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BESZIRDE MOTERE KARES

NEBUS

SZIMET
PASIUTĖLĖ UŽKLUPO SA
VO VYRA SU PLAKTUKU'
UŽDRAUS PARDAVINĖTI
KURIAM BAISE! SUDAU NESUPRATIMAS BUS UŽ
IR NAUDOTI FAJERŽĖ GALVA KAD NEGALI BAIGTAS PRIE STALELIU
VERKUS.
BE NAUDOJIMO GINKLU.
MA BUVO NE PAŽINTI.

Harrisburg, Pa. — Reprezentatorius Herman, isz Filadelfi
jos, innesze byla, kuri uždraus
pardavinėti fajerverkus del
vaiku ir suaugusiu žmonių nes
laike Džiulajaus daug vaiku su
sižeidžia ir netenka akiu, kas
yra labai bledinga ir neatnesza
jokios naudos apvaiksztinejime Laisves dienos, 4-ta Džiulajaus. Jau taip Pennsylvanijoj
1938 mete buvo 1,703 nelaimes
paeinanczios nuo fajerverku
isz kuriu 46 ypatos neteko
akiu.
Pennsylvanija iszmoka del
neregiu kas meta apie penkis
milijonus doleriu pensijoms.

Norrintonville, Miss. — Pa ■ Washington, D. C. — Norints
togi, jauna, puikei pasirėdžiusį Europoje verda kaip puode ir
Mrs. Paulina Herrington, 23 kožnas sklypas pasirengineja
metu, duktė turtingu tėvu, szia-1 ant kares bet Amerikoniszkam
dien randasi uždaryta kalėjime I kongrese tvirtai tiki kad tasai
už nuplakima savo vyro, 28 Europisžkas nesupratimas bus
metu, ant smert, su plaktuku. užbaigtas pasekmingai, ne su
Po žudinstai nuvažiavo in ar ginklais, tiktai prie diplomatima miestą kur losze isz kazy- tisz’ku staleliu. Bet niekas ne
ru su kitoms moterimis ir nieko spėja kad gali būti taika bet
sau isz to nedare ir nesirūpino ateis laikas kad kare turės pra
kad buvo nužudžius savo vyra sidėti nes Europinei sklypai
pakol ji surado visa sukruvin yra labai neužganadinti ir kata ir sužeista. Negana to, kad necz geidžia praliejimo kraujo
vyras da buvo gyvas, suriszo savo nekaltu padonu nes godu
jo kojas ir rankas ir tolinus mas užgriebti kitus sklypelius
daužė per galva su plaktuku, yra didelis.
Ant užklausymo vieno isz žy
pakol tasai pasiliko be žado.
Taji vakara Hęrringtonai miųjų Amerikoniszku diploma
PERMAINOS TIESOSE PAR
nuėjo pas daktara nes vyras tu, ar Europoje kils kare, tai
DAVINĖJIMO GERYMU.
jis davė sekanti atsakymai
Harrisburg, Pa. — Jeigu le- sirgo o kada sugryžo namo, vy
“Pagal mano nuomone tai
gislaturos bylas pereis tai užeis ras pradėjo paežiai ka toki isz- szimet kares negalime tikėtis.
Pennsylvanijoj rūstesnes tiesos metinet linksmai paeziulei ir Prezidento Roosevelto meldi
kas kiszasi pardavinėjimo svai- ant galo pavadino ja bjauru žo mas kad padaryti taika ir susiginancziu gerymu. Pirmutinis džiu kurio motere negalėjo nu- taikint malszei, iszvere didele
bylas praszalins net 4700 vietų kensti ir taip ant vyro paszelo intekme ant Europiniu vieszkuriose parsidavineja tiktai kad matydama gulinti plaktu patyseziu ir -sumažino karszta
alus ir pardavinėjimas alaus ką, pagriebė ji ir kirto jam per upa Vokietijos ir Italijos ant
sztoruose. Laisnai bus iszdavi- galva o kada tasai gulėjo ant pradėjimo kares.”
neti per tam tikra paskirta ka- grindų, pradėjo jam daužyti
Kariszku žinunai sako kad
misi ja kožnam. paviete, ne taip galvą kad net smegenys .isztiszHitleris
ir Mussolini tik “blokaip sziadien daroma. Kliubai kejo.
fina” (baikauja) ir tas jiems
turės mokėti už laisnus nuo 50 Palicija isz pradžių nežinojo
kas galėtu papildyt taip bjau gerai pasisekė nes mažesni
lyg 150 doleriu.
ria žudinsta o kada ant galo sklypelei jiems pasidavė. Bet
kitos vieszpatystes dabar yra
PER 10 METU RASZINEJO aresztavojo beszirdžia paezia,
toji užsidegė paperosa ir szal- pasirengia apginti savo sklype
LAISZKUS MIRUSEI
tai, be jokio susijudinimo ap lius kas abiems diktatoriams
BAUŽIAI.
yra labai nesmagu ir nenori to
Rimesburg, Okla. — Mirė sakė apie nužudymą savo vyro. linus erzyt ju, kas butu priežas
czionais Danielius Bennes, 71
tim netikėtos kares ir pagadymetu amžiaus, apie kuri daži- GAILĖJOSI KAD SUMUSZE tu viską ka ponulei diktatorei
SŪNELI — PASIKORĖ.
nota buk jis raszinejo kasdiena
insigijo.
laiszkus del savo paczios, no- Norwalk, Conn. — Beveik per t
rints ji jau buvo mirus de- visa cliena Mrs. Inga Scott, 40 VAIKAS NUŽUDĖ GIRTA
szimts metu adgal. Jo kambarė metu, vaikszcziojo po narna nu
TĘVA APGYNIME
lyje surasta keli tukstancziai liūdus ir susirupinus kad skau
MOTINOS.
laiszkeliu kokius rasze mirusiai džiai sumusze savo 10 metu sū
kasdiena lyg paskutines dienos neli Rogersa priesz ėjimą in Rennerdale, Mass. — Kad
mokykla. Motina taip skau apsaugot motinos gyvasti, 14
savo gyvenimo.
džiai sumusze vaika kad visas metu Motiejus Litsch nuszove
buvo pamelynaves nuo plaki savo tęva Antana, 40 metu. Mo
tiejus parejas isz mokyklos,
ČIGONAI ‘ ‘ PASZVENTINO ’ ’ mo.
matydamas
kaip tėvas vijosi
JAM PINIGUS.
Vėliaus už keliu valandų ap
Philadelphia, Pa. — Kada sakė savo kaiminkai ka buvo paskui motina su revolveriu
Harry Hubbs dirbo prie savo padarius ir negalėjo stot priesz rankoje ir szaudamas in ja, -su
namo ant 342 Brookside uly., savo vyra kada tasai sugryžtu prato kad tėvas nori motina užprivažiavo automobilius isz ku isz darbo ir dažinotu ka ji pa muszti. Nubėgės in szepa, pasirio iszlipo trys čigonai. Pasi dare, susirupinusi motere nu me karabinu, paleido szuvi ku
sveikinę apreiszke jam kad tu ėjo ant virszaus ir pasikorė sa ris pataikė tęva ir ant vietos
ri galybe padauginti jo pinigus vo miegkambaryje. Kada vy užmusze, tame laike kada buvo
jeigu jiems duos ant “paszven- ras atėjo isz darbo ir nerado atkiszes revolveri szauti moti
tinimo.” Kada čigonai iszva- moteres, nusiuntė vaika ant na antru kartu. Tėvas buvo ge
žiavo, dingo ir jo 26 dolerei virszaus pažiūrėti ar motina le rai užsigerės kada parėjo.
nas randasi bet motina jau bu
su čigonais.
SUBADĖ MOTINA SU
vo sustingus.
VYSKUPAS SPELLMAN
ISZKELTAS ANT ARKI
VYSKUPO.

J

BANDITAS PAĖMĖ TIK
VIENA DOLERI.

Rochester, N. Y.,— In gazo
New York. — Popiežius ana lino stoti Arthuro Peters, atėjo
diena iszkele in garbe vyskupą banditas su revolveriu rankoje.
Franciszku Spellmona ant ar Peters be jokio pasiprieszinimo
kivyskupo ir gal neužilgio pa atidarė register! ir iszerne isz
siliks kardinolu in vieta miru jo 50 doleriu, paduodamas ban
sio kardinolo Hayes. Naujas ditui visus pinigus,- bet tasai
arkivyskupas turi 50 metu ir banditas pasiėmė tik viena do
isz jaunu dienu buvo dreiveriu leri ir iszejo. Nusistebėjo Pe
tėvo grosersztorije, miestelyje ters tokiiu mandagumu ir su
Whitman, Mass. Buvo jis taip prato gal banditui buvo labai
gi keliolika metu prie popie reikalingas tasai doleris ir gai
žiaus.
lėjosi kad jam nedavė daugiau.

M

“Xgsmo Isz Visu Szaliu
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“WPA” Padaro
Szvietima Lengvesni

Suaugusiems
APSIPACZIUOT IR NUKE ISZPANIJE SUGRĄŽYS BU
VUSIAM KARALIUI JO
LIAUT IN TĖVYNĖ.
Patarėju Komitetas Peržiuro
TURTĄ.
Programo Pasekmes.
Dunkirk, N. Y. — Guiseppe

Burgos, Iszpanija.,— Nauja
Faviato buvo sziauczium bet : Iszpaniszka valdžia po genero
mažai uždirbdavo ir negalėjo lu Franko,* nutarė sugražyt vi
suezedint užtektinai pinigu to sa turtą buvusiam karaliui Al
dėl nuėjo dirbti ant geležinke fonsui XIII, kuris randasi Iszlio o vakare taisė czeverykus,
panijoj, nuo kada IszĮpanije pa
Faviato turėjo Italijoj mylima
siliko republika. Alfonsas tu
pas kuria ketino važiuoti ana
ri didelius paloczius Sebastijadiena apsipaeziuot ir atsivežti
ne, Satadore, ant salos Cotejein Amerika ir gyventi laimin
da, kaipo ir daug visokiu žemgai. Turėjo iszemes paszparta,
j cziugu taipgi kitokiu brangiu
nusipirko laivakorte, žodžiu,1
’, senoviszku brangenybių. Gal
buvo pasirengęs ant keliones
ateityje Alfonsas apims veil’a
bet likimas kitaip surėdė jo gy
Iszpaniszka karaliszka sostą.
venimą.
Alfonsas būdamas karalium,
Eidamas namo isz darbo pas
buvo vienas isz turtingiausiu
kutine diena gal buvo labai užvaldytoju Europoje-, nes jo tur
simislines apie savo kelione
tas daejo daugiau kaip 30 mil
kad nematė prisiartinanezio
ijonu 'doleriu, nuo kada buvo
trūkio kuris ji sumalė ant
apemias sostą 1902 metuose, ir
szmotu — kelione buvo in ana
buvo priverstas apleisti -savo
svietą. Likos palaidotas su pa
tevynia 1931 m., per revoliuci
veikslu savo mylimos ir su dra
ja. Ne tik pats karalius pasi
panoms kurias ketino naudoti
imdamas szliuba su savo myli naudos isz sugrąžinimo tojo
ma. — Tokis tai likimas Ame- turto, bet ir visą, jo gimine.
rikoniszko darbininko.

MAHANOY CITY, PA.

‘ ‘ Pa.s)tumej imas moksl o su
programo dalyvavimu yra. vie
nas isz svarbiausiu iszsivystijimu Suvien. Valstijų istorijo
je,” sako raportas Prezidento
Patarėju Komiteto apie Szvie
tima, kuris ka tik yra atspauzdintas. Norėdamas gauti ap
szvietos dirvos sanrysizyje su
federate valdžia, Prezidentais
Roosveltas paskyrė komitetą
tikslui pilnai isztyrineti WPA
Suaugusiu Švietimo Programa
ir kitus veikimus kuriuos val
džia remia. Sztabo nariai, ku
rie raportavo apie WPA buvo
Dr. Doak S. Campbell, dean
Graduate Scholl of Education,
Peabody College, Nashville;
Dr. Frederick H. Blair, Super
intendent of Schools,, Bronx
ville, New Yorke ir Dr. O. L.
Harvey, isz Darbo Departa
mento. Jie isztirinejo visus
S'zvietimo veikimus nuo insteiNEBASZNINKAS ISZBAUgimo FERA 1933 m., ir pilnai
GINO ŽMONIS.
NUSIŽUDĖ CHICAGIETIS.
tyrinėjo programo organizavi
Brighton Park, Chicago, Ill.— Kalusz, Lenk.,— Nepapras mą, administracija ir nuveikiAna diena, apie pirma valanda tas atsitikimas atsitikio kaime mus. Pirmoj vietoj, pagal svar
pietų, ežia nusižudė pusamžio lyje Tuzyglov. Tame tai kai bumo, ekspertai sako, yra WP
sulaukės senas Chicagietis Pe me mira gerai žinomas skiniu A szvietimo programas vietitras Stankus. Jo kūnas buvo kas Ivonas Szmigelis. Lavo niatns ir svetimtaueziams su
atrastas skiepe, ties 4864 Arch nas indetas in graba, po trum augusiems, kurie negali skaity
er Avė., kur jis buvo atsisukęs pam laikui pradėjo krutet.Tarp ti ir raszyti. Svetimtaueziams
gaza. Jisai gyveno ties tuo a- sedincziii gailininku kilo dide p'agelba tapti piliecziais irgi
dresu pas Chestakauskus. Ve lis sumiszimas, keli likos skau labai svarbu, jie sako. “Pro
lioni pažine žmones pasakoja, džiai sužeisti. Pranėszta apie gramas, visu pirmiausia, ban
kad jisai nusižudė, del to, kad tai daktarui, kuris atvažiavo do supažindinti studentus su
bijojo iszeiti isz proto. Jisai pažiūrėti nebaszninko, ir pri Suvien. Valstijų Konstitucijos
sirgęs nepagydoma galvos li pažino, buk jisai tikrai yra ne principais ir raginti tuos daly
ga ir vis kalbėjo, kad liga isz- gyvas, bet kokia priežastis bu kus pritaikinti prie ju gyveni
vo, kad jisai pasijdino, tai ne
vesianti ji isz lygsvaros.
mo budo; pirmesnių dienu mo
pats negalėjo suprasti.
kinimas kuriame litera . ir ne
JAUNAS LIETUVIS LOVOJ
dvasia immigracijos instatymu
SZUO ISZGIALBEJO SZEISUDEGE.
vieszpatavo
natūralizacijos
MYNA, BET PATS ŽUVO
Chicago, Bridgeport. — Ad
szvietimo programa, dabar pa
LIEPSNOJE.
resu 3711 So. Halsted uly., desidavė szvietimo žmoniszkesnei
ganezioj lovoj žuvo jaunas Lie Aveyron, Francija., — Tūlo filozofijiai, studentai raginami
tuvis, Feliksas Misius. Jis buvo žmogaus kuris gyveno užmies invertinti naudas ir lalisve motyje, užsidegė grinczele nak derniszkos demokratijos ir pri
apie 25 metu amžiaus.
Palicija spėja kad eidamas ties laike, kada szeimyna sun imti kaipo dali jo socialiszko
gulti Feliksas Misius užsidegė kei miegojo, kad net szunies lo gyvenimo atsakomybes, kurios
cigareta. Berūkydamas užmi jimo negirdejo. Szuo supra seka jo laisve.” Pergalėjimas
go. Nuo deganezio cigareto lo tęs nelaime ir kad niekas ne kalbos sunkumu, eina rankon
vos pataline užsidegė ir joje skubino jo iszleisiti laukan, pri su lengvu praktiszku mokini
bėgo prie vyges kūdikio ir pra mu ka Suvien. Valstijų valdžia
Misius žuvo.
dėjo ji kojoms draskyti. Kū reiszkia. Kartais studentai yra
ISZMOKES DALI ALGOS dikis pabudęs pradėjo verkti, 80 metu senumo, ir daugiaus,
nuo ko szeimyna pabudo ir su bet nepaisiant metu visiems
STRAIKUOJANCZIOMS
prato kokioje nelaimėje randa- pagelba teikiama gavimui pir
DARAKTORKOMS.
dasi, pradėjo viens kita gialbe- mu popieru ir kitu žingsniu
Harrisburg, Pa. — Supredenti, bet apie szuni visai užmirzso kurie yra reikalingi del pilietas Publikines Apszvietos Les
ter K. Ade paliepė iszmoket mi kuris Isudege denganezioje tystes. Komitetas pripažino
lijoną doleriu del straikuojan- grinezioje, paaukaudamas sa pasisekimą szito plataus WPA
ŽIRKLĖMS.
cziu daraktorku o likusius pi vo gyvasti už savo gaspado- apszvietos programo. Suvirsz
riaus szeimyna.
200,000 svetimtaucziiu suaugu
Tatesville, Mo. — Be jokios nigus iszmokes vėliaus. Isz tų
siu užbaigė natūralizacijos
priežasties Charles Kaghan, 23 jų pinigu Shamokin Township
Paskutines
Žinutes
aplaikys
$40,250
ir
$10,200
del
kliasu darba. Daugumas isz
metu, paszoko nuo stalo prie
Gitbertono.
-Straikas
tęsęsi
be

j u tapo piliecziais arba iszpilkurio sėdėjo, pagriebė ilgas
Boston,
Mass.
—
Tarp
straide reikalavimus del gavimo
žirkles su kurioms užklupo ant veik du menesius isz priežas
kieriu
Beacon
Oil
Co.,
kilo
muties
neaplaikymo
algų.
pirmu popieru. New York o
68 metu senukes motinos. Tasai
szei
kuriuose
sužeista
keli
dar

mieste Naturalization Aid
rakalis subadė motina net 22
bininkai.
Unit teike patarnavima žmo
sykius 'su žirklėms. Senuke vos
Harrisburg, Pa. — In laika Washington, D. C. — Prezi nėms isz 73 invairiu szaliu ir
nuvežė in ligonbute kur pasi
keturiu dienu Pennsylvanijoje dentas Rooseveltas patvirtino prirengė pilietystes popieras ki
mirė in trumpa laika. Moteres
girines ugnys iszdegino 44,000 pirkti da 571 kariszkus eropla- tiems 16,967 svetimtaueziams
anūkas iszgirdes baladojima už
akeriu medžiu.
nus.
suaugusiems, ir atsake suvirsz
sienos, adbego ir turėjo panau
§ Kožna minuta Ameriko- Berlinas, Vokietija. — Hitle 40,000 praszymul del informaci
doti net krėslą kad apmalszyti
taji pasiutėli ir atidavė in ran niszki keleivei nukeliauja 50,- ris paszauke da 1,750,000 karei jų apie pilietyste in laika nuo
000 myliu ant geležinkeliu. ‘ viu ant tarnystos.
Rugsėjo 1937 m., iki Birželio
kas palicijos.
'

U. S. A.

|

50 METAS

1938 m. Ohio per 1938 m.,
5,500 sVetimfaucziu tapo naturalhuoti ir 75 procentas isz
ju mokinosi WPA kliasose.
Amerikos Legion’o skyriai ir
kitos patriotiszkos organizaci
jos remia programa teikdami
pagelba ir dalyvauja užbaigi
mo iszkilmese kuomet studen
tai gauna pilietystes popieras.
Ohio valstijoj, perspėjama kad
del szitos pagelbės svetimtau
eziams damlgiau žmonių taps
naturalizuoti ateinaneziu metu
negu bile kada laike pereitu 20
metu. Svarbiausias rėmimas
programo, raportas pareiszkia
buvo invairiu valstijų apszvie
tos komitetu ir Natūralizacijos
Biuras priima WPA iszduotus
certifikatus studentams kaipo
iszdalies iszpildijima pilietys'tes reikalavimu. Komitetas
nurodo fakta, jog mokslumas
ir natūralizacijos szvietimas
yra tik pirmieji žingsniai pla
taus pasitobulinimo kelio, ku
ris dabar atdaras po WPA
szvietimo programų, kuris ap
rūpina visokiu rulsziu kliasas:
darbininku Iszvietima, tėvu
szvietima, sveikatos szvieti
ma, dailės, muzikos, dramos ir
kitu liuos-laiko veikimu szvie
tima.
—-F.L.LS.

Nori Pagreitinti Natū
ralizacijos Peticijos
Iszklausyma
Kl. — Gyvenu Jung. Valsti
jose nuo 1908 m. Bet tik nese
nai nutariau praszyti pilietys
tes popieru. Mano pirmos popieros jau virsz penkių metu
senumo. Ai’ kaip nors yra gali
ma pagreitinti mano iszklau
syma, kad asz galeeziau kuogreieziausia gauti antras po
pieras? Musu fabrike atstato
visus nepilieczius ir todėl man
pilietystes popieros yra būti
nai reikalingos. Be darbo nega
liu gyventi.
At. — Kuogreicziausia pa
duok praszyma antroms popieroms (polietystes popieroms)
bet nežinome jokio budo pagal
kurio iszklausymas gali būti
pagreitintas. New Yorko aplikantas tur laukti nuo 6 iki 8
menesiu pakol ji paszaukia del
egzamino ir kuomet peticija
jau paduota jis turi laukti apie
90 dienu priesz paskutini isz
klausyma. Tai yra beveik me
tas laiko isz viso. Pilietystes
praszytojai, ypatingai seni
szios szalies gyventojai, klysta
jeigu mano kad natūralizacijos
virszininkai kreips ypatingos
svarbos in ju ilga iszbuvima
szioje szalyje. Dabar natūrali
zacijos virszininkai pradeda
manyti kad seniems gyvento
jams reikėjo senei tapti pilie
cziais.
—F.L.I.S.
— Lenkija iszprodukuoja
150,000 svaini bulvių kas minuH
ta, taipgi iszsiuncze visokiu
produktu už. 900 doleriu kas
minuta.
— Nekurie Europiszki skly
pai yra priversti naudoti alko
holiu del varinio maszinu kurio
sunaudoja kas minuta už $300a
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turėjo laukinei žmones o ir bu
Tas invyko 1793,m. Spalio men.
vo ju daug tarp apszviestu tau
16 d. Tik Marija Terese buvo
tu. Stebukla-dariu turi Pago“ Asz noriu būti karalaite.” likusi su savo teta Madame
riiszki ir Krikszczioniszki tike-:
Emilija stovėjo -su szluota -Elizabeth’a.
KUPCZIUS IR DAR
jimai. Kožnas tikėjimas žiuri'
Bet ir szi draugyste ilgai nerankoj ant laiptu ir žiurėjo in
Partneriu sodžiuje, Gor-don- ant savo stebukla-dariu ir ste
BININKAS.
i vidų savo gražaus, mažo kam- isaliko: madame Elizabeth’a
ville, Minnesotoje, rado baisia buklu už teisingiausius o kitus|
| barelio, kuri ji pati kiekviena buvo tuoj iszve-sta ir nužudyta.
Kokis tai Dievo-baimingas
mirti jauna motina, pati farme- paniekina ir vadina apgavi-,
Ir taip vargo vargsze szeszioli!
diena
turėdavo
gražiai
sutvarrio su trimi mažais vaikais. kais.
PO PASTOGIA O BET kupczius atėjo Nedelioje pasi
kos metu mergaite vienui vie- JAU
'
kyli.
kalbėti su pažinstamu darbi
Anglinis galinis peczius eks-l Mes juokiamės isz Indusu ar-j
na skurdžiame kalėjime, kur ji NEISZGIALBEJO NES DIE
j
“
Kodėl,
mano
vaike?
”
paplodavojo nakties laike nuo ko ba Budiszku stebuklu o Brah-j
ninku. Matydamas jog tasai
VAS KITAIP SURĖDĖ.
buvo žiauriu kareiviu -saugoja
' klausė jos motina.
užsidegė namas ir keturios ypa- mai juokiasi ir netiki in musu
dirba szventa diena kaip pąma ir slaugoma. Taip ji iszgy-j
,
“
O,
tuomet
nereiktu
man
nei
Miestelyje V. Miczigano val prasta diena, pradėjo jam isztos ant smert.
stebuklus ir stebukla-darius.j
į szluoti, nei dulkiu valyti, nei veno antra puse metu labai var stijoj, gyveno farmeris, sūnūs ;metineti jog dirba Nedelioje.
Panaszei žuvo senuke Morta Randasi daugybe tokiu žmonių į
lovų kloti. Turecziau pakanka gingai gyvendama ir ji net ne Dievobaimingu ir geru tėvu bet Bet darbininkas nusijuokęs at
Bartlett miestelyje Glen Wil kurie netiki in jokius stebuk-j
mai tarnu kurie atliktu visus žinojo ar jos motina dar gyva neseko ju pėdoms — nedbojo sake
,
low Miczigane.
:
lūs. Toki žmones paprastai y ra j
ar ne.
i
mano
darbus.
’
’
apie Dievą ne žmones. Viena
Netoli miesto Madison, Wis- mokyti profesorei ir daktarai!
— Mano mylimas pone! Asz
Keletą metu vėliau po to, kai
! “Tai yra labai kvailas noNedelia, laike rugepjutes, gulė esmių vargingas darbininkas,
konsino, motina maude savo ir žodžiu, visi apszviesti žmoji
buvo paliuosuota, parasze
■
ras,
”
atsake
jos
motina,
“
kad
jo daug javu ant lauko. Dangus todėl turiu dirbti ant užlaiky
trijų menesiu amžiaus kūdiki. nes kurie sako kad visi toki1
knyga apie savo kalėjimo gyve
I
asz
manau,
kad
tu
jai
ir
būtu

buvo apsiniaukęs ir iszrode ant mo savo szeimyneles — kitaip
Sztai suskambėjo telefonas. stebuklai o ypatingai gydymas
nimą. Joje skaitome: “Asz pramei
karalaite,
vienok
būtinai
ateinanezio lietaus. Suszauke juos negalėsiu iszmaityt.
Motere Sally Bethel nuėjo at ligoniu, nereikalauja jokių ne
szydavau tik reikalingiausiu
reiktu
iszmokti
sziu
visu
geru
savo bernus ir paliepė jiems
sakyti telefoną, paguldydama paprastu jiegu. Toki atsitiki
Kupczius ant to:
gyvenimui priemonių, tacziau
darbu,
kad
galėtum
atlikti
juos
riszti in kulius javus. Motina
kūdiki ant lentukes, kuri gulė mai yra paprasti ir gydomi per
Martinas T. Manton, isz New
—
Nėr ko stebėtis jog esi
ir szitos man buvo žiauriausiu
nelaimingam
atsitikime.
’
’
iszgirdus
paliepima
sunaus,
nujo ant maudykles. Pasikalbėji gamta, fizika, psichologija, spi York,o, buvusis Suv. Valst. ap
vargszu; už tai nieko neturi jog
budu draudžiamos. Tacziau asz
mas su kumute užtruko apie ritizmo ir ipnotizmo. Juk Kris skritinio sūdo sudžia, turės sto “Bet-gi karalaitėms niekuo stengiausi -szvara palaikyti. vežliojo ant lazdukes ir melde Nedeliomis dirbi. Kaip-gi gali
sunaus idant szventos dienos tikėtis idant tau Dievas laimin
deszimts minutu ir kada moti tus pats pasakė: “tvirtas tikė ti ant teismo 23 d. Gegužio už met nereikia dirbti.”
Kas ryta turėjau muilo su van
“
Oi,
žiūrėk:
blogai
-supratai
nepaniekinetu.
na sugryžo pas kūdiki tasai jau jimas iszgydo žmogų, daugiau priėmimą kysziu ir apgaudinetu ir prigialbetu tavo užsiėmi
deniu ir kiekviena diena szlavisa
tai.
Jeigu
nori
ateik
pas
— Kaip esmių gyva tai pas me. Ateisiu pas tave už szesziu
buvo negyvas. Kūdikis nupuo
jima
savo
klijentu.
Tasai
su

niekas.”
mane, kada -busi darba pabai viau savo cele.”
mus da ne vieno kulio Nedelio menesiu ir užmokėsiu tau už vi
džia
priėmė
nuo
dideliu
kom

lė nuo lentukes ir prigėrė.
Tvirtas tikėjimas, didelis su
Tai matai tu ežia paveiksle
gus,
tai
asz
tau
parodysiu
viena
je nesuvežta, — o bet Dievas sa sugaiszyta laika koki nedir
Toki nelaimingi atsitikimai sijudinimas proto ar nervu, panijų net 439 tukstanczius do
karaliaus dukterį, ir, būtent,
paveiksią.
’
’
davė visko pilna ir niekad ne bai Nedeliomis bet su toms iszgalėtu būti isžyengiąmi jeigu staigus persigandimas, yra leriu kysziais kad pereitu teis
kaizerienes Marijos Terezijos
Mažas
jos
miegamasis
buvo,
buvo nedatekliaus.
žmones butu atsargesneis. Bu priežastim daug stebuklingu mai ant ju naudos.
lygoms, jog nieko nedirbsi
isz
Austrijos
anūke,
—
žymiau

pagaliau,
sutvarkytas
ir
Emili

Sūnelis
nusijuokęs
tarė:
vo laikai kada netikėtos mir atsitikimu. Daugeli kartu atsi
szventadieniais — norints tau
sios moters istori joj, — kaip ji
— Kas metas yra naujesni turetau užmokėti tūkstanti do
tys buvo laikomos už Dievo tinka kad suparalyžiavoti žmo guose. Rado ten daugeli pra ja atėjo pas motina ir primine szluoja savo celes asla.
papratimai ir kas meta žmogus leriu !
bausme. Bet toki atsitikimai nes, iszgirde riksmą: “Dega! mintu relikvijų kurios neture-Į jos pažadejima — parodyti jai
Kaip tu manai, kas jai tomis
paveikslą.
stengėsi idant jam butu geriau.
yra bausme Dievo už musu ap- gialbekites!” iszszoka isz lovų jo mažiausios vertes. Panaszei
Darbininkas sutiko ant to ir
“Ka ežia matai, mano vaike dienomis teike geriausio malo
Neklausydamas motinos su pamėgino iszpildyt ka prižadė
sižioplinima todėl lai buna szie ir be jokios pagialbos iszbega darėsi ir Iszpanijoj.
li?” klausė motina, rodydama numo: ar prisiminimas, kad ji vožė in kluoną visus javus o se
atsitikimai prasergejimu kad isz deganczio namo. Mokytieji
jo. Po penkių menesiu laiko
Tosios relikvijos buvo nie- savo dukteriai paveiksią.
garbingo karaliaus duktė, ar
nuke
sėdėdama
prie
lango
mel

butumem atsargesneis savo sako kad jeigu žmogus arba ko kuom daugiau kaip supuvusieji
kupczius vela atsilankė pas ta
‘ ‘ Matau jauna mergaite men jos patyrimas atlikime ruoszos, dėsi ir verke jog josios sūnūs
dieniniuose pasielgimuose ir kios relikvijos tvertu stebuklus kaulai bet keno buvo tie kaulai
pati darbininką klausdamas:
kais drabužiais, su prijuoste ir kurios ji insigijo dar būdama perlaužę pri.sakyma Dievo.
— Na, kiek asz tau turiu iszdarbuose.
laiminga karalaite, kol gyveno
su negamtiszka galybe, tai tieji tai nebuvo galima isztyrineti. szluota rankoje.”
Jau arti tūkstantis kuliu ra moketi už sugaiszyta laika1?
stebuklai ne tik iszgydytu žmo Vienam atsitikime buvo pa
“Kaip manai, kokioje vieto rūmuose, apsupta didelio skai- dosi po pastogia kad sztai pra
— Visai nieko, visai nieko! —
Graborius Ivor Willey ir jo nes nuo visokiu ligų ir sužeidi skelbta kad stebuklingi kaulai
cziaus tarnu?”
je ežia ji stovi?”
dėjo
nupuolinet
lietus
o
laszai
atsake darbininkas. — Szvenspati, isz Virginijos iszsigialbe- mu — bet numirėlei prisikeltu buvo szventos Eudeksijos bet
“Ar tai yra tikra istorija?”
‘‘Nežinau. Czia yra murai,
buvo -sunkus kaip akmenys.
damas Nedęlias, atnesze man
jo nuo baisios mirties laike tva isz grabu — nupjautos dalys nebuvo tai kaulai moteres tik
“Taip, Emilija, kiekvienas
skliautai ir akmenine asla. Ne
—
Matai
motin,
—
szauke
sū

daug palaiminimo o jokios bleno su pagialba dvieju grabu. kūno užaugtu vėla o apdeginti tai vyro kuris vardan szventos
manau kad tai ežia galėtu būti žodis yra tikras ir dar daugiau, nelis linksmai, — kviecziai jau
des. Penki menesiai adgal netu
Willey matydamas kad vanduo sanarei apaugtu nauja skūra. moteres darydavo stebuklus (?)
ka asz tau galiu tik pasakyti.”
gera, malsvi vieta.”
suvežti
ir
viskas
nusidavė
kuorėjau ne karves ne szilto apreapėmė visa aplinkine ir nebuvo Bet tokiu stebuklu rasztai da
Per amžius tieji tamsus mu
‘“Kas-gi, pagaliau, su ja pa
“Teisybe, taip ir yra. Czia
geriausia. Tegul dabar siauezia dalo o dabar dėkui Dievui pa
galima kitaip gialbetis, sukalė neskelbinejo, apie juos negir- žikai tikėjo, nesze aukas, užka
yra kalėjimas ir jauna mergai sidarė?”
viesulą.
;
dariau da ir pusėtinai skatiko
du grabus drauge in viena, pats detir niekas ju nemato nes toki binėjo votivas aut vyriszku re te— karaliaus tliftte.”
“Ji buvo, pagaliau^ isz kalė
— Bet ant tavo pastoges ran ant juodos valandos. Už viską
atsisėdo vienam o in kita inse- stebuklai butu tikrais stebuk likvijų szventos Eudeksijos.
“Taip, ir jos istorija yra la jimo iszleista ir nusiunsta in dasi Dievas — tarė senuke Die
acziu Dievui ir tau, kad tavęs
do jo motere ir tokiu budu nu lais. Tokius stebuklus daro tik Sziadien, ant laimes, tasai pats bai liūdna.”
Austrija pas jos moeziute. Bet
vobaimingai o kada tuosius žo paklausiau nedirbti Nedelioplaukė prie kalnelio ir likos isz- tai gamta: Atplesztos letenos Rusiszkas mužikas persitikri
“Praszau, motut, papasakok praėjo net metai nuo jos atėji džius isžtarinejo, pasidar-e
' mis.
(Da bus.
gialbeti. — Niekados grabas ne vėžio atauga isz naujo, per no kad,ji popai puikei prigau man ja.”
mo in Vienna, ligi vėl ji pirma
szviesu stuboje — perkūnas su
yra naudojamas del gyvųjų o pjauti pusiau sliekai užlaiko davo, na ir ant galo paliovė
karta galėjo nusiszypsoti. Nors
trenkė ir sužaibavo ant namo,
“
Daugiau
kaip
priesz
100
betszi karta iszgialbejo dvi gy savyje gyvasti ir kitokius pa- maityt dyka-duonius zokonin
ji pasiekė aukszto, 70 metu am
metu Prancūzijos karalium bu žiaus, tacziau niekados ji neuž- trenksmas buvo baisus, rodos Mahanojaui laztikimiaesia Graborius
vastis nuo mirties.
naszius stebuklus matomo pas kus ir tikėti in supuvusius
it Gabiausias Balsamuotojas t:
vo Liudvikas XVI ir Marija mirszo tu baisiu kalėjimo skau visas namas subyrėjo.
Geriausia Ambulance
nekuriuos gyvūnus. Bet da ne kaulus.
— Dieve mano, tai perkūnas į C
patarnavimas szioj
Antoinette buvo jo žmona. Ka smu.”
Prietelei žmogų apleis, pati vienas stębukla-daris nesugrą
apelinkeje.
Bile ko- Cv
ralius ir karaliene nebuvo vi • Sztai ko asz noreeziau tave( sutrenkei — paszauke sūnus ir 3/
nuo jo pabėgs o vaikai ji už- žino žmogui nutrauktos rankos
jjL Iriam laike; diena ar
Sudžia Harris, isz New Yor- sai bedieviai bet jie gyveno be
mirsz ateityje bet sena knyga, arba kojos ir neatgaivino miru
pamokinti. Nors kartais butu visi iszbego isz namo. Namas ir
na^‘ Visada turi pil- jr
ko sako kad jis nemato priežas rupesnio diena isz dienos, mėgo
kluonas
stojo liepsnoje. Viskas
na pasirinkimą metakuria jis turi, visados bus prie- sio žmogaus. Ta tik padaro
labai malonu būti karalaite, ta
liszku ir kieto medžio TcJ
ties del kurios neszczia motere daugybe smaguriavimu. Jie pasudege ir nieko nepasiliko.
Grabu.
Laidoja nu- Į|į
telium ir suraminimu tavo nu daktarai retuose atsitikimuose
cziau kita syk gali būti dar ne
turėtu apsisaugoti nuo kaleji- mirszo kad tai buvo ju pareiga
Ant griuvėsiu stovėjo iszbamirelius
pagal
naujau- m
laimingesne. Nėra gyvenime to
liūdimuose. Todėl, jeigu turi staigios mirties bet daktarai
šia mada ir mokslą. |l|
miszko nubaudimo.
les
farmeris,
matydamas
tame
atsižvelgti in liaudį. Jie dažnai kio luomo, ar jis butu augsztas
sena knyga namie ir ja paguo nevadina tai stebuklu.
Tula motere, būdama ant re- iszleisdavo dideles sumas pini
Turiu pagialbininke
ranka Dievo pats save apkal
ar žemas, kuriame mergaitei
doj!, tai nors tuom parodyk sa
moterems Prieinamos JL
Visi stebukla-darei arba loc- lifo pradėjo musztyne kancelagu vieninteliams savo smagu namu ruoszos prityrimas nebū tindamas kalbėjo:
prekes.
vo paguodone kad ja turi duo nininkai stebuklingu dalykui
rijoj in kuria atėjo praszyti pa riavimams. O visa tauta kente
— Taip, turėjau viską jau po
DU OFISAI:
tu reikalingas. Iszaukleta mer
ti apdaryt. Prisiunsk in redak senovės laikuose dare puiku!
gialbos o kad jos tuojaus neisz- skurdą. Del to liaudis buvo ne
pastogia! Bet ant pastoges ma MAHANOY CITY;516 W. Sprue. S&
gaite visuomet turi mokėti na
cija o bus apdaryta kaip nauja. bizni ir peluijo isz tamsybes
Bell Telefonas 149
klause tai apdaužė net dvi mer patenkinta ir kai pagaliau,
no yra pastoge Dievo, kaip kal TAMAQUA,
PA., 43» Willing Straaį,
mu
ruoszos
darbu.
’
’
žmonių o ir sziadien nekurie ginas. O norints ketina pagim
bėjo motina mano!
Ralį Telefonas (88-J
Liudvikas -su Antoinette pama
Vaikai nevisuomet gali vis
Daugeli kartu laikr.asztis ra- isz to gerai pelnija.
dyti kūdiki už keliu sanvaicziu te savo klaida, kuria jie buvo
ką
gerai suprasti. Del to ir ne
O kuom daugiau žmones ti bet ja nubaudė kalėjimu. Arszo apie visokius stebuklus at
padare ir stengęsi savo gyveni sakau kad Emilija nuo to laiko
sitikusius visokiuose atsitiki kėjo instebuklus tuo didesni sziausia kad toji motere paliko
mą pakeisti, jau buvo per vėlu. tuoj pamilo tuos darbus — szlamuose. Musu skaitytojai per bizni isz to turėjo ir didesni keturis mažus vaikus namie be
Liaudis, savo vadu paskatinta, vima ir valyma. Vienok nepaskaitė apie tokius atsitikimus, pelną dare nuo tamsuoliu. Tuo jokios apglobos.
karalių pora žiauriai pamokė. mirszkit, mieli -skaitytojai ir
raszo in mus kad prisiunsti ad sius, kurie in stebuklus netiki
Karalius ir karaliene kartu -su skaitytojos, kad visuomet yra
resus tokiu -stebukla-dariu nes ir kitus apie tai prasergsti —
Szia Petnyczia bus gindęta ju abiem vaikais buvo sugauti augsztesne, kilnesne ta mote
nori pas juos nuvažiuoti ir gau praminė netikeleis ir eretikais. per radio-kalba -per Hitleri kuri
ir uždaryti in kalėjimą.
ris, kuri invairiose gyvenimo
ti patarimus ju stebuklingu gy Senovės laikuose tokius “ere trauksis beveik pusantra va
Tuomet Prancūzijoj vieszpa- aplinkybėse panaudoja savo
dymu ar pagialbos.
tikus” kankino, virė juos alie landa. Bus tai atsakymas ant
žinojimą ir sugebejima geram'
Toki stebuklai, mylimi skai juje ir degino ant laužu. Szia prezidento Roosevelto kalbos tavo baisus laikai ir kiekvie
darbui. Kuri nenusigąstą jo
tytojai, yra taip seni kaip patys dien jau to negali daryti. Ste kuria jis pasakė kėlės sanvai- nas, kuris pasirodydavo intariamas, kad buvo palankus ka kios pareigos, kuria ji turi at
žmones. Nuo kada žmogus pra bukla-darei mokina tamsuolius
tes adgal. Taja valanda visos
likti o tiktai džiaugsmingai ir
raliui, būdavo kiszamas kalėji
dėjo maustyti — negalėdamas kad “eretikams” ir moksiinmokslaines, fabrikai ir kitos inramiai to darbo imasi.
sau iszaiszkint tuju stebuklu — cziams netikėtu ir ju neapkens- staigos Vokietijoj sustos kad mai! arba po giliotina velka
mas. Sugautieji praleisdavo
❖
laike juos už tikrus stebuklus. tu.
iszgirsti Hitlerio kalba kad
laika
kaip
sau
norėjo.
Karalius
Tikėjimas in tuos stebuklus bu
Kitados cariszkoje Rusijoje
duoti proga žmoniems iszgirs
kasdien mokydavo -savo sunu
vo skelbiamas nuo vienos paka- buvo daug kliosztoriu ir taip
ti ka ju diktatorius kalbės. Ke
leinios iki kitai. Buvo toki lai vadinamu monestiru, kuriuose tina tai -būti labai akyva kalba ir dukterį arba paskaitydavo
kai kad žmones laike viską ant gyveno puikiai tukstancziai zo- kuri ketina -sujudyt visa svie ka nors visiems o Marija An
toinette, Madame Elizabeth’a,
žemes ir dangaus už stebuklus koninku, kurie saugojo stebuk tą. Pažiūrėsime.
karaliaus duktė ir jauna Terese
bet užėjus progresui ir moks lingas vietas ir relikvijas Prasiuvo.
lui, tasai tikėjimas pradėjo voslaviszku szventuju. Tamsus
Po kurio laiko szelstanti liąudingti isz gaivu tuju kurie in Maskolei ir mužikai patys gy
ANT PARDAVIMO
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
dis
iszvilko karalių ir ji užmuveno
varge
bet
aukavo
aukas
stebuklus tikėjo.
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
Tenais, kur žmones tikėjo in del dyka-duoniu zokoninku.
Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. sze. Netrukus atskyrė maža su
apsisaugoti nuo nuplikimo?
Ana diena Hyde Parke, Londone, atsibuvinejo bandymai
Kada
Bolszevikai
suszaude
castebuklus, turėjo būti ir stebuk16 pėdu ploczio. Tuojaus prie nu nuo motinos, sesers ir tetos Prisiuakit varda ir adresa, mes
apsisaugojimo nuo užklupimo eroplanu laike kares ir užsidela-darei, tai yra, žmones kurie ra, iszmete laukan zokoninkus Lietuviszkos bažnyczios. Par ir uždare ji viena po priežiūra prisiusime daugiau informacijų.
jimas masku kurios apsaugotu gyventojus nuo trucinancziu
ALEXANDER’S CO.
turėjo galybe darymo stebuklu isz kliosztoriu. Tuose klioszto- siduoda pigiai. Kreipkiti-es in žiauraus kalėjimo virszininko.
gazu. Tasai moterių pulkas vadinasi “Prigialbejimo Korpu
412 W. BROADWAY
per slaptinga ar gamtisžka bū riuose surado daug sukrauto “Saules” ofisą, Mahanoy City, Po to atėjo eile Marijai Antoi
SOUTH BOSTON, MASS.
sas.”
...........
nette’ai būti nugiliptinuotaį.
dą. Daugiausia sįębuklą-dąriu turto aukse, sidabre ir žemcziu- Pa.

Kas Girdėt

Sudžia Apgavikas ir KARALIAUS DUKTĖ
Kysziu Ėmėjas

Treczias Prisakimas Dievo
PRIEŽASTIS MUSU
NELAIMIU

C. F. RĖKLAITIS

B

Angliszkos Moteres Prigialbsti
Apgynime Savo Tėvynės

Skaitykite “Saule”

Gelbėk Savo

PLAUKUS

SAULE”

M AH A NOY CITY. PA.
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nelius papasakojo sekanezia nesze jums kad m-rs Doni žu nas nesenai buvo ežia?
isz garlaivio keleiviu jis dau-Į
i Staiga jis sustojo ir tarė:
pasaka:
vo!
— Taip, grafas Burda kelis — Mudu su tavim rytoj ir-gi giaus nieko nepažinojo. Netikę-'
— Asz jums papasakosiu ku — Taip pranesze — atsake kartus buvo ežia.
važiuojam garlaiviu “Tekia.” tai jisai pažvelgė in priesz-ji
riu aplinkybių dėka Galvejus tarnas bailiai pažvelgęs in la — Kas jis per žmogus?
Asz važiuosiu roleje turtingo stovinezia kede ir pamate maža'
pateko ežia. Asz jau jums sa voną užmusztojo Galvejo.
— Tai gana žiauraus veido; Amerikono o tu mano tarno lentele su paraszu “Mrs. Eva j
kiau keletą dienu atgal Piriker- Nat Pinkertonas, rodės, neat- ponas su asztria juoda barzda. vietoje. Reikia sekti ta grafa. Silvestron” — isz to galima
tonai, jog asz visuomet buvau kreipe jokios domes in tania . — Ar dažnai grafas Burda Be to, kas nors turės sekli ežiai buvo spręsti, kad ji paėmė ta
insitikines jog jus vos tik baig bet isztikruju akylai seke ji. turėjo pasivažinėjimus rytais tania. Labai gali būti kad jis kede visam laikui. Jis tikėjosi
site svarbiuosius savo reikalus, Jis visada seke visus asmenis su Doni?
bendra-darbis grafo. Dalykas kad ji gal but tuoj ateis ant
Szi apysaka su kelioms ki imsitės jeszkoti brangenybių esanezius nusižengimo vietoje. —Iki szio laiko to nebuvo nei tame, kad grafa Burda asz dangezio ir jis gaus su ja pa
toms teko man gauti Vokiecziu vagies, kuris atsižymėjo ge — Neisztarkite mano pavar karto o sziadien tarnas pirma skaitau už brangenybių vagi ir kalbėti. Po pus-valandžio isz
okupacijos laikais. Ar ji kur riausiose instaigose New Yor des! — sznabžtelejo Pinkerto karta atėjo su tokiu pakvieti užmuszika.
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PER 7 D ENAS IN LIETUVA
—* Subatoj isasibaige agri- Harrisburga ir ten būdama'
Puikiuoju, pasaulje greieziausiu laivu “QUEENMARY”
mentas tarpo Anglekasiu Uni staigai apsirgo apendesaitis Ii-Į
Ekspresiniai plaukimai per Cherbui ga Specialiszkos ekskursini iszplaukimai
jos ir Angliniu kompanijų. U- ga ir buvo jai tuoj padaryta,
QUEEN MARY . . 10 ir 24 Gegužio
QUEEN MARY.......... 10 Gegužio
hijos iri kompanijos virszinin operacija Seredoj popiet, Poly
AQUITANIA ... 17 ir 31 Gegužio
AQUITANIA 17, 31 Geg. 14, 31 Bal.
kai da vis negal susitaikinti, clinic ligonbuteje. ‘Tikimės kad
Parsiveszkite savo gimines! Reikalaukite veltui knygeliu “Kaip parsivesžti
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— Pottsvilles sūdąs pasky
mokestiės, o kompanija nori
numažinti darbininkams algas rė advokatu J'ames Bohorad isz
isiz to visko gal ir iszkilti strei miesto kad apgintu Alberta!
25 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.
kas. Minksztu anglių darbin Edinger, isz Park Crest, kuri
inkai jau menesis laiko kaip pasmaugė savo kūdiki už tai
mune nepaniekintu kaipo neATSITIKIMAS
straikuoja, isz tos paczios prie kad už daug verke. Kaip girdėt
szvaria gaspadine.
Ne tik sziadienines moterėles naudoja visokius budus ingyti patogumą bet ir senovės
tai motere yra nesveiko proto
žasties.
In dvi valandas vėliaus, na
JAUNAMARTES
laikuose Egipcijonkos naudojo beveik tuos paežius budus, kaip tai matome ant pavęikslo.
—♦ Pereita Subata, Szv. ir ja turės apžiūrėti pamiszeliu
mas buvo czystas o isz kuknios
SU UOSZVIA davėsi jaustis skani kvapsnis
Juozapo bažnyczioje Kun. P. kamisija.
t Ketverge ryta likos pa savo automobiliu ir tame tai
—
■
Diena
21
Gegužio
(May)
Czesna suriszo mazgu mote
kepančzios mėsos ir kitu valgo
laidota pati Frano Aniszkevi- laike Jonas paleido in ji szu- Sūnūs Legaliszkai InAplaikiau telegrama nuo ma
rystes, Vlada Bagdanavicziu vietinis Szv. Juozapo Parapi cziaus, 138 N. Union uly., kuri
vi. Vėliaus vaistine palicija Jo leistas, Bet Tėvas Inejo no uoszves kad ji atvažiuoja mu dalyku. Ant galo buvau
isz Maple Hill peczes, su Elena jos Choras rengia Puiku Vaka mirė praeita Subata. Velione
taip pailsus kad puoliau ant
ną aresztavojo ir uždare in ka
mane atlankyti ant trūkio ku
Beklaicziute, duktė saluninko rėli ir Bankieta, parapijos nau prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
Be Iszegzaminavimo ris pribuna in musu miestą apie sofkcs be pajiegu ir pradėjau
lėjimą.
p. Andriaus Beklaiczio, pas ku dai, pagerbimui musu klebono
kalbėti greitai in savo pagialrapijos, paliko vyra, tris dukte
ri buvo laikoma vestuves. Vė gerb. Kun. P. C. Czesno gimi res ir dvi seseres.
Kl. — Atvykau in szia szali 8 valanda. Asz jos da niekad bininke: “Ar tu manai, mano
Liepos men., 1924 m., su motina nemaeziau bet ka mano vyras miela, kad mano uoszve bus užliname jaunai porai linksmo ir mo dienos sukaktuviu. Cho — Diena 8-ta Gegužio She
Wilkes-Barre, Pa. — Žmones
ras
szirdingai
užpraszo
visu
at

ir mes abudu legaliszkai buvo pasakojo apie ja, tai ji turėjo ganadinta isz manes ? Ar ji my
laimingo gyvenimo.
nandoah
Trust
Co.
banka,
kuri
iszgavo
isz
upes
Suskvahanos
h-* Pradedant nuo Nedėlios silankyti ant to vakarėlio ir buvo užsidarius, iszmokes del
me inleisti nuolatai ežia apsigy būti gera kukarka, gera vedeja lės mano virimą? O ant galo ar
lavona
moteres
apie
27
metu,
venti. Mano tėvas jau ežia ilgai gaspadorystes ir visame mokė mane mylės kaipo marezia?
ryto vėl invyksta permaina lai pagerbti musu dvasiszka teve savo 1858 depositoriams $74,kuri
radosi
prie
Delaware
gele

priesz ta laika gyveno. Jis bu jo užlaikyti paredka namie.
ko arba kaip Angliszkai vadi li.
Palengva nusiszypsojo mano
586.06. Yra tai jau szesztas isz- žinkelio artimoje Shickshinny.
vo jūreivis ir jo laivui priplau Sztai jau prisiartino 5ta valan pagialbininke, gilei atsiduso ir
na ‘‘Daylight Saving Time”
mokejimas nuo kada banka už Lyg sziol negalima pažinti isz
kus.in New Yorko uosta jis lai da, torielkos buvo sudėtos ant pradėjo kalbėti: “Pirmiausia,
Beveik visuose dideesniuose SHENANDOAH, PA. sidarė.
kur ir kas ji per viena.
vą apleido, ir ežia nuo to laiko stalo, namas iszrode kad per ji mano miela, tavo narnas yra ne
miestuose laikrodžiai būna pa
— Moterys Szv. Juozapo
ir gyvena. Dabar sulaukiau 21 perpute viesulą ir nieko neturė paprastai szvarus. Antra, žinau
stumti viena valanda pirmyn,
Girardville, Pa.,— Panedelio
jau parengta ant vakarienes.
tbkiu budu kada Mahanojuje Lietuviu Tautiszkos Katali- ryta Juozas Sikanaviczius, 21
Hazleton, Pa. — Czionaitine metus. Ar asz galiu tapti Jungi
kad ji mylės ka tu iszvirei ant
: Kas mane daugiau supykino, vakarienes ir paskiausia, žinau
JiUna 12 valanda pietų laike, kiszkos Parapijos rengia Puiku metu, nuo W. Mahanoy Avė., palicija aresztavojo Aleksa Ži Valstijų piliecziu? .
tai miestuose kur ta papratima Baliu Balandžio (April) 30 d. likos penszautas per savo kai gais ir Ona Bubniute, abudu At. ■— Jeigu tamstos atvažia mano vyras neparvažiavo isz kad ji tave pamylės. Bet eikie
užlaiko, tenais jau būna pi ima Pradžia 7 vai. vakare. Inžan myną Joną Buberevicziu, 22 isz Plymouth, Pa., ir atiduoti vimas Liepos 1924 m. buvo le- darbo kad man prigialbet isz- atidaryt duris nes girdžiu kad
ga tiktai 25 centai. - Bus gar metu. Juozas sziadien guli iii rankas tenaitines palicijos, galis, be jokio abejojimo pra- valyti narna ir sumazgoti toriel- kas tokis skambina, gal tai
valanda popiet.
' r Nedalioj atsidaro Svieti- džiu užkandžiu. Del szokiu Ashlando ligonbuteje. Pagal badai už subjaurinima mergai szyk Amerikos pilietystes. kas.
mergina prisiunsta per agenta
ne Iszkelme, New Yorke. Di- griesz pirmos klasos orkestrą kaimynu apsakymą tai Sikan tes. Zigats aiszkino palicijai Faktas, jog tavo tėvas ežia ne Turėjau pasirodyt savo uosz- kuri pasamdo tarnaites, manau
delis skaitlis žmonių isz szios o muzikantai bus tikri Lietu- aviczius su savo draugu Vincu buk jis veže Ona isz jos sesers legaliai gyvena ir kad jis vis vei kad ir asz esmių gera gas- kad jos dabar nereikalausime
'apylinkes važiuos pamatyt ta viszki, kurie grajins puikius Sakalausku ėjo in Sikanavi- pas jos krikszto motina in She- ateivis nieko bendro neturi su padine. .Paszaukiau per telefo-1 nes asz pribuvau ant ankstes
na in bjura kur pasamdo tar
ipilžiniszka Iszkelme. Nepa- szokius. Užpraszo, Komitetas. cziaus garadžiu kad iszsiimti nandori.
tavo reikalu.
nio trūkio ne kaip tikėjausi ir
naites. Dave man žinia kad atįpttrszkite, kad Lehigh Valley
— Ponstva Feliksai Szelesiuns tarnaite tuojaus. Greitai radau tave kaip tikėjausi, kad
geležinkelis turės ekskurcija lei nuo West Girard uly., apprisiriszau žiurstą, instumiau esi gera gaspadine. Matai šzirNedėlios ryta, .in New Yorka. reiszke buk ju duktė Alicija li
džiuk, asz esmių tavo uoszve.
elektrikini guzikeli prie szluoTrūkis apleis Mahanoy City kos suriszta mazgu moterystes
jamos maszinos ir ketinau im Kaip jautėsi jauna martele
5:15 Valanda ryte, o grįžtant su Kazimieru Križanaucku.
tis
prie darbo. Sztai suskambė po tu ju žodžiu tai patys skaity
apleis New Yorka 9:25 valanda Likos suriszti mazgu moterys
jo elektrikinis varpelis prie du tojai galite dasiprasti.
—F.
ta pati vakara. Tikietas in tes 16-ta Apriliaus SjS. Petro ir
riu.
Kada
atidariau
duris,
pa

ten ir atgal tiktai $3.15.
Povylo bažnyczioje per kunigą
sirodė stovinti szvarei pasire- Visi, o visi rengkit.es A. Szukevicziu, Tamakveje.
džiusi
motere. Negaiszindama PARSIDUODA FARMA.
ant puikiu vestuvių kurios at
— Badai Vincas Masaitis,
laiko, nuvedžiau ja in kukne,
sibus Nedelioje, Vak., Balan
kuris nužudė inszurenc agenta,
prigialbejau jai persimainyt 100 akru, 80 akru dirbamos,
džio (April) 30 d., Norkevicziiu
bus nuisiunstas in pamiszeliu
jos szlebe, padaviau jai szluota 7 kambariu narnas su elektrisvetainėje. Turime praneszti
prieglauda Fairview Mental liir paliepiau imtis prie darbo. ku.j tvartas ir kitokį namai.
kad eina in stoną moterystes
gonbute ir pakol nepasveiks tai
Kada taip abi dirbom be pašil Farma randasi Ringtown, Pa.,
ponas Kaulas Ilgavyžys, 6 pė
jo teismas negales atsibūti.
usio, asz jai aiszkihau apie mano arti Shenandoah ir Mahanoy
du jaunikaitis, su pana Barbo
uoszvia ir kad namas turi isz- City. Locnininkas mirė, todėl
t Motiejus Jesiukeviezius
ra Padurkiute, silpna mergina
rodyti szvarei kad ant manės jo naszle pigiai parduos. Ateikuria tėvai be jokio pasigailė mirė staigai namie Panedelyje.
neužsipuldinetu uoszve ir kad szaukite ant adreso :
jimo leidžia už tokio milžino. Velionis pergyveno Amerikoje
115 Easlt Coal Street
Vai bus juoku! Visi svodbi- daugeli metu pribūdamas isz
Shenandoah, Pa.
(M.2)
Patogiausia Mergina
ninkai bus užpraszyti ant ska Lietuvos ir dirbo ilga laika ka
nios vakarienes ir smagiu szo- syklose. Paliko dvi dukteres,
Laimėjo Dovana
kiu. Todėl, neužmirszkite at tris sūnūs ir dvi seseres. Prigu
L. TRASKAUSKAS i
silankyti, nes visi yra širdin lėjo prie Szv. Jurgio parapijos.
LIETUVISZKAS GRABOR1US
gai užkviesti ant tos svarbios
— Utarninko ryta Andrius
s.vodbos. Inžanga ant tuju ves Petrauckas, apie 60 metu, atė
tuvių tiktai vienas dolerukas, mė savo gyvastį baisiu budu
bet turėsite juoku net už szim- mieg-karnbaryje savo name ant
ta doleriu.
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
520 E. Centre uly., prisiriszdaautomobilius del laidotuvių, Krik-,
.— Narei tūlos Darbinin- mas kelis szmotus dinamito ant
CZYSTAI
IR
GREITAI
ATLIEKA
DARBA
Vestuvių ir kitokiams reikalams.
kiszkos Organizacijos praeita savo kūno ir uždegė. Nelaimin
Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mai.anoy City
Subata ketino sukelti “revo ga žmogų dinamitas sudraskė
liucija” dr parodyt savo galy ant szmotu kaipo ir visa kam
Szitas naujos mados elektrikinis svyperis
be. Paroda susidėjo isz apie barį, gonkeles ir siena artimo
greieziau iszszluoja jusu karpetus ir rog20 vyru ir moterių su ameri- namo. Visi rakandai kambary
lįbniszka vėliava ir pradėjo je buvo sulaužy ti ir iszmetyti in
sus ir iszrodys kaip nauji ir nusistebėsite
marszuot.isz savo kliu'bo kuris visas puses. Jo szeimyna nega
kaip griet tas darbas yra dar atliekamas.
randasi ant 231 W. Centre uly. lėjo iszaiszkyt del ko jis pada
Bet visas pulkas nuėjo tik lyg re sau tokia baisia mirti. Mano
Matykite tuos naujus svyperus sziandien
publikines mokyklos, E. Centre ma kad daug rūpinosi bedarbe
uly. apsuko aplinkui ir vėla ir nesveikata. Kitados dirbo
musu sztoruose arba pas jusu vietini par
SZI BANKA YRA NARYS 8
sugryžo in -savo stoti. Palicija jis Maple Hill kasyklose. Ve
Federal Reserve System g
davėju. Galima pirkti ant lengvu iszlygu,
apreiszke jiems kad nekeltu lionis prigulėjo prie Szv. Jur
Szita patogi mergina, Jane
TEIPGl ir
8
jolduj demonstracijų, nes gal gio parapijos. Paliko dideliam
mokėdami po maža suma kožna menesi.
Me Clure, isz Long Beach, Ka
Federal Deposit Insurance 8
papulti in beda.
nubudime paezia Teresa, tris
lifornijos, laimėjo pirma dova
Corporation
8
— Ponia Cecilija Dobrovols- dukteres: Margarieta Kilkaucna
fotografiszkam
konteste
szi-----$
-----|
ATEIKITE DABAR-SZIANDIEN!
kiene, jos sūnūs Vladas ir ponia kiene ir Ona iStankevicziene,
met. Fotografistai isz visu da
Mare Gibiene, visi isz Tamak- Frackvilleje ir Violeta namie,
liu Amerikos traukinėjo pa Union National Bank |
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA
ves, ana diena lankėsi musu kaipo ir du sūnūs Andriu isz
veikslus patogiu merginu ir Kampas Main ir Centre St. 8
mieste pas gimines ir pažinsta- miesto ir Mikola kuris gyvena
MAHANOY CITY, PA. |
szita buvo laiminga laimėti pir
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
Newark,
N.
’
J.
mus,
ma dovana.
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