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MYLIMA MIRĖ; JAUNIKIS
NUSIŽUDĖ PRIE JOS
Barberton, Ohio. — KetttresTĖVAS NUSISZOVE; DUK PACZIULE NENORĖJO JI UŽKLUPO ANT KETURIU DUKRELE SURADO SAVO deszimt penki vaikai likos su VIESULĄ UŽMUSZE 23 IR
KAPO ISZ GAILESTIES.
SUŽEIDO DAUGELI
SENA MOTINĖLĖ UBAGU žeisti isz tu, trys mirtinai, ir
RELE PASIKORĖ.
SU PEILIU.
PRIIMTI PO SAVO PASTOŽMONIŲ.
PRIEGLAUDOJE IR PASI kaip rodos gal mirs. Eksplozi
Bamton, Anglija.,—■ Jaunas
Port Huron, Mich. —- Ant GIA; ISZMETE LAUKAN.
Philadelphia,
Pa.,
—
Staigai
ĖMĖ
JA
SU
SAVIM.
Milan
Italija.,
—
Elektrikiszlaiszkaneszis,
Edwin Richards,
ifarmukes Szimano Augustino,
ja kilo mokykloje, nuo gazo,

Detroit, Mich. — Vai tieji vy netekes proto, pagriebė ilga
rai! Jeigu turi prisiegele tai mėsini peili ir užklupo ant dak
greitai su ja apsidžiaugia., dau taro, bet 'tasai pabėgo ir pranežo, paniekineja, kolioja ir ap sze palicijai. Prisiunsta keturis
gaudinėja visokeis budais o ka palicijantus del apmalszinimo
da pacziule sukelia revoliucija beproezio, kuris ant ju užklupo
ir iszmeta laukan toki “negad- ir balsei supjaustė. Ant galo
na sutvėrimą,” tai sugryžta pamiszeli apmalszino ir užda
kaipo pakutninkas su pilna re in kalėjimą. Tuo pamiszeliu
szirdžia gailesties ir klabina in yra. jaunas buvusis studentas
duris melsdamas susimyle ji- kuris mokinasi dentistystes,
mo.
Reginald Bredt, 23 metu, sūnūs
Sztai panaszei atsitiko ir su gerai žinomo daktaro Bredt,
Adomu Rutkovskiu, kuri pa kuris mirė nesenei Mahanoy
cziule iszmete laukan. Per koki City, Pa. Buvo tai jo antras
laika džiaugėsi Adomukas lais papaikimas, nes pereita meta
ve bet toji jam greit nubodo ir staigai apsirgo
būdamas
vėla geide prisiglaust prie kru Abington ligonbuteje. Jo mo
tinės savo prisiegeles.
tina da gyvena Mahanoy City.
Ana diena stojo Adomukas
prie duriu savo pacziules, pa
VOGĖ DEL SAVO SERGANNEPATIKO VYRUI TOKIS baladojo in duris kalbėdamas:
CZIO SUNAUS.
“Szirdžiuk, Rožiuk, atidaryk
PABUDINIMAS.
dureles.” Bet pacziule atsilie Reajding, Pa.—William Man
Scranton, Pa. — Prisiegele
pė: “ Eikie po velniu, kada tel!, pasztoris ant geležinkelio,
Zigmo Petrovskio negalėjo sau
mane turėjai, nemokėjai guo likos ana diena aresztavotas
duoti rodą su prikėlimu savo
dėt ir mylėt — nenoriu tavęs, per asztuonis detektyvus už vavyro isz ryto kad eitu in dar
jeszkėk sau prieglaudos ki gysta pinigu isz registravotu
bą. Ka daro moterele? Sztai pa
laiszku. Priežastis vagyseziu
tur. ’ ’
naudojo nauja būda ana diena
Adomėlis melde ir baladojo buvo ta, kad jo sūnelis nuo il
kuris buvo gana pasekmingas.
go laiko sirgo džiova per ka
Negalėdama ji pabudint, pa bet motere turėjo plienine smir iszdavinejo daug pinigu ant
di ir duriu neatidarė. Nuliūdęs
griebė už didelio kojos pirszto
vyras ant galo sumanė per di daktaru ir gyduolių ir buvo
ir užlenkė adgal. Suriko isz
namitą priversti motere ant priverstas pasiimt deszimts do
skausmo Zigmantelis 'bet tuom
atidarymo duriu. Nubėgo in leriu ant pirkimo gyduolių ir
paežiu laiku ir pacziule sukliko
garadžiu, pasiėmė kelis dina tinkamo maisto del ligonio.
nesvietiszkai kada vyras užda
mito patronus kokius naudojo Mantel' turi 53 metus ir dirbo
vė jai kelis žandinius per veidant farmukes ir paszauke: ant paszto per 22 metus, nepakoti teisingystes kur sudžia isz“Ha, dabar man atidarysi du pildydamas jokio prasižengimo
klauses abieju užmetinejimu,
ris kada iszbegsi laukan pažiū per visa taji laika. Badai val
nusprendė kad vyras užmokė
rėt kas atsitiko.” Apsiriko džia jam dovanojo kalte, nes
tu bausmes 10 doleriu ir dau
Adomėlis nes vietoje atidaryti tai pirma karta prasižengė
giau nemusztu savo prisiegeles
duris ©tūbos, atidarė sau duris per tiek metu.
tik nusipirktu sau budika ku
kalėjimo kuriame sziadien paris ji maloniai pabudintu isz
kutavoja ir mansio apie kieta
miego su pagialba varpeliu.
szirdi moteres kuri neturėjo Pirmutinis Pribuvo In
ant jo jokios mielaszirdystes.

kos viesulos kurios- perejo pro 28 metu amžiaus, insimylejo
Philadelphia, Pa. — Kada kuri suardė medine mokykla
Italija,
užmusze 23 žmonis ir karsztai in 20 metu Bella Kul
krutamuju paveikslu aktorka, užmiestije Akron. Eksplozija sužeido daugeli, gal kelis szim- tom Tėvai tame nėsiprieszino
Bella Pearson, turėjo visokes kilo tame laike kada dažiureltotus. Septyni žuvininkai nu ir davė savo palaiminima, at
vigadas, kelis puikius automo jas mokyklos degino popiera
skendo su luotą laike viesulos. sibuvo sužadėtinės ir už keliu
bilius ir visokius smagumus, dideliam pecziuje. Manoma
Vėtra padare daug foledes sanvaieziu ketino atsibūti© ves
tai jos sena motinėlė radosi kad visas skiepas turėjo būti
ūkininkams,
kurie augino vin- tuves. Tuom kart tėvas mergi
ubagu prieglaudoje czionais, pripildytas gazu 'kuris iszejo
vuoges. Daugeli gyvuliu teip- nos staigai apsirgo ir mire in
per du metusi Ant galo po il isz paipos.
gi
užmuszta. Badai ir kiti lai kėlės dienas. Dukrele negalė
gam jeszkojimui dukrelei pasi Tėvai iszgirde apie eksplozi
velei nuskendo laike smarkios dama atsigailet tėvo, kada ji
sekė motina surasti, prisiuntė ja subėgo prie mokyklos verk
uždarinėjo in graba, puolė prie
vėtros.
jai pinigu ant keliones in San dami bet nelaime buvo ne taip
lavono ir karsztai pabueziavo
Antonio, Tex., kur dabar senu baisi kaip isz pradžių buvo ma
HITLERIS
UŽGRIEBĖ
AR

mirusi
in lupas. Ant rytojaus
ke užbaigs savo gyvenimą prie noma. Valdžia daro tyrinėjimą
KIVYSKUPO PALOCIU.
pajuto skausmą lupose o ka
szono savo dukreles be jokio isz kokios priežasties skiepas
prisipildė gazu.
Berlinas, Vok.,— Naziu pa- da pradėjo tint, paszauktas
vargo.
licija užgriebė puiku palociu daktaras apreiszke, kad krau
Motina pribuvo in czionais
atlankyti savo gimines bet ju NUPIRKO PACZIULEI PAN- prigulinti prie Katalikiszko ar jas užsitrucino ir nesiranda ant
nerado o kada ja palicijautas CZIAKAS BET ATIDAVĖ kivyskupo Sigismundo Waltz, to jokios gyduoles. Mergina
JAS SAVO MYLIMAI.
paėmė visus rakandus ir iper- už keliu dienu dideliose kansurado ant ulyczios apalpusia
Wilkes-Barre, Pa. — Teodo maine puiku palociu ant kazar- cziose mirė. Jaunikaitis nega
ir beveik be žado, nuveže ja in
pavietava ligonbute o kada pa ras Tomczak nesenei apsipa- miu del juoduju marszkiniu lėdamas pergyventi gailesties
sveiko, patalpino ja in ubagu cziavo su Emilijo Korczuk ku kareiviu. Tame laike arkivys netdkes savo mylimos, nuėjo
narna nes nenorėjo daugiau su- riai jau nubodo gyventi vedu kupo nesirado namie, nes buvo pas duobkasį, duodamas jam
gryžti pas savo dukrele kad jai siam ryszyje ir pacziule jeszko iszvalžiaves. Palociu užėmė val gana didele suma pinigu, mels
padaryti sarmata. Bet duktė persiskyrimo o tai isz įsekan- džia ir apie tai pranesze arki damas jo, kad szale kapo savo
pasamdė detektyvus, kurie czios priežasties: Teodoras su vyskupui kelis menesius adgal sužiedotines iszkastu kita duo
jeszkojo senukes per daugeli rado sau kita mylima ir aplei- idant ji apleistu. Arkivysku bia. Ant rytojaus surasta ji
menesiu ir ant galo pasisekė dinejo savo pacziule kuri sako pai turėjo jesžkoti prieglaudos duobėje nusiszovusi szale my
limos.
■ .• .
r
buk praeita menesi jis jai nu artimam iklosztorije.
jiems surasti senuke.
Duktė prisiuntė pinigu ant pirko dvi poras szilkiniu pankeliones ir dabar džiaugėsi kad cziaku kurias ant rytojaus atė RADO KŪDIKI IR TURTĄ
NELAIMINGAS
SAPNAS;
KURIO NESITIKĖJO.
turės pas save dingusia moti mė ir padovanojo savo myli
NUSZOVE SAVO DRAUGA.
nėle. Tas atsitiko Motinos Die mai. Kitu kartu kada moterele Aries, Francija.,— Kaimietis
miegojo, vyras parvažiavęs Enrico Ambert, eidamas keliu Vilnius.,— Kaime Labennoje.
nuo iszokio, nubėgės ant vir nuo darbo, patemino kaip ko džie, 16 metu Viadukas Ka
GERIAU EITI IN PEKLA NE szaus nutraukė nuo jos kaldra
minski, atsigulęs turėjo nepa
kis puikus automobilius susto
KAIP IN DANGŲ.
ir nunesze in automobiliu kad jo ant kelio ir vela greitai atsi- prasta sapna kuriain prisisap
Youngstown, Ohio. — Sze apsupt savo mylima. To buvo olino. Isz akyvumo Enrico navo kad grinezia užklupo
sziu metu ‘amžiaus vaikas 'buvo moterėlei už daug ir dabar gei nuėjo ant tos vietos ir rado gu banditai. Staigai pabudo ant
smarkaus baladojimo in langa.
'liudintojum czionaitiniam sude džia persiskyrimo.
linti keturiolikos menesiu am
Vaikas
da neatsikvotejas isz
ir kada jo sudžia užklausė kas
žiaus kūdiki. Nunesziias kūdi
■su juom atsitiktu jeigu nekal TOKIA MOTERE TAI SZIA ki namo, jo pati labai nudžiugo baimes ka sapnavo, pagriebė
tėvo szaUtuva paleisdamas
bėtu teisybe tai vaikas atsake
DIEN YRA DIDELE
nes vaiku neturėjo. Kada vai
kelis szuvius in langa. Szuvei
kad bus nubaustu. Ant užklauRETENYBE.
kuti nurėdė persitikrini ar
symo ar vaikas kada girdėjo
Yonkers, N. Y. — Taksi drei- nesužeistas, rado dideli ko- buvo nelaimingi, nes nuszove
ant smert savo įdrauga Aleksuapie pekla ar dangų ir kur jisai veris, Peter Voorchis, likos paperta tarp drapanų su 5,000
Pagialba Paskandytam vėlintu sau eiti, ar in pekla ar szaUktas in suda kaltinamas už franku isu laiszkeliu: “Prižiū ka Maczuka, 15 metu amžiaus,
TURĖJO GERA PRIEŽASTE
kuris atėjo Viaduką atlankyti
in dangų, tai vaikas be jokio peržengimą važiavimo tiesas
PERSISKIRT NUO JO.
rėkite udiki, duokite jam szioSubmarinui
o kad jam niekas neatidare du
laukimo atsake kad vėlina po nes per greitai važiavo. Sudžia
ki toki mokslą ir auginkite kai
Allentown, Pa.—Mylėdamas PAKORĖ SAVO SŪNELI PO
smert
eiti
in
pekla
ne
kaip
in
TAM PATS PASIKORĖ.
paskyrė jam pinigine bausme. po savo, o vėliaus gausite dau- riu, pradėjo baladoti in langa.
daugiau savo paezia kaip savo
Nekalta 'žadintoju sūdąs palei
dangų nes apie taja vieta dau Laike teismo radosi ir jo pati
Milton, Ohio. — Negalėda
giaus ant užlaikimo.” Kai
gyvasti, Roy Sprengler iszgere
giau
kartu
yra
girdėjas
ne
kaip
sude kuri iszgirdus bausme pa mietis kūdiki augina ir džiau do iszklausias viso atsitikimo.
truciznos tiksle nusižudymo mas surasti jokio darbo per ke
apie dangų. — Matyt, koki isz- kilo ir pradėjo kalbėti:
gėsi isz jo, kad Dievas davė
už tai, kad jo motere užvedė liolika menesiu kad užlaikyti
auklejima tasai vaikas aplaike “Jusu mylista, pinigu mes
K A TAI DEL MEILES
jiems kūdiki ir pinigu.
Įteisma ant persiskyrimo nuo save ir szesziu metu sūneli, nu
nuo savo gimdytoju.
NEPADARYS.
neturime nes mano vyras ma
siminęs tėvas pirmiausia pako
jožai uždirba ant musu pragyve KATE PRIEŽASTIM SUDE Monaco, Francija—Isz AmiMotere matydama mirsztanti rė vaika po tam pats pasikorė
TĖVAI
UŽDARE
NUOTAKA
nimo ir esame skoloje bet jeigu GIMO GRABO IR LAVONO. enso žinios danesza apie baisu
vyra, nors mažai verta žmogų, aut to paties stulpo. “Paimu su
NAMIE.
atkerszinima isz priežasties bai
tai nesiprieszintu tai asz už ji
susimylėjo ir isztrauke teismą savim taji, kuri myliu labiau
Lodžius, Lenk.,—Kaime Pro- saus užvydejimo koki papil
Jackson,
Ill.
—
Rose
Tyler
ir
bausme atsėdėsiu, lai jis dirba
isz sūdo. Vyras pasveikęs pra sia, kad nekenstu kaip asz kenszki, ūkininkui Mikolai Szi- de artiste Lillie Lefons, kuri
Grover Grapper iszbego ana o asz kentėsiu. ”
cziu,
”
—
toki
laiszkeli
rado
dėjo paniekinet savo prisiegele.
diena in pavietava miesteli •Sudžia tai iszgirdes atsilie manskiui mirė dvieju metu sū turėjo užsiėmimą cirkuse ant
Motere vela užvede teismą ant ant pasikorė]io.
Lawton kur likos suriszti maz pė: “Bausme dovanota. Szia- nelis. Verkenti motina pagul savo sesutes ir jos mylimo.
Kuom ir isz kur buvo pasipersiskyrimo, o kada in suda,
gu moterystes ir sugryžo adgal me laike, kada tai tukstanezei dė kūdiki in graba ir kūneli už Užvydi sesuo atriszo virve
sudžia josios užklausė: Ar ant korelis tai nedažinota bet mies
pas levus su vilczia kad tėvai porelių gyvena nesutikime, dengė o aplinkui apstatė ji ant kurios sesuo ir jos. myli
tikrųjų geidže persiskyrimo? tas palaidojo abudu ant miesatleis jaunavedžiams ir bus motere, kuri del savo vyro pa žvakėms. Nakties laike visi mas ketino rodyt visokius pa
Motere atsake: “Szi karta jau tiszku kapiniu.
priimti su atvira szirdžia. Ka sirengus nukenteti, yra didele nuėjo gulti. Niekas nepatemi- vojingus perstatimus. Kada
jo negialbesiu, jeigu nori mir
da Grover ana diena atėjo pas retenybe. Eikite abudu namo ir no, kad in kambarėli kuriame akrobatai neprijausdami jo
ti nes su 'tokiu niekszu negailiu PRASERGEJO SUNU APIE
radosi grabelis, inejo kate, ku kios nelaimes, užlipo ant vir
uoszvia pasiimti savo pacziule mylėkitės.”
ilgiau's gyventi.”
NELAIME, PATS PRAŽUVO.
ri szoko ant grabelio ir iszver- ves, staigai toji virve truko ir
ant pikezeriu, nusistebėjo ka
Nanticoke, Pa.— Prasergejas Admirolas C. W. Cole, ko da jam uoszve apreiszke kad jo ALBANU PRIEŽODŽIAI. te kėlės žvakes, nuo ko užside abudu aktorei puolė žemyn užUŽMUŠTAS AUTOMOBILIU savo įsunu kad virszus sugrius mendantas Portsmouth, N. H., pacziule
gė paduszkele ant kurio gulėjo simuszdami ant vietos.
randasi uždaryta
LENKTYNĖSE.
kasyklose ir kad tasai bėgtu in laivines stoties, paliepė subma kambarėlyje ant virszaus ir jei Albanai yra tai pus-laukine jos kūdikio galvele. Nuo to
Indianapolis, Ind., — Floyd saugesne vieta, levas Jur rinui “Sculpin” plaukti ant gu ja nori tai 'turi sumuszt drū tauta, kurie yra apsigyvenia užsidegė iszlebukes ir neužilgio
Roberts, vienas isz automobi gis Kolodžei, 55 metu amžiaus vietos kur nuskendo submari ta spyna. Groveris spynos ne po Turku bet turi savo gra visas grabelis stojo liepsnoje.
NUOBRODUS UBAGAS.
listu, kuris dalyvavo czionaiti- likos užgriautas ant smert ka- nas “ Squalus ” su 62 vyrais ne mėgino sumuszt bet nuėjo in žius ir taikus priežodžius ir pa Durnai iszbudino szeimyna
riese lenktynėse, likos mir syklosia. Tėvas girdėjo kaip toli White Island, New Hamp įsuda ir su pagialba keliu pali- mokinimus isz kuriu czionais isz miego, namiszkei subėgo ir
Ponas: Asz ant ulyczios uba
tinai sužeistas ir mire in trum virszus pradėjo braszket ir shire pakraszezio. Kada sub cijantu adgavo savo miela pa kelis patalpiname:
užgesino liepsna. Kūdikio vi gui niekados niekad nieką ne
pa laika ligonbuteje. Nelaime anglis nupuolinejo, ir in laika marinas “Sculpin” pribuvo cziule. Iszeidamas su szypso- >—i Piktas kūdikis tai kaip sas veidelis apdege kaip ir ki duodu.
mate 145,000 regėtoju. Pirma persergejo sunu, bet už tai pats ant tosios vietos, rado dūmine janezia pacziule parode jis pen žaltys. ■
tos dalis kūnelio. Namas teipUbagas: Tai praszau pono
dovana laimėjo Jimmy Snyder paaukavo savo gyvasti, nes ne bomba kuri parode vieta kur kis pirsztus prie nosies del po —• Kas miega su szunimis, gi užsidegė, bet žmonys greitai pasakyti© man, kur ponas gy
ppie 20,000 doleriu.
spėjo pabėgti in laika.
įsubmarinas nuskendo. ,
nios uoszveles.
užgesino.
tai kele su •blusomis.
veni, tai asz ateisiu in narna.

asztuoniu motu sūnelis rado
tat medžio pasikorusia savo 18
metu sesute Veronika. Vaikas
labai persigando tokiu regėji
mu ir bego namo pasakyti tė
vui bet prie ganyklos tvoros
rado ir tęva gulinti negyva o
szale jo gulėjo karabinas. Ma
tyt ikad tėvui, lysdamui per
(tvora, karabinas isz netycziu
iszszove pataikydamas žmogui
in galva.
Dukrele pasikorė del to, kad
tėvas neleido jai dalyvauti taji
vakara vakaruszkose nes moti
na tame laike labai sirgo ir tė
vas nenorėjo kad dukrele kur
ten trankytusi vėlyba nakti ir
kad geriaus dažiuretu serganczia motina ir vaikus.

“SAULE

MAHANOY CITY, PA.

Sakoma kad “Prosperity”
liautai. Pakratysime kuriam
(gerove) jau ežia po szonu(?)
nors maszna — ir visa bus ge
bet beveik kožna diena galima Iszradimai reiszkia žmonijos
rai.
skaityt laikraszcziu ose apie pažanga.Vieni iszradimai žmo
Draugai viens kitam paspaudaugeli savžudinscziu ir kito nijai buvo reikalingi ir prisi
Ana diena Biblijos istorija
Tikras atsitikimas Lietuvisz- traukti. Ir nors negreit tas de rankas.
kiu nelaimingu mireziu isz var dėjo prie gyvenimo pagerini
Naktis buvo gerokai tamsi ir
pasiantrino sefcancziai:
ko je kariuomenėj e tebyriam jiems pavyko. Karsztas žaislas
go. Ana diena jauna motere, mo pavyzdžiui garlaiviai, ku
tyli. Pilnaties menuo daugiau
laike.
Kitados poni Gracija Longdaug laiko nereikalauja. Jis
motina trijų mažu vaiku, iszge- rie vėliau pradėti daryti isz
slapstėsi už debesų, tik retkarstein buvo aktbrka ir Dievas ja
greit
supainioja,
savo
pinklėse
re truciznos nes ilgiaus nega plieno. Iszrasti traukiniai, au Viena, szventadieni Andrius,
cziais 'žvilgterdavo per praplyapdovanojo... kūdikiu. Bet
lėjo iszlaikyti vargo kokiam tomobiliai ir paskiausia orlai mano draugo Petro pusbrolis, net ir szviesiausi protą ir gele szusia vietomis debesų skraiste
kam po nogiu aktorkai kūdi
gyveno. Jos vyras randasi be viai. Žmogus gali pasiekti rei atėjo in mus kuopa mus atlan- žine vale ir Kaziui daug nerei- pasižiūrėti ar žeme kur nuo jo
kis? Kūdikis del a'ktorkos tai
darbo beveik metas laiko, na kalinga viela in para o seniau ’ kyli. Jis dažnai mus lanko. Jis kejo. Prie kortu taip ir prilipo. nepabėgo ar nepasislepe.
kaip penktas ratas prie vežimo.
Greitu laiku prakiszo visus sa
mie nesirado jokio* maisto, vai reikėdavo dvi savaites važiuo daug mums papasakojo naujie
Abudu draugai — patrulis —■
Todėl motina iszrinko gera
vo pinigus o ju netekes eme
kai szau'ke duonos, gaspadine ti arkliais. Daug kitu pagerini nų kas Lietuvoje dedasi, kas
vaiksztinejo tylėdami. Greti
motere, kokia1 tai Mrs. Edna
pardavinėti .“galimus” par
kerszino iszmetimu ant uly- mu iszraista, bet jie neapsisto pasaulyje kariauja, koki der
mam sodžiuje sulojo szunes. Po
Jackson, isz Barryston, Wis.,
duoti daigtus, kaip muilą, isz
czios nes už randa negalėjo už- jo. Prie seniau iszrastu dauge liai mus gimtinėje (nors na
keliu minueziu pasigirdo ratu
praszydama kad pasiimtu kū
namu gautus baltinius ir kito
simoket. Žodžiu, rūpestis ir be lio alyku, kurie turi ir pražū muose ir jis dar szimet nėra
dundėjimas, kuris artinosi pa
diki ir ji iszaugintu kaipo savo.
kius daigtus. Toliau eme par trulio link.
da skverbėsi isz visu pusiu ir tinga pu'se (.parakas, ginklai ir buvęs) ir daug visokiu indoNuo to laiko praslinko apie
davinėti po pora auksinu savo
vargino nelaiminga motere ku t.t.), šziais laikais labai prasi I miu 'dalyku. Sako, tai vis isz
—Gal spėkų... — dreban16 metu. Motina pamėtė aktopietų davinio mesa arba kon
ri nutarė geriau mirti. Nelai
plėtė iszradimai visokiu maszi- laikraszcziu iszskaites. And servus, veik visai dykai parda cziu pusiau balsu iszsitare Ka
rysta ir užsidėjo moteriszku
minga likos nuvežta in ligonzys.
nu, kurios pradėjo- užimti dar rius, artilerininkaš, puikus vy vinėjo duona, del ko dažnai
skrybėlių 'sztora, kuris sekesi
bute kur ja daktarai iszgialberas, visada musu laukiamas vaikszcziojo alkanais ir eidavo — Cit! Asz pažiūrėsiu ir jei
bininku vietas.
gerai ir turėjo pasisekimą bizjo nuo mirties. Kada motere adKai iszrasta siuvama maszi- sveczias. Jis tarnauja baterijoj praszyti valgyt in sėdžiu pas gu szvilpteresiu, tu griebk ir
nije. Dabar turi daugiau laiko
gijo, paszauke: “Geriau būtu
na, siuvėjai smarkiai priesz ja kuri stovi mums užpakalyje, ūkininkus. Bet praszyti vistiek laikyk arklius o asz... “veik
ir pinigu ir galėtu savo vaikiu Pirmsedis John D. M. Hamil
mėt padare kad duotumėte
siu ...”
kovojo ir ilgai nenorėjo prisi musu batalijono bare.
ką prigulincziai iszauginit ir ton, Republikoniszko tautisžko
buvo geda nes kas duos, kas ne
man maloniai numirti. ’ ’
Vežimas važiavo lėtai kuria
duoti jam gera mokslą bet... komiteto liudijo priesz kongre Kiek tai panasziu atsitikimu imti, nors ji buvo darba pa — Ar laikiiaszcziu jus gauna duos o kiekvienas žino kad ne
me
buvo galima inžiureti viena1
užėjo ant kieto rieszuto. Priim są bulk czionais Amerikoj pra- būna kas diena tam palaimin lengvinanti reikmenis. Bet bu te? — paklausė Andrius.— Ke “isz vargo” praszo, žino, kad
žmogų. Szvilpimas. Kazys grie
ta motina taip pamylėjo savo siplatineja didele neapykanta tam Amerike kur vieszpatauja vo žmones dar tamsus (priesz lis gaunam ir sziadien burinin- maisto duodamo kareiviams
bė už arkliu ir sulaikė juos b
szimta motu). Sziu laiku tyli kas atnesze — atsake vienas pilnai pakanka. Bet greit Ka
iszauginta vaikiuką kad neno priesz kitas tautas ir tikėjimą tokia “auksine gerove”!
draugas nieko nelaukdamas
žmones priesz tokius iszradi- musu.
ri sugražinti ji tikrai motinai kad tokiu budu 'sukelti revoliu
zys “pragudrejo”. Mete pradrožė
kažkuo in galva. Kaži
ir isz tos priežasties motinos tu cija ir uždėti czionais diktato- Kada Kinai pradėjo kare su mus, kurie nepalengvina ju — Kurios tai dienos? Gal jus szineti, kad kas pasigailėtu, o
sziurpas perėjo bet greit nuri
tacziau parsineszdavo viszta,
rėjo jeszkoti užganadinimo sū ryste. Sake jis kad Amerike tu Japonais, sudėjo ant apgynimo darba bet darba visai atima. jau naujesniu turite?
mo.
Musiszkiai vienas in kita su ežia sūri, o nakti ir lasziniu.
dė.
rime daugiau kaip 30 tukstan- savo tėvynės net keturis mili Jau kelios deszimtys metu kaip
— Arkliai kaip mano tėvo,
Kaip sudžia taji akyva daly cziu svetimtautiszku sznipu jonus doleriu. Kiek Kincziku dirbtuves turėjo visokias dar žiuro, lyg vieni kitiems ant no Taip pat be paliovos raszinejo gerk, bus stora maszna, — ra
ką nusprens tai visi Jauke su kurie stengėsi visom pajiegom randasi Amerikoj, kuriu nėra ba palengvinanczias maszinas sių laikraszcziu jeszkodami.
tėvams, laiszkus vis praszydamino pats save Kazys. Nuvedė
dideliu akyvumu. — Sudžia tu prapllatint neapykanta priesz daugiau kaip puse milijono bet iszradejai nenustojo veikia — Antanai, tu paemei dar mas pinigu, melagingai nurodi vežimą nuo kelio in szali ir ėjo
ir i'sztobulino maszinas kurios neskaityta laikraszti — kreipė nėdamas, kad labai blogai ka
rės būti tikru Saliamonu.
valdžia.
žmonių bet sudėjo taip milžipas “spekuliantą” vežiman
dirba beveik be darbininku ir si in mane Petras.
riuomenėj
maitina
— reikia
niszka suma pinigu — net ke
pats jeszkoti masznos.
padaro daug daugiau darbo. — Jau nebus galima skaityti prisipirk! savo maista, kad — Asz... važiuoju pas...
Daugeli kartu reikia stėbe- ir abi maszinos susidūrė su turis milijonus doleriu. Lietu
Szios maszinos labai patiko — sztai nuo kiszeniaus nusitry jam pavogė valdiszku daigtu, sunu — silpnu balsu vos girdi
tis, del ko žmones padeda tiek greituoju trukiu. Asztuonios viu randasi apie trys milijonai
dirbtuvių savininkams. Bet pa- nė raides ir pradžios, pirmo už kuriuos reikia tiek ir tiek mai isztare pribloksztas žmo
darbo ir pajiegu kad dastoti ka ypatos likos užmusztos ant vie o kiek galėtu sudėti ant apgy
aiszkejo kad maszinos, kurios puslapio pas mane nėra. Ka szimtu sumokėti, kitaip reikes
gus, kurio gerklėj gargaliavoĮ
nimo savo tėvynės jeigu toji
tokio, kuris neatnesza jiems jo tos o dvi mirtinai sužeistos.
be darbininku dirba, neuždir ežia su laikraszcziais, geriau kalėjime suputi ir t.t.
kraujas.
kios naudos.
Ir kokia nauda isz to turėjo. butu pavojuje nuo nevidono?
ba nieko nes darbininke like be sztai pakartoti — paraginau Nebe tas pasidarė Kazys. Pir Tuo tarpu isz po debesiu iszSztai Nebraskoje skambino Mirtis laimėjo lenktynes. Daug Galime spėti kad ne puse tiek.
pinigu neturi už ka pirkti ju asz, dedamas ant stalo taukuo miau su 'draugais buvęs meilus,
——————— t e
b
sinere menuo, apszviesdamas
kokis tai muzikantas ant piano tokiu bambilistu randasi ku
maszinu gaminamu prekių ir tas kortas, kurios retai kada vėliau ju ome neapkęsti nes jie
žeme.
be pasilsio per 98 valandas ir rie netemina ant nelaimiu ne Daktaras Sigamund Freud,
maszinos sustojo. Su mokslu isz mus ranku eidavo.
jam isZmetinedavo už kortas, — Alano tėvas, mano tėvas!
83 metu, tyrinėtojas senovisz30 minutas. Gal butu jis skam tik savo bet ir kitu.
iszradimais kovoti nepritinka — Taip, taip, “Szeszesde- net atvirai jam prikiszdavo — nesavu balsu suriko Kazys
binęs ir ilgiaus bet jau buvo Per Papuoszimo Kapu diena ku istorijų ir rasztu, nustebino
bet pasirodo kad ir isznadimai szimts iszeszis” arba “savo ka- visztu ir kito ko vogimą. Ne pamatęs menuliu apszviestai
dvylikta yalana nakczia, isz buvo 600 nelaimiu o daugiau visa svietą kada apgarsino buk
priėjo laipsni kijir turėjo susi zyres” — man pritarė sėbrai, karta buvo baustas už kortavi- jau isžbalusi tėvo veidą, isz ku
Subatos ant Nedėlios o tenaiti- sia per kvaila važiavima.
Maižieszius nebuvo Žyu. Pagal
kirsti ju gerumais ir tobulumas tikėdamiesi jog Andrius pa- ma tarnyboj. Kazys buvęs ge rio burnos ėjo kraujas. Kazys
nes tiesos uždraudžia muzike
jo nuomone tai Maižieszius bu
mirsz apie laikraszczius ir dau ras kareivis ir draugas, vėliau
su naudingumu.
szventadieniais.
Poniute Rozalija Banckroft, vo Egipcijonu. Daktaras Fieud
giau neiszmetines už ju neger pasidarė kortu auka. Aukai tai pamatęs draskė sau plau
kus, tai kaip pamiszes glėbyje
Arėjas Vitkauskas. bimą.
Pennsylvanijoj tūlas dvyli isz Nevados, kuri susilaukė neiszduoda kokiu budu apie
artinos diena.
spaude
jau szalstanti tėvo ku
kos metu vaikas ir jo penkioli “tiktai” 102 vasarėlės, nutarė tai isztyrinejo, tik apie tai isz— Gerai, — tarė Andrius. —
*
*
*
na. ..
kos metu sesute iszejo isz na pasinaudoti isz szio svieto link aiszkins knygoje kuria para- H Kožna minuta svietas isž- Bet pradėjus apie kortas, noriu
mu ant ratuku cziužyniu (rol smybių pirm negu nueis pas szys ir iszleis net po savo mir- produkuoja už $7,500 visokio truputi ežia jums papasakoti Kazio tėvams, — toliau pa — Tai kortos prie ko prive
me'tailio.
ler-skates) ir pakol palicija Abrahoma. Nuo daugelio metu cziai!
szio “nekalto” žaislo vaisius. sakojo Andrius, kurio pasako dė!
juos surado, ant praszymo tė moterėle buvo atsitolinus nuo
Paklausykite, jeigu jums nuo jimo visi įsusidomeja tyliai — Kortos!.. Kortos! — kar
vu, tai buvo nueziuože net 60 visu žmonių, gyvendamas tarp
Nežino Ka Daryti Su Szita Szeimyna bodu nebus, kas pas mus pra klausėme, — parupo ar tiesa tojo klausytojai artilerininko
myliu nuo namu.
puikiu kalnu ir ne nemislino
eita sanvaite baterijoj atsitiko. sūnūs raszo, ar isztikro-gi pas kareivio kalbos.
Akyva dažinoti ko susilauks apie dideli miestą.
Žinoma, papasakosiu netik pa juos taip menkai 'duodama val Alan pasidarė geda kad asz
tieji du vaikai tolimesniam sa Ant galo staigai permaino savo
ti atsitikima bet ir visas tas ap gio, kad jis tuo dažnai skun esu bjauriųjų kortu savininkas
vo gyvenime, ar turės tiek kan nuomone ir nutarė susipažinti
linkybės kuriomis buvo prieita džiasi ir vis pinigu praszo, ar rodos, to viso blogo dalyvis, —trybes ir .paisiszventimo kovoji su svietu,. Pardavė savo didele
prie to nelemto atsitikimo, tuo tikrai pas ji toki nuostoliai bu sugriebiau nuo stalo kortas ir
me už gyvenimą kiek turėjo pa farina ir puiku narna, sėdo in
labiau kad tas blogas isz kor vę. Nors, atmindami savo gera numecziau in deganezia krosui.
darydami 60 myliu ant ratuku automobiliu ir nuvažiavo ant
tu iszejo.
ir teisinga Kaziuką, nori jam ir
Svietin.es Isz'kilmes in San
REIKALINGA.
cziuožyiiiu.
— Mano pasakojimo kalti dabar tikėti, bet, kaipo tėvai,
Reikia atsimint kad norin'ts Francisca kad pasilinksmint ir
ninkas — kalbėjo Andrius — nerimsta, jiems kyla abejonių,
Itinginysta yra dideliu prasi gyventi linksmai. Davė nukareivis Kazys — jau antrus jiems norisi dalyka isztirti. Gal Du karpenderei ant farmos,
žengimu bet nėra nemažesniu kirpt sau trumpai plaukus, pa
metus tarnavo baterijoj. Buvo visi ju Kaziuko nusiskundimai, vienas kad galėtu prie pimento
už naudojima -savo spėkų be jo gal naujausia mada, pasirėdė
puikus ir tikrai pavyzdingas tai tik melagingi iszmislai, gal dirbt. Atsiszauk'damas raszyk
kios vertes o kuri neatnesza jo trumpoms szlebemš ir dabar
kareivis. Tiek nuoszirdus drau isztvirkimo darbas, jiems bai kiek senas, Ka moki dirbt ir
pasiliko “pilna burna” flaperkios naudos niekam.
gu tarpe, tiek sanžihingas tar su, kad lengvai jam patikėja ir kiek norėsi mokesties ant me
ka.
nyboj. Visada linksmas, paten jeigu tai neteisybe, ka jis raszo, nesio ir burda, kitaip negausi
kintas.
Brangus skaitytojai, kuriu
jie gali būti kalti jo nupuoli atsakyma. Darbas ant ilgo czePasiturinti jo tėvai nesigai mui ir nutarė tėvas pats atlan so žiema ir vasara. 'Taipgi rei
laikas jau pasibaigė, meldžia
lėdami siuntė .jam pinigu ir ne kyti sunu, paežiam patirti kas kalingi kiti du darbininkai iri
me kad neatbutihai atsilygin- Pagal laikraszcziu skelbimą
siskaitydami, kaip jie bus su pas ji dedasi ir nurimti nuo giria kirst medžiu ir supjaustumet su .skola. Sziadien iszda- isz Pekino; Kinu, tai ana diena
vartoti. O kam kareiviui reika baisiu mineziu. Gavės karo vy ty. Neklauskit kiek gausit mo
vinejimas laikraszczio kasz- vienam Budistu dvasiszkajam,
linga turėti daug pinigu? — riausybes leidimą važiuoti in kėt, raszykit ka galit dirbt ir
tuoja daug ir reikia užmokėti kada jis meldėsi prie didelio
net karszcziavosi pasakoda veikianeziaja armija ir sužino kiek norėsit gaut mokesties su
už viską nes ant bargo niekas medinio istovylo “Mieganczio
mas Andrius. — Jeigu pinigai jęs kurioj vietoj stovi dalis, ku bardu ant menesio. Katrie no
mums nieko neduoda. Laukė Buddos”, staigai tasai stovyrit kad asz atvažiuoezia atrams kantriai ir -siuntėme laisz- las sukrutėjo, atsistojo ir eme
Tony Plummer, isz Newport-Balboa, Calif., gromatneszis, lengvu budu ingijami, ypacz rioj Kaziukas tarnauja susiren
szykit
kaip ir kur galiu rast.
kelius su meldimu kad atsily vaikszcziot.
kuris pristato paczta del užmiestiniu gyventoju, ana diena nebūtinam reikalui, — tai jie gė ir iszvažiavo kelionėn.
gintu bet neaplaikeme jokios Apimtas didžiausia baime užtiko lizdą paukszcziu vienoje pacztineje dežeje ir dabar ne blogiems tikslams ir lengvai Viena diena Kazys,— vis pa Katrie netoli gyvenat praszau
žinios todėl busime priversti kunigas puolė ant keliu. Atgi žino ka su taja szeimyna daryti. Norints jeszko patarimu iszleidžiami. Valgi kareivis sakojo Andrius, — labai praisi- atvažiuot tai susigadysime:
A. Abraczinskas,
sulaikyti “Saule in laika 30 jusia Dieviszkas stovylas .pra knygoje bet ten nieko neparaszyta kad priglaust paukszczius gauna gera ir pakankamai, rū losze; taip pat visai prasilosze
dienu jeigu neaplaikysime jo dėjo ji ramint ir pasakojam jeigu juos kur surastu ir turi juos suszelpt, — apie pastogių bus ir apava taip pat. Rūky vienas jo kortu draugas, jiedu, R.F.D. No. 1, Catawissa, Pa.
mai? Pakanka algos nes dabar kaip nelaimes draugai, kaip
kios žinios nuo skolininku. Ži kad sziadieninis karas su Japo nieko ten neraszoma.
tabako (ir dar kokio!) galima tik ta diena abudu buvo skirti Gelbėk Savo
nome kad žmonelei pinigėliu nais neužilgio pasibaigs ir gy
11
Krutamieje
paveikslai
pigiai
gauti pas ūkininkas. O nakeziai vaikszczioti nuo savo
neturi bet yra tekiu kurie gali ventojai' bus linksmi ir gyvens
Akyvi
Trupinėki
taip
sziadien
prasiplatino
kad
Kazys peruke. Tad mano ma kaimo ligi kito kaimyninio kai
užsimokėti bet laukia, gal re- geriau ne kaip gyveno priesz
PLAUKUS
kožna
minuta
miestuosia
Pittsnymu, pasakysiu kad Kaziui mo patruliais. Nakti bevaikszdyste užmirsz apie skola. Ne kare.
U Kanada turi užtektinai burghe ir Eiladefijoj atsilanko be reikalo buvo siuneziama isz tinedami jiedu tarėsi kaip isz- KODĖL PLAUKAI KRINTA?
malonu mums visados klabyt Paskalas apie “stebuklą”
ergelio su savo girrioms, nes in juos 200 žmonių.
namu pinigai. Na, o prie gero eiti isz tos padėties in kuria Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
in jusu sžirdis ir priminėti apie greitai pasklydo po visas ap
apsisaugoti nuo nuplikimo?
ugnys
ir visoki vabalai padaro
U Amerikoniszki milijonie kiszeniaus atsirado, žinoma, del kortu pateko.
Užmokesti bet sziadien kožnas linkines ir dabar žmones plau
Prisiuskit varda ir adresa, meS
spiresi to, kas jam priguli.
kia isz .artimu ir tolimu skaliu Medes ant 8,400 pėdu medžiu. rei kas minuta paaukauju po Kaziui ir “prieteliu”. Tieji — Žinai Kazy, kas man atėjo prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.
neszdami dvasiszkajam aukas. H Kožna minuta Amerikas 27 dolerius ant suszialpimo “prieteliai” buvo kortu gar in galva? — po valandėlės tylė
412 W. BROADWAY
Netoli miesto Dunkirk, N. Y., — Biznis, daugiau nieko.
praleidžia po 50 doleriu ant daktariszkos žinystos, kad už bintojai, kurie visokiais budais jimo pratarė draugas.— Szituo
SOUTH BOSTON, MASS.
ėjo lenktynėms du automobilei
pataisimo ulycziu ir said-voku. laikyti gyventojus sveikus.
stengėsi ir Kaži savo pusėn pa- keliu dažnai važinėja spėkų-
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in kupeziaus pauksztinycze ir grafas pamate teplioriaus pui-1
mokino papūga tuos žodžius: ku darba, prasze, kad ir jo įsu-;
“Katriute, buk linksma! Ka nu tepliorystes iszmokintu. i
Viena karta grafas paklau- Į
triute, gera mergaite!”
Papūga girdėdama tuos žo- se teplioriaus: Kodėl pardavė'
papūga? O kada tas jam apie Į
' džius, tuojau iszmoko.
i>‘“
■-----I Toblyczia taip jam pasisekė viską paprasakojo, grafas net
ĮMSy
Stotos
Vienas labai geras tepliorius padaryti, jog kaip tik kupezius apsiverke.
Nevisados asz buvau tokiu
neteko paezios kuria labai my pamate, tai ne tik davė papū Ant rytojus tepliorius ĮSU
turtingu žmogum, kaip jus
k.
Katriuke likos pas grafa užs
I
FOR W
lėjo, liko jam tiktai duktė, vie ga, bet ir kletka.
sziadien mane matote.
Į >
praszyti
in sveczius ir meiliai
H;'& U t
Kaip tepliorius pasakė taip
nut i no palieka.
bW IK>OOmraOM
Teip atisakiau del keliolikos
Neturėdamas kitokio turto, ’ ir 'buvo žmones pas kupeziu isz likos primti, o kada papūga I
jaunu studentu, kuriuos mano
w«
m#®?/
i
kaip (ik amata rankose, netu-’visu pusiu kaip vanduo plau- pamate Katriuke, tai vos ne
glumus užprasze pas save ant
! rejo užtektinai pinigu, vienok ke ir už paukszczius brangiai truko rėkdama. Grafas ja pui In Edvardsville nesenei
vakarienes.
kiai apdovanojo ir prižadėjo
.kada tik koki savo ranku dar mokėjo.
pribuvau,
Vienas studentas kuris konia
josios
tėvui
duoti
duona
iki
Geras
tėvas
eme
papūga'
įsu
;
bo
daiktu
parduodavo,
ka
noTen pusėtinai Lietuviu
nieko nekalbėjo ta vakara, o
smerties.
Grafo
įsunus
pasto

kletka
ir
ėjo
namo,
o
eidamas
i
užtikau,
rint
del
dukteres
pirkdavo.
kaip isz jo apsiredimo supra
jęs
pilnu
metu,
su
Katriuke
ap

nuolatos
in
ja
tuos
žodžius
kai,
I Katriute, taip buvo jo dukTen yra žmonių gana davadnu,
tau, tai buvo vargingu tėvu
sivedė
ir
ilgus
metus
su
ja
bėjo.
i
I
terš
vardas,'
verta
buvo
tėvo
Ne pasmėlusiu vėjavaikiu,
vaikas. Po keliu miliutu tylė
Kada
parnesze
pastate
ant
i
gyveno.
I meiles: paklusni, meilu darbi
Kurie laikraszcziu neskaito,
jimo jisai atsiliepė:
stalo, tuo pradėjo kalbėti:
ninke,
žiurėjo
tėvui
in
akis
Po pakampes nesivaiko,
—• Ponas Brown, bukie
—
Katriuk,
ar
sveika?
Kakuom jam patarnauti.
In bažnyczia atsilanko,
teip malonus pasakyti, kokiu
triuk, buk linksma! Katriuk
Katriute
viena
kauta
labai
Po
karezemas besitranko,
budu pasilikai turtingu?
mergaite !
apsirgo, o tėvas labai apie ja gera
.
Per pede namines turėjo,
Nesitikėjau ižgirst tokio už
Sztai tukstanezei Angliszku jaunikaieziu kurie protesta- rūpinosi. Sėdėjo diena ir nak- Katriuke labai nusidyvyjo
Ba geras žmogelis padalinėjo,
klausimo, ir iszpradžiu ma
ir
prasįdžiaugo
ta
pamaezius
ir
voja
priesz
traukimą
ju
in
kariuomeniszka
tarnysta.
Tame
ti
prie
dukters
lovos
ir
karsztai
Tad gere ir dainavo,
niau, jog tai ne buvo mano rei
1368
metais
Kiniecziai
suki

proteste eme dalybas ne tik jauni vyrukai bet ir moteres ir prie Dievo meldėsi, idant jai iszgirdusi,
pradėjo
tuojau
i
Ir muzikantai atsirado,
kalas spaviedotis, kokiu budu
lę
nuverto paskutini Mongolu Kiti po stabas eidami liūliavo,
szokti
po
kambari
ir
juoktis
ko
•
teiktu
iszlaikyti
gyvasti.
Kat

merginos.
apteikiau asz savo turtą? Bet
imperatorių kuris juos valde
riute kelias dienas buvo kaip pirma
'
suvis po ligos nedarė.
Tai nuo vieno inspirit gavo,
pagalvojau kitaip, jog gal ma
knygutes, parasziau senukei numirusi; geriausi daktarai pa Nuo to laiko atgavo linksmy nuo to kai Kinija užkariavo Dūme namo net ausys lapsėjo.
gus,
idant
mane
paliktu,
nes
no apsakimas bus genui pamo
savo varda ir pravarde ir adre sakė kad nieko negelbes. Var- be ir dienos jai kaip vanduo Džcngis Kanas 1214 metais.
kinimu įdel tuju jaunu studen nutariau prigialbet senukei
Sostą užėmė nauja valdovu
su kur 'gyvenau. Senuke insi- gingas tėvas net isz proto ėjo. bego,
1
dabar jai namie nenuo
Ten kur apie Pittsburgh,
tu ateityje; sutikau ant prasz- galelis ant kitos puses ulyczios.
eile
vietiniu (Mingu) kurie lai
dejo
adresa
in
krepszi.
Dirstelėjau
ant
senukes
ir
pa

Tuom
laiku,
netikėtai,
po
ke]
Nesakysiu
miestelio varda,
bodu
ir
turėjo
su
kuom
pasi1
imo.
valde
iki
1644
metu.
Mingu
ke
Privažiavom prie josios gy lėta dienu pradėjo lyg biski kalbėti.
galvojau
sau:
Sztai
motina
sū

1
Mėgsta kendes merginos,
Ir viskas vela buvo
—■ .Gerai Jonai, pasakysiu,
dinastija buvo kultūringa ir
venimo. Atsisveikinau su se nudžiugo ir pasakė tėvui kad gerai.
naus
kuri
stovi
be
jokios
pa

;
Ir tai beveik visos,
kokiu budu asz dastojau savo
sumani,
turėjo
net
palinkimo
nuke
ir
įsugryžiau
namo.
Bu

jau pasveiks.
Už deszimtuka gali tuziną
Kelius menesius potam tep- 1
kurta. Žinokite, jog ne teip la gialbos ir gali jai patikti kokia
prie
meno.
Jiems
vieszpatauvau
linksmas,
jog
galėjau
pa

nelaime.
Atsiminiau
apie
sa

prisikalbinti,
Bet
pargryžimas
in
sveikata
1
liorius apsirgo. Katriuke vakbai senei, asz buvau labai var
jant
žydėjo
pramone
ir
litera

tarnauti
senukei
ir
jaueziausi
vo motina, ir žinau, jog ji mane
Kad ir in Rusija nusigabenti,
buvo labai ilgas. Mažiausiais tavo
1
tęva labai, stengėsi kaip ■
gingu žmogum.
tūrą.
Paskutiniajam
Mingu
ei

užganądylu:
Tėvas
užklausė
už
tai
laimintu,
jaigu
prigial

daiktelis szaltis arba taip kas galėdama
;
■Tai lyg butu negražu,
tėvui palengvinti,
.Visi labai ituom nusistebėjo
les Tsung-Gingui, valdant szamanes,
del
ko
teip
anksti
subetau
senukei.
Žodžiai
mano
Ir begėdės suvisu.
Katriutei
kenkė;
pirma
būda

taip
kaip
tėvas
del
jos.
Liga
ir prisiartino areziau prie ma
lyje
pradėjo
kilti
sumiszimai,
gryžau
namon?
Apsakiau
jam
tėvo
atėjo
man
ant
minties
:
Sū

Tame miestelyje yra kokis
vo linksma, greita ir darbiniu- ikad ir nebaisi, vienok ilgai tę
nes išgirsti mano iszpažinimo,
betvarke
ir
nesiskaitymas
su
visa
atsitikima,
isz
ko
labai
nu

neli,
bukie
visados
geru.
sportakas,
ke,
dabar
pasidarė
įsmutna,
lė

sęsi. Jau ir pinigu neteko.
o mano sūnūs su dideliu nusi
valdžia.
Plesziku
gaujos
iszaudžiugo
ir
labai
isz
manes
gėrė

Priėjau prie senukes, dalipsIszlaižytas versziukas,
ta ir jau niekam neverta.
Jau Katriuke pardavė savo
stebėjimu paklausei:
go
in
milžiniszka
kariuomene
josi.
Tas
atsitikimas
iszėjo
man
tejau
josios
rankos
ir
tariau:
Labai
galingu nusiduoda,
Tėvas norėdamas ja nura auskaras, laidrodeli ir viską,
— Tėvai, nežinojau, jog
didumo
pulkus
ir
tokois
drą

isz
minties
po
keliu
metu.
O tankei palicmonas su paika
minti pasakydavo visokias pa ka tik brangesnio turėjo, del
mets buvome kada nors vargin —■ Ar galiu tau motinėlių
sios,
kad
nei
pradėjo
vesti
ką

Viena
diena
dirbdamas
sM
saprigialbeti
gautis
ant
kitos
pu

jam užduoda.
sakas, rode jai visokius vaiz užmokėjimo gydytojui ir už
gi žmonis. Asz buvau tosios
rą
priesz
pati
imperatorių.
Isz
vo tėvu varsZtote, atėjo kokis dus, savo rankoms nutepliotus; maistus, bet ir to nebuvo gana
Ana diena in Yonkersa
nuomones, jog mes visados bu ses ulyczios?
tu
plesziku
atsirado
galingi
va

tai
ponas,
užklausė
mano
pra

Senuke dirstelėjo ant manės
užsukau,
pirkinėjo visokius daiktus, bet ir jau dabar Katriute nežinojo
vome turtingi.
dai.
Vietoje
tarp
saves
kariau

varde
ir
apreiszke,
jog
esmių
su
nusiszypsooimu.
Prisilenkė
Vyreli
apie
balių
dagirdau,
viskas ant nieko, Katriute vi- ka daryte.
_, hir. mielas sūneli, blukti
■
ti
už
virszybe,
jiedu
susitarė
.
impedžiu
palikto
jnp
.turtp.
Kuri tenaiEįetav.ėi iszkj^e, >
jai^u telpT^anei. AsžTąu nie
-sados-lm^-ftriliud-Hmr
—• Isz kur ežia imti pini pasidalinti imperija pusiau.Le- Ir didele revoliucija pakele,
mano
žodžiu.ką^K^amą:
■ - ■ l(. ’<• . - ...
1 L"
7 -L
kados neapsakiau ta ji atsitiki
, Tėvas jos buvo susirupines,
gu? — kalbėjo su verksmu in Tsze nuvyko su savo pulkais in Dauguma storas lupas gavo,
dėjo
man
skaityti:
“
Del
llenri—
■
Esmiųtruputi
kureze
ma. Tu niekados nežinojai kas
matydamas ja tokiame stone.
save, — jau nieko parduoti ne Honano provincija, plesze vis Mat, kuloku sunkei paragavo,
tai yra kentėti varga. Bet, sūneli, o akis manė gerai nema kio Brown, už praryta man Viena diena eme ja ant keliu
tariu, o tėvui reikia maisto.
ką ir degino. Imperatoriaus ka Galvas kaip aptūptas turėjo,
geradejysta keliolika metu ad- ir tarė:
klausyk mano apsakymo, o to. Ka kalbi?
Tame
prakalbėjo
papūga:
riuomene nebuvo gana 'tvirta
Ne ant stryto pasirodyt
tuOjaus dažinosi, kokiu bludu — Sakiau, ar norėtum gal, palieku jam sžimta tuks- — Mano brangus kūdiki,
— Tėvas geras yra, myliu su pleszikais kautis. Norėdami
taneziu
doleriu
!
”
Igž
džiaugs

idant
talu
prigialbetau
gautis
negalėjo.
asz pasilikau turtingu.
kad asz galecziau sužinoti kas
tęva;
Katriute gera mergaite. sunaikinti jo armija, imperato Daktarai gera pelną turėjo,
mo
konia
neapalpau.
Ne
paant kitos puses ulyczios. —
Buvo tai sekaneziai:
tave galėtu nuraminti, tuojau
Ir sztai ka Katriute pagalvojo riaus karo vadai iszgriove Žaidulius ka jiems susiuvinejo,
žinstamas
dadave:
“
Reikė
tau
Isztariau
žodžius
garsiau,
o
Keliolika metu atgal, kada
tau pirkczialu.
ir tarė:
tvenkinius Geltonoje upeje ma
Ir noteys ant vietos neiszsiasz buvau tavo meluosią, lan kiti isz manes pradėjo juoktis. žinot Henrike, jog senuke ne Ant tu žodžiu Katriutės akys
—
Dabar,
mano
miela
pa

nydami
sunaikinti,
prigirdyti
buvo
kurezia
ji
girdėjo
ka
tavo
stovejo,
kiausi in mokslą kaip ir tu, — Aczi'U tau gerais jauni
praszvito ir meiliai nusijuokusi
pūga,
esi
tu
man
gera
ir
myliu
pleszikus.
Pleszikai
pabėgo
in
Po baliui kaip agurkus turėjo,
bet mano teyai buvo vargingi kaiti. Butu man labai malo draugai kalbėjo ir kaip isz ta tarė:
tave,
bet
vienok
mano
tėvais
kalnus
o
paupyje
prigėrė
du
vos
juokėsi,
nes
norėjo
žinoti,
Kad ir buvo szuniszkai,
žmonis, o tėvas dirbo sunkei nu, idant man prigialbetum.
Mieliauses tetukai! Asz. pati yra geresnis kaip tu. Turėsi
milijonai
nekaltu
gyventoju.
ka
tu
ant
to
atsakysi.
Atsimo

Tai
paprastai Lietuviszkai.
prie statymo namui. Tėvas Padavė man sena savo krepszi,
gedžiuosi, jog jpo ilgos tokia
me
su
savim
atsiskirti,
jog
pats
Užvaldęs
Honan
provincija,
kėjo
ji
tau
už
tai
ir
jog
negalė
Daug senmergių prisiveisė,
mano buvo geru žmogum ir kuri paėmiau in viena ranka,
nelinksma pasidariau; vienok
Dievas
mato,
kad
pinigu
reikia
jai
ta
diena
matytį
cirkuso.
”
LeTsze
užpuolė
sostine
Pekiną.
Apie ka žino vyrai gerai,
lankei man inkalbedavo idant o islu! kita ipaemiad ja už rankos
rodosi man, kad turecziau pa
o
neturiu
isz
kur
imti.
Iszdavikas atidarė miesto var
Jos isz pradžių bujojo,
butau visados geru ir miela- ir gilukningai gavome ant ki — ‘Tai ir viskas, mano jau- pūga, kuri mokėtu kalbėti, ta
Katriute
eme
papūga,
kada
tus
ir
Le
užėmė
miestą.
Užpuo

nikaiezei.
Dabar
žinote
kokiu
Kiek
galėjo gere ir lėbavo,
szirdlngu. Viena diena asz su tos puses.
da bueziau linksma.
tėvas
miegojo
ir
nuėjo
pas
kup

lė ir imperatorių nusižudžiusi.
Sziadien ir vyrai szalinasi,
kelsis įsavo draugais pasiren- — Ar toli da turi eiti mo- budu pasilikau turtingu, o tai Tėvas nuėjo tuojau pas kup
eziu.
Tas
pamatęs
teplioriaus
Taip
mirė
paskutinis
Mingu
di

vis
per
pamokinimą
savo
my

Jau už merginas taip nė ėdasi,
giaū važiuoti ant cirkuso. Ka ton? — užklausiau senukes,
eziu, kuris visokius pauksz
dukterį
ir
sužinojęs,
kad
nori
nastijos
valdovas.
Imperato

limo
tėvelio,
kuris
m.ane
moki

Bet Dievulis ir jas aprūpino,
da stovėjome ant kampo ir nes norėjau ja nuvest lyg du
czius pardavinėjo. Tas turėjo
papūga
parduoti,
dve
jai
deriaus
generolas,
kuris
vadova

no idant butau geru ir manda jauna gražia' papūga su žalio
Vieta gera pagamino,
laukėme s try kario, kad sztai riu josios gyvenimo.
szimts
raudonųjų.
vo
kariuomenei
prie
Mandžu
gu.
Visus
pinigus
nesunaudo

Netrukus
klosztori pastatys,
paregėjau senukia, kuri jau ke —• O da toli sūneli, nes tm
mis ir raudonomis plunksno
liolika kartu bandė pereit ant riu važiuoti ant kariuko ant a- jau ant savo reikalu, neh pasta- mis. Pardavėjas tvirtino, kad Tepliorius neilgai turkus pa Totorijos rubežiau'S kreipėsi in Visas isz turgaus iszejuses ten
patalpys,
kitos puses ulyczios, bet visa nuo galo miesto. Del ko klau cziau puikia priglauda del senu ta labai iszmisli, ir gales gerai sveiko, o kada sužinojo, jog karingus Mandžus pagialbos.
žmonių, kuria matote stovi ant’ sznektei; bet norėjo būtinai Katriuke pardao papūga del Didele Mandžu kariuomene už
Bus tai geriausia-viela del
dos sugryždavo adgal, nes bi si?
ant
Pekino
ir
iszvijo
Le
su
ėjo
ano
kampo,
del
atminties
mano
visu,
jojo idant ja nepagautu veži — Maniau, jog butu gerai
deszimti auksinu. .
jo ligos, labai gailėjosi, vienok
jo
pleszikais.
Kada
pleszikai
geradejingos
senutes
NeužDel
meiles
užgesusiu.
mai ir karukai. Rankoje ture- tau prigialbet neszti taji sunku
Tepliorius, kuris per ta lai ir ne mažai dyvyjosi, jog Ka
mirszkite visados būti manda- ka, kada duktė sirgo, nieko ne triuke pardavusi papūga ne- buvo nugalėti Kiniecziai pra Tik nežinau ka su senais spor
ji dideli krepszi kuris man nu krepszi, nes tau per sunkus.
sze savo pagelbiniriku Mandžu
tais padarysiu,
davė labai surikus. Gailėjau — Butau talu labai dėkinga gais del senesniu, nes tas užsi uždirbo, isz,davo visus pinigus, liudejo.
apleisti
ju
szali.
Beit
ne
užėmė
Ir kur juos patalpysiu?
si suniukęs labai ir prakalbė už tai, paimsime sztai szita ka- moka, jaigu ne ant szio svieto, tiktai du raudonikius turėjo ir Ta papūga nupirko vienas
sostine
Pekiną,
atsisakė
ja
ati

tai
gal
ant
kito.
—
F-B.
Nekuriu
jau taip palūpy s
jau in viena isz savo draugu: ru'k, tai pribusiu namo greituos siūle. Vienok pardavikas grafas del įsavo 12 metu sūnaus
dreba,
“Vincai, ar ne butu gerai, kad cziari.
nei klausyti nenorėjo ir teplio- ir labai brangiai užmokėjo. duoti. Jie pasodino viena isz
savo
tarpo
Kinijos
imperato

Nusiskunst
negali
niekada,
prigialbetau senukei gautis ant Tame atėjo karukas sėdome
> rius ėjo įsu nieku namo.
Tas ponaitis negalėjo atsidyAnt veidu daug rįaukszliu,
kitos puses?”
abudu. Pasažieriai pradėjo
Einant namo, atėjo teplioriui I vyti, kad jo papūga nuolat rė riumi ir pradėjo užkariauti li
kusia
imperijos
dali.
Mandžai
Ant kuodynes randasi plauku
— Geriau tylėk ir eime ant szypsotis isz manos ir seno
t kas in minti, ir jis gryžo pas kė:
privertė
Kinieczius
skustis
sa

žilu,
karulio kuris jau ateina, o ne krepszio isz ko labai užsisarpardavika. Kada sugryžo, ap— Katriuk, ar sveika? Ka
vo
galvos
prieszakius
o
užpa

Ir no vieno virszugalvis
riislyk ten apie kokia sena bo matinau, bet neteminau ant ju
į sieme jam nupieszti toblyczia, triuke gera mergaite!
kalyje
supinti
savo
plaukus
in
prasikala,
ba, kuri ir be tavo pagialbos szando ir nutariari dalaikyti
5 katra turės būti prikalta laukei Visi norėjo sužinti, kas toji
kasa,
kaipo
ženklą
nusilenki

Tegul jie gauna gala.
Pereis ant kitos puses (ulyczios. savo prižadėjimo. Po keliu mi
| ties durimis, ant kurios bus nu per Katriuke, apie kuria papumo
Mandžams.
Nuo
to
insigyUžteminau kaip senuke dir- liutu, įsenuke manos užklauso:
teplioti gražiausi paukszcziai. ga nuolat kalbėjo. Nuėjo tatfelejo ant mano draugo ir nuė — Kaip tavo pravarde ma ISZI BANKA YRA NARYS 3 koki tik sviete randasi. O taip> da pas kupeziu ir paklausė: veno paprotis Kinijoje vyrams L. TRASKAUSKAS
Federal Reserve System g
neszioti kasas. Mandžu dinas LIETUVISZKAS GRABORIUS
jo kelis žingsnius toliau s nuo no sunau ir kur tu gyveni? Nes |
*
TEIPGI IR
| puikiai padarys, jog daugelii Kas toji butu per Katriute? tija valde iki 1912 metu. Ja nu
Sius. Paraudonavau isz sarma jaigu busiu kada szitoje ap
pas ji pritrauks. Kupezius su Kupezius apie viską papasako
s
Federal
Deposit
Insurances
vertus kilo naminiai karai ku
tos, jog mano draugas teip isz- linkinėje, tai noretau tave at
tiko ant to. Tepliorius gryžo jo ir davė Katriukės adresa.
Corporation
B linksmas ilamo, užsidarė savo Grafas nusidavė pas tepliorių, rie tęsiasi ir dabar. Atpasako
tee. Ne ėjau paskui savo lankyti ir padekavoti už tavo «
|
| kambaryje ir ėmėsi prie darbo. kad pamatyti ta gera Katriu jo
Arėjas Vitkauskas.
teaugtais, tiktai atsiminiau a- szirdinga patarnavima del se
Laidoja hunus numirėliu. Pasamdo
)ie mano itevo žodžius: “Buk nos moteries.
| Union National Bank | Stengėsi kaip galėdamas, ke. Ir isztikro ne tik ja gera
automobilius del laidotuvių, Krikzisados geru!”
Isz pradžių svarseziausi duot | Kampas Main ir Centre St. s idant patiktu kupeziui su dar pamate, bet ir jos gera szirdi.
U Francija parduoda kas Vestuviu ir kitokiams reikalams.
Apsvarcziau, ka turiu dary jiai savo pravarde ir adresa, | M AH ANO Y CITY, PA. B bu ir galutiu ta ka jo duktė gei Grafas paprasze jos tęva pas minuta brangiu žemeziugu už
Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Makanoy City
li? Paszaukiau in savo drau- bet iszipleszes lapeli isz savo
de. Kas dien teplorius eidavo save ir davė jam darba. Tada 1,500 franku.

Užmokestis už
Geradejysta

Anglijos Jaunikaiczei Nenori Kad Juos
Szauktu In Kariuomene
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Žinios Vietines
-■— Birželis - June.
— Nedelioj Szv. Traices.
— [Važiavo ir ėjo pekszti
žmones per Papuoszimo Kapu
diena, atlankyti savo mylimu o- j
sius kurie silsisi ant vietiniu
kapiniu. Buvo ju isz visur, ku
rie atvažiavo papuosztis kapus
laja diena. Malonu buvo matyt
kad vaikai neužmirszo kapu
savo tėvo, motinos, broliu ir seeucziu. Daugiausia mane su
graudino kada regėjau senute
su lazdute valkszcziojant po
(kapines, rodos ka tokio jeszkojo. Buvo tai motere apie 70 me
tu amžiaus^ atėjo ji pe'ksti ant
kapiniu, niekas jos neužklause
ar pailsus ar nuvargus — buvo
viena, gal apleista nuo visu.
Atėjo iszs'irinkti sau vieta pas
kutinio pasilsio..
— Praeita Subata likos suriszti mazgui moterystes Ona
Szadžiute, 1312 E. Market uly.,
su Jonu Hatira, isz Locust Val
ley, per kunigą Czesna. Vestu
ves atsibuvo pas tėvus jauni
kio.
•—■ Caradine Capone, 8 me
tu mergaite, 1237 E. South uly.,
likos sužeistas per automobiliu
kuri vare James Hillibush. Su
žeistąja tuojaus nuvežė in Lo
cust Mountain ligonbute nes
aplaike perskelta pakauszi, nu
laužta ranka ir sužeista ant vi
so kūno.
—- Vaistine palicija užklu
po ant loszeju Bingo, Lakeside
parke Nedelioje ir paliepė vi
siems iszsiskirstyt. Bingo buvo
losziamas per žmonis kurie isz
to dąro bizni o toki loszimai
yra uždrausti,
Isz Frackville, Pa.
— Antanas Kondradas, 236
S. Balliet uly., mirė namie Ne
dėlios vakara. Velionis buvo
senu gyventoju ir dirbo kasyk
lose. Paliko paczia Domicėlė,
tris dukteres, Adele Jurkonie.ne ir Ona Person, abi isz New
Yorko ir Violeta isz Harrisburgo kaipo ir tris anūkus. Prigu
lėjo prie vietines Lietuviu pa
rapijos.

St. Clair, Pa.— Nedelioj pra
sideda 40 valandų atlaidai Szv.
Kazimierio bažnyežioje ir užsi
baigė Utarninlko vakaro.

Paskutines Žinutes
■Milton, Pa. — Elzbieta Al
len, 62 metu, mire in valanda
laiko po mircziai savo sesutes,
Onos, 66 metu. Abi gyveno
drauge beveik per visa savo gy
vastį.
'Philadelphia, Pa. — Joseph
Joyce, 21 metu, apiplesze apie
30 piniginiu dežukiu isz bažnycžių in kurias žmones dėdavo
aukas del vargszu.

Clinton, Okla. — Mrs. Ida
Watson uždavė truciznos savo
penkiems vaikams bet tik vie
nas mire in trumpa laiko o ki
tus daktarai iszgialbejo nuo
mirties.
Mount Holly, Pa. — Kunigas
Robertas Driscoll, 27 metu, pri
gėrė upėlukyje Rancocos. Ku
nigas buvo inszventintas du
metąs adgail ir paėjo isz Sha
mokin, Pa.

Kingston, Pa. — Anglekasei
susitaikė su kompanija ir apie
1,000 anglėkasiu sugryžo prie
darbo. 'Tosios kasyklos buvo
sustoja per koki tai laika. _

MAHANOY CITY, PX/

NASTE:-

J skambinti valca. Asz paklau-| siblause, Askruostai paraudo. h
siau ar ji dainuoja.
— O ka beveikia tamstos sū— O, taip, — atsake ji. — Ar. žieduotinis?
padainuoti ?
Mano sužieduotinis?
j Susipažinau su ja ant laivo, — Meldžiu, —- paprasziau pakartojo jinai. — Asz su juokuomet važiavome Amerikon.1 asz.
imi seniai besu ejau. Ir žinote,
(PENNSYLVANIA STACIJA)
Oras buvo tyras ir ramus. Dan- Ji pertrauke skambinusi yal is visai ežia virto kitokiu, negu
’ gus atrodė .perdaug mėlynas ir, ca ir pati sau akompanuoda priesz važiuosiant Amerikon.
1 suliedamas savo spalva su
ma, nestipriu bet augsztu ir Kol gyveno Lietuvoj, tai buvo
.
S-PECIALISZKAS
TREINS
—
Eastern
Standard
Time
j žalsva jura, tvėrė tokiu varsų maloniu balseliu sudainavo se geras o dabar visai,kitokis..
Tikietas in
vaizda, kokiam didžiausias geten ir atgal Apleis MAHANOY CITY....................... 5:15 valanda ryte
niekszas!
; 1 ’
renada “Alsavo Naktis.”
Pribus
in
New
Yorka
(Pennsylvania
Stacija)
....
10:00
ryte
nijus-artistas
nepajiegtu
sudetiktai
Akys jos sužibėjo kersztu,
i rinti dažus. Musu laivas didGrįžtant apleis New Yorka (Pennsylvania Stacija) 9:25 vakare
krutinę praėjo kilnotis.... Asz
Praslinkus porai menesiu,
j vyriszkai skrode žalsvus banPasažieriai isz Mahanoy City pirkite tikietus nuo
asz
nuėjau pamatyti ka tik pri dar bandžiau su ja kai ka kal
| gu kalnus ir skubiai plauke,
konduktoriaus ant treino.
bėti bet mano kalba pas ja ne
buvusiu artistu vaidinimo.
'palikdamas
paskui
save
ilga
t
rado jokio atbalsio, žodžiai ne(Vaikai 5 iki 12 metu tik uiž puese prekes)
j baltu putu juosta. Asz iszejau Žmonių prisirinko daug ir
siriszo; pasakiau jar, jog skubi
Greiti ir tankus treinas isz Pennsylvania Stacijas TIESOK in
ant laivo pavirsziaus: nusibo visi atydžiai temijo in drama nuos su reikalais ir, atsisveiki
Iszkelmes vieta ant Long Island R. R. in 10 minutu, preke 10c.
do apaezioj su seniu gruzinu isz savo gimtos szalies. Po pir nęs, nuėjau.
Tikietus ir pilnas informacijas apie Svietine Iszkelme gausite ant bile
szaęh matuoti, kuris veik kiek mojo akto asz iszejau ir netikė
kokios Lehigh Valley Geležinkelio Stacijos arba nuo Division Passenger
viena karta mane apgalėjo. Už tai iszvydau ja. Su ja — jaunas
Agento, Wilkes-Barre, Pa. Matykite szita milžiniszka Svietine Iszkelme.
Po metu laiko vėl ja susiti
ėjus laivo pirmgalin, pama- szvariai apsiskutęs ir sulyg kau. Tai buvo vėlyba naktis. Ji
cziau prie stulpo berymanezia paskiausios mados apsirengęs važiavo gatvekariu. Vagonas
jauna mergina. Liesa, nelabai žmogus. Jis' žaidė pirsztais su buvo veik tuszczias. Naste sepuikios iszvaizdos bet turinti spindineziu ant jo isztemptos dėjo su kokiu tai pusgireziu ir
žydriai mėlynas dideles akis, krutinės laikrodėlio grandiniu. ja pusiau apsikabinusiu jūrei
kuriose matėsi viltingumas ir Rankos jo baltos, panages ru- viu. Jis jai ka tai sake o ji
kudikiszka nekaltybe. Jos akys žavos, pirsztai žiedais apmaus garsiai kvatojo. Ji buvo pasiatskyriam
kambarelije
pas
ra

buvo nukreiptos in toli kur tyti taip, kad daugelis in tai
Lenktyes Su Antims
biną, atlikdamas pakilta ir mėlynas dangaus horizontas net atyda atkreipė. Isz teisy puoszusi didele pilka skrybėlė
melsdamasis be paliovos. Ana siekia pilkai-žalsvas juru 'ban bes, man jo veidas nepatiko; ant kurios apkrauta daug viso
diena Izraelius mirė pas raki gas. Netikėtai užtemijusi ma jame matėsi daug nachalnumo, kiu kvietku, lengva mėlyna
na. Laidotuvėse ■dalyvavo a- ne, lyg ir nusigando, tarsi ma savotiszko bailumo ir neiszti- szlebe, nudažytais skruostais ir
lupomis. Jis iszžiura, jos elgi
pie tūkstantis žmonių, kurie nydama, kad asz girdėjau, pa -k i m ūmo.
masis atkreipė visu atyda. Dvi
laike Izraeliu už “Szventa tyriau jos tas ka tik svajotas
— O Naste! — nejucziomis
storules poniutes, kurios priesz
Pakutninka.”
mielas svajones. Bet urnai jos pratariau asz ir skubiai prie ja sėdėjo, temijo in ja su neapy
akys sužibėjo ir lyg dirbtina jos prisiartinau.
kanta ir nuolat kas-žin ka kuž
Apdovanotas Už Savo' szypsa pasirodė ant jos veido. Ji apsižvelgė, pažiurėjo in dėjo-.
Asz nusprendžiau ja užkal mane ir pažino:
«
»
•
Narsumą
—
Ak,
sveikas,
gyvas!
Kas
binti. Su prideriamu rimtumu
Neseniai man prisiėjo eiti
asz pavelgiau in jura, in mėly pas jus?
Bowery gatve — gatve “žmo
Atsakydamas in jos paklau- nių draugijos iszmatu,” kaip
na dangų ir prabilau:
syma, inžiurejau joje žymia kai kurie ja vadina. Tai buvo
—Stebėtina giedra.
— Taip, — atsake ji tokiu permaina. Ji buvo žymiai są- dvylikta valanda nakties.
tonu kad tarytum mudu jau se .menkejusi, akyse matėsi nubu Prie: vos spingsinezio žibin
niai esame pažinstamu. — Oras dimas. Nors isz veido atrodė tuvo stūksojo dvi apdriskusios,
labai puikus. Tacziaus asz jau linksma bet tas linksmumas sunykusios figūros — vyro, ir
norecziau kaip nors greieziau buvo dirbtinis, nenąturailis. Ji moters. Girdėjosi piktžodžiavi
supažindino mane su savo jau mai, blevyzgos ir. dykas, klai
pasiekti kraszta.
Szitos patogios lelijėles isz Arcadia, Calif., iszmokino szi— Ar galiu paklausti, kokion nikiu. Mes kalbėjome apie ma kus juokas. Antroj pusėj gat
žos svarbos.dalykus,. Po to. jis ves, ant kampo, matėsi grupe
tas anteles kaip eiti isz lenktynių su kitoms. Buvo tai metines
vieton tamsta važiuoji?
lenktynes o norints dvi isz ju laimėjo bet nieko ant to nepelni— Žinoma, — noriai ji atsa atsiprasze ir nuėjo atsigerti.
taipgi keistu figuru, isz kur
— Atleiskite man, Naste, —- girdėjosi silpnas dainos balsas.
jo tiktai ju locnininkes pasiėmė pinigus.
ke. — In New Yorka.
Po trumpo pasikalbėjimo su pratariau asz, — kaip matau, Prisiartinęs, iszvydau nusigė
tum!” Nesitikėjo, kad jo bai
žinojau jog ji važiuoja pas sa tai tamsta dar nevedusi?
rusią, apipleszytomis drapano
PRAKEIKĖ
—
Kol
kas,
dar
ne.
..
Tadas
sus prakeikimas taip greitai
vo mylimąjį.
mis, apkruvintu veidu, sedinsako jog mes apsivesime vė čzia ant žemės mptėriszke ir
PACZIA iszsipildys nes in kėlės dienas
— Mano Tadukas, — kalbė
liau ... Dabar dar jam nelei liūdnu, pusiau verkiąnęziu bal
po tam, kilo namuosia eksplojo
ji, žiūrėdama in mane savo
PO TAM GAILĖJOSI; UŽ zije, kurioje sudege jo pati ir
džia kai kurios darbo' šaulygos, su bąigianczia dainele “Val
didėlėmis mėlynomis akimis,—
PAKUTA NEPRAKALBĖJO ju du vaikai. Izraelius teip
Isz jos kalbos pastebėjau
• .
. .
Kongresas padovanojo me New Yorke dirba kokioj tai kad ji jau nesako “mano. Tadu tis:”
PER 25 METUS LYG PABAI persieme nelaime ir didėliu
iCaip
žvejys
drąsuolis,
žaisdali del pulkininko Arthur o F. garlaiviu rasztinej. Jis man ra-, kas.” Matomai, pas juos atsiti
GAI GYVENIMO.
nuliūdimą ir sanžines iszmetid'ams ir.juokaudams,
Anders kuris iszgialbejo kelio sze jog gerai uždirba ir kvietė ko kas nors nemalonaus.. ,
nejimu/kad nąejo ipas vietini
Orletsburg, Prusai., — Ana
lika savo vyru kada Japonai mane atvažiuoti. Vargszas, jis — Pas jus, Naste, invyko ko Pataikęs in uola, sufkule val
rabiną ant rodos, kaip turi attele:..
diena mirė czionais Izraelius
b omba r d av o
Ame r i k oin i s zka iszsiilgsta manes. Ten mudu kia tai atmaina. Matomai, pas
pakutavoti už teip baisu pra
Taip jis jauna siela sužeidė . .
Kassellman, turingas kupczius,
laiva “Panay” ant Yangtze apsivesime ir gyvensime... jus buvo nesmagumu...
keikimą savo paczios ’ Rabi
'
apgaudams.
Geras,
protingas
mano
Tadu

kuris per 25 metus neprakalbė
upes praeita meta. Admirolas
Pasakęs tuos žodžius,- jaunas jam pasakė, kad lupos ku
Sužeidė ant amžių jautrią ja
jo ne žodelio in nieką. Buvo
Greenslade prisegė jam medali kas.
cziau lyg ir ja užgavęs. Nastės
rios isztare teip baisius žodžius
szirdele!...
žinomas visiems kaipo “Tylin
ant krutinės.
Mudu ilgai kalbėjomės. Pri akys pasriuvo aszaromis ji tru
prakeikimo, turi dabar iki
tis Žydas.” Dvideszimts me
siminėme apie gimtąja szali, puti paraudo ir silpnu balsu ' Jos daina nutruko, ji ranka
smert tylėti ir neisztarti ne žo
nubraukė nuo sutepto veido
tu adgal, Izraelius baisiai su
Amerikoniszkos moterė apie svetima mums Amerika, pratarė:
delio.
Izraelius
priėmė
ta
bau

.
; .
les ir merginos kas minuta isz- apie tai, kaip naujoj szalyj gy j — Kam klausiate?.. Kam? aszaras ir baigė:
pyko ant savo paezios ir laike
sme
su
nusižeminimu.
Nuo
tos
tojo karszczio keike ja szaukduoda po 10 doleriu ant užlai vensime ir t.t. Laike musu pą- Palikim apie tai...
Sužeidė ant amžių jautriąja
damas: “O kad tu gyva sudeg dienos paliovė kalbėt ir gyveno kymo patogumo savo veideliu. sikalbejimo ji nuolatos minėjo Asz persitikrinau jogei ne ; - •
< • " szirdele.. ..
savo sužiedotini ir kiekviena klydau. Prasidėjo antras ak /•Kuomet gerai insižiureįjau
Norėjo Kad Jo Sūnelis Pamatytu Karalių Ir Karaliene
karta pridedama: “mano Ta tas. Sugry žo jos jaunikis ir mes tai pažinau kad ji — Nastd
dukas.” Ji tuos žodžius tarda iszsisikirsteme. Ta vakara asz
PARSIDUODA NAMAS
vo su dideliu pasitikėjimu, su jos daugiau nemaeziau.
, MAHANOY CTY, PA.
tokiu kudikiszku ir nekaltu at Po to susitikimo praslinko
virumu kad rodos ir matai ta net trys suvirszum metai.
Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė.
jo ir jos mylimos esybes laime, Karta, eidamas gatve, neti 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
lydinezia ju gyvenimą. Gir kėtai pamaeziau Naste skubiai Liėtuviszkos bažhyėzios. Par
dint jos nuoszirdžius ir szVel- ęinanezia ir staiga apsistojant siduoda pigiai. Kreipki ties in
nius žodžius apie Taduka, ne prie vieąos saldainiu kraątu- '“Saules” ofisą, Mahanoy Cit v.
noromis žmogus turi persista- ves. Asz priėjau prie jos. Isz- Pa. '
tyt, kad jis turi būti labai tei- syk ji in mane priemoniszkai
singas, geras, malonus ir pilnai nusiszypsojo ir mirktelėjo. Ve- C. F. RĖKLAITIS
vertas tos nekaltos mergaites, liau atydžiai in mane pažvelgė Mnhanojaui lastikimiaccia Graborila
Balsamuotoja* u
■su tomis didėlėmis dangiszko- ir pažinusi lyg ir susigėdo, už u Gabiausiai
Geriausia Ambulance —
mis akimis.
raudo.
ffC
patarnavimu • xi o j J)
■
apelinkeje.
Bile ko- Qc
Vėliau mudu nuėjome in sa — Kaip gyvuoji, Naste?
SC
kiam laike; dieną ar ^4
li ona. Žmonių ten buvo mažai; | — O, sveikas, sveikas! — al
naktį. Visada turi pilna pasirinkimą meta- 3^.
dauguma pasiliko ant virszaus1 sake ji nepatenkintu balsu. —
T * liszku ir kieto medžio T
ir gėrėjosi savotiszku dienos Isz syk nepažinau.
Grabu.
Laidoja nu- Į
gražumu. Kampe senis gruzi — Taip, asz ta patemijau.
mirelius pagal naujau- | ,
aia mada ir mokslą. I
nas su dideliu užsimastymu ir Kas gero?
intempimu losze szaehmatais — Gero? — nusistebėjo ji.—
Turiu paglalblninke
moterema. Prieinamos . .
su
pusėtinai
nutukusiu
Lenku
Norints Anglijos karaliszka porele buvo gerai saugojama nuo žiopliu, bet sziras tėvas
O, gero nieko nėra. Nesulau
prekes
persigavo per palicijos kordoną ir vaisko sargus kad jo sunelei galėtu geriau prisižiūrėti kurie dėjo visas pastangas kad kiau to, ko taip labai troszkau.
DU OFISAIi
karaliui ir karalienei ir ateityje sau juos gerai atsiminti. Tukstanczei žmonių sveikino kara apveikti neinveikiama prieszi- Viltis nei'szsipilde... ir. blo MAHANOY CITYjBlB W. Sprue M.
Bell Telefonu 149
liszka porele kuri buvo atvažiavus in Ottawa. Yra tai pirmutini karta kad Anglijos valdyto ninka.
giau...;
ji nerviszkąi su- TAMAQUA.
PA.. 439 Williag Streef
Ji sėdo -prie pianodr pradėjo gniaužesavekumszli,akys-apjas su paczia atsilankytu in Kanada ir Suvienytas Valstijas,
;__

Matykite jĮew Yorįo Svietine Iszkelme!
Specialiszka Ekskurcija in New Yorka

Nedelioj, 4 Juniaus

