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ISZ EUROPINES KARES
MIRUSI VARSZAVA Trumpos Žinutes Isz
Europines Kares /
ISZ GRIUVĖSIU KYLA DŪ

PATS ISZ BAIMES
NUSIŽUDĖ.

Beachdale, N. Y. — Už tai
kad jo dukrele jo neklausydavo
ir tanke! pareidavo namo vė
lybam laike, Nuton Bakers pra
dėjo smaugti savo 17 metu duk
rele o kada toji ant galo sukri
to ant grindų ir apalpo, tėvas
mane kad dukrele užsmaugė
ant smert. Isz baimes nubėgo
ant virszaus ir perpjovė sau
gerkle su britva, mirdamas in
kėlės miliutas po nuvežimui in
ligonbute. Po kokiam laikui
mergaite atsikvotejo ir pamaczius tęva gulinti ant grindų su
perpjauta gerkle, paszauke
kaimynus kurie nuveže mirsztanti tęva in ligonbute.

MAI — GYVENTOJAI APBerlinas. —■ Badai Hitleris
LEIDINEJE MIESTĄ BE JO
pasiulis Allijentams iszlygas
KIOS VILTIES — VOKIEdel su taikos ir pakajaus o jeigu
CZIAI UŽĖMĖ MIESTĄ
ju nepriims tai ves kare lyg
ANA PANEDELIJE.

Berwick, Pa. — Farmeris
Clayton Culp, kuris per dauge
li metu pranaszavo kokios bus
žiemos, sztai Ika kalba apie szia
prisiartinanczia žiema:
“Bus tai smarki žiema ir ga
lite isztraukti savo roges anks
ti nes bus tai geras rogių kelias
o automobilistai lai nusiperka
lenciūgus ir juos laikosi po
ranka kad uždėti ant guminiu
ratu apie pirma Decemberio
mes tame laike galime tikėtis
dideliu sniegu. Bus tai anksty
va žiema ir szalta ir galime ti JUODA KATE PRIEŽASTIM
kėtis kad tesis gana ilgai.
PERSISKYRIMO.

London, Anglija.,— Isz Varszavos miesto griuvėsiu kyla
stulpai durnu, nes liepsna dabaige ka bombos neužbaige.
Gal dalis miesto bus iszgialbeta ir vėliaus atstatyta. Nekurie dideli namai da stovi kai
po sargai likucziu. Tukstan
cziai namu likos sunaikinta,
ne tik per‘bombas, bet ir lieps
Kada Hitleris pribuvo ant kariszko lajuko, tukstancziai kareiviu ji pasveikino “Heil
na. Vokiecziai sako, kad no
Hitler.” Bet stebėtina kad ant szio paveikslo nematyt jokio apsiginklavusio kareivio, kas
rėjo apsaugoti miestą nuo su
duoda suprast kad tasai paveikslas likos netrauktas da priesz kare.
naikinimo, bet Lenkiszki ka
reiviai užsispyrė ji ginti lyg
STAIGAI APJAKO
paskutinam. Puikiausi namai
mieste sziadien guli griuvė
Cleveland, Ohio. — Antanas
MOTINA APJAKO NUO DI
SENA DARAKTORKA PAsiuose. Žmones jeszko griuvePodolek pasakė savo pacziulei
DELIO SUSIJUDINIMO PA
i, LIKO DIDELI TURTĄ.
siuosia savo mylimųjų, apdris
buk jis gali ja užhipnotizavot
REGĖJUS SAVO SUNU
Danville, Pa. — Pana Jennie (užmigdyt) ir permainyt ja
kę, apsiaszaroja, iszbadeja ir
Lawrence, 79 metu daraktorka, ant juodos kates jeigu jo visa VALKATA KADA STOJO
neturi pastoges. Lavonai da
kuri mirė czionais praeita san- me klausys. Jadviga taip tuom . PRIE JOS DURIU.
nepalaidoti kur sugriuvo ten ir
vaite ir buvo laikoma per ap persigando kad užvede teismą
guli.
Vokiecziai mano visus
Dixon City, Mass. — Penkio
linkinius gyventojus kaipo ant persiskyrimo nuo savo vy
sudėti ant krūvos ir sudeginti
lika metu adgal Roy Jackson,
vargsze, paliko puiku turteli ro nes nuo tos dienos negalėjo
nes
smarve miesto didele.
turėdamas tada penkiolika me
susidedanti isz aukso ir bu- žiūrėti ant juodos kates nes ka
Sztai likucziai laisvos Lenki
tu, pabėgo nuo tėvu ir nesugrymaszku. Po jos mircziai pada da tik pamatydavo juoda kate
jos,
kuri ne ilgai džiaugėsi ta
žo net už deszimts metu, tai yra
ryta krata ir surasta $3,500 tai negalėjo miegoti isz baimes
laisve, nes jau ketvirtu sykiu
ana diena, o visi mane kad jis
aukse ir $5,000 bumaszkose manydama kad ir ji kada tokia
likos
sudraskyta per nevido
jau senei yra mires arba kur
kaipo ir pusėtina suma pinigu bus.
nus.
suvažinėtas ant geležinkelio.
banke. Bumaszkos buvo seno- Argi ne kvaila priežastis per
Isz miesto ana diena iszejo
Atejas ana diena prie duriu
viszkos spaudos, didesnes kaip siskyrimo?
120,000
Lenkiszku kareiviu
savo tetos, apdriskęs ir nesi
sziadien valdžia spaudžia.
in Vokiszka nelaisva ir užims
prausęs, kaip tikras valkata,
apie tris dienas, pakol visi ap
PACZIULE BUVO “BOSU“ melde kad jam duotu ka paval
leis miestą. Raudono Kryžiaus
NAMIE.
TURĖJO DUOT NUPJAUT
gyt nes jau keturios dienos
drauguve szelpia tuosius var
DUKRELEI KOJA NORINTS
Ferguson, Mass. — “Kožnas kaip nieko neturėjo burnoje ir
gingus
gyventojus.
Eroplaninei lekiotojai 62-tro pulko pakrasztines artileri
GANA PRIESZINOSI TAM. vyras yra galva savo szeimy- vos gali pastove! ant kojų. Te
jos ant laivo “Major Normoylc” plaukenti in Panama, kur Modline randasi apie 200 a‘New York. — Devyni mene- nos ar jisai savo szeimynoje ta gerai insiteminus in jo vei
ficieriu ir 30,000 kareiviu ir aapgins nuo užpuolu jeigu ateitu prie kares.
sei adgal nuliūdęs tėvas, Wil “bosauja” ar ne. Toki tai nu dą, užklausė ar jis yra Roy
pie 4,000 sužeistųjų.
liam Lewis užsispyrė neduot sprendimą iszdave sudžia Wal Jackson bet valkata atsake kad
PERPJOVĖ PACZIAI GERK Rusai pradeda užimti savo da
pavelinima nupjaut jo dukre ters kada priesz ji stojo Vin ne,sakydamas kad jis vadinasi szkalos, matydamas liepsna
LE PO TAM PATS NUSIlis sudraskytos Lenkijos pa
lei koja, kuri sirgo ant vėžio. cent Kers kuris nesiuntė savo Max Harrington. Teta buvo szkaloje, inbego in viduri ir
SZOVE.
gal
Hitler’io sutarti.
matydamas
gulinczia
“
Tora
“
,
Tėvas užsispyrė pats ja gydyt vaiku in mokykla. Žmogelis tikra kad tai dingusis vaikas
Garnet, Pa. — Isz kokios Vokiecziai ketina užimti
ir ant giliuko pasisekė ja iszgy- teisinosi buk jisai negalėjo na ir prispyrė kad nueitu pas jos kuri tiek ženklina del Žydu
tiek
kiek
szventos
relikvijos
priežasties James Chase, 20 Varszavos miestą Panedeli ir
dyt tuom-laikiniai ir per kelis mie iszsižiot nes jo prisiegele sesere (valkatos motina). Mo
menesius 8 metu Daratele galė buvo pilnu “bosu“ namie ir. tina paregėjus dingusi sūneli, Katalikiszkoje bažnyczioje, no metu, nužudė savo 18 metu pa- paženklinti savo virszininkus
jo vaikszcziot ir bėgioti. Bet tik jos vaikai klausė visame. staigai sukliko “Roy“ ir krito rėjo ja iszgelbeti bet liepsna cZia, tai niekas nežino lyg sziai ant vedimo paredko.
sztai ant nelaimes pradėjo vela Sudžia paliuosavo žmogeli nuo ant žemes be valdžios, apjak- jam užkirto kelia prie altoriaus dienai. Motere taja diena buvo Sztai Lenkija dabar randasi
sirgti ir ant galo tėvas suprato bausmes paliepdamas neapsi dama ant abieju akiu. Valkata ir kunigas buvo priverstas pats nuėjus in sveczius pas savo terp dvieju vanagu: isz vienos
kad jeigu mergaite iszliks gyva leisti moterei, būtie tvirtu vyru negalėjo suprast kas czion at gialbetis isz deganezio mald- motina. Vyras atbėgės kaip pa- puses Rusija, o isz kitos Vokie
tai turi sutikti ant daktaru ir nesiduot bobai vedžiotis save sitiko bet tuojaus dasiprato namio, būdamas smarkei apde szeles, užklupo ant uoszves, su tija, kurie prispaudines vargin
nuomones kad jai turi nupjaut už nosies. Vyras nuėjo namo kad tai gali būti teisybe kad gintas. — Sztai meile artimo, pjaustė jai veidą su britva bet gus gyventojus.
uoszve da turėjo ant tiek pajie- Girdėt, kad Vokietija ketina
koja. Operacija buvo pasek linksmas bet ar paėmė namines tai buvo jo motina nes apleidęs kokis jis nebutu.
gu kad pasiutėli iszmete lau užimti ir Latvija, o jaigu jai
minga ir sziadien mergaite vadeles in savo rankas tai da narna neteko minties ir nežino
ANT
SVIETO
RANDASI
kan.
Pakol pribuvo daktaras, pasiseks, tasai užmanimas tai
jo
juom
jisai
yra
ir
kur
gyvena.
negirdejome.
sveiksta ir iszliks gyva.
Daktarai mano padaryti ant jo NET 43 MILIJONAI AUTO vyras iszlauže duris, paleido gal paims visa Baltike szali.
Daugelis daktaru davė tėvui
MOBILIAI.
szuvi in krutinę paežiai po tam
visokius patarimus o tukstan- NUO NUOTAKOS PIETŲ galvos operacija o gal po tam
atsimins kuom jis yra. Nors New York. — Pagal apskai- nubėgės namo pats nusiszove
APSIRGO 6 ŽMONES.
cziai laiszku buvo jam prisiunKas Darosi Kožna
motina
neteko regėjimo bet jos tyma Department of Commerse ant smert.
sti isz visu daliu Amerikos pa Elizabeth, N. J. — Nuotaka
tardami jam ka turi tame da tik nuo trijų sanvaicziu, jos vy szirdis yra užganadinta kad tai ant svieto randasi net 43
Minuta
ryti.
ras ir keturi sveczei turėjo bū dingusis sūnelis sugryžo pas ja. milijonai visokiu automobiliu
Akyvi Trupinėki
— Amerikonai stato maldti nuvežti in Elizabeth General — Nebutu tai motiniszka szir arba 43,297,000 isz viso. Isz to
dis.
jo skaitliaus Suv. Valstijose f—< In viena minuta Franci namius 37 valstijose ir ant ju
ligonbute ant gydymo nuo užSAN FRANCISCO SVIETI- trucinto valgio kuri pagamino
yra 68 procentas. Suv. Valsti ja pargabena po 1,700 svaru iszduoda po 80 doleriu kas
NE PARODA NEBUS ATI- nuotakele Mare Skatura, 26 KATALIKISZKAS KUNI jos turi daugiau troku ne kaip
minuta.
cukraus.
’
DARYTA ATEINANTI
GAS
APDEGINTAS
ŽYDU
Francija ir Anglija nes turi 25,metu. Nuotakele norėjo paro
— Egiptas siunezia in A•
META.
MALDNAMYJE.
151,311 pasažieriniu automobi ■—< Finlandija padirba po merika kas minuta po 70 sva
dyt kad ji moka virti bet jai
1,000 mediniu szpuliu del siū
San Francisco, Calif. — In- tas darbas nepasiseke ir valgis Passaic, N. J. — Katalikisz- liu ir 4,202,367 trekus. Franci
ru skuduriu.
kurejai Golden Gate Svietines likos užtrucintas kokiu tai bu- kas kunigas William W. Dunn ja seka antra kuri turi 1,745,- lu ir 700 dežukiu degtuku ku
rios užtektu paprastam rūkyto ■—i Kožna minuta mes pa
Parodos pranesza jog Iszkilme du. Kaimynai girdėdami vaito likos skaudžiai apdegintas ka-1 000 pasažieriniu automobiliu
darome po 350 svaru aliejaus
nebus atidaryta ateinanti 1940 jimą kambariuose, nuėjo pažiū da stengėsi iszneszti knyga ir 450,000 troku. Anglija yra jui ant keturiu metu.
meta ir baigsis su sziuom metu. rėti kas pas jaunavedžius atsi ‘'‘Tora“ Žydiszkus prisakymus treczia nes turi 1,587,386 auto — Kožna minuta Amerike isz kornu —- (Turkiszku kvieNew Yorko Svietine Paroda tiko ir surado visus gulinczius isz Zydiszkos szkalos kuri su mobilius ir 417,715 troku.
padirba po 5,000 svaru Cuk cziu),
bus prailginta lyg ateinan- ant grindų skausmuose. Kada degė czionais praeita sanvaii Amerikonai praleidžia
raus isz buroku. Jeigu sudėtu
cziam 1940 metui, nes ja da ke ambulansas atvažiavo, visi ra te, aplaiikydama bledes ant 150 •—■ In viena minuta papras cukru in išvarinius pakelius 25 dolerius kas minuta diena ir
tina atlankyti milijonai žmonių dosi be sąmones bet likos at tukstaneziu doleriu.
ta bitele padaro po 13,000 kru tai pasidarytu stulpas myle naktį ant visokiu tepalu del
gaivinti.
{
kurie parodos da nemate.
'plauku,
___—■ —
Kunigas gyveno Artimoje tėjimu su savo isparnukais.
aukszczio.

J
j

paskutiniam. Allijentai nenori
apie tai ne klausyt ir kovos lyg
pabaigai.
Paryžius. — Lenkiszka val
džia sutvėrė savo nauja valdžia
czionais ir iszrinko nauja pre
zidentą Vladislovą Raczkevicziu kuris kitados buvo senato
pirmininku.
Vatikano Miestas. — Kada
Lenkiszki delegatai pribuvo
pas popiežių pasiskųst ant ju
likimo, Popiežius iszklauses ju
vargus isz gailesėzio net apsi
verkė, prižadėdamas Lenkijai
prigialbet ateityje ant sutvėri
mo isz naujo ju tėvynės.
Poznanius. — Hans Frank,
ministeris, likos paskirtas ap
imti administratura Lenkijos
ir iszdalinti visa dirva tarp Vokiecziu.
Washington, D. C. — Val
džia pradės rinkti rekrutus in
kariuomene isz glitu CCC
skaitlije 50,000 jaunu vyruku.
Tiktai tuos priiminės kurie bus
tinkami in kariuomene.
,

Paskutines Žinutes !
Tamaqua, Pa. — Harry
Stabler ir jo sūnūs vos apsisau
gojo nuo mirties kada nežino
mas piktadaris paleido in juos
szuvius. Tėvas sergėjo sena au*
tomobiliu kuri naudojo prie
butlegerines skyles. Palicija ją
jeszko.
Hazleton, Pa. — Martinasi
Wofkeil, kuris gimė czionais ir
yra dideliu storuliu, kuris losze
paveikslus Holly wood’e su
Chaplin, Laurel ir Hardy, bu
vo atlankęs savo gimtine kuri
ji pasveikino szirdingai kurio
nemate per daugeli metu.
Kulpmont, Pa. — Jonas Moravski, 47 metu, likos sužeistas
butlegerineje skylėje ir nuvež
tas in Shamokin ligonbute ant
gydymo,
Harrisburg, Pa. — Guberna
torius užtvirtino du czarterius
del nauju angliu-kasyklu Car
bondale ir Tamakveje.

Teisingos Teisybes
—i Kaip žmogus sveikas
bus tai ir vanduo. jam bus
saldus.
-—< Lyg paezios senatvės neužmirsztame jaunystes.
—• Gera pavyzdis neranda!
tiek pasekėju kiek pikta pa
vyzdis del kitu.
—< Ne vienas vyras apie er
geli nežino, kol pavelinimo ant
vestuvių nepasirūpina.
—i Iszmintingas dirba su
rankomis ir galva, o kvailiui
apie tai sakyt, tai neapima jo
galva.
§ Labai mažas skaitlis vai
ku turi taji giliuki užgimti tur
tingoje szeimynoje,

i.
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Isz Lietuvos. VARGAS

Motinos
Szirdis

tytis in szarku bažnyczia. Jaul
— Na, kaip? — užklausė Kau
tasai pasirodymas invyko, sziasveikatos ir jegb ne biskio ne
dien stovi puiki bažnyczia ant
las priemenėje daktaro.
Daktaras
mostelėjo
su
ranka.
turiu.
tos atminties, kurioje randasi'
Kaulo
paežiai
iszkilo
votis
Sukibo moters in senele ir
daugybe visokiu kriukiu ant PLESZIKAS BUVO UŽPUO
— Daugiausia diena ar dvi. —
ant
kojos.
Negalėjo
nebage
ne
pasodino
užstalėje, ■'.paezioje
priliudijimo kad tieji ligonei li
Dirstelėjo da karta ant Raulo Ka pasakoja Amerikiete atva
Angliszka kalba susideda isz kos iszgydinti per pagialba LĘS MOTERĮ NAMUOSE. vaikszcziot ne stovėti. Kas to- su gaileseziu ir tarė:
.
žiavus in Lietuva, apie pa kerteje.
nemažiau kaip 700 tukstancziu Motinos Dievo. Toje vietoje Czepuku kaime, Biržų apsk., kis ja draskė toje vietoje, kas — Likie sveikas!
Žvirbliene
nors
ir
■
iszs.ipuoklydusia dukrele.
žodžiu. Paprastas mokytas randami stebuklingas szulinis ūkininko Margenio namuose tekis, rodos kirmėlė grauže .jos Kaulas stovėjo rodos priauszus, kaip Amerikdnka, pabubuvo toks atsitikimas: Apie 10 kuna.
žmogus naudoja nuo 6 lyg 8 kuriame ligonei maudosi.
gias prie tos vietos. Nedryso Parvažiavo isz Amerikos cziavo senelei ranka, toks ten
vai. vakaro Margenis iszejo gytukstancziu žodžiu kalboje,
Atsigulė.
ineiti in vidų, bijojo regėjimo Žvirbliene. Ta žinia žaibo grei sodžiuje paprotys, o dar senele
kiek daugiau tai sunku pasa Priesz užbaigima paskutiniu vyliu apžiūrėti o Margeniene Teisybe pasakius, tai ne vo ligones. Inejo pas sena kaimy tumu apibėgo visa Paplyniu buvo biski gimine, nors ir l^bai
kyt bet paprastas žmogus kas vakaciju Eugene Field publiki- sėdėjo prie lempos ir skaitė tis ja instume in lova. Nuo se ne kuri maitinosi isz ubagavi kaima ir daugiau apie nieką tolima — devintas vanduo nuo
dieniniam gyvenime naudoja neje mokykloje, Atlanta, Ga., laikraszti. Netrukus atsidarė nei ji skundėsi ant gėlimo kru mo ir paprasze jos idant rupin- nei vienas Paplyniszkis ta die kisieliaus.
V;'L i
apie 4,000 žodžiu. Bet profesi- o kada profesorei iszdavinejo durys ir inejo vyras. Margenie tinėję ir sunkus kosulis nedave Įtusi vaikais ir serganezia pa na nekalbėjo, kaip tik apie — Vaikeli, iszgirdau apie ta
jonaliszki žmones, mekanikai diplomus vaikams, taipgi ap ne net dėmesio neatkreipe — jai atsilsėti naktimis. O vaikai czia.
vo parvažiavima tai atsiskubi
Žvirbliene.
ir kiti kurie naudoja žodžius laike diploma ir mažas szuny- mane, kad jos vyras gryžo; bet nekarta mate kaip motina lai Senuke sutiko. Iszvire vai — Tai kokia ponia: su skry nau ii- asz ar nesužinęsiu ka
■savo profesijoj gal naudoja tis vardu “Skippy”, kuris ne inejusis staiga ja griebe už kėsi už krutinės o isz burnos kams bulviu indedama pasku bėlė, su szilkine bliuska, su apie savo Zuzanele. Jau treji
apie tūkstanti žodžiu daugiau. apleido ne vienos dienos mo kaklo ir eme smaugti reikalau pylėsi kraujas.
lirsztinaitemis iki paežiu alkū metai kaip nieko neraszo/kaip
tini szmoteli sviesto.
damas atiduoti pinigus. Mar Bet ka daryti... ant galo rei
kyklos per visus metus in lai
Priėjo prie ligones. Temino nių — kaip dvarponio duktė, ten gyvena, kaip jai ten VieszMax Silverstein, isz New ka trijų metu. Du vaikai Mon geniene pareiszke kad pinigai kėjo atsigulti. Liga, kaip ant ant jos, klausydama pasilenkus <uri isz Varszavos atvažiavusi pats padeda.
•J
Yorko pasiprasze pas save asz- te ir Bob Pendletonai ėjo in ta pas vyra ir jis netrukus gryžes ka užsisėda... norints ir ant kvapo. Staigai paszcko nuo lo dvare vieszi. Tai tik ta Ameri — Sveika, tetele, sveika kaip
tuonis svetelius ant vakarienes paczia mokykla ir kožna diena juos atiduos. Pleszikas iszsi- galvos žmogus vaikszcziotu, vos suklikdama:
ka turtu ir laimes szalis, ten ne žuvis ir turtinga: isztekejo už
nes prižadėjo pats savo ranko ėjo drauge su jais in mokykla gandes pabėgo.
tai ji neapleis. Tekis yra palie — Jėzau, Marija!
smuikininko — tiktai paklydo}
gyvenimas bet rojus!
--- I——------ - mis iszkepti jiems blynu. Sve ju szunytis, norints vaikai kar
pimas Dievo ir taip bus... Ant — Kaulas su vaikais apsiver Taip kalbėjo skubiai in vidų — iszsižadejo' Katalikystes, patelei pavalgia blynus mane tais neatsilankydavo in mo ATLAIDAI IR KRUVINOS niek stengėsi taji paliepima su kia žiurėjo ant senukes.
inbegusi raudona kaip žarija ir virto in laisvamane^ bedieve ir
MUSZTYNES.
kad jie buvo truputi per sun kykla bet szuo niekad jos nelaužyt, nuo kada svietas stovi. — Žiūrėkite... kojos jau visos skaisti kaip uoga Juozu Mag- juokiasi isz musu szv. tikėjimo,
kus o pats Maxas suvalgė net apleisdavo bet ant tiek supra Alovės 'bažnytkaimy, Aly
Rauliene dirbo ka tik galėjo sutinia...
dute. O isz jos skaiseziai mėly net pamokslus bedieviu susi
devynis blynus. Už keliu valan to kad Subatomis mokslo nebu taus apskrity, per Szv. Onos idant atsigint nuo ligos, bandė
Tuojaus pradėjo visi verkti. nu akeliu buvo matyt kad ji rinkimuose sako.
dų Maxas ir svetelei pajuto vo ir taja diena ne ėjo in mo atlaidus kilo pesztynes. Vie visokius spasabus bet viskas Grinczioje pakilo riksmas vai tuojau lėktų in ta laiminga sza- — O Jėzau! — suriko senele
nas Mansiunu kaimo gyven ant niek. Nieko negelbėjo ne
sunkius skausmus viduriuose kykla.
ku, verke ir senuke o taip-gi li, jeigu tik sparnelius turėtu — ir taip užsikosėjo kad ka tik
tojas per pesztyniu inkarszti patepimas szunc taukais, ne gė
ir turėjo paszaukt daktara aut
neužduso.
apsiverke ir Kaulas. Visi prisi bent tokius kaip garnys.
pavojingai sužeistas in vidų-, rimas szventyto vandens —
palengvinimo ju '“sunkeny
artino prie ligones kuri rodos Palei krosui ant suolelio sė — Ko mano žila galvele su
bes.” Daktaras peržiurėjas Sztai ka vienas isz žymiausiu rius, kitam iszplesžta akis. In krutinėję gele kas karta dau nieko jau negirdejo. Jauniau dėjo susikuprinusi ir ražaneziu silaukė kad mano kūdikėlis,,
blynus apsidairė po kuknia ir Lietuviszku advokatu Schuyl vidurius sužeistasis iszvežtas giau o pajiegos ja apleidinejo. sias kūdikis pradėjo kabintis poteriaudama senele Ona.
mano kraujas, mano Zuzanelei
tuojaus persitikrino del ko vi kill paviete isz miesto Shenan gydyti in Kauna.
Ka daryt... reikėjo atsigult. ant lovos rėkdamas kiek galėjo. Kita kart matyt butą auksz- in bedievius pavirto. Del to!
si apsirgo. Maxas vietoje miltu doah, Pa., raszo apie “Saule”:
Norėjo daka toki isz,virti ant Ligone pravedė akis ir dirs tos ir diktos moteriszkes o da man ne laiszkelio neatraszo,
MOTERYS ISZGIALBEJO
panaudojo baltojo cimento ant '“Prisiuncziu tamistoms už
piet del vyro ir vaiku bet ne telėjo ant visu su gailesezia. Isz bar belike vien stambus kaulai, Senele apsiliejo graudžiomis
MUSZAMA NASZLE BIR
sumaiszymo blynu.
turėjo ne tiek pajiegu. Galvoje sudžiuvusiu jos lupu pasigir apvilkti susitraukusia, rauksz- aszaromis, visiems susirinku
mokesti už laikraszti “Saule”
ŽŲ TURGUJE.
■ • ■" "
sukosi, akys pritemo o kojos do: — Vyno...
ant viso meto. Turiu taipgi paleta oda, giliai indulbusios, pri siems pasidarė graudu, nejau
Farmeris Ronald Bachum, žymet kad laikrasztis “Saulė” Biržų mieste gyveno naszle painiojosi, rodos girta. Idant — Vyno nori — paantrino se temusios akys ir žili, veik balti ku ir kolitu.
25 metai adgal, užkalbino per yra vienas isz aiszkiausiu ir Dr-ne. Ji turėjo vyro palikta neparpulti, turėjo laikytis pe- nuke, atsikreipdama in Raula. plaukai o dantų ne vieno.
Ilgai nelaukus senele su vi
paczta, isz tūlo didelio sztoro geriausiai suprantamu Lietu gražu nameli ir vertėsi vienu, cziaus.
Kaulas sudrėbėjo visas. Vei Ne pergeriausiai jau senele sais atsisveikino ir iszkeliavoi
karabinu nes jo miestelyje ne viszku laikraszcziu ir malonu kitu bizneliu, o kai ir tie nusi Mažas Juliukas, kuris bovi- das susiraukė su skausmu, kak ir girdėdavo, norint su ja susi- namo. Bet ne namo ji ėjo. Jį
galėjo ji nusipirkti bet vietoje man ji skaityt ir aplaikinet. To bodo, susirado meiluži...
josi su vaikais prie lango, .pare- ta susiraukė. Isz kur czion gau szneketi tai reikėdavo pusėti ėjo už kaimo in pamiszke kur,
karabino, gavo motere. Ergelis dėl siuntinekite ji ir ant kito Namelis ir kitos pajamos lei gejas svyruojant motina pa- ti vyno, isz kur? Paskutinius nai paszukaut. Ir dabar senele palei upeli, szale vieszkelio,
užėjo tame kad Bachum para- meto, — Su pagarba, W. J. do sziai porai lengvai gyventi. szauke in savo vyriausia sesu pinigus atidavė daktarui, dau Magdutes žodžiu gerai nenu stovėjo szventas kryžius, ker
sze du laiszkus, viena savo my Krenceviczius, isz Shenandoah, Gyvenimas gal ir toliau butu te;
giau neturi. Krome jau dau girdo tik isz jos linksmo pėms ir samanomis apaugės ir
vienodai
slinkęs,
jeigu
naszle— Žiurek-gi Onuk, motina giau neduoda nes yra daug už- cziauszkejimo suprato kad toji nuo senumo in viena szona pa
limai o kita in sztora in Chica- Pa.
ga. Per klaida indejo laiszkus Acziu tamistai už atnaujini- lei nebutu nusibodęs meilužis. girta.
siskolines. Mislyse jam pasiro sznekta apie ka nors ypatingai krypės.
ne in tuos kopertus in kuriuos ma prenumeratos ir už malonus Atsibodo ir ji jin iszvare. Nasz- Vaikai nusijuokė garsei... dė karavanas, kunigas...
linksma. Del to ražaneziu kal Atsiklaupė senele ant keliu,
lele pardavė namuka ir eme Tęva jau nekarta mate girta
reikėjo indeti: Mylima aplaike žodelius del “Saules.”
Tuom kart senuke atsiklau bėt pabaigus, atsikosėjusi už apsikabino kryžiaus medi ir
laisZkeli su orderiu del karabi Reikia ir tai primyt kad ad nauju keliu jeszkoti bet, deja, bet motinos da nebuvo mate pė su vaikais prie lovos ir pra klausė:
meldėsi, karsztai meldėsi už sa
no o kompanija aplaike laiszka vokatas Krenceviczius yra ge meilužis dar nenorėjo savo po niekad... Temino ant jos aky dėjo kalbėti Litanija in Szv. — Magdute, apie ka tu, isz vo Zuzanele. Jos aszaros kaip
zicijų užleisti — jam rūpėjo ir vai ir su nusistebėjimu.
raszyta in mylima. Sztore dir ru tautiecziu ir jaunu Lietu
lauko pargryžusi, taip tratėjai, ■perlai byrėjo per jos senus,
poniute o juo labiau jos pini Bet juokas greitai nutilo ant Panele. Kalbėjo pirmutinius
bo už rasztininke mergina kuri viszku advokatu kuris atsižy
asz bepoteriaudama gerai ne raukszletus skruostus ir po.
gai ir sztai viena diena gyvuliu ju lupu. Motina užėmė baisus žodžius o vaikai atsakydavo:
kryžium ant sauso smiltynelioį
perskaitė jo laiszkeli raszyta mėjo daug savo pasidarbavimu
nugirdau ?
“melskis už mus.”
turgavieteje jis sucziupo Dr-ne kosulys, kraujas pradėjo lietis
krito.
pas mergina. Pradėjo raszineti del musu tautiecziu.
—
Apie
ka?
Apie
Žvirbliene
ir pareikalavo, kad vėl su juo isz burnos. Ant kojų negalėjo Visi dirstelėdavo ant kabanpas farmeri ir ant galo raszyczio abrozo. Tosios kuri randa kuri isz Amerikos gryžo, kaip Užkilo audra su perkūnija,
gyventu. Ji atsisakė o szis pra pastovet.
mas užsibaigė su apsivedimu.
didžiausia ponia. Visoje Paply- žaibai akis plikino, visas su
dėjo ja muszti ir pleszyti jos • Vaikai pradėjo verkti. Ant si Auszros Brome garsinga vi
Bet tas atsitikimas iszejo ant In laika paskutiniu 23 metu
nej tik apie ja viena visi ir tvėrimas drebėjo, visoks gyvis
drabužius. Gal but užsibaigia ju riksmo subėgo kaimynai. sokiu stebuklu. Rautas atsi
gero. Farmeris neaplaiike savo Amerikoje gimė net 70 poru
szneka. Asz pati jos nemaeziau kur galėjo slėpėsi. Viena sene
liūdnai abiems jeigu ne gyvu Szaltu vandeniu atgaivino klaupė...
karabino 'bet ana diena ap- kvadruku (keturi vaikai ant
Szirdyje užėjo jam kokia tai nes ne'drysau in vidų pas juos le nuo kryžiaus nesitraukė,
liu vertelgų žmonos. Moterėles Rauliene ir paguldė ant lovos.
vaiksztinejo linksmai savo 25- syk) pagal apraszyma Daktaviltis. Rodėsi jam jog stebuk ineiti bet priemenėje pastovė Meldes ir meldes, jos aszaros
Dr-ne iszgelbejo o muszeika
metines arba sidabrines sukak riszku rapartu visose dalyse
— Ne verkite — malszino lingas veidas ant abrozo nusi- jau ir girdėjau jos baisa ir nuo kaip perlai per skruostus rie
nuvijo iki vidurio -miesto.
tuves vinczevones su taja mer Amerikos.
vaikus. Asz tik paslydau ir nu- szypsojo in ji, jog akys žiurėjo jos rubu užuodžiau Ameriko- dėjo. .. o lietus vis lijo ir lijo...
gina kuri pasiliko jo pati. Ves
niszka kvapa — kaip isz ro Buvo Nedėlios rytmetis.
mięlaszirdingai ant ligones.
puoliau.
AUTOBUSO NELAIME
Magdute anksti ryta skubinosi
tuves atsibuvo mieste Weather
Pamatysite, rytoj atsikelsiu, Gryždamas Kaulas isz kasyk jaus.
SZIAULENUOSE.
in
bažnyczia iszpąžintięs ir;
Žiaunai
atsako
ant
daugelio
ford, Oklahomoje.
lų taji vakara skubino greitai — Gerai, vaikeli, kad tu man
bus man geriau. Ne verkite!
Isz
Sziaulenu
in
Tytuvėnus
žmonių klausymo: “Kas atsi
pasakei, eisiu ir asz pas ja pa- skubėdama basa; mat biski ly
važiavo autobusas. Pakeliui jis Vyriausiai mergaitei liepe namo.
tiktu jeigu staigai svietas su
siklausinet apie savo Zuzanele; nojo, perbridus upeli, takeliu,
Keli metai adgal asilelis var
pasivijo ties Kursziu kaimu ei užsimest skepeta ir bėgti prie Isz ryto paežiai truputi pasi
stotu suktis aplinkui saule?”
gerino. Bet navatna jam buvo gal ji ka nors apie ja žinos ir pagiriu, trauke linkui vieszke
du “Jack” buvo priežastim at
nanti keliu apylinkes kaimu kasyklų paszaukti tęva.
lio. Jau buvo bepraeinanti pro;
Jeigu svietas staigai sustotu
man papasakos.
radimo turtingu aukso kasyk
seniūną Juozą Tucku, isz Budu Kaulas atbėgo greitai. Užde jog ji tino kas kart daugiau.
suktis — sako tieji žinunai —
— Taigi, moeziute, eik, eik ir kryžių, staiga suszuko: — O
lų del savo dvieju ponu kalnuo
vienkiemio, 70 m. am'ž. ūkinin gė pecziuje nes buvo užgesias, Nesza del jos bonka vyno.
tai musu svietas pradėtu kristi
Pasiskolino pinigu ir nupirko... mums parėjus papasakosi kaip Vieszpątie! — ir atgal kelis
se Coeur d’Alene, Idaho, kurios
ką. Szoferis per vėlai ji paste szalta ir priėjo prie paezios.
ant saules greitumu 380 myliu
Ka daryt... Pats nieko neturė ten žmones laimingai gyvena ir žingsnius atszokp.
atnesze locnininkams apie ke
bėjo ir negalėdamas maszinos — Kas tau ?
in viena sekunda o kada patai
nevargsta taip kaip mes Lietu Abiem rankom apkabinusi
turis milijonus doleriu turto.
sulaikyti, pasuko ja in griovi. — Nieko... nieko... krutinė jo o jai reikia kanecz...
kryžių ir galva žemyn nulenku
kintu in saule tai kiltu tokia
voj.
“Jack<’ nesze visokias sun
Du pirmutiniai ratai invirto ję man pradėjo gialti bet jau Staigai apėmė ji kokis navatsi klūpojo senele Ona.
baisi eksplozija kad viskas ant
kenybes del savo locnininku N.
griovin o pati maszina parvir nustojo. Rytoj atsikelsiu. Pa nas prijautimas. Priskubino Senele skubotai apsisegė Magdute atsikvoszejus per
svieto suteszketu ant szmoteliu
žingsni. Sulaikęs kvapa pribė szviesiai žaliu sijonu, užsigobė
S. Kellog ir Phil O ’Rourke, ku
to ant szono. Važiavę keli ke matysi.
ir nepasiliktu ne gyvo sutvėri
go
prie grinezios ir dirstelėjo balta skepetaite, užsisupo dide sižegnojo, priėjo artyn ir. pa
rie nusidavė in kalnus jeszkoti
leiviai buvo lengvai sužeisti. Bet Kaulas mate ant jos akiu
mo, viskas sudegtu ant pelenu.
le vilnone juodmarge skepeta, mate kad senele sustingus .—■
giliuko. Užėjus, nakcziai, jeszTacziau nors ir pasukta ma jog jai arsziau ne kaip pati kal per langa.
—F;V.
Kas toliaus atsitiktu tai plunk
pasiėmė lazdele in ranka ir negyva.
kotojai sustojo pasilsėt ant
szina vis tiek užkliudė J. Tuc ba. Ant szvilpinezio kvapo, ant Ant lovos gulėjo jo pati ne
sna negalėtu apie tai apraszyt.
kriunedama iszejo isz vidaus.
nakties ir paleido savo asileli
ku ir ji sunkiai sužalojo; sulau veido pažino jog žvake jos gy gyva o ant stalelio dege grabNulingavo link Žvirbliu se'klynyczia.
jeszkoti gardžios žoles tarp ak
žė szonkauli ir pramusze galva. vasties jau baigiasi, jog smerSuriko nežmoniszku balsu ir czios, isz kurios per langus
menų. Kada jeszkotojai atsikė
Sužeistasis buvo nugabentas in tis aplinkui ja apsiau'bineja...
atsirėmė
in siena. Baisus grau muszdama szviete dideles lem
lė isz ryto, nerado savo asilelio
Sziluva, kur jam buvo suteikta Puolė in didele baime ir neripos szviesa. Isz vidaus girdėjo
bet greitai užėjo ant jo pedsa- Mahanojaui Isxtikimiansis Graboria* medicinos pagialba. Keleiviai masti. Pamisimo apie szeszeta dumas ir skausmas apėmė ji.
:: Gabiausias Baisamuotojas ::
si garsas sznekaneziu sodiekio. Eidami paskui pedsakius
kaltina szoferi del tos katastro vaikucziu... Ka jie pradės be Negalėjo surinkti savo misliu...
Geriausia Ambulance
Kas dabar bus, kas bus?.. Da cziu, susirinkusiu pamatyt ir
motinos, kas juos iszaugys?
fos.
surado asileli kuris akyvai tepatarnavimas saloj
apelinkejė.
Bile ko- (U
Aszaros pradėjo isz akiu bi- daugiau vargo ir kaneziu... Už pasveikint senei matyta savo
mino ant žibanęzio szmoto ak
SV kiam laike; diena ar Xfe,
kaiminka Žvirbliene.
NORI SZAULIU AIKSZTE ret ant krutinės, puolė ant jo ka?užka?...
SZI BANKA YRA NARYS |
mens. Paemia in ranka akmeni
naktį. Visada turi pil- jr
Isz vidaus, pro langa, pama
PAVERSTI KAPINĖMIS. didele sunkenybe.
(Tas
atsitikimas
buvo
1887
me

na
pasirinkimą
metaįžL
Federal Reserve System 1
persitikrino kad tai buvo dide
te ateinanezia. senuke, Žvirb
’ey liszku ir kieto medžio jį
te,
Luzernes
paviete,
apie
kuri
Nieko
nekalbėdamas
iszejo
Kaune,
Aleksoto
szauliai
ties
lis szmotas auksines rudos. Ant I I Grabu. Laidoja nu- ||
TEIPGI IR
kapinėmis turi aikszte, kurioje greitai isz grinezios. Ne ilgai raszytojas atsimena gerai.—R) liu piemenukas. Pribėgės ati-Į Federal Deposit Insurance!
mitelius pagal naujau- ||
galo rado savo gilinki ir szia- I
darė duris o kaimynas Kodys
I
šia mada ir mokslą.
||
Subatomis ir Nedeliomis yra užtruko. JSugryžo su daktaru.
dien yra milijonięreis.
ANT PARDAVIMO NAMAS
Corporation
rengiami szdkiu vakarai. Apy Grinczioje buvo grabinis ty Del vienos szeimynos, tuojaus arti paemes už pažasties prigelbejo
I
Turiu pagialbininke
h
J
moterems. Prieinamo! Ji. linkes gyventojai tais vakarais kumas pertraukiamas krioki Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 senelei inlipt per slenksti.
Stebuklinga vieta Liurdo,i ® prekei,
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
J.....
— Garbe Jėzui Kristui.
Union National Bank į
nėra labai patenkinti. Aleksoto mu ligones. Daktaras apžiurėjo Lotas 16 pėdu ploczio. Namai MahaFrancijoj,, kur tai SzvencziauDU OFISAI:
—
Per
amžių
amžius.
..
nojuje
eina
brangyn
todėl
pasinau

Kampas Main ir Centre St. į;
sia Panele pasirodė jaunai mer MAHANOY CITY;516 W. Spruce St klebonas numato szia aikszte ja, dirstelėjo ant drėgnu sienų, dokite isz progos nes da galima pirkti
—- Vos, vos atkėblinau, vai
MAHANOY CITY, PA. |
Bell Telefonas 149
ant
vaiku,
ir
nieko
nekalbėda

paversti
kapinėmis
nes
senose
už maža'preke. Kreipkitės tuojaus in
gaitei Bernadettei Soubirous, TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre«
keliai,
jau
turbut
teks
kraus

mas iszejo.
kapinėse jau anksztoka.
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.
1858 mete, vieta prie uolos kur
geli TelefflM!
„

Kas Girdėt

C. F. RĖKLAITIS

į

-- $l

SAULE” MAHANOY CITY, PA.
daugelis sužeista kada tavorinAntilopai Auginasi Ant Bonkucziu Pieno ’
is trūkis susidūrė su kitu per
sumaiszytus signolus, per gir
KŪDIKI
ta telegrafistą. Vagonai abie
t Czionais mirė Juozas Ma-į TIKEJIMISZKI PASIUTĖ MERGINA PALAIDOJO GY ju trukiu subėgo ant krūvos ir
i, — Spalis — October.
cziuta, 41 N. Meade uly., kuris LEI ŠUKELE MAISZATI VA KŪDIKI UŽ SAVO PRA užsidegė, todėl daugelis sužeis
'— Ana diena lankėsi mies
SIKALTIMĄ — SENAS
tu pasažieriu sudege ir negali
ANT LAIVO.
paliko duktere ir sunu. Taipgi
te ponas Petras Didvalis, gerai
PAPROTYS.
ma buvo ju pažinti. Artimi
mirė Juozas Pilkoms, 73 Par Spru sberg, Holandij a.,—Ant
žinomas biznierius drauge su sonage uly., palikdamas 3 dūk- tūlo laivo, kuris iszplauke isz
namai likos permainyti tuom
ponu Petru Utaru isz Girardteres, 2 sunns, 10 anuku ir 3 czionaitines pristovos, kilo ti- Resinar, Rumunija.,— Fran- laik ant ligonbucziu.
villes. Abudu prie tos progos
pro-anukius. Velionis buvo vie-1 kejimiszkas pasiutimas. Vie sita Futeshti, 18 metu mergina,
atsilankė in redyste “Saules.”
nas isz seniausiu ateiviu ežio- nas isz laivoriu apreiszke ki- susilaukė kūdiki kada jaja
Ponas Utara daugeli metu ad
naitineje aplinkinėje.
tiems savo draugams, buk ant apleido josios mylimas. Pagal
EKSPLOZIJA AMUNICIJOS
gal dirbo redakcijoj “Garso”
— Metinis iszvažiavimas tojo laivo randasi pikta dvasia, senoviszka tenaitini paprotį,
kuri tada iszeitinejo ShenandoDIRBUTVEJE UŽMUSZE
Lietuviu Moterių Draugiszkoj inkalbedamas in savo draugus, mergina užkasė savo kūdiki
15 ŽMONIŲ.
ryje.
kliub.o, kuris turėjo savo diena kad skaitytu daug biblija, kad kapuose. Tie, kurie tiki in
—■ Ana diena iszkeliavo in ant Martz Farmos buvo pasek prašzalinti ta pikta dvasia nuo tuos senoviszkus burtus, sako, London, Anglija.,— KariszGeisingerio ligonbute, Danvil-! mingas ir svetelei pasilinksmi laivo.Dalis laivoriu in ta intike- buk tai negriekas taip daryti, ka ministerija apgarsino buk
lej, poni S. Matulevicziene, 900 no szirdingai. Isz Skulkino pa jo, paliovė dirbti ir klausyt ka bet taji darba reike iszpildyti penkiolika žmonių likos už
E. Pine uly., ant gydymo.
vieto taipgi dalyvavo tame isz- pitono skaitydami tik biblija. laike pilno menulio, kada svie- muszta smarkioje eksplozijoje
bet valdžia neiszduoda vieta
—• Tarp daugelio klieriku važiavime daugelis sveteliu ir Kapitonas negalėjo ju privers- czia ant kapiniu. Szviesa me kur eksplozija atsitiko. Dau
Szitie žverelei vadinami antilopai (panaszus in stirnas),
ti prie darbo jokiu badu. Va nulio turi pultie ant kryžiaus,
Szv. Charles Boromeo semina isz kitu aplinkiniu,
gelis
darbininkių
likos
sužeista
likos suimti Nevadoje kada tu rojo keturis menesius senumo
rijoj, Overbrook, Filadelfijoj, — Franas Salers, 52 metu, das tikeljimiszku kvailiu ap- kad szeszelis atsimusztu ant
ir apdeginti.
isz
Shickshinny, likos užmusz- reiszke kapitonui kad turi kapo nekalto kūdikio.
ir patalpinti in Washington© tautiszka parka. Visos iszmoko
kurie, ana diena aplaike inžinsti isz bonkucziu ir auga puikei. Juodi pletmai ant gaivu
ėzventinimus kaipo diakonai, tas ant vietos, kuri suvažinėjo plaukti adgal in pristova nes Mergina r emdamasi ant sekeli
karukai
kasyklose
Arnone
tai auganti raguczei.
priešingai pikta dvasia pa- noviszku burtu, pasielginejo
taipgi inszventinti Albinas Nesikandys laiva. Kiti laivoriai panaszei su savo kūdikiu, ku KINISZKI BANDITAI APIvėrauckas, J. Lynch ir J. Lar Coal Co.
—■ Penkta valanda didysis
Trupinelei
kin, visi isz miesto.
PARSIDUODA 4 LOTAI. melde kapitono ant keliu kad ris buvo jai per didele siunkehy-1 PLESZINEJA KAIMUS IR
trinkta staugimas, vargszas
turi plaukti adgal in pristova, be ir negalėjo iszmaityt.
ŽUDO GYVENTOJUS.
— Iszmintis tėvo ir meile mainierys isz miego budinusi;
•—• Laisnus ant apsivedimo Kiekvienas po 50 pėdu plo- praszydami kad sugrąžytu lai Palieija iszsznipinejo nelaba
Shanghai, Kinai.,— Pabėgė motinos, užlaikys vaikus do juodas drapanas ant saves ima
iszsieme sekanczios poreles isz czio, 150 pėdu ilgio, arti Lake va adgal. Kapitonas nesutiko. darba merginos, nuėjo ant ka
si, bleszines su valgiu ant pe
miesto: Juozas Androzovich, wood Parko, prie Steitinio ke Tada keli laivoriai sudaužė piniu ir rado tonais jos kūdikio liai isz kariuomenes, kuriems rais ant visados.
jau nubodo tarnavimas, susi
23 metu, su Emilija Svirskiu- lio. Parsiduos pigiai.
(t.f. kompasą, o kitus instrumentus kapa.
— Per mokslą ir darba ties kabina: “Bukie sveika,”
tvėrė
in
kėlės kuopas ir pradė
te, 1Z metu. Juozas DereszkeviA. Romans,
inmete in mares, kas daugiau Mergina likos apkaltinta ant
žmogus ingys turtą bet per paeziulei pasako, bet nežino, ar
jo
užklupinet
ant
gyventoju,
leziuš, 27 metu, su Mare Ku- 241 S. Mill St., St, Clair, Pa, apsunkino kieravima laivo. dvieju menesiu kalėjimo.
tamsuma ir tinginavima viską ta diena pats sveikas sugrysz
deginti ir apipleszineti gyven
friauckiuite, 21 metu, 808 E.
Ant galo po keliu dienu pasi
namo.
"v,
pragaiszysi.
tojus
ir
jau
užklupo
ant
keliu
Statement
of
the
Ownership,
Mana

Jteilrpad uly.
sekė laivui sugryžti adgal in NELAIME ANT
gement, Circulation, etc. required by
Amerikoniszku misijų, isz ku
kur tikejimiszkus
the Acts of Congress of August 24, pristova
GELEŽINKELIO.
riu pasiėmė in kalnus kelis mi- Kaip Vokietija Vela Adgavo Savo Dalis
% •—« [Alvinas Juozas Lazauc- 1912, and March 3, 1933.
kvailius uždare kalėjime už suS'tradford, Anglija.,— Czio- sijonierius ir laike juos del ju
jkas, žymus loszejas futboles ir Of the “SAULE” (Sun) published kylima.
POPULATION
semi-weekly
at
Mahanoy
City,
Pa.
for
nais
nelaimėje ant geležinkelio iszpirkimo. Valdžia tyrinėja
kuris sziadien mokina futboli67,812,000
October 1, 1939.
|hi įkUiuvba. mokykloje East Or- State of Pennsylvania
PALIKO DIDELI TURTĄ likos užmuszta 28 žmones ir dalyka.
Įange, N. J., permaine savo pra County of Schuylkill
TARNAITEI UŽ JOS GERA
Before me a Notary Public in and PRIELANKUMĄ IR MEILE.
Apsakinėja Apie Savo Iszgialbejima Isz
varde nuo Lazaucko ant “Leefor the State and County aforesaid,
feon,” Pittsburgo sude. Lazauc- personally appeared W.D. Boczkowskl
Epinal, Francija.,—• “Palie
Skenstanczio Laivo
having been duly sworn accord
.įkas ;gime Mahanojuj ir yra ge who,
ku
del
Ludvikos
Sabrone
50
ing to law, deposes and says that he is
rai ezionais ’žinomas.
the Business Manager of the “Saule” tukstanezius franku ir metines
(The Sun) and that the following is,
/ AREA-’
to the best of his knowledge and algos, po du tukstanezius fran
■I ■—• Darbininkai prie New belief, a true statement of the owner
208,780'
ku ir ta visiką kas randasi
Bostono kasyklų pradėjo dirb ship, management, etc. of the afore
SQUARE
publication for the date shown in mano name kaip tai: kailinius,
ti ^Panedelije parengdami ka said
k miles X
the above caption, required by the paveikslus ir brangenybes ir
byklas del darbo ir pataisyda- Act of August 24, 1912, embodied in
section 443, Postal Laws and Regula
mi pumpas. Szitos kasyklos ne tions. printed on reverse of this form,
Buvo tai paskutinis testa
POPULATION
dirba daugeli menesiu. Morejos to wit:
88,000,000
1. That the names and addresses of mentas ponios Lanctres L’Coskasyklos pradės dirbti 9 Okto- the publisher, editor, managing editor,
tress, kuri mirė kėlės sanvaibėrio. New Bostono pradės and business managers are:
tes adgal palikdama taji turtą
W. D. Boczkowski-Co.
dirbti apie 9 Oktoberio kaip tik Publisher:
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. senai tarnaitei, kuri isztarnavo
bus užbaigimas dėti naujas Editor: F. W. Boczkowski,
pas ja daugiau kaiip 30 metu,
313 W. Mahanoy St.
pumpas.
Mahanoy City, Pa. kuri sziadien turi 69 metus.
Virszininkai unijos stengėsi Business Manager: W. D. Boczkowskl,
Ana diena senuke pardavė vis
338 W. Mahanoy St.
atidaryti Park Place kasyklas
Mahanoy City, Pa. as brangenybes, nes neturėjo
AREA \
kad apie 300 žmonių turėtu už 2. That the owners
are:
isz
ju jokios naudos, aplanky
259,000
siėmimus. Kasyklos priguli
W. D. Boczkowski,
SQUARE
k MILĖS /t
prie Delano kompanijos kuri 338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa. dama kone da tiek turto už
V. L. Boczkowski,
stengėsi parandavot taisės ka 336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. juos.
Tarnaite mylėjo savo ponia,
syklas nuo Lehigh Valles kom 3. That the known bondholders,
mortgagees, and other security hold buvo labai prilauki del jos vi
panijos.
Žemlapei parodo kaip Vokietija in laika .penkių metu
ers owning or holding 1 per cent or
more of the total amount of bonds, same, mylėjosi kaip dvi sese
adgavo vela savo dalis žemes — kaip buvo laike Kaizerio.
mortgages, or other securities are: rys, keliavo visur drauge ir
(If
there
ar
none,
so
state)
None.
Po
Svietinei Karei Alsaeija buvo atiduota Francijai; LenkiszSHENANDOAH, PA
gulėjo vienoje lovoje. Tarnai
W. D. BOCZKOWSKI, Business Mgr.
kas karidorius, Poznane ir Szležinge atiduota Lenkijai o DanSworn to and subscribed before me te pribuvo pas ja, kada užbaigė
'—■ Ponia Margarieta Eiksz- this 28th day of September 1939.
Szitie du iszgelbeti laivorei isz Angliszko laivo “Coura zigas pasiliko neprigulmingas. Dabar viskas sugražinta vėl
mokslą dažiuretojos ligoniu ir
(SEAL)
RUTH
M.
LEVINE
Vokietijai tik Alsaeija bet svietas tuju užgriebimu per Vokie
ta, 237 N. West uly., puldama
atėjo tada, kada poni susižei- geous” po iszgialbejimui apsakinėja apie nelaime ir iszgial
Notary Public
tija
nepripažysta. Vokietija taipgi užgriebė Austrija ir Czetrepais namie persiskele pa- My Commission expires May 28, 1943 do puldama nuo arklio ir nuo bejima. Ant laivo tame laike radosi apie 1,260 laivoriu ir isz
kauszi ir likos nuvežta in vieti
tos dienos buvo neperskiriamos tojo skaitliaus iszgialbeta tiktai 682. Laiva paskandino Vo- ko-Slovakija.
ne ligonbute ant gydymo.
kiszkas submarinas.
drauges lyg jos mireziai.
■ — Vaistine palieija jeszko NAUJOS MIKALDOS
Žydelka Szaude In Vokiszkus Kareivius
kokio tai iszgamos isz ShenanVokiszki Ciklistai Atlėkė Eroplanuose
KARALIENES
dorio kuris norėjo pavogti 17
PRANASZYSTES
metu Frane Taylor, isz Fowlersville, netoli Bloomsburgo
praeita Ketvergo diena bet mo
Yra tai stebėtina knvgute nes
tina merginos užbėgo tam szejoje randasi daug teisybes ir
toniszkam darbui szaudama in
jau daug atspėta kas buvo
ji isz karabino. Mergina nuvež
pranaszauta, ir toliaus tos prata in Bloomsburgo ligonbute
naszystes pildosi. Prisiuskit.fi
ant gydymo nes jos kūnas yra 25c. etempomis o gausite pei
visas apdraskytas. Mergaite paczta.
buvo surasta krūmuose artimo
W. D. BOCZKAUSKA3-CO.
je namo beveik pusnuoge su suUAHANOY CITY. PA.
risztoms rankomis.

Žinios Vietines

Isz Visu Szaliu

UŽKASĖ GYVA

EACH SVMBOt
SEPRESEHTS

10 MI11IOH MISOMS

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
j automobilius del laidotuvių, Krikf Vestuvių ir kitokiams reikalams.
Bell Telefono Numeras 78
I 820 W. Centre St. Mahanoy City

PANAIKINT
PLEISKANAS ir
SUSTIPRINKIT
PLAUKUS
Vartokit Alexander’s Castile Olive
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika.
Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
sime du sampelius. Adresavokite:

ALEXANDER’S 00.
412 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Bayle Gelblung, Lenkiszka Žydelka, likos nusprensta ant
suszaudymo už tai kad nuo stogo szaude in Vokiszkus karei
vius kada tieji užėmė Varszava. Paprastai tieji slapti szovikai, kurie prigialbedavo Lenkiszkiems kareiviams neturėjo
Vokiszki kariszki ciklis tai atlėkė ant Lerikiszko frunto kad užbaigt visiszka sunaiki jokiu mandieru bet szita Žydelkaite buvo pasirėdžius in mannimą Lenkijos. Vokiecziai naudoja tuosius ciklistus įsu maszininiais karabinais prigialbeti diera. Paveikslas likos nutrauktas slaptai ir prisiunstas in
NewYprka, ■ ____ ; -

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

-TO

Baltruviene pajuto kad ir jai] szakio arkliai,
aiszkiai pamelavo: jam galvos
Bet kad tu žinotum, duszele, ,— Lyskime pro langa!.. —
Kad isz proto iszejai,
visai neskaudėjo, tik bijojo to
Ir suvis svaiguli gavai.
ima viskas maiszytis galvoje ir — Na dėkui Dievui — tarė. kaip man skauda kairiaja ran pasiūlė Vinčiene.
nelemto tilto. Kai jau tiltas su
ka
ir
koja.
Ai,
ai,
ai!
Ir
prieblandoje
bicziules
ati’
Su
savo
vyru
nedorai
apsiėjai,
galva tiek traukia kažkur že — Bet žiūrėk, brolyti tu ma
— Tai viskas niekis bet kaip darė atsargiai langa ir kaip ka- (Ba in pataisos narna atidavei, melagiais taip daro, tai dabar
myn kad rodos puse gyvenimo no : bobų nėra.
ji tikrai in vandeni nuris. Kad
r,
-ii
u
i
m v i gryszime namo?.,.
t •••
mudvi
tęs iszszoko in gatve.
Kad relifo galėtai gauti,
atiduotu už valandėlė miego. Ji Bobų, isztikruju, nebuvo.
|
—
Tau
tai
dar
puse
bėdos,
nuris, tai dar mažas dalykas
— Dėkui Dievui, Motinėlei
Po tam gerai lėbauti.
.jau nebežiurejo kur ėjo arkliai Arkliai vieni pargryžo.
—*—
bet kai kas tatai pamatys, tai
Szvencziausiai,
kad
nors
nieks
j Bet man kas ežia dabar daryti?
Bet žmogelis likos pair tik stengėsi nugalėti snaudu Susirūpino vyrai.
Vincas Kauszakys susitarė li.
liuosuotas, dar visai apylinkei ji melagiu
— Na dabar tai jau aiszku Arkliai, turbut, pražuvo, gal nematė. Taip bijojau kad kas
su kaimynu Baltrum Griežlių — Barbyte... Barbyte... kad atsitiko nelaime — tarė kas juos ir pavogė. Oi, teks man mudviejų nepagautu belipant, Isz pataisos namo paleistas, paskelbs.
. pasilikti miestelyje o bobas isz- Bar...
Pagalvojus, pagalvojus, pa
Nusidavė in platu svietą,
eme ji murmėti.
Baltrus. — Jau, turbut, nebe- nuo Vinco! Juk jis man gyvai — tarė Baltruviene.
siunsti namo.
suko
takeliu in kaire ir priėjo
Beveik tekinos iszbego per Kur suras sau spalkaina vieta,
kaili nulups už arklius!
Pagaliau—-bupt! pati nosi gvos ir viena ir antra.
Trfcziau bobos nelabai tiko mi Barbytei in sprandą.
upeli per keletą szimtu žings
— Ka ežia dabar apie ark kažkeno kiemą in lauka. Tam
Ba rodos negalėjo gauti,
Vėl važiavo jeszkoti.
gryžti vienos. Vinčiene tuojau
II.
Jau auszo. Žmones visur kė lius galvosi, — net supykusi ta sia nakti atrodė lyg dvi szmek- Turėjo nuo velnio atsitraukti. niu nuo tilto. Insižiurejas kur
nubėgo pas Baltruviene ir pa Vyrai, iszgeria buteliuką ir lėsi ir skubėjo in darba. Abu rė Baltruviene. — Žiūrėkime los, iszejusios žmonių gąsdinti.
negilu, apsidairęs ar niekas ne
O gal tau dabar gerai,
leido gerkle:
mato, nusitaisė ir skubiai per
Kaip savo vyro netekai,
kiek paklegėja, susėdo in veži kaimynai, nuvargia, inpyke ir tiktai, kaip mudviem isz ežia Lekte leke savo baltais marsz
— Dar ka prasimanys! Ne mą ir gryžo namo. Pargryže, susisieloję, važiavo be nieko.
brido.
Gali dabar uliavpti,
iszsprukus. Juk geda sau pa kiniais per laukus.
nusileiskime!
Netrukus jau buvo Baltruos,
Barbora pykeziu nesitvėrė, Per dienas ir naktis szokti,
atsisveikino ir skubino kiek Isz ryto nuvažiavo in milici darysime visam amžiui.
— O žinai, Barbyte, sutiki vienas in savo pirkia.
atidavė
tetai nuo mamos labu
—
Tai
vis
tu
kalta.
Prasima

plūdo
Baltruviene
kiek
inmaBet
ar
ilgai
taip
isztesesi,
ja ir pranesze apie moterų din
me. Iszkirsime jiedviem szpo- Nepaprastai abu nustebo ne gima.
Ar ilgai pasiutiszkai gyventi dienu ir medų ir paprasze skie
nė kažin ka... Vyrams, mat, nydama, o toji vis ja ramino:
sa. Imkime ir važiuokime in radę dar žmonų namieje.
to.
■
—
Nesibark,
duszele.
Geriau
galėsi ?
kerszys!
Na
ir
inlindai
pati
in
III
Balyne pas Girkszlius.
Tuojau norėjo ir namo bėgt,
Baltrus mane kad žmona bus Tuo tarpu arkliai, nebodami beda ir mane paskui save in- tarkimes kaip ežia vyrams paVinčiene isz pradžių svyravo greieziausiai kur in kaimynus nei kelio, nei vežėjos, ėjo kur •tempei!
bėgt
bet teta ar iszleis toki pa
siaiszkinus.
bet pagaliau kaimynes prikal iszejusi, tacziau Vincas taip tinkami, iszklydo isz kelio ir — Tylėk! — suriko Baltru Parbėgo namo kaip žaibai.
siuntinį nepavaiszinus. Pavaibinta sutiko.
szino
ir dar pažadėjo pavėžint
viene. — Czia ne vieta bartis. Po valandėlės Griežlių pir
manyti negalėjo, kadangi na eme sukinėtis po raistus.
Vyrai, matydami savo žmo mie dar nerado arkliu.
beveik iki namu. Mat turėjo
Staiga užkliudė kelmą, veži Geriau galvokim, kas dabar kioje blykstelėjo szviesa ir pa
nas pagaliau nustojus sziau- Palaukes kokia valanda, Vin mas pakrypo ir abi bicziules daryti. Ka sakysime kai ims sigirdo drūtas Baltraus balsas:
reikalo in miestą o kelias in
sziantis nudžiugo.
(cas nuėjo pas Griežli.
miestą ėjo beveik pro Vincuko
— Rupuže!.. Tai tu man to
kaip statines, nusirito ant že czia klausinėti.
Vincukas
buvo
labai
geras
Kauszakys pakinkė savo — Ar pargryžo tavo boba? mes.
teviszkes lauka.
kius juokus krėsi!.. Asz tau!
— Žinai ka — begkime.
arklius, padėjo bobom insesti — Tai-gi nėra jos. Ar kartais Arkliai nuėjo vieni.
— Taigi ir asz manau, kad Kauszakiu irkioje girdėjosi kur pasiunst. Niekad neatsisa Kai teta apie tai užsiminė,
in vežimą ir, paduodamas žmo nesisvecziuoja pas jus?
Kad ir nevisai iszilta buvo begkime. Tiktai žiūrėk — jau monotoningi diržo plakimai. kydavo, jeigu kur ka nuneszt Vincukas labai nusiminė: taigi
reikėdavo, ir greitai suvaiksz- reiks
:
nai vadeles, eme juokauti:
jam važiuot per ta nelem
— Ne, brol — ir mano paties naktele, tacziau abi moterėles iszauszus. O czia ir rubus isz
cziodavo.
Mat,
jis
mėgdavo
nu

— Važiuokite palengvele o bobos dar nėra.
tąjį
tilta
tai kas-gi bus?
taip gardžiai miegojo, kad vi mudviejų atėmė. Atrodysime
bėgt pasisvetinet, pamatyt kas — Ne, teta, asz parbėgsiu,
mudu su Baltrum, matysite, — O arkliai ?
szitais marszkiniais kaip be
sai nekreipe in tai dėmesio.
ka
veikia o pakeliui lauku oru juk netoli, bus man daug sma
dar prisivysime judvi.
— Ir arkliu dar nėra.
Ar ilgai taip butu jiedvi isz- protes.
— Galite nesivyti: ir paezios — Kur-gi jodvi galėjo dingt? gulejusios, dievai žino, jei Vin — Tai privirei koszes!
pakvėpuot.
giau, — gynėsi Vincukas nuo
Tik szi karta kasžin kas jam važiavimo.
rasime kelia — piktai atszove — Ar tik ne in Amerika su- čiene, girta būdama, nepradė — Tylėk, duszyte. Nesibark,
buvo pasidarė. Kai mama pa Baltrienei toks Vincuko ne
Vinčiene ir supliauszkejo bo sitariusios iszdume — juokėsi jus butu per sapna rėkti:
susimildama. Dar kas iszgirs
siūlė
jam nuneszt tetai Battrie- ;noras pasivežint pasirodė keis
tagu.
Vincas.
— Vinceli, gelbėk! Smaugia! mudvi.
:
nei medaus puodynėlė o isz jos tas, nes žinojo kad vaikas laibai
— Tai kad pamokysime, tai — Gal jau bus gryžusi — ta Kaip tik tuo tarpu per ta Staiga sugirgždėjo durys.
skietą parneszt, tai susiraukė, ;myli vežintis: kai tik gali, tai
pamokysime! Atsimins visam re
• pagaliau imdamas už kepu miszka važiavo karo sanitari Abi kūmutes atsigulė dėda
pasiraivė ir atsake:
ikraustosi in vežimą ir džiau
gyvenimui — tarė Baltruviene res.
■
jos būrys. Sanitarai, iszgirde mosi mieganeziomis.
—
Kad
man
sziadien
negera,
iszvažiavusi in vieszkeli.
giasi, gavės už vadeliu palaikyt
— Jei gryžo, pasakyk ir ma rėkiant ir szaukiant pagialbos, Inejo keli vyrai baltais
galva
skauda,
gal
kas
kitas
nu

Abi buvo be galo patenkintos ■najai kad tuojau eitu namo.
ar bizunu paszmiguot.
sustojo ir eme bėgti ten, isz kur marszkiniais, su raudonais
kad surado būda atkerszyti vy — Gerai, gerai.
eitu.
kryžiais ant rankovių.
szauke.
— Kodėl nenori pasivežint?
Motina tatai labai nustebi Gausi vadele in rankas. Juk ir
rams. Abi linksmiausiai tarsz- Tacziau namieje dar nebuvo Jie rado abi moteris gulint — Ar jos nieko jums nekal
‘vi"7’
no. Ka tik mate ji linksma be- per nauja tilta dar nevaziaves
kejo ir ne nepasijuto, kaip jau Kauszakienes.
žemeje. Nuszviete jas elektri bėjo, — užklausė vienas.
begiojanti, bedžiugaujinti, ir — mėgino prikalbinet Baltriebuvo Balyneje.
Iszrukes pypke, apžiūrėjo nėmis lemputėmis, sanitarai — Nieko, ponas daktare. Vi
sztai staiga galva taip suskau ne.
Atvažiavusias
viesznias tvartus ir szio to užkandės, pastebėjo kad veidai abiem bu sa laika buvo kaip negyvos.
Žinau viena moterele su ilgu
dėjo,
jog ir dvieju, trijų kilo Bet Vincukas ne ir ne. IsztikGirkszliai pasitiko labai malo Vincas virto pogulio.
vo kruvinai iszraižyti, plaukai ■— Pažiūrėsime. Na,( kūmu
liežuviu,
metru negali nubėgt. Pažiurė ruju-gi labai norėjo važiuot,
niai. Girkszlys patsai pastate Tuo tarpu Baltrus, nesulauk iszdraikyti, rubai suglamžyti. tes, gana miegoti, — tarė dak
Kur gyvena sakyti nugaliu,
jus in vaika prityrusia akim, tik kad to tilto bijojo.
vieszniu arkliu in pastoge o jo damas
,
žmonos, pradėjo jos — Kas tamstoms yra? — už taras prie jas prie lovų. ’'
Nuo ryto lyg vakaro po miestą
aiszkiai pamate kad ežia tik — O ar negalima, teta, —
žmona, paėmusi viesznias už jeszkoti po visa kaima. Apėjo klausė.
Bet kūmutes gulėjo uždeng
laksto,
apsimetimas. Kai neturėjo lai staiga paklausė jis, — be tilto
parankiu, nusivedė in vidų.
visus kaimynus bet žmonos ne — Mhm, — sumurmėjo tiktai tum akim kaip lavonai.
Kaip arklys purvyną taszko,
ko
del to reikalo gaiszuot, tai upeli pervažiuot ?
Girkszliu seklyczia buvo pil rado.
Daktaras priėjo prie Vinčie Nežiūri paaugusio sūnelio,
Vinčiene ir nieko neatsake.
nutėlė svecziu, durnu ir degti Jau leidosi saule.
— Turbut, bus apalpusius,— nės ir eme ja tampyti už smak Kuris da nemoka poterėlio, striukai ir griežtai pasakė:
— Ar nebijai, kad gal sU— Ka ežia prasimanei. Imk griut?— paklausė Baltriene,
nes kvapo. Naujas viesznias Baltrus rimtai buvo susirū tarė sanitarai ir, paėmė abi, nu- ro:
O jau spardyt motinėlė gali,
sztai puodynėlė ir Ibegk. Kai smagiai nusijuokus. — Nebi
eme tuoj vaiszinti, kareziaja ir pinės savo žmona. “Ar kokia sinesze in vežimą. Tuo budu bi — Kelkis, moterele kelkis:
Norin ts da liežuvio apversti
iszeisi
in lauka, tai ir galva pa jok, mes nuolat važinėjam. Til
alum.
nelaime bus su ja atsitikusi ar cziules pakliuvo in karo perri- Moterele ne pirsztu nepaju
negali.
liaus skaudėją.
dino.
szamaji punktą.
tas tvirtas, kaip akmeninis. O
— Bet kur tamistu vyrai? — kas? Eisiu dar pas Vinca.”
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