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Isz Amerikos

DVI EROPLANO.
NELAIMES

VAIKAS ISZMETE LAU
KAN 45 DOLERIUS.

12 UŽMUSZTI.

Nanticoke, Pa. — Kada mo
tina szvaistesi aplinkui kukne,
jos keturiu metu sūnelis sura
dęs 45 dolerius bumaszkomis,
iszmete laukan per langa ir juo
kėsi kaip jas vejas nupute to
liau®. Norints kaimynai jeszkojo pinigu, bet mistake Antani
na Sūdei ju daugiau nemate.
Tasai kuris turėjo giliuko su
rasti pinigus puolanczius “isz
dangaus”, pasilaikė juos sau.
Geriausia yra pinigus nuneszti
in banka o vejas neiszpus juos
po laukus.
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NUSZOVE SAVO
PACZIULE

20 METU VYRAS NUSZOVE
SAVO 70 METU PACZIULE
Grenada, Miss. — Narsus va
IR PATS SAVE.

rytojas eroplano ir jo du pasažierei sudege ant smert degancziam eroplaine, kada nutsileidinejo ant stoties ir tame laike
būrys vaiku bego ji pasitikti.
Varytojas matydamas vaikus
ir žinodamas gana gerai kad in
juos pataikys pasuko in szali ir
suteszkino maszina kuri tuo
jau® užsidegė. Apie 500 žmonių
lauke atlekenczio eroplano ka
da nelaime atsitiko.
Marrakech, Morokas. — Szeszi pasažierei ir trys varytojai
eroplano likos užmuszti kada
ju eroplanas nukrito ir likos suAPMAINĖ SAVO MOTERE
teszkintas ant szmoteliu. Ero
ANT LOTO VERTES $1,000.
planas leke isz Casablankos in
Rosemont, Kans. — Della Dakar.
Brown, 22 metu motere, likos
per savo vyra apmainyta ant
loto vertes tukstanczio doleriu. TĖVAS PANAUDOJO ANT
PACZIOS KŪDIKI KAIP
Kontraktas likos padarytas
KUOLĄ.
prie dvieju liudintoju. Bet ka
da apie tai dagirdo palicija Ridgeway, Pa. — Vanda Olek
aresztavojo vyra ir liudininkus sy apskundė savo vyra už nela
kurie pasirasze ant nelegalisz- ba pasielgimą su ja ir su jos
ko kontrakto 'žinodami gana kūdikiu. Leonas pradėjo labai
gerai kad tokios mainos už neapkensti savo prisiegeles nuo
drausta daryti.
kada ,su ja apsipacziavo ir pasielginejo su ja nežmoniszkai.
MOTERE GYVENO 24 ME Ana diena parejas namo gerai
TUS BE PILVO.
apsvaigintas, pagriebė dvieju
Bartlett, Miss. —■ Patricija menesiu kūdiki už kojelių, ap
Cummings, kuri sirgo ilga lai suko aplinkui ir pradėjo su
ka vėžio liga, gyveno 24 metus juom muszti pacziule nuo ko
be pilvo. Nelaiminga motere tu vargsze apalpo o kūdiki taip
rėjo apie 30 visokiu operacijų sužeidė kad nuo tokio baisaus
ant viduriu ir ant galo turėjo pasielgimo tėvo kūdikis gal
jai iszpjauti pilvą kad iszgial- mirs. Sudžia iszgirdes toki pa
bet jos gyvasti. Nuo tojo laiko sielgimą vyro, davė moterei
motere pergyveno net 24 me persiskyrimą ir vyra uždare in
tus. Žinoma, motere nevalgė kalėjimą ant szesziu menesiu.
nieko daugiau kaip tik zupe ir
visokį skystimą.
SULAIKĖ BANDITĄ SU

NORĖJO ISZTRUCINT VISA SAVO
SZEIMYNA
DEL

INSZIURENC.

KATES PRIEŽASTIM
PERSISKYRIMO.

Wm.D. and Victor L. Bocikonskl, Publlabert
F. ff.Boczkomki, KdlWr.

Isz Visu Szaliu

Los Angeles, Calif. — Elvi
nas Bensinger rugoja kad ketu
rios kates suardė jo szeimyniszSUGRYZO PER
ka gyvenimą su jo 22 metu pa
GREIT
cziule. Užmejineja jis savo pacziulei už laikymą kacziu ku
ISZVAŽIAVO IN AMERIKA
rios net landžiojo ant stalo ir
ATSIIMT PALIKIMĄ TUR
naktimi neduodavo jam miego
TO. PACZIULE PRIGLAU
ti. Negalėdamas ilgiaus nukenDĘ KITA. ABUDU
sti tuju miaukiu, meldžia sūdo
NUŽUDINTI.
kad ji perskirtu nuo tokios mo-

Milwaukee, Wis. — Ona Sul
livan, 50 metu, prisipažino palicijai buk ji nutrucino savo
posūni, James, 18 metu ir jos J
antna vyra Freda, 34 metu, po
tam' bandė nutrucint savo treczial vyra ir jo duktere, 11 metu
Piacenza, Italija.,— Ignatio
Terese.
Ferrato, aplaike žinia nuo ItaMotere aiszkino palicijai buk
DARBO ŽINUTES liszko konsulo isz Bonston,
ji nutrucino savo antra vyra už
Mass., Amerike, kad atvažiuo
tai kad jis buvo dideliu tingi KIETŲJŲ ANGLIŲ KASYK tu in Amerika atsiimti palikta
niu, nenorėjo dirbti ir nuolatos
LOS DIRBS GERAI.
turtą po mireziai jo pus-brolio
■sirguliavo, t’ž aplaike $1,700
Pottsville, Pa. — Pareikala nes turi pats pribute, kad už
insziureilc. Uždavė jam truciz- vimas anglių po visa Amerika baigti ta dalyka. Ignatio atsi
yra priežastim dirbimo kietųjų sveikino su aszaromis su savo
Treczias vyras ir duktė ran anglių kasyklų per sekanezias pacziule, kuri 'buvo patogi mo
dasi ligonbutėje kur manoma 23 dienas ir nematyt kad tasai terėle ir pilna gyvybes, Igna
jog pasveiks. Motere yra moti laikas susitrumpintu ir kasyk tio sėdo in truki ir iszvažiana septynių dukteriu — isz tu los dirbs gerai ateityje. St. Ni vo. Po is'zvažiavimui vyro papaskutine
buvo nuo antro vyro. colas aplinkinėje Readingo ka cziulei nubodo vienai ir nega
UŽMIRSZTAS TURTAS SU
syklos dirbo praeitas szeszes lėjo susiramyt ir nežinojo ka
RASTAS SENAM KUPARE. Savo vaiku nemane trucinti.
dienas sanvaites. Priežastis ge daryt isz nuobodumo, todėl su
Johnson City, Iowa. — Ana
SZIR.DIS TRUKO ISZ GAI- resniu darbu yra trys: pirma,
sipažino su kokiu tai Carlo
diena mirė czionais sena gyven
LESTIES PO MIRCZIAI
kad anglis atpigo, antra, kad Volgano, 24 metu vyruku, ku
toja, Mrs. Darata Carpenter, 82
PACZIOS.
minksztose
kasyklose kerszina ris noringai sutiko suramint
metu, kuri gyveno pati viena,
Dunkirk, N. !Y. — Berney straiku o treczia priežastis yra jauna ir apleista moterele, ir
sėdėdama ant krėslo per aszSimpson, sūnūs turtingu tėvu, kad kietųjų anglių darbininkai ant galo apsigyveno pas ja
tuonio'lika metu nes negalėjo
mirė ana diena nuo szirdies trū taipgi kerszina iszeiti ant straikaipo burdingierius. Vyras
vaikszczioti.
kimo isz guilesties. Berney ap- ko nes negali susitaikyt su ope
užbaigęs savo reikalą greieziau
Po szermenu gimines, dary
•sipaeziavo su tarnaite kuri tar ratorėms ant padarymo naujo
ne kaip mane, skubino sugryžt
dami krata jos grinczeleje, ra
navo pas jo tėvus, kuria labai kuntra'kto. Butlegerei neparda pas savo mutiudusla paeziule.do po pastogia sena kupara ku
mylėjo ir abudu pribuvo in vinėja taip daug anglių nes
Meilinga porele nesitikėjo kad
riame užtiko visokiu bundu,
Amerika isz Anglijos jeszkoti anglis nebrangesne brokeryje
juo® patiks baisi nelaime, nes
szeru ir 28 tukstanezius doleriu
giliuko. Tevas.isz piktumo kad kaip parduoda butlegerei.
visai netikėtinai vyras sugryžo
pinigais. Senuke nepaliko jo
jo sūnelis apsipacziavo paim
kio testamento ir dabar gimi
isz Amerikos griecziau ne kaip
damas mergina ne isz jo “sto STRAIKAS 1,400 ANGLEnes pradėjo ėstis tarp saves už
porele tikėjosi. Dagirdes nuo
no,” iszbrauke ji isz testamen
KASIU.
palikta netikėta turtą.
kaimyn'd kad jo pacziule su'sito nepalikdamas jam nieko isz
Wilkes-Barre, Pa. — Apie 1,- nesze su prielaidiniu, pasiėmęs
savo turto.
400 anglekasiu pamėtė savo du revolverius, nubėgo in kam
KVAILIUKE DAVĖSI SAVE
Ana diena pati Simpsono mi darbus South Wilkes-Barre ka
APSIGAUT.
barį prigavingos paežius ir tai
re o isz gailesties jis taip tuom syklose isz priežasties nesupra
Detroit, Mich. — Helena persieme ir apie savo tėvo užsi- timo kokis kilo apie užmokesti taip staigai, kad gulintieje neKru'szevskiene, 36 metu, isz rustinima kad krito negyvas. varytoju mažu lokomotivu ir ju dasipra'to patamsėję kas atsi
priežasties savo kvailybes likos Daktarai nutarė kad mirtis bu pagialbininku kad jiems mokė tiko, nes vyras pradėjo szaudyapgauta ant 1,321 doleriu, per vo priežastim szirdies sutruki tu daugiau užmo'kesties bet ti patamsėję. Kada jau nete
PAGIALBA PYPKES.
du apgavikus. Apgavikai atėjo me isz gailesties mirimo jo pa- kompanija ant to nesutiko ir ko szuviu, užžibino lampa ir
“UŽRAGANAUTA” MERGI
paregėjo du lavonus lovoje: jo
Philadelphia. —■ Užmiestije pas ja apreikszdami buk jos czios.
visi pamėtė darbus nuėjo namo. motere ir josios mylimas. Ig
NA ISZKOSE JO PEILUKA palicija vijosi ant plento tris
mirusis dede paliko jai kelis
IR ŠPILKAS.
natio liko uždarytas kalejiman,
banditus kurie bego pavogtam tukstanezius doleriu bet ji turi PINIGAI SUGRYŽO PO 24
bet
visi žmonis laiko puse nu
Berrysburg, Miss. — Ant pra- automobiliuje. Eidamas plentu sudėti kaucijos 1,500 doleriu.
METU, ISZ RUSIJOS.
skriausto vyro ir kaip girdėt,
szymo giminiu Alicijos Carter, Petras Kneff, rūkydamas sau Kvailiuke neturėjo daugiau
Scranton, Pa. — Ana diena
tai vyrais bus paliuosuotas nuo
sūdąs ja patalpino in prieglau pypke, pamate kad vienas au bankoj kaip 1,321 dolerius ku Petronėlė Ralisiene aplaike
da del pamiszeliu, tokiu budu tomobilius priesz ji atbėga o riuos iszemus atidavė apgavi $20.58 nuo pacztoriaus, ku — Anglija sutiko padaryti atsakomybes ir žudinsta, ap
apsaugodamas mergaite nuo kitas vejasi. Kneffas atsistojas kams kurie indėj o juos in ciga riuos jos mirusis vyras, Tuza- draugove su Rusija ir Francija gindamas savo garbe.
tolimesniu persekiojimu kitu viduryje kelio atkiszo pypkes ru baksuka, užpeczetino ir isz- pa, buvo siuntęs del savo gimi jeigu ateitu prie kares su Vo
JAPONAI VELA BOMBAR
giminiu kurie geide nuo jos at cibuka szaukdamas: “Sustokit ejo, rūpintis apie jos dėdės pa niu in Rusija Vasario 19, 1915 kietija.
DAVO MIESTĄ.
sikratyk Mergaite nuo kokio ba szausiu!” Banditai sulaikė likimą.
mete, bet tieji pinigai juos ne- — Ministeris Beck savo kal
tai laiko buvo kaip apraganau automobiliu ir iszszoko norėda Motere nesulaukdama ‘ ‘ agen pasieke. Pinigai sugryžo po boje atmete pareikalavima Vo Shanghai, Kinai. — Japota o ana diena pati nejausdama mi pabėgt bet tuom tarpu pali tu” ant galo atidarė baksuka daug jeszkojimo ir ant galo atė kietijos kuri reikalauja karido- niszki eroplanai užlėkė ant
ka daro, iszkose maža peiluka, cija privažiavo ir visus suėmė. ir rado jame sukarpytus laik- jo pas haszle kuri jau buvo isz-. riaus per Lenkija. Lenkija pri- miesto Chungking užmuszdami
keliolika, špilkų ir cielu kornu;
siege nepasiduot lyg paskuti apie tūkstanti žmonių ir sunai
raszczius o ant virszaus radosi tekejus už kito vyro.
tuosius dalykus nurijo pati ne PAVOGĖ MERGINA BET JA tik viena dolerine bumaszka.
niam laszui kraujo.
kino daugybe namu. Daugelis
žinodama kokiu budu. Gimines
VELA SUGRAŽINO.
Palicija jeszko apgaviku o mo ATĖMĖ SAU GYVASTĮ UŽ
— Vokietija užpyko tokia gyventoju sužeista.
sako kad mergaite turėjo kas
Yra tai antras užklupimas
kalba Becko ir daugiau jai ne
Wilkes-Barre, Pa. — Pana tere sziadien graudinasi kad
VEŽIMUKĄ.
nors apraganauti o būdama to Audrey G. Ferguson, 17 metu pasiliko tokia kvailiuke. — Per Mansfield, Ore. — Pati James pasilieka kaip tik paliauti kal ant tojo miesto in laika vienos
kiam padėjime tuosius dalykus mergina, atėjus in palicijos sto vėlu graudintis.
Notherlen, 30 metu amžiaus, bėti tuszczius žodžius ir imtis sanvaites.
nurijo.
ti visa susijudinus isz baimes,
melde savo vyro kad nupirktu prie kitokio budo.
apsakė apie savo nepaprasta SALIUNAI GAL BUS ATI nauja vežimuką del ju kūdikio — Italija duoda tokia rodą BEPROTE MOTINA NORĖJO
NORĖJO SUDEGINT SAVO atsitikima kaip ja pavogė trys
DARYTI NEDELIOMIS.
nes senas jau buvo per senas ir Lenkams kad sutiktu ant Hit ISZKEPT SAVO VAIKUS
VAIKUS.
vyrukai, insisodino in automo Harrisburg, Pa. — Jeigu by-Į sarmatinosi jame vežioti kudi- lerio pareikalavimu ir apsisau Lagonegro, Italija.,— In pa
Warrenham, Nebr. — Fra- biliu, suriszo ir vežiojosi ja po las pereis pasekmingai per le-'ki. Vyras užsispyrė kad senas goti kares.
ti laika parėjo tėvas sz darbo
nas Marshall likos uždarytas visa miestą.
gislatura tai saliunai bus ati-Į vežimukas da yra geras ir už — Rusija suszauke kongre kad iszgialbet savo du vaikus
kalėjime už norėjimą sudegint Mergina ėjo namo kad sztai daryti Nedeliomis pardavinet I teks ant szio meto. Motere taip są 25-ta d. Gegužio kad apsvar nuo baisios mirties ir apmaltris savo mažus vaikus. Tasai privažiavo automobilius kuria svaiginaneziuis gerymus. Taji užpyko ant savo vyro kad pa styti Lenkiszka padėjimu ir ar szyti savo moteria kuri staigai
pasiutėlis sukrovė dideli lauža me sėdėjo trys vyrai, vienas isz užmanymą taipgi užtvirtino siliko namie o vyras iszveže kū prisidėti prie kitu vieszpatys- pa paiko. Nelaiminga motere
ant kiemo, suriszo vaikus ir už ju iszszoko ir ja instume in au Gerymu Kontroles Kamisija.
diki pats. Kada sugryžo namo cziu apginti Lenkija laike už- ka tik buvo parengus vaikus
mėtė juos ant jo kaip avis. Už tomobiliu su pagialba revolve Nedeliomis gerymai prasidė rado pacziule užtroszkusia nuo klupimo.
indeti in karszta pecziu kad
juos iszkept vyrui ant vaka
degė lauža ir butu visi sudege rio. Ant galo sustojo ant skve tu parsidaviuet nuo 2 valandos gazo negyva.. — Vėl, ka daryt
bet ant giliuko užtemino lieps ro, paliepė merginai iszlipt isz po piet lyg 2 valandai po pu- su bobiszku “naravu”. Jeigu
Meile reikalauja pasiau- rienes. Motere likos nuvežta
na kaimynai kurie subegia isz- automobiliaus ir neapsidairyt siaunakt. Taji byla užmanė re- motere turi toki užsįkietejusi kavimo. Bet arsziausia, jeigu in prieglauda del pamiszeliu.
gialbejo vaikus o tęva padavė ir po tam nuvažiavo nežine kur. prezentatorius Gayler Carpen- norą, tai geriau kad mirtų už du insimyli, tai viens nuo kito Vaikai buvo tik mažai apdeįn rankas palicijos.
reikalauja pasiaukavimo.
Palicija jeszko tuju pasiutėliu. der isz Pike pavieto.
t oki nieknieki.
Jackson, Tenn. — Lee Burns,
20 metu, kuris apsipacziavo tik
trumpa laika adgal su 70 metu
amžiaus Mrs. Alma Donnell,
turtinga naszlele, iszejas isz
sūdo, insisodino savo nuotakele
in automobiliu ir iszsivežes ja
nuszove ant smert o tam pats
sau paleido kulka in galva.
Jaunas vyrukas susipažino
su turtinga naszlele, bevaike,
kuriai jis prigialbedavo darbe
aplinkui jos narna. Pagal žmo
nių apsakyma tai porele badai
gražiai sutiko ir niekas nedasiprato kad isz tosios vasarines—
žiemines meiles iszkiltu tokia
tragedija.

IszKaresLauko

50 METAS

BAISUS
ATKERSZINIMAS
TĖVAS SU MYLIMU ATKERSZINO B AISEI KETU
RIEMS BANDITAMS UŽ
SUBJAURINIMA
JO DUKTERS.

Tra vesią, Pietine Amerika.—
Tik sziomis dienomis dažinota
apie baisu atkerszinima koki
iszpilde Paulo Malaspino su sa
vo sunum ant keturiu banditu
kurie subjaurino jo duktere,
apiplesze ju narna ir pavogė
asztuonis arklius.
Malaspino laja diena ėjo su
duktere isz jomarko kur parda
vė kelis jaucziu's. Mergina per
siskyrė nuo tėvo turėdama su
savim visus pinigus ant geres
nio apsaugojimo o kada duktė
po kokiam tai laikui nepasiro
dė, tėvas pradėjo nerimaut ir
jeszkot jos. Tėvui draugavo
dukters mylimas ir abudu buvo
gerai apsiginklavę. Abudu nu
ėjo ant tosios vietos kur duktė
buvo dingus. Po kokiam laikui
jeszkojimo iszgirdo szauksma
merginos ir ateja in taja vieta
rado mergina pririszta nuoga
prie medžio. Silpna mergina
apsakė kaip ja keturi banditai
užklupo, atėmė pinigus ir bal
sei subjaurino, pririszo prie
medžio paimdami visa's jos dra
panas. Apdengia mergina 'kaip
galėdami, užėjo in pakelevingu
karezema kur mergina pažino
banditus. Tėvas su mylimu pa
liepė szinkoriui iszeiti laukan,
po tam nuszove visus keturis
piktadarius'.
Sugryžo namo ir net po trijų
menesiu valdžia dažinojo apie
baisu atkerszinima tėvo. Sudas
nubaudė tęva ir mylima tik ant
vieno menesio.
PALIKO DAŽIURETOJAI
DIDELI TURTĄ UŽ GERA
PATARNAVIMA.

Glasgow, Szkotija. — Dažiuretoja ligoniu, pana Jean For
bes, aplaikys metine ineiga nuo
palikto turto 140,862 doleriu,
kuri paliko mirusis Charles T.
Jeffrey, isz Marion.
Darydamas savo paskutini
testamenta, velionis iszreiszke
kad pana Jean ji prižiūrėjo li
goje kaip savo tęva ir buvo jam
labai mandagi ir už tai geidžia
jai nors tiek atlygint. Nuo pa
likto turto mergina aplaikys
ant meto apie penkis tukstaiiczius doleriu.

Paskutines Žinutes
Eatontown, N. J. — Nakties
laike kilo baisi eksplozija dirb
tuvėje fajerveikiu kuri sukra
tė visa miesteli ir asztuones
mylės aplinkui. Žmones mane
kak tai drebėjimas žemes.
Willard, Ohio. — Banditai
užklupo- ant Willard United
Banko, pasiimdami $10,000.
Penkiolika žmoniems liepe at
sigult ant grindų kada apipleszinejo banka.
—■ Žmonis teip myli alų,
kad svietas užaugina penkis
buszelius apiniu kožna minutą.
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"SAUIE ”' MAW4W CITV. PA.

ONUTE

kožnas geidžia kuodidžiausios
Treczias Prisakymas
NEISZMINTINGA
algos už savot ‘ pasiszventima’ ’
del labo tėvynės!(?)
Dievo
MERGINA
Neužilgio viskas pasirodys
(Vaizdelis isz girtuoklio
Pamokinanti Apraszymai isz
nes sziadien žmones pradeda NORĖJO NUŽUDYT SAVO
tėvo szeimynos).
• manstyt
..........................
Kas per daug, tai szelauk. Į pdaįp
apie patrijotisz-1 TETA UŽ SZLEBE, SU
Tikrųjų Atsitikimu.
i anaszei atsitiko įsu Jokubu j bu.ma tuju "asz” ir neužilgio KURIA NORĖJO EITI j Onutės tėvais Dainelys buvo
ATSAKYMAS VAIKO.
Baranaucku, isz Scranton, Pa., | pures dumt adgal isz kur pribu- j ANT SZOKIO SU SAVO ’dar gana jaunas ir tvirtas vy-j
kuris negalėdamas nukensti i vo.
Kokis tai kalvis, kurio tryliMYLIMU.
, ras. Bet netikusio, budo ir labai
pervirszinio pauderiavimo sa! kos metu amžiaus vaikas taja
Amerikiecziai davėsi apmėgo girtuokliauti. Jo tėvui
Schraimbach,
Austrija-,
Į Nedelia pirma karta priėjo prie
v o pacziules puikaus veidelio, dumį j„ au daugeli kartu bet jau
u
i mirus liko jam mažas sklypelis,
SzventOs Komunijos, norėjo ji
uždavė jai keliolika žandiniu. pradeda s,zviesiau žiūrėti in
tęsęsi teismas, 19 me-! žem.e<s iSU triobeiem. Butu gale-,
' priversti prie darbo Nedelioje.
I’acziule apskundė savo Joku-1 įuosįu8 dalykus ir suprato kad
jaunos merginos Stepanijos • szįaįp_baįp 1SU savo nedidele
beli už sumuszima ir mane kad pasiliko tiktai prastais “ka-^urtz,
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Jo motina užklausė ar eis Ne
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- atsake: I raudonųjų. Nusidžiaugė labai vė jam visokiu žolių isz savo^
Pasaka apie Aukso
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Iszvažiavo in V aname,
griebdavo paczia ir vaikus. —
ir lauke, tame prisiartino prie gi ta ragana, kuri norint turėjo
Vela in metus ar kiek dau lyg smert.
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Asz jam dabar parodysiu,
vo mažus vaikus o pusiau nu
Nusidyvijo kerdžius ir pati o rna ir su kitais pasiskubino o paukszteli nunesze, iszdarinejo
lio ir pastoti karaliene. Pribu
Visi
paszauke
jog
tai
tas
ka

Antru kartu pagiedosiu,
mirusia paczia, seseri arba dukir mergaite nes da in ju grineze- jo pati vėla liko ne viena sun ir užkiszo ant jeszmo, o slūgi ralium ir tas vargingas jauni vo ir ji pas karalių ant bankieJi užvaduosiu,
teresurisze vare in savo szali o
le niekad tokis ponaitis nebuvo kiose dienose: drauge su moti nei liepe prie ugnies sukt, pats- .kaitis, kuri žuvininkas užaugi- to,
tam mierije, jog gales prie
'
Ir pradėsiu:
parsivedė sotinosi be paliovos.
o kada patogus ponaitis meilei na.
:
jo prisiartint ir padaryti pagal
: likos karalium.
Ne ilgai laukus, vela pagim gi užsidarė su ragana idant pa- no,
Mano szirdeles yra bobų
Taip tai buvo 'kitados — ir
juos pasveikino jie net lyg že dė sūneli o motina pakalbino sikalbet apie ateiti, kaip jis bus
Jaunesnis-gi brolis likos pas isavo misles.
kvailu,
isz to laiko ketinu del jus aprames pasikloniojo o jis jiems pa bobute idant vela pakisztu ka karalium o ji didele ponia. Vai- sszinkori, po kurio galva, ka^>
Bet apsigavo nes kada pietus Kad prisipažysta prie svetimu
szyt apie aukso pauksztuka —
sakė jog yra bajoraitis, jog tu- nors ir vietoje kūdikio padėjo kinai tuom laik lakstė po lauka :n akt rado deszimts raudonikiu baigė valgyt, atnesze visokes
klaidu.
bet isz laik pasakau idant ma
ri visko pilna bet liūdna jam katu'ka.
1
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ir salota, brolis kara
o kada iribego in grinczia, žiuri, :ir taip pralobo, jog pamėtė kar- kepsnis
Tiktai
isz
kokio
pleišO'
apie
nes nekaltytumet ir už melagi
labai nes namieje labai tyku ir
'Tuom
laik
ir ta kūdiki palei pauksztukas kepa ant jeszmo o iczema o pilko sau dvara ir tarė liaus tupėdamas prie saves vi
bobeles paminėk,
nepalaikytume t nes tai asz tik
nuobodu neturi ne paczios ne do gurbe ant vandenio kaip ir tuom laik slūgine buvo iszejus in
: likusi vaikina:
•sokiu žolių ir iszrinkes isz ju
Tai
tik
klausyk,
tai ta paantrinu, apie ka musu
vaiku o jog toj grinezioje ran pirmutini ir taip pasitaikė jog laukan. 'Tuojaus pripuolė prie
— Mano vaike, jau man ne vienas, indejo paslapta in ra
Bobele atsiszauke,
tėvai kalbėjo o apie ka asz au
dasi patogi mergele tai norėtu vela tas pats žuvininkas paga jeszmo, nutraukė pauksztuka, esi reikalingu ir gali sau eiti in ganos torielka, o kada ta suval Pasitempus ant manes kauke,
sis pastatęs klausiau, — norite
ja gaut už paczia.
gė, iszpuole isz jos viduriu skil
vo ir ta kūdiki. O parneszes na vienas nusuko galvele ir ja pra svietą.
Kad tai ant jos paduota,
tai tikėkite, nenorite tai ne, —
Nesitikėjo to giliuko vargin mo džiaugėsi žuvininkas isz rijo o kitas likusi stuobri arba
Dykai vaikinas praszesi ir vis ir isznyko o ji pati pavirto
Ir
reikalauja kad butu'
o asz savo pradedu.
gi žmones, per tai tare in bajo dvieju patogiu vaikeliu, vie visa paukszti suvalgė ir pabėgo prižadėjo klausyt, nieko nema- in kumele.
iszduota.
Tame tai laike kaip jau už
raiti jog ta mergaite ne yra ju nam
■
Brolis karalius iszvede ku
czino; mislijo jog gaus kiek pi
davė varda Girrius o ki abudu.
Isz
maiszo
yla
iszlenda,
miniau, laukinis Totoris inlocna bet rado girnoje ir užau tam Duonius.
Žuvininkas su ragana ateina nigu ant kelio, bet tuom pablu- mele laukan, pasibalnojo ir jo
Ir tai visada,
sprudo in musu žeme, degino,
gino kaip locna.
pažiūrėt savo kepsnies, žiuri o do.
de pora adynu laužydamas szoKada
Totorius
iszgeniojo
ir
Ir
žirkles
atsiliepia visada,
žudė, musu merginas gėdino —
Jaunikaitis to neklause ir visi kareiviai sugryžo in savo ežia nieko nėra. Vos slūgines . Szinkorius matydamas ir su nus su geru rimbu po tam liepe Kada
'
musai su ranka in stala.
jam buvo vis tiek, ar mužikas
tankiai atlankinejo grinezute apygardas ir bajoraitis sugry- neužmusze, bet ta iszsiteisino prasdamas jo rūpesti, apie vis nuvest in stada ir paszert avi
szlekta, panaite ar kaimo mer
pakol apsivedė. Po szliubui 'žo pas savo paczia ir kada da- jog tai vaikinu darbas — jog ką jam prisipažino ir kada vai žoms.
gaite, kožna aptaisinėjo... o
*
*
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Kas isz to bus,
parsivežė savo patogia paeziu- žinojo, jog jo pati vela pagim jie suvalgė ir iszbego.
kinas isz ryto rado po padusz
kraujas sriovems tekėjo.
le in savo dvara, palikes del dė vietoje kūdikio katuka, taip
Baisei supykęs, jog tie, ku ka pinigus, padekavojo szinkoIn dvideszimts metu po paso- Jeigu taip kyla Montkarmas?
Vienas bajoras, aukszto gi
Bobeles isz proto iszeina,
kerdžiaus tiek pinigu jog galė užsirūstino jog liepe ja instumt riuos nuo smerties iszgelbejo, riui ir nusidavė pasiszokeda- dinimui in tamsu kalėjimą kumimo nuo rytu bego nuo Toto
In kitas stubas sueina,
jo sau gera ukininkysta insi- in tamsu kalėjimą lyg smert ir kuriuos užaugino, tokia klasta mas in svietą. 0 kad jau daug nigaiksztienes, vela laukinei
rių su savo szeimyna ir likos
Liežuvius neszioja,
provyt.
likos nekalta pati uždaryta. Ba padare ir viska'dabar pražudė. pinigu susirinko jog negalėjo Totoriai užplaukė ant musu že
apie Volyniu pagriebti.
* * ♦
Naujieneles
rankioja.
joraitis isz neirrimasties pamė Jau norėjo juos sukapoti, bet paneszt, apsistojo vienam mies mes, žudė visus, jog net žeme
Kaip in ju rankas,inpuole,
Ten yra nelabu,
Parvažiuoja bajoraitis in sa tė dvara ir iszkeliavo in svietą. tie pabėgo.
te, nusipirko puiku mūra ir gy krauju persieme.-Priesz ta lau
tai pati bajorą sukapojo, ir jo
Girtuokliu bobų,
*
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*
vo dvara o jo motina iszejo isz
Susirupine tie du broliai, ne veno kaip didžiausias ponas ne- kine goveda visi bego kur intarnus, paczia pasiėmė su sa
Dabar
da patylėsiu,
pakajaus ir klausia: — Ka už
mane.
Netoli upes stovėjo žuvinin žinojo kur eina o kada juos mislydamas apie nieką.
vim o mažiulele mergaite nu
Ant kito karto atidėsiu,
mergina parsivežt?
Ant to dvaro ponios bajorieNebutu ant .svieto laiminges
ko bakūžėlė -o toje bakūžėlėje naktis užpuolė, užėjo in viena
mėtė in krumus.
O jeigu nepasitaisys,
— Tai mano pati, — misly- augo du vaikai, vienas turėjo karczema ant nakvynes kur pa nio žmogaus kaip jis, jeigu ne nes kuri buvo kalinije nekalta
Totoriai neužtrukdavo ilgai
Tai savo vardus pamatys.
damas jog motina su atvira dvylika o kitas deszimts metu. valgė prasta vakariene nes ant ta ragana lyg tol jeszkojo to kunigaikszcziute, pati bajoruant vienos vietos nes plauke
szirdžia priims — bet ji ant to
Ir tie vaikinai, jeigu drauge geros neturėjo pinigu, atsigulė jaunesnio brolio pakol ji rado o no, apspito Totorei ir jau pra
kaip pavietre, viską plesze, žu
tarė:
su tėvu ne žvejojo, tai netoli prie pecziaus ant žemes. Ryt kada rado, uždavė prisitaikius dėjo bromą kirst. Tame kara
įSkrantone dvi flaperkos
dė ir degino. Lenku vaiskas ne
—O kur jos tarnai, kur krai- moj girraitej pauksztinejo ir metyje, kada pabudo ir kalbėjo ant mygio po tam pilvą perpjo lius, sūnūs kunigaikszcziutes
atsirado,
galėjo ju visose vietose užklupt
czei ir pasega?
kur eis, szinkoris tuom laik vė, iszeme skilvi ir tuojaus pą- skubinos ant sprando Totorių
pasitaikė
viena
karta
jog
in
Puikius
szposelius
iszdare,
bet kada kur kaimene Totorių
Doras sūnūs, idant nesutepti kilpas inkliuvo pauksztukas su eme sziaudus ant kuriu gulėjo ti prarijo. Užsiuvo po tam pil ir in laika spėjo atkeliaut, kada
Viena stora ir mažesne,
pasitikdavo tai gyvo ne vieno
melu
savo lupu, pasakė jog jo aukso plunksnelėms. Kada ra vaikinai ir rado po vieno pa- vą ir užpylė gydaneziu laszu. jau baigė bromą laužyt. KaraAntra
augszta ir plonesne,
nepaleisdavo, — baisiai bijojo
Miegojo kaip negyvas apie dvi liszkas vaiskas užklupo ant
pati nieko neturi, kaip tik yra do besipurtanti kilpose, tuo duszka deszimts raudonikiu.
Po karczemas su vaikinais
Lenku kareiviu. Už tai padaria
Deszimts raudonikiu peksti paras o kada pabudo, buvo sprando laukiniu kalmuku ir in
dora mergaite o kada motina jaus atpainiojo ir su dideliu
valkiojasi,
piktybe kuogreieziausia bego
ne vaikszczioja ir tas szinkoris sveikas kaip žuvis bet nuogas trumpa valanda didesne puse
paklausė ir dažinojo isz kokio džiaugsmu parnesze namon.
‘
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ir
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provijasi,
in savo žeme.
gimimo, labai užsirūstino bet
Žuvininkas, tu vaiku priim prisisavino juos vogtiniu bu- kaip pyplys nes nuo to laiko iszmusze o kiti pabėgo, palike
Vienas vaikinas in karczema
Apsielgia su bajoru Totorei ta rūstybe savije užlaikė ir su tas tėvas, iszgirdo ant rytojaus du. Vaikinai mislijo jog juos tė norint jeszkojo kas ryta po pa sugriebtus daigtus isz dvaru ir
atėjo,
nutraukė, ūkininkai iszeja isz nuduota gerybe viską iszkvote. cziulbanti pauksztuka ir kada vas atsivys ir kaip nors jiedu duszka, tai ne supuvusio gra- bažnycziu. Karalius žinodamas
Ir mergina pabucziuot norėjo,
kur jo motina patalpinta, tuogirriniu kavoniu, vela pradėjo Ir nuo to laiko, laike neapykan prisiartino prie kletkos, rado perpraszys tęva, kad galėtu na szio nerado.
Teisybe-, pabucziavo,
laukuose krutet o kerdžius be toj savo marezia. Supratus tai lizdelyje maža auksini kiauszi- mon sugryžt, lauke karezemoje
Kada jau viską pragaiszino jaUs liepe duris kalėjimo isz- Bet ant juoko pasilikt gavo,
baimes gynėsi gyvulėlius ir žiu marti verke diena ir nakti bet nuka.
bet ant tuszczio nes jau ir pra ir tam mieste neturėjo ka veikt, muszt ir motina drebanezia ir
Mergina vaikina už kaklo
susirgusia iszvede ant szviesos
rėjo ant girrios, ar laikais vil kasdiena buvo patogesne.
Gabendamas žuvis in miestą, dėjo artintis vakaras o tėvo nuėjo vela in svietą.
paėmė,
kas neselina prie kaimenes, o
Eidamas, pasitiko su vienu ir gražaus oro. Liepe po tam už
Ne ilgai galėjo bajoraitis paėmė ir ta kiausziniuka o ka kaip nematyt, taip nematyt ir
Ir baisei apveme.
kada pamatydavo tai surikda džiaugtis su savo patogia pa- da nunesze pas auksiu tai už žu vela apsiliko nakvot.
seneliu, kuris kaip paregėjo degti palociu isz visu keturiu
Ant rytojaus kada tarp saves vaikina, pasveikino ji, jog ro szonu kuris sudege o po draug
vo: “U-ha! aha!” tai tas uode cziule, sztai vėla Totoriai atsi vis nieko nedave o už kiauszi
tarėsi kur eit, szinkorius vela dos nuo senei pažinstamas o ir nelaba bajoriene, uoszve ku Luzerneje buvo daug szdkiu,
ga pabrukęs bėgdavo atgalios lankė in musu žeme — vėla de niuka užmokėjo raudoniki.
in krumus.
Prisirinko ant ju žmonių
gino, žudė — o kada jau ant ge
Džiaugėsi 'žuvininkas neisz- rado po paduszka deszimts rau vaikinas atsake: jog yra alka nigaikszcziutes sudege.
*
*
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Vienas isz tokiu piemenų isz ro pradėjo gaspadoriaut, musu pasakytai o kada kas rytas donikiu kuriuos vėla prisisavi nas, suszales ir namon toli, tada
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senis prakalbėjo: — Žinau asz
Pargryže du broliai in kara
Ir mudu su kurnu tarėmės
girdo baisa verkianezio kūdi vyrai ju sprandu ne czedijo bet dirstelėdavo in lizdeli, kas die no.
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kio ir ėjo ant to balso; sztai ra savo sunkiais kardais kapojo na rado kiauszinuka ir Ikožna
tarp saves jog jau ne spasabas ne kaip tu pats gali žinot — ir kieta ant kurio supraisze ne tik Paszokti ir truputi pauliavoti,
do krūmuose pamesta kūdiki sprandus laukiniu kalmuku.
karta gavo raudoniki.
Bet blogas oras isžtiko,
kuris rankutėms in kerdžių
0 kada per metus žuvininkas ilginus laukt ir jau pradėjo at- pasakė jam apie viską tas se ponus bet ir biednus. Radosi
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reiga, apie žuvininką apie auk ris užaugino karalių ir jo broli,
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gaite o patogia kaip aniuoleli, mukus isz savo žemes o likus gerai valgė o da geriaus gere ir
galėtumėt da viena nakti per kos karalium. Pasakęs tai da- atsirado ir kerdžius su savo pa 'Tai sau kamputyje sėdėjau,
nes buvo geras žmogus o kas-gi pati dvare pagimdė patogu sū buvo jam labai gerai.
Ant szokancziu žiurėjau,
to nepadarytu? 0 kad jis su sa neli.
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Keliu vaiku mamyte,
bai Dievui dekavojo už ta do jos gromata, dasižinodamas ces gyveno kaip ponas ir rnislivi
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Isz ko buvo daug juoko,
karaliaus ir jo brolio. Kada da
szirdingai o ir ji prie ju taip perskyrė ja Dievas', prasze gu ne czedijo, kaip lengvai atė baimes sugryžszite namon.
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ant grindų pargriuvo,
prisiriszo jog kada senei iszgin- idant jam duotu žinot o kožna jo taip ir iszejo nes uždirbtas
Ba užsigerus guzutes buvo.
davo gyvulius in laukus tai ji gromata motina pagriebė ir graszis geriaus skelse ir žmo kos vela vaikinai karezemoje o daug iszmoko visokiu raganys- džiaugsmo sveikinosi.
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Geriau
rūteles taip nedarykite,
nenorėjo namieje sėdėt bet mareziai nedave. Motina, kada gus isz vieno du padarytu. Žu
Per daug guzutes negerkite,
drauge su jais ganydavo.
marti pagimdė kūdiki, liepe bo vininkas užmirszo apie pereito latos po vieno szalyje deszimts perszkadijo daryme piktybių,
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Bėt tas žmogelis buvo labai butei paslėpt o ant vietos kūdi meto varga o ir ant mislies jam
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Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. Ant baliaus buvo ir daug mies
paežiai o ir mergaitei inprovyt nui parasze, jog vietoje sūnaus, pagal savo būda, dirstelėjo in
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daug
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pra

galva
nieko
nerado
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pėdu ploczio. Tuojaus prie
tiniu,
kletka ir nerado ne tik kiausziszventadieniniu drabužiu ir del pagimdė nusususi szuni.
— Ar žinai ka, del manes per leido o per savo raganysta da- Lietuviszkos bažnyczios. Par
Tarpe parapijos vyru
Tuom lai kvarginga kūdikė nuko bet ir pauksztukas gulėjo
to mergaite norint szvariai bet
sunku
judu
‘
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laikyt,
asz
ejo
to,
jog
vela
žmogum
pasto

siduoda
pigiai.
Kreipkities
in
rinktiniu,
suvis prastai dėvėjo.
li, nesenei užgimusi, indėjo in’; negyvas. Susirupines rankas
Bet ne daug nukentejo,
Biednysta' žmogų nežemina gurbą suvyniota, paleido ant užlaužė ir su aszaromls misli- norecziau jaunesni pasilaikyt o jo. Dabar-gi per save daejo “Saules” ofisą, Maliauoy City,
daug
visokiu
auguoliu
jog
stetu
galėsi
sau
traukt
in
svietą.
Pa.
Be praliejimo kraujo apsiėjo.
ir tiktai kvailas tupinėja apie gilaus upelio. Ir plauke kadi-. jo, ka dabar pradėt.
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szvilpine kuri apreiszke gyven jos narna braunasi girtas pilie valdąs savo jausmu, ne turis
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DANCIGO S
susidėjimas su Prūsija atnesze o Tautu Sanjungos komisio- imti virszu.. Dauguma gyven
ti žmoniems anglis isz angliniu stiklus. Palicininkas priėjo esius paprasto kalėjimo. Da
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kais nuėjo paskambinti in nuo paežiu ponu Dievu. Jis mane liktojo iszimtmeczio pradžioje nepasitikėjimu ir skaitė save mi si j onierius, gyvenas Denci- buvo atsilankęs Lenkijos prein. High School likos paskirti
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