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Berlinas. — Vokietija iszszauke rezervistus; Hitleris ka- 85,907 VAIKAI GIMĖ
Beaver, Pa. — Mrs. Elizabeth necz spiresi atimti nuo Lenki
JAUNIKIS JA PAMĖTĖ TO
LIEPOS MENESIJE
Steekman, 52 metu amžiaus, jos viską ka -buvo užgriebė po
DĖL NEPRAKALBĖJO IN
ITALIJOJ.
Philadelphia. — Trys kali ■sunkiausia motere Pennsylva karei panaszei kaip padare su
JOKI VYRA PER 30 METU.
niai isz czionaitinio kalėjimo nijoj, mirė czionais ana diena, Sudetanu.
Rymas, Italija.,— In laika
pabėgo, permokdami statu mū sverdama apie 500 svaru. Gra- London, Anglija. — Anglisz- deszimts metu nuo kada Mus
Fordham, Iowa.. — Praeita
ra 25 pėdu augszczio. Buvo tai borius kuris ja laidojo, padirbo kas parliamentas likos su- solini paragino žmonis kad
sanvaite mirė czionais kokia
William Hallman, William tam tyczia graba kuris netilpo szauktas ant posėdžio per rei- gimdytu daugiau vaiku, tai
tai Agnieszka MacClean, kuri,
Brandt ir John McAvoy, visi in karavana ir turėjo naudoti dio nes yra svarbus reikalai sparcziai pradėjo augti gyven
ant 'kiek yra žinoma, įiepratare
seni prasižėngelei ir nubausti dideli sunku troka. Grabas bu ant apsvarstymo.
ne žodelio in joki vyra per 30
tojai. Liepos menesija užgimė
ant daugelio metu in kalėjimą. vo taip didelis kad turėjo isz- Varszava, Lenkija. — Lenki net 85,907 vaikai; Birželio me
metu. Turėjo ji 59 metus o ka
Palicija iri kalėjimo sargai pjaut dali duriu kad iszneszti ja apreiszke Vokiecziams buk nesija 79,590.
da priesz 19 metu pribuvo isz
jeszko pabėgėliu po visa aplin- graba. Motere buvo nevedus ir kariaus lyg paskutiniam apgy ^lusisoiini tikisi, kad iki 1950
Wyoming, apsigyveno pas se
lankei rodėsi su karnavolais. nime ir pradėjo jau mobilizuot metui, Italijos gyventojai pasi
kinia.
serį ant tu iszlygu kad in sesers
savo kariuomene.
vyra, savo szvogeri, suvis ne
Paryžius, Franci ja. — Val daugins ant 60 milijonu žmo
MOKSLINCZIAI SURADO
kalbės. Dabar dažinota kad
GAL SENIAUSIA VIENUO
džia paszauke visus savo žinu- nių. Sziadien randasi apie
NAUJA MILŽINISZKA
priesz 30 metu pana Agniesz
LE ANT SVIETO.
nus ir mekanikus ant padirbi 44,329,000 gyventoju. Isz to
ŽVAIGŽDE.
ka buvo padarius sutartuves
Didele garbe atidavė Kinai del Suv. Valstijų kada Kinai
Cleveland, Ohio. — Ana die Pasadena, Calif. — Daktaras mo nauju eroplanu. Tukstan- duodasi suprast, kad ponas
su jaunikiu, isz savo miesto,
garnys turės užtektinai darbo
iszdave savo nauja pacztine marke, kada jie apvaiksztinejo na-Mount St. Joseph, Ohajuj,
kad su juom apsives. Taja die
Frantz Zwicky, profesorius isz cziai lekiotoju jau atsiszauke parapyt tiek gyventoju iki tam
savo 150-metines sukaktuves nuo kada Amerika pripažino Ki apvaiksztinejo1 savo 107 metu
na, kada ketino būti szliubas ir
Kalifornijos Moksliszko Insti ant tarnystos.
metui.
nu laisve. Ant markes randasi Kiniszka vėliava su Ameriko gimimo dienos sukaktuves vie
jau visi sveczei buvo susirinkia
tuto 'Teknologijos, surado ant Moskva, Rusija. — Rusija
niszka. Yra tai pirmutini karta kad svetimtautiszka vieszpa- nuole Mary Joseph isz Mielaant svod'bos, jaunikis dingo ir
padanges nauja milžiniszka padarius sutaiką su Vokietija SEPTYNI ŽMONYS LIKOS
tyste pagerbtu tokiu budu kita vieszpatysita ant savo paczti- ■szirdystes zokono. Daugelis
nepribuvo pasiimti savo myli
žvaigžde kuria užvardino “Su dabar galės valdyti Sovietini UŽMUSZTI PER ŽAIBA.
niu markiu.
vienuoliu
ir
kunigu
dalyvavo
ma nuvesti prie altoriaus susipernova,” kuri gal yra szimta pakaju ir prigialbet Vokie
London, Ang., — Septyni
tame
nepaprastame
apvaikszvienyt mazgu moterystes. Nuo
tukstancziu didesne ne kaip cziams laike kares jeigu to pri
PENNSYLVANIA ISZMO- cziojime moteres kuri pasiGALĖJIMAS VYRU UŽ
žmonys likos užmuszti ir apie
tojo laiko nuliudus mergina ne
musu saule o musu žeme butu reiks.
KEJO PASZIALPOS DEL szvente palengvint sopulius del
MEILE MOTERES.
dvideszimts sužeisti per žaiba,
girdėjo daugiau apie savo my
tik kaip obuolys dvieju myliu Danzigas. — Hitleris spėja
BEDARBIU
$10,848,000
savo artimo. Sesuo Mare yra aplinkui, prilygintą prie tos buk jau prisiartina galas Dan- kuris trerike in narna Valentino
lima. Susirūpino nebage ir sau Centerville, Mass. — Du vy
JUNIAUS
MENESYJE.
vienuole beveik 70 metu. Ma
zigo kaipo laisvas sklypas ir ji Parke, Ilfrde, laike lietaus. Vi
prisiege kad niekad žodelio ne- rai nužudė vienas kita už mei
žvaigždes.
Harrisburg, Pa. — Paszial- noma kad ji yra seniause vie
gales paimti bile diena. Vokie- si buvo inbegia in narna apsi
prakalbes in joki vyra, priža le vienos moteres. Michael Salpos
administratorius
Russell
nuole ant syjeto.
cziai pasirengineja ant užėmi saugo! niuo lietaus, kada užėjo
dėdama dalaikyt duota žodi vetro ir Giovano Mannago, vie
KAS TAI BUTU PER
apreiszke buk menesije Jumo Danzigo be praliejimo audra su perkūnija.
lyg smert. Gulėdama ant mirti nas 30 o kitas 28 metu amžiaus,
SUTVĖRIMAS?
kraujo kaip tai padare su Cze- Ant riksmo sužeistųjų adbeno patalo, melde sesers kad ant nuszove vienas kita už meile niaus Pennsylvania iszmokejo
Washington, Pa. — “Žvego kiti žmonis in pagialba, suBessie
Grover,
jaunos
naszleles
_
ko—Slovakija.
___
UKIRTO WPĄ -QX1.CV Ig.lJUWXO. 'VSTX
inkis
rj cvLrasaami Viwuip anc
ema
kuri
t®
"
ga^imrnT^fiklžlufi-'
nto'
Washington,
D7C?'
—
Ame^
INKAMS
D
vyras. Sesuo prižadejima dair rieszutiais, nemažai iszbaugikalaujancziu
suszelpiino
nuo
liuose
skausmuose
ir
likos
tuoMOKESTI.
rikoniszka ambasada apreisz
Jaike savo mirsztancziai sesu nėjo. Kada abudu vyrai sukri
no
czionaitinius gyventojus
valdžios. Toji suma likos pada Harrišbuilg, Pa. — Visiems
ke visiems Amerikonams gyve jaus nuvežti in ligonbute o ne
tei ir szermenys atsibuvo be to negyvi, motere ir-gi plump
ana diena kada ji pamate ei
gyvus namo.
linta įsekancziai: del senu pen
telėjo
ant
žemes
apalpus.
,4» •
vyru. Moteres nesze jos graba.
darbininkaaps dirbantiems ant nant keliu keli farmerei o kuris nantiems Lenkijoj kad apleistu
sija $1,751,337; del naszliu ir
taji
sklypą
isz priežasties kaWPA likos nukirsta mokestys neturi, jokio vardo nes žmones
PENKI KAIMUOCZIAI
SURINKTA $1,329,100 ANT likusiu vaiku $999,820 o likusi
nuo $49.40 ant menesio ant $39. nežino', kokis tai butu žvėris. riszko pavojaus. Lenkijoj sziaMIRĖ NUO PERVIRSZINIO
suma
likos
iszleista
ant
laido

SUSZAUDYTI.
GIALBEJIMO VAIKU NUO
del 100 tukstancziu darbininku Bėga jis ant dvieju kojų kaip dien randasi apie 6,000 AmeriRŪKYMO PAPEROSU.
tuvių ir daktaru. Tieji kurie
koniszku ukesu ir apie 200 Moskva, Russija., —• Penki
PARALYŽIAUS.
Pennsylvanijoj. Lyg sziai die kongaras, galva iszrodo kaip
Milwaukee, Wis. — Szeszioaplaike paszialpa buvo 904,162,
Amerikonu sziadien gyvena Kulokai, turtingesni ūkininkai
Hyde Park, N. Y. — Prezi
nai visi tie, kurie dirbo per 18 voveres, akis ir nosis kaip zui
iikos metu Raymond Jackson
del 95,025 vaiku, 82,098 senu
Varszavoje.
ana diena likos suszaudytais už
dentas Roosevelt aplaike žinia
menesiu, likos praszalinti nuo kio. Vėliaus žmones ji sugavo
mire nuo pervirszinio rūkymo
ku ir 12,262 neregiu.
Warszawa,
Lenkija.
—
Ant
suokalbi prieszais valdžia,
buk baleš ir kiti pasilinksmini-darbu skaitliuje 61 tukstan- ir mano kad gal pabėgo jis isz
paperosu. Szeszi jo draugai
Lenkiszko
rubežiaus
buvo
su

deginimą
kviecziu ir apgaudimai kurie buvo parengti ant
kokio cirkuso.
czio.
susirinko prie jo grabo ir visi
15 SUŽEISTA MAISZATYJE
sirėmimas
tarp
Vokiszku
ir
nejima valdžios nemokėdami
garbes jo varduvių, atnesze
prisiege kad daugiau nerūkys
PIENINIAM STRAIKE.
Lenkiszku
sargu
artimoje
padotkus. Visi paeina isz Mopelno 1,329,100 doleriu ant suNAUJO BUDO PYRAGAS.
paperosu ne tabako nekramtys.
Kliuczno.
Badai
trys
VokieCamden,
N.
J.
—
Keturi
žmo

Paskutines Žinutes
lodovskos Sovietines Republiszelp'imo vaiku sergancziu ant
Jo brolelis graudžiai verkda
cziai
pere
jo
per
rubežiu
ir
tas
nes
likos
perszauti
o
15
sužeis

kos,
prie Rumunijos rubežiaus.
paralyžiaus. Praeita meta pamas kalbėjo: “Priesz mirti ma
La
Paz,
Bolivija.
—
Jaunas
priežastim
szaudymo.
buvo
Daug likos teipgi aresztavota
pelnyta mažiau nes tik 1,010,- ti per akmenis ir plytas laike
no brolis man kalbėjo: broleli,
Bolivijos prezidentas German Paryžius, Francija. — Visa už visokius prasikaltimus.
maiszaties
tarp
pieniniu
strai000 doleriu ant to paties tikslo.
prižadėk man kad pats nustosi
Busch, 35 metu, nusiszove pa Europa stovi ant žarijų kurios
kieriu ir Farmeriu unijos dar
rūkyt paperosus ir pasirūpinsi
leisdamas sau kulka in galva. gali pakilti in baisia liepsna. NAUJAS JUNGAS ANT ISZbininku. Pikietai yra apstoja
atkalbint nuo rūkymo ir mano PERLORIUS SUDEGINO SA visus kelius vedanczius in
Buvo jisai prezidentu tiktai du Europa jau turi po ginklu dau PANISZKU GYVENTOJU.
draugus — ir asz savo1 broliui VO PACZIA IR NUŽUDĖ miestus ir kada užtinka trekus
metus.
giau kaip 10 milijonu kareiviu.
Madridas, Iszpanija.,— Nau
VAIKUS UŽ INSZIURENC. su pienu tai sulaiko ir iszpila
tai prižadėjau iszpildyt.”
Bahia, Brazilija. — Laike Londonas. — Jeigu Vokieti
ja
valdžia po generolui Franko
Tegul szitas būna pamokini Durant, Okla. — Per nuolati pieną. Daugelis miestu o ypa
smarkios vėtros apsivertė lai ja suardys Lenkija, tai ženkli
kuris supliekė Iszpaniszkus
mu del musu Lietuviszku vai ni skelbimą kaimynu ir aplin tingai New Yorkas kenczia
vas “Itacare” kada plauke in na kare. Valdžia pasirengineja
valldisizkus kareivius ir apėmė
ku kurie da nuo žemes ne daug kiniu gyventoju apie slaptas daug isz priežasties stokos pie
pristova. 63 pasažierei ir laivo- ant netikėtos kares kuri gali
valdžia, apgarsino naujas ties
ataugia o jau dumia paperosus mirtis paczios ir vaiku Jono O. no nes pats miestas New Yor
rei nuskendo drauge su laivu. kilti bile kuria diena.
as del gyventoju, kurie priverir tai da prie tėvu akiu.
Story, 60 metu perloriaus, ant kas sunaudoja per diena apie
Pottsville, Pa. — Kale prigu>- Slovakija. — Slovakai spirczia gyventojus, kad iszduotu
galo insimaisze in tai palicija, 30 milijonu kvortų pieno kas
'linti prie Lloyd Shupp atvede sis savo dalies Lenkijos jeigu rokunda, kiek uždirba ir 'kiek
PUIKUS ATLYGINIMAS
pradėjo karszcziau tyrinėti ir diena.
szuniuka su dviem galvoms bet ja iszdraskys Vokiecziai ir su
praleidžia ant maisto, pasi
UŽ MANDAGUMA.
ant galo aresztavojo Story buk
gyveno tiktai dvi dienas. Daug taisys isz naujo rubežius.
linksminimu
ir kitu iszlaidu.
New York. — Ana diena li jisai buvo kaltas mirties savo KERENSKIS LIKOS SUžmonių ji mate ir stebėjosi
Gyventojai tuom ukazu labai
kos iszdalinta turtas mirusios paczios ir vaiku. Buvo tai jo RISZTAS MAZGU MOTE
tuom sutvėrimu.
DARBO
ŽINUTES
inirszo
ir pasiprieszineje, nes
RYSTES ANTRU SYKIU.
naszles Mrs. Edna Morse El ketvirta pati kuri sudege dePhiladelphia. — Altoona
sako kad tai tikra nevalninliott, kuri paliko daugiau kaip gancziam name 1933 mete.
Easton, Pa. — Pabėgėlis isz Arthuras Busham, isz India- dirbtuve lokomotivu ana diena Ashland, Pa. — Czionaitikysta.
400 tukstancziu doleriu. Isz to Tasai senas iszgama užase- Rusijos, Aleksandras Keren- nolo, Iowa, matyt gana prisi- iszsiunte 15 lokomotivu in niam stripinse anglių, sustraisios sumos Rože Knisken, szo- kuravojo savo tris vaikus ir ke- skis, kuris buvo perdetiniu Ru- muczino valgydamas pyragai- Mancziuko, Japonija.
kavo 48 darbininkai isz prie
czius
(doughnuts)
pamirkyda

žasties kad kompanija priėmė GIRTI BERNAI SUBADĖ
kike kabarete, aplaike $55,784 tures paczias ir po mircziai sa siszkos valdžios 1917 mete ir
mekanika kuris neprigulejo DRAUGA ANT SMERT.
o jaunas vyrukas, kuris sodina vo paskutines paczios aplaike turėjo prasiszalint isž Rusijos mas juos puodukyje kavos ir
Szczurovo, Lenk.—Laike pa
žmones in sėdynės Roxy teatre, 2450 doleriu asekuracijos o už po revoliucijai, likos ana diena gal nekarta nusidegino sau
Studentas klausia profeso prie unijos.
pirsztus.
'Todėl
jisai
iszrado
aplaike $26,660 ir da ketina jis vaikus aplaike po tūkstanti do surisztas mazgu moterystes
riaus: — Kas tai yra stebuk Pottsville, Pa. — Juozas silinksminimo, kilo kruvinas
naujo
budo
pyragaiti
su
ranke

Brennan, prezidentas Laisvu muszis terp keliu girtu bernu
aplaikyt apie 114 tukstancziu leriu ~ už kožna. Vaikai buvo .per skvajeri Stein, czionais, su
las?
doleriu ateityje. Savo paskuti nuo 10 metu lyg 24, kurie mirė Lydia Tritton, kuri lankosi na kaip tai ant paveikslo mato Profesorius paėmė studentą Anglekasiu užprotestavojo gu isz artymo kaimo. Keturi ber
niam testamente naszle isz- slaptingu budu.
Amerikoj isz Australijos. Nuo me. Tasai naujo budo “dough už ausies ir patases ji paklau bernatoriui kad uždraustu pa- nai szoko ant Savo draugo Vla
reiszke: “Tosios dvi ypatos Tėvas likos uždarytas kalė taka turi 33 metus o jaunikis nut” buvo rodomas ant New sė:
statyma brekerio per Frana do Zdune'ko, kuri subadė pei
Yorko
Svietin.es
Parodos.
prisidėjo daug prie mano jime lyg teismui nes insziurenc 53 metus. Abudu persiskyrė
Kolitza, nes tas butu perszka- liais ant smert. Visi likos a— Na ar jauti?
džiaugsmo ir suraminimo kai kompanijos spiresi kad jis hu nuo savo gyvenimo draugu
Studentas: — Oi skauda! doje del aplinkiniu anglekasiu resztavoti. Priežastis buvo to
ir pasiprieszintu ju biznije kai kia, už tiuila mergina, kuri ne
po ir už ju mandaguma, niekad tu nubaustas už apgavinga pa- Londone, keli metai adgal. Ke- ❖ Virginios valstijoj užau jaucziu, jaucziu.
nesitikėdami jokio atlyginimo reikalavima posmertines ir už renskis pribuvo in Amerika gina po 300 svaru pinacu kas — Na matai, tai butu stebuk po kad Kolitza pribuvo isz ki norėjo .szokti su girtais ber
nais.
.r
. _l-—tur su tikslu uždarbiavimo.
užtai.”
las, jeigu nejaustumei.
žudinstas.
praeita sanvaite isz Europos. 'minuta.
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TRYS KALINEI PABĖGO
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tim jo savžudinstos. Angliszki
klaidžiojo pamaremis ir nuėjo
Burtai
]
laikraszcziai raszo buk jo lavo
taip sau labai toli, net iki ma
nas likos nuvežtas in Rymo Ka
riu
liktarnes. Tenai atrado sa
Žmonys Tiki
---------- otaliku bažnyczia kur ant speir labai asztriai Mattsonui vo sužiedotine. Ji verke. Pa
'-Senis Mattson gyveno viena- dais
<
cialiszko pavelinimo bažnyti Kone visi žmonys tiki in szo- me isz szimto namu, tverian- prisakė būti paklusnu.
klausė jos, kodėl ji liūsta? Gal
Paskutine jos malda.
nes valdžios, buvo palaidotas ki ar toki perspejima, kurie cziu žuvininku sodyba, namu O motinos matymas szventa- nori eiti už kito? Ji stovėjo nu
Ana diena 84 metu senuke,
su bažnytinėms apeigoms pa nevisados iszsipildo, kaip tai taip panasziu in save isz savo dieniszkuose ruknose jame vi leidus akis ir su pirsztais krapMrs. Emma Draper, sėdo prie
paduoda sekanti atsitikimai: sudėjimo, mieros, langu, duru sados pagimdydavo baime.
gal Katalikiszkas tiesas.
szte liktarnes siena.
stalo prieglaudoje del senu
Niekam nerupetu ar tasai Per paskutine Iszpaniszkai k;uI 'buvo gaHma' ant" visuL na Jeigu ji butu iszmaliavota su — Gal ka myli ? — klausinežmonių Albany, N. Y., paval
i nm i n
O 4c«i 4-1
o.ri.lr o rJi-iri
______
atsitiko
sekantis mu pasakyti,
žmogus buvo palaidotas su revoliucija
kad tai vienas na skepeta ant galvos, su nažutka
gyt pietus. Atsitraukus nuo
bažnytinem-s apeigoms ar ne, atsitikimais, isz priežasties mir mas, nes visi jie tarp saves ne ir skuriniu priekaisztu, sutep — Ne, nieko, — -atsake.
stalo po suvalgymui pietų, se
jeigu faktas kad jo laidotuves ties generodo Emilio Moda, va turėjo jokio skirtumo.
Tuo paežiu laiku portąn.
tu žuvu kraujais ir žvynais, t.
nute pakėlus rankas in dangų
mums suprasti duoda del ko do pasikeleliu. Buvo jisai už- Visi tos sodybos namai buvo y., tokiame padėjime kokiame plauke valtis. Sėdintis prie stymeldėsi: “Malonus Dieve,
Airiszei priima savžudžius in muisztas, kada jo eroplanas nu- pripildyti vienodais rakandais, žuvis pardavinėdavo, Mattson'I ro
1 vaikinas nusiėmė skrybėlė
aeziu Tau už Tavo geradejysbažnyczia, bile jis butu tik Ka- krito ant žemes. Kada kai- visuose languose stovėjo moli 'gal butu ta visiką praleidęs pro 1ir jai pasikloniojo. Mattson pates.”
talikas (ir Mahanojuj keli me- muoeziai adbego jam in pagial- niai puodeliai įsu vienodomis ausis, bet ji kalbėjo szventadie- temino kad jos akys sužibo;
Po pabaigimui maldos nuėjo
tai adgal panaszei atsitiko Ai- ba ir isz'trauke jo lavona isz po kvietkomis, ant visu komodų niszkuose rūbuose, -su auksine — Tai taip? — pamislino. —•
in savo kambarėli, eidama ak
risziu parapijoj) o pas mus griuvėsiu eroplano, persitikri- buvo toki patys iszlandai ir ko broszka ir su sunkiu lenciūge- •Myli gražiausia vaikina isz vi
meniniais trepais, paslydo puo
sos
musu sodybos. Tas juk su
| dvasiszkieji tokiu lavonu ne no, buk generolas neturėjo cze- ralai, visos sienos buvo pa- liu, pakabintu ant kaklo.
!
lė ir mirė ant vietos.
priima in bažnyczia. Ar-gi Ai batu ant kojų. Isz pradžių puosztos vienodais paveikslais. Negalėjo taigi jai prieszin tavim neapsiženys. Jau net ge'Taigi, žmogus nežino valan
riszei butu geresneis Katali- buvo manoma, kad per nelai Ir pagal seno paproezio visi tu tis. — Dave žodi kad apsiženys. riau eiti už manes, ne laukti ki
dos ne dienos kada persiskirs
Alfredas Young, 53 metu,, kais už Lietuvius ir turėtu di- me czebatai likos nutraukti namu gyventojai vede vieno ir motinos paveikslas vėl atsi to.
su sziuom svietu. Gerai apie tai prigulintis prie karalisZkosi desnes privilegijas -kaip mes?
Jeigu jo sužiedotine butu
nuo kojų bet per ilga jeszkoji- dus gyvenimus.
rado rėmuose.
reikia atsimint ir savo gyveni Angliszkos laivorystes, eida■ Juk Airiszei yra tamsesneis
mylėjus
kita, jai butu buvus
*
*
*
ma nesurasta czebatu.
Ant senio Mattson lovos ka
mą praleist naudingai del savo mas ant tarnystes valgo szmo-■ Katalikais o bet savo numireTikra teisybe tojo atsitikimo bojo jo motinos paveikslas. Ant rytojaus senis Mattson viltis kad tasai kitas panorės
sklypo, szeimynos, visuomenes teli deszros nes jisai visadosį liu neatstumia nuo bažnyczios
likols isztyrineta, kada genero Taigi viena naktį sapnavosi iszbudo, būdamas pilnas bai su ja apsiženyti, Mattson butu
ir artimųjų.
yra alkanas kada eina ant tar ir duoda jiems paskutinius pa- las likos palaidotas. Generolo jam, kad tasai paveikslas isz- mes. Neatėjo jam nei ant mįs turejas gera priežastį per
nystes isz ko kiti prisijuokiai tarnavimus ar velionis užsimo- draugas iszdave slaptybe din lindes isz rėmu, nulipęs gražiai lių pasiprieszinti motinos pa traukti ta moteryste ir tai butu
Sziadien ne tik Amerikonisz- isz jo užtektinai matydami ji. ke j o “ Velykine kortele ’ ’ ar ne.
gusiu czebatu. Jisai pasakė nuo sienos ir in ji prakalbęjas: veikslui kuri regis žinojo ge padaręs su didžiausiu džiaugs
ka spauda nukenezia daug isz su szmotu deszros rankoje.
buk keli metai adgal, kokia tai
riau už ji, kad tas viskas jam mu. Bet akyvaizdoje jos bevil■— Ženykis, Mattison.
priežasties pinigu stokos bet
Musu gyvenime privalome cigonka iszbure generotei Senis Mattson eme motinos iszeis ant -gero. Bet sudrėbėjo tiszku jausmu neturėjo progos
panasziai dedasi ir su svetimvenimas: randa vos užmoka o būti pasirengia prie įsenatves buk jisai mirs su czebatais ant paveikslui aiszkinti kad tas pa pamislines apie ta motinos pri suteikti jai senoviszka laisve.
*
*
*
tautiszka spauda ypatingai
kartais visai negali užmokėt, prie kurios mus visus ketina kojų. Todėl nuo to laiko, kada daryti negalima: turėjo juk sakymą..
Lietuviszka o tai isz priežasties
maistas brangus o ežia pati ir parengti nes negalime pabėgti generolais iszlekdavo ant tar septynes-deszimts ir du metusi. Ta paezia dienfr_ iszreiszke Szliubas atsibuvo praslinkusi
nupuolimo Lietuvystes ir ma
keletas vaikeliu kuriuos reikia nuo jos. Laikas bėga, ypatin nystes, visados nusiimdavo Bet paveikslas atkartojo dar meile biedniausi^ftftvininko dviem nedeliom, po tam, netru
žai skaitymo Lietuviszku laik
-apredyt ir; i-szmaityt. Taip, gai musu praslinkusios jaunys nuo kojų czebatus. Bet mirė garsiau:
negražiausiai dukterei. Ji bu kus, karta pakilo rudenio vėt
raszcziu.
czionais reikia mokėt gyvent ir tes. Todėl reikia gerai žiūrėti ir be czebatu.
vo maža, galva in peczius te ra.
— Apsiženysi, Mattson.
In laika paskutiniu 25 mene
isz geru laiku naudotis. Nerei ant to, kaip toji jaunyste bėga
Senis Mattson savo motinos traukta ir su atsikiszusiu žan Mažos sodybos viena valtis
siu subankrutino net 76 Ang
kia pustytis geruose laikuose. idant gerai apsižiūrėti ant se Mieste Madison, Georgia, paveiksią labai guodojo. — Tai du. Liko priimtas, paskirta prarado styra, vejas sulaužė
liszki dienraszcziai arba -susi
gyvena m oterele Mrs. William buvo nuo daugelio metu jam diena kurioje turėjo eiti i-n stiebus ir ana nunesze net ant
Reikia tankei dirstelėt ant natvės.
vienijo su kitoms iszdavystoms
Sundo vilnim
užpakaliniu ratu, ant ateities, Senatve yra kožnam nema Jones, kuri per visa savo gy geriauses rodininkas svarbiau miestą ir d^oti -ant užsaku.
kad užlaikyti savo gyvasti.
ant bedarbes ir senatvės kuri lonus dalykas o nekartais ir vasti, rinko ir czedino ketnriu siuose jo gyvenimo reikaluoise. Pasirodė kad Ma-ttsono po Valtyje buvo Mattson su ki
Priežastis tame yra taipgi
yra baisi czionais Amerike. No- baisi jeigu turime ja praleisti lapeliu dobilėlius ir turėjo ju Kiek tik kartu paklausė to pa pieros netvarkoje. Tasai pabė tais -penkiais žuvininkais. Ban
pabrangimas popieros, dides
rints kožna priglaudžia bet ir varge ir bedoje. Jeigu geidžia surinkus kelis szimtus, kurios veikslo rodos, visados gerai isz- gimas priesz moteryste pagim ga juos vare per dvi dienas ir;
nes algos darbininku, padotkai,
pabaudžia! Jeigu kas turi szio- me nuo to prasiserget tai cze- turėjo knygose bet jie jai ne- eidavo. Bet tasai naujas palie dė visokias kliūtis. Pasto per tris naktis; kada pagalios
susimažino apgarsinimai, už-,
ki toki darbeli, tegul paeze- dinkime isz jaunu dienu idant prigialbejo apsisaugot nuo vi pimas drueziai jam parupo, jis rius turėjo raszyti in konsisto jie iszgelbeta, buvo pusiau nu
ėjo ilga bedarbe ir ibiznierei da
džiai gyvena, tegul pilvui ir nebūtie sunkenybe ne sau ne sokiu nelaimiu.! i Nekarta to buvo tam prieszingas bet ka rija. Negalėjo duoti szliubo ne mirė nuo iszalczio, bado ir bai
bar garsinasi daugiausia per
kuinu neduoda visko ko jie no vaikams ne visuomenei.
ji motere kalbejį): “Be mano dangi ir pats paveikslas -su tuo turint leidimo tokiam žmogui mes. Mattson nuo to atsitikimo
radio.
Senatve ant galo turi ir savo mylimu ketur-lapiniu dobilėliu savo paliepimu prieszinosi sa kuris savame laike priesz pat sveikatos jau neatgavo. Per du
ri nes:
Lietuviszka spauda nukenKa in burna indesi, nurysi, szteesesne puse kuria galima gal sziadien bi jgll jau mirus vo locnai opinijai.
szlteba iszbego svietan. Visas metus dar sirguliavo ir pagarvia. d.;>.i ) <■■:■> ■ta—iaą.- Tai jokios' nauovs nwui'twi.
arba prieglaud!
Taip, pdMattson, nors užsmJėgojaš, taš'rėikalasvilkosi'.....
susimažinimo skaitytoju nes
Tada žmones pradėjo stebė
Reikia kanecz skaityti pa- po darbimecziui žmogus gyve niute Jones aį t saugoj o mir- atsiminė, kas stojosi, kada pir Senis Mattson vaikszcziojo
seni iszmirszta o jaunesne genttis
kad jam tai-gi priesz ta ne
mokinanezias knygas ir tokias, na ir renka vaisiu rugepjutes ties penkiose atttomobiliaus mu kartu norėjo ženytis.
te miestą viena syki ant nedė
karte beveik visai neskaito
laiminga atsitikima užsinorėjo
kurios žmogų pralinksmina o savo darbo.
Toje valandoje, kada rengė lios. Laukdavo pastoriaus kan
nelaimėse nete jo trijų vyru
Lietuviszku laikraszcziu ir neženytis. O negalėjo sau iszsi1-aikraszti reikia užsiraszyt del
ir tiek turėjo nelaimiu savo si in szliuba, iszpuole isz sienos celiarijoj kol visi kiti intere
užilgio turės mirti. Lietuviszka
rinkti geresnes paezios. Ji jin
dažteojimo kas ant svieto de Penkesdeszimt-du metai ad- gyvastyje kad ja kaimynai vinis ant kurios kabojo moti santai atlikdavo savo reikalus
gražiai prižiūrėdavo. Jai butu
tauta dings neužilgio kaip din
dasi o tokiu laikraszcziu yra gal likos -surisztas mazgu mo praminė; “Nelaiminga Vin- nos tasai paveikslas ir nukrito ir iszeidavo. Tuokart tiktai pago Airisziu kurie sziadien visai
sikeldavo nuo suolo ir klausda jis apsirgęs būdamas naszliu,
“Saule” kuri tarnauja del vi terystes Fredrikas Willey su ciene.”
jis su rėmais ant grindų.
be abejones butu tuojaus numi
nesupranta savo motiniszkos su Lietuviu jau daugiau kaip jauna Elma
Schaar,
iszrtekdaTuriu
pagialbinlnke
l||
Tai buvo prasergejimas bet vo ar pastorius dar negavo isz
DU OFISAI:
ręs. O taip, nors du metus sau
kalbos.
mas
sau
jaCITY;B18
už gyvenimo
drau
moterema.
Prieinamo!
MAHANOY
W. Spruce
M
puse iszimto metu.
Ūkininkas John Ingram, isz Mattson in tai neatkreipe aty- konsistorijos atsakymo.
prekea,
S
Tik per -skaitymą 'laikrasz
Bell
Telefonas
149
gia kuria prisiege neapleist lyg Sheridan, Arkansas, kada buvo dos.
— Dar ne! — gaudavo atsa pagulėjo. Dėkui dabar rupes“Saule ’ ’ užsiraszykite,
TAMAQUA,
PA.,
439
Willing
Street
tinguipui apie nebaszninka,
cziu tauta gali užsilaikyti atei Tai viską dažinosite,
smert. Ball Telefonas Bl-J
Netrukus to savo žingsnio kymą.
jaunas vaikas, girdėjo nekarta
tyje bet jeigu ju jauna gentkar- Sveiki, linksmi busite,
Kaimynai ana diena surado kaip jo tėvas ir kaimynai kal gailėjosi. Jo moteryste nors bu Pastorius žiūrėdavo in sene naszle užsitarnavo sau abelna
te neskaitys tai ir kalba dings.
sustingusius lavonus seneliu o bėdavo buk: ‘ ‘ perkūnas netren vo trumpa bet nelaiminga. Ka li ir stebėdavosi kad tokiame visu pagarba.
Ir nedejuosite.
— Lengvai suras sau antra
In devynis menesius laiko ant stalo gulėjo laiszkelis ant kia in ta paezia vieta du da rengėsi antru kartu szliu- velarne amžiuje meile pas ji
vyra — kalbėta.
Visu Lietuviu rankos yra Amerikonai praleido su “du kurio buvo paraszyti sekanti kartus.” Jonas mažai te tai ti ban, vėl vinis isz sienos iszkri- taip daug karszta ir juo neapei
Visa sirgimo laika, kasdiena
nama.
baltos kad ir kasžin koki dar rnais”, kaip valdžia apie tai žodžiai: "‘Mirtis nori paimti kėjo lyg anai dienai, kada per to ir paveikslas nupuolė.
senis Mattson apsakinėjo pa
bą dirbtu. Apie tai jau senei pranesza, apie 350 milijonu do mano mylima Elma su kuria kūnas trenke in jo kluoną sude Sziuo žygiu jau nedryso pa — Ar Mattsonui greitai rei ežiai paveikslo istorija ir visa
žinome isz skaitymo laiszku. leriu. Amerikonai gal suruko ir negaliu .persiskirt po tiek metu gindamas ji ilki pamatu ir kelis veikslo valiai prieszintis. Pa kia szliubo? — paklausdavo
dos pridurdavo:
bėgo nuo savo merginos, isz ve- kaip kada.
Paima būdavo Maskolius in sunaudoja daugiau tabako ne laimingo pagyvenimo su ja,” gyvulius ir aklius.
Vyras turėjo 80 o ji 74 me Atsiminiau apie sena prie seilios ir nuo svecziu, sėdosi — Ha! Ko greieziau! — atsa — Paimsi ji, man mirus, —•
.vaiska sūneli o mamyte -raszo kaip kokis kitas sklypas.
pagalios paimsi visa mano tur
tus. Toji porele nebuvo pagal žodi, Jonas, ėmėsi prie darbo ant laivo ir gavės darba kaipo kydavo sužiedotinis.
jam sekaneziai: “Sveikiname
tą, kas tik liekasi.
tave sūneli per szita marga Kožnas žmogus savo gyveni naujausio budo ir neapsivede ir pastate ant tosios vietos jūreivis, iszplauke -aplinkui — O ar ne geriau butu visai — Duok man ramybe. Nekal
laiszkėli.dedama savo baltas me turi iszsiusf ir iszsiputot. tik ant iszbandymo.
nauja kluoną. In ketures san- svietą. Ir tik praslinkus porai atsisakius nuo tos moterystes? bėkime apie tai — gynėsi.
rankeles in tavo balta rankele Jeigu jaunystėje to negalėjo
vaites vėliaus, perkūnas tren metu iszdrys-o -sugryžti in savo Juk Mattson jau ne jaunas.
— Kodėl ne. O atmink, kada
— Tegul ponas pastorius ne
ir t.t.” Arba vela raszo pas sū padaryt tai vėliaus savo gyve “MAŽAS NAUJAS AUKSO kė in nauja kluoną sudeginda gimtini k-aima.
vienas ar kitas norės su tavim
neli in Amerika: “ Sveikinu nime tai padarys. Kožnas turi ALTORIUS’’ maldų knygele, mas visa. Dabar treczias kluo Ir -sztai 'sziadien tasai pats sistebi — atisakydavo — žinau ženytis, pasižiūrėk ant motinos
asz tave, sūneli Juozuli, (o ta persirgt sziltine nieiles o kas su nauju kalendorių, apie 400 nas buls statomas ant naujos paveikslas nuslenka nuo sienos kad esiu senas, bet turiu ženy paveikslo. Sakau tau, niekas
tis-. 'Turiu ir viskas!
ir liepia jam ženytis.
sai sūnelis dirba mainose) ir jau persirgo ta liga jaunystėje puslapiu. Gražiai apdaryta plo vietos.
visame kaime taip daug mote
Nežiūrint dideles paguodo- Ir taip ateina kas nedelia —
paduodu savo balta rankele in tas pasilieka sveiku ant senes nais kietais apdarais, auksuoti
rystes reikalu nepažinsta kaip
nes prie to paveikslo, Mattson per visa pusmeti vaikszczioja
niu metu savo gyvenimo bet lapu krasztai. Tiktai $1.25
tavo baltas rankeles...”
tasai
paveikslas.
Sztai kitas atsitikimas kuris pamisimo kad motina isz jo tik nes tik po -szesziu menesiu isz
Tokis tai paprotys taip ra- jeigu užslepia ja giliai tai sir
W. D. Boczkauskas-Co.
parodo, kad nevisados burtai juokauja.
konsistorijos parėjo leidimas.
szyti, tarp musu Lietuviu. Bet guliuoja per visa savo gyveni
Mahanoy City, Pa.
iszsilpildo. Mrs. Neville Cole Bet paveikslas neprarado sa Per ta laika senis Mattson ne
tosios baltos rankeles motinos mą negalėdamas jau isz jos
man, isz Naujos Anglijos, bu vo seno reiszkimo ir balsu, ži turėjo ramumo ne ant valande-Į
yra sudžiuvia, iszkraipytos iszsigydyt kad ir norėtu. Datyvo szirdinga moterele ir priim nomu kadaise ga-spadinems, les. Kur tik pasirodydavo: por-!
nuo rumatizmo o sūnelio ran rimai vaiku neiszgydo vaiku,
kos vos gali iszlaikyti plunks kožnas turi pats apie tai persi- Mahanojaus laztUdmiacsis Graboriu* davo tankiai svetelius. Tula perkanezioms žuvis -ant -tur te, ant rinkos, net ant mariu,
i: Gabiausias Balsamuotojas Ii
žūklaujant, nuolatos girdėdavo'
na pirsztuose pūslėtos rankos.. tikrint ir datirt. Žmones stebė ! Geriausia Ambulance — diena pasitaikė sesti prie stalo, gaus, aiszkiai atkartojo:
iszjuokimus:
— Apsivesi, Mattson.
si ir peikia kitus už pasiutima
patarnavimas • s i o j Ji prie kurio sėdėjo trylika žmo
apelmkeje.
Bile ko- (c
nių. Moterele lauke pakol visi
Senis Mattson pradėjo tei — Žiūrėkite, — kalbėta, ba- i
Amerike buvo geri uždarbei pakol patys inpuola in taja li
kiam laike; diena ar
pavalgė, po tam pati atsisėdo sintis ir atsipraszineti kad nie dant pirsztais, — eina senis i
ir geri darbai bet kas isz tuju ga.
nakti. Visada turi pilSZI BANKA YRA NARYS i
prie
stalo valgyt, kada svetelei kas visoj sodyboj nepaisiėlge Mattson, jaunikis, numylėtinis. •
na pasirinkimą metauždarbiu kad žmones nemokė
Federal Reserve System i
liszku ir kieto medžio
Kas arsziausia, jis patįs, la
teėjo in kita kambariant pasi kitaip, kaip visi.
jo gyvent — kiek uždirbo tiek Ne visiems yra lygios tiesos
Grabu.
Laidoja nu- |||
TEIPGI IR
kalbėjimo, sztai vos nuryjo ke Juk ir motina visuomet sto biau dar ir už kitus mate kad
mirelius pagal naujau- III
ir praleido. Panaszei ir szia- czionais Amerike.
Federal
Deposit Insurance:
šia mada ir mokslą.
II
lis s'zmotelius valgio, senute vėjo ant .sargybos senu papro- yra juokinga.
dien žmonės nežine ko jeszko, Sztai ana diena atėmė sau
Corporation
gavo įstaigai szirdies liga ir mi cziu ir tradicijų. O toje sodybo Motinos paveikslas bemažko
bėga szen ir ten, gyvena kaip gyvasti kokis tai M. G. Treon,
rė ant vietos.
je nebuvo paproezio ženytis, ji isz proto neiszvare.
pasiute, be jokio apsimansty- turtingas žmogus isz New YorTukstancziai panasziu atsi turint septynes-deszimt ir dar Po pietų ta nedelia, kuria ap Union National Bank
mo kaip gyvena ir neatsimena ko. Buvo jis gerai žinomas bizgarsinta jo pirmas užsakąs, se Kampas Main ir Centre St.
tikimu galima skaityti kur ne du metus.
ant ateities. Del jaunuju tai niavam sviete bet kaip nekurie
visados burtai ir visoki perTuokart motinos paveikslas nis Mattson, norėdamas prasi
MAHANOY CIT#, PA.
“rojus” bet del senesniu su kalba, dingo jo visas turtas ant
lenkti
žingeidumo
ir
apkalbu,
spėjimai
iszsipildo.
—
F.
isztiese ranka, p-apuoszta žieiszeimynoms tai sunkus pragy- spekulaciju ir tas buvo priežas-

Jurios Motinos Paveikslas

Kas Girdėt

C. F. RĖKLAITIS

’’SAULE”

Žinios Vietines Isz Visu Szaliu

MAHANOY CITY, PA.

SCHUYLKILL PAVIETO KANDIDATAI
PATVIRTINTI PER REPUBLIKONISZKA
ORGANIZACIJA

— Skulkino pavietas aplaiVANDENINIS
ke $9,325 dolerius 'kaipo savo
ŽMOGUS
Nominacijos Bus Utarninke, Rugsėjo (Sept.) 12 Diena
dali nuo saliunu laisnu. Mahanojus aplaike isz tos sumos
BŪDAMAS VAIKUTIS SIR
$950.
George D. Walton
John C. Ferrebee
GO RAUPAIS, TĖVAS INDEAnt Rekorderiaus
,
Ant Kasieriaus
f Baisi ir netikėta nelaime, JO JI IN MAISZA IR INME(Antras Ant Balieto)
:l
(Antras Ant Balieto)
Utarninko ryta, patiko musu TE IN UPE KUR ISZGYVEsena gyventoja Kazimiera La
NO 12 METU; LIKOS
zauską, 427 W. Mahanoy Avė.,
SUGAUTAS.
kuris taji ryta su sunum iszejo
kasti anglių skylėje ant kalno
artimoje Readingo geležinke Madras, Indija. — Indijoj at
lio. Vos pradėjo dirbti skylėje sitinka visokiu* nepaprastu ir
kad sztai didelis akmuo prislė stebėtinų dalyku, bet szitas
gė nelaiminga žmogų, užmusz- paskutinis, gal yra nepapraisdamas ji ant vietos. Posūnis cziausias. Laikraszcziai praSZITOSE GELEŽKELIO NELAIMĖSE ŽUVO 25 ŽMONES.
Feliksas Buszinskas su kitais nesza, buk dvylika metu adgal
vieno
Induso
sūnelis,
keliu
me

Iii laisa vienos sanvaites geležkelio nelaimėse likos užmuszta 25 žmones o mažiausia
darbininkais iszgavo Lazauską
tu
amžiaus,
įstaigai
pavojingai
165
likos
sužeisti. Ant pirmutinio paveikslo matome susidaužyrna trūkio San Francisco ar
isz skyles, paszauktas korone
timoje Carlin, Nev., kuriame žuvo 23 ypatos. Ant deszines puses matome geležkelio inspek
ris F. Boczkaus'kas isztyrinejo apsirgo juodaisiais raupais
ir
ant
galo
jau
visiszkai
neteko
torių kuris tyrinėja priežasti tojo baisaus atsitikimo. Ta paczia diena likos užmuszta du
priežasti nelaimes ir inteike la
žmones taipgi geležinkelio nelaimėje artimoje Denver, Colo., kada du ekspresinei trukei su
voną graboriui Traskauskui pajiegu. Tėvas manydamas
kad
islunelis
jau
yra
mires,
in

sidaužė. Treczia nelaime buvo ant virszutinio geležinkelio New Yorke kurioje sužeista apie
ant palaidojimo. Velionis buvo
50 žmonių.
gimęs Lietuvoje .pribūdamas in dėje ji in dideli rnaisza, ir užriszo,
nes
pas
Indusus
daugeli
[Amerika apie 40 metu adgal.
John C. “Buck” Ferrebee,
Geo. D. Walton, ant Schuy
panaszei
atsitikdavo,
inmete
tijona
kuris
stovėjo
prie
tos
SZMUGLERAVO
APIE
40
Per koki tai laika laike saliuna
yra kandidatas ant republikonNELAIMINGAS
bonkutes kuriame radosi šmo ŽMONIŲ PO TAM JUOS lkill Pavietavo Kasieriaus iszko tikieto ant dinsto Recor
po tam dirbo kasyklose ir apie vaikuti su maiszu in gilia ir
(County Treasurer), kuris gi
NUŽUDĖ.
septyni metai adgal paliovė sriaunai tekanezia upe Alvaya. SZMOTELIS KAULO telis kaulo, bėgdama isz kam
der of Deeds,, gimė St.-Clair,
barėlio iszsilauže sau koja. Varszava, Lenk.,— Isz KisZ’- mė Fofty 39 metai adgal, perejo Sept. 21, 1908 metuose, j^žbaidirbti. Prigulėjo prie Szv. Juo Vaikutis su maiszu greitai
ATNESZK Po tam, slaptinga ugnis sunai enevo danesza in czionais, buk mokslus Pottsville in kur persi ge Pottsvilles High molOploje
zapo' parapijos ir SLA vietines nuskendo ir viskas užsibaigė ir LOCNININKUI
kuopos. Jo pirmutine pati Ona tėvas sugryžo namo daiugiauis DIDELI NESMAGUMA PER kino Lordo Seton’o arklinyczia tenaitinis gyventojas Dubosar kraustė 1909 metuose ir ten 1926 ir Dean Akademija 1928
kurioje radosi labai brangute Miedviedev, iszpažino ant mir sziandien gyvena. Pirmiausia m., vėliaus užbaigė Brown
mirė laike influenzos. Nelai nesirūpindamas apie likimą KELIOLIKA METU IR
PERSISKYRIMĄ NUO
arkliai. Kovo menesije, 1937 tino patalo prie kunigo ir pali- pradėjo dirbti plieno fabrike Universitetą 1932 m. Po už
mingas 'žmogus paliko paczia vaikuczio.
SAVO PACZIOS.
mete, krisztoline ■ bonkute cijos, kad jisai dalyvavo drau 1918 m., veilaluis turėjo užsiė baigimu mokslo dirbo su Equi
Marijona, keturis sūnūs, tris
su kauleliui likos suteiszkinta ge su kuopa, kuri turi ant savo mimą rasztininko kur iszduoda table Insurance Kompanija,
duikteres ir viena broli Lietu Nesenei, artimoje Arnakulaisnus ant apsivedimu. 1937
voje. Laidotuvėms užsiėmė lam, gana toli nuo tos vietos,
London, Anglija. — Dideli ant szmoteliu isz nežinomos savžines daugybe žudinseziu.
New Yorke, Great Atlantic ar
metuose buvo iszrinktas ant
graborius Traskauskas kurios kur vaikutis buvo paskandytas nesmaguma atnesze szmotelis priežasties. Ant galo Lordas
Nuo 1918 iki 1921 metu
batos kompanija ir Elektrikine
atsibus su bažnytinėms apeigo Alvaya upeje, pradėjo nuo ko kaulo, surastas grabe vieno isz prisipažino, kad visi tie atsiti jo brolis ir kiti gyventojai to Jury Kamisoriaus su didžiu Kompanija, St. Clair. Yra ge
kio tai laiko rodytis'ant virsz- Egiptijoniszku karalių del kimai negalėjo atsitikti pa jo gmino kaipo ir nuo kitos mų 6,000 balsu. Ponas Wal rai žinomu Sportininku ir geru
mis Subatoje, 9-ta vai. ryte.
unes upes plaukiojantis kokis Lordo Aleksandro Seton ir jo prastu budu, nes tame yrą kas puses upes Dniestro, gabenda ton’as yra paeziuotas žmoguis, republikoniszku veikėju, kaipo
ir tėvu dvieju patogiu dukre
—■ Ana diena lankėsi mies tai nepaprastas gyvūnas, pa
szeimynos ir persiskyrimą nuo tokio sitebetino ir nutarė, kad vo arba szmugleravo per upe
populariszkas jaunas žmogus
te pas savo drauges poni Ona našaus in medini rasta ir buvo savo paezios.
kaulelis turi būtie sugrąžytas apie 40 pabėgėliu isz Sovieti lių.
tinkamas ant tojo dinsto.
FOR TREASURER
Kunigiszkiene isz Tamakves ir matytas per daugeli žmonių.
FOR RECORDER
Visi vargai ir nelaimes pra in savo viet L isz kur jis paėjo. nio kalėjimo. Ant Rumuniszko George D. Walton............... 0
prie tos progos atlankė neku- Plaukent motorinei valtei toje
John Ferrebee ........... •. 0
sidėjo 1936 metuose, kada Be Kad užtikri įt jo sugrąžinimą, kranto visi pabėgėlei buvo nu
rias nares isz LietUviszku Mo apylinkėje, pasažierei patemitonai iszkel'iavo in Egiptą ir pats ketino tuvežti adgal in žudyti be jokios mielaszirdysterių! Draugiszko Kliubo, kiyis no plaukiojent ant virsziunes
Charles A. Graeff
Egiptą.
tes po tam apip^^davo ir ju
George Schafer
o snstrtiiMnitt 2T-Ca vandens, nuoga jauna žmogų. buvo prie atidarymo grabo
“
“
Ant
Kontroleriattt
“
*'
:
--------5
Daugelis
mizeju
ir
rinkėju
Gize. Vienas isz virszininku
lavonus inmesdavb in upe.
Ant Teismo Rasztininko
d. Sept., ant Eagles svetaines, Isz pradžių manyta, kad jisai
(Antras Ant Balieto)
(Treczias Ant Balieto)
paaukavo szmoteli kaulo del senoviszku įžlieku Lordui pa- Miedviedev iszdave vardus
Tama'kveje. Tikimasi kad vi skensta, panaudota visokius
siulinejo
da
įgybe
pinigu
už
ta
sos nares dalyvaus tame susi budus, kad ji iszg-ialbeti ir po ponios Setonienes kaipo atmin kauleli, bet Seton’as neparda- tuju draugu, kurie dalyvavo
ti ir ji sau pasilaikė ant giliu
tosia žudinstosia. Ant pripa
rinkime.
sunkiam darbiai vaikinas likos ko. Ju Egipcijoniszkas tarnas ve.
žinimo, palicija aresztavojo jo
pagautas. Pradėjus ji klausi tuom labai nusistebėjo“ ir melde Norint s tasai kaulelis prigu broli ir kitus.
— Vaistine palicija aresznėti kokiu budu inpuole in upe, savo ponios kad sugrąžytu ta lėjo prie Egipcijoniszkos kara
tavojo George Roman, Slavojaunas žmogus apsako nepa szmoteli kaulo kur ji surado, laites likos / sugrąžytas adgal, NELAIMĖJO LENKTYNIŲ.
ka, 407 W. Mahanoy Avė., už
prasta istorija uri nustebino bet isz jo lengvatikystes juokė bet nelaimes vis seke paskui
vagystes kurios likos papildy
visus.
si ir pasiėmė szmoteli kaulio Seton’us. Keli menesei adgal
tos da 1937 mete, isz Mahanoy
Jaunas vyrukas, kalbėjo, kada sugryžo adgal in Angli poni Setoniene užvedė teismą
City Water Co., ir kitu kompa
buk jisai dvylika metu adgal, ja.
ant persiskyrimo nuo savo vy
nijų.
kada turėjo tada tik kelis me Lordas Seton’as sugryžo ro isz neiszreiszkiamos prie
— Gerai žinomas senas biz tus amžiaus, staigai susirgo pirmiau namo in savo paloci žasties. Vėliaus Lordas Šėton
nierius Tamoszius Leahey ant juodaisiais raupais ir ant ga Duddington greicziaui už savo as apJsipacziavo su Falvia For
E. Centre uly., likos skaudžiai lo neteko sąmones. Tėvas ma pąęzia ir staigai apsirgo ant bes, grofo duktere isz Rosslyn
sužeistas puldamas nuo trepu. nydamas, kad jisai mires, inki- nežinomos ligos o kada jo pati ir dabar gyvena laimingai.
Sužeistąjį nuvežė in Locust iszo ji in rnaisza ir inmete in ta sugryžo, taipgi apsirgo nežino
Charles A. Graeff yra pagialupe.
Mountain ligonbute.
ma liga. Daktarai negalėjo NEPRISOTYTA SU VIENU
bininku Clerk of the Courts
Bet vos pasiekė dugną, pas is’ztyrinet j u ligos. Seton’as
VYRU.
Pottsvilles
sude ir sziadien yra
kokis tai szviesus žmo negalėjo intiket, kad tasai
SHENANDOAH, PA jigusatėjo
kandidatu ant Pavietavo Kon- vil'le, Pa., gyvena ant W. Arch
su spinduliais ant galvos szmotelis kaulo butu priežas
troleriaus. Buvo jisai kareiviu St., buvo pagialbininkas ofise
— Alfredukas Andrusze- panasziai koki randasi ant tim tosios ligos. Kauleli laike
Francijoj laike kares ir per de Deputy Recorder ir dirbo Nat
Vicz, deszimts metu, likos pa szventiuiju gaivu ir ji paliuosia- krisztolineje bonkoje.
szimts
metu
pacztorium ional Clothing Co., ir gerai ži
taikintas per automobiliu už vo isz maiszo, paliepdamas jam Lapkriczio menesija, 1936
Schuylkill Haven nuo 1924 lyg nomas visam Schuylkill pavie
bėgdamas priesz ji laike siauti toje upeje gyventi ir daugiau mete, Lordo Seton’o sese1934 metu, buvo jis paženklin te. Per 28 metus buvo nariu
Mažiukas Scotty Chadwick tas per kongresmona Bruma. West End Ugnagesiu Kompa
mo ant ulyczios. Likos nuvež pas žmonis nesugryžt ir tokiu runas atvažiavo in sveczius ir
yra pasirengęs smeigti in žavi Gimė Schuylkill Haven ir pri nijoje. Sziadien yra pagialtas tuojaus in vietine ligonbu budu jau dvylika metu iszgy- tasai apsirgo pirma diena po
veno
toje
upeje.
Maitinosi
tik
atvažiavimui,
daktaras
nega

bet jam tas darbas nepasiseke gulėjo prie kompanijos C, 103- bininku Clerk of the Courts,
te kur ji daktarai apžiurėjo ir
pagautoms
žuvytėms
ir
povan

lėjo
isztyrinet
jo
liga,
bet
kada
laike
vaiku gaudymo žuvu, czio pulko liuosnoriu inžinie kur jau tarnauje per keturis
nerade nieko pavojingo, nu
deniniais
augalais
ir
žolėms.
apleido
Duddington,
staigai
Beaufort, N. C.
siuntė vaikuti namo.
rių, tarnavęs Francijoj suvir- metus, kur patarnavo del dau
Vyrukas melde kad ji tuojams pasveiko teip kaip staigai ap
szum meta laiko. Taipgi daug gelio žmonių isz viso Schuyl
— Ponia Berta Stankevi- paleistu ir inmestu in upe nes sirgo. In metus vėliaus, Sė’tonPARSIDUODA NAMAI.
pasitarnavo del labo Raudono kill’o pavieto mandagiai. Jaicziene, W. Oak uly., aplaike ži be vandens greitai užtroksztu. ienes dukrele ir jos dažiu.eKryžiaus drauguves. Yra pa- gu busiu iszrinktas ant tojo
Namas ant dvieju szeimynu
nia buk jos dede Teofilius La- Pasakė savo ir tėvo varda ir toja apsirgo nežinoma liga.
cziuotu žmogum ir turi dukrele dinsto, tai prižadu kad del vipo adresu 105 ir 107 W. South
banauckas kuris gyveno ant pravarde, gimtino miestelio Tarnai persigando 'ir nekurie
7 metu amžiaus. Szcimyna szia su prietelingai iszpildysiu sa
St., o kitas namas prie 106 W.
3174 Griffin uly., Detroit, varda ir kurioje vietoje tėvas ji apleido tarnyste.
dien gyvena ant 402 E. Union vo užduote del visu lygiai.
Mahanoy St. Galima pirkti vi
Mich., mire. Laidotuves bus inmete in upe. Tyrinėtojai per Ant galo Lordas Seton’as
FOR CLERK OF COURTS
St., Schuylkill Haven. Jeigu
sus ar atskyriam. Kreipkitės
sitikrino, kad jo tėvas da yra parode szmoteli kaulo del tūlo
Subatoje.
George
Schafer .................... 0
bus iszrinktu tai prižada kad
po adresu:
gyvas ir ta ka jo sūnūs kalbėjo profesoriaus daktaro, kuris
pildys savo užduoti teisingai
106 W. Mahanoy Št.,
12 ISTORIJOS UŽ 25c
jam patarė kad sugrąžytu Vienatine anūke penk-centiFrackville, Pa. f Apie pu buvo tikra teisybe.
del visu ukesu Schuylkill pa
Nedarykia skirtumo terp vaiku
Mahanoy
City,
Pa.
Dabar
nežinoma
ka
su
juom
ta kauleli isz kur gavo, nes tai nio fersztorio uždetojaus Wool
siaunaktyje, Utarninke, mirė
vieto.
roiliekia visus ligai.
Velniszkai
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites
namie gerai žinoma gyventoja turi daryti, ar leisti adgal iii kaulas paeina isz blauzdos mo- worth, kuri nesenei persiskyrė
FOR CONTROLLER
PARSIDUODA NAMAS
Charles A. Graeff................0 o rado paczia. Stebuklinga kuczia.
Mare Szelkauckiene, 205 N. upe ar ne, bet lyg tam nusvars- teriszkos kojos, bet Seton’as su savo antru vyru Haugwitz—
MAHANOY CTY, PA.
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
Broad Mountain uly. Velione tinimui, laiko pagauta jauna nepaklausė jo patarimo ir pa Reventlow, dabar ketina teketi
vienturte duktere. Nelabas vyras.
Skaitykite “Saule” Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
pribuvo in Amerika apie 50 me vyruką dideliam tanke pripil silaikė kauleli. Po tam prasi už treczio, Daniszko grafo Di Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė.
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
tu adgal ir pirmiausia apsigy dyta su vandeniu isz tosios u- dėjo nesmagumai ir nelaimes Bettette Cito De Felomarino. 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
Neužmirszkite Guodotini Skai
na antra karta apsipaeziuot. Pikta
veno Szenadoryje. Paliko sze- pes. —Sunku in tai intiketi, Šėtonu szeimynoje.
Barbora iszsižadejo savo Ame- Lietuviszkos bažnyczios. Par tytojai, atsilygint su prenumerata Onuka. PREKE 26c.
laikraszti "SAULE,” kurie apie
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.|
szis sūnūs ir tris dukteres. Lai bet ka kiti laikraszcziai rasze Tula diena tarnaite mate ko rikoniszkos pilietybes už po- siduoda pigiai. Kreipkities in už
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
MAHANOY CITY, PA.
dotuves atsibus Subatos ryta. tai ir mes paantriname.
“Saules” ofisą, Mahanoy City, kyti Įaikraszczio, PASKUBINKITE)
ki tai iszeszeli, panaszu in Egip- niszko vardo.
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"SAULE”

M. HANOY CITY. PA'.

Į Z

sargio numylėtinė, visi! —
spėjo suduot, valstieeziai mė kitokio iszejimo, kaip tik da- sius, kurie veržes|, tartum, au-|
Perstatys Žymu
szauke bobos ir kiekvienas ka^
tėsi ant ju, tartum, audra, tik ryti ta pati ka ir kiti sodžiai dra, szaukdami ir lazdomis mo-Į
tik žinojo, taipgi pasakojo,
suodami, o bobos pikežiausia
lazdos kureziai poszkejo, kelio-’ daro.
Paveiksią
kuomet Andrius vela atsiliepe:
lika ranku nutvėrė už plauku, — Užmuszt niekszus! Kojo- veržėsi su savo nagais.
— Broliai, klausykite! Nu-'
už sprando ir isztrauke juos isz mis užspardyt! Pusiau per- Jau pradėjo darytis baisu tik
bąudeme vienus bet ansziausias
pleszt! — pradėjo insiutusiai susimarmaliavo pas bažnyczia,
vietos.
—*—
pabėgo! Reikia jis pagaut...
Triukszmas pakilo stuboj, szaukti, mesdamiesi su lazdo pasiutęs riksmas kilo ir siuba-Į
Ta
ip nubausime kiekviena, kas Į
vo žiauriai, tartum, tie varpai,,
Gaidų namas stovėjo szale riksmas, bildesis, stalai, suolai mis ant Gaidų.
žmones skriaus, kas vogs, kas
bažnyczios, tik toliau truputi tik lakstė postuba, moters gar — Nusztilkite! Sustokite, tolydžio skambanti.
iszdavines. Sėst ant arkliu ir;
nuo kelio ir pridengtas pusėti siai velke, pasidarė sūkurys ir szunsnukiai! — suriko An — Kunigą reikia paszauktii
vytis! Ant arkliu, vaikinai! InĮ
nu sodnu, (kad žiburiai languo per keiksmus, tasynes, riksmus drius, savimi juos pridengda priesz mirti! Kunigai — staiga
miestą pabėgo! Vytis ji — ir,
se mirgėjo tarp lapu ir szaku krito ant grindų, susipurte, mas. — Palaukite! Žinome suriko maluninkas.
gyva ar negyva reikia ežia pri
tartum, vilko akys; pasukosta- persiverte, viena ir kita karta mes, kad tai yra vagys galva Susilaikė. Kaž-kas nubėgo
statyt! Greicziau, vyrai! Kad
žudžiai ir iszdavikai, kuriuos pas kleboną.
cziai prie jo, bet kad tarpais in siena atsimusze ir dingo.
Labiausia vyrai rugoja,
mums'bėdos neužtrauktu! Grei Kaip pas karsztuoles ant burdo
purvyno buvo iki keliu ir -su- Gaidos gulėjo ant žemes, reikia nubaust, bet pirmiau, — Arba ir lyg rytojui palau
cziau!. .
szalusio sniego gabalai tvenke drueziai virvėmis suriszti, tar kas ka turi priesz juos, tegul kime su bausme — siulijo ma-.
apsistoja,
Tik skvernai kilnojosi bė O ypatingai kur paeziuotu ne
kelia, tai ėjo pamaži, aplenk tum avinai reke isz visu jiegu, vieszai in akis pasako. Nes luninkas.
gant in sodžių o jau akiesdami kliūtis, tartum, tyczia da- draskydamiesi ir baisiai keik teismą ežia darome o ne žudy Suriko, miklindami labdas:
daug,
mirksnyje keliolika vyru vijosi Negali in kitur prasitraukt,
dami.
mą.
Ne
del
kerszto
juos
a
tvilko

— Užbaigt su jais! Nereikia
dedami kelio, bet nepaisant in
visais keliais miesto link, net
tai greit atsidūrė palei tvora.. — Pas bažnyczia su jais, ten me, bet tik ant užtarnautos, galvažudžiams kunigo! Lai
Viralo gero neturi,
arkliu
pilvuose skambėjo ir
teisingos
bausmes.
stimpa, kaip szunes. Nelaukt!
'Andrius liepe ramiai užsilaiky juos nuteisime! — paliepė An
Kaip meszluose guli,
purvynas triszko augsztyn.
— Susiglaudė žmones nes Nes dar pabėgs ir kazokus atti ir pats, pasilenkęs prie lan drius.
Marszkiniu kaip reikia neSodžius
beveik
visiiszkai
iszIszvilko juos isz stubos ir vil kaip ir nesmagu buvo pirmuti ves! Suspardyti
go, dirstelėjo.
iszskalbia,
Ana diena direktorius kruBaltoj, gana ruimingoj, pa- ko keliu, lazdų nesigailėdami niam iszlysti, susiubavo, suszu Bet Gaidos, pajutę isz kur tamuju paveikslu užtiko Roy tusztejo.
O kasdiena namieje sriaubė,
Tik ant szvęntoriaus kokios Net gaila žiūrėti ant tu vyru,
puosztoj szventuju paveiks nes prieszinosi rėkdami, tar ko vis kartu, priminėjo savo gali pribūti pagialba, pradėjo M. Ropp locnininka mažo galais, žibėjo lempa, prie lubu tum, pjaunami, moters bego skriaudas, grusdamiesi prie su- nerimastingai maldauti:
Vaikineliu davadna,
radžiaus Laguna Beach, Kali tai moteriszkes gailiai aimana
prikabinta, o už stalo sėdėjo szalimis, vaitodamos ir pasi risztuju; pagalios maluninkas — Žmones, susimylejimo! fornijoj ir pasiėmė su savim. vo.
Kaip vargsta kaip ant vaino®,
keletas žmonių, vakarieniauda gailėjimo melsdamos, spardė iszejo priekyn, ranka pakele ir Iszpažinties norime! Kunigą Jisai losz žymia role paveiks O viduriu kelio, nepaisyda Per priežasti bobos nevalos.
atveskite... kunigą!
ja kojomis, gindamiesi, tartum, tarė iszkilmingai:
mi ir tyliai kalbėdami.
luose “Linksmas Kavalie mas ant lietaus su sniegu, pla*
*
*
•
kanezio
per
veidą,
ėjo
namu
—
Priesz
Dieva
ir
žmones
Ant
ju
nelaimes
kunigo
nebu

Pecziuj dege ugnis, kad net nuo rizganeziu szunu.
rius.” Sztai kaip jisai iszrodys
link maluninkas, sustojo tar Ana diena in Lakavanos
puse stu'bos skendo raudonose — Skambint, lai visas so liudiju kad pavogė man ark vo namie, dar vakare iszvažia- paveiksluose.
pavietą,
pais, sunkiai trauke in save
o kokia tai mergina vaikszczio- džius susirenka! — riktelėjo lius ir keturis szimtus rubliu. vo.
orą, sunkiai alsavo, tarpais Atsilankiau in viena vieta,
Sugavau juos... Su peiliais — Tai tegul iszpažysta savo
jo po stubs, supdama ant ran maluninkas.
liai!
Stervos!
Szernai!
—
kei

svyravo ir vėl sustodavo, tar Ten nm^jjeziu daug radau,
Pradėjo tirsztai snigti kad privertė mane prislėgti kad ne- nuodėmės priesz visus žmones!
ku maža rėkianti vaika...
ke ir kersztingai grūmojo, net tum, apmiręs, o tarpais tyliai
Ir l^Ies kiaules užtikau,
iszduosiu ju! Kersztu grūmojo. — kaž-kas patarė.
— Namie, yra — sukuždėjo net szviesiau pasidarė.
senis
pradėjo
jo
melsti:
Kada
in bažnyczia nueina,
sznabždejo su skausmu, isz gi
Andrius, sugryžes prie valstie- Suskambino varpai, tartum Yra tai arsziausi galvažudžiai! —Gerai! Taip! Lai iszpažys
— Nusileisk, sunau! Iszpa- lumos sopanezios szirdies:
Tai blozniszkai apsieina,
cziu, drebėjo visas ir ka tik ga ant gaisro ir jau be perstojimo — O asz liudiju kad Gaidos ta. Lai teisybe pasako! — pa
žink,
gal
dovanos
tau!
Nusi

Szaiposi ir dantis rodo,
— Tai tpkia duktė! Tokia!
lėjo kalbėti, patardamas, kad skambino, paniurai ir baisiai, man karve pavogė — ture ant tvirtino.
Žemsargio numylėtinė! — Ir Kaip pervažo kiaule iszrodo,
Kaž-kas perpjovė viržius leisk !..
puse žmonių užeitu nuo lauko ir net varnos pakilo nuo varpi- ras.
—
Nenoriu
malones
ir
pasi

Jau tai pasidžiaugs,
spaude rankoje lazda net visas
ant ranku ir pastate klupsczius
nyczios, sukdamos aplink baž — O man kiaule.
ir kiemo.
gailėjimo pas galvažudžius! ne- drebėjo tartum drugio krecziaJeigu katras tokia už motere
Bet greit atsigavęs, ėjo pir nyczia o isz kaimo bego minia — 0 man kumele su kume priesz bažnyczia.
melsiu!
Pasiute
szunes!
Ber

gaus.
mas ir aszaros gausiai riedėjo
liuku— liudijo panasziai. Vals- — Atidaryt bažnyczia! Iszmutinis, jau priėjo prie duru, moterių ir vaiku.
*
*
*
i
nai!
Man
nereikia
iszpažinties!
per veidą.
(Galas.
kuomet kur tai kieme szunes — Žmones, pasigailėkit! Pa- tiecziai klausėsi paniurai tu pažins! Atidaryt! — szauke
Tegul mane užmusza! Lai drysViena bobele pas vyra pribuvo,
minia bet Andrius suszuko:
gialbos! Del Dievo! — baube liudijimu.
gailiai sustaugė; sustojo.
ta!
szunsnukiai!
Kariuomene
Isz pradžių labai dora buvo,
—■ Tai muisiszkiai su jais ap Gaidos, nerimastingai blaszky- Nustojo snigti bet vejas plie — Nereikia! Nuodėmė leisti
Kad
Visi
Czionais
Gimė
jiems rytoj už mane atlygins.
Keturis vyrus ant burdo laik^
sidirbo. Eime! 0 jeigu mėgin damiesi bet jiems niekas neat kė iii bažnyczia ir medžius len tokius galvažudžius in Dievo
Tegul
tik
pirsztu
mane
palyti!
Nesenei tris iszvare o viena
Lietuviai
Skaitytu
tu ginties, lazdomis bjaurybes, sake, vis minia ėjo tylėdama. ke prie žemes, padangėse slin namus, užteks ji ims kad lei
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