savo perdetiniu arba
Kūdikis likos atiduotas in
visus Dievas užlaikytu prie rikonas iszejo in laukus pasi- dau nes nenorėjau kad man se būti nužemintu ir nubaustu.
KAMBARIO tajiBotpavelinima.
klosztori del rasZtininku b
antra naktis buvo kito
vaikszczioti
idant
atsikvėpti
gyvasties ir sveikatos ir pasi
na motinėlė bueziuotu rankas. Atsisveikino su savo mylima
kada užaugo, likos atiduota,
kia ir neturėjo ramumo. Apie 4
liktu tarp musu dideles szei- tyru oru, bet kokis buvo jo nu Po trumpam laikui atvažiavo su kuria neturėjo ne valandėles MIRTINAS MIEGAMASIS
kokiai tai szeimypai del iszauKAMBARĖLIS KURIAME valanda naktije likos iszbudinsistebėjimas kaip pats apie tai me priesz ligonbute.
mynos skaitytoju.
ginimo. Palias gyveno Kanado
saldaus suraminimo.
tas isz miego kokiu tai nupuoli
Tik su jusu pagialba, mieli sake: Artimoje grinezios pare Užskambinau. Po ilgam lau- Dodman praleido Indijoj ke NUŽUDYTA SLAPTINGAI
je ir nedave apie save jokios
mu, rodos žmogaus kūnas su
skaitytojai, “Saule” del jus gėjau mano teta kuri vienoje! kymui ir praszymui pasisekė turis metus o norints paeziule SZESZIOS YPATOS; BAISI
žinios. Dagirdo jisai Vėliaus,
krito ant grindų. Kitam kam
NAKTIS;
SLAPTYBE
rankoje
laike
ražaneziu
o
kito

szvies. Todėl neduokite jai užkad pasiliko naskliu, bet telpgi
man gauti pavelinima, kada jam tankei siuntinėjo suramibarėlyje matyt atsitiko kas to
ISZTYRINETA.
temt nes tai jusu žibintis, jusu je virve prie kurios buvo pri- parodžiau savo bilietą kad es nanezius laiszkelius bet isz tų
buvo tosios nuomones, kad ir
kie nepaprasto. Pradėjo akyvai
riszta
karve
kuri
ganėsi
ant
ginklas apsigynime nuo nevi
mių redaktorium ir isz kur. jų dasiprato kad meile paežiu- Port Darvin, Australija. —
kūdikis turėjo mirti drauge su
klausyt ir isz tojo kambarėlio
donu. “Saule” yra jusu laik- kaimyno pievos. Kada jai at Senuke bego pirmyn o asz pas les atszalo. Kada sugryžo na Ana diena likos suardytas ko
motina, todėl daugiau neraszidavėsi girdėt dejavimas rodos
nejo laiszku ir likos užmirsz- /
rasztis kuris yra jusu užtaryto kreipiau atyda kad ant sveti kui ja. Ėjome ilgu kantorium, mo, nusidavė pas pacziules gi telis kuris laike Svietines Ka
mirsztanczio- žmogaus. Klausi
tas. Tuom laik mergaite isz- <
jas ir jusu apgynėjas visame. mos pievos ganė karve, tai ji mažai apszviestam. Mano pra- mines p’as kuriuos ji buvo apsi res pagarsėjo slaptomis žudinsnėjo toliaus bet nieko negirdė
malszeiman
atsake:
“
Bene
asz
augo ant mo'teres, bet žinojo
vadirka inpuole in viena dideli gyvenus. Pasisveikino su pa toms, todėl burmistras tojo
Pradekime taji meteli šu viljo. Tame kas tokis jam uždavė
laja
žole
valgau,
juk
tai
karve
kambarį
kuriame
gulėjo
kelio

czia Dievuje nes tik jisai mus
eziule bet priėmimas buvo la miesto uždraudė locnininkui per galva su kokiu tai innagiu kaip josios tėvai vadinasi,
ėda,
nė
asz.
O
ant
galo
musu
lika sužeistu ir apdegusiu an- bai szaltas: “Neturekie prie priiminėti sveczius bet turėda
telpgi žinojo, ka i josios levas
užlaikys gyvus ir sveikus ir
bet Disteris da turėjo ant tiek būvi' mųzil^^ty^įįedUįfcejcL^ .
kaimynas
yra
turtingesnis
už
giekasiu.
’kad!
-sirfaskti lai
manės jokios priekabos nes ne mas pelitikiszka intekme, loc- pajiėgu kad szove dū kartu isz
Ligoniai pabudo, senuke su- galiu būti tavo pati nes tavęs nininkas apturėjo pavelinima revolverio in nematoma žmogų kada pamatyti savo tėvą. Pa
mingai kitu nauju meteliu, ko mane tai jam nieko nekenks.”
jums isz visos szirdies vėlina Kas isz tojo Dievobaimingu stojo kambaryje pastirus.
nemyliu,” — apreiszke jam pa tolinus priiminėti sveczius bet po tam puolė ant grindų be są sakyta jei kad gal tėvas jau se
mo
jeigu
tokia
motere
ne
tik
nei mirė, kad nedavinėjo apie
— Kodėl toji lova tuszczia? eziule.
—Redakcija ‘ ‘Saules.5 ’
likos uždrausta tik vienam mones.
savo sanžine skriaudžia bet ir — užklausė užkimusiu balsu.—
Kapitonas isz tu žodžiu labai kambaryje nakvoti svecziams. Ant rytojaus, kada Dister ne save jokios žinios. Keli metai
Dievą
apgaudinėja.
Laikraszcziai
apraszineja
Kur mano Juozukas? Kur ma nusistebėjo ir nežinojo ka da Tasai kambaris buvo žinomas atėjo ant pusrycziu, palicija adgal, durkele, kuri jau turėjo
apie baisu szeimyniszka atsiti
no sūnelis?
ryt bet stacziai in ja tarė: “Esi kaipo “Molynas Kambarėlis iszmusze duris kambarėlio No. 36 metus, atėjo tūla diena ant
LIUDNOS
KALĖDOS
iszkelmes knygų ir muzikes
kima kokis atsibuvo kaime
— Jau lavonycžioje, — tarė mano pati su kuria apsipaezia17. Buvo jame nepaprastas re
Dombrove, 'Lenkijoj. Aukos to
stovinti norse susigraudinus, vau ir turiu pilna tiesa prie ta Tame tai kambarėlyje likos ginys. Lovoje gulėjo Anglikas Londone. Isz netyeziu josios
ISZ ATSITIKIMO MIESTE
jo atsitikimo buvo beveik visa
dvi valandas adgal mirė aprū vęs. Turi .su manim tuojaus va nužudytaszęszios ypatos in lai su žiaiduliu galvoje o ant grin akis puolė ant szmotelio muzi
SCRANTON, PA. NELAIMIN
szeimyna gaspadoriaus Vinco
pinta ant ilgos keliones per žiuoti namo.”
ka dvieju melu. Palicija nega dų gulėjo kraujuose pasriuves kes kuria atspaudino tūla mu
GA MOTINA IR JOS SŪNELIS
zikes spaustuve, o taji szmoteli
Vujciko.
kunigą.
Nelaukdamas atsakymo, pa lėjo isztyriuet kas buvo tuom brolis locnininko lietelio o ant
Povylas sugryžes isz bažny Lankydamasis pas savo duk — Jėzau mano!.. — pasmau griebė paeziule in glebi ir nusi žadintoju. Kotelis pagarsėjo ram kambarėlyje likos suras buvo paraszes kokis tai Edvi
čios Kalėdų dienoje jau gerai rele ir ženteli Scranton, Pa., at kė senute.
vežė namo. Iszvogimas buvo isz savo slaptingu žudinseziu tas locnįninkąs h otelio, Fagi- nas Pull. Motere žinojo, kad
teip vadinos josios levas, atsi
užsitraukęs guzute, tuojaus lankiau taipgi kelis pažysta Pribėgo prie mažos tuszczios taip staigus kad gimines isz kada tūla diena atvažiavo lai- nas.
pradėjo bartis su paezia ir vai mus. Eidamas namo apie pu geležines lovos o po valandėlei pradžių nieko nedasiprato. Ka v orius isz Anglijos, kokis tai In valanda laiko atsikvotejo mindama, kad jisai buvo mu
Tuojaus nurasze
kais ir daejo prie to, kad iszme- siaunakti, sutikau ant ulyczios iszbego isz kambario kaip pa- pitonas uždare paeziule namie William Dister. Pasiūlė jis loc Anglikas ir apsakė ka mate ir zikantu.
tc paezia ant lauko laike dide bludžiojant motere kuria tuo miszele. Pagriebė mane už ran ir pareikalavo nuo jos visiszko nininkui lietelio, Faginui, du girdėjo nakties laike. Tyrinėji laiszkeli in spaustuve kurioje
lio szalczio kaipo ir savo duk- jaus pažinau kad tai yra musu kos melsdama:
paklusnumo.
szimtas doleriu jeigu jam pa mas parode buk loenininkas lie buvo iszspaūdyta toji giesme
tere kurios buvo tik vienmarsz- tautiete.
— Veskie, sunan, pas mano Tėvai davė žine palicijai bet vėlins pernakvoti viena nakti telio bandė atkalbint savo bro le su meldimu, kad jai duotu
kines, paliepdamas joms per — Praszau misterio, — pra Juozuką, pas mano brangu toji nieko negalėjo padaryti ir tam kambarėlyje. Apie 4-ta va li nuo žadins tos kuris badai žu adresu tojo muzikanto, kuris
nakvoti po žvaigždėmis.
kalbėjo in mane senuke, laužy Juozuką! Veskie mane tenais negalėjo kisztis in porele nes landa Dister nusidavė ant atsil- dė sveczius “mėlynam kamba parasze ta giesmele su muzike.
Nelaiminga motere, kuriai ta Angliszka kalba, — kur czio kur jis randasi-,, jis gal da in motere buvo jo tikra pati. Ant sio. Kambarėlis buvo labai ap rį,je.” Musztyneje, kokia kilo In laika dvieju sanvaieziu apvyras kerszino užmuszimu jei nais randasi ligonbute?
mane prakalbęs koki žodeli... galo kada teismas .atsibuvo, sli dulkėtas ir apleistas, matyt tarp broliu, lioteliiinkas likos laike atsakyma, kad tėvas pir
gu drystu ineiti in grinezia, in- Asz jai atsakiau Lietuvisz- Nežinau pats kaip tai atsiti džia iszdave toki nusprendi niekas jame nenakvojo per ilga pasmaugtas po tam žadintojas mutiniu laivu iszplauke iu
•szoko in prūdą ir nuskendo. kai isz ko labai nusidžiaugė.
ko. In kėlės minutėlės vėliaus, mą: “Jeigu pati negali gyventi laika. Ant rytojaus laivorius insigavo in kambarėli laivo- Londoną, kad pasimatyti su
Penkių metu dukrele graudžiai — Motin, in ligonbute geras radomes abudu prie lavony- su vyru po ta paezia pastogia atėjo ant pusrycziu apsakyda- riaus kuris nuszove pasiutėli. savo dukrele, kurios da ne yra
mates ir ‘džiaugėsi, kad po
verke per visa nakti sėdėdama szmotelis kelio o dabar naktis czios kur gulėjo jos Juozukas. tai prie to negali būti privers- mas kad nieko nepaprasto jame
tiek metu turės proga pasima
prie prūdo. Kada Povylas ant ir tave neinleis in tenais... Geležinis bromas buvo uždary
VELNEI JA ISZNESZE ISZ
tymo su dukrele, kurios įsi
rytojaus iszsipagiriojo ir isz Motin, ar sergi? — užklausiau. tas. Senuke pradėjo muszt su
Vokiecziai
Naudoja
Stonius
Prie
Kariszku
Darbu
GRINCZIOS.
kumszcziomis
in
bromą
szauktikėjo visai matyti, nes mane
ejo laukan pažiūrėti ko jo duk — Ne, ne asz, tik mano sūne
Gvaugshu, Korea.,— Koreo- kad drauge su motina mirė.
rele verke, ir dažinojas ka bu- lis tenais guli jau nuo trijų ne dama:
niszka motere kuri gyveno kai
yo padaręs, taip tuom persi dedu ir man rasze kad atva- — Praszau atidaryt!.. inleismeli je apie 20 myliu nuo czio- PRŪDAS UŽLIEJO DIDELI
ėmė kad nuejas ant pastoges žiuoeziau tuojaus pas ji atsi kite mane prie mano sūnelio...
nais, pranesze angliszkam ka- K AIM A; DAUG ŽMONIŲ
pasikorė.
sveikint nes jis mirszta, taip, Juozuk, atidaryk! Juozuk, ma
PRAŽUVO.
misoriui nepaprasta atsitikima
Liuduos pasekmes girtuok mirszta mano vienatinis sūne no brangus vaikeli!..
koki nesenei turėjo.
Motere Manila, Filipinai. — Didelis
lystes o ypatingai per szven- lis...
Apleidau, palikes senuke po
San
Tien,
apsakė,
kada,
miego prūdas truko be jokio praserpriežiūra
norses.
Ant
rytojaus,
tes.
(Senuke- graudžiai apsiverke
jo, atėjo in josios grinezele ke gejimo ant kalno Panay salos,
ir po minutėlės apsimalszinus būdamas akyvu, kaip tas mano
liolika velniu kurie neturėjo kaime kuriame gyveno apie
Ant Metodistu susirinkimo pradėjo man apsakinet su asz- liūdnas atsitikimas pasibaigė
ranku ne smakru, iszneszdami 15,000 gyventoju. Manoma kad
Miami, Floridoje, Rev. Dr. Nor aromis, kaip tai jos Juozukas, su senute, užtelefonavau in li
ja
isz grinezios. Apie antra daugelis žmonių pražuvo bet
man Fortney, turėjo sekanezia vienturtis, kuris ja ir keletą gonbute su praszymu kad duo
valanda ipo pusianakti, radosi kiek, tai da neapskaityta. Van
kalba in susirinkusius delega broliu ir sesueziu maitino dirb tu man žine, kas su ja atsit iko.
tus — dvasi'S’zkus tojo tikėji damas kasyklose kur likos mir Aplaikiau žine, kad ta paezia
ji ant laužo lauke. Motere bu duo užliejo visa kaima, nunesze
vo tosios nuomones, kad tie su savim gyvulius ir grinczeles
mo. tinai suspaustas per du angli diena likos iszvežta in paikszu
velnei ketino ja sudegint. Jos gyventoju ir žmonis. Guberna
“Velnes vis gundo kunigus nius karukus o kad nebuvo isz prieglauda nes isz gailesties ne
vyra visai nekliudė bet kada torius tosios aplinkines praned kuom kunigas yra geresnis, ko daktarą paszaukt, likos nu teko proto.
pabudo, turėjo perpjauta uosi. sze valdžiai kad prisiunstu tuo
ženklyvesni's ir patogesnis, gabentas in ligonbute kur mo Liūdnos Kalėdos buvo tame
tuom daugiau mo'teres ir mer- tina ji buvo atlankius praeita ■namelyje kur lauke vaikai saziai, laikydami savo kariszkas manevras artimoje Visas kaimas tuom atsitikimu jaus pagialba. Raudono Kryginos paskui ji laksto. Kuni sanvaite. Tada rodėsi jam kad vo motinos o man da ir sziadien Mellinberger, Szležingeje, Vokietijoj, panaudojo slėnius del labai persiėmė ir randasi didė žiaus draugavę nusiuntė in ten
gai yra didžiausi užvyduolei truputi geriau ir galės sugryž- stovi tasai liūdnas paveikslas, traukimo sunkiu vežimu ir-armotu kaip tai ant paveikslo ma lėje baimėje kad ir juos velnei savo darbininkus su maistu ir
' drapanoms.
neisznesz.tu in laukus.
ant svieto. Tegul tik kokis tu- ti namo ant Kalėdų. Dabar ve- raszydamas apie tai.
—F.B. tome.

Kas Girdėt

Isz Visu Szaliu
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SAULE”

JAB ASZ
SENAS

Valdžia Aplaike Daug Reidium

MAHANOY CITY, PA.

imtas kaipo dalis tautiszkos
konstitucijos, paskelbė civilisz
kas teises visiems visoje szalyje.
Amerikoniszkas Teisiu In
Apie priesz dvideszimts
statymas
turėjo gilia, i n tėkmė
turis metus, asz, būdamas da<
TEISIU INSTATYMAS.
j visame pasaulyje.
jaunas ir pilnas energijos vai
' Francijoj garsi “Deklaraci
kinas, apleidau savo prigimta
Su nusmukime
ja Žmogaus ir Pilieczio Tei
t-zali Lietuva ir atvykau in sziksiu
” buvo paraškyta 1789 m.
ta pagirta, laisva kraszta —
Panaszios deklaracijos, sekda
rijos deszimtis priedu, kuriuos
Amerika. Neminėsiu (u visu
mos
Amerikoniszka teisiu inpaprastai
vadiname
“
Teisiu
vargu ir bedu kurias tuomlaik
siatyma pasirodė keliose Eu
liisJatymu” (Bill of Rights)
keliauninkai sutikdavo, tik
ropos
szalyse, pradžioje 19to
turi
svarbia
reikszme
sziadien.
tiek, kad jau po viso to atsiduszimtmeczio.
I\ r suvirsz szimtmety ir puse
jiau Minersville, Pa.
Po pasauliniu karu, daugu
Teisiu
Instatymas
pasiliko
Einu gatve, lyg bijodamas ir
mas naujai insteigtu respubli
-laisves pamatu szioje szalyje.
nežinau ar surasiu pažinstamu
Szirdeles, jau senas metelis
ka priėmė Teisiu Instatymus.
Neatskiriama
dalis
Amerikos
ar ne. O kaip nustebau kada
praėjo,
Visos tos deklaracijos prasi
konstitucijos, jis stovi priesz
sutikau ateinant mano pusbro
Naujas, galva-trukcziais atėjo,
dėjo
su intikejimu kad asmenis
valstijos
pasisavinimu
žmo

li J. G., kuri asz važiuodamas
Asz manau kad naujas bus
gaus teisiu.
palikau Lietuvoje (mat asz dar
Margarieta Robertson, Szko- ir-'i nekurias teises kurias val
geresnis.
Originaliszkai
Konstitucija
užtrukau valanda Anglijoj)!
tiszka aktorka, kurios tėvas džios nuo jo negal atimti. Tar
Del visu linksmesnis,
susidėjo isz inžangos ir septy buvo Londono bankierium, lai pe tu teisiu yra liuosas pildy
Toliaus apsidairęs pamaeziau
Ir del manes Ims triūso dau
nių straipsniu. Inžanga skaitė ke svecziavimosi Amerikoj, nu mas religijos, laisve žodžio ir
kad czia randasi pusėtinas
giau,
,
skaitlius manę.draugu ir drau
savo Angliszkas sesu spaudos, laikyti susirinkimus
Viena penkta-dalis uncijos reidium likos prislunsta in Na Ba skaitytoju pribuna tai bus — “Mes Jung. Valstijų liaudis, stebino
idant .sutverti tvirtesne sąjun tes gerdama arbata isz toriel- ir teise praszymu paduoti skun
giu, su kuriais kartu augome, tional Bureau of Standards in Washingtona, I). C., ant tyri
geriau,
gą, ins’teigti teisybe, užtikrinti kutes, vietoje tiesiog isz puodu das.
žaidėme, kaimenes ganėme ir nėjimo ir gydymo vėžio. Daktaras Curtiss indeda taji reidium
Alga geresne gausiu,
;
Kiek Žmonių Kongresmonas
paaugę kartu draugavome. in geležine szepa. Tasai szmotelis reidium yra vertas 150 tufcs- Tai ir pajiegu daugiau gausiu. namine ramybe, pasirūpinti ko.
apie
bendra
apsigynima
užves

Atstovauja?
Kaip buvo linksma, kaip malo tancziu doleriu.
Kas diena isz visu szaliu raszo, ti visuotinąją gerove ir užtik
niu ant szirdies, suradus savo
Ir prisiunezia pinigus,
ypatingai
turi būti nurodyta Kl. — Ar man negalite prarinti
liuosybe
sau
ir
musu
ai•
tikruosius draugus ir drauges!. — Ar tamistos negaletumet iszgirdus kad asz jau senas,
Tai szirdeles geriau bus.
tiktai kratysima vieta, ar ypa neszti kiek Kongresmenu kiek
niams,
sutveriame
reda
ir
inPilnas miestelis jaunuomenes, man pasakyt kur gyvena M. Tuomkart
ji paprasze sėst ir ji Dieve duok kad visiems gerai
'
tus
ar daigto, kurio įurima už viena. valstija turi ir kiek žmo
steigiame
szita
Amerikos
.lung.
1
nių kiekvienas kongresmonas
visi jauni, gražus, ka tik isz D.?
prisėdo. Pradėjom kalbėtis.
butu,
Valstijų Konstitucija.”
1 griebti.
atstovauja?
Lietuvos,, ypatingai tos skais- Tuoj apysenis vyras pradėjo Asz užvedžiau romantiszka
Darbai visur gerai eitu,
Tie,
inžanga
ir
.straipsniai,
i
Ilga
Kova
Už
Civiliszka
Laisve
At. — Kiekviena isz 48 vals
czios Lietuvos mergeles: plau man aiszkint kad ta mano drau kalba bet ji lyg mano romanso Bet jeigu paezeduma už
nubrieže
valdžios
Demokrakeliai geltoni, veideliai raudo gą jau seniai kasyklose užmu- nesuprasdama, lyg ignoruoda
Pilnai invertinti Teisiu In- tijų, nepaisiant kiek gyventoju
laikysime,
ni, mėlynos akeles, meilingos sze... Asz susigraudinęs gal ma, nusuko kalba in kita puse, Tai ir daug pinigėliu sudesime. tiszka forma, jos padalinima in statymo aprūpinimus reikia tik teturi, turi du Jung. Valstijų
kalbeles... vienu žodžiu sa va nuleidau ir manau sau kad pradėjo kalbėt apie savo vai Taip, Nauja Meta vela pra tris szakas — instatymdavys- atsiminti ilga ir baisia kova senatorius. Taip kad Senatas
tine, iszpildomaja ir teisdarys- per visa pasauli del pripažini susideda isz 96 senatorių. At
kant, skaisezios, gražios kaip pirmas mano užklausymas ga kus ir kitokius dalykus kurie
dėjome,
tine, bet visai nei neminėjo cistovu Butas turi 435 narius,
žydinezios lelijos rutu daržely vo toki nelaiminga atsakyma, mane visai neapeina.
Rodos isz naujo u'žgimeme, viliszku teisiu. Toje formoje, mo žmoniszku teisiu.
juos
vadiname atstovais arba
Matydamas
kad
jau
mano
taigi ant toliaus busiu atsarges
je
Kaip girdėt blogu laiku jau Konstitucija buvo didžiumos Per szimtmeczius vieszpataBet asz nebuvau užganėdin nis kad gavus laimingesni at drauge kaip isz iszvaizdos taip
vo teorija jog pilietis gyvena kongresmonais. Kiek atstovu
ne bus,
Konstitucijon.ali.szko
Seimo
de

tas szitame Lietuviszkame kai sakymą. Užklausiau vieno man ii isz kalbos ne ta, kuria asz at Ne vienas.isz vargo nepražus.
del valstijos, ne valstija naudai kiekviena valstija siunczia in
legatu
priimta
Rugsėjo
17
d.,
melyje. Asz norėjau leistis to gerai žinomo karcziamninko: menu buvus priesz keliolika .Jau daugelis buvo iszbaidyti
pilieczio. Asmenis neturėjo jo Washingtona priguli nuo kiek
1787
m.
ir
buvo
užgirta
didžiu

metu, dar užklausiau:
liaus in Amerika. Man rūpėjo — O kaip gyvena K. B.?
nuo blogu laiku, mos (2/3) valstijų Birželio kio patikrinimo kaslink asme- gyventoju yra valstijoje. New
apžvalgyt gražiosios vietos, — O tas K. B. tai laike saliu- — Gal tamista žinai kur gy Mislino kad neiszmaitys paniszkos laisves, turėjimo ir var Y orkas, kuri valstija turi dau
men.
1788
m.
sodai, teatrai, dideses krautu- na bet jau seniai mires!..
vena musu draugas F. A.I
czios ne vaiku, Del to, jog asmenio teises ne tojimo jo turto, religijos ir pa- giausia gyventoju, turi net 45
atstovus, arba kongresmenus,
szaunios
vietos,
—
Czia
viduryje
miesto.
La

ves ir kitos szaumos vietos
— Ot, kad nori! — mislinu
Nebijokite, bus geri metelei, buvo Konstitucija apsaugotos, reiszkima jo nuomones.
Anglijoj, isz kur daugiausia Pennsylvanija, antra didžiau
apie kurias.buvau girdėjas. At sau. Gal jau ne vieno mano bai praturtėjas ir ne su bile Bus iszmaityti pati ir vaikelei,
sisvėlirtnes r-sirvo <1/augus ii draugu neliko, jeigu sžitaip. kuom nori kalbėtis — pridūrė Tegul mums nebūna galvoje, kuomet ji buvo pasiunsta val pionierių atvyko, civilisžkos sia turi 34 atstovus, kuomet
stijoms užgyrimui, pakilo daug laisves kova prasidėjo anksti Arizona, Delaware, Vermont ir
kėlės Lie- Toliau jau apie draugus ne moteris.
Ba viskas Dievo rankoje,
pasiprieszinimo, 16 isz 65 kon- tryliktame szimtmetyje. 1215 Wyoming turi tik po viena at
tuviszkas daineles, prižadėda klausinėjau, bijodamas kad
Gyvuosime,
stitucijonaliszko seimo delega m. Magna Charta buvo iszgau- stovą Name. Pagal 1930 m. cen
mas jiems, kad asz neužmir- daugiau tokiu atsakymu ne- Atsisveikinau ir iszejau. Ei
Dainuosime,
tu visai atsisakė ,pasiraszyti po ta nuo Karaliaus Jono. Tas pir- zus yra vienas atstovas del
sziu, bet kada nors parvažiuo gauczia. Taigi, užklausiau apie nu aplankyt dranga F. A. Atė
Ir nedejuosime.
siu juos aplankyt, iszsileidau drauges:
jau pas nurodyta “hoteli”, in- Czia Amerike nepražūsime, konstitucija. Keliose valstijose! mas paraszytas . pareiszkimas kiekvieno 280,000 gyventoju.
—F.L.I.S
lik per kelis balsus virsz užgy- teisiu, kad nors tik apdengė
in placziaja Amerika. Tiesa, su — Gal tamistos žinote ka cjau in gertuve, žiuriu, už ilgo
Iszsimaitysime ir gyvi busime.
rimas gautas. Visur buvo asz-■ feodaliszkus ponus, vistiek bu
radau ko jeszkojau bet tokiu apie O. Sz.?
stalo mano senovės draugas.
Sveikatele Dievas duos,
triai kritikuojama. Daug revo vo svarbus žingsnis civilisžkos Acziu Szirdingai Už Ge
draugu ir draugiu, tokiu links — Taip, taip. Žinome. Ji isz- Asz isztiesiau deszine, links
Ne vienas nedejuos,
liucijos garsiu vyru kaip Pat laisves kovoje. Jis draudė tei
niu laiku —niekur kitur nesu tekejo už J. D., bet jau jis mi mai pasveikint savo dranga ir
Juk czionais Amerikas,
rus Velinimus!
rick Henry ir Thomas Jeffer- sybes
,
radau.
pardavima. Uredninkai
re tai dabar ji naszle, gyvena paklausiau ar nepažysta mane.
Czion džiaugiasi kožnas.
II.
su vaikais. Nurodė ir numeri. Gavau atsakyma kad negalima Taigi ant szio Naujo Meto, son, stovėjo priesz užgyrima. negalėjo nuo žmogaus atimti jo Gerbiama Redakcija ir “Sau
Kolonijaliszko laiko istorija turtą, ir ji kalėjime pasodinti
Nors nuo to laiko iki sziam Asz padekavojau ir einu in pa visa svietą pažint. Pasiaiszki
les” leidėjai: — Sveikinam taTegul nuo girtavimo visi
pamokino žmones jog legislia- ar isz szalies iszvaryti be vy
jau daug metu praslinko, vie kalne, mislydamas: Naszle! nau varda ir pavarde, vistiek
mistas ir linkime linksmai ir
atsikrato,
turos buvo apsaugotojai ju tei riausybes legaliszko nuspren
nok tie visi mano draugai ir Nors viena surasiu gyva ir dar mano buvęs draugas manes neszirdingai sulaukti laimingai
Tegul dorai visi gyvena,
siu ir laisves. Kiton pusėn jie dimo po szalies instatymu.
drauges randasi mano atmin naszle. Eisiu, pasikalbėsiu, už pažino ir paklausė pramoninko
Nauju Metu ir sveikiems juos
Tegul susirenka pinigėliu
mane kad turi būti apsaugoti 17tam iszimtmetyj, civilisztyje, mano vaidentuveje jie vi vesiu romansą po senovei...
balsu:
praleisti. Taip pat prisiungana,
nuo pildomojo «.ir teisdarysti- kos laisves kova Anglijoj buvo
si yra jauni, visi gražus, taip
— Ka gersi?
IV
cziam užmokesti už laikraszti
Ant galo vėlinu kožnam viso nio .skyrių. Ir jie reikalavo kad
kaip kad asz juos palikau. Atradau ir ta vieta. Szirdis Asz jam atsakiau kad dabar,
patęsta.
Ir
todėl
revoliucija
in“Saule.” Lai ji szvieczia jums
gero.
Konstitucija turi neszti aiszkiu vyko 1688 m. Karalius Jokū
Priesz kėlės savaites atsisėdės smarkiai plaka, net szokineja... sausuose blaivystes laikuose
ir mums taip pat visam svietui
Tegul dorai gyvenimą varo, patikrinimu ju teisiu ir laisves.
mislinau sau: kur reiks traukt Bar-bar-bar in duris. Iszgirdau nėra ka daug gerymu rinktis.
bas,
antrasis,
buvo
atstatytas
ir
geros valios žmoniems kad
Tegul kožnas “Saule” skaito, Tai szita visa-tauta apimanti
ir nauji valdonai, Vincas ir Ma jie visi atsimintu kad reikia
“ant vikeiszino?” Rodosi, jau moteriszka baisa “kam-in.” — O, pas mane dar gali pasi Po užkaborius nesitranko.
visur esu buvęs, visur važinė Asz inejau ir dairausi nematy rinkt — jis man atsake. — Na, Taigi sena meteli palydėsime, agitacija privei'te pirma Kon in turėjo pasiraszyti po teisiu remti Lietuviszka spauda. To
gresą jo pirmame posėdyje, ku instatymu, kuris aiszkiai aprujas, niekur neima noras. Tik damas ko jeszkau. Užklausiau tai sakau: — Duok “sodes”
mes linkime isz szirdies, jusu
Szita Nauja pradėjome,
ris buvo laikytas New Yorke, bežiavo karaliszkas teises. Szistaigai atsiminiau ta ramiaja moteriszkes, kuri priesz mane stiklą.
skaitytojai Antanas ir Monika
Visiems bus gerai.
Rugsėjo men. 1789 m., priimti tie draudė karalių praszalinti
vieta, ta Lietuviszka kaimeli— stovėjo, ar czia gyvena O. D. ?
Dabar mano buvęs draugas
Abojai, isz Scranton, Pa.
*
*
*
ir pasiunsti dvylika priedu instatymus Parliamento priim
Minersville, Pa. Net linksma — Taip, czia, — atsako mo taiso man geryma o asz vėl už
Nuo Redakcijos: — Acziu
valstijoms. Deszimts buvo už- tus, teike teise paduoti praszyKumute pribuk, kožnas
pasidarė kaip prisiininiau kad tore nusistebėjus.
vedžiau kalba. Sakau:
szirdingai ponstvai Abejams
girfa ir tapo dalis Jung. Valsti mus, gincziu vedima Parliaszaukia,
dabar jau atėjo ta proga iszpil- — Tai meldžiu paszaukt, asz — Juk dar mes esame gimi
už szirdingus velinimus ir mes
jų Konstitucija.
Kad pribueziau laukia,
mente ir užbaigė augsztas pa jums linkime geros sveikatos ir
dyt savo prižada, tai yra, ap- į ja norecziau matyt — papra- nes nuo tamistos moteries.
O nežino kad vargu turiu, Teisiu Instatymo Aprūpinimai. rankas ir nepaprastus arba neCzia jis man atrėžė, kad jo
lankyt savo draugus ir drau sziau.
ilgo amžiaus kad Dievas duotu
“Kongresas neprivalo isz- žmoniszkus nubaudimus.
ges, kuriems esu prižadejas.
— Taigi,'asz ta pati. Ka ta moteris turinti perdaug gimi Kad ne kojų pavi'lkt negaliu,
laimingai sulaukti kitu Kalėda
niu; girdi, jeigu mesi lazda in Tai tau bobele Kristinus, leisti instatymo, kuris insteig Amerikos kolonistai savinos ir Nauju Metu.
Nusipirkęs “tikinta” Rea- mista sakysi?
dingo stotyje, važiuoju: vis O kaip asz nustebau kada szuni, tai pataikysi in jo pa- Žiūrėsiu ar ilgai taip bus, tu religija, arba uždraustu liue asmeniszkas teises kaipo lais
paupiais, vis pakrantėmis, net patyriau kad mano vaidentuve czios gimine... Iszgeres savo Mane visokį nuopuolei ėda, są josios pildymą, arba suvar va i-gime Anglijos piliecziai,
O man vis beda ir beda.
žytu laisve, žodžio ar spaudos, jau priesz pat revoliucija. Kuo
iki Pottsvi'lles. Czia iszlipes sė mane suvyle, man sakydama “sode” iszejau in gatve. Ma
Kaip
tik mano kojos pasveiks arba žmonių teises ramia susi met jie gavo nepriklausomybe
dau in elektri'kini vagona ir va kad mano draugai ir drauges tydamas kad jau nesurasiu to,
trauksiu toliau, rinkti ir paduoti praszymus in jie vėl užtvirtino civiliszkas
žiuoju ir džiaugiuosiu kad jau jauni, laibi, gražus o czia dabar ko atvažiavau, leidausi link na
Ba
sziadien
nieko
nežinau. valdžia nusiskundžiant ant teises, pasinaudodami neim
tuoj sueisiu savo taip mylimus stovi viena mano drauge, kuria mu. Parvykęs namo, atsisėdės
draugus ir drauges, kuriuos ki asz nenorecziau tikėt, kad tai ir mislinu: Ak, tu laike, tu ga Visas szirdingai bueziuoju, skriaudiku.” Taip skamba pir liuos punktus isz “Magna
Su koezelu nekoezioju,
mas priedas ir svarbiausias. Charta” ir Angliszkos Teisiu
ta syk esu czia palikes. Rodosi yra ta pati, kuri sakosi ja esant, lingas, kaip tu eidamas viską
Dovanokite
jeigu
katrai
inTeisiu Instatymo aprūpini■ Bylos.
visus matau savo mintyje; vietoj jaunos, gražios mergi mainai. Nors tūli žmones gyve
Federal
skaudinau,
mas.
Pirmas Teisiu instatymas
kaip gražus, kaip meilus, pilni nos, kaip asz kad tikėjau; sto na tie patys, bet jie yra persi
IR
Žmonių teises turėti nepalie- Amerikoje buvo priimtas Vir
ra, žila, .sena “boba”.. Pa mainė. O czia, rodosi tik vakar Bet nepravirkdžiau tai žinau,
energijos.
Sri
Banka
yra Narys
O dabar szirdeles gudbai,
eziamybe ypatos, namu, popie- ginijoj 1776 m. kada nauja kon
klausiau ar mane pažysta, at mes draugavome, tik vakar
III.
Federal Deposit Insurance
Sustojo vagonas. Iszlipau ir sake, jog nepažysta. Tada asz linksmai kryksztavome, szia Dainuokite visos linksmai. ru ir kitu dalyku, taipgi laisve stitucija, užimti vieta senoviszCorporation
nuo bereikalingu kratų ir už ko karaliszko skyriaus, buvo
einu ta paczia gatve kuria ėjau pasiaiszkinau, pasakiau varda dien jau jie mane nepažysta!..
Nuejas prie zerkolo ir insite- Dr. T. Tacielauskas griebimu, neprivalo būti laužo svarstoma.
isz laivo iszlipes. Klausau, keli ir pavarde.
vyrai, sustoja prie kampo gat — O, jes! Dabar atmenu... mijas gerai patyriau kad jau
Pirmutinis Lietuviszkas Į ma ir jokis varantas neturi būti Szeszios kitos naujai insteig- Union National Bank
ves, kalbasi Lietuviszkai. Asz Tai ka czia Dievuliau pažysi.. mano veidas persimainęs ir
Dentistas Mahanojuje
I iszduotas kitaip, kaip tik isz tos valstijos irgi priėmė insta KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.
svarbios priežasties, paremtos tymus apsaugot civiliszkas tei
plaukai
permaine
savo
iszvaizPersike!#
in
nauja
vieta
po
adresu
MAHAN OV CITY, PA.
Persimainęs,
jau
senas!.
.
pasinaudojas proga, užklau
30
E.
Mahanoy
St.
Mahanoy
Citv
|
ses. Bet Teisiu Instatymas, priSziurpuliai per mane perejo1 da... Jau asz.senas.
siau.
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ISZ LIETUVOS

liūdna žmogaus likimą, prasedLaikrasztis Per Reidio Ateityje
Szirdingi Linkėjimai
ėjo lig sutemti.Važiuojant namo
arklys pasuko isz kelio ir nuve-į
Del Redystes “Saules!”
— 1939.
že
girtutėlius
kaiminius
in
raisj
■— Linksmu Nauju Metu!
Brangus ir gerbiamas IszPLESZIKAS NUŽUDĖ ŪKI ta. Raiste arklys eme klimp
—■ Menesi s Sausis-January
duotojas “Saules:” -— SiunNINKĄ IR ATVEŽE IN
ti, vežimas užkliuvo ir nei ten,|
yra paszvenstas del garbes Szv.
cziu szirdingiausius linkėjimus
“MAISTA” PARDUOTI
nei atgal. Negirtas arklys iszKūdikio.
Vieszpaties Jėzaus gimimo die
JO ŽĄSIS.
sinere isz pakinktų ir pabėgo o'
—■ Laisnus ant apsivedimo
noje kad jums Dievas laimintu
KaunSs. — Lapkriczio 16 d. du girti kaimynai ramiai sau
iszcme Juozas Stepą na viczius
visuose jusu darbuose, kad
25 metu, isz Shenandorio, su vienas žasu pirklys nuo Virba toliau miegojo; vienas purvyne
jums
suteiktu meiles ramybe ju
pana Franciszka Szimoniute, lio pasamdė vietos gyventoja antras vežime. Po keliu va
su namuose, kad jums Dievas
Juozą Kliuga, kad apie 100 jo landų vienas isz ju nuo szalczio'
21 metu isz Mahanoy City.
duotu
geriausia sveikata kaipo
•— Valdiszkas arielkinis mo žasu atvežtu in Kauna in “Mai nubudo ir be kepures pasileido'
brangiausia turtą. Szirdingia.iper balas pirmo žiburio linkį
nopolius, musu mieste, pardavė sto” fabriką parduoti.
siai linkiu kad sulauktumėte
visokiu gerymu net už tris tuk-, Apie 10 km nuo Marijampo jiesz’koti pagialbos. Pataikei
da kito auksinio jubilejaus.
stanczius doleriu. O kiek tai lės, Ąžuolu Budos miszke kaž in Makavecko sodyba, kur bu-'
Taipgi linkiu linksmu szvenparduota po visa Pennsylva koks pleszi'kas Kliuga užpuolė vo szermenys. Žmones pamate
bziu visai “Saules” redystei.
ir basliu ji užmusze.
visa purvina kaimyną iszsinia ?
Su
sziuom laiszku prisiuneziu
— Szi menesi pripuola su Užmuszta Kliuga pleszikas skuibino jieszkoti antrojo. Ketaipgi užmokesti už laikraszti
kaktuves gimimo Lietuviu po paslėpė sniėgtvoreje o pats in- jliasdeszimts vyru apsukę visa
ant visu metu. Pasilieku su
sedo in vežimą ir atveže in raista surado vežimą, bet an
eto Krist. Donelaiczio, kuris gi
szirdingais
linkėjimais ir ant
“Maista” žąsis parduoti. At tro kaimyno ten nerado. Tik
mė 1 diena Sausio 1714 mete.
Nauju Metu, jusu skaitytoja,
Taipgi pripuola sukaktuves vežęs žąsis pleszikas “Maiste” vėliau pasisekė ji surasti misz
Pirmutinis laikrasztis iszdudtas per aparata reidio buvo atspausdintas ana diena per
Ona
Bulava, isz Philadelphia.
Lietuvos padalinimo, 3 diena pardavė užkurias gavo per 755 ke bebludijan't, nes atbudęs ir pagialba St. Louis Dispatch-Post. Atspausdintass lapas laikraszczio likos indetas in tam
Nuo Redaktoriaus: — Ir mes
Lt. Gavės pinigus vagis dingo o neradęs nei arklio, nei nelaimes
Sausio 1795 mete.
tyczia padirbta aparata kuris atspausdino ji ir siuntė per reidio. Tokiu aparatu buvo insteigjums
vėlinant szirdingu ir Lai
— Petnyczios vakara kokis užmusztojo Kliugo vežimą pa draugo, nuėjo savais keliais. ta 15 vietose ir davė pasekminga iszbandyma. Gal ateityje visai nebus laikraszcziu tik žinu mingu Nauju Metu. Acziu už
liko “Maisto” fabriko kieme. Arklys atsirado kita diena, o
tai szmutorius paleido ugnini
jusu linkėjimus ir kad Dievas
Vežimas iszstovejo ligi vaka traukiant vežimą isz dumblo tes aplaikys per reidio.
rignola isz bakso nr. 23 ant ku
jus užlaikytu geroje sveikatoje
rio suvažiavo beveik visi ugna- ro. Vakare buvo atkreiptas dė rado ir purvyne sumintus vež slapstėsi. Nakvodavo rugiuo
jis pas daktara ant rodos. Dak- ir prailgintu jusu gyvasti.
KA RASZO MUSU taras kaip daktaras, pabaladogesei bet ugnies neužtiko. Pali- mesys in palikta vežimą, bet jo tus szventus daiktus.
se arba girrioje. Pereita Lie.po>
savininko
nebuvo. Pradėta aiszcija jeszko tojo szmutoriaus ku
jo ir iszbaladojo sakydamas
menesio viduryje po vienos pa
PILOZOPAS
ris graudinsis už tokias “pa kinti ir sužinota kad vežimo sa PLESZIKAS GAVO DEVY vykusius vagystes jauni pleszikad Žarna labai serga. Tik vie Lincoln’o Veidas Ant
NIS METUS KALĖJIMO.
Appi
Niu
Jir
visiems
mano
nes” kada bus uždarytas kalė vininkas nužudytas.
nas būdas ji gali iszgialbet nuo
kai insigere ir girti būdami,
Pleszikas užmuszes Kliuga
jime. ______ _________
Kaunas., — Kauno apygar mindžioję Terespolio dvaro ru pažystamiems ir tiems kuriu į smerties o tai oszkos pienas ir Milžiniszko Akmens
tyczia per ji ratais pervažiavo,
dos teismas sprendė Juozo Se gius. Dvaro prievaizda juodu nepažystu.
iai turi tiesiog žyst papa nes ki
TRUMPOS ŽINUTES
norėdamas atvaizduoti kad
reikos baudž. byla kaltinamo isz rugiu iszvijo, tai piktada
taip nepagialbes nieko. Žarna
Kliugas suvažinėtas.
Asz mistinu kad daugelis vy
savo
draugo
A.
DomaszeviczBėrlinas.— Vokietija pasirennusipirko oszka ir pabandė bet
riai susimėtė in Terespolio girru vereziau eitu paskui boba in
iaus nužudymu. Liepos men., •ria. Czia pradėjo ginezytis dei
giiieja gvoltu ant apsiginkla
;nieko jam nepagialbejo ir vis
pekla ne kaip in darba. Tas yra
vimo ir užkalbino ana diena 120 SU KRYŽIUM IR SZVEN- 22 d., 1938 m., Terespolio gi ateities programos. Juozas
i serga.
—Pilozopas.
rait.
submarinu. Anglija taipgi TOM ŽVAKĖM GIRTI SU- rnose, Gudžiūnu vals., buvo Sereika sako kad Domaszevi
KLIMPO IN RAISTA.
rastas vyriszkas lavonas. Isz czius kvietęs ji eiti daryti Kaip tik pradedi mislyt apie
ginkluojasi karsztai.
Pieninis Raketieris
Silver City, Nevada. — Al.
Alytaus apskr., Buriszkiu pirsztu nuospaudu buvo nusta nauju pleszimu, o Sereika atsi save tai žmones tave vadina
Patterson, anglekasis, likos už kaime, mirė Juozo Makaviecko tyta, kad tai yra A. Domase- kalbinėjęs, norejes ta amata mandralium. O kaip mistini
griautas 400 pėdu po žeme. Jo sūnūs. Tėvas ipaprasže dii kai viezius. Tiriant nužudymo ap mesti, su Domaszeviczium apie ka kita, ta vis inpulsi m
draugai dirba diena ir nakti mynus nuvažiuot in Pivasziun- linkybes paaiszkejo, kad už- skirtis. Domasževiczius tada iriubeli su savo boba arba su
kad nelaimingaji iszgialbet.
nus pas kleboną parvežti kry musztasis Domaszeviczius su tares, kad juo du tik mirtis ’ga vyru svetimos bobos. Vienaip
Winnipeg, Kanada. — Mrs. žių, kamža ir už 10 litu žvakių. Sereika abudu buvo Kalnaber linti atskirti, juo labiau, kad negerai o kitaip da arsziau.
Lyle Robson ir jos penki vai Atlikę reikalus kaimynai užsu žėje, o isz ten iszeje Kėdainių Domaszevicziu's bijojęs iszdakai sudege ant smert degan- ko restoranan suiszilti ir ten, apskrity pleszikavo. Palicijos vimo, jis in'tares, kad Sereika Laimingiausia diena kada ei
eziam name. Tėvas ir du kiti beminėdami velioni,xap tardami juodu buvo Jieszkomi, tai sūigrižes in Kauna galis ji isz- ni prie altoriaus. Kaip eini žmo
vaikai iszbego in laika isz deduoti. Girrioje jauni pleszikai gau in bažnyczia su savo myli
ga'nczio namo.
Galima suprasti kaip milžipradėjo bartis paskui vienas ma tai darai visokius planus o
Nazei Renka Aukas Del Vargszu
kaip
apsivedi
ir
nori
tuos
pia

Philadelphia. — Franas Ganiszkas
yra szitas veidas pre
in kita atstatė pistoletus. Serei
nus
užvesti
tai
persitikrinsi
liriski, 83 metu, iszszoko per
zidento Lincolno, prie kurio
ka teisinas, jog jis bijodamas,
kad
turėjai
dideli
misteik.
Įauga nuo treezio laipsnio savo
stovi
du darbininkai. Tasai pa
kad Domaszeviczius jo nenunamo ir likos mirtinai sužeis
veikslas iszkaltas isz vieno
szautu, pirmas paleidęs szuvi.
tas. Gyveno ant 509 Ryers,
Daugelis
Amerikoniszku
baakmens
yra vienas tarpe trijų
Domaszevicziui Sereika patai
goeziu
važiuoja
in
Juropa
ant!
Cheltenham Village.
kitu paveikslu kurie randasi
kė in galva ir in kakta ir su
Įvekeiszinu
ir
gud
taims
o
JuroMoru
“1 Rushmore tautiszkam
žeistasis tuojaus mirė. Už
C. F. RĖKLAITIS
park netoli Rapid City, South
muszta Domaiszevicziu Sereika 'piecziai atvažiuoja in JameriMahanojau* Icztikimiacaia Graboriut
ka
jeszkoti
doleriu,
funi
ar
ne
?
Dal
.»ioje. Akmuo randasi 2,500
iszrenge iszkrauste kiszenes, ir
ii Gabiausia* Bakamuotoja* i>
vedu nuo žemes.
atvežęs in Kauna, jo drabužius
Geriausia Ambulance
Visiems
trubeliams
kokius
Szitas
katukas
taip
priprato
patarnavimas « z i o J
senojoj rinkoj pardavė o pini
apeLnkeje.
Bile ko
gus pragėrė. Kauno apygar panesza ženoeziai vyrai tai ta prie pienio, kuris pristato pie
kiam laike; diena ar
TRASKAUSKAS
naktį. Visada turi pil
dos teismas Sereika pripažino me kalta Jeva. Tas lepsze Ado ną del žmonių, kad užsikabina I LIETUVISZKAS GRABORIUS
na pasirinkimą metakaltu ir nubaudė 9 metais .sun mas ir prie to prisidėjo nes kam ant jo gurbo kada ateina pie
liszku ir kieto medžio
kiųjų darbu kalėjimo; kaip ne- jisai -suvalgė obuoli kuri jam nius ir buna nunesztas namo.
Grabu.
Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
pilnamecziui viena trecziadali J e vu t e davė“? Ar-gi negalėjo
ANT PARDAVIMO.
sia mada ir mokslą.
sau nuskint figa kuri butu bu
bausmes numusze.
Namas
po Nr. 533 W. Maha
rns daug gardesne? Tegul velTuriu pagialbininke
Laidoja kunua numirėlius. Pasam
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
moterems. Prieinamos
BURTININKE ISZGIALBE- nei paima su tokiu protu!
do automobilius del Laidotuvių,
prekes.
jaus prie Lietuviszkos bažny- Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
Propagandos ministeris Juozas Goebbels, su savo pagialJO MERGINOS GYVASTĮ.
DU OFISAI:
(
’Viena roza mano kūmas Anuf- ezios. Parsiduoda pigiai.
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. St bininkais, renka aukas ant suszelpimo vargszu Berline, Vo
Marijampole. — Pas viena l as Žarna balsei apsirgo. Nuėjo Kreiokities in “Saules” ofisą 920 W. Centre St., Mahanoy City
J
Bell Telefonas 149
kietijoj, pagal kasmetini paprotį suszelpti tuos kurie kenezia burtininke atėjo nusivylusi
TAMAQUA. PA., 439 Willing Stro*
varga per Kalėdų szventes.
Wall Talftfonna
mergina ir paprasze jai nu vai-
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Žydu Vaikai Bus Priimti Per Anglikus

ažyti kortas. Ji pasipasakojo
jog ja pamėtės mylimasis ir
isztraukusi parode acto asencijos bonkute, kuria esanti pa.siruoszusi iszgerti. Kortu dė
stytoja merginai iszpranaszavo
dideliu pasisekimu. Mergina
klausėsi pranaszes žodžiu ir
linksma iszejo namo. Acto ji
jau nebegero.

Kaip Iszrodo “Golden Gate” Paroda Lyg Sziai Dienai San Franciske

—• Geriausias laikas užbėg
ti barniui yra d; -.zimts sekun
dų priesz pradejima visokiu
barniu.

— Nesiranda didesniu tur
tu ant svieto kaip sveikas kū
nas, o nėra didesnes ramybes
kaip rami szirdi's.

i
Du szimtai Žydiszku vaiku, kurie pribuvo isz Vokietijos in Harwich, Anglija, bus priiniti per Anglikus ant iszauklejimo nes ju tėvai mirė arba nusižudė per persekiojimą Vokiszku nazistu. Vaikai turi nuo 12 lyg 17 metu. Matyt kad džiaugėsi kad turės didesne laisve
ne kaip turėjo Vokietijoj.

o

—i Darbas nepailsina muš,
teip kaip rūpestis apie dalyka,
kuris gal ateiti ir kurio nesu
laukiame.

Sztai kiek pastatyta lyg sziai dienai Golden Gate International Paroda kuri atsidarys
1939 mete ant Treasure Salos aitimoje San Francisko, Kalifornijoj. Vidurije stovi boksztas
kuri praminė “Saules Boksztas.” Pasažierius ant tosios iszkiimes gabens pervažai isz San,
Francisko ant parodos.

