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ISZ VARGINGOS GRINCZELES IN PALOCIU; BOBUTE
PALIKO JAM TURTĄ.
PACZIULE GYVENO SU KI
Glassport, Wash. — Kenneth
TU O JISAI BUVO PAS JUOS
UŽ BURDINGIERIU; SU- Coleman, darbininkas ezionaitiniam fabrike, sziomis dieno
DŽIA JUOS SUTAIKĖ.
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Popiežius Pijus XI Mirė Praeita Petnyczia
--- T---

Sulaukės 81 metu amžiaus. Popiežium buvo
mis rengėsi kraustytis isz savo
Chicago. — Antanas Kabu- mažos grinczeles su savo pa- 17 metu. Valdytojas 400 milijonu Kataliku

•

U. S. A.

50 METAS

Inszventintas ant kunigo 1879 mete, mylėjo daug vaikszczioti po kalnus.
. ‘
Buvo Popiežiaus siuntiniu in
Lenkija 1919 mete.
Pasiliko kardinolu Juniaus
16, 1921 mete, būdamas arki
vyskupu Milano. Iszrinktas
Popiežium Februariaus 6, 1922
mete ir buvo pirmutiniu popie
žium kuris aplaike laisve ap
leisti 'Ryma kada panorėjo. Bu
vo tai 1929 mete ir tai pirma
karta in laika 60 metu apleido
Ryma nes priesz tai Italija lai
ke Popiežius kaipo nelaisvius
ir buvo jiems uždrausta apleis
ti savo gyvenimus.
Popiežius Pijus XI-tas invede beisbole, reidio ir kitus Žai
dimus Vatikane. Iszdalino dau
gybe vyno isz Popiežiszku skie
pu del visokiu ligonbucziu.1 •
Pirma karta pavojingai ap
sirgo Decemberio 5, 1936 bet
pasveiko. Antru kartu apsirgo
szirdies liga Novemberio -25,
1938. Mirė Februariaus 10, 1939 mete.
Du szimtai žmonių praėjo
pro graba mirusio Popiežiaus,
buvo tai turezei ir vargszai isz
visokio luomo gyvenimo kurie
paskutini karta dirstelėjo ant
mylimo bažnyczios tėvo ir ganytojaus savo milijonu aveliu.
Laidotuves atsibus Utarninko vakara vietoje Seredos kaip
isz pradžių buvo apgarsinta. Ih
miestą suvažiuoja tukstaticžiai
žmonių isz visu daliu svieto da
lyvauti laidotuvėse. Karalei,
ambasadorei, kardinolai, pre
zidentai ir kitos žymios ypatos
jau pribuvo in Ryma.
- L-

szevski, likos aresztavotas už czia ir asztuoniais vaikais in
girtuoklysta
o gal tame prie puiku murini narna užmiestyje
ATLANKYT SAVO
žastis buvo isz dideles rupes- kur gyvena visi turtingesni
BOBUTE.
ties. Motere ji paliepė areszta-' žmones. Coleman ap'laike dideli
Wilmington, Del. — Penkio voti, kuri save vadino Juzefina turtą po mireziai savo bobutes,
likos metu James Monneson isz- Ogozalek. Magistratas tyrinė Isabel Stires, isz Kalifornijos,
ejo isz czionais ana diena peks- damas už ka toji motere skun kuri jam paliko apie du milijo
czia in Farrel, N. J., tolumo 60 džia taji vyra, dažinojo nepa nus doleriu ir penkis tukstanmyliu (kad atlankyti savo ser- prasta szeimyniszka maiszati czias akeriu žemes. Žmogelis
ganczia bobute, Mrs. Orvila tosios poreles.
buvo prastas darbininkas ir ne
Pasirodė buk prasiminusi nesapnavo taip gausios dova
Hotchins.
Nemažai nusistebėjo szeimy- poniute Kobuszevskiene aplei-l nos nuo bobutes kuria labai
na kada vaikas pabaladojo in do savo tikra vyra, Joną Zurav-į mylėjo ir guodojo. Bobute pa
duris nes buvo labai pailsės ir ski, isz Gary, gyvendama su liko seseri kuri apsigyvens pas
alkanas nes ėjo peksczias be Antanu per asztuonis metus ir Colemanus nes taip pažymėta
veik tris dienas. Kada jo szei- savo 17 metu sunum, iszvažiuo- bobutes testamente.
myna užklausė del ko taip pa dama su juom in Chicaga.
dare, vaikas atsake stacziai: In trumpa laika po tam atva KO ASZTUNTOS MOTERES.
“Girdėjau nuo tėvo kad mano žiavo jos vyras in Chicaga, su- TURI 102 METUS IR JESZbobute labai serga ir maniau jeszkojo savo pabėgusia mote E1 Paso, Tex. — Juan Toreo,
kad asz jai busiu reikalingas.” rėlė, atėjo pas ja ir padare ta, senas Meksikonas, turintis apie
Tik du sykiu gavo pavežyt ka mane už geriausia, apsigy 102 metus amžiaus, jeszko per
nuo automobilistu laike tos vendamas pas ja, kaipo jos bur- siskyrimo nuo savo septintos
dingierius ir dabar vaktu'oja paezios kad ji pamėtė tuojaus
keliones.
narna kada pacziule su prielai- po vinezevoniai pergyvenda
uiniu iszeina in miestą arba ei mas su ja tiktai viena sanvaiMOTERĖLES, JEIGU TURĖ na ant kru tarauju paveikslu. te. Keturios jo moteres mirė o
SITE GERA VYRA TAI
Jo motere susilaukė du vaikus trys ji pamote. Senukas sako
ILGAI GYVENSITE.
su prielaidiniu kurie jau turi kad surastu sau asztunta mote■Glynden, W. Va. — Louisa po 4 ir 6 metus.
re tai su ja apsipaeziuotu da
Barroll, kuriai ana diena suka
Magistratas- Anderson nu karta ir bandyto pradėti gyve
ko 102 metai amžiaus, taja die baudė Ogozaleka ant penkių nimą isz naujo...
na apreiszke savo draugėms metu kalėjimo o moterei palie Dayton, Ohio. — Juozas Valdel ko yra dėkinga už savo il pė gyventi su savo vyru o jeigu lett, 92 metu amžiaus žmogelis,
ga amžių o tai del to kad “tu to neiszpildys tai ir ja uždarys jeszko sau patogios balta-plaurėjo gera vyra.”
kalėjime už svetimvyravima ir kes merginos ar moteres kuri
Apreiszke ji kad netroszko il pametimą savo tikro vyro. — sutiktu už ji teketi. Senukas ne
go amžiaus nes geide numirti Ar-gi randasi didesnis asilas žiūri kokia ji butu tik kad tu
jauna bet yra dėkinga Dievui už taji vyra? O gal ant svieto rėtu užtektinai pinigu ant pra
TRUMPOS ŽINUTES
kad jai pavėlino dagyventi yra daug panasziu jam!
gyvenimo ir jo užlaikymo.
—I. .1 | .
,
taip puikaus amžiaus.
Harrisburg, Pa. —. Darbo
DVYNUKAI GIMĖ 5 DIENAS
Ponia Barroll yra nasžle po
administratorius apreiszke buk
GAUSEI APDOVANOTA UŽ
ATSKYRIUM.
vyrui kuris buvo perdetiniu gein tris menesius: Apriliaus, M(>TEISINGA DARBA.
ležkdlio Virginia Central per
Kansas City, Mo. — Mrs. Mi
jaus
ir Juniaus, bus prasžalinta
daugeli metu ir pirmininku te- New York. — Suvirszum 30 lo McDonnell pagimdė czionainuo valdiszku darbu daugiau
naitines bankas per koki tai metu adgal pradėjo dirbti už tineje ligonbuteje dvynukus isz Praeita Petnyczia Visas Visas Katalikiszkos bažny- Isz Amerikos iszplauke ketu kaip szimtas tukstaneziu • dar
laika. — O gal vyras buvo per gizeli jauna's vyrukas Roy kuriu antras gimė in laika pen Svietas Nulindo Jo Mir- ežios po visa svietą apgailes ri kardinolai in Ryma prigial- bininku Pennsylvanijoj. - ,
geras kad greicziau mirė už sa Wyncote, aptiekoje Harry kių dienu arba in 120 valandų
taus mirti Popiežiaus per "30 bet iszrinkti nauja valdytoja
Downs, kuris tada atvažiavo vėliaus už pirma. Kožnas isz czia; Kardinolai Prie
vo pacziule.
dienu ant ženklo gailės ir lai Katalikiszkos bažnyczios o tie Juno, Alaska. — Laike smar
isz artimo- miestelio Franklyn. dvynuku svėrė po keturis sva
ji yra: O’Connell isz Bostono, kios viesulos pasažierinis erakys už ji Miszias.
Mirsztanczio
14 ŽMONIŲ ŽUVO SNIEGI Tarp locnininko ir vaikino ki rus. Tėvas kada dagirdo kad
Popiežius paliko tik viena Mundelein isz Chicagos ir Dau planas lėkdamas isz czionais
lo
didelis
prieteliszkumas
ir
NĖJE VIESULOJE
yra tėvu dvynuku apalpo ligon BAŽNYCZIOS APGAILES seseri Donna Camilla, kuri gy- gherty isz Philadelphijos. Rin- žuvo tarp staeziu ■ kalnu. Kiti
tęsęsi
lyg
locnininko
mirties.
VAKARUOSE.
buteje. Sziaip dvynukai ir mo
veno artimam kliosztoryje irikima's naujo Popiežiaus prasi- eroplanai iszleke jo jeszkoti.
TAUS PER 30 DIENU.
Po mireziai locnininko, nema tina sveiki.
Johannesburg, Afrika, -ri*
atlankydavo savo broli beveik des 25-ta d. Februariaus.
'Chicago. — Per smarkia snie žai nusistebėjo Roy kada jam
RYMAS, Italija.—10 Vasario. kožna sanvaite o ypatingai Ne- Popiežius buvo valdytojum Per smarkius ir tankius lietus
gine viesulą kuri užėjo dauge advokatas perskaitė testamen
Praeita Petnyczios ryta visas deliomis kada tai gimines susi Amerikoje ant 21,451,460 Kata Rhodesoje ir nekuriose dalyse
li ose vietose Vakaruose, žuvo ta mirusio kuris paliko visa sa “NUBAUSK SŪNELI SU
svietas nuliūdo mirezia Popie rinkdavo ant pasikalbėjimo'. liku, 3 kardinolu, 16 arkivys Afrikos, tvanai padare daug
14 žmonių. Nėra 'ženklo kad vo turtą vertes 36 tukstaneziu PAIPA O JEIGU TĖVAS
žiaus Pijuso XI-to, in penkes Mirusis vadinosi (kardinolas kupu, 112 vyskupu ir 32,668 ku bledes ir apie 130 žmonių žuvo
NEPRIGIALBES TAI
sniegas tuoj paliautu kristi ir doleriu del savo isztikimo dar
dienas priesz apvaikszczio- Ratti po tėvui.
per vandeni.
’ •
DUOK IR JAM.”
nigu.
szaltis vis didinasi daugiau ku bininko. Downs buvo nevedes
jima savo 17-tu sukaktuviu Tuom-laikiniu valdytojum
ris padare daug vargo žmo- ir neturėjo jokiu artimu gimi Cleveland, Ohio. — “Pasirū
Po jo valdyba Amerikoje Brighton, Anglija. — Angnuo kada pasiliko popiežium. Katalikiszkos bažnyczios yra
pink kur szmoteli gumines painiems ir bledes. Kaip kur visi niu.
taipgi radosi 18,423 bažnyczios, liszkas eroplanas kuriame ra
Lavonas likos paszarvotas Szv. kardinolas Pacelli (kuris atliks
pos ir duok šuneliui kiek tik in
kaimelei yra užpustyti per snie
206 seminarijos su 15,984 stu dosi keturi pasažierei žuvo ka
Petro Katedroje kur ji gales visokius reikalus pakol bus isz
ji tilps, o jeigu tave vela kada
gą ir žmones negali iszvažiuoti.
dentais, 193 kolegijos del vyru, da eroplanas trenkė in narna
matyt milijonai žmonių kurie rinktas naujas Popiežius. Pa
APSIPACZIAVO
SU
Tukstancziai automobiliu bu
jis pavadys “kreize” ir jeigu
676 akademijos del mergaieziu, kuris vėliaus užsidegė ir jame
suvažiuos isz visu daliu svieto, celli turi 62 metus. Kada bus
SAVO
PODUKTE.
vo priversti sustoti ir turėjo ne
tavo vyras neprigialbes nubau
1,306 augsztesnes mokyklos in sudege motina su dviems vai
atiduoti jam paskutine garbe iszrinktas naujas Popiežius,
mažai bėdos įsujeszkoti sau Ironwood, Mich. — Terrence sti sūneli, tai užduok ir jam ke
kurias laikosi 410,001 studen kais.
kaipo valdytojum 400 milijonu žiedas kuri nesziojo gyvas Po
Keith, 30 metu, norints turi pa- lis ypus per peczius.”
prieglaudos pas farmerius.
tai, 326 prieglaudos del sieraKataliku po visa 'svietą. Laido piežius bus perlaužtas pusiau,
ezia ir kelis vaikus ir po-vai- Takia tai rodą davė czionaituku su 39,545 vaikais, 168 na
PAAUKAVO GYVASTĮ UŽ kius, apsipaeziavo su savo 18 tinis magistratas del Lucijos tuves atsibus 15-ta diena, Se- peczetis iszimta ir bus indeta mai del senu žmonių ir 684 li- Rusijoj sziadien randasi su
redoje, su didėlėms iszkilmems in nauja žiedą kuri padirbs del
SAVO 20-ta KŪDIKI.
metu podukte ir su ja gyveno Shultes, kad nubaustu nepa
gonbutes. Mete 1938 pristojo virszum trys szimtai specialiszir bažnytinėms apeigoms.
naujo
Popiežiaus.
Syracuse, N. C. — Pagim drauge tam paežiam name su klusnu 16 metu sūneli kurio tė
prie Katalikiszkos bažnyczios ku kamisiju kurios prižiūri gy
džius savo 20-ta kūdiki, czio- jos motina per keliolika mene vas visai apie ji nesirūpino. Sū Mirusis Popiežius sirgo kelis Girdėt kad naujas Popiežius Amerikoj net 62,696 atsivertu- venimą vaiku nefe lyg sziam lai
kui nuo pradžios metu, 30 tuks
naitineje ligonbuteje, Mrs. Al siu nežinant apie tai kaimy nelis iszgirdes toki paliepima kartus pavojingai bet daktarai bus Italiszko gimimo, kaip tai sieji nuo Protestonizmo.
tancziai vaiku turėjo stoti
ma Witchfield, 44 metu motere nams. Ant galo kaimynai dasi- magistrato, prižadėjo klausyt ji iszgialbejo nuo mirties, bet visados buvo. Nuo pirmutinio
Trumpas
Apraszymas
Isz
priesz
sudžia už visokius pra
Popiežiaus,
Szv.
Petro,
buvo
farmerio, mirė po pagimdymui prato visko, pranesze apie tai motinos ir daugiau ja nevadint szi karta pavojinga liga ji pa
Gyvenimo
Popiežiaus.
sižengimus o 12 tukstancziai
kūdikio kuri buvo dukrele. Isz palicijai kuri nelaba patėvi už “kreizi. ” Tėvas, bijodamas guldė ant gero ir mire in trum 261 Popiežei isz kuriu 38 buvo
isz
ju likos aresztavoti už'va
Mirusis
Popiežius
vadinosi
ne
Italai
bet
per
paskutinius
tojo skaitliaus vaiku randasi arė kalėjime. Laike perklausi- kad ir jam gausis in kaili su pa laika. Milžiniszkas varpas
gyvi. 14 ir visi randasi namie. nejimo, pirma jo pati nestojo paipa nuo pacziules, prižadėjo Szv. Petro Katedroje apreiszke 400 metu nebuvo kitokio Po Achille Ratti, buvo sunum dar gystes, užpuolimus net ir .ža
Vyriauses sūnūs turi 22 metus. sude. Badai motina pritarė tam jai jog kada prireiks tai užduos mirti Popiežiaus po tam 600 piežiaus kaip tik Italai. Mete bininko szilku dirbtuvėje, mo dinsiąs. Užduotis tuju kamisi
Motina palaidojo drauge su mi- apsivedimui ir nieko sau isz to šuneliui per sėdynė su paipa varpu Ryme paantrino gailės 1522 buvo Popiežium Adrianas kinosi gerai ir greitai pastojo ju yra iszrasti būda ir užbaigti
darbelius nepibjaoiecziu
* skambejima milžiniszko varpo. VI-tas, 'kuris buvo Holanderiu. žymiu vyruku,
nedare.
.
jeigu jos neklausys.
yusiu: kūdikiu vienam kape.
•
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tas kelmo! Užsigeidė kepto ri
I atskirt teisybe nuo melagystes. |
NEDORA
PA
TĖVIO
BAISI
diko, kad jau ir butu. Nepasių
(Tiki nežiūrint ant nieko in tei
si!
TARNAITE
singumą vyru kurie jas prikal
KLAIDA
— Kokia tu, Darata!
binėja ant pabėgimo isz namu,
NUTRUCINO SAVO GASPANORĖJO
NUŽUDYTI
SAVO
neatsimindamos ir nesuprasda-1 ADGAIVINO
Keliolika metu atgal jie visi — Tylėk! — suszuko. — Ąsz
DINE;
VYRAS
APSIPAGeriausi dalykai žmogaus^ gy |m03 fcokis bus ju gyvenimas po
BROLIUKĄ PO-SUNIUS; NUŽUDĖ
sziltus vasaros vakarus praleis ir taip darbais užsivertusi.
venime yra: Teisingysta ir Mie- szliubui. Tiki iii “ unariszkas”
CZIAVO SU JA.
SAVO TIKRA SUNU.
davo ant trepu. Ne viena mer — O varge! — tarė vyras.—
laszirdyste. Du arsziausi yra: melagystes apie kokias apraLeksztes neplautos, szauksztai
Sukovo, Russija.,—- Pas Gas- ga nėra taip norėjusi vyro kaip
Užvydejimas ir Arielka. Tuos szineja apgavikai apie patoges SESUTE LABAI GRAUDIN Krokava, Lenk.,— Steponas
neapsakomai troszko iszteketi apskretę, lova neklota, asla nedu paskutinius geriausia iszro- mergaites kurios pabėgo isz na OSI KAD JOSIOS BRO Rudlovskis, naszlys, tėvas ke padorius Kuroloff, tarnavo 19
szluota. Tikra darbininke!
Darata.
do Scott Wortmann, farmeris mu in krutamuju paveikslu mo LIUKAS MIRĖ—ADGAI turių suaugusiu dukrelių ir metu mergina Soja Sladok.
— Isz kur.žinai, kad taip be — Ve, ve! — suszuko. — Ir
isz Nebraskos, ka tai uzvydeji kyklas, kurios susipažino su VINO JI NEPAPRASTU vieno sunauS, apsipaeziavo an Mergina nuo kokio tai laiko
galo gerai isztekejusiai? — pa bambės, lyg velnes. Tai nusibo
BUDU.
mas ir arielka padaro. Jis gere milijoniereis, apsivedė ir isztru syk su naszlia Karolina So- insimylejo in gaspadoriu, ir vi
dai tu man, tu susivėlęs kerpleklausė Tadas.
daug arielkos po tam būdamas plauke ant saldžios svodbines
piecha, kuri gyveno lomiam na sokiais budais kasė duobeles
Kapuvar,’ (Venlgrai.,— Asf?.— O Tadai, Tadai! — tarė sza!
me, su dviems sunais. Isz pra savo gaspadinei, kad suardyt
apsvaigintas nužudė savo mo keliones ant auksinio laivo, —
Vyras supyko ir iszejo. Ga
tuoniu metu mergaite Ilaila
ju szeiminiszka gyvenimą. Ant Darata. Mano teta senmergavo
džių
viskas
ėjo
szeip
teip,
bet
tore.
vės
tokia tarka, kuri visa laika
bet isztikruju tai ant laivo pra Ha tvan kaimelije Subofica, la
ir ji per visa amžių jautėsi ne
Tasai žmogus neturėjo ma pulties, sarmatos, paleistuvys
nepoilgam prasidėjo kilt nesu galo pasinaudodama isz ligos
ji tarkuoja ir tarkuoja — trau
pradėjusi gyventi.
bai nudžiugo kada garnys at-Į
pratimai teip tosios szeimynos. gaspadines, inpyle truciznos in
žiausios priežasties būtie už- tes ir mirties kur už tvoros.
nesze jai maža broliuką, kuri-1
— Gal ir taip — pridėjo Ta kia jis in smukle kad paskanvydus savo moterei, pagal kai Taip tai szeszioliktas metas
Po kokiam tai laikui motete gyduoles. Po sunkiu kaneziu
das. — Bet tai yra paprastas <lyt ta visa kartumą. Užsigėręs
sai buvo labai silpnas o kad
mynu pripažinimą. Jo nelai mergaites amžiuje yra pavojinapsirgo ant vėžio ir likos nu per kėlės dienas gaspadine mi
daktaras gyveno laibai toli nuo
mergų karsztis. Mergos turi pe jis nuėjo in kliuba, prisėdo suminga pati turėjo asztuonis giauses. Laimingos yra tosios
vežta in ligonbute. Vyras tu re. Gailestis vyro buvo neiszreklių visztu ypatybe. Užėjo loszt kiksą. Nerupi dabar jam
miesto, 'bobute stengėsi mažiu
vaikus. Vyras gere daugiau po mergaites kurios daeja “pus
rėjo lengvesni gyvenimą. Da pasakyta kuris per koki tai
karsztis tai kvaksi ir jeszko nei karkamuliai.
tam užprovino po kelis kartus galviu metu” turi iszmintin- lei! užlaikyti prie gyvasties, bar maustė kokiu budu gales laika negalėjo įsusiramyt. O
Bet nelaime.
revolveri isz kurio paleido in gas ir mylinczias motinas, ku bet vaikutis dagyveno lyg dvy atsikratyti nuo po-suniu. Nu- kad Soja žinojo visa gaspado- gusztos o kai karsztis pereina, Pamate tarpduryje savo pa
mesk ant kiausziniu — ji kamotėre asztuoniolika szuviu. rios dažiuri ir veda ant kelio liktos dienos ii’ staiga! mirė. taszino stora lazda su kuria ke ryste, vyras nutarė apsipadaszkuodama bėgs sau szaliu. ezia. Stovi taukuotu pilvu pik
Kada palicija atvažiavo ža dorybes savo auganczias duk Lavonėlis likos paguldytas ant tino nužudyti po-sunius. Atė cziiuot su ja. In szeszis mene
Darata susiraukė, staiga at ta ragana ir szaukia:
dintojų suimti, tasai užsidenge reles ir apgina jas nuo visokiu paduszkos. Vietines bažny- jo naktis, kada Ipo-suniai užmi sius po palaidojimui paezios,
sikėlė ir nubėgo in virszu. Ba- — Ar neeisi namo tu kerpleczios varpai suskambėjo del
Kuroloff
’
as
nuvede
Soja
prie
save su dviems vaikais szauk- nelaimiu ir “svietiszku žaban
go, pradėjo savo darba. Sunki
sza?
gariene tarė:
ženklo, kad kas folds kaime mi
damas in palicija kad in ji ne- gų.
laz(da pirmiausia puolė ant gal altoriaus. Jauna motere in ko — Teisybe, Tadai! Asz kelis — O kas? — atsiliepė jis. —
re, kad gyventojai galėtu at
szautu. Su kita rana laike bonvos vyresnio po-sunio, antru ki tai laika pradėjo nerimaut, syk patemijau kad ji su tuom Ar paneziakos užsidegė?
' ---- ::---- Z'
lankyti
nebaszninka. Ta nakti
ka arielkos ir da daugiau gere.
sykiu puolė ant kito, bet tuom ir sanžine jai nedavinėjo ra raudona nosių iszeina vakare.
— Tu da sznekesi, tu kerplesesute negalėjo užmigti, kada
Bet toji guzule prigialbejo pa- Daktaras Suvaroff, Szvediszkartu pa-tevis papilde baisia mybe, už jos nelaba darba, ant — Neparodyk! — tarė Ta sza!
visi nuėjo ant pasilsio, mažįugalo prisipažino vyrui ka pa
licijai. Kada farmeris buvo ge kas žinunas atnaujinimo žmo
lele sesute prisiartino prie gu- klaida, vietoje kirsti antram dare, kad tai isz jos 1 priežas das. — Lyg ežia seniai pamate Kėdės pradėjo pyszket. Ne
rai užsigėręs ir pasiūlė bunka gaus sveikatos, kalbėjo czio
tik Jackus bet ir visi kazirninlinczio broliuko ir pradėjo po-suniiui, tai kirto savo tikram ties jo motere mirė. Vyras laikrasztyje pajeszkojima mer
savo kaimynui, palicija szoko nais ant daktaru suvažiavimo
kai spruko per duris. Jackus
kutenti kojele, kaip tai buvo kiniui per galva, užmuiszdamas taip persieme tuomi kad pa- gos. Iszsipirko tikieta ir dūme
ant jo ir ji supancziojo.
kokiu budu galima prailgiu
dui
bėgt bet ne namo. Prisigėrė
papratus, kada broliukas buvo ji ant vietos. Antras posūnis siuto ant savo jaunos pacziules pas ta vyra teket bet tas vyras
nuejas in smukle ir, kaip jau
žmogiszka gyvenimą ant 150
gyvas. Po keliu minutu stai iszbego laukan szaukdamas pa- atėmė jai gyvasti ir pats sau perdaug staiga panorėjo vaini
Ar žinote kad szeszioliktas metu. Tik viena karta galima
jis buvo pilnas, tai krepesiojo
gialbos. Palicija adbegus, sukėli atimt tai parbirzge.
metas amžiaus yra pavojin- naudoti jo vaistus. Atnaujino ga! lavonėlis pradėjo judintis, riszo |pa-tevi ir nuveže in ka atėmė gyvasti. Ant rytojaus
Galu gale Daratai pasisekė namo paezia muszti. Bet vargmergaite pradėjo rėkti, smauk
kaimynai
surado
lavonus.
giauses del merginu ?
jis jau suvirszum septynis szimlėjimą.
prisiplakt prie Jackaus. Ji net szas apsiriko. Ji ji parsigriove.
Dvylika tukstancziu mergai- tus žmonių kurie naudodami jo dama: “Mano broliukas aitgyapsvaigo isz džiaugsmo. Ji ne Musze, pesze, kojomis spardė ir
cziu czionais Amerikoj ir Euro vaistus pasijuto kaip žmogus jo!” Ant'to riksmo atbėgo tė PADĖJO LAVONA KŪDI ARKLYS STOJO APGINIME
galėjo suprast ar saldus sap kaltūnus rove. Ryte atsikėlęs
MOTERES.
poj pabėgo isz teviszku namu turintis 40 metu, norints jau vas, motina ir kiti narei szei- KIO PRIE DURIU SAVO
jis jautėsi “kai sudaužytas.”
London, Anglija.,— Roy An. nas, ar isztikruju ji ruosziasi Namie pragaras virė. Darata
praeita meta isz kuriu didesne turėjo suvirszum 70 metu am mynos, kurie mane, kad ju du
MYLIMO.
iszteket. Juk tai laime kuri iki
krele iszejo isz proto, bet kada
dalis vos pabaigė szeszioliktus žiaus.
Krokava, Lenk.,— Patogi derson, pragerės visos dienos sziol tik sapne jai tepasitaiky visai užmirszo kad ji taip neap
patys persitikrino, kad vaiku
metus. Tame nėra ko stebėtis.
Mag. Kralszevskiute, 22 metu, uždarbi parejas namo gavo nuo davo pajaust. Jei jai nebūt pa sakomai troszko teket. Iszvede
tis
yra
gyvas,
pagriebė
ji
ir
Szeszioliktas metas yra amžius
per koki tai laika mylėjosi su prisiegeles gerai iszbarti. Vy sitaikė iszteket, tai ji visai ne ta savo kerplesza isz kantry
suvyniojo
in
kaldras,
davė
szilkada mergaite būna nespakai- Vėliausiam numaryje Ru
VI. Penskiu, ir po tosios karsz- ras iszejo in tvaria o paskui butu gyvenusi sziame pasauly bes; jo gyvenimas pasidarė
to
pieno
ir
kūdikis
visiszkai
at

niausia ir neužganadinta — nu siszko laikraszczio “Pravda”,
tos meiles ’ Magduke pagimdė ji motere rėkdama paskui ji. je. Gi abar tai ji bent žinos kas daug baisesnis už paezia mirti.
gavo
savo
pajiegas.
Kada
žmo

bodo jai senoviszki dalykai o randame akyva dokumentą kas
kūdikėli. Jaunikis po užgimi Vyras teip pasiuto ant moteres- tai yra gyvenimas. Reiszkia ar Ir Darata viena syki pamate
nis
susirinko
ant
rytojaus
daly

buna akyvesne naujausios ma kiszasi apsivedimu Tatarake
mui kūdikio daugiau nenorėjo kad pagriebęs szake szoko prie tinasi prie jos sklidina saldy kad jos Jackus ateina visas
vauti
laidotuvesia,
nemažai
dos dalykais. Yra tai laikas ka (Degestan ant Kaukazo) o ku
draugauti su mylima, ir suvi paezios norėdamas ja per bių taure ir ji gers ir svaigs isz perbalęs, dreba o jo akys tokios
nusistebėjo pamate vaikuti gy
da mergaite yra akyva žinoti ris skamba sekancziai:
baisios kokiu ji iki sziol nema
sai apleido nuskriausta ja mer durti, bet tik sužeido jai ran laimes.
va
ir
sveika.
viską ir geidžia žinoti gyveni “Isz priežasties kad nesiran
ka.
Sztai
atsitiko
kas
tokio
tė.
Gi rankoje jis turi kietai ap
gina. Negalėdama muilyti kū
Apsivedė.
mo isžlygas. Ji pati nežino ko da sutarties kas kiszasi pasogo
nepaprasto,
arklys
atsistojo
signiaužęs revolveri.
diki nes neturėjo isz ko, Mag
Reiszkia su tokiu neapsako — Dabar bus galas tau ir
ji nori ir geidžia pabėgti nuo merginoms tekanczioms už vy
ant
užpakaliniu
kojų,
suklup

de nužudė mažiuleli, po tam
mai dideliu noru, su tokiu pasi man!
savo likimo. Geidžia ji permai ro, kas labai nuvargina gyven
indejo in maisza ir nunesze ir damas ant pono. Žveriszkas
nos ir yra pasirengus ant žen tojus, kad nuo vyro nuotakos NARSI MERGAITE padėjo prie namo savo sr.va- vyras prislėgtas per arkli ne ryžimu ėjo prie ko tai didelio, Pyksžt! — ir paleido in ja
brangaus. Ir pateko in ta sep szuvi. Darata-gi suspėjo pakelt
gimo ant uždrausto takelio be tėvai geidžia daug pinigu, kas
džiotojaus ir padėjo ant slerik- galėjo atsikelti, o tuom kart
apmanstymo in kur tasai nau nuvargina da daugiau vargin- NARSI 15 METU DUKRELE szczio. Tarnas namo isz ryto motere iszbego laukan szaūk tinta dangų. Bet, o varge, var ranka ir padengė save alkūne.
jas gyvenimo takas ja vestu.
gesnius vyrus, todėl nutarta DAŽIURETOJAUS MARI surado lavonėli ir nunesze in dama pagialbois ir tokiu budu guži! Apsivylė! Nerado tu insi- Kulka atsimusze in kaula o bo
vaizduotu saldybių.
NES ŽIBINTIES.
ba suriko:
Szeszioliktas metas yra tai kad:
palicijos stoti. Mergina likos arklys iszgialbejo ja nuo bai
Ir
sztai
in
Daratos
pakauszi
sios
mirties.
Nuo
szio
laiko
valdžia
pasky

Tomantiszkiauses amžius del
aresztavota artimam kaimelije
inlindo velnes. Ja apėmė kitas — Jau tu, pasiutėli, mane nurė tam tikra pasega del mergi London, Anglija. — Praeita kur pasislėpė ir likos uždaryta
jaunos mergaites.
geidulys kad pergalei vyra ir szovei!
Ju galvos yra pilnos — sap nu norineziu apsivyruoti. Su- nedele, dažiuretojas marines ži- in kalėjimą. Josios jaunikis
L TRASKAUSKAS ji pamint po savo padu. Jackus Jis inbego in kambarį ir užsi
nu ir pageidimu. Joms nuduo žiedotinis turi mokėti patogiai linties, Mourie Ettlinger, ant teilpgi likos aresztavotas už surakino. Didžiausias lermas. Jis
LIETUVISZKAS GRABORIUS
jai syki tarė:
da kad yra tinkamos del viso merginai 200 rubliu auksu, turi salos Wight, su savo paezia isz- vadžiojiitma merginos.
— Daratyte, Daratelc! Isz- girdi, — atžvangėjo ambulankiu narsunu su kelnėms. Jos duoti dvi paklodes ir dvi pa- įlauke su maža valtele in pasas.
i
virk kukuliu!
sapnuoja tiktai apie kuni- duszkas. Už mergina kuri yra vraszti su reikalais, manydami SURADO SKARBA
—
Ji
negyva!
—
pamanė.
—•
— Anava! —; ji atsiliepė. —
MOLINIAM PUODE
gaikszczius ir paveikslingus nepatogi arba už naszlia, turi sugryžt už keliu valandų.
Velniu pusiauskiliu ar neužsi A! tu, tu tu!
Valentinus. Meldžiasi priesz mokėti pagal sutarti abieju Tuom laik kilo netikėta vet- Stanford, Anglija. — Po
Policija veržiasi pas ji per
Laidoja kunus numirėlius. Pasam
altorių krutamuju paveikslu szaliu bet ne daugiau kaip pir ra kad apie sugryžima nebuvo mireziai Onos Morrison, 80 do automobilius del Laidotuvių, manysi?
duris. Gi jis žino kad jeigu ji
— Daratyte, szirduže! Na,
žvaigždes ir liudija — kad ir mam punkte parodo.”
ne ka kalbėt. Kada naktis atė metu amžiau's, jos anūkai rado Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
aresztuos tai kars. Kam jam
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
jos galėtu pasilikt tokioms ir Ant galo tasai dokumentas jo, dažiuretojas ‘žibinties su ne senam moliniam puode apie 520 W. Centra St., Mahe.noy City lyg tau sunku?
tas viskas? Pukszt! — pasigir
— Vaje, — suszuko. — Prokad galėtu būti stotimis del užsibaigia: “O kad jaunuome kantrumu žiurėjo in szali salos deszimts tukstancziu doleriu
do balsas ir viskas nutilo. Iszgirtuokliu ir valkatų, gialbet ne atsilankanti ant tuju svod- ar žibintis užžibes. Nudžiugo aukse. Kaimynai ir anūkai
policija duris ir rado ji
Gal Pirma Karta Matote Toki “Triksa” lauže
juos nuo prapulties. Apteikine- bu lankei pasigeria ir po tam žmogus labai nes isz tolo davėsi mane kad senuke buvo labai
visa kraujuose.
ja savo meile del tinkamu ir ne szaudosi su baisioms pasek matyt spindulei szviesos mari varginga, nes ubagavo ir mai
Nors Daratai in kaula atsi
tinkamu, užkabinėja ir kalbasi mėms, todėl uždrausta laikyti nes žibinties.
tinosi isz to, ka jai kas paau
musze kulka bet mat, ji girdėjo
su visais: Asz turiu ka toki tokias svodbas po bausmia, iszLengviau atsiduso žmoge kaudavo.
szuvio baisa tai vistiek mane
skiriant
svodbu
isžkeltu
ant
mylėt o tuom mano mylimu ga
lis su paezia. Namie paliko 15
kad ji jau mirs. Pasiszauke ku
li tu būtie tokiu geru kaip ir ki garbes revoliucijos.”
metu dukrele kuri gerai įsupra- NUŽUDĖ SERGANCZIA MO
nigą ir tarė:
tas.
o dažiurejima žibinties ir žino TINA, KAD JA I PALENG— Už viską kalta asz!
VYT KANCZES.
Dūksta paskui vaikinus ir ne
jo kad jeigu žiburys nedegtu
— Užrūstinai Dievą — tarė
žino ka daro, neapsvarsto gerai ■Szventas Povylas yra laiko tai laivai ant mariu susidaužy Stnumberg, Vok.,— Czionaikunigas. — Ar bus gerai kada
parduodamos savo garbia arba mas už didžiausia redaktorių is tu ant uolu. Mergaite daugeli tinei gyventojai labai sujudo
Dievo teismo dienoje isztars
“nekalta vainiką” už puodą torijoj .svieto. Jo raszymai in kartu eidavo ant bokszto pri- per žudinsta senos gyventojos
tau Dievas: “Eik prakeikta
smarves, bile tiktai atsiekti sa Rymionius ir Korintijonus yra gialbet tėvui uždegti dideles ži Rožes Bernstein per jos sunuo manes in ugni amžina?”
vo pageidimo. Del bambiliu pa pavyzdis kitiems redaktoriams bintos- Tuom kart viesulą pa- nu kuris po tam pats atome
Darata žliumbia.
sivažinėjimu ir sportiszku kaip reikia del žmonių raszyti siutiszkai siautė ir jokiu budu sau gyvasti. Motere sirgo ro
Pagulėjo, pasivartė ant lo
draugu puola in nelaimes o vė kad butu suprantama ir pertik nebuvo galima priplaukti prie že ant kūno kas jai labai skau
vos ligonbutyje. Mato, kad ne
lesniam gyvenime dreba per rini žmonis apie ka yra raszo- žibinties. Per tris dienas ir nak dėjo ir negalėjo dalaikyt isz
tik nemirszta bet nieko nei ne
visa gyvasti ant atsiminimo ma. Szventas Povylas nenaudo tis mergaite dažiurinejo žibin kanezios ir negalėjo rasti paskauda. Parėjo namo. Ugi ežia
kaip jos nupuolė savo dorybėje jo nesuprantamu žodžiu — ra- tos o kada ant galo viesulą ap- gialbos nuo daktaru. Tada sū
pagrabas. Jos kerplesza guli ne
ir kad apie tai niekas nedažino- sze taip kaip žmones kalbėjo ir simalszino, tėvai su pagialba nūs matydamas motinos kangyvas. Priesz lydint in kapus ji
!tu.
suprato. Tieji kurie nori pasi keliu laivoriu atplaukė prie ži czes negalėjo iszlaikyt ir nutarė
pabueziavo nabaszninka ir su
Szeszioliktas metas yra dau rodyt “Kas tai asz” ir kala ne binties surasdami mergaite be ja paliuosuoti nuo tu kaneziu
Charles Peterson, isz St. Louis, Mo., žymiauses loszejas kuždėjo:
giausia lengvatikiszkas gyve suprantamus žodžius raszybo- veik pusgyve nuo bado ir nuo per nužudymą jos. Bet nužu biliardo ant viso svieto, ana diena pastate tris biliardines bo — Atleisk man, Jackau!
nime mergaites.
je, tasai praleidineja savo lai vargio. Valdžia už ta ji jos pa- dęs savo motina, žinojo ko les, viena ant kitos, laike perstatymo New Yorke ir visos tris Bet Jsekus jau tyli ir jis nie
Tiki jos in viską nes neturi ka ant niek ir tik mulkina žmo siszventima ir darba padovano kia jam laukia bausme, už tai stovėjo viena ant kitos pakol nutraukta ju paveikslas Jis yra kuomet daugiau nepravers lu
pažinties gyvenimo kad galėtu nes.
jo jai įauksini medali.
pats sau atėmė gyvasti taipgi. vienatinis žmogus kuris gali tai padaryti pasekmingai.
pu.

Kas Girdėt

Isz Visu Szaliu

į^ZOVE

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

ma laiko immigracijos ir natū
Tarpe tokios gaujos gatviniu'perbėgo per jo galva ir baise! niniam ubagavimui. Dažnai ve-]
Naujas
Ministeris
ralizacijos virszininkui in 'ta
valkatų arba ubagu sedineziu liūdna jam pasidarė. Lyg sziam lybu vakaru galima czion ma-į
uosta in kuri atvykai atvažiuo
po durimis cukrines krautuves!laikui lyginosi su kitais uba- tyti daug susirinkusiu ubagu ir
damas
in Suv. Valstijas. Jeigu
ubagiszku
szeimynu.
Vienus
radosi taip-gi nedidelis vaikas J gals ir valkatom gatves miestavo šveitimas pasportas yra
su szvieseis geltonais plaukais Į to, nematė jokio skirtumo tarp gulinczius ant grindų paszalylegaliszkas ir paduota priešas- J
je
pasiklojusius
po
szonu
savo
susigarbiniavuseis ant sprando'saves ir ju, bet sziadien sulygitis yra teisinga ir gera, tai'
nuo nekirpimo.
nes savo gyvenimą su gyveni apsivilkimus o vietoje pagal
tamstos
praszyma iszklausys
Veidas buvo apdegintas spin mu savo seno sandraugo, su viu pakidejusius krepszius, ki
ir bus iszduota laiko 'pailgini
Tikras Apraszymas isz Gy dulei© saules, nenupraustas bet prato, kaip labai atsilikęs nuo|tlis, sedinezius prie pecziaus,
mas. Praszymas turi neszti no
venimo Žmonių.
patogus, o ypatingai dailino ji ano ir kaip žemai stovi, kruti- rukanezius pypkes, treczius ge
taro antspauda ir turi būti pa
dideles mėlynos akys spingso- iiieje jo pabudo jausla saumy- renczius degtine arba besibaTARADAIKA
siustas immigracijos ir natūra 8
janezios isz po juodu blakstie- listes ir guodones žmoniszkos ranezius: ten vėl boba skalauJeigu kas kada buvo Krioka-1 nu. Patogus veidelis mažo pasidarė 'didele geda. Atsikrei- janczia savo rizus idant ant ryt
lizacijos virszininkams uoste
ve, tas galėjo matyti būreli ap- vargszo užeminejo praeigius ir pe in siera muro ir szluostesi su turėtu kuom szvariau apsivilkt
atvažiavimo, in nemažinus 15 Geriausia sveteli papraszyt,
driskusiu, basu purvinu vaiku sunku buvo prieszintis praszy- rankove akis nes pasidarė jam einant ant atlaidų arba veikenir nedaugiaus 30 dienu priesz Paskui nugirdyt ir apipleszt,
czia ka kito. ... Tokis tai gyve
Baltimorej taip buvo,
ubagaujaneziu po gatves mies malus ubagėlio, kuris užbegine- ko tai graudu.
iszsibaigima sveczio vizos.
nimas
ubagu.
Sziadien
vienok
Vienas
in latru rankas
damas
isz
visu
szaliu
kaip
szuto. Veikiausia galima juos pa
Pažadino ji isz to gilaus užSOCIALES
APRAUDOS
pakliuvo,
matyti ant akmeniniu trotuaru nytis gerinosi ir savo tom raga- simislinimo dalypstejimas ke karezema buvo tuszczia, uba
Lord
Chatfield
SANSKAITOS
NUMERIAI.
Mat
in
viena
urvą
sufeirinko,
gai
matomai
buvo
kur
nueja
to

vedaneziu nuo bažnyczios naujaneziom akimis žadino pa- lio tai rankos, kada atsigryžo,
Szvencziausios Panos Marijos sigailejima žmonyse; tai-gi ir paregėjo palicijanta, druezei liaus ant atlaidų o gal nekurie Admirolas Angliszkos flotos Klausymas: Gyvenu mažia- Tuojaus smarves parvilko,
paskirtas ministeriu ap me miestelyje, ir tik kaip kada
Gere kiek tik tilpo,
1
prie Krisztoferu.
pusėtinai skatiku treczioku laikanti ji už apykakles. Neper- nusidavė ant naktinio naudin- likos
Net kojų nepavilko,
Kuopinasi jie taip pat ir penktuku ir deszimtuku su sigando jis labai nes jau buvo gesnio uždarbio. Szinkarka už jgynimo sklypo Anglijos in vie dilbų. Ar turiu turėti soči ales
ta
ministerio
Neville
ChamberPaskui
du susimusze,
apsaugos kortele, ir kur galiu
priesz namus publicznus in kur rinkdavo, kas kituose jo san- pripratęs prie panasziu dalyku, iaro snaude, lajine žvake ble- i
Galvas persiskdle, akis pra]
reikalauti?
daug ponu ir virszinin'ku atsi drauguose žadino pavyda ir ne jau ne karta tokia ranka nuvijo diliam, užrudijusziam liktorių- lino.
musze,
spingsojo mažai apszviesAtsakymas: Kuogreicziausia
lanko o nuo kuriu iszmeldineja apykanta prie mažo Frano. Ne ji nuo duru cukrines ir in tam- :<ije
:
Na
ir
užmigo
kur
sėdėjo,
dama
karezemini
ruimą.
<
svarbei
ir
garsei
Franas
•
—
bet
gauk Sociales Apdraujdos Kor
skatiku paszelpos. Nepamirsz- mylėjo jie jo ir noringai pasi su kambarėli su mažu langeliu
:
idant galėtumėte tele. Svarbu užiraszyti visuis Į O kada pabudo vienas 50 do
ta taip-gi stovėti prie duru rūpintu atkerszinti jam kumsz- per kuri dar szviesos neinleidi- Po tuszczia stuba sukinosi rūpinkitės
leriu neturėjo,
szo'kdama
ir
dainuodama
kokia
:
misti o tiek negert nes asz dau uždirbtus pinigus, nes didumas I
cukriniu krautuvių, kur iszsi- eziom in sprandą jeigu nebau- nejo geležines krotos idant ten
Jau tasai bus kytresnis,
,
jau ne ubagausiu ir neži tos sumos nuspręs menesine
dirbineja szaldyti cukrei ir so- gintusi gaut nuo jo dvigubai pernakvotu bet sziadien pa tai boba apsisupusi didele sky- giau
Ir iszmintingesnis,
pensija kuria gausi sulaukės 65
des ir kur taippat atsilanko tiek nes jis tarp j u visu buvo misimos apie taji tamsu smir lėta purvina paklode, isz po nau ar galėsiu szelpt jus.
In tokias urvas daugiau ne
daug ponu ir poniu idant atsi- stipriausiu ir didžiausiu. Daei- danti kambarėli magistrate, kurios matyt buvo veidas kūdi — Ka? ka?! — paszauke mo metus. Ir Sociales Apsaugos
silankys,
vedyt ledais ir sudrutint .savo tinejo jis-gi jau prie tu metu sudrėbėjo sziadien szirdyje sa kio. Veidas moteres buvo rau tina. — Duocziau asz tau u- Kortele yra būtinai reikalinga
pajiegas nusilpnytas vasarineis kada reikėjo jam mest toki už vo pajautė užsirustinima ant donas akys baltos, matomai per hm... matai tu jo, — niurnėjo visiems bedarbes kompensaci Narnieje sėdės “Saule”
skaitys.
boba mažai jau paisydama apie jos praszymams. Asmenys,
karsztais spinduleis saules. Kas darbi o imtis prie ko kito, ko tos rankos kuri pakrėtė ji dru virsz jau buvo užsitraukusi.
Baltimoriecziai
linkia
ant
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rustai policijantas ir nutempė — Ar tu netylėsi bastri! — te isznapso, ka? — ir pabarszki- Jeigu tavo apielinkeje nėr Į
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PASZALPOS
MOKESCZIAIĮ
kad
kūdikis
darė
"jai
perszka—
Neduosiu
—
atsake
szin

riausius
žodžius
ir
plūdo
bet
jis
Kitoje stuboje vyru balsus
—aresztantas uždengė sau ran
nu žmonėmis ir nepraleis nieko
das paguldė ant purvinu grin PO SENATVĖS APDRAUDOS
iszgirdau,
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Bet czion nieks neprivalo — Juozuk! —- paszauke Pra Priežastis aresztavimo Frano
giau pinigu negu tuos $25, in
juoktis žiūrint ant tu vargszu o nas pradžiugęs, pamirszdamas buvo toji jog vienam praeitine- — Užmokėk pirmiau ka kal■ set.
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rytojaus
anksti
pasikėlė
ta
esi
o
paskui
praszyk.
sanvaite. Bet jeigu vis alga
apsiverktu, matant tokius vai apie savo prieszus ir jau nei ne janeziam gatve Szv. Onos, kur
s
nuo
kieto
guolio,
užsidėjo
ant
—
Juk
ateis
Franas
tai
jums
butu $25, in sanvaite, tai kuo Nedy vai jeigu Lietuvei iszsikus kurie jau apkaisti gėdos ne girdėdamas ju plūdimu.
tuokart buvo valkatų stacija,
žadetu savo praeities,
galvos kepure, pratrynė su ran- met nuo darbo atsistatysi gau
moka nes jie jau jokios gėdos Vienas isz mokytiniu atsigry- ant vieno kampo kokiam1 tai iki skatikui užmokės.
O
ir
Lietuviszkos
pravardes,
; kove akis ir iszejo isz kareze- si $45. in menesi. Mirties atsi
nepažysta suvis kurie nieko žo ir pažiurėjo ant vargszo, pa ponui tikosi pamesti pugelere- — O kas gali žinot ar ateis
i mos in kuria jau daugiau ne- tikime po 20 metu tavo szeimy- Jeigu tėvo pravarde iszsižada,
daugiau nežino kaip tiktai kaip žvelgė su paniekinimu nes buvo sa su pinigais; nužiūrėjimas ar ne? Jeigu vaikinas turėtu
gryžo.
na gautu $910. Po 30 metu gau Tai vaikine ir tikėjimą po kojų
reikia melsti paszelpos, kaip užrūstintas atsiliepimu in ji tuojaus puolė, žinoma ant vai protą tai senei jau mestu viską
pamina,
—: Toliaus bus ;—
tu $1,365.
prigaut žmones ir tam panasziu ubagiszkai kuris dar dryso pa ku—valkatų; likos padaryta ir eitu sau in svietą o> sau užsi
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duosiu
rodą,
dalyku; pleszia tyczioms savo vadinti ji vardu ir nuėjo sau krat a bet ne pas viena isz j u tarnavęs grąžei pasirėdytu ir
Katrie permaino pravarde ir
LYGAUS MOKESCZIO
nerado pamestu pinigu; vienok viską ir vargo tokio nekeustu
drabužius kuriuos apturi nuo toliaus.
varda,
INSTATYMAS.
o dabar ka jis biednas surenka Svetimtaucziu
inielaszirdingu žmonių idant — Matai, da kokiu ponu sa kiti sandraugai Frano apskun
Kad
ir
permainytu
savo
morda,
Klausymas: Ar kada nors,
galėtu tuom pažadinti jausla ve nuduoda! busent manes su dė ji, kerszindami jam jog jis tai tu jam prageri atėmus.
In užpakali užsuktu,
Klausymai Atsakyti szioje ©žalyje, pastangos buvo
niielaszird'ystes žmonyse. Ko- vis nei nepažysta! — szauke busent rado, tiktai kur paslėpė. — Negundyk man vaikino ir
Tada kožnas pažys,
dėtos patikrinti moterims ly
kia-gi ateitis tu mažu prigavi ubagutis, stengdamasis dar isz- Delto-gi nekaltas Franas tapo nepakurstinekit — paszauke PILIETYSTES
Kad tai veidmainys.
gias algas su Vyrais?
ku? Kada jau per didelis uba juokt ir paszandyt isz savo se- nugabentas in magistrata del boba pabūgus.
CERTIFIKATAI.
Jeigu nori būti tokis nedoras,
Atsakymas1: Michigan vals
gaut po gatves, tada ima gur- noviszko sandraugo kuris da tyrinėjimo. Pripažintas už ne — Jau ji kas kitas gal pamo
Tegul nosi ir ausis nupjauna o
Klausymas:
Mano
tėvas
tapo
tija priėmė toki instatyma 19beli su vaiseis ir valkiojasi po bartės nenori ne užsznekinti ji. kalta likos iszleistu isz kalinio kino, jeigu taip ilgai nepareina
bus Amerikonas,
szios szalies piliecziu 1930 m., 31 m. Nėr legaliszka mokėti
namus ir .gatves, pardavinėda Vienok sziadien jam suvis vakare. Ėjo namon praskendes nes jau po deszimtai.
Tiek to, tokiu kvailiu yra ne
mas o vakarais mokinasi kito- nesisekė tas: balsas staigai nu- mislyse nematydamas ne gir — E! neszneketumete nieku man būnant 11 metu amžiaus. vyrams didesnes algas už padaug,
kio amato, kuris pirmiaus ar silpo, akyse pasidarė tamsu ir dėdamas kas kur veikesi aplin — atsiliepe boba, kuria nepri- Dabar noriu stoti in valstiszka naszu įdarba. Bet patyrimas Su tokeis kvai'leis szelauk,
vėliaus suteikė jam prieglauda toje valandoje jau matome ji ji. Paveikslas Juozo grąžei pa buvimas sūnaus ant tikro pra kolegija, ir turiu pristatyti pi parode, kad yra labai sunku Lai kukalei tarp Lietuviu
li etystes popieras arba pilie- vykdinti toki instatyma, nes
kalinyje. Valkata, gatvinis nuliudusi ir gilei užsimislinusi. sirėdžiusių, knygom po pažas dėjo nepakajint.
nebūna,
pirklys, vedantis pirklysta vai- Būdami abudu mažais vai te, neiszeitinejo isz jo misliu ir Tame atsidaro karezemos du tystes darodyma. Kaip ir kur vyrai ir moterys dilba visai ki Eina ant sausu balu ir suvis
man reik praszyti “Antru Po- tokiose industrijose. Ir sunku
seis, deszrialninkas, toliaus va kais abudu draugo žaidesi ir bė vos rodėsi jam akyse jo duszios. rys ir ineina Franukas.
pražūna,
nuspręsti ar du asmenys atlie
gis, ant galo ubagas — sztai szi- giojo, sziadien jau didelis skir- Duszia jame pabudo. Franukas Sztai yra mano szimtai tuks- pieru? ’ ’
Kaip
davadni
vyrai
pasiliks,
toki kelei gyvenimo tu žmonių'tumas stovi tarp juodvieju nes buvo, kas teisybe dar jaunu su- Jancziu, mano milijonai! — pa Atsakymas: Su tėvo natūra ka panaszu darba. —F.L.I.S.
Tai del visu tautu patiks.
vargszu. Linksma mums žiūrė jis randasi tarp gaujos gatvi vis bet ar kas to nežino jog pas szauke ubage ir mėtėsi prie vai- lizacija tapai szios szalies pilie
ti. ne karta ant tu gatves sunu, niu valkatų su kureis bartis ir vaikus iszaugusius varge ant kinuko, glostydama ir glamo- cziu, bet galėsi praszyti “Deri
ant tu vargszu, kaip jie iszdari- pesztis nuolatos turi o prick ulycziu dvase veikiau iszsirie- nedarna. Kvapas degtines mu- vative citizenship” certifikata NAUJOS MIKALDOS
Vienoje peczeje smarki Veselka
Gauti ta
neja savo szposus: duodame ne tam. ubagaut ir melst nuo žmo tineja negu pas tuos kurie gy sze vaikinui in nosi jog negalė tik sulaukės 21 m.
KARALIENES
atsibuvo,
karta skatiką idant prisižvelgt nių paszelpos vaikszczioti api- vena puikiuose namuose ant damas nukenst to, atsitraukė, certifikata reik aĮpthkaci'ja pa
Net vaikine stuba sugriuvo,
PRANASZYSTES
in ju pesztynes ir matyti pa'si- plyszuseis skarmalais'' o anas kuriu procevoja kiti, už ku- pirmu kartu pasirodė jam mo siusti ant Form 2400. Mokestis
Ir porezius sulaužė,
už ta certifikata yra $5.00.
didžiavima ir džiaugsma to,.grąžei pasirėdęs draugystėje riuos taipo-gi ir mislija kiti. tina nemiela ir gėdijosi jos.
Visus
langus iszdauže.
Yra tai stebėtina knygute nes
kuriam pasisekė taji skati-Įponiszku vaiku su knygom po Dvasia yra kaipo ir kūnas: — Na ir ka, ar surinkai kiek PAILGINIMAS LAIKINO
joje randasi daug teisybes ir Bambileis važiuoti nesamdė,
ka” nutverti, bet ar pamisli- pažasezia atsilanko in mokyk juom daugiau procevos tuom nors? Duok-gi duok, nes matai
APSISTOJIMO
LAIKO.
jau daug atspėta kas buvo Nerado pinigu nors kiszenius
nam apie tai, ar per ta davima la, yra paguodotas nuo žmonių veikiau iszsirietineją ir auga. tavo motina nieko ne papelne
gramdė,
pranaszauta, ir toliaus tos prames darome geradaryste, ar tas nes jis nedagrista niekam savo Vėlai jau sugryžo jis namo. sziadien, jeigu ne tu tai badu Klausymas: Buvau inleistas
Ant
karuko
in
miestą
in Suv. Valstijas ant szesziu naszystes pildosi. Prisiuskita
yra d-el musu nuopelnu, ar su praszymais, kaip jis; nereika Motina jo gyveno vienoje kar- parsieitu stipti.
pleszkejo,
25c. stempomis o gausite per
vis ne. Taip, ne! ne yra tas da lauja baugintis palicijantu ir czemoje. Ant kampo Magilskos Pranukas iszeme sauja smul menesiu, bet dabar noriu ilIn kuri vos inlipti ten galėjo.
paczta.
vimas nuopelnu del musu, tieji degti per diena ant karsztos gatves — žinoma tik nakezia kiu pinigėliu isz kiszeniaus ir giaus pabūti. Ka turiu daryti?
Visko
kas buvo da nesakysiu,
Atsakymas-.Turi pasiusti ap
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
vargszai reikalauja suvis kitos saules, arba szalti ant szalczio. turėjo ten prieglauda po suolu. suyle motinai in paklode.
Ant kito karto pasiliksiu.
MAHANOY QTY. PĄ.
Tos misiys smarkei lyg žaibasICzion ilsisi ubagai po viso-die- — Tekit, motina, — tarė likacija praszy/lamas pailginipaszelpos...
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vėl paklausė tėvas vaiko.'
— Niekas, tetuszi, pro verks
mus atsake Juozukas, — tik
sziadien valgyti negaliu, norecziau atsigulti.
Rūpestingas tėvas pats nuinesze ji in lovele bet nenurim>— Utarninke pripuola Szv.
1 damas del sunaus sveikatos ant
Valentino diena, patrono myrytojaus anksti nubėgo pas gy
lincziu porelių.
dytoja kad jis pasigailėdamas
— Ketverge pripuola Lie
atlankytu ligoni.
tuvos Nepriklausomybes diena.
Gydytojas buvo geras ir gai
lestingas žmogus, taigi pasi
t Tamosziukas, 16 sanvaiskubino pas serganti Juozukącziu senumo' sūnelis Alfonso
Apžiurėjas ligoni patyrė kad
Žiobu, 632 W. Sprice uly., mirė
jokios ligos neesama, tik dide
Petnyczioje po trumpai ligai.
lis nusilpimas, kuriam ketino
Laidotuves atsibuvo Nedelioje.
jau užraszyti vaistu.
F
— Subatos ryta Kunigas K.
— Ai, tamstele , neraszyk
Rakauckas suriszo mazgu mo
man meldžiamas vaistu, asz ju
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M
visai neimsiu.
su Juozu Muraucku isz Trento;— Kaip tai, vaikeli, nenori
no, Szv. Juozapo bažnyczioje.
vaistu. Kodel-gi?
Vestuves atsibuvo pas tėvus Edvardas J. Dalton-Deltuva
— Kodėl? atrėmė vaikutis,
jaunikio Trentone.
— Edwardas J. Dalton
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— Tikrai sakau kad neužsiLavonas Popiežiaus yra apsiaubtas per palociaus kareivius, kardinolus ir jo seseruna, kuris radosi prie jo mirties.
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ri
priguli
apie
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metu ir buvo malonaus budo
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Pittsburgh, Pa. — Motinisz- — tris dukreles ir viena sunu Pliupsi.,— Kėdainių valscz., uosio pagali ir smoge juo Vy- nesakyk meldžiamas, jam nie
ezia Mare, sunu Teofilių, isz
kesBarre,
Pa.,
kur
gyvena
jo
ka
meile del savo kūdikio ir bet viena mergaite tuoj mirė. Pliupu kaime pas V. Kriuna, Ivanauskui galvon.
Szis su ko. Vercziau asz pasakysiu taShenandorio, tris sūnūs Juozą
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Frana ir Edvardą namie, taip
stūmė
Mrs.
Berta
Steiner,
30
prasta dovana garnio, paszau- Stanionis 26 metu amžiaus, isz sigandę iszlakste. Invedus in labai... pavargę ir neturime
gi tris dukteres, Rože, kuri yra
metu,
motina
iketuriu
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ke in daktara: “Ka mes dabar Medviedu kaimo Kėdainių vai. vidų po kiek laiko baisiai vai kuo bado apmalszinti. Todėl
norse Locust Mountain ligon Philadelphia, Pa. f Februabuteje, Fiorentina ir Mare na riaus 3-czia diena czionais mi ku ant Didėjimo savo keturioli- darysime, juk turim jau du vai szakotu pagaliu smogęs in gal todamas jis mirė. Apie invyki pasiryžau nieko negerti ir ne
mie, du brolius mieste, broli ir rė gerai žinomas Julius Baez- kus menesiu amžiaus kūdikio kus?” Motina ir trys gyvi ku va užmusze V. Ivanauska isz tuojau, buvo praneszta Kėdai valgyti ir apsimecziau ligoniu
dvi seseres Cleveland, Ohio, kausk^is kuris kitados gyveno ilį puodą verdanezio vandens J dikiai badai gyvens ir yra svei- Racziunu - Ruoszeziu kairu,o nių palicijai, ir C. Stanioni su kad tik tete ir kiti vaikai turė
'kaipo ir daug giminiu Lenkijoj Minersville ir Seltzer City, Pa., laikydama ji ant pecziaus, ap- J<i kaipo ir motina. Szeimyna Dotnuvos valscž. Žmogžudys ėmė. Atvykęs gydytojas ta tu daugiau maisto.
ir czionais. Prigulėjo prie kele po tam apsigyveno czionais. szutindama ji ant smert. Po . jau pradeda aplaikiriet paszial- tes aplinkybes tokios: Viena re kad Vy. Ivanauskui perskel — Tai tu visai alkanas? •—
tą bažnytiniu draugijų ir Szv. Velionis gimė Lietuvoje pergy tam darbui nubėgus pas savo'pa nuo žmonių ir mielaszirdin- naktį apie pirma vai., keliatas tas galvos kiauszas. Vy. Iva paklausė gydytojas.
Kazimiero parapijos. Laidotu vendamas Amerike daugeli me seseri antvirszaus paszauke:'gu ypatų ir labdaringu drau- Pliupu ir Medviėdu kaimu insi- nauskas su paezia ir maža duk — Tai-gi labai alkanas, bet
ves atsibus Ketverge ryta 9-ta tu. Turėjo 56 metus ir buvo szir- “Asz ka tik iszviriau savo Mi guviu
gerusiu jaunuoliu grįždami isz rele atvažiavo svecziuosna pas už tai jie mažiau bado kenezia.
kuti
ant
smert.
Iszvirk
i-r
tu
sa

vai., su bažnytinėms apeigoms dingu skaitytojom “Saules”
vakaruszku užėjo pas K. Kriu- szvogeri Vik. Kriuna, bet ežia Gal neužilgio mirsiu tai dangu
PARSIDUODA
vo
maža
Antanėli
!
’
’
Jis je karsztai melsiu Dievo kad
Szv. Kazimiero bažnyczioje. kuria skaitė lyg pabaigai savo
niene, Pliupu kaime, alaus isz- ji isztiko baisi nelaime.
Velionis taipgi nuveždavo gyvenimo, mirdamas in dvi va Sesuo pagriebė in glebi savo FARMA, 175 akru didumo, gerti, ju tarpe ir C. Stanionis. buvo darbsztus, pavyzdingas duotu tetei daugiau duonos.
“Saule” aut paczto per dauge landas po perskaitymui laik- mažiuleli nes mane kad nuo jos '40 akru miszko, 125 akru dir- Tenai rado sveczius begerian- ūkininkas, visu mylimas ir ger Matai dabar, tamista, kad man
li metu ir niekad nepavėlavo rąszczio ta diena. Paliko dide sesuo atims kūdiki ir padarys'])amos ant kkunos galima vis- ezius alų, ju tarpe ir V. Kriuna biamas. Nors niki nuomavo, jokiu vaistu nereikia. Praszyįsz.ai ;yti. Namas ir tvarsavo užduoties kad laikrasztis liam nuliudime paezia, dvi duk su juoni kaip1 padare su savoj
ir jo svaini Vy. Ivanauska. V. bet, gyveno pasiturineziai, bu■ cziau tik tamstos kad teiktuiszbegus
laukan
paszauke
pali-L
as
nesusivelintu.
> ir kiti budinkai, drauge su Kriunas ir Vy. Ivanauskas vo taupus ir rengėsi pirkti nuo■ miesi pakviesti man kunigą.
teres, du sūnūs ir daug giminiu.
cija kuri užtiko nelaiminga I mulais,
1nir
Iszpažincziau jam savo mela
galvijais ir reikalingais kiek pabuvę iszejo namo. Ne sava ūki.
Palaidotas 7 diena su bažnyti
' —• Ana diena lankėsi mu nėms apeigoms. Lai silsisi am motere kalbant poterius atsi-lį prietaisais. Preke tik $2,200; trukus ir likusieji iszejo ir bū
gyste. Kunigas iszklausys ma
klaupus
ant
ulyczios.
Motere'
su mieste ponas V. Barauskas žinam atsilsije musu senas
galima inmoketi $1,200.
rys’ pasuko pas V. Kriuna. A- ROGES SUTRYNĖ SENA nes ir duos man iszriszima. Mir
keli menesei adgal sugryžo isz Į Mrs. Z. Adams, Berlin. Md.
isz Frackvilles, su reikalais ir skaitytojas.
ti nusidejas jokiu budu nenpreMOTERĮ.
teje pas ji, J. Staszaus'kas isz
pamiszeliu prieglaudos.
prie tos progos atlankė savo
cziau.
Rudžiu kaimo ir V. Stanionis
Sziauliuose (prie Frenkelio
ANT PARDAVIMO.
pažystamus, užeidamas taipgi
Medviedu kaimo, Kėdainių fabriko buvo suvažinėta mirti- Gydytojui sužibo akyse aszin redakcija “Saules” nes po Emeigh, Pa., f Gaila kad
Namas po N r. 533 W. Maha valscz., inejo in vidų praszyti jliaį Elzbieta Galiniene, 56 metu aros bet nenorėdamas parodyti
nas Barauskas yra senu skai mirtis paėmė musu sena skai
□oy St., 16 pėdu ploczio; tuo kad duotu alaus atsigerti. Bet amžiaus. Tūlas Pranas Tom savo susigraudinimo, greitai
PO 58 METU NORI
tytojum “Saules” kuria skaito tytoja ponia Jeva Paleckiene
jaus prie Lietuviszkos bažny V. Kriuno nerado, nes jis pasi kus važiavo smarkiai 'poriniais iszejo isz kambario.
PERSISKYRIMO.
per 25 metus, iszreikszdamas (Plant), kiuri skaitė “Saule”
ežios. Parsiduoda pigiai.
slėpė. Tada J. Staszauskas e- arkliais pakalnėn ir senuke Tecziaus neatsiuntė Juozukui
savo nuomone apie “Saule” per 25 metus. Velione buvo ve Woodstock, 111. — Louisa
Kreipki ties in “Sanies” ofisą me triukszmauti ir stumdyti nespėjo isz kelio pasitraukti. kunigą tik pintinaite pilna
kad tai jo smagiauses laikrasz- dus du sykius, palikdama vy Sherman, 79 metu amžiaus mo
maisto.
Arkliai ja parmusze ir roges
<tis ir jo visos rupestys dingsta ra Motii'eju ir sekanezius vai terėle, kuri pergyveno su savo
Keliomis dienomis paskiau
eu'tryne.
kada gromatneszis atnesza jam kus: Mare Mason ir Helena vyru 58 metus vedusiam gyve
susitikęs gerojo vaikelio tęva,
“Saule” taja diena. Atsilanky Larkin isz Brooklyn, N. Y., ir nime, užvede teismą ant persi
gydytojas ji prasznekino, tar
kite vėla būdami musu mieste. Vinca Sinkeviczia isz czionais, skyrimo nuo savo vyro George
damas :
kaipo savo motinėlė Viktorija ii pareikalavo pasidalinimo ly
— Duok man Juozuką auk
Plaut, du brolius : Juozą ir Jo giai 100-tukstantinio turto nuo
lėti; jis mums abiem atnesz lai
C. F. RĖKLAITIS ną Plautus, visi gyvena czio savo 81-metu vyro, kuriam užBuvo penketas vaikucziu var me. Tau, kaipo tėvui, bus leng
Mahanojaua Isztikimiacsit Graboriu* nais ir sesere Ona Nunley isz metineja buk jis norėjo ja nu
>i Gabiausiai Balsamuotojai ii
gingoje szeimynoje ir visi dar viau, o asz busiu laimingas, pri
žudyt kelis kartus. Porele apsiMiami,
Floridos.
Laidotuves
Geriausia Ambulance
mažycziai nes vyriauses sūnelis ėmęs už savo sunu vaika kuris
patarnavimas ežioj
atsibuvo su aipiegoms katali- vee 1881 mete Troy, N. Y., ir tu
ėjo vos deszimtus metus. Moti turi taip gera ir dora szirdi.
apelinkeje.
Bile ko
kiszkoje bažnyczioje, per Ku ri asztuonis vaikus.
kiam laike; diena ar
na jau senei ilsėjosi kapuose o
nigą Zorichak. Lai silsisi am
naktį. Visada turi pil
vargszas tėvas, nors sunkiai
na pasirinkimą metažinam ątsiisyje musu sena NE VIETA LAIKYTI PINI
ANT GAVĖNIOS
dirbo, užsidirbdavo tik tiek
liszku ir kieto medžio
skaitytoja.
Grabu.
Laidoja nu
GUS CZEVERYKE.
B
kad sziaip taip pramitus. Va GRAUDUS VERKSMAI ar
mirėlius pagal naujau,
karais, parejas namo, daryda ba Pasibudinimas prie Apmisšia mada ir mokslą.
Syracuse, N. Y. — Czeveryvo maista vaikucziams, sau pa linimo Kanczios Vies., Jezuso
kuose ne yra saugi vieta pasleTuriu pagialbininke
moterems. Prieinamos
silikdamas mažiausia dalele. Kristuso. Knygute reikalinga
pineti savo pinigus, kaip tai,
prekes,
ant nelaimes, ana diena persi
Viena vakara Juozukas, vy ant Gavėnios. Pagal senoviszi#®
DU OFISAI:
R
tikrino Stephan Guffery, 42
riauses sūnelis paemes jam pa ka būda, ............................. 10$
MAHANOY CITY;516 W. Sprusa 3i
Bell Telefonas 149
metu. Stepas buvo ant kokios
skirta duonos gabalėli, tarė:
TAMAQUA. PA., 43» Willing StrM.
tai
partes
ir
gerai
užsitraukė
— Tete, asz sziadien nesvei STACIJOS arba Kalvarija
Rali Telefonu 6«R-J
guzute ir kitokeis gerymeleis ir
kas, suvalgyk tamsta mano Viesz., Jezuso Kristuso,... 10$
Federal
Reserve
System
12 ISTORIJOS UŽ 25c
parejas namo užmigo ant gonduonele.
IR
Nedarykia skirtumo terp vaiku
keliu nes neturėjo pajiegu ati
— Ar sergi, vaikeli? — pa Maldele Arcibrostvos Szv.
Sri Banka yra Narys
miliekia visus ligai.
Velniszkas
daryti duris ir negalėjo rasti
klausė susirūpinės tėvas. Ir Veido Viesz. Musu Jėzaus
kaziriavimas. Jeazkojo tarnaites
Federal
Deposit
Insurance
o rado paezia. Stebuklinga kuczia.
rakto skylute. Kas tokis numo
vargszas tėvas, taip stiprus Kristaus, ........................ 10$
Corporation
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
vė jam czeverykus kuriuose
prie darbo ir kietas varge, ap Trumpas Katekizmas, pagal
vienturte duktere. Nelabas vyras.
MELDŽIASI UŽ DUSZIAMIRUSIO POPIEŽIAUS.
buvo paslėpta 242 dolerei. Da
sipylė gailioms aszaroms glaus iszguldimas Kun. Pilauakio, su
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
bar
Stepas
prisiege
kad
dau

Vargingoje
Belgiszkoje
bažnytėlėje
New
Yorke,
žmones
damas
prie savo krutinės mažy nekurais naudingais padėji
Union National Bank
na antra karta apsipaeziuot. Pikta
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. giau pinigus netalpins in czeve atsiklaupė kalba poterius už mirusi Popiežių. Panasziai daro ti Juozuką. Taip, mat, karsztai
Onuka.
PREKE 26c.
mais, .................................. 10$
MAHANOY CITY, PA. | rykus tiktai des in saugesne Katalikai po visas dalis svieto viso apie 331,000,000 žmonių, mylėjo savo vaikelius.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.i
W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
MAHANOY CITY, PA.
vieta — banka.
kurie apgailestauja Katalikiszk'os bažnyczios apasztala.
— Kas tau, įsakyk sūneli? —
MAHANOY CITY. PA.

ŽINIOS VIETINES

Isz Amerikos

ISZ LIETUVOS

Geras Vaikelis

