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TRYNUKAI GIMĖ, TĖVAS
DINGO ISZ NAMU, SURAS
TAS NEGYVAS AUTO
MOBILIUJE.
AUTOMOBILIUS PATAIKĖ Tamaqua, P’a. — Po užgimi
IN TROKA.
mui trynuku, tėvas Calvin
Shappel,.39 metu, insziurene
Scranton, Pa. — Iszvažiuoagentas, dingo isz namu 29 Judami apvaiksztineti gimimo
niaus. Niekas nežinojo kur din
dienos sukaktuves in syeczius,.
go tėvais trynuku ir visi mane
septynios ypatoš likos užmuszkad jis iszvažiavo ant geru lai
tos ir viena mirtinai sužeista
ku apvaiksztineti džiaugsma
artimoje Daleville, 12 myliu
kad pasiliko tėvu vienatiniu
nuo czionais, praeita Ketver
trynuku kurie kada užgimė
ge ryta, kada ju automobilius
sziame mieste.
susidūrė su sunkiu traku.
Bet ana diena rinkėjai uogu
Jane Johnson, 19 metu, ku
užtiko automobiliu ant artimo
rios varduves ketino apvaikšzkalno su negyvu žmogum. Bu
czioti su pikniku kalnuose Povo tai tėvas trynuku kuris atė
cono, isziiko gyva o užmusztiemė sau gyvastį per monoksaiji yra: W. Francis, 21 inetu, T.1
Beckendorf, 24 metu, jo pati, do gaza iszeinanti isz automobiliaus. Paliko paczia, dukterį
Tamoszius, trijų menesiu ju
16 metu, sūneli septynių metu,
sūnelis ir 18 menesiu dukrele;
ir trynukus. Kokia buvo prie
Verna Endo, 14 metu ir Estera
žastis savžudinstos tėvo tai lyg
Whitebread. Troko dreiveris
sziol neisztyrineta.
Charles Cooper, isz Scrantono
likos tik mažai sužeistas ir
MOTINA PALIKO VALKA
vėliaus aresztavotas .už - apsL
SU SVETIMAIS; TASAI
žioplinima ant keljo. JTrokas
PASIKORĖ.
svėrė apie dvylika tonu o au
Washington,
Mass. — Nusi
tomobilius likos visiszkąi suteszkintas- Palicija turėjo ne minęs kad ji motina paliko su
mažai darbo pakol užmusztuo- svetimais o pati nežine kur
sius iszgavo’ isz sudaužyto au- dingo, Benas Simpson, 12 metu
vaikutis, nuejas ant pastoges
tomobiliaus.
pasikorė ant virves.
Vaiko tėvas mirė keli metai
TURĖJO PRIJAUTIMĄ
MIRTIES.
< adgal p motina, negalėdama
is^maitytJpęnkėtąvą.ikn, atida
-* Akibb,'Ghi6^-Pai^kTOrdu
vė juos del svetimu žmonių o
grabus nes jie man bus reika
pati iszpyszkino isz miesto po
lingi tuojaus.” Toki tai prisa
velniu iszsižadedama mažu
kymą 'davė per telefoną Povyvaiku.
las Brinker, 86 metu .amžiaus,
del graboriaus, kada jo 83 me
tu pati Sara mirė. Senukai per
gyveno drauge 61 metus. Po
mircziai savo gyvenimo drau
ges, Povylas mire in ketures
VIENUOLIAI BĖGA ISZ
valandas vėliaus ir abudu likos
KAPUCINU VIENUOLYNO.
palaidoti ta paczia diena szale
viens kito taip kaip gyveno Isz Petrasziunu kapucinu
vienuolyno sziais metais iszdrauge už gyvasties. stojo daug vienuoliu: broliuku
ir klieriku. Daugelis iszstojuApkarunavotas Su siu vienuoliu nusiskundžia svetimtaucziu ■ insi^ieszpatavimu.

VISA SZEIMYNA ŽU
VO NELAIMĖJE

DEDE, TĖVAS KŪDIKIO
PRISIPAŽINO PRIE SAVO JAM NEDAVE VIETOS. VAIKAI NEDAVE TĖVUI
SENOJE KASYKLOJE.
SAVO SESERUNES, ŽŲNELABO DARBO.
PASZIALPOS ANT SENAT
(Sanford, Pa. — Vyras, ku
Uniontown, Pa. — Kada ke
DINTOJUM.
VĖS; MIRE ISZ GAILESTIES.
Denton, Md. — Ana diena turi darbininkai iszardinejo se Cleveland, Ohio. — Pranas riam buvo per ankszta lovoje ir
Bertha Uber, 20 metu mergina, na brėkeri Tower Hill Mine, Dolzil, 52 metu, kuris buvo pra geisdamas kad jo pacziule duo
mintas kaipo “Pasiutęs Gori tu jam daugiau vietos prie jos Winnipeg, Manitoba, Kana
prisipažino palicijai 'buk tai artimoje miestelio Republic,
lla”, prisipažino prie nužudy szono, inkarido jai in koja, kak da. —- Apie 66 metu senukas-,
staigai
kilo
baisi
eksplozija
ku

buvo josios kūdikio kurio kū
mo dvylikos žmonių in kelis lą ir ranka ir per, tai sziadien atėjo pas magistrata, melsda
ri
užmusze
keturis
darbininkus
neli surado užpakalyje tvarto
jos dedes, William Hignutt, 48 ir kelis sužeidė. Tosios kasyk metus, kuriu lavonai buvo su pasiliko “spaudiniu naszliu.” mas paszialpos nuo savo vaiku
metu farmerio, kuris nužudė los nedirbo apie dvylika metu pjaustyti ir inmesti in upe. Pa Mrs. Emma Harrington už užmetinedamas jiems: “Neno
licija jeszkojo tojo pasiutėlio tai aplaižė persiskyrimą nuo riu rugoti ant mano vaiku bet
jos; naujai .gimusi kūdiki du ir dabar pradėjo suaryyt vis
beveik per du metus bet nega savo vyrofkuris prisipažino sū mirsztu badu ir sirgau ilga lai
ką.
Vieno
darbininko
kūnas
li

metus adgal.
lėjo
ji susekti. Tik paskutine dė kad jis'ją sukandžiojo saky ka. Esmių Edvinas Brewer ir
kos
numestas
net
50
pėdu
tolu

Farmėris buvo persiskyres
žudinsta ji iszdave kada susi damas jog' už tai kad ji už daug turiu 66 metus, turiu dvi du'kmo
nuo
nelaimes.
su savo paczia o jo seserune
barė sii Fiorentina Polilio už užėmė vietoj lovoje ir nenorėjo tėres kurios gyvena gerai, nuo
dirbo pas ji už gaspadine, vė
pinigus, laike girtuokliszkos pasistumti p jis "turėjo gulėti kuriu meldžiu paszialpos bet
ISZPILDE
SAVO
liaus susilaukdama kūdikio su
matyt jog. sziadien niekas ne,
ant pat kįaszto.
PRIŽADĖJIMUS orgijos.
dede. Nežinodami ka padaryti
nori
laikyti seno žmogaus ir
įSudžia
guos
perskyrė
ir
pa

su negeistinu kūdikiu, dede ji Sztai pavyzdis meiles ir iszjuomi
rūpintis.' Ar-gi tamista
SESUTE
ISZDEGINO
BRO

liepė
vyrią
mokėti
savo
prisienužudė ir užkasė už tvarto ant tikimystes gyvenime žmogaus:
LIUKUI AKI.
gelei po 2o dolerius ant sanvai- negalėtum priversti mano duk
savo fanuos. Abudu likos už Kokis tai Roy N. Beach, isz
FĮitchburg, Me., ir pana Grace Knoxville, Ky. —■, Vincukas tes ant jos užlaikymo ir dvieju reles kad man duotu nors maža
daryti kalėjime.
Eagan, davė vienas kitam pri Sareno, keturiu metu, siautė vaiku. —{Stebėtina isztikruju, •suszelpima ant senatvės.”
Kada dukreles likos paszaukSUIMTI 2 JAUNI LIETUVEI žadėjimą penkesdeszimts metu su savo sesute Onute, kuri in- kad už taip inaža prasižengimą
tosjn .suda, prižadėjo tėvui atsūdąs
pe^kyre
porele.
Mahakiszo
pokeri
in
pecziu
o
kada
Worcester, Mass. — Policiją adgal ir ta ji savo prižadejima
tasai gerai ipkaito, isztrauke nojui nesineį. atsitiko panaszei siunsti po kelis dolerius, turė
suėmė keturis jaunus vyrukus iszpilde ana diena —• abudu li
isz pecziaus ir pradėjo' bėgioti bet porelf ne ėjo in suda jesz damos locnus namus ir turtin
kurie per du metu padare apie kos suriszti mazgu moterystes
paskui broliuką gazdindama ji koti teisinglstes., Vyras davė gus 1 vyrus., — Kokia tai mie50 pleszimu czionaitineje apy ant amžiaus, turėdami abudu
su pokeriu. Vincukas norėjo bobelei p|r zandakad nenorėjo laszirdyste duoti senam tėvui
apie
70
metu.
linkėje ir paėmė daug tukstannuo sesutes pabėgti pro sząli ir pasislink! ir.da iszmete ja isz po keturis dolerius ant mene
cziu doleriu. Du isz suimtuju Priežastis taip ilgo laukimo
tame laike sesute pataikė jam lovos o ant jwtojaus'-viskas bu-, šio!
yra jauni Lietuviai, būtent An buvo tėvai merginos kurie ne
In dvi sanvaites po tam se
in aki. Nuvežtas Vincukas in vo “all right*”'
norėjo
priimti
Beach
už
žente

drius Lapinskas ir Antanas
nukas vėla atėjo pas magistraligonbute
kur
daktarai
turėjo
Grabauskas, apie 21 metu am- li nes jis buvo vargingu jauniTRIJUj METU VAIKUTIS Ja su užklausymu ar dukreles
žiaus. Treczias ju sėbras pasi kaicziu. Mylinti porele, vos ta iszpjauti iszdeginta aki.
prisiuntė ^ jam paszialpa bet
NE TIE# RUKO KIEK
da
turėdami
apie
20
metu,
da

sekė esąs Frank Czubrynski,
rąsztininkąs jam apreiszke kad
k
Į
ta
£)OSBUKE.
ATVYKSTA
VYT.
DIDŽ.
tarbut Lenkas o .ketvirtas — vė vienas kitam prižadejima
pįnjgUjdilkr.eles_da jam nepri-UNIVERSITETO
CHORAS.
Brockton, v Mass. -1- Tėvai
Green. Visi keturi "isz •kad lauks vienaskito norą lyg
siunte.
czionais. P olicija sakosi užklu smert ir po tam persiskyrė, jis New York, N. Y.,— Neatsi Robertuko Nbrdquist, trijų Senukas tik tiek atsake su
pusi juos jaukti Clintono mies iszvažiavo in svietą jeszkoti žvelgiant in pasunkėjusias san- metu vaikiukb, sumažiho duok aszaromis akyse: “Gaila kad
telyje, aižant Strand Teatro giliuko o ji pasiliko prie tėvu. lygas Vyt. Didž. Universiteto le tabako savo šuneliui kuris apie mane užmirszo.” Su tais
seifą. Jie pabėgo. Bet szokant Daug jaunikaicziu melde pato choras, nors ir sumažintanle už daug rūkydavo ir dabar žodžiais senukas slinko sunkiu
jiems pjr tvora policijantas gios mergaites kad teketu už sanstate, atvyks in J. A. V. Pil duoda jam tik po du papero- žingsniu prie duriu bet staigai
szove. Czubrynskis nukrito ju o tėvai vis ja prispyrinejo nas choro sanstatas sudaro 194 sus, cigara ir užtektinai taba sukrito ant slenksczio negyvas.
ntio tvoros ir iszkele rankas •iszteket už kokio nors vyro bet asmenis, isz to skaicziaus pa ko in pypke per diena.
Matyt jog mirė szirdies liga isz
auksztyn. Policija paėmė ji o toji visus atstume nuo saves ir rinkta kelionėn 36 asmenys; 'Tėvai pripažino buk ju sū dideles gailesties. — Kiek tai
lauke
isztikimai
sugryžtant
sa

per puse studentai ir studentes. nelis rūke per szeszis menesius turime panasziu tėvu, apie ku
paskui rado automobiliuje beSĮiaudžianczius Lapinską ir vo mylimo. Bet Beach nebuvo Choras iszvyksta isz Lietuvos be jokiu bledingu pasekmių o riuos vaikai visai užmirszo.
Greena. Pas viena ju kiszeniu- taip isztikimas kaip jo mylima Rugpiuczio 15 d., ir Rugpiu- kada jam sulaikė rūkymą,
je rado ir numuszta seifo ran ir negalėjo gyvent vienas be czio 24 diena, mano, būti New pradėjo rėkti ir staugti todėl
kena. O Antanas Grabauskas drauges todėl sulaužė duota žo Yorke ir tuoj pradėti savo kon turėjo jam vela duoti tabako TOKIA MOTERELE TIKTU
di ir apsipacziavo. Bet keli me certus, o Rugsėjo 10 d., daly ant rūkymo. Kada vaikutis tu TIK ANT KUMSZTYNIU
buvo suimtas ant buso.
tai adgal jo moteres mirtis vela vauti Lietuviu Dienoje, Pasau rėjo^ szeszis menesius, tėvas
SU LEWISU.
ji paliuosavo nuo moterystes. linėje Parodoje, po to dar duo jam padavė pypke isz juoku. Perryville, N. J. — Biznierius
SURADO DAUG AMUNICI Tada atsiminė apie savo pir ti koncertus keliose vietose.
Vaikutis pagriebė pypke isz tė Harry Berkman, turtingas
JOS MAGAZINE.
mutine numylėtinė ir sugryžo Choras turi iszvažiuoti isz vo ranku ir pradėjo rūkyti ir žmogus, kaip rodos turi ne kam
Los Angeles, Calif. — Detek in gimtine vieta kur rado savo Amerikos atgal nevėliau Spa nuo tos dienos nepaliove rūky tikusia prisiegele nes kaip pa
ti. Daktarai sako kad tas kū rodo vyro užmetinejimai sude
tyvai sznipinedami maisto ma mylima isztikima ir lauken- lio 5 d.
dikiui nieko nekenkia ir kad ant persiskyrimo, tai toji myli
gazine kuriame nevos buvo su czia o nors rado jau ne taip pa
jam
duotu rūkyti.
krauta tik -maistas, nemažai togia kaip paliko — žila senele
NEŽINOJO APIE SAVO
ma prisiegele dakako jam lyg
nusistebėjo suradę jame daug bet ju szirdys isz naujo užside
GILIUKE
gyvam kaului sekancziai:
amunicijos, visokiu ginklu ir gė ąena meile, — na ir ana die- Johnstown, Pa. — Nuo ko DARBAS NELABO VYRO.
Spardydavo’ji su kojoms o
kitokiii kriszku dalyku vertes »ąą. sudėjo vienas kitam prisie- kio tai laiko vaikai vargingo Camden, N. J. — Barberis buvo sunkumo 212 svaru, dau
apie 70 tukstancziu doleriu. gą amžinos meiles ir isztiki- darbininko Miko Kraszko, Sla- Thomas Drumm nuszove savo žė pasmakrį su kumszcziomis,
Tieji kariszki materijolai buvo įpystes.
voko, kuris dirbo plieno dirb paczia. o po dvieju dienu pats in lupas ir kur tik papuolė, pepirkti del Panamos pasikeleliu Sziadienines Mariutės ir tuvėje, bovinosi su sena skrip- nesurasdamas niekur ramybes, sze jam už plauku, tankei mukurie mane sukelti revoliucija Magdutes taip ilgai nelauktu ka prie kurios pririszo szniu- kurio sanžine ned'ave jam mal- sze in galva su kuom tik nu
prieszais valdžia ir apversti te- ne viena... Ju bet!
reli ir valkiojo po grinczia ne szumo, pasidavė in rankas pa- griebdavo, daug kartu taikė in
byria valdžia. Valdžia viską
žinodami kad traukineja po licijos apsakydamas apie pa ji su revolveriu, taše ji už ausu,
UŽDRAUSTA PARDAVINĖ
konfiskavo.
stu'ba netikėta skarba. Ana die pildyta žudinsta. Kada palicija bėgdavo tankei in jo sztora ir
TI GERYMA ANT PIKNIKU.
na patemino skripkos vidury atėjo ih ' žudintojaus namus, ten bjauriauseis žodžiais plūs
NURIJO ADATAS IR
Harrisburg, Pa. — Gerymo je kad buvo prilipyta kortele rado prie gulinczios moteres davo ant jo kada kalbėdavo su
VINUTES.
kamisija daugiau netikės vieti su paraszu: “Antonins Stradi- lavono, trijų metu kūdikėli ku moterėlėms. Iszeidavo ji isz na
Canon City, Colo.— Rober nei palicijai kad uždraustu par- varius, Ceremonenesis, Facie- ris verke ir kratė negyva mo mu ant visos nakties ir tai be
tas Delaney, kuris randasi czio- davinejima gerymu ant pikni bet, 17Š4.”
tinėlė kad atsikeltu ir duotu veik kožna nakti trankėsi su
naitiniam kalėjime, nubaustas ku ir kitokiu vasariniu iszva- Dažinoja apie tai žinunai se jam vąlgy't. Susijudinimas pa- automobilium po rodhauzes,
už apipleszimus ant 40 metu, žiavimu nes apie tai rūpinsis nu instrumentu kad pas Krasz licijos ir kaimynu buvo didelis spyrėsi nuo jo kas menesi ant
ana diena nurijo keturės ada vaistine palicija ir aresztavos ko randasi sena skripka, pasiū kada mate nelaiminga kūdiki geru laiku po 100 doleriu. Tuotas ir 19 mažu vinucziu kaipo visus prasižengėlius. įPirmuti- lė jam 1,000 doleriu bet žmoge ir girdėjo jo skundus kad “ma jaus po sžliubui ji jam pasakė
ir daugjsutrinto stiklo. Dakta nis aresztavojimas buvo Ber lis supratęs verte skripkos, ne myte nepabunda. ’ ’
kad vien tik del to už jo iszterai, padare ant jo operacija ir wick, Pa., kur American Le nori su ja persiskirt ir laukia Kūdikis per dvideszimt va kejo kad jis buvo turtingas.
iszeme negeistinus dalykus isz gion turėjo savo metini iszva- pakol jam pasiūlys daugiau. landų nieko nevalgė, praszyda- Ar-gi ne meili moterele? Ji yra
jo viduriu. Daktaras apreiszke žiavima kur pąrdąyinejo viso Gavo jisai taja skripka nuo mas motinos kad jam pagamin jaunesne už ji 20 metais.
kad kailininkas yra sveiku ir kius svaiginanczius gerymus. savo dieduko gyvendamas tu bonkute pieno bet motina jo Sudžia iszklauses vyro užnieko jam neužkenks tasai val Kamisija lieps aresztavoti vi Shabrene, Vengruose ir atsive meldimu negirdejo o tėvas nei metinejimu perskyrė poną biz
gis. Mane jis tokiu budu atimti sus prasižengėlius kurie neisz- žė su savim in Amerika apie 50 nepažiurejo ant kūdikio apsi- nierių nuo tosios žandapyszkes
sau gyvastį.
pildys tojo paliepimo.
terszusio su motinos krauju,
moterėles.
metu adgal. _

ISZLIETUVOS

Plunksnomis

PER MUSZTYNES NUSZAUTAS VAKARUSZKININKAS
Eiguliu kaime buvo sureng
tas pasilinksminimas. Insigere
jaunuoliai pradėjo musztis ir
szaudytis. Nuszautas J. Žei
melis likos vežamas in i ligon
bute ir ten mirė. Palicija daro
tyrinėjimą.
NUSISZOVE TARNAITE
Kaunas.,— Revolverio szuviu nusižudė Bruzdeilino tar
naite Paullina Szvagždyte.

“Nina” szampionas 1939
meto arklys, kuris laimėjo
lenktynes Dan Diego, Calif,
lenktynėse, likos apkarunavo
tas per savo locnininke, Miss
Betty Lawrence, su plunksno
mis.

KRUVINOS MUSZTYNES.
Stumbru kaime, Mažeikiu
apskrity, per vakaruszkas invyko smarkios musztynes, per
kurias sužalotas Jonas Szlauatas, 24 metu amžiaus, iszmuazta viena akis ir perdaužtas gal
vos kaulas. Szlantas atgaben
tas Mažeikiu ligonbuten, . ten
mirė. Jo užmuszej as Mikulskis
aresztuotas.

H Amerikoniszki fabrikan
tai padirba kas minuta pypkių,
ci'garnycziu ir kitokiu rūkomų
Buvusieji vedusi vyrai
jų initaisti už 10 doleriu.
moterems, su kurioms persi
Kožna minuta svietas isz- skyrė, pioka po $2,000 kas mi
nuta, alimones arba paszialpos,
dirba §00 svaru bįekeę.

“SAULE’’

del žmonijos bet ar-gi nepavojingesni yra žmones kurie žudo
vien tik del to, kad žudyt ir
vieszpatauti vieni ant kitu.
Žvėrys to nedaro, jie žudo vien
tik del maisto — žmogus žudo
tik del savo pageidimo, godulystes ir tik tam savo tikslui
jis stumia in nasrus mirties
mynes savo tarnu. Mynios ka
reiviu ant kariszku lauku pa
skirti yra ant mirties. Mynios
tuj u jaunu žmonių yra varomi
kaip kaimene aviu ar galviju
in skerdinyczia, Žūna jie, krin
ta įsu perskelta krutinę bagnietu arba pergrežta su kulka o
juk tai žiedai žmonijos isz ku
riu galima but gero vaisiaus,
juk tai vyrai kurie galėtu dirb
ti ir suteikti visuomenei didele
nauda.

MAHANOY CITY. PA.

deliu Krikszczioniu ir per ko-Į je Kolono.
Kamuolio to žemes
ki tai laika po susivineziavoji- Kupezius paprasze kunigą Spinduliuko Kelione
buvo ežia aptemęs
mui. Bet nepoilgam numecziau pas save. Kunigas priėmė užvienas szonas: mes —
Pro langiniu plyszi
nuo veido uždangala: melagys praszyma su noru ir da ta pati
kol
visi miegojo,
spinduliukas kyszi,
tes kuri mane sunkino.
vgkara visi atsiklaupė meldėsi
spinduliai skrajojo
'
Amerikoniszki Lietuviszki
slysta ant aslos —
Pradėjau
vest
senoviszka
prie
altorėlio
Szv.
Juozapo
su
po
szalis
sveežias.
■
'Buvo tai 18 diena Kovo me
laikraszcziai turėtu geresni pa
vaiko isz lovutes
gyvenimą; nustojau eiti in baž dideliu dievotumu.
1—F.B.
te 18—. Trūkis isz Koblencijos
sisekimą jeigu vieni kitu neužžiuri ji akutes,
Ir Amerikoje buvęs,
J
nyczia o isz tikėjimo savo pa
ėjo
in
Kolona.
Buvo
tai
diena
kabinetu ir laikytųsi Amerikoklauso jo kalbos...
Azijoje kiek užkliuvęs,
ezios pradėjau juoktis. Pati
puikiausia tame menesyje.
niszko priežodžio: “Mind your
gryžo vėl pas mus —
mano labai tuom pradėjo rū
“
Vaike,
tu
miegojai...
”
Vienam
isz
vagonu
antroje
own business.”
ežia iszeis, vis viena,
pintis, prasze, melde manės bet
“O kur tu skrajojai,
klasoje sėdėjo du pakelevingi,
nemažiau
kaip diena,
’
viskas buvo ant niek. Po teisy
ežia
kai
nebuvai?.
.
”
kupezius
ir
kunigas.
Vienas
ki

vakaras kol bus.
Suraszai parodo buk Ameribei mylėjau savo paczia bet ne
“
Spinduliukas
gali
ta
mažai
ka
užiminėjo
ir
kožkomszki sūdai praeita meta
galėjau nuo to atprasi idant ne
Kai pas mus nugrims saulute
aplankyti szali,
nas žiurėjo per langa ant greit
perskyrė net 36 tukstanczius
pasijuokti isz jos kada maeziau'
ir paliks visai siaurute
kokia tik žinai!”
'beganezios puikios aplinkines
vedusiu porelių 'kurios nemo
ja klupojanėzia priesz maža al
juosta dar szviesi,
kuri traukėsi pakrasztyje upes
kėjo gyvent sutikime. DvasiszKol
miegojo
vaikas,
pamatys jau spinduliuką, 1
Reno o mislys ju persikelinejo torėli Szv. Juozapo o buvo tai
kuju drauguve pradėjo apie tai
ilgas
buvo
laikas,
(žadins, gal, taip pat vai
in tuos laikus kada kareivei menesyje Kovo.
SZI BANKA YRA NARYS
giliau manstyt kaip užbėgti
buvo
ežia
naktis
—
kiuką),
vede sau linksma gyvenimą pa- Viena diena, penki motai adFederal Reserve System
tiems persiskyrimams.
spinduliukas
skraidė,
žmones jau kiti...
lociuose kurie jau gulėjo griu gal, padovanojau jai,puikia do
TEIPGI IR
po pasauli žaidė,
vana
ant
jos
varduvių.
Pabū

—A.V.
vėsiuose.
Federal Deposit Insurance
’Laimingi esame kad nežino
kol ežia vėl nuszvis.
gus,
szirdingai
man
padekavoTrūkis pereitinejo per kai
Corporation
me pabaigos musu dienu nes
jo, bet dadave nedrystanezei in
į Svetelei atlankanti Ber
Ir jis pats sugryžes
meli
Ronu.
Kunigas
iszeme
isz
musu ateitis yra uždengta nuo Ana diena vienoje restaura
mane:
“
Da
yra
kitokia
dovana
muda
praleidžia kožna minuta
buvo
pasiryžęs
musu akiu. Kiek tai žmonių va cijoj New Yorke, sėdėjo kuope kiszeniaus brevijora ir ėmėsi kuri mane padarytu laiminga. | Union National Bank į
po 17 doleriu.
būti diena ežia —
žiuoja sau linksmi automobi- le linksmu jaunikaieziu ir link prie atkalbėjimo pastanavintu — O kokia tai dovana? —
V In viena minuta Suvien.
s Kampas Main ir Centre St. a mato ji ir vaikas,
leis, nežinodami kad skubina sminosi prie gerymo kad sztai maldų, kad sztai patemino jog užklausiau.
| MAHANOY CITY, PA. 5
Valstijai iszprodukuoje po 2,keltis, reiszkia, laikas:
tiesiog in ligoributi arba ant inejo žmogus suvisai pavargęs jo keliones draugas sėdėjo su — Tavo duszia, Ernestai, —
kužda jam slapczia.
000 'buszeliu avižų.
kapiniu kaip tai per D žinia j u ir ant veido iszrodantis ant pa sudėtom rankom, rodos ir atsake ir apsiverke graudžiai.
sznabždedamas maldas.
pasirodė.
baigto girtuoklio.
— Tamista esi Kataliku? — Norėjau ja sulinksniint bet do
Pamatęs linksmus jaunikaivanai, nenustojo verkus. PraLai Deivui buna garbe už tai czius, prisiartino prie stalo ir užklausė kunigas.
szyk nuo manes kitokio daigto
kad visi tie del kuriu laikrasz- paprasze stiklelio arielkos. — Taip, — atsake grąžei už o prižadu iszpildyt kuogeriauIszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
į
kalbintas.
—
Geidžiu
kanecz
tis buvo sulaikyta, prisiuntine- Jauni žmones prisijuokė ir pa
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
šia.
sziadien
būti
tarp
saviszkiu,
ja užmokesti su persipraszymu niekinę vargsza, padavė jam
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
— Na tai eikie su manim szi
kad negalėjo greicziau prisiun- stikleli arielkos ir paliepė jam norints vasara dabar praside vakara in bažnyczi^ kur a>tsi- No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 126 Penkios istorijos apie No. 158 Keturios istorijos apie
da o del kupeziu kelione tai ne
kus apraszymas, didele knyga, 404 Doras gyvenimas; Priversta links Kapitonas Stormfield danguje; Pa
sti užmokesti. Ir kaip jau buvo pasakyti už tai kokia prakalprovineja nuobažanstva ant puslapiu.
kas.
,.Popierinei apdarai.
50o mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
pasakyta kad sunkas yra szia- bele kad juos pralinksmini.
szloves
Szv.
Juozapo
su
pa

užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas gis. 60 puslapiu......................... 15e
No.
102
Prakeikta,
meilingas
kri— O teisybe, rytoj turime
kuris buvo protingesnis už savo poną.
dieninis gyvenimas be laik- Nepažystamas iszgere paduota
minaliszkaf:
apraszymas,
202
pus.
35e
160 Keturiolika istorijų a.
diena Szv. Juozapo, gal tai ta- mokslu. Jeigu tau tiktai apie No. 103 Vaidelota, apisaka isa 61 puslapiu .............................. 15c pieNo.
Po laikui; Onytės laime; Per neraszczio “Saules” taip ir yra. stikleli, dirstelėjo liūdnomis
tai
eina,
mano
miela
paeziule,
mistos patronas.
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 127 Trys istorijos apie Duk atsarguma in balta vergija; PusiauŽinoma, 'brangus skaitytojai akimis ant sedincziu ir ant ga
—
Ne,
vardas mano kitokie, tai eisiu su tavim in bažnyczia. imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa tė pustyniu; Peleniute; Du brolel gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk®
kad iszdavysta laikraszczio lo pradėjo kalbėti su iszminveikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c medžiai; Žvake; Del pirsztiriiu; Apie
mano pati yra vardu Juzefą. Bažnyczia buvo pripildyta No. 104 Trys istorijos, ajiie Ne
sziadien daug kasztuoja ir to czia, ne kaipo girtuoklis bet
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- mirimą; Pavasaris; Apie sąule, men
Bet ne del tos priežasties va žmonimis bet jo žodžiai neisz- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
dėl turime nuolatos klabinti in kaipo žmogus dasiekes daug
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
žiuoju namon, mat, geidžiu bū vere ant manės mažiausios1 in- b >s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e No. 129 Keturios istorijos apie nus;
jusu geras szirdis kad atsily- mokslo ir iszminties savo gy
tekmes,
pasilikau
atszalusiu.
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau li Aržiuolas ir Uosis; Bu lyne; Puiki
ti namie taja diena su savoszeipasiskaitymui knygute. 1.00 pus. 25o
skirtumo terp vaiku ir milekia visus
gintumet su skola.
venime:
in Szventa žeme; Beda; Tamsumynele kaip ir kožna meta taja Jaunas kunigas pasakė tarp ki lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- toje!
No. 161 Keturios istorijos apie
“Mano ponulei! — Kaip ant diena.
tokiu žodžiu: Da niekas lyg kojo tarnaites o rado paczia; Stebu nus prigauna. 58 puslapiu....... 15e Ant prapulties krante; Mistras ir
No. 131 Puiki istorja apie Jona- Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas
Tula mergaite pavogė jeku- jus žiurau, tai man rodosi kad
Kada kupezius baigė savo sziol neszauke Szv. Juozapo karalių ir jo vienturte duktere; Nela sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35c dideli ponai. 105 puslapiu..... 25c
te isz tūlo New Yorko departa- matau savo paveiksią senoviszkalba, ant veido jo nupuolė ke idant neaplaikytu kokios no bas vyras; Prakeikimas; Delegatai No. 132 Trys istorijos apie An- No. 162 Trys istorijos apie Bai
mentinio sztoro kad įgalėtu ja ko p^.Įgujįį> isz kurio sziadien
grafa; Užkeikta skripka; Del tu glorius isz Valenczijos; įg^žnas dai- si naktis; Dzuokb pasaka; Protas ant
liolika aszaru ir nusirito ant il riais. pagĖaJ&A.Jxfemiu druezei pas
ka
ketina
antra karta apsipaeziuot; gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
nėszioti laike motinos laidotu vos driskalai pasiliko. Iszpurtvirtu, sake kunigas, jog tasai Pikta Onuka
gos juodos barzdos.
.................................. 25c tras paeziuojas. 76 puslapiu. . .20c 22 puslapiu ............ i......... .
10c
vių nes buvo per varginga sau tes mano veidas buvo kitados
— Na tai tamista turi būti szventas priimtu in pagialba No. 106 Penkios istorijos, api« No. 133 Dvi istorijos apie Ne No. 163 Penkios istorijos apie
nusipirkti. Ant nelaimes mer taip skaistus ir patogus kaip ir
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
szlovintoju Szv. Juozapo, — nelaimėje jeigu szauktu ji atsi Dorybe
veda in laime; Szaltiszaiti, ksni, 62 puslapiu......................... 15c Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
gaite likos susekta ant vagys jusu. Dabar vos kojas paveiku
tikime
nelaimes
norints
butu
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
atsake kunigas ir tikėjo druDebesėlis. 77 puslapiu................ 20c
vyras. 137 puslapiu................... 25o
tes ir nubausta ant dvieju me —- seniau buvau tiesus ir pato
No.
134
Dvi
istorijos
apie
Baisi
kuodaugiausia
praskendes
nu

No. 107 Keturios, istorijos apie
czei jog kelione kupeziaus yra
nesiu kalėjimo. Dabar užeina gus kaip ir jus.
sidėjimuose.
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
No. 164 Septynos istorijos apie
priežastim kuri risza ji su
43 puslapiu ................................. 15c Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
neja
nevalioje;
Javorovas
ir
jo
kliū

klausymas, kokis yra skirtu Ir asz kitados turėjau narna,
Iszeidami isz bažnyczios, pa tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus
szventu Juozapu.
No. 139 Trys istorijos apie Už kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
mas tarp teisingystes ir prasi szeimyna, mylima paczia ir ge
ti tare in mane, Ernestai, tu darbininko. 182 puslapiu..........35c puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
— Taip esmių szlovintoju jo
žengimo?
taip daug kėliauni, prižadėk No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
ra būvi. Turėjau patogia pa
nes
nuo
keliu
metu
tiktai,
pir

Tula moterele Kansas City, czia, kad kitos tokios sunku bu
man jog laike nelaimes, atsidū pinusi nekanti skaitymai: Ila isz ma- No. 140 Keturios istorijos apie No. 165 Asztuonios istorijos apie
iszo isclins; Apie boba ka negalėjo
miau nebuvau >tuom.
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl
inejus in sztora, apsivilko pui vo surasti bet greitai pamy
si: “Szv. Juozapai, pagialbek savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie Baltraus
neleido in Dangų. Bausme
Maža
katiluka,
Lietuvos
skausmai
Jurfis; Galinga ypata galybe meiles;
kia szlebe o sena paliko ir isz- niau jos szlove — stikleliu pa Kunigas nenorėjo toliaus man!”
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus
eiles,
Vargdienis,
Pirmutine
szalna.
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
ejo namo. Detektyvas mate ka skandinau jos dorybe. Turėjau kisztis in kalba ir atidarė savo
‘ ‘Prižadu tau nuoszirdžiai ta sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 64 puslapiai .............................. 20c didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
No. 141 Keturios istorijos apie Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
52
motere padare, nusekė paskui vaikelius patogius ir gerus, brevijora. Kupezius vienok padaryt, juk tai ne kas dide trumpi pasakaitymai ir t. t.
puslapiu..................
15c Kalvi Paszku; Atsitikimas senam
ja ir su mandagumu paprasze kaip pavasario žiedelei — ir jausdamas reikalą išzaiszkini- lio.”
No. 166 Trys istorijos Sunue
No. 112 Trys apisakos apie pini dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
kad motere sugražintu szlebe, žiurėjau ant ju kaip jie man isz mo, vela tare: “Esi tamista
Nepoilgam radausi kelionėje gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Nikitas. 61 puslapiu ................. 15c Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
IBe
— ka ji ir padare. Kodėl ja ne akiu isznyko — kaip iszmire dvasiszkuoju per tai turiu tau ir sugryžinejau tuom paežiu bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; No. 142 Trys istorijos apie Pa Geras Medėjus...................
Juokingi
szposelei,
Kaip
traukt
giveikslas
gyvenimo;
Nuopolei
MateuNo.
168
Devynios
istorijos,
sa
nubaudė?
badu ir szalcziu, girdėdami tik apie tai pasakyt. O tai buvo keliu kuriuo dabar važiuoja liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
keiksmus nuo girtuoklio tėvo. viskas per užtariavima Szv. me. Sugyyžinejau in Kolona. No. 113 Penkios istorijos apie piu .............................................. 15c Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
Juozapo, turėjau nepaprasta Musu perskyroje sėdėjo septy Burike ir Burikas; Kareivis ir vel No. 144 Penkios istorijos apie kad ant giaro neiszeitu; Kaip JoniszTėvai ir motinos auklėja sa Turėjau savo nameli ir szeinias; Kas man nakci acitiko (dzūko Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins kei pavogė naktini sarga; Atidengta
atsitikima:
nios ypa'tos, tik viena sėdynė pasaka)
; Užliekos isz senovės pada ta; Paskutine vale motinos; Pakut- žudinsta; Žmogus be szirdies; Už
vo sunu lyg dvideszimts metu mynele kurioje vieszpatavo
buvo tuszczia priesz mane. vimu; Peary ant žemgalio arba kaip ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka miršto; Iszgelbeta per Kalininka;
szventas
sutikimas
bet
asz
ta
—■ Iszauginimas mano isz
saldindami savo vargu karty
Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
Buvome beveik toje paezioje jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c Bernadina. 61 puslapiu............15c Kaip
viską
pragaiszinau.
Sziadien
pradžių buvo Katalikiszkas
buklingas
Akmuo; Dauk Kitokiu pul
bes, viitija kad sūnelis ateityje
aplinkinėje, ak, szurpulei per No. 115 Puikios istorijos apie No. 145 Trys istorijos apie Vel ku skaitymu. Apie 100 pus....... 25«
nieko
netekau.
Sziadien
esmių
Kantra
Alena;
Motyna
eiles;
Gudri
bet
in
trumpa
laika
szirdis
ma

atsimokės jiems, motinos, ku
eina per mane, iszgirdome Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- niszkas malūnas; Kaip studentas lo No. 170 Asztuonios istorijos arios taip labai mylėjo savo kū vyras be paezios, tėvas be vai no užsikietejo tikėjime.
mas kunigo, istorija isz kares; Varg jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga pie Barbele; Mokytoja; Velniszka*
szvilpima
maszinos
ant
alarku,
be
namu
valkata,
kuriame
Motina mano atsiskyrė su
dikėli kad del. j o labo paszvensszo paskutinis skatikas; Juokai. puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganmo, po tam susidūrimas tru Preke ...........................
visos
jausies
užgeso.
..
Mirsiu
15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka czio kudykio; Herodas Boba; Kas nesziuom svietu anksti. Tėvas
davo savo naktini pasilsi, var
kiu, trinksimas pastojo baisus. No. 116 Istorija apie Sierata, Nihilistu; Stebuklas, kuczios naktį.. pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu;
girtuokliu.
”
mano, žmogus svietiszkas, ma
go ir kente, tie tėvai ir motinos
.15c Per tamsybe in szviesa; PasitaiPaszaukiau tada: Szv. Juoza puikus apraszymas. 119 pus....15c 61 puslapiu ...........
Vargszas
užbaigęs
savo
grau

žai ka rūpinosi apie mano iszsias prasižengėlis; Duktė malkakerkartais sulaukia tos baisios va
No.
117
Septynios
istorijos
apie
pai, gelbėk mane! Ir akimirks Ponas ir sziauczius; Isztikimas šu No. 147 Trys istorijos apie Ra czio. 121 puslapiu ..................... 25a
dinga
prakalba
apsiverke,
bal

auginima o asz, kaipo ir dau
landos kuri sugražina jiems ju
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir
nyje
szokau
in
tuszczia vieta lus; Karalius gentelmonas; Karcze- Stebuklas. 74 puslapiu ............. 20c No. 171 Vieniolika puiku istori
sas
gerkiėjo
užmirė,
stiklelis
gelis kitu jaunu vyru, pasili
kūdiki be kojų, be ranku, su
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szojų (su paveikslais), apie Džiaugsmaa
isz
drebanezios
rankos
iszpuokau atszales tikejimiszkuose priesz mane. Viskas tai iszsi- ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
žeista sunkiai arba visai be gy
pilde
in
trumpa
laika.
ir
Alena;
Pavojinga
klaida.
45
pus

181 pusląpiu. <■...............35c
vasties. Tos motinos aplaiko le, stojosi tykumą o kada sė reikaluose, užmirszau suvis
lapiu ............................................. 15c ras; Isz. Akyvumo; Su Dievu; Grig-®
Kaip Vincas ingalejo pa
No 118 Istorija apie Ali Baba ir
dinti
jaunikaiezei
prie
stalo
apie
Dieva.
Bet
Dievas
mane
Paregėjau mano draugus ke 40 Ruzbaininku. 45 puslapiu.. .15c No. 150 Keturios istorijos apie Kalėdos;
žine apie likimą ju vaiku, ku-.
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
riuos paskerdė ant lauko kares' dirstelėjo vieni ant kitu —jau neapleido. Kaip rodos mylima liones, gulinczius baisei sužeis No. 119 Keturios istorijos apie Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
jame atsigymimo; Metai Svarbiau
žmogus. Kas atsakys jai del to vargszo nebuvo restauracijoj. mano motinėlė meldėsi už ma tais po sumusztu vagonu. Asz I Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: slaptį. 61 puslapiu.......... ...........15c su
siu
atsitikimu; Nusiminimas seno jau
Ir
jie
staiga
paszoko
isz
savo
ne danguje.
stebuklingu budu tik biski bu Viena motina; Vaikucziu plepėjimas. No. 151 Penkios istorijos apie nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
ir kas atlygins jai už jos skaus
62 puslapiu................................. 15c
vietų. — Jaute, kad girdėjo Kaipo kupezius turėjau gana vau pažeistas.
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
mus? — Tik motinos žino..’.
No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
No. 120 Dvi istorijos apie Valu žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
pamokslą
koki
lyg
srnert
neuždideli
gilinki
ir
uždirbinėjau
Nuo
tojo
laiko
vela
esmių
Dabar visa Europa klabina
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58 kas karalium. 61 puslapiu........ 15c Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
in savo gyventojus kad gimdy mirsz o ju ausyse nuolatos sto daug. Apsipacziavau su mergi tvirtu Kataliku o kožna meta puslapiu ....................................... 15c No. 152 Trys istorijos apie Kaji- puslapiu .......................................15e
No. 121 Trys istorijos apie Trys
tu kuodaugiausia vaiku nes vi tie baisus žodžiai: “mirsiu na kuri buvo mano giliuku o menesyje Kovo asz pats paro Vaikij ozai; Iszmintinga rodą; Ap- mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 No. 173 Tris istorijos, apie Tal
paslaptys; Du Mokiniu; Kam
girtuokliu.
”
kuria Dievas iszrinko del ma dau maža altorėli Szv. Juozapo jkialbtojas. 63 puslapiu.......... 15c puslapiu ....................................... 15c mudo
bus jie reikalingi del anuotu
No. 153 Trys istorijos apie Gai iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15a
nes idant mane atverstu prie su žiedais ir žvakėms. Priesz ji No. 123 Septynios istorijos apie luti; Du broliai; Majoro duktė. 62
prisotinimo ateinancziose ka
PARSIDUODA NAMAS
No. 174 Trys istorijos apie Ku
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis puslapiu .......................................l'5c
klaupiu
su
paczia
ir
vaikais
ir
Dievo.
Buvo
ji
taip
gera
ir
Die

rėse. Todėl sziadien Europa
nigo
Paslaptis; In Merika; Pakaruo
MAHANO Y CTY, PA.
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
No. 154 Trys istorijos apie Jo klis.
220 puslapi....................... 35a
medžiuosiu
su
dėkingumu
o
ku

vobaiminga
jog
niekados
ne

geidžia pradėti greitai kare ir
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či nukas Spekulantas; Kryžius prie rgonus.
45
puslapiu
...................
15c
No.
175 Pasiskaitimo knygele:
ris
niekados
isz
mano
szirdies
kad užbaigti ant visados taji Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. būt už manes isztekejus, jeigu
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
Kuczios
Žemaites, vaizdelis; Gudrae
No.
.
'
’
.24
Dvi
istorijos
apie
Dvarinerimasti, kas gali būti rytoj. 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie butu žinojus gerai mano atską-, neiszges ir paantrinu visados: ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 lapiu ............................................. 15c Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie
. t
“Szv. Juozapai, gelbek mus!” puslapiu ....................................... 15c No. 155 Puiki istorija apie Sza- (su paveikslais); Kaimiecziu Aima
Lietuviszkos bažnyczios. Par lunysta.
kinas nedora žydą. 136 pus....25c navymai; Eiles; Kokeis budais apga
Žmones bijo žvėrių kurie siduoda pigiai. Kreip’kities in Žinodamas jos Dievobaimin- Kunigas susijudinęs apsa No. 125 Trys istorijos apie Pa
No. 157 Juokingas apraszyma* vikai apgauna žmonis; Prietarai ir
skutinis noras; Septynis brolius; Var
drasko ir žudo kitus gyvūnus “Saules” ofisą, Mahanoy City, gyste ir mylėdamas ja sžirdin- kymu kupeziaus, suspaudė jam ginga žmogaus sunu ir razbaininka apie Savizrola; Didis klastoris. 46 Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu
gai, nudavinejau priesz ja di ranka. Trūkis sustojo miestely- 62. puslapiu
.15o Preke .......................................... 151
............ 15c puslapiu ......................
todėl yra baisus ir pavojingi
‘•H . T g r-' • -

Kas Girdėt

STEBUKLINGAS
ISZSIGELBEJIMAS
NUO MIRTIES

$2.00 Vertes Knygų už $1.00

r

SAULE’’

Žiurek, už dyka tave penė
siu, už dyka valysiu ir prižiurinesiu, jeigu nenori ne kiauszi
— *—
niu pereti, neduosiu tau suvis
Antaniene negalejo.datureti, valgyti ne žiūrėt nežiūrėsiu o
kas bus.
kad josios Antanas, nors guli pažiūrėsime
■
kaip kad kūlys lovoje nesiliau Antanas susikrimto, vienok
neatsake. Iszgirdes
ja da lėbauti, o jeigu kantry nieko
ant dvyliktos pabes pritruko, mėtėsi link stalo skambinimą
'
:
losziku ir sužerus in žiurstą szauke
’
—
Ei,
motka! pietus paga
lentutes nuneszdavo sau rėk
dama kad jau gana, jeigu tokis minti?
:
niekam netikės kelmas nesi — Nėra pietų del tavęs dy
liauja su tuom, jeigu da mislija kaduoni, neužsidirbai da! —
apie žaislias, vieton pamisly- atkirto szarpei sene.
ti apie tai, jog mirtis jau ant Antanas mane kad jo drauge
galo nosies tupi, kuri netikėti gyvenimo da szposauja; lauke
nai nutvers ji už gerkles ir pa valanda ilga tikėdamas o kada
darys visam gala; jeigu jis da, nesulauke, pradėjo velei gra
dykaduonis, kaip kad tyczioja- žumu praszyti ir melsti, pyko
si sau begulėdamas ir erzina pasiutiszkai, keike ir daužė su
biednus žmones, kurie visa die kumszczia in lenta lovos bet
na tur sunkiai procevoti, — tas visi praszymai, visi keiksmai
davestinejo Antaniene lyg pa- ir grūmojimai buvo nepasekmingi ir nesujudino užsikietesiutiszkam piktumui.
Vienkart, atėmus Antanie- jusios bobos, noroms nenoroms
niai nuo ju lentutes su rugoji- turėjo susitaikyti su savo bjaumu ant netikusio Antano, Pros- re motere ir liepe paduoti pen
kiauszinius jam in lova ir
peris Horsville, kuomet kiti du kis
1
sudėti
in kairia pažastį: Tada
kaimynai nuleido galvas, jis
gavo pietų.
atsiliepe:
Kada atėjo kaimynai, mane
— Klausyk, motka!
kad
jau su juomi visiszkai (blo
Boba susilaikė ir su žingeidimu žiurėjo in kalbanti, norė gai, taip iszžiurejo keistai susidama girdėti gerai, ka tasai maiszes.
pasakys jai. Tuo tarpu Hors Antanui matoma, jau dabar
loszimas in “Domino” nebuvo
ville trauke toliaus:
— Jeigu asz bueziau ant jusu ant misliu nes jeigu kaimynai
vietos, žinote ka padarycziau? pradėdavo, jis labai iszleto
Moteriszke da su didesniu ranka ir tik nuo alkūnes kele
žingeidumu, pradėjo klausyti, idant lentuten padėti.

M AH ANO Y CITY. PA.

III.
jo užkimusiu balsu, lyg rodos
! VAGIS KEPALIUKO metu, taip-gi maža dukterį.
Antanas likos apgalėtu. Pri labiausiai butu nuilsės:
Priesz tris menesius jo fabri
verstas likos iszsižadet savo — Sztai da vienas kruta po
kantas, pas kuri dirbo, subanDUONELES
linksminimosi, navet ir žaisle kairiąja ranka.
krutijo ir nuo tada, darbo lyg
loszimo “domino.” Turėjo pe Pati inkiszo ranka po užkloNepersenei su nepaprastu in- sziol negali gauti.
rėti kiauszinius, gulėti nepasi de ir iszeme isz po pažasties
tempimu atkreipė aki žmonių (Slidžia Hawkinas iszklauses
viena isztarme, arba virokas viso to tyrinėjimo ir liudinin
judinamai, idant vėl nesutrinti Antano, antra.
palicijos pataisos Chateau ku kalbos, iszdave isztarme
kiausziniu, kadangi boba grū Kaimynai norėdami matyt
Thierry, kur sūdąs Prancu- nuo bausmes peliuosuojant nemojo jam nedavimu valgio.
naujai iszpereta net isztiese
ziszkas paliuosavo biedna mer baga už pavogimą kepaluko
Gulėjo augsztienykas, bežiū kaklus link Antanienės ir spau
gaite nuo bausmes už pavogi duonos, ir prie pabaigos ant at
rint in lubas nuolatai, su ran dėsi vienas pro kita idant gaitti
mo kepaluko duonos isz duon- sisveikinimo tarė:
koms priglaustoms prie szonu, reget, kaip kad koki keista,
kepiszko
skiepo.
perėdamas kiauszinius savo stebuklinga apsireiszkima.
— Žmogeli, papildei, vagys
Prie
vedimo
provos,
sudžia
sziluma.
Begyje dvideszimts minutu
te
yra gryni faktai. Isz funktuBALTRUVIENE
patyrė
kad
mergaite
gana
dirb

Kalbėdavo jau tik tykiai, po tu dvieju pirmutiniu, neiszaliszko tiesos matymo, baus
ti malonėjo bet kad darbo nie mes esi vertas, nes apeina propats in save, baime kensdamas sikale ne vienas, bet po tam
Ar Baltimore,
kur negavo, ji nebagele turėjo voge tas, kad kepalukas duo
kad savo balsu neiszszaukti ]laikui net penki ant syk iszsiAr Baltruviene,
maityti savo motina su mažu nos pavogti, yra tas pats, kaip
rūstybes savo valdonkos szir- irito isz luksztu.
Tai rodos vis tiek,
kūdikiu isz jos tik darbo pajie- kad pavogti auksini ziegoreli,
dyje. Rūpinosi taipgi ir apie ‘ Tarp
susirinkusiu
kilo
Bet viena kitos nepasieke,
gu ir priek tam jau per pora tuo-gi-laik, vienok asz tave sū
sznabždejimai.
Antanas
links

rude perekle, kuri visztiny- i
Kad prie manes prigulėtu,
dienu pati buvo nevalgius, to dyti nenoriu kaipo sudžia, bet
szypsojosi nes pradėjo
ežioje atlikinėjusi ta pati dar- mai
:
Tai kitokios bobeles ten
dėl
pasidrąsino ir pavogė kepa kaipo žmogus Krikszczioniszmislyti apie savo, laimingesni
ba, ka ir jis.i
gyventu,
luka duonos. Sudžia nuo baus kas.
Kad paežiam norėjosi valgyt likimą prileisdinedamas kad
Paredke viskas butu,
mes
ja paliuosavo.
pati
dabar bus malonesne del
Isztares sudžia tuos žodžius
(
o bijojo praszyt, klausdavo :
Kad guzutes už daug negertu,
Szitokia
isztarme
primena
jo
ir
su
didesniu
noru
priveizes
paemes
jo nabago skrybėlė in— Ar davei ka lest rudei ?
O vyrai negerai daro,
prova sūdyta priesz keletą me dejo in ja pats pirmiausiai šva
Antaniene nepamirszdavo ji
' už ta jo nuopelną kuomi pra
Kad paveda bobai užtari savo, tu gana isz asztriausiu sudžiu
ra, szterlinga ir aplink per su
vienok apie perekles, kadangi dėjo dabar jis teviszkai di
Tos per diena vandravoja,
per sudžia Angliszka Hawkin- sirinkusius žmonis, lojerius,
jai rūpėjo idant isz visu kiau džiuotis.
Net ir vaiku iszsinarakavoja,
;
vožnus sodno eidamas, koleksziniu
iszsiperetu viszcziukai, — Taigi, net septyneri! Kas In laika valgi nepagamina, sa.
Hawkinso
isztarme
placziau
į
do
linksmos
bus
kriksztynos!
tavojo
paszelpa vargszui su
idant ne vienas nebutu užszalDa ant juoko 'laiko kožna
tad
parėjo
negu
szioji
isz
Cha<
szeimyna. Nabagas varguolis,
dytu arba, ko, saugok Dieve, Dievaž, linksmos! —• tarė juok
vaikina,
:eau-Thierry,
nes
Hawkinas
;
matydams
tartum dangų atsi
damasis Antanas.
sutrintu.
Norints užmoka už burda,
■
ne tik kad kaltininką paliuosa- vėrusi
szirdyje sudžio HawkinKaimynai sueja ant radynu
Žmones, kurie dagirdo apie
O in laika neiszverda,
vo,
bet
apskundika
nubaudė
so, pajuto aszara iszsiverženszia istorija aplinkinėje, atei visi prunkszcziojo garsiais juo Da dabar visko neiszduosiu,
pasiremdamas
ant
“
statuto
”
I
czia,
isz savo akiu kad sutaikais.
davo atlankyti Antana idant
Bet kitu kartu viską iszsudulkėjusiame
rasztu
Angkent jam surinktas aukas, ne
Antaniene nunesze ta szeipatirti kaip dedasi su juom.
giedosiu,
iszku
artikulu.
Tie
artikulai
galėjo
isz susijudinimo ne žo
mynele
rudiai,
kuri
pasisziauKlausdavo paprastai, kaip
Ir joms nedovanosiu.
suteikė
Hawkinui
tiesa,
inmes

džio padekavones isztarti,
klausia ligoniu, kaip turisi, szus plunksnas taipgi su pui
ti
skundiką
in
kalini
už
tai,
apart linktelėjo galva, ir iszkybe ir motiniszka globa
kaip jaueziasi ir t.t.
kad jam duonkepiui pavogė ejo.
i
— Einasi, kaip tai, nežinau vaikszcziojo aplink gražu bū
biednasis
duonos
kepaluka.
— Atveskite dar duonkepi!
— atsakydavo Antanas, — reli greitu, geltonu vaikucziu
O rūteles mano,
Reikalas
buvo
toks
:
—
tarė sudžia.
ir
globstė
juos
po
sparnais
jei

net kakla isztraukus ir lupas — Kas tau, te ve Antanai, ar gert man labai norisi, nes tas
Nekurios mergužėlės svaiguli
Žiemos
laike
1902
mete,
vie

Kada-gi duonkepis atėjo
pravėrus kad. ir kvepavima su jau ir ranku nevaldai, pririsz- pasiutiszkai mane szildo ir gu iszvydo koki grūmojanti
gavo,
nas
Londoniszkas
duonkepis,
tuojaus
liepe pasodinti ji ant
pavoju.
troszkina. Sziurpuliai vai’kszlaikė idant viską gerai girdėti, tos? — klausė Horeville.
Isz plauku juodu,
susilaukęs
in
savo
skiepą
gana
krėslo apskunstuju.
Tuo tarpu Antanas paszau]<a pasakis jie o jis trauke to -— Taip atsake Antanas, — czioja po visa oda mano.
Permaino ant geltonu,
gera
pažinstama
dranga
kuris
— Sodžiams esi — tarė su
Viena karta Antaniene ryte, ke da su didesniu džiaugsmu:
liaus:
Žioples mano, kad vyrams
skauda man baisiai menteje.
ji pasiprasze in artima karcze džia — nesidriovejai inmesti in
— Da vienas!
inejus in miegstube, atsiliepe
— Sziltutelig jįSj jusu vyras,
patiks,
ma
ant stiklo alaus. Duonkepis kalėjimą ta nelaiminga žmogų
Tame kas tokis inejo in kar linksmai in Antana:
Apsiriko vienok nes buvo ju
kaip peczius, nes ir isz lovos su
Kvailiukes nežino kad netru gana greitai susitaikė ant paczema. Los'zikai nutilo. Iszgir- — Rude turi septynerius. net du. Pasiliko da vienas kiau• kuris tau paėmė ketursvari kevis nesikele. Žinot ka asz pakus nupliks,
praszymo
draugo
nes
isz
kar■ paleli duonos už keliu pensu
do balsus burmistro ir aseso Trys buvo tuszti.
szinis bet po valandai laukimo
daryoziau, idant, jis. nors kiek
O galybe,
czemos
gana
jam
gerai
buvo
riaus.
Iszsigere
po
stikleli
“
isz1 vertes, juk tu isz pavirszutinuAntanui pradėjo plakt szir- prasikalė ir paskutinis. Tad
atsimokėtu už apžiūrinėjimą
Kokia
kvailybe.
matomas
skiepas
kur
duona
rinktinio”, pradėjo tarp saves dis, kiek-gi tai jis turės?
< mo to žmogaus, galėjai pažinti,
jau Antano triumpavimui ne
jo?.. U-gi pridecziau kiauszi
stovėjo ir jis prie pasikalbėji■ kad tai ji paskutinybe prispykalbėtis apie szalies dalykus. — Netrukus tas pasibaigs?— buvo galo — iszejo visi iki vie In Szenadori nusiduokite,
niu po szonu, togu! peri.
Ant tu “peroksiniu” dirs mo isz'sigeriant, gana gerai ga
O kad Antanas norėjo priki- užklausė paezios drebaneziu nam, kiauszinio ne vieno neuž• re prie vagystes. Privedei prie
Moteriszke stovėjo stebėda
telėkite,
lėjo
vaktuoti
idant
kas
isz
ne

szes ausi prie sienos paklausyt isz baimes balsu.
to, jog galėjo būti sudin'tas kai
szalde, ne sugadino! Prasika
ma ir žiurėjo in kalbanti, ma
Galybe barszcziu, plaukai
žinomu ne ineitu in skiepą. Ge po vagis, iszskirtas isz žmoka aniedu kalba, pamirszda- Antaniene ruseziai atkirto, lus paskutiniui viszcziukui,
nydama matomai kad szis iszvisokį
ri prieteliai ramiai kalbėda giszku tiesu. Viską ta padarei
mas apie kiauszinius, atsiminęs bijodama kad kiausziniu daug patsai iszeme ana isz po pažas
juokineja ja, bet szis aiszkino
Geltoni, juodi, rudi o vis
miesi prie kauszo apie kelioli ;u žmogau, kuris esi sotus pa
pastiro isz iszgasties o po va- nebutu sudarkytu:
ties, isz didelio džiaugsmo buiszreikszdamas savo nuomone
kvarbuoti.
ka minutu, tame užtemino valgęs ir atsigėrės, puikiai ap
landeliai, atitokens biskeli pra — Žinoma kad jau laikas cziavo ji ir vos nepasmauge isz
sziaip:
O jus pusgalves,
duonkepis per duris ineinant sirėdęs. Kas-gi da arsziausia,
dėjo keikti, ka iszgirdus kitoj prasikalt ir tavo, pažiūrėsime teviszkos meiles. Norėjo bent
— Pridecziau jam penkis
Besmegenes avin-galves,
koki sudžiuvusi ir apdriskusi sztai priesz valanda, kada visi
■stuboj esanti Antaniene iszbe- gal netrukus iszeis!
viena isz tu savo sutvėrimėliu
kiauszinius po viena pažaste,
Insisiukite knypkius kur
žmogų in jo duonini skiepą, ku daveme aukas in skrybėlė mes
go tuojau ir dasiprotedama, Lanke bieziuoliai Antana da- pasilikti prie saves lovoje,
penkis po kita o be abejones
reikia,
ris matydamas kad ten nieko dami pinigus del to biednioko,
kad ežia kas negero su Antanu žinoja kad jau laikas perėjimo nors iki ryt dienai jausdamas
iszpereta viszcziuku, kuriuos
Juk jau motinos prasikeikia, nėra, pasiėmęs kepaluka ketur tu tiktai vienas nedavei nieko.
nusitiko, smarkiai nutraukė kiausziniu per Antana baigėsi, motiniszka prisiriszima ir jauspo tam nuneszcziau visztai ant
Rankas gelia nuo darbo,
svari duoneles, pasiglemžė po Apsieisiu-gi asz su tavim kai
nuo jo užklodala. Urnai pakele taipgi su nekantrumu lauke, lingumą szirdyje link tos smul
auginimo. Ar-,gi tai neatnesztu
Ir turi su tokia dukra gana suplyszusiu skvernu ir jau cim- po sudžia.
■
sulyg galva rankas, su iszkes- būdami žingeidus ar tikrai An kios buities, kuriai patsai da
tas jums, motka, naudos. 'Tikė
vargo,
brino
per
slenksti
lauk.
Pasiremiant
ant
tiesu
isztais pirsztais, pastate akis ir tanas iszperes gerus viszcziu- vė gyvasti, bet Antaniene ne
kit man, asz nesijuokiu o teisy
O jus Valkatos,
Nenuėjus nebagui su laimi duotu per karaliene Elzbieta,
stovėjo žiūrėdama ant nugelto kus, ar gal kokius erminius su klausydama praszymo savo vy
be kalbu.
Nesedit namie niekados.
kiu
ne keletą žingsniu, duon paskyrė bausme duonkepiui
nuotos pažastes Antano, kaip tvėrimus.
ro, atėmė ir szi paskutini ma— Kas-žin, ar nusisektu? —
kepis iszbeges su draugu isz viena diena kalėjimo už tai kad
kad suakmenėjusi, bet neilgai Viena karta Antanas miego žiuleli nuo jo ir nunesze ant au
atsiliepe moteriszke.
karezemos, tuojaus szu'ktelejo ■jis savo skiepą paliko pat vie
taip stovėjo nes tuojaus pakel jo. Permiegojo puse dienos. ginimo rudei.
— Kaipgi ne? Kodėl nenusi
policijanta, kuris sustvėrė ne- na,
;
ir tuom pagundė iszalkusi
tos jos rankos su smarkumu
Ar žinote kad yra tokiu
Urnai pabudo pajutęs kad de- Antanas nuo to laiko vėl,
sektu? Juk yra padarytos tam
baga vagi prie gana aiszkiai vargo žmogų prie papildymoį
perkūnijos nupuolė ant minkszLietuviu,
szineje pažastėje kas smarkiai nors lovoje gulėdamas linksmi
tikros skryneles, kur sudeda
mataneziu liudininku. Tuojaus vagystes.
to pilvo Antano ir pradėjo kul tuksi. Tuojaus su iszgascziu nosi ir kolei gyveno, visados su
Kurie neatstoja žvėrių,
kiauszinius ir garu szildinant
kuda'sis nuplyszelis likos aresz— Valandoje, kada nabagas
ti taip smarkiai kad klausant' pakiszo ranka ir isztrauke 1savo bieziuoliais pasakodavo
Kunigas ėjo per stuibas,
iszsiperi viszcziukai; kiauszitavotas
ir
perduotas
teisdarysvarguolis inženge in savo stumislytumei, jog tai dvi jaunos
savo didi nuopelną.
Ar daug parapijonu suras, tei, tai yra, sodui, prie suraminkszta sutvėrimėli, apaugu- apie
1
niai reikalauja tik szilumos
ba su pagelba paaukauta del jo
skalbėjos drobes prie prūdo sisi sutvėrimėli, apaugusi gel
GALAS.
Tai užtiko vienoje,
idant viszcziukai iszeitu isz ju,
szyto protokulo.
szeimynos, inženge kietasis
skalbia, bet ir tai sumeluotum,
Lietuviszkoje karczemoje,
tonais pūkais, gyvas ir tuojaus ,
o juk pas Antana szilti szonai.
duonkepis
in kalėjimą Hallo
kadangi po vienam bridžiui,
Teisybe, nebagas gana aisz
‘Saliuninko dukrele,
pradėjo krutet jam rankoje.
Antanienei tas pamokinimas
:
'
Gelbėk Savo
taip skubiai pradėjo mėtyt
kiai pats prisipažino prie pa way.
Ne szpetna mergele,
Sujudino ji tas taip labai kad
patiko ir ramei sau nuėjo.
smūgius ant taukines Antano
pildymo vagystes. Nevalgęs jis Taip tai pasielgė sau Londo
Kuri ant dideliu dyvu,
paleido viszcziuka kuris pra
Viena karta in kėlės dienas
ne sudžia Hawkinsas 1902 me
kad atbalsiai “pliaukszt” suPLAUKUS
Apie Lietuviszka bažnyczia buvo jau dvi dienas, alkis dras te, kaip kad- dabar puikioje
dėjo bėgiot jam ant krutinės
vėliaus Antaniene inejo in stusimaisze in viena atbalsi “plakė jam jo vidurius neperkennieko nežinojo.
ir pradėjo rėkti garsiai. Ant KODĖL PLAUKAI krinta?
ba pilnu žiurstu kiausziniu ir
misiyje padare sudžia jauna
plapla.”
Szirdeles, apie viską kita žino, czemai, skiepe nebuvo nieko, mergaite suvargusia paliuoriksmo atbėgo Antaniene kuri Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
atsiliepe in savo Antana:
neiszsilaikydamas nuo alkio
apsisaugoti nuo nuplikimo?
Daugeli žmonių pažino,
— Sziadien patupdžiau rude Antanas su iszgascziu žiurė atsargiai paeine nuo krutinės
Prisiuskit varda ir adresa, mes
pasiėmė ketursvari kepalėli suodamas nuo bausmes Chat
Ir kreivu ir szleivu,
ant desetko kiausziniu pereti, jo in savo iszsisziepusia, su už pereklio mažyti, subėgo daug prisiusime daugiau informacijų.
duonos dūmodamas, kaip nors eau Thierry.
Kuprotu ir raguotu,
paimk ir tu kita desetka. Žiū merktomis akimis, moteriszke, žmonių, kaimynu, kurie kita
ALEXANDER’S CO.
iszsipainioti isz nagu alkio. Su
Jau gana,
rėk kad ne vieno nesutrintai. in mirganezias rankas jos ties me kambaryje gere ir su nusi
412 W. BROADWAY
džia Hawkinas tuojaus paszau- NAUJOS MIKALDOS
Su tokia karczema,
SOUTH BOSTON, MASS.
Antanas pastatęs akis su nu jo pilvu. Antanas viena, kad stebėjimu žiurėjo tai in Antana
Jeigu meszlo kampuose pri ke uredninka del iszvedimo vi
KARALIENES ,
ne pasijudint negalėjo, antra, tai ir maža geltona paukszcziusistebėjimu klausė:
so patyrimo.
versta
gana,
ka
rankose
Antanienės.
Visi
— Ka? ko nori?
rūstybe moteres persigandęs,
PRANASZYSTES j
— Ka tamista žinai apie sziJuk ir burdingierius laiko,
— Noriu kad perėtai, dyka- gulėjo kaip kad apkvaitęs, tylėjo. Diena buvo szilta nes L. TRASKAUSKAS
ta kaltininką? —paklausė liu
lietuviszkas graborius
Prisilaižyt pataiko,
duoni! — atkirto'boba szarpai. mirkcziodamas, pagal puoląn- jau baigėsi Balandžio menesis.
Yra tai stebėtina knygute nes
dininko tyrinėtojas.
Bet valgio nepataiko,
Antanas isz pradžių juokėsi cziu smagiu akimis ir taippat Pro atvira. Įauga ėjo balsas:
joje randasi daug teisybes ir
— Yra tai darbszus žmogus,
Badu vyrus marina,
o kada moteriszke kalbėjo ne- smarkiai kvėpuodamas, lyg “klapt-klapt” ir “kut-kutjau daug atspėta kas būva
jis
neturėjo
niekad
jokiu
proRetai
kada
valgi
gamina,
szuo
laike
didelio
karszczio.
kut,” rudes, vadžiodama po
szposaudama, užsirūstino ir
pranaszauta, ir toliaus tos praNorėtu kad vyrai gerai už vu, darbavosi visad savžinisz- naszystes pildosi. Prisiuskite
gynėsi, nuo to, kad in jo mink- Kaimynai, esanti akyveiz- kiemą savo “mažiukus, graLaidoja kunus numirėliu. Pasamdo
kai, nemaeziau niekad gerenti,
dirbtu,
25o. atempomis o gausite pe<
sztas pažastes dėtu kiauszinius dus, isz pradžių su nusistebėji žiukus, geltonus. ’ ’
automobilius del laidotuvių, Krikvis buvo paezedus. Jis isz savo paczta.
Ir
uždarbi
visa
pragertu,
Vestuviu
ir
kitokiame
reikalams.
Antanas
visas
apkaitės
isz
mu
žiurėjo
in
padukuse
boba
o
ant iszperejimo.
ranku uždarbio maitina seha
Bell Telefono Numeras 78
W. D. BOCZKAUSKAS-CO. ~
Bet vyrai ilgai nebūna,
Bet sene suriko savo spiegli- po tam visi su vienu sykiu priežaisties susijudinimo, bai- 1 520 W. Centre St. Makanoy City
___
MAHANOY CITY, EA.______ j
motina
ir
jauna
jo
seserį
trijų
Pas kitus ant bardo runina.
[ prunksztelejo garsiai juokais, mes ir nerimasties, suznabždęniu balsu:

Dėde Antanas

* *

*

* *

*

"SAULE

Žinios Vietines

— Antanas Juzefovicz, 33
E. Lloyd uly., likos surastas
negyvas prie duriu daktaro
Remeiko badai mires nuo
karszczio. Matyt žmogelis ne
sijausdamas sveiku nuėjo pas
daktara bet jau buvo per vėlu
nes sukrito negyvas.

M A na MOV CITY. P K.

Isz Visu Szaliu!
—.—

i

Daro Planus, Kad Prigialbet Žmoniems ’Į]
Gyvent Geresniuose Namuose

NUŽUDĖ SAVO1
— Juozas Kranski, 26 me
lu, kuris gyvena sklepukyje
SUNU
po 613 W. Centre ulyczios, li
kos pavojingai sužeistas per
SUGRYŽO ISZ BRAZILIJOS
pasiutiszka bambilista kada
|
UBAGU — SARMATINOSI
Tamaqua, Pa. f Antanas Žuėjo skersai kelia apie 1:30 vai.
TĖVU; VOGĖ MAISTA —
ryte. Žmones mate kaip žmo kauckas, kuris kitados gyveno
MOTINA JI NUSZOVE.
gus likos sužeistas, pakele ji ir Mahanojui bet per paskutinius,
nunesze pas daktara kuris pa 20 metus apsigyveno czionais, Į
Kabriano, Italija.,—Czionais
liepė sužeistąjį tuojaus nuvežti mire Coaldales ligonbuteje pra
atsitiko baisi drama, kuri su-l
in Locust Mountain ligonbute eita sanvaite. Velionis girnej
I judino gyventojus szios apylin
kur daktarai turi maža vilti Lietuvoje, Skerstabaliu kaime,|
kes. Penkiolika metu adgal, ‘
kad jis pasveiks. Pranesztaj Prienų parapijos, Marijampo
vargingo ūkininko sūnūs Vis
apie tai vaistinei palicijai kuri lės pavieto, Suvalkų redybos.
to Lesino, iszvažiavo in Brazi
rustai jeszko pabėgusio bambi- Paliko tęva Juozą Detroite, du
lija jeszkoti sau gi linkio. In
listo. Liudintojai sako kad sūnūs Petrą ir Joną Shenadokeliolika
metu praturtėjo, apbambilistas greitai važiavo ir ryje, dvi dukteres Alicija ir
sipaeziavo su turtinga nąszle
kaip manoma tai buvo girtas. Irena Patteron, N. J., kėlės seir nemane daugiau sugryžti in
seres ir brolius. Laidotuves at
Keturi brolei Hoess, isz Hammond, Indianos, nutarė gera
tėvynė. Laikas nuo laiko at—■ Nedelioje buvo Slovaku sibus Seredoje su bažnytinėms
plana kaip valdžia gali prigialbet vargingiems žmoniems pa
Diena Lakewood parke. Keli apeigoms Szv. Juozapo bažnysiuntinejo .seniems tėvams pi
sistatyti pigesnius namus pagal valdžios nutarimą. Badai ju
tukstancziai žmonių suvažiavo czioje Mahanojuj. Graborius
nigu, kad padidintu savo ūke
planas bus naudingas ir pigus.
isz Schuylkill, Luzerne, North Rėklaitis užsiėmė laidotuvėms.
Szitas dviratis buvo padirbtas per Charles Steinlauf, isz ir pirktu naujausius padarus.
umberland ir Carbon pavietu Velionis taipgi buvo senu skai- Chicagos. Iszradejas sėdi ant virszaus o jo szeimyna sėdi ant Po keliu metu, Visto pati mirė,
dalyvauti savo tautiszkoje die tytojum “Saules”. Laidotuves kitu daliu dviraezio o paeziule viduryje siuva ant maszinos. laikai pablogėjo ir jis, kaip
NUŽUDĖ SAVO Paskutines Žinutes >
noje. ■
atsibus isz namo jo dukters Charles sako kad da intaisys ant tojo dviraezio lova. Szeimy greit likosi turtingu, teip greit
VYRA
Berlinas, Vokietija. — Vo. —• Garnys paliko patogia Margarietos Busznauckienes, na myli važinėti ant tojo nepaprasto dviraezio bet kada žmo ir neteko visko ir baisiai su
vargo.
Vos
susiprasze
nuo
ki

nes
pamato
ta
ji
dvirati
tai
jiems
nuduoda
kad
už
daug
geria.
kiecziai
pradėjo szaukti po
ir sveika dukrele del ponstvos ■433 W. Spruce uly., Mahanoy
MOTERE
PRIKALBINO
SA

tu
užtektinai
pinigu
ant
kelio

ginklu visus kurie jau sulaukė
(Andrius Ja'kimavicziu, isz Ma- City.
VO
SUNU,
KAD
JAI
PA

nes
ir
sugryžo
adgal
in
tevisznuo 19 lyg 33 metu vyrukus,
§ Amerika isžkasa kas mi 11 Peru padirba cukraus
hanojaus, Locust Mountain li
DĖTU
NUŽUDYT
JO
kia.
ant kariszkos tarnystes.
gonbuteje.
Ashley, Pa. t Czionais mirė nuta po deszimts unciju aukso. po 1,500 svaru kas minuta.
TĘVA.
Apdriskęs,
nuvargęs
ir
nesi

Washington, D. C. — Jula
Sovietine Rusija iszduo-- U Kožna minuta kas tokis
— Pati daktaro Cyriliaus gerai žinomas gyventojas Juo
skutęs,
Visto
įsarmatinosi
gryžjaus 27 turėsime reta sveteli
da kas minuta po 20 doleriu del būna peržiūrėtas per eksrei
.Whalen mire Subatoje Locust zas Jankauskas, kuris gyveno
ti
ir
teviszka
grinezia.
.Slapstė

Arezzo,
Italija.,
—
Neturėda

prie
musu žemes, planieta
mokslo.
spinduliais a.ht džiovos.
[Mountain ligonbuteje po pa ant 49 Wyoming uly. Laidotu
si artimoje girraiteje o maistą mas darbo miestelije, Fabio Marša, kuris prisiartins prie
gimdymui dvynuku, dukrele ir ves atsibuvo su bažnytinėms
slaptingai vogė isz tėvo namu. Cittanava, iszkeliavo in Neapo musu arti, kaip tai atsitiko 19sūneli, kurie svėrė drauge pen apeigoms Sugar-Notch Szv. PRANASZAI ORO
Visto motina patemino kad liu jeszkoti kokio užsiėmimo. 24 mete. Bus ji tik 36 milijonus
kiolika svaru. Kūdikiai yra gy Petro ir Povylo ’bažnyczioje ku
nuo kokio tai laiko maistais Jo motere būdama užvydaus myliu tolumo.
vi ir sveiki bet motina paauka riose dalyvavo daug pažysta PAUKSZCZEI IR KITI GY
dingdavo isz valgio kambario budo, mane, kad jos vyras ja
New York. — Per paskutines
vo gyvastį kad jie gyventu. mu ir giminiu. Velionis paliko VŪNAI PERSPĖJA ORĄ —
ir eme vaktuoti vagies. Ka 'pameta ant visados ir todėl tris dienas mirė nuo karszczio
Daktaras Whalen apsipaczia- sena moeziute Lietuvoje. A. a. JEIGU LIJA PER SZV. ŠVI
da atsikėlė tūla ryta, patemi nuduoda, kad iszvažiuoje ant 68 ypatos. Szimtai žmonių li
Jankauskas buvo senu skaityyo praeita Oktoberio menesi.
TINO DIENA TAI LIS
no kaip vagis lindo per tvora, uždarbiu.
kos nuvežti in ligonbutes apim
tojum “Saules.”
PER
40
DIENU.
manydama kad tai kokis val Vyras jai aiszkino: Mano ti saules spinduleis.
— Senas Mahanojaus gy
kata. Ilgai negalvodama, pa miela, kas tau inlindo iii galva
ventojas, Juozas Barszczewski,
Burgos, Iszpanija. — Baisi
Chicago, Ill. f Besimaudyda
Pagal senoviszka perspėji
griebė karabina paleisdama kad asz noriu tave pamesti ir eksplozija kilo parako ir amu
mire Nedėlios ryta pas dukte- mas Rock upeje, prie Beliot, mą Anglijoj, tai jeigu lija per
in ji szuvi, užm.uszdama ji ant daugiau neisugryžti namo! nicijos magazine, artimoje
re Mrs. W. Conroy, 506 W. Cen Wis., žuvo jaunas Lietuvys Al Szv. Švitino diena, kuri pri
vietos.
tre uly., sirgdamas koki tai lai bertas Szimkus. Velionis buvo puola 15 diena Julajaus, tai lis
.Bet motere ant t.ojdo aiszkini- Barcamonia, užmuszdama gal
Didelis
buvo
motinos
susi

ka. Per daugeli metu jis dirbo apie 20 metu amžiaus, gyveno per 40 dienu. Beveik visuose
.pao piktai atsiliepe: Žinau asz daugiau kaip 30 žmonių o kelis
graudinimas, kada nuszauta tujokius prižadej imps, jau ne szimtus sužeidė.
kasyklose, Gimė Lenkijoj ir bu su tėvais ant 130 S. 9-tos uly., sklypuose žmones tiki in per
vagi pažino kaipo savo tikra vienas iszvažiavo isz musu
vo senu .parapijom! Szv. Kazi įSu trimi draugais plaukinėje spėjimą lietaus per visokius
miero Lenkiszkos parapijos, po upe užkliūdamas in sukuri paukszczius, žverius ir gyvū Nekurie valdžios inspetojai sūneli. Kiszeniuje rado moti miestelio ir daugiau nesugry- RINKO CENTUS PRIE CEN
oro tiki kad ir kates inspeja nos paveiksią ir jos paskutini žo, palikdami savo iszeimynas TU, KAD UŽMOKĖTI UŽ
paliko paczia, kelis sūnūs ir prie elektrikines stoties ir nu nus kaip tai:
.
;
“SAULE.”
permaina oro nes jeigu kate laiszkeli, kuri jam buvo ra- dideliam varge!
dukteres. Traskauckas užsi ėjo ant dugno.
prausia savo snukuti tai ant szius.
ėmė laidotuvėms.
Nepagialbejo jai vyro joki Gerbiama Redakcija:
tikrųjų galima tikėtis lietaus.
iszsikalbejimai. Motere buvo Pradedant, linkiu jums kaWashington Depot, Conn.—
tosios nuomones kad vyras ja ’ nuogeriausios pasekmes jusu
SHENANDOAH, PA. Vasara pas bus buvo graži,
mano
apleisti ant visados. Vy daikuosia, ir kad “Saule” da
norsiper szeszes sanvaites buvo
BADAS KINUOSIA
rais pasirenginejo in kelione, o eitu szimta metu, kad szviestu
—■ Ponstva Juozai Sznekei, sausa ir apylinkes ūkininkai
pati užsispyrė ji neleisti ir su del labo musu Lietuviu.
SZIMTAI
KINCZIKU
ŽUDO

sūnūs Jonas isz Shaft, duktė ir labai buvo nusimynia, bet da
SI ISZ PRIEŽASTIES BA rengė baisu plena.
žentas Vladai Mockeliunai, bar visi yra linksmi nes pali
Dabar szirdingai dekavoju kad
Nutarė savo vyra nužudyti. nesulaiket man laikraszti. Po
DO; KARE VISKĄ PAĖMĖ.
sūnūs Albertas ir Raimundas jo ir dabar augalai grąžei iszPrie to baisaus darbo prikal teisybei sunku man surinkti
isz Shenadorio, praleido savo rodo. Ponstvos E. J. Kri'ksKwu,Chang, Kinai.,—Baisus bino savo 14 metu sūneli, kad tris dolerius už prenumerata
vakacijes pas savo duktere ir cziunu ūke yra artimoje mies
padėjimas sziadien vieszpatau- jai prigialbetu tam velniszkam todėl renku centą po centui
žėnta Juozą Zigmandus, Mt. to, yra viena isz puikiausiu,
je isz priežasties kares su Ja darbe. Diena priesz iszva kad užmokėti už laikraszti, ka
Vernon, N. Y., ir pas ponstva nes gerai užlaikoma. Tankei
ponais, nes visokį maistą pa žiavima, kada vyras gulėjo lo ti myliu labai skaityti ir priJurgius Zigmandus, Kearney, atvažiuoje ant ukes pasisveN. J. Prie tos progos atlankė cziuot svetelei isz visu szaliu,
ima valdžia, mažai palikdama voje, nudure vyra su ilgu pei siuneziu dabar tris dolerius.
del gyventoju, kaip apie tai- liu. Palicija aresztavojo abud- Linkiu kanuogeriausio pasise
ir Svietine Iszkilme New Yor kur praleidžia dienele ant
ke, kur praleido kėlės dienas, szviežio oro ir pasilinksmina.
apraszineje daktaras J. B. du ir uždare kalėjime.
kimo redystei ir visiems dar
Ir ant voru galima pažinti
Mantel, pirmininkas tenaitinešbūdami užganadyti isz savo ke Taipgi tėvelius atlanko ju duk
bininkams.
Pasilikite sveiki,
Daugelis žmonių o ypatingai kad neužilgio ateis lietus kada
paszialpines draugavęs. Szi- KUNIGAMS UŽDRAUSTA jusu sena skaitytoja,
liones ir pasisvecziavimo pas reles, kurios yra dievobaimin
ūkininkai klauso giedojimo vorai apleidžia savo vortink
pavasari tikisi kad užeis da di LANKYTIS ANT PERSTA
gimines. Visi sugryžo giliuk- gai iszaugintos. Turime czio
gaidžio kuris perspėja permai lius arba tada isz kaminu puo
M. GELBUDIENE,
TYMU IR SPORTU.
ningai namo užganadyti isz sa nais ir S.L.R.K. Kuopa 205,
desnis badas ir tukstancziai
na oro ir beveik visados tas la suodžiai.
isz Waukegan, Ill.
vo keliones.
žmonių turės mirti isz bado.
prie kurios priguli ponstva iszsipildo. Seni žmones pasa
Vatikano Miestas, Italija.,—
— Daugelis žmonių daly Krikszcziunai ir ju szeimynos
Vienoje vietoje daktaro dar- Kardinolas Marchetti, generakodavo kad: “Jeigu gaidys
vavo piknike parengtam per narei. Kuopa laikys savo me
bininkai rado urvoje apie ke liszkas vikaras Rymo diecezi * Daugiau bulvių buna už
gieda priesz guoli tai atsikėlė
Szv. Juozapo Lietuviszka Tau- tini iszvažiavima Liepos 16 d.,
turis szimtus žmonių pusgy jos, iszdave uždraudimą lanky auginta Sovietinėje Rusijoj, ne
su szlapia galva.”
tiszka Katalikiszka parapija, Sea Cliff, New Haven, Conn.
vius, isz kuriu buvo daugelis- tis ant paveikslu, cirkusu, tea kaip kur kitur ant svieto —■
■ kuris buvo laikomas Patter- Bus tai gera proga sueiti su
apjakia nuo ligų. Daugeliuo- trui ir kitokiu sportu, po baus 275,000 buszeliu kas minuta.
sonville Parke Nedelioje. Ne visiems pažystamais ir pra
sia kaimuosia nesumala ne me praszalinimo nuo kunigys
tik vietinei bet daugelis žmo leist dienele ant szviežio oro.
svaro grudu. Žmonis mala tes. Tas pats lytisi kunigams
nių isz aplinkines pribuvo pa Turime ir tai priimyt, kad pa
džiovinta žole, isz to daro mai- ir; klierikams isz svetimu skly C. F. RĖKLAITIS
silinksmint ant piknikelio.
szyma isz kurio kepa kokius pu, kurie lankosi Ryme arba in Mahanojaus Isstikimiaceis Graboriaa
na Betty Krikszcziuniute yra
i: Gabiausias Balsam uoto jas Ii
ten
blinus.
— Szv. Jurgio parapijos darbszi nare Susivienijimo.
t mokslus.
,
Geriausia Ambulance
choras turėjo savo metini iszVienoje apylinkėje isz 40,fC
patarnavimas ežioj
Amerikoniszki motoris
Amerikas užkalbina nuo
apelinkeje.
Bile ko000 gyventoju, tukstancziai
važiavima Brandonville Grove
kiam
laike;
diena
ar
Nedelioje ant kurio radosi dau- 20 svetimu szaliu po 330 svaru
Ir szitas iszmintingas pauk- visiszkai neturi ka valgyt, keli tai sunaudoję kas minuta už
naktį. Visada turi pil-' f
’ gelis sveteliu ir visi praleido mėsos, kas minuta.
sztis, vadinamas pelcda, tankei tukstancziai vaiku jau iszmire 7,500 doleriu gazolino.
.^l, na pasirinkimą metao L
liszku ir kieto medžio
1
* Kožna minuta per metus
linksmai dienele.
inspeja orą nes kada pelėda badu. Daugelis szeimynu ne * Kožna minuta Suvien. ’R
I
Grabu.
Laidoja nu‘1
— Kostas Ruseckis, 21 me Amerikonai iszgeria visokiu
pradeda szaukti tai in laika pa galėdamos ilgiaus žiūrėti ant Valstijose buna sužeista po 20 I
mirelius pagal naujau.
Į
Į
šia mada ir mokslą.
tu, 185 Florida avė., likos ar- gerymu už 3,000 doleriu.
ros bus permaina oro. Todėl, kaukiu savo mylimųjų nutarė žmonių, kurie negali dirbti.
Musu valdžia surenka pa- J
Ir žuvys tankei inspeja per mieli skaitytojai, jeigu jums nusižudyt, ne kaip kankytis.
esztavotas už trenkimą in du * Georgia valstija iszproTuriu pagialbininke
Prieinamo! .
kitus automobilius praeita Pet- dukuoje kas minuta ipo $20 maina oro nes žuvininkai kal per reidio nepasakys kokis bus Valdžia negali tiems varg- dofku nuo rūkytoju tabako po J moterems.
prekes.
£
nyczia, padarydamas bledes pinacu ir 25 galonus terputyno. ba: “Kada buna puikus oras ir rytoj oras tai žiūrėkite ant žvė szams susze'lpti. Neturi mais 110 doleriu kas minuta.
DU OFISAI:
žuvys szokineja isz vandens reliu, paukszcziu ir kitu gyvū to, ne gyduolių nes viską siun-. H Kožna minuta Meksikas MAHANOY CITY;B16 W. Sprue. S«,
ant keliu szimtu doleriu. Vare * Kožna minuta Amerikas
Bell Telefonas 149
jis automobiliu neturėdamas iszsiunczia in užrubeži po asz- gaudydamos muses tai bus lie nu o jie jums iszpranaszaus ežia ant kariszku lauku del prisiunezia in Amerika po 100
TAMAQUA. PA., 43» Willing Street!
. _
..------ ateinanti orą.
iaisnu."'
tuonis svarus keczupo,
_ , taus.”
karemu.
y [_■ — _• svaru visokiu daržovių.
Bell Telefępaa US-J _ __

