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Isz Amerikos

NUSZOVE SAVO
SZVOGERI

ŽVAKE UŽDEGE
SZLEBUKE

PER DAUG
TIKĖJIMO

KABA TASAI MUSZE
SAVO PACZIA.

MERGAITE BAISEI APGEGE IR MIRĖ.

PORELE TAIP PERSIEME
TIKĖJIMU KAD ABUDU
NUTARĖ MIRT DRAUGE
IR BŪTI PALAIDOTAIS.

Milwaukee, Wis. — Stanislo Fort Robinson, Iowa. — Ka
va Bordzik nuszove ant smert da mergaite Grace Stajppel, 9
Mikola Kendzior kada tasai metu, klūpojo prie altoriaus
musze skaudžiai savo paczia priimti pirma Komunija, kita
jos name už tai kad toji atsisa mergaite klūpodama su žvakei
kė sugryžti pas savo vyra ir gy rankoje, isz netycziu uždegei
venti su juom. Bordzikai keli voliona mergaites ir tuojaus ne
menesei adgal persiskyrė. Vy laiminga mergaite pastojo stul
ras atejas pas szvogerka norė pas liepsnos. Kilo sumiszinuas
jo susitaikint su paczia ir pra bažnyczioje, žmones stengėsi
dėti gyvenimą isz naujo bet ne- užgesyt liepsna ant mergaites
utiko ir pradėjo ja plakti. Se bet jau buvo už vėlu, liepsna
suo matydama ,kad szvogerelis apėmė ja visa ir mergaite mirė
ant tikrųjų insiuto, pagriebė in kėlės minutas vėliaus. Tame
revolveri isz stalcziaus paleis laike priiminėjo pirma Komu
dama in ji viena szuvi, many- nija apie 50 vaiku isz parapiji
ama ji tik nugąsdint bet szuvis nes mokyklos Szv. Izidoriaus.
pataikė in galva ir szvogerelis
atliko ant vietos. Motere likos NUŽUDĖ SAVO VYRA KAD
paleista ant liuosybes nes sto PO JOS MIRCZIAI VELA
jo apgynime savo sesers.
NEAPSIPACZIUOTU.

Ralston, Mass. — Della Tros
ky, 60 metu amžiaus, likos su
rasta per savo kamynus paisikorusi ant pastoges. Jos vyras,
kuris nesirado namie per tris
dienas, sugryžo ir rado savo
prisiegele negyva. Norints pallicija ji aresžtavojo ir kvotė
apie mirti paežius bet Trosky
iszsiteisino atsakamcziai ir li
kos vėliaus paleistas.
Porele kelis menesius adgal
pristojo prie misijos, lankyda
miesi ant pamaldų kasdiena ir
taip persieme tikėjimu ir pa
mokslais kad gyveno kas diena
Philadelphia, Pa. — Rūpin
baimėje kad neužilgio turės SURISZO SAVO PRISIEGEdamasi labai kad po jos mir
skirtis su sziuom svietu. Gy LE KAD NELAKSTYTU.
cziai jog vyras Richard Hark
vendami drauge per 42 metus,
Reading, Pa. — William ness, neapsipaeziuotu antru sy
nutarė abudu ir mirti drauge.
Malko®, negalėdamas nrikens- kiu ir nepaimtu moezekos del
Praeita Petnyczia Trosky nu
ti tankaus lakstymo savo pa- jos dvieju vaiku, Berta, jo pati,
tarė užbaigti savo gyvasti, pa
cziules naktimis, kuri sugryž- prikiszo revolveri prie miegansiėmė virve ir nuėjo in artima
davo tankei net po pusiaunakt, czio vyro, patraukė vamzdi ir
girraite pasikart bet kada virėmėsi ant 'budo kuris ja priver paleido szuvi in jo 'krutinę.
via užsimovė ant kaklo, sanžistu pasilikti namie. Wil'liamas Mirsztanti vyra nuveže in line jam kalbėjo kad to nedarytu
iszeidamas iri darba, suriszda- gonbute bet perkeliu valandų ir
ir sugryžo namo. Kada priėjo
vo pacziulei kojas ir rankas ir motere likos nuvežta in ta pa
prie namo, rado duris užtaiky
užnerdavo virve ant kaklo kad czia ligonbute nes po perszovitas. Inlipo per langa užtikda
ji negalėjo ne pasijudini.
mui savo vyro, paėmė trucizmas savo moterėle kabanczia
Žinoma, moterėlei tokis bū nos tiksle atėmimo sau gyvas
ant virves. Matyt jo gyvenimo
das priverstino pasilikimo na ties. Daktarai salio, jeigu mote
drauge buvo tos paczios nuo
mie nelabai patiko ir užvede re ir pasveiks nuo truciznos tai
mones kokios buvo ir jos vyras.
skunda ant persiskyrimo nuo gyvens tiktai kelis menesius
tokio žveriszko vyro, bet persi nes serga džiova nuo ko jau neNUŽUDĖ TĖVUS IR BANDĖ
skyrimo neaplaike nes sudžia pasveiks.
SUDEGINT JU LAVONUS.
iszaiszkino jai kad geros mote
Lehnanburg, W. Va. — Pali- rėlės privalumu yra draugauti NUŽUDĖ PACZIA KAD JAM
cija suėmė 23 metu Raymonda savo vyrui ir sėdėti su juom na PAGADINO DRAPANAS.
Bedali, kuris nužudė savo tęva mie o ne zulyt po pakampes iki
Pittsfield, Kans. — Povylas
ir moczeka, po tam uždege na po pusiaunakt.
Deracoat buvo tikras sportas ir
rna kad užslėpt taja žudins'ta.
mažai kada radosi namie, drau
Apdegusius lavonus surasta su DAKTARAS DOVANOJO
gaudamas su balandėlėms per
degusiam name. Jaunas iiszgaVISAS SKOLAS SAVO
naktis. Kente jo paeziule bet
ma pabėgo po uždegimui namo.
LIGONIAMS.
negalėjo jam nieko pasiprieBedali nužudė savo tėvus tiks
Halifax, N. S. — Daktaras K. szint, ant galo nutarė užbaigti
le apipleszimo ir apimti po ju
G. Mahabir nesenei ap'laike 250 tiems meilingiems suėjimams
mircziai visa turtą susidedanti
tukstancziu
doleriu palikimo' savo vyro su kitoms moterems
isz apie 50 tukstancziu doleriu.
Tasai iszgama teisinosi bulk po mircziai turtingo mahara- ir sukarpė jo geriauses drapa
tėvai buvo prieszingi jo drau džio, Egipte, kuriam daugeli nas ant szmoteliu. Vyras užti
gavimui su mergina kuri buvo metu adgal iszgialbejo gyvasti kęs savo drapanas tokiam pa
ne to paties tikėjimo o su kuria per greita operacija ir už ta ji dėjime, dasiprato keno tai dar
patarnavima maharadžias pali belis, pagriebė revolveri ir pa
buvo susipažinęs tiktai du meko
daktarui czverti milijono leido in motere du szuvius, užnesei. Beveik visa diena tėvas
barėsi su sunum kad paliautu doleriu. Daktaras aplaikes pa muszdamas ja ant viėtos. Po
likimą apgarsino laikraszcziuo- tam nuėjo ant palicijos ir prisi
draugavęs su taja mergina. Va
kare, einant gult, sūnūs nuszo se buk jis ovanoja visas skolas pažino prie kaltes, paduodamas
ve tęva ir moczeka ir uždegęs savo buvusiems 342 ligoniams priežasti buk jo paeziule per sa
narna abego bet nepoilgam pa- kurie jam buvo kalti daugeli vo užvydejima instume ji iii pa
lieija ji suėmė ir uždare kalėji tukstancziu doleriu per dauge siutimą ir prie papildymo žuli metu. Daktaras sutiko tur dinstos.
mo.
tinga Egipcijona kada lankėsi
VAIKUTIS PASISLĖPĖ PO Egipte.
ATLANKYKIME KAUNA
SZIENU IR LIKOS UŽMUSZTAS PER AUTOMOBILIU.

Ferndale, Pa. — Keli vaikai
farmerio James Adams siautė
tvarte prie szieno. Vienas isz
ju, keturiu metu amžiaus, pa
sislėpė in sziena kada ievas va
re troka isz tvarto nežinodamas
kad vaikutis guli sziene. Tik
tada tėvas suprato kad perva
žiavo per vaikuti kada iszgirdo
jo baisu riksmą bet jau kūdikis
buvo negyvas kada ji tėvas pa
kele.

40 VAIKU ISZGIALBETA
ISZ DEGANCZIOS
PRIEGLAUDOS.

Baltimore, Md. —• Keturesdeszimts vaiku, isz kuriu dau
gelis negalėjo vaikszczioti, li
kos iszgialbeti isz deganezios
prieglaudos kada ugnis kilo isz
nežinomos priežasties. Dakta
rai ir dažiuretojos dirbo sunkei
kad iszgialbeti visus vaikus in
laika pakol liepsna prasiplatin
tu..._

|
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50 METAS

Isz Visu Szaliu NEGAVO
PERSISKYRIMĄ
GARDUS SPIRITAS; NEBA- NUŽUDĖ SAVO VYRA.
GELEI PUIKEI APSIGAVO
Selsnig, Vok.,— Katre DreifIR NET APSIRGO.

Sztai nauj&s pigus automobiliukas, kuris padaro 5? myliu
in valanda ant vieno galiono gazolino. Ana diena buvo jis rodo
mas Indianapolis, Indijanoj, kur ji mate daugybe 'žmonių ir
patiko visiems. Kasztuoja jis nedaugiau kaip 350 doleriu, yra
tik deszimts pėdu ilgio ir sveria 925 svarus, gazo paima ketu
ris galionus. Dabar visi gales sau nusipirkti toki “bambiliuka” ir pyszkytkur uores.

UŽDRAUSTA
PARDAVINĖTI
FAJERVERKUS
PBNNSYLVĄNIJOJ PO
BAUSME.

—k

Harrisburg, Sd. — Ana diena
perejo naujas bylas kuris už
draudžia ,pardavinėjimu ir
szaudyma visokiu fajerverkiu
po bausmia. Nudžiugo tėvai ir
kiti perėjimu tojo bylo nes kož
na meta per Džiulaju daug vai
ku neteko akiu ir likos baisei
sužeisti visokiose nelaimėse.
Praeita Džiulaju likos sužeista
apie 10 tukstaneziai ypatų po
visas dalis Amerikos nuo ko
apie tūkstantis neteko gyvascziu.

Bradano, Italija.,— Keli maliorei ateįjo pas naszle Marina
Baridfta, i sizmaliavoti kelis
kambarius, vienas isz ju suuodė
kad pas naszle randasi spirito.
Nliejas pas ja pasakė kad reikalanlje spirito del nuezystimo
nekuriu taukuotu ple'tmii nuo
sienos, nes su spiritu geriau ga
lima nuczys'tyt ir darbas bus
geresnis.
Motere nuėjo in
skiepą ir atnesze spiritą kuri
maliorei sunaudojo in savo
gerkles, ir net apsilaižė. Po ke
liu dienu vela tasai maliorius
prasze moteres daugiau spi
rito, bet naszle jam atsake:
“Vyruczei, daugiau spirito ne
turiu, nes viską atidaviau kiek
turėjau, nes mano vyras mirė
užrubežyje, kuri man nesenei
prisiuntė pamirkyta spirite,
kuri supiliau in bonkas po pa
laidojimui kūno, nes maniau,
kad tasai spiritas da bus man
reikalingas, nes sziadien spiri
tas labai brangus. Visa jum
atidaviau ir daugiau neturiu.”
Malorei pamėtė darba ir
daugiau nesugryžo. Da ir szia
dien hadai serga nuo iszgerimo
tojo istpiri'to, kuriame buvo pa
mirkytais lavonas.

vaiku, isz kuriu kiti iszmire ir
pasiliko tik trys. Isz trijų na
mu kokius jis turėjo, du sude
gė. Buvo jis vienas isz trijų bro
liu isz kuriu jisai buvo likes
paskutinis. Gyveno jis tris my
lės nuo miesto ir likos palaido
tas treczia valanda po piet.
Taip tai žmogaus gyvenime
skaitlis “13” buna kartais ne
laimingas bet kiti vėla tvirtina
buk “13” yra jiems visados giGERA SZIRDIS
liu'kningas.

fer, užvede teismą del persi
skyrimo nuo savo vyro, kuri
baisiai neapkentė, kad po tam
turėti linksmesnius 'laikus su
kitais, bet vyras nesutiko ant
persiskyrimo, per ka sūdąs ne
galėjo duoti jai persiskyrimą,
nes ne buvo ant to geru prie-,
žaseziu. Neturėdama kitokios
rodos motere nužudė savo vyra.
Dalis kūno sudegino dideliam
pecziuje, o kitus sąnarius tri
mete in upe. Sudas .pripažino ja
kalta, ir likos nubausta ant vi
so gyvenimo in kalėjimą.
SUBADĖ SAVO MOTERE
ANT SMERT.

Freiberg, Vok.,— Sudas ana
diena nubaudė Carol Gleiwitz,
už nužudinima savo paczios
arit deszimts metu kalėjimo.
Porele buvo nuo kokio tai lai
ko peilsiskyrus; : moteriszke
buvo dvylika metu jaunesne
už vyra, ir iuž tai jisai tankei
ja skaudžiai suplakdavo. Ka
da motere ji apskundė, teismas
likos iszmestes isz sūdo, ir ka
da vyras gryžo namo, mėtėsi
prie moteres su ilgu peiliu, už
duodamais jai daugiau kaip
dvideszimts smarkiu žaiduliu.
Daktarai pripažino, buk mo
teres kūnas 'buvo subadytas.

MIELASZIRDINGO VAIKO.

Paskutines Žinutes

MOTINA MIRĖ PO DVIEJU Celbridge, Irlandija— In vie
tine mokykla atėjo tūlas moki
DIENU PERBUVIMUI
nys kuri daraktorius užtemi- London, Anglija. — Periki !kaAMERIKE.

Buffalo, N. Y. — Jeva Dra- no, buk jisai laike paliudienio riszki lekiotojai 'likos užmuszti
kovskiene, 52 metu amžiaus, neturėjo duonos. Ant užklau- per susidurima dvieju eropladvi dienas priesz tai pribuvo in symo, del ko jisai neatsinesze nu arti stoties Norfolke.
Amerika praleist savo likuses užkandžio, vaikas apreiszke Wilkes-Barre, Pa. — Mrs. Midienas po (pastogia savo sūnelio kad motina neturėjo pinigu koliene Grivener, motina 10
kurio nebuvo maezius per 16 del pirkimo duonos. Darak vaiku, ana diena pagimdė try
torius perlauže pusiau savo nukus, sūnelius, czionaitineje
NENORĖJO AUGYT SVETI metu. Sūnūs ir marti eidavo in
duona ir padavė vaikui, saky ligonbuteje. Motina turi 36 me
MO KŪDIKIO, PERSISKY darbus o motina prižiūrėjo na
rna ir trijų metu anūkėli. Ana damas: “Ir tu toks vargszas tus.
RĖ NUO PACZIOS.
Coaldale, Pa. —• Andrius
diena virdama valgi uždege ga- kaip ir asz.” Ant galo vienas
Dover, III. — William Mc
za ant pecziuko o kad nežinojo isz mokytoju padavė jam szmo- Semko, kirsdamas malkas .pa
Donnell aplaike persiskyrimą
kaip su juom pasielgti, nežino teli duonos kuria skanei taikė ant dinamitinio patrono
nuo savo paczios o laike teismo
kuris baisei sužeidė žmogeli.
suvalgė.
jo kaip užsukti.
iszsidave buk jo pati paėmė isz
Pottsville, Pa. — Mrs. Sara
Kada sūnūs parėjo isz darbo,
RUSIJOJ VISI VAGIA; VIR- Lewis likos užmuszta 'automosieratuku prieglaudos kūdiki
rado motina ir kūdikėli sedinSZININKAI, AFICIEREI,
ant iszaugnimo o kada vyras
biliaus nelaimėje o trys kitos
czius ant kėdės pusgyvius. PaKAPITONAI IR
sugryžo isz darbo, pasakė jam
y.patos smarkei sužeistos arti
szauktas daktaras iszgialbejo
KAREIVEI.
buk tai ju sūnelis. Isz pradžių
moje Pine Grove.
kūdiki bet motina mirė nuo užkvailas vyras intikejo moterei
Bevalius, Rusija.,—Sziadien
Besancon, Francija. — Votroszlkimo gazu.
bet po keliolikos menesiu mela
kals
gali
tai
spekuliuoja
viso

kiszkas kariszkas eroplarias,
Tikėjosi sūnelis kad motina
gyste iszsidave ir dasiprato
po tiek vargu pasilsės ant se kiais budais. Akyviause yra, kuris leke per Francija, nukri
kad ji paeziule apgavo. Po apnatvės ir , užbaigs savo amži kad visi Bolszevikiszki virsz- to staigai ir visi keturi lekioto
laikymui persiskyrimo motere
tarp savo szeimyneles bet Die ininkai, kurie prieszinosi, ki jai užsimusze.
sugražino kūdiki in prieglauda
tados visokioms spekulacijoms
vas kitaip surėdė.
bet vyras daugiau nesugryžo
sziadien permainė savo nuomo
pas savo prisiegele.
nes ir pradėjo vogt kas tik pa Kas Dedasi Kožna
puola in rankas. Turtingiausi
Minuta
NELAIMINGAS “TRYLIK
žmonis sziadien yra kapitonai
TAS” SKAITLIUS.
laivui, kunduktorei ir net patys H Keturesdeszimts NajorLIETUVA PER REIDIO, PABrookfield, Md. — Daugelis Frankfort, Ky. — Guberna kareivei ir kiti auksZtois kilmes kiniu gyventoju szauke telefo
NEDELIO VAKARA.
žmonių tiki buk “tryliktas” torius Chandler apreiszke kad virszinirikai. Kur proletaria no operatorius kas minuta, kad
Washington, D. C. — Reidio skaitlius yra nelaimingas ju jeigu anglinis straikas greitai tas kenezia didelia beda, tai dažinoiti teisinga laika.
stotis WEAF ir NBC, 9-ta vai., gyvenime. Taji atsitikima savo neužsibaigs tai jis nusiuns mi virszinirikai ir kiti daro di H Viena dalis viso svieto
Central Daylight Time o 10-ta gyvenime turėjo kokis tai licija ant pradėjimo dirbti ka delius turtus, vogdami nuo val sieros kuri yra iszkasama isz
vai., Eastern Daylight Saving Owen Pearson, 80 metu taime syklas su pagialba darbininku džios kas duodasi ir spekuliuo- žemes, paeina isz Teksu kasyk
Time, leis labai akyva progra ris isz czionaitines aplinkines. kurie geidžia dirbti ir juos ap je;— Kas gali, tas lupa viso lų, nes ten sieros iszkasa po 8,ma Panedelio vakara, Gegužio Radosi jis ant vakarienes prie saugos nuo straikieriu užklupi- kiais budais. Kareivei skun- 000 svaru kas minuta.
15-ta diena. Bus girdima Lietu- kurios sėdėjo trylika žmonių— mo.
džesi, kad kenezia bada, todėl
H Kada perskaitysite szit-a
viszkos dainos, szokei ir kalbos jis buvo tryliktu — ir ant ryto Sunbury, Pa. — Darbininkes ir jie pradėjo vogt nuo apylin .straipsneli tai Meksike gema
Vertėtu paklausyt tojo progra- jaus mirė. Trisdeszimt metu ad Sunbury Shirt dirbtuvėje pa kes gyventoju. Virszininkai vienas kūdikis kožna minuta..
mo kuris bus vienas isz pui gal jo pati taipgi mirė po vaka mėtė darbus, apie szimtas mer lupo už cariszku laiku bet U Kožna minuta Amerike
kiausiu leidžiamas apie Lietu rėliui kuriame dalyvavo tryli ginu, kurios ne yra užganadin- sziadien da daugiau lupa Bol- užauga 18,000 ketur-kampiniu
va.
___
—
ka žmonių. Turėjo jis trylika tos isz tebyrios mokesties.
szevikai.
pėdu medžio.

Darbo Žinutes

“SAULE

MAH ANO Y CITY, PA.

ainos; karžygiai jaunieji suki-1
apsipacziuodamas trecziu
nejosi ir augę slapti tiarejai. j
kartu su Krikszczionisžka mer-j
gina del kurios persikriksztino. ’
Visi 'sukosi apie valdovą ir jo
dkaisczia lyg saule dukterį, j
Su ja taipgi susilaukė kelis vai
kus bet priesz pasirengimą isz-j
Valdovas puikusis tik su visais
Nedelioje sudedame garbe
tarėsi, visus iszdidžiai priimi-Į
keliaut in Palestina ir ja pame- (
musu Gimdytojai, musu “ Arno
nėjo, vis puikus, vis linksmas
te. Dabar geidžia aplaikyt nuo
tui Sargui”. Nedelioje pagerejois, savo 'tamsius, ant pe-j
rabino persiskyrimą nuo dvie
reikszime garbe ir meile del
Tolimuose rytu vandenyno ežiu nusvirusius, plaukus glos
ju Žydelku ant kart. — Akyva,
“Motinos” del musu žvaigždes
bangose
iszsimaudžius saule tė. ..
kaip tasai Žydiszkas Katali
kuri veda musu gyvenimą.
Juozas Kaminski, isz Nanti kas, tris kartus vedes, atsikra nusiszypsojo ir drąsi leidosi pa ' Bet visa neilgai tebuvo. Ap
Puikiuoju, pasaulje greieziausiu laivu “QUEENMARY”
Motina!
coke, Pa., ana diena turėjo ne tys nuo savo bobelku? Geriau saulio sveikint. Bet tuoj pikta siniaukė žydrusis dangus. Su-1
Isz visu žodžius kokius gir malonu atsitikima nuo kada sia padarytu kad visa ta ‘ ‘ misz- sis žiemys prislėgė jos szypse- dunde tolimuos pietuos lyg Ekspresiniai plaukimai per Cherburga Į Specialiszkos ekskursini iszplaukimai
AQUITANIA ... 17 ir 31 Gegužio
ANT LAIVO AQUITANIA
dime ant svieto, brangiauses ir nusipirko sau automobiliu. Va boeha” pasiimtu su savim in na, tuoj tirszti, juodi debesys griaustinis patranku sz-uviai, QUEEN MARY .. 7 ir 21 Birželio |17, 31 Gegužio, 14, 28 Birželio, 15 Lie.
saldžiauses žodis yra tai “Mo žiuojant jam in Wilkes-Barre, Palestina.
pridengė jos jauku veidą, — tamsioji padange ugnimi žaidė, Parsiveszkite savo gimines! Reikalaukite veltui knygeliu “Kaip parsiveszti
tina”.
pertrauke malonius spinduliu paniurusi dangų ugningi liežu savo gimines isz Europos”. Delei tolimesniu informacijų kreipkitės in
Pa., sutiko ant plento einant
Motina!
viai raiže...
patogia ir jauna mergina kuri
Moteres yra paprastai drą ■pluotsžtus...
Tasai žodis stovi priesz mus jo melde idant ja nuvežtu in sesnes už vyrus ir daugiau nar
Pasiuto audra.
Pabūgo puikusis valdovas,
Tik sznikszįte, kauke, dūko... nusiminė.
kaipo simbolas visko kas yra miestą nes skubina pasimatyt Į sesnes prie visokiu užsiėmimu
25 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.
brangiausia ant svieto.
Pageltusiu
medžiu
szalkas
Ir
liepe
szaukti
vyrus
nar

su savo serganczia motina. Nu ir lengvati'kesnes. Sze'tonas ne
Motina!
gaikszti, kuris isztraukes szob
važiavę apie myle kelio, mergi del to atėjo gundyt Jeva, vieto blaszke, lapelius draskė. O il siuosius, balnoti žirgus ristuo
Tai maldnamis kuriame mu na jam apreiszke kad geidžia je Adomo, kad motere buvo gos miesto gatves tylėjo, nuliū sius ir kovon, kas gyvas ginklą
le garsei sulszuko!
su nuliūdimaose randame sura iszlipt. Kada sustojo, mergina silpnesnis sutvėrimas o Ado dusios kerite audros puolimą. nesza, liepe stoti, rumu ginti.
— Paduok toliaus!
minima ir linksmybes.
Gatves
lindojo.
Padange
vis
labiau
iszvito,
Perimti baime kaimuoeziai,
pareikalavo deszimts doleriu mas augsztesnis sutvėrimas.
Motina!
Isz
mažofe
bakūžes
staiga
iszpatranku balsai artėjo, prieszais
pradėjo vienas kitam daužyti
kerszindama, jeigu jai neduos Jis atėjo gundyt Jevute del to,
Tai saule 'kurios spinduliuose pinigus tai pradės rėkt ir pasa kad mo'tere nebijo velnio bet puole jaunuolis.
žiaurusis artėjo...
žandus o kunigaiksžtis paszaueiname per musu gyvenimą.
Paabejojo.
O valdovą vis didesne baime
kes pas save sžinkoriu davė
kys pa'licijai buk jis ja privers kaipo akyvesnis sutvėrimas už
Motina!
Beit
urnai
pradėjo
žengt
ilga,
siautė.
..
Kokis
tai
darbininkas
veže
jam 'toki 'paliepimą:
tinai pasiėmė su savim in auto vyra, norėjo su juom pasipa
Laimingiauses valandėlės ku mobiliu.
nejaukia
gatve.
Nors
drąsiai
Vos
tik
saule
rytu
vandeny

Nedelioje
akmenis
del
statymo
— Jeigu tavo namais nepa
žinti. Jeigu tai butu szetonas
rias pergyvenome musu gyve
ženge
bet
begaline
audra,
smar

ne
iszsimaudžius
-dangaus
karezemos.
Pasitikęs
ji
kokis
liaus būti namu szetono, tai
Žmogelis neturėjo prie saves ritėjas Adoma gundyt tai lyg
nime tai buvo su Motina!
kus
sziaiurys
žingsni
įprilaike.
skliaustau
užkopė,
valdovo
rū

tai
Dievobaimingas
žmogelis
pats ji uždegsiu o tave ir tavo
tiek pinigu, siutindamas jai sziai dienai butu paskui ji bė
“SzVente Motinos ”, yra kož- penkis dolerius, nenorėdamas giojus po svietą su gundymais.
Kovėsi jaunuolis su vėjais ir mus, tarsi juodas debesis, be tare in ji:
visus sveczius uždarysiu kalė
nam name szveptu. Ta ja diena turėti jokio skandalo nes buvo
ženge, ženge.
— Žmogau, bijok tu Dievo, jime!
gale prieszu supę. Valdovas ty
vaikai iszvaduoja savo motinė vedes ir turėjo kelis suaugu
Jis nots iszblyszkes bet jo liai lyg dvasia nekantrus ro dirbi Nedelioje, ar nebijai
Szinkorius iszpilde paliepi
Morrison M. Buchanan, isz
lė, — o gražiu papratimu taja sius vaikus. Mergina pasiėmė Ventnor, Alabamos, turintis akyse pasiryžimas dege, aplink muos vaikszcziojo, jaunus kar idant tave Dievas nubaustu. Ar mą kuni'gaikszczio ir nito tos
diena yra, jeigu vaikai yra per pinigus o žmogelis prisiege kad apie 80 metu amžiaus, ana die ji tik audra dūko, tik vejas žygius kovai ragino. Sugaude, nebi jai priklos ?
Nedėlios karezema buvo užda
maži, tai ateina kaimynu vai daugiau nepaims merginu in na apsipacziavo su septinta staugė...
— Ha, ha! juk pekloje ir taip ryta.
lyg pragaro didybe, patrankos
kai prigialbet tai motinėlei na automobiliu kad ir rastu pus moterėle, turinti 30 metu, gy
Stabtelėjo, susimastė...
isz užu szilo, suszvilpe karszta nesiranda vietos, nuo senei pri
miniam darbe nes. taja diena gyve ant kelio.
Mostelėjo
ranka
ir
galingai
kova virė, narsiu karžygiu ran pildyta grieszninkais, del ma
venanti artimam kaimelyje.
vaiku privalumas yra duoti
ženge
in
didžiulius
valdovo
rū

kose ginklai kaito. Sviro di nes nėra ten vietos.
Tai tau dėkingumas žmonių, Buchanan yra tėvu dvideszimts
NAUJA MALDA-KNYGA:
motinai pasilsi, ji turi jaustis bet sziadien tai yra paprastas dvieju vaiku...
mus.
Vos isZtare tuosius žodžius,
džiule eile valdovo karžygiu ir
*
*
*
kad ji yra namie svarbiausia ir rakintas tarp moterių,
puikiesiems romams grėsė di krito nuo vežimo ir nusilaužė
Tasai žmogelis isztikruju pa
brangiausia.
Prasivėrė
didžiules
valdovo
sau sprandą. Kėlės dienas
dis
smūgis.
dare septynis sykius “Krugom
Kožnas kūdikis, ar tai vaikas
ramu
duryte
ir
jaunas
iszejo.
priesz tai, kada jam kunigas
Valdovas apkvaiszo...
Iszganingas rodąs duoda del Durak.”
ar mergaite, jaunas ar senas, tuju, kurie geidžia apsivesti,
Ka jis ten 'tarėsi, ka kalbėjo1,
Sumiszo.... ir... nuvargin primine, del ko ne eina in bažatnesza savo motinėlei dovane tūlas Czikąginis dvasiszkasi's.
— niekas nežinojo.
tas juodos minties, puolė kie- nyczia, altsalke:
le o toji dovanele, paeinanti isz Pagal jo nuomone tai jaunikis
Visa žinojo Įtik jis, ruimu val ton žemen...
— Paregėsi tu mane, kunigė
visos szirdies, yra maloniause neprivalo sau rinktis merginos
dovas, szviesus vieszipats ir sie Szvystelejo drąsiu raiteliu li, bažnyczioje kada mane in teYra tai vardas Naujos
dovanele kuria tik szirdis mo kuri myli puikei rėdytis nes ap- [Motinos Dienai 14 Gegužio] nos, kurios juos supę...
būrys isz užpakalio prieszui, nais atnesz.
tinos gali apkainuoiti. —’ Taip ■redaia galinta pigei pirkti, Ne
Bet jaunucyio akys daug ko suszvilpe aiklieji kardai, su Ir isztikroju- likos atnesztas Malda-knyges Krikszcziongi szirdingas suspaudimas ir reikia rinktis sau merginos
pasakė, jauno nuliudus veido skambo durklai, sprogo grana iii bažnyczia nes Dievas už jo ims Katalikams, su maldo
Silpnas žiburėlis,'
mis ir pamokinimais ant visu
isznaiszka, nusmukęs žingsnis tos ir prieiszas, sumisze, czirsz- liežuvi baisei nubaudė.
isztarti szirdinga žodeli del my vien tik del jos patogumo nes
Pirkioje žibėjo^
metu ir kiekvienam reikalui
visam pritarė kad jaunuolio kaneziu -smugiu lydimas isz ko
limos motinėlės, yra del jos greitai patogumas nuvysta o
Motina prie lopszio,
GERAS PAMOKINIMAS.
priderinta su giesmėmis.
valdovas priimt nesutiko, ji už vos lauko spruko. Drąsuoliai
brangiausiu ir negali jokia do galima taji patogumą pirkti ap
Nerami .stovėjo.
Karalius Vilhelmas, kuni♦
draisa žengt jo rumuosna prie toli priesza vijo, toli lydėjo, gaiksztis isz Brunswick, labai
vanele užimti jos vieta.
Lauke pute vejas
tiekus©, taipgi neimkite sau už
592 Pus., Labai Dideles
jaunos valdovo dukreles iszkei- aikliu kardu, -smagiu durklu guodėjo Nede'lias ir jas užlaikiAr-gi gali būti del motinos drauge gyvenimo merginos ku
Ir žaibai žaibavo,
Litaros,
teip kad visai
ke, jam tik viena iszeiti — gat dauįg prieszu iszdejo ir tol ne- nejo. Dažinojo jisai jog vienam
didesnio džiaugsmo kaip tas, ri myli lankytis in teatrus, ant
Sodno mędžei smarkiai
nereike akuloriu. Grą
ve parode...
<kada vaikas apima jos kakla, krutamuju paveikslu, ant szogryžo, kol visa prieszu debesi isz jo kaimu, kaimuoeziai susi
Po langais siūbavo.
žais apdarais.
Preke
Kad in jauno siela juoda die iszteriojo...
prižadėdamas buk bus geres kiu, pikniku arba in paikus.
rinkdavo in karezema laike MiSmarkus lietus lijo
tiktai
$2.00.
na inspude...
niu, paklusnesniu ir jos dau Ant galo iszganingiau'se rodą
Gryžo drąsuoliai iszdidus. sziu ir prie stikleliu praleisda
♦
Griausmas balsei uže,
Ženge jaunuolis nedrąsus, Prie puikiu valdovo romu su vo visa Nedeldieni. Daugeli
giau nesurupins jeigu kada bus yra: nesipacziuokite su mergi
Rodols luiž ir stogas
Labai paranki knyga del
nulindęs, prislėgtas juodu min- stojo. Visus puikusis valdovas kartu savo padonus prasergejo
nuliūdus.
na kitokio tikėjimo nes skirtu
Ir pargrius grinczele.
tu kurie turi silpnas akis,
cziu apsukui tik audros, tik ve rumuosna kviete, visiems di nuo tojo bjauraus papratimo,
Szirdis kožno vaiko bus ge mas tikėjime yra tankiause
nes beveik nereikia akuloriu
Meilei in lopszeli
jai staugė.
bet nieko negialbejo.
džia puota renge...
riausia jeigu gailėsis už savo priežastim nesutikimu ir bar
skaitant szia knyga.
Motina žiurėjo,
Gryžo jaunuolis nuliūdęs il
Ateinanczia Nedelia, persiVisi karžygiai nuo žirgu sė
nusidėjimus ir stengsis pra niu.
♦
Jos 1 iudna dainulte
gąją gatve ir sunkiai kovės sie do, rumuosna ėjo, tik vienas isz rede jis in kaimuoeziu drapa
linksmini motinėlė kuri del jo
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
Jeigu musu jaunuomene pa
Neramiai skambėjo:
los gelmes©...
ju, vienas narsiausiu, smarkiai nas, ir nusidavė in taja kareze MAHANOY CITY, PA*., U.S.A.
tanesze tiek vargo ii- panesza klausytu tosios paskutines ro
“Tu audra, nutilki,
Nebeeme
dabon
jaunuolis
nei
gynės rumus, didingai draugus ma. Prie stalo sėdėjo daug vy
ateityje.
dos tai butu geresnis sutikimas
Egles nesiubuokit,
audru, nei veju piktųjų veiki kovon ragines balne sėdėjo, ru ir kokis tai iszsiputes jega0 vaikai, kurie neturėjo jo tarp sziadieniniu porelių o ir
Mano kūdikėlis miega
mo.
Vienas vienintelis su savim nuo ristojo žirgo nesedo, ruman mastis su raudonu kaip buroku
kios meiles1 del savo motinos nebutu tiekpasimetimu ir per
Tat miegot jam duokit.
kalbėjo, kažka nepaprasto min neejo...
veidu. Užprasze in savo pulką
arba kurie jau neteko savo mo siskyrimu.
tijo...
Priėjo
sulinkusia
bakūže,
“Tu galingas griausme
Tik vienas isz ju, vienas nar ir kunigaiksZti kurio niekas ta
tinėlės? Tieji, toje dienoje
isz kurios taip nesenai buvo isz- siausiu žirgą suko, ilga gatve, me laike nepažino. O kad tame
Neprikelk
sūnelio,
Nors motere butu ir kuobjau“Szventes Motinos,” eina, ant
ejas, nusiszypsojo, idiotisžkai nykia, tylumos persipildžiusia laike da nenaudojo stiklu, to
Debesiai, sau kito
kapiniu ‘ ‘ neužmirszamos ’ ’ ir riausia tai duosis susismirikszsuklego ir, griebės už galvos vi gatve jojo, vienas giliai durno dėl visi gere isz vieno didelio
Pajeszkokit kelio.
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
ant jos kapo sudeda szirdinga ty t ant saldžiu žodeliu bile ku
dun niro.
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
kieliko,
perdetinis
pripylęs
kie‘
‘
Tu
miegok
sūneli
jo.
■
•
bukietą žiedu ir... aszaras. — riam vyrui. Pažinsiu,viena mo
apsisaugoti nuo nuplikimo?
*
*
*
Ilgai jojo, ilgai durnojo... Jika iszgere kibk norėjo o pa
Griausmas jau mažesnis,
0 tieji laimingesni vaikai, ku terėle kuri yra bjauri kaip sep
Prisiuskit varda ir adresa, mes
Užsidarė jperkrypulsios bakū Sustojo jaunuolis, karžygis duodamas savo kaimynui tar prisiusime daugiau informacijų.
riu motinos gyvos ir kurie taja tyni griekai ir pikta kaip pa Prie maldų mamytes
Miegas bus ramesnis.
žes durys ir amžinai, tarsi juo drąsusis prie sulinkusios bakū davo:
ALEXANDER’S CO.
'diena savo Motina pagerbs, už- vietre bet .kaip in ja prakalba
žes,
nuo
žirgo
nusėdo,
vidun
412 W. BROADWAY
— Paduok toliaus!
das karstas, jaunuoli savo glė
“Ryt anksti pabusi
praszo su 'didžiausiu szirdingu- kokis vyras, nors ir tiktai vie
SOUTH BOSTON, MASS.
ėjo.
Ristaji
žirgą
senas
‘
s
enelis
Kelis
karius
jau
apėjo
kielibin
bakūže
priėmė.
..
Ir
laimingas
liksi,
mu tuosius sieratelius pas save nas kelines turėtu, tai ji tuojaus
kais aplinkui, ant galo raudona
Ir -dienos leke ir metai slinko arklyden vede.
kurie neteko savo “Aniuolo szypsosi saldžiai ir rodos nu Kad įsaululte mama
sis
jegamastis, imdamas kieiiUžsivėrė
pakrypusios
bakū

o
tos
durys,
kurios
ana
kart
už

Prie savos užtiksi.”
lėktu su juom ant menulio!
Sargo. ’ ’,
ka in ranka kada varpai pradė
sivėrė — niekad nepraviro, me žes durys.
Neužmirszkime taisės meti Kreize! Juk ant svieto randasi
Ir
jaunuoli,
didi
karžygį
vėl
jo
szaukti žmones ant Misziu
kad
jaunuolis
neiszejo:
ar
tai
nas kurios randasi namuose visokiu 'žmonių — reikia prie
bus vasaros žavinti diena vilio savo glėbin surukus bakūže paszauke:
prieglaudos del senuku, pa- visko priprasti.
Mahanojau*
I»ti]dmiau(i(
Graboriu.
— O dabar, broliai, iszgensijus, rudens audros siautė; ar priglaudę...
kvieskime pas save apleistas ir
t: Gabiausias Balsamuotojas lt
žiemos vakaras szvitiejes, pava Ir vėl niekas jaunuolio nema me ant sveikatos tuju visu tin
pasenuses motinėlės, lai jos pa Pas viena Žydiszka rabinu,
Su 283 Naujais Paveikslais
Geriausiu Ambulance
sario ryte parikszcziai giesmė tė, vėl niekas jo ilgus metus ne- giniu, giedaneziu litanija.
silinksmina taja diena su jusu aitejo 40 metu amžiaus vyras,
patarnavimas s z i o j
160 Dideliu Puslapiu
apelinkeje.
Bile ko- CU
iszkviete, vėl niekur jaunas pa
Iszgeres gurkszni padavė kumis vilioja ...
motinėlėms. Duokime pagarba isz Viedniaus, kuris jam -ap8 coliu ilgio - 5 H coliu ploczio
kiam laike; diena ar Mp
nigaikszcziui tardamas:
Niekas, jau niekas jaunuolio sirodyt nediyso...
Moterei — Motinai, gimdytojai reiszke buk geidžia keliauti iri
nakti. Visada turi pil- JL
— Paduok toliaus!
riemrite; niekad ir niekur jau Vėl ir vėl įsulankus, pakrypus
na pasirinkimą metageru sunu ir dukrelių mušu Palestina bet priesz iszkeliaviPagerintas ir Padaugintas iszliszku ir kieto medžio
Jau
to
buvo
už
daug
kunibakūže,
joje
esąs
karžygis
liko
nas
iszeit
neiszdryso.
'Tik
die

ma,
geidžia
užbaigti
reikalą
su
Tautos.
leidamas. Iszguldanti kiekvie
Grabu.
Laidoja nu
gaikszcziui, numėtė nuo saves
nomis 'liūdnai bakūže niūksojo, pasauliui užburtąją pasaka.
savo trimi paczioms. Prisipaži
Motin!
mirėlius pagal naujau
na sapna ir kas ateiteje stosis.
pIloBcziu pasirodydamas savo Su priedu Planatu ir visokia
sia mada ir mokslą.
tik naktimis pasakų vieszpatiDidele yra tavo sunkenybe no jis rabinui buk būdamas jau
puikiuose
pareduose su szoble Burtu. Knyga apdaryta kie
Nemanyki©,
kad
patogi
ja liko...
Turiu pagialbininke
kokia paneszi prie auginimo nu, apsipacziavo su Žydelkaite
moterems. Prieinamo!
Tuo tarpu valdovo įskaisczio- mergina bins tau geriause pati, prie szono, trauke ‘smarku ypa tais audeklineis apdarais.
savo kūdikio. Kiek tai naktų su kuria susilaukė du vaikus,
prekes
im
jo romu padange szvitejo, tai nes kaip tūlas filozofas kalba: per žanda jegamaseziui su pa
nemiegojai, kada tavo kūdikė po tam geide su ja persiskirt
DU OFISAI.
lis buvo mažas arba sergantis ? bet ji ant to nesutiko todėl ap MAHANOY CITY.516 W. Spruce S» gyvenimas (pilnu šuoliu reisz- patogumas su iszminczia nega liepimu:
Bell Telefonas 149
— Paduok toliaus!
Kiek tai laiko, darbo ir rupes- sipacziavo su1 antra Žydelka. TAMAQUA. PA., 43» Willing Street kesi: valdovą žymus miesto ir li rastis drauge. Tas pats ir su
w. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
Visi nutirpo paregeja kuniszalies vyrai lanke ir gražios meile ir arielka.
MAHANOY CITY, PA., U.S.A, j
czio paszventei kad tavo kudi- Po kokiam tai laikui ir ja paBell Telefonas 438-J

Kas Girdėt

kis butu prisotintas, parėdy
tas? Kiek tai rūpinaisi kad pa
daryti savo kūdiki naudinga
del visuomenes?
Todėl taja diena atiduodame
garbe tau, Motin.
Pagerbkime szirdingai taja
diena “Szvente už musu Moti
nas.”

UŽBURTAS
KAZYRGIS

PER 7 DIENAS IN LIETUVA

CvMiukn

Nubaustas
Darbininkas

MOTINA!

“Jėzus
Mano Pagelba
Gyvenimo, Vakare
ir Mirties Valandoje”
—t—

Gelbėk Savo
PLAUKUS

C. F. RĖKLAITIS

gAPNORIUfl

Preke Tiktai - $1.00

“SAULE’’

MAHATOV CITY. PA.

Vienas isz govedos nutraukė Laike tos razbaininko pasa Kelionėje nieką moteres ne gams būti ramiais ir gertie vy
Lolei auksini lenciūgą nuo ka kos, kokia tai sena boba užtiesė kalbėjo. Ant rytojaus pribuvo ną.
klo. kuri stovėjo su sudėtoms •kitam pakajuj stala, padėjo in Veracruz. Pulkauninkiene — Na ka per naujiena atnerankoms drebėdama kaip dre peilius ir sidabrines szakutes o da užtiko savo tęva gyva, kuris szi, senas szunie?
bules lapelis ir vos ant kojų lai- taipgi purcelinius bliudellius. neilgai trukus numirė. Po szer- — Labai gera, vade! Pulkau
• kesi. Drąsiausia buvo pulkau Juan Polius perpraszes po menu sugryžo moteres .be jo ninkas Don Pedro tikrai iszlkeSenai jau nusileido sz viešieji saulele,
liavo in Pueblu; motina, Lole ir
ninkiene.
nias iszejo kad prižiūrėt idant kios peiiszkados, namon.
Dangus pasipuoszes pulkais žiburiu.
Don Pedrui ėjosi gerai. Buvo
O kaip baisiai supyko pui-’sena teta gyvena nuo czia,
Nuėmė razbaininkai nuo ju viskas butu gerai del priėmimo
Bukais
apsidengus .mocziute-žemele;
jis Meksikoniszku! dragūnu pirsztu žiedus, atėmė maszneles svecziu sudaryta. Liepe ap- kauninkas kada da'žinojo apie dviem myliom atstui, savo dva-Į
Senai visi miega; vidus jau naktų.
pulkauninku; turėjo labai pa su pinigais ir ėmėsi prie skry szviest vaigpakaji, jog suvis tai kas del moterių kelionėje at- rukije Monte Colorado. Aukso
togia ir gera paczia, taipgi ir neles kad atpleszt nes tame puikiai iszrode.
Per viena tik Įauga matyt žiburėlis
-sitiko. Nieką paėzai ne duktė- ir sidabro fenais pilna, pilna
gražia duktere, kuri nors ture- sztai iszgirdo nepertoli szvilpuIr girdisi balsas neaiszkus visai —•
Juan Polius persirede in pui rei nesakęs, iszsiunte dvi ratas kelnore baczku vyno, ka musu i
‘Tai verkia, nerimsta budrus kūdikėlis —
jo da tik penkiolika metu bet j p0 baisa. Vienas isz razbainin- kius rubus ir persistatė del po dragūnu in razbaininku dvara vyrai turės nemažai lebio-, o del <
Ji motina supa, kad migtu skubiai.
buvo patogiausia visoje aplinatsake su szvilpuku — ir ne- niu kaip kokis grafas. Vela pa bet tie pauksztukai prasiszali- tavęs, vade, mergina! Du far- ,
kineje. ,
ilgai laukus stojo tarpe ju ne- ėmė
i
už rankos Lolia; ji pradė jio o lizdą rado ttfszczia. Tuo nūs papirkau; viską kuogeriau- i
Viena diena aplaike pulkau pažinstiamas.
jo but linksmesne ir baime su jaus davė palicijai žinia; pali šia iszpildžiau; praszau da.bar .
ninkas liūdna naujiena, jog jo
Buvo tai jaunas vyras, su il vis szalin nuėjo o motina ir teta cija pulkauninkui davė toki at užmokesties o paskui su jumis
turtingas uoszvis, kupezius, isz gais czebatu aulais ir pantineis, prieszing’ai nes maž ka kalbėjo sakymą:
atsisveikinsiu.
Karalius Prisižiuro Atsispyrimui Nevidono
Veracruz, mirtinai apsirgo ir puikiai pasirėdęs ir su už ir nuolatos dūsavo. O ant galo
“Juan Polius, buvusis dra Vyresnis iszsieme isz kiszetrokszta nors priesz įsinerti sa smaugta ant akiu skrybėle. nebuvo ka daryt ir prieszintis gūnu aficieras, apvogė pulkava niaus skurini krepsziuka ir da
vo anukia matyt. Bet kelione Prie szono turėjo pasikabinės razbaininkui. Juan Polius pats kasa ir su dvideszimts dragūnu vė sznipukui 2 pestru, kuris pa
in Veracruz reikalavo- keturiu ant sidabrines juostos1 karda; padavinėjo valgius ir visame pabėgo. Dabar yra razbainin ėmęs pinigus padykavoj o ir sa
dienu ir keturiu naktų; o pul kitokio ginklo neturėjo.
del poniu tarnavo ir nuolatos ku,- apipleszineja pakelevingus vo keliu nuėjo.
kauninkas jokiu bud it negalėjo
Razbaininkai sustojo in glitą uždavinėjo bobai prisakymus. ir pacztus ir sziadien randasi — Vaikai! — paszauke Pol
važiuot, per ka turėjo pati ir su guodone, laukdami prisaky Pasakojo visokius juokus kad Veracruz aplinkinėje. Už jo ius: — szi naktis bus del mus
duktė — patogi Lole, draugys mo.
savo sveczius suramink Lole galva paskirta didele nagrada. giliulkninga. Klausykite, kaip
tėje senos tetos rengtis in kelio Naujai pribuvęs apsidairė sau nieką nemislydama, szir- Jo budais niekai, didelis suva- reikės apsisukt o apmislijau la
bai gera būda.
ne o reikia žinot kad neretai to aplinkui; patogi Lole inpuole dingai
džiotojas ir paleistuvis.”
juokėsi.
kiose kelionėse atsitikdavo žu- jam in aki. Tuojaus atsigryžo
Kada pulkauninkas tai prie Hurra! — rėk c visi o paskui
dinstos ir apipleszimai.
prie pulkauninkienes ir tetos— Buvo jau vėlu. Kukarka bo moterių perskaito, tos ugnia nusztilo, kad įszklausyt ka ju
Kada jau radosi jos kelionė teta da gulėjo ant žemes — ir ba jau senei isznyko. Juan Pol spjaudė bet Lole apsiverk e. Jds vadais pasakys.
je, apie nieko nekalbėjo kaip praėjo jis jas perpraszinet už ius sėdėjo ant kėdės ir kasžin akyse suvis kitaip Juan Polius Pienas buvo apmislytas tik
tik apie razbaininkus. Kiek nedora savo govedos apsieji ka gilei užsimislijo; matomai stovėjo. Mvlejo ji isz duszios, rai gerai. Jau nuo metu Polius
kartu sena teta'pamate jojanti mą. O kad buvo važnyczius ir jo mislys galvoje painiojosi.
kasdiena jo lauke bet Polius ne gyventojus aplinkineja užklužmogų, žegnojosi ir dievavosi arkliai užmuszti, prasze poniu
— Ne, ne, — tarė puse lupu, sirodė. Mergina suvis pradėjo pinejo: o jo žmones jokiu budu
negalėjo.
kad tai razbaininkas.
— ilgai taip nebus — ir in pul- Į vyst ir pasibaigė kaip po di- sugriebt
1
kad eitu su juom.
Jo
goveda
laikais iszsiskirsPulkauninkiene buvo spa- Ka galėjo daryt vargingos kauninkiene tarė:
džiausiai ligai. Tėvai apie tai
— Meilinga ponia! Szi naktis nepatemijo kad ji ta latra pa tindavo ir po keletą riedeliu
kaina nes su savim skarbu nesi- moteres? Nuėjo paskui ji.
tarp žmonių sukinėjosi, perlsiveže tai neturėjo už ka bijot... 'Tasai jaunas ateigis buvo yra mano gyvenime linksmiau- mylėjo.
Karalius Jurgis ir karaliene prisižiuro kaip jo kareivei at
rede kupeziais, tai vela važny- sispiria nevos nevidonui kuris užklupo ant tėvynės artimoje
O patogi Lole? ta mislijo apie razbaininku vadas; padavė Lo- šia o tai del to, kad turiu pas
*
*
*
užpuolus ir sau juos perstatė lei ranka; ta su baime davėsi save puikius sveczius-. Mano Leidžiantes saulei, jojo pul- cziais o nelkurie ir kunigiszkai Stony Castle, Aidershot, Anglijoj. Karalius peržiūrinėjo žemkaipo galingus kareivius ir ne vest. Po ilgam visokeis suktais budas yra tokis kad kas ant kas raiteliu pakalne Odjaca. arba kareivilszkai.
lapius su generolais o karaliene akyvai klausinėjo apsakymo
labai įsu jais bijojo pasitikt.
takais ėjimui, paregėjo prieszai mislies tai ir -ant liežuvio ir su Bet vietoje jot keliu, jojo lau- Ne viena karta juokėsi jie isz kareiviu kaip jie gina savo po zicijas. Praeita-subata karalius
Razbaininka visaip sau svie •save koki tai sena mūryta na apmislytu -daigtu ilgai nevilki- kais, krūmais irpakriauszemis, kareiviu ir žmonių kurie ju .su karaliene apleido Anglija ant didžiojo gar-laivo Empress
tas perstato. Sziauriu szalyje rna. Aplink ta narna buvo ap nu. Turiu trisdeszimts metu, kaip Indi jonai. Už valandos jeszkojo; persirede pasitikda of Australia atlankyt Kanada ir Amerika. Jie ketina pribut
razbaininka laiko kaipo di- vesta gili grabe. Pamatia mo priede tam keturesdeszimts peš- prisiartino prie vienos me vo kareivius ir skundėsi jog in Quebec Kanada apie 15 diena Mojaus. Pradžioje Juniaus
žiausia latra; nekurtose szaly- teres pusiau sugriuvusius mū tru pinigais, nerokuojant kito- džiais sodintos ulyczeles nes tam ir tam daigte likos per raz menesio aplanys visa Amerika.
se, ypatingai j^etinese, nedaro rus, samanoms apaugusias sie kiu brangiu daigtu, kuriu dau- taip tankiai kad net tamsu bu- baininkus apiplesztais. Tuo
gybe turiu; keliausiu in jusu vo. Raiteliai ant nieko netemin- jaus kareiviai skubino in ta jokio skirtumo tarp kareivio ir nas, baisiai pradėjo drebėt.
— Mano ponios! akvatnei rniesta; pamesiu savo draugus darni jojo tolidus. Kozmas isz ju szali o razbaininkai ’
razbaininko. Turime visokius
dorins puikei sau gyvena, gy
garsius apraszymus apie raz skriauda del jus atnagradinsiu ir vesiu dora gyvenimą; busiu turėjo ant peties karabinu o įsi ėjo savo keliu.
vulei gražus, grineziojė szvaru,
baininkus ir ju darbus, kuriuos ir rytoj galėsite keliaut toliau kupezium arba pasiduosiu in prie balno pritaisyta i-sz virves Dvarukas Mon-to Colorado ne
szeimyneles veidai linksmi,
nelkurie žmones su pasigėrėji bet sziadien bukite kantrios ir vaiska ir tame dalyke praszy- kilpa, vadinama “lasso,” su buvo didelis, aplinkui sodas.
szvaruls visame o Dievo dova
kuria isztdlo meta ant žmogaus Naktis buvo vesi. Menulis
mu minavoja, kaipo tai Rinal- per nakti busite mano viesz- cziau jus dukters už paczia.
nos pilni aruodai ir skrynes. O
Rodos perkūnas in pulkau-Įir pagavės ant kilpos veda su pilnai szvie'te. Norint jau buvo
da ir kitokius; o ir ant teatru nios.
dirstelėkite ant .girtuoklio gaspusiaunaktis bet žiburis dvaruTai pasakęs razbaininku va ninkiene trenke, taip sudrėbėjo savim.
perstato nekuriuos kaipo narpadorystes: neturi jis nieko,
siusvyrus. Ir dabar da Vala das nuvede pulkauninkiene ir iszgirdus tuos žodžius, taip-gi Vada tarp ju galima buvo pa. kijo buvo matytas.
pats nuskuręs, isžblyszkes, to
Prie
stalo
sėdėjo
kelios
ypair
-sena
teta.
Pulkauninkiene
žint
ant
puikaus
kardo
kuri
kuose, Iszpanijoj, ypatingai-gi duktere in dideli pakaju o du
ki jo vaikai ir gyvulei ir moteMeksikoj, suvis kitaip sau per razbaininkai innesze pusgyve butu davus gera atsakymu kad prie szono ant puikios juostos tos — prie arbatos. Pulkaunin
re. Panasziai dedasi ir tarp
kiene
ir
dar
dvi
ponios
sznekuteta ir ant kėdės pasodino.
nebūt radusi razbaininku ran- turėjo. Jojo jis pirmiausiai ir
stato razbaininka.
žmonių.
ĮLolei tikrai turėjo galvoje
Prie szviesos trijų ne kam ti koše.
labai užsimislines. Buvo tai Ju- cziavolsi sau patyka sėdėdamos
Kur blaivi szalis,
ant kanapkos o vėla du seni po
sėdėt razbaininkai nes nuola kusiu lempu, 'žiurėjo Lole aky — Pone, — tarė pulkaunin- an Polius.
Ten žydi gerbūvis,
tos apie juos mislijo. Motina vai su baime in ta gaspadoriu. kieno, — be .savo vyro tame da- Kada sutemę, prisiartino nai pasakojo vienas kitam apie
Kur paczedžiai gyvena,
Baime ir beda žmogų visko
miegojo. Teta sėdėjo szale jos,
Buvo tai jaunas žmogus, apie lyke negaliu duot atsakymu; prie senos užtvaros, apleistos visokius atsitikimus. Teta ir
Ten turi visiko gana,
iszmokina,
Lole
triusesi
kitam
kambaryje
apsisiautus ploszcziuku, kaip trisdeszimts metu. Veidas jo bet jeigu filtrai nori pamesti ta niuo nepamenamu laiku, kurioKnygas, laikraszczius skaito,
Isz niekiausio padaro gera!
•deive. Naktis buvo tamsi.
Po karezemas nesitranko,
grąžei iszrode ir rodos buvo baisu dinsta o stotis doru žmo jekyszojo seni pusiau sugriuvę prie drūtai užkimsztos su ara
vaikina,
Bijodamas važnyczia kad ne- meilus žmogus; juodos jo akys gumi ir del visuomenes naudin murai. Vyresnysis nusėdo nuo bu bonkos. Tame pulkaunin
Kdžna toki narna,
Kaip tiktai prispaudžia beda,
kiene
pakiloir
nuėjo
pas
jas.
Dievas laimina,
apvirstu karieta, važiavo paty- nuolatos žiurėjo in Lole.
gu, tada Lole prieszai nieką ne- arklio ir parodo su ranka in
Nuo visko būna gana,
Nekurie Lietuvei czion būdami,
ka, rodos, kad ligonius veže.
viena užkabori, tardamas in — Na, greieziaus, skubinki
Pulkauninkiene pradėjo but. turės.
Daugiau jau nelatrauja,
tės
!
Bjauru gyvenimą vesdami,
Kada pamaži priesz kaina drąsesne.
Razbaininka-s paėmė Lolei už razbaininkus kurie ir nuo ark
Ne
kazyriauja,
Apsitriusia fenais, atėjo vi
Ar gal ko dasilaukti,
arkliai vilkosi, 'kad sztai pate— Kas ponas esi per vienas ? rankos ir žiurėjo in ja, k-a ji ant liu nulipo:
Szventu
pastoja.
sos
trys
su
aralku
in
svetaine
ir
O
ne, negal susilaukti,
mijo važnyczius tarp arkliu ka nuo manės reikalauji? Ko■ to pasakys.
— Czia galite susikurt ugni.
Czion
pri
kontri,
viską
gali
Kaip Žydo bites isznyks,
žmogų kuris rodos kad isz že dėl mus czia parsigabenai ? Po Ta kada in ji dirstelėjo, nu Akimirksnyje pririnko sausu sėdo kožna in savo vieta. Tame
daryti,
patyka
atsidaro
durys
kuriose
Ne ant sekios neliks.
mes iszdygo. Nepažinstamas nas esi tu piktadariu vyres davė jam kad ji ant to tinka. Be szaku ir už poros minutu bliks
Nes tankiausia gali ir varga “Lietuvys” vardas tai gražus,
pasirodė
razbaininjeu
vadas
—
pagriebė arklius už pavadžiu niuoju o vienok svetingai apsi jokio pavelijimo pabueziavo ja, telėjo ugnis, aplink kuria apsė
pamatyti,
Jeigu žmogus doras bus,
ir sulaikęs suszuko:
do razbaininkai. Atvede mula Juan Polius. Be praszymo sėdo
eini ; asz to nesuprantu — ir ant atsisveikino ir iszejo.
Tik
su
pinigais
ne
yra vargo,
ant
puikios
kėdės,
atkiszo
ko

0 kas isz tos permainos,
— Abajopranto, abajo! (Isz- dukters dirstelėjo.
Del moterių buvo paklotos ant kurio buvo dvi pririsztos
Ba
nieko
negali
gaut
ant
bargo.
Kvailys bus visados,
lipkit tuojaus, iszlipkit).
— Poni — atsake razbainin- paszaliniam pakajelyj trys lo baczkos. Nuėmė abidvi — buvo jas ir nieką nekalbėdamas žiu
Tas palaimintas Amerikas,
rėjo
ant
persigandusiu
mote

Bukie
tokiu, kokiu gimei,
Tame sztai iszszoko isz kru- j kas — vadinuosiu Juan Polio. vos. Per visa nakti girdėjo mo jose vynas. Razbaininkai iszsiGeriauses
kontras,
Nepaisyk, norints kiaules
mu apie szeszi, panaszus tam Iszrodau del jus razbaininku o ters apgirtusiu razbaininku eme czerkas, prisileido vyno, rių.
Dora žmogų priglaudžia,
—
Mano
ponios
ir
ponai
—
ganei,
pirmutiniam, žmones, isz kuriu vienok isz mažens tuom nebu balsus, ypatingai gereneziu už gere ir dainavo, net aplinkineja
O
latrus
nubaudžia.
pratarė, — praszau jus idant
Kad ir klumpaites dėvėjai,
riksmo galima buvo suprast vau ir niekas nesitikėjo kad to sveikata savo vado paezios.
atsiliepe.
Kas czion molka gyvent,
isz
vietų
nesijuldintumet
ir
ra

Bet ant žmogaus iszejai,
kad czia negerove patiko.
kiu pasiliksiu. Tėvai mano se Moteres nemiegojo- per visa Juan Polius gere už du ir tuoTai ir turtą gali greit ingyt,
miai
manės
iszklausytumet.
Kas gano kiauleles,
— Perpraszome jus, ponios! nei numirė. Likausi po apgloba nakti, tiktai Lole saldžiai mie-Į jaus buvo gerai užsitraukęs,
0 žmogus nežūva,
Czedijau
jusu
gyvastis,
turtą
ir
Tas būna sveikas invales,
Dabar buvo linksmesniu ; dąi— paszauke vienas isz tu už- • dėdės; abudu dalyvavom priesz ■gojo.
Norints pradžia sunki buna,
dukteri
o
da
labiaus
guodėjau.
Ba privalgo mesutes,
Ant rytojaus stovėjo pViesz' navo ir kljnlie garsiaus už savo
puolu, kurie buvo in skurines valdžia kareje; mus valdžia
Taip, paezedumas yra pama
Vienok
įpraszyma
mano
neiszNe isz dilgeliu zupes.
jekes pasirėdė ir veidus turėjo persekiojo ir dėdės narna val duris keletą arkliu kinkyta ka draugus.
tas gerbūvio, kol žmogus jau
.pildet.
Mislijau,
pagal
prižadė

Juk isz Lietuviu,
apmurzintus. — Praszome isz- džia pagriebė. Vos gavome pa rieta. Kokis tai senyvas žmo — Vade! — paszauke vienas
nas ir drūtas ir pajiegu turi,
jimą
jusu,
jog
Ldlp
yra
mano.
Turime geru vyru:
lipt ir atiduotie pinigus ir daig bėgt. Tarnai mus apleido. Re- gus sėdėjo vietoje važnycziaus isz tarpo: — ar-gi ne puikus
privalo neužmirszti apie ateiti.
Tame
bjaurei
mus
prigavote!
Kunigu, pralotu,
musu gyvenimas ? Ar Meksikos
ius, jeigu norite gyvos likt!
publikoniszkas randas nuo vis ir ant poniu lauke.
Turi
girria
įszkirsti,
kelmus
'Už mano puikia szirdi užsiunDaktaru, lojeriu,
Važnyczius trauke vienam su ko mus atskyrė ir turime slaps Skrynute indejo in karieta. prezidentais gali but linksmes
iszvalyti,
tet
ant
mus
palicija
ir
dabar
Inžinierių, mali oriu,
botkaieziu per galva, jog tas tytis. Ar dabar ponios supran Juan Polius nuvede moteris nio?
Jeigu sau nori gera kelia
jeszko
mus
su
szuitimis.
Atke

Turime
ir latru ir vagiu,
in 'kariėta ir nusiszypsojas ta — Tiktai bukite atsargus,
net pargriuvo bet griūdamas tate?
padaryti,
liavau
kad
paddkavot
jums
už
Girtuokliu ir kazirninku.
kad ta gyvastišibile kaip nepa
szove in važnycziu ir sunkiai
Lolei ta pasaka prie szirdies re:
Ir dirva turi gerai iszdirbti,
tai
ir
drauge
paimtie
mano
Tik
tada busime ponais kaip
sužeido jog net nuo sėdynės nu- prilipo. Suprato viską ir pripa — Atiduodu mano merginos sibaigtu!
Kad užderėtu javai.
merga.
(Da
bus.
negersime,
lenciūgą —- ir padavė dėžutė Ant syk visi nusztilo, rodos
siverte. Tuom laik du razbai- žino jam teisybe.
Vargyt jaunystėje savo kuna,
Tada
savo
garbe
atgausim.
nirikai nuszove arklius.
Loles motina ir teta suvis ki -Lolei; da karta palsikloniojo ir kad jiem kas burnas užėmė ir
Kad ant senatvės turėtum leng
Tik nuo Dievo neatstokim,
Dabar atidarė razbaininkai taip to razbaininko kalba su karieta pradėjo isz vietos ju atlaužė nuo karabinu gaidžius. t3T Neužmir»zkite Guodotini Skai
va duona.
O
szi-aip ant nieko nedbokim,
Tame pasirodė žmogus ir vois tytojai, atsilygint «u prenumerata
karietos duriukes, iszvilko pu prato nes norint isz szirdies tei dintis.
už laikraszti “SAULE,” kurie apie
Teisybe vyrucziai, blaivei ir
Ba ka sako Taradaika,
siau numiruses moteres; sena sinosi, vienok jos nieką jam ne Kada Lole dėžutė atidarė ra Juan Polius jis paregėjo, nusi tai užmirszo ir prasze idant nesulai
Tai sakalelei ne baika.
do joje labai brangius daigius. juokė visa gerkle irliepe drau- kyti laikrasžczio. PASKUBINKITE, paczedžiai užsilaikantis gaspalėta puolė ant žemes ir apalpo. pritarė.
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Pu®die'ni verke isz džiaugsmo i
_____
kompanija nuims szeszis pasair dar iszprasze penkis litus ir Mano pažystamas buczeris '
žierinius trukius nuo savo divi
įjuos nežinia kuriam szventa- j Skilandis, kuris pjaustė mesa
zijos tarp Hazleton o ir Mount
SZVENTIEJI NIEKO jam vėl paaukojo. Taigi iszrode sužeido sau mažiuką p irszta.
•— Nedeioj Motinos Diena! Carmel nes varymas pasažieri"Ml?P A
RI? m
| kad Peckus, kaip nekaltas žmo- pįrsztas sutino ir turėjo va-r— Pagerbkime josios min niu trukiu daugiau neužsimo
i
1N
iLl
A.
vJlLL'DlL
J
j gus, dabar bus jau iszteisintas, žinoti in Ashlando ligonbute.
ti, ar ji gyva ar mirusi. At-į ka nes kompanija trotina kas
kad paskutiniai litai buvo isz- p0 operacinei daktaras paieiriminkite apie savo motinėlė, meta apie 23 tukstanczius dole
MOTERIS AUKOJO JIEMS aukoti visokiems szventiems'ir ^aĮav0 nuo j0 dvideszimits-.
kpri jums davė gyvastį ir jus riu.
PASKUTINUS PINIGUS,
net žydu rabinui. Bet sztai ka penkis dolerius. Baigali, ka
— Kontraktorei Carey, Bax
užaugino. Pasaldykinkit jos
BET NEKALTAS JOS
dabar apsiverkusi Peckaus ^įk nepasiuto buczeris isz pik-1
likusias dieneles ir ta diena o ter ir Kennedy, kurie kasa czioVYRAS VISTIEK NU
mot ere pasakoja: Advokatui f,umo, kalbėdamas jam: Ponasj
jajgu jau silsisi kapuosia, su naitinius stripinsus, iszmokejo
TEISTAS KALEJIMAN.
neturėjom isz ko sumokei, bet.daktare, jaigu ateitum in makalbėkite nors kelis poterėlius savo darbininkams, pagal MaLietuvos Žinių” reporteris Jis mat^ Įabai geras žmogaus, pIO buczene, tai už penkis dole-'
hanojaus banku rapartus, apie
už josios duszia.
apraszo szitoki nuotiki Kaune . I ir be didelio atlyginimo sutiko I rįus ^au nukirštau kojas ir ran—r Nedėliojo Merginu So- milijoną doleriu in laika pasku
viena pirszta rei■ I
Susitikau Kaune viena pažins- mano vyra ginti ir iszteisinti. į paS) 0
daliecziu Draugavę, puikei pa- tiniu penkių metu.
O
szltai
ka®
pasidarė,
nuteisė
ji
i
kalauji
tiek
pinigui.
Date big
— Veteranai Užrubežiniul
' tama bedarbi ir pradedame
gei'bins Motina Dievo su bukie
i kalbėtis apie nauja valdžia, lygiom su Didžpetriu, verke ,szeįm
tu puikiu žiedu ir priimdamos Kariu, nupirko narna po nr. 112
ir 114 E. Centre uly., Frank ko
j Prie musu priėjo viena piliete nelaiminga moteris. Gaila bu
Komunija.
I ajpsiasza rojusi. Pažinau jos vo žiūrėti in ta nelaiminga mo
Kokis tai angliszkas pricze•f Petras Baublys [Bobbet J teli, kuriame turės savo sodyba
terį,
kuri
taip
lauke
szventuju
ir
laikys
jame
susirinkimus
ir
ris sako, kad tiejei žmonis, ku
veidą; Peckuviene, to paties
kiuris kitados gyveno MahanoPeckaus žmona, kuris priesz i pagialbos, visai nežinodama, rie nenori mokėti inkom-taksu
juj, mire Kings ligonbuteje, kitokius biznius.
j kad mediniai ir moliniai stabai
Brooklyn, N. Y., pereita Petny— Isz skaitliaus 19,700 dar
pora metu tarnavo Valstybes
ir tokiu budu apgauna Unkel
banke ir isziomis dienomis niekam jokios pagialbos su- Sama, tiai eis teisiog in pekla.
czia. Kūnas likos atvežtas in bininku dirbancziu ant visokiu
miestą aut palaidojimo isz na WPA projektu, tasai skaitlis
drauge sui Didžpetriu nuteistas teikti negali, vistiek kad ir Jisai yra railt, bet asz tinkinu,
mo Onos Baublienės, 6Q9 E. susimažins ant 9,000. Beveik
kalėti už 58,000 litu. Ji žino szventais jie vadinami.
kad tiejei žmonis, pakol jie
Centre St. Velionis gimė Lie kas menesi buna atstatyti szimma, nekalba nei apie valdžia
spės numirti ir eiti inllel, tai
ŪKININKAI NUSZAUT1
6
tai
žmonių
nuo
visokiu
darbu.
tuvoje ir pergyveno Ameiike
ir nesupranta jokio dalyko, ji
gaus czionais pekla ant žemes
KLAIPĖDOS KRASZTE.
apie 35 metus, o vienuolika metik verkia savo Juozo. Keistas
nuo Unkel Sarno. Bi kerfui
Pagėgių
apskrities
ūkinin

ht atgal iszvažiavo in Brookli SHENANDOAH, PA.
if j u kent bi gud!
dalykas. Priesz szeszeiius me
nk. Paliko tris pus-brolius:
ths įasz pas Peckus nuomavau kai, susirupine savo materialia
Antana, Vinca ir Vlada. Palai — Czionais vėla kilo nesu
butą. Tai buvo gana plepus būkle ir ukiu ateitimi, buvo su
Pasakykite man, kas tai yra
dotas Szv. Juozapo parapijos pratimas tarp miestiszku virDzūkelis, mėgstąs ir net suge sirinkę pasitarti, to pasitarimo
jog som vumen mislina, kad
szininku nes ana diena likos
kapuose .
bąs iszdrožineti gražias lazde pasėkoje buvo nutarta apsilan
daugiausia
gero padarys ant
PRIE MOTINOS KAPO
Andrius Lozovskis likos praszalintas nuo dins to John
les, neit szventuju paveikslėlius, kyti pas valdžios komisarą.
szio svieto, kaip kisz savo užskandžiai sužeistas Maple Hill Downey kaipo vadas palicijos
labai taupas, ir jau gink Dieve, Szitas tuoj insake drąsesnius
riefstaą inosĮieis in everi bodis
kasyklose!. Likos nuvežtas in o Juozas Papelis kaipo pirmi (Skirta ant garbes Motinos Dienos, 14 Gegužio, 1939 mete.)' nekenczias vagiu. Gyvenau, ūkininkus suimti. Tuoj plabiznis.
Bed biznis girls!, ge
Pottsvilles ligonbute ant gydy- ninkas konsulmonu. Priežasties
rodos, pas ji apie pusmeti ir cziai gandas pasklido po visa
riausia padarysit, kaip mainPrie .motinos kapo, gėlėmis puoszto,
nepaduota del ko juos praszapio.
iszsikraustydamas palikau ke apylinke apie suimtuosius ūki
dysit
s‘avo bizni, o tada niekas
Nubudus szirdele aszaras liejo.
' f Apie 1:30 Ketverge ryta linta.
lis litus skolingas. Praėjo daug ninkus ir buvo nutarta juos
jums nosiukes nenudraskis.
Ji verke motules — jos duszia lindėjo
•—- Jonas Babackis, 58 me
likos paszauktas koroneris Fralaiko. Asz gyvenu kaime ir vienu ar kitu budu iszlaisvin'ti.
Nes Motinos Diena, be jos, sztai atėjo.
Įhaė Boczkauskas isztyrineti tu, dirbdamas anglinėje skylė
skaitau laikraszty, kad tas Balandžio menesio apie 22 die
Ir
prasze, maldavo ji Dankiszkojo 'Tėvo
staigia mirti seno gyventojaus je ant North Mountain, likos
pats Juozas Peckus apvogė na, Ūkininkai susirinkę parei Kokis tai Jevangęlistąs kal
Kad Jis jos maldele priimtu,
Ignoto Brazdžiūno, 505 W. užgriautas per anglis Seredos
banka. Jau tuomet jokiu ba kalavo suimtuosius paliuosuoti ba,, kad merginos isziadien yra
Kad Jis jos mocziute visad mylėtu,
Maple uly., kuris likos surastas ryta. Tieji kurie subėgo ji gialdu ndinstengiau patikėti Pa nes jie ne esą kalti. In susi t okios, kad isz sarmatos nemo
Kad Jisai vainiką, szia Motinos Diena
užpakalyje minto ant kiemo su beti, girdėjo jo baisa ir tikisi ji
galiau grižtu Kaunan, ateina rinkusius buvo insakyta vietos ka rausti. Ai dont beliv it!
Isz aszaru pinta, nuo jos jai priimtu.
perskeltu pakausziu nuo ko tu-, iszgialbet po keliu valandų gy
pas mane Peckus jau isz kale- kariuomenes ingulai szaudyti Kožna mergina parausta isz
rejo mirti ant vietos. Pagal ty va. Szimtai žmonių prisižiuriSzios sužeistos szirdies žmonija nebijo —
jimo už užstatą paleistas. Ge- ir to susirėmimo pasėkoje sze- sarma tos arba ifuo ko kito, bet
rinėjimą tai žmogelis buvo at nejo darbui jo iszgialbetoju.
Nei vienas praeivis in ja nežiūrėjo,
ras žmogus uždėjo už ji užstatą szetas ūkininku nuszauta, josios dabar tiek to pauderio
sikėlęs isz lovos, atidarė langa
Ji vargsze, netekusi motinos savo—
nes gerai žinojo1, kad jis nekal daug sužeistu ir suimtu. Vi uždeda ant veido, kad ju rau
Gilberton, Pa., f Nedėliojo
ir, kada buvo ant jo pasirėmęs,
Tos
meiles,
ka
gyvasti
davė,
—
auklėjo,
tai suimtas. Bet iszejes isz ka same Klaipėdos kraszte dabar donumą negalima matyti. Get
rėmas nuo lango, kuris buvo su mirė Ashlando ligonbuteje Jo
Tik
prieglaua
randa
prie
szaltojo
kapo.
lėjimo Peckus neturėjo isz ko yra suimtu kaipo intariamu di peint of and j u vii si di rau
puvęs, staigai nulužo ir Braz nas Lakaviczius, kur radosi
Juk
niekas
skriaudos
neturėtu,
gyventi
®u savo szeimyna, kais 3,000 žmonių ir 6,000 jau isz- donumą !
džiūnas iszpūblė pėr langa. Bu- nuo 4 d., Gegužio. Velionis pri
Jei jai kas žodeli pratartu!
irgi liudijo, kad banko jis ne- tremta1 in Vokietijos koncen
vo apsirengė® tik naktinėms buvo isz Lietuvos daugeli me
Bet
savaja
laime
gėrėtis
lengviau,
apvoge. Gražinau jam skola, tracijos liogerius.
Tai sztai
drapanoms. Iszpuole isz treczio tu. Dirbo kasyklosia ir buvo
Ne kita, bet save, mes mylim labiau.
dargi su kaupu. Tai Peckuis, kokios laisves Klaipediszkiai
-laipsnio, apie 30 pėdu augsz- pažystamas visoje apylinkėje.
tarp kitbko, būdamas religin susilaukė isz kulturinguju VoKad musu duszios taip buvo be jausmo,
-czio. Nėlaitnitigas žmogus buvo Prigulėjo prie Szv. Ludviko pa
gas, už puse tu pinigu užpirko kiecziu.
Tad sziltas vėjelis jos veidą bueziavo;
meregiš, pergyveno Maliauojui rapijos Meizville. Buvo pamiežiais prie Szv. Antano, kad
Saules skaistumas jai ateiti siuntė,
apie 35 metus, jo pati mirė apie1 szarvotas pas Jeva Krekszdiejis padėtu surasti vagi. JieszMedžiu lapelei jai oaze dainele,
19 metu adgal, paėjo iszKauno' nia, isz kur atsibuvo laidotuves
APLEISTAMOTINA!
kojo Szv. Antanas drauge su
Utaminko
ryta.
O
geliu
kvapsnis
gaivino
szirdele,
gubernijos. Paliko sunu Joną,j
Peckum vagiles, bet nesurado. Branguis Mano
Paguodos dvasia in ja suszna'bždejo:
pas kuri gyveno ir po-suniusj
Pagaliau, jis nupirko apie 40 Sūneli ir Dukrele !
“Motin tavo, ji myli tave,
ratjanįslbya ir Petra Balionius;! Kingston, Pa.,—Dainininkas
žvakių vienam Kauno rabinui,
Tik sek tu jos praszyma szventa,
pd?dukterės Damicele Rulie-' A. Vasiliauskas, atvyksta kon
Iszejote in platu svietą, sau
kad szis sinagogoje degintu ir
O
laikas
suteiks
tau
kas
lemta.
”
certuoti
in
Wyoming
kloni,
ku

. ,jief- Anele Banioniene ir Onai
sząuktusi Dievo pagialbos, jog laimes jeszkoti ir užburto gy
•Badai. Lietuvoje paliko broli irį rio lietuviai laukia su nekan
venimo audrose dingote. Patikrasis vagis atisirastu. Vagis
trumu.
A.
Vasiliauskas
jau
sesėri. Prigulėjo prie Szv. Juo-i
mirszote, kad jusu motinėlė
buvo sugautas. Tai buvo taip
kapo parapijos ir Kataliku Su-; pora kartu dainavo sziame
skausmu ir ligosią prislėgta
pat labai dievobaimingas, DiMaži
Trupinėki
klonyje,
tad
daugumas
suinte

Naujas
Kariszkas
sjvienijįmo. Laidotuves atsibus!
jusu laukia!
džpetris, kuris da-gi szveicoPanedelio ryta su bažnytinėms! resuoti, kur ir kada invyks
Teisybes
Vadas
Mintyse klejoja po visa svie
rium bažnyczioj tarnaudavo.
apeigoms. Graborius Reklaitisį koncertai. Tad sziuomi pratą
jesžkodama savo mylimu vai
Bet sugavo ji ne rabinas, ir ne
neszame lietuviu visuomenei ' IT Pakol perskaitysite szita
laiįdos.
Szv. Antanas, o kriminaline keliu, Bet neranda suramini
y : Utaminko vakara Skul-j Wyoming klonio, kad A. Vasi straipsneli, tai kožna minuita
palicija. Peckus vistiek nu mo n iekur.
kino Draugiszkas Moterių liauskas dainuos sekancziose mirszta deszimts žmonių Eurodžiugo, kad tikras vagis suBrangus mano valkelei !
poje.
Klirtbas turėjo savo mėnesini kolionijose:
Sir John Simms, Angliszkas
Ateikite
pas mane nors Motinu diplomatas, turi savo maisze
Nedelioj,
Gegužio
(May)
14,
Susirinkimą Elks o svetainėje
Moterėlės ar. žinote, kad
Tamakveje ant kurio suvažia- •Kingston, Pa., koncerte kuri Amerike iszdirba kas minuta
Karaliene Bovalnos Dienojo. Suraminkite mano visus kasztus vedimo ateinanverkenezia szirdi.
Leiskite czios kares ir tuos kasztus per
rengia
Szv.
Marijos
Lietuviu
vo’ąpie szimtas delegatu. Mote
po 285 svarus kepimo pauderio
man da nors karta priglauisiti statė Angliszkam parliamentui
ries praleido linksmai vakare- Parapijos Choras, vedamais [baking powder].
jusu galveles prie savo iszsi- ant užtvirtinimo.
lj lošzdamos kazyrems ir paval+ muziko Jono J. Szaucziuno, . Tf Argentiinos aliejinei <szuParapijos
Svetainėj,
Zerby
'
ilgusios szirdies. Sutelkite man
ge skania vakariene. Tamakves
linei iszduoda kas minuta po
džiaugsmo valandėlė, vietoje
mętereles linksmai pavieszino Ave. Utaminke, Gegužio 16,! $150 verties aliejaus.
Luzerne,
Pa.,
kuri
rengia
Szv.
|
skaudaus ilgesio ir kareziu i
moterėles kurios pribuvo isz vi
jj Brazilije iszduoda po 550
aszaru!
su daliu pavieto. Ateinantis suT Onos Lietuviu Parapijos Cho svaru koko kas minuta.
ras,
vedamas
Jokūbo
Varaisirin'kimas Juniaus menesyje
U Kada perskaitysite szita
Asz laukiu jus,
.atsibus Denglerio svetainėje cz'io, Ideal Ball-room, Main St., Straipsneli, tai svietas prista
‘ ‘ Užmirszta Motina! ” r
Luzerne, Pa. Nedelioj, Gegu tys . jum tabako už keturis
Frackvįlleje.
[Kuriu daug sziadien randasi i
—• Visos publikines mokyk žio 21 d., Wilkes-Barre, Pa., tukstanczius doleriu.
tokiu
ant svieto].
koncerte
kuri
rengia
Szv.Trelos mieste ir aplinkinėje užsi
darys 13-ta diena Juniaus ir jy'bes Lietuviu Parapijos Cho
SZI BANKA YRA NARYS
-.nuo tos dienos prasidės vakaci- ras, Juozo Stulgaiczio veda i L. TRASKAUSKAS
Federal Reserve System
mas.
Parapijos Svetainėj, I LIETUVISZKAS GRABORIUS
Brigadierius generolas Geor
jb?*:
PARSIDUODA NAMAS
TEIPGI IR
ge S. Marshall likos paskirtas Patogi 19 vasarėlių Alicija
Laimus ant apsivedimo Cor. Meade ir South St.WilkesMAHANOY CTY, PA.
Federal Deposit Insurance
augszcziausiu vadu Ameriko- Hall, isz Memphis, Team., likos
šzioje aplinkinėj iszeme sekan- Barre, Pa. Kaip matom, tai
7"
' M <
i*
Corporation
niszkos kariuomenes po atsisa iszrinkta kaipo karaliene bo Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė.
.ežios poreles: Kazimieras Gra- bus gera proga dar karta Lie
'
.
----- $----kymu nuo tos vietos generolo valnos ant 1939 mėto. Toji mer 16 pėdu plocžio. Tuojaus prie
(bauckas, isz Miner s vii les, su tuviams sžios apiėlinkes iszkunus numirėliu. Pasamdo Malin Craig. Generolas Mar gaite pati pasisiuvo sau drapa Lietuviszkos bažnyežioš. Par Union National Bank
Adele Galiūnių te, isz Phoenix giristi gražiu dainelių isz lupu Laidoja
automobilius del laidotuvių, KrikParko. Franas Gaudeliunas, isz p. Vasiliausko atlankant virsz Vestuviu ir kitokiams reikalams. shall yra jauniauses generolas nas sz bovalnos ir sako kad bo- siduoda pigiai. Kreipki ties in Kampas Main ir Centre St.
Bell Telefono Numeras 78
vsoje kariuomeneje ir yra gi valnines szlebes yra smagiau- “Saules” ofisą, Mahanoy City,
Minersvilles-.su -Ona Miczeliute paminėtose vietose Koncertus.
MAHANOY CITY, PA.
520 W. Centre St. Mahanoy City
ė—Girdėjas.
Pa,
__... ... ”
męs Uniontown, Pa.
įšz Jonestown.
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