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50 METAS
DIDŽIAUSIAS AlNGLISZ-i
KAS LAIVAS ATPLAU
KĖ IN AMERIKA.

Liv ipool, Anglija. — Nau
jausias ir didžiausias Angliszkas pasažierinis laivas “Korotania” randasi ant kelio in
New Yorka ir ketina atplaukti
szia sanvaite. Statymas tojo
karta atsitiko kad motere pa
sius artimo farmerio, pasiutisz- gimdytu suakmenijusi kūdiki nei ugnagesei ketino laikyti
PANĖRĖ IN VANDENI SU milžino prasidėjo 1937 mete.
paroda laike “Vėliavos Die
kai insimylejo in Grace Mar- ir tai motere kuri yra motina
71 ŽMONIMI IR DAUGIAU Talpina jisai savyje 1,500 panos” kaip tai buvo papratę da
gott, dukteri kaimyno. Geisda keturiu sveiku vaiku.
NEISZKILO; NĖRA VIL sažieriu ir daug visokio tavoryti kožna meta pagerbimui
ro. Padaro jis ant valandos 22
mas pasimatyt su patogia Gra Kūdikis, kuris gimė negyvas
TIES ISZGIALBEJIMO.
Amerikoniszkos vėliavos. No
marines mylės.
cija, vakare nusidavė prie lan iszrode kaip paprastas kūdikis
riais sztoruose buvo užtektinai
Paryžius, Francija. — Frango patykei kur gyveno jo myli tiktai buvo suakmenijusis vi
mažu vėliavų bet ju niekas ne
cuziszkas submarinas
“Phe- 2 KINIECZIAI NUŽUDYTI
ma. Žiūrėdamas in ja meilei vi duriuose, likos iszimtas per
*
pilko nes boikotavo. Del ko?
nix
”
su
71
žmonimis,
nuskendo
UŽ DAVIMA MAISTO
sai neužtemino ir nejuto kaip daktarus kurie moterei perpjo
Del to, kad visos vėliavos buvo
praeita
Petnyczia
artimoje
nemaloninga ranka Gracijos vė szona padarydami jai CesaANGLTKAMS.
padarytos Japonijoj ir Vokie
Saigon, Francuziszkoje Indotėvo prie jo slenka kaip kokia riszka operacija.
Tientsin, Kinai. — Isz prie
tijoj todėl ugnagesei nubalsa
Kinuose. Nelaimingas subma žasties blokados kdkia Japonai
kirmėlė. Tėvas su lazda užpuo Motina nieko nežinojo apie
vo kad laikyti paroda be veliarinas buvo 2,000 tonu sunku užvede, pritruko maisto. Keli
lė ant vaikino. Isz skausmo ir savo suakmenijusi kūdiki nes
vukiu. Ne vienos veliavukes
mo ir padirbtas 1930 mete, 302 Kinczikai sutiko pristatyt mai
sarmatos, nubėgės ant lauko, daktarai bijojo jai apie tai pranesirado su ženklu kad buvo
Kada apsaugojimo ministeris Sir John Anderson liepe pėdu ilgio ir turi 2,000 arkliniu sto del Angliszku gyventoju
sudėjo krūva sziaudu ir uždege neszti idant motina isz baimes
padirbtos Amerike.
padaryti pecziures po žeme in kurias laike orinio bombarda pajiegu motori. Kada panėrė bet likos susekti ir suszaudyti.
juos, pats krito ant ugnies ir nenumirtu. Daktarai jai pranevimo per eroplanus, gyventojai galėtu inlysti ir apsisaugoti po vandeniu, padaro deszimts Japonai daro krata kasdien ar
mirtinai apsidegino. Ligonbu- sze kad iszpjove jai dideli putSKAITYMAS CENTU UŽĖ
nuo nelaimes, gal užmirszo apie storule poniute Dobson isz mariniu myliu in valanda.
teje in kėlės valandas mirė meni isz szono. Suakmenijusi
nesiranda maistiniu kontra
MĖ JIEMS 3 DIENAS.
Submarinas
likos
nusiunstas
Londono
kuri
negalėjo
inlysti
in
tokia
apsauga
isz
priežasties
skausmuose.
kūdiki paėmė daktarai ant to
bandų mieste o katruos suran
limesnio daktariszko tyrinėji Whigham, Ga. — G. B. Tru- josios sunkenybes norints jai prie to prigialbinejo jos kaimy per valdžia sudrutint tenaitine da tai tuojaus suszaudo.
JEFFERSONO NIKELEI
lock ir jo motere per szeszis nai stumdami ja su galu lentos. Gal dabar ponas ministeris pa Francuziszka flota. Nėra vil
mo in ligonbute.
RANDASI BEGIJE.
metus czedino visus centus ko didins taisės vietas kad ir storulei galėtu in jas inlysti laike ties kad iszgelbeti nelaimingu SUOKALBIS NUŽUDYTI
Washington, D. C. —• Api- TEISINGAS KRIAUCZIUS kius tik aplankydavo ir patys bombardavimo.
kurie radosi viduryje nes
KARALIŲ KAROLIU.
ant
galo nežinojo kiek ju subegineja paskalas buk nauji ni
Francija neturi tokiu aparatu
TEISINGAI APDOVA
Bukaresztas, Rumunija. —
czedino. Ant galo nutarė per
kelei su paveikslu Jeffersono
UNIVERSITETO VYRAI UŽ kaip Suv. Valstijos turi, gial- Netikėtai czionais likos isztyriNOTAS.
skaityt kiek ju surinko ir pra JAPONAI PRISIUNTĖ
likos sulaikyti per valdžia bet
beti žmones isz paskandytu
DIRBA PO $46. ANT
neta suokalbis nužudyt kara
New
York.
—
Svecziuodadėjo skaityt. Skaitymas užėmė $400,000^000 AUKSE
valdžia tai užginezina ir sako
submarine.
MENESIO.
lių Karoliu, Rumunijos valdy
kad nauji nikelei yra begije. masis czionais ant Svietines jiems net tris dienas ir .ant ga
Yra tai treczias submarinas
Washington,
D.
C.
—
Val

toju. Palicija padare krata po
Sziame laike randasi ju begije Iszkilmes, Benjamin Schraph lo suskaite kad turi ju 135,000 JAPONAI PRISIUNTĖ IN džios mokslo bjuras surinko kuris nuskendo isz nežinomos
visa miestą surasdami daug
63,686,000. Keli szimtai milijo isz St. Louis nusiuntė pas arba 1,350 doleriu. Už tuos su- AMERIKA 400 MILLIJONU isz 31 universitetu 'žines kiek priežasties in laika vieno me
ginklu ir amunicijos kariszkonai nikeliu su Buffalo da ran kriaueziu siutą ant iszprosini- ezedytus centus sumanė nuke
DOLERIU AUKSE.
nesio: vienas Amerikos, antras
studentu,
užbaigia
kolegijas
ir
se kazarmese kaipo ir daugeli
dasi begije pakol iszdils visisz- mo, užmirszdamas iszimti isz liauti ant San Francisco Svie
Anglijos o dabar treczias
universitetus,
uždirba
in
pir

dinamitiniu
bombų. Daug žy
kiszeniaus 700 doleriu. Kriau- tines Parodos. Taip, centas
Washington, D. C. — Isz
kai isz bėgio.
Francijos.
mutinius
asztuonis
menesius
miu virszininkui likos aresztaczius peržiūrėdamas siutą už prie cento padaro dolerius.
priežasties pavojingo padėji
Valdžia daro rusta tyrinėji voti ir uždaryti kalėjimuose.
po
užbaigimui
mokslo.
Dažino
mo Japonijoj, tasai sklypas bu
NETIKĖTAS REGĖJIMAS tiko maszna su pinigais ir su
ta buk 99 procentas vyru ir mo mą isz kokios priežasties nau Badai po sklypą likos apszaukgražino
ja
locnininkui.
Kada
KELIONE PER ATLANTI- vo priverstas prisiunsti in
SUGRYŽUSIO ISZ DAR
terių nebuvo ant relifo. Ju mo jas submarinas neisžkilo in vir- ta kari'sžkos tiesos.
kriauezius užklausė kaip galė
Amerika 400 milijonu doleriu
KA SU EROPLANAIS
BO VYRO.
kestis arba uždarbis po asztuo- szu o pasinėrimui nes viskas
jo padaryt tokia klaida palik
aukse
ant
apsaugojimo.
PRASIDĖJO.
Binghampton, N. Y. — Ko
niu metu yra paprastai po 46 tarne laike radosi paredke.
ISZŽUDE VISUS MIESTO
damas kiszeniuje tiek pinigu,
Japonijoj
gyventojai
net
pa

Nekurie yra tosios nuomo
New
York.
—
Subatoje
iszlekis tai Juro Czizak, Slav okas,
dolerius
ant
menesio.
Persisky

VIRSZININKUS.
tai Schraph staezei atsake buk ke isz czionais pirmutinis pasa aukavo savo visus auksinius
nes kad svetim-žemiszki sznisugryžes nuo naktinio szipto,
rimai
tarp
ju
taipgi
yra
reti.
užmirszo apie pinigus ir tiek. žierinis eroplanas su 30 žmoni- papuoszus kad apmoeti nekupai darbuojasi kurie pagadina Meksiko Miestas. — Laikdirbdamas ant geležinkelio, ne
Universiteto
žmones
paeziuoTeisingas kriauezius aplaike mis, tarp tu yra keli laikrasz- rias kariszkas skolas.
maszinerija ir kada submari rasztis “Universal” skelbia
tikėtai užtiko savo lovoje drau
jasi
vėliau
ne
kaip
paprasti
dovanu szimtine už savo teisin cziu reporterei. Pasažierinis
nas paneria po vandeniu nega buk majoras miesto Konstanti
gą Andriu Szepczika, mieganti
jaunuolei
po
iszejimui
isz
mok

nas Castro isz San Marcos ir
gumą.
li daugiau iszkilti in virszu.
eroplanas turi 6,000 arkliniu BAISEI NUBAUDĖ UŽ LEN- slo.
malszei prie szono savo paeziuszeszi kiti miesto virszininkai
pajiegu. Pirmutinis nutūpimas DIMA PRIE SVETIMOS
les. Andrius pabudo bet ne nelikos nužudyti kada laike posė
MOTERES.
mislino apleisti sziltos lovos ir FARMERIS PRIRISZO ARK kelionėje bus Hortia, Azores
SUVALGO 250 ŽIOGELIU VOKIECZIAI GRAŽINA
di rotužeje. Buvo tai politikiszLIETUVIAMS TURTĄ.
gaspadinele. Gaspadorius pa LIUS PRIE VAGONO, AP saloje. Szita kelione yra tai pir Berea, Ohio. — Ana diena pa
ANT DIENOS.
ka žudinsta nes gyventojai
griebęs geležini pokeri, prispy TURĖJO DIDELE BLEDE. mutine kurioje iszleke pasa- licija aresztavojo Petra Kacz
Klaipeda.,—■ Jachtklubui ir
Lincoln,
Nebr.
—
Žmogus
miesto neapkentė burmistro ir
rė nepraszyta sveteli apleisti
Huntington, Ore. — Farme- žierei in Europa. Nedelioje ke marek ir jo motere kurie baisei kuris pertikrino palicija buk skautams gražinti laiveliai ir nekuriuos virszininkus kurie
lova, gerai ji apdaužydamas.
ris Bay Mattison atvažiavęs tina iszlekt in Lisbona, Portu sužeidė Martina Stawarz ku žiogelei (grasshoppers) yra turtas Jie insikurs Szvento- prispaudinejo gyventojus visoAnt szaulksmo kaimynu, at ant geležkelio stoties su veži galija, Panedelije in Francija, riam su žirklėms nukirpo ausis
joj. Lietuvos bankams Klaipė
keis budais'.
geru valgiu, ana diena parode
po
tam
namo.
ir
lytiszka
dali
kūno.
Badai
už
važiavo palicija kur kaltinin mu daržovių, pririszo arklius
jiems kad jis suvalgo kas die dos kraszte leista likviduotis
tai kad Martinas 'tanikei atsi
kas, prisisavintojas svetimos prie vagono manydamas kad
na po 250 žiogeliu. Yra tai žmo iki 1941 m. Lietūkiui gražina VOKIECZIAI PASLEPINEŽMOGUS
PRIRISZTAS
lankydavo
pas
Kaczmarekiene
lovos, užmokėjo bausmes 50 prie trūkio nesiranda lokomogus turintis apie 51 metus ir mos prekes ir kitas turtas.Klai- JE AUKSA KALNU OŠIA.
PRIE MEDŽIO IR
ir neduodavo jai ramybes, pri
doleriu ir gavo da prideczko — tivos o pats nuėjo kur ten su
nurija žiogelius cielus paskui pedos muzikos mokyklai nau Berlinas, Vok.,— Pagal apSUDEGINTAS.
kalbindamas ja ant paleistu
90 dienu in kalėjimą. Pacziule reikalu. Ant vežimo sėdėjo jo
iszgeria stiklą saldaus medaus. jieji vargonai taip pat atiduoti laikytas slaptas informacijas,
už perlaužyma prisiegos ir už motere ir du vaikai.
Fort Lee, N. J. — Žmones vystes bet motere jo neapkentė
Tvirtina jisai, jeigu pauksz- ir juos Lietuviai perveža in isz Berlino in svetimtautiszkus
svetimvyravima nuėjo ant 30 Inžinierius nežinodamas apie surado artimoje girraiteje pri- ir nutarė nubaust. Dabar Stacziai juos nurija ir yra užgana- Sziaulius, in kur perkele muzi laikraszczius, Vokiecziai yra
dienu in “kliosztoriu” ant pa- pririszima arkliu prie vagono, risZta žmogų prie medžio ge warza guli ligonbuteje ir kaip
dinti isz ju, tai kodėl žmogus kos mokykla.
dideleje baimėje kad laike ka
kutos o pats gaspadorius užmo paleido lokomotiva ir vagonas rai apdegusi. Matyt kad žmo rodos turės mirti nuo žaiduliu.
negali juos valgyti.
res eroplanai sunaikins ju ban
SENUTE ATSIKĖLĖ
kėjo tik 5 dolerius ir dabar pradėjo eiti, isz pradžių ne gus buvo pirma nužudytas,
kas todėl pradėjo iszvežti auk
GRABE
IR
ISZBARE
jeszko persiskyrimo nuo apga- greitai o arlklei taipgi turėjo po tam pririsztas prie medžio, MOTINA ISZGIALBEJO SŪ
SKLEPE MIRUSIO ŽMO
SZEIMININKUS. są isz banku in Alpu kalnus,
NELI ISZ SZULINIO.
vingos prisieigeles.
judintis isz vietos, isz pradžių aplaistytas gazolinu ir uždeg
GAUS SURASTA $18,755.
Berlinas, Vok.,— Gulėdama kur likos padarytos pecziures
žingsniu, vėliaus greieziau ir tas. Drapanos buvo nudegia Pittsburgh. — Kada Anele
Somersworth, N. H. — Skie grabe su ražanczium ir kry isz cimento ir plieno. In kėlės
PAŽENKLINO ŽYDUKĄ SU ant galo kiek inkabino. Veži nuo jo. Kas tai buvo per vienas Koziciene skalbė, nematant jai,
pe
mirusio Edvardo D. Dona žium rankose, naszle Laura dienas daugeli apginkluotu
LITARA “H”.
mas taip pradėjo trankytis per tai lyg sziol nedažinota.
jos trijų metu sūnelis nuvežliohue, biznieriaus, likos surasta Goben, 88 metu amžiaus senute, troku nuveže milijonus markiu
Baltimore, Md. — Melvin balkius geležkelio kad visos
jo prie szulinio, persi'svere ir
18,755 doleriai suvynioti in se kada ja bandė uždaryti grabe aukse in kalnus, bet kiek, tai
Bridge, 15 metu Žydukas, stu daržoves, motere ir vaikai isz- UŽVYDUS INDIJONAS PA inpuole in ji. Dukrele mate at
dentas isz Gwynn High School, puole o arklei su vežimu nu- SMAUGĖ SAVO MYLIMA. sitikima ir suriko: “Mamyte, nus laikraszczius da nuo 1915 ir lydėti in kapus, sztai staigai nepažymėta.
meto. Dalis pinigu buvo po 10 atsikėlė ji ir nustebinus vi
likos ana diena užkluptas per piszkejo beveik neszami oru. Balsam Lake, Wis. — Sam Juozukas inpuole in szulini.”
ir 100 auksinėms bumaszkomis. sus kurie buvo susirinkia’ ant 13 UŽMUSZTA — 20 SU
savo draugus kurie jam iszbre- Po tam užėjus lokomotivai ant Wakemeup, vedusis Indi jonas, Motina tuojau insileido in
že ant peežiu litara “ H, ” kaipo tilto, larklei sukiszo kojas in kuris pasmaugė savo mylima, szulini ir isz trauke mažiuleli Apie suradimą mirusio pini josios laidotuvių, eme dairytis ŽEISTA NELAIMĖJ ANT
gu apreiszke sudui mirusio ad ir visus iszbare kad ja norėjo
GELEŽINKELIO.
ženklą kad tai Hitlerio neprie tarpa balkiu tilto, parpuolė isz- kuri buvo jam iieisztikima, li kuris radosi 8 pėdu gilumo
vokatas. Surastus pinigus pri užkąst gyva. Senute mirė stai Dresden, Vok., — Trylika
telius. Kilo musztyne tarp stu silaužia kojas o vežimas užejas kos uždarytas kalėjime už ža vandenyje, pliauszkindamas su
deda prie 17,000 doleriu kurie gai, o gimines manydami kad žmonių likos uižmuszta, o dvidentu kurie pasiprieszino ant tilto susidaužė in szmotus. dinsią. Jo auka buvo Dollie Sa rankutėms ir tokiu budu užsi
radosi banke.
ji ant tikrųjų mirė, nesirūpino deszimbs sužeista, nelaimėje
priesz toki pasielgimą Ameri- Arklius reikėjo nuszauti o mo ros, taipgi jauna Indijonka. laikė ant virszunes vandens.
paszaukti daktara, kad užtvir ant geležinkelio arti miestelio
koniszkoje mokykloje o val terei ir vaikams turėjo pa- Sam buvo žinomas kaipo Kada motina isznesze ji in virdžia pradėjo tyrinėti ar isztik- szaukti daktara ir nuvežti in “mandagus Indijonas” bet tą szu, padare kaip ir kitos moti U Pasažierine lokomotiva tintu mirti senutes. Szeimyna Mittlegrund, Sudetlande. Eks
ruju randasi toje mokykloje ligonbute. Farmeris pasidarė ją diena iszgeres už daug “ug nos. .. eme ir apalpo. Po atsi- važiuojent kožna minuta in va gyvena kėlės mylės nuo miesto, presinis trūkis eidamas isz
pasėkėjai Hitlerio kurie taip sau didele blėde per savo heisz- ninio vandenio” užpyko ant gaivimui vela ėmėsi prie skal- landa sunaudoję 120 galonu apleistoje vietoje, ir toli nuo Pragos in Berlina nusirito nuo
begiu nuo pakalnes. , _ '
padare.
_
manuma nežinodamas ka daro. savo mylimos ir ja užsmaugė. 1 bimo. Narsi motina.
_ __ _
vandens kožna minuta.
i plento.
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Kariszki Žinunai Iszbando Nauja Orine Armota
mato kada esame jiems reika
Pasaka apie Auksine
lingi o kada aplaiko ta, ko gei
de, iszjuokia mus visokeis bu
Plunksna
dais.
,
Taip Algirdukas-sapnavo:
Turime suprasti kad pir PO ATKALBĖJIMUI RA-'
Žmones pyksta vieni ant ki miausia turime maustyti pa-! ŽANCZIAUS SUSIMUSZE.
Karta žuvi jis pagavo
tu. Kodėl?
juroje, lyg kad lydeka,
Alytaus
vals.,
Kaniuku
kai-.Į
tys apie save, apie musu gero
Žinome apie tai gana gerai. ve ir organizacijas, del visuo- me, jaunimą tūlas ūkininkas’
tik ji didele ir iszneka...
Nuo žmonių turime ikensti meniszko gero, vietoje būti pa- pakvietė ražaneziaus giedoti. į
Aplinkybe dar kita:
labai daug.
jis pagavo ja ranka...
stumdeleis del kitu. Privalome Po giesmių pavaiszinli skiiisteBet labai tanikei ir nekaltai imti pavyzdi nuo kitu tautu sli namo. Beeidami pradėjo
Kai tik trauke laukan žuvi,
kad net turime sau užduoti kurios mus nesuszelpineja po- ginezytis ir pagaliau mus-zti-s.
szi pajudino liežuvi
klausymą: “Isz kokios prie litikoje ne musu pramones. Jie i Antanui Aliuliui padare 4 žaizir praszneko, kaip Lietuvis:
žasties turime kensti ir už ka mus tik pa-niekineja o ne sU- das galvoj, o Stasi Aliuli smar
“Kam-gi tau, vaikuti, žuvys?!
mus persekioja kiti? Nekarta szelpineja.
Be
vandens man nesmagu, —
kiai lazdomis sumusze.
puse musu gyvenimo pereina Žiūrėkime ant Airisziu ar
gryžkime in ji abu! ’ ’
nuolatinėje kovoje su inprati- Vokiecziu, argi jie kada mus
Algirdukas pasvyravo
SUDEGE DU NAMAI IR
rnais ir budais žmonių kad ne įsuszelpineja? Ar szelpia musu
ir galvute palingavo,
MOTERIS.
karta ir kantrybes pritrūksta biznius, organizacijas ar kan
atsakydamas jai: “Taip!
Utehisžkiu dėmėsi atkreipė
— o bet turime /savo didžiau didatus ant politikiszku urė
Tik keliausiu ten asz kaip?!
pavojais sirenos kaukimas.
sius prieszus mylėti ir pildyti du? Ne! Airiszis bus Airisziu
Kaip be oro būti man,
Pasirodo, kad ugniagesiai bu
Dievo prisakyma: tl Mylėsi ar ir tik rūpinasi apie save ir ge
kai nugrimsiu asz dugnan?!”
vo sizaukiami Debeikių valscz.,
tinta savo, kaipo pats save,” o rove savo tautos.
Ta žuvis ir -sako vaikui:
Kalveliu kaimo kilusio gaisro
artimu yra ir visi musu nevi Palikime kitas tautas mal“
Lyg gryžimo tavo laikui
gesinti. Vėliau patirta, kad
donai nežiūrint kokio jis nebū szume, jos rūpinasi apie save o
nereikes taip daug tau oro —■
Kalveliu kaime sudego du na
tu tikėjimo. Sziadiėn' sunku mes laikykimės druczei, dirb
Ana diena likos iszbandyta nauja kariszka armota del -sunaikinimo eroplanu in Mas reikia tik turėti noro:
iszpildyt taji Dievo prisakyma kime del savo geroves ir pakė mai ir sėja moteris.
sachusetts Tekniszka Institutą Cambridge, Mass. Iszbandyime dalyvavo ka-riszkas ministeris to, kiek plaucziuose, gana!
nes yra tekiu ‘‘artimu” kurie limo tautos ir musu vardo o ta
Johnson kuris -sėdi prie armotos ir kiti žymus kariszki žinunai.
Ar sutinki?! Asz — tava!..
tave paskandytu szaukszte da busime guodoti per kitas
ŽIAURIOS PIEMENŲ
Ta isztarusi žuvyte
venimą kam pasakyti artimu
tokia
motina,
ne
mergina
...
vandens be jokios priež'asties, tautas ir aplaikysime politiko <
MUSZTYNES.
y
paėmė sparnais mažyti
Antakiai truputi krustelėjo žodžiu, matydama Tamstos ir ant savo nugaros
vien įtik kad tau vedasi ant je atsižymejima ir gausime ta
?
Mariampoles
apygardos
ir ji, rami kaip visuomet, atsa rimtumą ir domėjimąsi mano pasodino: tegul — jos!
svieto pasekmingi-au už ji.
ko panorėsime.
teismas nagrinėjo byla del vie Ja taip vadino. Pavardes ne ke :
gyvenimu, szi ta pasakysiu. J ura lyg staiga prairo,
no piemens užmuszimo. Perei žinau. Man paliktame laiszke ji
Vis
tiek netikėtai kada nors putos baltos tik pabiro —
—
Asz
ir
esu
motina!
Tams

Vai, tos mados, mados!
'Nemažai gyventojai persi ta rudeni Szilavoto vals., Skui- taip pat pasi-raszo “Edna”. O
mirsiu. Turiu sudarkyta savo ir vaikutis -ant žuvies
ta juk matai!..
Apie 35 metai adgal, kada ėmė atsitikimu kokis atsitiko
>
giu kaime buvo žiaurios pieme prieglaudoje ja tik “mis Ed — Taip, bet... •
szirdi
fiziszkai.
Suprasi
jau,
vyras užtemindavo moteriszke ana diena Anglijoj.
nų muisztynesi, per kurtas pie na” ir vadino. Pirma karta kai -Szia kažin kokios pastabos kaip ji kentėjo dvasiniai, pa plaukia isz savos szalies...
ar mergina nepritinka-ncziai Žadintojas ir žymus bandi
Kur vaikutis tik pažiūri,
muo P. Brūzga užmusze pieme aplankiau prieglauda, maloni reikalingumas mergaitėms nu versdama mane ligoniu...
pasirėdžiusia, buvo tai del ju tas James McClean likos nu
nį A. Vaicziuna, pramuszda- vedeja, iszgirdusi, kad esu Lie traukė musu kalba, kurios ne- Isz Lietuvos jauna atvykau susitinka vis po buri
baisei didelis ir akyvas regėji baustas mirczia per pakorimą.
mas jam galva iszautuvo kotu. tuvis žurnalistas, nudžiugda bedrysau pradėti tuo paežiu Amerikon iszvengti gedo-s. Per plaukiancziu margu žuvu,
mas — arba kad nors kojele Po pakorimui lavonas likos
traukianeziu isz keliu ju...
Teismas nubaudė piemeni ma, kad gali man padaryti ne budu.
jaunystes klaida turėjau kūdi Palaipsniui -szviesybe nyksta,
pamatydavo, tai del vyru buvo atiduotas in rankas daktaro
tikėta malonumą, pasakė:
Brūzga devyneis meneseis ka
“Mis Edna” rūpinosi, kaip ki, kuri nusmaugiau... Gan
“cudas” o da ne taip senei p-a- ant isztyrinejimo. Daktaras
lėjimo bet kadangi jis szeszis — Ooo! Pas mus dirba Lietu motina, ir visais, -su kuo jai dai apie tai priverto mane pa isz tamsos kai kur iszdygsta
licija didesniuose miestuose už paguldęs lavona ant stalo, iszmenesius jau įsėdėjo kalėjime vaite! Geriausia tarnautoja!.. tekdavo susidurti. Isz jos eina likti gimtąją -szali. Amerikoje žuvys su -szviesos -akim —
draudė rodyti visokius pusnuo ejo ant trumpo laiko in kita
■ — Mis Edna! — iszgirdau
(ir daryk ka su 'žuvim!)
iki teismo, tai jam beliko sėdė
mas
szvelnumais
nejuntamai
nurimau
tik
ežia,
prieglaudoje,
gius paveikslus moterių. Szia- kambari ir kada sugryžo, ne
vedėjos žodžius, kai in.rasztine
Žvaigždės plauko, daugiakojo
ti tik trys menesiai.
kuriame iszdir- kelios kojos užsimojo
dien laikraszcziuose galima mažai nusistebėjo matydamas
inejo baltai apsivilkusi senyva “papirkdavo” kiekvieno szir- darba gavus,
Turiu
pagialbininka
H
D V OFISAI:
di.
b-au trisdeszimts
metu. Už -savo
matyti pusnuoges ir nuogus “lavona” gulinti kuris sau ka
moteris.
moterems.
Prieinamos
JįSi vaika griebti, bet žuvis
MAHANOY
CITY;S16
W.
Spruc«
Mažai turėjo Edna iszeina- klaidaprekes
ir
žiaurumą a-sz norėjau kad parode jai ‘'‘akis”,
paveikslus moterių visokiuose toki murmpjo po nosia. Dakta
— Ar tamsta isz Lietuvos?!
Bell Telefonas 149
muju
dienu,
tai
retai
tegalėjau
atstoti
na-szlaicziams
motina.
TAMAQUA, P-A., 43» WiliiuB
Slnwr daugiakojis iszsįgandes
pavidaluose. Sziadiėn tas vis^ ras paliepė savo tarnui nieko NUSIŽUDĖ ŪKININKAS — nudžiugdama taip pat, pri
R«il
Telefoną*
ja
pamatyti.
Prisipažy-stu
—
,
,Edpa.
” smuko žygio nepabandęs..
P. PALISZKIS.
kės dingo nes dabar moterėles nekalbėti apie taji atsitikima
ėjusi tarė man ta maloni mote
vienam,
nesenai
atvykusiam
in
Man
pasidarė
geda,
kad
szi
pradėjo neszioti trumpas szle- ir paleido szuvi isz revolverio -Szakiu apskrity, Gelgaudisz- ris ir -sziltai -suspaudė mano
NAUJOS MIKALDOS Didelis vandens spaudimas!
bukes, vaikszczioti be panczia- tiesiog in kakta gulincziam.
kio apylinkėj tūla vakara pa ranka. — Asz jauna isz ten isz- naujaji pasauli, dažnai buvo gera moteris, būdama jau ne Ir žuvu daugybe imas,
noro pasijusti tokios atsilie- begyva
medžiaga, mane gyre, lyg kad popieris, plokszcziu,
ku ir rodytis ant ulycziu su 'Tarnas negalėjo užtylėti to sidarė sau gala Pajotijos kai važiavau...
KARALIENES
pažymėdama,
esą asz esu rim- isz pavirsziaus — invairiu.
pianezios
szirdies,
kaip
jos.
trumpomskelnaitems (shorts). jo atsitikimo ir apsakė apie tai mo ūkininkas Pranas PaliszPo tu žodžiu, lyg debesėlis
PRANASZYSTES
—A. V. Sziai ir dugnas. Mato laiva,
Todėl vyrai jau ne tiek siunta kitiems. Valdžia dagirdo apie’ kis. Velionis buvo valscziaus per siūbuojanti jaunu rugiu Bet nedrysai trukdyti jos
trumpu
.
poilsio
valandų,
ku

už nuogas fotografijas ir pa tai ir labai susijudino nes jeigu ir apskrities savivaldybių tary ma-szasta, per jos veidą -perbė
,,
Yra tai stebėtina knvgute nee jau sulužusi ir kreiva,
veikslus nes turi gyvus mode žmogus karta būna nubaustas bų narys, turėjo savo nuosava go kažin kas nežinomo, bet jau rios taip pat buvo -su vaikais. joje PAJIESZKOJIMAS.
bet
nugrimzdusiam
laive
randasi daug teisybes ir
‘tMis Edna” buvo mano minlius ant ulycziu.
ki
iszypsena
pralinksmino
lu

ūki,
kuri
gražiai
tvarkė
ligi
mirczia už žudinsta ir tasai addaug
atspėta Pau'likiene,
kas buvo Szviesa mato jis lange...
Kazimiera
cziu -dažna priežastis ir kartais jauAsz
Todėl vyrai jau apsiprato su gytu tai antru kartu už ta pati pat savo mirites. Su apylin pas ir ji tarė:
pranaszauta,
ir toliau®
pra- Czi-a žuvis staiga sustojo,
pajeszkau savo
sesers tos
Marijo
misle.
Mergina,
ar
moteris,
—
moteriszku pavidalu ir žino isz prasižengimą ji negalima baus kes žmonėmis velionis gyveno
sparneliu gražiai pamojo — '
— Eisime pažiūrėti mano
pildosi. pirmiau
Prisiuskite
nos Jomantienės,
gy
kartais vis iszkildavo klausy naszystes
ko jos sutvertos. Mato pusnuo ti. Skundas užvestas priesz geriausiuose santykiuose, ne vaikucziu...
25c.
per ir priplaukusi žuvis
veno stempomis
Chicago, Ill.o gausite
Isz Lietuvos
mas.
Tai
mano
pagadintas
bū

atidarė jai duris...
ges moteres ant ulycziu, laik daktara pasibaigė tuom kad vienam padedamas invairiuo-se
“Mano vaikucziu” ji tarė
paczta.
paeina isz Vingu parapijos ir
das.
Žurnalisto,
nosi
kai-szioŽiuri vaikas, sienos tyli,
raszcziuose, teatruose ir prie daktaras likos nubaustas ant reikaluos. Paskutiniame savo taip, kad kilo -noras pakiszti
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
miesto.
Po
tėvais
pravarde
janezio
būdas
...
MAHANOY CITY, PA.
Nieko nėra, toki gyli
pamario todėl didesne dalis vy dvideszimts metu kalėjimo.
raszte velionis rasze, kad nega galva po jos ranka, kad paglos
yra Ven-skaite. Turiu svarbu
ru visai neatkreipia atydos ant
lįs dirbti, sergąs keletą ligų, tytu. Akimirksniui pasidarė -Misle iszsiriszo greitai ir ne reikalą. Malonėkit -duot man tik apszvieczia įsu jėga
aukso plunksna amžina!
Jevines veisles..
Po visas Liėtuviszkas apy norėjo savo ūki pavesti savo gaila, k-ad asz jau vyras ir -ga tikėtai. Ana -diena gaunu 1-aisz- žinoti. Mano antra-szais yra:
Czi-a žuvis vežėja sako:
Žmogiszka gamta visados
gardas užėjo maiszyti apsive- giminaieziams (buvo bevaikis) liu lankyti —- apžiurinėti vai ka su anos prieglaudos voku.
Kazimiera
Paulikiene,
“Na, keliauti mum-s pakako!
stengėsi ir traukia prie slapty dimai tautu o ypatingai Lietu bet pati nesutiko-.
ku prieglauda, — toks buvo no Pirmiau Edna nekarta man ne
4726
S.
Princeton
Ave.,
Asz seniai jau -suradau
bių ir kada moteres laike už vei pradėjo pacziuotis su sve
ras augti i-sz naujo dar karta, buvo rasziusi, naudojosi treje
Chicago,
Ill.
(2
1.)
szita plunksna -szviesia tau!
dengtus savo unus tai del vyra timtautėms o Airiszes daugiau
turint szia moterį motina.
tą kartu telefonu. Laiszke ve
Iszsiv-ežk in -savo kraszta,
buvo stebėtinu daigiu ir pa- sia prisisavina musu jaunuo
Vaikucziai, berniukai ir mer dėja prasze mane -skubiai užei
NUOSTOLINGAS
GAISRAS
kurstinejo vyrus bet dabar, ka mene. Del ko? Ba Airiszes .susi
gaites, tiese in ja rankutes, ti in prieglauda.
C. F. RĖKLAITIS ji kiekviena tavo raszta
PAKRAŽANCZIO
Mcthanojaus
Isstikimiaccis Graboriat taip iszdailins ir nuszvies,
da moteres daugiau neužden prato kad ju cziutabakei yra
kaip daigai -siekia saules...
Kok-s buvo mano nustebimas
t: Gabiausia* Balcamuotojas tt
KLEBONIJOJ.
kad paskaiezius nuo szirdies
Asz, rodos, maeziau, kaip jos ir -staiga pajustas nuostolis,
gia savo kunu publicznai, tai tinginei ir tik stovi ant kampu
Geriausia Ambulance
kris bet koks sunkumas būvės,
sziadiėn niekas ant ju neat spjaudydami tabako siultis ar Pakražanczio klebono Kun. nuvargęs veidas virsta szvie- kai vedeja pirmais žodžiais
patarnavimas s e i o j
ji laisves — kaip laisvos žuvys!
apelinkeje.
Bile kokreipia atydos. — Laik fun! ba praleidžia laika pulruimiuo- Bičkaus sudegė daržine ir po įsia saule, kaip isz szirdies ap pradėjo kalba:
kiam laike; diena ar
Tu
raszytoju iszkilsi
naktį. Visada turi pil- jk
se o prie darbo nesiima todėl vienu stogu tvartai. Tvarte su link plinta jauki sziluma...
— Edna mire...
ir laukė ju neapvilsi:
— Tai mano visi tikri vaiku Toliau vedeja -szirdingai at
na pasirinkimą metaLabai tankei duodasi užte- renkasi sau Lietuviszkus vyru degė deszimts geru karvių,
iiszku
ir
kieto
medžio
Yf
plunksna
szi darbe padės,
cziai! — pasididžiuodama tarė pasakojo man, kokia buvo
Grabu.
Laidoja nu- lt
myt kaip mes su didžiausiu no kus kurie yra paczedus, darb- 6 arkliai ir apie 20 aviu, o -dar
ji — kaip mintys — vis žėrės!
mirelius pagal naujau- ||
“mis Edna,” kaip mylėjo ja
ru patarnaujame svetimiems ir szus ir žino kaip užsidirbti ant žinėj darbiniai vežimai, karie jišia
mada
ir
mokslą.
|į
Imk ta plunksna ir eiva,
— Edna! — -szauke jai vai naszlaicziai, kaip ji pamirszesame del ju labai mandagus, duonutes ir užlaikymo szeimy- tos ir kitokį ūkio padargai.
greitai oro bus -stoka
Gaisro nuostoliai gana -dideli. kucziai. Tik kita tarnautoja, davo savo vargus ir sielvartus.
suszelpdami ju visus norus ir nos.
tau, todėl ant nugaros
Ji sirgusi szirdies liga — nuo
paliepimus. Bet kur yra reika Juk tarp Lietuviszku rate Manoma, kad trobesi kas pa iszgirdau, kreipėsi in ja:
lipk
ir plunksnos amžinos
— Mis Edna!..
jos staiga ir mirė, taip pat kar
las suszelpti tautysta, tonais liu yra patogiu ir geru mergai- degė, nes gaisro mcJtu daržine
tu isz ranku neiszleisk!..
mus nerasi o kad ir reikia ka cziu bet nekurtos laukia kad ir tvartai isz vidaus puses bu Nebuvo abejojimo — ji ežia tais verkusi, kai kas priminda
Czia, 'skaitytojau, man leisk
da patarnauti del visuomenes pas jas atvažiuotu karalaicziai, vę užriszti, kad negalima bu buvo namu szirdi-s ir szviesa! vo jai jos -paezios vaikyste ir
nuo saves -pridėti žodi:
tai darome tai su didžiausiu ne biznierei, daktarai ir kiti ir tu iszgialbeti turto. Nuostolis Asz sekiau ja per eile invairiu Lietuva. Visa ka nustelbė ve
Kad nebūtu taip nuobodi
kloniotusi priesz jas ant keliu parapijai: jos trobesys, kuri kambariu ir visur ji buvo lau dėjos inteiktas man laiszkas.
noru.
pasaka, asz piesziau “spalva”,
Paimkime ant pavyzdies mu — už itai pasilieka senmergėms biedni parapijoms turės atsta kiama ir turėjo ka pasakyti ar Trumpas ir iszkalbus, jis ati
bet Algiuko puiki galva
gu draugiszkas Lietuviszkas ant visados o Airiszes paima tyti o klebonui, ju ūkio padar ba ko nors pažiūrėti. Atrodė, dengė man visa Edno-s paslap
rodo: vaikas jis gabus
organizacijas. Beveik kožnoje musu vyrukus isz po ju nosių. gai ir gyvuliai. Intarimas, kad -stebėtinų budu milžinisz- tį. Ten pat, prie vedėjos, klau
ir raszytoju jis bus!
kad padegta, kyla dar ir del ka szeimyna -spietėsi apie szia sydamasi jds žodžiu, paskubo
rasime visokiu prieszininku
—A. V.
to, kad klebonas -su keliais pa- būtyje.
mis akimis suradau szia gyve
kurie trukdo darba ir neturi
Vėliau, kai jau -dvejetą kartu nimo gilia istorija. Taip pat
laiko paszvensti del gero sa- IT Erancija pargabena isz rapijonimis buvo susipykęs,
PARSIDUODA NAMAS
užrubežiaus
po
60
tonu
anglies
su vienu dvarininku bylinėjosi buvome -su “mis Edna” iszej-a pasiraszydama trumpai “Ed
viszkiu bet kada -svetimtauMAHANOY CTY, PA.
del inžeidinejimu, su antru del in miesto sodus, asz insidrasi- na”, ji rasze man Lietuviszkai
cziai pareikalauja pagialbos kas minuta.
Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė,
tai Stoja su didžiausiu noru isz H Nazei Vokietijoj apskai turto palikimo bažnycziai ir nau jos paklausti, kai jo-s atsi — tipiszka Amerikiecziu ravestos
-drauge
dvi
mergaites
szysena, be nosiniu ir kitu
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
pildyt ju paliepimus kad 'tik tė buk Vokiecziai iszduoda ant teismo keliu k-elbonas laimėjęs
truputi
toliau
žaidė:
a|pie
7,000
litu,
o
nesenai
smar

ženklu:
Lietuviszkos
bažnyczios. Par
paperosu,
alaus
ir
kitokiu
smapasirodyt gerais ir jiems prisi—
Kodėl
tamsta
visi
vadina
siduoda pigiai. Kreipkities in
“Jaunas Plunksnos Veikė
laižyt, netemindami ant to, gunu kožna minuta po 20 tuks- kiai susipyko įsu vargonininku
“
mis
Edna?
”
Tamsta
atrodai
ir
ji
atleido.
jau! — Neturėjusi -per visa gy
“Saules” ofisą, Mahanoy City,
kad svetimieji tik tada mus tancziu markiu.

Kas Girdėt

ISZ LIETUVOS

“MIS EDNA”

1

"SAULE”

MAHANOV CITY. PA.

GYVENIMO SZAKNIS

Sztai ji pasirodė virsz kalve 1 ‘ Džen-szen ’ ’ Kinai laiko
Vokiszki Kareivei Apleidineja Iszpanija Po Karei
liu virtines ir apibėrė auksu vi- szventa -szaknimi; jeszkoti ja
sa gamta, kiekviena menka bū gali tik beginklis žmogus. JeszKINISZKA LEGENDA
tybe apdovanojo laimes spin k-a-nt sza'kni galima pasiimti induliais. Ir tada, lyg norėdami rarJkiai szakniaiiszkasti. Mais'Toli .toli, ten kame Didysis ' gaus sūnūs — jie jeszkojo gy
dar labiau pagerbti Didi Bud- tas imti griežtai draudžiama
Vandenynas -plauna Rusijos venimo -sZaltinio —
džen-' (Įa
suteikta laime, milijonai todėl visi, kurie eina szaknies
valdomos žemes krantas, auga szen” szahnies. Jau sunku bu
invairiu vabzdžiu pakilo in’jeszkoti, turi tiek privalgyti,
tamsus seni miszka'i, kurie sa vo eiti po deginaneziais saules! aukszti, tartum norėdami pa-! kad paskui nemirtu badu o jei-1
vo szeszelyj slepia didžius tur spinduliais, - iszdžiuvo ju lie- J Xkti Ji - Didi ir prijungė sa- gu kartais szaknies jeszkotojas
tus ir bauk'szczias paslaptis. žuviai ir gerkles ir sustingo ko-Lvo\J zirzimą
• •
• gamtos gies•
prie
vis tik nori labai valgyti tai jis'
Tiktai griausmas, laukinio jos, apie kurias nuolat apsivy- j m,es_ Klausydamas tos giesmes.
giesmes. i gaili suvalgyti savo ulas, t.y.,1
žvėries kaukimas arba vėjo niodavo vijokliai — augalai. Klausydamas tos giesmes Di- pusznis arba batus.
staugimas kartais pertraukia Norėtu jie pasilsėti ant minksz- dysis Budda siuntė vis daugiau
Kai visu skilviai buvo primilžinu galvojima... Bet nu tos žoles ir iszrukyti pypke bet ir daugiau, visa jura 'spindu-1 kimszti kiek tik galima, visas
tyla griausmas, nuszcziuva tai vadovas, senas Kinietis, vis ėjo liu... Užėjo karsztis...
I būrys pasidalino dvejetais ir'
gos gyventojo riksmas — ir vėl žingsnis po žingsnio, vis pir Neilgam pertrauke kelione, jie iszvaikszcziojo in i-nvairias
viskas nutyla ir paskenslta di myn. Ir tik tada, kada saule vienuoliktos paros yakara ke■ puses. Stovykloje liko tik se
dingoj ramybėj. Baugu ir jau nusileido už mėlynavusiu leiviai pasiekė savo tikslą.
nas Kinietis — vadovas, -ku
troszku pasidaro žmogui, pir tolumoje kalneliu, jis davė Gili 'dauba, esanti tarp dvie riam buvo patikėtas visas tur■
i ju kalveliu virtiniu, apaugusi. tas ir žmonių —szaknies jeszma karta patekusiam in taiga. ženklą sustoti.
Bet visikas/kas paslaptinga ir Keleiviai sutupe ir priisikim- szimtmete taigos giria, be pa-■ kotoju maistas.
baugu, vilioja žmogų, — taip ir szo-savo ilgas pypkes,
ne- baigos ėjo toliau; nedidelis kal- Van-liau-ho ir Liu nuėjo
taiga: pabuvojusi joje vėl trau ti ukus tabokos durnai, toki reti llu epelis, ūždamas, krito in sa- drauge; nusileidę nuo pakilios
Isztikruju yra nudžiugę szitie Vokiszki kareivei po 33 menesiu kares Franko karino
kia in save pažiūrėti, kas sle svecziai sziose vietose, paskli- vo vaga įr bego lygiai ii- grei- vietos, kame buvo ju būrio sto meneje. Sugryžta jie su mielu noru ir džiaugsmu in Vokietija pas savo mylimuosius. Dau
piasi jos tamsiu milžinu, taigos do dauboje.
giau kaip 6,000 Voki-szku kareiviu sėdo ant laivu kad iszplaukti in savo teviszkia.
dingdamas įdauboje, kaip vykla, jie greitai dingo tirsztoaugalu tankmėje. Ir pripranta Ilgai jie tylėjo, iki truputi įgz brangiu žaliu akmenų pada- je žolėjo.
prie taigos žmogus, kažin kas pasilsejo po tokios sunkios ke- Į rytame kilime
Jie ėjo plonu balsu dainuo
traukia ir sužavi atejuna.
liones ir iki kiekvienas pergal- Sztai ežia, greitomis padare dami apie pasaulio gražuma ir savo -gyvybes netrukus priver
Pripranta žmogus ir pamėg vojo savo slapcziausias mintis. sau palapines, ne vienos gy- apie visagalinczius dievus, 'su to juos atsikelti ir jie, vos vilk
sta -taiga — ir neiszleidžia ji jo Pirmias nutraukė tyla jau- vos būtybes nematomi, pradėjo karusius ji. Po kiek laiko abu dami kojas, nuėjo toliau. Kai
daugiau isz savo neinžengiamu nas Kinietis, vardu Van-hau- keleiviai ruosžtis savo didžius bicziuliai pasuko nuo daubos atėjo vakaras, abu keliautoju
rniszku ir vis vilioja in save gi lio, kuris prakalbino savo bi- noru,s pildyti. Užėjo naktis... upes in szali ir nuėjo in 'kalve sustojo nakvynei ir stengėsi
lyn. ..
cziuli vienmeti Liu, apie kažin Sunkaus kelio nuvarginti ko les, jeszkodami “džen-szeno.” prie laužo susiszildyti. Kupina
ka
įsu'sikaupusiai galvojusi. . heiviai greitai isztiese savo Dievai buvo palankus jau i'szgascziu naktis, praleista ne
Vargas nežinaneziam kelio
žmogui, inžen-gusiam in taiga, — Visa mano szirdimi myli- sziaudinius cziužinius menko- niems bicziuli-ams ir in vakara žinomoje vietoje, nesuteike biarba užlipusiam ant jos kalve mas Liu, apsidairyk. Ar ne- ,ge palapinėse, įsuivalge savo ry- kiekvienas ju jau turėjo bran icziuliams pastiprinimo. Ryta
liu : pasmaugia ji ta žmogų, ne- džiugina tave dievu mums duo- žiu ,davini ir užmigo; tiktai gia iszakni. Artinosi vakaras, džiaugsmas neilgam pripildė
iszleidžia, atitraukia nuo vos tas grožis? Žiūrėk, Ikai-p parau- Liu, kuri vis dar kankino sun- tamsesnis pasirodė žaliu žolių abiėju keliautoju iszirdis: jie
matomo takelio ir alkiu nukan donavo dangus nuo šaulely- įkus nujautimai, negailėjo už- kilimas ir -dar ryszkiau jame. pamate, kad rūkas isziek tiek
kina ‘ ‘piktybe” (smulkios mu džio, ir koki gražus irisai, nu- migti. Atsikėlęs nuo savo cziu- užsidegė raudonos lelijos.
praretėjo, pakilo iki puses kal
seles) numarina ir priverezia lenke savo melsvus žiedus in žinio, jis iszejo ant artimiau- Kada saule, nusiuntusi savo veliu ir atskleidė vaizda, bet
mirti-prie kokio nors upelio, upe. Ar -tavęs nevilioja tolimu sįog kalveles ir žiūrėdamas in 'paskutinius spindulius nutilu szi vieta buvo jiems nežinoma..
jeigu jam dar pakanka jegu kalveliu mėlynė ten, kur auga gzviesias žvaigždes susimastė, siai gamtai, -sukrito už kalve Norėdami kaip nors nusira
“džen-szen’ ? Pasakyk, kodėl p'riesz ji didingai osze taiga liu, tada tik bicziuliai pradėjo minti ir iszsigelbėti, jie eme
Rūteles mano, sziadien jums pagiedosiu apie Antanėli gripriszliaužti prie jo.
noreli, kuris -apsipacziavo su Airisziuite, kaip tai daugelis
Taip, puikios taigos kalveles tu taip nuliules ? Ir kas tave o gili dauba juodavo prie jo ko- jeszkoti sau vietos nakvynei vienas kitam prikaiszioti kad
isz musu Lietuviszku sakalėliu 'sziadien daro d paskui pra
kankina ?
jU; upes krioklys vienodai u'že ežia pat, prie upes, kad nenu negryžo prie upes ir dabar
ir miszkas, bet jie ir baisus.
keikia save kad buvo tokeis asilais ir davėsi save pasigaut
Tiktai 'drąsius ir stiprius isz- — Dievai teatsiunezia lai- 0 Up,e piauke in juoduojanezia tolti nuo laimingos vietos. Už- jiems /tenka klaidžioti antra
in Airiszinės slaista-s. Tik paklausykite:
leidžia taiga, gausiai apdova mes tavo szirdžiai, tepraeina daubos giluma. Eile nelygiu eja ant vienos isz kalveliu, jie diena. Netrukus priekaisztai
tavo
gyvenimas
taip
pat
lydantų
szviesi-am
danguje
rodo
nojus suvo. turtais. O tie turtai
padare sau isz 'krumu ir szaknu virto ginezu ir abu nusprendė
Gyveno sau bernužėlis, Biržuose, drūtas ir 'smarkufe,
'tolumoj yra uolėtu kalve- palapine.
didėli: daug sidabro ir aukso giai, 'kaip szio upelio vanduo,
jeszkoti kelia atgal skyrium.
Dvi mergužes
ji gunde kad su juom apsivedus,
0
■ , M
guli taigos gelmese ir upesę ir mielas Van-hau-ho! Mane kan- hįu vir'tine. Lengvas vėjelis pū Netrukus eme pusti lengvas Veltui Liu, kuris suprato kad
Bet Antanukui szirdis ne karta nealpdavo,
daug “džen-szenio” (vaistine kiną 'baisus nujautimas. Man įe įarp miszko milžinu ir dingo vėjelis ir nuo pietų rytu pa jiem abiem gresia neiszvengiaApie apsipacziavima visai ne nesapnavo.
szaknis — Gyvenimo -szaknis) rodos, kad negrysziu asz?dau- tankmėje, neszdamas su -savi- dvelkė dreme o paskui atsira ma mirtis, jeigu jie iszsiskirs,
Norints isz dvieju rateliu jam viena vis pirsze,
auga daubose tarp kalveliu. giau in gimtąją fanza (Kinie-| mį !SZVelnu žoles dvelkimą. do ir rūkas, kuris apgaubė vis tikino Van-hau-ho, kad jie abu
Bet Antanas nenorėjo Onutės ne Urszes,
Bet gauti tos dovanos galima ežiu namelis), neleis man die Szilta s'zviesi vasaros naktis ką ir užgesino rysžkias žvaigž žus, bet szi's neklause jo ir, at
Nenorėjo stoti prie altoriaus ne su viena,
'•
:
1
tik iszbadejus ir visai nusika vai iszeiti isz kalveliu ir turė liūliavo visa gamta.
des.
sistojas, nuėjo kalveliu linkui.
Pasiėmęs pundeli iszdume in Amerika.
. i ' .
siu asz ežia žūti!
mavus.
1
Bdt tik neužliuliavo ji Liu,
Drėgmė atsiradusi nuo ruko Su kartumo pripildyta szirdiIr laimingai pribuvo, kaip rasze Onutei,
--^Tesuziba tavo sieIa talP» aesidžtange ji® ja ir nerado sau neleido pasilsėti musu keliau mi Liu nuėjo prie upelio dau
Daug legendų ir padavimu
Bet įsugryžti nemisliha, kaip sake szirdutei,
tai-p
žuvies žvynai vidurdienio TaJn
yra apie taiga. Tie padavimai
tojams: -greitai ju rubai buvo bos, tikėdamasis juo nueiti prie
Apsigveno .ant burdo pas savo tautieti,
a-teiraduBi persunkti ruku ir juos pradėjo upes. Netrukus alkis, papras
daugiausia sukurti pirmųjų saules spinduliuose; nuvaryk ,Bainw
Buvo jam gerai prie gaspadineles sėdėti.
*
11 :
Miones
taigų gyventoju — žmonių sunkias mintis! Mus takia jame
tas paklydusio žmogaus bendrebulys krėsti.’
Antanas dirbo ant dienos o bosas ant nakties,
jam pa_ Dar toli buvo iki auszros ka dra-keleivis, pradėjo ji kan
Mongolu rases. Už visas gra turtai, o tu jau netekai vrlties,- dgoj h. <3abar
Tankei jis boso vieta užimdavo prie gaspadines,
•
žesnes yra legendos Kiniecziu, dievai juk laimina mus toli- mybes. Ar Bngrys2 j;s
da abu bicziuliai pakilo ir už kinti, Liu eme rinkti valgomas
Kada bosas apie Antano darbelius dažinojo,
kurie kadaise buvo dabartines mai kelionei. Jau deszimt sa» gimteios £anzos pastogen, Ar kure ugni: jie nutarė laukti ry szaknis, bet jos mažai jegu su
Tuoj'praszparta ant pecziu jam iszraszinejo.
s8n„0silllS te_ to, szildydamiesi prie laužo.
Rusijos Rytu Sibiro. Priema- hu praėjo o mus vis lydi tik pa, apkabius vsl
teikė nuvargusiam ir nera
Antanui buvo graudu bet turėjo mufytis,
rio Srities ir Prieamurio gy si-sekimai. Karnai drumsti sa- vus, gztai Ue JllansJroab [ku. Bet auszra, vos matoma pro miam keliautojui. Van-hau-ho,
Ir apie gaspadinele daugiau negalėjo fulytis,
vo ramybe?
riuos jis norėjo užduoti mirk- tirszta ruko uždanga, neatne- neapgalvotai pamėtės Liu, ti
ventojai.
Antanas nuo to laiko žadėjo gyvenimą permainyt,
Viena legenda arba padavi - Ne asz netikiu, kad dievai siMzittms žvai.gMeme> _ bet sze dienos. Saule ta diena nepa kėdamasi, kai rūkas iszsiskleis
Nutarė tuojaus kuogreicziausia apsiženyt.
jam atekymo. rodė savo auksiniu spinduliu o ir kad isz kalveliu virszuniu jis
mu apie Kinieczius .Van-hau- yra su mumis! Nors man labai ld.ailguB
O kad Angliszkai mokėjo sziek tiek jau zaunyt,
ho ir Liu — asz dabar jums pa skaudu manyti, bet, man rodos Tnom8t Liū ab}sedo ant kv(J_ rūkas, ir be to tirsztas, pasida sužinos krypti in stovykla,
Todėl prie Airiszes pradėjo ant tikrųjų runyt,
kad mus talkia vien skausmai, Lpįg^grtos žoles; ji pagavo nusi- rė dar tirsztesn-is ir nepraleido vaiksztinejo visa diena ir atė
pasakosiu.
Kytra Airisze pastate /slaista-s Antanukui,
1 •i '
linksmasis
Van-hau-ho.
minimas.
jus
vakarui
alkio
kankinamas
Pasivelaves keleivis, kuris
saules spinduliu. Pasilikti vie
Na ir pagavo del saves taji žiurlkuti.
!; ■ - T !
Turėjo nueit in korta ir ten fezliuba apturėjo,
i
eina per suszalusia taiga tarp
Ilgai bicziuliai kalbėjo apie Kaip szviesus vabzdys juoda toje ir laukti gero oro, nebuvo be jegu krito ant žoles. Kitos
dienos
rytas
buvo
toks
pat,
Jo draugai ir kaimynai Aritana iszjuokinejo,
Priemario Srities kalneliu, jui keliones tikslą bet vistik nakti, dingtelėjo jam mintis prasmes nes rūkas, sziadien at- '
ir praeitos. Liu ir Van’
Bet Antanas ain't to ne pyko ir nieko isz to nedarinejo, 1
aiszkiai girdi, kaip kažkoks miegas sumerkė ir jiems akis, gryžti atgal in tėvynė vienam, sirades, galėjo labai ilgai būti, kaip
hau-ho
suprato
kad
jiems
teks
Nes Airiszius mylėjo o Lietuvius paniekinėjo.
• .
pauksztis liūdnai ir ilgai szau Ryte, kaip tik iryfto iszviesa —bet szi mintis kaip atėjo, — dvi, tris dienas ir net dau- ■
mirti
bado
mirtimi.
..
Alkio
ir
Mikas
pirko
stubele
ir
mane
kad
viskas
eis
gerai,
giau
o
tada,
sugaiszines
tiek
:
kia: “Liu.” O jeigu keleivis iszblaszke nakties tamsa ir ry- taip pat greitai ir užgeso. Tai
Bet su Airisze kasdien vis nauji ergelei,
vėlai vakare eis per lyguma, tai nusidažė rausva spalva, vi- buvo neinvykdoma: ar-gi se- laiko, žmogus galėtum nesu- 1sanžines kankinamus bieziuliu'S
pagavo
nusiminimas.
Ir
Ka
Airisze jam kalba, visko gerai nesupranta,
‘■
tai iszgirs, kaip kitas pauksz sas 'būrys, paskubom pavalgęs nas Kinietis 'Chup-che nurodys spėti rasti įkelia ir badu numir- ‘
sztai,
tada
tarp
kalveliu
pasi

Visaip jam iszmisliheja, toji žalioji vanta.
j!
tis tiek pat liūdnai szaukia: ryžiu ir sziokiu tokiu szaknu, visus tuos takelius kuriais jis ti. Kaip tiktai nuszvito, abu bi
girdo
liūdnas
szaukimas:
Ir taip kas diena apie Antaną mažiau dabojo,
'. ;
“Van-h'au-lio,” ir to szauksmo iu-rias surinko ežia pat daubo- vede žmones in didžiausiu gam cziuliai nuėjo atgal, prisimin
“
Liu
”
;
isz
daubos
jam
atsilie

Kaip
koki
berną
stumdė
skūra
garbavojo,
dami
jiems
žinomas
vietas.
tos
paslapcziu
vieta?
O
be
to,
aidas ilgai teikia liūdinu min- e, nuėjo toliau.
Liepe ant naktinio szipto in mainas eiti,
, . 'l
Neribotas grožis buvo priesz ar-gi jis pats gali altmiriti kelia Drąsiai ir linksmai nuėjo Liu pė toks pat liūdnas “Van-haucziu keleiviui.
ho
”
.
Bet
deja!
Jie
nebegirdėjo
Antanas
turėjo
klausyti,
visai
jai
nesiprieszyti.
■
ir
Van-hau-ho,
tikėdami
esi
be
Sztai, ka sako mums toji le atejunu akis: dvelkimas geliu, atgal? Kada žvaigždes eme
sunkenybių
rasti
upe,
nuo
ku-j
vienas
kito
ir
kiekvienas
isz
ju
Kas nakti kaip mulas mainose angli lupo,
■vrisZtolines rasos apszlakszty- gesti ir dangus nuszvito, Liu
genda.
atsiminęs
savo
sena
bicziulysO Airisze sau pasirūpino tautieti pliklupi,
iĮ
Prie vienos isz tu daubu upiu, tu, jaudino keliautojus ir vilio nulipo nuo kalveles ir užmigo rios vakar nutolo. Bet sztai ko
te,
kuri
riszo
juos
abu,
dar
la

Antanas apie tai dagirdo ir vietoje in darba eiti,
jos jau pradėjo jiems skaudėti
būtent Sungari, ėjo Dangaus jo vis gilyn it gilyn i-n taiga, — neramiu miegu.
biau
nulindo.
..
Po
dvieju
die

Nutarė ta nakti po lova bobos pasislėpti.
>
' ■'
Imperijos (Kinijos) sunu bū raudonos graikszczios lelijos Miego deive užliūliavo jo liū nuo greito ėjimo o upes vis nie
nu
difevai
pasigailėjo
ju
:
paėmė
Pacziule
suuodė
kad
pavojus
prisiartina,
kur
nebuvo
matyti.
Baime
pir

rys isz 12 'žmonių. Ju žalvario ugnimi dege o žole buvo tar dėsi ir tada, kai keliones drau
ju sielas ir apgyvendino dvie
Su Airi'sziu užklupo taji Lietuviszka skatina,
, 'J
spalvo veidai ir nuogi iki juos tum isz brangaus akmens pa gai jau senai buvo atsikėlė ir ma karta pradėjo skverbtis in
juose
paukszcziuose.
Vienas
Gerai
jam
szonus
ir
galva
apdaužė,
>. ■ j
Van-liau-lio
siela
o
Liu
vėl
už

mens kūnai buvo deginami daryta; melsvi irisai iszskleide garbino kvepianti pasauli, Liu
pauksztis
gyvena
tarp
kalve

Per duris iszvare ir da ranka iszlauže,
savo maszastinius lapelius ir dar tebemiegojo. Nubudęs, jis puolė jo juodos mintys. Nueja
karsztos vidurdienio saules.
liu
ir
szaukia:
“
Liu
”
,
.kitas
Ant
ryt Airisze Antana pas skvajeri apskundė,
;'
Senai ėjo jie vos matomu ta kaip gražus paiszinys susibūrė j pajuto, kad miegas sustiprino dar kiek, abu bicziuliai sustojo
skraido
daubose
ir
liūdnai
Ir savo lėta vyra da in džela patupdė,
f
keliu, nežinia keno pramintu. ant upelio kranto ; jazminai ry- j ji, nusiminimas 'dingo jr diena ir .atsitūpė; kiekvienas buvo
szaukia
:
‘
‘
Van-hau-ho
’
’
.
Antanas
nekaltai
dabar
kalėjime
turi
sėdėti,
Daug kartu Saule kėlėsi virsz to saules spinduliuose skėtė sa pasirodė jam daug likk.,mesne. kupinas baimes.
Nuo ryto pradėjo Įmones Apsidairia aplink, jie supra Tai-gi tu paukszcziu liūdnus
Ir Airiszei kas menesi anjt maisto turi Siuntinėti.
kalveliu ir vėl slėpėsi už ju; vo szviesius lapelius ir skleidė
Sziadien Antanukas keikia savo duszia ir kuna, t
y
bet žalvariniai žmones vis ėjo svaiginanti kvapa. Visa staiga ruosžtis. P o ilgu apeiLn visi to kad ėjo ne tuo keliu kuriuo -szauksmus girdi pasivelines
Ir
siunczia
ant
Airiszes
bobos
perkūną,
’
?
keliautojas
taigoje
tarpe
kal

ėjo
vakar.
Rūkas
'nesiskleide
o
siekdami savo tikslo o ju tiks atgijo: kiekvienas lapelis, pradėjo valgyti; tai būvio pas
Iszverte
Kad davėsi taip puikiai žalia-blekiai prisigaus,
|
las buvo nueiti ten kur dar -ne kiėkviena szakute sveikino tsa- kutiniai pusrycziai priiesz ei stambiais laszais krito ant me veliu.
Ar
nebūt
buvę
geriau
Lietuvaite
už
paezia
gaut?
Į
nant
jeszkoti
brangia
-szaįkni.
—
Arėjas
Vitkauskas
džiu, krumu ir žoles. Baime už
buvo inženges ne vienais Dan- vo gy vybes -szaltini -7 saule.
-o--------------------
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"SIŪLE

Žinios Vietines

MAHANOY CITY, PA.

GERAS SARGAS

Meszkeriavimas Prasideda Nuo 22 d. Birželio

KAIP PALICIJANTAS ISZGYDE JAUNA PACZIULE
SENO DIEDO.

— Ketverge pirma diena va
saros. Yra tai meto ilgiausia
diena.

Catrone, Italija., — Nesmei
turtingas kupezius Marino Ca— Musu konsulmonas po
Janagro,
norint jau turėjo anas Juozas Aneereviezius ap'pie 70 metei, a;:>ipacziavo su
laike ana diena laiszka isz
jauna ir patogia mergina, kuri
Washingtono buk darbas pra-Į
I
daugiau geide jo turto ne kaip'
sides ant užbaigimo upeluko,
j meiles. Tekia porele, žinoma
ant East Market uly., be užvilįgyveno nesutikime. Jauna mokinimo kaipo ir kiti valdiszki
j
terele liūdėjo jaunesnio gyveniprojektai ir darbo bus del dau
įmo draugo, ir nekarta kerszino
gelio žmonių. Reikia pripažint/
I atėmimu sau gyvasties. Tula
kad musu konsulmonas, ponas
j diena vyras surado ja pusgyve
Aneereviezius, stengėsi dar-u.
ir daktarai vos ja atgaivino.
buotis ne tik del savo miesto
Bet tas nepridave jai noro gy
bet ir del savo tautieeziu del
venimo su senu vyru. Jauna
kuriu turi tikra broliszka jaus
pacziūle jau pasakė, kad atims
ta ir stengėsi jiems prigialbet
Meszkeriavimas oficialiszkai prasideda Suv. Vals., nuo 22 sau gyvastį ir su juom negy
visame kada reikalas to parei
kalauja. Ponas Aneereviezius Birželio-June, kada seni ir jauni gaudo -žuvytes ir turi isz vens. Vyras perimtas mirtina
taipgi prižadėjo pasirūpint to dideli sportą. Kiti turės gili ūki o daugelis bus nusiminė baime netekimo savo jaunos pa
kad automobilinis signolas ant nesnors persedes per visa diena prie upeluku bet neturės jo cziules, pasirūpino jauna spekampo Catawissa ir Mahanoy kio giliuko. Tieji, kurie nieko nepagaus nekurie nusipirks žu- cialiszka palicijanta, kurio už
vycziu nuo vaiku ir girsis kad jie patys pagavo.
duotis buvo sergėti duris jau
Ąve., butu vela pakabintas.
nos pacziules mieg-kambario
— Ponstva Jonai Paserpsidant neatimtu sau gyvasties.
Įkei ana diena apvaiksztinejo ISZ WILKES-BARRE
Kada kupezius nesulaukdamas
^avo 17-tas sukaktuves vedusio
atsikėlimo savo pacziules, noIR APLINKINES
(gyvenimo, drauge su savo vairints jau buvo gana vėlu, nuė
kuczeis Teresa, Jonu ir Rober — Jonas Lapinski isz mies MOTERE PAGIMDĖ
jo
pažiūrėt in mieg-kambari,
tu. Poni Paserps'kiene po te-r to, Juozas Vaisznora isz Ply
KŪDIKI
UPEJE.
ir ka ten paregėjo net nutirpo.
yais yadinosi Marijona Drab mouth ir Vladas Neviadomski,
Petworth,
Anglija.,
—
Dora
Sztai
jo jauna ir patogi paeziuisz Luzernes, likos uždaryti ka
stote,
lėjime už szaislerysta, aplanky Donaldson, nupuolė nuo tilto le radosi glebije jauno palici— Žmonelei turės nauja uV dami paszialpa nuo valdžios, in upe Seine, ir ten pagimdė janto. Kilo nesupratimas tarp
jsiemima rinkdami mėlynės uo nors jos nereikalavo. Negalė vandenyj kūdiki. Žmones maty kurio palicijantas gerai apdau
gas ant artimųjų kalnu, kurios dami užsistatyt 500 doleriu 'buvo nesezia. Žmonys maty žė sena vyra. Dabar Marino
jau isznoko. Tokiu budu nors kaucijos turėjo eit in kalėjimą. dami motere vandenyje, atbė turės sergėti pats savo jauna
lužsidirbs ant pragyvenimo ir
go jai in pagialba, isztraukda- pacziūle.
—
Jonas
Mikula,
23
metu
.užsimokėjimo skolų. Tukstanmi ant kranto ir nemažai nusi
cziai kvortų yra iszsiuncziama berankis likos uždarytas kalė stebėjo paregėdami moteres ANGLINE KOMPANIJA
isz czionais in didesnius mies jime už pavogimą automobi- glėbyje kūdiki. Žinoma kūdi PARDUODA SAVO ŽEME.
liaus. Sake jis sodžiui buk tai
tus.
kis tuojaus mirė, o motere li Bloomsburg, Pa., — Didele
padare isz nusiminimo kad ne
— Praeita Petnyczia poni turi rankos ir geide truputi kos nuvežta in ligonbute, kur angline kompanija Great An
sziadien kovoje su mirezia.
Zuzana, pati iszduotojaus pasilinksmint.
thracite Coal Co., parduoda sa
‘‘‘^ąules”, W. D. Bocžkausvo visa žeme susidedanti isz 56
NUSIŽUDĖ PRIE
ko iszfltoliavo in New Yoika
tukstancziu akeriu, kuri ran
New Philadelphia, Pa; —
ALTORIAUS.
palydėt savo dukrele Teofile Czionais atsibuvo susirinkimas
dasi Northumberland, Schuyl
Kaltenbach,
Tyrelius.
—
Baž[kuri iszktliavo in Bermuda ant delegatu Vardo Jėzaus draugo
kill ir Columbia pavietuosia,
vakacijos ir prie tos progos at ves, kurie pribuvo isz visu sza nyczioje Szv. Bernardo, ketino Randasi ten daug kietųjų ang
lankys Svietine Iszkelme. Pa liu pavieto, Saldžiausios Szir- atsibūti© vinczevone jaunos lių, bet isz priežasties sumažė
na Teofilę yra daraktorka pub- dies Jėzaus Lietu viszk oje sve poreles. Jaunavedžiai su svod- jimo anglinio biznio, yra pri
likineje mokykloje arti Fila tainėje. Kalbėjo žymus kalbė Finiu pulku atvažiavo in baž- versti žeme parduoti visa ar
nyczia, stojo prie altoriaus ir
delfijos.
tojai apie naudingumą tosios
dalimis. Matyt, kad kompani
laike kada kunigas ketino sudraugoves.
ja negali uždirbti pinigu, kad
■ —• Su gailesczia turime at
riszti jauna porele mazgu mo
sisveikint su vikaru kunigu Frackville, Pa. — Naujas ku terystes, pribėgo prie jaunikio iszmoketi szerininkams.
Kazimieru Rakausku kuris nigas, kuris nesenei likos in- isžbliszkusi mergina -su kūdi
perbuvo su mumis per du me sziventintas, likos paženklintas kiu, išzaukdama: “Žiūrėk vai
tus kaipo pagialbininkas pra- in czionaitine Lietuviszka pa keli, sztai tafe padla kuris yra Gelbėk Savo
baszcziui kunigui Czesnai. Ku rapija in pagialba del prabasz- tavo tėvu, kuris apleido mane
PLAUKUS
nigas Rakauskas likos perkel cziaus S. J. Norburto. Naujas ir tave!” Su tais žodžiais, isztas in Szv. Pranciszkaus para vikaras yra Kunigas Vincas J. trauke (peili ir pati nvisidure in
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
pija in Minersville o isz ten pri Vėžys. Szi parapija yra labai krutinę, puldama sukruvinta Kaip
panaikinti pleiskanas ir kaip
bus Kun. Salamonas Mažeika maža ir užlaikymas didelis bet prie altoriaus trepu. Nuotaka
apsisaugoti nuo nuplikimo?
in jo vieta. Good luck, father. vyskupas siunczia vikarus in apalpo ir sukrito prie nelai Prisiuskit varda ir adresa, mes

Isz Visu Szaliu

parapijas kad juos parapijo- mingos merginos, o jaunikis
nai užlaikytu, kas yra didele iszbego laukan, pribėgo prie
upes ir inszoko pasiskandysunkenybe.
damas. Kilo neiszpasakytas
Chicago, Ill., — Eidama in sumiszimas terp žmonių, kurie
kroma, įstaigai mirė Zofija Ur- isznesze sukruvinta mergina
žine nuo 3237 So. Parnell Ave., isz bažnyczios. Prie lavono
Btidgeporte. Priežastis mir rado revolveri. Matyt, kad su
—• Jurgis Pliczius, su sū
ties buvo szirdies liga.
vadžiota mergina ketino nunum, isz Wilkes-Barre, lankėsi
sžioje apielinkeje. Taipgi at —■ Palicija antru kartu a- szauti apgavinga jauniki.
lankė “Saules” ofisą nes p. reisztavojo Kazimiera Jusaiti, BAISI ŽUDINSTA SENUKU
Plyczius yra “Saules” skaity 38 metu, nuo 4829 N. Merri
BRAZILIJOJ.
mac uly., už (papildima apipletojas nuo daugelio metu.
Joazeirio, Brazilija, Piet. Aszimu. Likos pastatytas po
merika.
— Czion likos papildy
$1,000 kaucijos.
SHENANDOAH, PA. — B. Yonczius, 24 metu, ta baisi žudinsta ant poros
isz Cicero, likos aresztavotas senuku, Jokūbo ir Agotos
— Franas Burczykas, isz\,
| už greita važiavimu motorcik- Kravcziku. Priežastis žudinsBrbo'klyno ir Franas Janonis, lu. Jo draugas likos sužeistas tos buvo apipleszimas pinigu,
25 metu, isz miesto, likos aresz- kada pataikė in stulpą.
kokius -žadintojai tikėjosi pas
tavoti už užklupima ant Frano
juos surasti. Senukas turėjo
Urbono kada ji veže namo isz
Minneapolis, Minn. — Keli apie 72 metu, o jo motere 70
Lakeside.
žmones likos užmuszti ir kelio metu "amžiaus. Žudinsta pa
— Subatoje, anglinėje sky lika sužeista per smarkia vėtra pilde du Lenkai, kurie nesenei
lėje prie Turkey Run kalno, li kuri prapulto per miesteli Ano pribuvo -isz Lenkijos ir dirbo
kos užgriautas ant smert Juo ka, 20 myliu nuo czionais. Dau ant ukes. Senukas turėjo suzas Majauskas o jo draugas gelis namu likos iszversti per teszkinta galva, o motere per
Vincas Szimkus likos iszgial- vėtra.
pjauta gerkle. Žudintojai ne
betas gyvu po keliolikos valan
rado pinigu, api-plesze namus
dų sunkaus darbo per ju drau II Kinai iszsiunczia isz sa ir pabėgo bet surado juos ki
gus. Abuduvyrukai buvo neve vo sklypo po 30 tuzinu kiau- tam paviete ir uždare kalėji
dė.
L
sziniu kas minuta.
me.
>
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— Praeita Petnyczia kilo
Ugnis name Frano Buszkevicziaus ant McKinley ulyczios.
Kada ugnagesei atvažiavo, ra
do deganti sžienika kuri iszmete laukan ir buvo po viskam
bet baimes buvo užtektinai.

ė •

Nauji Iszradimai Del Žmogaus Naudojimo

Pirmutinis paveikslas mums perstoto triubele įsu kuria galima rūkyti paperosa kad
durnai neeitu žmogui in nosi. Viduryje matome naujo budo kringeli arba kaip juos Angliszkai vadina “doughnuts.” Yra taip iszkeptas kad turi rankena ir galima ji pamirkyt in kava
be pamirkymo pirsztu. Trecziam paveiksle matome mekaniszka arklį kuris nenumeta žmo
gų ir galima ji valdyti kaip kas nori, pasukdamas tam tikra szriuba.

veik visai alkiu n^atmerkdama.
Fotografui geriausias momen
tas!
Uolus fotografas, sztai, pa
quehanna Coal kompanija nu
Amerikoniszka novele.
gavo pati geriausia momenta,
tarė uždaryti savo kasyklas
Lytie, kurios randasi Miners — Na, jau ta dabar džiau spaus jau aparata. Bet kažin
ville, Pa. 'Tas iszmes apie 700. gias!. . —sako žmones, skaity kas eme staiga ir užlindo už fo
anglekasiu isz darbu. Kompa dami laikrasztyje žinia kad mi kuso. Gali visa nuotrauka su
trukdyti !..
nija sako kad neužsimoka jai re Mikutienes vyras.
Czia pasigirdo piktas balsas.
ilgiau dirbti taisės kasyklas Žinomą, žmones daugiau
Ne
balsas fotografo, darbo innes neturi isz ju pelno.
pikto kaip gero prikalba, bet,
karsztyje užmirszusio mandakita vertus, kaip sakoma, k-a guma ir valandos rimtumą, bet
Kingston, Pa. — Langliff
žmones kalba, ta prikalba...
balsas jos — naszles Mikutiekasyklos czionais vela bus ati
Taip dar Lietuvoje kaimiecziai nes:
darytos Julajaus menesije,
sakydavo apie busima Ikarą. O
— Pasitraukit! Ar nematot,
kaip iszsitare supredentas ka
kaip ten isztikruju buvo su Mi
kad
asz alpstu!..
syklų, Herbert Jones nes pakutiene, jai vienai žinoti!..
Ir iszsigandes žmogus paszorandavojo taisės kasyklas nuo
Graborius gauna insa'kymus
ko
in szali. Fotografas czektesenos kompanijos. Kasyklos kad viskas butu kuoiszkilminlejo aparata, viskas gerai isziszdirba daugiau kaip po 1,000
giau. Ir yra isz ko! Visa laika
ejo.
..
tonu anglių per diena.
žmogus dirbo, vaiku jiedu ne
Naszle greitai atgaivino, po
'Somerset, Pa. — Ant plento turėjo, pinigo liko. Be to, pik viso ko iszveže isz kapiniu. Iki
kuri stato valstija ir kuris tos žmonių kalbos ir paezia
namu jai skruostai ir blakstie
kasztuos 60 milijonu doleriu, naszle sieke.
nos visai susitvarkė...
kilo nesupratimas tarp darbi Laidotuvių diena prikviestu
Tiesa, po kaikurio laiko nasz
ninku ir beveik puse isz ju su automobiliu eile įse'ke paskui le isztekejo už to -paties vyro,
stojo įdirbti. Valstija iszszauke vežama karsta. Naszle, kaip ir kuri jau senai jai primetine-jo
40 vaistiniu palicijantu ant už dera tradicinei naszlei, verke žmonių liežuviai. Bet ar mažai
laikymo paredko ir užbėgti ir szluostesi raudonas blakstie
naszliu iszteka? O! jeigu ji tru
nas, net kartais pasikukeziodakruviniems maiszacziams.
puti ir artistiszkai verke ir al
Philadelphia. — Apie 2700 ma. Vis del to mirtis ne sporto po prie vyro kapo, tai ar nega
darbininku cukernese sustojo numeris! Iszgyvenus tiek metu lėjo tas būti žnjoniu liežuviu
dirbti isz priežasties streiko už su vyru, kaip jau ten besugy- užguitos moters veiksmas, 'tū
mokesti ir geresnes darbinin- venus, vis del to .gaila! O czia ris tikslą nors kiek save kitu
žmones taip loja... Prie duo
kiszkas sanlygas.
akyse pateisinti, kalbas. -nu
bes, kaip reikia, kaip laukia kreipti?!
Wilkes-Barre, Pa. — Schoo žmones, naszle negali sulaikyti
Sziaip, ar taip, autorius ežia
ley szaftaš, prigulintis prie garsiu savo raudu...
nieko nesako apie Mikutiene,
Pennsylvani j os
kompanijos,
—
O sztai kandidatas taip dabar jau kita pavarde.
vėla pradėjo dirbti szia sanvaite ir apie 350 darbininku ap- pat atvažiavo! — kalba bobos, Autoriaus pareiga atlikta —■
prisiusime daugiau informacijų.
rodydamos in vyro puse, kuris jis užfiksavo ta, kas invyko.”
ALEXANDER’S CO.
laike darbus. Tasai szaftas bu
412 W. BROADWAY
vo uždarytas beveik meta lai senai jau bobų liežuviais yra su
SOUTH BOSTON, MASS.
Mikutiene riszamas...
ko.
In szirdi, aiszku, žmogui ne- L. TRASKAUSKAS
ineisi. Graborius, prie viso ki LIETUVISZKAS GRABORIUS
Visa Szeimyna Joja Ant Vieno Arklio
to savo patarnavimo, turi dar
priedini darba. Naszles noru,
jis prie duobes atgabeno foto
grafą. Giminėms ir artimiems,
aiszku, bus liūdnai malonu tu Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
rėti paskutinio atsisveikinimo automobilius del laidotuvių, Krik- I
ir kitokiams reikalams.?
nuotrauka... Nufotografavęs i Vestuvių
Bell Telefono Numeras 78
karsta ir žmones, fotografas' 520 W. Centre St. Mąt.anoy City
priejas susznibžda Mikutienei.
Szi palinguoja galva.
— Galima pradėti!
Pasitaikius žmonių iszsiskyrimui ties duobe, fotografas
pasistato aparata, laukia. Mi
kutiene žvilgsi in aparato puse.
Staiga nauja srove aszaru ir
graudaus verksmo pasigirsta
SZI BANKA YRA NARYS j
prie duobes. Žmones mato rauFederal Reserve System į
danezia naszle. Fotografas ren
TEIPGI IR
giasi paskutiniam momentui...
Federal Deposit Insurance į
Nekantriai žiuri in Mikutiene,
Corporation
Kada szitie nyksztukai, kurie rodosi ant Svietines Isz- kad kas nesutrukdytu, kad nekelmes San Francisco, geidžia pa joki net ant arklio, tai visi užlystu už aparato...
užlipa ant “Brooklyn Supreme” arklio, kuris yra didžiausiu O Mikutiene pradėjo svirti... Union National Bank |
anit svieto ir sveria 3,270 svarus, yr,a jisai Belgiszkos veisles. Akys užmerktos, lupos truputi Kampas Main ir Centre St. S
MAH ANO Y CITY, PA. |
Kiek tik randasi nyksztuku tame ląiike tai visi užsėda ant praeziauptos, — alpsta... Tru
arklio kuris nejauezia jokios sunkenybes.
puti — truputi ji pasižiūri, be-

DARBO ŽINUTES NASZLE ALPSTA
PRIE KAPO
Wilkes-Barre, Pa. — Sus

