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Šhamokin, Pa. — Kada ju
devyni vaikai miegojo ant virszaus, Stanislovas Czerklevski,
53 metu, bedarbis anglekasis,
paleido kulka savo paežiai, He
lenai, 43 metu, in krutinę, po
tam pats sau paleido kulka in
smegenis. Motere likos surasta
negyva, sėdinti ant krėslo, o
vyras gulėjo szale jos ant grin
dų.
Vyras nuo kokio tai laiko
pradėjo gerti isz rupesties ir ta
ji vakara parejas isz karezemos, parsinesze bonka alaus
kuria padėjo ant stalo ir tame
laike iszejo laukan. Kada su
gryžo, bonka jau buvo tuszczia
_______________3______________
TELEFONAS ISZGIALBEJO nes alų iszgere jo motere. Vy
ras taip insiuto kad pagriebė
MOTEREI GYVASTĮ.
revolveri
paleisdamas in ja szuPortage, Ill. — Kas tekis užskambino telefoną o kada gas- vi.
Czerklevskiu vaikai turi nuo
padine namo Mrs. Grace Manacley atsitraukė nuo pecziaus 6 lyg 23 metu amžiaus. Helena,
ir nuėjo pažiūrėti kas ja szau- 14 metu, iszgirdus ■szuvius, nu
kia, tame kilo 'baisi eksplozija bėgo žemyn pažiūrėt kas asitikuknioje kuri suardė visa pe- ko, surasdama lavonus tėvo ir
cziu ir dali kuknios. Motere ka motinos. Persigandus dukrele
tik buvo užpylus anglių ant pe suriko: “Motina nuszauta!” ir
cziaus ir tame telefonas su- nubėgo pas kaimynus praneszti
kas atsitiko. Kaimynas Stasys
- - - - -—.
Kad nebuW telefonas įsuskambejas ir motere nebutu nu licijai kas atsitiko.
Pagal kaimynu apsakyma
ėjus pa'klaustie kas ja szaukia,
tai
toji porele tankei susikivirtai butu buvus tikrai užmuszta
ant vietos, 'riežasties eksplozi czino ir buvo aresztavoti už pa
sigėrima ir rėksminga pasielgi
jos palicija da neisztyrinejo.
mą. Gyveno mažoje peczeje
NEPAPRASTA NELAIME. Tharptowne.

tari
Isz priežasties Rusijos k
arki ja, Finlandija ir Rumunija pradej o ginkluotis visoms spėkoms ant atsispyrimo
v i pareikalavimu. Ant žemutinio paveikslo matome
Turkiszka artilerija einant prie
na: ■ kuris sujungia Mediteraniszkas mares su Juodoms Marioms ir kelias rn Rumunija. $ ].a danellius yra Turku locnastis. Augszcziau matome Rumuniszka kariuomene einant ant pąl ežiaus apginti ji nuo Maskolių. Ant deszines pusės paveikslo Finlandija, norints turi mjįng kariuomene bet visi kareivei yra narsus vyrukai
ir pasirengia atiduoti savo gyvastis apgj! j ne savo mažos tėvynės priesz Maskolius kurie
reikalauja szmota ju dirvos.

NUDURE SAVO
VYRA
KAD JAM NEDAVE
MIEGOT.

NENO
PERSISK

'Newark.

VAIKU NENORĖJO
DUKRELES
22 METU.
o ir Rože
metus

SUMUSZE PACZIA.
_

J

li'c vzidj
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-•fiesasiras padavė teis- žasties kad neapdovanojo savo
yrimo nuo savo vyra su šuneliu bet dukrele,
plaike. Savo už George Dosson ka tik neužmuvyrąs paduoda sze savo serganezia paczia. Ana
po apsipacziavi diena kada vyras parėjo isz
sike kad jie tu- .miesto ir rado naujai gimusia
t vėliaus staczei dukrele, taip padūko isz piktu
kad ju nenori ir mo kad isztraukes serganezia
Scranton, Pa. — Nepaprasta
SUDEGINO PINIGUS
paczia isz lovos už kojų, pradė
ir reta nelaime patiko Mrs. El
PRIESZ SMERT.
jo ja nemielaszirdingai muszti
ma Ward kada ji užsilipo ant
ir kad nebutu ant riksmo subė
Avomore, Ind. — Lloyd Coats
piano kresluko kad pakabint
ŽIURKE
IS
ZGIALBEJ0JI
gę kaimynai tai tasai gyvulys
farmeris sudegino apie penkis TURĖJO TIKRA ŽEMISZKA
paveiksią. Szale kresluko sto
ant tikrųjų butu ja užmuszes.
tukstanezius doleriu bumasz-|
. NU0 Mirties.
PEKLA.
vėjo siuvama maszina o ant jos
Connellsvil e, Pa. — Andrius Daktarai yra tosios nuomones
koše priesz savo mirti. Farme
Cedar Rapids, Iowa. — James
bleszine (oil can) su aliejum.
Rokoczevski,
ris turėjo apie 85 metus ir koki
dirbdamas sun- kad motere pasveiks. Yra tai ju
Wright, 50 metu, sargas prie
Nelaiminga motere paslydo ir
kei kasyklose , atsigulė truputi ketvirta dukrele isz paeiles.
tai laika lyg kvailavo. Niekam
czionaitines dirbuves nesitiki
puolė ant kresluko tiesiog ant
pasilsėt
bet (tuojau
’
jis nenorėjo pavesti suezedinmiegas ji Vyra laukia didele bausme už
peklos turėt po mireziai nes tu
tosios bleszines kurios smailus
apėmė ire ūži !nigo. Po kokiam toki žveriszka pasielgimą su
tus pinigus ir bijojo juos laiky
ri ja dabar, ant szios aszaru pa
.galas perejo jai per deszini szotai laikui steligai likos iszbu- paczia po pagimdymui kūdi
ti bankoje tiktai laike paslėp
kalnes. Keli metai adgal nete
no. Daktarai sako kad motere
tus lovoje. Praeita sanvaite tu ko akies ir trys menesei adgal dintas isz miJ ego kada didele kio.
tik per stebuklą iszsigialbejo
rėjo dideli linksmumą deginda sudege jo namas. Kad prigial- žiurke inkanč o jam in lupa,
nuo mirties nes galas bleszines
mas pinigus idant gimines ne- bet savo vyrui uždirbti pinigu Andrius užpy
kės ant žiurkes PALIKO JAM KRIUKIUS
ka tik nepataike in szirdi.
pasiimtu sau po jo mireziai. In ir ant pastatymo naujos stube- kad jam pert
rauke gardu mieANT SENATVĖS.
kėlės valandas po tam mirė ir
les, jo pati ana diena puolė nuo ga, paszoko aint kojų isz tosios
Jackson, Iowa, s—. Po mir
tai priesz pati atėjima keliu gi trepu ir iszsilauže sau kojas, vietos bet v. I
UŽMOKĖJO SKOLA PO
os nubėgo kelis eziai Mrs. Ida Heffner likos su
miniu kurie atėjo ji atlankyti. vėliaus turėjo eiti ant pende- žingsnius kac
f
40 METU.
sztai nukrito di- gražintas vinezevones žiedas
delis
szmotas
saitis operacijos. Vos motere
ikmens ir kad neHoquam, Wash. — Net 40
butu in laika paszokes isz tos kuri jai buvo davės jos vyras
sugryžo
namo
isz
ligonbutes,
NASZLELE
PRIEŽASTIM
metu praėjo pakol Edwardas
Richard ir taipgi jam užrasze
James turėjo važiuoti in ligon- vietos tai nes tbutinai butu už- deszimts doleriu kaipo ir kriu
NUŽUDYMO PACZIOS.
Smith galėjo atsilygint už sko
musztas ant vietos. Sziadien
la 25 doleriu kuriuos buvo in- Philadelphia, Pa. — Palicija bute gydytis ant vėžio. Ju 20
kur pamato i!iurke tai numeta kius kad turėtu kuom pasiremt
emes už maista grosersztoryje jeszko kokio tai Motiejaus metu dukrele taipgi turi eiti
ant senatvės. Motere iszdalino
jai iszmoteli n. esos.
E. L. Aldrich, ir ant galo atsi Maurey kuris keli metai adgal ant operacijos. Ar-igi ne vargas
vaikams 15 tukstaneziu doleriu
lygino’ po tiek metu. Smithai pribuvo isz Anglijos. Jisai, lai žmogui?
priesz jos mirti. Matyt kad vy
BAISUS DA1
apleido miestą 1899 mete, neuž- ke barnio, užmusze savo paczia
tB AS MOTINOS. ras turėjo savo moterei gerai
mokedami sztorninkui už mais su szmotu szvinines paipos, PARDAVĖ SUNAUS CZEBA- Reading, U . — Pati czionai- daesti už gyvasties ir gal užsitą bet prižadėjo atsilygint kaip permuszdamas jai pakauszi TUS O PINIGUS PRAGĖRĖ. tinio bar'beri >, Luigi Gionne, pelnijo ant tokio palikimo.
tik gales. In du metus po tam nuo ko motere mire in kėlės va Wilkes-Barre, Pa. —- Miko susibarus su
savo vyru ir ka
turėjo pinigu ir norėjo užmokė landas.
las Rob ai t nustebino palicija Ida tasai iszej ili darba, papjo- RADO KŪDIKI BE GALVOS.
ti skola bet sztorninkas pamė Badai Motiejus susinesze su savo budais kuriu jis griebėsi ve su ilgu
_—
pei iu du mažus vai- Hollidaysburg, Pa. —■ Vaikai
tė bizni ir iszvažiavo nežine kokia tai jauna ir patogia nasz- kad galėtu nusipirkt guzutes. kus po tam p
ti save baisei su vaikszcziodami po girraite apie
kur. Smithai jesZkojo jo per lele del kurios apleidinejo savo Palicija ji suėmė kada kaimy bade‘"°“ p^ziu peiliu. Vyras
myle nuo czionais, užtiko ant
daugeli metu ir ant galo pasise paczia. Pati nuolatos vyrui nas pranesze apie pavogimą sugryžes isz
Jarbo užtiko tris lavono kūdikio be galvos kuris
kė ji surasti Keokuk, Iowa. Nu apie tai iszmetinejo ir iszbar- laikrodžio isz namu. Pasirodė sukruvintus
ivonuš ant grin- gal buvo apie penkių menesiu
siuntė jam pinigus ir sztornin davo ir per tai kildavo szeimy- kad Robalt pavogė ne tik ta du. Isz dide
■Jo susijudinimo, amžiaus ir buvo miręs apie 24
kas prisiuntė jiems laiszka su niszki nesupratimai ir ant ga laikrodėli bet ir savo sūnaus nubėgo ant vij
■szaus ir pasikorė valandas priesz tai. Palicija
padekavone sakydamas kad lo daejo prie žudinstos. Palicija czebatus kuriuos pardavė o už ant petneszu
Kaimynai, ateja mano buk kūdikis buvo nužu
bereikalo tiek rūpinosi nes jis žudintojaus lyg sziai dienai da aplaikytus pinigus nusipirko pažiūrėt kod(
. ■' malnamie taip
dytas kur kitur ir atvežtas in
Jmvo užmirszes apie skola.
nesueme.
sau kvorta arielkos.
sz">
czionais ant paslėpimo.
a

Hm.D. and Victor L. Mocxkowskl, Publisher!
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51 METAS

Europine Kare

už TAI KAD MOTBRELE LENKAI ISZVEŽE 70 TONIĮ

TĖVAS 9 VAIKU NUŽUDĖ
PACZIA IR SAVE KAD MO
Clarendon, Wyo. — Keli me TERE ISZGERE BONKA
nesei adgal Kent Andrews, 20
ALAUS.

metu, susipažino su Clara Bow
man, 18 metu, patogia geltonplaukia mergina. Nedelioje su
sižadėjo, mergina ji priėmė,
iszeme laisnus Panedelyje ir
ant rytojaus ketino atsibūti
vinezevone.
Kent parbėgės namo paszauke su džiaugsmu in moezeka:
“Esmių linksmiausiu žmogum
ant svieto, pridek ranka prie
mano szirdies kuri plaka kaip
kokis kūjis. Meile yra stebėtinų
daigtu!”
Kada ji moezeka glostė, stai
ga! susmuko negyvas ant grin
dų. Szirdis jam truko isz dide
lio susijudinimo.

MAHANOY CITY, PA.

New Brunswick, N. Y. — John
Ershkine likos užmusztas per
savo paczia kada miegojo. Mo
tete panaudojo britva su kuria
jam perpjovė gerkle o kada ja
uždare kalėjime, teisinosi tuom
buk jos vyras per daug kriokė
laike miego ir negalėjo užmigt
todėl norėjo ji papjaut kad to
kiu budu ji apmalszyt ant visa
dos.

laukė vaiku,
m a ant
paezios ir ji
metinejime
priežastį kad
mui jo moter
res vaiku b
vyrui pasakė
neturės.

RŪKE LOVOJE.

AUKSO IN PARYŽIŲ.

Perkiomen, Pa. — Tieji vy
rai, kurie rugoja kad ju moterė
les ruko paperosus guledamos
lovoje, gali nuo ju aplaikyt per
siskyrimą nes taip nusprendė
sudžia ir tokia paczia privalote
mainyti.
Jonas Croome apskundė sa
vo pacziule už rūkymą paperosu lovoje ir tankei buvo pavo
juje kad motere uždege lova
užmigdama ir beveik pati nesu
degė. Moterele prisipažino prie
kaltes ir sako kad savo papra
timo nemano pamesti. Už tai
vyras užvede skunda ant persi
skyrimo ir ji aplaike.

Paryžius, Francija. — Len
kai iszveže 70 tonu aukso priesz
užėmimą Varszavos per Vokieczius. Visa auksa iszgabeno su
pagialba troku. Tasai auksas
pagal Amerikoniszka verte yra
vertas 65,856,000 doleriu. Pir
miausia nuveže taji auksa in
Rumunija po tam ant trūkio in
Turkija o isz fenais in Franci
ja. Vokiszki eroplanai matyt
buvo suuodė apie tai ir pradėjo
bombarduot trokus bet tieji pa
sislėpė girriose ir ju negalėjo
patemint. Ant galo giliukningai atveže in Francija. Lenkai
naudojo paprastus trokus nes
ginkluoti butu buvę tuoj nužiū
rėti.
,

GARAS UŽTROSZKINO
KETURIS KŪDIKIUS.

Perth Airiboy, N. J., — Per
sugadinimą garinio rediatoriaus Central ligonbuteje, likos
užtroszkinta keturi kudikei isz
skaitliaus szesziu. Tarne laike
atėjo norse pažiūrėti vaiku, už
tikdama. kambarėli pilna garo.
Suszauke kitas dažiuretojas
kurios isznesze kūdikius in ki
ta kambarį kur isz skaitliaus
szesziu iszgialbeta du o keturi
kiti mirė.
Buvo tai kudikei John Rigg,
‘Edvardo "J a’nllovškio,' Stanio
Ruszalo ir Juzės Steck. Visi
turėjo daugiau menesi amžiaus.

ISZGIALBEJO 36 LAIVORIUS NUO PASKANDYTO
LAIVO.

Washington, D. C. — Valdžia
aplaike žine buk Amerikoniszkas laivas Crown City iszgialbejo 36 laivorius nuo paskandyto per Vokieczius Angliszko.
laivo. Vokiecziai paskandino ir
kitus. laivus su kuriais žuvo
apie 50 laivoriu.

Sunaik jiį Mirties
Sopulius

ANGLINIS BIZNIS PASIGE
RINO; 26,000 ANGLEKASIU
PRIIMTA PRIE DARBO;
171 KASYKLOS PRADĖJO
DIRBTI.

Harrisburg, Pa. — Nuo pra
sidėjimo kares Pennsylvanijos
kasyklos pradėjo geriau dirbti
nes priimta prie darbu 20,600
daugiau darbininku ir 171 ka
syklos pradėjo dirbti, taip danesza kasyklų sekretorius John
Thomas. Nuo Sep. 1 lyg Oct. 15
priimta 15,300 nauju darbinin
ku ir atidaryta 133 apleistos
kasyklos. Minksztu anglių ati
daryta 719 pecziu (furnasu.)
Prie to nepriskaityta stri- Tiktai jeigu Suvienytos Vals
pinsai isz kuriu kasa anglis nes tijos butu užkluptos per koki
tieji dirba diena ir naktį ir pri nevidoną, daktaras Antonio
imta daugeli nauju darbininku. Longoria, isz Cleveland, Ohio,
atgaivintu savo mirties spindu
Trumpos Žinutes Isz lius, kuriuos jis iszrado 1934
mete, bet taja maszina sunaiki
Europines Kares
no del mielaszirdingu tikslu.
Moskva. — Vokietija užkal Daktaras sako kad jo maszina
bino isz Rusijos, kad toji pri permaino raudonus gaivalelius
statytu jai milijoną tonu viso ant baltųjų kraujuje per palei*
kio paszaro del gyvuliu. Yra dima tuju spinduliu ant žmo
tai didžiausias užkalbinimas gaus. Raudoni gaivalelei užmu*
sza baltuosius žmogiszkam ku
koki kada Rusija aplaike.
ne.
;
Berlinas. —• Vokietija pra
dėjo nerimaut ir ketina užklup
ti ant Francuzu už keliu dienu — Miestas New Yorkas iszir pradėti kare ant tikrųjų bet duoda kožna minuta po 7 dole
sziadien negali isz priežasties rius ant knygų, alaveliu,
dideliu balu ant Vokiszko fr un plunksnų ir kitu reikalingu da
lyku, del vaiku kurie- lankosi'
to.
in
mokyklas.
Washington, D. C. — Amerikoniszkas laivas City of Flint, ■—• Amerikonai kramto
kuri Vokiecziai paėmė ir atga daugiau kramtomo gurno chew
beno in Murmanska, dabar val gum, ne kaip kitos tautos ant
džia tyrinėja ka Vokiecziai pa svieto. Valdžia paima kožna
dare su tojo laivo Amerikonisz- minuta po du dolerius taksu už
ta guma.
”
kais laivoreis.
. . _

CITY, PA.

I.

didesniuose I
taja restauracija atėjo paval Daugeliuose
PARDAVĖ PACZIA j Vokietija Apsiaubta Per Savo Nevidonus
gyt kokis tai Žydelis, Max Stel- Amerikoniszkuose miestuose
• leris, kuris turi czeveryku szto- platinasi baisei pametimas ku
SENAS VYRAS PARDAVĖ
i
ra ant Chestnut uly., sakyda dikiu per nejausles motinas.
SAVO JAUNA PACZIA
:
mas Onutei buk turi geru cze Paimkime ant
pavyzdies to- BAISUS
JAUNESIAM UŽ 1,000
Ne visi žino kiek tai darbi- veryku kuriuos jai parduos už kiam miestej kaip Filadelfijoj, IĮ
i
KRONERU.
ninkiszkas svietas trotina pini dyka už gera patarnavima. Ka kuriame praeita meta surado i
ATKERSZINIMAS
gu kada szvenczia kokia diena. da Onute atėjo, Max pagriebė net 238 kūdikius pamestus per
Į Sojtor, Vengrai.,—- Artimam
Czion paduosime trumpai apie mergina in glebi ir pabucziavo, nelabas motinas. O žinunai kal- APGAUTAS V\ AS BAISEI .tas atsitikimas, kuris likos pa
tai.
žadedamas duoti czeverykus už ba kad tasai miestas yra toks NUBAUDĖ SJ P O NETEI- niekintas per visus gyventojus.
Suvienytose Valstijose ran dyka. Onutei baisei inirszo ant Dievo-baimingas ir pavyzdin siNGA pacz: A—SUDAS Gyveno fenais nkininkas Gyor
ŽMONIŲ.
dasi penkiolika milijonu darbi jo ir kerszino atsimokejimu. gas miestas.
i Sarvai-, 66 metu senelis kuris
ninku yįsose szakose užsiėmi Kada Žydelis atėjo ant ryto
Frontera, Jamaica Sala. — apsipųcziavo su 30 metu mergimo. Valdiszku szvencziu neku- jaus in restauracija pavalgyt, Mieli skaitytojai, kuriu lairiose valstijose randasi 18, ki vėla užprasze pas save bet Onu-1 kas jau pasibaigė, meldžiame Artimoje czionais randasi sala na kuriai nubodo senas krinlerrana Bank mo ūkininko ir ant galo susi
tose vos septynios o paprastai te, turėdama rankoje kėlės to-1 prisiunsti užmokesti už laik- kuri vadinasi
ant kurios gyve: ia'beveik pus- tarė abudu pabėgti ir apsivesti, j
imant yra ju apie deszimts.
rialkas, tręnike nuobrodžiui per raszti nes mums pinigai yra la laukinei žmone Mulatai (SU Jaunikis nuejas pas Sarvai- iri
Statistika arba valdžios su- galva kad net visos torielkos bai reikalingi dęl vedimo biz
po ilgam derėjimui pirko nuo
raszai parodo buk Ameriko- suteszkejp ant szmoteliu. Szia nio. Sulaikytie laikraszti mums maiszyti su balti veisle). Valjo paczia už tūkstanti kroneriu.
niszku darbininku algos kas dien žydelis randasi ligonbute- nemalonu, del senu skaitytoju, dytojum tosios alutes yra kotai pusjuodi*
tai pr 1, kuri pramin Senis paėmė pinigus, bet jau
diena yra apie 86 milijonai do je o locnininkas restauracijos nes žinome kad ir jiems trum kisApie
nas žmogus pareikalavo idant
ta Guapille.
o tasai ,
leriu. Jeigu turime deszimts pagyre Onute už jos narsumą. pa bet trys dolerukai ant meto dytojui
užtiko
savo
pac
Nesenei
kokiai,ai
Amerikon- taji pirkini užtvirtintu pas vai
szvencziu, kurias darbininkai
tai ne sunku sugraibyt.
ir atidavė
ja po paeinanti isz tą.
ka,
Vėla Nicoya,
apyaiksztineja, tai darbinin Kiek tai nelaimiu atsibuna
Francuziszkos
Žmones n gimines, nusi Vaitas padare raszta parda
kai trotina 850 milijonu doleriu isz priežasties bedarbes, kada Jeigu sziadien kas serga tai donų.
jos
pri 4ąlos ir insimy- vimo ir iszaiszkino kad niekas
davėmylimai
ant tosios
kada tose dienose nedirba.
tai žmones yra baisei nusiminė yra tiktai vienu isz penkių mi skandyt.
Adolfas Hitleris pats papuolė in slaistas apžiodamas ap
Taip ii Tasai taipgi neturi tiesos daryti jokiu kliuIsz to duodasi matyt kaip kad negali uždirbti užtektinai lijonu žmonių kuri kasdiena lejo in Guapille
cziu
laike
ju
keliones.
Jaunikis
linkinius sklypelius ir pats apsisiaube geležiniu ratu. Numu
Vėla
sugražino
jos meile ir nuvede
yra bledingos tos szventes del ant iszmaitinimo savo szeimy- paprastai serga Suv. Valstijo nuvede
iszkeliavo su mylima in Ju rai 1, 2 ir 3 parodo kaip Sovietai turi ji apsiaubia, 4 Jugoszo
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savo
padoiiUs
apszaukdadarbininku o ir darbdavei (ne nu.
se, tokis tai rapartas valdiszko
masvisu
ja savo “karaliene”. Vela goslavija, bet ant rubežiaus li Slavija kuri yra prietelinga del Allijentu, guli artimoje Itali
mažai ant to nukenczia moke- Sztai ana diena Philadelphi- sveikatos kamisoriaus Juzės isz
nieko me
sau nedar| isz padonu ir kos sulaikytas, nes praszpartas jos: 5, Italija atszalo priesz Vokietija ir neduoda Hitleriui uždaipi algas savo darbininkams joj atėmė sau gyvastį tūlas Roche. Sudėjo ji savo raparta kurie
Nega
iszjuokinejo
ju ^noviszkus pa- buvo neteisingas ir (abudu likos ganadinanczio atsakymo ka ji ketina daryti ateityje; 6, Szvaikurie aplaikineja užmokesti žmogus, tėvas keturiu vaiku ant suvažiavimo sveikatos da- res.
carija kovos ant užlaikymo savo laisves; (, 8, 9 ir 10, yra Va
nesavu
procziusb isz ko pasipiktino gy sugrąžyti adgal ip Zircz.
kada ir nedirba.
kurįs negalėjo surasti sau dar žiuretoju.
karinis frantas su Belgija ir Nederlandais kurie yra nutraventojai
kurie j baisei neapmo
a
“Isz priežasties visokiu ligų bkente o keli pri
bo. Vaikai spyrėsi valgyt ir apNUŽUDĖ
BERNĄ
UŽ
JO
liszki; 11, Žiemiu marios užblokuotos per Anglija; 12 Skandi
jo sznipinet
“ Apsileidę moteres yra prie redalo bet nebuvo isz kur ju ap sklypas netenka uždarbiuose
lauke Vaiku, |
PINIGUS.
navija laikosi szalies Allijentu. Taip, Hitleris apsiaubtas isz
žastim daug persiskyrimu tarp lankyt. Nusiminęs žmogus atė apie? deszimts milijonu doleriu jos pasielgimą, i suprato kad
ma
ant
pershikyrimo
nuo
savo
; <■
apgaudinėja i
vyra ture- Romankova, Rusija.,—Popas visu szaliu kaip žiurke slaistuo se.
poru”. Taip kalbėjo tūlas misi- mė sau gyvastį. Buvo da jaunas kas meta apt gyduolių ir ligon- ji
paczioš
ir ji
Lplaike.
Savo už- Stepan Tarakanin papjovė sa- :
dama
kelis
jaun:
s.
''
'i
jonierius laike misijų Baltimo- žmogus, turėjo 3,5 metus. Kas buczių. Toliaus ji pranesze kad metihejime
BET APIE TAI JISAI
savo val vo berną, kuris turėjo susicze- SKARBAI
;
ISZ ISZPANIJOS
reje. Toliaus jis sake: “Dauge kaltas už jo priesz-laikine mir trylika milijonai vaiku neap- priežasti kad
NEŽINOJO.
dės
proga
dinias
apie
500
rubliu,
po
tam
SURASTI.
lis moterių priesz apsivedima ti? Visuomene, nes tebyris pa laiko prigplinczios daktarisz- mui jo motere sake kad jie tu
e su kitais nuvilko lavona in artima kluo Paryžius, Francija.,— Czio
rėdosi szvarei ir pritinkancziaį dėjimas darbininko ir vargas kos priežiūros, per ka trotina rės vaiku bet vėliaus
Antanukas eina su tėvu in
staczei
savo
pa- ną gyvenanczio Žydo.
nais slapta palicija atkasė 22
bet kada pagauna vyra in savo tukstancziu bedarbiu, tinka laika mokyklose ir nupuoline- vyrui pasakė kad juu nenori
lauka o isz vienu vartų iszbega
ir Tūlas kaimuotis surado la
rende idant
skrynes apkaustytas su geleži
kilpas tada apsileidžia visame. mųjų ir norinczių dirbti žmo ja ant sveikatos.
neturės.
os akiu pa vonu ir pranesze apie tai pali- mis kuriose talpinosi bran szuo baisei lodamas. Antanu
Daugelis poru persiskyria per nių.
dare po tam cijai. Palicija nužiūrėjo Žydą gus skarbai susidedanti isz si kas palindo po skvernu tėvo
nenuilstanti barni tarp saves o New Yorke atėmė sau gyvas Naujas pasiuntinys Lietuvos,
sermėgos. Tėvas in sūneli kal
los ir priri- ir ji uždare kalėjime.
dabriniu ir auksiniu bažnyti
ypatingai jeigu motere laiko tį 60 metu Augustas Zimmer Stanislovas Girdvainis, ana
ojaus atlėkė Bet vėliaus iszsidave buk niu indu kaip tai monstranci ba:
savo vyra po pantapliu.” Misi- man, kuris isz nusiminimo kad diena inteike Popiežiui .savo inlijonai uodu tai buvo popas kuris nužudė jos ir kielikai iszsodyti dei — Nesibijok tu kvaili, juk
jonierius turėjo teisybe.
jam sumažino mokesti fabrike, galiojimus kaipo Lietuvos at
nuogos mote- berną už jo pinigus, nes popo mantais ir kitais brangeis žem- žinai kad tasai szuo kuris daug
atėmė sau gyvuoti. Paseno ir stovas, Lietuvos Vatikano
gintis klykė gyvenime surasta laszelei krau cziugais, kurie buvo apipleszti loja, tai nekanda.
Kokis tai visuomeniszkas ant jo vietos lauke kiti. “Dirbk mieste. Popiežius trumpoje
1 nuo skaus- jo ant grindų ir tas ji iszdave. isz Katalikiszku bažnycziu lai- — Asz tai gerai žinau, — at
už
mažesne
mokesti
jeigu
nos nepaleisd
sake Anta
vęikęjas ųžkĮ^u^ieja, ,ųr galikalboje užvardino Lietuva kaijau- Po^as
| rke pasikėlimo. &zpanįjoj: ,
.
ToWrny
tub^^iv^kieMi

esusiEdvardo Jankovskio, Stanio
•'Ka’d neb
telefonas sm
New Brunswick, N. Y. — John
ylius
S
žasties kad neapdovanojo savo Ruszalo ir Juzės Steck. Visi
licijai
kas
atsitiko.
ras
padavė
teisskambejas ir motere nebutu nu
Ershkine
likos
užmusztas
per
vyra su šuneliu bet dukrele, turėjo daugiau menesi amžiaus.
Pagal kaimynu apsakyma
ėjus paklaustie kas ja szaukia,
savo paczia kada miegojo. MoGeorge Dosson ka tik neužmutai
toji
porele
tankei
susikivirtai butu buvus tikrai užmuszta
tere
panaudojo
britva
su
kuria
sze
savo serganczia paczia. Ana
vyras paduoda
ANGLINIS BIZNIS PASIGE
ant vietos. Priežasties eksplozi czino ir buvo aresztavoti už pa jam perpjovė gerkle o kada ja
diena
kada
vyras
parėjo
isz
sigėrima
ir
rėksminga
pasielgi

po apsipacziaviRINO; 26,000 ANGLEKASIU
jos palicija da neisztyrinejo.
jniesto ir rado naujai gimusia
mą. Gyveno mažoje peczeje uždare kalėjime, teisinosi tuom
PRIIMTA PRIE DARBO;
buk jos vyras per daug kriokė
dukrele, taip padūko isz piktu 171 KASYKLOS PRADĖJO
Tharptowne.
NEPAPRASTA NELAIME.
laike miego ir negalėjo užmigt
mo kad isztraukes serganczia
DIRBTI.
todėl
norėjo
ji
papjaut
kad
to

Scranton, Pa. — Nepaprasta
paczia isz lovos už kojų, pradė
SUDEGINO PINIGUS
Harrisburg, Pa. — Nuo pra
kiu budu ji apmalszyt ant visa
ir reta nelaime patiko Mrs. El
jo ja nemielaszirdingai muszti
PRIESZ SMERT.
sidėjimo
kares Pennsylvanijos
dos.
ma Ward kada ji užsilipo ant
ir kad nebutu ant riksmo subė
Avomore, Ind. — Lloyd Coats
piano kresluko kad pakabint
gę kaimynai tai tasai gyvulys kasyklos pradėjo geriau dirbti
farmeris sudegino apie penkis TURĖJO TIKRA ŽEMISZKA ŽIURKE ISZGIALBEJO JI
nes priimta prie darbu 20,600
paveiksią. Szale kresluko sto
ant tikrųjų butu ja užmuszes.
NUO MIRTIES.
tukstanczius doleriu bumaszPEKLA.
vėjo siuvama maszina o ant jos
Daktarai yra tosios nuomones daugiau darbininku ir 171 ka
kose priesz savo mirti. Farme Cedar Rapids, Iowa. — James Connellsville, Pa. — Andrius
syklos pradėjo dirbti, taip dableszine (oil can) su aliejum.
Rokoczevs'ki, dirbdamas sun kad motere pasveiks. Yra tai ju nesza kasyklų sekretorius John
ris turėjo apie 85 metus ir koki
Wright, 50 metu, sargas prie
Nelaiminga motere paslydo ir
kei kasyklose, atsigulė truputi ketvirta dukrele isz paeiles. Thomas. Nuo Sep. 1 lyg Oct. 15
tai laika lyg kvailavo. Niekam
czionaitines dirbuves nesitiki
puolė ant kresluko tiesiog ant
pasilsėt bet Ituojau miegas ji Vyra laukia didele bausme už priimta 15,300 nauju darbinin
jis nenorėjo pavesti suczedinpeklos turėt po mircziai nes tu
tosios bleszines kurios smailus
apėmė ir užmigo. Po kokiam toki žveriszka pasielgimą su ku ir atidaryta 133 apleistos
tus pinigus ir bijojo juos laiky
ri ja dabar, ant szios aszaru pa
galas perejo jai per deszini szotai laikui staigai likos iszbu- paczia po pagimdymui kūdi kasyklos. Minksztu anglių ati
ti bankoje tiktai laike paslėp
kalnes.
Keli
metai
adgal
nete

no. Daktarai sako kad motere
dintas isz miego kada didele kio.
tus lovoje. Praeita sanvaite tu
daryta 719 pecziu (furnasu.)
ko akies ir trys menesei adgal
tik per stebuklą iszsigialbejo1
žiurke inkanqo jam in lupa.
rėjo dideli linksmumą deginda
Prie to nepris'kaityta stri- Tiktai jeigu Suvienytos Vals
sudege jo namas. Kad prigialnuo mirties nes galas bleszines
mas pinigus idant gimines ne- bet savo vyrui uždirbti pinigu Andrius užpykęs ant žiurkes PALIKO JAM KRIUKIUS pinsai isz kuriu kasa anglis nes
tijos butu užkluptos per koki
ka tik nepataike in szirdi.
pasiimtu sau po jo mircziai. In
tieji dirba diena ir nakti ir pri nevidoną, daktaras Antonioi
ANT SENATVĖS.
ir ant pastatymo naujos stube- kad jam pert -auke gardu mie
kėlės valandas po tam mirė ir
les, jo pati ana diena puolė nuo ga, paszoko apt kojų isz tosios
Jackson, Iowa. •—, Po mir imta daugeli nauju darbininku. Longoria, isz Cleveland, Ohio,
tai
priesz
pati
atėjima
keliu
gi

vietos
bet
vos
nubėgo
kelis
UŽMOKĖJO SKOLA PO
trepu ir iszsilauže sau kojas,
cziai Mrs. Ida Heffner likos su
atgaivintu savo mirties spindu
miniu kurie atėjo ji atlankyti. vėliaus turėjo eiti ant pende- žingsnius kac sztai nukrito dif
40 METU.
gražintas vinczevones žiedas Trumpos Žinutes Isz lius, kuriuos jis iszrado 1934
saitis operacijos. Vos motere delis szmotas ikmens ir kad ne- kuri jai buvo davės jos vyras
mete, bet taja maszina sunaiki
Hoquam, Wash. — Net 40
Europines
Kares
butu in laika paszokes isz tos Richard ir taipgi jam užrasze
sugryžo
namo
isz
ligonbutes,
NASZLELE
PRIEŽASTIM
no
del mielaszirdingu tikslu.
metu praėjo pakol Edwardas
vietos
tai
neaĮtbutinai
butu
už

NUŽUDYMO PACZIOS.
James turėjo važiuoti in ligondeszimts doleriu kaipo ir kriu Moskva. — Vokietija užkal Daktaras sako kad jo maszina
Smith galėjo atsilygint už sko
musztas ant vietos. Sziadien kius kad turėtu kuom pasiremt
bute
gydytis
ant
vėžio.
Ju
20
la 25 doleriu kuriuos buvo in- Philadelphia, Pa. — Palicija
bino isz Rusijos, kad toji pri permaino raudonus gaivalelius
kur
pamato
žiurke
tai
numeta
ant senatvės. Motere iszdalino statytu jai milijoną tonu viso ant baltųjų kraujuje per palei
emes už maista grosersztoryje jeszko kokio tai Motiejaus metu dukrele taipgi turi eiti
jai szmoteli n esos.
ant
operacijos.
Ar-gi
ne
vargas
vaikams 15 tukstancziu doleriu kio paszaro del gyvuliu. Yra dimą tuju spinduliu ant žmo
E. L. Aldrich, ir ant galo atsi Maurey kuris keli metai adgal
priesz jos mirti. Matyt kad vy tai didžiausias užkalbinimas gaus. Raudoni gaivalelei užmulygino’ po tiek metu. Smithai pribuvo isz Anglijos. Jisai, lai žmogui?
BAISUS
DAUBAS
MOTINOS.
ras turėjo savo moterei gerai koki kada Rusija aplaike.
sza baltuosius žmogiszkam ku
apleido miestą 1899 mete, neuž- ke barnio, užmusze savo paczia
J
mokedami isztorninkui už mais su szmotu szvinines paipos, PARDAVĖ SUNAUS CZEBA- Reading, I . — Pati czionai- daesti už gyvasties ir gal užsi- Berlinas. — Vokietija pra ne.
pelnijo
ant
tokio
palikimo.
tą bet prižadėjo atsilygint kaip permuszdamas jai pakauszi TUS O PINIGUS PRAGĖRĖ. tinio barberi), Luigi Gionne,
dėjo nerimaut ir ketina užklup
tik gales. In du metus po tam nuo ko motere mire in kėlės va Wilkes-Barre, Pa. —■ Miko susibarus su savo vyru ir ka
ti ant Francuzu už keliu dienu — Miestas New Yorkas iszturėjo pinigu ir norėjo užmokė landas.
las Robalt nustebino palicija [ da tasai iszej > in darba, papjo RADO KŪDIKI BE GALVOS. ir pradėti kare ant tikrųjų bet duoda kožna minuta po 7 dole
ti skola bet sztorninkas pamė Badai Motiejus susinesze su savo'budais kuriu jis griebėsi vė su ilgu pei.iu du mažus vai Hollidaysburg, Pa. — Vaikai sziadien negali isz priežasties rius ant knygų, alaveliu,
tė bizni ir iszvažiavo nežine kokia tai jauna ir patogia nasz- kad galėtu nusipirkt guzutes. kus po tam p ii save baisei su vaikszcziodami po girraite apie dideliu balu ant Vokiszko frun- plunksnų ir kitu reikalingu da
lyku, del vaiku kurie- lankosi
kur. Smithai jeszkojo jo per lele del kurios apleidinejo savo Palicija ji suėmė kada kaimy badė tuom pajziu peiliu. Vyras myle nuo czionais, užtiko ant to.
daugeli metu ir ant galo pasise paczia. Pati nuolatos vyrui nas pranesze apie pavogimą sugryžes isz larbo užtiko tris lavono kūdikio be galvos kuris Washington, D. C. — Ameri- in mokyklas.
kė ji surasti Keokuk, Iowa. Nu apie tai iszmetinejo ir iszbar- laikrodžio isz namu. Pasirodė sukruvintus lavonus ant grin gal buvo apie penkių menesiu koniszkas laivas City of Flint, —- Amerikonai kramto
siuntė jam pinigus ir sztornin davo ir per tai kildavo szeimy- kad Robalt pavogė ne tik ta dų. Isz dide io susijudinimo, amžiaus ir buvo mires apie 24 kuri Vokiecziai paėmė ir atga daugiau kramtomo gurno chew
kas prisiuntė jiems laiszka su niszki nesupratimai ir ant ga laikrodėli bet ir savo sunaus nubėgo ant virszaus ir pasikorė valandas priesz tai. Palicija beno in Murmanska, dabar val gum, ne kaip kitos tautos ant
padekavone sakydamas kad lo daejo prie žudinstos. Palicija czebatus kuriuos pardavė o už ant petneszu, Kaimynai, ateja mano buk kūdikis buvo nužu džia tyrinėja ka Vokiecziai pa svieto. Valdžia paima kožna
bereikalo tiek rūpinosi nes jis žudintojaus lyg sziai dienai da aplankytus pinigus nusipirko pažiūrėt kode1 namie taip mal- dytas kur kitur ir atvežtas in dare su tojo laivo Amerikonisz- minuta po du dolerius taksu už
buvo užmirszes apie skola.
nesueme.
. szu, užtiko kdturis lavonus.
sau kvorta arielkos.
czionais ant paslėpimo.
kais laivoreis.
, i'
ta guma.
.t- ’

Kas Girdėt

r< S AULE ’ ’

Žinios Vietines

Chicago, Ill., — Jonas Taut
kus, 23 metu, kuris yra 6 pėdu
ir 2 coliu augszczio o jo pacziule vos 5 pėdu, užvede teis
mą prieszais savo mažulėlė ipacziule, kad jam daužo veidą il
su juom pasielgineja 'bjauriai.
Bet sudžia negalėjo in tai tikė
ti ir paliepė milžinui maityti
savo paeziule ir duoti jai po 5
dolerius ant sanvaites.
t Paulina Savickiene, 46
metu amžiaus, 1720 S. Union
Avė., mirė netikėtinai už baro
saliune kuri laiko josios vy
ras. Staigai motere sugriuvo
ant grindų ir mirė nuo szirdies
ligos.
t Shirley Ann, 4 metu am
žiaus, atradus stalcziuje kokiu
ten piluliu, sumanė kėlės suvalgyt, manydama kad tai kendes.
Staigai susirgo ir likos nuvežta,
in ligonbute, kur in trumpa lai
ka mirė. Mergaite buvo duk
rele Jono Dambrauskaitės—Kasturinu, nuo 3845 W. 55-th PI.
t Ligon bu t eje mirė senas
gyventojas Marquette Park, Iz
idorius Butkus, 75 metu, kuris
gyveno ant 6831 S. Campbell
avė. Butkus sunkei susižeidė
puldamas tropais namie.
— Cicere palicija aresztavojo Mykolą Bielski, 1255 Madi
son Ave., kuri palicija jeszkojo
per koki tai laika už sužeiidima
Juozo Dargio, kuris vėliaus mi
re nuo žaiduliu.

— Nedelioj pripuola Kris
taus Karaliaus szvente.
— Szi vakara, tai yra, Ket
verge, bus didelis maskaradi
nis balius rengiamas per Lietu
viu Moterių Draugiszka kliuba
isz Schuylkill pavieto kuris bus
Norkevicziu svetainėje.
—■ Panedelyje po piet buvo
smarkei sužeisti David Moran,
isz miesto, 120 W. Spruce uly.,
ir Jonas Sliževski, 26 metu, isz
Frackvilles, kurie dirbo butlegerineje s'kyleje netoli Pleasant
Hill. Abudu likos nuvežti in Lo
cust Mountain ligoribute. Ne
laime atsitiko per eksplozija di
namito skylėj. Moran tame lai
ke apleidinejo skyle po uždegi
mui knato ir likos pagautas per
eksplozija o Sliževski iszgirdes
trenksmą nubėgo gialbet savo
bode ir pats pateko nelaimėje.
—• Praeita Subata, 5 vai. va
kare Kun. P. Czesna suriszo
mazgu moterystes Urszule Radauskiute su Steponu Spesoku,
isz Nesquehoning, Pa.
— Raudono Kryžiaus Drau
gavę apgarsina del žinios žmo
nių kad jeigu kas turi kokias
gimines Europoje o ypatingai
kur eina kare ir geistu žinoti
apie juos, kur jie ir ar gyvi, tai
gali apie tai dažinoti atsiszaukdami in draugavęs ofisą, in Mahanoy Avė., publikine mokyk
— Vienas isz populariszla. sDrauguve Raudono Kry
kiausiu Lietuviszku Laikraszžiaus patarnaus visiems už dy
cziu yra “Saule,” kuri iszeina
ka ir stengsis sujeszkoti dingu
Mahanoy City, Pennsylvania,
ses gimines.
Suvien. Valstijose, prekuoje
Shenandoah, Pa. •— Eidami tiktai trys dolerei ant meto ir
in girria su szunims Nedelioje, iszeina du syk ant sanvaites.
Stasys Bukanaviczius ir Juo Žmonys ji daugiausia skaito už
zas Juodaitis, isz Heights, už tai, kad yra lengviausia skai
tiko negyva kūdiki artimoje tyti. “Saule” skaito daugiau
kapiniu. SzML atbegio prie moterių ne kaip kitus laiktos. vietos, pfMrejo' krapsztyti, raszczius.
surasdami lavonėli. Vyrai atbegia atrito dideli akmeni po,
SMAGI IR LINKSMA
kuriuom buvo paslėptas kūdi LIETUVIU UŽEIGA PAS
kis, kuris gal 'buvo mires apie
Andru Rėklaiti
du menesius adgal.
f Motiejus Czesko, 218 E.
Kada busite Mahanojuje
tai užeikite pas savo tauLloyd uly., sukrito negyvas
VMki
tieti Andru Rėklaiti kuris
apie .4 vai. po piet, Ketverge
Įgg*
užlaiko puiku saluna kur
diena artimoje Swift Co. Pali
M
gausite iszsigiart geriauį į šio alaus, porterio arba ir
ko paczia ir kelis vaikus.
visokiu kitokiu gčrymu.
— Vincas Gviazdovski, ku
Andrus Rėklaitis
ris buvo nužudęs savo uoszvi,Vinca Kvedarą, ir vėliaus nu-1 206 W. CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.
baustas už ta ja žudinsta, bet isz
priežasties nesveiko proto likos
paleistas ant parules namo.

( Frackville, Pa. — Nauja ang
line kompanija, po vardu
Schuylkill Mining Co., aplaike
czarteri kasti szioje aplinkinėje
anglis. Pirmininkais yra V.
Morgan, Juozas Stepanaviczius
ir F. Neiman, visi isz czionais.
'Maizeville, Pa. — Apleistas
bre'keris Lawrence, kuris rado
si artimoje czionais, sudege isz
nežinomos priežasties Seredoje. Pottsvilles kompanija nu
pirko brekeri isz kurio isziminejo geleži ir maszinas.
Girardville, Pa. f Szimanas
Savickas (Savage), kuris kita
dos gyveno Shenadoryje, mirė
namie po trumpai ligai. Paliko
keturis sūnūs ir ketures duktėres. Laidotuves atsibus Subatoje su apeigomis Szv. Vincento
bažny ežioje.

Kvailas Užmanymas
Szito Žmogaus

AHANOY CITY, PA.

POLITIKA

DVASWWAKTIS
:: ARBA ::
HALLOWEEN

Schuylkill Paviete Republikonu Partijos
■ 1' ■ *
Kaip jau balsuotojai beabe- Kandidatai Schuylkill
jones žino, k«d Utarnirike 7 d., Paviete ir Patvirtinti
Lapkriczio (Nov.) in vyks Rin
kimai. Ta diena bus iszrenka- Per Organizacija. \

“ Halloween
yra. apvaikszcziojama kožila meta ta vaka-Į
ra priesz Visu Szventuju Szven
te arba paskutįne diena Okto
berio menesio, gzimet ta diena
pripuola ateiiiantj Utarninka
31 Oktoberio.
I i-a tai senoviškas paprotys
apvaiksztineti taja diena arba
naktį ir yra aSvaikszcziojama
daugeliuose Sklypuose po visa
svietą. Taja lakti žmones ir
vaikai rėdosi ij visokius paredus
ir maskas:aut savo veidu.'
----------------Tasai paproty;į paeina da nuo
senovės Rymiečiu,

mi 10 svarbi urėdai Schuylkill
Paviete. Pirmiausia, teisėjas

REPUBLICAN
Hon. HENRY HOUCK
Ant Judge of the court of
Common Pleas

Szti .senas paprotys gaudymo
obuoliu su dantimis isz ceberio
pripildyto vandeniu kuri taip
gi žaidė Rymionys senovės lai
kuose. Buvo tai ant atminties
Rugepjutes Dievaites kuriai
dekavojo už gera rugepjute.

CHARLES A. GRAEFF
Ant County Controller

PHILLIP EHRIG ir
ALVIN MAURER
Ant County Commissioners
GEORGE D. WALTON
Ant County Treasurer

JOHN E. BEDDOW
Ant Prothonotary

JOHN C. FERREBEE
Ant Recorder of Deeds
HENRY HOUCK
Kandidatas ant Judge of the
Court of Common Pleas

Merginos isiį [aik pasisiuva
sau navatnas (Įrapanas perstatanezias dvaąias ir visokias
baidyklas. Szi:a mergina isz
laik sau siuva parėdus ant to
sios nakties.

Guy C. Avery, kurio paveiks
las randasi ant szito paveikslo
kamputyje, iszplauke su szituom 18 pėdu ilgio laiveliu, isz
Tampa., Floridos, metas adgal,
tiksle iszplaukimo in Europa
bet paklydo ant mariu artimo
je Gibralto ir ji surado laivas
beveik pusgyvi, iszsemta ant
sveikatos, per badą.,________
— Neisz'bandytas prietelis
tai kaip paauksuotas rieszutys.
Nežinai kas jame vidurije ran
dasi.
—• Žmonys daro ka gali, o
Dievas daro kas Jam patinka.
—• Niekados įiekalbekie apie praeiti, maustyk kas rytoj
bus.
— Isz vieno jauezio gali
nutraukti tik viena kali, o ne
du.
— Kvaila peliuke žino tik
viena skyle.

Taja nakti apie pusidunakti
jaunos merginos su žvakia ran
koje eidavo pažiūrėti in zerkola ir toji kuri pamato savo szeszeli zerkole tai taji meta isztekes už vyro.

Henry Houck, po tarn Phil
Ehrig ir Al Maurer ant Kamisoriu; Wm. D. Becker ant Registeriaus; John C. Ferrebee
ant Rekorderiaus; Chas. A.
Graeff ant Kontroleriaus; Geo.
Schafer ant Klerko Korto;
Jo*hn Beddow ant Protonatoriaus; Geo. D. Walton ant Kasieriaus; Dr. Otto Miller, isz
Ashland, Pa., ant Koroneriaus;
Robert T. Seltzer ant County
Surveyor. Virsz minėti vyrai
yra tinkami ant tu ofisu ir vjsi
yra Republikoniszki Kandida
tai patvirti per tos partijos Or
ganizacija, kuri praszo SchuylAnt užbaigimo tojo vakar e-r killo pavieto ukesiu už tuos
kandidatus balsuoti. —Apg.
lio .jaunieji
cziaus, kalba dvasinės pasakas,
apie numirėlius, baidyklas ir
kitokius sžurpulingtts atsitiki
mus, po tam visi iszsiskirsto
namo dainuodami linksmas
dainas kad juos dvasios ir bai
dykles nepasiėmė su savim.

GEORGE SCHAEFER
Ant Clerk of the Courts

WILLIAM D. BECKER
Ant Register of Wills
Dr. OTTO A. MILLER
Ant Coroner

ROBERT T. SELTZER
Ant County Surveyor

Republikonu Partijos Organi
zacija patvirtino virsz-minėtus
kandidatus ir praszo balsuoto
jus Schuylkill pavieto kad už
tuos kandidatus balsuotume!
ateinaneziuose rinkimuose 7-ta
diena Novemberio.
—Ap.

❖

❖

❖

Skaitykite “Saule” )

uždės maska int veido tai gal
iszrodys kaip irbuzas. Paredalas yra padarytas isz popieros.

Karve jra juoda, o bet
josios pienas yra baltas; norints iszrodai :aip kvailys, bet
tavo žodžiai v a iszmintingi.

MERGINU SKAUTU SAVAITE

cpT’ Dabar Laikas Nusipirkti
& Elektrikini Kuknini Pecziu
PALENGVINA MOTEREMS DARBA IR PRIGIALBSTA PALAIYTI SVEIKATA....

Elektrikinis kepimas paliuosuoja moteres nuo sunkaus senovės budo
kepimo!

Automattiszka elektrikine kontrole palaiko vienoki kįrsztį

WILLIAM D. BECKER
Merginu Skautu Sanvaite ku
Isz Mahanoy City, Pa.
ri pripuola nuo Oktoberio 29
Ant Register of Wills
Praszo jusu balso ir intekmes. lyg Novemberio' 6, bus apvaikszcziojama po visa Ameri
—' Anglija spėja, kad in ka per visas tautas. Pirma die
pirmutini meta tebirios kares na bus paminėta ant garbes užturės iszduoti po 16 tukstan- detojos tosios organizacijos Ju
cziu doleriu ant minutos del
liette Low. Ant paveikslo mato
užlaikymo kariuomenes ir ki
me merginas pasirėdžiusias in
tu dalyku.
įsvetim-tautiszkas
drapanas.
—• Szvaicarija
iszprodu- Nuo kaireses lyg deszines puses
kuoje daug pieno ant meto, o
yra: Katre Munter kuri.perstakožna minuta iszmelžia isz kar to Francija; Mare Lou Obold
vių po 12 tukstaneziu svaru perstato Szvedija; Mare Agnes
pieno.

Garvey perstato Denmarka;
Franciszka Engler perstato
Puerto Rico; Ona Schuette per
stato Szvaicarija o Natale Da
vis perstato Egiptą.
Merginu Skautu Draugyja
szia savaitee laiko savo metini
Seimą Philadelphijoje ant ku
rio dalyvavo teipgi ir preziden
to Roozevelto pati kuri yra to
sios draugyjos garbes pirmi
ninke. Ant seimo yra suvažiavę
net 1,500 delegatkos kurios persatinėja suvirsz use milijono
naru tosios draugyjos.

pecziuje.... tokiu budu motere pasiluosuoja nuo sunkaus darbo b turi
---- i_

Mt. Cannel, Pa. — Palicija
jeszko dvieju įtrokmanu kurie
pavogė dvi mergaites isz czio
nais ir su joms važinėjo Readinge ir Filadelfijoj. Buvo tai Del
la Starr, 20 metu ir jos drauge
Helena Kilbickiute, 17 metu.
Trokmanai jas privertė inlipti
in trokus Nedelioje.

,

daugiaus laiko pasilsėti arba pasilinksminti!....

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

Asz balsuosiu už Henry Houck už tai kad asz manau kad jisai turi visas
kvalifikacijas ka kiekvienas geras teisėjas privalo turėt. Teip sako motere
MRS. HARRY GENSEMER
Isz Pine Grove, Pa.

“SAULE”

MAH.

OY CITY, PA.

iivos

TURĖJO GERA PRIEŽASTĮ.

TEISYBE PASAKĖ.
Po tu baisiųjų nutikimu man pas buvo insitikrines jog ežia
ypacz malonu laikyti greta sa palociuje vaidinasi vienas isz
— Ka tu taip akyvai skaitai, — Jurguti, kodėl tavo bro
ves padoru ir darbsztu vyra! tu galvažudžiu kurie užduoda
liukas jau treczia diena kaip
Jurgi?
Kunigaiksztis kalbėjo dre- baime visam Vilniaus apylin
nesilanko in mokykla“? Ar jam
—
Vai-gi
laikraszti
‘
‘
Saule
’
’
.
Parasze Nat Pinkertonas, baneziu balsu, pakirstas gilaus kių!.
ŪKININKAS f 'ZOVE SAVO
— Tai da “Saule” yra ge kas kenkia, o gal serga ?
garsus detektyvas.
liūdėjimo delei nužudyto bro Jis vos norėjo iszlysti pro MYLIMA Pj-GZIA PER
riausiu laikraszcziu — taip visi — Taip, ponas profesoriau.
LAN&A.
lio ir apsvaigusios motinos ... Įauga bet sztai sugirgždėjo du
szneka.
II.
— O kas jam?
Urnai inženge jis in priemene rys už jo nugaros. Urnai atsi- Mariampole. ■ — Nesenei Ma— O ar tu skaitai “Saule”?
— U-gi neturi kelnių.
Baisieji nutikimai.
ir nužingsniavo in savo kamba gryždamas jis pamate kad du riampoles apyg ardos teismas
— Ne.
Karieta kuri kunigaikszti rį, podraug tarė jis lekajui:
rys, kurias jis paliko truputi sprendė navatiia szeimynm- — Tai kodėl?
Gediminą Radvila ir garsųjį — Nuveskite p. Palmeri in pravertas, užsidarė visai! Vie- iam pakrikimi i byla, kuri
AUKSO VERSZIS.
sznipa Nata Pinkertona veže antraji aukszta ir paveskite ; nu szuoliu priszokes prie duriu mieste šukele d deli susidome- — Kad ji apie viską raszo įtik
isz Vilniaus in Verkiu palociu jam abudu mėlynuosius kam- Į jis norėjo jas atidaryti bet-vel- jima. Kaltinam u3'u‘ suole sėdė tai neraszo kas Bartnikuose Daraktorius klausia studen
girdėt ir ka mano tėvas veikia to laike egzamino:
pasuko ka'tik in liepų alėja, pa barius!
Jeigu norite sorkes matyti,
tuo —durys buvo užkisztos!
jo ūkininkas J lozas Viliuszis i namie.
sidriekusia nuo vieszkelio ligi — Tamista p. Palmeri, asz Didis sznipas pateko in slais- nuo
—
Pasąkykie
man
kodėl
Žy

Tai in Masacziužes reikia
kaltinamas
Veiveriu
Radvilu sodybos.
dai,
būdami
ant
pustyniu,
pasi

—
Viena
isz
svarbiausiu
nusiduoti,
lauksiu užv alandos tuomet ap tus! Piktas szyptelejimas per dviem szuviais norejes nužu— Tikrai gražus palocius! — žiūrėsime vieta 'baisaus nutiki lėkė jo veidą.
dirbo
sau
aukso
verszi?
Kaip tenais vaikinai szoka,
dyti savo paczh Marcele. By- pramonių Szvedijoj yra dirbi
tarė sznipas, atydžiai per bi mo!
mas
degtuku
nes
tenaitinei
fa

O visai 'szokti nemoka.
—
Ba.
..
ba...
da
neturėjo
— Ot, velnio sėkla! — pra los užuomazg1 pastebima
nokli žiūrėdamas in milžinisz- Kada tarnas iszejo, kuni murmėjo jis piktai — turbut priesz keletą mptu, kada Mar brikai iszdirba po 100 svaru užtektinai aukso kad galėtu
Isz pradžių kaip sustoja tai
ka romą ir tyrinėdamas kiek gaiksztis susznibždejo sznipui piktadariai sergėjo kiekviena cele Viliusziene, kuti. už Juozo degtuku kožna minuta.
dairosi,
padaryti ciela jauti.
viena jo langa. Jis nepraszalino in ausi:
Kožnas iszsižiojas, rodos pra
mano žingsni. Bet pažiūrėsime Viliuszio isztekt 3° 1930 metuo
binoklio nuo akiu nei tada, ka — Isz tamistos kambariu ei kuris kuriam kaili iszlupsime!
ryt ka taikosi,
se, susipažino
60sers vyro
da jie artyn privažiavo; todėl kite koridorių in kairia! Ta Kadangi atsitraukimo kelias broliu Kaziu 1 latuseviezium.
Pradeda alkūnes kilnoti,
kunigaiksztis Gediminas stebė mista atsidursi prie szriubuotu buvo jam panaikintas, tai pri Pastarasis, vis ū nekreipda
Taip kaip varna rengėsi lėkti.
josi tokiam uolam žvalgymui. laiptu kurie nuves tiesiog in be siėjo pasinaudoti vienatiniu
Pasileidžia
su dideliu szturmu,
mas dėmesio in tai, kad ViliuPulkim ant keliu Lietuvos sūnūs,
Jie dar nebuvo prisiartinę prie lingi. Kaip užlipsite ant belin- szuntakiu per langa. Kaip jis
Su ariamo jauezio miklumu,
sziene isztekej įsi moteris ir
Nes sziaures meszka drasko musu kunus,
palociaus ir sztai sznipas urnai gio tai antrosios durys isz kai panorėjo invykdinti savo ple
Kaip arklei aleinyczioje
motina, pradėjo jai meilikautis
Pulkim brolycziai nes liejas’ kraujas,
atsigryžo in kunigaikszti.
vėžlioja,
res puses nuves tamista in bo- na, pasigirdo velnioniszkas kritikuoti jos vj ra, žadėti auk
O musu broliams vėl naujas vargas.
— Dabokite kunigaikszti! nia kuria norite apžiūrėti!
Merginom
ant
kojų
mindžioja.
juokas. Pakeles galva augsz- so kalnus ii’ įsiul oti pabėgti nuo
Per ilgus amžius musu tėvynėj
Pažiūrėkite in deszini palo Pinkertonas nepatemijamai tyn sznipas patemino nedidele
Ne dyvai ka ai tik praktikas
vyro. Matusev• ežius jai patiVerke karžygiai kurie ja gynė,
ciaus fligeli: ten pastogėje yra linktelėjo ir seke paskui lekaju kiautine stoge kuri lyg sziol ne
atsi'buvineja,
4
ko, ji neatlaike, o atakos ir.paRusai
ir
Lenkai
Lietuvius
smaugė,
\
szeszios boneles su langais. Ma kuris podraug su kitais tarnais buvo jo aptikta: dabar joje
Turi miklintis ba per diena
sidave gundomsį . J. Viliuszis
Kalba naikino ir žmones enge.
ne interesuoja antrasis langas nuvede ji in antraji aukszta ir stipsojo žmogaus kaukuole.
nusisedeja,
santypastebėjo savo Įpaczios
:
Baudžiavos
ėjo
ponams
vengavo,
i
isz deszines. Nuvažiavus asz nugabeno bagaža: ten jam bu Slepingas juokas vela atsi kius su K. MatJseviczium lai
Vaikine, geriau 'knyga in ranka
Ne vienas mirti Sibire gavo,
tuojaus isztyrinesiu ta vieta vo pavesta du szaunus kamba kartojo.
paimk,
ku. Szeimynoji prasidėjo ne
Už
tėvu
kalba
kuria
kalbėjo,
nes man indomu žinoti kas riai su puikiais mebliais.
Ka naudingo perskaityk,
Su žaibo greitumu Pinkerto smagumas, bardai, kol paga
Kente Lietuvei ir baisei kentėjo.
slapstosi ten po belingi.
Ba tavo guogeje negerai,
Pinkertonas pirmiausia nu- nas isztrauke revolveri ir pa- liau Marcele Vjiwiene paliko
Lietuvei kilo ir in kare ėjo,
Kunigaiksztis pakele akis ir bloszke savo pilkąjį keliones greže augsztyn. Vos norėjo jis
Vieni
tusztumai ir pelenai,
namuose savo vyra ir pati iszNuo prieszu ginklu daugelis žuvo,.
atydžiai pažiurėjo in minėtąją kostiumą ir apsivilko tamses paspausti gaidžiuka kai kau
Skaityt, raszyt ir rOkuot ne
sikrauste isz na^111Bet jie sau laisve iszsikovojo,
vieta.
moki,
nėmis drapanomis: paskui ap kuole pasislėpė.
J. Viliuszis lapai mylėjo savo
Atgavo spauda gimtoje kalboje.
— Asz negaliu nieko paste žiurėjas keturis revolverius ir — Aha, — mane garsingasis
Vos kojas paveiki o “ appeli”
paezia ir nepal:e,le iszsiskyribėti, — praniurnejo jis, — ar kitus daigtus sznipinejimo sznipas — dvasia nusigando
Sztai karas pasaulyje užsiliepsnojo,
szoki,
mo. Jis dažnai lankydavosi
gi ten yra kas nors?
Visa Europa in kare stojo,
Isz to duonos nevalgysi,
amato, jis iszvyko pasiteirauti plienines kulipkeles! Ji greitai pas ja naujoj ;3S gyvenamo.)
— O kaip-gi! Koks ten žmo sziuose namuose.
Lietuva
teko
karo
nasruose,
Iszmok
amata tai gerai turėsi,
supras kad Pinker tono nepa- vietoj, praszydaVO;grižti atgal
gus žvalginejo tamista bet asz Patylomis atidarė jis duris baidysi panaszia komedija!
Staugė granatai jos laukuose.
O tos mergicos ka ant szokiu
įį tik szaipenesugebejau patirti jo veido: ir apžiurėjo koridori. Kadangi Keletą szuoliu Pinkertonas in savo namus,
valkiojasi,
Praūžė dienos baisiojo karo,
Į^al negrisi
isz
jo
siulym
mat jis tuojaus pasislėpė pama nebuvo ne gyvos duszios tai jis atsidūrė pas langa ir skubiai
Isz tokios, motin, džiaugsmo
Sugriuvo sostas Rusijos caro,
as gratęs kad asz žiurau per binokli! pasileido eiti ir pasuko iii kai užropojo ant stogo. Bet isz žo. Viliuszis
neturėsi,
Tuomet Lietuva laisvia atgavo,
paezia,
— Gal tai kuris isz mano tar re. Už keleto žingsniu korido kiautines pasigirdo szuvis ir žumu nesusitar
Ba
jeigu
nuolatos
szoks,
Skaisti
tri-spalve
suplevėsavo.
inimals,
bandė ja pavei
nu — tarė kunigaiksztis.
Tai dorybes rubežiu perszoks,
rius turėjo sudurima ir dabar kulipka praszvilpe pro jo ausi.
Dvideszimts metu vos tik praėjo,
o. Vi— Asz taipgi neabejoju, nors Pinkertonas pamate prieszais — Aha,-dvasios numėtė nuo bet ir t niek
Tada motin, įduktere
Armotinei szuvei vėl sudundėjo,
liuszi
- dejuosi, '
■įįįunan stebetij
zmuneLietiivos laisvei gresia pavojus,
sun"zmdgus augsztj uszcziam be- revolveri jis eme žengti laiptais mis — suniurnėjo nuszvites ven
Sarmata
nuo zmnniu turėsi,
Niekas nežino kas bus rytojuj.
sikrauskiau
surasti,
lingyj?
Jeigu namie sėdės,
augsztyn ir atsidūrė po stogu. sznipas... Nežiūrint in gre
Vėl nor’ prispausti ant ilgo laiko,
ri pagato
gyventi.
Szi
Dirbs
viską ir nesigėdės,
— Ten riogso senos skrynes Szio fligelio belingis 'buvo la sianti pavoju, Pinkertonas eme
Sziaurine meszka savo letena taiko,
igyveno
liau
Viliuszie
ir vožtuvai, ten visur iszmetyta bai platus per tai ežia vieszpa- roblioti augsztyn ant stogo; paBus gera gaspadine,
Bet narsus Lietuvei nenusigąstą,
nuomavus
Ažuolu-Budoj,
ir suversta visokį seni baldai; tavo amžina prietema: augsz- galiaus jis prisiriete link mažo
Neiszeis ant valkatos naktines.
Vėl drasei gina savo mylima kraszta.
Viliuszis,
isztisus metus niekas ten neuž tai sukisztieji langeliai buvo languczio, uždengto dulkėtu ir paplentėje na
❖
❖
❖
apie langus
Tik ne kardu bet žodžiais nurodė,
bevaikszcziod
lipa.
apterszti dulkėmis ir purvais palszu langu...
!Ąr tu Minersvilles jauti nepa
Savo narsumą prieszui parode,
pastebėjo žvakei szviesoje gul
— Tuo indomiau butu suži todėl szviesai takas buvo visai
siliausi? j
Atgavo Vilnių, savo sostine,
ti besirengianezta paezia. Lo
noti kas toks ten buvo?! — su sumažintas. Abiszaliai stipsojo Revolverio rankeles vienu
Neužįlgio
nuo
keliu
vyru gausi,
Ir iszvadavo pyli Gedimino.
voj jau gulėjo ‘Vyriszkis, kuri
szuko sznipas. Asz eisiu jau in- saukos su boniomis viena turė sudavimu jis pramusze stiklą
Nuolatos girtas slankioji, ,
jis pažino. Tai buvo MatuseBet ant Lietuvos debesys juodas,
sitikrines jog Verkiuose dabar jo langeli kaip tai buvo mato ir inkiszes savo galva pamate
Savo darbo nedboji,
viezius. Szitas matymas ji su
Slenka padangėm, szviesos neduoda,
yra vienas ar keletas nepraszy- ma isz oro puses. Sznipas pa balzgana szeszeli kuris skubiai jaudino,
Ąr-gi
jau užmirszai apie paezia
jis įszJitrauke isz kiLietuvai ne esą sunkus rytojus,
tu gyventoju ir szitie gyvento stovėjo minuta, isztempe ausis tolinosi laiptais žemyn... Szni•
i.
ir vaikus,
szenes revolverį ir paleido du
O sziaures meszka tik baliavojas.
jai tai tikriausia bus tos pikto ir durianeziomis akimis apsi pas, pacielijas in ji, szove ir
palikai
be skatiko
Kuriuos
szuvius in už lango besirenBūriai “tovarszcziu” Lietuvon traukia,
sios dvasios kurios sulenda die žvalgė. Paskiau patylomis žen greitai eme laužyt plytas idant
■ i i
visus, .
o pats pasuko
Kokis likimas mus broliu laukia?
nomis in pastoges o naktimis gė tolyn in antrąsias duris po inlysti adgal in belingi. Darbas gianezia paezia,
Prageri
uždirbta
centą,
iai kliudė M.
Ar teks Lietuvai laisvia matytie,
vaidinasi.
, i i; L
kairei. Atsistojas prie ju szni jam pavyko ir netrukus Pin in plentą. Szu1
O užsiduodi su boba nelemta,
Viliuszienei in ranka, lengvai
Ar “su Diev, laisvei” reiks pasakytie?..
— Tai gal butu geriau buvę pas pamate kad tos durys yra kertonas nuszoko žemyn ant
Sziadien da apie tave tylėsiu,
sužeisdami. T$sme Viliuszis
—Vargo Duktė, isz Mt. Carmel, Pa,
jeigu asz bueziau atvažiavęs padarytos isz labai kieto me laito.
Kitu kartu daugiau paSzmekla jau buvo dingusi. teisinosi nenore es paezios sunetikėtai, — tarė kunigaiksz džio, turi dideles spynas ir vel
giedosiu.
i
gasdines. Jis
kes. Durys buvo užrakintos bet Sznipas eme atydžiai žvalgytis žeisti, o tik ja
UŽ DAUG.
tis.
❖
❖
❖
’•']
po belingi bet veltui; niekur skundėsi suard du szeimynos C. F. RĖKLAITIS
— Atleiskite, kunigaikszti!— tas dalykas nesulaike sznipo.
gyvenimu, Matt seviezius pavi Mahanojaus Isztikimiausis Graborius
Patrikas: — Ka kasztuoją Nuvarke karezemoje vienas
prabilo Pinkertonas — tamista Sznipas tyliai iszeme atgrai- nebuvo matyt vaidinelio pedsaliojęs
nuo įjo pat sia ir dabar su :: Gabiausias Balsamuotojas :: praneszimas apie smerti mano
kiu.
..
Pasinėręs
savo
tyrinėji

gerai užsitraukė,
Geriausia Ambulance
vistiek žmones lauktu nes visi žas ir skubiai atrakino duris:
ja gyvenas. Prtsze teismo pamuose
jis
nei
nepamatė
kaip
patarnavimas s z i o j
brolio jusu laįkrasztyje?
,Velybam laike namo trauke,
žinojo ir policijos virszininko po tam jis pamaželi atidarė du
apylinkėje. Bile kosigaileti. Vilivsziene teisme
atsirado
keletas
tarnu.
Redaktorius:
—
PenkęsdePriejas prie upes, nors, feras
telegrama ir tamistos atsaky ris ir kysztelejo galva in kam
kiam laike; diena ar
nurodė persisky aisi su vyru
szimts
centu
už
coli.
stovėjo,
nakti.
Visada
turi
pilmą. Ir kadangi ‘‘dvasios” lau barį užversta visokiais gruo — Vardan Dievo, 'kas ežia nu
na pasirinkimą meta- hXįj
del Matuseviczi;us bet liudinin
Patrikas:
—
Oj
Dievulėliau!
Bet jisai in fera nesedo,
kia tamistos ir tykoja tamistos dais ; jame nebuvo ne gyvos tiko? — suszuko vienas isz ju,
liszku ir kieto medžio p
del Matusevicziitb bet liudinin
Tai
butu
už
daug,
ju'k
mano
ne1
Sėdo in maža valtele,
Grabu. Laidoja nu- I
galva, per tai asz jas sueziup- duszios. Inejus in kambari, gar milžiniszko sudėjimo žmogus.
kai parode vis: i prieszingai.
mirelius pagal naujau- I
baszninkas
brolis
buvo
suvirNe didele — kaip geldele,
susis sznipas tuojaus privėrė — Ponas Palmeri, ka tamista
siušia mada ir mokslą.
Teismas rado, kad Viliuszis
szum
szesziu
pėdu
augszczio.
Netrukus
irklą isz ranku
Karieta invažiavo in palo duris. Priejas prie lango jis pa ežia veiki? Ar tamista ežia
Turiu pagialbininke
Į
szita nusikaltim1 padare būda
paleido,
j
ciaus kiemą ir privažiavo prie temino žmogaus pedsakius. szaudei ?
moterems. Prieinamos J
mas didžiai sudjaudinęs ir ji
Ir
su
rive
plaukti
pasileido.
prekes.
>
Sg
didžiųjų duru; ten jau buvo su Ant medines aslos, dulkiu ap Sznipas verianeziai pažiurė
PAJESZKOJIMAS.
ru metu sunf
nubaudė
pusan
DU OFISAI:
Iszsiblaive, kvailybe iszejo,
sirinkę tarnai gedėjimo rūbais klotos aiszkiai stipsojo basu jo in užklaus'toja ir tarė:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
kiulju
darbu kai jimo.
Baisei drebėjo,
apsivilkę, nuliudusiais, rim kojų pedsakiai. Susilenkęs ant — Ar-gi apaezioje girdėjosi
Bell Telefonas 149
Pajeszkau savo sesers Mag
Žmones kraszte stovėdami
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street dės, po vyru Butanavicziene,
tais veidais jie pasitiko savo prielanges sznipas eme aty szuvis?
GRANATA U^MUSZE DU
Bell
Telefonas
532-J
žiurėjo,
džiai žvalgyti visa stogą. Jo — Kaip-gi! Net gana aiszvieszpati.
taipgi jos duktes Mares ButaJAUNULIUS.
Mane
kad
tai
kokis
szmugleris,
Senasis palociaus tarnas pa smaili žiūra greitai aptiko ped- kiai!
navieziutes ir sunaus Vinco
Ukmerge.,
—
^deksas
Auglys
sokius
ant
rinios,
samanomis
— Kas-gi ji girdėjo?
dėjo kunigaikszcziui iszlipti
Butanavicziaus. Isz Lietuvos, Matyt Dievas ant jo spsimylejo,
ir
jo
sesute
L. TRASKAUSKAS jie paeina isz Padovinio kaimo,
isz karietos. Senuko akyse ži apaugusios. Kažkas, matyt, — Asz! — tarė sumiszes mil 18 metu amžiau
Pražudyt da nenorėjo,
LIETUVISZKAS GRABORIUS
bėjo aszaros ir pats kunigaiksz naudojosi tuo taku, kuris tik žinas, patyręs ant saves Pin- Leonora 9 metu, imž. nuo 9 MilMariampoles apskr. In Ameri
i
Vanduo
prie kraszto prinesze,
dos uly., savo ;ianie krapszte
tis vos ne vos susilaikyti pri katėms priderėtu. Pinkertonas kertono insmeigtaises akis.
ka pribuvo daugiau kaip 30
veikė nuo aszaru. Prięteliszkai nusprendė eiti pedsakiais. Jei — Sztai kaip! — tarė isz lėto rasta kiauszinio formos grana
metu atgal ir visa laika gyveno, Gyvas isz valties iszsinesz.e,
Ne vieno girto drąsą,
linktelėjus visiemes pasitiku gu jis susikuprojas cziuožtu sznipas. — Taigi tamista szuvi ta, kuri sprogusi užmusze abu
mieste Trenton, N. J. Jeigu kas,
Gyvata nunesze.
tais pedsakeis tai ji isz apaezios iszgirdai pirmutinis. Kur-gi ta du jaunuolius. Granata isztysiems, kunigaiksztis tarė:
žinotu bile viena ir ju tai malo
.aidoja
kunus
numirėliu.
Pasamdo
— Sztai ponas Jonas Taime■ niekas turbut nepamatytu. Už- mista buvai? Szuvio balsas bu rus, rasta Lenkti gamybos, mo
nėkite man atsiunstie ju antraNeužmirszkite Guodotini Skai
automobilius del laidotuvių, Krikris, mano rasztininkas, kuri asz; sideges noru žut-'but atidengti vo taip silpnas kad ji vargiai kyklos kieme palesta patvory Vestuviu ir kitokiams reikalams. sza. Busiu labai dėkingas.
tytojai, atsilygint su prenumerata ūž
je. Toje mokykloje laikomi ! Bell Telefono Numeras 78
pasamdžiau Amerikoje; taiį szio palociaus paslaptį, szni- tegalima buvo girdėti!
A. Pajaujis, 329 E. Centre St., laikraszti “SAULE” kurie apie tad užmirszo ir prasze idant nesulaikyti
[ S20 W. Centre St. Mahanoy City
žmogus kuri asz labai guodoju., pas eme smarkiai ruožtis. Szni—; Toliaus bus :—
Lenku karininW(N.7)
Shenandoah, Pa. laikraszczio, PASKUBINKITE I j J
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