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St. Johns, Q
— Nakties lai!
nežinomos p™
no Katalikiszj
del vaiku, isz 1
gai iszsigavo 7
nigai ir zokd
spėti aprėdyti
del turėjo bėgti
veik pusnuogi,
laikinai pataln
žmones.
|

EKA SEMINAIIKINTA PER
RNI.
Iiebeck, Kanada,
re kilo ugnis isz
Ižasties Szv. Jo
toje seminarijoj
lurios pasekminp0 studentu. Ku
lniukai negalėjo
[visus vaikus toI ant szalczio beĮStudentai tuominti pas artimus

Wm.O. and Victor L. Bocikowskl, Publisher*
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ISZ EUROPINES KARES

51 METAS

Ankara, Turkija. — Anglija!
su Francija paskolino Tur
kams 240 milijonu doleriu už
kuriuo s Turkija nori apsiginkluot. Už taja paskola Turkai
duoda pavelinima Anglijos lai
vams perplaukti per susmauga
Dardanelliu in Juodas Mares.
Turkai laikysis su Anglija ir
Francija ir eis priesz Vokietija
ir Rusija.
Cernauti, Rumunija. — Už
platinima Komunizmo, 38 Žy
dai likos aresZtavoti ir patal
pinti kalėjime. Manoma kad tu
la 18 metu mergaite buvo vadu
Komunistu.

DAVĖSI JAUSTIS VAKARU
PRASZO ATIDUOTI LIETU 100,000 ŽYDU ATBĖGO IN
DALYJE.
Milwaukee, Wis. — AngoVAI SEINUS IR SVENVILNIŲ.
KAD SU KITA APSIPA riszka kate vardu “Fi-fi”, pri
New York. — Drebėjimas že
CZIONIS.
Kaunas, Lietuva.— Valdžios
gulinti prie Mrs. Olga Ryan,
CZIUOTI.
mes davėsi jaustis praeita PetRiga, Latvija.,— Gaunamais suraszai parodo buk apie iszimturi gera prieglauda ir maista
Bushkill, Kans. — Fredas bet žino kad po mircziai savo nyczios vakara aplinkinėje
ežia praneszimais Lietuva rei tas tukstancziu Žydu atbėgo in
Chidester, 24 metu, geisdamas poniutes gal turės ubagauti to czionais, Ohio, Kanadoje ir ki
kalauja, kad jai atiduotu tris Vilnių isz vidurines Lenkijos.
atsikratyti nuo savo 32 metu dėl ėmėsi ant czedinimo “ant tose rytinėse dalyse Amerikos.
žymius lietuviu centrus: Sei Lyg sziai dienai Lietuviszka
Torielkos ir paveikslai ant sie
amžiaus paczios, kad po tam senatvės. ’ ’
kariuomene da neatėjo in Vil
nus, Szvenczionis ir Punską.
nų
szokinejo kazoka, bet dide
galėtu apsipacziuoti su kita
Pagal
Lenku
paskutini
suranių
užimti dalis Lenkijos, ati
Ana diena kada Mrs. Ryan
liu
bledžiu
nepadaryta.
Naujoj
mergina, apliejo ja gazolinu po pakele divona nuo grindų kad
szinejima Vilniuje gyvena 208,- duotos del Lietuvos per Rusija.
tam uždege. Motere tame laike ji iszczystyt, nusistebėjo radus Anglijoj drebėjimas davėsi
000 žmonių. Sziadien Vilniaus
gulėjo su kūdikiu lovoje. Ugna- po divonu 46 centus. Kokiu bu- jaustis Bostone, Springfield, MARINOSI I
gyventoju skaicziuis siekia dau
gesei pribuvo in laika ir užgesi du pinigai tenais likos padėti, Lawrence, Lewistone ir kitur.
GUS SLeJ BADU O PINI giau nei 300,000. Dauguma ju
no liepsna o motere su kūdikiu negalėjo dasiprast. Kada isz Miestai Albany, Montreal ir
yra Žydai pabėgėliai. Pabėgė
Curryville, 1 GE SIENOSE.
iszgialbejo bet ligonbuteje ne netycziu ana diena numėtė Toronto, Kanadoje.
liai isz Liublino, isz Varszuvos,
Steiners, 80 J
ra. — Mrs. Edna
Paryžius. — Anglijai nusibo
laiminga motere mirė. Palicija penktuką, kate pasiėmė in snu
Bielostoko
ir Gardino tebeplaujos vyras, 87 ii rietu amžiaus ir
PRAGERE
MOTERES
SIU

do
erzinimas Vokiecziu ir keti
aresztavojo vyra kaipo nužiū ki ir nunesze in savo slapta
ti in payiet'l etų, likos nuvež- kia in Vilnių.
VAMA
MASZINA.
rėta o mergina su kuria turėjo banka. Po tam motere dasipraIn Kauna atvyko Amerikos na pradėti bombarduoti Vovargszu nes I prieglauda del
Bethlehem,
Pa.
—
Edward
kiszkas pozicijas bile valanda,
pažinti, prisipažino kad jisai su to kas tuos pinigus czedino ir
nusilpneja kai abudu buvo taip Žydu delegacija Žydu pabėgė
Detroit, Mich.,—■ Fordo kom
ja ketino apsipacziuoti nes jis juos ten paliko. — Ka kalbėt Daugherty ne tik kad tankei vilties kad isl
liu Lietuvoje szelpti, ir kiek ga aplinkinėje Szkotlandijos. Ma
L
daktarai
neturi
panija
apreiszke del 40 Rusiszjai persistatė save kaipo jauni apie žmones kurie neturi tokio plakdavo savo varginga mote darbininkai pi
lima, ju iszgalbenti in kitas noma siausti ant Vokiszku po
liks gyvi. Kada
zicijų eroplanus bombarduoti ku me'kaniku, kurie tyrinėjo
rėle ir visaip ja paniekindavo
kis. Porele gyveno su savim katino protą.
szante kurioj! radėjo griauti ju szalis.
automobiliu 'iszdirbysta, kad
bet moterele jam dovanodavo
tiktai pusantro meto.
Visgi Lietuvos padėtis ry- Vokiszkus apkasus. Bus tai
kelis szimtus i p gyveno, rado
daugiau
negali dirbti toje dirb
tikra pekla jeigu allijentai pra
jo žveriszka pasielgimą ir ken
GULĖJO SU KIRVIU PO
sienose. Pinigl loleriu paslėptus szium įsu paėmimu Vilniaus
tuvėje ir uždrausta jiems dau
dės bombardavima.
tė toliaus. Bet ana diena vargMIRĖ ISZ BAIMES KADA
PADUSZKA.
in 'banka. Pori ai likos atiduoti kraszto sunki. Lietuva pri
ginus
atsilankinet in Fordo
Allijentai
Copenhaga. —
sze jau negalėjo toliaus nukenJOS SUNU KETINO
metus adgal I ple pribuvo' kelis skaito pustreczio milijono gy
Dayton, Ohio. — Laike teis
pradėjo kova ant Vokiszku dirbtuves. Priežasties nepa
tet tokio pasielgimo kada vy
*
PJAUTI.
czionais apsrgĮ Įsz Kentu'kes ir ventoju. O ežia atsirado apie
mo ant persiskyrimo, kuri už
submarinu kurie skandino duoda del ko juos praszalino.
ras iszveže ant karuko jos siu
. Lehighton, Pa. — Mrs. Daisy vedė Jonas Poremba priesz sa
šioje szanteje i; įvveno sugriuvu- 500,000 pabėgėliu reikalingu
Angliszkus laivus ir jau kelis
vama maszina su kuria motere
Harrisburg, Pa.,—- Daugiau
.King, 35 metu moterele, mire vo prisiegele, kuri gulėdavo lo
ka surasdavo a mitinosi tuom paszalpos. Isz to skaieziaus
nusiuntė
ant
dugno
mariu.
Ke

užsidirbdavo kelis dolerius ant
kaip 10,000 darbininku likos
paežiu Lietuviu esama tik apie
ligonbuteje szirdies liga. Prie voje su kirviu po paduszka ir
ISKjaszlavu.
li szimtai laivoriu žuvo o dau priimta in visokias 'dirbtuves
paredu nes vyras pardavė ma
100,000.
žastis staigios mirties buvo ta, kerszina savo Jonuką sukapoti
SZIRDIS J
szina o už aplaikytus pinigus
Pennsylvanijoj isz priežasties
Lietuvos kariuomene inžy- gelis iszgialbeta.
GAU
kad taja diena atveže savo ke ant smert jeigu ateitu pas ja o
^lUKO ISZ
Stokholmas. — Vokiszki sub- pasigerinimo visokius darbu.
uliavojo p-w dvi dienas pakol ji
giavo antradieni in Vilniaus
turių metu sūneli in ligonbute, karta net perkirto jam pakau|sES.
Camęten, T
marinai paskandino Szvedisz- Tie darbininkai aplaikineje
.TYPnū|i|i)aiĮ'uždare. kalėjimo už
A11
-r ,
n
kraszta.
Trecziadieni LietusLi.^lmolel-eais^gnJM
7—k d! įam-uakfžPT i "U’ij iHlb"
JOS
"
e
—
Jokūbas
ka laiva “Gustaf Adolf” isz danetan ka i n 19 m i H con n doSemdzikj-yį'C
o * n-nn^rrrnn o AZl-lna
.YYII
operacija ant pendesaitis. Moti vyras tankei pasigerdavo ir girtuoklyste.
Vilniaus kraszto administraleriu mokeszcziais. Daug plie
už
riu. Laivas plauke in Anglija
Sudžia davė moterei persi yav°> i;it« kti• įs^tavotas
f
pa papuolė in tokia baime, ma pareidavo namo kaip žvėris,
no ir geležies fabriku pradėjo
fbdamas na- torium paskirtas Kazys Bi su visokiu tavoru.
A,
nydama kad jos sūnelis neisz- daužė rakandus ir ja skaudžiai skyrimą ir paliepė vyrui mokė laužymą
,
n s
dirbti
isz priežasties užkalbini
zauskas.
mine guz)
Kaunas. — Po užėmimui Vil
linai? ne tik pats
liks gyvas po tai operacijai ir sumuszdavo todėl turėjo nors ti jai ant užlaikymo.
mu.
Plieno fabrikas Indian
_; a pardavinej o
gere bet i',pad Szsi
niaus per Lietuva, apie 15,000
tas buvo priežastim jos staigios tokiu budu apsiginti nuo jo.
Harbor
dirba diena ir nakti.
ir nubaustu
in 7./O” dienu kale- LENKAI PANIEKINA LIE Žydu, pabėgėliu isz Rusijos ir Youngstown Steel Tube Co.,
mirties. Sūnelis po operacijai Sudžia davė jiems persiskyri KOKIS GYVENIMAS TOKIA
jimo ir užm..... .Ano szimto doVokietijos pribuvo czionais
TUVIUS UŽ PRIĖMIMĄ
pasveiko ir sziadien yra gyvas. mą.
dirba visas fabrikas, kuriame
BUTU IR PABAIGA.
leriu bausmes, Jo jauna pacziujeszkoti prieglaudos. Raudono
VILNIAUS.
dirba apie 10,000 darbininku.
Kelton, Pa. — Pati Antano le inpuole in didele rūpesti ir
Kryžiaus drauguve stengėsi
INKIMSZO MERGINA IN
NETIKĖTAS GILIUKIS
Washington, D. C. — Grofas
Denko ana diena pasikorė ant nusiminimą ti lom atsitikimu ir
Harrisburg, Pa. ■— Jauni vy
tuos vargszus apredyt ant žie
SKRYNE IR UŽDEGE.
VARGSZO.
žiursto ir butu velniui duszia pavojingai ap sirgo. Norints su- Jurgis Potočkis užprotestavojo mos nes atbėgo' in Vilnių beveik rukai ir merginos gales aplan
Atkinson, Fla. — Keli .szim atidavus jeigu nebutu ja in lai
Danville, Pa. — Nepaprastas
kyti daibus o ypatingai tieji
džia paleido . lokuba namo bet priesz Lietuva kad toji priėmė be jokiu drapanų.
giliukis paliko varginga žmo tai palicijantu jeszkojo nigerio ka užtikus kaiminka ir likos jo pacziule ji iu buvo negyva, nuo Rusijos Vilnių sakydami
kuriu szeimynos randasi ant.
Varszava. — Laike bombar
kuris
užkimszo
merginai
bur

geli kuris nakvojo apleistam
tuojaus nupjauta o paszauktas Daktarai ir b aimynai tvirtina buk jie neturėjo tiesos atiduoti davimo szito miesto per Vokie- relifo. Darbus aplaikys nuo 18
tvarte netoli czionais, kuris na, tarnaitei Rožei Gayson, pir daktaras sako kad motere gy buk moterėlei plyszo szirdis isz Vilnių Lietuviams nes Vilnius
czius, apskaityta kad žuvo nuo lyg 25 metu amžiaus. Aplikaci
prigulėjo prie mirusio farme- miausia ja subjaurinęs, po tam vens. Priežastis užsikeisejimo dideles gailės ties. Norints su- neprigulejo prie Sovietines Ru
jas galima aplaikyt kožnam
20 lyg 40 tukstancziai žmonių.
inkimszo
in
didele
skryne,
už

sijos.
rio Izaoko Parkins. Valkata už
ofice NYA. Isz Schuylkill pa
ant savo gyvasties buvo kad džia dovanoji > jam kalte per
Visa aplinkine Varszavos yra
tiko tvarte pora guminiu senu kalė vinimis ir uždege. Praei- motere gerdavo už daug guzu- szita atsitikiu ta bet kas isz to,
vieto
bus iszdalinta 700 darbu*
vien tik kapines nelaimingu aukiai
iszgirdo
merginos
riksmą
czebatu kuriuos norėjo užsi
Luzernes paviete 400, Wyo
tes ir jos vyras smarkei užsi kad mylimai r loterei niekas ne
GENEROLAS SMIGLY-RYDZ ku tojo žveriszko pasielgimo ming 50, Northumberland 400
mauti ant kojų 'bet pajuto kad ir deganczia skryne, užgesino traukdavo. Porele turi szeszis sugrąžys gyvi išties.
Vokiecziu.
Beveik kožnas
NELAISVĖJE.
czebatuose randasi kas tokio liepsna ir isztrauke pusgyve vaikus kurie likos patalpinti
:
!■ i.■*»■;)
penktas namas yra sunaikintas irt.t.
kieto. Kada isztrauke pundeli, mergina, nuveždami in ligon- vaiku prieglaudoje.
Berlinas, Vok.— Telegramai per bombas.
pasirodė kad tai buvo trys bute. Jeigų nigeri suims tai at
isz Rumunijos danesza, buk
ŽINUTES ••
Kaunas. — Rusiszka kariszszimtai doleriu. Ilgai nelaukęs sibus nektaizine partija ant
Rumunija atsisakė duoti paveAMERIKONISZKI
VAIKAI
ka
misija
susidedanti
isz
18
na

iszdume laukan ir isz tosios ap medžio.
linima del Lenkiszko generolo
San Francisco, Calif. — LocMOKA CZEDYT PINIGUS.
riu atvažiavo in Vilnių kad pa
— New Y >rko miestas iszlinkines.
Smigly-Rydz apleisti Rumu
New York, N. Y.,— Bankai duoda po 500« loleriu kas minu- nija in Herkulasbad, kur ran daryti parengimus ant uždėji nininkai Czionaitines Svietines
KETURI VALDISZKI LEmo eroplaniniu ir kariszku sto- Iszkilmes padavė in suda peti
pagarsino, buk vaikai, kurie ta ant statymi > nauju namu.
KIOTOJAI UŽSIMUSZE.
dasi ir kiti kariszki vadai ir
cziu Lietuvoje. Badai 20,000 cija 'buk yra subankrutine ant
—' Amerik oniszkos motereNEUŽDEGE PECZIU, LIKOS
San Diego, Calif. — Keturi lankosi in mokyklas yra paczežymios ypatos, kurios pabėgo
Rusiszku kareiviu jau yra ke 4,606,914 doleriu ir meldžia su
augiau ant kailiUŽMUSZTA.
valdiszki lekiotojai užsimusze dus ir apie 2,543,472 vaikai ir les iszduoda d
isz Lenkijos, kada Vokiecziai
lionėje in Lietuva kur apims do kad juos paliuosuotu nuo to
niu kas minui a ne kaip LenkiCoxton, Ky. — Barnis tarp kada ju bombinis eroplanas mergaites turi padeja in ban
ja užėmė. Smigly-Rydz randa
nekurias vietas. Lietuvei inejo sios skolos nes negali iszsimoja iszdave ant kares.
si uždarytas palociuja Bibescu,
poros, namie, Augusto Sibley susidaužė ant Black Mountain, kas konia trylika milijonu do
1
i
in Vilnių Utarninko diena ap keti.
— Rusijoj randasi tiek gykuri gali atlankyti tiktai ka imti taji miestą ir jo valdyba.
ir jo paczios užsibaigė žudins- 15 myliu nuo czionais. Žmones leriu. Daugelis mokyklų turi
Malaga, Iszpanija. — Trijų;
ventoju kad j eigu pradėtu eiti
riszki virszininkai.
ta. Augustas pradėjo bartis su surado visu lavonus kaišei ap savo bankas in kuriuos vaikai
motoru
eroplanas susidaužė ne
to
punkto
tai
per
nuo paženklin
Berlinas. —• Hitleris stengė
motere o vėliaus ir musztis ir degintus nes eroplanas po susi- deda pinigus po kelis centus
toli Olia, per ka likos užmuszti
viena minuta , diena ir nakti,
si visom spėkom kad sudrutyt
ant dienos.
ant galo vyras isztraukes re daužymui užsidegė.
14 pasažierei. Eroplanas prigu
reiketu 400 n ietu kad praeitu
sutarti su Rusija, kad galėtu
volveri isz stalczio, szove in papro taja vieta .
1,500,000 MOTERIŲ UŽĖMĖ sudrutyt savo spėkas ant že lėjo prie kompanijos “Italian
czia užmuszdamas ja ant vie PARODE JAI KAIP ATIMTI NUSZOVE MOTERE UŽ APAla Littoria. ”
a
minuta
30
žmo— In vien
VYRU VIETAS.
mes, ant vandens ir ore bet Ru
RAGANAVIMA JOS VYRO.
GYVASTĮ.
tos.
niu atvažiuoji i< in New Yorka o
Atlantic City, N. J. —■ Ap
Moskva, Rusija.,—Todėl kad sija nesiskubina su užtvirtini
New Rochelle, N. Y. — “ Ma
Augustas parejas namo apie
Wheeling, W. Va. — Mrs.
ypatingai ant visokiu seimu ir visi vyrai yra traukomi in ka- mu tosios sutaikos ir pati neži skaityta buk Amerike sziadien!
treczia valanda po piet, rado tai szirdžiuk, jeigu tu norėtum Louisa Maury nuszove kita mo
kitu susirinkia nu.
randasi apie asztuoni milijonai
riuomenia, valdžia in ju vietas no ka ji darys ateityje.
užgesusi pecziu ir pradėjo bar sau kada atimti gyvastį tai pa tere, Mrs. Felton Sowers už tai,
—- Pakol iszita straipsneli
dviracziu (baisikeliu), arba du
tis ant paczios kad ji neužkure daryk szitaip... ”
kad toji su savo patogiu veide pabaigsite sk aityt tai Italisz- paima moteres prie varimo tro- Ana diena atvažiavo in Mosk
ku ir traktierių ant ukiu ir lyg va Finiecziu delegatai. Rusija syk tiek kiek 1938 mete. Nelai
pecziu o kada jis norėjo paimti
Su tais žodžiais Antanas Pat liu “apraganavo” jos vyra ir
kos dirbtuves padirba po 2,000
sziam laikui jau paszaukta pus sako kad tik tokiu budu galima miu su dviraczeis iszimet buvo
pinigu ant pirkimo viedro ang erson, 26 metu, pridejas revol atėmė ji nuo jos. Indukusi mo
mastu bovelni nio audeklo.
,
.
antro milijono moterių prie to padaryti taika su Finlandija tik 350.
lių, motere pasiprieszino priesz veri prie galvos, patraukė tere paleido in savo prieszininBerlinas, Vokietija. — KožKirbyville, Tex. — George kiu darbu. Da ketina' szaukti jeigu ji atiduos Rusams tris
tai ir kilo nesupratimas. Pore vamždi ir kulka perejo per ke dvi kulkas isz kuriu viena
le buvo apsivedus tik du metus. smegenis. Pagal jo moteres ap pataikė in szona o kita in kru Glenn, 80 mei ;u amžiaus, kuris apie puse milijono moterių mažas salas kurios randasi Fin- nas Vokietis gali nusipirkti
Motere buvo labai ekupi ir tu sakymą tai kėlės minutas tinę ir motere mirė ant vietos. niekados nek< fliavo ant trūkio, kad užimtu vyru vietas prie landijos inlunkeje bet kaip tiktai viena kiauszini ant sanrėjo tris vaikus po pirmam vy priesz tai jauna porele buvo su Maury likos aresztavota ir už mire nuo užs Įdegimo jo ilgos visokiu ukiszku darbu, kad ne duodasi girdėt tai Finlandija vaites. Vienas kiauszinis kasztuoja 10 centu, >
__
sutrukdyti darbus laike kares, ant to nesutiks.
barzdos.
liui.
■
_ .
—.
sibarus už koki tai menknieki. daryta kalėjime.
-

Trumpos Žinutes Isz
Europines Kares
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Darbo Zinutės
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Kas Dai osi Kožna
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“SAULE

MAHANOY CITY, PA.

Pati daktaro H. G. Pakard
nuliūdus kelione be vilties.
dingos teviszkos szilumos.
Liaudos kj,,.,
duoda szitokia rodą del gir
Vaikai priduoda norą ir pa- Ar-gi tokiam kūdikiui ne
tuokliu: “Jeigu neprigialbsti
Sesute mano, szirllele manOj
jiegas tėvams ir taja vilti jog skauda szirdi, ar ne kyla jo du-—— *——
geri žodžiai, meile ir maldingi
ko lindi, ko ne • laimioji,
viskas kas yra gero ir laimin szioje piktumas priesz jo gim
praszymai ant pertaisymo gir- SUMINDŽIOJO KARŽYGIU Ar rūtos žalios ar
Linksmos kriksztynos, sve- go duosis del vaiku iszlaimeti. dytojus? Vėliaus toki tėvai ste
lelijos bal ežiu daug,' dainavimo ir girSztai mergaites, imkite pa- tu.oklįu ir kad motere yra dau.
KAULUS.
tos, tuokliavimo kiek tik kam intel- Nes vaikus reikia žinoti kaip bėsi kalbėdami:
vyzdį isz sekanezio atsitikimo: giau verta paguodones, kaip Mažeikiu apskr., Viekszniu
auginti ir paguodot.
— Toki tie vaikai pikti! Ge
darželyj vysta' iadver.
Jauna, penkiolikos metu tik turėti vyro pavarde, tada valscziuje, netoli nuo Uogiszpa, o po tam ?..
Svarbiausia
yra
isz
jaunu
ro
žodžio tėvams neduoda ir t.t.
kenezioji. Po tam kūdikis auginasi...
mergaite isz Ohajaus valstijos reikia panaudoti kitokį recep- kiu kaimo, yra jpuszynas, kur
metu apsiaubineti vaikus savo Piktumas ir neapykanta pra
Rutos bujoję, lėlį
geide labai mokytis ir eiti in
Tik viena motina geistu trius- saldžia
,
1863-4 metais Kazokai žudė ir net džiaugės • os žydi
ir jauslinga meile, kuri deda augti szirdije tokio kūdi
kolegija. Melde savo brolio kad
•
omis
szvięsi
Taip kalbėjo poni Pakard, laidojo sukilėlius. Kaip, pasa
tis apie savo kūdiki daugiau taip yra reikalinga del jaunos kio jeigu su juom piktai apsiei
jis jai prigial'betu dasiekti kuri negalėdama atpratinti sa kojo, tu laiku užsilikę sukilėliai
,i
salulele, bet vargsze užimta sunkiu darRytui
ausztant,
d
augsztesnio mokslo 'bet tasai vo vyra nuo gerymo, atėjo ana
eneles auszta bu, neturi ne valandėlės, idant szirdeles o be kurios namie yra na.
tame pųszyne buvę nukapoto?
Kūdikis, kuris randa laime
niekadejus numėtė jai deszimts diena in kliuba su 'botagu, užti daugiau kaip szimtui sukilėliu su aszarelems h istaų darželi, kūdiki prigulineziai dąžiuret. szalta ir nesmagu.
Ne
eina
czionais
apie
pagadipo tęyiszkia pastogių niekad
Sesute mano, jau loji mano,
doleriu bumaszka sakydamas: ko savo vyra geriant ir nieko galvos.
Kita motina gal ir turėtu lai nima vaiku, pasidavimas ju va nepamislys jog tėvai jam nege
Kas
tau
trūksta
Jeigu tau szito užteks tai gali nelaukdama pradėjo daktarėli Dabar per szia vieta vedant
Į tave skriau ko ant to bet tingi. Kas jai ru
lei arba pavėlinti jiems ant ju rai vėlina, tokis kūdikis bus
eiti bet neesmiu sztant duoti ąptaisinet kad tas net Rusisz- nauja kelia, atkasta daug žmodžia, pi vaikai, kad tik duoti ka pa
pareikalavimu. Vaikus galima per visa savo gyvastį dėkingų
Tos tavo raudos,■’.its i dusimą i,
daugiau.”
valgyt,
apredyt
ir
szioki
toki
1
ka Kazoką pradėjo szokti su'niii griaueziu. Griaucziai atmylėti ir apsiaubti teviszku ge tokiems tėvams. Tiktai tieji tė
tartum misz
Gal manysite, mieli skaityto prisiądųszkoųis.
rudeni gau- pareda ir iszstumti laukan
| | rodo dar neseni. Prie kaip ku
rumu nes užlaikyti savo paguo vai, kurie su vaikais gerai apsi
jai, kad sesute tuom nusiminė, Daktaras Pakard yra 'beveik riu randama kaltiniu durklu
džia. idant jai nesipainiotu po kojų.
doje ir teviszka rustuma.
eina, žino kokius saldžius ir
bemelij
o ne. Paėmė numesta deszimts szeszių pėdu augszczio, sveren- (tik labai surūdiję), kuriuos Turėjau broli, jai!
Atėjus
in
tokius
namus klau Vaikai privalo tai pažinti ir auksinius vaisius apturės ant
dolerine bumaszka, nusipirko tis 243 svarus o jo paeziule yra vartodavo tu metu sziu apylin kaip klevas, la bus kaip ar- piu :
suprasti; jeigu tėvai ant ko ne senatvės nuo savo vaiku.
ceikio isz kurio pasiuvo ‘ ‘ bane- penkių pėdu ir sveria tiktai 124 kių sukilėliai.* Kaip žinoma,
žuolelis, — Kur jusu vaikai?
sutinka tai ne isz piktumo bet
Vienoje Rusiszkoje dainelėje,
Brolis užtvėrė mq n szi darželi,
tus” kuriuos pardavė po pen- svarus.
—
Vaikai!..
Juk
žmogus
isz sukilėliu pasakojimu ir tu
del ju gero ir laimes.
randasi sekanti žodžiai:
bernelis laistė ;ziuos žolinekesdeszimts centu o su uždirb Lai ir kitos moterėlės tuju
džiaugiasi kaip jie iszeina isz Vaikus reikia taip auginti
metu užraszu, tie.durklai buvę
Svietas ne tėvas,
tais pinigais pirko daugiau cei gyduolių panaudoja nes gal ne
lius.
namu
nes
tada
nerėkia
ir
nedakalami Akmenės ir Luszes apy Užstauge vejai, žįibai suižaįba
idant turėtu visiszka užsitikejiGyvastis ne motina.
kio ir tokiu budu su uždirbtais pasiseka nuvyti bet ir maži vy
grista.
ma tėvams ir nesislėptu priesz
linkių sukilėliams.
Ne turi žmogus giliuko jeigu
dolereis pradėjo auginti visz- rai ne visados duodasi moteręi
I
~VCl>
— Kaip-gi jie jums dagris- juos žodžiais ne mislimis.
Taigi, kaip matoma, kad
ji
neaplaikys namie.
su asztriaisginĮlais> sukala:
tas o visa darba atlikdavo' pati pliekti.
ta?
Niekas ant svieto negali pa Niekas ne sztant, inspeti ko
Viekszniszkiai, iszarde savo tė
ir surinko tiek pinigu kad ga
vu ir boeziu kapus, per juos Gauja barždoeziu pas vijai s, — Negaliu nuo ju ne atsigin rodyti kūdikiui taip lygaus ke kis gyvenimas randasi priesz
lėjo užbaigti pasekmingai ‘Brolycziai, kol duszia kūne,
mus va ti, nuolatos tik klausinėja per lio kaip evai, nes tėvai privalo musu vaikus, ar jiems yra pri
1 pravedė kelia ir dabar juos
augsztesni mokslą ir da patar dirbkime ranku nenuleisdami,
žiavo, visa diena: “Mamyte!., kodėl
1 mindo.
likos man tik r-tos ir ]eli)jo,s. saule nusileidžia? Mamyte, ko kūdiki vesti tuom keliu žings žadėta garbe ir turtai, ar kėlės
naudavo prie stalo kitiems stu durai ęlgkiiųes ir daugiau nie
nis in žingsni ir rodinti savo in laime iszklotas rožėms ar;
Brolelis dingo nc.psto djdžįa.
dentams. Praeita meta užbaigė ko negeiskiine. Musu dvasiszdėl
musu
kaimynas
turtingas
o
priklodais kele teisingystes, erszkėcziais.
NUSISZOVE
daraktoriszka mokslą ir szia- kieji turi viską padėt in szali ir
mes
keneziam
varga?.
.
”
Todėl
cnatos ir iszmintingystes.
n •
v k]e(koJ už_
Bet tiek žinome jog niekas
VEISEJE VALSZCZIAUS
kaip,
veversehs
dien gyvena puikiai ir links imtis prie pataisymo būties sa
iszveju juos laukan, tegul sau Daugeliose musu szeimyno- musu vaiku taip nemylės kaip
RASZTININKAS.
mai. O visa pradžia turejp isz vo tautieczių, tur būti prote
kaltus, laksto po stryta, neturiu laiko se kitaip atsitinka.
tėvai— niekas jiems tiek giliu
deszimts dpleriu. Dabar brole liais savo žmonijos. Visas nę- Veisėju valscziaus rasztinin- Bernelis vargsta, luiž juriu ir atsakinėti tokiems snargliams.
Tėvai
stumdineja
tuosius
ko neduos ir vėlins kaip var
lis graudinasi, po laikui, nęs apykantas mesti in szali — vi kas Balys Czarneckas, budėda
mariu,
Tasai
iszguitas
“
snarglis
”
mažiulelius, iszvaro juos lau ginga. motina vargingoje grinmas valscziaus r a s z t i n e j e
kur staugia žvįyg ir vetrosi eina tarp kitu vaiku, klausinė
pats nieko neturi.
sus lygybėje mylėt. — Žodžiu, prie
kan, plaka, keikia o ant galo czeleje ir ievas, kuris sunkei
telefono verte auto
szaltos. ja ir klauso, mokinasi visokiu laiko juos kaipo darbininkus, dirba per dienas del savo kūdi
turi būti priętęliu gyvųjų o to mat, revolveri Walter, kuris
,szaįtaeis bjaurybių.
limesni gyvenimą palikti pa buvo tuo laiku užtaisytas 4 szo- Papūsk vejęli, paj
kurie parnesztu uždirbtus pini kių.
isz
tos
tolirposi
Pergyvendamas su savo pri- ežiam Dievui. Kada žmones ge
jsziauriu
ska U-gi ka jau mokinasi tai mo- gus namon.
Tegul musu vaikai žino ir
voniais. Revolveris iszszove ir
siegele dvideszimts penkis me rai daro tai peklos durys užsi
, kinasi! ..
leles,
—
Tegul
musu
vaikai
pri

jauezia tai ant kožno žingsnio,
vienas szuvis pataikė Czarnes- Parneszk nuo b
tus, George Chidester, isz Dor- darys. Juk Kristus aiszkiai pa
Iszmokina ji vogti, keikti, pranta prie darbo ir vargo nes jog meile ji apsiaubineja, tegul
ilio ir nuo'
kui in vidurius, kuris neatga
risville, Pa., jeszko nuo jos per sakė Farizęjųi kada jo užklau
bernelio,, rūkyt ir kramtyt taboka, moki- ju visas gyvenimas toksai bus, ir tai prijauezia, jeigu kada už
vęs sąmones tuojau mirė.
nors žod
siskyrimo už apleidimų jo die sė: '“Daryk gerai.” Kaip gerai
n naszlaitei.. na musztis akmenais, kankyt — kalba tėvai. — Jeigu vaikai sitarnauja ant nubaudimo, jog
Ginklas matyt buvo netvar
noje jų sidabriniu sukaktuvių darysime tai pękla įsznaįkinsi-yargę Duktė.. žvėris ir szirnta kitokiu dalyku. mums neprigialbetu tai nega- tai darome su skausmu szirkoje. Czarneckas Rugsėjo 4 d.
vedusio gyvenimo. — Taigi, me ir da ant žemęs karalyste
O po tam, kada kūdikis pra letumem isz vargo iszbrist.
dies nes tai del jo gero ir lai
buvo palaidotas vietose kapuo
PAJE
dvideszimts penki metai pra dangaus, padarysime.
deda
del
tėvu
būti
piktas
ir
ne

IMAS
Žinoma, vaikai turi priprasti mes.
i'
• - * • 'u
se. Jis.'buvo Veisėjų szauliu bū
ėjo pakol moterele persitikrino
paklusnus,
tada jieifi pradeda prie.darbo ir privalumu bet tąGyvenimas
po
teviszkam
stoja’i iiifuLfiiu vyras. ——nN v, se ’Susilauki/ Amerika to, jog rio szųply? ir ji laidnia.ntdalY.-J. XaifiaakaJ
■sai pnpi a'iWfir.s'inri*Ddtr p7TgaTL ‘^Ttr^5YivUl5~ūuT>fi*aerWaikū saTvavo szaųliai, Czarneckas buvo dęs, po vyr
tarTivicziene, sza in namus sarmata,' tada tai pajiegas kūdikio o ne kaipo nenam pecziuję velnias kūrena. visa valdžia pateko in rankas
džiu ir tykiu, taip, idant vėliau
ramus, blaivus ir sanžiningas taipgi jos du
Mares Buta- motina pradeda verkti ir rugo- valninko nes kūdikis tik pra
savo gyvenime atsimintu jau
milijonierių ir veidmainiszku savivaldybes tarnautojas,
Par navieziutes
naus Vinco ti:
deda
iszsitdbulinti,
reikalauja
nas
dienas kaipo žibanti žvaig
dvasiszku j u liko naszle ežmona.
Czionais Amerikoj turime vi Protes tonįszku
Butaiiaviczia
sz Lietuvos — Auginau ji, auginau, ir už
liuosybes, linksmybes ir szir- žde isz czysto dangaus.
sokiu draugysęziu ipo visokeis kaipo ir pųlitikięrju. Amerika
jie paeina isz
vinio kaimo, tai Dievyti tiek rupesezio ir
vardais bet naujausia draųgu- randasi beveik visa Amęriko- MOTERYS PRIIMAMOS
Mariampoles ;
r. In Ameri- sarmatos dabar apturiu?
ve kuri ana diena susiorganiza- niszku Žydu rankose. Žydeleį
AUTOBUSU
kia pribuvo dau iMu kaip 30
Aukso Myslys
Geri Pamokinimai Del
Neauginai kūdiki, motinėlė,
vojo New Yorke, likos užvar- nereikalauja jeszkoti prižadė
KONDUKTORĖMIS. metu atgal ir visa laika gyveno
tiktai
ji
maitinai
ir
apdenginedyta “Beneniu Zokonas,” in tos žemes. Bet kaip matyti tai Kaunas, — KMS priima mo mieste Trenton, b . J. Jeigu kas
:: Visu ::
— Geriausia pasakyt: Var
jai
o
tas
ne
yra
auginimu.
netolimoje
ateityje
užstos
dide

kuria priguli tiktai kupczei,
teris autobusu konduktorėmis žinotu bile viena : r ju tai malo Auginti kūdiki, tai ne reisz- gas man, negu vargas mums.
— Isz geležies aukso nepa
daktarai, kunigai ir redaktorei. lę permaina ant politikiszko tuo atveju, jeigu pasiliuosuoja nėkite man atsiui.stię ju antra— Patogi motere yra apjo
■kia
tiktai
ji
maitinti
ir
aprėdy

darysi; isz tamsumos naudos
Kožnas žmogus, kuris turi sa svieto ir viskas pęrsimaįnys koųduktoriaus vyro vieta, arba sza. Busiu labai č ękingas.
tu su.. .ragucziais.
ti
bet
ir
duszia
reikia
isztobu

vyje nors truputi linksmo budo nes ant, to jau užsinesza nes jeigu vyrųjį konduktoriai butu A. Pajaujis, 329 E. Centre St.,
— Laime yra panaszi in neturėsi.
lini,
turėti
gera
atyda
ka
kūdi

—• Žmogus tamsus, o be tiir netingi juoktis, gali būti pri žjųpųes jau pakęle protestą paszaukti in kariuomene. Pa (N.7)
Sh( nandoah’; Pa kis girdi, dirba ir su kokiais iszdykusi vaika, kuris pabarszdaugeliuose miestuose priesz
imtas in taja draugavę.
kina in duris po tam pabėga. kybes tai pilnas buna nedory
davusius praszymus turės at
draugais
sėbrauja.
bes.
Bet Atletiszkas Kliubas isz valdžia, už iszdayinejima tiek likti praktika ir bus laikomos — Geriau bųtię niekszu
— In garbe einasi per paFloridos uždėjo nauja drauga bilijonu dolerių.
Tėvai negali padaryti dides locius; in turtą per rinkus o in — Su žibinte tamsuma apkandidatėmis. Pageidaujamos popu, negu turtingu mužiku.
szviesi, o kvailam ne su elek
vę kuria užvardino “Raugyti
bent 4 gimn. klasių. Kreiptis in
— Szia gadynia. kūdikiai nes krividos savo vaikams, ka dorybia per pustynes.
Agurkai”. Tikslas tosios drau Perdętiųis San Francisco autobusu susisiekimo inmone, gaspadoriauna, ųes suaugusie da juos iszvaro isz namu, idant — Niekados tiek proto prie triku nepriduosi.
jiems nesipainiotu po kojom ir nieko nereikia, kaip kada turi — Apie save mažai kalbėk
gavęs yra prųplatint taja drau Universiteto, Sįmon Oglesby, Geležinkeliu g. 6 nr., darbo die ji prieiti negali, i
ir veluk tylėk.
neklausinėtu nereikalingu už- reikalą su kvailiu.
gavę po visa Amerika. Szakos ana diena kalbėjo kad dvasisz- nomis.
—■ Teisybes ir szposu ma
klausymu. Daro jiems didele — Žmogus gali prisilenk t
vadinsis “Plantacijos” o kož- kieji tankei kaltina velnią už
NAUJA MALUA-KNYGA:
4
»
■
>
žai
naudok — niekur nenaudok
krivida, jeigu juos neapsiaubi- prie dorybes, bet dorybe nieka
na kuopa vadinsis “rysziu”.— nupuolimą ir grjekus žmogaus
PER SAVAITE KELI
bet isztikruju kalte yra fiziszper daug. Kas apie druska neneja teviszka meile.
,What next?
GAISRAI.
“Jėzus
dos nesilenke prie žmogaus.
kos kaltes grieszninko.
Vaikai — tai yra jaunos au- — Knygos kalba in žmo iszmanys, tas tuojaus per sū
Vilkaviszkis. — Žaliosios
Mano
Pagelba
“
Yra
tai
didele
klaida
isz
guoles kurie reikalauja szvie- gaus protą, prietelis in szirdi, dys.
Londone randasi, nepapras
vals. apskr. savivaldybei prisos ir karszczio (teviszkos mei dangus in duszia, o szęip vis — Kur tiktai busi, ar terp
tas žmogus, kokis tai kapito szalies dvasiszkuju, bauginti klausancziame Didvyžių dvare, Gyvenimo, Vakare
žmones
pekla,
kaipo
'bausmia
tureziu ar biednų pakliūsi —
les) idant augtų ir iszsipletotu,' kas in ausis.
nas Prichard, kuris visai nebi
kuriame yra ir seneliu prie-|
ir
Mirties
Valandoje
szviesa ir karsztis teviszkos į —
žmoųys, kurie neguli namie ar karęzęmoję, visur
jo ugnies, todėl ji praminė “ne už jų prasikaltimus nes prie glauda, sudege didelis mūrinis
—•. Žmoųys,
—
t—
žastis
ju
grieku
buna
tankei
li

meilės puola in kudikiszka szii-j įsz.pddy| ,say0 užduoti, mano, grąžei apsieikie. Tegul tave
< ;
sudeginamas žmogus.”
to dvaro kluonas, su javais ir
Yra tai vardas Naujos dele o tik mylinti vaikai auga kad jįe (prje ko kito sutverti, niekas nepeikia, tegul kožnas
Kapitonas Prichard jau nuo gos panasziai kaip sudžiūvę paszaru. Nuostoliu padaryta
Malda-knyges
Krikszczion- laimingai.
_ rŽmogus, kuris turi ga- pasakys, kad esi davadnas, o
jaunu dienu buvo pripratęs rięszųtai.”
51,000 lt. Gaisras prasidėjo isz
ims
Katalikams,
su
maldo

Iszaugyt reikia kūdiki taip, i3Uma, neturi paprastai giliulcio ne kvailys.
prie ugnies. Jp kuna gali de Ateityje dvasiszkieji geisda szalia kluono esanezio sziaudu
mis
ir
pamokinimais
ant
visu
idant jam butu gerai ant .szio no žmogusi,,,,.;.Ū,,,.;
ginti su, žarija ų: jis visai to.n$- mi būti daktarais dusziu savo kūgio. Kiek ankseziau didelis
kuris turi o-n;,,!,;
gilinki, ne —■ Jeigu nori būtie sveiku,
metu
ir
kiekvienam
reikalui
nesirupyk ir neliūdėk, ba tprie
parapijonu
turės
žinoti
ne
tik
svieto
ir
kitiems
kurie
su
juom
jauezia, ant rauko? galima de
ir staigus gaisras kilo Vilkaturi gabumo.
priderinta
su
giesmėmis.
geros sveikatos reikia szirdies
gyvens. O idant gerai butu tai
gint paralpL arba aut jp liežu mokslą teologijos bet ir psy viszk'io valscz., Ožkabalių k., J.
— Geriausia brolyti susi linksmos.
chologies
ir
patologijos.
yra
svarbiu
reikalu
ir
privalu

vio galima užpilti, sutaypįnto
Vakrinos ūkyje. Sudege visos
geri. su keliom merginom, negu — Nori turetie gerai per
592 Pus., Labai Dideles
mu tėvu.
szvino ar leko.
trobos su turtu. Alvito valscz.
Litaros, teip kad visai
Vaikai niekados neprivalo buitie vyru vienos. Vienos už- diena, pasirupyk papjaut visa
Daktarai dabar tyrinėja jo Jeigu tavo draugui nubodo sudeje visos trobos mažažemio
nereike
akulėriu.
Grą

būti sunkenybe namuose nes Laikymas daugiau kasztuoje, ta viena.
kūno sudėjimą bet visus tuos gyvenimas tai pasakyk jam K. Jankaus. Trobas uždege vai
žais
apdarau.
Preke
jie
turi tiesa būti szeimynisz- negu su kelioms mylėtis,
— Jeigu nori turėti gerai
apsireiszkimus jokiu budu ne kad del saves užsiraszytu laik- kai, isz kamsztinio gasdiklio, Į
tiktai
$2.00.
kam lizde nes reikalauja ir tu — Kalėjimai yra uždaryti per sanvaite, papjauk kiaulai- ■
raszti “Saule” o bus tau už tai isz arti iszszaudami in stogą.
gali iszaiszkinj;.
ri tiesas reikalauti nuo savo tė diena ir nakti o bet visados pil te.
•dėkingu. “Saule’; pralinksmi
Labai
paranįį
knyga
del
ANT PARDAVIMO NAMAS
vu
mokslo ir pasikalbėjimo nes ni — bažnyczios visados atida — O per menesi vieszpaNeužmirszkite!— Quodotini na gyvenimą nuliudimuose ir
tu
kurie
turi
silpnas
akis,
tauti, turi papjauti dikta jauti.
ju tėvai yra jiems daraktoriais rytos o bet yra tuszczios.
Skaitytojai, atsilygint su pre ■rupescziuose.
Del vienos szeimynos, tuojaus arti
nes beveik nereikia akuloriu ir augintojais.
Lietuviszkos
bažnyczios,
po
No.
533
— Greicziausia
aszaros
numerata už laikraszti ‘Saule,’
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. skaitant ežia kiiyga.
džiūsta merginu, prie szliu'bo,
'Namai be vaiku yra liūdnas
Beveik visos moteres yra Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Mahakurie apie tai užmirszo ir praNeužmirszkite Guodotini Skai
o naszlSu prie vyru kapo.
ir
kurezias,
kaip
sodas
be
tytojai,
atsilygint
su
prenumerata
už
sze idant nesulaikyti laikrasz- tosios nuomones kad apsivyra- hojuje eina brangyn todėl pasinau
W. D. BOCZKAVSKAS - CO.,
laikraszti
“
SAULE
”
kurie
apie
tai
uždokite isz progos nes da galima pirkti
—> Jeigu neis'Zsitobulines
paukszcziu, kaip laukas be žie
lvus yra tai laimingiauses gy už maža preke. Kreipkitės tuojaus in
czio. Paskubinkite 1
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.
' mirszo ir prasze idant nesulaikyti
protą,
tada už niek eina viskas.
du.
Gyvenimas
be
vaiku,
tai
laikraszczio. ' PASKUBINKITE ! I !
venimas.
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.
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Kas Girdėt

VAIKAI
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

užtikau,
piktadarius bet lyg sziol nieko keletas tolimu genezių bet jiejapkirmijusi numiįv'lio veidą! Ji szesi tarnai ir tryne man smil
nesurasta. Vietiniai sznipai uo mums visai nepažinstami. Po, suszuko nesvietiškai ir apal- kinius ir kakta stiprinanezio- Kada in fenais nuvažiavau,
Panaszi iii cigonka,
liai ruosziasi, tacziaus piktada- musu galva dabar visa gerove po! Pakol sribegp tarnaites, mis esencijomis; motina taipgi
O sakosi kad tikra Ameriris dingo lyg ugnyje butu sude galėtu patekti tiktai iždui vaidineli's jau prairo ii'nevei- dar buvo apalpusi.
Vladas Mikutis buvo sūnūs
Parasze Nat Pinkertonas
konka,
ziant in uolu pajes^kojima nie- Mano szuviai tuojaus sugęs.
(skarbui)!
neturtingo
uredninko o kad
garsus detektyvas.
Policijos virszininkas, | —- Ar kunigaiksztis Keistu- kas nesugebejo patirti kur jis szauke tarnus, du isz ju sakėsi Rinkes isz fersztorio ant ranku,
Dievas davė jam gera protą
Rinkes kabo ant ausu,
dar mate vaidinei! paskutinia
G. Atkocziunas.” tis nenusidėjo kam nors ir ar dingo.
r
'
i
Žinoma, asz iszrfiszkiau abe- me momente... Nebuvo jokio Karta ant vakaruszku atėjo, prie mokslo, geras tėvas pasta— Ka-gi tamista dabar pasa czia nėra keno nors kersztas?
Sziurksztus likimas.
navijo ji iszlavint kuogeriaur
Bartis su kitais pradėjo,
kysi ? — paklausė pagalios ku — Visai negalimas daigtas. jone ir intikrinejai motina kad pedsakio bet duryse mes sura
Rudenyje 1860 m. in Pinker- nigaiksztis. Ar-gi tat ne baisus Mano brolis būdavo visados jai akys apsitavaioja buvo... dome mano paleistąsias kulip- Bet mano rūteles in kaili gavo, šia, skupuodamas sau reikalin
tono kantora New Yorke inejo dalykas? Man visai nesupran rimtas. Musu bieziuliu ratelis Vienok 'sukirszintoji senute kas.
Kad net laukan iszsilingavo. giausiu daigtu idant galėtu del
sunaus duoti mokslą.
puikiai pasirėdęs ponas. Tai tama, kas galėjo padaryti szi visai nedidis: asz negaliu nei itin spyrėsi kad jį nemiegojusi, Jos tai turėjo perszvilpti tie
Vai buvo cypimas,
— Idant jam vestųsi geriau
buvo augszto ūgio, gražaus vei peržengima. Mano brolis netu-j vieno žmogaus intarti!
Dantų griežimas.
kad tikrai budejisi... Mano siog per figūra; ilgiau asz ne
do liesas vyras: jis pasisakė rejo prieszu; motina, nežiūrint — Tai dar paregėsime kai! intikrinimai neinkeike nieko galėjau abejoti kad nežemisz- Laukan pusnuoge iszbego, kaip man! — kalbėdavo tėvas
nekarta, kada jautėsi nuvargęs
esąs kunigaiksztis Gediminas in jos metus, turėjo stebėtinai nuvyksime Vilniun, — atkirto i per tai asz pasižadėjau ateinan- kos jėgos czia insimetusios
Žmones isz namu nubėgo,
— Teveli! — vo,s ne vos pra
Radvilas isz Vilniaus.
...KoBrangusis
broli, sku Mislino kad tai komedijonka, darbu už būvi ir atimdavo sau
jos. yra—
szviesu protą; tikrai nėra ne Pinkertonas.— Dar viena klau czia nakti dežuruįdi prie
stenėjau.
tu czia nori?
— Asz norecziau pasimatyti vieno žmogaus kuriam butu bu symą, ar tamistos tėvas priesz Visa vakar diena krėtė dru bink tuojaus namon.
Bet pažino tuojaus cigonka, beveik nuo burnos kąsni duo
Kode! atsikėlė! isz savo kapo?
nos idant turėtu kuom užmokėt
su ponu Pinkertonu, — tarė vusi naudinga mirtis kurii- mirsiant nebuvo su kuom nors gys: sziurpulys tufjaųs perim Sziadien persikelsime in ki O reikia žinot kad su vyru
Reginys taip parėmė mane
už sunaus mokslą.
atejusis.
pasimetė,
kambarius
... Motina
iszdavo ja kaip tik ji'pamastydagaikszczio ar kunigaiksztiėnes susikirtes?
jog asztustikrai
maniau
kad
Ir isztikruju mažas studen
Kantoristas dailiai linktelėjo arba kuris galėtu kerszyti. to — Ne! Mano tęva visi mylė vo apie ateisianezif nakti.
Nuo saves senei ji atmete.
rodo stipsopebaszninko
daugiau mirusi ne kaip
priesz mane
tas
atnesze tėvui džiaugsma,
galva ir nunesze vizitine korte kiu baisiu budu. Baisi paslap jo, jis darydavo daug gero ir Ji užsimėtė iszsjdaniginti isz gyva; tankei ji dejuoja ir vis
*
*
*
dvasia. Asz neiszdigalejau nei
le savo virszininkui o szis tuo tis apklojo szi atsitikima. Nuo per jo szermenis daugybe varg- nelabojo kambaric bet asz at- kaž ka niurna. Asz lakstau
Baladojaus, baladojaus po mokinosi labai gerai o prie pa
tarnu paszaukti, nei atsistoti..
baigos metu atneszdavo kuogejaus liepe pakviesti sveczia sa pirmo smūgio atsikvoszejus szu tapo apdalinti dovanomis! kalbinėjau ja paJijuokdamas taip-gi lyg padūkęs; nežinau ne
svietą,
Tuo tarpu figūra pas duris
riausia paliudijimą.
vo kabinetan.
Isz vienos in kita vieta,
griebtis.mPakol kas, asz tar
”; asz kobaisiai,
man smilktelėjo tuojaus mislis Sznipas atsistojo. — Ir taip isz kokiu ten 4 ‘ :sybiu pradėjo
Po keliolikos metu Vladas
Kunigaiksztis Radvilas sku praszyti tamista idant prisiim- asz, pakol kas, susilaikysiu nuo skelbiau kad ji stijosi haliuci nams liepiautyleti; asz nenoriu
Per lietu ir purvyną,
juoktis. Portiera
biai inejo kabinetan garsaus tumet susekti slaptus piktada kvotimo! — tarė jis. Tolimes nacijos (insivaizdinimo) auka. idant Verkiai taptų aptariami Kad tik dažinoti kokia navyna. rado būda palengvinimo savo
mireliui ant veidi
tėvui rūpesti apie jo mokslą.
sznipo ir tuojaus užklausė:
žmonių akyse
kal ir
rius. Tamista galite reikalauti nius tyrinėjimus asz pats jau Oi, kam man reiktjo taipranka
nusileido
iemyn;stotųsi
man užbur O vis už mergų kad jos kirvis Acziu vienam profesoriui, ku
— Ar gali, ponas Pinkerto- sau kokio tik norite užmokes- darysiu Verkiu palociuje. — bėti! Sutemus motina eme taip tu palocium. Asz nekantriai
penezia,
pasirodė kaukuole
nai, rytdiena laivu “Audra- czio, asz noriai atlyginsiu ta Tamista neapturejai jokiu vė virpėti, ja apėmė,tokia didele laukiu tavo sugryžimo. Suvie Kiek mano szirdis nuo ju nu- ris jam pasirūpino keletą mo
smego tėvo veidas,
kytiniu kuriuos vakarais mo
kirtis” važiuoti su manim in mistai ir duosiu apseziai kelio lesniu žinių?
kenezia,
nerimastis jog asz bijojau kad nytomis jėgomis mes aptarsi
kindavo ir tokiu budu gavosi
Liepoju o isz ten in Vilnių ?
nei pinigu, idant tik sueziuopti — Jokiu neap ture jau. Bet nors ji isz galvos n ūszeitu. Vie me ka daryti su baisia ja szmek- Besivaikydama inkliuvau in
iii
namus turtingiausiu tėvu
Sznipas pirmiausia paprasze piktadari!
malkas,
galimas daigtas kad Astoro nuoliktai valandai iszmuszus la.
jo atsisėsti ir prabilo:
Ir persiplesziau dreses pa- vieno isz savo mokytiniu.
Tave mylintis brolis,
— Ar tamista tikrai nepasi vieszbutyje surasiu kokia nors asz atsisėdau grett jos lovos,
Ant nelaimes susisebravi— Asz visupirma norecziau tiki kad mano Lietuviszki bi- žineje. Mano motina ir nelai tyliai sznekejau si ja ir sten
Keistutis.”
dalkas,
'žinoti kame dalykas? Czia asz cziuliai sugebės iszgliaudyt ne mingasis mano 'brolis žinojo giausi nuraminti. 3ęt ji nuola Pinkertonas tyliai padėjo Nežinau kur pąmecziau pus- mas su turtingu mokytiniu iszesiu užverstas visokiais dar girdėta piktadaryste? — pa jog New Yorke asz kaip tik gy tos žurinejo in dujis portierais laiszka ant stalo; jo veidas nie ,
padžius czeveryku, vere ant Vlado nenaudinga inbais taigi nenorecziau taip stai- klausė sznipas.
Nuvažiuosiu in Springdale, tekme. Paguodone, kuria aplan
vensiu tame vieszbutyje!
papuosztas, kurio! atsidaro in ko neatjautė.
kydavo nuo turtingu žmonių už
gai szvilpti per mares. Vienok
Sznipas skubiai paėmė skry laiptus ir kurios, kaip žinai, esą ■ Kunigaiksztis užklausė: — Gal bobeles susivaldys szirdele,
Tamista isz szio telegramų
savo pagelba, instume ji prie
jeigu tamistos iškalas in ten pats gali suprasti kad Lietu- bėlė. — Jei taip tai asz einu su visados užrakintos- Per szitas Ka tamista czia numanai? —
Ir jau nepykdys taip mane.
yra svarbus ir spirginąs tai asz viszki sznipai mažai vilties te tamista nes asz viliuosiu jog tai duris buvo indas vaidine Tam nutikimui vargiai tegali Praszau szirdele-s, nors ne puikybes. Taja atmaina patemijo tėvas tuojaus kuris sten
pasiszvensiu tamistai.
gerkite,
turi. Man tuojaus palengvėtu sziose, dienose turėjo atvykti lis, nors pirma ir paskiau du ma intiketi, vienok asz dedu
gėsi sunu kuogreieziausia isz
Kunigaiksztis buvo labai su ant szirdies jeigu tamista prisi- kokia nors žinele.
rys buvo atrastos užrakintos. galva, kad brolis niekad nepa- Viso gyvenimo griekus ap
tos ligos iszgydint — nuo neiszsirūpinės: jis isztrauke isz ki- imtumei susekimą.
verkite,
Jis iszsirenge tuojaus ir nu- Jos nerimastis p-ugo ir kaip raszis man melo!
mintingumo
ir nutarė panau
szeniaus telegrama.
Talentuotas sznipas suskam terszkejo in vieszbuti. Kaip tik atėjo pusiaunaktis apkabino — Tamistos brolis nemeluo Dukreles priverskite kalbėti doti sekanti būda. Sztai viena
— Pirm perskaitymo szio te bino varpeli pakviesdamas tuo kunigaiksztis pasakė savo pa mane, man tai
ražaneziu,
atdarė bau- ja! Bet tamista kunigaikszti,
diena nupirko pas stalioriu
legramų asz turiu paaiszkinti. jau savo pavaduotoja Baubi. varde, Szveicaras jam tuojaus gu. Asz kietai
žiau re- praszau netikėt jokiam vaidi- Jei neklausys, duokite paneziu,
gala lentos ir prie didelio dyvo
Dabar gyva yra tik mano moti Apsvarstęs su juo podraug vi padavė laiszka atėjusi isz va volveri kuris
vis ant neliui! Szitam dalyke ruosziasi Ba jeigu vaiku nemokysite,
ir sarmatos sunaus užsimėtė
na : keletą dienu adgal dar bu sas bylas ir reikalus, sznipas karo. Abudu atsisėdo skaityk raszomojo s
jažiure- tik piktadaris kuriam jo ama Tai sunkei už tai atsakysite,
sau ant pecziu.
vo gyvas mario jaunesnis bro tarė Baubiui:
Turi dorybes ir darbu mokytis,
ir tuo- tas labai gerai yra žinomas.
loje; kunigaiksztis tuojaus su jau ar jis u
Vladas isz sarmatos butu pa
lis Keistutis! Mums priguli — Mielas Baubi! Asz noriu riko:
O ne bambileis -trankytis,
jaus padras
Asz nujaueziu, jog mums nu
sislėpęs
in žeme o ypatingai ka
Verkiu dvaras su palocium ku- visus reikalus tau pavesti ir ti — Taį|^|^ brolio laiszkas! Keletas t
iko bu vykus iu Verkius tasai nelahac. Nepavelykite užsidėti su fri- da artinosi prie namo ir pradė
cukais,
•fis gražiu o Ja si netoli nuo Vil kinėsiu kad su pagelba Moriso- Jis raszt* man nežinodamas dėti už sienos; jie
vo ins'a- sis mėgins ir tamista nužudyt,
jo susitikt su pažinstamais. Isz
Ungarukais, kazokuczeis ir
niaus. Musu szeimyna labai su no ir kitu veikėju tu užbaigsi koks baisus likimas ji laukia! kyta tuojaus atv
ant pir- — tarė kunigaiksztis.
sarmatos atsitolino nuo tėvo in
■szpicukais,
tikdavo tarp saves. Motina nie juos laimingai. Asz pats-gi ryt Pinkertonas perskaitė adre mojo szauksmo!
— Tai dar paregėsime kuris
užpakali idant žmones nesu
kur nesilankydavo ir gyveno diena iszkeliauju Liepojun su są ir žvilgterėjo ant krasos Asz ka tik nura
motina kuriam sprandą nusuks. Mano Ba isz tokiu neturės malones,
prastu kad tas vargszas neszramiai sau palociuje: jai suka kunigaikszcziu Radvilu!
ženklelio.
bet sztai, jos akys
:ete nuo szventa ir pirmutine pareiga Ba juokėsi visi geri žmones. damas sunkia lenta, butu tėvu
ko 70 metu taigi ji užsiganėdin Kunigaiksztis net paszoko
baimes. Ji žiurėjo
>ortiera; bus sueziuopti ir apkalti geleži Ir asz nesuprantu, galit man
to jauno ponaiezio. Tėvas tuo— Laiszkas pasiunstas 30-ta
galva kirstie,
davo vien paminėjimais mano isz vietos ir suspaudė ranka
asz ir-gi žvilgterejf in ta puse mis nevidoną, vieszpataujanti
Rugsėjo, tai-gi paraszytas trijaus dasiprato ir liepe jam
tėvo kuris mirė jau septyni me sznipui.
ir mano visi pajautimai apmi Verkiuose... Rytdiena savo Kaip Lietuvaite in Anglikaite
mi dienom pirm žudinstos Ver
neszti jo skrybėlė kuri jam
Turiu
pagialbininke
DU
OFISAI:
gali
pavirstie,
tai adgal. Broliui sukako tris- — Asz esiu tamistai labai dė
rė; prie duriu storėjo balta fi laike asz pribusiu in laiva
kiuose! Tariant -sulyg karaktemoterems.
MAHANOY
CITY; Prieinamos
516 W. Spruce St. perszkadinejo.
Sztaiprekes.
turite
neatbūtinai
iszdeszimt-vieni metai: jis mokė kingas! Tamista isztikro nu
gūra, grūmodama; mums kau “Audrakirtis.”
Bell Telefonas 149
rio, laiszkas paraszytas dide
Nebuvo jau ne kalbos apie
mokytie,
si universitete, asz jau susilau vertė! akmeni nuo mano kruti
Willing Street
luota
ranka, isz už portieros tie Sziais žodžiais Pinkertonas TAMAQUA, PA., 439
lėje nerimastyje.
pabėgima. Tuojaus visi pama
Ęell Telefonas
nereikia532-J
niekintie,
kiau dvideszimt-pęnkiu metu. nės ir asz tvirtai tikiuosiu kad
siai in mus žiurėjo iszbales tė atsisveikino; ant rytojaus jis Savo kalbos
tys
kokis susineszimas yra Vla
Szeszios sanvaites adgal asz isz tamista kaltininkus tikrai su Kunigaiksztis skubiai per- velio veidas... Jfsz norėjau su kunigaikszcziu iszplauke in O jei ne, tai asz nuvykus in
do su žmogum kurio skrybėlė
fenais,
Lietuvos iszvažiavau in Ameri varysi ožio ragan! Ir taip asz plesze konverta ir eme -skaity surikti, norėjau pakelti revol Liepoju o isz ten važiavo in
jis nesza. Bet kaip nusistebėjo
Iszmokysiu visas labai nais,
ka idant susipažinti su czio- galiu laukti tamistos ryt-diena ti. Jis iszbalo, lingavo galva ir veri ir iszszauti bfet neiszgale- Vilnių.
(Toliaus
bus.
vaikinas kada kokis tai pažinspaskiau padavė laiszka szni jau.
Ir savo kurna atsiunsiu del
nykszcziu gyvenimu, tvarka ir ant laivo ?
tamas aficierius prisiartino
žmonėmis. Laike pirmųjų san- — Žinoma, kunigaikszti! — pui. Ar manote kad tai galimas
nekuriu berneliu,
prie tėvo, szirdingai pasisvei
vaieziu asz neturėjau jokios ži atsake Pinkertonas, — vienok daigtas ? Tai tikras galva-suTegul suklupdys juos ant
kino kaip ir visados ir užklau
nios nuo brolio nei nuo motinė asz dar norecziau pasikalbėti kis! Asz per visa savo gyveni
keliu,
sė su nusiszypsojimu:
lės ngs negalėjau jiems nurody su tamista apie tokius klausy mą netikėjau in vaidinelius
Privers daryti pakula,
— Ar tai kokios laižybos?
ti savo tikrojo adreso. Užvakar mus kuriu negalima judinti ke (szmeklas)!
Atves juos in tikėjimą drūta.
— Ne, — atsake tėvas, — no
vakare asz atsidūriau Chicago- liones metu! Pirmucziausia Pinkertonas eme balsiai skai
riu tik duoti mano šuneliui pa
je ir sustojau vieszbutyje Audi kaip kelionėje taip ir Vilniuje tyti szi laiszka.
mokinimą nes nenorėjo partorium kame radau laukiant niekas o niekas neprivalo žino Brangus Gediminai:
neszt motinai mažo pakelio isz
LIETUVISZKAS GRABORIUS
manės telegrama. Jo intalpa ti kas asz per vienas; tai priva
Asz esiu visai susmukęs
miesto, kalbėdamas jog tai bu
mane taip iszgazdino kad net lo būti didžiausia paslaptis. dvasiszkai ir nežinau ar pri
elnioniszkai
tu neszlove.
plaukai pasisziausze. Sztai, p. Vadinkite mane Jonu Palmeriu veiksiu tau pridereneziai apranusviro nu— Neszlove? — paszauke afiPinkertonai, perskaitykit szi ir garsinkite kaipo savo asme- szyti kas pas mus dedasi nakti
o, kauluota
cieras
rodydamas milžiniszka
telegrama; ji atspausdino p. niszka raszt-vedi (sekretorių) mis. Musu Verkiuose insimete
.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo puodą kuri pats laike glėbyje
Atkocziunas, policijos virszi- kuri neva pasamdete Ameriko piktoji dvasia, tai-gi musu mo
kurioje nuautomobilius del laidotuvių, Krik- o prie atsisveikinimo ne neBALTRUVIENE
n i ūkas Vilniuje.
tinėlė yra visai nusiminusi ir
. Tik dabar
Vestuviu ir kitokiams reikalams.
je!
dirstelejo ant Vlado.
Bell Telefono Numeras 78
Pinkertonas paėmė telegra Kunigaiksztis linktelėjo gal prislėgta. Užvakar asz gana ve- asz atsikvotejau ir pasijudi520 W. Centre St. Mahanoy City
Po valandėlei susitiko su pama ir greitai peržiurėjo: jis va o sznipas tese toliau: Pir- lai sugryžau isz kliubo namon nau. Asz paszokau atsitojau ir Girdėjau kad nekurios Skranžinstamu advokatu su maiszeskel'be:
tono bobeles ne kas,
miau tamista sakei kad niekas I ir nusistebėjau iszvydes jo. pakėliau revolveri.
liu po pažasezia. Ir su juom to
—
Eiksz
czion,
motinos
kambariuose
buvo
dar
o
jei
ne,
tai'
Valkiojasi
po visokias vietas,
“Kunigaikszcziui Radvilui, nebuvo užinteresuotas mirtimi
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius kia pat kalba turėjo tėvas kaip
Per dienas pasigeria guli,
jusu brolio ir motinos. Atsaky szviesu! Tarnaites blakutinejo szausiu! — suszupau asz. Vėl
vieszbutis Auditorium.
:: Gabiausias Balsamuotojas ::
ir su aficierium.
kite praszau -ant klausymo: iszen ir ten ir viena isz ju 'pata velniszkas juoktis pripildė Su stikleliu rankoje szaukia iGeriausis Ambulance
Chicago, S. V. A.
Jau to buvo už daug del Vla
buli!
patarnavimas s z i o j
Tuojaus gryžkite namon. kam patektu tamistu lobis ir rė man tuojaus eiti pas motina. kambarį o asz emi au ir iszszodo.
apylinkėje.
Bile ko
Neprižiūri ne namu,
Rytmeti, 3 d. Spalio m., tamis manta jei isz jusu szeimynos Asz nubėgau pas motina, radau viau szeszis kartus. Asz girdė
kiam laike; diena ar
— Praszau tėvelio, duokie
Ne mažu vaiku,
tos brolis Keistutis buvo atras niekas nebutu pasilikęs gyvas? ja guilinczia ant lovos ir iszba- jau kaip kulkos ii: ido in duris
nakti. Visada turi pil
man neszt lenta — isztare o tė
na pasirinkimą metaNe savo pailsusiu vyru.
tas pasmaugtu jo sekleję. Szale — Niekam nepateiktu! Mano lusianuo baimes! Ji apsakinėjo bet vaidinelis ne k ,ek nesijudi
vas ant to noringai sutiko.
liszku ir kieto medžio
jo buvo pamiszusi kunigaiksz- tėvas paliko pinigus ir nejudi man buk tikrai macziusi dvasia no, vėl pakele ram :as ir piktai Ypatingai randasi czionais
Grabu. Laidoja nu
— Koki gera ir drūta vaiki
viena,
mirėlius pagal naujau
tiene. Kunigaiksztiene tuojaus nama manta lygiomis dalimis musu nebaszninko tėvo kuris juokėsi.
na tamista -turi — atsiliepe in
sia mada ir mokslą.
;
ir bai- Kuri savo vyra trenkė in siena,
nugabenta in Vileikos ligonibu- man ir broliui. Mano motinos buk stovejas kambario vidury Portieros susisnauke
tęva vienas isž praeigiu. Ir nuo
Ant pakauszio badai torielka
te. Kartais ja suima apatija, gerove taipgi teks mums je, žiurėjas in ja ir grūmojąs sus reginys isznyko...
to laiko Vladas su noru nesze
daužė,
kartais ji ima dūkti: jai vaidi abiems. Žinoma ne Keistutis jai ranka. Paskiau jis užsigry- Motina gulėjo l:aip negyva
savo sunkenybe per visa kelia
nasi tuomet numirėliai ir negy nei asz dar nemanėme paraszy- žes ir pranykęs už duru. Bet ant patalo o dabar ir asz apal- Keliolika dantų nebagui
kuris
dabar nudavė daug trum
iszdauže.
vos galvos... Szis atsitikimas ti testamenta nes. mes abudu priesz iszeisiant jis vela atsi- pau...
pesnis ne kaip pirma. Pamoki
*
*
*
nustebino visus. Policija isz esame visai jauni vyrai. Mes gryžes link motinos ir vietoje Kai už pusvalan džio asz isznimas pagelbėjo.
FR.
kailio nėrėsi kad tik susekus neturime artimu giminiu: yra savo vyro ji pamacziusi bjauru siblaivejau, greta manes ruo- Day t one viena baidykla

VAISINGAS
PAMOKINIMAS

VAIDINELIS

i

?

L. TRASKAUSKAS

C. F. RĖKLAITIS

i

i
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— Laikas bėga. Tik du me
nesei lyg Kalėdų.
— Pirmutine motere Pennsylvanijoj, kuri yra sergėtoja
girriniu ugniu (Fire Warden)
yra Mrs. Warren Creasy, isz
musu miesto.
— Musu aplinkinėje nekurios kasyklos dirba gana gerai
nes anglių yra reikalaujama po
visa Amerika. Bet anglinei .butlegerei neapsileidžia kasdami
anglis isz skylių, parduodami
anglis po visas aplinkines ir di
desnius miestus.
— Praeita Sereda Kun. P.
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Margarieta Pleczkaicziute
su Gerard M. Donovan.
—■ Praeita Petnyczia laike
loszimo futboles tarp Mahanojaus ir Tamakves kliubu, vie
nas isz musu studentu, Reimundas Traskauckas, 15 metu, 626
E. Mahanoy uly., likos pavojin
gai sužeistas per kitus loszejus.
Sužeistąjį nuvežta in ligonbute
kur jam padaryta tyrinėjimas
įsu eksrei spinduleis ant galvos.
(Reimundas yra sunum Fra.no
^Traskaucko, brolis musu graiboriaus.
į ■—i Subatoje kun. P. Czesna
jsuriszo mazgu moterystes Ma
rijona Kunauskiute su Juozu
[DeresZkeviczium, 609 W. Maįhanoy Avė. Vestuves atsibuvo
pas tėvus nuotakos, 808 E.
[Railroad uly.
j •— p. Katrė Gredeckiene su
sius Pranas ir duktė Ona isz
[New Philadelphijos lankėsi Nedelioj szioj apelinkeje atlan
kydami savo gimines ir pažinstamus. '
—< Rengkites ant vieno isz
didžiausiu masicaradinib ba
liaus ir juokinga vakarėlio ko
kis kada atsibuvo Mahanojuj o
kuri rengia Lietuviu Moterių
Draugiszkas Ratelis isz Schuy
lkill pavieto, ant Norkevicziu
svetaines, Ketvergę vakara,
Oktoberio 26. Bus tai vienas isz
smagiausiu vakarėliu nes sve
telei atvažiuos isz visu daliu
pavieto dalyvauti tame maska
radiniam vakarėlyje. Juokin
giausios ir puikiausia pasiredia poros aplaikys dovanas.
Bus užkandžiu, gerymu ir szokei. Atsilankykite o nesigailė
site kad praleidote gud taims
ant tojo maskapadinio vakarė
lio tarp savo draugu ir draugiu
ir prisijuoksite szirdingai. Pra
sidės 8 valanda. Marszas prasi
dės 10 valanda vakare.

Arba atidengimas paslapcziu
ateities. Su pagelba kazirom.
Pagal Chaldeiszku, Persiszku,
Graikiszku Arabiszku ir Cigoniszku Burtiniku. Iszguldinejimas to kabalo yra labai lengvas
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite
knygutes per paczta. Pinigus
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti.
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.
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v,sos TRYS

25c

KNYGUTES
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY, PA.

Menidi, Graikija.— Apie pusiaunaktija gyventojai miesteĮlio iszgirdo nitanku muszima

Iszmintingi Žodžiai MAISTO DIENA LAI§ Linksmumas prie dvasios VORYSTEJE ARBA
ir tikybos yra didžiausiu turtu
:: NAVY DAY ::
žmogaus gyvenime,

i varpo paeinanti isz vietines * § Tiktai kvailei pyksta jei-Į
'bažnyczios. Kada varpas ne- gu kas del ju bedas in akis iszI paliovė skambinti, keli isz destineja.
|
drąsesniu gyvintojo nusidavė
§ Prie laimingumo moteres
pas zakristijoną, pabudino ji daugiausia prisiplaka pasiisz miego ir nhsidave visi pa-1 sziauszus ir nieksze.
j žiūrėti, kas tei skambina vai-, § Vyrai myli tankei motepa. Nusistebėjo nemažai, ka- res ne de'l to kuom jos yra bet
da patemino aiit virves kaban del to, kuom jos iszrodo.
§ Protingas vyras slėpėsi su
ti žmogų, ku-įs sukdamasis
skambino varpą. Buvo tai la-1 pinigais nuo paezios todėl suvonas pagialbjniriko zakristi-: czedina pinigą,
jono, 70 metu imžiau® žmoge I § Gailestis moteres ne yra

Labai yra naudinga Ameri]<Oniszka laivoryste kuri dauig
prisideda, del Amerikoniszko

farmerio ir kitu pramonių nes
Amerikoniszka laivoryste arba
flota sunaudoja milijonus sva
ru visokio maisto. Taja diena
Laivinei k arei ve i su' i and o j o
apvaiksztineja Oktoberio 27-ta
praeita meta net 41,000,000
diena.
■svaru visokiu daržovių ir 25,500,000 svaru bulvių, 27,300,000 svaru visokiu vaisiu isz ku
riu 17,000,000 svarai buvo
szvieži o likusieji isz blesziniu.
lis, kuris pasikorė isz priežas taip didele kaip gailestis vyro
ties ilgos ligosi
bet moteres tam netiki.
§ Kuo ant moteres daugiau
BAISI ŽUDINSTA UŽ KELIS visokiu žibueziu tuo jos praei
tis tamsesne.
ZLOTUS.

Rovno, Lenk^— Kazimieras
§ Greieziau ingalesi motere
Sztai keturi Kinczikai kurie nužudė tūla Japoniszka vir- Ratkevicz, turtingas ūkininkas rankom ne kaip su liežuviu.
aplaike kelis skintus zlotu už
■szininka Tientsin, Kinuose keli menesei adgal ir Japonai pa
§ Jeigu iszgirsi motere ap
reikalavo Anglijos kad juos in teiktu in ju rankas ant nubau parduotus jaučius. Jo bernas
kalbant svetimus vyrus — ki
dimo. Tarp tuju sklypu buvo smarkus susirėmimas kad isz- pasigodejo už jįnigus ir nutarė
tu moterių, — tai žinokie kad
Paszauduotu juos Japonams o priesz tai pasiprieszino Anglija bet juos sau prisisivyt.
ir su jos vyru turi būti kas nors
ant galo sutiko ant to, nes galėjo kilti didelis nesupratimas kias ūkininką ii® grinezios kad
negero.
jam duotu kardino in žibinta
tarp tuju sklypu.
ir kada tasai Užėjo, kirto jam
§ Nežiurėkie daug ant mo
per galva su ki »viu, užmuszda- terių kad negali liežuvio sulai
Cleveland, Ohio. — Pleszikai
mas ji ant viett s, po tam paslė kyt neapkalbejusios kitu. Ir jos
insilauže in Lietuviszka bažnypė lavona po it eszlu, ir nužudė moka susilaikyt nuo liežuviu—
czia Szv. Jurgio kurioje yra
tarnaite kuri buvo liudintoja kaip kate nuo saldaus pieno.
prabaszczium kunigas VilkuMERGAITE
SU
TRIMI
atsitikimo. Bc't devynių metu
taitis. Vagis paėmė auksinius
§ Ne kožnas vyras norėtu
KOJOMS.
vaikas kuris mhte kaip bernas paimti už paezia savo kukorka
kryžius ir kielikus ir du inde
Apanida, Bulgarija.,— Czio- nužudė tarnaite, iszbego lau
lius kuriuose laikoma Ostijos.
bet kožnas norėtu savo paezia
Pleszikai insigavo per mokyk naitineje ligoributeje randasi kan ir pradėjo rėkti pagialbos. perdirbt ant geros kukarkos.
la iszmusze langa ir tokiu budu asztuoniu metu mergaite ku Kaimynai subėgo ir suėmė bu
§ Daugiau
moterių bijo
riai ant pecziu pradėjo augti dintoja, kada tasai buvo pasiinsigavo in bažnyczia.
griausmo ne kaip žaibo —
treczia koja. Daktarai da ne rengias bėgti.
griausmas
yra tai muszimas o
Chicago, Ill.,—Palicija aresz- drįso nupjauti treczia koja nes
UODUKA žaibas tai vyro kerszinimas.
tavojo Petra Juciu, nuo 21 W. tas ligonei neiszeitu ant gero ba 20 cent;
114-tos ulyczios, už suvažinėji ir negali vaikszczioti isz prie
mą 27 metu moteriszkes Alicija žasties suparaližavotu kojų.
BudapeS
i., — Už
Mergaite
likos
atvežta
isz
Mo

puoduką A
Colton. Jucius yra suparaližiaar reikia
votas ant kojų ir negali vaiksz- ros Urvą j ir yra dukrele prasto mokėti rcW
|i po 20
-cnio+pbcl gali vary ti autumobi-~ -dftrbtittnko- kuris turi darsepty- cen t u, n,esw ■vara
v va
liu ir per visa ta laika neturėjo nis kitus vaikus. Daktarai isz bar tenąisl Rasi po keturis
daugelio apylinku tyrinėje ita dolerius, kl ■czcclyt dabarti
jokios nelaimes.
mergaite
ir isz kokios priežas ui zopostia es, nes isz kitur
— Automobilius užmusze
Stanislova Janzanaiti, 393 W. ties užaugo toji treczia koja.
sunku apM Ii kava, nes lai-

Isz Visu Szaliu

Praeita meta laivorystes kukorei sunaudojo 8,000,000 sva
ru miltu, 3,400,000 tuzinu kiauisziniu, 5,200,000 svaru miltu,
880,000 krekiu ir kitokiu ban
Taja tai diena “Navy Day”
dukių ir 190,000 svaru kepimo
bus szveneziama per visus kamilteliu (baking powder).
riszkus laivu® Amerikos, kur
jie nebutu ir valgei bus dalina
mi kuogeriausi nes musu Dede
Samas rūpinasi savo kareiviu
sveikata nes jeigu pilvas butu
neužganadintas tai ir kareivei
butu netinkami ant tarnystes
todėl mu>su laivorei turi būti
maitinami kuogeriausia.

PARSIDUODA 4 LOTAI.

Nepaprastas Gimimas

671toiS uly. Velionis paliko pa
ezia ir keturis sūnūs.
Pergy
veno Amerike 31 metus ir paė
jo isz Tubiszkiu kaimo, Ilgu
vos parapijos, i’sz Lietuvos.
— Southtown ligonbuteje
mirė Ona Samoszkaite-Martiniene, 32 metu amžiaus, nuo
4353 So. Rockwell uly., kuri
buvo iszgerus karbolines rukszties. Paliko savo vyra, 17
metu sunn, motina, sesere ir du
brolius.
— Ana diena czionais mirė
las gerai žinomas biznierius
Juozas Dargis pas savo motina
ant 7016 Eggleston Ave. Velio
“MAŽAS NAUJAS AUKSO nis susiginezino su savo' szvoALTORIUS” maldų knygele, geriu Mykolu Bielskio kuris ji
su nauju kalendorių, apie 400 taip skaudžiai sumusze kad tas
puslapiu. Gražiai apdaryta plo neatgavo žado per kėlės dienas
nais kietais apdarais, auksuoti mirdamas nuo perskelto pakauszio. Szvogeris likos areszlapu krasztai. Tiktai $1.25
tavotas už žudinsta.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.

Tikriauses Kabalas

LAVONAS SlRASTAS ANT
VARPO VIRVES.

vai isz kibai

Audru Rėklaiti
OLĮ
jSF
•W '
jL

Kada busite Mahanojuje
tai užeikite pas savo tautieti Andru Rėklaiti kuris
užlaiko puiku saluna kur
gausite iszsigiart geriaušio alaus, porterio arba ir
visokiu kitokiu gėrynių.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

Įiu buna skandi-

PINIGUS DĖJO IN KISZE- narni isz prii Ltjns kares.
NIU, O VAIKAI BADU
MIRĖ.
PALICIJANGAS UŽMUSZTsaritsin, Rusija., — Pagal TAS O 12 ŽMONIŲ SUŽEIS
valdžios isztyrinejima tai in
TI LAIKE SVODBOS.

szeszis menesius mirė net du
tuks'tancziai vaiku, ezionaitineje prieglaudoje del apleistųjų
vaiku. Dabar valdžia ta prie
glauda uždare, o virszininkus
pasodino in 'kalėjimo, nes toje
prieglaudoje virszininkai papildinejo visokias bjaurybes.
Norints ten nevos radosi 68
tarnaites (ant popieros) del
prižiurejimo vaiku ir 'tiek aplaikydavo algų, bet tuju dažiūrėtojų radosi tiktai 15. Dau
geli vaiku kamisija rado ne
gyvus su tuszczioms bonkutems nuo pieno burnelėse, ku
rie mirė isz bado.
Tiktai tiejei kambarei buvo
užlaikomi szvarei, kuriuos uži
— Girdėjome, kad prie pa minėjo virszininkai ir dakta
baigos szio meto, keli tukstan- rai, o li'kusije kambarelei buvo
cziai žmonių ketina užsiraszyti panašus in tvartus.
“Saule,” nes sako, kad tai ge
riausias laikrasztis kuris duo SKARBAS SENOVISZKUOSIA GRABUOSIA.
da žmogui linksmumą ir ramybia visame.
Cairo, Egiptas.,—Apylinkėje

SMAGI IR LINKSMA
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Kareivei laivorystes taipgi
nes per taji
,000,000 sva
ru cukraus, 30,000 kvortų viso
kiu esencijų ir 90,000 galonu si
rupo.

Kiekvienas po 50 pėdu ploczio, 150 pėdu ilgio, arti Lake
wood Parko, prie Steitinio ke
lio. Persiduos plaiaL.------A. Romans,
241 S. Mill St., St. Clair, Pa.

Shiraz, laike kasimo pamato
del naujo valdiszko namo, dar
bininkai atkasė daugeli moli
niu puodu ir kelis senoviszkus
grabus, kuriuosia radosi dau
geli auksiniu pinigu ir visokiu
papuoszu.
Kaip mena žiau
nai, tai ant tosios vietos turėjo
būtie palocius kokio tai kuningaik'szezio ar turtingo gyventojaus. Surastas skarbas li
kos prisisavintas per valdžia,
bet darbininkai likos gausiai
apdovanotais už suradimą.1.

Shanghai, Irinai. — Kiniszkas palicijantas likos užmusztas ir dvylika |svodbininku su
žeisti kada du giminaiezei jau
nikio buvo sųpykia 'kad juos
neprasze ant ^vodbos, szaudami in svodbini' pulką kada apleidinejo maldiami po ceremo
nijai. Jaunavedžiai apsisaugo
jo nelaimes ir i ubego namo kur
užsirakino pakol pavojus pra
ėjo.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES
PRANA SZYSTES
Yra tai stebet ina knvgnte nes
joje randasi daug teisybes ir
jau daug atspėta kas buvo
pranaszauta, i r toliau® tos pranaszystes pile osi. Prisiuskits
25c. stempomis o gausite pei
paczta.
W. D. BOCZi CAUSKAS - CO.
MAHANOV CITY. PA.

PANAIKINT
PLEISKANAS ir
SUSTIPRINI nT
PLAUKUI!S

yLJA

Vartokit Alexar der
i ’s Castile Olive
Oil Shampoo ir 1 stiprinanti Tonika.
Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
sime du sampel us.
1 Adresavokite:

ALEXAN•IDER’S CO.
412 W. B({ROADWAY
SOUTH BOi STON, MASS.
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8
Mesa yra garbiausiu dalyku |
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Mrs. Gertruda Epstein, sirg
dama kūdikio paralyžių, buvo
naszczia ir dideliam pavojuje
kaip ji pagimdys kūdiki būda
ma “geležiniuose plaucziuose”
(maszina in kuria indeda ligo
nius serganezius ant tosios li
gos). Būdama toje maszinoje
pagimdė kūdiki bet motina pa
aukavo savo gyvastį už kūdiki
po operacijai.

del tuju vyruku ir yra perkama
tukstaneziais tonais. Praeita
meta sunaudota net 33,900,000
svaru ir tai ti'k geriausios mė
sos.

| Union National Bank į
s Kampas Main ir Centre St. 5
8 MAHANOY CITY, PA.

Seka Tėvo Pedsakiais Geriau Mokytis, Ne
Kaip Loszti Fut-Bole

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo
gerus kostumerius, pri
valo isz laiko duoti atspaudyti,
SIENINIUS

KALENDORIUS
ANT 1940 M.,
ir iszsirinkt kokiu nori
iszsirinkt.
te^DABAR LAIKAS !užsikalbyt ir nelaukyt
ilgai!—nes kas pirmes
nis, tas gales iszsirinkti
puikesnius!
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,
MAHANOY CITY, PA.

Quentin Rooseveltas, sūnūs
mirusio buvusio prezidento Ta
do Roosevelto, 19 metu, nesenei
sugryžo isz Kinu ir Tibeto kur
rinko senoviszkus užliekus del
Harvard universiteto. Jo tėvas
taipgi buvo žymus keleivis po
visa svietą.
, ;
1

Whizzer White,
Colorados, geras futlbblinis loszikas,
atmete pasiulinima 15 tu'kstaneziu doleriu ant meto, loszti
futbole su Yale universitetu
kliubu ir instojo in kolegija mo
kytis ant advokato.
_ -i

