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Kareiviu Kojos Turi Būti Geram Padėjime NENORI GYVENT
MELDE DIEVO KAD DUKRELE
SU VYRU
JIEMS DUOTU PRIESZAIS MOTINA
KŪDIKI
KURIS VALGO MUILĄ.
DUKRELE LIUDIJO SUDE
BUK MOTINA PERLAUŽE
MALDA LIKOS ISZKLAU- 6-TA PRISAKYMA; VYRAS
SYTA.
ATLAIKE PERSISKYRIMĄ.

MAHANOY CHA, PA.

Racine, Wis. — Walteris Karigg pradėjo valgyt muilą kad
jaustųsi nesveiku ir kad netu
rėtu dirbti, taip aiszkino jo
moterele sude kada apskundė
ji kad jai neduoda nieko ant
pragyvenimo. Vyras vela iszsikalbinejo buk jis buvo kariszkoje tarnystėje ir laike musziu
likos gazuotu. Pati užginezino
tai, kalbėdama buk jos vyras
valgydavo muilą kada tik keti
no atsilankyt pas juos inspek
torei paszialpos kad tyczia iszrodytu serganeziu ir sjlpnu kad
tik aplaikyt paszialpa. Sudžia
paliepė jam mokėti po deszimts
Ne tik pilvas kareivio turi būti geram padėjime bet ir Jo doleriu ant sanvaites moterei
kojos turi būti sveikos, jeigu sklypas tikisi laimėti kare. To ir ju dviems kūdikiams.
dėl Angliszkoje kariuomeneje laikas nuo laiko aficierei per
žiūri savo kareiviu kojas. Sztai viena isz tokiu inspekcijų ant
kariszko lauko. Kareivei atsigula basi o aficierei peržiūri kožno kareivioj kojas ar jos yra tinkamos ir ar reikalauja daktariszko pata rimo.

j

Europine Kare
Ryga. — Du trukei Rusiszku
kareiviu atvažiavo in czionais
užimti paskirtas vietas. Kiti
trukei pribuvo vėliaus su amu
nicija ir maistu. Po pribuvimui
Maskolių, Latvijos garnizonas
prasitrauke.
Helsingfors. — Finlandija
yra gerai apsiginklavus antpasiprieszinimo priesz Maskolių
pareikalavima ir nusiginklavi
mą savo rubežiu.
Paryžius. — Ant czionaitiniu
rubežiu Prancūzai su Vokiecziais turėjo mažus muszius o
bledžiu mažai. Musziai atsibu
vo prie Sar ir Blies linijų.
Kopenhaga. — Žinios skelbia
buk Amerikoniszkas laivas
Flint plaukia in Vokietija. Visi
laivorei yra sveiki. Ant laivo
randasi Vokiszka kamanda ku
ri gabena laiva in Vokietija.
New York. — Pamarinei sar
gai sako buk 450 myliu nuo
Amerikoniszko pakraszczio užtemino kokius tai nežinomus
submarinus tykojant ant Angliszku laivu.

DeanviUe, W. Va. — “Ar ži Chicago. — Ignotas Kubi
note mano mielos, kad musu siak, užvede skunda priesz sa
Beamvil'le, Pa. — Pas skva- malda Dievas iszklause.” — vo paczia Julija už perlaužima
jeri ana diena atėjo senuke, 68 Taip kalbėjo poniute Diana szeszto prisakymo Dievo. Mo
metu Mrs. Sally Wright, mels Rowland del savo kumucziu tere užginezino kalte ir vyro
dama kad paleistu jos sunu apie suradimą kūdikio nakties užmetinejimus bet viskas virto
Wi'Uiama, 28 metu, kuris ja laike prie jos duriu. Per visa kitaip ir tai isz priežasties jos
skaudžiai sumusze. Sudžia ne- meta toji porelę stengėsi aplai- dukreles.
iszklause motinos maldavimo kyt koki kūdiki ant iszaugini- Ignotas atsivedė su savim in
(tiktai tiek pasakė prie motinos mo bet visi ju stengimai ir mel suda savo asztuoniu metu duk
ir nelabo sūnaus: ‘ ‘ Žmogus ku dimai nuėjo ant niek. Tada po rele kad atkreipti didesne ma
ris drysta pakelti ranka ant sa rele pradėjo melsti Dievo kad lone sudžiaus, kuri laike moti
vo gimdytoju, nevertas moti- jiems prisiunstu kūdiki. Apie nos liudinimo malszei sau boviniszkos meiles ir todėl asz ji nu- ■treczia valanda ryte iszgirdo nosi su leliuk^k nežinodama
:baudžiu ant trijų menesiu in baladojima in duris o kada vy apie motinos ^^rasikaltima
pataisos narna, kur turės užtek ras nuėjo pažiūrėti kas ten do priesz dorybe ir apgaudinejima
tinai laiko apmanstyt ant savo sveczes, nemažai nusistebėjo tėvo.
nelabo pasielgimo su sena mo paregejas prie s’lenksczio dide Motina staeziai užginezino
li drapanini gurbą. Innesze in
tinėlė. ’ ’
užmetinejima vyro buk kokis
Sena motina nuėjo apsiver vidų ir su paczios pagialba isz- tai vyras iszszoko per Įauga ka
kus namo, liudedama paskui eme drūta ir sveika vaikuti ant da vyras netikėtai parėjo na
kurio krūtinėlės buvo palikta
savo sunu.
GAISRAI IR NELAIMES.
mo. Sudžia primine motinai
laiszkelis raszytas sekancziai:
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kad kalbėtu teisybe ir nemeluo
Biržai., — Bekuliant javus,
MANE KAD YRA BULGARI “Tavo, lyg smert, augink ma tu. Motere užginezino kad jo- DEDE IR BOBUTE, KAD teres turės ant jos vyro tiek in- pas ūkininką Varna, DauczkeJOJE BET TAME APSIRIO ne ir bukie sveikas.”
PANIEKINO JO
tekmes kad prispirs ji nužudyt nu km., Krinczino vai., kilo
kis vyras nesirado jos kamba
Nudžiugo abudu Rowlandai
MOTINA.
ja, todėl geidžia isz laiko ap gaisras. Daržine, kurioje buvo
Yonkers, N. Y. — Feodor ir sako kad už jokius pinigus ryje kada vyro nesirado namie
kad sztai mergaite, girdėdama Comanche,ĮTex.,— Henry P. leisti savo vyra ir apsaugoti kraunama iszkulti sziaudai, Trumpos Žinutes Isz
Teszka mane kad gali daryti
nesugrąžintu kūdiki motinai
Amerike kas jam patinka, taip ‘kuri iszsižadejo savo kūdikio. motinos kalba, staigai paszoko Hayes, 23 njetu, malszus vy savo gyvasti. Sudžia ant tuju staiga suliepsnojo ir joje dirbę
nuo krėslo szaukdama: “ Ma rukas, ana- jįįiena prisipažino pamatu nedave moterei persi- žmones vos spėjo iszsigelbetL Carterville, Mo., — Donald
kaip i tevyneje, Bulganj^j,
Jones, 5 metu JįĮpž
myte, juk tu ggyaj,. žinai^kaip pad.
skyrinjg^ ,_ -—A
jA.rtį buvęs
su
įasidgine^suj^^^k
_n i jį* i» Ar t
tasai vyras iszszoko per
likusiais javais gaisro liko ne- užr^isztas per stovyla kuris
ayes
ir
savo
bo
,Krem
TAI MOTERE TURĖJO
kada atėjo palicijantas su teve
amžiaus, už tai, SAPNAVO APIE MIRTI SA paliestas. Spėjama, kad tai apsivertė ant vaikuczio.
bai.aps ffo ir ant galoWpraISZKENTET.
liu ji suimt”!
to kad Amerikoj negali pasielkad iszsitarp bjauriai apie jo VO PACZIOS; PATS MIRĖ. rūkoriaus darbas.
La Crosse, Wis.,—Mrs. Wm.
Mayersdale,
Ohio.
—
F.
K.
Motina
tai
iszgirdus
nuleido
— Priesz kelias dienas suSpringvalley, Ill. — Mrs.
motina ir paniekino priesz
ginet žveriszkai su savo 19 ir 14
Green,
pagimdė ana diena try
metu dukrelėms. Tasai gyvulys Wainwright stojo priesz suda akis isz sarmatos ir prisipažino žmonis. Po žudinstai abieju Charles Leitrim likos nuvežta dege Krinczino vals. Virszaicio nukus in laika 17 menesiu po
baisei sumusze savo dukreles, už pametina savo paczios. Ka prie visko nes sūdąs intikejo lavonus sudegino name. Ap- in ligonbute nes sirgo szirdies klojimas su visais javais ir be- pagimdimui dvynuku. Visi
privertinėjo savo motere kad ji da sudžia užklausė jo del ko nekaltam kūdikiui. Vyras ap- laistias kambarėli su karasinu liga, tada maža 12 metu Agute dirbanezia kuliamąja maszina. vaikai. Tėvas yra bedarbis.
maitytu o pats vaiksztinejo po pamėtė savo paczia, pradėjo laike persiskyrimą o mergaite ir lavonus, uždege po tam pa užėmė motinos vieta ir dažiuri- Gaisras kilo isz pypkes.
Kaunas.,— Rubežiniai stul
fcarezemas ir skelbe Faszizma. apsakinet per dvi valandas vi tuom laiku likos patalpinta bėgo. Už keliu dienu palicija nejo savo du mažus broliukus, — Einas isz Sziauliu in Bir pai kurie skyrė (Lietuva nuo
Badai valdžia ketina ji nusiun- sas priežastis pakol sudžiai tas prieglaudoje del vaiku kur jau ji suėmė kitam paviete, pradė dirbdama kiek turėjo pajiegu žus prekinis traukinys, ties Vilniaus, likos sudeginti, kada
sti adgal in Bulgarija nes netu labai nubodo klausyti ir palie randasi trys kiti vaikai patal jo kvosti ir ant galo Henry pri prie namines gaspadorystes. In Czepuku km., nuszoko nuo be- Lietuviszki kareivei inejo in
ri Amerikoniszku ukesiszku pė jam sustot. Tada likos pa- pinti per tęva kad nematytu sipažino prie žudinstos, bet da kėlės dienas vėliaus ir tėvas ap giu. Priežastys aiszkinamos. Vilnių. Kada Lietuvei pradė
szaukta ant perklausymo jo bjauriu darbeliu nelabos moti
popieru.
re tai apginime savo mylimos sirgo kada kaimynas atėjo prajo ineiti in Vilnių, tai didelis
motere kuri saike: “Guodotinas nos.
UŽSIMUSZE PRIE
neszti kad jo pati mirė, tėvas
motinos.
Laisves Varpas pradėjo skamsūdžiau, asz nieko nesakysiu
atsikėlė ir nubėgo in artima apSTATYBOS.
RADO KŪDIKI SKUDU
byt. Tasai varpas buvo pado
nes mano vyras viską už mane
RUOSE.
tieka
kad
dažinoti
ar
tai
teisy

Kareiviszkiu
Sziauliai.,
DOVANELE ATNESZE
vanotas per Amerikoniszkus
pasakė, tik tiek turiu jusu ma
KŪDIKĖLIS VIENO SVARO be bet jam apreikszta ligonbu- kaime, Pakruoju vai., prie nau
Newark, N. J. — Kada pun
VAIKUI MIRTI.
Lietuvius kuri pirko surinkto
lonybei pasakyt kad viską, ka
SUNKUMO GYVENS.
teje kad jo pati yra gyva.
das skuduriu likos atvežtas in
jo
trobesio
statybos
rastas
ne

mis
aukomis Amerike.
mano vyras kalbėjo ir man už Hereford, Pa. — Tėvas eida
Taja nakti vyras gavo dideli gyvas sutriuszkinta galva dar Scranton, Pa. — Ona Perry,
popieros fabriką, darbininkai
Galveston,
Texas.,
—
Jaigu
metinėjo, tai asz turėjau nu mas namo isz darbo Subatoje
peržiūrėdami skudurius, rado
vieno svaro mažiulelis Wm. karszti o isz ryto paszauke duk bininkas Al. Pariedinis apie 30 20 metu, likos aresztavota už
kensti per trylika metu o ne ji nuėjo in sztora pirkti savo aszrele prie lovos apsakydamas metu amžiaus, kilęs isz Lygu pasmaugima savo naujai gimu
dideliam punde'skuduriu nau
tuoniu metu šuneliui ratines Harell’o gyvens, tai buis tikras
sai.”
jai gimusi negyva kūdiki kurio
stebuklas, bet daktarai stengėsi jai buk mate jos motinėlė ir su mu. Spėjama, kad darbo laike sio kūdikio. Tėvas kūdikio, Ed
Sudžia paliepė jam mokėti cziužines (roller skates) bet
ja kalbėjo ir už keliu miliutu po krites ratas ir ji užmuszes.
galvele buvo baisei sudaužyta
vardas Rakovski, likos aresztamoterei po 30 doleriu ant me vietoje pralinksmint vaikuti, visom ipajiegom prailgyt gy tam mirė. Tėvas jau daugiau
Ikokiu tai szmotu geležies o vie
vasti
kūdikėlio.
votas.
'1
tai iszejo tas jam ant dideles
nesio ant jos užlaikymo.
neatsikele nes dukrele ji užtiko NEMAŽA PABĖGĖLIU
na kojuke nupjauta nuo stuob
Yra
tai
sūnelis
John
Harello
Wilkes-Barre, Pa. — Juozu
nelaimes.
Sziadien
mažas
negyva vėliaus. Dabar motina
rio. Skudurei likos prisiunsti
ISZ
LENKIJOS.
24
metu
ir
jo
23
metu
moteres.
kas
Corteze, 12 metu, likos su
“BAISI PRIEŽASTIS” ANT James Covington silsisi kape.
pasveiksta
bet
nežino
kad
jos
isz Massacziužes valstijos ir in
Paskutinėmis dienomis pro maltas per anglinius karus ka
Vaikutis nuėjo paeziuožinet o Vaikutis gimęs priesz laik sa
PERSISKYRIMO.
vyras jau guli po žeme.
lenais detektyvai nuvažiavo
ko
kad
gali
mažiuleli
paslėpti
administracijos
linija in Zara da nuo ju nupuolė norėdamas
kada norėjo perleki per ulyczia
susekti ar nesuras kaltininko Philadelphia, Pa. — Viktosus atvažiavo nemaža pabėgė užsikabinti prie Old Forge ka
bet tame laike prisiartinejo di savo delnuose. Kūdiki maiti
kuris taip baisiai pasielgė su ris Kurovski nežino saldumo
na
kas
kėlės
minutas
po
kelis
liu
isz Lenkijos. Kiti atvažiuo syklų.
SAPNAS
JI
PRISTŪMĖ
buczkio ir jo vertes nes jeigu delis trokas, vaikutis paslydo
kūdikiu.
laszus pieno.
PRIE NUŽUDINIMO PA ja pasikinkė net 12 arkliu. Za Tonopan, Ne v. — Czionaitibutu tai supratęs tai sziadien ir gavosi po surikeis“ ratais ir
rasuose daugumas apsistojo nes aukso kasyklos užsidegė
CZIOS IR SUPJAUSTĖ
gyventu saldžiai su savo pa- likos užmusztas ant vietos. Tė
nakvynes namuose, o kiti nu bet visi darbininkai iszbego in
NELAIMINGAS “13”
TRIS.
vas net apalpo kada vaikuti DVASIOS MOTERIŲ NE
cziute Jevute.
važiavo
pas savo gimines in Ro- laika. Ugnis padare bledes ant
DUODA JAM RAMYBES.
SKAITLIS ATNESZE
Pittsburgh, Pa.,—Marijonas
Jevute apskundė savo Vik parnesze namo negyva.
kiszkio, Ukmergės apskritis.
šzimto tukstancziu doleriu.
JAM DAUG BĖDOS. torėli ant persiskyrimo paduo
Bethany, Ky. — Mrs. Gusta- Baltempo, 46 metu, darbinin
Rockwood, N. Y. — Henri- dama svarbiausia priežastį buk ISZMETE JOS ŽIEDUS, LI I vus B. Obber, treczia motere kas plieno dirbutveje, sapnuo
§ Katrie žmones eidami kur
KOS NUSZAUTAS ANT
farmerio Brooks Obber, užve damas, buk jo pati apgaudinekiui Degerberg skąitlis “13” in laika pusantrų metu jis ja
Teisingi
Priežodžiai
labai puikiai rėdosi, tieji aps
SMERT.
dė skunda ant persiskyrimo je ir susinesze su kitu vyru,
buvo labai nelaimingas kaip pabucziavo tik du kartus, no§ Kožnas insimylejas akiu kurta namie valkiojasi.
pasirodo isz sekancziu atsitiki rints pacziule lankei jo melde Hot Springs, Ark. — Už tai nuo savo vyro buk jis yra per teip tuom sapnu persieme, kad
mu. Praeita meta, dienoj 13-toj, kad ja pabucziuotu kaip tai ki kad jos vyras liszmete jos žie didelis szeszkas ir kad laiko re net pasiuto ir paemias sena neturi, kada būna po meilei, ta § Kožnas sutvėrimas turi
savo budeli; katinas užmusza
įtaisydamas automobiliu neteko ti vyrai bucziuoja savo pacziu- dus laukan, Mrs. Beatricija Bi volveri po paduszka kada eina karda nudure paczia ant smert da pražiūri.
pele,
vilkas zuikeli; tiktai žmo
akies, už keliu menesiu vela 13- les o reikia žinoti kad Jevutes shop, 41 metu, pagriebė karabi gult. Farmeris prisipažino buk supjaustė du kius žmones ir
§ Kožnas norėtu ilgai ant
toje dienoje iszsiiauže ranka, lupeles kaip vyszneles (ne, mes ną isz kurio paleido szuvi in sa laiko revolveri del to nes dvi jo paszove viena motere. Motere svieto gyventi o senu nenori gus viens kita ėda kiek tik instenge.
vėliaus nupuolė nuo stogo. Ke jos nematėm). Daug panasziu vo vyra užmuszdama ji ant vie mirusios moteres neduoda jam buvo motina dvieju vaiku ir būti.
§ Szia gadyne dorybe isz
li menesei adgal sudege jo ga- vyruku randasi kurie nežino tos. Motere aiszkino palicijai ramybes apie jo treczia motere turėjo apie 28 metus amžiaus.
§ Daugelis sako: kad jam
radžius ir du trokai o dabar, vertes saldžiu lupeliu savo pa- buk per tris metus kentėjo vi su kuria nesenei apsipacziavo. Ta vakara Baltempo pažys meile jau dakako; tai rots kvai turgaus iszejo o vagystes lai
paskutine 13 diena praeita me cziuliu ir mano kad bobas ne sokius paniekinimus nuo vyro O priek tam jam pasakė burti tamas Christy Larocco pas liu buvau kad priesz tai nepa- kas užėjo.
nesio, užsitrucino valgydamas reikia bucziuoti ne liūliuoti, bet ant galo negalėdama ilgiaus ninke nesenei buk neužilgio pa juos lankėsi, ir Baltempo apie macziau, veluk butau sprandą § Kvaila motere pavojingu
kiauliena ir dabar guli ligonbu- tiktai prie darbo varyti kaip nukensti jo pasielgimu buvo laidos ir savo treczia motere. ji sapnavo, kad jo pati užside nusisukęs o ne in meszla insmu- yra nes isz jos, kaip isz maiszo,
žodžiai byra. ____ _ _
iteje.
*. ____ .
pristumta jam atkerszyt.
kokius mulus.
Dabar toji kvailiuke yrą bai- jo su Lorocco.
kes.
. .
- *•-. •
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lieipia sėdėti namie su vaikais',
juk tai tavo vaikai ir juos dažiurek. Juk tie vaikai ir jo,
1920
kaip pae:
Pirm keliu metu Prancūzu že
bet kada vaikai užauga ir pra
•
METUOSE.
mėje Paryžiaus mieste buvo
deda dirbti, tai tada tėvas at
Politika pradėjo virt ant ge
Moskva, Riuisija.,— Sutartis > sunkiai susirgęs vienas visai
Hollow Pass, Virginijoj, at ro. Politikieriai pradėjo isz LIŪDNA PABAIGA
J tarp Rusijos ir Lietuvos kas- biednas darbininkas. Po keliu 'VIENA ISZ DAUGELIO KU siranda ir tada pradeda rugoti
sitiko atsitikimas kuris parodo naujo meilintis prie ateiviu ne
ŽMOGAUS
link sugrąžinimo Vilniaus, pa dienu ta paezia liga užsikrėtė ;RI KENCZIA NUO VYRO, IR ant tu vaiku, kaip tai: “Mano
kaip yra isztvirkus Ameriko- tik po kitas kolionijas, kur mus
rodo, buk Lenkai 1920 metuose ir jo žmona. Dvejetas vaikeliu, ;BUNA PANIEKINTA su vaikai mane visai neguodoje
KOKIS BUVO JO GYVENIniszka jaunuomene.
ir neduoda ne gero žodelio, tai
daug randasi bet ir musu apy
paėmė nuo Lietuvos 10,400 ke- mažyte mergaite ir dar mažes
VAIKAIS.
Dvideszimts metu Glen Sim gardoje. Airiszei pradėjo gau MAS TOKIA IR MIRTIS;
tavo
kalte, kad juos neiszmokiturkampiniu myliu žemes, ku nis bernaitis bada kente o nebu
monds likos aresztavotas už dyt Lietuvius ant tikejimiszko GULĖJO ŽYDO VEŽIME
rioje tada radosi apie 1,230,000 vo kam nelaimingųjų pasigai Menkas tikėjimas sziadien nai guodoti tęva.” O del ko
apipleszima savo tėvo, kuris kriukuczio bet patys visai ne
KĖLĖS DIENAS.
pasirodo visur ir norints vy tokis tėvas nemokėjo mylėti
gyventoju, o Rusija sugražino lėti.
buvo kasierium. Southern paiso ant kitu iszpažinimu kad
Lietuvai tiktai 2,603 keturkam- Vargsze mergaite nežinojo rai eina in bažnyczia, bet pare- vaiku, kada buvo maži, kodėl
National Bank, paimdamas nuo tik patys turėtu kuodidžiausia Rusvede, Rumunija.,—Ne to
kas daryti. Bet sztai ateina jai ja namo, buna isz to tikėjimo ji juos liulavo o tėvas tuos pa
jo tris tukstanezius doleriu o nauda. Airiszis yra pasirengęs Ii lino czionais gyveno ukinin- pines mylės žemes su 326,000
in galva mintis: “Juk Dievas maža nauda. Atejas namo, gi ežius vaikus iszvadindavo
kada ji suieme, iszdave da kitus prižadėt vis'ka kad tik atnesz- kas Rashtuk, kurio gyvenimas gyventojais o isz to skaitliaus
tik paežiam Vilniuje randasi yra taip geras ir gailestingas, ria kunigą pamokslą ir evange kvailiais, netinkamais prie niedu draugus ir parode kur pa tu nauda del Airiszio bet patys radosi artimoje plento ir žytai-gi in Ji reikia kreiptis su lija, bet ar jisai klausė gerai ; ko, vaikai verke su ta motina
diszkos karezemos. Kada (ūki apie 210,000 gyventoju.
slėpė pinigais.
poli'tikiszku prižadėjimu neisz- ninkas buvo da vaiku, eidavo Isz to duodasi suprasti, kad praszymu.” Bet kaip? Pagal kunigo pamokinimą laike pa į kuri juos priglausdavo prie sa
Glen po apipleszimui tėvo li pildo.
vojus mergaite sumano para- mokslo ir ji suprato ? Kur tau! lves ir juos ramino ir mylėjo.
kos suimtas in kėlės valandas Kuo greieziau suprasime Ai- prie karezemos ir nutraukda Lietuva ne daug aplaike nuo
•szyti
in Dieva gražu, szirdinga, Eina vela in bažnyczia, kalba Motina turėjo sėdėtii namie.
vėliaus po apipleszimui bankus. risziu politika tuo geriaus isz- vo nuo vežimo kas davėsi pa Rusijos po suardymui Lenki meldžiama laiszka. Ima tad
poterius: “Atleisk kaltes musu Net baisu pagalvoti kaip toji
Tėvas sake palicijai buk nepa eisime isz ju intekmes ir kilsi griebt in nagus. Ir kaip senas jos.
plunksna,
popieros
ir
raszo
...
kaip mes atleidžem savo kalti motere gyveno ir maitino savo
žino sūnaus nes tasai turėjo me in virszu. Taip, po teisybei, priežodis įsako: “Nuo dirželio
iszdestydama
Vieszpacziui ninkams. ’ ’ Bet tokis vyras pa- vaikelius, kente tikra pragara,
BOMBA UŽMUSZE 40
skepetaite ant veido kada inejo davė džiabus del nekuriu musu lyg žirgelio,” pasiliko visoje
Dievui
kad
jos
tėvai
sunkiai rejas namo, nedovanoje mažu nes vyras 'žiūrėdamas ant tokio
KINCZIKU.
apylinkėje vienas isz smar
in banka su revolveriu.
Lietuviu bet tik apgraužta
Hongkong, Kinai. — Ketu- serga ir baisiai pavargę, todėl prasikaltimu savo moterei padėjimo, keike ir rugoje, kad
Kokis isz to iszgamo sūnelio kaula po tam in kelis menesius kiausiu plesziku ir buvo baime
del apylinkes gyventoju. Gere resdeszimts Kincziku plaukda praszo jiems sveikatos, o sau ir ir vaikams, grūmoję su kums- motere iszleisdavo per daug
iszaugs žmogus, kokis do sūnūs pasakė “paszol von.”
kiek tik ingalejo; in bažnyczia mi laiveliu ant upes, pataikė in broleliui nors kąsnelio duonos czia, kalbėdamas bjauriausius ant maisto. Bet pažiūrėkime
isz jo, kuris del 'dolerio dryso
nes abudu labai iszalke.
žodžius ir vėl pasirodo menkas ka vyrais po apsipaeziavimui
atkiszti tėvui in krutinę revol Turėti keturiolika vaiku na niekad nesilankydavo ir keik povandenine bomba kuri eks- Paraszius ta laiszkeli, sude
tikėjimas. Kada tokis žmogus daro. Draugauje pulke su ki
plodavojo su 'baisioms pasek
davo ant vilslu szventinybiu.
veri?!
mie tai truputi už daug ant
da in koperta ir bėga in szven- kalbina mergina kad su juom tais, visokiosia urvoslia, mirks
Kaip tosios mokyklos ir baž- sziadieniniu laiku, taip sau Ant galo prisipildė a,hhhhm mėms. Daugelis buvo .sužeista. tojo Rokaus bažnyczia. Jai ro
apsivestu tai glosto josios ran ta geryme o nors ir turi savo
nyczios ir szimt-procentiniai maustė kokis tai Henrikis Tula diena važiavo in ma Nelaime buvo visai netikėta dėsi, kad kaip tik padėsianti
keles ir bueziuoje veidelius, nameli, bet kaip tiejei namelei
Amerikonai augina savo vai-1 Graussman, isz Grantboro, Pa., lūną, o kad kėlės ėjo pro kar- ir niekas nesitikėjo kad toje laisžka bažnyczioje ant alto
eina su ja visur ir nesigėdi bet iszrodo? Apleisti, apdriskia,
czema, sustojo ir pasigėrė kaip vietoje rastųsi 'bomba.
kus?
ir ana diena dingo isz miesto
riaus, tai Vieszpats Dievas ji kada stoję prie altoriaus ir su nemaliavoti o popieros nuo sie
Pribuvęs in
Jeigu tai butu padaręs jau kaip kamparas, kada jo pacziu- nesutverimas.
atsiimsias. Tuo tarpu dedant deda viernasties prisiega, kad nų kabo kaip vėliavos. Kada
nas Lietuvys tai laikraszcziai le ji apdovanojo dvynukais. maluna, vos spėjo iszmesti ASZTUONI UŽMUSZTI
jai laiszka ant altoriaus, pama ja neapleis ligoje ar varge ir motere meldžia vyro, kad tuos
sukeltu toki “givalt” kad vi Matyt kad tasai žmogelis buvo maiszus isz vežimo, atsigulė DAUG SUŽEISTA GELE te tai viena gražiai pasirėdžiu
mylės ja iki smert, ar jisai tal namelius nors truputi padaiŽINKELIO NELAIMĖJE.
sas Amerikas apie tai iszgirs- didelis szeszkas o tokiu tarp ant žemes ir Sunkei užmigo.
sį ponia.
prižada užlaiko? Kur tau!! lint ir kad tame namelije butu
Pravažiuojentis žydas, kuris Milan, Italija.,— Nelaime at
tu. Bet tai padare szimt-pro- mus Lietuviu nesiranda.
— Ka tu darai, mergaite ? — In trumpa laika po suriszimui linksmiau gyventi vaikams ir
centinis Amerikonas apie kuri Musu Lietuvei nežiūri ant to, buvo locnininku tojo malūno, sitiko czionais ant geležinkelio paklausė jos. Mergaite isz syk
mazgo moterystes jau tas mei moterei, tai Sako: Kad neturi
pamate kad Rashtuk’as guli kurioje likos užmpszta asztuomažai apraszo laikraszcziai.
ar jis turi szeszis ar visa tuziną
suirimo ir nusigando bet maty lus vyrukas persimaino ant ki pinigu ant tokiu dalyku!”
ant žemes negyvas. Insidejo ni ir apie dvides: ils sužeisti
vaiku. Juk kada užsibaigė mo
dama malonu ponios veidą, su
Visi gerai žino kad naminei kyklos, tai visi dirba kurie ga in vežimą ir nuveže pas szalty paisažieriai. Pas^žierini's trū aszaromis akyse apsakė jai vis tokio budo. Kada pati apserga Nors tasai vyras dirba gerai ir
žverelei, kaip tai szunes ir ka li dirbti ir padidina szeimynos sziu, kuris sugražino lavona kis susidūrė su; elektrikiniu ką: kaip jos tėvai serga ir esą pradeda ja kolioti 'ir visaip isz- uždirba, gerai, bet jo nevalnintes tankei po mireziai savo po turteli arba nors užsidirba ant pa's žydą, kur gulėjo ant veži artimoje Lambrdte. Vienas nelaimingi, kaip ji ir jos brole kalbinet, kad pirma buvo svei ke nežino kur tie pinigai, nes
no ar ponios, isz gailesties, ne savo iszsimaitinimo ir apsire- mo apie sanvaite laiko, del pa isz trukiu nepatemino signolo, lis nieko neturi valgyti ir kaip ka, o sziadien tik skundžesi nuo josios viską šlepe ir turi
kad serga, o nežino kad tai isz banke pinigu. Vyras drau
nori esti ir ant galo pastimpa. dymo. Tik Amerikonai ir Pran rodymo gyventojams pavyzdi kuris paliepė jamįsustoti.
sumanius szauktis in Dieva pa- jo priežasties toji vargsze ser gams skolina pinigu, nors tie
Simon Bannester, gyvenan cūzai szalinasi nuo dideliu szei- girtuoklystes ir kokis yra ga
gelbos.
ga i'šz tokio gyvenimo. Kada draugai užmirszta jam tiuos pitis netoli Knoxville, Tenn., nu- mynu bet ne Lietuvei, and ju las girtuokliaus. Ant galo gmi SZVENTVAGY&?A
Ponia pagyre mergaite už1 vyras nesija>uczia sveiku, tai
sugrąžyti ir salA^Tai
nas pasigailėjo girtuokliaus ____ *
^^m^|dejujiufandlmcziu
' nflKaAlLf jiiMO jįįiniiiiL ir rjusaJnpasiima
-rirrf •
ir kuria palaidojo.
‘šžum^^pasiva^szcziOi. wida• Arronches, PoTTugalija
dama ja tarė:
sakydamas, kad eina pasivaik- a?
w gerai.
mas plentu nepatemino glitai
Visose .bažnyczl! >se atsibuvo — Asz pati atiduosiu1 szi
Laimingi yra tieji kunigai
szcziot
'bet
paezia
neima
su
duos tai ir gerai, darau kas
prisiartinanezio automobiliaus kurie neužsiduoda .su tom vi ISZŽUDE VISA SZEIMYNA pamaldos, kad ptrpraszyti Die laiszka kam reikiant. Bet ar ja
savim
ant
szviežio
oro
ir
turėti
man patinka, o tu uždaryk sa
ISZ PIKTUMO.
ir norėdamas apsisaugot nelai som maka'lainem kokios dabar
vą už paniekinin a Jo szvento me yra paraszyta, kur tavo tė
kėlės liuosas valandėlės. Jisai vo snuki.”
mes, už vėlai szoko in szali ir li randasi daugeliose parapijose. Lindsall, Norvegija.,— Nese- vardo ir szvent-v įgysita kokia vai gyvena?
sako: “Tu esi netikus, iszsipu- Argi ne kvailas iszmanymas.
kos užmusztas ant vietos.
— Nes įkur kunigai malszei nei mirė czionais kupezius atsibuvo czionaiti ueje Szv. Jo --- Ne, — atsake mergaite, — tus, susivėlus, man geda su to
Juk toji motere dirba drauge
In dvi dienas po laidotuvių, sau tunoja tai žmones gerai už Hans Oster. Kada po laidotu kūbo Katalikiszkdje bažnyczio- juk Vieszpats Dievas, kaipo
kia
vaikszczioti
po
miestą,
asiu vyru; czedindama kožna dopaiteminta kad szuo pasislėpė silaiko ir savo prabaszteli pa- vių, susirinko gimines ir szei- je. Kokis tai nežinomais pleszi- viską žinąs, žino ir tai, kur
na
motere
gražesne
už
tave.
”
leruka, kente ne karta nedatekin kampeli ir neiszejo. Treczia guodoja.
myna iszgirsti testamenta mi kas insigavo nakties laike in mes gyvename.
Ir
iszeina
isfz
namini
palikes
ja
liu (kad taji doleruka pasidėti
diena szuo užlipo ant virszaus
— Tiesa, — pridėjo ponia — nusiminusia kuriai prižadėjo
rusio, pasirodė kad velionis vi bažnyczia, atmusze cimborija,
ant juodos valandos, o dabar
kur ponas laike savo knygas ir
In tula Lietuviszka “hoteli” sa savo turtą paliko jaunes isz kurios iszeme puiku auksi bet Vieszpats Dievas gali pa suraminimą. Zulina per nak vyras sako, kad tai jo ir motetame laike kada namiszkei no
Scranton, Pa., apsistojo agen niam sunui kuris jam prigial- ni kielika ir isz jo iszbarste vesti globa ant jusu tokiam, ku tis, o kada motere užklausė jo, rei nesako ne kiek yra suezedirėjo szuni suimti, tasai iszszoko
ris to nežinos. Todėl aiszkiai kur eina, o moterei liepia sėdė
tas Lietuviszko laikraszczio binejo kupezystoje. Iszgirdes Szv. Komunija.
nes; viską šlepe nuo jos!. Priek
per langa ir užsimusze ant vie
Trumpam laike likos czio pasakyk, kur gyvenate?
ant nakvynes. Kada priėjo prie tai vyresnis fciunus pradėjo
ti
namie,
tai
tuojaus
leidžia
tam neduoda ne gero žodelio,
tos. Ar reikia didesnio prielan
Mergaite papasakojo o ponia
knygos in kuria pakelevingi baisiai keikti mirusi tęva, o ka nais apiplelsztos kelios bažnyperkūnais,
liepe
moterei
czedyt
tik vienus paniekinimus. Argi
kumo ir prietelingumo kaip
užsiraszo savo pravardes, pa- da jam szeimyna pradėjo isz- czios nuo daugeli brangenybių. su ja atsisveikino ir nuėjo.
pinigus,
bet
jisai
eina
in
kokia
tai
no menkas tikėjimas ?
szuo ?
.
teminokad per lapa knygos metinet jo nepadoru pasielgi Palicija iki sziam laikui neužė Keliomis valandomis paskiau vieta kožna vakara ir moterei
Bet ar tokis vyras mano kad
kažin-kas klabina ligoniu dar
perėjo palengva didele ir gerai mą, tasai isztrauke revolveri, jo ant vagiu pedsakiu.
Vieszpaties
ranka ji nepa
bininku duris. Atidaro ta pati
Gana lankei duodasi skaityt nupenėta blake. Agentas padė pradėjo iszauti in susirinkusius
sieks ir nenubaus? Vai ateis
kad jaunikiai pametineja savo jo plunksna, dirstelėjo ant gas- gailininkus. Nuszove savo mo KAREIVIAI ISZSZAUKTI mergaite ir mato didele pinti Randasi Dabar Ant
valanda atsimokejimo ir iszdamylimas prie altoriaus bet ne- padoriaus ir ant blakes ir pa tina, severe ir broli, po tam KOVOTI PRIESZ VILKUS. ne, pilna invairiu daigtu, rubu
vimo rokundos, už toki gyveni
Laisves
pats sau paleido szuvi in sme Stokholmas, Szvedija.,— Ne ir valgiu o viduje poperis su
senei Parksville, Ohio, atsitiko smaukė:
mą su savo prisiega, kuriai pri
“Vėl bai gali, jau to tai ne genis. Dabar visa turtą paėmė paprasta kare prasidėjo Szve- paraszu: “Vieszpaties Dievo
kad prie altoriaus pamėtė ne
žadėjai prie altoriaus isztikidijoj, bet ne priesz žmonis, tik atsakymas. ’ ’
vyras mergina 'bet mergina vy sitikėjau ir nemacziau savo gy valdžia po savo apgloba,
mysta, meile, prilankuma, pri
tai priesz iszbadejusius vilkus Už valandėlės atėjo gydyto
ra ir tai... Jevute.
venime! Buvau apsistojus dau
žiūra ligoje ir rūpestyje, o vie
kurie baisiai prasiplatino po jas, apžiurėjo ligonius ir užraO ka daryt'? Jevos tankiau geliuose koteliuose kur negalė
toje tos prisiegos, pareini vėly
sia yra įpilnos neisztikimybes. jau akies užmerkt per blakes Kariszkoje Tarnystoj žieminia dali Szvedijos. Se sze vaistu.
bai vakare namo pasigeriąs
Tie vargszai darbininkai ne
niausi gyventojai nepamena
Vienatinių džiaugsmu del tojo bet jeigu blake peržiūrinėja
kaip
nesutverimas, pradedi Im
kad vilkai teip butu i n si d rasi užilgo pasveiko o kol negalėjo
apleisto Adomėlio 'buvo tas, knyga pakelevingu idant dažilioti ta, kuriai sudėjai prisie
ne kaip szia žiema kad be jo dar dirbti, kasdiena atsirasda
kad užpraszyti svetelei ant noti po kokiam numariu pakaga,
iszvadini savo vaikelius ir
kios baimes atbėga in kaimus vo pintine su valgiais.
svodbos viską suvalgė ir iszge- juje sveczias apsinakvos tai da
motere nuo bjauriasiu žodžiu.
pirma karta savo gyvenime tai
ir vage avis ir kitokius gyvu Taip tai geros ir tikinezios
re.
Ir tai tokis tikėjimas pas nepu
datyriau!..
lius tiesiog prie žmonių akiu. mergaites laiszkas, nors nenu
riuos katalikus, kurie eina m
ėjo
in
Dieva,
bet
per
Dievo
ApGyventojai negalėdami juos
Tula moterėlė užklausė vie Taji atsitikima mums danebažnyczia ir iszpažinti ir sako
no Lietuviszko'daktaro Schuyl sze musu skaitytojas kuris
apmalszyti paprastu budu mel veizdos nurodymą, pateko in
kad
jie geri krikszczionys.
kill paviete: “Pasakykie man draugo radosi tame hotelyje ir
de valdžios, kad jiems prisiuns- rankas vieno isz tu aniuolu, ku
Teip mažas tikėjimas pas ne
tamista daktare, kodėl Viesz stovėjo prie knygos kada
tu kareivius in pagialba. Val rie ant žemes pildo Dievo valia.
kurtuos
žmonis!
pats Dievas sutvėrė motere isz agentas užraszinejo savo pra
džia nusiuntė in taisės apylin
—“ Vargsze” isz Detroit, Mich.
žmogaus szonkaulio o ne isz ki varde.
kes kareivius kad iszszaudytu NAUJOS MIKALDOS
tokio kaulo?”
vilkus.
Daktaras jai atsake: “Kau Mandagus vyras ar motere
KARALIENES
12
ISTORIJOS
UŽ
25c
Pavojus yra didelis kad Ham L. TRASKAUSKAS
la negalėjo iszimti isz galvos geidžia turėti viską paredke ir
PRANASZYSTES Arnin
Nedarykia skirtumo terp vaiku
todėl kad motere negalėtu vai-1 mandagume o ypatingai szvari
Husseini, valdytojas Je- LIETUVISZKAS GRABORIUS
miliekia visus ligai.
Velniszkas
Yra
tai
stebėtina
knygute
nee
ruzalemo, kuris buvo paimtas
dyti vyro; ne isz kojos kad ja motere. Jeigu viskas szvaru
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. joje randasi daug teisybes ir in nelaisve per Anglikus už
spirdamas negalėtu .sakyti kad namuose tai ir sena maldakny
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
spyrė in savo kaula bet likos ge turi būti geram padėjime. Buvusi Angliszka loszeja gol vienturte duktere. Nelabas vyras. jau daug atspėta kas buvo suokalbi 'priesz Anglija, gali
paimta isz jo szonokad jam bu Todėl, jeigu kas turi apiply- fo Pam Barton, varo kariszka Prakeikimas. Delegatai pas grafa. pranaszauta, ir toliaus tos pra- pradėti nauja pasikelima Indi
tu lygi isz po szirdies idant ja szusia maldaknyge, tegul pri- ambulansa drauge su tukstan- Užkeikta skripka. Del tu, ka keti naszystes pildosi. Prisiuskits joj. Badai tai jis pradėjo pasi .aidoja kunus numirėliu. Pasamdo
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 25c. stempomis o gausite pej
automobilius del laidotuvių, Krikmylėtu, guodotu ir druezei pri- siunezia in redyste o bus ap cziais kitu Angliszku moterių Onuka. PREKE 25c.
kelima Arabu Jeruzaleme, ku Vestuviu ir kitokiams' reikalams.
paczta.
rie pradėjo žudyt Žydus ir juos
Bell Telefono Numeras 78
- spaudinėtu prie tosios vietos daryta kaip nauja ir isz to tu ir merginu po kariszkus lau
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
520
W. Centre St. Mahanoy City
MAHANOY
CITY,
PA.
iszguiti isz Jeruzalemo.
kus.
.
įsz kurios kaulas likos jam isz- rėsite dideli užganadįnima.

Kas Girdėt

pjautas.”
T
Moterėle buvo užganadinta
tokiu iszaiszkinimu.
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"One Of You

I’m
a businesrsman in this county g of you — I’m a fellow who
■ one
>
never
takes
active
part
įįĮ in politics except to cas
tmy
vote
—
but
Id
° make
gįį it my business to know
the character and abilitv
g of the men I vote for_
that s Whv I feel justified
to say each REPUBLICAN c
® V'mstion the ideal choice forcandidate is without
our county.
«
I know each candidate r
Personally and know i
J he is well fitted for the office
\iJ
and I feel con- |
H
fident
theseof
men
u ill
I the
benefit
evervm
^
d° the" 1 —
'.
-Jr part for į
I Schuylkill.
7 taxpayer m the Count

Election Day, 1
\ November

I, for one, wi
lican TICKET, H vote the STRAIGHT REPUR.
ydlmsureyou will — l)ec
both know th
ese men can do the ioh
I
do it welii ^eountyneedsmen
with bu8ia^
tr^inins.

S™eerefyyonre,
A TRUE FRIEND
V'.

These Men Are For:
NEW COUNTY
INDUSTRIES!

These Men Are For:
LOWEST POSSIBLE
TAXATION!
TRUE FRIENDS
OF LABOR!

BETTERMENT OF
COUNTY NEEDS!

The People’s Choice For A Better-than-Ever
County Government! Vote These Candidates!

Judge HENRY HOUCK

Commissioner

ALVIN E. MAURER

Commissioner

PHILIP EHRIG

Prothonotary

JOHN BEDDOW

Recorder

JOHN FERREBEE

Clerk of Courts

GEO. SCHAFER
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Register of Wills

Coroner

HIGHER WAGES
FOR WPA!

BETTER COUNTY
HIGHWAYS!

WM. 0. BECKER

DR. OTTO MILLER

Controller

CHARLES A. GRAEFF|X

County Surveyor

ROB’TT. SELTZER
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dies. Ant galo, negalėdamas atsispirt gražaus ir szirdingo pri, kalbėjimo kunigo, pastanavijo
Courts of Schuylkill County
•
nelaimingas Jokūbas viską kunigui pasakyt, kas jam sopėjo
On a Faultless Hamrd
— ir tykiu drebancziu balsu
pradėjo apsakinet kaip buvo:
Prie duriu vienos bažnyczios — Laike kruvinos maisza“Už tai kad Teisėjas Houik yra pasižymėjas teisdarystėje” todėl už jin
Paryžiuje, buvo kas diena ma ties praeito amžiaus, turėjau
balsuosiu ateinančiuose rinkiniuose, teip sako
tytas, nuo daugelio metu sto pavesta sau valdžia ant turtu
Daktaras George S. Hensyl
vint senas ubagas, kuri visi va vienos turtingos gimines. Mano
Mahanoy City, Pa.
dino Senu Jokubu. Laukdamas ponstva buvo del manes labai
almužnos laikėsi vietos, nulin geri... grafas, grafiene, dvi
dęs ir suniuręs, žodžio1 niekad dukterys ir sūnūs. Visas geraneprakalbėjo ir tiktai už al- dejystes nuo ju turėjau, vieta,
mužna galva linktelėdavo. gera gyvenimą ir viską, ve
Drabužis buvo apdriskęs isz po džiau laiminga gyvenimą, Ka
kurio, jeigu kada prasidengė da vienok pasikėlė maiszatis —
krutinę, buvo matyt kryžius tieji baisus laikai, kuriuose
pazalatytas ant iszdžiuvusios kaip ant laukinio žvėries, taip
ant žmogaus medžiojo, kurie
krutinės.
Toje bažnyezioje kasdiena tik prigulėjo prie augsztesniu
atlaikinejo Miszias szventas luomu, žudė juos ir užmuszineIszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri
jaunas 'kunigas Paulinas, kuris jo be jokio susimyĮėjimo, nežiū
rint
ant
amžio
ir
sztamo
—
ta

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
niekados su tuszczia ranka neAdresąvokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.
praeitinejo pro biedna Jokūbą, da asz iszdaviau mano ponst
va
kaip
J
udoszius!
Jie
prasikad almužna neapteiktu. Pau
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
No. 126 Penkios istorijos apie
No. 160 Keturiolika istorijų a
linas paėjo isz augsztos ir ženk- szalino ir pasislėpė saugioje
kus aprasz; mas, didele knyga, 404 Doras gyvenimas; Priversta links- P'« Po laikui; Onytės laime; Per nevietoje
o
asz
žinojau
kur
ir
...
lyvos gimines Francuzines o
puslapiu. Popierinei apdarai.
50< mybe; Vargingo žmogaus sunu, Trys aUarguma in balta vergija; Pusiau
kad turėjo dideli paszaukima danesziau apie tai tyroniszkai
No. 102 Prakeikta meilingas kri ižkeiktos karaliaus dukters; Jonukai % ems; Vieszpats Jėzus ir miszki
minaliszka apraszymas, 202 pus 35c Kuris buvo p/otingesnis už savo poną, - medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
del tarnystes Dievui tai ir Jam valdžiai, Francuzijoj, mierije,
No. 101. Vaidelota, apisaka isz 61 puslapiu ............................... 15c i mirimą; Pavasaris; Apie saule, mes
buvo atsidavęs — visa savo jog man, iszdavikui, teks visi
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 127 Trys istorijos apie Duk esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kil
turtą paskyrė del vargszu ir ne ju turtai. Visus tuos dorus ir
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- tė pustyniu; Peleniute; Du brolei nus, Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
laimingu. Senas Jokūbas — puikius žmones, apsudijo ant
No. 104 Trys istorijos, apie Ne
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c
ubagas, labai kunigą mylėjo. smert iszskiriant maža Pauli
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 161 Keturios istorijos apit
Viena diena kunigas Pauli na kuris da buvo labai jaunu
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e
No. 129 Keturios istorijos apie Ant prapulties kranto; Mistras ir
No. 105 12 Istorijų: Nedarykia Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko
nas neatemino ubago ant savo kūdikiu.
Shenandoah
sk
rtumo terp vaiku ir milekia visus toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- dideli ponai. 105 puslapiu......... 25c
vietos; o kada praėjo ir vis ne Czia nenoroms isz lupu kulygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- nvs prigauna. 58 puslapiu........ 15«.
No. 162 Trys istorijos apie Bai
buvo matyt, pradėjo rūpintis, nigo iszejo balsai persigandi- Tarp republikonu partijos tiszkai yra susipažinęs su kiek- kojo tarnaites o rado paczia; Stebu No. 131 Puiki istorja apie Joną- si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
ar biedna seneli nepatiko kokia mo — o szaltas prakaitas isz- kandidatu yra žmogus kuri vienu apskrities Lietuviu. Ji klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas ižą Korczaka. 262 puslapiu.. . 35-- proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
No. 132 Trys istorijos apie Au 22 puslapiu ................................... 10c
nelaime. Dažinojo vienok, kur sipyle isz kaktos.
Prakeikimas; Delegatai ' torius isz Valenczijos; Kožnas dailabai gerbia uvwxp
ikaip tikjau labai
lauai ; uiA-iuna.
vxa.- bas vyras;
Lietuviai szio pavieto jau
Lietuviai xcizu-x
No. 163 Penkios istorijos apit
grafa; Užkeikta skripka; Del tu I■ gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
gyvena ir atlaikius Miszias, nu — Ak, kunige geradejau! — gerai žino ir kuriame turi
daug ’ ra savo d '.auga. 'Todėl Lietuviai pas
I
ketina antra karta apsipacziuot; tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20r Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis;
sidavė in prasta stubele augsz- tese toliaus senas ubagas, kuris vilties, tai yra dabartinis teise- Į Schuylk::i 1 paviete privalo už ka
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus
Pikta Onuka................................... 25c
No. 133 Dvi istorijos apie Ne /yrąs. 137 puslapiu.................... 25c
tai kur ten pastogėje ir pa- gilei susijudinęs ir blaszkintas jas,
•__
tt__ tt’
i
__
x
________
No.
106
Penkios
istorijos,
apie
Hon. Henry Houck, kuris toki žmo?u balsuoti laike ateiužmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
barszkino in duris. O iszgirdes baisia atminezia, negalėjo pa- vela yra kandidatas ant to pat naneziu rinkimu Utarninke 7t,a Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. ksni, 62 puslapiu ........................15c
No. 164 Septynos istorijos apie
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
Jurgis
Skaptukas; Ergelei Pono Mor
temint
persigandimo
savo
spaNo. 134 Dvi istorijos apie Baisi
baisa užpraszanti, inejo ir pri
urėdo. Teisėjas Houck -prak- diena Ne vena bėrio.
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu;
viednin'ko
ir
kalbėjo
toliau:
siartino prie lovos serganczio
No. 107 Keturios istorijos anie 43 puslapiu ................................. 15c Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turkiJokūbo kuris vietoje gero pa- — Baisi tai piktadaryste!..
No. 139 Trys istorijos apie Už
neja
nevalioje;
Javorovas
ir
jo
kliū

Girdėjau
kaip
jiems
atskaitė
drobe. Už puses adynos tyleji- TeiS’ gos Teisybes
klodalo, gulėjo ant sziaudu.
No. 165 Asztuonios istorijos apie
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus puolimas Totorių: Baltas Vaidulis;
Atmokejimas
kuniero.
47
pus.
..
15c
1
p
ran
uko Nelaimes. Audra. Kode)
vi
roką
sm
e
r
ties
mačiau,
mo,
stojo
spakainei
ir
su
linksdarbininko.
182
puskapiu
..........
35c
Baigei buvo parsibaiges, su priNo. 140 Keturios istorijos ap^J| Baltraus neleido in Dangų. Bausme
kaip visus
keturis inmete
veveidu, kaip visados — per____
____inmu
No. 111 Sziupinis (3 dalis), taii a u turėti germs kai- ptiras.
liž szyksztuma. Mažo sjriaucziaua
eKann SKaitymai: na isz nu- <-<ivnoobmimai •
reiicaiai. senelis. Dienos ken
maeziau
...
ak,
kunige
j
v
žimą;
]
,
_
žegnojo,
prisiartino
priesz
už— Ach! tai J^tylesta gerade■ mynus, . kaip geras gimines. iszo isi.lins; Apie boba ka negalėjo Maža katiluka, Lietuvos-Skausmai aran
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus.
!
eiles.
Vargdienis,
Pirmutine
szalna.
jus — paszauke'su džiaugsmu, geradejau, tik bukie drutu dangalo, pakele paemes už — Tūkstantis prieteliu tai saro liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 64 puslapiai ................................ 20c Susideda isz 122 puslapiu .... 25c
Jt.rfis; Galinga ypata galybe meiles:
pažines dora kunigą. Esi labai klausyme manes nelaimingo! kampelio ir pamate du portre per mažai, vienas neprietelis Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi No. 141 Keturios istorijos apie No. 166 Trys istorijos Sunut
tai už daug.
sos bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Kalvi Paszku; Atsitikimas senam M alkia us; Iszklausyta malda vargszo;
malonus teveli dvasiszkas, jog Macziau kai viena po kitai gal tus. ..
trumpi pasakaitymai ir t, t.
52> dvare; Geležinis vyras; Smakas ir Geras Medėjus................................. 15e
atėjai atlankyt vargdieni ko vos po palgemis nupuolinejo! Pamatęs tai ubagas balsei su
, Mikitas. 61 puslapiu .................. 15c
puslapiu
............................................
15c
No. 168 Devynios istorijos, s.
kiu asz esmių. Isztikro nenu O kaip 'baisum ir betikusiu es riko ir kaip kalada griuvo ant
No. 142 Trys istorijos apie Pa- paveikslais: apie Dasekta nekaltybe;
No. 112 Trys apisakos apie pini
mių piktadariu!.. Verkiu, mel- savo migio. Kunigas graudžei Repui )likonu Partijos gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-. veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto
pelniau ant to.
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;; szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz— Ka kalbi, Jokūbai, — at džiuosiu už juos. Matau juos verke.
Kandidatai
Schuylkill
kei pavogė naktini sarga; Atidengta
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- piu ............................................. 16c
salk© kunigas, — ar tu to neži diena ir nakti! Pažiūrėk gera — Jokūbai, — prakalbėjo ant
No. 144 Penkios istorijos apie žudinsta; Žmogus be szirdies; Užliukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
nai jog kunigas yra prietelium dejau, ana kur, už ano uždan galo kunigas drebancziu balsu Paviene ir Patvirtinti
No. 113 Penkios istorijos apie Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins mirszo; Iszgelbeta per Kalininka;
galo!
—
asz
iszpraszysiu
nuo
Dievo
Surike
ir Burikas; Kareivis ir vel ta; Paskutine vale motinos; Pakut- Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
nelaimingui? O ant galo — daPer Organizacija.
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
dave linksmai — esame nuo se Kalbėdamas tai, parode su atleidimo del tavęs; iszklausypasaka); Užliekos isz senovės pada Bernadina. 61 puslapiu............ 15c ku skaitymu. Apie 100 pus.....2D«
siu
spaviedes.
ranka
audimini
uždangala
ant
No. 145 Trys istorijos apie Vel
nei pažystami ir kasdiena ma
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip
No. 170 Asztuonios istorijos »
niszkas malūnas; Kaip studentas lo pie Barbele; Mokytoja; Veiniszka.
sienos.
Kalbėdamas
tai,
sėdo
ant
lo

jisri
atrado
žemgali.
64
pus.
25c
tėmės.
No. 115 Puikios istorijos apie jo o miluninkas pabėgo; Stebuklinga tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan— Kryžius tas ka ant sienos vos o senas Jokūbas ilgai ir tei— Ak, brangiauses ger-adeKantra Alena; Motyna eiles; Gudri puodą; Dainele. 47 puslapiu -. I5e czio kudykio; Herodas Boba; Kas neNo. 146 Dvi istorijos apie Auka pazinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu;
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventijau! jeigu žinotum... jeigu ma kabo ties lova, buvo tai locnas- singai spaviedojosi. Kada beHon. HENRY HOŪCK
tis
mano
nelaimingo
pono.
Taveik
mirdamas
pabaigė
savo
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- Nihilistu; stebuklas kuczios naktį.. Per tamsybe in sz vieša; Pasitaine geriau pažintum... tai isz
Ant Judge of the court of szo paskutinis skatikas; Juokai. 61 puslapiu ................................... 15c sias prasižengėlis; Duktė malkakertikro nekalbėtum su manim sai-gi mažas, aukso kryželis, iszpažinti, tarė Paulinas:
No. 147 Trys istorijos apie Ra ežio. 121 puslapiu...................... 25e
Preke ............................................. 15c
Common Pleas
— Jokūbai, jau Dievas tau
kuri
ant
saves
turiu,
nesziojo
gana;
Keliauninką Joną, Vaikinas ir
No.
116
Istorija
apie
Sierata,
taip meilei! Ne, nekalbėk in
Ne. 171 Vieniolika puiku ixtorta
atleido, bet negana da to, ir asz
kitados
poni
grafiene
ant
kak

puikus apraszymas. 119 pus....15c Stebuklas. 74 puslapiu .............. 20c
CHARLES
A.
GRAEFF
mane taip malonei, su tokiu ge
tu (su paveikslais), apie Džiaugsmas
Dvi
istorijos
apie
Joną
No.
148
taip-gi tau del meiles Dievo at
No. 117 Septynios istorijos apie
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
Ant County Controller
rumu; esmių niekadejus... lo niekad nenusiimdama. Ak,
.
Ponas
ir sziauczius; Isztikimas su ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus- ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grige.
mano Dieve! kaip tai yra baisi leidžiu. Tieji kuriuos tu ant
...
.15c
prakeiktas nuo Dievo ir nuo
ms; Karalius gentelmonas; Karcze lapių
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
PHILLIP EHRIG ir
nedorybe ir niėkyste! kaip asz smert iszdavei, buvo tai... tė
No. 150 Keturios istorijos apie czia; Mailach; Paskutinei Valandoi;
ma
nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo■žmonių.
ALVIN MAURER
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. Duktė akme.ioriaus; Klara; Nuspre- Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
— Ka? sakai prakeiktas nuo dabar už tai keneziu ir karežei vas, motina ir abi seserys ma Ant County Commissioners 181 puslapiu..............................35c
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
no!
Dievo?! ka kalbi? Ak, biednas i gailiuosi už tai!.. Ak, pasigaiNo 118 Istorija apie Ali Baba ir slapti. 61 puslapiu...................... 15c siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
GEORGE D. WALTON
No. 151 Penkios istorijos apie nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25c
40 E tzbaininku. 45 puslapiu... 15c
Jokūbai, kaip gali tokius daig- jlek manes, dvasiszkas Teve! Jokūbui plaukai pasistojo
Vaitas
Szvilpikas; Pas merga; GraNeatstumk
ir tu manes nuo sa ' ant galvos nuo persigandimo,
Ant County Treasurer
No. 119 Keturios istorijos apie
No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto
tus kalbėt! Jeigu ka pikto dažios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:
Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
6&
ves
!
—
melskis
už
mane,
di,
atidarė
lupas,
kas-žin
ka
vabasileidai, tai gailekis ir spavieJOHN E. BEDD0W
Vena motina; Vaikucziu plepėjimas kas karalium. 61 puslapiu .......... 15c puslapiu ......................................... 15e
dokis isz to; Vieszpats Dievas džiausią nusidėjėli ir nelaimia- lodamas nesuprantamo ir puolė
No. 152 Trys istorijos apie Kaji62 puslapiu..................................... 15c
Ant Prothonotary
No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mas; Drūtas Petras; Nuogalis.
62
giausia
isz
žmonių.
ant
guolio.
Kunigas
prisiartino
No. 120 Dvi istorijos apie Valu puslapiu ......................................... 15c mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam
yra nepabaigtinai geru ir mieJOHN C. FERREBEE
kas isz girrios ir Ant nemuno.
58
laszirdingu ir atleidžia visiems Kunigas klūpojo priesz ser- arcziau.. . Ubagas jau buvo nu
No. 153 Trys istorijos apie Gai iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15«
puslapiu
.........................................
15c
Ant Recorder of Deeds
ganczio
ubago,
iszbales
kaip
miręs.
luti; Du broliai; Majoro duktė.
62
No. 174 Trys istorijos apie Ku
nusidėjėliams, tikrai gailin
No. 121 Trys istorijos apie Trys puslapiu
...................
15c nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
GEORGE SCHAEFER
tiems.
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Apklis.
220 puslapi....-................ 35e
No. 154 Trys istorijos apie Jo
1 ikialbtojas.
63 puslapiu.......... 15c
Ant Clerk of the Courts
— Bet ne man, — man jis Lietuviai Schuylkill Pavieto
No. 175 Pasiskaitimo knygeles
nukas Spekulantas; Kryžius prie r.
Balsuokite už
No. 123 Septynios istorijos apie peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus Kucziof Žemaites, vaizdelis; Gudrae
niekados neatleis!
WILLIAM D. BECKER
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis lapiu ................................................ 15c Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie
— Niekados? ir kodėl ne? Ar
NAUJOS MIKALDOS
Ant Register of Wills
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene(su paveikslais); Kaimiecziu AimaNo. 155 Puiki istorija apie Sza
gailiesi už ta pikta ka papildei ?
■ lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
navymai;
Eiles; Kokeis budais apga
kinas nedora žydą. 136 pus....25c
KARALIENES
Dr. OTTO A. MILLER
gonus.
45 puslapiu................ 15c
vikai apgauna žmonis; Prietarai 1»
— Ar gailiuosiu?! — paszauNo. 157 Juokingus apraszymas Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksią
No. 124 Dvi istorijos apie DvariAnt Coroner
ke garsei Jokūbas, sėdės ant
44 Preke ............................................. Ite
PRANASZYSTES
- ne Pana ir Apie Baisi istorija.
61 apie Savizrola; Didis klastoris.
migio ir dairydamasis klai
puslapiu
.........................................
15c
puslapiu
.....................................
15c
ROBERT T. SELTZER
džiom akimi aplinkui. Ar gai
No. 125 Trys istorijos apie Pa
No. 158 Keturios istorijos apit
Ant County Surveyor
Yra tai stebėtina knvgute nes
skutinis
noras;
Septynis
brolius;
Var

Kapitonas
Stormfield danguje; Pa
šuosiu? — taip, labai gailiuo
W. D. Boczkauskas-Co.
joje randasi daug teisybes it
ginga žmogaus sunu ir razbaininka bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va.
Repu'blikonu
Partijos
Organi

siu isz cielos szirdies — jau bus
Mahanoy City, Pa.
62 puslapiu ................................... 15c gis. 60 puslapiu ........................... 15c
jau daug atspėta kas buvo
zacija
patvirtino
virsz-minėtus
trisdeszimts metu kaip gailiuo
pranaszauta, ir toliams tos pra
siu ... o vienok ir taip esmių
naszystes pildosi. Prisiuskit* kandidatus ir praszo balsuoto
prapuolęs ant amžių!
25c. stempomis o gausite pei jus Schuylkill pavieto kad už
WILLIAM D. BECKER
tuos kandidatus balsuotumet
Geras kunigas stojos ji sura
paczta.
Isz Mahanoy City, Pa.
mini ir sudrutint ant dvasios;
ateinancziuose rinkimuose 7-ta
Ant Register of Wills
bet ant tuszczio. Baisi kokia
diena
Novemberio.
—Ap.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA.
slaptybe buvo gilumoje szir- Praszo jusu balso ir intekmes.

Atmokejimas
Kunigo
I
-- *--

FOR COMMON PL
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$2.00 Vertes Knygų už $1.00

Henry

1‘ SAULE ”
Tuscarora, Pa., f Jonas Sela-

Žinios Vietines

Dr. OTTO A. MILLER
Ant Coroner

donis, 23 metu amžiaus, likos
mirtinai sužeistas per freita
Nedėlios vakara, apie 5 valan
da,
mirdamas Paneli ryta 230
— Jonukas Quinn, 10 metu,
nuo 305 E. Mahanoy Avė., li vai., Coaldale 'ligonbuteje. Ve
kos skaudžiai sužeistas per au- lionis buvo nevedes, gimė Ma
tomo'biliu, kuri vare Mikolas' hanoy City. Jo tėvai mirė koki
Valulkonis isz Grier City. Pagal tai 'laika adgal. Nelaimingas
policijos tyrinėjimą, tai vaiku žmogus paliko penkis brolius:
tis užbėgo priesz automobiliu Vinca Edvardą, Juozą, Antana
DR. OTTO MILLER
kurio nemate prisiartinant. ir Viktori. Laidotuves atsibu
Isz Ashlando
Vaikutis likos nuvežtas in Lo vo Ketverge ryta isz namu savo — Žmones tankei rugoja ir
cust Mountain ligonbute del brolio Antano, 9 valanda, su' sako: “nėra pas ka nusiduoti
bažnytinėms apeigomis Szv. f ant rodos ir jeszkoti patarimu
gydymo.
— Apie 200 anglekasiu pa Rapaolo bažnyczioje Tuscarora bedoje, Anglikai turi savo tau
liovė dirbti Packer Nr. 2 kasyk- kūnas palaidotas Owl Creek tos žmones pas kuriuos gali ras
losia, isz priežasties nesuprati kapuose, Tamaqua. Graborius1 ti suraminima bedoje ar ko
mo apie mokesti. Nesuprati K. Rėklaitis, isz Mahanoy City kiam reikale.“ — Teisybe, nes
mas likos inteiktas in Concilia laidojo.
Anglikai iszrenka savo vyrus
tion Board del apsvarstymo ir
ant visokiu urėdu ir dinstu o
Tamaqua, Pa. f Kazimieras kada jiems prireikia kokios ro
sutaikinimo nesupratimo.
—• Republikoniszkas susi Jankauskas, 56 metu, isz Bea dos arba paszialpos, tai aplaiko
rinkimas kuris buvo Seredos ver Valley, likos užmusztas per nuo ju. Bet mes su savo pavy
vakara High School mokslai- puolanti angli Buck Run ka dėjimu laike rinkimu, apsileineje, buvo didelis ir daug žmo- syklose. Velionis paėjo isz Lie- džiame rinkimuose ir renkame
niu atsilankė iszgirsti kandida tuvos ir pergyveno Amerike tokius, kurie apie mus greitai
tu prižadėjimus. Priesz susirin daugiau kaip 33 metus. Paliko užmirszta o apie savo tautiekimą atsibuvo didele automo paezia ir dvi dukteres.
czius visai nesirūpiname po
biline paroda.
tam rugojame kad neturime
. ’—' Pas poną Juozą AncereKas Darosi Kožna tinkamu žmonių kad mus suszelptu.
yicziu, musu padabintoja vei
Minuta
Utarninke rinkimai ant viso
du', atsibuvo nepaprastas kru
kiu pavietavu virszininku o
tėjimas ana diena. Del ko? O-gi
— Isz priežasties kares, Su- ypatingai ant Pavietavo, Koro
taja diena pripuolė gimimo die
vien. Valstios dabar tik siunti nerio (tyrinėtojams visokiu ne
na Juozuko ir isz tos priežas
nėje po 20 buszeliu obuoliu kas laimingu mireziu) kurie po iszties iszdalino kelis baksus kveminuta in svetimus 'sklypus.
rinkimui aprenka sau pagialbi
pėncziu cigaru. Ir mes vėlina
— Maskolei suruko 170,000 ninkus, Deputy Coroner, kurie
me musu konsulmonui geros
paperosu kas minuta arba daro tyrinėjimus nelaimingu
sveikatos ir ilgo gyvenimo.
tiek, kad vienam žmogui užtek atsitikimu, kaip žudinseziu,
tu ant 50 metu.
■savžudinscziu,
nutrucinimu,
Gilberton, Pa., f Lilija Nauužmuszimus
per
automobilius,
įjokiute, gerai žinoma visiems,
pasikorimus ir t.t. Toki Depu
mirė namie Subatoje. Visi ap
ATSKAITA
ty
Coronerei pakvieczia szeszis
gailestauja mirti taip jaunos
merginos. Prigulėjo prie Szv. 25-TOS LIETUVIU DIENOS vyrus ant džiures kurie -svarsto
Ludviko lietuviszkos parapi Rugpiuczio (Aug.) 15, 1939 tokius atsitikimus ir užmoka
kožnam už jo patarnavima.
jos Maizeville. Paliko dideliam
Lakewood Park, Pa.
Daugiausia yra renkami ant
Ma|^^mia tėvus, tris sese'res:
____

Rookuvienek isz William Penn
ir Todd’lene isz Girardvilles,
kaipo ir viena broli Vinca na
mie. Laidotuves atsibuvo Ket
verge ryta su bažnytinėms apeigomis.
f Pacziule Antano Žemaiczio, 26 metu, mirė Nedelioje
Locust Mountain ligonbuteje
sirgdama tiktai tris sanvaites.
Velione po tėvais vadinosi He
lena Czupliute. Paliko vyra ir
keturis vaikus, penkis 'brolius
ir seseri. Palaidota Ketverge
ryta su apeigomis Szv. Ludvi
ko bažnyczioje prie kurios ve
lione prigulėjo.
t Mikolas Rusinovicz, Len
kas, 306 Main uly., likos už
musztas per automobiliu Nedė
lioję, artimoje Turkey Run. Ne
laimingas žmogus paliko paczia ir penkis vaikus. Palaido
tas Ketverge.

tneltcosi-

-

UŽ GUZIKUS

Szv.
Szv.
Szv.
Szv.
Szv.
Szv.
Szv.
Szv.
Szv.

Petro ir Povilo, Tamaqua? 37.76
Jurgio, Shenandoah. . . . 22.00
Kazimiero, St. Clair. . .,. 21.28
Juozapo, Mahanoy City. 20.56
Pranciszkaus, Minersville 13.70
Vincento, Girardville. . . 11.00
Ludviko, Maizeville. .. . ‘ 8.00
Jėzaus Szirdies, New Phila. 6.50
Mikalo, Shamokin...........
6.00
UŽ AUTO TAGS

Szv. Jurgio, Shenandoah. . , .
Szv. Juozapo, Mahanoy City.

28.40
24.36

KITOS INEIGOS

Kole'kta, laike Misziu............. 37.69
Ineiga nuo Koncerto............. 45.96
Lakewood Park Co., auka... 550.00
VISO INEIGU

$833.21

ISZLAIDOS:
Už Guzikus ir Auto Tags. . . .$ 51.35
Szv. Juozapo Choriui............. 15.00
Szv. Jėzaus Szirdies “Band”. 15.00
Iždininko alga........................
5.00
Rasztininko alga...................
5.00
VISO ISZLAIDU

$ 91.35

GRYNO PELNO LIKO

$741.86

Pasiusta sulyg 25-tos Lietuviu Dienos
Delegatu Nutarimo:

Seserims Szv. Kazimiero,
Newtown, Pa.......... $185.47
Seserims Szv. Pranciszkaus,
prasidėjo Misija Szv. Kazimie
Pittsburgh, Pa........
185.47
ro Lietuviszkoje Parapijoje. Seserims Jėzaus Nukryžiuoto,
Elmhurst, Pa............ 185.47
Visi pamokslai szia sanvaite* Tėvams
Marijonams,
buvo kalbami Lietuviszkai, ki
Thompson, Conn....
185.47

St. Clair, Pa., — Nedelioje

ta sanvaite, tai yra Nedelioje,
6-ta diena Lapkriczio (Nov.)
pamokslai bus kalbami Angliszkoje kalboje.Klebonas
Kun. P. P. Laumakis užkvieczia
visus, kad atsilankytu ant Mi-j
sijų.

25-tos Lietuviu Dienos Iždininkas,
KUN. K. J. RAKAUSKAS.

Centralia, Pa., f Jonas Smolas'kas, 25 metu amžiaus, likos
surastas negyvas automobiliu-j
| SZI BANKA YRA NARYS 8
je užpakalyje savo namo gara-i g Federal Reserve System |
džiuje, apie 5 valanda, Utarnin»
TEIPGI IR
g
ko ryta. J o tįevas surado lavo
» Federal Deposit Insurance z
ną. Isz pradžių buvo manoma,
X
Corporation
a
kad pats sau atėmė gyvastį,
bet daktaro tyrinėjimai parode
kad likos baisiai sumusztas per | Union National Bank !
nežinomas ypatas. Palicija g Kampas Main ir Centre St. a
daro tolimesni tyrinėjimą, kas B MAHANOY CITY, PA. |
galėjo ant jo užklupti.

i
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MAHANOY CTTY, PA.

POLITIKA
Schuylkill Paviete
JOHN T. BEDD0W
KANDIDATAS ANT
PROTHONOTARY.

v

M. Beddow dabar pildo savo
pirma terminą kaipo pavietavas Prothonotorius ir atsakancziai ir užganadinaneziai del
visu. Dabar praszo balsuotoju
vėla ji aprinkti ant to pat urė
do antru kartu o jisai prižadai,
duoti ta pati patarnavima kaip
ir praeityje. Savo ofise turi du
Lietuvius klerkus kurie skaito,
raszo ir kalba Lietuviszkai ir
kurie suteikia patarnavimus
Lietuviams ju kalboje.

Mieste Luisburg, N. C., saidvokai yra paženklinti kokioje vietoje einanti žmones gali
sustoti ant pasikalbėjimo ir kur mylinczios poreles gali vieni su kitais pasikalbėti kad nebūt
ant kelio kitiems praeigiams.

Lekiotojai Su Maskomis Ir Maszinineis
Karabinais

For Prothonotary

Demokratiszkas
Principas

Pagali etyBiologijos (žodžiu
mokslo), demokratija reiszkia
valdžia žmonių. Kaip tokia, ji
stovi priesz valdymu vieno
žmogaus, keliu žmonių arba
ypatingos k'liasos ar draugijos.
Ir tokiu budu ji praszalina visu
diktatoryseziu politiszkas sis
temas — monarchijos, fftszizmo, nacizmo, komunizmo ir vi
Frackville
su -kitu. Reiszkia populariszka
priėmimą politiszku konstituci M. Beddow randasi tame ofi
jų ir populariszka iszrinkima se kur žmones iszima ir gauna
vieszu uredninku.
Ukesiszkas Popieras ir tame
Paprastoj kalboj, demokra reikale visiems suteikia gera,
tija reiszkia dauginus negu tik sanžiniszka patarnavima. Jisai
virszui minėtus dalykus. Tan taipgi buvo aprinktas vice
kiai yra noras arba gale socia- prezidentu Valstijos Prothonoliiszku s^Į-upiu turėti bailsa nu- tariesDraugijos^Oke ju Seimo
n njy
randasi varge o dolerukas
.
FrancUziszki lekiotojai yra pasirengia in gazi- linkybiu, vieton pasidavima Pa. ■
sieina labai naudingai už va
pilnui
sutvarkymui
vieszpatauJo ofisas yra Pottsvilles Kor
nes mas a f r su maszininiais karabinais yra pasirengia lėkti
landėlė pasėdėjimo ant krėslo.
janezio
asmenio
ar
grupes.
Inte,
kur tasai ofisas turi pats isz
pozicijos ant sznipinejimo. Priek tam kožnas tu
Tokius tai virszinirikus turi
dustrialiszku
santikiu
dirvoje
saves užsilaikyti ir uždirbti al
me rinkti kurie vėliaus pasky- ri telefoną if parasziuta ant pecziu. Iszskiriant kožno lekioto- demokratija reiszkia gale dar
gas lenais dirbaneziu klerku ir
ria sau pagialbininkus isz mu jaus randas: antras varytojas eroplano ir fotografas kuris nu- bininku parinkti atstovus apsi
kitu. Tas buvo iszpildyta ir
su tautiecziu kurie vėliaus su- traukia policijas neprieteliaus.
verkti su ju darbdaviais visuo- prie pabaigos M. Beddow ter
szelpia savo žmones, duoda
mieje melstis. Ant galo, nesi seda'lykuose kurie lieczia ju pa mino tai da pasilieka $5,000 už
jiems patarimus visame, arba SZMUTORISZKAS
jautė jokio nusidėjimo. Iszro- ežiu gerove. Szita gale gali ir darbio del pavieto.
duoda rodą pas ka turi nusituri apimti darbininku dalyvaM. Beddow yra pirmininku
ATSAKYMAS dydamas savo nusižiurejimus, vima
duot jeszkot pagialbos. Todėl
savybėje.
Frackvilles Civic Komiteto ir
norėjo, tiesiog pasakius, pasirinkime tokius kurie ir apie
Tūlas kunigas viena karta tycziot sau isz kunigo, mistino
Demokratiszkas sau-valdy- rūpinosi atidarymu Morejos
mus neužmirszta kad vėliaus
kasyklų ir nauju dirbtuvių,
mes galėtumėm ir jums patar radosi drauguveje ponu o vie jog kunigu užpykis. Pabludo mo ir sau-sprendimo principas
taipgi del atidarymo plento isz
nauti kiek musu iszgale mums nas atsirado kuris nesisarmati- vienok nes kunigas malszei ir randa jo pamatini iszteisinima Frackvilles in Mahanoy Plane.
pavėlina. Duokite savo baisa no girtis isz to, jog ne eina ne nieko isz to sau nedarydamas, geroveje asmenio ir draugijos Jisai priklauso prie Mokyk
geriausius interesus. Yra daigant Koronerio del daktaro Otto in spaviedi nes Dievas viską ži atsake:
—
Asz
gerai
suprantu
poną,
no, tai nereikalauja savo grietu kuriuos kiekvienas norma- los distri'ko Frackvilleje per
Miller, isz Ashlando.
ku kunigui pasakot o ir in baž- norint Szv. Jonas toki vadina lis' žmogus gali sau geriau at suvirsz 25 metus ir per ilga lai
nyczia ne vaikszczioja nes Die melagiam, kas sako be nusidė likti negu kas kitas gali del jo ka buvo jos sekretorium, tokiu
Skaitykite “Saule” vas yra visur, per ka gali ir na- jimo yra.
atlikti. Tinkama demokratija budu suteikdamas kuogeriau— Tai mane, kunige, prie pavėlina ji atlikti tuos daly sia patarnavima del visuome
Kunigužis Kovoja Už Savo Gyvasti Už szventuju pris'kaitai? — pa kus ir taip iszvystyti jo ypa- nes. Galima visados pasitikėti
ant jo de'l aplaiikymo patarimu
klausė tasai ponelis.
tiszkuma.
Nužudymą Savo Dukters
kožnam laike. Jis praszo jusu
— O, isz tikro ponas skiriesi
Galu gale, demokratiszkas ir jusu draugu balsu laike ateinuo kitu žmonių, — atsake ku
principas reikalauja, kad kiek naneziu rinkimu, Utarninke 7,
nigas — bet pono negaliu pri
vienas asmuo pripažintu visu Novemberio, 1939.
skirti prie szventuju. Mat, po
■kitu žmonių lygias teises.
nas pasakei, jog ne esi nusidė
Sprensdamas aplinkybes jo pa
jėliu — be grieko, o szventieji
ežio gyvenimo, ar tai politisz- RAUMENŲ SKAUDĖJIMAS
nebuvo be grieku, kaip ana
ko, ekonomiszko, civiliszkb, ti- TRESTAI PALENGVINAMI
Magdalena, Petras ir kiti.
kejimiszko ar kito, tikras de N ekentčkite bereikalingai raumenų
— Tai prie kokiu mane, ku
mokratas negali užmirszti kad skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
pasiekė^ nepaprastą palengvinimą
nige, priskaitai?
jo teises visur surisztos su lega- reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
— Yra dvejopu žmonių, —
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
iemis teisėmis jo Susiedu; kad menų skaudėjimų vien išsitrindami su
kurie grieszija ir kurie negriePain-Expelleriu. Šis sensacingas linisu jais visuomet turi elgtis mentas
ūmai suteikia laukiamą pa
szija. . .
kaip su asmeniu, niekad kaip lengvinimą. Virš 17 milijonų bon' kūčių jau išparduota. Todėl'neati
— Koki tai žmones kurie nesu instrumentu. Žodžiu, demo dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
grieszija? — paklausė ponelis
Reikalaukite Painkratija užlaiko svarbu szventu- Pain-Expellerio
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
akyvai.
ma visu žmonių, todėl kad jie
— Yra tai vaikeliai kurie da
yra sutverti Dievo pavidalu.
neturi proto ir beproeziai, ku
PANAIKINT
—F.L..LS.
rie neteko proto, — atsake malPLEISKANAS ir
Baptistu kunigužis, Lenkas Vladas Dvorecki, isz Camden,
SUSTIPRINKIT
TLA
sziai kunigas.
N. J,, kuris likos apkaltintas ant elektrikines kėdės, dabar at
PARSIDUODA 4 LOTAI.
PLAUKUS
naujino byla kad galėtu sudėti davada savo nekaltybes. Kuni
Vartokit Alexander’s Castile Olive
gužis buvo nuteistas už nužudymą savo dukters Vandos pasam — Jaigu visos bleszines ku Kiekvienas po 50 pėdu plo- Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika.
dydamas kita žmogų kad ja nužudytu užmokėdamas jam už rios yra dirbamos Suvien. Vai- czio, 150 pėdu ilgio, arti Lake Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
taji nelaba dąrba. Priesz uždarymą ji kalėjime, atsisveikina stijosia viena minuta 'butu su wood Parko, prie Steitinio ke-į sime du sampelius. Adresavokite:
ALEXANDER’S CO.
(t.f.!
jis su kita savo duktere Mildreda. Dvoreckis ketino būti elek- dėtos viena prie kitos, tai pa lio. Parsiduos pigiai.
412 W. BROADWAY
A. Romaus,
trikiuoti 12 Novemberio bet diena egzekucijos likos perkelta sidarytu szniuras tryju myliu
SOUTH BOSTON, MASS.
241 S. Mill St., St. Clair, Pa.
lyg velybesniam laikui.
ilgio.

f

Jihn Beddow

i

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

VAIDINELIS

kaltas.
DALAIKYK DUOTA 1 Nesiprieszino ir pati jo su- Sztai jau saule leidos. Ir Gri
— Bet tu, juk nuo stogo szo-i
manymams.
jgas namie. Kas per džiaugs
vei in mane! — tarė Pinkerto
Vieni sveikinosi su CicŽODI
Saule leidos už žaliojo misz- mas!...
:
Parasze Nat Pinkertonas,
nas.
ko, paukszcziai giedojo vakari- !kevieziais, kiti bėgiojo isz kam
Netoli Grigo sodybos buvo nes dainas, pievos ir medžiai po in kampa, — senis-gi Grigas
garsus detektyvas.
— O, asz nieko nebeatmenu!
nelabai dideles pelkes, Seni rasojo, tik vienas isz Grigo pirmiausia nuėjo pasveikinti
— bukite mielaszirdingi ir at
III.
žmones pasakoja kad tos pel- alksniu
.
leiskite mano kaltybe!
guli ant kranto iszsi- savo alksniu. Bet kaip jis nu
Pinkertonas ka tik buvo nukės seniau buvo daug didesnes (tieses; jo szakas Cickeviczius stebo,
— Ne, niekszas nesulauks su
kada pamate, kad isz jo
,
ejas in savo kambari kai pasi
ir
apaugę
alksnynais
ir
giria,
simylejimo, jis užsipelne tik
besikabineja. Likusieji stovi nu numylėtųjų penkių alksniu,
girdo nesvietiszkas riksmas...
dabar-gi — giria iszkasta, pel liūdę, raudodami savo brolio, stovi tik vienas, kito tik stuob
kartuvių, — suriko Pinkerto
Su žaibo greitumu szoko jis in
kes iszsausin'tos, tik liko penki gailia
,
nas nuo vaidinelio nutraukda
rasa, lyg aszaras, varvin rys, panaszus in žmogų, iszkelkunigaikszczio miegamaji kur
alksniai priesz Grigo sodyba (dami. Tas nebuvo Cickevicziui tu kirviu rankoje.
TARADAIKA
mas numirėlio kaukuole. Pasi
pamate ji klūpanti kambario
bestovinti. Ir mylėjo jis juos: .pastebimas.
rodė nuskustas, iszblyszkes
— Kas atsitiko su kitais alks
viduryj: jo veidas buvo sustin
niekas
nenulauždavo
szakutes,
veidas, labai panaszus in Jur Brolycziai, 50 metu kaip “Sau
Praslinko ir antri metai, ta niai? — klausia pats saves.
gęs nuo iszkasczio.
negraužė gyvuliai liemens, ne-rpo nukirstas ir antras alksnis—
gi J ak a.
Sugaude liūdnai alksnis, su
lei” tarnauju,
Senis Velžis buvo apalpęs ir
knisinėjo
szaknu,
kaip
kad
at

— Prisipažink ir apsakyk Be paliovos kas nedelia du kar
klumpėms daryti. Praslinko ir osze lapai, tartum, prakalbėjo.
nuvirtęs pas lova.
sitinka pas kitus ūkininkus. treti, ir treczias — malkoms Jam buvo pažinstamas szlameapie savo piktadaryste.
tus zauniju,
In kambari jau sugebėjo at
Linksmas būdavo Grigas kada kūrenti. Ir ketvirti, ir ketvirtas jirnas lapu, jis suprato kur din
Juozas Szlikas buvo isz pri
Po svietą turiu lakstyti,
bėgti keletas tarnu kurie iszvy
sužaliuodavo alksnynas, mau — surspaudžiai daryti. Nekan go kiti alksniai. Puolė jis prie
gimties labai bailus, jis labai Naujienas isz visur rinkti,
de palaidoto nebaszninko lavo
gerai žinojo jeigu jis visame Jau ir kurna Baltruviene man dydamas savo žaliaji vainiką triai artinosi ir penktieji me szaknu stovinezio alksnio, ap
ną, nusigandę atsitraukė adgal.
saules spinduliuose. Lyg ak tai, kada Cickeviczius nukirs ir kabino liemenį ir klausė istori
kame prisipažins tai paleng
kalbėjo,
Nebaszninko iszvaizda buvo
muo
nuslūgdavo jam nuo kruti paskutini medi.
vins kiek savo dalia: jis eme ir Reikėtų pasilsėt, rodą da
jos jo sodybos, laike penkių
baisi. Veidas buvo persikrei
nės; nu’szvisdavo lyg pavasario Artinasi gal paskutiniojo metu, kada jis klajojo Rusijos
prisipažino.
vinėjo,
pęs ; isz akies indubimu stipsorytmetis, kada jis atsisėdės diena ir valanda. Visur tylu, tyruose.
Isz jo apsakinėjimu sztai kas “Surinksiu aukas ant tavo
jo akiu baltiniai kurie nebasz
prie alksnio ir, kvėpuodamas ramu. Saule leidžias vis už to Ilgai klausėsi Grigas pasako
paaiszkejo. Jurgis Jakas, arba
naudos,
ninko veidui priruosze bjauria
grynu oru, klausėsi alksniu
tikriau, Jurgis Szlikas, priesz
jimu alksnio.
Iszkeliauk pasilsėt ant kokios szlamejimo. Pasakoja buk jis paežio žaliojo miszko. Ramus
įszžiura.
deszimt metu tarnavo senam
vėjelis glosto medžiu virszu Papūtė szaltas vėjelis. Gri
nedėlios. ’ ’
— Rakali! — suszuko garsu
ateiti spedaves isz alksniu szla nes. Jos linksmos linguoja, lyg gas lyg isz miego pabudo. Pa
kunigaikszcziui Radvilui kai Bet kur tu žmogus pasilsi
sis sznipas, atydžiai žvalgyda
mejimo.
po vežėjas. Senas kunigaiksz
dainuoja, liūdesio daina. Kas kele liūdnai akis in dangų ir ta
gausi,
mas subėgusius tarnus; te*
*
*
tis netikėtai aptiko kad szis Kad kožnas naujienas szna'bžgal, rodos, pertraukti jiems tas re: “Ne asz turiu nubausti ta,
cziaus Jurgio Jako nebuvo tarp
Viena
karta
sėdėdamas
prie
priguli prie falszyvu pinigu
daineles, kurias vieni kitiems kurs nukirto alksnius priesz
da in ausi,
ju. — Visi pasilikite czia prie
alksnio, Grigas gailiai apsiver dainuoja. Visaip atsitinka!.. mano norą, bet Dangus, kurs
dirbimo, per tat buvo duota ži
Todėl reikia raszyt,
jusu pono! Asz nutversiu ta
kė. Jis žinojo, kad reiks jam Sztai papūtė szaltesnis ir isztarme jau yra pasiuntęs nu
nia policijai: sziuos suėmė o
Niekus mokyt.
nieksza kuris padare szi persiteismas visus pasmerkė in de- Sztai ir dabar skamba tilifonas, atsiskirti su mylimu krasztu, smarkesnis vejas. Sulingavo sidėjėliui!. . ”
žengima.
su numylėtaisiais alksniais. giria, suosze medžiai ir pradė
*
*
*
szimt-metine katorga.
Szaukia mane kokis tai ponas,
Jo smailus žvilgterėjimas ap
Verke, ‘o aiszaros, lyg žirniai, jo lenkti galvas pavėjui, lyg bi Praslinko pora metu. Senis
Paslėpęs giliai szirdyje kerszKad pribueziau in Bostoną, ritėsi per veidus. Negalėdamas
tiko žmogų, kuris oro puseje
jodami ateinanezios pūgos.
ta priesz kunigaikszti ir jo szei Pabarti tenais dideli nevidoną,
Grigas gulėjo jau ant lentos.
stovėjo užsiglaudės už karnizo
gailesiu tverti, apkabino alksni Vakaru kraszte pasirodė juo Priesz mirsiant, pasiszauke sa
myna, jis inkliude in szi dalyka Pribuvęs inimiesta nuėjau,
ir velnioniszkai szypsodamas
ir savo broli. Bausme atsėdėjus Ir ten koki szpieliu užtikau. ir kelis kart pabucziaves tarė: das, mažas debesėlis. Jis kiek vo vyriausiąjį sunu ir tarė: Sū
per langeli temijo koki inspudi
“Ar pamatysiu savo mylimus viena karta didinosi ir — pa nau, gal pasuktines valandos
jam po svetimu vardu vela pa Puikus tai butu vaikinelis,
lavonas padaris ant susirinkualksnius
dar nors karta savo virto juodu, griausmingu debe mano sziame pasaulyj. Pavedu
sisekė apimti tarno vieta paloBet didelis neis zmanelis,
siuju. Vienu dideliu szuoliu at
akimis? Ar pamatysiu?.. Gal siu.
tau savo ūki ir mano numylėta
ciuje. Jo brolis diena būdavo
Merginas kalb na vesti,
sidūrė sznipas pas langa ir ati
ateis
koks
aitvaras
ir
perskirs
ant belingio o nakezia triųbo- Bet tik isz doros h elio
iszvesti, mus sziame pasaulyj!.. Ar pa Cickeviczius skubinos priesz alksni. Saugok ji, ir gyvenk
<
daręs ji pamate kad nepažinslietu nukirsti ir paskutini Gri kaip asz gyvenau. ’ ’
mis nusileisdavo in Jurgio
Ir ant juoko jalikti,
tamas žmogus eme pagūžomis
matysiu
jus
daugiau?!...
Atkergo medi, savo piniginei dežei Lyg nutilo. Sūnūs isltovedakambarį, per tat niekas nežino
Po tam in sviė a isznykt,
bėgti po karnizą.
szyti
prislegiu
tam,
kurs
pa

daryti. Buk tai esąs girdėjas mas prie lovos, gailiai verke.
jo apie jo slapstymosi palociuMergaites, tokii szpieliu
— Sustok, Jakai! — suriko
kels
ranka
priesz
jus.
Lai
buna
kad alksninej dėžėj pinigai ne Pravėręs akis, tese toliau:
je.
sai gokites,
Pinkertonas, — o ne tai as>z
man
liudininku
Dangus
1
!
rūdija ir ne taip greit suszlam- — Tau alksnis lai buna at
Kai apturėjo reikalingus vai Per terla tokiem Igerai
szausiu.
Suszlamejo
graudžiai
alksny

pa.
mintis, kad asz ji mylėjau, ir to
dinelio drabužius jis emes jau
Juosite,
Rustus pr
ūkimas buka atnai,
lyg
duodami
paskutini
atPuga_szelo vis smarkiau. Ne nuo tavęs reikalavę?
inkunyti savo kerszta. Acziu
T
sisveikiiTima
“
savo
mylimam
viena
szakele nusuko vejas, žadi'mano pūaszynMPLszpildyanes!-— suszuko sznipasLapsireiszkimams vaidinelio jis
Ir iszmintid gesni.
'
9
'szeimininkui.
vis ir kulipka, nubroždama sie antra karta.
nuo likusiojo alksnio; ne vie ti?”
uždavė didžiausia baime kuni
j*
*
*
Tai pasakęs atsikėlė ir nuėjo nas lapelis, pagautas vėjo, isz- Puolė sūnūs ant keliu prie
na praszvilpe sznipui pro gal Bet atsakymo vela jokio ne- gaikszcziui
ir kunigaiksztienei. Jau k varaba su 't okia galva,
,
pas
savo kaimyną Cickevicziu. kilo in padanges ir, tartum, tėvo lovos ir aszarodamas ta
va.
buvo.
Kai vaidinelis insiverže in jau Ir ne dy vai kad kit i turėtu toJis jo prasze, jeigu liktu nebe- koks pauksztelis padangėse rė: “Teve, ne sūnūs bueziau,
Pinkertonas taipgi užsiden —■ Sakau paslkutini karta: nojo kunigaikszczio kambari
ki
a balda,
ges
in Rusija, ūkininkauti ju tampė savo trumpus sparnus. kad tavo praszymo neiszpildygė. Piktadaris jau ryžosi inlys- jeigu nenusileisi žemyn tai asz jis
, prisiartino prie jo isz užpa
Tai
sunku viską atmyti,
ukeje ir, ypatingai, saugoti jo
i
ti in viena atdara langa, kai pa uždarysiu Įauga ir galėsi ten kalio
Griausmas su žaibais, tar cziaul..
ir pasmaugė ji. ‘Tas pats
i
Ir
del
visu
pagiedoti.
sigirdo Pinkertono szuvis... riogsoti kad ir visa amžių!
likimas turėjo nugniaužti ir Paprasze mane in viena vieta mylimus alksnius. Cickeviczius tum, koks milžinas, savo ugni — Dieve... Teve Szventas...
maloniai sutiko, jeigu tik ir ne strela, gazdino szios žemes Tavęs prasz... buvo paskutiniai
Užslopintas surikimas pasiekė Vaidinelis neiszkeiitejo ir kunigaikszti Gediminą, szi no
ant
želamisziu,
jam netektu isztraukti nuo ku- žvėrelius. Ne tik žvėreliai bijo žodžiai ir užmigo amžinai.
ausis. Kulipka pataikė in sieki eme verkszlen'ti. Susimilkit, — rėta dar apipleszti tiktai Pin
Kaip jau žinoma del visu,
*
*
*
lipku ir szrapneliu.
(czieli). Piktadaris mostelėjo tarė jis, —duokite man proga kertono insimaiszymas viską
jo, bijojo visi: ir žvėreliai, ir
Kad ir ražaneziu gieda,
rankomis, krito žemyn ir iszsi- pabėgti ir asz daugiau niekuo suardė.
paukszteliai, ir vargddieniai Praslinko keliolika metu. Sū
*
*
*
Daug
geria
ir
mėsos
ėda.
tiese ant kiemo grestos (bru met nepasirodysiu sziame paloRyto meta saule linksmai pa žmoneliai, — tik Cickeviczius nūs laimingai ūkininkavo, tėvo
Netrukus Juozas Szlikas ta Didelio suėjimo ten nebuvo,
ku).
nesibijojo ir, kirvi galasdamas, paliktoje ukeje. Jis saugojo
ciuje!
po pasmerktas dvideszimt me Keletą porelių tik pribuvo, tekėjo, lygiai, kaip ir visados,
alksni, jis ji labiau mylėjo kaip
Pinkertonas, nuszokes nuo Pinkertonas sunaudojus mo
skleidė spindulius Panemunes trauke alksnio link.
als in katorga.
Tai gerti in vales turėjo,
palanges prisiartino prie kuni- menta sucziupo vaidineli už ko
kraszte, tik ne visiems szio — Sztai paruoszta, tuojaus tėvas ir kiek kartu pažvelgda
Vilniaus sznipai ir pats AtG-ere kiek tik ingalejo.
gaikszczio, kuris nuliūdęs sėdė jos. Eik czionai, brolyti! Czia
nukirsiu, szakas apskabysiu ir vo in ta medi, tiek kartu apsi
koeziunas labai nusistebėjo kai Treczia valanda nakezia atėjo, kraszto žmoniems. Grigas, pa
jo kėdeje, pasakė jam keletą ne vieta ilgoms kalboms!
po lietui imsiuosi darbo — verkdavo, prisimindamas savo
ant rytojaus atvažiavo in VerDa
nekurie
svetelei
sėdėjo, likes alksnius ir gražiai veda
suraminimo žodžiu, iszejo isz Bijodamas nukristi nuo
maste Cickeviczius ir, užsimo tęva.
dus ir sužinojo jog Amerikos Vienas žmogelis labai nuvargo, ma sodyba, traukės tyrumomis
kambario ir nusileido in kiemą. augsztumos, piktadaris atsida
jus kirviu, norėjo paleisti pir Szis alksnis ramiai linguoja,
sznipas per viena nakti padare Ba reikėjo eiti prie darbo, in Minską.
Ten jis pamate vežeja ir kitus vė likimui ir nusileido žemyn.
Alksniu liūdesys buvo ne mąjį smūgi alksniui, kaip varvindamas rytais gailia ra
tai ka jie in keletą sanvaieziu
Tare
in
savo
pacziule:
žmones stovinezius pas nukri Czia sznipas uždėjo jam ant
sziam pasauliui lygtinas. Ro szvistelejo isz auksztybiu kryž sa. Sako, kad jis savo raudoja.
nepriveike.
Duszele,
eisime
namon,
tusi piktadari.
rankius ir paernes ji už apykak Keletai dienu praslinkus Pin Ba jau man sunku galvon, dos butu sugraudinę ir didžiau mai žaibas, trenke perkūnas — Szale jo stovintis stuobris
Sznipo kulipka pataikė pik les nusileido in kiemą. Kieme
sia kietaszirdi. Visos szakos ir liko Cickeviczius medinis iszleido isz kirvio vietos jauna
kertonas apleido Lietuva gau
Turiu
eiti
in
darba,
tadario krūtinėn: jo galva bu buvusieji tarnai nusigando ir
■ stuobrys, su kirviu rankoje isz- szakele kuri greitu laiku nu
siai apdovanotas per kuni Tai man skaudės labai galva. nuliuke, virszunes in vidurį lyg
vo perskelta ir sutrekszta kri atsitraukė iszvyde vaidineli su
apsikabinę viens kita atsisvei. keltu, kurs nespėjo isztarti nei džiūvo. Sako kad nuo aszaru
gaikszti Gediminą.
Bobele
ant
jo
baisei
užpyko,
timo: isz sukruvintos burnos surakintoms rankoms.
žodžio, kuri isztaria kiekvienasį likusiojo alksnio.
Kai nuvyko New Yorkan jis Su kede prie vyro priszoko, kino, ir graudžias aszaras liejo.
retkareziais veržėsi sunkus de Pamatęs lavona vaidinelis
Ponas Cickeviczius laimingai žmogus paskutinėje gyvybes
ANT PARDAVIMO NAMAS
netrukus apturėjo žine jog kuGalva nabagėliui perkirto,
javimas.
valandoje. Sztai užmokesnis už Del vienos szeimynos, tuojaus arti
ūkininkavo
Grigo
sodyboje.
prastenėjo:
nigaiksztiene Vilei'koja gražiai
Vos žmogelis n^parvirto,
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533
Nors trobos pamaži pradėjo, nepildymą prižadu.
Pinkertonas pasilenke prie — Jis mirė?! Jurgis nebegy iszsigyde isz savo ligos.
Ir da palicmona paszauke,
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
griūti, bet tai ne in galva: javai
vas ?!
sužeisto ir tare jam in ausi.
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai MahaŽmogeli pas vaita nutempė,
GALAS.
'sulig jo paežio didumo, gyvu Ant Daugu ežero kranto, il nojuje eina brangyn todėl pasinau
— Jurgi Jakai, po keliu mi- — Taip, jis nusikapste! Jis
Striuopa vargszas užmokėjo,
dokite isz progos nes da galima pirkti
liu kaimines, padaru pilni pa sėjosi mažu keleivinga szeimy- už maža preke. Kreipkitės tuojaus in
nutu tu stosies priesz Augsz- apturėjo ta ka užsipelne ir
Verkdamas namo parėjo.
tvoriai, vis tai paėjo isz Grigo na. Jos vyriausia galva senas, “Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.
cziausiojo 'teismai Palengvink priesz mirsiant pasakė man ta
Tai vis taip buna,
sodybos. Bet... ko žmogus dau žilais plaukais, senelis. Jis
vo
varda!
savo dusziai ir pasakyk kas ta
PAJESZKOJIMAS.
Isz Dievo garbes,
giau turi, to daugiau geidžia... vaikszcziojo ant kranto ir žiu C. F. RĖKLAITIS
— Tai buvo mano brolis —
vo sandar bininkai?
Ant prapulties,
Praslinko metai nei nepaste- rėjo in vandeni, kaip jaunos žu Mahanojaus Isztikimiausis Graborius
Mirszancziojo kūnas sudrė prastenėjo Szlikas.
Pajeszkau savo sesers Mag
Ražaneziu pagiedojo,
:: Gabiausias Balsamuotojas ::
beti. Užsigeidė Cickeviczius vytes linksmai nardė vandenyj.
bėjo... 'Tik—tik vienas pade- Kai Pinkertonas su suimtuo dės, po vyru Butanavicziene,
Geriausis Ambulance
Paskui ant provos nuėjo.
patarnavimas s z i o j S)
tojas... Juozas Szlikas... sze- ju nuėjo pas kunigaikszti tai taipgi jos duktes Mares Buta- Tai vis ant didžiosios garbes, nukirsti viena alksni isz Grigo ■ Tai buvo senis Grigas.
apylinkėje.
Bile kopamate kad visi jau atsikratė navicziutes ir sunaus Vinco Su pramuszta galva s'tenes, sodybos, kuriuos prasze Gri Tamsios ji mintys vargino.
poje...
kiam laike; diena ar Afe
Sznipui buvo to užtektinai. nuo savo baimes.
Butanavicziaus. Isz Lietuvos Ražaneziu daugiau negiedos, gas taip szirdingai saugoti, ir Kaip jis nori pamatyti dar nors
nakti. Visada turi pil- jL ■
na pasirinkimą metakarta savo, gražiai vesta ūke,
tarė savo paežiai:
— Lai mano broli nunesza jie paeina isz Padovinio kaimo,
Atsistojas jis insake:
Tik grinezioje sėdės.
liszku ir kieto medžio Į|
— Reiks eiti in Grigo alksny savo mylimus alksnius. — Kas
— Szi žmogų palikite gulėti adgal in rusi (skiepą) — tarė Mariampoles apskr. In Ameri
Grabu.
Laidoja nu- II
per
gražumas
ju,
dabartiniame
mirelius
pagal
naujau- II
ną
ir
nukirst
viena
alksni
žag

kuiiigaiksztis
drebancziu
balvezia ir greieziau pakvieskite
ka pribuvo daugiau kaip 30 “MAŽAS NAUJAS AUKSO
šia
mada
ir
mokslą.
tokiame
gražiame
laike.
O,
gal
gydytoja ir tyrinėtoja sustaty. su. — Ponas Pinkertonai, visai metu atgal ir visa laika gyveno ALTORIUS’’ maldų knygele, res ragoeziui daryti.
Turiu pagialbininke
H
nesitikėjau tokios greitos už- mieste Trenton, N. J. Jeigu kas su nauju kalendorių, apie 400 — Bet atmink, — tarė pati, jau jie nedžiugina, negražina
mui protokolo!
moterems. Prieinamos J!.
mano sodybos?!... Nežinia!...
Pats-gi jis pasileido laiptaisį baigos! Tai stebuklas!
prekes.
SS
žinotu bile viena ir ju tai malo puslapiu. Gražiai apdaryta plo — savo prižadus Grigui!
Kaip
nors
greieziau
prie
na

—
Ka
jau
czia!.
.
Jis
gali
ir
DU
OFISAI:
’
Surisztasis
piktadaris
eme nėkite man atsiunstie ju antra- nais kietais apdarais, auksuoti
bėgti augsztyn in kuiiigaikszMAHANOY
CITY;
516
W.
Spruce
St.
mu...
ir
neiszkentes
pradėjo
neparvažiuoti, jau senas, o jei
czio miegamaji. Inszokes kam maldauti susimylejimo.
sza. Busiu labai dėkingas.
lapu krasztai. Tiktai $1.25
Bell Telefonas 149
ir parvažiuos, dar liks jam ke skatinti szeimyna traukt in to TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
barin jis atsistojo priesz szepa; — Leiskite man pabėgti! — A. Pajaujis, 329 E. Centre St.,
W. D. BOCZKAUSKAS- CO.
lima kelione.
turi!
Bell Telefonas 532-J
Shenandoah, Pa.
iu viena ranka paėmė elektros melde jis: dievaž, asz neesiu (N.7)
MAHANOY CITY, PA.

lempele, in 'kita — revolveri.
Atidaręs klapana jis paleido tėkena: priesz ji dabar stovėjo
netikra dvasia baltuose rūbuo
se ir balsiai barszikino danti
mis.
— Eik laukan niekszai ir
žmogžudį! — suskambėjo sznipo insakymas. Už savo bjaurus
darbus tu atpakutavosi ant
kartuvių!
Tame laike vienu dideliu,
szuoliu vaidinelis iszszoko isz
szepos ir smuko per duris. Pa
sigirdo szuvis!
Sznipas nesitikėjo tokio nu
tikimo ir atsikvoszejas eme vy
tis paskui bėganti... Vytis rei
kėjo siaurais, kreivais korido
riais ; užsilenkimai nedavė sznipui gerai revolveri taikinti. Ne
trukus jis pamate kad vaidine
lis pribėgės prie szriubuotu
laiptu pasmėgo ant ju szveisdamas in bonia.
— Dabar tai ji sugausiu! —
tarė sau Pinkertonas. Jis pats,
inlindo in žabangas! Ten augsz
tai nėra pagelbos!
Be mažiausio cziužejimo eme
lipti sznipas tais paežiais laipais vis augsztyn pakol pasiekė
boriios virszugali. Czia buvo
mažas atdaras langas, iszkiszes
per ji galva sznipas labai atsar
giai eme dairytis augsztyn. Pa
galios jis pastebėjo ta ka tikė
josi.
Augsztai ant kuoro stiebo
stovėjo piktadaris apsisupęs
baltais drabužiais ir abejomis
rankomis stipriai turėjos! stie
bo.
— Szlikai! Lipk žemyn! —
balsiai suszuko sznipas drebancziam vaidineliui. Ten gali
greitai suszalti!
Žmogus, pupsas augsztai ne
atsake nieko ir ne nekrustelejo.
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