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Moteres Jau Nesedi KARDINOLAS
“LENCIUGINIAI
Namie
LAISZKAI”
MUNDELEIN MIRE
SURASTAS LOVOJE NEGY JAIGU ATLAIKYSITE VIE
VAS; VALDYTOJAS MILI NA ISZ TOKIU LAISZKU,
TAI SUDEGINKITE.
JONO KATALIKU; BUVO
PIRMIAUSIA LIETU
Washington, D. C., — Sztai
VIU PARAPIJOJ.

SUBADĖ MOTERE
PEILIU
SUBADĖ SU MĖSINIU PEI
KIU SAVO PACZIULE KURI
VĖLIAUS MIRE LI|
GONBUTEJE.

-------Milwaukee, Wis. — Magda
lena Marciniec, 30 metu mote
re, mirė ligoributeje nuo žaiduliu padarytu jai per jos vyra,
matyt isz didelio pavydumo.
Priežastis buvo tokia: Pas
juos gyveno keli vyrai ant burdo del kuriu kildavo szeimyliiszki barnei labai tankei. Ka
da karta jos vyras patemino
artimus ryszius tarpe vieno isz
burdingieriu ir jo moteres. Nuo
tos dienos pradėjo jeszkoti vi
sokiu priekabiu, kurios tankei
davede prie musztyniu ir bar
niu. Vėliaus barnei ir nesupra
timai kilo ant augszcziausio
laipsnio. Karta Subatoje, die
noje pedes, kada tai vyras isz
rupesties už daug iszgere ramy
bes, nuejas in kuknia pagriebė
ilga mėsini peili, szoko netikė
tai ant moteres ir dure kelis
kartus peiliu jai in krutinę.
Likos paszaukta palicija ku
ri nuvežė sužeista motere in ligonbute kur mirė ant rytojaus.
[Vyras likos uždarytas kalėji
me o burdingierei taipgi aresztavoti kaipo Budintojai.
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NEMYLĖJO JI TIK JO
PINIGUS.

Brooklyn, N. Y. — Sudžia
perskyrė ryszi moterystes An
tano Sobotka ir jo Onutės, kuri
ji pamėtė kelis menesius adgal. Antanas apsipacziavo szeszis menesius adgal, dirbo plie
no fabrike ir buvo paczedus
žmogelis bet jo paeziule mažai
rūpinosi juom ir vietoje sėdėt
namie, kaip visos geros gaspadineles, tai zulino po miestą su
draugėms bet kada Antanukas
ketino parneszti pede tai taja
diena sėdėjo namie o kada gau
davo pinigus in savo nagus tai
Vela dui! jeszkodama visokiu
linksmybių su draugais.
Antanas mane kad jo jauna
paeziule in laika apsimalszys ir
gaus daugiau proto bet kur tau,
apsiriko nebagelis. Nepagialbejo praszymai ir maldavimai.
.Onute tik jo pinigus mylėjo o
ne ji ir nenorėjo būti jo pati
kaip privalo būti. Ant galo pa
eziule susipažino su kokiu tai
Franu Zelezniu ir su juom iszleke in platu svietą. Sudžia pa
sigailėjo gero vyro ir davė jam
persiskyrimą nuo tosios mote
res.

NAMAS SUDRASKYTAS SU
.DINAMITU, 12 SUŽEISTI.

Bleakley, Nev. — Per eksplo
zija dinamito, artimoje szanteje, likos suardyta namas kuria
me radosi daugelis darbininku
isz kuriu dvylika likos sudras
kyti per eksplozija. Buvo tai
darbininkai prie akmendauŽes prie kurios dirbo.
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Jau senas priežodis netinka
sziadien kad “moterių vieta
yra prie pecziaus.” Sziadien
Angliszkos merginos prigialbsti savo tėvynei visame kaip:
ant deszines randasi Elspeth
Ironside, generolo duktė, kuri
varo tėvo automobiliu o aktorka Elzbieta Allen daro arbata
del Angliszku kareiviu kad
juos sudrutin’t ju darbuose.
MOTINA SURISZO MAZGU
MOTERYSTES SAVO
DUKTERE.

San Louis, Mo. — Ana diena
likos suriszti mazgu moterystes
Bert Tierney su pana Rose
Templeton, kuri tai mazga suriszo ne vyras tiktai nuotakos
motina.
Ponia Katre Templeton pas
kutiniuose rinkimuose likos
iszrinkta ant dinsto magistrato
o toji vinezevone buvo jos pir
mutine.
AUKSAS ISZ KANADOS
PLAUKIA IN AMERIKA.

Washington, D. C. — In lai
ka vienos sanvaites Kanada
prisiuntė in Suv. Valstijas auk
so vertes 80 miljonu doleriu.
Isz kitu sklypu prisiunsta auk
so ant 36 milijonu doleriu ver
tes, isz Anglijos 27 milijonus o
isz Japonijos beveik szeszis mi
lijonus doleriu. — Matyt, užrubežinei sklypai bijosi kares ir
siunezia auksa in Amerika kad
ji apsaugoti.
PAMĖTĖ SAVO VYRA KAD
BUVO JAI PER GERAS.

Albany, N. Y. — Ralph Whit
ting, pagal pripažinimą liudi
ninku kaipo vienas isz geriau
siu vyru, szioje apielinkeje, aplaike ana diena persiskyrimą
nuo savo pacziules su kuria bu
vo pagyvenęs tik keturesdeszimts dienu.
Whitting liudijo kad nežino
isz kokios priežasties jo mote
re ji apleido o gal del to kad
“buvau jai per geras,” kaip
paeziule pati prisipažino laike
teismo.
Ar-gi kas girdėjo kad sziam
dvideszimtam szimt-metyj mo
tere pamestu savo vyra kad ta
sai butu jai per geras. O gal
buvo jai per geras. O gal buvo
per didelis lepsze todėl moterei
nusibodo gyventi su juom?

vela pasklydo po sklypą “LenChicago, Ill. — Panedelio ry ciuginei Laiszkai” kaip tai
ta, kada kardinolas G. Munde laike kares žmones aplaikinelein neatsikele jo paprastoj va jo. Badai pirmutini laiszka
landoj, tarnai nuėjo pažiūrėt parasze kokis tai aficierius isz
kokia tame priežastis ir baisei Francijos ir ipzsiunte savo
nusistebėjo kada rado kardino pažystamiems. Tas, kuris aplą negyva. Mirė jisai szirdies laikys laiszka ir neparaszys
liga turėdamas 68 metus.
kitu ir siuns savo draugams ar
Kardinolas gyveno prie 'Szv. ba pažystamiems, tai aplaikys
Marijos seminarijos kuria pa didele bausme ir negiliuki, taip
state kasztu milijono doleriu. raszo tie laiszkai.
Gimė jisai Szv. Nikalojaus pa Sztai kaip skamba tokis
rapijoj, New Yorke, vargin laiszkas:
giausioje dalyje miesto. Pasili “Giliukis Tau:—Szitas laisz
ko kunigu turėdamas 23 metus kas buvo man prisiunsta, o asz
amžiaus, būdamas paskirtu in tau ji teipgi siuneziu. Padaryk
Lietuviszka parpija Williams- keturias kopijas szito laiszko
burge, Brooklyne. Kardinolas, ir siunskie savo prieteliams ar
būdamas dar'bszcziu kunigu, li pažystamiems, bet tie, kurie
kos inszventintas ant arkivys pertrauks iszita lenciūgą, ap
kupo 1915 mete. Mete 1924 pa laikys daug vargo ir negiliusiliko kardinolu.
kio, nes tie laiszkai turi apeiti
Laidotuves atsibuvo Petny- keturis sykius aplinkui svietą.
czioje su didėlėms iszkilmems Per tuos laiszkus jau aplaike
ant kuriu dalyvavo daugelis dideli gilinki, kaip tai Mrs. B.
bažnytiniu pralotu ir civiliszku gavo $5,000; Mrs. G. gavo
ypatų.
$1,000 in laika keturiu valandų
Badai mirusis kardinolas bu o Mrs. H. kuri perlauže szita
vo prieszininkas ateiviu, kaip lenciūgą neteko visko ka turė
kur uždrausdamas net laikyti jo.”
pamokslus svetim-žemiszkoje Ir kaip tasai kvailys galėjo
kalboje.
pažinti taisės moteres būda
Nemažai nuliūdo popiežius mas apkasiuosia Francijoj?
iszgirdes apie mirti kardinolo Yra tai darbas lengvatikiu,
nes su jo mirezia dabar pasili kurie neduoda ramybes sau ir
ko tik 57 kardinolai isz kuriu savo artimlui, siuneziant tokius
31 yra Italai o 26 svetim-sza- laiszkus po svietą. Aplanky
liai. Dabar yra vieta Amerikoj dami toki kvaila laiszka, mes
del dvieju kardinolu, vienas in kite in pecziu.
vieta mirusio kardinolo Hayes
isz New Yoiko. Badai popie PORELE SURASTA NUŽUžius suszauks kardinolus apie
DINTA KRŪMUOSE —
Gruodžio menesije in Ryma iszABUDU BUVO VEDE.
rinkti naujus kardinolus in vie Trenton, N. J.,— Du vyrai
ta mirusiu.
eidami keliu, surado du lavo
Kardinolas Mundelein buvo nus artimoje kelio, kurie buvo
valdytojum apie milijono Ka Katre Warner, 36 metu motere
taliku Chicagos diecezijoj, pa
ir prie jos szono gulėjo teipgi
state daug mokyklų, seminari
negyvas josios kaimynas Franjų ir prieglaudų ir buvo mylė
as Kasper, 28 metu amžialus
tas per visus kurie turėjo ko
Motere paliko vyra ir du vai
kius susineszimus su juom, ar
kus, abudu buvo gerais kaimy
ba radosi jo draugijoj.
nais. Kasper’is teipgi paliko
motere ir maža sūneli. Ta die
na kaimynas pasiūlė savo kai69 ANGLEKASIAI ŽUVO
minka nuvežti in miestą ir jie
BAISIOJE EKSPLOZIJOJ.
jau daugiau nesugryžo namo.
Meksiko Miestas.,— Baisioje Palicija tyrinėje kas buvo
eksplozijoj gazo artimoje mies tuom žudintojum.
telio Palau, Coahuila redyboj,
žuvo net 69 anglekasiai o 68 su MIRĖ ISZ BAIMES KAD JO
žeisti. Matyti, kad gazas pri
. PATI MIRS.
sirinko tūloje vietoje ir likos
Grand Rapids, Mich. — Ig
uždegtas per viena isz angle- notas Siemion, 57 metu, gyve
kasiu. Kasyklos buvo dirba nantis keliolika myliu nuo cziomos per angle'kasius ant koope- nais, užsiimdamas maža f armurativiszko plano.
ke, ana diena staigai mirė szir
STRAIKAS
STIKLO
DIRBTUVĖJE.

Pittsburgh, Pa., —* Daugiau
kaip septyni frakstaneziai dar
bininku stiklo fabrike Crystal
City Plant, sustojo dirbti, spirdami geresnio mokesezio ir ge
resniu darbininkiszku sanlygu. Yra tai viena isz didesniu
stiklo fabriku szioje apylinkė
je .i... I..

dies liga, kada jam praneszta
per telefoną buk jo pati nega
les iszgyvent kėlės dienas, kuri
randasi ligonbuteje. Jis taip
tuom persiėmė kad krito negy
vas. Bet buvo tai klaidingas daneszimas nes motere ketino už
keliu dienu sugryžti namo. Mo
terei nepraneszta da kad jos
vyras yra mires. Kas davė jam
telefoną tai lyg sziai dienai neisz tyrinėta.
—

METE TORIELKA IN
PACZIA, LIKOS
UŽ TAI NUSZAUTAS

Selinsgrove, Md. — Kada
motere, Grace Johnson, apleidinejo savo vyra, kraustydamasi pas savo motina kėlės my
lės tolumo, nes su savo vyru ne
galėjo ilgiaus gyventi, tasai ant
atsisveikinimo pavieszino ja su
torielkoms kurias pradėjo in ja
mėtyt. Motere geisdama save
apsiginti, paleido in ji du szuvius isz kuriu paskutinis ji pa
taikė in plauczius nuo ko tuoj
mirė.
VYRAS 16 O PATI 15 METU,
NUVESTI PER TĘVA PAS
PALICIJA.

Philadelphia. — Greitai už
sibaigė linksmybe 16 metu vy
ro ir jo 15 metu pacziules kurie
pabėgo ir likos suriszti mazgu
moterystes. Izabele Grosscup
dingo isz namu Nedelioje kaipo
ir ta paezia diena dingo isz na
mu Raymondas Carson. Kada
jaunavedžei sugryžo namo ti
kėdamiesi palaiminimo tėvu tai
vietoje juos priimti ir pavieszinti tai tėvas jaunikio abudu
nuvede ant palicijos. Jaunave
džei parode laisnus kad juos
suriszo mazgu moterystes ko
kis tai skvajeris mieste Elkton,
Md. Tėvai dabar stengėsi atriszti taji kvailystes mazga.
TURĖJO PRIJAUTIMĄ PRISIARTINANCZIOS MIR
TIES; KRITO NEGYVAS.

Degolia, Calif. — “Turėjau
dangiszka prijautimą ir regė
jimą kad mane nesze pulkas
aniuolu in dangų, giedodami
puikias dainas ir asz su jais
draugia dainavau ir geidžiau
kad tasai puikus regėjimas iszsipildytu.”
Taip kalbėjo laike pamokslo
past oris Rev. G. D. Weinberger
o kada užbaigė kalbejas tuos
žodžius, staigai krito ant pamokslinyczios be gyvasties. Parapijonai apsimalszine užgie
dojo kunigui jo mylima gies
me: “Prie 'tavęs artinuos, o
Dieve” ir isznesze kuna isz
bažnyczios.
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51 METAS

ISZ EUROPINES KARES
i
RYJA SEILE ANT FRANCUZAI
BOMBARDUOJA
LIETUVOS
VOKIECZIUS
GAL NEUŽILGIO HITLER
IS SU RUSIJA UŽGRIEBS
VOKIECZEI STENGĖSI DA
VISA BALTIJA — LENKAI
RYTI TAIKA; LENKIJA AT
SUTVĖRĖ SAVO VALDŽIA
GIS IR BUS DRŪTESNE;
FRANCIJOJ — SMIGLIRYDZ APSZAUKTAS SZE- LENKAI DA VIS MUSZASI.
SZKU UŽ APLEIDIMA SA
Sarr. — Ant czionaitinio
VO KAREIVIU.

London, Anglija.,— Su dide
liu pasisziauszimu Hitler’is
užėmė Varszava, rodos, kad tai
pats Napoleonas atjojo in mies
tą. Ka turėjo daryti gyventojai
kaip ji pasveikint su bagnietais
prie szono.
Dabar Rusija iszskete savo
me'sz'kines letenas ant užgriebi
mo Estonijos ir jau paszauke
Latvijos ministeri kad daryti
taika, o Latvija seks paskui sa
vo kaiminka. Latvija turi
1,950,000 gyventoju su 25,395
ketur-kamipiniu myliu žemes.
Lietuva turi 2,553,000 gyvento
ju su 21,489 ketur-kampiniu
myliu ir bus treczias Baltikinis
sklypas, kuri ketina apžioti
Rusiszka meszka ateitoje.
Tokiu badu Rusija valdys apie 500 myliu Baltiko pakraszti, nuo Prusu iki Leningrado
per Finlandija ir iki Rnmuniszko rubežiaus, o gal ir Bul
garija.
Lenkai jau sutvėrė savo naiu>ja valdžia Francijoj, kuria val
dys Vladislovas Raczkevicz.
Tukstancziai Lenku tveria
nauja armija po naujais vadais
nes visi apszauke dideliu szeszku buvusi Smigli-Rydz, kuris
pabėgo, palikias savo kareivius
be vado, palikes juos in rankas
Vokiecziu.
Suv. Valstijos apreiszke kad
nepripažysta užgriebimą Len
kijos per Vokietija, nes Lenkiszka ministeri grofa Potocki
užlaikys Washingtone, kaipo
perdetini Lenkijos.
Lietuviszki delegatai jau iszvažiavo in Rusija ant posėdžio
su Stalinu padaryti isziokia to
kia sutaiką. Tasai posedys
yra laikomas Kremline, kur su
važiavo daugelis visokiu pa
siuntiniu.

franto Francuzai bombarduoja
Vokiszkas pozicijas neduodami
Vokiecziams pasilsio bet ir Vo
kieczei pavieszina kartais su
szvilpanezia kulka Francuzus.
Yra tai tik arzinimas vieni ki
tu bet da prie dideliu musziu
nepriėjo.
Dabar Francuzai turi 3,500,000 kareiviu ant Vakarinio
franto o apie 1,000,000 ant Ma
ginėto franto o apie tiek girriose Lorraine ir Vosges o liku
sieji randasi užpakalije.
LENKIJA BUS DRŪTESNE
ATEITYJE.

New York. — Jonas Kepura,
dainininkas, kuris atplaukė
ana diena isz Europos sako buk
jis buvo Paryžiuje kada kare
prasidėjo ir ka jisai girdėjo
priesz iszplaukima tai spėjama
kad Lenkai nepasiduos, tveria
naujus pulkus ir valdžia ir ke
tina darbuotis pakol atgaus ve
la savo tėvynė isz Vokiecziu.
LENKAI VIS UŽKLUPINEJA ANT VOKIECZIU.

Varszava, Lenkija.
Daugeliose vietose Lenkai da vis
užklupineja ant Vokiecziu ant
Rusiszko ir Vokiszko rubežiu.
Lenkai yra pasislepia kalnuo
se ir girnose ir kur tik pamato
koki frica ar maskolių tai ji
szauna.
TURKAI NEUŽGANADINTI
ISZ RUSIJOS IR VOi
KIETUOS.

Moskva. — Turku ministerei
da vis randasi Moskvoje ant
posėdžio su Stalinu. Mat Tur
kai
nėra užganadinti isz pasiuSESUTES 90 IR 86 METU
linimu per Rusija ir Vokietija
PALAIDOTOS DRAUGE.
kas kiszasi pristovu ir kitokiu
Easton, Pa. i—1 Dvi sesutes,
sklypeliu žemes. Todėl Turkija
viena 90 o kita 86 metu amžiaus
kerszina kad atsimes nuo Vo
likos palaidotos ta paezia diena
kiecziu ir Rusijos ir prigialbes
ir ant tu paežiu kapiniu. Buvo TUKSTANCZIAI KAREIVIU
AllijentamS.
tai Sarah ir Morta Jarett ku
SAUGOJA PANAMOS
rios mirė nuo uždegimo plauKANALA.
HITLERIS ATVAŽIAVO j
cziu. Viena gyveno czionais o
Washington. — Tukstancziai
IN LENKIJA.
j
kita Ocean City, N. J.
kareiviu ir daugybe eroplanu Berlinas. — Hitleris atvažia
apsaugineja Panamos kanala vo Ketverge in Varszava apim
netikėtu užklupimu per ne ti Lerikiszka sostapyle po tam
Paskutines Žinutes nuo
vidonus. Tasai kanalas sutrum greitai apleido kad parengti
Philadelphia. — Motere var pina kelione in kitus sklypus ir prakalba per reidio apreiszdu Lewis Phillips, 38 metu, pul priguli prie Suv. Vals'tiju.
kent svietui kad jis geidžia padama elevatoriaus szafte Wakaju ant svieto ir atsakyti
VOKIECZIAI
UŽGRIEBĖ
namekerio sztore taip smarkei
Chamberlain’ui kad jis nenori
LIETUVIU LAIVA.
puolė kad nupjauta jai galva.
kares. Mat Anglikai su Prancū
Jos duktė ir elevatoriaus vary Kaunas. —■ Isz Skanoer, zais prižadėjo vesti taja kare
tojas net apalpo isz susijudini Szvedijos daneszam buk Vo pakol suplieks visiszkai Vokie-,
kiecziu patrulinis laivas sulai ežius ir padaryti amžina pakamo.
Shamokin, Pa. — Nelaimėje kė Lietuviu laiva “įmauta”, ju arba pakol Hitleris atsisa
susidūrime dvieju automobiliu kuris gabena anglis in Anglija. kys nuo valdymo Vokietijos, j
likos užmuszti Clement Schuyl- Vokiecziai nusivarė Lietuvisz
tis ir Sol Martz o trys kiti vy ka laiva in Vokietijos uosta. — Kožna minuta Bulgarija
rukai sužeisti. Automobilius Vokieczei pasigavo laiva Szve- siunezia in visas dalis svieto
po 40 svaru tabako. .
apsivertė po tam užsidegė, ,
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gingo jaunikaiezio, sunaus ar
timo ūkininko, su kuriuom
draugia užaugo.
Mergina žino gana gerai ir
supranta ikad tieji isztvirkia’
ponulei, subankrutusieji Euro-!
piszki aristokratai, pageidauja
tiktai jos milijonus o ne ja. To
ki gengruoti aristokratai tai
kaip vilkai tykoja ant Amerikoniszku milijonierku kad aplaikyti ju turtus ir gyventi isz
ju pinigu, patys nedirbdami
nieko, tiktai užtrucina orą ant
szio svieto ir buna be jokios
naudos del visuomenes.
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tos, ties duriu viduriu mažas raukszlet-a veidą.
langelis, su lenta užstumiamas, — Dabar nors ramiai galėsiu
per kuri kartais temija kalėji numirti sulaukusi savo bran
mo sargas, ka “aresztantas” gaus sūnelio,- prie kurio atilsės
veikia. Gulėt ir sėdėt padaryti mano galva ir szirdis.
Labai tankei atsitinka kad
“narai” isz nelygiu gumbuotu Abudu vargo, dirbo, vaka
žmones eina pas daktara ir me
lentų, po “narais” drėgna že- rais užkandę sausos duonos
luoja kokia liga serga o dakta
me, apkreikta meszlais, matytį kąsneli atsiguldavo ant kietu
ras pagal ligonio pripažinimą
niekados neszluojama — nors! lentgaliu, apdraikytu^ sziaupradeda ji gydyt. Ar-gi tokis
asla ir “narai” kasdien mazgo dais.
daktaras yra kaltas už mirti li
Atėjo ruduo, su rudeniu ir
jami.
gonio jeigu jis numirtu?
Sztai subarszkejo raktai, su szalcziai. Keturiene neturėjo
’Tasai klausymas yra dabar
*•5- - ifGiĮg./3
girgždėjo spyna, sužvangėjo nei- duonos, nei drabužio, nei
svarstomas Frakcijoj kur tęsę
sztanga, sustenėjo zovieskai, guolio. Eiti pas ūkininkus prasi teismas daktaro Lemann ku
atsidarė durys ir tarpduryje szyti nedryso nes bijojo kad jie
ris likos aresztavotas už prisi
stovėdamas sargas praszneko: neatsisakytu nuo kaucijos.
dėjimą prie mirties kokios tai
, — Žmogeli, ka tu sau misli- Vargas, kanczios ir asžaros li
moteres Bourdon.
Kada banditas Hitleris už
iji?! pats vidurys sumos o. tu ko vargszams, ant galo Ketu
Motere atėjo ant rodos pas
klupo ant Lenkijos su pagial-i
net nepoteriauji; ar n-e Katali riene susirgo ir ėjo blogyn. An
daktara kuris peržiurėjas mo ba savo tavorszczio Staino, sudrius, matydamas bloga moti
kas?
tore persitikrino buk ji neužil- pjaustydami ja ant szmotu,
— Asz Katalikas! — atsake nos padėjimą, jai papraszius
gio pasiliks motina. Motina už kalbėjo kad tai jiems užteks.
Bijodama kad Vokietija su Rusija ir kitais kaimynais n eužkluptu ant jos, Rumunija
kalinys
— bet kam ir už ka parvedė kunigą, kad prirengtu
sigynė kad yra neszczia saky Bet godulyste niekad ne yra
po nužudymui ministerio Armando Calinescu, kuris buvo didelis prieszininkas Hitlerio,
in amžina kelione. Atėjus kuni
man poteriauti?
dama jog yranaszle per keturis prisotinta!
iszszaude szimtus prieszininku kad tik užlaikyti pakaju su savo kaimynais. Ant kaireses pa
gui, raudojo vargsze:
—
Kam
poteriauti?
o
kad
metus. Daktaras negalėdamas Sziadien prie sudraskymo
veikslo matome George Argesanu, nauja ministeri, kuris yra daugiau prielankus VokieDievas padėtu laimingai iszeiti — Ar jau mane Dievas ap
motere pėrtikrint kad ji jam Lenkijos su pagialba Stalino
cziams.
leido ?! Už ka man tos kan
isz tos lindynes!..
stacziai meluoja, pradėjo ja gy
isz užpakalio, pasijuto daugiau
:— Asz bėgti visai nemisliju. czios? Kodėl mane kankina?
dyt ant putmenio.
ant pajiegu ir sziadien atvirai
TIRONU
NAGUOSE
SHENANDOAH. PA
— Kain bėgti; kad Dįevąs Gelbėkit, kas in Dieva intikit!
Kada daktaras dare operaci kalba kad Rumunija, Latvija ir
Asz trys dienos kaip nieko ne
duos ir taip iszeisi.
ja, vietoje putmenio, pamate
t
Po
ilgai
ligai
mirė
gerai
Lietuva eis paskui Lenkija.
'■
W
_f* »» Kaip tik veyerseliams pradė — Bene mane Dievas laiko? valgius, gelia mano sąnarius
kad jo pirmutinis tvirtinimas
Jeigu tįems smakams pasi 17 UŽMUSZTI GELEŽINKE žinomas del daugelio Jonas jus czirszketi, Szteimu kaime Del Dievo asz galeeziau eiti ant lentų gulint, man szalta!
buvo teisingas, turėjo greitai seks tasai užmanymas tai Ven
Szukeviczius (Shuck) apie tre- supyszkejo tvoros, sugirgždėjo kur asz noriu. Del iszejimo tai Kunigėlis suramino, liepė
LIO NELAIMĖJE.
padaryti Cesariszka operacija
czia vai., Seredos ryta, namie
grai, Jugoslavija ir Bulgarija
tankiau poteriauti ir apsisukęs
ant moteres ir atvesti ant svie eis paskui juos. Juk ir “broliu Cordoba, Argentina.,— Sep ant 116 N. Chestnut uly. Velio durys, subildėjo žeme, su- asz turecziau pono praszyti
iszejo.
to septynių menesiu kūdiki — kui” Mussolinui priguli szmo- tyniolika žmonių likos užmiuisz- nis per daugeli metu dirbo Ar czerszkejo ginklai, suezevera- idant iszleistum.
kūdikis pasiliko gyvu bet mo telis tojo “pajaus” nes jeigu ti, 49 sužeisti baisioje nelaimė mour kompanijoj o vėliaus tu vo Maskoliszka kalba. Isz visos — Oi žmogeli, bene asz isz Andrius matydamas kad mo
Pamazgines subėgo zemskiai, savo valios laikau, kad man pa tinai darosi vis blogiau, pa
tere turėjo paaukaut savo gy
neaplaikytu tai da pradėtu rė je a nt geležinkelio, kada trū rėjo ta pati užsiėmimą su Aba žandarai, policijantai, sznipai, liepta, tai asz ir laikau, szeip kvietė daktara. Daktaras pavastį.
kauti ir tavorszczei Stalinas ir kis susidūrė su tavoriniu tru ttoir kompanija. Buvo jis ma
I žiurėjas in serganczia, tik peVienas isz profesorių isz dak- Hitleris turėtu su juom daug kiu einantis isz Šaltos. Neku- lonaus budo žmogus, mylėtas szmekeriai, isz viso apie trisde- nelaikycziau, kad ne tarnystal
cziais patraukė, rankom mos
szimts
žmonių,
pas
Andriu
Keir
duonos
kąsnis.
tariszko universiteto pripažino bėdos. x
rie vagonai pradėjo degti, to per visus kurie su juom susipa
telėjo ir suriko:
tura jeszkoti Lietuviszku kny — Ar Dievo tau paliepta?
sude buk motere, užslėpdama
dėl sunku buvo gialbeti sužeis žino ir prigulėjo prie Szv. Jur
gų ir laikraszcziu ir suimti ji: — Ne, žandaru, policijos, — Patys žudotes ir einate
savo tikra padėjimą, privedė X Katras sziadien turi koki ge tus isz degesilu’.
gio Lietuviszkos parpijos. Pa mat vienas zemskis mate An valdžios; tai jie tave uždare ir dar pagelbos reikalauti! Czia
daktara prie padarymo klaidos' ra prieteli tai turi ji paguodoti
liko dideliam nuliudime paczia
visa aptieka ant jos gali su
laiko o ne asz.
nuo ko motere mirė. — Kas ta bet sunku surasti toki prieteli PAKUTAVOJANTI DVASIA Katre, dvi dukteres Mare, kuri driu belipinant Lietuviszkus
atsiszaukimus. Zemskis davė — Tai-gi mat, žandarai, poli krauti, nieko negelbės; paklo
me kaltas?
.
kuris yra kaip brangus žem PRIE KELIO, ŽMOGELIS randasi kelionėje namo isz Ita žinia policijai, kuri ir atbėgo cija ir valdžia laiko o tu liepi ki! minksztai, užklokit sziltai,
LIKOS APIPLESZTAS.
lijos ir Oktavija Brunei!, isz
eziugas kuri sunku ingyti. Tan
Dievo praszyti kad paleistu, kad norite jos sveikatos sulauk
Tūlas sudžia isz lowos sudo, kei prietelis buna tik padirbtas Raudautz, Rumunija.,— Ėjo Mahant, Mass., viena sunu dak aresztuoti vaikina. Sugrėbė vi
ti.
sas knygas ir popieras, paėmė lyg Dievas už tai ka kaltas?
Irvin Kreisler, apreiszke jog ■kaipo ir žemeziugas o tokiu sau plentu gyventojas artimo tara Benjamina isz Media, Pa.,
— Poteriauk, poteriauk žmo — Neturim, ponuli, ji penkta
ateityje, girtas žmogus, atves randasi daugybe. Toki pasiro kaimelio isz jomarko apie sep kaipo du brolius, Mikola mies pati Andriu ir iszvažiavo. Ke
geli,
be Dievo nei plaukas nuo diena kaip nieko nevalgius.
turiene szurpuliai pereme, ant
tas priėsz ji, bus fotografuotas. do nevos prietelei tiktai kada tinta valanda vakare. Prisi te ir Kazimiera, kuris gyvena
galo ji apalpo ir nežinojo kas galvos nenukristu, be jo mes Sausos duonos neprarija o ka
Kada tokis girtas žmogus isžsi- žmogus turi laime, kada ju ne artindamas prie mažos girai Chicage ir viena anūkėli. Lai
dėjosi: tik kada atsibudo, tai nei pasijudinti negaletumem, geresnio nupirkti pinigu netu
pagirioš tai toji fotografija reikalaujame tai jie mus myli tes, likos užkluptas per du ban dotuves atsibus Petnyczios ry
poteriauk, dabar auka bažny- rime.
jam bus padovanota ant at bet kada žmogus papuola in ditus, kurie pareikalavo nuo jo ta su bažnytinėms apeigoms. pamate, kad viskas iszversta,
— Tai ka asz, kad jus netu
iszmetyta o brangiausiojo sū czioj daroma — ir taip bambė
minties idant pats matytu kaip varga tai tavęs nepažysta. Ka pinigus kerszindami nužudini- Laidotuvėms užsiėmė grabo- nelio — maitintojo nėra. Bobos damas uždare duris, užrakino, rit. O kas man užmokės?
jis iszrode būdamas girtu.
da žmogui isztikiamas prietelis mu. Žmogelis fiuirejo prie sa rius Juozas Valiukeviczius.
pradėjo pasakoti kad jos sūne uždėjo sztanga ir eidamas to — Ponuli! ir puolė in kojas
Ana Subata palicija surinko daugiausia butu reikalingas ta ves apie 300 guldenu, kuriuos
lis žvangąs geležiniuose pan- lyn kalbėjo savo ‘ ‘Teve musu. ’ ’ Andrius bet daktaras pasipur
nemaža būreli tokiu girtuokliu da nuo mus szalinasi kuotoliau- banditai atėmė nuo jo ir da
Girardville, Pa. — Pana Ona cziuose kalėjime. Tai girdėda Andrius szimtais misliu ap tęs iszbego. Apsiverke Andrius
kuriems davė prieglauda o ant sia. Todėl bukime saugeis isz- skaudžei apmusze. Apipleszia Stoczkeliute ana diena sugryžo ma vargsze vėl apalpo.
spręstas nuliūdęs žiurėjo in karcziomis aszaromis, o senuke
rytojaus davė jiems ju paveiks rinkime musu prieteliu nes kai žmogeli, pririszo prie medžio ir prie savo užsiėmimo in Filadel Ta diena buvo Petrinių atlai sklyputi mėlyno dangaus o jo motina tik poteriavo.
lus. Nekurie net apsiveike ka po netikras žemeziugas, žmo pabėgo. Nakties laike važiavo fija Municipal Ligonbuteje kur dai. Žmonių ėjo ir važiavo in lupos sznabždejo:
Sztai subarszkejo ratai ties
da paregėjo savo paveikslus ir gus gali juos iszrinkti.
pro ta vieta keli vežimai. Žmo pildo dinsta dažiuretojos ligo Pamazgine dideles daugybes. — Vieszpatie, delko Tu leidi langu, iszsiverte isz vežimo
prisiege daugiau nepasigerti
gelis pradėjo szaukti ipagialbos niu—norses. Onute svecziavosi Visais keliais bėgiojo isz piktu savo sutvėrimui nekaltai kan- trys raudonsiuliai, inpuole in
ateityje.
kambari ir liepe eiti sesti An
Amerike turime visokiu pra kad ji paliuosuotu, bet kada pas savo tėvelius Vincus Stocz- mo paraudonavus policija, sku kyti Tavo sutvėrimą?..
Reikėtų užvesti toki būda ir monių bet mažai randasi Lietu- važiuojenti iszgirdo riksmą, kelius ant W. Ogden uly., kur to, gramdė ir tasze persenusius
driui
in vežimą. Andrius dar
*
*
*
kituose miestuose o gal gir viszku kurios apsiima apdary- persigando ir nuvažiavo to turėjo pasilsi nuo savo sunkaus gluosnius, prie kuriu buvo pri
Treczias menuo baigiasi kaip norėjo geriau apsirengti ir su
tuoklei atprastu nuo gerymo. mu senu knygų. Daugeli kartu linus manydami kad tai kokia užsiėmimo palengvindama so lipinti Lietuviszki a'tsiszaukiAndrius kalėjime sėdi. Motina motina atsisveikinti, bet žan
žmones geistu duoti apdaryti pakutavojanti dvasia randasi pulius del sergancziu.
m'ai: kalavijai tik szvytavo, beverkdama net akis iszverke. darai užriko skubinti, insodino
kaip žalcziai, žibėdami atakai- Žandaru virszininkas pasakė in vežimą, du isz szaliu skver
Norints Hitleris su Stalinu savo senas knygas bet nežino po medžiu. Po keliu valandų
Tamaqua,
Pa.
—
Lietuviu
toj. Žmones tik ir sznekejo apie kad kol pareis nusprendimas, nus prisėdo, treczias prieszais
isždraske Lenkija bet toji vela in kur jas siunsti. Sztai jums vėliaus ėjo pro ten kokis tai
Moterių
Draugiszkas
Kliubas
popieras, “buntą”, lipintoja, gali iszeiti veik metai ir be už atsisėdo ir iszbildejo.
ketina atsigaivint Franci jo j. praneszam kad mes apdarome drąsesnis žmogus, kuris užtiko
laike
savo
mėnesini
susirinki

kuris tapo suimtas ir daugiaus statymo pinigais ar turtu nega Nuveže vargsza Andriu in
Prezidentas jau likos iszrink- visokias senas knygas o ypatin ūkininką ir ji atriszo. Pramą
Elks
svetainėje,
Utarninko
nieko ta diena nebuvo girdėt li jo paleisti. Labiausiai moti kalėjimą, ten perskaitė nu
tas tuom-ilaikiniai nes senas gai senas maldaknyges. Pri- neszta apie tai palicijai, kuri
vakara,
ant
kurio
buvo
renka

sznekant.
nai szirdi spaude kad pinigu sprendimą apie iszvijima ant
prezidentas Moscickis pabėgo siunskite in musu redyste o vėliaus suėmė pleszikus, kurie
— Oi, tu Dieve, Dieve! Kur neturėjo o toki žmogų sunku trijų metu in Rusija ir neužilpalikes savo padonus ant Die- bus jums apdarytos kaip nau buvo isz artimo kaimo bernai. ma naujos virszininkes. Prie
tos
progos
moterėles
pasilinks

...į
asz dabar padėsiu galvele se buvo rasti, kuris galėtu turtą gio ji iszvare “etapu.”
jos isz ko busite užganadinti.
yo apglobos.
Pinigus pas juos surasta ir su
grąžytą apiplesztam žmogui. mino loszimu kazyriu ir gar natvėje netekus savo duonpel- užstatyti, nes nelengva patikti Kaip su geležinėmis replė
Anglikai su Prancūzais skel
džia vakariene kuria pagami nelio — aimanavo Keturiene: ant poros szirntu rubliu, kuriu mis suspaudė skausmai skaubia buk nepasiduos ir pamokys —1 Antra kare kasztuoje
no moterėles ir pavieszino sa iszpleszo kaip szunes man vai reikalavo už paleidima žanda dama Keturienes szirdi ir tolei
Fricus “prpto” ir sziadien da del reidio kompanijoms po 10
vo svoezias puikei. Ateinantis keli, nei atsisveikinti nebuvo ru virszininkas. Tik po ilgo bė ji verkė, tol trankėsi, kol neap
ATSAKIMAI
smarkiau paširengineja ant ve doleriu kas miliutą, nes žinios
dimo kares ne kaip Tsz pradžių. kokias reidio turi skelbti su Porias J. L., isz Worcester, susirinkimaš atsibus Denglerio kada. — Ir vėl pradėjo ji rau giojimo ir praszymo, atsirado alpo. Ūkininkai like liuosi nuo
svetainėje, Frackvilleje, No-I doti.
du ūkininkai, kurie apsiėmė už kaucijos atidavė, pataline,
Gal ateinantis galėjimas atsi laiko ju apgarsinimus per
Mass. — Jokios istorijos nuo vemberio 14 diena ir taji tai va — Tai kam lipina popieras,
statyti kaucija už Andriu, bet vargszei ligonei minksztai pa
bus tarp flotu ant mariu o tada reidio.
tamistos neaplaikeme. Gaila kara bus balsavimas ant nauju
gerai jiems už tai — sznekejo bijodami, kad Andrius neisz- klojo, sziltai ja užklojo bet
prasidės tikra velneva.
kad dingo. Butu naudinga su virszininkiu.
bobos.
begtu pareikalavo kad Ketu vargsze to viso jau nejautė ir
Ar Suvienytos Valstijos ap
naudoti. Gal tamista ja vela
— Ar jis tau prie kaktos li riene visa savo lobi atnesztu ir po keliu dienu nukeliavo in
sisaugos nuo tos kares tai tik
paraszytum.
kapus.
ateitis parodys.
C. F. RĖKLAITIS pino — verkė Keturiene.— Kas padėtu in ūkininku kietis. szaltus
Andrius
tik po trijų menesiu
— J. Z. isz Wilkes-Barre, Pa. Mahanojaus Isztikimiaucis Graboria, czia blogo, kaip man mislijant, Vargszes nedaug buvo lobio,
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ka vaikelis prie tu sengluosniu vos dvieji patalai, szeszios pa- iszgirdo apie motinos smerti ir
Tula mergaite aplaikė kelio
Geriausia Ambulance
da nebuvo iszduota.
ten kokia popiera prilipino; duszkos, szioki toki skarmalai, dideliai nulindo.
lika milijonu doleriu po mirpatarnavimas e a i o j
apelinkeje.
Bile ko- CX,
ana, kitu visos pirkių sienos keletas pasenusiu padargu; Kai pasibaigė isztremimo
cziai savo dėdės, turtingo plankiam laike; diena ar
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Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
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kelias, kuri turime apsirinkti j veda ji toliau nuo Karaliaus sitiko su jo laiveliu nes nepa-Į sakiau, savo paeziule myli iki
eina in tiesia nuo salų. Atsi-' szalies.
žinstamojo laivo nosis palietėj ausu ir dar stiprinus. Jiedu jau
minkite 'taippat apie pavojus, Apie du kartu jau Petras ma- ji ir padare ilga, matoma plet- ilgoka laika iszgyveno ir dar
apie kuriuos mums pranesze.” ne sumainyti kelia ir keliauti ma ant szviesaus aukso.
nepersiskyre ir nesimusze iki
'“Pavojai drąsaus žmogaus tiesiog in gražiaja szali “Bet “Iszrodo neperlabai gražiai szio paskutinio atsitikimo.
įDidžiojo Karaliaus pasiuntinys ateis ir ves jus. ’ ’
szirdi kelia o ne slegia — atsa-' ne — tarė jis pats sau — dau-1-—tarė pats sau vaikas — bet į Aiszkus dalykas kad be burPenki vaikucziai baltai apsi “Ar negalima nei aplankyti ke Petras su puikybe. Bet ka giau bus man garbes atlikti dvi | ant-salos gausiu kuo užtaisyti dingieriu sunku sziais laikais
rėdė žaidė sode ant juriu kran tu salų pakeliui? — užklausė asz czia ant tuszczio leisiu lai- keliones; isztikruju Karalius tai.”
jpragyventi. Ir szita laiminga
to. Buvo glaži vakaros diena. vienas vaikas.
ka. Asz busiu toje tolimoje sza- stebėsis isz mano drąsumo ir Staiga pakilo baisiausias ve- porele, kaip pridera geriems
Saulele skaiseziai .szviete. Jū “Geriau to nedaryti — atsa lyje greicziau, kaip jus. Asz duos man didesne užmokesni, jas. Bangos daužėsi, kaip pa- žmoniems, laiko viena burdinres mėlynavo. Lelijos ir rožes ke nepažinstamasis. — Jus ga lauksiu jus.”
kaip tiems, kurie atlieka savo szelusios. Ju didumas lygus gieriu. Tai dalykas labai paskleidė savo kvapsnis in visas lite pasilikti tenai vergais. Jus Taip kalbėdamas; jis pastū kelione tiesiog in Jo szali.
kalnams. Vietomis jos sukosi in | prastas, bet ir ne visai: ta motenai
savo
rubu
balpuses. Lengvas pietvakariu ve- suterszite
%
mėjo savo laiveli in jura, in ji Bravo! Petrą! — suriko kasjrata. Petro mažas laivelis me terele labai myli savo burdin
jalis nesziojo mirtų kvapa vi tuma, ir auksas ant jus mažu inszoko ir su paskutiniu skam- ne kas isz laivo, kuris buvo isz tomas tai augsztyn tai žemyn; gieriu. Tai vėl paprastas daly
Ohajui priesz kėlės dienas,
sur aplinkui. Paukszteliai link lotu surūdys. Eikite, skubėkite, Į bancziu juoku ir rankos savo i užpakalio visiszkai arti jo.
tai sukinėjamas viešnios in vi- kas, bet dar ne viskas. Moteres
smai cziulbejo žaliuose kru mano vaikeliai, in Didžiojo Ka draugams mojimu, jis leidosi Petras atsigryžo nustebės, sas puses. Petras nusigando'. vyras ir žino ir mato, kad jo Net kelis vyrus norėjo apsukt
vienas,
raliaus szali. Tenai viskas yra tiesiog prie Netikros Laimes Mato, keliais sieksniais nuo jo Jam rodėsi kad jo mažas laive pacziuKe burdingieriu myli. Ir
piuose.
Buvo tai kokis saliuninkas,
Vaikai bėgiojo ir szen ir ten džiaugsmas, grožybe ir meile Salų.
mažojo luotelio, dideli laiva, lis bus apgalėtas ir paskandy- neviskas. Jisai, tas vyras, labai
Bet
pasirodė "žmogelis ne kas.
(skindami rausvas geranijas ir amžinai. Jis pats jus tenai Genestalis seke jo pavyzdi. kuriame yra viena tiktai žmo tas. Jau lauke, kada apsiputo myli burdingieriu, kad jis jo
Keli davadni vyrai,
malonias beganijos vainikams lauks ir apvainikuos jus už Nurana svyravo kelias valan gus. Laivas buvo' puikiai isz- jus jura paims ji in >savo glebi. paeziuke myli — ar jau su
Jo pažystami geri,
pinti. Vaikai gaudėsi pavėsyje drąsą aukso vainiku, o jeigu dėlės — manste palaukti ir pa auksuotas. Jei Petras butu ge Tada jis atsiminė kad Kara prantat kame dalykas? Bet ir
Naejo iszgert po stiklą alaus,
ant takeliu ir žaliuojaneziu žo jus drąsiai kariausite su juriu matyti, ka kiti darys. Jis buvo riau prisižiurejas, jis butu ma liaus pasiuntinys buvo pasakęs dar ne viskas.
Kad
būti po darbui lengvinus,
lelių. Greitai jiep ailso bezaiz- pleszikais, duos in jus rankas bailus ir visuomet viską atidė tes, kad tas paauksavimas tik szauktis pavojuje pagelbos to Ko paeziuke nori, visko gau
Iszgere po aluezio po tris
idami ir susisėdo po augsztu pergales palmas. ’ ’
liojo.
tai nuduoda auksa, o nėra gry Karaliaus. Jis susiėmė rankas na. Ko burdingierius nori, ir-gi
stiklus, >
akacijos medžiu. Czia pradėjo “Ar tai yra ant juros ir ple“Asz einu in miestą — tarė nas auksas isz kurio buvo lai ir balsiai szauke sau pagelbos. visko gauna, bet nebūkite stor
Ir pasakė visi gana bus,
kitas kito klausinėti koki žaidi- szikai ? — užklausė vienas vai su pasiryžimu Irenejus. — Tu, veliai, kuriuose Karalius vai Tuojaus pasirodė gražus vai žieviai : asz czionais kalbu apie
Vienas
isz ju 5 dolerius padavė,
kas baimingai.
pia ims toliau.
mažas Mykolai, eisi su manim. kams padovanojo. Laivas buvo kutis baltuose rūbuose, su ersz- platoniszka meile, arba kaip Žmogelis mane kad tai szposas,
“Taip, — bet Karalius neda Bandysiva kelionėje laikytis papuosztas puikiomis spalvo kecziu vainiku ant galvos, su mes sakome, krikszczioniszka
Vienas vienoki, kitas kitoki,
Nes mato kad bus nekas, ,
lei®
kad jie pražudytu, jeigu savo laiveliuose vienas szale mis nupiesztais paukszcziais ir sužeistomis rankomis ir kojo meile. Paeziuke burdingieriu ir
p kitas da kitoki sumanymą pa
“‘Na, kodėl neduodi daugiaus,
davinėjo; ir taip jiems bego lai tiktai drąsiai kariausite ir Jo antro. ’ ’
gėlėmis. Bures buvo' ne grynai mis. (Szviesos spinduliai ėjo isz pamyluoja o vyras žiuri ir tyli. Juk asz tau penkis daviau!
kas. Vienas sumanymas jiems pagelbos praszysite. Nenusi Jis paėmė savo draugo ranka baltos bet szviesiai raudonos. jo szirdies. Jo veidas buvo ma Bet dar ne viskas: vyras savo
Duokie greieziau, laukti
rodėsi perdaug kudikiszkas, minkite — pridūrė padrasinda- ir atsikreipė nuo juros. Jis nu Nebuvo kryžiaus ant stiebu.
loniausias ir pilniausias meilu paeziuke taip myli, kad jisai
negaliu,
antras labai alsinantis, treczias mas nes bailiu vaikas pabalo ir ėjo tiktai kelius žingsniu link Pats žmogus dėvėjo isztepta mo. Jis atsistojo prie irklo ir, pyksta, — jei burdingierius,
Turiu eiti namo, laiko ne
nepaprastai lėtas ir Lt. Tuo eme drebėti. — Jus pleszikus miesto, kaip sztai Nurana pa- snuki. Jo akys szviete nuožmu valdydamas laiveli kairiaja kaip czia jums pasakius, 'sveti
turiu.”
svarstymu taip jie buvo persi pažinsite nes ju laivai yra juo szoko prie jo ir paėmė jo antra ir apgaulingumu o jo balsas, ranka, jis isztiese pirmyn savo moteriauja, vadinasi, jeigu paKada likos gerai prispirtas,
ėmė kad nei nepastebejo kaip di, tankiausia labai purvini; ju ranka.
nors jis ji rūpinosi minksztyti, tiesiąją ranka in bangas ir jos bueziuoja kito vyro moteri.
O isz vyru ne vienas nebuvo
netoli ju atsirado kokis nepa- bures nebaltos, kaip sniegas,
tuojaus nurimo.
“Asz eisiu su tavim, taippat buvo asztrus-sziurksztus.
girtas, o
Bet ir dar ne viskas. — Ana
žinstamas žmogus. Jis buvo neszvieczia kryžius nuo stiebu — tarė jis. Bet, Irenejau, ar Kokiu budu žinai mano var “Mano vaikeli, — tarė Jis,
diena
burdingierius
ir
porele
Pakasė
galva,
ant
virszaus
taippat baltai apsirėdęs ir auk virszaus; jie patys yra blogame manai, kad galėsime aplankyti dą— užklausė Petras — ir kur kuomet baisus vejas atsimainė
nuvažiavo in Lietuviszka užei
nuėjo,
siniu diržu apsijuosęs, Jo vei upe ir bjauriai atrodo.
in szVelnuti vejali ir bangos ga. Užeigos savininke ir-gi mo Ba neves czion penkis neturėjo,
tas salas, vien tiktai pamatyti keliauji ? ’ ’
das szviete taip, kad rodos jis “Ar bus ir audros ant ju kaip jos atrodo?”
“Asz dažnai matydavau ta maloniai glaudėsi prie laivelio teris ir dar, vadinasi, ne .szpet- Atnesze ir žmogui atidavė,
ros?
”
—
vėl
užklausė
mažas
nesenai kalbėjosi ant szvento‘'‘Ne — atsake tvirtai Irene ve seniau — atsake žmogus — — laikykis kelio, kuri paro na — reiszkia, alaus stiklą isz- Bet nežinau ar už alų už
jo kalno su Dievu. Kada jis ėjo, vaikutis.
jus. — Jeigu manai taip visa žaidžiant sode ir ant juros džiau. Kreipkis szalin nuo klai geres gali ja ir pabueziuot ir
mokėjo,
jo rankos sudėtos buvo ant “O, taip; bet Karalius neleis laika svyruoti ir nori sekti ki kranto; dabar maeziau kaip pa- džiojimo, kuri tavo iszkrypusi
Ba
spjaudydami
iszejo.
pamyluot.
krutinės; visas oras aplinkui jums žūti, jeigu pasitikėsite tus, neik su mumis, tu tiktai liuosavai savo luotą ir leidaisi szirdis apsirinko. Darbuokis,
Dabar jau galima baigti bet Bet jeigu vienas sukezius
prisipildė gardžiausiu kvepėji Juo ir szauksites Jo pagelbos atimsi Mykolui drąsą. ’ ’
link salos. Asz nekarta tavęs kad pasiektum ta szali, kuri
atsiranda,
dar ne viskas. Burdingierius
mu; gi kad jis kalbėjo, jo žo pavojuje. Žiūrėkite kad jus lai Nurana seke, vienok, paskui tykojau.”
yra taip graži, kad nei akis ne
Tuojaus
ir
ant
geresniu pa
džiai taip szvelniai ausyse veliai butu aprūpinti kas reika juos in miestą, bet dažnai atsi “O asz niekad tavęs nema- matė, nei ausis negirdejo, nei geria, vyras užmoka o paeziule
leidžia įganda,
skambėjo kad rodos girdėjai linga ant juros. Asz jums duo sukęs žiurėjo, isztempes akis, cziau — atsake Petras su nepa in szirdi žmogaus neinejo, ko linksma ir meili. Viskas gerai
Kad
visi
saliuninkai
suka,
siu knygas ir kortas. Iszmoki- kad matytu Genetalio ir Petro sitikėjimu. — Ar esi vienas isz kia garbe ir laime tavęs tenai bet burdingierius pasisodina
gražiausia muzika.
Nuo žmonių lupa.
užeigos savininke ant keliu ir
‘ ‘Mano vaikeliai — tarė jis, te jas gerai. Jus rasite jose nu laivelius, kurie buvo jau labai Karaliaus .pasiuntiniu ? ’ ’
laukia. ’ ’
Turi
būti
teisingas .saliuninkas,
bueziuoja o paeziule raukosi ir
ineidamas in tarpa vaiku — rodymus in kur kreipti savo toli ir rodėsi lyg juros pauksz“Ne, ne asz — atsake žmo Ir meiliai paglostęs vaiko
O ir kožnas grosernikas,
atvirai pyksta. Vyras ir-gi ne
asz atnesziau jums žinia nuo laivelius. Ant galo, Karalius cziai.
gus, pusiau pasziepdamas. — garbiniuota galvele, Jis iszny- kelmas: jeigu paeziule pyksta Ba suktybe .biznio ne.
Karaliaus tos szalies, kuri yra nori kad pirmiau jus nueitumė Kelias in miestą buvo status Asz pats esu karalius. Žiūrėk ko auksines szviesos debesyje.*
padarysim,
tai jis negali juoktis — pyksta
toli už vandenyno. Eikite su te in miestą anapus sodo ir su- ir nelygus. Nurana manste apie — pridūrė jis iszsitraukdamas
“Isztikruju — tarė Petras,
ir
vyras ir pradeda keiksnoti, Kaip Žydo bites isznyksim.
manim prie pat juriu, asz isz- sijeszkotumete tenai neturteli tai, kaip ežia 'bus, kaip reikes isz po savo drabužio blizganti užsimąstęs — manau kad asz
serganti, visu apleista vaikuti. gryžti ir lipti augsztyn ir tai, vainiką netikro aukso ir pa turiu mesti Garbes Sala szalin ypatingai kai jo paeziuke Žinote kad žmogus sunkei
aiszkinsiu jums viską.”
užpelni,
keiksnoja ir spjaudo. Galu ga
Vaikai pakilo ir ėjo paskui Ji atsineszkite in savo luotą gal but, su naszta. Jis vis da dirbtu brangakmeniu — tai ir keliauti tiesiog in gražiaja
Maitina
szeimynele
isz pūslėto
le viskas baigiasi dramatiszji tylėdami. Jis iszvede juos per ant juros. Karalius nori kad svyravo. Per pus isz baimes, mano vainikas.”
szali.”
(Toliausbus.
delno,
kai.
sodo vartus 'ant auksiniu smil- jus nebutumete pilni savymei- per pus isz noro patikti Kara Petra apjakino padirbtas
Tai
turime
darbininko
gailėtis,
Vyras paima nuo stalo spiri
cziu. Visi vaikai suriko isz nuo les, kad jus atmintumėte ir rū liui jis ėjo su Ireneju iki mies blizgėjimas, bet tame paeziame
O ne begediszkai isz jo
tines pusiau nugerta bonka,
stabos: ant gražiu gilios mėly pintumėtės tais, kurie kenezia to vartų.
laike pajuto savyje baisa, per
naudotis.
iszkelia augszcziau savo galvos
nosios juros bangu jie iszvydo ir yra nuliude. O dabar, likite
spėjanti neklausyti kitokio ka
ir kiek drūtas trenkia in stala Jeigu kas užsigėręs pinigus
beszokinejanczius penkis ma sveiki, mano vaikeliai; mausty
raliaus,
kaip
tiktai
To,
kuris
meto,
Kaip Petras pradėjo kelione
ir sykiu balsiai pareiszlkia:
žus aukso luotelius, turinezius kite apie Karalių, kuri pamaty
prisiuntė laivelius ir kviete pas
in Garbes Sala.
— Tu žalty, tu begedi, ka-gi Fundina del kožno katra
Viskas buvo gerai pakol burszirdies panaszuma. Būrys bu site jo gražioje szalyje, kuri
save
atkeliauti.
pamato,
Petras pradėjo kelione links
tu czia darai? Nupirkau tau
dingierius pamylėjo kita.
vo baltos kaip sniegas, stiebai yra toli nuo ežia. Kelias nėra
“Ar buvai kada nors ant
Tai
saliuninkas
turi
sulaikyti,
mai,
su
lengva
szirdimi.
Jam
sztora o tu mano paezios nemy
su mažu kryželiu ant virszaus. taip labai tolimas o troszkimas
Garbes Salos, — užklausė jis
Kad eitu namo grąžei prasayti,,
buvo nepaprastai malonu: jo
Na vyrueziai, Lietuviu tau li ir gana, tu velnio vaike...
Prie kiekvieno luotelio buvo Ji matyti pagreitins jus kelio
žmogaus
(mat, žingeidumas
laivelis ant mėlynosios juros
—P. Biznius reikia teisingai varytį,
toje yra meiles — ir pasakysiu, Ir viskas.
pritvirtinta krysztolo lempele, ne. Visi vargai pasirodys leng
pradėjo
jame
vėl
imti
virszu).
Jeigu norite gera pasivedima,
gilumos siūbavo žemyn ir aug
anot nauju žodžiu iszradeju,
kurios szviesa szviete lyg vi. Sudiev!”
— Ir ar gali man paaiszkinti,
turėti.'Urną
sztyn, auksas blizgėjo prie me
“taurios meiles.” Taip, tuojau
žvaigždutes szaltoje naktyje.
Szviesus debesys apsiautė ne- nulio szviesos o ramus vejalis kaip ji atrodo ? Ar verta kryp patys galesite man pritarti, jei
Tenaitinei biznierei vieni
Karaliaus pasiuntinys papa pažinstamaji ir jis palengva
ti
isz
.kelio
ir
rizikuoti
ja
ma

kitiems netiki,
nesze greitai jo laiveli tolyn ir
gu tik norėsite. Ir nereikes
sakojo, kad tie luoteliai yra nyko isz akiu. Vaikai negalėjo
tyti?
NAUJA MALDA-KNYGA:
Papratę vieni kitus peikti,.
tolyn. Kartais jis manste, kur
jums, poetai, kalbėti apie
prisiunsti Karaliaus jiems.
pasakyti kaip ir kur jis nuėjo. dabar yra jo draugai; ir grau “Ar asz 'buvau tenai? — nu Francuzu, Iszpanu ir kitu tau “Jėzus
Kožnas save stato teisingu,
Del kožno žmogaus prietelingu,
“Žiūrėk in toli — tarė jis, ro Jie atsiriszo laivelius ir isz- dinosi kad taip skubiai iszke- sijuokė žmogus. — Asz pats tu meiles. Nereikes tycziotis isz
Mano
Pagelba
trauke
ant
kranto.
O ka, nori greitai pinigu ingyti,
dydamas sala, kuria vos galėjo
liavo, nekiek neapsvarstes Ka esiu tos salos valdytojas. Mažai savo tautos, kaip jus sakote,
“Jie permaži — tarė vyres raliaus pasiuntinio perspėji kas ant salos apleido mano tar szaltumo. Da dabar galiu vi Gyvenimo, Vakare
Tai reikia visaip bizni varyti) .
pastebėti del didelio tolumo,
nis
vaikas,
Genestalis.
—
Juose
Ir apsukt žmogų mėginti; b
kur rodėsi tiekiasi dangus su
mu.
nyste. O ar verta iszkrypti isz siems musu tautos sziuo žvilgs
Bet tai negražu, i>di.
žeme —* tenai guli Garbes Sza- negali tilpti antras vaikas.”
Toliau jam vienam pasidarė kelio kad pamaczius, tai spręsk niu žemintojams drąsiai pasa ir Mirties Valandoje”
“
O
je
—
tarė
antras,
vardu
Žmones
dažino pamažu,
lis. Kas jos jeszkos, pritirs la
'—t—
nuobodu. Dienos bego. Jis jau pats. Asz sakau kad verta. Bet, kyti: Nežinote, gerbiamieji,
Yra tai vardas Naujos
Ir greitai apsigarsina,
bai daug pavoju. Jus nepriva Nurana — jie yra netvirti. Asz buvo toli nuo kranto. Negalėjo gal but, tau trūksta drąsos kur meiles jeszkot... Ir taip
abejoju
ar
atsilaikys
priesz
au

Malda-knyges
KrikszczionVienas
kita nuo to gina,
lote keliauti tenai. Jus luoteliai
jau inžiureti daugiau nei me priesz busianczius pavojus.” toliaus.
Kuris suka,
nuo tos keliones labai daug nu dras ir bankas ant juros.”
džiu, nei sodo. ’ ’
“Isztikruju — atsake Pet Tai-gi, broliaį ir sesers, da ims Katalikams, su maldo“
Gerai
viskas
—
tarė
Pet

mis
ir
pamokinimais
ant
visu
Centus
nuo žmonių lupa, ■ ■
kentėtu; .susigadintu ju gražu
Jis stebėjosi. Kelios dienos ras, iszdidžiai, del savo užgau bar galite skaityti ir gėrėtis. O
Sunkei iszknaibytus,
mas ir pritemtu ju szviesumas. ras — .asz tuojaus važiuoju, bet jau praėjo o joki prieszai da ne tos puikybes
niekas negali dalykas czionais ne paprastas, metu ir kiekvienam reikalui
asz
nei
nebandysiu
antro
paim

priderinta
su
giesmėmis.
Turtingu
nuo to nebus,
Tenai, taippat, yra Turtu, Kle
pasirodė. Jokios audros da ne pavadinti manes bailiu. Jei vi bet, kaip virszuj pasakyta, isz
Tai ir bus gana,
jonių, Nyktancziu Smagumu, ti in luotą. Asz manau keliau pakilo. Kelione buvo rami ir sa sunkybe yra tiktai pavojuo gyvo iszluptas ir jums patiek
ti
ant
Garbes
Salos.
Paragavęs
592
Pus.,
Labai
Dideles
Bulves jau pagamintos,
Paleistuvyscziu ir kitokios sa
lengva. Jis buvo jau taip toli, se, tai nesibijau. Sala pasiek tas.
Litaros,
teip
kad
visai
Ant stalo pastatytos,
los. O tai tos, tai yra Netikros tenai visu smagumu, koki yra, kad nemate kranto kuri paliko. siu.”
Vadinasi, gyvena viena po
keliausiu
in
Karaliaus
Szali.
’
’
nereike
akuloriu.
Grą

Laimes Salos. Daug laivu susi
Jis net pasiilgo kokiu nors
“‘Gerai — atsake neva kara rele,, vyras ir moteris, Chicage.
Kiek galėsiu,
“Puiki mintis — pritarė Ge prietikiu o jie vis da neatėjo.
žais
apdarais.
Preke
kūlė, kurie bandė jas pasiekti.
lius — asz turiu rūpintis savo Viskas tvarkoje — czia, žino
Repetuosiu.
tiktai $2.00.
Bet toli — taip toli, kad jus nestalis — ir asz turiu sumany Jis apsidairė, ar nepamatys reikalais. Pramatau, kad tavo ma, nieko naujo. Sutinku. Bet
negalite isz czia matyti — yra mą pamatyti nekurias isz tu sa kur nors Genestalio bet niekur ypatoje turėsiu pasiszventusi nežinote kame dalykas. Matai,
ANT PARDAVIMO NAMAS
Labai paranki knyga del
szalis to Didžiojo Karaliaus, lų, bet Įtiktai pakeliui, taip, jus jo negalėjo regeti. Jis eme spė pavaidini. Veliju tau geriausio vyras myli savo paeziule tikra
kurio pasiuntinys asz esiu. Jei Suprantate, tiktai pakeliui.” ti, kaip toli da gali būti iki sa pasisekimo ir pagelbėsiu tau Lietuviszka meile — ot, kame tu kurie turi silpnas akis, Del vienos szeimynos, tuojaus atti
bažnyczios, po No. 533
apsirinksite keliauti in ta szali
“Bet — tarė Irenejus, vai lai ir ar gales jie nuo tenai pa tavo pasistengimuose iszlipti dalykas, bet da ne viskas to nes beveik nereikia akuloriu Lietuviszkos
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.;
ii’ tame isztversite iki galui, Jis kutis gražaus ir ramaus veido matyti gražaja Karaliaus szali. ant salos. Iki pasimatymo. Lik kios meiles, sakau visiems, ki skaitant szia knyga.
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Mahanojuj’e eina brangyn todėl pasinau
pasiuns savo pasiuntinius, ku — pasiuntinys pasakė aiszkiai, Jis pažiurėjas in juros lapa sveikas.”
tose tautose vargiai rastum.
dokite isz progos nes da galima pirkti
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
rie gelbes jus sunkiuose jus rei ko Karalius nori, kad darytu (mapa) ir pamate kad kiekvie “Lik sveikas — tarė Petras,
O dabar pasakysiu kodėl, tai MAHANOY CITY, PA., U.S.A. už maža preke. Kreipkite^ tųpjpuą,Ų».
kaluose. Kas daugiau, Jis pats me. Ir žiūrėkite abt juriu lapo, na mylia areziau Garbes Salos sustodamas prisižiūrėti, kas at- patys sutiksite. Vyras, kaip
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

| LAUKIAMASIS DANGUS |

Lietuviszka
Meile
■______ —

r< SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

v

Gynėsi diedukas nenorįs
kios dovanos isz anūko ir tiek.
Bet Juozelis nenorėjo irgi nu<
sileisti diedukui: jis būtinai tu-*
— Subatoje pripuola Szv.
ri diedukui ka nors nupirkti.
Graži — oi, kokia graži die
P. Marijos Ražancavos.
Diedukas, matydamas anuka
duko pypke!
taip užsispyrusi, sušimanste.
Mažas Juozelis glosto ja savo
—i Laike koronerio tyrinė
Erne
galvoti, ka ežia dabar jam
rankutėm ir džiaugiasi: “Gliajimo Panedelio vėkara, džiure
isz anūko praszyti. Kiek pa
zi”. Pypkes kandiklis žibaniszrado Viktoriu Szerkszni 19 I
mąstęs nusiszypsbjo ir įtarė:
czio juodo kaulo — tokio szvelmetu nekaltu už sužeidimą mir
— Na, kad jau taip įnori ka
naus. Riestas ilgas kaklas isztinai dvieju metu Ramonuko
nors
man nupirkti tai I nupirk
pintas isz lankscziu odos dirže
Šelvi, kuris vėliaus mire Lo
pypke; jau ta. senoji vispi nusi
liu. O pypkes galvele 1 Kažin, ar
cust Mountain ligonbuteje, bet
varius.
kur rastum tokia pypkes gal
tuž bausme atėmė jam varimo
Juozelis iszvažiavo žadėda
vele. Gražiai iszdažineta, ke
laisnus ant viso meto.
mas
diedukui Ibutinai gražia
turkampe, iszkyla barzdele, ji
pypke prisiunsti. 'Tokia gražia,
i rudai nudažyta ir kaip veidro
—• Nedėlios vasara, kada
kaip ta senoji kad pirma buvo.
dis blizga. Bet visu gražiausia'
Jonas Kasparen, 52 metu, nuo
Diedukas sėdi ant suolo,
tai pypkes kepuraite. Ji tik-Į
229 E. South uly., ėjo skersai
cziulpia
savo pypke ir mausto.
riausio plieno ir 'spindi kaip
kėlia ant E. Centre uly., 300
Pro Įauga žiuri in ji apsiniau
saule. Joje yra ir skyleliu, to
bloke, likos 'pataikytas per au
kęs dangus ir taip liūdna, liūd
kiu gražiu, kaip žvaigždeles.
tomobiliu, kuri vare Clarence
KAIP PADALINTA NELAIMINGA LENKIJA.
na 'diedukui ant szirdies. O de
Tacziau neilgai Juozelis
Nicholas, 39 metu isz AshlanŽemlapis parodo paskutini supjaustyma Lenkijos. Dalis džiaugiasi pypke. Prieina die ŽVERISZKAS PASIELGIMAS TĖVU SU SAVO KŪDIKIU. besys plaukia vienas paskui
do. Žmogelis likos skaudžiai eina del Vokietijos o kita dalis del Rusijos — Vokietija aplaiKaimynai taip inirszo ant Mariano Fanelli, ir jo paezios, kita, toki niūrūs, toki gudus,
sužeistas ir nuvežtas in Lo ke mažesne dali o Rusija beveik lygiai pusiau. Vokietija ap- dukas, paima ja ir atsisėdės isz Camden, N. J., kad norėjo juos isztraukt isz namo ir apkad net skaudu darosi diedu
cust Mountain ligonbute del laike daugiau pramonyscziu ne kaip jai reikėjo o Rusija ap- pradeda krapsztyti. Iszsiima smaluot ir net palicija turėjo juos apsaugoti nuo inirszusiu gy
kui. Ir lydėdamas juos akim,
gydymo. Palicija tyrinėje at laike daugiau ukiszko lauko ne kaip jai reikėjo. Rusija aplai- isz kiszeniaus didele maszna ir ventoju. Tieji nelabi tėvai sumusze savo trijų metu dukrele
diedukas kažka prisimena,
sitikima. Žmogelis badai pa ke žymius miestus kaip: Lvava s, Brest-Litovsk ir senoviszka atriszes traukia isz jos žiupsni Madelina kaip ant paveikslo matome. Atsigaivinus ligonbute
apie kažka svajoja.
tabokos ir kemsza in pypke.
sveiks.
Liėtuviszka sostapyle Vilnių k uria Lenkai užgriebė in kelis — Na, Juozuk, ar uždegsi je mergaite vos galėjo paeiti nuo musziu aplaikytu nuo tėvu, Turbut, apie ta pypke, kuria
kurie iszsikal'binejo kad mergaite buvo labai nepaklusni.
metus po karei.
jam žadėjo Juozukas.
man pypke? — klausia szypso1 —« 'Daktaras A. V. ValinNa ir prisiuntė Juozukas die
damasis diedukas.
tezihis, padekavojo už savo dinsdukui
pypke! Nupirko paezia
— Uždegsiu, — sako Juozu — Imk. Nenoliu.
Rankos jam eme drebėti, akys
)ta Coaldale ligonbuteje ir pri
kas ir tiesia rankute link pyp Diedukas juokiasi. Nesisku nusilpo, nustojo jam ir pauksz- gražiaja, kokia tik rado. Nau
stojo prie University of Penn
bindamas paima jis isz anūko teliai cziulbeja. Vaikszcioja jutelaite, visa blizganezia ir to
kes.
sylvania ligonbutes PhiladelSPALIO 8 IKI 14 DIENAI
— Tai sze, inkiszk viena ža pypke ir insikisza in burna. diedukas atsirėmęs in lazda — kia ilga, ilga — ilgesne net už
fijoj. Jaunas daktaras yra
PAŽENKLINTA SAUGOJI
ana senąją. O kandiklis! Ne, to
rijėlė ir atneszk man. Tik žiū Juozelis trinasi kumszcziukais vos paeina.
įbrolis dentisto Vinco ValinMUI NUO UGNIES IR UŽ
akutes o paskui atsipeikėjas Paseno ir dieduko pypke. Ne kio kandiklio, turbut, dar nie
rėk, nenusidėk rankutes.
Ipziaus isz miesto.
BĖGTI VISOKIOMS
Juozelis jau nebeklauso, ka vela pradeda žiūrėti in diedu beblizga jau jos kadaise tokia kas nėra turejas:
NELAIMĖMS.
■ —< Leonardas, 22 metu, su
sako diedukas. Insitveres pyp ką. Tuo tarpu diedukas, taisy graži kepuraite: ji pajuodavo, Maža to, — Juozukas pri
ims Marceliaus Lapinsko, 337
ke abiem rankutėm, jis tekinas damas pirsztu žarija, gardžiai inliriko nusiklabino . Pypkes siuntė diedukui ir naujaja
Valdžia paskyrė taja sanvaibėga prie pecziaus. Pribėgės, cziulpia dūsaudamas tabokos galvele buvo sprogusi pusiau ir maszna. Vadinasi, magarycziu.
|W, Pine uly., prisirasze prie
te kad žmones gerai apmausty
durnus. Juozelis žiuri in diedu diedukas turėjo ja aptraukti Temato diedukas, kaip myli ji
žiuri in ugnele, — bijosi.
lAmerikoniszku Mariniu Karei
tu ir apsisaugotu nuo visokiu
— Kodėl-gi neimi ugneles?—■ ką ir vėl negali suprasti, kaip viela. Pintas kaklelis daugelyje Juozelis.'
viu (Marines), Filadelfijoj ir
ugniniu nelaimiu ir kad dau
diedukas gali iszbuti ne asza- vietų prakiuro ir suplyszo; rei Nauja pypke su maszna guli
klausia diedukas.
perejo pasekmingai egzaminą
giau temintu ant visokiu ugniu
3—Žmones aplaiko milijonus
— Kad kalszta, — susirūpi rojas ir nekosejas cziulpdamas kėjo jis taisyti ir lopyti. O kas dieduko troboje, ant jo stalo —nes tieji marinei kareivei yra
kurios padaro daug bledes del
tokia negardžia pypke.
doleriu bledes kas meta isz nės sako Juozelis.
svarbiausia — tai kandiklio di ant to pat kur jis pjaustydavo
smarkiausi kareivei prigulinti
žmonijos ir tulkstancziai žmo
su Juozuku taboka. Maszna
— E, Juozeli, tai menkas isz džioji puse visai jau nulužo.
— Na, palauk, kad nemoki
priežasties ugniu. Gerai turėti
prie Dėdės Šamo ne tik ant ma
nių žūva isz tosios priežasties. namuose tokius incineratorius,
tavęs vyras, kad tu ir pypkes Nebegražus ir nebetikęs jau prikimszta perkamos tabokos
riu bet ir ant žemes jie yra pir
vienas, degsime abu.
Sztai nekurie patarimai kaip (vieta kur deginasi visokį
bijai
— tycziojasi Juozuko die diedukas — nebegraži ir neti — tokios kvapios, gardžios:
Ir diedukas keliasi nuo suo
mutinei keliauti kur tik kyla
apsisaugoti nuo tuju ugniniu szaszlavai) ir kelis viedrus lo, deda maszna ant stalo ir ei dukas.
turbut gardesnes ir už cukrai
kusi jau dieduko pypke.
kokis ergelis. Vėliname Leo
nelaimiu:
Juozukas nieko nesako. Jis Nebera jau ir kas diedukui nius. Na-gi dabar bus diedukui
vandens laike kylimo liepsnos na padėti anukui pypkes degti.
nardui pasekmes ir kad sugryžkuria galima greitai užgesint. Juozukas žiuri' in pypke ir in negali suprasti kodėl, kad bū padėti pypkes uždegti, tabokos džiaugsmo!
tu namo užsipelnęs czina kapi
einanti dieduką ir laukia — tum vyru, turi būtinai cziulpti pripjaustyti. Juozelis iszaugo Bet paties dieduko ežia nėra.
tono.
•
jau didelis, tėvas iszsiunte ji in Kodel-gi neateina jis atsiimti
kaip ežia dabar juodu ta pypke tokius karezius durnus.
— Na, kad nenori rūkyti, tai miestą mokslu eiti, ir pasiliko dovanos? Tur but dar nieko nedegs.
SUGRYŽO SVEIKA IN
— Laikyk, Juozeli, stipriau padėsi man tabokos pjaustyti diedukas vienas su sena negra žino apie nauja pypke. Kur-gi
AMERIKA.
žia ir nepatogia rūkyti pypke. bus nuejas tas diedukas?
pypke — liepia diedukas: jeigu — sako diedukas.
iszkris tau isz rankelių su žari < Ir abu — diedukas ir anūkas Sėdi diedukas ant suolo, O dieduko butą seklyczioje.
— eina tabokos lapu. Juozukui cziulpia savo pypke ir mansto. Jau nusibodo jam juoda grinja, dar troba užsidegs.
Juozelis kimba abiem ranku tenka neszti visas glėbys tu la Pro langa žiuri in ji apsiniau czia. Nors senatvėje pasilsės
tėm in pypke: viena in kandik pu. Parneszes, sudeda ant suo kęs dangus ir taip liūdna, die diedukas ir pagyvens geresnia
li, antra in kakleli. Laukia. lo ir žiuri, ka darys diedukas. dukui ant szirdies! Prisimena me triobos gale.
O diedukas, paem.es peili ir jam jaunosios dienos, kada jis Diedukas guli. Minksztas
Taip baisu, kad pypke neiszkristu isz ranku diedukui bede gražiai sudejas keletą lapu ima buvo žvalus ir linksmas, prisi jam paklotas patalėlis ir užkel
dant ugni. Ims ir sudegs visa juos pjaustyti pasidejas ant mena Juozeli, kaip jis degė" jam tas augsztai — net ant pat sta
lenteles. Juozukas mato, kaip pypke, kaip trynėsi akutes pa lo. Szale dega dvi geltonos
1—Tankei ugnis kyla nuo už 4—Jeigu jums užsidega au troba!
Diedukas kisza ranka in pe- isz tu lapu pasidaro taboka — ragavęs jo liepiamas tabokos mirksinezios grabnyczios.
sidegusiu tauku, kada moterė tomobilius tai geriausia ir greiVaje! Na-gi diedukas mires!
ta pati, kuria paskui diedukas durnu — ir dar liūdniau darosi
les smožina mesa. Tokiame at cziausia galima užgesint lieps cziu, isztraukia maža žarija ir
Pasivėlino
anūkas su dovana:
kemszasi in maszna o isz masz- diedukui, dar niūresnis atrodo
sitikime geriausia yra uždeng na su pieskoms arba žeme nes pradeda ja dėlioti isz vienos
‘užteko diedukui senos pypkes,
nos in pypke.
apsiniaukęs dangus.
ti liepsna su antvožu ir liepsna tokiu budu gazolinas greitai rankos in antra. Juozelis žiuri
tos negražios, netikusios.
ir stebisi: kaip to dieduko ne Kuri laika Juozukas žiuri in
Nesenei buvo aplankęs die
buna greitai uždusinta.
užgesta.
užsidega rankos nuo tos žari lapus, in supjaustyta taboka ir duką ir Juozelis. Bet pabuvęs Ir guli ramus, pasenės diedu
jos? Kodėl diedukas neverkia: in dieduko pypke, kuria jis ne pora dienu ir vėl iszvažiavo in kas, savo grabelyje, szypsodajuk skauda, kai laikai rankose sustodamas cziulpia ir kažka miestą. Atsigavo diedukui szir- masis ir linksmas. Pro langa
linksmai szvieczia saulute ir
mansto.
deganezia žarija.
dis pamaezius savo anuka, ban
— Palenk žemiau — liepia Po kiek laiko Juozukas klau dė diedukas net juokauti. Bet bueziuoja pasenusio netikusio
rimtai diedukas.
sia dieduko labai rimtai, žiūrė kur tau, kiti metai — kiti lapai dieduko szypsojanti veidą.
Juozuko szirdele pradeda damas in rukstanezia pypke:. ir Juozelis jau nebetoks. Die O szale, ant stalo, guli diedu
smarkiau plakti. Va, dabar ims — Ar diedukui taboka gai dukas jauezia kad Juozukas ji ko tokia pat pasenusi netikusi
pypke.
.
ir iszkris jam pypke isz ranku. dų?
myli, gerbia, diedukas supran
"Wilma Birth, isz Chicagos,
Jis bijosi nuleisti rankas. Kad . — O, man ji saldi kaip cuk- ta, kad antikas jau nebegali bu-'
buvo viena isz patogiausiu paPARSIDUODA 4 LOTAI.
palenkus pypke žemiau, Juozu rainis — atsako diedukas.
ti vis ežia, kaime, su juo. Juoze
sažieriu kokia sugryžo isz ka
kas pritupia.
Iszgirdes apie cukrainius, lis darbuojasi, jeszko mokslo ir
rės lauko Europoje, kada kare
Diedukas papūtęs žarija, at Juozukas neiszkenczia neapsi- darbo. Tacziau kažkas nebe- Kiekvienas po 50 pėdu ploczio, 150 pėdu ilgio, arti Lake
ten prasidėjo. Atplaukė ji ant
sargiai deda ja in pypke. Inde- lai'žes: jis taip juos mėgsta! taip jau kaip pirma. Diedukui
wood
Parko, prie Steitinio ke
laivo S. S. Volenden, Holandejas, paukszt! uždaro kepuraite. Ana diena mamyte jam parve rodosi, kad jis jau niekam ne
lio. Parsiduos pigiai.
(t.f.
riszkos kompanijos laivo.
— O dabar, Juozuk, reikia žė visa dėžutė cukrainių: ai, bereikalingas ir skaudu jam
A.
Romans,
5—Tankei rūkytojai papero- pypke indegti. Cziulptelk tru kokiu gardžiu cukrainių!
ant szirdies.
241 S. Mill St., St. Clair, Pa.
2—Nekurie žmones turi pa su yra dideliu pavojum namuo puti!
. Ir prisiminės cukrainius, Ana diena Juozelis, besikal
protį sukrauti visokias szaszla- se nes miegodami numeta de Juozukas žiuri in dieduką — Juozukas szypsosi u'žmirszes ir bėdamas su dieduku, paklausė
PANAIKINT
vas prie fornisu skiepe, kas yra ganti paperosa nuo kurio užsi ar diedukas juokauja ar tiesa apie dieduko taboka. Staiga: jo, kas jam reikalinga. Juozelis
LIETUVISZKAS GRABORIUS
PLEISKANAS
ir
dideliu pavojum nes pelenai dega krėslas ir liepsna greitai sako ? Bet dieduko veidas rim — Te, iszkratyk, Juozeli man norėjo diedukui koki gera, rei
SUSTIPRINKIT
iszpuolanti isz pecziaus arba prasiplatina. Žinoma nekuriuo- tas. Jis laukia. Reikia cziulpti. pypke!
kalinga daigta nupirkti.
PLAUKUS
nuo szupelio, uždega taisės se namuose turi visokius inran- Juozukas atsargiai lenkia Juozukas krūpteli. Diedukas Ka jau ežia man, Juozeli, beszaszlavas nakties laike ir liep kius del gesinimo liepsnos bet galvele žemyn, prie pypkes, ap kisza jam in rankas savo gražia pirksi. Pasenau, niekur nebe- Vartokit Alexander’s Castile Olive
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika.
sna greitai prasiplatina po na geriausia paszaukti tuojaus žioja kandikli ir traukia. Para pypke.
iszeinu, niekam nesu jau reika Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
gavęs kiek durnu, ima kosėti, .Ir vėl bėga Juozukas — die lingas, tai jau ir man nieko ne sime du sampelius. Adresavokite:
rna. Gerai turėti visados ant ugniagesius.
automobilius del laidotuvių, KrikALEXANDER’S CO.
rankos viedra piesku kurias Bukite visados atsargiais su akys jo prieina aszaru. Jau duko pypkes kratyti.
Vestuviu ir kitokiams reikalams.
bereikia. Geriau taupyk sau,
Bell Telefono Numeras 78
*
*
*
412 W. BROADWAY
galima užbarstyt ant praside- ugnia o suczedinsite daug bė nebenori ne pypkes — tiesia ja
anūkėli pinigus, gyvenime ne
! 620 W. Centre St. Mabanoy City
SOUTH BOSTON, MASS.
danczios liepsnos.
diedukui,
. „__
Paseno jau visai diedukas. karta prireikes, _
dos, pinigu ir savo gyvastis.

DIEDUKO
PYPKE

UGNINE SANVAITE

L. TRASKAUSKAS

