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let Amarilrne Pribuvo Ant Baisikelio VYRAS UŽ DAUG NUSIUNTĖ MYLIMAI Serga Vaiku Paralyžu
IbZ AmenKUS
i„ Amerika
VALGĖ
KRUVINA PEILI
PARDAVĖ SAVO
VYRA ■ TARNAITEI
(
IUŽ TŪKSTANTI DOLERIU.

Leestonia, Iowa — Mrs. Lil
lian Schrein pardavė savo vy
ra tarnaitei už tūkstanti dole
riu. Buvo tai visai pigei ir no
ringai pasirasze ant kontrakto
pardavimo. Vyras pats padėjo
pinigus ant stalo už save ir pa
siėmęs tarnaite už rankos, iszejo isz namo. Lillian nekarta
užtiko savo vyra meilingam
glėbyje su tarnaite ir ant galo
sumanė vyra parduoti ir nors
tokiu budu turėti sziokia tokia
nauda nes ir taip neturėjo jo
kios naudos isz vyro.

TURĖJO PERSISKIRT
SU JUOM.

New Yoik. — Isz priežasties
sziadienines brangenybes žmo
gus tiek negali valgyt kiek ki
tados, kaip tai buvo papratęs
valgyt Harry Hamilton, kuris
suvalgydavo 8 kiauszinius, pu
se svaro lasziniu, žuvi, keturis
puodukus kavos ir puse kepa
lėlio duonos o priek tam reikė
jo užmokėt randa ir iszmaityt
savo vaikus, todėl jo paeziule
užvede skunda ant persiskyri
mo nuo savo vyro, bijodama
kad ir ja su vaikais nesuėstu —
vyras svėrė 229 svarus.
Sudžia iszklauses moteres
priežasti, davė persiskyrimą su
pamokinimu del neprisotinto
vyro: “Žinai gerai kaipo ir
asz kad pragyvenimas sziam
laike yra labai brangus valgy
damas tiek daug kaip kokis
gyvulis ir mažai uždirbi, tavo
motere negali tau užganadint
kiek tu nori o ir mano ir kitos
moteres neduotu savo vyrams
tiek valgyt todėl duodu jai per
siskyrimą nuo tavęs.” — Ma
tyt kad New Yorke randasi iszmintingas sudžia.

INSMEIGTA IN SZIRDI.

Rochester, N. Y. — In Mas-’
sareliu narna atėjo vaikas ir
padavė ju dukterei Dona, 20
metu amžiaus, koki tai pakeli.
Kada mergina atidarė pakeli,
rado jame kokio tai gyvulio
kruvina szirdi o ■ per ja per
skrosta ilgas mėsinis peilis.
Prie peilio prisegta buvo se
kantis rasztelis: “Mylimoji,
tavo valanda jau artinasi; jei
gu neisztekesi už manes tai ta
vo szirdis. bus teipgi kaip szi
szirdis. Rengkis ant mirties.”
Vaikas kuris atnesze pakeli
tuojaus pabėgo. Merginos tėvai
labai tuom susirūpino ir inteike pakeli su szirdžia palicijai.
Mergina nežino ka's tai galėtu
būti kuris jai atsiuntė tokia
baisia atminti.
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50 METAS

Isz Visu Szaliu

BROLIS NUŽUDĖ
SAVO SESUTE

BAISI PABAIGA
GYVENIMO

PO TAM UŽKASĖ LAVONA
ANT LAUKO.

VAŽIAVO IN ARGENTINA;
PRALEIDO VISUS PINI
GUS, PASIKORĖ IR JO
LAVONA APGRIAUŽE
ŽIURKES.

Kolomea, Lenk.,—■ Dvylikos
metu Zofija, duktė Mykolo Bagano, dingo slaptingu budu
isz namu ir kada jos negalima
buvo surasti, praneszta apie
tai palicijai. Palicija padare
tirinejima ir patemino nepa
prasta pasielgimą vyriausio
sunaus Stepono, 22 metų, kuris
matydamas kad palicija eina
ant pastoges daryti krata, pa
balo kaip drobule ir baisiai
susimaisze. Ant pastoges už
tikta kruvinus pedsakius, ka
da užklausė Stepono ka tai
ženklina, Steponas pradėjo
visas drėbėt ir isz baimes ne
galėjo isztart ne žodelio. Ant
galo prispirtas per palicija,
prisipažino, kad nuvilko sesu
te ant pastoges ir tenais nužu
dė, po tam lavona ant lauko
užkasė. Del ko nužudė savo
sesute, tai nenori isžduoti prie
žasties. Steponas dabar sėdi
kalėjime, ir lauke nusprendimo
teismo.

Grodnas, Lenk.,— Martynas
Sitleris, neturėdamas giliukio
tėvynėje, nutarė iszkeiiauti in
Argentina. Jo motina nurasze laiszka pas savo broli, ku
ris buvo in tenais iszkeliaves
keli
metai atgal, kad siunezia
Peggy Allin, 25 metu mergi
savo sunu Martyna pas ji ir
na, isz Mayes, Kent, Anglijos,
ana diena atplaukė in New
Žymus beisbolininkas Lou meldžia kad brolis prisiunstu
Yorka, kuri ant baisikelio va
Gehrig, kuris losze bole su New pinigu ant keliones. Jos bro
žiavo per visa Anglija in Port
York Yankees, gal daugiau ne lis prisiuntė seserunui laiva
Talbot, Valija o isz ten sėdo
gales loszti beisbole isz prie korte ir inigu ant keliones su
NUŽUDĖ VAIKUS, ISŽDUant laivo in Montreal, Kanada
žasties apsirgimo ant vaiku prižadėjimu kad Martynui
RE PACZIAI AKIS IR
ir isz ten atvažiavo ant baisike
paralyžiaus. Sveikinasi jis su pasirūpins darba ir apie ji rū
PATS NUSIŽUDĖ.
DAVE
VYRUI
$1,000
KAD
lio in New Yorka ir pervažiuos
savo paczia kuri ji pasitiko ant pinsis. Martynas aplaike laisz
Benton, Miss. — Mikolas skersai Amerika po tam in
NUO JO ATSIKRATYT.
stoties kada atvažiavo isz li- ka įsu laivakorte ir pinigus, ir
Cummings, staigai netekes pro New Zealand ir Australija,
in trumpa laika nusidavė ant
Detroit, Mich. — Mrs. Edna goributes.
to, nuszove savo szesziu metu
geležinkelio stoties, o motina
Sabath, kuri apskundė savo
sūneli po tam parsimetes savo
vyra jeszkodama persiskyrimo INDEJO VARLES IN LOVA graudingai atsisveikino su sa
TĖVAS ISZEJO IN ST.
paczia ant grindų iszdure jai
nuo jo už bjauru pasielgimą su KAD ISZBANDYT VYRO vo šuneliu, sugryždama namo
LOUIS JESZKOTI DAR
akis su peiiuku ir ant galo pa
dideliam nuliudime. Nuo to
ja, apreiszke sudžiui kad jam
BO — VAIKAI MIRĖ.
KANTRYBE.
leido kulka sau in szirdi.
davė tūkstanti doleriu kad eitu
Olaghorn, Pa. — Fred Ber laiko praslinko septyni mene
Mornsvinburg, Wis. — Dvie
Nuo kada vyras sugryžo isz
sau po velniu ir daugiau jos ne- ger užvede teismą ant persi siai, motina neaplaike jokios BOMBA SUARDĖ KARCZEpamiszellu ligonbutes tankei ju mažu vaiku lavonai guli pas
ganubintu.
skyrimo nuo savo paezios pa žinios nuo brolio, kad Marty MA IR SUŽEIDO 15 ŽMONIŲ
b irdavosi su savo paczia ir graboriu o ju motina, suspaus ISZŽUDE VISA SZEIMYNA
Kada sudžia jos užklausė ar duodamas kaipo priežasti ne nas pribuvo pas ji. Motina ipa- Jeruzalemas., — Penkiolika
tankei. kers',.’no jai i s?, durti ta gailesezia nesulaukia savo
■ IR PADEGE N AM A.
teisybe kad jdš vyras bego pas dorumą savo paezios ir daka- rasze laiszka, klausdama kaip Arabu likos 'sužeisti išz kuriu
akis nes buvo tai patogi moto vyro kuris kėlės dienas adgal
Taylor, Mo. — Farmeris kui ja su peiliu ir kad isz pik kirno jam visame. Sudžiui ap šuneliui vedasi naujam skly keli mirs, kada bomba truko
re o jis buvo užvydus. Motete iszejo in St. Louis jeszkoti Charles Knott, jo pati ir du tumo pradėjo pjaustyt pa
sakė visokias szelmystes savo pe. Brolis su nusistebėjimu prie karezemos, kurioje buvo
darbo.
likos nuvežta in ligonbute.
vaikai likos nužudyti ir ju la veikslus ir kapoti rakandus ir pacziules kuri stengėsi iszban- davė atsakyma seserei kad susirinkia daugelis Arabu.VieTėvas nuo ilgo laiko radosi
vonai sudeginti deganeziam ji jam davė tūkstanti doleriu dyti kantrumą savo vyro. La Martynas da pas ji neatvažia nas Arabas likos nuszaut as arit
UŽFUNDINO SAVO DRAU be darbo bet priesz mirti vaiku
name arti czionais ant mažos kad paliautu siusti tai pasakė biausia už tai, kad jo pati dė vo. Ant galo Martyno din smert. Palicija aresztavojo 53
GAMS PASKUTINI SYKI. aplaike žine kad pribūtu in farmukes.
kad tai teisybe.
davo jam in lova varles. Mote gimas likos susektas sekan- maisztininkus. Konia kas die
St.
Louis
o
aplaikys
darba.
Chelton, Del. — Mires pavie
Palicija pradėjo sznipinet ir Sudžia jai pripažino po de re teisinosi kad ji tik geide isz- cziu budu: Vienas isz gyvento na kyla maiszacziai nes Žydai
to ligonbuteje ana diena, Mar Paskutinis centas buvo iszleis- ant galo aresztavojo ju sunu 18 szimts doleriu ant sanvaites bandyt kantrybe savo vyro to jų namo, nuejas in tvarta, pra negreitai pasiduos savo nevi
tinas Beck, 55 metu, paliko tes tas ant gyduolių sergantiems metu Szima, kuri uždare kalė ant užlaikymo ir vyras turi su dėl dėjo jam taisės bjaurybes dėjo ji czystyt, sztai tamsioje donams kurie geidžia Žydu ko
tamente tris szimtus doleriu vaikams. Badas žiurėjo in akis jime už taja bjauria žudinsta. gražinti moterei pinigus.
in lova. Sudžia paliepė porelei vietoje paregėjo kabanti žmo lonija.
ant savo szermenu. Už tuos pi nelaimingai szeimynelei ir da Negana kad visus nužudė bet
susitaikyt ir eiti namo o jeigu gaus lavona, nuo kurio buvo
nigus pareikalavo kad draugai du vaikai serga plaucziu liga. geisdamas užslėpti savo nelaba
BANKA PO DIVONAIS.
da karta taip pasielgines tai ja nugriaužta kone visas kūnais
ji palaidotu ir gerai pavieszin- 'Tėvas bandė jeszkoti laimes ki darba, padege narna. Priežas
per žiurkes. Praneszta apie
Reading, Pa. — Jake Stauf nubaus kalėjimu ant trijų me
JAPONAI BOMBARDAVO
tu visus tuos kurie dalyvaus jo tur ir peksezias nusidavė in to ties nepaduoda del ko papilde
tai palicijei, kurie pradėjo vi
nesiu.
fer,
farmerio,
mirė
pati
o
kad
AMERIKONISZKA
laidotuvėse. Gerymo niekas ne lima kelione su vilczia kad ras žudinsta.
rinėti
ir
manyti
kad
tai
buvo
pats nenorėjo gaspadoriauti,
MOKYKLA.
sigailėjo, tik tas arsziausia kad tenais gilinki. Jis nieko nežino
žudinsta, bet kada motina nuė
Paskutines
Žinutes
iszvažiavo
in
Allentown
jesz

Shanghai, Kinai.,— Japonai
Martinas negirdejo kada svete apie mirti savo vaikucziu.
jo pažiūrėti lavono, pažino ja
TĖVAS MIRE ISZ GAILES- koti kokio darbelio. Nutarė
bombardavo Amerikoniszka
lei linkėjo savo draugui “ant
TIES DEL VAIKU.
parduoti visus naminius ra Oil City, Pa. —Per eksplozi me savo dingusi sūneli. Vė mokykla Foochow, padaryda
sveikatos.”
PARASZE SAVO KRAUJU
Milwaukee, Wis. — Isz prie kandus kad tokiu budu aplai- ja daug nitroglycerine czionai liaus is'ztirine'ta, kad Martynas mi bledes ant 50 tukstaneziu
PASKUTINI ATSISVEI
žasties neturėjimo darbo ir pi kyt kelis dolerius ant keliones. tiniam magazine, kilo baisi eks praleido visus pinigus, tyczia doleriu. Ant giliuko niekas ne
KŪDIKIS GIMĖ BE RANKU.
KINIMĄ,
nigu ant iszmaitinimo savo tri Kada lupo karpetus nuo grin plozija kuri sukratė visa aplin sėdo in vagona, kad parodyti sirado, nes virszininkai tikėjo
Glassport, N. Y. — Mrs. Mar- Kansas City, Mo. — Jacob jų mažu šuneliu, tėvas, Mikolas dų, rado po jais asztuonis szim kine padarydama bledes ant motinai, kad ant tikrųjų iszva- si užklupimo nuo Japonu ir
žiuoja in Argentina jeszkoti
garieta Ribbenthrop,' 30 metu, Rastuskey, kurio palicija jesz- Jendrek, iszveže juos in prie tus doleriu. Nudžiugo Jakis $20,000.
prasiszalino in laika.
Reading, Pa. — Ilenrikis giliukio. Sulaukės nakties,
ana diena pagimdė ligonbuteje kojo per kelis metus už dirbi glauda del apleistu vaiku. Ka nes jo paeziule buvo labai skukūdiki vyriszkos veisles kuris mą neteisingu pinigu, mirė ana da vaikus atidavė in rankas pi ir neduodavo jam ne skati Metmayer mirė czionaitineje gryžo namo, nuėjo in tvarta
neturėjo ranku bet sziaip yra diena czionaitiniam kalėjime. dažiuretojaus, taip jam pasi kėli ant praleidimo- ir norints vargszu prieglaudoje, turėda ir ten pasikorė o žiurkes per ta
KANKINIMAS MOTERES,
drūtas ir sveikas o visas sudė Szmoteliu stiklo, pamirkytu darė gaila kad vargszas sukri gailesi netekimo pacziules bet mas 108 metus, kuris buvo gi laika turėjo ka esti.
KURI MYLĖJO GUZUTE.
jimas kūno yra normaliszkas in savo krauja, parasze jis savo to negyvas prie vaiku kojų. sako kad dabar nors turės už męs Lenkijoj ir pribuvo in
PENKI
VAIKAI
UŽTROSZkaip ir kitu vaiku bet tuomi paskutini testamenta ir atsi Mikolo motere randasi pami- ka nusipirkti drapanų ir taba Amerika 57 metus adgal.
' Czenstakavas, Lenk.,—Czio
KO ANT SMERT.
nuo kitu skiresi kad neturi ran sveikinimą in savo motina, po szeliu prieglaudoje jau keturi ko ir iszgers kelis stiklus už Pottsville, Pa. — Mrs. Pearl
nais atsibuvo teismas Felikso
ku. Daktarai tvirtina buk ma tam perpjovė ranku gyslas ir metai ir pats negalėjo prižiūrė duszia savo paezedžios moterė Chappel likos paženklinta per Vroclavas, Lenk., — Arti Grochovskio, už žveriszka pa
žulėlis kada paaugs, gales mire in trumpa laika.
ti vaiku.
les.
gubernatorių kaipo pirmutinis mam kaimelyje atsitiko baisi sielgimą su savo motere. Vy
naudoti kojas, taip kaip kiti Sargas kaliniu, inejas in jo
skvajeris Brandonville Schuyl nelaime, penki vaikai likos iuž- ras teisinosi tuom, kad kada
naudoja rankas.
troszkinti per gaza, turinti nuo iszeidavo in darba, buvo pri
kambarėli, rado laiszkeli ku
kill paviete.
“
VARGSZE
”
PALIKO
SUPLAKĖ
SAVO
MOTINA
vieno iki deiszimts metu am verstas savo girtuokle paczia
riame liepe inteikti jo kuna
Camden,
N.
J.
—
Barnis
už
$22,778
TURTO.
10,000,000 ŽMONIŲ JAU AT daktarui ant moksliszko tyri
ANT SMERT.
žiaus. Ta diena ūkininkas I. prirakyti prie didelios kalados
pinigus
davede
Tamosziu
SwisLANKĖ SVIETINE
Rompala su savo paczia iszva medžio su lenciūgu, kad ji ne
nėjimo nes palaidojimas daug Philadelphia, Pa, — Kada Hollywood, Calif. — Camp
sler,
38
metu,
subadyt
savo
pa

PARODA.
žiavo in miestą su reikalais, galėtu apleisti grinezia ir bėgti
kasztuotu motinai. Tarp kito po mireziai Miss Mary Seitz bell McDonald 25 metu studen
czia
Frane
38
sykius
su
žirklė

palikdami vaikus uždarytus in karezema arba pas kūmutes.
New York. — Svietine paro ko parasze: “Nors tiek lai bū administratorius padare krata tas, likos suimtas per palicija
mis. Vyras negalėjo nukenst grinezioje. Kada tėvai sugry
da, laikoma czionais, pritraukė na naudingas mano kūnas”, o jos mažam kambarėlyje, nesiti už nužudymą savo motinos ku
Su paczia pasielgdavo gana
bobiszku
szunpoteriu.
žo namo apie treczia valanda gerai, niekados ja nemuszdavo
jau deszimts milijonu žmon'iu. in motina rasze: “Likie sveika, kėjo kad suras koki turtą nes ri buvo kitados krutamuju pa
Deszimt-milijonine ypata buvo mano brangi motinėlė, melskis kožnas senmerge laike už var- veikslu aktorka. Sūnelis prisi- Fertile, Minn. — Henry L. nakties ir negalėdami ineiti in tik 'buvo priverktas taip da
tai pana Adelina Kruse, kuri už mane, kovojau priesz pa ginga senuke. Administrato pažino buk motina suplakė ant Gaylord, 83 metu senukas, ad viduri, iszmusze langa ir pa lyti, kad 'ja atpratyt nuo gelaimėjo dovana szirnta doleriu. gunda, ligas ir negiliuki, ant rius užtiko pinigais apie du smert su plaktuku kada toji vokatas, pasiliko tėvu sūnelio, juto tuojaus gaza grinezioje. ryino ir lakstymo pas kūmutes.
Yra tai didelis atsilankymas galo nubodo man gyvenimas ir tukstanezius doleriu ir visokiu miegojo o kada jo užklausta del kuri jam pagimdė jo 40 metu Ineja in vidų, rado penkis už- Sudas Feliksą paliuosavo nuo
žmonių bet ne taip kaip inkure- sėdėjimas kalėjime, todėl ati bondu ir szeru vertes ant 22,- ko taip padare tai atsake buk amžiaus paeziule. Yra tai jo troszkusius vaikus nuo angli bausmes, nes jame neiszrado
mu sau gyvastį. Atleiskie ma 778 doleriu. Senmerge rinko motina visados ant jo bardavo- 18-tas kūdikis ir septintas su nio pecziaus, isz kurio iszejo jokios kaltes o ir motere pri
jai tikėjosi.
no
kaltes ir kad tiek tave surū pinigus ant juodos valandos si ir kerszino ji uždaryti iri pa- jo paskutine paczia kuri yra jo, anglinis gaza;s, kada vaikai sipažino, kad kankinimas jai
Girdėt kad isžkilme tesis lyg
bet isz to mažai pasinaudojo, 1 miszeliu prieglauda,
pteinaneziam metui.
( __ . pinau.”
, „.i..-—
treczia pati, ■ __ _
—— miegojo.
,
■
ant gero iszejo.
.

SAULE”

Paryžinis laikrasztis “Mo
deste” duoda patarimus vy
rams kad paliautu neszioti kel
nėms o rėdytųsi in andarokus
kaip rėdosi Skoczmanai in
trumpus andarokus vadinamus
“kilties.”
Del meiles Dievo, kuom-gi
tada galėtumėm skirtis nuo
moterių kurios dabar neszioja
trumpas szlebukes, szorts, ker
pasi plaukus, ruko, geria naprapal su vyrais, neszioja laz
dukes ir vyriszkas skrybėlės?
O gal tuom skirtųsi jeigu mo
teres pradėtu neszioti kelnes ir
užsiaugintu usus ir barzdas.
Lai bando o gale-sime ir mes
tuom stebėtis isz visiszkos per
mainos! O kaip bus su gimdy
mu vaiku?'!..

rėdamas kuom maityt savo
mylimuosius, užsikeisejo ant
savo gyvasties... kad nežiūrėt
ant vargo savo paczios ir vaiku
kada melde jo szmotelio duo
nos. Liūdna... o bet tai teisy
be. O Amerikas, tai turtingas
sklypas kuriame randasi daug
milijonierių, turtingu žmonių
kurie praleidžia tukstanczius
doleriu ant visokiu pasilinks
minimu, kad parodyt svietui
kokiu yra turtingu sklypu
Amerikas bet tieji turtai likos
iszspausti isz vargingo darbi
ninko kuris prigialbejo tuosius
turtus surinkti pats prispaus
tas vargu ir tik maža dalele ap
teikė isz ju.

MAHANOY CITY. PA.

mane ir jam prisakyk idant
pribūtu pas mane.
x;
Taip stojosi. Vargszas Jone
lis, aficierius tas pats ant ku
Iszeja-s in automobiliu dūki Gal Greitai Mirsiu
rio visi laike akis nusmeigtas
Žinunai isztyrinejo buk per
mo pripildyta kelia, klausiu
laike parodos, likos nubaustais
Atvažiuojant in Amerika lai
kūnas du kart tiek trenkia in
raudonai žaliai mirksinezio
už tai, jog peržengė vaiskavas
ve davė jaunueziu vėžiu. Maži, Buvo tai 1806 metas.
vyrus ne kaip in moteres ir daženklo:
tiesas. Ant giliuko toji bausme
lenkti, paploti minksztucziai Ant Sasko pleciaus Varszavadžioja kad vyrai yra gerais
— Ar nematei szirdie-s?
trumpai tęsęsi. Kada vakare
ve kunigaiksztis Juozapas Paperkunsargeis per ka moterė
— iSzirdies?! — iszsigando nudaigoti gyvūnėliai...
niatovskis peržiūrinėjo vaiska jam pasakė jog turi stoti rytoj
les privalo tankiau vaikszcziobeszirdis automatas ir pakeitė -O dabar asz parsinesziau in
laike Varszavines kunigaiksz- priesz pat kunigaikszti Paniati su savo vyrais. — Ar-gi mes,
raudona iri -žalia, — gal, kad ir j kambarį savo griauczius, kurie
tystes. Labai gražiai tada isz- tovski, su baime jis nusidavė1.
vyrai, turime tarnauti moterė
'spalva -szirdi-es neprimintu... buvo pan-aszus in tuos vėžiu
rode lanku vaiskas. Aplinkui Kunigaiksztis malonei ji pa
lėms tiktai del to, kad in mus
Pasipylė nauja srove beszir- kus — padidintame pavidale.
sveikino ir tarė:
Sasko pleciaus stovėjo daugy
perkūnas trankytu po du kart,
džiu maszinu cementiniu keliu. Taip pat paploti -per szonus, su
be Varszavos gyventoju, kurie — Musztyneje kareivis turi
tai... szirdingai atsisakome
— Gal tu veži szirdi ? — pa silpnais kaulais krasztuose...
žiopsojosi ant puikiu raiteliu. apie viską užmirszt ir tiktai tū
nuo tokio patarnavimo.
klausiau blizganczio vikraus Parneszes griauczius, suvy
Taja diena kunigaiksztis Juo ri pildyt paliepimus. Paroda,
niotus
in
maisza,
numecziau
po
automobilio, kuriame vejas
zapas Paniatovskis peržiūrinė vienok, ne yra musžtyne ir jei
Nuo kokio tai laiko atsirado
sklaidė plaukus jaunuoliams. lova...
jo szvadronus ulonu, idant per- gu tu del meiles tėvu sulaužei
tarp musu visokį iszganytojai
— Szirdie-s?! — man rodos, Nuejas in gretima Ikambari,
vaiskavas tiesas, tai esi labai
(buvau vieszbutyje), isz gero sitikrint apie mitrumą vyru
dusziu ir vardan Kristaus, užiszsigandusiai
paklausė
dažy
doras žmogus.
Norints sziuom laik Europa
man lin'kincžio žmogaus pra- kurie ketino pristot prie gvar
metineja kitiems -tikėjimams
Kaipo perdetinis, paženkli
apsisaugojo kares bet kasztu tos -szviesia-plaukes žvilgsnis
dijos Napoleono.
būk jie negeri ir tiktai jie yra Nekuriė žmones mano kad kares negalėjo apsisaugo! no in mane, ir ji pasiskubino drau sziau tokios paguodos kuria
Tarp daugybes glitu uloni- nau del tavęs bausme už per
“siuntineis” nuo Dievo kad isz laikraszėzio žmogus turi rints jos da nesu-lauke. Visi ge su padukusia maszina nusi- suteiktu tik vienintelis žmogus
niu vienas jaunas aficierius pa- žengimą, bet kaipo tavo tautie
musu duszias iszgialbetu nuo apsiszviest. Yra tai neiszmin- sklypai turej-o milžiniszkus neszti savo -sziurpu juoką, ku bicziuiis pasaulyje. Tas žmo
tis ir kaipo brolis, paduodu tau!
gus atsake man, dar karta pa traukinejo visu akis ant saves.
pėkliszku kancziu.
riuo
linksmino
“
geram
laikui
”
tingas posmavimas. Laikrasz kasztus ant mobilizacijos ir už
Buvo miklus vyrukas, aiigsz- ranka kaipo geram sunui kuris
Daro visokias misijas ant at tis ne yra del apsi-szvietimo tik laikymo kareiviu o pati Angli ja paėmusi pavėžinti berną, ku brėždamas man mano vienat
tas ir puikaus veido. Norints nesisarmatino savo tėvu muži
vertimo paklydusiu aveliu, sa tai del perleidimo laiko ir da- ja apskaito savo kasztus isz to ris žiauriais žandais kramtė ve:
da visai jaunas o jau buvo afi- kėliu ir visu akyveizdoje pabuko pamokslus ant kampu uly- žinoti kas atsitinka ant -svieto. sios priežasties ant trijų szim- guma ir žiurėjo, kaip pralenkti — Pratinkis ir be manes ap ėierium ir turėjo aut kratines cziavo rankas ju, todėl busi
sieiti — nes vėliau -savo vienat
cziu su maldomis už duszias del Musu “apszviestunai” arba tu milijonu doleriu. Toji tuom- priesz ji lekianti motorą...
mano adjutantu.
kryžių.
tuju kurie blūdžiodami tamsy nedaviria moksle, papratę laik- laikine mobilizacija kasztavo — Mieste, gal tu pašiepei vėje nebegales! gyvenimo pa Sznabždejo žmones visaip Na ir Jonukas, sūnūs muži
bėje szio svieto negali matyti raszczius -dalinti ant dvieju da daugiau kaip $70,000,000; isz- szirdi?! — desperatingai pa kęsti !..
apie ta puiku aficieriu. Vieni ko, likos paženklintas ir vėliau!
tikro Kristaus mokslo — tas liu: ant mo’ksliszku(?) ir ne- dalinta del gyventoju 42,000,- klausiau skaudžiu reklaminiu Asz liūdnas gyžau in kamba kalbėjo, jog ta 'kryžių aplaike dastojo labai augszto dinsto
yra daroma .ant kasdieninio pa- moksliszku, arba kitaip pasa 000 gazteiu masku kurios kaszr szviesu, apipynusiu jauno va rį, kuriame palikau savo griau prie raszymo — kiti klausinėjo vaiskavo.
czius.
redko. Negana -žodžiu, naudoja kius, ant dievotu ir bedievisz- taVo $25,000,000; ant maiszu su karo siela.
O Varszave ilgai, labai ilgai
Radau isz kažin kur atsira- apie jo pravarde.
—
Ar
szirdies?!
—
nustebusi
bubnus, szvilpyn.es, triubomis ku.
apie ta aficieriu neužmirszo
prėskoms iszduota $15,000,000
Bet niekas jo nepažinojo.
ir giesmėmis pritraukineja ; Tūlas jegamastis, kur ten pasirengimas iszvežimo vaiku sumirgėjo kinematografo rek duses kėlės dėžės su saldžio — Tai gal kokis didelio pono kaip' jis žiliems tėvams rankai
pabueziavo. Visi verke isz susi
žioplius prie saves bet vienas ir Pennsylvanijoj iszsitare laike in saugesnes vietas kasztavo lamine szviesu judanti marga mis bandutėmis, kurios viliojo sūnūs, — kalbėjo vienas.
kites prisiklausęs tiiju posma- prakalbos: “Saule” neap- daugiau kaip $5,000,000 o liku- grandine — ir tuojau pasisten savo isztirpusiu ant pavir- — Tai kraujas augszto gimi- graudinimo ir savo vaikams
yimu ir riksmo, pakratys su szvies, “Tėvynė” neiszgialbes isia suma, 300 milijonu doleriu, gė iszszauti ryszkias raides, sziaus cukrumi...
mo? — matyt tuojaus1 — kalbė pasakojo ant pavyzdies.
Griaueziai
jau
buvo
kažin
Tai-gi Dieve! O ežia, Amerikurios reiszke žinomos vėja
galva, piasakys ‘‘fain” grajina Lietuvos o “Vienybe” nesu neteko biznije.
jo antras.
keno
sudarkyti
—
supleszyti
in
koje,
tankiai duodasi matyt
ir gieda ir nueis -sau toliaus. vienys Lietuviu ir t.t.
Panaszus kasztus -turėjo vaikės artistes varda.
O patogus aficierius sėdėjo
dalis,
(kilo
mintis
—
kad
szuns)
Toki ulyczinei misijonierei tik
Teisybe -pasakė tasai jega- Franci ja, Vokietija ir kiti Eu- — Ne, tame name szirdies ne ir kai kurios dalys buvo užmes tuom laik ant savo arklio lauk kaip sūnelis, neturėdamas da
geidžia pritraukti žmogaus du- mastėlis, tiktai kad butu pridė ropiszki sklypai o jeigu sude- rasi! Ten ant szalto ekrano vedamas paliepimu kunigaiksz- dvideszimts metu, pastojas
tos ant bandueziu dežese.
prasmirdusiu sporteliu nuo tė
szia ir priversti prie savo tikė jus kad: “Dvasiszkieji Lietu sime visus kasztus tosios bai ja-vaike vaidina tuszczia, lyg
czio Juozapo.
Kilo
vaizdas
matytu
pavasa

vu kreipėsi ir da vadina juos
jimo, isz -kur aplaikys p-rasz- viu czion nepataisys, girtuok mes prisiartinanezios kares, tai gyvenimo pajuokai skirta,
Sztai netoli, isz tarpo žmo
ri
pastipusio
szuns
griaueziu
“kreizi.” Ne dyvai, juk tai
“
drama
”
.
..
Ten
net
sedineziu
parte tiesiog in dangų...,
lystes neisznaikins, juos neisz- bilijonai doleriu bus iszleisti
nių pasirodė pora mužiku, vy
prie
Nemuno
kranto
Birsztone.
tamsuneliai, jie da akli szunyToki ulyczinei misijonierei ganys ir in dangų gyvais nein- pakol kare ant tikrųjų prasi “insimylejeliu” szirdyse szir
ras su moterė kurie temino aky
Taip
-pat
apibaltije
nuo
nesu

cziai
kurie nuo gimtos dierios
dies
nėra,
nes
toje
vietoje,
kur
supratę kad tokiu badu neat varys ir t.t.
dės.
vai ant kareiviu. Mužikas, ži
puvusios
mėsos
liekanų,
griau

vers žmonių ant savo tikėjimo,
J eigų baime priesz prisiarti- turėtu būti szirdis, padėtas in- eziai mėtėsi isžtersžyti iii da las kaip obelis, sulinkęs, mels nepražiurejo — ir badai span
giais pasiliks lyg šriiertl
pradėjo atidarjnet vakarines! Ar-gi isztikruju žmones turi nanezia kare jau tiek kasztavo raszas:
va sermėga ir kepure ketur
lis;..
mokyklas ir prikalbinet vaikus liuosybe ant svieto? — Beveik tai kiek kaszfuos toji kare ka “Koks jis geras — visuomet
kampe su žilo baronėliu apsi
idant pas juos atsilankytu o kožnas isz mus elgesi taip, kaip da ant tikrųjų prasidės?
veda pamatyti ta paveiksią, Ir visoje baisumoje vėl atsi
juosę
su raudonu szaliku, žiu
stojo priesz mano akis mano
kožnam vaikui dalina kendžiu kiti apie mus kalba: dirbame
kuri asz noriu!”
Celofanas
rėjo su dideliu užsiėmimu ant
gyvenimo vienatve:
už atsilankyma, tikėdami kac ta, ka ir kiti. -O kas kiszasi mai
O “gerojo” szirdyje inraszyglitu.
Gero žmogaus bieziulio atsa
ta:
greicziau tekalbins tikėjimą te sto ar paredu — ar-gi nedaro Gelbėk Savo
Stovinti szale jo motere, Susivyniojo visa Amerika in
jaunas szirdis ne kaip in senas. me ir nepamegždžiojame kitus
“Ji mane myli! Tik -su ma kymas gretimame kambaryje taipgi jau senyva, su szviesium
celofaną,
primine man ateities dienas
Juk Kristus aiszkei pasakė ir rodomės kaip ir kiti rėdosi?
PLAUKUS
nim turi gerus laikus!”
pradedant
marszkiniais
ir bai
andaroku, su raudona skepeta
Bjauriu iszskaicziavimu gąs kurioms turiu taupyti atspūra apsigobus- insižiurejo in ta pui
apasztalams: “Ne tavo maldos Ketai kada kas iszreiszkia
giant cigaru,
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
ma, kad nežucziau isz malonu
iszganys tave, tik tavo geri savo nuomone, būdamas tikru
diną
mane
kinematografe
susi

tik
nesuvyniojo
juo
dar okeana,
ku aficieri ir paszauke:
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
mu
alkio.
..
rinkę
jauni
žmones.
dlarbai ir pasielgimai.”
apsisaugoti nuo nuplikimo?
kad tai teisybe bet tenkei jo
— Brangus Dieve!.. tai ma bet ir prie to prieisim pamažu...
Isztarszyti griaueziai buvo
Prisiuskit varda ir adresa, mes
—
Sztai,
kur
užpildomas
szir

nuomone ta pati kaip ir kitu o prisiusime daugiau informacijų.
no sunūs!
Kaip celofanu — apklostė
mano dienos — tokios tuszczios
dies
trukumas!
—
pamanau,
— Ka tu zauniji, žmona! •—
kas kiszasi musu kasdieninio
ALEXANDER’S CO.
miestus
ir
baisios,
kuriu
niekas
nesu

pamatęs -smukle, — juk joje
Kožnas szįadien varosi ant gyvenimo tai darome kaip ir
tarė persigandęs mužikas, bet dirbtuvių durnai, spaudžia
412 W. BROADWAY
dažnai stengiamasi palikti des pranta. ..
pinigu ir naudoja visokius bu kiti.
SOUTH BOSTON, MASS.
ir jis dirstelėjus in veidą aficiedusžia jie...
O dežese buvo inrodymas,
peracija.
dus*-ant ingyjimo ju. Kožnas Labai mažai žmonių randasi
riaus, paszauke: — Jonukas, Kai kas biznius, buk,, daro ■
Bet ir smukles lange apgau kad asz dar ilgai galėsiu gy Jonukas,, mano sūnūs!
griebėsi už tokio dinsto’ kuris kad darytu taip kaip jiems pa
riestus
lingai viliojancziai žybteli ma vuoti, (ne gyventi), tai yra — Aficierius akis insmeiges in
atnesza daugiausia “in delną” tinka. Ar-gi toki žmones gali
ir
jaueziasi
visai
namie...
maitintis.
..
toma tisžkas inraszas:
apart geros algos.
kunigaikszti, kurio lauke pa
vadintis save laisvais?
“20 uncijų alaus stikline tik Iszgasdintas nubudau.
Gerai tūlas Amerikonas pa Kiek tai kartu kalbame ir raliepimu, sudrebėjo iszgirdes Po celofanu — pirkimui i'szNulbudes radau jog mano
10 centu”!
sakė: “Amerika -susideda isz: szoma yra apie taja “novos”
tuos balsus mužiku.
statyta
Vadinas, ir ežia iperdem ap- szis sapnas ne kiek nebuvo per Motere isztiesus rankas da kuone jau pats valdovas, pats
ubagu,' darbininku, graftieriu gerovė Amerika! Taip... Tu
skaieziuota! Ir ežia negalėsi dėtas.
ir vagiu.”
garsiau paszauke:
žmogus:
rime' pripažinti kad yra gerove
gaivalingai
užgesyti
gaivalin

Ubagu turime nemažai, dar bet ant nelaimes ne del visu...
Tokios mintys mane kamavo — Mano sūnūs Jonukas!.. betrūksta, kad ant jo paties jau
bininkai’ beveik visi o vagys: Žinome gana gerai kad Amerb SZI BANKA YRA NARYS gos -desperacijos! Užmokėjas senai. O vakar, tuszczioje žmo Aficierius atsigryžo in juo
butu užraszyta—
Federal
Reserve
System
už
20
uncijų
ailaus
10
centu,
nių sueigoje, kur tik valgoma, du, pabalo, svarstė valandėle “Pigiai parduodame!.. Nėkanvirszininkai, milijonierei ir po- ke randasi turtas ir -didėli skarTEIPGI IR
“
turėsi
malonumą
”
.
..
litikierei.”
• ■
geriama ir be reikalo kalbama, bet kada ju akys susitiko, nu
da ir... pigus!..”
bai. Žmones kurie turi už daug,
Federal
Deposit
Insurance
Asz
toliau
nebeklausiau
beasz jaueziausi taip vienas, ap sėdo jisai nuo arklio ir pasisku
tai da daugiau geidžia. Ne vie
Corporation
szirdžiu:
leistas ir sudarkytas, kaip tie bino pas mužikus. Paemes ran In celofaną suvyniojo miestus
Amerikonai moka -daryti biz niam sklype taip greitai žmo
----- $----— Ar tu nematei szirdies ?!.. pastipusio szuns griaueziai, kas jųdviejų su graudumu pa- ir visa kraszta kažin kas..;
ni bet gaspadoriaut nemoka, už gus nedasidirba milijonu kaip
Ir kas-gi ja galėjo kur maty kuriuos szi pavasari maeziau bueziavo ir net lyg keliu pasi ir gal biznius iszdaro riestus,
kokio tai laiko musu sklypas czionais Amerike. Bet... no Union National Bank
ir kas ten juos ir besupras!
ti?!..
•
—A.V. Birsztone prie Nemuno kran lenkė.
pavirs in ubagu sklypą. Visa rintis turi didėlius turtus neku Kampas Main ir Centre St.
to. ..
Tame užgrajino muzika. Vai Su celofanu patogu daigta
žeme iszardys kaip sziadien rie žmones bet -tieji turtai yra
MAHANOY CITY, PA.
skas
judinėsi. Aficierius pasi nupirkus neszti sau namo, —■
Vakar toje tuszczioje žmo
anglių kasyklų aplinkinėse jau apterszti prakaitu ir krauju
nių sueigoje, kur asz turėjau vėlino ant savo vietos o adju dar su paežiu žmogum nėr
daro, -puikios aplinkines Penn darbininku.
atsakinėti in netikėtus ir nerei tantas pulką nusztruopavo ji
baigta,
eyIvanijoj iszrodo kaip karisz- Sztai vienas isz daugelio pa C. F. RĖKLAITIS
užraszydamas
in
knyga.
kalingus
žmonių
klausymus,
bet suvynios ir ji rytoj!...
Mahanojaus Isztikimiaucis Graboriur
ki apkasai, visokius mineralus veikslėliu:
:: Gabiausias Balsamuotojaa t«
Jenerolas
Tiszenis,
kaipo
asz
visai
taip
pat
jaueziausi,
' —A.V.
iszkas ir tada musu sklypas va Kambarėlis tamsus ir ne- .__| Geriausia Ambulance __
Su 283 Naujai. Paveikslais
szefas sztabo kunigaikszczio,
kaip
sapne,
kai
atėjau
vėl
in
sa

dinsis Suardytos Valstijos.
szvarus. Ant lovos guli lavonaspatarnavimas e x i o j
160 Dideliu Puslapiu
vo kambarį, kuriame buvau pa vakare paklausė kunigaiksz
apelinkeje.
Bile koMilijonierei turi apžioja sa savžudintojaus. Kampelyje sė
8
coliu
ilgio - S įi coliu ploczio
SY kiam laike; diena ar Ac
likes savo įgriauczius. Taip va czio:
vo rankose viską, ka nori tai di verkenti motere, szluostydanaktį. Visada turi pil12 ISTORIJOS UŽ 25c
— Kaip nusztriopuot aficie
na pasirinkimą metadaro o ir valdžia ju rankose ir ma aszaras nuo akiu o aplinkui
Pagerintas ir Padaugintas isz- kar, anų žmonių tarpe, taip
Nedarykia skirtumo terp valku
t? ’
liszku ir kieto medžio
T
riu,
kuris
glito
j
būdamas,
nuja stovi keturi maži vaikuczei, |i
miliekia visus ligai.
Velniszkas
viskas ant ju paszaukimo.
leidamas. Iszguldanti kiekvie- szios nakties sapne, asz nemaGrabu.
Laidoja nu
szoko nuo arklio kad pasvei kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites
ežiau
jokios
vilties
savo
dienu
Tosios auksines kiaules isz- nusistebėja, kad ju tėvelis mie
mirėlius pagal naujauna sapna ir kas ateiteje stosis.
kinti tėvus ir tai laike peržiū o rado paezia. Stebuklinga kuczia.
šia mada ir mokslą.
kniė žeme ir viską nesžis in Eu-. ga 0 motina verkia? Kas tame H
Su priedu Planatu ir visokiu pragiedrėjimui ir jaueziausi
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
skaudžiuose naguose tokio gy rėjimo vaisko per pati kuni vienturte duktere. Nelabas vyrąs.
Turiu pagialbininke
ropini tvarte ir žmonėlius pa do priežastis ? — paklaus skai
Burtu.
Knyga
apdaryta
kie

J
moterems. Prieinamo!
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
venimo, kufis yra be minties ir gaikszti ?
tytojai. Gal atsakymas- yra,
liks ant -didžiausio skurdo.
tais audeklineis apdarais.
prekei,
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
Atimk
jam
szoble
—
atsake
moka tik valgyti, gėrti ir tuszKožnas daigtas tūri savo pa kad atėmė sau gyvasti ne isz
na antra karta apsipaeziuot. Pikta
DU OFISAIi
Preke Tiktai - ?1.00 cziai žvengti — juokauti, ‘ kai kunigaiksztis, — kaip tiesos' Onuka. PREKE 25c.
baiga ir su Amerika nebus ki -geroves tik isz bėdos. 'Tėvas MAHANOY CITYį516 W. Sprue. St
vaiskavos reikalauja. Priesz
Bell Telefonas 149
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jau pripildytas pilVas..'.
taip.
; <■ ' ■
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karalius ji sulaikė ir juokda
žmogui -dantys patys nustos met, kai atsiuns man karieta, kad gal tai karaliaus budelis jo nuipeszta uodega ir sako:
skaudėją o jis pamanys kad nu kurioje jis patsai važinėja.
atėjo ji nugalabinti, bet atsimi — Szis kalakutas prarijo ta masis aklause:
stojo todėl kad tu užkalbėjai ir Pasiuntiniai eme aiszkinti nė kad praslinko tik viena die vo žiedą. Liepk ji papjauti ir • — Na, visi žinantis burtinin
Pasaka.
ke, ar tu žinai kada tu mirsi?
vėl tave apdovanos ir manys jam, kad tai negalimas daigtas, na ir lengviau atsiduso:
pajeszkoti viduriuose.
—
Pažiūrėsim
—
tarė
kara

— Žinau, — atsake jam žmo
—
Acziu
Dievui,
dar
tik
vie

kad
tu
didelis
raganius.
kad
apie
tai
jie
net
praneszti
i
-----*----trimi dienomis anks-i
— Tai'ir tu taip buri ? — pa neiszdrys karaliui. Niekados nas o du dar liko...
lius ir liepe tuojau papjauti ka gelis :
Buvo tai seniai; kada buvo,
klausė jo žmogelis.
dar nebuvo, 'kad kas iszdrystu Jis norėjo pasakyti kad pra lakutą ir is-zskrosti jo vidurius. cziau negu tu, szviesiausias ka
asz ndžinau, ir kur buvo, ir-gi
— Ir asz taip buriu, — atsa karaliaus paklausyti ir dargi slinko tik vienas vakaras o dar Surado žiedą. Nusistebėjo raliau.
nežinau,
tik reikia manyti
Iszgirdes -sziuos žodžius kaliko jam gyventi du vakarai. karalius ir sako:
ke jam burtininkas
tik tu statyti jam reikalavimus.
kad ne už juru bet musu szalenusigando nes pa
:
niekam nesakyk nes tada ir tau — Niekas nedryso o asz dry- Bet karaliaus tarnas pamanė — Matau kad tu tikrai daug ralius'baisiai
lej ir ne dabar, bet senoveje,
niekas nepatikęs. Asz tave pa- stu, — atsake jiems žmogelis. O kad jis pasakė kad atėjo vienas žinai. Beit pirm negu tave atlei tikėjo kad žynys tikra tiesa pa
kada žmones buvo dar daug
Jis sulaikė ji, apdovano
turiu dar iszbandyti, ar tu sakęs.
:
mokinau, tavęs gailėdamasis. į kai pasiuntiniai prigrasė jam nusikaltėlis o dar du likusiu.Jis sto,
1
kvailesni ir lengviau kits kiesi toks gudrus, kaip jo
, dvarais ir dideliais turtais,
Žmogelis padėkojo ir, pare-1 kad ji prievarta priversta nu- baisiai nusigandęs nubėgo- pas -tikrai
1
■ tam patikdavo net tada, kai
j-as namo, eme daryti, kaip jam vykti in karalių, jis atsake:
apie tave kalba.
;apstatė ji tarnais ir sargyba,
du kitus ir sako:
jiems kokis nors melągis nebū
senis patarė ir greitu laiku — Pamėginkite tiktai. Ne — Vai, szis viską žino. Kai Mat, karaliui pagailo paža paliepė žiūrėti kad nedirbtu,
tus daigtus kalbėdavo. Gyveno
tik lengvai gyventu, gardžiai
praturtėjo ir visi žmones eme vienas jusu namo gyvas nesu- tik atėjau — ir rodos ėjau taip dėtu burtininkui tuiitu.
tuomet vienas nuskurdėlis. Jis
grysz.
valgytu
ir -saldžiai gertu. Kara
Nusivedė
ji
karalius
savo
-so’
kalbėti kad jis esąs didelis bur- ;
tyliai, jog jis net ir iszgirsti ne
buvo geras ir darbsztus žmo
liniukas ir kad patsai nelaba Pagalvojo pasiuntiniai ir pa- ,galėjo — szis žynys ir sako: dan, vaikszczioja su juo, klau lius mane kad taip begyvenant
gus bet niekas jam ne-siseke.
, ilgai gyvens, bus gyvas ir
sis jam tarnaująs. Visi labai ji bijojo prievartos panaudoti. vienas jau atėjo, dar du liko .. sinėja, kokiu budu atspėjo jis jis
Augina gyvulius ir mano — geibe ir net bijojo nes mane Toks*
karaliaus žiedas, kokiu bu- karalius.
I.
'
didelis raganius, kuris Kiti du nenorėjo jam patikę- kur
!
pralobs atsigaus. Visu gyvuliai kad viską, ka kiekvienas žmo- net
du
jis
ingijo
mokslą
atspėti,
Žmogus apsigy veno padova
:
karaliaus nebijo, visa gali, ti ir todėl nutarė kita vakara, ■
sveiki ganosi o jo, kaip matai, gus daro -ar .kalba, jis žino.
dvaruose, parsigabeno
:
ka panori. Geriau jo neliesti kai visi suguls, nueiti ir pa kur randasi dingusis daigtas... notuose
suserga ir puola. Pasėja javus, Praturtėjo žmogelis ir gyve kad nelaimes iszvengus.
ten
savo
žmona ir vaikus, leng
klausyti, ka pasakys tasai už Žmogelis daugiausia tyli ir
visu geri auga, --džiugina žmo no dabar, kaip koks ponas. Ne Pargryžo karaliaus pasiunti darytas žynys.
nieko neatsakinėja o karalius vai visi ten gyveno, nieko' ne
nių akis o jo ar visai nedygsta dirbo, nevargo, tik gere ir gar- niai
vargo neragaudami,
:
nieko nepesze, ir papasa Kai tik atėjo antras vakaras, vis daugiau ir daugiau klausi- dirbdami,
arba užauga toki menkucziai, džiai valgė nes žmones, nelai kojo ka. reikalavo burtininkas. nuėjo
neja bet kadangi žmogelis ne tik gardžiai valgė, saldžiai ge
:
pirmasis su kitu.
jog vargszas net sekios neat mėn pakliuvę, nesze jam ka tik — Gerai, — tarė karalius, — Kai tik jie patylomis priėjo turi
ka sakyti, tai karalius ima re, diena ir nakti linksminosi.
'
gauna. O jeigu ir uždera, kaip turėjo geriausio.
Ir asz ten viena karta buvau,
net
pykti.
pasiunskite jam karieta, kurio prie duriu, musu žmogelis vėl
kitu žmonių, žiūrėk, pasikels
je asz važinėju. Bet jeigu riepa- nusigando
:
ir pamanė kad atė Bevaikszcziodami po soda, su jais gardžiai valgiau, sal
audra su ledais ir iszguldys jo Gyveno tame kr-a-szte galiu- norės
geriau. Nors per barzda
1
:
dabar vykti, nukirskite jo karaliaus budeliai ji nužu kai tik prieina prie suolelio, džiai
szniureli, lyg jis vienas butu gas karalius. Kai jo tėvas mirė, jam
bet gerklen nepateko...
liepia tuoj prisėsti nes varvėjo
'
,
galva ir atvežkite czion.
>
dyti
bet atsiminė kad dar tik karalius
•
užrėžtas: kitu ne nepakliudys. jis paliko jam didele valstybe, Nuvyko vėl pasiuntiniai jau du
mat,
vaikszezidti
pesezias
ne;
< vakaru praslinko, todėl at- ;
Vargo, vargo žmogus, visai stipria kariuomene, pilna iždi- dabar
pripratęs tai greit pavargsta.
<
-su karaliaus karieta, ,siduses sako:
-sunyko suliesėjo, žmona ir vai ne pinigu ir stebuklinga aukso kaip
.
kad burtininkas reikala — Acziu Dievui jau du o li Bevaikszcziodamas, -bekalbė
Nesijuok Isz Kito!
kai badu mirszta, nei ko valgy žiedą. Mirdamas jis insake -su- ’vo ir pranesze jam ka liepe ka ko tik vienas:
*damas mosterėjo karalius ran
ti, nei kuo kūnas pridengti. Ir nui neszioti ta žiedą visuomet ralius.
:
Mato musu žmogelis
Nusidėjėliai, iszgirde sziuos ka ir pagavo -vabalėli o paga Raiszas vaikas karta ėjo,
sugalvojo žmogus tada:
kita susitiko —
;
ant pirszto ir niekuomet jo ne kad su karalium menki juokai, žodžius, nusigando ir nubege vės klausia musu žmogelio:
— Dievas mane užmirszo ar nuimti.
— Pasakyk, ka dabar turiu szis isz vargszo juoktis eme,
atsisėdo ir nuvažiavo.
pasiszauke treczia ir sako:
gal neapkenezia kad mane vie — Atmink, sūneli, — kalbėjo Kai tik atvažiavo in kara Tikrai szis žynys viską žino. -rankoje ?
ir sztai kas nutiko !
na tik nelaimes persekioja. Ei jam tėvas mirdamas: — kol ta liaus rumus, tuojau nuvedė ji Vos tik priėjome prie duru jis — Nelaimingas Vabalėli, kad Nors paliegėlis in juoką
siu, parduosiu savo duszia ne žiedą turėsi, jokiu nelaimiu nei pas karalių.
ir sako: jau du atėjo, liko dar patekai karaliaus rankon, gy nieko neatsake,
labajam: vistiek žūti, pasiko- tu, nei tavo valstybe nepatirs. — Tu manai kad e<si toks di
vienas. Kas mums daryti da vas neisztruksi, — atsidusęs bet pajuokianti apuoka
rus ar nusiskandinus. Geriau Didele szitame žiede galybe. delis burtininkas jog su kara bar ?
1sunkiai ir nusiminęs tarė musu pats (likimas plake...
parsiduosiu tai nors kelis me Kol jis ant pirszto, prieszai lium esi lygus. Tik tokiojė nori
Tarėsi, tarėsi ir nutarė eiti žmogelis, manydamas kad vis Atsisukęs dar norėjo
tus patsai gerai pagyvensiu, tau nebus baisus. Kad deszimti karietoje važinėti kurioje ašz pas žyni ir viską jam pasakyti. tiek karalius pastebės ji nieko juoktis, blogas vaikas
žmona ir vaikai atsigaus.
kartu butu galingesni negu tu, važinėju. Asz tavo reikalavima Gal jis pasigai;ies ju ir nežudys. nenusimanant ir lieps nužudy akmeni ar ka užėjo:
Taip pagalvojas nutarė eiti vistiek juos nugalėsi. Bet jeigu patenkinau ir tau garbe didele
Kaip sumanė taip ir padare. ti. Jis taip tarė todėl kad jo pa ūžt — nesusilaikes!
pas žinoma raganių, apie kuri
nustosi kada nors sžito žiedo, suteikiau o dabar tu maiio turi Iszklause ju musu žmogelis ir varde buvo Vabalėlis. Bet ka Sau po kojų nežiurejas,
žmones kalbėjo, kad jam patsai
ralius, iszgirdes sziuos žo skaudžiai jis pakrito!
tave apleis laime ir nustosi tur reikalavima patenkinti: turi tarė:
nelabasis esąs kūmas.
sukasti mano žiedą. Papras — Gerai, kad pasisakėte. O džius, net kruptelejo ir todėl nubaustas taip iszjuokejas.u
tu ir savo valstybes.
Kaip nutarė taip ir padare.
Kaip -savo akies lele dabojo tiems burtininkams asz žadė jau asz norėjau apie jus pra sugniaužė -stipriai ranka. Kai Nesijuok isz kito!..
-Nuejas pas raganių iszpasdkokaraliaus žiedą ir niekados ne- davau dideles dovanas o kai jie neszti karaliui, tik laukiau nu atgniaužė ranka, vabalas tik
jo visus savo vargus, nelaimes
rai buvo negyvas.
nesurasdavo, ramiai atleisda statyto laiko.
nuimdavo ji nuo pirszto.
ir praszo patarimo kas jam da
Viena tvankia vasaros diena vau juos namo. Bet su tavim, — Kas mums dabar daryti? — Atspėjai vėl, — sako ka
bar daryti.
panorėjo karalius juroje pasi ■ kuris esi su karaliais lygus, vi — klausia jie. — Kai sužinos ralius. — Dalbar padarysiu -tau
Iszklause jo senas burtinin
NAUJOS MKALDOS
maudyti. Nusirengęs jis jau bu su burtininku karalius, taip karalius jis palieps mums nu paskutini bandymą.
kas ir pagailo jam vargszo
Taip tarės, nusivedė ji savo
vo beeinąs vandenin bet pagal pasielgti asz negaliu. Jeigu su kirsti galvas.
KARALIENES
žmogelio.
kam'bariuosna.
Ten jis paliepė
vojo kad jam besimaudant žie rasi mano žiedą, gausi tiek tur — Karalius nieko nesužinos
— Pradek burti, — patarė
PRANASZYSTES
das -gali netikėtai nukristi nuo tu jog busi su manim lygus bet jeigu manes paklausysite. Man atneszti kiausziniu, padėti juos
jis žmogeliui: — gal geriau
pirszto ir žūti juros gilumoje. jeigu nesurasi, kaip ir kiti ne jusu gaila nes asz turiu kaip ant kietos kėdės ir užkloti bal
sėk-sis gyventi.
Karalius nusiėmė žiedą nuo surado, liepsiu nukirsti galva. jusu metu sunu ir todėl asz no ta paklode. Kai visa buvo atlik Yra tai stebėtina knygute nes
— Tai susimildamas, iszmota, jis privedė prie kėdės- ir lie
pirszto ir paliko pakrasžteje. — Szviesiausias karaliau, riu jus gelbėti.
joje randasi daug teisybes ir
kyk mane, kaip tatai daryti.
Iszsimaudes -apsirengė ir nuėjo surasti tavo žiedą nesunku bet — Klausysime ir darysime pe žmogeliui atsisėsti. O musu jau daug atspėta kas buvo
Burtininkas atnesze jam kny-savo dvaran o žiedą ir pamir- turi man duoti tris dienas lai viską ka paliepsi, tik gelbėk žmogelis nežinojo kad po pa pranaszauta, ir toliaus tos pragele ir duoda.
klode buvo* kiausziniai. Bet
mus —suszuko visi trys.
szo. Prisiminė tik namo pare- ko.
naszystes pildosi. Prisiuskite
— Vai, kad asz nemoku skai
jas. Tuojau, niekam nieko ne —Gerai, — atsake karalius: Jis paliepė jiems inraityti jam inkyrejo vis sesdineti ir be 25c. stempomis o gausite pe<
tyt,
sako jam žmogelis:
sakydamas, nei isztikimiau- duodu tau tris dienas laiko. O žiedą duonos minksztyman ir to, nuvargo laukdamas nelai paczta.
H
nieko nepadės man tavo kny
-siais tarnais nepasitikėdamas kad tu nepabėgtai, mane apga inkiszti ji kalakutui gerklen mes. ■
gele.
gryžo atgal ir ten žiedo nebe- vės, gyvensi po priežiūra mano kad jis ta žiedą rytu o paskui — Tebūna greieziau, kas tu
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
—• Tau ir nereikia mokėti, — rado.rado. Nusiminė didžiai rūmuose.
nupeszti tam kalakutui uode ri būti. Jeigu galas man tai vis
MAHANOY CITY, PA.
tiek
galas,
—
ir
nusigręžęs
in
ga.
atsake jam burtininkas. — Tik karalius ir liepe visiems žiedo Ir liepe ji nuvesti in -auksztu taip padaryk: paimk kaimy jeszkoti bet niekas surasti jo cziausi bokszta įr ,įen uždaryti. Jie viską padare taip kaip karalių piktai pratarė:
— Ka tu mane, szviesiauses
no arkli, kai niekas nematys, nesurado.
Eme ten žmogelis melstis nes jiems buvo paliepęs.
karaliau,
vis sodini ir sodini, NAUJA MALDA-KNYGA:
nuvesk ji miszkan ir pririszk
Ilgai aimanavo karalius, kad žinojo kad jis žiedo jokiu badu
Suėjo trys dienos ir szaukia
prie medžio ten, kur tankiau žiedo nustojo. Didžiausius tur surasti negales, net nenumano karalius žyni kad pasakytu kaip '■ viszta ant kiausziniu. “Jėzus
Sėsk patsai jeigu nori o ne ma
sia. Kai kaimynas ims jo jesz tus pažadėjo -tam, kas -suras ir kad ir kur jis jeszkoti. Meldžia kur randasi jo žiedas.
Mano Pagelba
koti ir negales surasti, tu nu suradęs jam atnesz žiedą ir žy si visa diena iki vakaro o visi — Na, — sako jisai: —trys ne -sodink!
eik pas ji ir pasiūlyk jam pa nius ir burtininkus kl-auęe, nie karaliaus rūmuose mano kad dienos sukako, kaip tu praszei. Karalius pamanė kad burti Gyvenimo, Vakare
burti. Nusiminęs kaimynas ži kas jam nieko pasakyti nega jisai buria, ten vienas kamba Jeigu dabar man nepasakysi ninkas vėl latspejo. — 'Tai pa
ir Mirties Valandoje”
noma, sutiks. Tada tu paimsi lėjo. Sužinojo pagaliau kara ryje sėdėdamas.
kur randasi mano žiedas tai pa- vojingas žmogus, — mano ji
sai
—
reikia
su
juo
pabaigti.
szita knyga, pavartysi, nuduo lius apie musu žmogeli, kad jis Kai sutemo, vienas tarnu,, manysiu kad tu ne burtininku
Yra tai vardas Naujos
damas kad skaitai, ir pasakysi moka visa atspėti, moka nuro- kurie buvo karaliaus žiedą se■ karalius bet apgavikas ir kaip Mat, kaip žiauriai ir nemanda
Malda-knyges
Krikszczionsavo kaimynui: “Tavo arkli. dyti, kur randasi dingusia niai radę, bet paslėpė, sako: .su apgaviku, su tavimi asz pa giai su manim kalbasi, dar kerims Katalikams, su maldo
szys man vėliau.
pavogė vagis, nuvede miszkan. daigtas. Nusiuntė karalius in ji — Eisiu pamatysiu, ka szis sielgsiu.
mis
ir pamokinimais ant visu
ir pririszo ten ir ten prie me■ tarnus, kad jis -tuojau atvyktu1 raganius ten daro? Ar negresia — Tavo namuose yra vagis Jis iszejo kitan kambarin ir
metu ir kiekvienam reikalui
džio. Nakczia jis mano nuvesti. ir pasakytu jam, kur dingo tik-mums pavojus.
kuris, patsai to nežinodamas, paliepė tarnams.
— Kai szis raganius iszeis priderinta su giesmėmis.
ji svetimon szalin ir parduoti. žiedas. Nusigando žmogelis, Antras tik nusijuokė.
laiko tavo žiedą pagrobęs.
Skubėk, ‘kol dar nesutemo. ’ ’ atvykę karaliaus tarnai papa — Tiek garsiu žyniu ir ne ' — Niekus kalbi. Kaip gali isz mano kambario ir eis pro
592 Pus., Labai Dideles
Žinoma, kaimynas nuejas kur sakojo kokiam reikalui kara vienas neatspėjo. Neatspes ir kas mano žiedą pagrobti ir ne szita, -suimkite ji greieziau ir
Litaros, teip kad visai
žinoti kad yra pagrobęs. Ma iszmeskit per langa.
szitas. - sako trecziasis.
tu nurodei, ir ten suradęs savo lius ji szaukia.
nereike akuloriu. Grą
arkli, tave gerai apdovanos ir — Ar taip turiu mirti, — ma — Gal ir neatspes, — atsake tau, tu nori tuszcziais iszsisuk- O tai buvo trecziame aukszte
žais apdarais. Preke
pradės manyti kad tu -didelis no sau žmogelis. — Kur asz ta pirmasis: — bet vis geriau pa •ti žodžiais, bet tau nepasiseks ir karalius mane kad burtinin
tiktai $2.00.
kas mirtinai užsimusz, iszkrimane apgauti.
raganius. Kai skaudės kam žiedą -surasiu, jeigu surasti jo siteirauti, ka jis ten daro.
tes isz tokios auksztumos.
dantį, -tu nueik ir pasakyk: negalėjo didžiausi žymiai gal- O tuo metu musu žmogelis — Eiva ten, kur randasi ta
Labai paranki knyga del
Sugryžes jis sako burtinin
“Leisk, asz tau užkalbėsiu.” voeziai. Reikia pratęsti laikas, meldėsi, ruoszdamasis mirti, vo paukszcziai, — sako kara
tu
kurie turi silpnas akis,
Paimk duonos ar druskos, pa- gal tuomet žiedas patsai susi nes žinojo kad surasti žiedą jis liui musu žmogelis, — o ten pa kui: ■
— Gerai, dabar gali eit sau nes beveik nereikia akuloriu
negali. Besimelsdamas girdi matysim ar tave apgaudineju.
szvegždek ir liepk ta duona ir ras.
skaitant szia knyga.
druska dantis trinti. Jeigu Ir nerodydamas baimes atsa kad kažkas inejo kitan kamba Nuėjo visi ten kur buvo ka namo.
Musu žmogelis atsistojo, pa-Į
dantys nenustos skaudėją, sa ke žmogelis karaliaus pasiunti rin, atsargiai priėjo prie duriu raliaus paukszcziai. MusU žmoW. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
ir, turbut, žiuri per rakto’sky- gelis apėjo visus, apžiurėjo, -su dėkojo karaliui ir jau rengėsi- MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
kyk kad dar reikia kitaip už niams :
iszeiti. Kai jis buvo arti duru,'
kalbėti ir daryk taip, kol tam — Vyksiu in karalių tik tuo- lele. Musu žmogelis pamanė stojo ties kalakutu kuris ture-

Burtininkas

* * *

Szirdele-s, labai bizr buvau,
Po svietą važinėjau,
Vos -sugryžau namo, prikaza
•
gavau,
Ir tuoj in Merilanda nupleszkėjau,
Kur viena bobele užtikau,
Apie kuria dažinojau,
Kaip svetelius priiminėja,
Kad re-szto neiszdavineja,
Tai-gi szirdutes, vaikinus
vilioja,
Kuriuos bjaurei apgaudinėja.
Vienas vaikinas nežinodamas
užėjo,
T*ai tuojaus iszbegt turėjo,
Ne't ir reszto i-szsižadejo,
• Vienas in bobos nagus to* •
kliuvo, .
Paskui tas buvo,1
Senas ir plikas užėjo,
Užfundyt turėjo,
O kada pasigėrė,
Kokiu ten vaidu pridarė,
Ka padare tai nesakysiu,
Del -savęs pasiliksiu,
Tiktai kaip kiti pasakojo,
Pas vaita 30 doleriu užsi
mokėjo’.
'Toji bobele aug-szczio keturiu
pėdu,
O storio pėdu asžtuoniu,
Tai bent gaspadtoe, - •
Kaip statine.
*
*
*
Gavau tiligrama isz Stamford,
Tuojaus nulėkiau su fondu, •
Mano szirdeles.
Kokios ten puikios mergeles, .
Kaip varles pasipūtė,
.
Uodegos iszpute,
Rodos kaip karves ziliotu,
Kožna su ragais badytu. .
O jau ka bobos,
Daugelis isž ju nelabos,
Vyrai negali su joms isžbuti,
Turi in platu svietą karuoti,
Ir tokia bobele pasilikus,
Buna ant visko tikus,
O ka szuniszkas gyvenimas,
Ant žemes, tekis bus ir
amžinas.

*

*

*

Ana -diena buvau Middleporte,
Kur bobeles badai Vertos
pabartie,
Bet tuom kart da nutylėsiu,
Visko svietui nei-szduosiu,
Tik tiek pasakysiu,
.Kad bi-skuti stubas apsivalytu,
Ir sumazgotu diszius,'
Kaip pavalgo pietus,
Po atrytus ir kūmutes
landžioja,
Ir guzute girksznoja,
Eorduku vela atvažiuosiu,
Tai ir gerai iszkoczi'osiu.

*

*

*

i

(Viename miestelyje apie ;
Bostoną,
<
Vaikinelis turi dideli varga,
Prie jo peleda prisipainiojo,
Ir pridirbo jam daug ergelio.
Vai ta padla,
Tegul ja -driežai ėda,
Pridirbo sarmatos invales,
Nežine ar iszsipainiot galės,
Kaip bus, visi dažiriosime,
Ir ne mažai prisijuoksite.
Yra da aplinkinėje viena,
Kokia tai novos mergina,
Tures prova,
Labai akyva,
.
Dabar nesakysiu,
Da nutylėsiu.

i

’‘SAULE’’

MAUĄNOY CITY, PA

ISZLIETUVOS

Hartford, Conn., (kuris yra ka
riuomenėje Horiloulu, Havajoj,
seseri Marcele Izdanavicziene,
mieste, broli Juozą Pittsburge
DU VYRAI NORĖJO ISZŽAir seseri Lietuvoje.
GINTI MERGINA.
— Nedelioje po piet Lietuviszku Moterų Draugiszka
i Ona Balcziunaite isz SziauDrauguve Schuylkill pavieto,
1 liu miesto, pasiskundė yilkąturėjo savo metine “Lawn Par
, viszkio nuovados palicijoj,\kad
te” prie ponios Norkeviczienes
ja kėsinosi iszgedinti du nęipiąnamo, Park Crest. Daug svete
I žinstami vyrai.
Ji ejiusi 'isz
liu atsilankė perleist puilkia
Pilviszkiu in Vilkaviszki. Ke
dienele, buvo loszimas kazyru
lyje ja pavijo nepazinstanjas
ir laimėtojai likos apdovanoti
ūkininkas, važiavęs isz jonąarpuikioms dovanėlėms.
ko,
ir ji paprasze pavėžėti. VeŽymus artistas Konradas W. Mossoguer, isz Havana, Kubos, nupiesze szita paveiksią
— Panedelio ryta, apie 1
ant kurio randasi žymiausios y patos kurios prisižiūri szokikei ant stalo. Ar galite juos pa f žime sėdėjo du nepažinstanii
valanda užsidegė automobilius
vyrai, kurie nenuleide akiu nuo
žinti ?
užmiestyje kuri užgesino musu
jos ryszuliu. Kiek pavažiavęs
ugnagesiai. Taipgi apie 2:45
— Kuom labiau kas iszro- ūkininkas insuko in keleli ark
Teisybes Isz Senos do puikesnis, tuom labiau bū
Nepaprasti Dalykai
ryte užsidegė didelis trokas
lius ir sustojo,, sakydamas, kad
prikrautas su mėlynėms, pri
na
kvailesnis.
jau toliau nepakeliui ir prasze
:: Knygos s:
Isz Visur
gulintis prie Charles Boyer.
—■ Kada szirdis labai kla visus iszlipti. Nepažinstainie—• Tankiausia pereisi per bina, tada protas nieko neisz- ji iszlipo kartu su ja isz vežimo
Liepsna likos greitai užgesinta. — Norintis visi privatiszki
ir ėjo kuri laika tuo pat keliu.
— p. Ona Balkiene isz So. gyventojai Suv. Valstijų turi svietą, negu per viena miestą. kalbina.
laisva
tiesa
kalbėti
kas
jiems
Omaha, Nebraskos lankosi ežia
—■ Nekurie žmonis jaigu —• Nežiūrėk ant drabužio Jau saule leidosi, kaip vyrai
patinka,
bet
jaigu
kareivis
tar

pas gimines ir pažinstamus,.
padaro savo artimui piktumą, prasto ir vargingo, po juom susistabdė ja ir pareikalavo tu
naujant Amelrikoniszkoje ka tai turi isz to dideli džiaugs buna daug sveiko proto.
rėti su jais lytinius santykius.
riuomenėje iszsitartu neprigu—
Kiaule
bulvėse,
ožka
Ji
pasiprieszino, ir vyrai pa
mu.
Lietuviu Dienos
lincziai apie prezidentą, kon
sode, o kvailys susirinkime, vi vartojo jėga, draskydami jos
—• Gero nieko nepadarysi,
gresmenus ar kitus žymius virsados blede atnesza.
Susirinkimas
rubus. Nuo smurto iszgialbejo
jaigu
pikto trokszti.
szininkus, tai butu praszalin— Kuom daugiau žmogus kely pasirodęs vežimas, ir Ona
—• Gera mintis visados at- 'buna szviesesnis, tuo daugiau
Pirmas sziu metu Lietuviu tas nuo tarnystos ir nubaustas
pabe/go pas artimiausia ūkinin
nesza
laime.
Dienos susirinkimas invyko St. in kalėjimą ant vieno meto prie
būna tykesnis.
ką, kuris kaip vėliau paaiszkeClair,
Pa.
Iszrinkta sekanti val sunkaus darbo.
—
Jeigu nuolatos laimes —■ Jaigu kas savo reikalus jo, buvo Majoriszkiu kaimo gy
t 'Nedelioje staigai mirė
*- Liepos — July.
dyba : Pirmininkas Kunigas
1—• Bubninkas Amerikon- jeszkosi tai iki smert nieko prižiūri, tai prie svetimu kisz- ventojas Viltrakis.
Paskui
>—< ‘Saules’ spaus szirdies liga Marijona JoczieAndrius Degutis, Maizeville, isžkoje orkestroje turi kaip neturėsi.
tis
laiko
neturi.
mergina atsekė ir abudu vyrai,
tuve bus uždaryta ne (Judge), gyvenanti NurenPa.; Vice-Pirm. Kun. Juozas kada daugiau kaip 40 visokiu
—
Tada
jau
senstame,
ka

—
•
Kas
“
Saule
”
skaito,
tai
kurie pareikalavo, kad jinai ei
Utarninke, Liepos — bergė, Pa. Velione turėjo apie
Szukeviczius, Tamaqua, Pa.; instrumentu ir inrankiu, ku da kiti mums sako, kad grą prie jo apgavikai neprisilaiko; tu su jais in palicija, nes jinai
{July 4-ta d., kad ir musu dar 64 metus, buvo motina Mares
Sekretorius Kun. Juozas Neve- riuos naudoja grajindamas or- žei iszrodome.
turi ramybia ir linksmybia.
neszahti kontrabandines pre
bininkai galėtu apvaiksztineti Lynczuviencs, 539 W. South
rauskas, Shenandoah, Pa.; Iž kiestroje, instrumentai ir inkes. Ūkininkas Viltrakis pa
uly. Laidotuves atsibus Ket
[Amerikoniszka szvente.
dininkas Kun. Kazimieras Ra rankei jam kasztuoja apie 1,verge su pamaldomis Szv. Juo
Karaliszka Pora Pasveikinta Per Faszistus žino abudu vyru, kuriu vienas
t1 Praeita Ketverge ryta,
kauskas, Minersville, Pa.; Iždo 000 doleriu.
buvo isz to pat kaimo,' kilęs V.
zapo bažnyczioje o bus palai
įtaigai ir netikėtinai mirė nuo
Globėjai Kun. Jonas Klimas, —■ Amerikonis'zki departaDzinkeviczius, antras isz Pil
dota ant Szv. Jurgio kapiniu
Bzirdies ligos gerai žinoma gy
Mt. Carmel, Pa., ir Kun. Petras mentinei kremai turi nemažai
viszkiu valscz., Gaisru kaimo,
Shenandoah. Laidotuvėms už
ventoja Elzbieta Andrus'zkeLaumakis, St. Clair, Pa. In par nesmagumo su "vagiais, kurie
Justas Pauža. Mariampoles
siėmė grabriuos Traskauckas.
vicziėne, nuo 1102 E. Market
ko kamisija inejo Kun. P. K. ateja in didelius kremus vagia
apygardos teismas nagrinėjo
Velione buvo gimus Kalvarijos
Illy., Velione gimus Lietuvoje
Czesna, Mahanoy City ir Kun. kas tik puola in rankas. Vie
paviete, iszgyveno Mahanojuj
szita byla. Abudu kaltinamieji
Miknbniu kaime, Kalvarijos
Andrius Degutis, Maizeville, nam isz didesniu departamen28 metus. Paliko penkes dukteprisipažino kalti noreje isz OPa., Garbes Pirm. Kun. P. K. tiniu kromu New Yorke, vagys
pavieto, Dauksziu parapijos,
res, keturis sūnūs, 18 anuku ir
nos Balcziunaites atimti dali
Czesna;
Suvalkų redybos. Pergyveno
per
menesi
pavogė
net
už
3,000
3 pro-anukius.
jos nesztu daiktu, bet gynėsi
Lietuviu Diena szimet bus doleriu verties tavoro.
ji Amerikoje apie 26 metus.
noreje ja isžžagiiiti. Liudinin
Josios vyras Pranas mirė apie
— Ponas Antanas Kajokas, laikoma Rugpiuczio 15 d., toje — Menulis aplaiko keturio
ku parodymai buvo palankus
dvylika metu adgal. Paliko isz Ranshaw, Pa., ir duktė po paezioje vietoje kaip ir perei
kaltinamiesiems, bet to, ir aplika sykiu daugiau szviesos
du,sūnūs Joną ir Antaną na nia Helena Thomason, isz Har- tais metais — Lakewood Parke
ystovos — atsitiko priesz siū
nuo musu svieto, ne kaip svies
mie; viena broli Joną Kamins risburgo, ana diena lankėsi pas arti Mahanoy City, Pa. Pelnas
les laida plikam lauke netoli 4
tas aplaiko nuo menulio.
ką, Plymouth, Pa., ir dvi įsese ponstva Dumkus ir Brazdžiū Lietuviu Dienos bus skiriamas
ūkininku sodybų — leido
res Qna ir Mare, Lietuvoje. nus mieste ir prie tos progos in ketures dalis: Seserims Ka- . PARSIDUODA NAMAS
sprensti, kad O. Balcziunaites
Prigulėjo prie Szv. Juozapo atlanko redyste “Saules”. zimierietems, Seserims PranMAHANOY CTY, PA.
skundas buvęs perdėtas. Vis
parapijos, Szv. Magdalenos Ponstva Kajokai yra seni skai ciszkietems, Marianapolio Ko
tik Vine. Dzinkeviczius ir Jus
draugystes ir S.L.A. vietines tytojai, apie 45 metus, yra legijai, Thompson, Conn., ir Se Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė,
tinas Pauža pripažinti kaltais
kuopos. Laidotuves atsibuvo szimt-procentinei skaitytojai serims Nukryžiuoto Jėzaus, 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
Karalaitis Umberto ir jo B elgiszka paeziule likos priimti už savo nepadorius veiksmus
Panedelio ryta, 9 vai., su baž “Saules” be kurios negalėtu Elmhurst, Pa.
Lietuviszkos bažnyczios. Par iszkilmingai kada atsilankė in Nuoro, Italija. Karaliszka po
ir nubausti po szeszis menesius
Sziemet sueina lygiai 25 me siduoda pigiai. Kreipkitics in
nytinėms apeigomis Szv. Juo apsieiti. Acziu tamistoms už
rele atsilankė in fenais dalyvauti apvaikszcziojime už miru kalėjimo.
zapo bažnyczioje, ir palaidota atsilankyma ir gerus velini- tai kai Lietuviai szvenezia Lie “Saules” ofisą, Mahanoy City, sius kareivius mušziuose Iszpanijoj.
tuviu Diena. Sidabrinio Jubi
parapijos kapuose. Rėklaitis mus.
liejaus
proga, vienas isz Mari
laidojo.
SUDEGINO UŽVENCZIO
K Sloniaus’ szirdis plaka
—■ Sziomis dienomis lanko jonu misijonieriu laikys Szv. L TRASKAUSKAS
Kas
Dedasi
Szioje
LIETUVISZKAS GRABORIUS
MIESTELI.
greieziau ne kaip žmogaus, po
— Poni And. Czeseikiene, si pas ponstva Strielkus, 317 Miszias ir sakys pamokslą,
125
sykius
in
minuta.
nuo 500 W. South uly., ir jos W. Mahanoy Avė., pana Don Lakewood Parke.
:: Minutoje ::
Staiga trijose vietose padeg
U Szioje minėtojo Ameri- tas sudege Užvenczio miestelis,
marti p. Juoz. Czeseikiene, ana na Rita Stoškus, isz Worcester,
Kun. J. A. Neverauskas,
U Krutamuju
paveikslu kas padirba 1,155 svarus szokodiena iszvažiavo in Chicago, Mass. Prie tos progos, ponas
Sudege apie 40 pastatu ja tar
Rasztininkas Liet. Dienos
dirbtuves padirba ka.s minuta lądos.
HL, kur atląnkis savo broli, Juozas Strielkus, sūnūs Vincas
Komiteto.
pe du Žydu sinagogos. Spėja- Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
po 20 myliu stuozkeliu (film).
U Amerikonai yra patrijokaipo ir dede kuris gyvena ir duktė Helena ir pana Stoš
ma, kad padegimas buvo be-'
automobilius del laidotuvių, KrikFrancija parduoda Ame- tis'zki įgyventojai, nes kas mi
Bridgeport, Conn. Gryždamos kus motoravo in Scrantona at Kearney, N. J. f Labai nu Vestuviu irkitokiams reikalams.
proezio darbas.
Bell Telefono Numeras 78
rikui kas minuta už 11,100 nuta dirbtuves padirba visokiu
jiamo sustos New Yorke kur lankyti jos sesute kuri randasi lindo musu miestelis mirezia
Lietuviszkam Vienuolyne. Rei gerai žinomos gyventojos Mar 520 W. Centrę St. Mat.anoy City franku tavoro.
vėliavų už 15 doleriu.
atlankys Svietine Paroda.
kia primyt ir tai kad Nedelioje
—2.,' Juozas Pikczelingis, jo buvo girdėt koncertas per rei- celės Velevienes, 62 metu am
NUMĖTĖ NUO TILTO SA- į
Mokina Vaikus Naujausios Muzikes
žiaus,
kuri
paliko
dideliam
nupati ir du sūnūs, Kazys ir Jo dio isz Berlino, Vokietijos, ku
VO KŪDIKI.
,
nas, vįsi isz Schenectady, N. Y., riame dainavo pana Apolonija liūdimia savo vyra Peįra ir keNetoli Alytaus darbininkai
lankėsi szioj apiėlinkeje pas Stoškus (Polyna Stoska) sesuo turės dukteres ir viena sunu:
Magdalena
Matulaitiene,
Ona
tvarkydami sielius isztrauke
gimines ir pažystamus. Taipgi Domios, kuri yra žinoma VoAbbotiene,
Zuzana
Disžkeviczpenkių metu amžiaus mergai
atlankė “Saules” ofisą nes p. kiszkoje operoje Dauches Ope
iene,
Veronika
Miliauskiene
ir
tes larvona. Gydytojas sako
Pikęzėlingis . yra . “Saules” ra, giedodama Lietuviszkai ir
sunu
Petrą;
szeszis
anukus,
kad mergaite yra prigėrusį. 5
skaitytojas per daugeli metu. Vokiszkai. Musu Lietuvaite
brolius Vinca isz Saratoga
Palicija iszaiszkino, kad tai
— Jonas Dėreszkeviczius, jau keli metai kaip gieda su Springs, N. Y., ir Juozą kuris
yra Ancles Gasiukevicziutes,'
33 metu, 624 W. Mahanoy Avė., Vokiszka opera ir lavinasi to gyvena nežine kur. Pažystami
kilusios isz Krinka valscz.., '
likos sužeistas skaudžiai in ko limesniam moksle giedojimo ir ir gimines paaukavo del velio
apskr., dukters Augutes lavo
ja laike, darbo Mahanoy City yra atsižymėjus kaipo gera ar nes net 60 misziu korteliu. Lai
nas. Paaiszkejo, kad Gasiukekasyklose, Likos nuvežtas in tiste.
dotuves atsibuvo iszkilmingos,
vieziute Augute tyczia nuo til
ligonbute ant peržiūrėjimo ir
t Stanislovas Petrauckas, Sopulingos Motinos Dievo
to inmete in Nemuną, o ryto
vėliaus sugryžo namo.
50 metu, 29 Ve W. South uly., bažnyczioje. Likusis vyras su
jaus diena gimdė kita kūdiki.
— Alfonsas Laukaitis, 817 parejas isz miesto staigai su szeimyna szirdingai dėkoja
Apygardos teismas Gasiukevisiems
kurie
dalyvavo
laido

E. Centre uly., likos sužeistas krito negyvas nuo kraujatekio,
vieziute pripažino kalta ir nu
per apsivertima jo automobi- praeita Petnyczia. Velionis pri tuvėms, už Misziu korteles
baudė 15 metu sunkiuju darbu
liauš ant didelio akmens kuris buvo isz Lietuvos 32 metai ad ir automobilius del laidotu
kalėjimo. Nubaustoji padavė
nusirito nuo artimo, kalno ant gal ir pirmiausia apsigyveno vių. Reikia priimt ir tai, kad
apeliacini skunda, inrodinejla,
plento tarp Mahanoy Plane ir Tamakveje. Prigulėjo prie Szv. velione /buvo sena .skaitytoja
kad ji veikus nesąmoningai,
Girardvilles, kuris pataikė in Juozapo parapijos. Paliko pa- “Saules” kuri jai suramino
Ant San Francisko iszkilmes, narei orkestros isz Kansas City, kuri susideda isz mažu jau rengusia gimdyti, sirgus ii*
rata ir apvertė automobiliu. czia Ona, duktere Ona Lusky, daugeli nuliudusiu dieneliu.
vaiku, mokina kitus vaikus naujausios muzikes vadinamos “swing music.” Direktorium to praszo Ramus jai bausme suBledes padaryta ant 50 doleriu. isz Tamakves, sunu Alberta isz “Lai ilsisi amžinam atsilsi.”
sios mažos orkestros yra Lloyd R. Frederick.
szvelninti.
.
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