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NUVAŽIAVO ANT BLUDŽIOJO PO PUSTYNE, JESZKODALAIDOTUVIŲ
MAS VANDENS DAKTARAS
PARVEŽTA NAMO NEGY

ISZ LIETUVOS
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51 METAS

NUSISKANDINO
BUVĘS
MAŽEIKIU APSKRICZIO
VIRSZ. VOLONSEVICZIUS.

Mažeikiu 1 apskriezio virsz-

JONAS SZLIU- ininkas Volonseviczius, kilus
PAS VYKS IN AMERIKA. bylai, buvo isz tarnybos atleis

Palanga.,— Liepos menesio tas ir apsigyveno savo dvare
Sugar Notch, Pa. — Alek
Beaver Springs, Ky. — Ka
pirma
diena Palangos burmis netoli Lazdijų. Prie VolonseSan Bernardino, Cal. — Per
sandra Kallinauckas ir pati Jo
MOTINA JI UŽMUSZE.
da ja vyras užtiko su nežinomu
20 myliu bludžiodamas aplin tro pareigas pereme Antanas vieziaus dvaro yra Dumbliu
anna isz czionais iszvažiavo in
vyru kotelyje, Mrs. Gene Berg
kui jeszkodamas vandenio ku Vizbaras. Pasitrau’kiancziam ežeras, kuriame rastas VolonLondon, Pa. — Palicija už mann, 26 metu, patogi motere
Filadelfija dalyvauti laidotuve
ris radosi tik už puses mylios burmistrui bendradarbiai su sevieziaus lavonas.
Vėliau
dare Lalėjime Dievo-baiminga le, szoko per langa isz penkto,
se savo giminaites. Bet vos
rengė
arbatėlė.
Nuo
tiesiogi

nuo jo, Bill Hyatt, 62 metu, mi
nustatyta, kad Volonseviczius
Airisze, Mrs. Agnes Byron, ku laipsnio ir nusisuko sau spran-l
parvažiavo nuo szermenu, Kaniu
pareigu
pasilaisvinęs
bure
baisiose
kaneziose
nuo
troszpats nusiskandino.
Sziauhu
ri nužudė savo sūneli. Valdisz- da. Vyras nuo kokio tai laiko
linauckiene staiga! apsirgo ir
vusis
burmistras
Daktaras
kulio ant Mojave pustynes, vie
apygardos teismas sprendė bu
kas daktaras pripažino buk nužiurinejo savo prisiegele ir
mire in trumpa laika ir likos
Jonas
Szliupas,
mano
dar
szia
na
isz
karszcziausiu
vietų
Ame

vusio Mažeikiu apskriezio virvaikas mirė nuo baisiu sužeidi taja diena neradęs ja namie,
atvežta namo lavonu. Nesitikė
vasara važiuoti in Amerika.
rikoj.
mu. Vaikas buvo pailsės bė dagirdo nuo savo draugo buk
jo motere kad sugrysz namo
Senukas
lankėsi
pas
savo
seLIETUVOJE YRA
giodamas po ulyczia ir da buvo jo motere iszvažiavo bambinegyva. Velione turėjo 44 me
sere Los Angeles ir kada važia BITES PAPIOVE ARKLĮ.
1,723 AUTOMOBILIAI.
baisei suplaktas per motina. lium su kokiu tai vyru in hotetus.
vo
namo
per
pustyne
jo
auto

Ženklai muszimo radosi ant vi li nes mate kaip prie jo sustojo.
Kaunas. — Paskutiniojo meKupiszkis.,— Kuosenu kai
mobilius
suluže,
vanduo
iszsiso jo kūnelio, kaireji akis buvo Nuskriaustasis nuėjo in hoteli
:o duomenimis, -sziuo metu
TARNAITE NUDURE GAS- baige ir pradėjo jeszkoti dau me, ūkininkes K. bernas pribaisei užmuszta ir galva per iszmusze kambarėlio duris ir
Lietuvoje yra inregistruota
PADINE SU PEILIU.
giau. Bludžiojo jis aplinkui per riszes arkli už kokiu tryju me 1,723 automobiliai, 286 auto
kirsta nuo ko vaikutis mirė.
jau ketino pagriebti pacziu'le Jau buvome aprasze “Saulė
New York. — Mrs. Dora Ste 20 myliu su vilczia suradimo tru nuo bityno pasiganyti, nu busai, 599 autosunkvežimiai,
Palicija laike sliectvos daži- kuri buvo pusnuoge bet toji isz
je” apie szita moterele kuri phens, pati czionaitinio sztor- vandens bet jo nesurado, no- ėjo prie darbo. Arklys, ma
nojo buk motina prisipažino baimes ir sarmatos szoko per
35 kiti autovežimiai ir 1,159
persistatinejo save kaipo vy ninko, likos nudurta ant smert rints szaltinis gero vandens ra tyt, bieziu užpultas apsisukę
kad nubaudė vaika už tai kad langa ir nusisuko sau sprandą.
motorciklai.
ras per daugeli metu. Likos ji per savo tarnaite Ona Rupert. dosi tik apie puse mylios nuo apie ežia pat auganti medi ir
jis nenorėjo kalbėti poterius Jos prielaidinis, Morris Ferszininko Volonsevicziaus, jo
susekta kada važiavo automo- Priežastis žudinstos buvo susi- tosios vietos kur ji žmones vė nebegalejo nuo bieziu paspruk
kada jam motina paliepė atsi gees likos uždarytas kalėjime
sekretoriaus Žuko ir preky
bilium ir ja sulaikė palicija. kivirezinimas gaspadines su liaus surado.
ti. Bites taip sugėlė arkli, kad
klaupti. Vaikutis turėjo vos ke už svetimmoterysta nes turi
bininko Riachmilio baudžiamaVede ji du sykius moteres. tarnaite apie iszmokejima jai
szis po valandos trobon ineszturis metus.
ja byla, kiele ji lietė Volonsepaezia ir tris vaikus, artimam “Jo” antroji motere mirė 1928
algos per kelis menesius. Tar SAUSUMA IR KARSZCZEI tas, krito negyvas.
vieziaus
kaltes klausima, nu
miestelyje.
mete. Gyveno ji kaipo vyras naite baisei užpykus ant gas SUDEGINO JAVUS IR KORJ DVI-KOJINE KIAULE.
traukta, nes Volonseviczius
per 23 metus ir sziadien turi 50 padines, pagriebė nuo stalo il
NUS ANT UKIU.
nusiskandino, o Žukas su RaCleveland, Ohio. — Ant czio- 108 POROS JAUNAVEDŽIU metu. Kokiu budu jai pasisekė
LIETUVOJE DAUG
ga mėsini peili ir dure in kru Philadelphia. — Beveik po
naitines artimos farmos farme- SURISZTI VIENU KARTU. nudavinet vyra gyvenant su
ISZGERIAMA ALAUS. chmiliu pripažinti kaltais, bet
tinę moterei kelis kartus. Mo visa Amerika užėjo dideli
nubausti po szeszis menesius
ris Nat Zimmers yra locnininMontreal, Kanada. — Jaunu motere tai isztikruju yra juo tere butu apsigynus in laika karszczei ir sausuma, kuri pa Kaunas. — 'Tik sumažinus
lygtinai.
, ku nepaprastos kiaules kuri tu Kataliku Draugavę parengė kinga net pamislyt.
bet užklupimas buvo taip stai dare farmeriams bledes ant mi alaus kaina, alaus suvartoji
ri tik dvi pryszakines kojas. dideles vestuves 108 jaunu po
gus ir netikėtas kad motere to lijonu doleriu. Keliolika žmo mas Lietuvoje nepaprastai pa
Kada eina tai szokineja nuo relių kurios likos surisztos MOTINA PASIKORĖ ISZ
nesitikėjo.
nių mirė nuo saules spinduliu, didėjo. Bet indomu, jis dar ir Paskutines Žinutes
vietos in vieta. Kiaule yra ga mazgu moterystes, vienu kar
GAILESCZIO UŽ TAI
......
J•
daug žmonių 'serga, gimines toliau didėja. Per sziu metu
na sveika ir apie dvieju mene tu. ęzionaitinįam parke. Cere
KAD SUMUSZE SŪNELI
penkis
pirmuosius
menesius
aBrooklyn,
N.
Y.,
—
Elevato

siu senumo.— Nėra ko daug monijai prisižiurinejo net 20,- Alliston, Vt. — Sustingusi NUŽUDĖ KŪDIKI KURI SU ugnys padare milžinisz’kas ble laus gamyba, lyginant su pra-.
riaus nelaimėje likos užmuszdes ir žodžiu senei buvo tokia
stebėtis, juk ant svieto turime 000 žmonių isz visu daliu Ka kuna Mrs. Alvinos Pomeroy,
SILAUKĖ JO MOTERE
eitais
metais,
buvo
dar
per
tas Jonais Medelis, 34 metu am
sausuma kokia sziadien randa
nemažai “dvi-kojiniu kiaulini’ nados. Daug žmonių apalpo ir 59 metu amžiaus, rado kabanti
SU KITU.
žiaus. Velionis gyveno ant
si. Upelukai ir upes iszdžiuvo, 12 procento didesne.
•— kožnam mieste.
keli likos sužeisti laike sumi- ku'knioje jos sūnūs kuris atva Fowler, N. J. — Palicija vandens stoka, todėl ir gyvulei
629 Decatur uly.
szimo kokis kilo kada žmones žiavo jo atlankyti taja diena. aresztavojo koki tai Andriu pradėjo stipti.
Chicago, Ill.,— Pranas Ado
SENA LIETUVISZKA PO pradėjo grūstis in parka isz Prie'žastis taip neiszmintingo
BAISUS LEDAI GUDŽIUNU maitis (Adams), 38 metu am
Kolodzei, Slavoka, kuris žveRELE SURISZTA MAZGU
VALSCZIUJE.
jos pasielgimo buvo sumuszi- riszkai pasielginejo su vaikupriežasties karszczio.
žiaus, likos lužmusztas dvieju
MOTERYSTES.
mas jaunesnio sunaus kuris cziu kuri jo pati .susilaukė su DARBO ŽINUTES
Priesz kelias 'dienas Gudžiū troku nelaimėje, prie Walker
Girardville, Pa. — Pottsvil- 500 DOLERIU SU NEGYVU motinai visaip dagi įso ir buvo prielaidiniu. Prie daktariszko
nu valscziuje, neplacziu ruož ton, Ind. Adomaitis vare dide
les sude likos iszimti laisnai
labai nepaklusnus. Senuke isz isztyrinejiino pasirodė buk vy York, Pa. — Szimtas darbi tu praėjo nepaprasta audra ,su li auto-troka važiuodamas su
KŪDIKIU.
ant apsivedimo per sena pore Penfield, Mass. — Parėdyta gai'lesties ir priek tam kad bu ras pramusze kūdikiui pakau- ninku Hallam Furniture Co., ledais, kokios nei szimtame- alum isz Fort Wayne in 'Chicale. Jaunikiu yra Jonas Graff, in puikes szilkines szlebukes vo nerege per daugeli metu, nu szi, nuo ko mirė.
pamėtė savo darbus spirdamie- cziai seneliai nepamena. Sti ga. Buvo jisai szoferiu del
isz Girardvilles, Pa., o jo szir- prie kuriu buvo prisegta 500 tarė atimti sau gyvasti ne kaip
Kolodzei likos nubaustas si geresniu darbini nkiszku san- prus triobesiai virto lyg degtu Ritz Distributing Co., 10411 S.
dies iszrinktoji yra Mare Pak- doleriu bumaszkomis ir laisz- rūpintis apie nedorybe savo ant penkių metu in kalėjimą už lygu.
ku dėžutės; ju sugriauta apie Michigan avė.
szarka, isz New Yorko. Abudu kelis kuriame melde surasto sūnelio. •
Pottsville, Pa. — Jacob Ul penkiolika.
■taji darbeli. Gerai kad apgaMedžiai linko London, Anglija. — Per eks
paeina isz Lietuvos ir kožnas jo kad kūneli palaidotu Krikszvingai moterei nesudauže pa- mer Packing mėsinė kompani prie ’žemes, laukuose ledu mu- plozija dinamito ant geležkelio
buvo jau karta vedes. Kur czioniszkai, likos surastas kū TURĖJO PRIE SAVES 1,390 kauszio nes kūdikis tarne nebu ja nutarė uždaryti savo bizni szami staugė gyvuliai bėgdami stoties, kilo eksplozija dinami
svodba atsibuvo, to nedažino- nelis menesio senumo mergai
DOLERIU.
vo kaltas kad atėjo ant svieto isz priežasties nepasisekimo in krumus. Apie penkes minu tines bombos kuri sužeidė 16
jome. Abudu turi po 70 metu tes, vienam isz czionaitiniu Chambersburg, Pa. — Pali negeistinai.
biznije ir blogu laiku.
tes krito laukinio obuoliuko di žmonių ir viena užmusze. Yra
amžiaus.
dumo ledai, su žeme sumaiszy- tai darbas Airisziniu prieszicija. aresztavojo Juozą A. Wal
tuszeziu namu.
dami visus paselins, iszdau- ninku valdžios.
Lavonėlis mergaites likos ker kuris bandė užsikabinti ant
Palicija Uždraudė Pardavinejima Žmonių žydarni
NEDYVAI KAD JAI NUBO atiduotas in rankas vietinio Pennsylvanijos freito nuva
langus. Po audros bu Jersey City, N. J. — RusiszDO TOKI VYRAI.
vo tiek ledu, jog rogėmis gali kas popas, Mikolas AndrykoKaipo Nevalninkus
koronerio kuris daro slieetva žiuoti in Norristown, Pa. Ka
ma
buvo važinėtis ir iszsilaike viez, 71 metu, kuris kitados gy
da
ji
nuvede
ant
palicijos
sto

Peoria, Ill. — Poniute Evan ir parengimus ant palaidojimo.
nesutirpe net visa para. Nuo veno Pittsburghe, Hazletone ir
gelina Belliott likos uždaryta Matyt tureziai turi būda ant ties, manydami kad tikrai val
ledu sutino net guvuliai, o 'laur Allentown, mire czionaitineje
in kalėjimą ant atvesimo už atsiskyrimo nuo negeistinu kū kata ir padare ant jo krata, ra
kuose randama
užmuszta ligonbuteje po ilgai ligai.
do kiszeniuose 1,390 doleriu.
daug-vyrysta nes apsivedė net dikiu.
paukszcziu.
Keliu
ūkininku
Kada užklausta jo isz kur gavo
Berlinas, Vokietija. — Tarp
septynis sykius be aplaikymo
iszversti triobesiai vėjo isz- rubežiniu Lenkiszku ir Vokisztieki pinigu, apreiszke kad tai
persiskyrimo ne su vienu. Ka
neszioti, o vieno Ūkininko ve ku sargu, prie Danzigo, kilo ne
da moterele stojo priesz sudžia NORITE BŪTI ATVESIA?— jo dalis parduoto namo per jo
LAIKYKITE
AUSIS
žimas buvo permestas per ke supratimas ir badai keli sar
broli. Palicija isztyrinejo kad
pasakė: “Sziur, kad esmių
SZLAPIAS.
kalba teisybe, paleido ji, bet tu
lia su pilnoms dviem statinėms gai likos užmuszti ir keli su
kalta. Turėjau szeszis vyrus
rėjo
užmokėti
už
“
raida
”
$4.75
vandens.
Padaryti labai dide žeisti.
New
York.
—
Naujausias
bū

kurie man labai nubodo ir nu
li nuostoliai.
bodo man luomas moterystes. das atvesimo laike karszczio ir likos paleistas.
Pottsville, Pa. —Darbo ad
Suvalkų
Kalvarijos
vals.,
Visi mano vyrai buvo farme- yra laikyti ausis szlapes. Pir
ministratorius Mercer apreisz
taip pat krito rieszuto didumo ke kad szia sanvaite bus prareis su kureis gyvenau pakol miausia nuprauskite veidą ir ATĖMĖ SAU GYVASTĮ PER
ledai, kurie apkapojo daržus, szalinti nuo darbo WPA pro
man nubodo o paskui juos pa- nusiszluostykit bet palikite au SUVALGYMA VINIŲ, ŠPIL
laukus, iszdauže langus, o vie jektu, apie keturi tukstaneziai
mecziau nes negalėjau gyventi sis szlapes pakol paezios neisz- KŲ IR KITOKIU DALYKU.
tomis vėtra isznesze langus net žmonių kurie turėjo darbus per
šu meszluotais vyrais. Tieji džius. Tas prigialbsti daug, Vancouver, Wash. — Mrs.
su rėmais ir sugriovė keliata 18 menesiu. Ne tik paprasti
farmerei tai tikri žioplei ir lep- kaip sako ir arkliu augintojai Grace Wheeler, 54 metu, atėmė
szes ir nežino kaip su motere jog jeigu arklio ausys szaltos sau gyvasti per nurijimą vinių,
kluonu ir tvartu. Soduose isz- darbininkai bus praszalinti bet
apsieitinet. Jiems tik rupi dar tai ir jo visas kūnas bus szal- spilkucziu, stiklo, adatų ir kas
varte daug obeliu ir dideliu ir baltkalnierelei darbininkai
bas o ne meile moteres.” — tas. Geriausia taipgi atvest se- tik jai papuolė in rankas, kad
medžiu. Jurbarko apylinkėje ir moteres.
Taip tai kalbėjo toji nepriso kaneziu budu: Iszplauk burna tik sutrumpini sau gyvasti.
perkūnija sudegino kelis ukius
Harrisburg, Pa. — Badai
tinta moterele o gal tame turė su szaltu vandeniu ir gerk van Del ko taip darė tai neisztyriapie 150 tukstanezei darbinin
Mieste Palisades, N. J., atsibuvo nepaprasta licitacija ir užmusze daug gyvuliu.
jo teisybe. Bet jeigu farmerei deni palengva bet nereikia ger neta. Kada daktarai padare žmonių kad juos suvesti in pora bet palicija in laika užbėgo Sziąuliu vals., daugiausia ku ant visokiu WPA projektu
jai nepatiko tai kodėl vela isz- ti vandeni dideleis gurkszneis ant jos operacija, iszeme isz jos tai žmogiszkai licitaėijai. Visokį buvo pastatyti ant Imitaci nukentejo Bridu, Kebliu, Jau- bus praszalinti nuo darbu apie
tekedavo už kitu? Pinigai tik nes tas tave gali paguldyt in viduriu apie du svarus visokiu jos, jauni ir seni. Tikslas tosios Imitacijos buvo ta, kad per geliszkiu, Sneigiu, Reky vos ir Augusto menesi ir apie 75,000
jai rūpėjo ir “geri taims.”
lova.
... ■
bus vela uždėti ant relifo.
dalyku.
kiti kaimai.
• ..«»<kantis sau ypata turėtu su juom arba su ja apsipaeziuoti..

‘‘SAULE’’

MAW^nov CITY. PA.

siuveczkos kurios pasiuva pui-| idant iszaiszkintu gerai kvai- vienas turėdamas savo speciali
1 ugnis da neinsigavo in miegkiauses szlebes nepradėjo nuo j lems tamsioms moterems kokis užduoti žmogaus kūne.
' stube kurioje vaikai gulėjo.
žemiausio laipsnio? Atsiminki- yra skirtumas tarp Dievo dan- Veikimai nekuriu vitaminu
Bet Antanas vos perejo slenkste lankei ant priežodžio:
guje ir raganos.
yra gerai žinomi mokslinin
"iti grinezios kad sztai puolė
kams.
Toji moterele, isz Floridos, Meisteris negime tokiu tik
Saule jau buvo beveik nusi-'kaip negyvas. Visi mėtėsi prie
iszsidirbo
per
savo
sunku
dar

Daug
labai
turime
guodo“
Vitaminas
A
”
,
akstiną
au-'
kuri isztekejo už žmogaus ku
leidus. Buvo tai puikus Liepos jo ir pradėjo liet vandeni ant
tinu moterėliu kurios yra užsi- girna ir apsaugoja kuna nuo
ris neturi kojų, yra labai lai bą.
vakaras. Kelias vedantis isz veido jo. Po kokiam tai laikui
1
*
111
* -*
v1
Geidi
būti
gera
gaspadine,
rasze.
.ir
skaito
“
Saule
”
ir
su!
nekuriu
bakterijų
užkrėtimu
ir
j
miesto krutėjo darbininkais atėjo vėla prie saves. Tada mo
minga nes nors bus užganadinta kad jos vyras nelakstys pas turi pirmiausia būti tarnaite. kožna diena toji szeimyna Je- pagelbsti bendram sveikatos'
bile skubino namon in arti * tina iszgelbetu vaiku mėtėsi
vucziu pasidaugina ir kaip * stoviui. Ji randame kiauszi-'
Pamažėl!
tik
iszsilavinsi
ant
kui kitas ir sėdės namie o priek
mus kaimelius, idant Nedelia jam in kojas dekavodama bet
mums
raszo
tai
kožnas
vyras
niuose,
svieste
sūryje,
czielamel
gero
amato.
tam aplaike prideczko gera
perleist tarp savo mylimųjų. jisai atsake:
J
TARADAIKA
g
Į
labai
yra
isz
to
užganadintas
piene,
Smetonoje
ir
žąviu
jaknu
turteli. Nuotaka yra apie dviTarp einaneziu galima buvo — Didžiausia padekavone
nes
namote
nerpikalino-as
sneinlim’m" T,annnfi
aliejuj.
Lapuoti
žalumynai,
ža_
Važiuokime
ant
foru,
parkui
nes
pamote
nereikalingas
sueiV Cc /J 1- L4 J.V X X1.JL
C L 11 v X VJA I » J p' X
LL
deszimts metu jaunesne už sa
pateminti du darbininkus kal- del manes bus, jeigu pasimels!
j
r
n,,,
gas
su
kūmutėms,
grinezios
gelios
ir
geltonos
daržoves
aprū

kitu vietų, tai surasime |>ukūmutėms^
o
Isz juoku susilaikyti negaliu, banczius tarp saves apie labai karsztai už sveikata mano pavo vyra.
1
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riau
apžiūrėtos
ir
pasiliko
Diepina
“
pro-vitamin
A
”
,
kuris
kuri guli
lovoje. — Nu

Koki tie vyrai po negaliu, svarbu dalyka. Galima buvo ežios,
'
dykeje kokias tai apsiveluses'
vo-baimingoms
moterėlėms
ir
pasimaino in vitaminą per mai
motina szirdingai tiko
Kaip tieji seni jaunikei,
tai reget isz ju nuliudusiu vei- džiugus
'
Treczia dalis kvailiu ant cigonkas ar senas moteres ku
nelaksto
kaip
kitos
in
tapruisto
virszkinima
viduriuose.
Be
ant
to
ir
atsiklaupus pradėjo
Žiloki ir plikei.
! du,
;
svieto yra tosios nuomones kad. rios save yra prasimine “inmius.
Butu
naudinga
kad
visos
vitamino “A” žmogus turi
į
*
*
*
melstis.
Pacziuotis labai nori,
jie supranta teismus geriau už spetojos ateities,” stebuklada
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Bet mergicos gauti negali, į Mano pati labai serga — kal Ugnis pradėjo mažintis. Ta
advokatus. Puse dalies isz ju res, gydytojos ir kitokio budo
bėjo vienas isz ju — jau san- da Jonas su Antanu nusidavė
mano kad gali ligonius gydyt apgavikes pas kurios kas die “Saules” o ju gyvenimas butu ■sudėjimą, lengvai pasiduoda Pikta jiems; jauni isz ju
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ir
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tycziojasi,
vaite kaip nieko nežinau kas in savo kaima. Kaimuocziai su
geriau už daktarus. Dvi czver- na atsilanko žmones isz visu
kytas.
ten dedasi, ne aplaikiau jokios kliksmais nuvedė gera szmotą
Su patogioms mergaitėms
tys isz ju mano buk geriau pa szaliu o ir nestokas musu Lie“
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”
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yra
reika

paeziuojasi,
žinios. Kraujas mano net su- kelio narsuna kuris iszgelbejo
sakytu pamoksta už kunigą o mviszku moterėliu ir merginu Ar žinote kiek kasztavo at
lingas musu apetitui. Czieli
szala gyslose kada pamislinu dvi gyvastis nuo smert po tam
O tieji seni invalidai,
visi yra tosios nuomones kad ' iurios traukia ant rodos in to radimais Amerikos?
kviecziai, rugiai, komai, ry
jog gal... Nesirūpink Antanai, sugryžo vela adgal.
Mato, kad bus negerai,
geriau surėdytu laikraszti ne nas “stebuklingas” vietas.
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kaip .patys redaktoriai.
Randasi kvailiu visose tautose viszku Iszpaniszku dokumentu žiai, miežiai, avižos, žemrieszu- Po smert turės ožius ganyti, gal tonais nieko pikto neatsi
tiko nes butu jum davė žinot, Su plakanczia szirdžią prisi
Negales dusz-pąlaikes iszkurios važiuoja pas tokias ra kiek kasztavo atradimas Ame tai ir “soy-beans”, žali žirniai,
artino Antanas prie savo grinžalios pupos, pilni vitamino,
— ramino jo draugas. ■
ganyti,
Kokis tai gerai žinomas Ita- ganas ar raganius.
rikos. Pasirodė kad padirbi
— Skubinkim Jonai nes jau czios o priesz ji iszejo kaiminToki plikiai,
liszkas daktaras darodija kad Jeigu tokia moterele su to mas laivu su kuriais Kolumbais kaip ir kiauliena, visztos, jak
suvis sutemę ir beveik devinta ka po kurios apgloba Antanas
Nuo visu atlikę,
valgyt cibulius ir gerti ruksz- kiu persiemimu atsiduotu Mo plauke, kasztavo51 tukstan- uos ir inkstai. Kepimas, spirgi
adyna. Per girria eiti tai pavo buvo palikes savo paezia.
Nežino jie kokios tautos,
tu pieną, jeigu kas nori ilgai tinai Dievo tai kažin ar nepa- czius marąvedu (pinigas isz- nimas ir virinimas mėsos nu
jingas kėlės nes nesenei likos Toji paregėjus ji paszauke
Ir kokios jie vieros,
gyvent. Nekurios ypatos mirtų sveiktu greieziau? Taip, pas duotas per senoviszkus Mau kerta per puse vitamino B ver
i Guldo galvas už Komunistus,, užkluptas kokis tai ponas ku su džiaugsmu.
nuo tokio valgio o ju nevidonai ragana važiuoja su didele vil- rus, kuria turėjo tiek vertes te.
ris važiavo in miestą — tarė — Garbe Dievui, jog suIr Bolszevikus,
szalintusi nuo ju kaip nuo ke czia kad ragana ar kokia ten kiek sziadieninis Amerikonisz- Vitaminas C”, reikalingas
Antanas — norėdamas už- gryžti Antanai, oi, su jusu pa
Plusta ant laikraszcziu,
teros kada suuostu ant ju cibu nusiusus cigonka jai pataisys kas doleris). Kolumbas aplai- visiems kasdieniniame valgy
mirszt apie serganezia paezia. ezia buvo labai szlektai, priesz
Ir iszduotoju,
lius. Dabar žmones szalinasi ka kita pagadino ir visus “vel ke po 230 maravedu ant mene je. Negavimas szito vitamino
Pikiuosiu jog mus neužpuls, keliolika adynu mislinom jog
Kad visi meluoja,
nuo Žydu ir Italijonu kad jie nius” isz jos iszvarys. Na ir sio, du kapitonai po 150, laivo- veda prie liuosu dantų, kūno
nes nelabai isz to ka naudotu, nebagele atsiskirs su sziuom
Ir da kitaip loja.
valgo cibulius ir czesnakus o stoja priesz ragana apgavike rei, kuriu buvo 150, gavo kož- sąnariu sustingimo, nupuolimą
svietu. Buvo ir kunigas. Per
kas tada butu kada visi juos su didžiausiu susijudinimu, ro nas po 15 kožnas. Sykiu visi ap- svorio ir nuolatinio nuovargio. Visur tokiu szuneliu turime, dvi poros drapanų mažai ka
kėlės paskutines naktis ne akiu
dos priesz koki stebuklinga pa laike viso apie 25 tukstanezius Citriniai vaisiai ir ju sunkos — Kuriu plikes blizga in kur tik vertos o ant galo paskui mus
valgytu?!
, ,
oraneziai, grapefruitas, citri
da eina darbininkai — atsake negalėjo užmerkt nes dabar
žiūrime.
veikslą, su perimtais nervais, maravedu.
aeziu Dievui, pasidarė jai ge
i
Ne karta piktumas žmonių sąnariais ir kaulais o josios du- Isztikruju buvo tai labai ma nai, tąngerinpis — visi pilni vi Jeigu juju merginos nemyli, Jonas.
riau
ir užmigo nesenei.
Kada taip ėjo valandėlė, An
inveda juos in dideli ergeli. szia net ir kulnis atsimusza, na ža mokestis ant padirbimo lai tamino “C”, kaip ir tomates, Tegul nors neiszmanelei tyli,
tanas dirstelejas in deszine sza- — Aeziu Dievu, — paszau
Laikais isztariam tokius žo ir tokiai moterei tuojaus pasi vu ir apmokėjimas istbriszko invairiu rusziu vuogos, lapuo Tegul adgal in Rusija
— 'Sutver.tojas isztos ir žaįios daržoves, kopūstai,
li, kur keliai skyrėsi, paregėjo ke Antanas,
važiuoja,
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džius kada esame užpykintais, daro geriaus!
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tos bulves ir pan. daržoves.
Tada nesivadys Lietuvei, apszvietinejo visa aplinkine. paezia. Bell Telefonui S88-J
bausti savo vaikelius kada yra gavikei intikite. Rugojate ant turtais.
Vitaminas D,” yra svarbus Tiktai Sovietai—Bolszevikai. Vienkart paregėjo ugnini stul Ligone isztikruju turejosi
užpykia nes jeigu tėvai randa daktaru kad jums nieko nepakūdikiams, jauniems vaikams Tuom laik tegul plaukus už pą ir Jonas ir kiti darbininkai geriau o po keliu dienu suvisai
si tokiam padėjime tai lankei gialbsti o ir nenorėkite nuo
einanti paskui juos. Jonas pa pasveiko ir atsikėlė.
ir busimoms motinoms. Geri
siaugina,
nubaudžia vaikus du kart tiek, daktaro kad tasai isz vieno sy
Garbe Antano, kokia sau užszauke in Antana:
kiek privalo juos nubausti. Pa- kio jum liga “atimtu kaip su Vitaminu Iszradimai dantys ir kaulai priguli nuo Su meszlu galvas aplipina,
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tojo laiko visi žmones paguo
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Antanas nelabai norėjo tikti doje Antana da daugiau kaip
žu. Bet jeigu kūdikis turi pikta prilyginęja prie ‘ ‘ kaltūno ’ ’, Departamento leidinys '“Con aliejuotos žuvys ir kiausziniu
Buvo naszles Veselka su
ant to, atsimindamas apie ser priesz tai.
upa, tada tėvu privalumu yra priepuolio arba gumbo ir apie sumer’s Guide” nesza perser- tryniai. Kadangi paprasto vai
jaunikiu,
ganezia paezia namie bet atsi
kovoti ir iszvary.fi tąji upa tai daktarui skundžiasi. Vėla gejima Amerikos vartotojams ko maistas mažai szito vitami
Susirinko
svecziu
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cziuose reikalauja didesnes patam laikui jau sunku kūdiki at- daktaras negali susikalbėti su Beveik prie kiekvieno kampo, komenduoja, kad pakol vaikas
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gialbos ne kaip jo serganti pati LIETUVISZKAS GRABORIUS
pratyt nuo blogu paproeziu ir ligone. Pasiima tlumocziu ku per radio ir laikraszcziu apgar sulaukia 6 metus, jis turi gauti Kelios smarkei susirupeziavo,
kuri buvo po apgloba geros
ris negali susikalbėt gerai sinimuose praszoma pirkti vi viena arba du szauksztuku
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Angliszkai su daktaru na ir tas taminu maista — isz vitaminu “cod liver oil” arba jam panaiszukavo,
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priežastim daug persiskyrimu ka: daktaras palieka receptą o dantims valytojus ir kas nebūt. gerus dantis ir kaulus.
musza,
Dege grinezia ir tvartas ūki Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
tarp poru. ’ ’ — Taip kalbėjo zo- motere padeda receptą už zer- Yra faktas, kad mokslas nere Per saules spindulius gali
Sztai ir jis insikiszo,
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apie vaikus. Szauksma nelai
taminu koncentratai (concen kur yra kūdikiu ir jaunu vaiku Su savo Bolszevikiszka atvoga, mingos motinos iszgirdo einan
Zokoninkas turėjo tikra teisy sveika.”
O Kristus atsake: “Tikėji trates) yra reikalingi yrą kūdi szeimoje, kuriems “vitaminas
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dideles nekantrybes. Visi aky joje randasi daug teisybes ir
apsvarsto kad josios mokslas pąties Dievo: “Neturėsi sveti tau yra reikalingas su užtekti sriubose ir kitaip. Tai labai
jau daug atspėta kas buvo
daugiausia prisįduoda kuknio- mu Dievu priesz Mane viena.” nu pristatymu vitaminu. Jeigu
Po Nr. 533 W. Mahanoy Ava vai lauke sugryžimo Antano. pranaszauta, ir toliaus tos prasveika
žmogaus
kunui.
Vos kelios sekundos perslinje arba pas siuveczka arba Tai yra; “Netikėsi bobai raga jis negali, jis iszr.aszys receptą
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skalbinyczioje. Ar gal esate to
Lietuviszkos bažnyczios. Par ko kad isz deganezio namo pa 25c. stempomis o gausite pe<
sirodė apjuodęs žmogus nuo
sios nuomones kad kukne, skal les bob-rągahas augszcziau sta be jokio abejojimo kaslink ju
— Ant' svieto kas minuta siduoda pigiai, Kreipkities in durnu su dviem vaikais ant paczta.
vertes.
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ne
kaip,
pati
Dieva
—
Ar
bimas ir siuvimas negali būti
“Saules” ofisą, Mahanoy City,
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
Vitaminai yra aįszkios che- būna pagaminta už 24 tukstan
ranku.
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mos stengėsi žengti pirmyn J mauto laszai.
Ii dvaro soda. Mėgino man bur- pavirto...
jiems nuvežti, nuėjo musu kie
Liepiau vežėjui sustoti.
— O jeigu jo nėra namie? Ir na užkimszti sziaudais bet ne- Su užstojimu pavasario ir
man jaunas kareivis ir paklau
— Gelbėkite!.. — sunkiai namaii gal
ga’ jau sugriuvo arba'galėdamas to atsiekti pradėjo asz sziek-tiek sutvirtejau. Viesęs Aržuolaiczio, inteike man
j mane muszti. Tuomet pradėjau nok seiliaus buvusios sveikatos
kvėpuodama silpnu balsu mal sudeginti...
laiszka. Pakratė mane sziurpudauja moteris, kuri daugiau — Nekalbėk taip, tamista, ir ir asz ji nagais draskyti ir dan- netekau. Pajutau kad mano
lys. Nematęs nei nuo ko yra
buvo panaszi in szmekla negu' negąsdink mus!... Nejaugi mes'timis kramtyti ir nepoilgam jo krutinę kas tokis nuolatos slelaiszkas, jau nujaueziau kad
in gyvo žmogysta.
Įi veltui tiek iszkentejome? Ne veidas buvo kruvinais ruožais gia. Pradėjau sunkiai kvėpuo
kas nors baisaus artinasi.
Tuo tarpu dvi kaip viena sa jaugi likimas bus toks žiaurus iszmargintas o rankos kruvi ti ir nuolatos kankino skaudus
Laiszkas buvo trumpas, sekan;
ivo amžiumi ir panaszumu mer ir neleis iszsipasakoti musu nos — apkramtytos.
kosulys, teeziaus per vasara
czio turinio:
Vienam Kauno vieszbutyje
Galu gale nustojo mane dras dar sziaip-taip laikiausi ir dir
gaites kurios galėjo būti apie skausmu ir nelaimiu nei tiems
“Sulyg tamistos praszymo,
■sėdėjo apie stalo diktokas bū
septynių metu, atsisėdo ant kampams, kurie buvo liudinin kyti ir baisiai rėkdamas ir man bau. Atėjus bulbekasiui, mano
burvedis Jonas Luksztas buvo
rys svecziu ir baigė valgyti va
grūmodamas
iszejo
'laukan.
paleistas
namon ant 10 dienu ir
sniego prie motinos kojų. Jo- kais musu laimes dienu.
sveikata visiszkai sumažėjo.
kariene. Mat, Lietuvoje jau torytojaus atsivedė tūla se Viena diena pakėliau pilnesne^
Gruodžio 30 d., vakare rengėsi
dvi irgi buvo neiszpasakytai — Turbut daug iszkentejo- Ant
.
kis paprotis — kiekvienas de
iszkcliauti.
Teeziaus pirm negu
neli,
kuris
prakalbėjo
Lietusunykusios ir suvargusios ir te?
kasze bulviu ir pajutau lyg kas
da visas pastangas kad pasie
jisai iszkeliavo, prieszininko
truko mano krutinėję. Per burtyliai verke. Visu trijų drabu — Oi, daug, daug!... Daugiau viszkai:
kus namus paskutine diena se
orlaiviai atakavo musu stovyk
— Jeigu tu, moterėle, pasi- na prasimusze kraujas, akys
žiai buvo panaszus in skarma negu galima apsakyti.
no meto, kad kartu visai szei- lus, vos prideiigianczius suny
la. Žuvo keletas kareiviu. Tar
szito augsztai paszlovin- aptemo ir daugiau nieko nebe
— O ar ilgai buvote melais- duosi
<
mynai suvalgius iszkilminga
pe žuvusiu yra ir Jonas Luksz
to pono reikalavimams, tai ji atmenu. Atsibudau tik skiepe
kusius ju kunus.
veje?
vakariene. Tat ir szio vieszbu Netardamas nei žodžio inketas.
— Arti du metu.
:sai tave gražiai aprodys, nieko begulinti ant savo guolio—
czio savininkas, matoma, ger liau visas tris in roges ir apsu
Pulkininkas Karklynas.”
nedirbsi ir gyvensi palociuje. mergaicziu tylus verksmas ma
— Kaip patekote?
bia szita sena Lietuvos trage pau jas gūniomis, kuriose su — Paprastai. Ateja pernai O
Nubudau... Begalo prislėgė
i jeigu ne — tai visuomet pa ne iszbudino...
dija ir todėl surengė vakariene vežėju buvome susisukę kojas. pavasari Vokiecziu kareiviai siliksi
mano
siela ta žinia. Tarsi tik
szitame skiepe ir apart In kėlės dienas po szio atsiti Harry DoBoard, 14 metu, isz
;
savo svecziams, kuriems aplin
kimo, atėjo pas mus tas pats Landenburg, Pa., laike lenkty ras brolis butu žuvęs.
Arkliu uždangaluose suvynio pareikalavo nuo musu vals- 'to turėsi sunkei dirbti.
kybės neleido pasiekti savo na
jau ju kojas; apavai buvo vi cziaus 20,000 rubliu kokios ten — Iki asz gyva tokiems rei senelis ir pasakė kad mes esa nių sząudymo marbeliu kurios — Ka asz toms nelaimin
mu.
nepasiduosiu — me liuosos ir galime eiti namo. atsibuvo Wildwood, N. J., lai goms pasakysiu? Kaip szita
.
siszkai suplyszc, taip, kad ma baudos. Kadangi žmones netu- kalavimams
— Gerbiamieji! — prabilo
tvirtai.
Taipgi parode in kuria puse mėjo pirma dovana isz tarpo baisia žinia joms pranesziu? —
;
tėsi ju raudoni nuo szalczio ko rejo pinigu tai Vokiecziai eme atsakiau
pakilęs szeimininkas, vakarie jų pirsztai.
Jiedu
iszejo.
Neužilgio
atėjo
musu
namai. Nuo to laiko mes ■trijų milijonu vaiku kurie misliju važiuodamas.
viską, ka tik surado. Kurie ūki
nei užsibaigus. — Kadangi tar — Isz kur keliaujate? — ninkai turėjo gyvulius ar koki dvaro
Prie grinteles jau radau be
užveizda ir piktai suri ir tebekeliaujame namu link... szaudo markelius (kulkutes).
<
pe czionai susirinkusiu yra klausiu gera gala pavažiavus. turteli, tai viską nuo ju atėmė jkęs iszvare mane laukan. Mer Ji nutilo užbaigus savo
laukianti ana nepažinstama
žmonių beveik isz visu Lietu — Nežinau... —tyliai sznabž- bet užtat paežius paliko. Ateja gaites
kaimieti, kuris apsiėmė globo
paliko skiepe, kuri už skausmus rokuoti o asz giliai
j
—
Praeita
savaite
buvau
vos krasztu, todėl leisite man da nelaimingoji motina.
ti suvargeles.
ir užrakino. Visa savaite užsimislijau, nerasdamas atsa
in musu grintele ir nieko jiems dare
<
Alytuje,
tat
ir
ji
suėjau.
Jisai
pasiūlyti sumanymą, kad kiek Vežėjas isz padilbų in mane patinkamo nerade iszsiveže nuo
— Kas gero viduje girdėti?'
tamsos iki tamsai dirbda kymo in szi klausymą:
i
taipgi
manes
prasze
kad
asz
.
vienas isz musu ka nors pasa pažiurėjo. Supraltau jog nuo mane su mergaitėmis.
—
klausiu liūdnai, tarsi in szervau o valgyti gaudavau tiktai — Kas atlygins nekaltiems
nors
kiek
aptaisycziau
jo
na

kytume. Tuo budu ir laika sma dideliu kaneziu jos protas su- — Ir už tai taip nežmonisz- po
menis atvažiavęs.
j maža bliudeli viralo ir ma žmoniems už ju kruvinus skau
meli
—
kad
butu
galima
nors
giai praleisite ir szi-ta naujo miszo. Bet lyg netikėdamas kai kankino ? — klausiu mušte- ža
— Viduje dar nebuvau nės ir
: iszmoteli duonos ant dienos. smus?
sziek-tiek
prisiglausti,
todėl,
iszgirsime.
asz tik dabar atėjau. — Tai kal
Naktimis mane uždarydavo ki
bes.
pats sau, vėl jos užklausiau:
kaip
matote
ir
triusiuosi
czio

— Sutinkame! sutinkame su — Kur keliaujate?
bėdamas priėjo prie duru ir
— Nežinau už ka, — nutilo. tame skiepe kur nei saujos — Sztai jau ir Pagirėliai, —
nai.
Mat,
jisai
užsimanė
vaka

szeimininko sumanymu! — pri — Namo...
mėgina
jas atidaryti.
tarė
vežėjas,
stabdydamas
ark

sziaudu
nebuvo
—
gulėjau
ant
— Jeigu tamistai nesunku ;
riene
czionais
suvalgyti.
tarė visi svecziai.
— Kas tai? durys paremtos.
akmenų. Bet miegot ne lius. — Czia kryžkelis, iii kuria
kalbėt, tai malonėkite papasa- szaltu
s
— Kur jusu namai?
— Noriu, — sako Jonas, — Baladoja in duris — niekas
— Kuris pradės? — klausia — Netoli Pagirenu kaimo. koti ir man savo nelaimes.
puse
dabar
sukti?
galėdavau.
Sudėsiu akis — ir
i
jaunas karininkas.
matau
verkianezias
mergai — Sukite po kairei, — tarė nors trumpai valandėlei prisi neatsiliepia.
—
Nejaugi
tamistai
bus
in:
Gal žinai ant dvaro lauko pa
minti buvusias mano laimes — Kibą Jonas negryžo?
— Tamista pradekie, — tarė lei vieszkėli yra grintele
tai domu klausytis musu skaus tes... Rodosi isztiese savo ne lyg isz miego pabudus.
— Negryžo...
jam jauna patogi panele sėdin musu namai.
mus? — ir pažiurėjo in mane kaltas rankeles szaukiasi pa- — Pavažiavus apie 15 miliu valandas.
—
Neveltui
mes
kentėjome
ir
— Isz kur tamista žinai? —
ti priesz ji.
♦ — Bet man dtebetina, kad nustebusiom akim.
gelbos. Szoku isz miego, tran tu, staiga paszoko Luksztiene
vilkome
sunkaus
gyvenimo
iszvertes akis klausia kaimie— Tegul sumanytojas pra nežinai isz kur keliauji
.
po szalta, drėgna skiepu, ir neiszpasakytai linksmu bal
vėl — Taip asz labai indomauju, kausi
junga.
Neveltui
man
prijauti-!
’
tis.
deda, — pasiūlo apysene po primenu jai pilnai insitikrines — pertikrinejau ja.
su suszuko:
iki atsikvosziu kur esiu.
nia.
III.
Szesztoje dienoje leido ap — Antai žiburys! Musu grin- mas nuolatos sznabždejo, žadė — Pulkininkas Karklynas
kad ji yra pilno proto.
— Taip, taip, tegul gerbia — Turbut isz Prusu, bet tik — Insodino mane su mergai- lankyti
'
mergaites. Radau ma teleje žiburys... Tai Jonulis damas dar linksmas valandas1 ka tik pranesze man kad Jonas
suteikti. Po tiek skausmu isz- užvakar vakare žuvo.
mas szeimininkas pradeda, — rai nežinau. Nežinau kokioje tems in dideli su stogu vežimą, žiukius visiszkai užsiverku mus laukia!
tarė dar keli balsai.
szalyje mus taip nežmoniszkai — pradėjo užmerkus akis. — ;sias. Iii laukines pavirto — isz- Neužilgio privažiavom grin- kentetu, po tiek iszlietu asza — Vieszpatie! — suriko žmo
— Asz praszycziau gerb. Ar- kankino... — kalba vis sunkiai Tas vežimas, lyg koks garvežis ■karto nei man.es> nepažino. Ir tele. Stogas nuverstas, langai ru, vėl visi kartu valgysime va gelis ir vienu ypu iszverte du
ris.
,
žuolaiczio' pradėti, — pertrau kvėpuodama.
be arkliu važiavo. Buvo jame ir taip mus kankino per isztisa užkalineti lentomis. Vienas kariene. O, kiek laimes!..
—
Kokiam
pulke
Luksztas
1
Ineja
vidun
iszvydome
skauke besiginezijantis szeiminin — Ąr žinai kelia in Pagire- daugiau jaunu moterių ir mer vasara. Asz pati nesuprantu langas buvo neužkaltas per ku
tarnauja?
—
klausiu
namisz■ du regini: Luksztiene sėdėjo
kas. — Jis yra susisiekimo mi nus? — klausiu vežejo.
ginu, teeziaus asz ju nei vienos kaip žmogus gali tiek daug isz- ri matėsi žiburys. Iszlipes isz
kio.
užstalėje apsikniaubusi ant
nisterijos valdininkas todėl — Žinau bet mums labai isz nepažinojau. Veže mus ilgai, kenteti.
'
rogių pabaladojau in duris ku
—
Narsiųjų
Szauliu
pulke.
stalo, vakariene apkrauto —
daug apkeliavęs, daug visokiu kelio.
per kelias dienas, teeziaus in Užstojus žiemai gyvenimas rios buvo tvirtai paremtos isz
—
Kaip
puiku
!
Pulkininkas
niekas ant stalo nejudinta.
'atsitikimu žino.
— Vistiek važiuok in Pagi- kur veže — nežinome nes veži pasidarė tiesiog nepakeliamas. vidaus.
Karklynas
geras
mano
drau

Mergaites sėdėjo pas pecziu
Visi sužiuro in apyseni jau renus, — liepiau jam.
mas buvo uždarytas. Aut galo Ir jeigu ne mergaites ir ne ta — Kas czia? — pasigirdo
gas,
todėl
būtinai
pasirūpinsiu,
kampe susitraukusios ir galve
pradėjusiais žilti ūsais, inte'li- — Tegul tamistai Dievas at mums liepe iszlipti. Buvo koks spindinanti viltis pamatyti sa tvirtas vyro balsas isz vidaus. 1
kad
Joną
paleistu
ant
Naujo
les paremusios an keliu.
gentiszkos iszvaizdos žmogų lygina, — tarė drebaneziu bal. tai nedidelis miestelis. Neužil vo Jonuli, tikrai bueziau nusi — Geri žmones, — tariau. —
Meto,
—
pridūriau,
besireng.— įSuszalo!.. — suvaitojo
kuris sėdėjo gale stalo giliai su nelaimingoji.
gio atėjo koki tai žmones kurie žudžiusi.
Inleiskite.
damas
eiti
laukan.
pro
aszaras kaimietis! — Bet
užsimislijas su monotoniszkai
— Kaip tamista vadiniesi?—- kalbėjosi su kareiviais nesu Pagaliaus, matyt, pagailo Sugirgždėjo durys ir asz at
—
Ant
Naujo
Meto!
—
spau

tikekie man Tamista, asz tame
nuleista galva.
prantama mums kalba. Rinko manes nes užstojus dideliems sidūriau tamsioje priemenėje
klausiu jos.
džia
mano
ranka
sudžiūvusiais
nekaltas. Asz norėjau vakar
— Ot puikiai sugalvota! — — Alena Luksztiene.
si moteres ir užmokėją pinigus szalcziams leisdavo nakvoti su kurios kampuose baltavo snie
tarė keli balsai.
gas. Inejus grinezion buvo be savo pirsztais moteris. — Ma palaukti kol Jonas pareis,bet ji
— Ar tai tamistos dukreles?' vedėsi kas savo keliu. Mane pa mergaitėmis.
Aržuolaitis pakele lėtai gal — Taip.
mojo koks tai ponas ir liepe sės Viena labai szalta diena be- galo troszku. Ant priežado kū tai, tamista, pats, kad szitos net pro aszaras manes prasze
va ii- pervedeakimis visus sve- — Labai panaszips viena ki tis jo vežiman. Pavažiavę kele veiedama drabužius neiszpasa rinėsi ugnis o kadangi kaminas paskutines dienos senojo me kad asz palikeziau jas vienas.
czius, lyg norėdamas persitik tai.
tą valandų, privažiavome gra kytai perszalau nes neturėjau buvo nugriuvęs tai durnai ėjo to... Todėl malonėkite pasirū — Asz pati viena noriu su
rinti ar visi tinkamai supras jo — Dvynukes, mat.
žu dvara. Tuomet liepe man kuomi sziltai apsirengti. Turė grinezion ir todėl begalo trosz- pinti kad būtinai paleistu, — tikti savo Jonuli, — kalbėjo ji
ir nukrito kelios karsztos asza vakar man iszeinant. — Nors
pasaka kuria jisai rengėsi pra — Kur tamistos vyras?
iszlipti ir uždare mane su mer jau tiktai tuos vienus drabu kino.
ros ant mano rankos.
trumpai valandėlei, nors pas
dėti.
— Nežinau... — ir sunkiai gaitėm in tamsu skiepą ir užra- žius kuriuose mane isz namu Prieszais mane stovėjo jau
— Jeigu tamistos sutiksite atsiduso. — Turbut jau gyvo► kino. Buvo tiktai vienas ma iszveže. Nuo to apsirgau ir iki senyvas kaimietis ir su pilnom — Kadangi tamista jau tru- kutinei vakarienei, tegul at
kad asz sėdėdamas kalbecziau, nėra. Pradžioje kares paėmė žas langelis ir tas pats geleži pavasariui iszgulejau. Oi, ko nusistebėjimo akim žiurėjo. siesi aptaisydamas szita name gimsta buvusi musu laime ir
li, — tariu nepažinstamam, — tegul niekas mums jos netai papasakosiu pereitu Kalė Rusu kariuomenėn ir nuo to nėmis sztangomis apkaltas, to kia baisi man pereita žiema bu Jau buvau norėjas klausti:
dų atsitikima kuri ka tik per- laiko nieko apie ji nėgirdejau. dėl mažai ineidavo vidun szvie- vo, tai niekas to negalėtu in- — Ar tamista esi Jonas Luk todėl drąsiai galima pasitikėti drumsezia.
mislijau.
sztas? — bet tuo tarpu tarpdu jog neapleisi savininkių ir pa — Jokia pasaulio galybe ju
Trūksta musu kalbos pos sos. Pasidarė neiszpasakytai speti.
— Sutinkame! — tarė visi. mai — nesiseka man ja inkal- baugu — supratau, jog artinasi Būdavo guliu ant sutrintu ryje pasigirdo skaudus balsas: sirūpinsi kad jos laimingai sm laimes jau nedrums, — tariau
lauktu szeimininko.
tarsi pats sau.
— Matote, asz ne prakalba binti. O asz būtinai noriu suži baisi mano liūdno likimo va sziaudu — szalta nuo plytų o — Kur Jonas?..
—
Pasirūpinsiu,
tikrai
pasi

Besileidžianczios saules rau
sakysiu bet pasaka seksiu. Vie noti apie jos likimą kuodau- landa.
užsikloti irgi nėra kuo, nes tu — Jis tarnauja Lietuvos ka
rūpinsiu,
kad
jiems
nieko
nedonas spindulys insiverže in
na isz tu pasakų, kurias patsai giausiai todėl vėl klausinėju.
Neužilgio vėl atsidarė durys rėjome tiktai viena suplyszusia riuomenėje, — tarė tyliai nepastokuotu.
Nameli
jau
baigiu
grintele ir nupuolė ant mergai
gyvenimas pina, — aiszkinasi — Kas dabar tamstų namus ir koks tai piktas žmogus in- gune. Valgyt gaudavome tik žinstamas.
aptaisineti. Sztai vienas lan cziu gaivu. Atsiklaupė kaimie
jisai, lyg norėdamas tuomi pa prižiūri?
mete glebi sziaudu ir ka tokio viena karta kas antra diena — Jisai gyvas dar? — suszu
gas dar geras o kitus ir-gi pa tis prie ju. Jos sėdėjo sustingu
siteisinti už pastatyta iszlyga.
— Nežinau — turbut niekas. sumurmėjus uždare ir vėl užra nes mat, nedirbdavau, tat ir ko linksmu, dusliu balsu mote
ris ir. nusigriebė už adverijos. sistengsiu užkamszyti nors sios, tarsi isz gipso nulietos
Arti du metai kaip nieko negir kino duris. Supratau jog tie valgyt kasdien neduodavo.
— Taip, gyvas, ir užporyt sziaudais, kad pro lentas ne- stovyleles o per nuvytusius
sziaudai yra guoliui, todėl nie Ir ka ten pamacziau:
Pernai Gruodžio 22 diena dėjau apie savo kraszta.
' pustytu vidun. Asz Joną pa- veidelius nusidriekė lediniai
pra- — Jeigu nežinot kokioje pa ko nelaukdama ėmiau taisyti Būdavo mergaites užsimanys bus namie, — tvirtina nepagryžau isz Vokietijos,
žinstu nuo praeitos vasaros ir' ruožai.
valgyt, tat atsisedusios tam žinstamas.
dėjo po ilgos pauzos, giliai at dėtyje yra jusu namai tai ge guoli.
ji
myliu kaip tikra vaika, tode. — Jos verke... Sztai žiūrėki
sidusęs, — kur važinėjau su su naus važiuokite pas mane. Vė Jau visiszkai sutemus atėjo siausiame skiepo kampe kaip — Mano Jonulis, mano ba
ir jo szeimyna tinkamai prižiū te ju aszaros suszale.
sisiekimo reikalais. Kadangi liaus sužinosime apie namus. neszinas liktarna ir tas ponas pradės verki, tai rodosi ir skie landėlis, gyvas dar!.. Neužil
rėsiu.
— 'Taip, aszaros, — tariau
reikėjo keliose vietose sustoti — O ne, ne! — maldauja ty kuris mane parvežė, ir pradėjo po drėgnos akmenines sienos gio pamatysiu ji ir iszpasakoAtsisveikinau ir iszvažiavau. jam. — Paskutines aszaros...
pasiteiravimams ir tos vietos liai. — Matai tamista pats jog ka tokio kalbėti. Asz-gi nesu ir visas pasaulis drauge su jom siu jam visas musu nelaimes, palikdamas gunes ir arkliu už
buvo toli nuo gelėžkclio, todėl mano gyvenimas jau trumpas prasdama, ka jisai kalba, nuo verkia... Nors jos verkdavo ty visus iszkentetus skausmus, —
dangalus, kad nelaimingosios Pabaigus Aržuolaieziui savo
todėl noriu nors numirti po latos pureziaus galva. Tuomet liai teeziaus asz jas girdėdavau. gaudydama kvapa džiaugiasi
važiavau arkliais.
turėtu nors kuomi prisidengti
Vos iszvažiavus isz Vokieti tuo stogu, kur tiek daug gražiu jisai pagriebė mane glėbin ir Būdavo užsikloju galva, užsi- pusgyve moteris ir per jos su nuo szalczio.Taipgi prižadėjau pasakojima, visi vieszbuczio
jos ir važiuojant pro Ažarenu laimes valandų pergyventa. pradėjo spausti prie saves. Isz- kemszu ausis ir vistiek girdžiu nykusius, kaulėtus veidus rie per Naujus Metus juos atlan sveceiai nuleido galvas ir ilgai
nei vienas neprabilo.
puszyneli, patemijau tris juo Pagaliaus gal mano Jonulis karto asz kovojau tyliai, bet. ju tylu verksmą ir matau ju da džiaugsmo aszaros.
kyti.
GALAS.
dus taszkus juodanczius ant namie — gal laukia musu su- matydama jog neatsiginsiu,, kruvinas aszaras, krintanezias — Isz kur žinai kad Jonas
pradėjau pilna gerkle spiegti.. ant raudonu plytų. Tame kam- užporyt sugrysz? — vėl klausia
balto sniego prieszakyje mus. gryžtant.
Neužmirszkite gaodotini akaitytojai,
atsilygint su prenumerata už
Pavakare,
Nauju
Metu,
kuo

l
pe,
kur
jos
nuolatos
verkdavo,
Mergaites
iszsigandusios
ir-gi
Privažiavus prie ju, pamacziau Sužibėjo jos akyse aszaros
Plaikraszti “SAULE,” kurie apie tai
met
sėdau
in
roges,
kad
važiuo

—
Jisai
pats
man
sake.
moteriszku su dviem mažom ir suspindėjo besileidžianczios pradėjo klykti ir taip mus bal■ kietos plytos nuo ju aszaru suužmirszo ir prasze idant nesulaikyti
ti pažiūrėt Luksztu ir szi-ta laikraszczie, Paskubinkite!
___ (
mergaitėm, kurios klupineda- saules spinduliuose, tarsi dei- sai garsiai skambėjo per dide-■ trupėjo — in raudonas smiltis — O kada ji matete?

PASKUTINES
ASZAROS
—*—

Marbeliu Karalius
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’’SAULE’’

MAHANOY (UTY. PA.

Girardville, Pa.,— Automo
bilius varomas per Mykolą
. —i Musu 'apylinkėje, ant f Nedelioje mirė vietinioje Žugžda susidūrė su kitu autoąrtymu kalnu dega girrios ir ligonbuteje, gerai žinomas in- mobilium isz New Yorko ant
krūmai ir lyg sziolei buvo net sziurenc agentas Pranas Nor- Main uly., praeita Subatos
NUŽUDĖ SAVO
28 ugnys. Kone du tukstan- keviczius (Nork) nuo 106 N.j vakara ir trenke in telegrafini
DVYNUS
cziai akeriu girriu iszdege,• į White uly. Praeita menesi po stulpą.
Margarieta Kupriute, 25 me
Aplinkinei ūkininkai rūgo ja' rele apvaiksztinejo isavo sida
JAUNA MOTINA NEGALĖ
isz priežasties sausumos, lau brines vestuves. Velionis pri tu isz Patterson, N. J., likos
JO SAU DUOTI RODOS SU
kai iszdžiuvia ir viskas kas ant gulėjo prie Airisziu parapijos. daugiausia sužeista ir nuvežta
VERKENCZEIS DVYNAIS
ju pasėta.
Paliko paezia, sunu, seseri ir in Ashlando ligonbute ant gy TODĖL JUOS NUŽUDĖ.
t Motiejus
Aidukaitis broli Juozą kuris gyvena Fila dymo. Anastazija Kugriute j
(Idason), kuris kitados gyve delfijoj.
25 metu isz miesto-, kaipo Ste-1 No 11 i ngham, Angį i j a.,—M r s.
no mieste, mirė pas savo duk
ponas Krekos, 38 metu, isz jjorįs perkins, 27 metu motina,
tere, 52 N. Bennet uly., Hazle t Del daugelio žinomas Crawford, N. J., likos apžiuie- įu.rį užtroszkino gazu savo
ton, Pa., Panedelyje, sirgda Jonas Naszkeviczius, uoszvis, ti per daktarus ligonbuteje, bet tryju menesiu senumo dvynus,
mas szirdies liga. Gimęs Lie Barney Wents, kuris yra pa ju sužeidimai būdami nepavo kad negalėjo juos apmalszyt ir
tuvoje, pribūdamas in Ameri vieto detėktivas, mirė Nedėlios jingi likos paleisti namo.
duoti su jais rodą, likos paleis
— Daktaras Leonas Arma- ta per sudžia Gifford Oliver.
ka 1904 mete o 6 menesei ad diena. Velionis gimęs Lietu
gal persikraustė in Hazleto- voje ir pergyveno czionais ko-i leviczius, kuris užbaigė dakta Jos advokatas kalbėjo gū
na. Prigulėjo prie Szv. Juoza ne visa isavo amži. Prigulėjo ro mokslą Jefferson Medical džiai, buk jauna motere ne bu
po parapijos. Paliko paezia, prie Szv. Jurgio parapijos, pa kolegijoj, Filadelfijoj, likos pa- vo pasirengus ant priėmimo
dukteres Krausiene ir Želins- liko paezia ir keturias dutkte- ženklmtps kaipo daktaru Good teip dideles sunkenybes su
kiene isz Filadelfijos, sūnūs res, terp kuriu yra: Wentsiene, Samaritan ligonbuteje, Leban dvynais. Po pagimdymui ju tu
Antanas ir Jonas mieste ir duk Palomene isz Fradkvilles, kai on, Pa. Yra tai pirmutinis vy- rėjo turėt tam tinkama valgi ir
tere Mrs. Maggio, Hazletone, po viena broli Lietuvoje ir du riszkas daktaras paskirtas in priežiūra bet jie visados verk
taja ligonbute in daugeli metu davo, ant galo motina nupuolė
pas kuria buvo apsigyvenęs. anukus.
nes visados buvo iszrinkta mo
Laidotuves atsibuvo Ketverge
ant sveikatos ir liko be pajiegu
—
■
Darbininkai
isz
William
teres daktarkos in taja ligon isz priežasties prižiūrėjimo
ryta su bažnytinėms apeigoms
Penn ir Keliley Run kasyklų bute. Linkime jaunam dakta
Szv. Juozapo bažnyczioje.
dvynuku.
‘
—i Kas tokis dinamitavo nutarė ant savo susirinkimo rui geros pasekmes.
Kada
sudžia
iszskaite jai viJbutlegerine angline skyle Park paskolint pinigu ant vedimo
roka, sake: Negaliu davė laiky
Place, prigulinti prie Pushka- biznio kad kasyklos neužsida Frackville, Pa. — Gerai ži ti kaipo prasižengele, tik kaipo
jro. Isztyrinęta kad koki vy rytu ir dirbtu. Tarne tai tiksle nomas biznierius, Mikolas jVi- nelaiminga motiną, kuri pesitirukai vagia anglis isz jo breke- nutarė paaukaut vienos dienos sanski mirė staigai Utarninko kejo, kad ja garnys apdova
relio ir gal tai jie padare isz darbo uždarbi, per sanvaite, ryta namie ant S. Second lily. nos tokia sunkenybe. Nešinu
įkerszto todėl palicija sznipine- jeigu kasyklos dirbtu szeszes Velionis buvo gimęs New Yor siu tave in kalėjimą, nes turi
,
ke, paėjo isz Žydiszko gimimo
(ja ir badai jau užėjo ant ju ped- dienas per savaite.
gera karaktori ir esi paguodoAnt plento vedanezio in — Rotary Kliubas nutarė bet buvo prielankus Lietu t'a per savo kaimynus. Nuken
Delano, susidūrė trokas prigu kad uždrausti vaikszczioti vi viams. Paliko paezia, sunu ad tėjai jau užtektinai ne tik per
lintis prie Kazimiero Baukaus, sokiems perlioriams kurie par vokatą ir viena anuka. Kitados savo pasielgimą bet ir mislimis
1311 E. Mahanoy avė., su kitu davinėja visokius tavorus pri gyveno Mahanojuj ir laike biz
apie tai ka padarei. Todėl nu
karu. Szoferis kuris ji vare, pa buvę isz kur kitur, kas kenkia ni drauge su savo szvogeriu baudžia tave ant vienos dienos
Abe Levine.
bėgo. James Engelio karas ap- vietiniams biznieriams.
kalėjimo, kas-'ženklina, kad bu
laike bledes ant $300. Palici
si tuojaus paleista namo.
— Franas Grigonis, 507 E.
Teisingos
Teisybes
ja jeszko szoferio troko.
Centre uly., likos skaudžiai su
■ —•- Daugejis kandidatu ant
JAPONAI ŽUDOSI.
žeistas Knickerbocker kasyk —■ Didžiausiu reikalu gy
Visokiu politikiszku urėdu pa
lose ir turėjo būti nuvežtas in venime moteres yra del jos
Tokio, Japonija.,— Isz neži
dare peticijas, kad ju pravar
vietine ligonbute ant gydymo. meile.
nomos
prieszasties daug žmo
des rastųsi ant tikietu ateinan—
Bet,
!
del
vyro
didžiausiu
nių atima sau gyvastis o nef Gerai žinoma ir guodoticziūosia rinkimuosia. Kožnas
pareikalavimu
sziarn
gyvenime
kurie
mano, kad tai isz prie
tikisi būti iszrinktas bet duotu na gyventoja, Helena Sinkeviyra
pinigai.
žasties kares, nes jaunieji vy
prižadėjimu neiszpildo po rin cziene, 313 W. Lloyd uly., mirė
—
Lengva
yra
pasilikti
rukai
nenori eiti in kariszka
kimu. Todėl apsvarstykite namie Utarninko diena, po
turtingu,
jeigu
turi
pirmutini
tarnyista, o jaunos merginos
gerai kam duoti balsus ir ant trumpai ligai. Velione pribuvo
milijoną
doleriu.
I
bjaurinasi tarnauti prie su
ko, kad po rinkimu galėtumėt in Amerika būdama jaiuna mer
pareikalaut ju įsuszelpimo viso- gina ir užaugo czionais. Prigu —• Vyrai tik tada pameta žeistųjų kareiviu nes žino
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos bjaurus papratimuš, kada kad kareiviai neturi del ju jo
kiuosia reikaluosia.
kios paguodones.
. — Visokiu pikniku laikas ir keliu bažnytiniu draugys- jiems jie nubosta.
—
*
Filiozopyja
prigialbst:
1937 metuose nusižudė 492
o tarp tuju atsibus ir Lietuvisz- cziu. Paliko du sūnūs, viena
daugeliams
del
kantraus
paneyp'atos,
o 1938 m., nusižudė
duktere
ir
seseri
Jeva
Navic

ko Independent Kliubo metinis
szimo
paneziu
moterystes.
1,384. Daugiausia savžudžiai
iszvažiayimas ant Marcziulio- kiene. Laidotuves atsibus Su—
Žmogufs
turi
turėti
pa
nuiszoko
nuo auksztu namu ar
niu farmos, Locust Valley atei batoje su bažnytinėms apeigo
skirta
dali
iszminties,
kad
su

ba tiltu, kiti nusitrucino.
nančia Nedele. Jau parduota mis. Veliones vyras mirė keli
prasti
kokiu
kvailiu
randasi
daug tikietu ir da mažas skait- metai adgal. Buvo taipgi sena
lis pasiliko del tu kurie geistu skaitytoja “Saules”, per dau ant svieto.
važiuoti ant tojo puikaus isz- geli metu, todėl liūdna kad per — Vyrui nuduoda kad jisai PASIGODEJUS ANT TĖVO
važiavimo. Nariams tikietas siskyrė su musu milžiniszku gerai pažysta moteres, bet tik TURTO, NUŽUDĖ SAVO
kasztuoja $1.00 o kitiems $1.50. pulku skaitytoju. Amžina at tada, kada jaisias pažysta ma
BROLI.
žiausia.
• Ponas Antanas Tamulionis, silsi jai.
530 W. Mahanoy Avė., yra pir t Utarninko ryta persisky —1 Kokia ji nebutu, kožna Lodžiuls.,— Kaime Podole'ke,
mininku tojo iszvažiavimo ir rė su sziuom svietu Antanas motere geidžia, kad ja vyras szeszi metai adgal staigai din
jeigu norėtumėt tikieta tai pa- Taleviczius, 837 E. Coal uly., mylėtu, bueziuotu, glamonėtu go kaimietis Szimonas Szkudlarek, ir noriuts gimines jo
sirgdamas beveik meta laiko. ir glostytu.
simatykite su juom.
jeszkojo
visur, bet pedsakis
—
•
Pacziuoti
vyrai
yra
to

, —< Sziadien, tai yra 27-ta d. Velionis gimė Lietuvoje, buvo
Julajaus, suėjo 51 metas nuo anglekasiu per daugeli metu sios nuomones, kad dangus, paskui ji dingo než-ine 'kur. In
kada pasirodė pirmutinis nu- czionais. Paliko paezia Marijo tai yra tokia vieta kur mote koki tai laika žmonys užmirmaris '“Saules” kuria uždėjo na, tris sūnūs, Antana, Vinca res neezystina kas meta stubas. szo apie jo dingima. Sztai aa.a. Daminikas T. Boczkaus- ir Juozą, kaipo broli ir seseri — Mylėk motere, guodok na menesi pasklydo žinia buk
kas, 1888 mete. Nuo tojo laiko Lietuvoje. Prigulėjo taipgi ja, bulĮjj-p del jos gyvenimo palicija su kamisorium pradės
užėjo dideles permainos mies prie vietines kuopos SLRKA. draugas,;.o ne 'stovėk ant josios atkasti kalneli, kuris rados:
te, daug iszmire senu gyvento Laidotuves atsibus Petnyczios sprando su botagu, o ji tau už ant lauko dingusio brolio. Ži
ju ir užgimė nauju bet “Sau ryta su apeigomis Szv. Jurgio simokės szimtaropai savo mei noma, visas kaimais nusidavė
ant tosios vietos ir isztikfuju
le” da vis gyvuoja tarp jus, bažnyczioje 8:30 valanda. Gra- le ir isztikimysta.
1 po atkasimui rado kaulus din
įmieli Mahanojaus gyventojai, borius Sakalauckas užsiėmė
JAUNAS DAKTARAS.
gusio. Gimines pažino ant dra
kad skelbti svietui kad Maha- laidotuvėms.
—- Tai mislini užsidėt ofisą panų ir plauku, kad tai tikrai
nbjaus Lietuvei gyvuoja. Tai —• Laisnus ant apsivedimo szifani miestelyje, bet ar tu dai
yra dingusis Szimas. Sztai at
gi, puse szimto metu perbūti iszeme Jonas Vaicziulis, 32 me ne per jaunas daktarauti'?
tarpe jus yra tai garbe, Bocz- tu, 1105 W. Centre uly., su Ali Jaunas daktaras: — Taip, sitiko tas, ka palicija nesitikekauskai užaugo, paseno ir gal cija Meshaminas, 23 metu, 1039 taip, bet asz ketinu tiktai vai-:,j°:
j Brolis mėtėsi ant keliu, ir su
mirs tarp jus, su tuom paežiu W. Centre uly.
kinus ir merginas-’gydyti isz‘
verksmu prisipažino, prie župasiszventimu kokiu dirbo ir —• Gerai žinomas daugeliu pradžios...'
dinstos, szaukdamas: Asz savo
gyventoju biznierius Charles
mirė ju tėvelis.
broli nužudžiau isz didelio go
• —
Ponas Antanas Rėklai Solomon (žydelis), kuris turė
ANT PARDAVIMO!
dumo.
Norėjau apimti po tėvo
tis, su pacziule ir dviems vai jo krom'a ant 32 N. Main uly.,
kais isz New Yorko miesto lan likos (surastas negyvas mir Garadžius del trijų automo ga'spado.rysta, bet mano savžikėsi pas savo motinėlė ponia damas iszirdies liga. Velionis biliu, geram padėjime. Parsi- ne nedave man ramybes ir ne
galiu ilgiau kentėt skausmo ku
Reklaitiene ant 516 W. Spruce buvo gimęs Lietuvoje ir pri duos pigiai.
ris mano szirdi graužia diona
Quinn’s Meat Market,
uly. Ponas Rėklaitis yra real buvo in Amerika 1912 metuo
ir
nakti. Veszkite mane in ka
36
W.
Pine
St.,
estate biznije ir gerai jam te se. Paliko paezia, sunu ir
Mahanoy City, Pa. lėjimai
mis pasiveda.
_
Aug.l}
tris seseres.
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Isz Visu Szaliu

Szeimyna Su Penkioms Poroms Dvynuku Turėjo Bankieta

Kada ponstva Harry Fifield isz East Thlompson, Conn., atvažiavo pažiūrėti Svietines
Iszkelmes, atsivežė drauge su savim ir savo trylika vaikus isz kuriu penkios poros yra dvy
nukai. Nusistebėjo Najorkinei gyventojai pamate tiek dvynu ant vieno sykio kaipo ir tenaitinei vaikai nes da savo gyvastyje nemate tiek dvynu ant vieno sykio. Vyriausia isz vaiku
yra Margarieta, 13 metu, kuri sėdi szale motinos o jauniausi dvynai yra Franklin Delano ir
Eleonora Roosevelt. Dvieju vaiku nesiranda amt paveikslo.
UGNIS SUNAIKINO
VYSKUPO PALOCIU.

Madrid, Iszpanija., — Palocius Katalikiszko vyskupo isz
Toldeo, kuris radosi prie kate
dros pastatytas 13-tam szimtmetyje, likos kone visiszkai
sunaikintas per1 ugni, 'kuri pra
sidėjo ant 'žemutinio laipsnio.
Kardinolas Goma Y. Thomas,
atsisakė apleisti deganti pale
čių, pakol isz jo neiszneszta se
ni dokumentai ir kitos senoviszkbs užliekos. Bledes pa
daryta ant daugelio tukstancziu pesetų.
DAUG
ŽYDU
NORĖJO
ATIMT SAU GYVASTES.

Bukareštas, Rumunija. —
Szimtas ir perikesdeszimts Žy
du, bandė pasiskandyt upeje
Conštanza, 'kada laivas su isztremeleis apleidinejo szia pristova. Žydai bandė insigauti
in.laiva, bet juos sulaikė sar
gai, tada apie 25 Žydai mėtėsi
in upe, bet likos isztraukti.
Laivas “Rim” iszplaukinejo
su 456 Žydais in Palestina, bet
visi negalėjo sutilpti ant mažo
laivelio todėl pasiliko užpaka
lyje.
AVIS

SU SZESZIOMS
KOJOMS.

Freulinger, Vok.—Augustas
Bergmann, ūkininkas, kuris
gyvena keletą myliu nuo czionais jo avis atvede avinėli su
szeszioms kojoms. Pryszakines kojos yra kaip ir visu aviu,
bet1 užpakalines yra perskirtos
ir vietoje dvieju, turi ketures.
Avinėlis yra sveikas ir spardosi smagei ir pralenkė kitus
begiojime.

DARBAS
TAMSUOLIO

ligonbute, toji mirė dideliose
kancziose. Pasiutėli uždare in
kalėjimą.

UŽ TAI KAD JI NEVOS AP BADAI RUSISZKAS SIUBRAGANAVO, NUKIRTO
MARINAS PASKANDYTAS
MOTEREI KOJAS; SE
SU 34 VYRAIS.
NUKE MIRĖ.
Berlinas, Vokietija. — Vo-

kiszki laikraszczei skelbia buk
Subrilokka, Rusija.,— Arti aplaike žinia isz Murminsko
mam kaime Robalskoj. atsibu buk toje aplinkinėje likos pavo baisus atsitikimas, kuris skandytas Rusiszkas submariparodo, kokia, da tamsybe ran nas su 34 vyrais. Nelaime .ba
dasi terp nekuriu žmonių Ru dai atsitiko laike kariszku ma
sijoj.
nevru. Rusiszki laikraszczei
Malka-kertis Mikalojus Suraj neužginezina ne ūžt virtiną, ta ja
40 metu, nuo senei kentėjo ant žinia.
. - ,
rožes ligos kojose ir taip jam
kojas tankei skaudėdavo kad j
turėjo paliauti darba. Rupes-1 Gelbėk Savo
tis apie savo szeimyna kuri su
sidėjo isz paezios ir asztuoniu
PLAUKUS
vaiku, nedave jam naktimis1
miegoti, tankei maustydamas KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
kaip lengviausia butu, atsikra
apsisaugoti nuo nuplikimo?
tyt nuo nekeneziamos ligos.
Prisiuskit varda ir adresa,. mes .
Vietoje nukeliauti pas gydy prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.
toja, o kad neturėjo pinigu, nu
412 W. BROADWAY
ėjo pas kūmutes, kurios paSOUTH BOSTON, MASS.
sznabždejo in ausi kad likos
apraganautas per kokia tai se
na boba, bet pravardes ragan
os nepasake. ■
Suraj tuojaus nužiūrėjo savo
i?
draugo motere Olga Taila, 69
metu amžiaus.
Ta diena apie piet net apalpinejo nuo skausmo kojų, Suraj
atėjus ant kriukiu pas Taila, ISZI BANKA YRA NARYS g
paszauke in ja: Atiduok tu ra g Federal Reserve System g
TEIPGI IR
8
gana mano kojas, nes kitaip 8
g
Federal
Deposit
Insurance
g
paimsiu tavo! Nelaukdamas
Corporation
a
ant jokio iszaiszkinimo, insiu- s
|
-------$
|
tes pagriebė stovinti kampe
kirvi ir su keliais smagiais į Union National Bank |
ypais nukirto senukei abi ko
Main ir Centre St. 8
jas, po tam pasidavė in rankas 8| Kampas
MAHANOY CITY, PA. |
palicijos. Kada senuke veže in

Chicagas Pasirengineja Ant Priėmimo
Legionistu

Rudenyje Chicage atsibus
American Legion seimas. Ant
to tisklo parengė plakatus bet
legionas atmete paveiksią mer
ginos o iii jo vieta priėmė ženk
lą kuris randasi ant deszines

t
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LEGIONNAIRES
Abi

