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PRIVERSTA
VALGYT STIKLĄ

Narsunu Duszios Gabenamos In Teviszkia

NELABA MOCZEKA PRI
VERTĖ MERGAITE VAL
GYT STIKLĄ, NUO KO
NORĖJO NUŽUDYTI TRIS
MIRĖ, KAD UŽGRIEB
KITUS VAIKUS.
PA TĖVIS PANIEKINO PA
TI JOS TURTĄ PO
VEIKSLĄ MIRUSIO TĖVO;
TĖVUI.
IN 228 DIENAS.
Mahanoy City, Pa. — Praei
LIKOS NUŽUDYTAS PER
tos Subatos nakti Mrs. Alberta
Drosendorg, Austrija.—Tur
POSŪNI.
Los Angeles, Calif. — Lietu- Edinger, 32 metu motere, gyve
tingas kupezius Stefano Loeviszkas laikrasztininkas, 25 nanti Park Crest, kėlės mylės
Poznanius, Lenk., — “Mano ben, kurio pati mirė keturi me
metu, Szarkauckas, atėjo in nuo Mahanojaus, pasmaugė sa
mylimi vaikeli, gyvenkite suti tai adgal, in du metus vė
czionais i sz New York o, su- vo trijų ir puses metu sukeli
kime ir meileje, eikite doru ke liaus po josios mireziai apsipa
vaikszcziojas 3,762 mylės kelio Danny, už tai kad tasai už daug
liu koki jum iszrinkau, o tu eziavo antru sykiu, su jaunes
nes in laika 228 dienas. Laike verkdavo ir neduodavo jai pa
Mariuk, mano vyriausia dukre niu motere. Pirmutine jo motosios keliones iszdave 350 do silsiu. Vaikutis nuo gimimo bu
le prižjure'kie Mikolu'ka, kad tere mirė laike gimdymo du
leriu ant maisto ir suplesze ke- vo sergantis ir nuolatos neri-]
nieky tusi gerai!” — Toki tai kreles. Vietoje būtie gera mo
tures poras czebatu. Taja kelio maudavo isz skausmo. Motina
testamenta paliko Leonas Bro- tina del sieratukes, buvo del
ne atliko vien tik del savo svei atsikėlė nakties laike, uždėjo
dzinski, mokytojas vietines jos tikru szetonu. Nuo pirmos
katos. Szarkauckas sako kad l anka ant verkenczio vaikuczio
z
mokyklos. Motina darbszi ir dienos moezeka baisiai neap
laike tosios keliones 349 auto burnos ir nosies, sulaikydama
Szitos baltos dėžės, kurios yra neszamos ant laivo, talpina savyje “Narsunu duszias”
malszi motere, Mariuke moki kentė mažos dukreles, nes ži
mobilistai ji norėjo pavežyt bet jo kvepavima ir pato! laike pa arba pelenai sudegintu žuvusiu Japoniszku kareiviu kurie žuvo musziuose su Kinczikais. Ant
no vaikus artimam kaimelije. nojo, kad po mireziai tėvo, da
ju pasiulijimo jis neprieme.
kol vaikutis nustojo kvėpavęs. kožno laivo kuris apleidžia Kinus randasi daugelis tokiu baltu dėžių su Japonu pelenais kurie Mikolas ėjo in vietinia mokyk
lis turto pripuls del dukreles.
yra gabenami ant palaidojimo m Japonija. Japonai sako kad nuo prasidėjimo kares su. Kin
DEMOKRATAI APGAVO Po tam motina pabudino tęva czikais žuvo ju kareiviu daugiau kaip 115,000 vyru, bet kariszki žinunai apskaitė buk nema la o vyriausias sūnūs Albinas Moezeka norėjo viską užgriebi
VALDŽIA ANT MILIJONO apsakydama kad vaikutis mi žiau kaip 600,000 Japoniszku kareiviu žuvo Kinuose nuo prasidėjimo kares Liepos 7,1Q37 m. buvo aficierium paskutinėje del saves. Šumane baisu budu
re. Vyras nieko nedasiprato ir
kare. Visi gyveno laimingai, praszalyt mergaite ir kad visi
DOLERIU.
nuvažiavo in Mahanoju pas
bet motinai nulindo be vyro,
Wilkes-Barre, Pa. — Pavieto daktara ir graboriu kad pa PENNSYLVANIJOJE ŽMO LIETUVIS
NUSIŽU M E T E 1938 LIKOS ARESZ- iszte'kejo už kito. Nuo tosios manytu kad mergaite mirė tik
ra mirczia. Ant galo mergaite
prokuratorius Leon Schwartz rengtu sūneli ant palaidojimo. NES TURI APIE MILIJONĄ
TAVOTA 1,433,812 ŽMONES
dienos
prasidėjo
.tikra
velnia

pradėjo
spjaudyt kraujais, pa
užves teismą priesz czionaiti- Kaimynai danesze palicijai buk DOLERIU BANKOSE APIE DĖ, PALEISTAS ISZ
UŽ VISOKIUS PRA
va.
Pa-tevis
griaužė
visus
pa

balo kaip drobule bet nieko
nius politikierius už apgaudi- motina su vaikais pasielgdavo
KURIUOS UŽMIRSZO.
SIŽENGIMUS, i
kol
neiszgrauže
Mariute
ir
DARBO
:
...
T..
TU
•
nejima valdžios 'beveik ant mi nedorai. Palicija pradėjo tyri Harrisburgh, Pa. — PennPittsburgh, Pa. — B ingįau Mikuti isz namu, o kada jau a- nekalbėjo tėvui ka su ja darė
toji bjauri moezeka. Tėvas
lijono doleriu ant pirkimo bal nėti ir daejo visos teisybes, sylvanijos uždaryti bankai tu
NEBUVO SZIOS SZALIES kaip milijonas žmonių liįkosar- peme visa valdžia namuosia,
nulindęs padėjimu mylimos
su paskutiniuose rinkimuose ir aresztavodami motina ir nuve ri sziadien apie milijoną dole
PILIETIS IR NETURĖJO esztavoti už papildymą ūsokiu pradėjo daužyti ir degint bran
mergaites, paszauke daktara,
apgavingu būdu aplaikymo už- žė ja in Pottsvilles kalėjimą. riu žmonių pinigu apie kuriuos
ISZSIEMES PILIETYBES prasižengimu, skaitliujt 1,433,- giausias atmintis po mirusiam
mokesczius už darbus kokiu ne Motina yra silpno budo, ma jie užmirszo arba paliko mir
kuris nuveže mergaite in ligon812, praeita meta. Pag ai val
POPIERIŲ.
vyrui,
o
ypatingai
nutraukė
dirbo kaip : 1200 žmones aplai- žai mokyta ir vigai nėsirupijia dami ir neapreikszdami gimi
bute, 'kur padare, ant jos egza
■ 4^----- džios tyrinėjimus tai W
nuo
sienos
paveiksią
mirusio
kinejo užmokesti o betdirbo ka kas įsu ja dėsis tik tiek sako nėms kad turi pinigu bankose.
miną su eks-rei spinduliais.
Brooklyn, N. Y.,— Ant. Be te likos papildyta kasdiena po
syklose ir nedirbo ant jokiu kad nenori suspirgę! ant elek- Tieji pinigai jeigu nebūna isz- rentas, nuo 135 Rudolph Ave., 20 žudinstos, 23 už'klupimai ant tėvo ir sumindžiojo kojoms. Daktarai pamate viduriuosią
projektu. Daugiau kaip 600 trikines kėdės tiktai perleisti imti in paskirta laika tai eina Rahway, nusiszove su savo re žmonių, beveik po 3,000 vagys- Tame laike Albinas sugryžo na sumalta stiklą. Moezeka pri
vaiku kurie lankėsi in mokyk bausme kalėjime. Tėvas dirba in rankas valdžios. Valdžia lau volveriu. Berentas dirbo WPA cziu, 814 insilaužimu in namus mo ii- kada dažinojo ka pa-tevis sipažino palicijei prie visko ir
las aplankydavo užmokesti už ant WPA. Gyvenimas tosios kia szeszis metus ant atsiėmi darba, bet keletą dienu priesz ir 516 automobiliu pavogta. padare su paveikslu tėvo ir kad geide užimti vyro visa tur
darbus kokiu jie nedirbo. Apie poreles yra apverktinas, gyve mo užmirsztu pinigu o jeigu po paleistas isz darbo, kadangi ne Tarp prasižengėliu buvo 24,295 jog iszvare sesute ir broliuką tą, ir jam ketino padaryti gala
500 žmonių aplaikinejo užmo na jie vienam kambarėlyje su tam laikui ju niekas neatsiima buvo szios szalies pilietis ir ne kurie da neturėjo 21 metu am isz namu, užvirė jam szirdis ir su pagialba truciznos po atsikesti bet nieko nedirbo. Politi- trimi kitais vaikais kuriuos tai pereina in valdžios rankas. turėjo isziemes pilietybes po žiaus. Laike tojo 1938 meto, li isztraukes revolveri padėjo pa kratimui nuo dukreles.
l.ierei apgavingu budu aplaiki motina taipgi ketino nužudyti Daugiausia tokiu 'pinigu ran pierių. Paleistas isz darbo, A. kos pavogta visokiu dalyku už tėvi ant vietos. Laike teismo
PASIELGIMAS
nejo kyszius nuo darbininku prie pirmutines progos. Dabar dasi Philadelphijos distrikte ir Berentas labai dėjosi sau in 28,541,997 dolerius o tik už 18 Albinas kalbėjo: Pa-tevis suar BJAURUS
dė
szeimynai
gyvenimą,
paėmė
SU
SAVO
MERGAITE.
kurie dirbo ant visokiu projek vaikai atiduoti po globa vaiku Northampton paviete.
galva. Jis savo sunkiu darbu milijonu doleriu surastai ir su
mums ger? motina ir paniekino
tu.
Kreuzburg, Vok.,— Czionais
draugoves.
turėjo iszlaikyti nemaža szei gražinta adgal 'del nuskriausatminti musu mylimo tėvelio!” pasibaigė teismas poreles, ku
Visi dabar turės stoti ant isz- Isz pradžių buvo manyta kad
myna, kuri susidėjo isz penkių tuju.
Sudas nubaudė Albina ant sze- rie bjaiurei pasielginejo su sa
siteisinimo ir jeigu juos iszras vaikutis mirė paprasta mirczia WPA DARBININKAI ISZ- vaiku, kurie jau suaugę. Nors
KASE
AUKSINIUS
sziu menesiu in kalėjimą, bet vo maža mergaite. Daktarai
kaltais tai turės atsėdėti baus •bet kada gandai pradėjo apibevisi vaikai ir dirba, bet tevisz- BUVO LABAI ALKANAS.
PINIGUS.
ji neuždare. Liudininku buvo su kaimynais buvo liudintojais
me kalėjime.
ginet apie motinos nedora pasi
kas rūpinimasis ji vis kankine.
Quincy, Ill. — Kuopa darbi
daug, kurie priliudijo Buk pa del mergaites. Maža mergaite
elgimą su jos vaikais, korone
Jo nusižudymo diena visi vai
ninku,
dirbancziu
ant
WPA
tėvis buvo tikru szetonu pavi vos vienuolikos metu amžiaus,
SURADO SZASZLAVUOSE ris pradėjo daryti tyrinėjimus
kai buvo išzeje in darba. Žmo
projekto užmiestyje, ardydami
dale žmogus.
5,000 DOLERIU.
turėjo atlikti visus naminius
su pagialba vaistines palicijos
na buvo iszejusi aplankyti sa
sena
narna iszkase molini puo
darbus,
neturėjo kuo apsireng
Philadelphia, Pa. — Izrae ir viskas iszsiaiszkino.
vo kaimynu. Niekam nesant
PRIĖMĖ VISUS
dą
kuriame
radosi
dvylika
dviti todėl rėdėsi konia pusnuoge
li us Kungell pranesze palicijai Szeimyna gyveno didžiau
namuose pasiėmė revolveri ir
SAKRAMENTUS. žiemos laike ir vaikszcziodavo
deszimt-doleriniu
auksiniu
pi

buk jis pamėtė maszna su pen siam varge, mažoje bakūžėlėje,
tiesiai kulka paleidęs in galva
nigu paeinancziu isz 1852 ir I8
Pa ryžiu s, Francij a.,—Laba i basa, turėjo nuszalusias kojas,
kiais tukstancziais doleriu, ne- vietoje vadinamoje Farley’s
krito negyvas. Žmona atėjusi
60
metu.
Pinigus
turėjo
sugra

mažai
žmonių ant svieto priė kad ligonbuteje reikėjo jas
žine kur o kas ja suras, tam pa Grove^ netoli East Mahanoy
in namus rado vyra negyva.
žinti
in
valdžios
kanka
o
in
ju
mė visus sakramentus būdami nupjauti, 'kad iszgialbeti mer
dovanos tūkstanti doleriu. Žine Junction. Vyras turi 50 metu
vieta
aplaike
bumaszkas
ir
vi

gyvi, kaip tai turėjo garbe ku gaitei gyvastį, nes jau gangriapie dingima pinigu tuojaus ir kartais dirba bet ne visados.
si pasidalino pinigus.
STUDENTAS
NURIJO
GY

nigas Durupt, kapelonas kole na buvo apėmus kojas o bū
pasklydo po visa dali miesto Pavieto prokuratorius už
VA
ŽUVYTE
UŽ
$10.
gijos Luneville, Francijoj. Gi davo teip alkana, kad nuo
kur Žydelis gyveno. Žmones ir draudė palaidojima kūdikio
mė apylinkėje Nancy, po užbai kiaulių atimdavo pamazgas,
Cambridge, Mass. — Lothrop
vaikai pradėjo jeszkoti dingu pakol daktarai tikrai isztyrines VARGINGAS DARBININ
KAS
STAIGAI
PASILIKO
gimui kariszkos mokyklos St. kad nemirti nuo bado.
Wi thington, studentas Har
Nė
siu pinigu ir giliuki .turėjo dvy priežastį mirties kūdikio.
MILIJONIERIUM.
Cyr, apsipaeziavo. Kaipo ka rinis Budintojai prisiege ir da
vard universitete, susilaižino
likos metu vaikiukas, Petras
pitonas peksztininku laike ka daugiau kaip tai tėvai mergai
Dunagan, kuris surado maszna PIRMA KARTA PAMATE
Ordway, Calif. — Povylas su savo draugais kad nurys gy
res aplaike paskutini patepimą te kankino, bet sūdąs nubąūde
su pinigais szaszlavuose ku SAVO VYRA IN 7 METUS. Ramsey, brekmonas ant Kan va žuvyte už deszimts doleriu.
Szv. Aliejum. Kada po karei tęva tiktai ant 500 markiu, o
riuos taja diena miestas ketino Dayton, Ohio. — Mrs. George sas geležkelio, kuris turi paczia Szimtas studentu prisižiuriiszvežti in upe. Žydelis dalaike Clark, 44 metu, kuri buvo nere ir asztuonis vaikus, dirbdamas nejo tam perstatymui. Studen Ar komai buvo labai kar- mirė jam pati, inženge in dva- motina ant dvieju menesiu kaduota žodi ir apdovanojo vai- ge per septynis metus, parege- tiktai po kėlės dienas ant san- tas nuėjo prie dideles stiklines szti arba szitam' žmogeliui bu- jsiszka seminarija, aplaikydakuti tukstaneziu doleriu.
jo savo vyra pirma syki kada vaites, aplaike žine isz Londo bonkos kurioje radosi auksines vo labai szalta kad nenusimove mas dvasiszka szventinima.
. § Geriausia usnis ir dagei
daktarai atėmė bandažus nuo no, Anglijos, buk ji dede mir žuvytes, jszeme trijų coliu ilgio pirsztiniu valgydamas kornus.
UŽ DESZIMTS CENTU, DE jos akiu ana diena po pavojin damas paliko jam du milijonus žuvyte ir nurijo. Studentas yra Yra tai vienas isz nelaimingu 12 EROPLANU SUDEGE auga ant niekiausios žemes.
SZIMTS METU IN
UGNYJE.
sunum advokato isz Bostono. bedarbiu kokius maitina Vo
gai operacijai ant akiu. Motere doleriu.
§ Mokykloje gyvenimo nie
KALĖJIMĄ.
lunteer of America drauguve Bukaresztais, Rumunija. —■ kad nėra tusztumo.
isztekejo už darko du metai Povylas ant rytojaus iszva18-tas KUDIKTIS GIMĖ
mieste Detroite, pas kuriuos Isz nežinomos priežasties kilo
New York. — Charles Sheri- adgal, būdama nerege naszle su žiavo in New Yorka isz kur iszBOBUTEI.
ateina szimtai kas diena mels baisi eksplozija eroplanu stoty § Vargszas niekados nedaden, 18 metu amžiaus, praleis keturiais vaikais bet dirbo vis plauke in Londoną kad atsiim
sižino kiek jis turi prieteliu —■
deszimts metu Sing Sing kalė ką namie be jokios pagialbos. ti palikimą. Motere su vaikais Brazil, Ind. — Mrs. Cleve ti maisto ir prieglaudos.
je Pipere, kuri likos visiszkai
tik tada daižino apie tai kada,
jime už pavogimą tik deszimts Kada pravėrė akis ir pama nekantriai laukia jo sugryži- land Grigaby, 43 metu bobute,
sunaikinta vėliaus per ugni.
centu. Už tai likos taip skau te bukietą rožių ir savo vyra, mo ir atsivežimo turto kuris ana diena pasiliko motina asz- § Jeigu kvailas žmogus ga Ugnije -sudegė dvylika dideliu stojasi turtingu.
džiai nubaustas kad prasižengė labai nusistebėjo o ypatingai jiems nupuolė kaip isz dan- tuoniolikto kūdikio — mergai- lėtu tylėti tai nebutu kvailu. kariszku eroplanu. Keli darbi- § Vargas daugeli žmonių
apipleszinedamas kromus su isz vyro kuri sau kitaip persta- gaus. Motere sako kad nors da- tęs. zJos vyriausia dūkte turi § Kuom daugiau žmogui ninkai smarkei apdege kada pabudina in girtybe — o bet
kitais draugais, būdamas ant tinejo ne kaip jis yra. ir džiau- bar turės pinigu ant davimo devynis vaikus o kita dūkte tu- prigulės dirbti tai dirbs del ki- stengėsi iszgelbet nekuriuos yra ir tokiu vargszu kurie in
giasi kad yra toks.
mokslo del ju keturiu vaiku.
paroles.
ri asztuonis vaikus,
karezemas lankosi.
eroplanus.

LIETUVIS SUVAIKSZCZIOJO 3,762
MYLES

31/2 metu sūneli, kad
UŽ DAUG VERKDAVO.

PANIEKINIMAS
PAVEIKSLIO

“SAULE”

MAH AITOV CITY. PA.

pažeistas baisei in galva.
jeigu ne nelaiminga meile!
— Atmine mano prietelis ?— Trukiu, kuris in dvi adynas
paklausė pirmasis pasilenkda ketino eiti po susimuszimui in
mas prie zokoninkes ir dirstelė L. nuvažiavo kone visi pažeisti,
Pradžioje Rugsėjo menesije, damas jai in akis. — Kaip tail'iszskiriant pono R. nes žaidu1889 mete, iszsirengiau su pa- Ar-gi neatsakai? O tasai nuliu-1jis galvoje buvo labai pavojinQUEEN MARY 24 Kovo ir 1 Balandžio
Žymus Amerikoniszkas laik-į
AQUITANIA ............... 1 ir 15 Balandžio
200 MYLIU.
czia in Czenstakava, ant atpus- dimas ir aszaros, ar-gi tai ne už gas ir reikalavo dideles prie
rasztinirikas, Richard Bernard,
Specialia Velykine Kelione, Laivu
ko. Ant tojo atpusko .suvažiuo savo jauniki?
raszo sekaneziai apie susijudi
žiūros.
' Kaunas, Lietuva. — ' (Nuo
QUEEN MARY, 24 DIENA KOVO
ja žmonių isz visu szgliu. Isz Ir isztikruju zokoninke tu Kada jau ketinau sesti in va
nimą ir papratima žmogaus:
Parsiveszkite savo gimines! Reikalaukite pliusu korespondento). Gal se Lublino pastanarijom eiti pekKa tu darytumei jeigu tau
rėjo aszaras akyse. Užpykęs iki gona, paregėjau zokoninke ei
veltui knygeliu: “Kaip parsiveszti savo
rialise motere Lietuvoje yra
sti in Czenstakava ant tosios didžiausiam laipsniui, atidari- nant in pakaju kur likos pagul
kas padovanotu milijoną dole
gimines isz Europos.
Helena. Dargužiene, isz Ilgimu,
stebuklingos vietos.
riu? Ar mestum kepure in virkuri jau susilaukė 110 metu Pas mano tėvus susipažinau nejau lupas idant nubaust dytas R.
szu ir szauktum linksmai ura!
smarkuna, kad sztai atsiliepe — Kaip tai? — poni neva
amžiaus. Toji senuke gieda vie
su vienu Vokiecziu isz Ligin- seniauses isz sedineziu ponu: žiuoji in L.? — paklausiau nu
ar supraszytum visus savo
linėje bažnyczioje kaipo kancaus, kuris czionais buvo pri — Sarmatykis jaunikaiti! Ar sistebėjas, — kožna valanda
draugus ant didelio baliaus ar
tarka jau per 90 metu. Sztai
verstas pasilikt kėlės dienas o niekas neiszmokino tave pa- yra brangi, ar nepribusi už vė
ingnybtai sau in ranka dažinoana diena ji likos pakviesta
Dėlei tolimesniu informacijų kreipkitės in
vadinosi Milleris, 'dasižinojas|^.
<
uojot mofereS) drapanų ypa- lai.
ii ar tu tikrai nesapnuoji?
kad važiuotu in Kauna, 100 my
i apie musu kelione, geide eiti su įįtos pasiszventusios Dievui ir — Negaliu apleist pažeisto,
Galima būti tvirtu kad dirb
liu tolumo, kad pagiedotu seno-1mumis idant atiduot szlove Szv.
tum ta pati ka dirbai priesz dapasiliktu pats vienas be prie|kentėjimui savo artimo?
viszkas dainas in fonografa.
25 BROADWAY, NEW YORK
Panelei ant szviesaus kalno.
stojima tojo milijono doleriu.
—
Mano
ponas,
—
atsiliepe
žiūros — atsake o aszaros pasiįSenuke da nebuvo važiavus
Kelionėje apsakinėjo mums smarkunas, nepratęs esmių įrodė akyse, norints gana noreOklahomoje nesenei pati pra
automobiliuje ar trukije savo
' Milleris jog kitados buvo Pro- klausyt tokiu pamokslu.
sto darbininko smožino kiau;jo jas sulaikyt.
gyvenime todėl bijojo atlikti
testonu ir tik keli metai kaip — Matau tai, jog da tau nie — Bet tenais tėvas o czionais
szinius ant piet, tame aplaike jiems palengvinti kentėjimus gai moterėles pirkinėją puikias
taja kelione “velniszkam veži
pasiliko Kataliku.
žine kad ji aplaike milijoną do nes tas yra privalumu daktaro. szlebes bet jeigu eina in bažnykas nepasake kap apsieit prie svetimas žmogus; poni per
me”. Tiktai tada sutiko giedo
Ponas Milleris taip kalbėjo1 moterių.
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kada ant didesnes stacijos in- imdamas visa kalte ant saves, liaus, kaipo gero prieteliaus ir
Szimkus per 50 metu amžiaus
laikui pasisekė juos surasti o
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pakelevingi; linksmai užsitrau nelaiminga o dora tavo motina, — Tai duktė tojo gero, žmo
ha. Liko jo pati naszle siu deponi R. — atėjo pas mano tęva gaus — pamislinau sau, — toji
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Atsisėdo jie priesz zokoninke bankieri A. jeszkot pagialbos narsi zokoninke, nespėjo pribū
suo kurie buvo vede jau de- kiu nelaimiu kokios iszsipilde
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Tėvai Summersu mirė 42 me nisžka kare jau baigėsi ir neku Marijampole. — Tėvu nesan
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tai adgal, kada tai Arthuras’ ir rtos vieszpatystes jau pripaži taika su vaikais labai dažnas Barzdai, Sza’kiu apskr.,Czia 1.1, o laike tosios kalbos prisi- skausmo, ar ji užtiksiu prie gy nio palaiminimo! Kaip drūtas
Margarieta buvo maži vaikai. no pasikeleliu valdžia bet socia reiszkinys. Dažniausia nesu vienas bažnyczios tarnas, važi žiurinejo nuobrodžei zokonin- vasties ar paspėsiu pribūti prie ir galingas turi būti tasai KaMaža vaikuti pasiėmė pas sa listai da vis nepasiduoda ir ves sipratimai kyla del ordinariju. nėdamas po kaimus, rinkosi kei, iszjuokinejo visaip isz Ka jo lovos iszgirst paskufinius žo talikiszkas iszpažinimas, kuris
ve draugas mirusio tėvo o se kruvina nereikalinga skerdy- Labai retas ūkininkas, paves sau kalėda. Vienoje vietoje, talikiszkos bažnyczios, popie džius palaiminimo isz jo lupu. duoda drūtuma atsisakyt sau
damas didesni ar mažesni ūki neradęs namuose paežiu szei- žiaus, dvasiszkus, kliosztorius Po tu žodžiu apsimalszino va karszcziausiu velinimu del tar
sute paėmė ant iszauginimo jos ne.
bobute. Vaikai perskirti vienas Japonija, Vokietija, Rusija vaikams, žiuri, kaip vaikai ga mirtinku, pats paragino mažus u- t.t. o nuolatos klausinėjo zo gone: jaunikaitis nesenei links navimo savo artimui.
nuo kito, užmirszo vienas apie ir Italija baisei nerimauja ir li pajėgti tvarkyti esamose vaikus atidaryti klėties duris, koninkes ar tinka su ju nuomo mas ir pilnas juoku,'szandijau Tosios mislys nedave man
tis isz visko, sėdėjo dabar kaip atsilsio; pradėjau tyrinėt Katakita. Po 30 metu laiko vela juos pasirengineja ant kares. Vokie- sunkiose sanlygose ūki, kiek Atsineszes isz vežimo maiszus, ne.
Euvede in viena. Vienas kita cziai ketina užklupti ant Ukra- tas ūkis bus pelningas naujie jis prisipylė javu tiek, kiek til Jauna zokoninke rodos ne in akmeni pamirtes, sarmatino- likiszka tikėjimą o in meta lai
pamylėjo ir apsivedė. Mažai jinos, prie Rusiszko rubežiaus. siems szeimininkams, bet užtai po in maiszus ir iszneszdino. girdėjo ju visai; nebuvo suvis si pasijudint ir atidaryt lupas. ko po tam atsitikimui pasili
tuorni rūpinosi kad ju pravar Vo'kiecziai pakurstineja gyven kiekvienas nori senatvėje gerai Sugrįžęs ūkininkas namo ir su užpykus, nes tik pateminau Sztai iszgirdom baisu szvil- kau geru Kataliku ir szlovinindes buvo vienokios nes Sum tojus Karpatų, Lenkijoj, ir ant gyventi ir reikalauja sau tokios žinojęs toki neleistina bažny ant jos veido gailavima ir nu pima maszinos; pasidaro drū ku Szv. Paneles, už ka dekavoju Dievui už atsivertima.”
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O gal ir pravardes nekuriu galėtume turėti teisingu suraczius: arbata del ponios, szeku- malonus del panų tarnaieziu retoju ir provininkais o po tuju dėjo jau garsiai kalbėt apie li- rus ir pinigus.
apgarsysiu.
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Prieszais tikėjimą tuojaus gimusiu, bet dabartinis padėji
kukarka, mano panaite. Pana kaip man rodosi, —atsake ty- bjauri del visu.
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pribuvo,
karienes nes turėsiu svecziu paskutini karta perku.
džioje rokundu knygoje.
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mano tarnysta man nevelina, liepe daigtus neszt in briczka. ir szypsotis.
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J.A.V. Revenue Tax $5. — ne101 N. Jardin uly., po ligai ku
szialpa nuo valdžios.
iiiskaityta in ežia pažymėtas
—t—
—- Ana diena in redyste at- i ria apsirgo nuo dienos kada ap Brooklyn, N. Y., — Mikola
kainas, minėti mokeseziai rei
feilauke ponas Juozas Grebli- ėmė dinsta naujas gubernato Savage, nuo 202 Etna uly., mi
kalinga mokėti prie kiekvienos
kas su pacziule ir poni A. Kar- rius James. Velionis taipgi da re. Velionis buvo “Saules”
pilnos kainos laivakortes.
pauskiene isz Shenandorio. Vi lyvavo toje parodoje ir užsi- skaitytojum per 46 metus.
ALYTAUS
GIRTUOKLIAI
Jau laikas užsisakyti laive
§
Japonija
iszprodukuoja
si yra szirdingi skaitytojai szalde nuo ko apsirgo ant užde Teipgi mirė czionais Antanas ŽENTAS PANIEKI
SUMUSZE MERGINA.
vieta-kajute. Visais keliones
kas minuta po 1,250 svaru szil“Saules” per daugeli metu, gimo plaucziu ir gulėjo kotely Kriaucziunas, 42 metu amžiaus
reikalais malonėkite kreiptis in
Alytaus miestelyje, ana die
kuria skaito su dideliu užgan- je Harrisburge, nuo tos dienos nuo 154 Grand uly. Paliko pa NO SAVO UOSZVIA na du girti vyrai pradėjo ka ko.
bet kuri vietini Lietuvi laiva
§ Per isztekejima guzo, ku
adinimu. Acziu už atsilanky lyg mireziai. Velionis isz jaunu ezia Agota, dukteria, sunu ir
TOJI TEIP ISZ TO PERSI binėtis prie vienos merginos. lis šukele ugnis, Amerikonams korcziu agenta, arba in bet ku
dienu buvo aptiekorium, dirbo
ma.
sesery
Malevieziene.
ĖMĖ KAD MIRĖ ISZ Kaip ji norėjo nuo ju bėgti, tai kasztuoja kas minuta po pen ria Sz. A. L. rasztine. Važiuo
— Ponstva St. Pecziulei isz Pottsvilles sude ir buvo kom- Cleveland, Ohio.,—Mire czio
dami in Lietuva ne su ekskursi
jie pasivijo ir smarkiai ja suSUSIJUDINIMO.
kis dolerius.
tWest Hazletono, motoravo a- penseiszion kamisorium ant nais Minnie Grigiene, 48 metu
ja,
jei del kuriu priežaseziu juo
musze.
Mergina
paliko
gulin§ Gyventojai New Yorko
na diena in Mahanoju ir prie musu pavieto, insziurenc agen amžiaus. Paliko sesery Mare
se dalyvauti negalėsite važiuo
Landshut, Vok.,— Ana die czia be sąmones tik po keliu
tos progos atsilankė in redyste tu ir turėjo kitus politikiszkus Kaminskiene, gyvenant mies na sūdąs perkratinėjo akyva valandų, atsipeikėjusi, parėjo sunaudoja po 700,000 galonu kite bile kuriuo ankstyvesnių
“Saules,” nes .ponstva Pecziu dinstus per daugeli metu. Re- te. Teipgi mirė czionais Vik teismą žento, kuris buvo prie namo. Apdaužyta galva ir mė vandens ant minutes arba tiek, ar vėlesniu Szvedu Amerikos
lei skaito laikraszti daugeli publikoniszka .partija neteko toras Slavickas, 55 metu am žastim mirties savo uoszves, lynės ant viso kūno. Mergina kad vienas žmogus, gerentis Linijos laivu iszplaukimu, tevieno isz geriausiu politikiszku
paskirta dali vandens kasdie
mete, ir be “Saules” butu
vadu kuris stengėsi savo parti žiaus, nuo 6400 Dibble uly. Pa kuris ja teip paniekino ir nuže yra tarnaite, kaimiete, ir kaip na, neiszgertu jo ne per 6,000 mykit sziame laikrasztyj skel
jiems nesmagus gyvenimas.
bimą.
—V.M.
ja vesti laimingai in kova kaip liko paezia ir kelis vaikus. Isz- mino, kad toji mirė isz di nesenai patekusi in miesteli, metu.
Prie tos progos teipgi atsilankė
Edger nežinojo nei kas, nei už'ka sutai paskutinėje kovoje buvo gyveno czionais apie 29 metus. delio susijudinimo.
§ Amerikonai moka po 2
2 Asmeniškai Lydimos
pas Prana Kugry, Girardvillej,
Redwood City, Calif.,—Stai Arnstadt, 45 metu, apsipaezia- musze.
pasekmingas.
dolerius
kožna
minuta
ant
už

brolis ponios Pecziulienes.
Paliko paezia, sunu sudžia ga szirdies liga, mirė czionais vo su jauna mergina Estera
laikymo sveikatos Indijonams.
DEGE ADUTISZKIS.
Acziu už atsilankima.
Henry, Paul Jr., ir duktere Su- Jonas Karalius, palikdamas Cerfeld 3 menesius adgal ir ap Kaunas. — Sausio 24 d. Adu— Pacziule pono Ancerevi§ Amerikoni'szki fabrikai
paezia Matilda, tris dukteres ir sigyveno pas nuotakos motina.
sana.
tiszkyje
kilo
gaisras.
Isz
pra

cziaus, musu konsulmono, supadirba dvi raszomas maszinudvi seseres, taipgi du brolius. Ne ilgai Itesesi sutikimas jau
gryžo ana diena isz pasisvecziaSeatonville^ Ill. — Pas mus Velionis turėjo didele kriau- navedžiu, nes uoszve norėjo džių užsidegė vaistine, isz ten kes (typewriters) kas minuta.
vimo pas savo gimines ir pažin- darbai yra labai blogi, dau cziu 6za|pa San Francisco. Ve- valdyti j u gyvenimą ir norėjo ugnis persimetė in kitus trobe
stamus Filadelfijoj ir Baltimo- giausia žmonių įdirba prie lionis dirbo pas kriauezius ka būti “bosu”, kas suerzino la sius. Isz viso sudege 6 gyvena § Francija iszdirba dau
reje kur turėjo puiku priėmi ‘WPA’ projektu. Zinko dirb da pribuvo in Amerika 1899 bai 'porele.. Ta diena uoszve mieji namai, 6 tvartai ir 2 dar giau vyno ne kaip kitas kuris
žines. Nuostoliu priskaitoma sklypas ant svieto, arba 2,500
mą.
tuve Depue dirba tiktai po 3 ir mete,
atsikėlus,
pradėjo
iszmetineti
galonu kas minuta.
> <_______ _______
64,750 zlotu.
■—• Kunigas P.P. Laumakis, 4 ketures dienas per sanvaite.
ženteliui visokiais budais. Žen
kuris kitados buvo vikaru Szv. Clock kompanija, LaSalle, atMOKA NAUDOTI
§ Nepristatytas pacztas del
telis negalėdamas klausyti tų
Juozapo parapijoj o dabar yra statineje darbininkus nuo dar
KARABINA.
žmonių
buna sugražintas in ge- mWYORK-KLAIPĖDA
jų szunc-poteriu, paszauke in
per Gothenburgą, Švediją
prabaszczium Szv. Kazimiero bo. Kasyklos Spring Valley ir
neraliszka paczta po 13 laiszku Pirmoji Gegužės-May 31 d.
uoszve: “Del tokio seno maiparapijos St. Clair, ana diena Peru dirba labai blogai, o
(nepersėdant iki Klaipėdos!
kas minuta.
szo kaip tu esi, tai geriau bu
lankėsi su reikalais Mahanojuj Granvillej kasyklos visti! ne
Antroji Liepos-July 1 d.
tu, kad pastiptum arba tave
Antra ekskursija va
ir atlankė nekuriuos pažysta dirbo szia žiema. Oras neszal§ Filipinai s taigai pagarsė
velnei gyva in pekla nutrauk
dovauja VI. Mučins
mus.
kas, švedų Amerikos
tas, sniego visai mažai turėjo
jo isz kasimo aukso kur žmones
iu!” Uoszve iszgirdus tuos
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
me, bet turėjome užtektinai lie
iszkasa kas minuta po deszimts
žodžius, graudžei apsiverkė,
Kelionė: GothenburgANT GAVĖNIOS taus. Lietuvei gyvena broFederal Reserve System
doleriu vertes aukso.
Stockholm. Iš čia lai
nuėjo adgal in lova, ir in kėlės
vu "MARIEHOLM” į
GRAUDUS VERKSMAI ar- liszkai, nors ju randasi labai
IR
miliutas mirė. Daktaras pri
Klaipėdą.
§ Ar turi saugia spilkute Vi. Mučinskas
Sri Banka yra Narys
ha Pasibudinimas prie Apmis- maža saujele.
—A K.
pažino, kad moterei truko szirekskursijos užgirtos Lietuvių
(safety pin)? Privalai turėti Abi
linimo Kanczios Vies., Jezuso
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
dis nuo susijudinimo. Žentelis Federal Deposit Insurance
nes j u Amerika padirba po 3,- Gauk nemokamai suteikiamą musų
Kristuso. Knygute reikalinga Sugar-Notch, Pa. — Valdžia
Corporation
likos aresztavotas ir dabar yra
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį leijau
praszalino
daug
vakliszku
500 spilkutes.kas minuta..
ant Gavėnios. Pagal senoviszdinj “Turimo žinios”.
kaltinamas, kad tai jis per sa
Kiti iszplaukimai isz New Yorko:
Union
National
Bžink
j
ka būda, .............................10^ darbininku kurie turėjo gerus
vo pasielgimą, buvo priežastim Į
§ Ar žinojote kad Kinczi- DROTTNINGHOLM 18 Kovo 15 Bal.
STACIJOS arba Kalvarijai užsiėmimus Harrisburge. Sziojosios mirties. Jauna pacziule KAMPAS MAIN IR CENTRE ST I kai augina pinacus? Taip ir tai GRIPSHOLM . . 30 Kovo 4, Gegužio
ĮViesz., Jezuso Kristuso,... 10$ mis dienomis taipgi jau likos
KUNGSHOLM. . 3 Birželio, 19 Rugp.
pamėtė savo vyra.
labai
daug
nes
net
12
tukstauMAHANOY
CITY,
PA.
praszalinti
keli
darbininkai
isz
Kreipkitės in savo vietini agenta, ar
Maldele Arcibrostvos Szv
SWEDISH-AMERICAN LINE
cziu
svaru
kas
minuta.
musu
pavieto
tarp
kuriu
ran

Veido Viesz. Musu Jėzaus
4 West 51-st St. Rockefeller Center,
Kristaus, ............................. 10^ dasi ir pana Begina KazacziuNew York,. N. Y.
Kvintukai
Levukai
Gyvena
Su
Cirkusu
niute,
kuri
buvo
tyrinėtoja
ir
Trumpas Katekizmas, pagal
RADO DEIMANTINE ŠPIL
iszguldimas Kun. Pilauskio, su aplaikydavo po $7.15 doleriu
Jaunas Dick Shaughnessy, KA ANT DUGNO MARIU.
nekurais naudingais padėji ant dienos.
Nassau, Bahama Salos. —
isz Deadham, Mass., laike szaumais, .................................. 10^ — Musu . Lietuvei gyvena
'Mrs.
Phillip Gossmąn, milijosutikime Ibet mažai darbuojasi dyrno kontesto Middle Atlan
W b. BOCZKAU8KO-CO..
MAHANOY CITY. PA.
ant tautiszkos dirvos. Yra czio tic kliubo, pataikė in cieliu 295 rieika isz New Yorko, plauk
nais Lietuviszka parapija ir sykius isz skaitliaus 400 szu- dama luotelyje pamėtė deiman
tine špilka vertęs 5,000 doleriu
Smagi ir Linksma Lietuviu keliolika Lietuviu biznierių bet viu.
ir
buvo tikra kad špilka inpuo-;
Užeiga pas
žmones daugiausia važiuoja in
ANDRU RĖKLAITI
artima miestą su visokiais pir- C. F. RĖKLAITIS ie in mares. Moterėle pasamdė
Mah.nojau. Isxtikimiaecia Graboriu,
206 WEST CENTRE STREET
kineis todėl musu biznieriai t: Gabiausiai Baisamuoto jas it stiklini grindini laiveli ir pa
MAHANOY CITY, PA.
mate per stiklą gulint žibanezia
NAUJOS MIKALDOS
. vos gyvuoja.
Geriausia Ambulance
deimantine špilka vandenyje.'
i
_'
patarnavimas s z i o j
KARALIENES
apelinkeje.
Bile ko
Pasamdė nerika kuris iszgąvo:
' West Hazleton, Pa., — Kad
kiam laike; diena ar
špilka. Moterėlei kasztavo ta
paneszti kasztus pastatymo d iPRANASZYSTES
naktį. Visada turi pil
sai darbas 1,500 doleriu.
na pasirinkimą metadelio kryžiaus ant SS. Petro ir
liszku ir kieto medžio
Yra tai stebėtina knvgnte nes
Povylo Lietuviu Parapijiniu
Grabu.
Laidoja nu
— Hej Raulai, in kur tu mane
joje
randasi daug teisybes Ir
Kapiniu kurios randasi Laurel
mirėlius pagal naujau
vedi? “Nugi einam pas Rėklaiti
sia
mada
ir
mokslą.
iszsigert gardaus alaus, pasimatyt
jau daug atspėta kas buvo
Hill, moterėles isz parapijos
ANT PARDAVIMO.
ir pasikalbėt su musu draugais!“
pranaszauta,
ir tolians tos praTuriu
pagialbininke
rengia Didele Kart Parti su
Todėl ir jus kada busite Mahanomoterems. Prieinamos
Namas po Nr. 533 W. Maha
Czokiu, 18-ta diena Balandžio
Clyde Beatty, kuris mokina levus ir juos valdo cirkuse, naszystes pildosi. Prisiuskite
juje arba važiuojant pakeliui, tai
prekes.
sustokite pas savo tautieti Andru
noy
St.,
16
pėdu
ploczio;
tuo
(April) 1939, Stasiukonio sve.,
turi didele jausla del szitu kvintuku levu kurie randasi drauge 25c. stempomis o gausite per
DU OFISAI:
Rėklaiti kuris užlaiko saluna kur
ant Green uly., West Hazleton, MAHANOY CITYs516 W. Spru« St jaus prie Lietuviszkos bažny- su cirkusu su kuriuom ju tėvai keliauja. Beatty tvirtina kad paczta.
gausite iszsigert gardaus alaus,
Bell Telefonas 149
orios. Parsiduoda pigiai.
arielkos ir visokiu kitokiu geru
pradedant 7:30 vai., vakare. TAMAQUA,
penki levukai gimė ant syk yra dideliu retumu, panasziai kaip
PA, 43* Willing SteM*
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
gėrimu. Adresas 206 W. Centre St.
Kreipkities
in
“
Saules
”
ofisą.'
kvintuke*
mergaita# Dionnu, Kanadoje.
Moterėles darbuojesi, kad Kart
... Bell Telefonai ES8-4
MAHANOY CITY, PA.

Isz Visu Szalin Isz

Lietuvos. Kas D£aK°™

AŠ PARDUODU DAUGIAU
PAIN-EXPILLERW.NEGU MTŲ
VAISTU, BESIKANKINANTIEMS
REUMATZMO SKAUSMAIS.
TOKS PUIKUS VAISTAS,
KAD fR AŠ PATS JĮ
NAUDOJU.

NoudoLto *q linimenfg, kurį jūsų tėvoi ir tėvų fėvoi nou*

doįo nuo 1867 metu palengvinimui musUly iloudėjimo.

Nusipirkt* bonkute Poin-Expelleno su Inkaru ant dėžutės
pas tavo vaistininko

®PAIN-EXPELLER

