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LIŪDNA PABAIGA
NUKANDO VISZTOS PANIEKINTA SAPNAVO KAS
KAUKUOLE
NAKT APIE
GALVA SU
MOTINOS
LAIDOTUVES SZOKO ISZ 13-to LAIPSNIO
DANTIMIS
SZTURMAS UŽMUSZE 2 IR
NEDA VE RAMYBES SZEIMYNAI, MOTERE UŽKASĖ
ŽAIBAS APDEGINO 15 VAI
KOTELIO SU DVIEM VAI
ISZ TOS PRIEŽASTIES
ISZCZIULBIA
KRAUJA
IR
KU LAIKE BEISBOLES.
GALVA; NELAIMES
KAIS; BUVO AUKA PASIUATĖMĖ SAU GYVASTĮ
SUVALGO SZIRDI.
DINGO.
TISZKO NAZISMO.
Wilkes-Barre, Pa. — Praeita

sanvaite czionais laike loszimo
beisboles Kerby parke, tuojaus
prie upes, žaibas trenke tarp
800 susirinkusiu žmonių. Pir
mutinis pataikė in sedinczia
motere Elzbieta Pabutkevicziene isz Kingstono isz kurios
ranku isztrenke jos szesziu me
tu sūneli Leona, užmuszdamas
ji ant vietos. Moteres drauge,
kuri sėdėjo prie jos, Elzbieta
Rekuviene likos apdeginta ir
turėjo jeszkoti pagialbos ligonbuteje.
Lietus buvo smarkus, 15 vai
ku nubėgo prie dratines tvoros
kad geriau prisižiuret loszimui
boles kad tarne vela sutrenkė ir
žaibas pataikė in tvora permesdamas visus vaikus, apde
gindamas visus gana smarkei.
[Visi likos nuvežti in ligonbute.
Philadelphijoj, New Jersey,
szturmas padare daug bledes,
keli žmones likos užmuszti ir
daug sužeisti visose dalyse
Pennsylvanijos.

Philadelphia, Pa. — Sapnuo
Chicago. — Persekiojimas
Sidley, Mont. — Slaptybe už
damas be paliovos per septynes
kastos kaukuoles (žmogaus
per -Vokiszika Nazisma Czekonaktis apie laidotuves, Szimas
galva), kuri likos užkasta ne
Slovakijoj, buvo priežastim
Szvider, 60 metu amžiaus,, ne
baisaus ir szurpulingo pasiel
toli czionais o kuri nedavinėjo
galėdamas ilgiaus nukensti to gimo nelaimingos motinos, 43
ramybes vienai szeimynai, li
jo regėjimo, atėmė sau gyvasti metu Adeles Langer, kuri pa
kos iszaiszkinta ana diena ka
per nusitrucinima.
ėmus savo du sūnelius: Jonu
da palicija isztyrinejo motere
Kada koroneris padare tyri
ką, keturiu metu ir Karoliu,
kuri taja negiliukninga galva
nėjimą isz kokios priežasties szesziu metu, szoko isz 13-to
užkasė.
žmogus atėmė sau gyvasti, vie
laipsnio Congress kotelio, ant
Buvo tai Mrs. Fay Tarryson
nas isz jo draugu, su kuriuom
Michigan ulyczios. Visi trys
kuri iszaiszkino palicijai del ko
radosi ant burdo kalbėjo buk
užsimusze ant vietos.
taja galva užkasė: “Taip, asz
Szimas jam kelis kartus kalbė Nuolatine rūpestis apie savo
taja negiliukninga galva užka
jo buk per septynes naktis sap likusia szeimyna teviszkeje ir
siau kad atsikratyt nuo jos ne
navo karavana su atidarytoms persekiojimas per Vokieczius
laimiu ir szeimyniszko nesuti
durelėms, rodos lauke grabo su pristūmė nelaiminga motere
kimo su savo vyru. Kas tokis
TIKEJIMISZKAS KVAILYS prisiuntė taja galva mano sū lavonu. Szimas taip tuom per prie tojo žingsnio. Tėvas Karo
siėmė kad naktimis negalėjo
KANKINO BADU SAVO
lius buvo priverstas apleisti sa
nui isz universiteto. Mano sū
miegoti, manydamas kad tai
SŪNELI.
vo tėvynė ir puiku bizni kuris
nūs padare isz jos tabako dėžu
Ralston, Ky. — Pastorius tė po tam prisiuntė man ir nuo ant jo lauke karavanas ir ant buvo vertas kelis milijonus do
Rev. Mark Robertson, perdeti- tos dienos neturėjome ramybes galo pradėjo netekti proto.
leriu ir atvažiavo in Amerika
nis czionaitines tikejimiszkos namie nes kaip maniau, locnikur ji niekas nepersekiojo, atszakos vadinamos “Szventa- nirikas galvos mane nuolatos SUSIŽADEJb, APSIVEDĖ siveždamas isz savo didelio
Dusziai”, likos uždarytas ka persekiodavo. Ant galo nuta IR PASIMEI E IN VALAN- turto vos 7,000 doleriu. Tuom
DA LAIK ) PO TAM.
lėjime kad atpakutavoti už riau nuo jos atsikratyt ir nuva
laik buvo apsigyvenę hotelyje
piktadarystes kokias papilde žiavau ant vietiniu kapiniu kur Jameston, K y. — Nepapras bet buvo parandavoja maža
del savo tikejimiszkos kvaily asz ja užkasiau ir nuo tos va ta atsitikima ,arėjo kokis tai sklepuka ant West Side in kur
bes. Savo penkių metu sūneli landos visos mano bėdos nusto Frekrick Newiaan. Sude likos ketino nusikraustyt už keliu
duotas perstai tyrimas kokiai dienu.
privertė jis pasninkaut per 64 jo.
NAUJAS BUDAS APMALvalandas. Negana kad vaikiuLangeris per savo advokatą
afclNIMO VERKENCZIO
Nekurie žmones mate kaip ■tai Mrs. Ella Newman kurios
mrcrore
.
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apsirgo isz bado ir butu mires kapiniu ir mane kad buvo pa reiszke, nesites e ne valanda lai jo atiduoti savo turtą beveik už
/Dunkirk, N. Y. — Jevute, sze- kad nebutu atėmė ji nuo prypildyta kokia tai žudinsta ir ko.
dyka kad apleisti saugei savo
Bziu metu dukrele Jono Le czerio geri žmones. Keli vai
apie tai pranesze palicijai bet Sztai Fred tikas Newman, tėvynė. Szeimyna aplailke
na su savo dvieju metu sesute kai isz tos priežasties mirė nes
Juniaus menes yje szimet, atė praszpar.ta ant szesziu menesiu
niovskio, likos palikta namie pryczeris Juos numarino. Už vėliaus viskas 'iszsiaiszkino.
jo pas ja su szl in hi neis laisnais ir tris sanvaites adgal atvažia
per motina su savo sesute. O tuos savo darbus atpakutavos
NEDAVE JAM BANENIU — ir apreiszke ja i kad su ja gei- vo nriChicaga. Jo motere kas
kad motina greitai nesugryžo, “czyscziuje” per deszimts me
NUŽUDĖ PACZIA IR SAVE. džia apsipaczi uoti. Nusistebe- diena baisei liūdėjo paskui sa
sesute pradėjo labai verkti. Je tu.
jo isz pradžių [bet greitai suti
St. Louis, Mo. — Susibaręs ko ant tuju ženybu ir nepra vo gimines tevyneje ir ant galo
vute negalėdama nukensti rik
karsztai su savo paczia kad to slinko ne puse valandos, jau bu pradėjo netekti proto kas ja
smo ir nežinodama kokiu budu
pristūmė prie taip baisaus pa
ja apmalszyti, pagriebė bleszi- MATYT GARNYS PASIGAI ji jam nedave ant pusrycziu ba- vo suriszti mazgu moterystes
sielgimo.
LĖJO SENUKU ANT
neriiu su pienu kurias labai my per kunigą. Po tam vela praėjo
sne nuo penkių svaru tauku, už
SENATVĖS.
lėjo, Bruce Anderson taip inir- vos penkiolika minutu kad jos
movė sesutei ant galvos ir kū
Gates'burg, Ohio. — Czionai- szo ant jos kad pagriebė revol vyras apreiszke jai: “Good MERGINA PADARE ANT
dikis paliovė verkti ir kone užSAVES OPERACIJA.
tiniam farmeriui, Philip Cook, veri isz stalcziaus ir vienu szu- bye” ir nuo tos valandos, jo
troszko ant srnert.
Plattsburg, Ill. — Jauna 18
Kada Jevute nuėjo nuimt ble- garnys ana diena paliko puikia viu padėjo savo paczia negyva daugiau nemate.
po
tam
pats
sau
paleido
kulka
dovanele.
Pacziule
tojo
ferme

metu
mergina, Jessie Morgan,
szine nuo jos galvos, jos stengimai nuėjo ant niek. Perimta rio, kuri jau susilaukė 60 va in smegenis. Liudintojai tojo SLAPTAI GYVENO SU ANT stenografiste artimam mieste,
'baime nubėgo pas artima ble- sarėlių, buvo taip laiminga, baisaus darbo buvo ju du maži RA PACZIA PER 20 METU. mirė isz priežasties užtrucinto
ikoriu su kaiminka kuris su kad tas ilga-snapis garnys, ne vaikai kuriuos vėliaus kaimy Beaumont, Mass. — Per stai kraujo po ‘‘operacijai” kuria
žirklėmis nupjovė bleszine nuo paisydamas ant jos metu, pali nai rado susiglaudžiusius kam gia mirti advokato Gates Lloyd padare pati ant saves, norėda
kūdikio galvos. Jevute gavo ko pas juos du sūnelius. Fer pelyje ir drebanczius isz bai iszsidave jo slaptas gyvenimas ma atsikratyt nuo kūdikio ku
nuo motinos tiek blynu kad meris jaucziasi labai laimingu mes. — Ar-gi ne kvaila priežas su antra paczia apie kuria ne ri tikėjosi neužilgio pagimdyt.
sziadien negali sėdėti ant kė kad jo “bobele”, su kuria per tis taip baisios mirties tėvo ir žinojo jo pirmutine pati ne jo Per kėlės dienas mergina rado
si namie be jokios priežiūros o
dės. Bet ir motinos tame yra gyveno 32 metus, ant galo ap motinos ir palikintas dvieju artimiausi draugai.
mažu
vaikucziu
ant
mielaszirdovanojo
ji
su
dvynukais.
Tė

kalte kad per ilgai užtruko pas
Slaptam kambarėlyje szale kada kaimynai dažinojo apie
dystes kaimynu.
vas turi 66 metus.
kaiminka.
jo kancelarijos, gyveno jo my jos padėjimą ir paszauke daklima, Esther’ Rininus, su kuria ara tai jau buvo užveli ir mirė
SUKAPOJO PACZIA SU MERGAITES SURADO $500. gyveno tam kambaryje per in kėlės minutas po nuvežimui
UŽ PRECELI 5 CENTAI O
KIRVIU PO TAM SAU
ANT ULYCZIOS.
dvideszimts metu. Antra mote- ja in ligonbute.
Sunbury, Pa. — Nesenei ko
legijų studentai pradėjo ryti
gyvas auksines žuveles kad pa
rodyti koki jie yra narsunai bet
czionais laike fero kokis tai
prasimines ‘‘Shipwreck Joe”
nukanda visztos galva su dan
timis, iszcziulbia isz jos krauja
po tam suvalgo jos szirdi. Toki
tai perstatymą davė czionais
tasai kvailys bet dabar valdžia
uždraudė ji davinet tokius per
statymus nes tiesos uždraudžia
tai. Panaszius perstatymus da
vė nesenei Lewistone ir kitur.
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51 METAS

NĖRA VIETOS DEL SENO NUŽUDĖ PACZIA KADA JI
TĖVO ; TURI MIEGOTI
MIEGOJO SU DVYNUKAIS.
KUKNIOJE.
Eaton, III. — Nathan Hay

Chicago. — Pagal sudžiaus
nusvarstyma tai tėvas turi tie
sa turėti savo miegkambareli.
Taip nutarė sudžia Juozas Sabath ana diena kada 61 metu
senukas John Kubu pasiskun
dė sude buk jo name randasi
trys miegkambarei bet jis turi
miegoti kuknioje ant springsi
nes loveles. Sudžia davė jam
persiskyrimą bet davė ir gera
pamokslą jo paczei kad lyg už
baigimui teismo ant persisky
rimo, turi jam duoti viena isz
kambarėliu ant jo pareiklavimo. Juozo pacziule turi tris pa
augusias dukreles, po pirmam
vyrui, kurios naudoja tuosius
kambarėlius todėl tėvas turi
miegoti kuknioje.

ward, parejas vėlybu laiku na
mo, gerai užsigėręs, paemes re
volveri ir pridejas prie kruti
nės savo mieganczios paczios,
prie kurios gulėjo nesenei gimė
dvynukai, szove in ja du kar
tus, užmuszdamas ant syk. Ka
da kaimynai subėgo, Hayward
pridejas revolveri prie savo
krutinės, atėmė sau gyvasti.
MOTERE 38 METU PAGIM
DĖ DVYNUKUS — SAVO
16-ta IR 17-ta VAIKA.

Syracuse, N. Y. — Mrs. Pearl
Darling, 38 metu, motina 15
vaiku, ana diena pagimdė dvy
nukus, tai yra, savo 16-ta ir
17-ta vaika. Motere likos at
vežta 15 minutu priesz pagim
dymą per savo vyra kuris turi
NEPAPRASTA ISZTIKI- 60 metu, atveždamas savo pa
czia isz Cleveland, N. Y., 15
MYSTA SZUNIES.
myliu
nuo ligonbutes. Motina
Tobyana, Pa. — Liūdna ži
nia atnesze didelis paliceiskas ir dvynukai sveiki ir gyvens.
szuo in namus Jokūbo Poznak,
kuriu deszimt metu sūnelis pri JISAI MYLĖJO KAVA O JI
gėrė Susquehanna upeje ana ARBATA — PERSISKYRĖ.
diena laike maudymosi su ki Jersey City, N. J. — Mrs. Eltais draugais. Szuo parnesze va Cheston užvede skunda ant
paskendusio vaiko kelnaites ir persiskyrimo nuo savo vyro nekepure, staugdamas graudžiai vos už nelaba pasielgimą su ja
isz ko tėvai tuojaus dasiprato ir tanku pasiprieszinima nes jis
apie kokia ten vaiko nelaime. mylėjo kava o ji arbata. Vyrui
Szuo leidosi pirmyn o tėvai su nubodo arbatėlė prie kpžno
A- durti Tga'iWL'VffA'e pwvaiko apatines drapanas ant duka in galvele savo pacziukranto upes. Szuo buvo visas les. Motere užmetineja vyrui
szlapes, kas parode kad bandė kad jis yra labai užvydus jai ir
savo jauna dranga iszgialbet kartais priversdavo ja sėdėti
isz vandens. Lyg sziam raszy- namie per visa menesi ir niekur
mui lavono da nesurasta.
neiszeidavo.
SZEIMYNA MILŽINU SUSI
MAŽINO PER MIRTI TĖVO.

Underhill, Vt. — Hiram
Bogue, 78 metu senukas, septy
nių pėdu augszczio, tėvas asztuoniu vaiku, žinoma kaipo di
džiausia szeimyna ant svieto,
mirė ir likos nunesztas ant ka
piniu per savo szeszis milžinus
sūnūs.
Septynių pėdu augszczio sū
nūs Max buvo vienas isz neszeju lavono, po tam Leland, Al
vin, Howard ir Arthur, visi po
szeszes pėdas ir szeszis colius
augszczio ir Homer kuris turi
szeszes pėdas ir tris colius
augszczio.
Motina tuju milžinu yra tik
tai penkių pėdu ir trijų coliu
augszczio. Turi jie ir dvi dukteres kurios taipgi turi dau
ALUS DYKAI.
ATĖMĖ GYVASTĮ.
Catasaqua, Pa. — Trys mer re per dvideszimts metu neapgiau kaip po szeszes pėdas
Pittston, Pa. — O kad da Portland, Oreggon. — Kada gaites, isz kuriu vyriausia tu leisdavo tojo kambario. — PIRKO KUPARA KURIAME augszczio.
RADOSI $2,000 VERTES
bar valdžia aresztavoja pikni- trys vaikai Charleso Brandt rėjo deszimts metu, surado 400 Karszta buvo meile tos poros.
BONU.
kierius kurie pardavinėja už pabudo isz ryto, dažinojo kad doleriu ant ulyczios, vėliaus depinigus visokius Igerymus, to- ju motinėlė likos sukapota kir- vyniu metu vaikas surado PERKŪNAS SUTARPINO
Atlanta, Gr. — Ant metines PAPAIKO MOKYDAMASIS
del rengėjai tokiu pikniku eme- viu per ju tęva, kuris po tam szimta doleriu. Žine apie sura
ANGLISZKOS KALBOS.
LOVA IR APDEGINO
Imitacijos pamestu dalyku ant
si ant kitokio budo szinkuoti pats sau atėmė gyvasti per per- dimą pinigu pasklydo žaibiniu
GULINTI.
geležinkeliu, vagonuose, Wil- Chicago. — Trokszdamas iszalu ir kitokius gerymus. Dabar pjovimą gerkles su britva.
budu ir visi vaikai mieste pra Huntsville, Tex. — Laike lie liam Wilson, taipgi atėjo ant mokti Angliszkos kalbos ir sė
szioje aplinkinėje jeigu kas lai Detektyvas apreiszke buk dėjo jeszkoti daugiau pinigu. tingo szturmo kuris perejo per licitacijos su vilczia ar nepasi dėdamas vakarais prie žiburio
ko kokius piknikus arba iszva- Brandt kuris nesenei likos pa Palicija pradėjo tyrinėti kas szita miesteli, perkūnas trenke seks jam ka toki nupirkti. Ka lyg vėlybai nakcziai, Teodoras
žiavimus, tai svetelei peika sau leistas isz kareiviu ligonbutes, tuos pinigus pamėtė. Ant ryto in narna, inleie in miegkamba- da pastatyta senas kuparas, Lodnicki, 56 metu, taip moki
preceli ir gauna stiklą alaus už užmusze paczia Annetta, 25 jaus slaptybe iszsiaiszkino ka ri, smarkei apdegino gulinti Wilsonas nupirko ji už keturis nosi karsztai kad net neteko
dyka. Panasziiai ir su desz.ru- metu amžiaus po jam pats pa da vietiniam laikrasztyje buvo žmogų ant lovus, iszdegino sky dolerius. Parsineszes namo ir proto. Lodnicki ketino iszsiimkems gauna stiklą alaus. Czio sidarė -sau gala.
patalpintas apgarsinimas buk le szienike, sltarpino spring- atpleszes kupara, rado jame vi ti pirmutines ukiszikas popienais nesenei keli rengėjai pik Vaikai turinti 9, 8 ir 5 metu, O. C. Both, 70 metu, pamėtė sus, trenke inįlektrikini malū sokiu bondu vertes ant dvieju ras todėl turėjo mokėti skaityt
niku likos už tai aresztavoti to miegojo arti motinos laike tojo tuos pinigus po pardavimui na ną ir sudaužearžuolini stala. tukstancziu doleriu. Geležkelio Angliszkai nes būdamas Ame
dėl dabar užėjo tokia permai baisaus darbo pamiszusio tėvo, mo bet kad pinigus pamėtė tai Žmogus piitiiausia užgesino valdyba stengiasi surasti locni- rikoj apie 30 metu neturėjo
na: “pirk preceli už penkis kuris atsitiko laike ju miego, pats nežinojo. Ar atlygino vai liepsna po tanhuvažiavo in ar ninka tojo kuparo per visa me progos iszmokti Angliszkos
centus o gausi su juom stiklą neprijausdami kas atsitiko su kams už suradimą pinigu, to te tima ligonbut|kad ji daktaras ta. Po tam laikui parduoda vis kalbos nes dirbo sunkei ant iszalaus.
mamyte.
apžiūrėtu. I
legramai nepranesza.
ką ant licitacijos.
maitinimo savo szeimynos.

Isz Visu Szaliu
JAPONAI BOMBARDAVO 2
ANGLISZKUS LAIVUS.

Shanghai. — Du Angliszki laivai ant Yangtze upes, li
kos bombarduoti per Japoniszkus laivus. Vienas laivorius li
kos užmusztas.
Japonai aresztavojo du Katalikiszkus kunigus isz Ameri
can Catholic Universiteto, nevos už sznipiriiavima priesz
valdžia.
EKSPLOZIJA GAZO SU
KRATĖ DALI LONDONO
MIESTO.

London, Anglija. — Daliję
miesto kurioje randasi dideli
bizniai, kilo eksplozija gazo isz
trukusios paipos, sukratydama
visa dali miesto ir puikia senoviszka Szv. Petro Katedra kai
po ir sugriovė artima narna ku
ris vėliaus užsidegė ir visiszkai
likos sunaikintas. Keli žmones
likos sužeisti.
Airisziai taipgi nepasiduoda
ir duoda daug ergelio valdžiai
nes ant Preston geležkelio sto
ties taipgi kilo eksplozija nuo
bombos. Eksplozijos buvo ir
Bradford ir Halifakse kur su
žeista taipgi keliolika žmonių.
Coney Island, New Yor
ke, yra žymiausia pasilinksmi
nimo vieta. Kada ji yra atida
ryta tai tenais atsilanko kas
minuta po 350 žmonių.
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■balso motere:
|
'“‘Katro nepraszo tai su lazda
Sveikina Teveli Sugryžusi Isz Ligonbutes
—
Magdute,
ar
esi
prie
ma

iszpraszo.” Yra tai labai senas
nes?
priežodis kuris lyg pabaigai
—*—.
— Taip mano duszele, esmių
svieto užsilaikys.
I.
prie tavęs ir busiu...
}
Czionais Lietuvei Amerikoj
Kokis tai žmogelis, Filadel per savo apsileidimą ir neapsi- BAISUS
— Magdute, Magdute, mel — O, brangiausioji, man czia^
ŽUDINTOJAS džiu tavęs, neverk, nes szirdis ant žemes kaip lengva ir sma-;
fijoj, apmirė tuojus po suriszi- žiurejima tankei prisiverda
mui jo mazgu moterystes prie koszes ir užsideda ant savo
man plyszta matant tavo gai gu! Baisios mano kanezios pa-Į
altoriaus. — Tasai žmogelis su sprando junga baudžiavos. At NUŽUDĖ DVI PACZIAS, lesti. O, kaip-gi sunku man, sibaige... Jausdamas kad turiu
tokiu silpnu badu neprivalėjo siranda kokis tai pragert-sme- KŪDIKI, TETA, DEDE, kaip slegia man krutinę tos ta tave mylimoji palikti, gailės-j
BROLI IR DAUG KITU
pacziuotis suvisai nes kas su genys ir pradeda ant visu
vo aszaros, kaip varsto jos man tis kaip baisus erelio nagai
ŽMONIŲ.
juom gali atsitikti po pirmam sprandu szokinet, —: na ir pasi
szirdi! O Dieve mano! Kodėl drasko man duszia — dabar
metui pragyvenimo su savo ipa- lieka panasziu vilku, kuris pranepražuvau būdamas atskirtu jau nejaueziu skausmu, jaucziule, kada toji pradės naudo sze gaspadoriaus kad ji pavė Oristano, Sardinija. — Czio nuo tavęs, kada tarnavau ka cziuosiu sveikas. Pasveikino'
ti ant jo galvos skauradas, ko- žėtu po tam suede gaspadoriu nais likos nuteistas ant suszau- riuomenėje, niekas dabar pri- mane “Sveika Marija.” Ji jus
dymo baisus žudintojas, kokis verezia mane prie pametimo ta
czela ir torielkas?..
ima in savo apgloba. Ji jus ne
ir arkli.
j tai Gierre Nicosia, ant kurio vęs... O 'brangiausioji neverk,
apleis. 'Pavedu jai tave brangi
'Panasziai dedasi ir su ne- Į
Daktarai ir specialistai vai- geistinais apglobejais kurie;' sprandoTSunkino daugiau kaip juk gal ne ant ilgo atsiskirsime, ir kūdikėli, aukauk ji Marijai
kiszku ligų tvirtina kad skait-jįnsisiulo žmoniems ir netrukus]1 szimtas visokiu žudinseziu, gal Dievas daleis vela susieiti... Panai.
lis szeimynu kurios turi daug paima visus už sprandą, prade prie kuriu pats prisipažino.
— Laime mano pasibaigė —
Magdalena laikanti sūneli
vaiku greitai susimažins Suv. damas nuo davadnesniu vyru, Nicosia buvo vadas mariniu tarė pro verksmus jau Magdu ant ranku pakylėjo ji priesz
Jack Dempsey, kumsztininkas, aplaike karszta pasveiki
Valstijose ir tai ne tik tarp tur visaip juos bjaurindamas ir razbaininku o katras jam pasi te.
abroza Motinos Iszganytojauš
painiojo tai be jokios miela- — Ne musu rankoje ji, ne ka o mirsztantis kalbėjo, prita nimą per savo dukreles Joan ir BaTborele, kada sugryžo narnoj
tingu ir apszviestu bet ir tarp paniekindamas vieszai.
isz ligonbutes po sunkei operacijai pendesaitis. Dul reles net
darbininkisžku szeimynu. Ma Bet jau žmonelei ne yra tie szirdystes nužudydavo.
darysime kad pameta ji mus riant jam Magdalenai.
parasze su kreida ant toblyczios pasveikinimą ka-’- ji neužtyt kad sziadienines moterėles glamonus avinelei, sunku juos Kada ji palicija suėmė ir vela.
—Szvencziausioji Dievo Mo
mirszti kada tėvelis sugryžtu.
a'tsibuvinejo jo teismas, prisi Taip kalbėjo jaunas vyras
kas kart daugiau geidžia atsi in katuli invaryt.
tina, Tu kentėjai matydama sa
pažino,
kad
nužudė
savo
duk

kratyt nuo retežiu kurie sunki Panasziai dedasi ir politiko
gulėdamas ant patalo. Jo isz- vo Sunu mirsztanti ant Kry
na moteres — gimdymai. Kas je kur kokis nusiuselis persi- rele, ba buvo jam per didele vaizda liudijo kad buvo tai li žiaus. Tu jauti musu kanezias, liks, mirsi ir nieko su savim ne- ryti buna tvirtais o del piktu
meta susimažina skaitlis moti stato save del politikierių buk sunkenybe; dede nužudė už tai gonis kuris rengiasi in kelione priimk musu kūdikėli in savo nusineszi, vien tik ka naszlai- draugu neiszsižadi doros ir
cziam duosi. Nenuvargai mai Dievo. Su žmonių piktybe sun
nu kurios yra tiktai maszinos jisai yra “perdetiniu ir vadu kad įsugryžus namo nenorėjo vedanezia in amžinasti.
apgloba, turėk ji ir jo motina
tindamas sieratele o kada rei ku yra kovot bet kas apsigink
gimdymo ir atsiranda daugiau Lietuviu” ir parduoda juos lai jam atiduoti turto palikto per
Veidas suvytęs, iszblyszkes, savo Apveizdoje. Tu mus neap
motinu kurios supranta priva ke rinkimu už ka pats suėda vi mirusi tęva. Pirmutine pati akys indube, apdumtos, lupos leisk, Tu mus ramink, Tu mu kėt stoti priesz Sudžia, Tasai lavęs dorybe ir meile Dievo,
lumus savo vaiku, gervalei su sa garbe, ant kurios neužsitar pavadino ji žudintojum, todėl iszbalusios, rankos iszdžiuvia, mis valdyk, Tu už mus užtark paklaus Ika gero padarei, ten tas nepasiduos kitu piktybei.
inmete ja in upe, o antroji ker- balsas .silpnas. O buvo tai kita ir in amžina gyvenimą vesk, o neiszsiteisinsi kad turėjai mo Tarnaudamas vaiske turėsi to
silaiko nuo dideliu szeimynu navo.
kėt dideles duokles ant ured- kius piktus draugus, kadangi
kad turėti daugiau laiko ant
Vyru ežiai, nesiduokite pri szino ji ižduoti palicijai, už tai dos jaunas, drūtas, sveikas vy Szvencziausioji Marija Pana, ninku ir ant visokiu valdžios ten yra visokiu o daugiausia
iszauklejimo geriau tuosius gaut vilkui — paimkite ant to ja nužudė. Teipgi tasai žudin ras. 'Szale lovos stovinti jauna Amen.
tojas gyrėsi kad turėjo daug moteriszke, kuria ligonis rami Pasilsejas valandėlė mirsz reikalu. Gėdinkis tokios nedo isztvirkeliu ir nedoru.
vaikus kuriuos jau turi.
kiu lazda.
Meldžiu tad tavęs, jeigu guodraugu kurie jam prigialbeda- no, buvo tai gera jo pati Mag tantis vėl atsiliepe in verkian- rybes.
—
Ne,
negali
but
taip
nedo

doji
mane ir nenori užmuszt,
vo kruvinam darbe, ir nužudė dalena, kuri laike ant ranku czia motere:
Teismas
už
du
centus
tęsęsi
“Kas po kitu duobe kasa,
daugiau kaip iszimta žmonių po maža sūneli Franuka. Vaikas — O tave, Magdalena, mel ru idant daleist sieratai mirti, saugokis draugystes nedorųjų,
pats in ja inpuoie.”— Tasai jau ketvirtas metas. Gal neti visa apylinke.
kolei esmių gyva tai tos nelai draugus sau rasi ir tarpe geru
nežinojo
ka
reiszkia
motinos
džiu
valandoje
mano
mirimo,
kite
o
bet
tai
yra
teisybe.
Ap

priežodis nesenei iszsipilde
mingos motefiszkes neapleisiu. žmonių kurie tave neves isz do
mieste Albany, N. Y. Keturi linkinėje Sain-Nazaire, Franci- UŽSIMOKA BŪTIE MAN veiksmas bet matydamas ver- auklek Franuka dorai idant Vyras neturėdamas ka sa ros kelio. Atsimink priežodi
valkatos turėjo szuni kuris su joj, darbininkas vardu Vacher DAGU DEL SENU ŽMONIŲ. kianezia motina, pradėjo taip pasiliktu doru žmogum ir kad kyt, nuleidęs uosi atsitraukė o tkad “kokius pristosi, tokiai
gi verkt kad motina turėjo' jokia nedorybe nesutersztu mu
jais atlikinėjo! keliones ir ant atsisakė mokėti valdžiai padotgera Girauckiene atsiliepe in pats pastosi.” Nepažysti Ja
liautis
verkus.
Varszava,
Lenk.,
—
Ana
die

su
ir
savo
varda,
idant
butu
ka
—
dvieju
centu;
Valdžia
kagalo iszuo taip valkatoms dadekavojanezia jai biedna nasz- svieto pagundų, bet saugokis!
griso kad jie nutarė nuo jo at necz užsispyrė kad darbinin na ant ezionaitines geležinke — Vaikeli jį ielas — kalbėjo naudingu Dievui ir žmoniems. le;
ju del meiles Dievo ir del tavo
Tuo tarpu suteme ir Magda — Eik Magdalena ir pasilsėk motinos. Asz apie tave visados!
sikratyt. Pririszo ant jo szmo- kas turi užmokėti padotka bet lio stoties iszsedo isz vagono ji — neprajau i tu nelaimes.
ta dinamito, uždege ji ir pra darbininkas tvirtino kad jau kokia tai serganti senuke kuri Smagiau man butu mirt negu lena, užsižiebus maža lempuke, o paskui ateisi man pagelbėt atminsiu, ypacz valandoje ka
dėjo bėgti nuo jo bet szuo pra- buvo užmokėjas ir antru kartu geide nusiduoti in ligonbu’te. matyt ta nelaii le isz kurios gal nesitraukė nuo lovos ligonio, triūse.
da varpai atsilieps szaukAnt
Niekas nrię ios nenrlatarlinn .^n_ti.K -vien.-ia. Dievas m
JrnrisJ^askart labiau silpo ir
T
.alka
s
•
'
v
.
t
i
p
e
i
o
dorus žjno.nes orio jnaldw“'a3_,
geso Karp xiSiiZx'Or;j uSl Z/AMllrbČlltC. j
teismą, byla
isz šūdo in sū kad jai prig'ialbet ir ja vesti
dienos, sanvaites menesiai ir da melsiėsiu uz tave neš toK
nulius.
isz vagono tiktai vienas jau — Jis neapl ūs jusu, likusiu Saule tekedama ant rytojaus metai. Naszle Magdalena vis valandoje drauge su, amžinį
Valkatos isz baimes pasislė dą, kasztai sudu daejo lyg 20
nas geležkelio tarnas susimy naszlaicziais, ] lusiramink, pa- jau nerado ligonio tarpe gyvų gyveno pas Girauckus tarnau atsilsi duok jo dusziai Vieszpapė in sena apleista narna už- tukstancziu franku ir byla tę lėjo ant senukes, priėmė jos cziut, lengviau man bus mirti.. jų.
dama jiems 'kaipo tarnaite o tie, nebaszminku tavo tėveliui
paiestyje bet szuo buvo užpa sęsi per keturis metus. Ka da bagaža ir nuvede in ligonbute. Jeigu tokis Di įvo noras, tebū Magdalena pasiliko su savo
Franukas paaugės taipgi jau aukavome tave apglebai Moti
kalyje. Dinamitas eksplodavo- bar sūdąs padarys tai nežine Kada senuke likos priimta in na Jo szventa ^alia — kalbėjo šuneliu naszlaicziais, bet pasa
atsimokėjo už maitinima, vasa nos Dievo o jis priesz valanda
jo, isz szunies nepasiliko nieko nes darbininkas užsispyrė ne ligonbute, padavė tarnui sku- silpnu balsu li{ ;onis. Bet tais kė nelaimingoji Dievui, t.y., sa
ra ganydamas galvijus o žiema savo mirties taip sudavadijo ir
o trys valkatos taipgi žuvo ir mokėti ir tiek.
rini krepszi, kalbėdama jam, savo žodžiais d a skaudžiau žei vo sanžinei, kad pasiliks iszti- lanke mokykla kur dare žings todėl ta paskutini jo praszyma
tik vienas pasiliko gyvas kuris
kad tai del jo už gera szirdi ir dė szirdi my’lmczios moteres kima mirusiam iki galui savo nius moksle,, būdamas doru ir idant tave, sūneli, dorai iszau;
apsakė palicijai apie savo ne Kada tai ant nelaimingos patarnavima
jai. Tarnas ati kuri sielvartaudama puolė ant gyvenimo, ka prižadėjo laike neisztvirkintu vaiku, kuomi ineziau, pildžiau kiek galėjau
laimingus draugus. Ketvirtas Europos sklaidižioja tamsus kadaręs krepszi namie rado jame keliu priesz lova ir pakele akis ■sudėjimo prisiego-s vyrui priesz suteikinėjo džiaugsma dorai taigi ir tu to nemirszdamas rū
likos sužeistas ir patalpintas li- riszki debesei, tai czionais mu
pinkis idant mano rupeseziai
bankine knygute ant deszimts ir szirdi danguosha idant melst altorių bažnyczioje ir dabar ta motinai.
gonbuteje.
su Amerikoj taipgi atsitinka
savo prisiega atmindama pa Girauckas suvis kitokiu pa nenueitu už niek.
tukstancziu zlotu ir 2,000 zlotu Dievo susimylejimo.
nemažai tragedijų tarp szeimypinigais. O kad taji krepsziuka — Telaimina jis judu, telai tvirtino.
stojas, jau niekad neprikiszine- — Nereikalauji motin, atbonu ir vedusiu poru. Motere nu
Sziais laikais randasi daug
aplaike prie akiu daktaru ir ko savo globoje — isztare gi
jo kad turi dykai maitint sveti ti — prižadu tau ir Dievui kad
žudo savo vyra laike miego ar
liai
atsidusęs
ligonis.
tokiu vaiku kurie paaugia, ligirdėjo ka senuke kalbėjo, to
Ilga laika naszle Magdalena mus vaikus. Franukas baigės nesiduosiu niekam saves iszkia “ponais ir panaitėms,” ba vyras nuszauna motere, ar dėl jam niekas negalėjo užgin Tame davėsi girdėt atitolin su savo šuneliu gyveno namuo mokykla per nekoki laika dir vest isz doros kelio. Nesziosiu
ba sūnūs ar dukrele nužudo tę
nors miestą ir ulyczias šalnotu,
ti ta dovana. Senuke mire in tas balsas varpo, ligonis pasi se Giraucko kuris labai malo bo kaipo bernas pas savo duon- savo duszioje viską ta kuomi
va ar motina ir tai tankiausia
judino ir pažiurėjo gailingai in nus buvo naszlaicziam. Mote davi, bet patarpes pagal moti mane apdovanojai, dekavodau'žmirszta savo tėvus, nepripaketurias dienas vėliaus.
isz mažu prležascziu.
motere ir sūneli o drebaneziu, riszke atsimokėdavo labai gau nos noro, nuėjo mokintis daily- mas kasdien Szveneziausiai
žysta ju, apleidžia juos ligoje ir
Nėra tos dienos kad laiknelaimėse ir ju sakmatinasi.
VANDUO PRIKĖLĖ JI ISZ mirsztancziu balsu prabilo:
siai dirbdama namuose ir lau dystes, koki tai amata turejas Marijai Panai už Jos mylistas
raszcziuose
apie
panaszius
at

ir melsdamas nuo Jos apglobos
Ka sako žmones tokiems vai
NUMIRUSIU.---— Magdute, ar girdi varpa kuose nekarta už du, bet su lai jo mirusis tėvas.
sitikimus
neskaitytumem.
kams ir kaip juos vadina? Kaip
gaudžiant? Asz girdžiu ji pas ku Girauckas pradėjo niurnėt Netrukus geras sūnūs paliuo- del tavęs motinėlė. Kasdien po
Suraszai parodo kad didesne Lafrange, Francija.,— Jau
vadina juos tėvas ar motina,
kutiniu kartu. Pagelbėk man kad svetimu vaiku nenori mai- savo motina nuo sunkiu darbu sukalbėjimui ‘‘Aniuolas Die
dalis
tuja atsitikimu ir žudins- nas 20 metu vaikinas inpuoie
gulėdami ant mirtino patalo
tyt, kad jam sunkus gyvenimas kadangi pasamdė jai nameli ir vo ’ ’ užskambinus varpam, miscziu nėra papildytos isz bėdos in vandeni ir buvo manoma, sukalbėt “Aniuolas Dievo” —
visu apleisti ir paniekinti ?..
ir be to, kadangi dirva menka. isz savo uždarbio su ja gyveno. limis skrisiu prie tavęs, tad
sukalbėkime drauge.
ar
vargo, kaip tai nekurie sau kad jisai prigėrė. Daktarai
Ka mansto apie tokius vaikus
Moteriszke isztiese rankas pelną duoda o mokestys dide Magdalena buvo laiminga ir praszau idant tose valandose
mano bet tik isz tebyrio gyve apžiurėju nevos lavonu, inteike
tieji senelei kurie visas savo
prie ligonio, lyg norėdama ne- les, reikia ant visko mokėt di kitokios laimes jau netroszko. mislytum jog asz apie tave mo
nimo, regėjimo visokiu kruta- ji del graboriaus. Po keturiu
pajiegas, visus savo turtus pra
deles duokles, kaltindamas už, Vienok laime žmoniems daž- tinėle mistinu.
- •• • f . 4 ‘ ►
muju paveikslu, skaitymo viso valandų, graborius paguldė daleist jam kalbėt žodžio “pas
Prižadejima
savo
patvirtino
leido iszaukledami savo vienin
tai
valdžia,
pasakė
naszliai
jog
■
nai
mainosi.
Franas
likos
pakutiniu
kartu
”
,
lyg
trokszdakiu knygų ar klausymo pasakų lavona ant stalo ir eme ji kra
teli sūneli arba dukrele ? Vieni
pšt szaltu vandeniu;, parengda ma nuvaryt szalin nuo mylimo .laikyt jos pas save negali nes szauktas in kariuomene ir pa viens kitam szirdingu pasibuant reidio.
su aszaromis meldžiasi už juos,
niekas ji negelbes, kada pa imtas jai, nors tik ji viena turė cziavimu, kuris po draug buvo
Sziadiėn žmones gyvena pa- mas ji balsamavojimui. Vaikin vyro ta giltine 'kuri jau užleido
laukia ju sugryžimo, pasitai
vargs.
jo. Motinos szirdis dabar tikrai atsisveikinimu.
siutiszkai, bėga, važiuoja, dir as įstaigai atsisėdo arit stalo ir ant jo veido savo szeszeli, bet
symo, kiti iszeja isz teviszkos
— Dėdulė, —- melde isztiesus labai daug kentėjo bet buvo ji Likusi viena moteriszke bu
ba ir t.t. be paliovos, rodos kad verkdamas pradėjo praszyti akyse mirsztauczio matydama
kantrybes keikia juos, vadina
link jo rankas, — meldžiu jusu moteriszke galinti viską nu- vo rami o atėjus vakarui tuoj
eina lenktynėms vieni su ki savo drapanų. Kada viskas meldimą, pradėjo drebaneziu
puolė ant keliu ir meldėsi.
sūnūs iszgamais, — dukteres
vardan Kristaus neapleiskite kenst.
tais. Nori gyventi lengvai ir iszsiaiszkino po paszaukimui sujudintu balsu kalbėt malda.
—Toliaus bus
palaidūnėms.
Dakalbejus žodžius: Szventa manės nelaimingos. Tarnausiu — Sunau, visados buk teisin
gerai, be sunkaus darbo, links palicijos “numirėlis”, nuėjo
'Surikus gyvenimas buna to
Marija, Motina Dievo, melskis jum kaip geriausia slūgine, gu ir privalumus pildyk. Visa Skaitykite “Saule"
mintis ir turėti gerus laikus, pavalgyt pusryczin.
kiu vaiku kurie vėlesniame sa
už mus grieszms dabar ir va dirbsiu kiek tik mano pajiegos dos turėk Dieva savo szirdyje
bėga, bėga, patys nežino kur ir
vo gyvenime pradeda gailėtis
tęsęs, pusiau nedavalgysiu kad o Jis neapleis tavęs ir daleis
* Per minuta žmonis
ant landoje mirties musu”... urnai
ko jeszko.
savo teveliu kurie jau nesiran
tik biedna sieratele isz vargo sveikam vėl sugryžti. Taip Gelbėk Savo
viso svieto pagauna žuvu už 2,- nutilo.
da ant szios aszaru pakalnes.
Skausmai sispaude jos szir neturėtu mirt. O Szvencziau kalbėjo motina leisdama ka
PAJESZKOJIMAS.
000 doleriu.
Nelaimėje ir bedoje geistu pri
di, graudumas ir aszaros su- sioji Motina Dievo, Tu susimy riuomenėn, savo sunu kuris užPLAUKUS
siglausti prie senos motuszeles, Pajeszkau savo draugo Pet * Kas minuta Londono isprangino bala ir žodžio isz- lėk.
tikrinejo jog iszpildys jos pa
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
iszreikszti savo nuliūdimas, ro Ruginsko isz Suvalkų gu miestas iszduoda 30 doleriu ant' tart jau negaląp bet jos jausli Sielvartas moteriszkes suju tarimus.
Kaip
panaikinti pleiskanas ir kaip
pataisymo
ulycziu.
bedas ir prispaudimus, norėtu bernijos, Szilavoto parapijos,
— Sunau mano brangus, ža
duszia kalbejoįr jaute drauge dino Giraucka ir jis tarė:
apsisaugoti nuo nuplikimo?
kad mocziuite priglaustu ir pri kuris kitados gyveno Pittston, *Amerikonai turi užtekti su mi r sztanczij duszia. Iszkil- ■— Ne esmių juk taip piktu ir dėt lengva bet iszteset ne visa Prisiuskit varda ir adresa, mes
žiūrėtu ju vaikus — anūkėlius Pa. Tegul atsiszaukia ant adre nai keritejimo su savo dantimis minga tyla įpsivieszpatavo norecziau gelbet bet...
dos, niekados neprisiegauk prisiusime daugiau informacijų.
ALEXANDER’S CO.
Andrew Ceseikis
nes kožna minuta iszduoda po grinczeleje. Liunis primerkęs — Liaukis tu su tuo savo.,.
prispaustu prie szirdies, bet so :
pirm
laiko
kad ...
padarysi
tai,'
__ ___
______
___
.
.
I
412 W. BROADWAY
',
500 W. South St.,
jau .. .per vėlu!
15 doleriu ant ju pataisymo akis gulėjo rai ai, po valandai “bet” — atkirto iszmintingaii ko vėliaus negali. Rodos viską
SOUTH BOSTON, MASS.
Mahanoy City, Pa. su auksu.
atsiliepe vėl in audojanezia be gaspadine. — Ir be to viskas galima jeigu nutarimai pada-j

Kas Girdėt

Isz Visu SzaliulDORAS JURGIS

’’SAULE ’ ’

Žinios Vietines p“k“^ži"”“ Isz Lietuvos

MAHANOY CITY, PA.

VIENA SZIAULIETE UŽDĖ
JO ARESZ’ ?A AMERIKIECZIU KUNIGO PINIGAMS.

Patogios Italijonkos ir Milžiniszkas Kumpis xk

Somerset, Pa. — Keturi dar----- bininkai, dirbanti ant naujo ŽMONES GYVENA TVAR “Lietuvos Ūkininkas” pra
— Daugelis žmonių daly plento artimoje czionais, likos
nesza: Vienais Amerikos Lietu
TUOSE.
vavo piknikuose Lakeside ir Į užmuszti per nuslydima didelio
Mariampole. — Paskutiniu viu R. K. kunigas turi SziauLakewood parkuose ir ant ar akmens kuris sugriuvo ant ju.' laiku Marijampolės mieste jau-r_ liuose prisipirkęs daug namu
timu farmu. Nedelioje turėjo Į
Centralia, Wash. — Ugnis czįamas didelis namu truku- ir bankuose turi daug pinigu,
savo diena Lenkai, Italijonai, sunaikino ply tinyežia ir faun- mas ir brangumas. Nežiūrint Jis yra *ikras huržujte ir
i
Eagles drauguve ir daug viso dre padarydama Medes ant pu-1 jn Kainu tvarkytojo inspejį- mėgsta su moterimis palėbauti.
kiu kliubu.
ses milijono doleriu. .
I mus nekelti namu nuomos, jos In Sziaulius atvažiuoja, palė
bauja, ir vėl važiuoja Ameri
f Rozalija
Babarskiene, Danzigas. — Du Lenkiszki vis brangsta ir brangsta pastekon.
Taigi, esant dabar jam
del daugelio gerai žinoma gy lekiotojai nukrito artimoje bimai. Užtenka tik papraszyAmerikoje, viena Sziauliu merventoja, mirė Nedėlios ryta, czionais in upe ir likos iszgial- įį baip kur namu savininka
gina nuėjo m banka ir uždėjo
apie 3:30 vai., pas savo dukte beti per laivus nuo kuriu trau- perdažyti namo grindis, kad
areszta ant kunigo pinigu. Ji
re Mare, pati gerai žinomo biz kinejo paveikslus ant Danzigo preke pabrangtu 10 iki 12 litu.
jYpacz jaueziamas didelis trui- parode su jo paraszu jai isznieriaus, Juozo Cziczkaus, ant uPesAnt Lin- kumas pigesniųjų namu in ku- duota nota ant 10,000 litu. Bet
300 E. Centre uly., sirgdama Pottsville, Pa.
coln kapo artimoje czionais li riuos jau telkiasi ne tik darbi bankas davė telegrama tam ku
tik kėlės dienas. Velione paėjo
kos užgriauti ant smert du but- ninku szeimynos, bet ir šmul nigėliui Amerikoje, praneszdaisz Suvalkų red., Seinų valscz.,
legerinei anglekasei, Robertas ius tarnautojai. Kai kurie mais, kad viena mergina kabi
Szventažeriu parap., KamaniuFiddler, 45 metu ir jo draugas. darbininkai, nesurasdami įkai nasi prie jo pinigu. Kunigas
Szitos trys Italiszkos pa togios merginos, isz Bologna, Italijos, stovi prie didžiausio
nu kaimo. Velione pribuvo in
Philadelpia. — Szv. Juozapo nos atžvilgiu patogesniu namu tuoj davė telegrama atgal, kad
America 1913 mete ir trumpa
kumpio (hamso) kuris sveria 83 svarus iszkurio supjaustis apie 5,000 sa'ndvicziu laike meti
prieglaudoje del vaiku kilo ug vasarai kraustosi in tvartus, bankas jo pinigu tai merginai
laika gyveno Tamakveje po
nio apvaikszcziojimo ir pikniko kuris atsibuna kas meta aplinkinėse Po pakalnes. Tenais už
nis. Visi 235 vaikai likos isz- už kuriuos taip pat moka po 5 nemokėtu, nes jis nesąs jai
augina didžiauses kiaules isz kuriu szitas kumpis likos pagamintas ir kuri ragaus svetelei
tam apsigyveno su savo dukre
vesti giliukningai isz prieglau iki 10 litu menesiui.
skolingas. Tiigi bankas ir at
le. Paliko duktere Mare Cziczta ja diena.
*
. .
dos. Ugnis padare mažai Me Juo toliau, juo praseziau sisakė jai 10,00 litu isz kunigo
kuviene, sūnūs: Joną isz Col
des bet daug baimes.
Mariampoliecziams įsu mauL s'anskaitos išmokėti. Bet merchester, Conn., Mikola isz Tadyklemis. Maudytis Szeszufpe- gina sakosi e i;ianti in teismą,
makves, 11 anuku ir 7 pro-anukunigas i dejes jai už ka
Motina ir Duktė je galima nuo geležinkelio til nes
kus, kaipo ir seserį Frane Blato ligi Degucziu ūkininku lau ;en užmokėti r davės vekseli
zauskiene, Lietuvoje. Prigulė
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
Menka,
sena
grincziute
ku, 'bet patogesniu vietų nėra. su savo para i.
jo prie Szv. Ražancziaus ir kitu
o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Daugiausia klariampoliecziu “Lietuvos kininkas,” ku
draugijų. Laidotuves atsibus Ankszta, rodos kalinys,
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
maudosi ties gelžinkelio tiltu, ris pranesza tą žinia, nepaKetvergo ryta su trejomis Mi- Akla ten sėd’ senute
kur patogi lanka ir vietomis duoda nei to ifcigo, nei mergi No. 101 Kapitonas Velnias. Pui No. 126 Penkios istorijos apie No. 158 Keturios istorijos apie
sziomis 9-ta vai., ISzv. Juozapo Szviesos jau neiszvys.
kus aprasr mas, didele knyga, 404 Doras gyvenimas; Priversta links Kapitonas Stormfield danguje; Pa
giloka upe. Bet ežia yra nepa nos pavardžii
‘ bažnyczioje o palaidota bus ant Sztai vargsze jau nustojo
puslapiu. Popierinei apdarai.
60c mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
togumu: Szita vieta miestie- us, senes apet s in vyro ir dūk No. 102 Prakeikta, meilingas kri- užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas gis. 60 puslapiu..................... 15e
JSzv. Marijos kapiniu Shendo- Ir protą ir akiu
buvo protingesnis už savo poną.
No. 160 Keturiolika istorijų a.
cziams yra toloka, lanka yra terš per kele i. metus užgy- minaliszka- apraszymas, 202 pus. 35c kuris
ryje kur silsisi jos sūnūs Vin- Jau nieko nedboja
61 puslapiu .............................. 15c pie Po laikui; Onytės laime; Per ne
No.
10S
Vaidelota,
apisaka
isz
Nejauczia
ne
vargu.
ventus
idaiktil
atlyžo.
Užtai
ęas kuris mirė Svietineje Karė
privati, upėj maudytis patogu
No. 127 Trys istorijos apie Duk atsarguma in balta vergija; Pusiaupirmutines puses szimtmeczio, iszTik
dainose
ramybe
je Francijoj. Pažystami ir gi
tik vietomis, o žmonių susiren ji labai sumali pradėjo leisti imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa tė pustyniu; Peleniute; Du brole) gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk«
paskalas, kačrsai vyras ne veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia
mines yra nuoszirdžiai praszo- Visur-gi vien naktis
ka labai daug.
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- mirimą; Pavasaris; Apie saule, men
buvęs vertas j dukters, kad No. 104 Trys istorijos, apie Ne mieras
mi dalyvauti laidotuvėse. Gra Ir baigės jos gyvybe,
ir apie Bedali. 44 pus. 15c esi, žvaigždes ir kitus dangiszkua kū
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
jis pabaigęs grlti jos dukteri ti », Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c
Kaip nuodegelio ugnis.
verius Traskauckas laidoja.
MOTINA APIPLESZE MI
No. 129 Keturios istorijos apie nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
Isz ryto jau pas Įauga
joig
duktė
kenti
jo
daužoma,
,
(
s.No.
105
12
Istorijų:
Nedarykia
Ketvirtas
prisakymas Dievo; Keliau li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
RUSIA DUKTERĮ. .n
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
F — Vladas Supranaviczius, Darbuojesi duktė,
studoma, nemanei žmonisz- sk rtumo terp vaiku ir milekia visus toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
Marijampole. — Nesenei
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- mus prigauna. 58 puslapiu........15*
No. 161 Keturios istorijos apie
£5 metu, 538 W. Pine uly., isz- Szirdyj skausmo tur banga
kesnes dienos į .L, ko visai kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
Ant
prapulties kranto; Mistras ir
czionais sibuvo laidotuves jau
No. 131 Puiki istorja apie Jona- Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
eme laisnus ant apsipaeziaviklinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas
Nes alksta, juk naszle.
nebuvo.
j
nos moteres kuri buvo mirusi
--------- —-------karalių ir jo vienturte duktere; Nela jza Korczaka. 262 puslapiu....35« dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c
mo su Veronika Mitchell, 23 Kaitra; viskas nutyla
Kauno ligonbutej. Mirsztant IN KAIMYNb ALEIDO bas vyras; Prakeikimas; Delegatai No. 132 Trys istorijos apie An- No. 162 Trys istorijos apie Bai
metu, nuo West Coal uly., SheSustingus ©lenk diena,
pas grafa; Užkeiktą skripka; Del tu glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- si naktis; Dzuoko pasaka; Protas arįi
jai ligonbutej, telegrafu buvo
SZUftT,.
ka ketina antra karta apsipacziuot; gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
mandoryje.
Tik vedes muses byla
pakviesta isz Marijampolės
ffl/dnū ’kuime, Pikta Gniika— ...........■. . z .25c tras paežiu djas. 76 puslapiu. ..20c 22 puslapiu ................................. 10a
Ir vargsta ji viena.
motina: 1jigones vyro da neNo. 106 Penkios istorijos, apie
No. 133 Dvi istorijos apie Ne
No. 163 Penkios istorijos apis
Senutė-gi dainuoja
Siesiku val.^ gj išarto ūkininkai Gregorius; Isz numirgsiu prisikėlė, užmokamas
žiedas ir Apie Drūta Al Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
buvo, kaip in .ligonbute atvyko
buteje ana diena buvo padary Ir vis kas kart liudnyn,
Kazys Pasakau; ikas ir Grigara- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, ksni, 62 puslapiu......................... 15c Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
Debesėlis. 77 puslapiu......... 20e
jos motina. Pasinaudodama
ta operacija Onai Puidokienei, Dukters szirdis kovoja
viezius, kurie nprs ir buvo kai No. 107 Keturios istorijos anie No. 134 Dvi istorijos apie Baisi vyras. 137 puslapiu....,........ 25c
proga,
motina
numaustė
duk

isz miesto.
ir Apie Urlika Razbaininka,
Pati vis linksta žemyn.
mynai, bet isz senesniųjų lai- Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- Žudinsta
No. 164 Septynos istorijos api«
43 puslapiu ................................. 15c
teriai nuo pinsztu žiedus, iszeJurgis
Skaptukas; Ergelei Pono Mor
neja
nevalioje;
Javorovas
ir
jo
kliū

ku nesugyveno ir dažnai tar— Ponstva Povylai Tum Žmonių ulyczia pro szali
No. 139 Trys istorijos apie Už kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
me isz ausu, auskarus ir', t. t.
tie; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus
iai dalyvavo vinczevoneje Kat Teip daugel ju, isz kur?
pusavyje kėlė iaidus. Nese darbininko. 182 puslapiu..........35c puolimas Totorių; Baltas Vaidutis; Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
Kada vyras atvyko in ligonbu
rės Tanis isz Washingtono su Visi skuba kiek gali
niai Paszkauskąs kelyje sutiko , No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a
te, motina buvo jau jo name
Juozu Antanaviczium isz She Bet Dievas žino kur ?
Grigaravicziu
ir nieko nesakęs, pinusi rekanti skaitymai: Ha isz ma- No. 140 Ketulrios istorijos apie No. 165 Asztuonios istorijos apie
Turiu
paglalbinlnke
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo
DU OFISAI
i
Mariampoleje, ir ežia ji be me
nandoah, kurios atsibuvo Szv. Sutemo, jau naktis
moterema.
Prieinamos
Jsun
paleido
septynis
szuvius,
 savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie Pranuko Nelaimes. Audra. Kode!
MAHANOY
CITYįBIB
W.
Sprace
M
Maža katiluka, Lietuvos skausmai Baltraus neleido in Dangų. Bausme
keno leidimo ©u draugėm inprekes
Bell Telefonas Grigaravicz
149
Martino bažnyczioje Washing Parkrito ji lovoj,
kiai sužalodamas
 Jurf is; Galinga ypata galybe meiles;
Vargdienis, Pirmutine szalna. už szyksztuma. Mažo sziaucziaui
prekiavo baldus ir t. t;, bute e- TAMAQUA. FA, 43» Willlag StreM Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi eiles,
64 puslapiai .............................. 20c didli reikalai. Senelis. Dienos ken
ton, D. C. Nuotaka yra duktė Nieks jos ežia neiszvys
iu. Perszautas'is
su
menkomis
Bell Telefonai 1114 t v
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos,
santi turtą, o per laidotuves
No. 141 Keturios istorijos ąpie tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
Michardo Tanis, kuris turi val- Parkritusi — vaito j 1
gyvybes žymėmis buvo atvež trumpi pasakaitymai ir t. t.
52
net pareiszke norą ta turtą iszPaszku; Atsitikimas senam Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.
diszka užsiėmimą.
tas in Ukmergės apskrities sa puslapiu.......................................... 15c Kalvi
No. 166 Trys istorijos Sunu>
sivežt. Tik kada vyras, netekes
No. 112 Trys apisakos apie pini dvare; Geležinis vyras; Smakas ir
vivaldybes ligonine kur jam gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- Nikitas. 61 puslapiu ................. 15c Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo;
kantrybes, užprotestavo priesz
15e
padaryta operacija o szove- bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; No. 142 Trys istorijos apie Pa Geras Medėjus...................
Skaito “Saule” 38 Me veliones motinos sauvaliavim- jas
No. 168 Devynios istorijos, sn
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateutuojaus pasidavė Siesiku liukninai
einiki ir kiti szposelei. 20c szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
tus ir Jai Geriausia NELAIME ISZ
palicijai.
No. 113 Penkios istorijos apie piu ...............................................15c Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
T Elzbieta Žagarinskiene
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
No. 144 Penkios istorijos apie kad ant giaro neiszeitu; Kaip JoniszPatinka
!
PISZTALIETO.
nias;
Kas
man
nakci
acitiko
(dzūko
Ranka
apveizdos; Nedaejusia žudins kei pavogė naktini sarga; Atidengta
mirė praeita Ketverga prieglau
MERKINĖJ NUSKENDO
pasaka)
;
Užliekos
isz
senovės
pada

ta;
Paskutine
vale motinos; Pakut- žudinsta; Žmogus be szirdies; Už-, f',
Butrimonių vals., Adomoniu
doje Schuylkill Haven kur ra Guodotina Redakcija:
SPORTININKE.
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka mirszo; Iszgelbeta per Kalininką;
dosi apie du metus sirgdama. Prisiuncziu tamistoms už- kaime, per neatsarguma nusi- Ties Merkines, ežere nusken jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c Bernadina. 61 puslapiu............ 15c Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
Jos vyras mirė apie metas ad- mokesti už laikraszti ‘‘Saule.” szove Jokūbas Jablonskis. Pisz do Adele Kviatkauskaite, 19 No. 115 Puikios istorijos apie No. 145 Trys istorijos apie Vel ku skaitymu. Apie 100 pus........ 25e
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri
gal. Velione kitados gyveno Mano motinėlė yra jusu skai talietas szove dedant in kiiszef- metu amžiaus. Ji labai mėgo Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- niszkas malūnas; Kaip studentas lo No. 170 Asztuonios istorijos &
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga
.William Penn. Paliko dvi duk- tytoja jau 38 metus ir labai my ne ir pataikė in gerkle. Ja vandens sportą ir ta diena mas kunigo, istorija isz kares; Varg- puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c pie Barbele; Mokytoja; Velniszkal
blonskis
mirė
po
valandos.
tiltas; Auklėjimas sveiko ir serganszo paskutinis skatikas; Juokai.
teres, G. Lakoniene isz Girard li skaityti. Be “Saules” ne
maudėsi 11-ka kartu.
Preke ...........................................15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka czio kudykio; Herodas Boba; Kas neville ir Anele, New Yorke; dvi gali apsieiti, kuri ja labai su
No. 116 Istorija apie Sierata, Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu;
ATSITIKIMAI.
15c Per tamsybe in szviesa; Pasitatsesefes: W. Karosiene, mieste ramina visame ir pralinksmi
puikus
apraszymas. 119 pus....15c 61 puslapiu .............
*
North
Carolina
valstija
No. 147 Trys istorijos apie Ra sias prasižengėlis; Duktė malkakerNo. 117 Septynios istorijos apie
ir Ona Czekauskiene. Laidotu na ja nuobodume. Acziu szir- Prie Marvelės (besimaudyda
.25e
pristato
1,000
svaru
tabako;
gana;
Keliauninką Joną, Vaikinas ir czio. 121 puslapiu
Ponas ir sziauczius; Isztikimas sū
ves atsibuvo isz graboriaus dingai, jusu sena skaitytoja, ma prigėrė Mare Bieloviene,
Pennsylvania už 100 doleriu nūs; Karalius gentelmonas; Karcze- Stebuklas. 74 puslapiu ............. 20c No. 171 Vieniolika puiku istori
nuo Vyties uly.
Menkev'icziaus paszarvojimo
ma nuo szalija; Vaidutis; Galinga szoNo. 148 Dvi istorijos apie Joną jų (su paveikslais), apie Džiaugsmai
M. MISALEVICZIENE
stiklo ir Rhode Island visokiu ble;
Motina sopulinga; Meile sunaus. ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
inamo 15 E. Cherry uly. su apei
isz Edwardsville, Pa. Prie Žaliojo tilto iszszoko auksiniu dalyku už 40 doleriu 181 puslapiu...................... .....35c lapiu ............................................15c ras ; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigą
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje.
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
No 118 Istorija apie Ali Baba Ir
Nuo Redakcijos: Acziu jusu isz laivelio in Nemuną, darbi kas miliutą.
No. 150 Keturios istorijos apie czia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
įGrabrieszei buvo Juozas ir Kra
40
Rjzbaininku.
45
puslapiu.
.
.15c
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
dukrelei poniai A. C. Vashes- ninkas J. Montvila ir prigėrė.
nas Lekner, J. Tadorovski, P.
No. 119 Keturios istorijos apie stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa su jame atsigymimo; Metai Svarbiau- ::
kienei, kuri prisiuntė prenu Jis isz laivele iszszokes, norė C. F. RĖKLAITIS Garžia
Haremo nevalninke; Luoszis: slaptį. 61 puslapiu................ 15c siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
Sherman, C. Norris ir J. Kugmerata už savo motinėlė. Ma damas krasztan iszplaukti, bet Mahanojaua JastiHmiaueia Graboriaa V’ena motina; Vaikucziu plepėjimas. No. 151 Penkios istorijos apie nikio. Suvirsz 100 puslapiu .... .25e
rys.
it Gabiauaiaa Balaamuotojaa ti 62 puslapiu................................. 15c Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
tyt da ant svieto randasi geru nepasiseke.
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta
Geriausia Ambulance
No. 120 Dvi istorijos apie Valu žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
— t Evelina Kopickiute ir dukrelių kurios palinksmina Netoli Jonavos, Vanagiszkiu
58 kas karalium. 61 puslapiu........ 15c Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68
kas isz girrios ir Ant nemuno.
patarnavimas asloj
puslapiu ............................... ,...15e
apelinkeje.
Bile ko- (v puslapiu ..
15c
Stella Dobrzyn, abidvi 15 metu, savo motinėlėms dieneles užra- kaime, ana diena žaibas nu
No. 152 Trys istorijos apie Kajikiam
laike;
diena
ar
No. 121 Trys istorijos apie Trys mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
62
trenkė Anele Zigmantiene, 70
isz Brady, Shamokin, likos szydamos joms laikraszti.
nakti. Visada turi pilVaikijozai; Iszmintinga rodą; Ap- puslapiu ........................... -.......... 15c mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
metu amžiaus.
na pasirinkimą meta- u
aresztavotos czionais už pabė
ikialbtojas.
63 puslapiu.......... 15c
No. 153- Trys istorijos apie Gai iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15c
liszku ir kieto medžio Y
No. 123 Septynios istorijos apie luti; Du broliai; Majoro duktė. 62
gima isz namu. Mergaites pa
No. 174 Trys istorijos apie Ku
Lietuviu Vieta
Grabu.
Laidoja nu- I
Sziauliu'-Redybos ruože trau
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis puslapiu ....................................... 15c
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
bėgo isz namu pamatyt svietą
mirelius pagal naujau- Į
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
No. 154 Trys istorijos apie Jo
220 puslapi....................... 35e
sla mada ir mokslą. I
Stuba 11 kambariu kuriuos kinys suvažinėjo Paulina KoJ)et ne ilgai ju kelione tęsęsi.
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či nukas Spekulantas; Kryžius prie n- klis.
gonus.
45 puslapiu................... 15c pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
No. 175 Pasiskaitimo knygele:
iszleidžiu turistams arba kelei valiauskiene.
Kuczios
Žemaites, vaizdelis; Gudrai
No.
124
Dvi
istorijos
apie
Dvarilapiu ............................................. 15c
— 'Vincas Bobrovski, 1029 viams. Automobiliams padėtis Prie N. Marvelės Nemuno
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglį*
ne Pana ir Apie Baisi istorija.
61
No. 155 Puiki istorija apie Sza (su paveikslais); Kaimiecziu AimaW- Coal uly., likos aresztavo- dykai. Arti Sovietines Iszkel- vanduo iszplove moters lavoną^
puslapiu ....................................... 15c
kinas nedora žydą. 136 pus....25c navymai; Eiles; Kokeis budais apga
No. 125 Trys istorijos apie Pa
iszaiszkinta, kad tai yra Lidos
A. Pastyk
tas ir pastatytas po 3,000 dole mes.
No. 157 Juokingas apraszymas vikai apgauna žmonis; Prie.ta£<J 11
skutinis
noras; Septynis brolius; Var
162 -18 Sanford Ave., Smoriginaites lavonas, gyven
riu kaucijos už sužagejima 17
46, Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi*
ginga žmogaus sunu ir razbaininka apie Savizrola; Didis klastoris.
15c
Preke .............
ĮJM
Flushing, L. I. N. Y, usios Kaune, Žaliajame Jadne.
piettumergaites Franes Taylor.
62 puslapiu ...............
15c puslapiu

laiS

$2.00 Vertes Knygų už $1.00

f“?

SHENANDOAH, PA

1

SIERATUKE

Reikia jos patarimo klausyti ir
Priežodžiai
Jaunas Comisky Užims Tėvo Vieta f Lietuviszkas Pikninkas
ilgai nieko nelaukiant.
Taip sau mislino doras žmo
*Kada Aleksandras Didy
Skaisti saule užtekėjo,
gelis, kad urnai durys atsidaro'
In padange linksmai plauke, sis gimė, teipgi buvo mažas,
ir in'bega uždusus ir paraudus
Tasa nuo praeito numaro.
tai žmonis kitokiems uabedois
Nedeldienis jau atėjo,
Katre laikydama ant ranku
* Kuom žmogus senesnis,
Kurio visi ilgai lauke.
Viena priesz kita taip stovi I maža mergaite,
Sziadien moteres Sanjungietes, tuom palengviau vaikszczioja, j
nekuri laika; Katre su iszgas- — Kas tas yra? Keno tasai
Visiems insake neveluotie, bet greieziau bėga in kapus.
cziu žiuri in iszbalusi ir nuo vaikas? — klausia su nuosteba
Ne visada pinigai atneszė j
Parengtam ju piknike,
rytmeczio szalczio pamėlyna Vaitiekus.
laime.
Tiem, kurie j u net uri,
Visiems ant laiko suvažiuotie.
vusi vaika. Kaip sykis ir jos — Tai Onute! Onute! — szaupinigai niekad neatneisza lai
vaikelis taip iszrode, kada in ki'a tarytum be žado moteriszSztai jau deszimta valanda,
mes.
Isz namu važiuojam,
grabeli guldė. Jos Onute taipgike.
*♦’ Vedusi žmogų vadina
Visu upas kogeriauisias,
pat turėjo tokias pat mėlynas| — Onute? Kokia Onute?!
BALTRUVIENE
“Vyru,” todėl, kad reikia
Ka tik nedainuojam.
akeles. Kas ežia yra?... Katre į Ka tu Katriuk plepi? Kur tu
daug vyriszkumo vilkti mote
negali suprasti kas su ja vei- emei ta vaika?
iUž keliolikos minueziu,
rystes junga.
Wyomingo klonyje ana diena
kesi... Ar-gi tai Onute iszejo — Iszejo isz kapelio, mane
I In parka privažiavom,
Sakoma kad “tylėjimu
buvau,
isz grabo ant motinos szauks- pavadino matule ir isztiese
i Ten daug žmonių prisirinko,
Ir užtektinai naujienų ten
toliaus nueisi.” Tai neteisybe.
mo? Kas tai do vaikas, taip in prie manes rankeles; žiūrėk,
Puiku priėmimą gavom.
iszgirdau,
Juk trūkis važiuoja toli o tiek
jos numirusia dukrele pana- tokia pat iszbąlus kaip musiszMoterėlės badai namini alų
Vieni linksmai sznekucziavo, padaro triukszmo.
s'zus?... Toksai pat ūgis, toki ke, kada grabelyje gulėjo.
riaukė,
Laikraszczio redaktoris
Ir kitu da lauke,
pat szviesus plaukeliai, toksai Nustebės Vaitiekus klausosi
Kada žymus beisbolininkas Jonas Louis Comisky (Ka Kiti baczkute apstoja,
yra žvake o prenumeratoriai Kada apsėda baksuka ne
pat veidelis sudžiūvęs ir iszba- to keisto paczios pasakojimo o minskas) mirė, jo sūnelis Charles, kuris turi sziadien vienuo
atsitraukia,
knatu. Jeigu skaitytoju nebū
Jau aluti trauke.
les, — o juk Onute jos numirė... norints gerai supranta kad tai lika metu, ketina eiti tėvo pėdomis ir būti geru bszeju kliube
Kol viso neiszgeria,
tu, tai ir smarkiausio redak
Juž numirusieji isz grabo neat ne ju isz grabo prisikėlus duk Chicago White Sox. Tėvas mirdamas paliko bevtik puse sze- Sako: Oras kuogeriausias,
Vos
ant kojų pasikelia.
toriaus protas butu tamsus.
Vyruczei nesnauiskim,
/
sikelia... Katre prisižiūri tam rele, kad ežia iszejo koksai tai ru tojo kliubo del savo paczios ir ju trijų vaiku.
*•* Viltis yra žolynas plau O kad ir namo parvežlioja,
Alaus stiklą iszsigere,
apsireisžkimui,
mislydama nesupratimas — bet szventai
Apie nieką nedboja,
kuosią — linksta, pucziant vė
kad tuojaus gali nulėkt in dan tiki, kad Dievo1 malone in ju daug kapu pribuvo ant kapiny gimdytoju tai pmo turėsime Daineles užtrauksim.
jui. Meile tai žolynas prie Kada vyrai isz darbo
gų ir tenai isznykti jai isz akiu. pirkia pribuvo su tuo mažu vai no. Vaitiekaus pirkioj, kuris pakaktinai; maigi pakanka ‘Tuoj ant stalo pasirodė,
pareina,
krutinės — vakare nukrinta.
Bet mergaite neprapuola, tik keliu. 'Taigi taippat kaip ir jo jau buvo persikėles kitur ir ant teliuko vieno.
Valgei invairiausi,
Tikėjimas tai žolynas, kuris Negali valgyt, alkani gult eina,
taip pat nuolatos žiuri in Kat pati, ima Onute ant ranku, bu- sodybos gaspadoriavo, viskas — Paimsi margje ir teliuka Kokiu tik pas lietuviszkas
Spjaut ant tokiu,
slėpėsi szirdies gylumoj ir to
re. Pirmiausia ta moteriszke cziuoja, bovina, glosto ir glau kitaip iszrode ne kaip toje die nes tai tas tavo lĮnastis. Tau Gaspadineles gausi.
Bobų girtuokliu.
nais per visa gyvenimą žydi.
pasveikino linksmu szauksmu, džia prie saves sierateles szvie- noje kada netekus jam ketvir palikta karve po Fo mirusiai
Czionais lietuviszkos deszros, Kada žmogus ant žemes neten
*
*
*
o dabar žiuri -su nusistebėjimu sia galvele prižadėdamas kad to vaiko abudu su paczia rau motinai.
I
Ten gardus kumpei,
ka vilties ir meiles, jam pastir nedrąsą, kaipo nebultu persi ja mylės kaip savo locna vaika. dojo. Dabar pas ji buvo szei- — Po mano nyisiai moti
Isz czionais in Kingdtona
O amerikoniszkos “doges”
ieka tikėjimas ir kaip isztikitikrinus, ka turi priesz save.
pasukau,
Dar ta paczia diena kada Kat myna. Pats Vaitiekus biski jau nai? — suszunka ersigandus Da ant pecziaus szunta.
mas vadovas žmogų veda, in
Pagaliau® isz .smulkiu hipn re ant kapinyno atrado mergai suseno bet nuolatos buvo svei Onute — ežia ka abar? Juk
Ir ten naujeneliu dažinojau,
amžinystes vartus.
Ir barsztukai ir agurkai,
ozių, iszbalusiu ir pamėlynavu te, vyras tuojaus nuėjo pajesz- kas ir stiprus. Ir sztai tai-gi su mano matule gyvi
Badai tenais mergaites,
Stalus
padabina,
siu nuo bado ir szalczio, iszle- koti apie ja bent kokiu žinių. linksmu veidu, ženge ant už- — Mielas vaiki — tarė suDaro kaip kiaulaites,
kia liūdnas ir gailestingas pra- Jam nereikėjo ilgai apie tai tverto savo kiemelio gryžda-j sijudines Vaitiek — jau lai Kvapai kepsniu ir kopusiu,
tada bus,
Jaigu Permainote Savo KaipO kas
Prie visu kabina.
szymas:
nuvalys
kernus ?
klausinetis kadangi Onutės mas isz lauko kuri su savo pen- kas
idant
dasižinbm
kad
ne
'
Adresus Gyvenimo
— Pas matule! Asz noriu pas kriksztatevis tuojaus po jos kiolikos metu sunaus pagelba 1esi musu tikra du? tiktai sie- Greit ant stalo atsiranda,
Turėsite laiko in vales,
matule! Imk Onute!
Ne viena cypanti gules,
pražuvimui, nuliūdęs savo pa apsėjo. Pirkioje Vaitiekaus pa rata priimta pas jš tiktai mi Ir duonos namines,
Tieji kurie persikrausto in Kaip užstos ilgi vakarai,
Katre, nesuprasdama niekaip czios sziurksztu apsiejimu su ti Katre dabar jau neiszbalus rus musu keturis vaikams Todėl matyt kad Lietuves,
kitas vietas arba iszvažiuoja in
to stebetino atsitikimo, jauezia, ta mergaite iszejo pats jeszko- ir neapsiverkus, bet suriebejus <del iszpraszym p! Dievą svei Geriausios gaspadines.
Tai bus rots gerai,
kitus
miestus
ant
apsigyveni

kad jos szirdis pradeda smar ti paklydusios Onutės o atejas ir raudonais veidais moterisz- 1ku patamku,Tunums buvai Ne tik kepsnio, bet ir duonos,
Kaip svetimftauezei girdės,
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’
kiau' plakti, kad duszioje daro in karczema, dasižinojo tuo ke stovėdama prie krosnies ga suraminimu nusbieratysteje, Netinge iszkepti,
Eitie toliaus negales,
eitu
be
pertraukos,
kada
maino
si saldžiau ir kasžin kas ja stu jaus apie visa atsitikima kaip mino pietus. Motinai gelbėjo su tavim an'mus plauke Die Kad svetelei nerugotu,
Pro stuba žiopsosis,
savo adresus tai tegul neuž- Isz tokiu merginu tycziosis.
mia prie tos mažos verkian- tai pakeleivis karczemninkei trylikos metu mergaite o treje vo mielaszi.iyste’usilaukeme Kad visiems patiktu.
mirszta paduoti ir savo sena
lin me.TMMdea
te,
czios mergaites. ‘Taigi ant to pasakojo. Taigi tuo sliedu nu- tas jaunesniu vaiku laukdami.ir iszauginfaę ąvkus vaikus;
xxlCT*
Tokiu ezposu nustokite,
u’Ka’ip'oaige'valgyt pietus,
liūdno mergaites praszymo, “ka.’ko* in bažnytkiemi ir tenai I sugryžtant tėvo ir brolio su mylėjome
taipgi ir tave kaip Kita darba randa,
:
nes. kitaip negalėsime surasti
Ba tafe ilgai nesiseks,
Katre pagriebė savo glėbin ir susitikęs su Vaitiekų, dasižino szauksztais rankose bėgiojo po savo tikra dukteT e, taip kad ne
kur tokis žmogus gyveno. To
Moterėlės uždainavo,
In m: o puca pateks.
žmones ne tu pat i nedasimislipradeda jai galva bueziuoti, jo viską apie sierateles likimą. pirkia besibovydami.
dėl, jaigu permainote savo gy
Net parkas skamba.
*
*
*
spausdama prie savo sziltos Vaitiekus ne klausyti nenorėjo Prie lango staklėse sėdėjo jai apie savo sierž tyste. Bet ryvenimo vieta, raszant in redysPo tam Kingstone buvau,
krutinės.
apie mergaites sugrąžinimą o devyniolikos metu mergina ir toj priesz szliuba ;Uri pasisaky- Vieni pavesije susede,
te kad permainyti Jusu adresa,
Kortoms
daužo
stala,
*
*
*
Ir ten visko girdėjau,
Onute pamaczius jai žinoma spareziai audė drobes. Szvie- . ti savo locna prav arde, kita, ne
adresa, o tuom palengvinsite
Kiti
įslenka
prie
baczkutes,
Kur
apie tuzinas bobelių,
mano;
del
to
pasakoju
tau
tei

Paežiai iszejus, Vaitiekus, kriksztatevi, padare tiek riks sus plaukai glotniai suszukuopaduokite taipgi ir savo sena
Nepaiso ant savo vyreliu,
sujudintas jos nusiminimu ir mo kad nebuvo galima nei mis- ti, apipynė patogu veideli, juo sybe kad imant szliuba neužsi- Vėl girksznoti alų.
mums darba ir daug ergelio!
Badai
naktimis valkiojasi,
mislytum
ir
nenūliustum.
Bet
savo locnais kentėjimais, neslė lyti apie jos paemima atgal. dai žydraines akys linksmai
Czion vaikuczei szokineja,
Vyrai eina jeszkoti per -stubas,
pė savo liūdnumo, kuris jam Tai-gi kriksztatevis tuojaus ant svieto žiurėjo o puikios ir nors neesi musu vaiku, mes vi Kitur dainele trauke,
sados
tave
laikome
kaipo
mie

Gal kur užvirtusią ras,
spaude laibai szirdi. Stambios sutiko palikti mergaite Vaitie- kaip vyszniu uogos raudonos
O kaip kas ir degtinėles,
L.
TRASKAUSKAS
O kaip suranda namo varosi,
aszaros plauke jam isz akiu. kams o kad jo butą doro ir pri- luputes laikas nuo laiko szyp- liausia musu duktere ir visados Prie karo iszsitrauke.
LIETUVISZKAS GRABORIUS
Eidami barasi o pareja
Žiūrėdamas in tuszczia lopsze- sibijanczio Dievo sūdo, pasiun sojosi. Dirbo prisiriszusiai, su kaipo tikra duktere mylėsimo
Jau
s
’
a
ulute
žemyn
įsvira,
muszasi,
kaip
tai
lyg
sziol
mylėjome.
li, mislino apie tuos savo ma tė jiems taipgi karvute, drabu nulenkta žemyn galva, vienok
Vakarienes
laikas,
Ir ko tos bobeles valkiojasi,
žus vaikelius, kuriu užgimimą žius, paklodala, vienu žodžiu kaip kada pasižiūrėdama per Tik dabar Katre nustebintai
Vėl
ant
stalo
kumpei,
deszros
merginai
apsakė
visa
istorija
Nugi sau kitu jesžkosi,
su dideliu džiaugsmu sveikino, sakant, viską kas tik prie Onu czysta ir szviesu stiklo langeli,
Ir
alutis
szaipos.
Ir suranda ka nori,
papuoszta mirtomis ir rūtomis kaip kadaise ja ant kapinyno
o kuriuos po tam .su tokiu sun tės prigulėjo.
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
atrado
ir
sau
ja
pasiėmė.
Tada
Na
ir gerus laikus turi.
Vakarienei pasibaigus,
automobilius del laidotuvių, Krikkiu gaileseziu grabeliuose ne- Kas teisybe kriksztatevio pa o tuokart jai dar linksmiau ir
Vestuviu ir kitokiams reikalams.
mėgina puolėsi ant kaklo dorai Vėl dainos skambėjo,
O ir mergicos ne kitokios,
sze ’ant kapinyno. Ar visados-gi ti savo vyro tokius darbus ne spareziau norėjosi dirbti.
Bell Telefono Numetąs 78
m
o
t
eriszkiai
szauldamai
:
Naktines valkatos,
Katre su užganedinimu isz
Jau alauls baczkuteles,
taip bus? Ar jiem jau taip nuo pagyrė bet jo valiai prieszintis
520 W. Centre St. Mahanoy City
Ant nieko nežiūri,
paties Dievo skirta? ar visados negalėjo. Ji su noru sutiko ati paszalies in ja žiūrėdavo, kad — ‘Matule! brangiausia ma- Visos isztusztejo.
tula!
Tikra
gal
motina
manės
Jokios sarmatos neturi.
pirkioje bus tuszczia? ar iki duoti neapkencziama mergaite mergina moka atsakaneziai
Saule leidžes in upeli,
tiek
daug
nebutu
mylėjus
už
Pareina
priesz diena susi“
12 ISTORIJOS UŽ 25c |
grabui abudu vienu turi iszgy- kuri per isztisas naktis nuola darba ir dirbti netingi. Katre
Kas tai supuksznojo,
Nedarykia skirtumo terp vaiku
(Galas.
velusios,
venti ?! O! kad nors vienas pas tos verkdavo, bet melžema kar- taipgi dabar su linksmybe žiu jus...
Tai ahbuzas' storas ponas
miliekia visus ligai.
Velniszkas
įSutarszytos
ir
susmirdusios,
juos vaikelis augtu, ulbautu ta vuke ir visus kitus daigtus no rėjo per Įauga ir in savo suau
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites
Jau pramiegojo.
PARSIDUODA NAMAS
Ir Dievui ir velniui tarnautu,
o rado paczia. Stebuklinga kuczia.
me lopszelyj, bėgiotu po grin- rėjo pasilaikyti ir prisisavinti. gusi sunu, ant kiemo stovinti
MAHANOY
CTY,
PA.
Krėslas.
Nelaiminga
karalių
ir
jio
Ilgai
jis
miegojo,
Sziadien
paleistuves o rytoj in
czia?... tai butu daug lengviau Bet visame tame dalyke vyrui ir su tėvu kalbanti. Taip pat
vienturte duktere. Nelabas vyras.
klosztori pasiduotu.
sena gaspadine nuolatos misli Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. Kad nemyli alų,
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
nukensti kitu vaiku pražuvi nesiprieszino.
Ir
nenori
kartu
su
juom,
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
*
*
*
Ir taip sztai biednos sierate no kaip ta savo audėja už vyro 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
mą...
na antra karta apsipacziuot. Pikta
Patektie
ant
stalo.
les
likimas
visiszkai
persimai

iszleisti,
kaip
iszkelti
veseile...
Pliauszkite bobeles kuoKuom-gi ežia Poną Dievą
Onuka.
PREKE 25c.
Lietuviszkos bažnyczios. Par
nė.
Iszbucziuota,
iszbovyta,
pa

daugiausia,
perpraszyti, permaldauti ir
Ir sztai netrukus prisiartino siduoda pigiai. Kreipkities in Jau saulute nusileido,
W. D. BOCZKAUSKAS-CO„
MAHANOY
CITY,
PA,
Pasirodykite katros esate
ant jo susimylejimo užsitar valgydinta, czystai nuprausta- diena, kurioje vyriausioji mer “Saules” ofisą, Mahanoy City, Reik namo važiuoti,
ir
aprengta,
dar
ta
pati
vakara
. smarkiause,
gina, Vaitiekų mylima Onute,
nauti ? Kibą reikia neatbūtinai
Atsigėrėm ir pavalgėm,
Czionaitineje aplinkinėje daug
paimti kokia biedna sieratele, miegojo lopszelyje prie Katrės1 mazgojo stalus, langus, triuseNegalima rugoti.
(tokiu yra,
ant iszauginimo' ir tuo miela-1 lovos soeziai pirmiau iszsibovi-■ si ir dabino pirkia rytdienai
Per Nedeleis sriaubė byra,
szirdingu darbu atgauti sau nūs ir pasijuokus. Isztisa vaka ant veseilios. Motina jai in
O jeigu katram nepatiko,
ra
pasakojo
savo
matulei
kaip
Kaip
tai ana Nedelia padare,
skryne krovė kraiti; drabužius,
Dievo palaiminima. Taip rodiTai neužsigaukit,
Vienas isz galvos pasiutimą
ja vyriausia ponia; o ta asztuo- jos ilgėjosi kaip ji daug kentė patalus ir sudynus, .o Vaitie
Kaip sulauksi! kito meto,
Su 283 Naujai* Paveikslais
jus
nuo
tos
kriksztatevio
pa

iszvare,
kus, kuris ko tai užsimislijo,
niu deszimtu metu senele tiek
Tikrai visko gausit.
160 Dideliu Puslapiu
czios
bjaurios
moteriszkes.
Bet
Duszelei
kaili
iszpere,
žiūrėdamas
in
besitriusenezias
jau daug visko savo gyvenime
8 coliu ilgio - 5 H coliu ploczio
juk
Onute
žinojo
kad
kada
no

Padekokim gaspadinems,
Taip davė kad net pakauszi
moteres, urnai atsiliepe:
maezius ir tiek daug jiems ge
SZI BANKA YRA NARYS
rints
sugrysz
pas
savo
matule,
Už
baliones
gardžias,
atidarė,
—
Imsi,
Onute,
isz
tvarto
ro velija... Dar Vaitiekaus die
Pagerintas ir Padaugintas iszFederal
Reserve
System
Kito pikniko sulaukus,
margute ir žedrukes teliuka,
dukas buvo dideliuose Paba kad sztai dabar ir sugryžo.
leidamas. Iszguldanti kiekvie Daktarai per dvi valandas
TEIPGI IR
*
*
*
Da
gardesnių
gausim.
darbo turėjo,
tai tau bus pradžia gaspadoliuose gojiniu sargu; po diedu
na sapna ir kas ateiteje stosis.
Federal Deposit Insurance
Net in koki laika vos atsi
kui tėvas o po tėvui dabar jis Praslinko 'szesziolika metu. rystes.
Su priedu Planatu ir visokiu
Corporation
Asz
tu
valgiu
ir
balioniu,
peikėjo,
apėmė vieta. Gerai jam kloja Per ta 'laika daug daigtu ant — Teveli! teveli! — szaukia
Burtu. Knyga apdaryta kie
Taisyt
nepadėjau,
Kita jaja pagundė,
si, — tiktai jam neauga. Bet; svieto persimainė. Jauni mede- mergina — ka darote? geriau
tais audeklineis apdarais.
Nors
su
szia
pasakėlė,
Savo
vyra apskundė,
nai iszaugo in
m aiaenus
sia narve
karve man norite aiiuuou
atiduoti ; Union National Bank
didelius me- šia
juk abudu dar jauni, jis ir pati,, liai
Prie
jus
prisidėjau.
Preke Tiktai - $1.00 Nebagelis kasztus užmokėjo,
ir sveiki, taipgi duos Dievas, džius, maži vaikai pavirto in, ir dar teliuka pridėti o juk pa- ■ Kampas Main ir Centre St.
—
Vienas
isz
sveteliu,
Bet da daugiau duoti pri- ,
viskas d’ar atsimainys... Gerai suaugusius, vyresne gentija'tys tik isz viso tris turite. Juk
MAHANOY PITY, PA.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
isz
Mt.
Carmel,
Pa.
_ _ žadėjo.__
daug,
Jonukas
gaus
karve
nuo
savo^
jiems pataria vyriausia ponia, pražilo ir susikuprojo o <
MAHANOY CITY, PA.t U.S.A,
■ ■■'______
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