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Isz Amerikos Kasyklos
PO TRIS DIENAS

35 DA NESURASTA.
Halifax, Nova Szkotija. —
Lyg sziam laikui jau keturi la
vonai likos surasti pelenuose
sudegusio Queen hotelio czio
nais. Ugnis padare bledes ant
800,000 doleriu. Pagal apsaky
mą locnininko hotelio tai da 35
svecziu nesirandama ir gal ran
dasi griuvėsiuose. Tarne laike
radosi hotelyje 117 žmonių.
Daugelis likos apdeginti ir su
žeisti kada szoko isz langu. Ke
li ugnagesiai taipgi likos sužei
sti ir apdeginti.
Ugnis kilo apie 5 valanda ry
to ir žmones iszbego tik nakti
niais marszkiniais isz liepsnos.
Riksmas nelaimingu žmonių,
kurie likos pagauti per liepsna
buvo girdėtas net už keliu blo
ku bet tieji greitai aptilo kada
juos apėmė liepsna.
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STAIGA MIRTIS
VARGSZO

LYG 1-MAI DIENAI
BALANDŽIO-APRIL.

KURIS PALIKO TURTĄ
PADUSZKOJE.

Harrisburg, Pa. — Ant susi
rinkimo locnininku kasyklų
czionais likos nutarta kad visos
anglių kasyklos dirbs tiktai po
tris dienas lyg 1 Apriliaus kad
sudavadyt preke ant anglių ir
padalyt lygiai darbus kasyklo
se. Taipgi kad paženklirit viena
preke ant anglių ir nenumuszinet prekių kaip tai sziadien ne
kurtos kompanijos daro kad tik
aplaiky ti daugiau biznio. Taip
gi bus paženklinta nauja angli
ne kamisija kuri regulavos pre
kes ant anglių. ■

Rogerstown, Mo. — Kada jo
kaimynas atėjo pas James Bar
ton praszyti kad ateitu pas ji
dirbti taja diena, rado 88 metu
senuką neJgyva lovoje Žmogelis
gyveno pats vienas, maitinda
masis isz mielaszirdystes savo
kaimynu. Kada duota korone
riui žinia apie jo mirti ir tasai
atojas pradėjo jeszkoti mirusio
palikimu, kad dažinoti ar turi
giminiu, rado paduszkoje, ant
kurios senukas gulėjo, 8,453
dolerius ir bondu. Paduszkos
niekas neužtemino tiktai tada
kada koroneris jeszkojo popieiu. Kada pakele paduszka, toji
nudavė jam labai sunki o kada
ja perplesze, rado seno skupuoliaps turtą. Badai paliko jis
liktai viena broliuna kuris gy
vena badai Baltimoreje ir ku
riam praneszta apie senuko
mirti.

Naujas Popiežius*- Pijus XII

Wm.D. and Victor L. Boeikowski, Publisher,
E. >V. Bocikowskl, Editor.
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Kardinolas Eugenio Pacelli
Iszrinktas Popiežium
Bus žinomas kaipo Popiežius Pijus XII
KarunavimasfNaujo* Popiežiaus
Atsibus Nedelioj 12 Kovo

Vatikano Miestas, Italija.,—
1936 m., atlankė Amerika.
Praeita Ketverga likos isz 1939 m., iszrinktas Popie
rinktas naujas Popiežius Euge žium in vieta mirusio Popie
nio Kardinolas Pacelli, kaipo žiaus Pijuso XL
|262-ras Popiežius, ir tai ant jo
Karunavotas 12-ta diena Ko
'63 metu sukaktuviu gimimo vo [March] 1939 m.
dienos. Naujas Popiežius val Naujas Popiežius nepatinka
dys 330 milijonu Katalikiszku Vokiecziams, nes yra didelis
dusziu.
prieszininkas Nazizmo, bet ki
MOTERE KURI UŽSIVALNaujas Popiežius yra gerai tos tautos džiaugėsi, kad Euge
GYS ANT SMERT.
lavintas žmogus, geras diplo nio Kardinolas Pacelli likos isz
Kansas City, Mo. — Mrs. Da
matas ir mokytas žmogus.
rinktas Popiežium, kuris val
rata Barber, 20 metu moterėlė,
Svietas nudžiugo, kad Popie dys Katalikiszka Bažnyczia
pati WPA darbininko badai
žius likos iszrinktas. Buvo tai teisingai ir rūpinsis eiti pė
prisikimsz save taip valgiu kad
trumpiausias rinkimas Popie doms josios pirmutinio imped i nuo jo turės mirti jeigu nepa
žiaus kuris tęsęsi tik per viena nio Szv. Petro.
liaus valgyt. Daktarai ligonbudaugiau kailp szeszes pedasje,.
Karūnacija Popiežiaus atsi
teje yra nusistebėjo jos tokia
diena. Naujas Popiežius yra bus ateinanezia Nedelia ir tai
ilga ir nežino kaip ja nuo to su
daugiau kaip szeszes pėdas ant lauko, ne vidurije bažnyDVI AUKOS GENGSTERIU laikyti. Beveik per metus toji NELABAS PASIELGIMAS
aukszczio, pilnas gyvybes ir czios, kad visi žmones galėtu
KOVOS.
motore valgo ir valgo be palio MOTERES SU SAVO VYRU.
ūarbsztus žmogus. Kalba sze- matyt karūnacija. Paskutinis
Kardinolas Eugenio Pacelli kuris buvo iszrinktas Popie
Shamokin, Pa. — Du vyrai vos ir tai beveik kas deszimts Elizabeth, ,N. J. — “Kožna
szioms kalboms, taipgi ir An'g- Popiežius, kuris karunavojosi
žium praeita Ketverga. Jisai gimęs Ryme. 63 m., amžiaus
likos nužudyti per gengsterius miliutu. Nakties laike taipgi kg.rta kada maino paeziule iszliszkai.
lauke buvo Piusas IX-tas, me
ir bus žinomas kaipo Popiežius Pijus 12-tas. Dabar yra
kurie kovojo vieni priesz kitus turi atsikelti kelis sykius kacįlvažiuoduvo iii py.ecziusjai vieNaujas Popiežius atsilankė te 1846.
valdytojum 330 milijonu Kataliku visoje pasaulyje.
apie kupezysta baltojo tavoro, apmalszyti savo norą valgio, toj mane.pabĮabziuot, užduodain Amerika 1936 mete ir pasi Turime czionais primyt senu
arba pardavinėjimo merginu
vd k ol Aškijip sr.
-zjauakpei.* žandus
kalbėjo -gu,
E. JT.' žmonių apsakymus kaip jftT
in paleistuvystes urvas. Buvo kėlės minutas motore meldžia arba spirdavo in pilvą ir siunsRoosevelt’u ir kitais ženklivais mane apie tai kaip kardinolai
tai Fred Pensyl, 27 metu; isz daktaru kad jai duotu ka pa davo mane in pekla”, — taip
žmoniems.
pasilikdavo Popiežiais. Sztai
Reading ir Joseph Mansfield, valgyt nes yra labai iszalkus. kalbėjo Garsonas Lush laike
Sztai trumpas apraszymas senuku apsakymas: “Visi kar
35 metu, isz Shamokin. Pensyl
teismo ant persiskyrimo nuo NEMATE SAVO VYRO PER
SZOVE IN ŽIURKE, PATAI isz gyvenimo Naujo Popie- dinolai suvažiuodavo in Ryma,
turėjo perszauta galva ir sėdė BUVO PER RIEBI, ISZ RU- savo pacziules Bertos už žvežiaus:
susėsdavo dideliam kambary
DAUGELI METU.
KĖ IN PACZIA.
PESTIES NUSISZOVE.
jo au'tomobiliuje o Mansfield
liszka pasielgimą su juom. To
Gimias 1876 m. isz žymios je ir kožnas laike maža žvaku
lavonas buvo ingrustas in už Rochester, N. Y. — “Geriau linus tasai žmogelis kalbėjo KADA JI PAREGĖJO, KRI PO TAM PATS SAU ĄTEME szeimynos tėvu.
te melsdami Dievo kantrybes ir
pakaline sėdynė automobiliaus. mirti ne kaip būtie per riebi ir buk jo motere vis tankiau ap
1901
m.,
likos
inszventytas
TO NEGYVA.
apszvietimo. Visi lauke kad
GYVASTĮ.
Abudu badai buvo dreiverei but pajuokta nuo visu,” .taip leisdavo namus ir tankiau ji
ant kunigo.
Dievas uždegtu žvakute tam,
angliniu troku kurie važiuoda parasze laiszkeli kuri paliko pasveikindavo
Milwaukee, Wis. — Alicija Berlin, Kans. — Lew Gray
kumsztimis,
1912 m., paskirtas popiežiaus kuris ketina pasilikti "Popie
mi su anglimis in didesnius! Mrs. Wilhelmina Larkson, ■spardydavo ir ant galo turėjo Dilling, 70 metu, staigai.pare son, kunduktorius ant geležke- ,delegatu.
žium. Kam Dievas uždegdavo
miestus, prikalbindavo jaunas priesz nusižudymą. Motere nuo nusiduot in ligonbute ant gydy gėjus savo vyra, taip tuom per lio, isz netyeziu nuszove savo
1929 m., paskirtas kardino taja žvakute, tasai pasiliko Po
merginas kad važiuotu su jais kokio tai laiko labai rūpinosi mo. Karta net pagriebė mėsini siėmė ir džiaugėsi, nes jo ne motere ant smert po tam isz di lu per Popiežių Pijusa XI.
piežium ir visi ant to sutiko. ’ ’
pasivažinet in dideli miestą po kad su kožna diena ėjo riebyn o peili su kuriuom norėjo ji per- inate per daugeli metu, kad su deles gaile^ties paleido sau
tam jas ten palikdavo paleistu negalėdama sumenkti, kaip tai durt arba sužeist taip kad ne krito ant vietos negyva.
szuvi in krutinę ir mire.
siu turekliais. Matyt, Laksz
viu urvose. Gerai kad toki isz- sziadien mada to reikalauja, to būtu tinkamas daugiau prie
Motere nemate savo vyro per Pagal apsakyma ju tarnai
tauskas palipejo tais laptais,
gamos dingo per rankas tokiu dėl nutarė savo “sunkenybe” nieko.
23 metus, su kuriuom turėjo tes, Grayson, pasiėmęs revol
('kaip raszo ‘Keleivis’), pTie
paežiu rakaliu.
užbaigti, užtrokszdama gazu Sudžia labai pasigalėjo žmo koki tai nesupratimą ir taja veri, nuėjo in garadžiu nuszauturėkite prisiriszo virve, antra
miegkambarelyje kada nuėjo gelio, duodamas jam persisky diena jos vyras pamėtė ja isz- ti didele žiurke kuri pridarė KUNARADO ANT BAŽNYjos gala užsinėrė sau ant kaklo
SULAIKĖ JAM PASZIALPA, gult. Jos lavona surado brolis rimą be jokio atlyginimo del važiuodamas in nežinoma vie daug bledes. Pati nuėjo pažiū
CZIOS LAIPTU.
ir nuszoko žemyn.
KRITO NEGYVAS.
ta. Dar ana diena aplaike ji ži rėt ka jos vyras darys su revol
kuris nuėjo pažiūrėt isz kur ga- moteres.
nia kad atsilankytu in ligonbu- veriu. Tarnaite in ketos miliu
Philadelphia. — Didelis su zas teka. Moterėlė turėjo 284
Peabody, Mass.,—Ana diena
NUŽUDE 13 METU
te kurioje jos vyras, 75 metu tas iszgirdo szuvi, nubėgo grei
sijudinimas kad jam valdžia svarus sunkumo.
ežia buvo rastas pasikoręs ant
TEISINGAS ŽMOGELIS UŽ
MERGAITE.
amžiaus, radosi ant mirtino pa tai in garadžiu pažiūrėti kas
atims paszialpa, nes jo sūnūs ji
bažnyczios
laiptu
Juozas
MOKĖJO SENA SKOLA.
talo, būdamas partrenktas per ten atsitiko ir pamate vyra sto
Oklahoma City, Okla. — Ne
maitina ir u'žlaikineja, buvo
AUTOMOBILEI JAU UŽMU- Altoona, Pa. — Prie kokio automobiliu kada ėjo skersai vinti su revolveriu rankoje o Laksztauskas, 65 m., amžiaus, žinomas iszgama nužudė jauna
priežastim staigios mirties
SZE APIE 3,000 ŽMONIŲ. laipsnio daveda žmogaus sanži- ulyczia. Alicija su savo kaimin- jos gaspadine gulėjo ant grin Lietuvis. Jokuna kabant pama 13 metu mergaite Hazle Black,
George Brady, 62 metu. Žmoge
te isz savo namu per langa PoChicago. — Raportai isz vi ne, kuris 30 metu adgal pavogė ka nuvažiavo in ligonbute ir dų negyva. Vyras paszauke in
kuri taja diena parėjo isz mo
lis aplaikinejo po $2.50 ant sanvylas Mackeviczius, kurisai
maisziuka
cibuliu,
parode,
ka

kyklos serganti. Tame laike tė
kada atėjo prie lovos ant ku- tarnaite: Mano Dieve, nuszovaites. Sūnūs radosi prie tėvo su daliu Suv. Valstijų parodo
pranesze apie tai palicijai. Ma
da
Margarieta
Krausman
apbuk
Sausio
—
January
menesy

rios
gulėjo
jos
mirsztantis
vyvu
nesirado namie kada iszga
viau savo paezia, begk greitai
szono kada sukrito negyvas
nyta kad jis pasikorė isz vaka
laike
ana
diena
laiszkeli
kuria

ma užklupo ant jos. Matyt mer
ras o taip ilgam nesimatymui,1 paszaukt daktara.”
kancelarijoj kada atėjo pasiimt je automobilei užmusze apie
ro ar gal nakties laiku, nes isz
me
radosi
du
doleriai
bumasziszejus isz ligonbutes, pasiskun-i Kada tarnaite nubėgo duoti
gaite smaukei gynėsi nuo už
pinigus. Suims apreiszke buk o,000 žmonių visokiuose ateitiryto jo kūnas buvo jau suszapuoliko nes buvo visa sukru
jisai mokėdavo tėvui po 5 do- kiniuose. Yra tai szesztas pre komis. Laiszkelis buvo adre de savo kaimin,kai kad jauezesi!telefoną k&d atvažiuotu dakta-!
įles. Velionis mėgdavo pusėti
suotas
pas
Krausmaniene
ku-Jslpna
ir
po
tuju
žodžiu
sukrito
centas
mažiau
ne
kaip
praeita
vinta. Ant galvos turėjo net 22
ras, iszgirdo antra szuvi. Nu
torius ant sanvaites ir nereika
nai pagert. Jis dirbdavo Pea
žaidulius kuriuos uždavė jai
bėgo vėla iii garadžiu bet tuom
lavo praszyti paszialpos nuo meta tam paežiam laike. Apie rios vyras buvo miręs apie de-'ant ulyczios.
body Odų Dirbtuvėj garbarnej,
szimts
metu
adgal.
Laiszkas!
15
tukstaneziai
žmonių
likos
nežinomas žudintojas.
valdžios.
Vyras po pasimatymui su sa kartu rado lavona savo gaspabuvo prisiunstas isz Pittsburgo vo paezia rodos isz naujo adgi- doraus gulinti ant.krutinės sa ir kol vaikai buvo maži, tai
sužeista.
ant kurio pasirasze kokis tai , jo ir kaip rodos visiszkai pa- vo paezios. Abudu likos palai nors ir gerdavo, bet darbo ne
GAISRAS SEMINARIJOJE SVIETINES ISZKELMES Martenas R. Sterner. Krausma-1I .sveiks bet apie staigia mirti sa doti vienam kape. Kokiu budu parnešdavo. Bet kaip vaikai Madridas, Iszpanija. — IszPADARE BLEDES ANT MARKES PARSIDAVINES niene, kuri sziadien turi jau 60' vo gyvenimo drauges jam ne- tas atsitiko tai tarnaite nežino suaugo, jis pradėjo daugiau paniszki Socialistai nutarė ne
NUO 1-mos APRILIAUS. metu, sako kad gerai sau atsi praneszta nes daktarai bijosi jo nes gaspadorius jai neisz- gerti, neteko sveikatos ir pasi pasiduot pasikeleliams lyg pas
$150,000.
Joliette, Kanada. — Du szim- j Washington, D. C. — Pacz- mena vaika vardu Marion bet jam praneszti apie tai kad toji aiszkino kokiu budu nuszove liko be darbo. Jo motere isz- kutiniam ir toliaus kovos priesz
tai ypatų iszsigavo isz degan- tas apreiszke buk nuo 1-mos ne ji ne jos vyras neužtemino žinia ir jam nepriskubintu mir savo paezia kuria labai mylėjo vare ji isz namu. Neturėda mos.
mas pinigu nei kur gyventi,
czios seminarijos Szv. Viateur Apriliaus pradės pardavinėti kad jiems butu stoka cibuliu. ti.
ir gyveno sutikime.
Laksztauskas nutarė pasidaryKarlsbad, Vokietija. — Trys
in kuri lankėsi studentai ku Svietines Iszkelmes pacztines Motere nurasze jam laiszkeli su
.
ti
sau
gala.
Nuėjo
prie
bažnypabėgusi vagonai trenke in paShanghai. — Japonai paėmė
Moskva, Rusija. ■— Valdžia
riame mokinosi ant kunigu. markes ant atminties tosios pa dovanojimu kaltes ir kad atva
i
ežios
savo
užmanymą
invykinsažierini truki artimoje czio
miestą
Lungkow
ir
du
kitus
Bledes padaryta ant 150 tuks- rodos. Marke bus trijų centu ir žiuotu pas ja in sveczius ir isz- ketina sudrutyt savo kariuo
taneziu doleriu. Keli studentai ddumo dvieju “special deliv aiszkinltu kokiu budu prisisa mene ant 1,880,000 vyru ir pa- miestelius prie pamario. Apie: ti. Isz ba'žnyczios szono yra du nais užmuszdami penkis žmo
uv,uw Kiniszku kareiviu pasi- rys, in kurias veda .auksztoki nis ir sužeidė apie 50 isz kuriu
likos sužeisti gialbedami savo ery” markiu, trijų centu ver vino cibulius. Ar priėmė jos u'ž- daugint eroplanus skaitliuje;60,000
9,000. Rusija rengėsi ant kares.įdavė in rankas Japonu.
laiptai, apsaugoti isz abieju pu- keli gal mirs.
kvietima tai nežine.
tes.
_
drapanas.

MIRTIS ISZ
DŽIAUGSMO

NALAMNGAS
SZUVIS
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LIETUVIS

I

“SAULF’’

WWEVCW. PA.

buvo iszgastis o po draug ir
žiuje, Francijoj, atsitiko szei- tas parodo. Bet
oei bzdčuiieu
sziadien kitaip
-Jiliuip.
—
Kas Darosi Kožna
Imyniszka tragedija. Jaunas Sztai ana diena Dorseyville,|
m.
< ¥ Č”9
Arba kartais ir szposas džiaugsmas.
— Tėvuk, esi laimingas! —
laikrasztininkas, Paul Kear- Vt. už garsu isztarima “Amen’ ’
Minuta
iszeina ant gero.
tarė jis. — Tie kurie norėjo
ney, keli menesei adgal apsipa-1 bažnyczioje, kada kunigas užjum blogai padaryt, padare —■ Kožna minuta Americziavo su Darata Ducas. Po' baigė sakyti pamoksta, parapiIn paskutinius tris metus szliubui vyras dažinojo buk jo jonas Richard Turner likos ar- Ant stacijos geležinkelio, Ii laimingas nes jau artinamės daug gero. — Trūkis priesz sekoniszkose
skerdinycziose
Amerika aplaike daugiau kaip pacziule turėjo mylima kuris'esztavotas už tai ir nubaustas' pygardoj Ž., inejo iii trūkio prie stacijos N. bet mes, mesįkanezia stacija susidaužė, toje
gyvuliu yra peržiuroma apie
puse milijono nauju ukesu ar buvo papildęs savžudinsta. Ne-'ant 25 doleriu, ir tai per t a ji' vagona žilas senelis. Jo nedra- dar turime vargti czionais nes nelaimėje
daug pražuvo o daug 15,000 svaru mėsos, per val:
ba citizenu. Jeigu valdžia ne suraminta gailestije Darata!pati dvasiszkaji. Ar-gi ne juo-, sa rode jog nebuvo pratęs važi- toli važiuojame. — Ir žvilgterė tapo sužeista. Galite todėl padiszkus inspektorius, diena ir
darytu tokiu sunkenybių ant tankei atlankydavo kapa savo'kas! Žmogui sziadien uždraus-neti trukiais, jog matomai bijo jo in savo draugus apreikszda- dekavot
Dievui kad taip invy- nakti, apsaugoti žmonis nuo
'
aplaikymo ukesiszku popieru buvusio mylimo kas sukeldavo'la
sukeldavo' ta garbinti Dieva garsei.
tokio važiavimo, bet del reikalo mas jiems akimi jog padaryses ko nes gal jeigu ne mirties arba užkrėtimo ligų.
tai aplaikytu daugiau nauju tarp jos ir vyro szeimyniszkus Į
turi pasiszve-sti. Nestebetina, “szposa kvailam praseziokui” žaiduliu tai dideles baimes bū
ukesu. Valdžia reikalauja kad nesupratimus.
Szesziolikos metu Lenkisz-j jeigu patiriame, kad tas žilas jeigu jie visi tylės ir neperszka- tumėte datyre — o dabar svei — Amerikonai praleidžia
ant biliardu, rytiniu boliu
naujas ukesas mokėtu raszyt ir Ana diena kad-a motere isz- kas vaikas, New Yorke, pasi- senelis kaipo ūkininkas nerei- dys jam tame.
kas pasitikote.
skaityt ir susipažintu su musu ejo isz namo ir ilga laika nesu- korė isz baimes kad tu-res -stoti kalavo važinėti trukiais, nes Visi buvo užganėdinti isz su Ant veido senelio apsireiszke [bowling alleys] ir kitokiu
tiesoms kas yra labai sunku del gryžo, vyras nuėjo paskui ja, in suda nes buvo jis nužiūrėtas turėdamas arklius, kelione atli- manumo savo draugo ir džiau iszgastis: sėdėjo tolintis o aky sportiniu žaidimu po 10 doleriu
to, kuris nekalba Angliszkai ir kuria rado klupojant prie ka- už vag,
Į-ysta
keliu—--------------kralikucziu.lkinedavo
— ----________ arkliais, bet
__ dabar
___ gėsi -savyje jog seni prigaus ir se jo -sublizgėjo aszaros... kas 60 sekundų.
nemoka Angliszkai raszyti. po mylimo. Vyras priselino prie Apskundė ji kaimynai noriais'.būtinai reikėjo važiuoti trukiu,
kiu. paliks ji visai ne ten in kur jis Jausmas senelio nesunku at —■ Mes praleidžiame kožna
Ateis tokis laikas kad neužilgio.Įmoiteres, isztrauke revolveri, vaikas užsigynė ir prisiegavo Inejas in vagona, apsidairęs važiavo.
spėti.
minuta po 60 doleriu ant revol
Amerike nesiras ateiviu tik vi paleisdamas in ja du szuvius, kad jis nekaltas. Po jo mireziai aplink save ir radęs tuszczia Netrukus trūkis sustojo priesz Sztai priesz valanda buvo že veriu, karabinu, amunicijos ir
si bus ukesais. Grinoriu mažai užmuszdamas ant vietos. Po pasirodė kad kralikai patys pa suoleli tuoj prie duriu kampu vagzala o tada vienas isz nedo minamu ir apjuokiamu... Da patronu, o po 7 dolerius ant di
pribuna in Amerika, senukai papildytai 'žudinstai pasidavė bėgo nuo locnininko. Kas da tyje atsisėdo, visai nesižiopso- ros bendrijos vėl atsiliepe:
bar triumfuoja. Susivėlino kas namitiniu patronu [caps].
iszmirszta tik czionai gimia■ gervalei in rankas teisingystes. bar atlygins už vaiko mirti?
damas -ant draugu keliones ir — N-a tai jau, teveli, atlikai teisybe, kelioms valandoms bet
pasiliks.
nesirūpindamas anais, nors ap savo kelione nes czia yra staci pasiliko sveikas ir gyvas. Ka —■ Elektrikines kompani
Kas tada skaitys Lietuvisz- Pirmutinis szmotas aukso Krutamuju paveikslu aktor- link skambėjo juokai ir links ja N. ir turime jum tarti: “Su laimėjo anie kurie už jo mal jos New Yorke moka kas mi
liutą po 100 doleriu ant taksu.
kus laikraszczius? Galime tvir surastas Australijoj likos su kos arba “žvaigždes”, pakol mos kalbos keleiviu. Retkar- diev” nes mums da reikia to dingumą iszjuokinejo ji ?..
tai sakyti kad ne czion gimia rastas per vietini laukini te- iszsimusza isz tamsiu debesiu cziais szis, tai tas isz keliaujan- liau. ..
lietuvei.
naitini gyventoju. Buvo tai di ant -svarbios aktorkos, turi pa- czios linksmos draugavęs žvilg — Dieve jums užmokėk! Adelis szmotas aukso bet lauki neszti daug vargo ir nekarta ei terėjo in savo sena -sandrauga cziu tamistoms kad pasakėte,— WPA RAPORTAS RANDA KAD TIKTAI 40
Praeita -sanvaite likos atvež nis žmogus nežinojo jo verte ir na gulti alkanos bet kada jas bet nieks neatsiliepe in seneli, tarė -senelis pasikeldamas ir
PROCENTAS MIESTU NAMU AMERIKE
ta-in Suv. Valstijas aukso už svarbumą.
patinka giliukis tai tada be ru- kadangi, visi buvo užimti tarpe iszlipdamas isz trūkio.
RANDASI GERAME PADĖJIME
22,500,000 doleriu. Daug aukso Viena diena matydamas bal pesties gali gyventi lyg smert saves linksma bala.
Dabar vieni juokėsi kad “ se
randasi kelionėje in Suv. Vals ta žmogų skaitant auksinius pi (jeigu moka czedyt pinigus). Tuomi tarpu atsiliepe -signa- ni prigavo” kiti žiurėjo pro
tijas isz Holandijos, Anglijos ir nigus, apreiszke jam kad jisai Didžiausia alga Warner Bro- las apreiszkentis -pasažieriams ianga vagono ar laikais kas ne Per daug -metu szioji sza'lis ■visai jas nebuvo galima patai
Kinu. Ar-gi sziadien jau niekas atnesz jam dideli szmota tojo thers paveikslu kompanijoj, jog trūkis rengiasi judintis isz pasakys anam jog da ne czia pripažinta kaipo turinti auksz- :syti. 15 isz kiekvieno 100 triobu
nenori aukso tik Amerikos?
geltono metalo jeigu baltas praeita meta aplaike James’ vietos idant važiuottoliaus. Su- stacija N., o biski ir bijojo to cziausia gyvenimo standarda turėjo reikiavietes priebueziuoprivatems ise arba ant lauko. 20 triobu
žmogus jam duos kelnes, sur- Cagney aplaikydamas 234,000. szvilpe szvilpyne lokomotivos kio atsitikimo nes už apgavys visame pasaulyje
Maryland valstijoj apsivedi- dota ir pora czebatu. Žinoma, doleriu; Kay Francis aplaike ir trūkis pradėjo judėti.
te turėtu atsakyti. Bet sztai su- maudynėms, mechaniszkoms kiekviename -szimte neturėjo
arba
mas vaiku yra neuždrausta nes kada baltas žmogus pamate $224,000; Hal Wallis $236,000 Ir sztai su vienu sykiu vago szvilpe lokomotyvas ir trūkis virtuvėms, elektriką ir neutra privaeziu maudynių
“
showers.
”
40
triobu
kiekvie*
tenais nesiranda tiesu kurios szmota aukso, buris -svėrė dau o Jerome Kern, kompozitorius, ne pasidarė tyku, kaip kad ten pradėjo judintis — ir važiuoja liai szildytoms trioboms. Bet
paženklintu kiek metu vaikai giau kaip szimta svaru, norin aplaike $39,215.
butu tuszczia visai. Kas atsiti smarkiai toliau palikes viena ne taip placziai žinoma kad net name szimte neturėjo centrales
turi turėt ant apsivedimo.
ko, kodėl linksmas buris ke- isz savo pasažieriu ant kelio. ir ežia, miestuose ir mažesnėse szilumos.
gai sutiko ant to ir da daugiau
Mergaites turinczios nuo 7 jam davė už ji. Verte tojo gry
liaujancziu žmonių nutilo, kas Dabar jau nedori keleivei ra vietose yra labai daug “iszalto Aplinkybes mainosi invairiolyg 12 metu o vaikai nuo 7 lyg no aukso buvo apie 25 tukstanpasidarė, ar nusigando?
miai sau visi juokėsi ir buvo už vandenio” gyvenimo kamba se szalies dalyse. Triobos pie
“
Saule
”
Aiszkei
Raszo14 metu gali apsivesti be jokio cziai doleriu. Kur laukinis žmo
Sztai prascziokelis, pradėjus ganėdinti kad padare gera riu (flats), kur dideles szeimos tuose reikalavo visokiu szvinipasiprieszinimo nes tiesos ten gus rado taji -szmota aukso tai ma, Todėl Patinka Vi trūkiui eit, persižegnojo ir mel szposa seniui. Turės susivelint gyvena prigrūstose vietose ir niu padaru parankamu. Aplin
dar nekurios laiko burdingie- kybes buvo geresnes -pietvakadėsi prie Dievo, matomai pra- ir laukt kito trūkio-...
jiems neuždraudžia -susiriszti baltas žmogus negalėjo dažinosiems Žmoniems ir szydamas Jo idant teiktųsi ap — 'Gerai, puikei, tegul dabar rius.
ruose ir dar geresnes sziaurmazgu moterystes.
ti nes laukinis po tam dingo.
ji nuo nelaimes. Ta tai turėdamas laiko ir už mus pasi Kartais dvi -szeimos eina gy- vakaruose ir isz viso geriausios
Yra Smagiausias saugot
regykla padare ant sandraugų meldžia tas (kvailas dievoezius.. .Ygutį vienoje, vietoje, tikėda sziaur-rytinese valstijose.
A Mes Lietuvei czionais Ameri KaiĮ£>e,Dreux, Francijoj, li
Skaityti!
keliones inspudi ir liepe nuti-lt: Ha, ha, ha! — juokėsi linksmi mos eiti ant savo ir pradėti sa Del visos szalies tyrinėjimas
koj nepaguodojame musu laik- kos atidengtas nepaprastas at
raszcziu kurie del mus be pa- sitikimas kuris primena istori
tikrai nežinia kode! nutilo, ai draugai. — Kvailas senis — ha, vuosius namus, kuomet biznis parodo:
silsio darbuojasi del labo visos ja isz senoviszku laiku kankini Guod. visa Redy-ste “Saules”: tai del stebėjimosi isz maldin ha, ha, nekolios musu nes ne pagerės ir bus galima gauti 17% aplankytu triobu turė
darbu. Czia reikiavietes žemyn jo dauginus kaip viena asmenį
visuomenes. Lietuviszka laik- mo žmonių per Iszpanus.
Vėlinu tamistoms geriausio gumo prascziokelio, ar del pa matys daugiau...
rasztija neaplaiko jokios pa- ‘Tame kaime gyveno kokia pasisekimo su naujais metais, sižiūrėjimo in “kvaila pras- Doras senelis, visai nemislijo arba priebueziuose ir nėr cen del kiekvieno kambario.
szialpos nuo musu biznierių ir tai Bella Mimizan, apie kuria kad Dievas davė jums sulaukti czioka” kuris visur ir visuomet jog tie nedori draugai keliones trales -szilumos ir nėr elektri- Vienoje trioboje isz kiekvie
no 20 triobu, dvi szeimos gyve
organizacijų kokia jiems pri žmones kalbėdavo buk jos vy-[auksinio jubilejaus kad “gau jauczia ant saves “galybe Die sutarė padaryt jam szposa, ar kos.
guli nuo visuomenes. Tas iszei ras pamėtė ja 1935 mete ir din le ’ ’ niekad nepaliautu iszeitine- vo,” gana vienok jog po valan ba nesmaguma, nors jiems nie Kiek triobu Amerike nėr tin no trioboje kuri pastatyta tik
vienai -szeimai.
na ant blogo visiems.
go be jokios žinios — niekas ne ti. Prisiuncziu su sziuom laisz- dai tylėjimo, beveik visi su vie ko blogo nepadares, nuėjo in vi kamos 'žmoniems gyventi? Kiek
-Savininkai gyveno in beveik
Ar apgarsinimai atnesza pel žinojo kur jis dingo.
ku (užmokesti ant visu metu ir nu sykiu prunksztelejo garsiais dų stacijos idant atiduot bilie leika'lauja pataisų? Kiek turi
ną del Lietuviszkos visuome Bet vis'ai netikėtai moteres meldžiu atleisti už suvelinima juokais o besimeldžiantis sene tą, kuri turėjo iszsipirkės — privaeziu ®u beganeziu vande dvi isz penkių triobu.
Daugumas vienos szeimos
nes? Žinoma kad taip! Reikia kaimynas užtiko ant virszaus prisiuntimo
prenumeratos, lis iszgirdo tuoj visa banga pik- mat apie tiesas geležinkelio nie niu reikiavietu, maudynių ir
triobu,
kuriose gyveno savinin
tik žinot kaip apsigarsinti.
tvarto 'žmogų, apžėlusi kaip Skaitysim “Saule” pakol gy cziausiu pasargų ir pajuoka at ko nežinojo todėl mane jog jei lytiniu maudynių ? pecziu ?
Bet ant nelaimes, mes Lietu žveri o po geram prisižiureji- vi busime nes mums labai pa kreiptu in maldinga seneli, kas gu nuo jo neatėmė tai jis pats elektrikos? Nebuvo galima at kai, buvo vertos mažiaus kaip
sakyti tuos klausymus pakol $5,000. ir viena isz kiekvieno
vei ir mes Amerikoniszko gimi inui pažino jame jos dingusi tinka ir žmonis turi tiesa, kad vienok visai nepertrauke mal turi atiduoti.
Uredninkas -stacijos pažiurė WPA iszleido rapo-rta apie gy penkių verta mažiau kaip $2,mo, nežinome ir nesuprantame vyra.
“Saule” giria, kad “Yra ge dos jo.
000.
gerai apsigarsinimo ir platini Toji szeton-bobe uždare te riausias laikrasztis Amerike!” Pabaigęs malda senelis pa jas in paduota jam bilietą nusi venimo aplinkybes po isztyriNew York o mieste paprasta
mo musu veikalu per laikrasz nais savo vyra ir per keturis Laukėm jo su nekantrybia, ka žiurėjo koliojancziai in nedo stebėjas ir nusiszypsojas isz ne- nejimu 200 miestu ir mažu vie
mėnesinė randa buvo tarpe $30.
tų Jung. Valstijose.
czius.
metus -kankino, atneszdavo jam da ji laiszka-neszis atnesza in rus jaunus -sandraugus bet nie žinystos -senelio tarė:
— Juk važiuojate in N. nes Isztyrinejima vede darbinin ir $40. (Paprasta vidutine randa
Mes mylime tik patys skusti kas diena tik -truputi maisto musu nameli. O kad buvo ko jiems neatsake.
del visos szalies buvo $25. Bet
savo bulvess, kodyt sau po no- kad nemirtu isz bado. Ne tiktai trumpa su pinigais, tai musu Žinoma piktai darancziam in ten bilietas iszpirktas, kodėl kai nuo paszalp-os suraszu per
pereitus keturis metus. Jie ap pietrytinese valstijose 70% vi
sia kokiais iszmintingais mes kaimynai bet ir nelaimingojo gera dukrele sako: “Mamyte, žmogui užtenka vieno žvilgte czia is.zlipot isz trūkio.
lanke ir apžiurėjo apie 8,000,- su randu nepasieke $20.
esame bet kada susitinkame su tėvas, kuris gyveno pas savo jeigu neturi pinigu, tai asz lėjimo, idant primint jam jo ne- — Ar tai czia ne N. ?
Daugiau kaip puse visu ap
prieszinybems musu gyvenime marezia, nieko apie tai nežino jums duosiu ir nusiunskite in iszmanyma ir bloga darba; — O ne! Da dvi -stacijos nuo 000 namu, arba beveik -puse vi
su miestiszku gyvenimo vietų lankytu triobu buvo pastatytos
tai pradedame verkti ir raudoti jo.
redakcija, ba jiems reikia gy taip ir tie pikti draugai tuoj at czionais.
priesz 1915 m. ir ketvirta dalis
kad mums blogai pasiveda kad Paszaukta palicija isznesze venti ! ’ ’ Kad daugiau butu to jautė mislis senelio ir kožnas — O Szvencziausioji Panele! Jung. Valstijose. Jie aprasze
priesz 1895 m. Apart New Yor*
ant kožno žingsnio gauname in isz tojo kalėjimo pusgyvi su kiu dukrelių, tai tėvai turėtu isz ju nusprendė atmonyt se Ka-gi asz -dabar biednas -dary ruszi, senumą, -stovi ir verte
ko miesto, medis buvo paprasta
kaili nes isztikruju esame kas tvėrimą kuris buvo apželes, be tikra džiaugsma isz ju. Pame niui už žeminimą j u — iszmin- siu — paszauke sielvartaujan kiekvieno aplankyto namo; jie
medžiaga triobu pastatymui.
dieniniam gyvenime netinka veik nuogas, szaszuotas ir ap- nu kaip jusu tėvelis dirbo del tingu, apszviestumu!.. Pradė tis senelis. Prigavo mane tie ne sužinojo ar gyventojai patys
Visi vieszus uredninkai, triomi.
tersztas meszlais, su ilgais labo visu Lietuviu Amerike ir ta kugždėti ii’ mastyti koki dori žmones su kuriais važia buvo triobos -savininkai ar ran'
bu
žinovai ir daug kitu žmonių
d-avojo ta narna ir pažymėjo di
plaukais žemiau pecziu, su il stengėsi visiems intikti ir lan szposa padaryt “fanatikui se vau ...
interesuojasi in ir pripažysta
Szvediszk-a palicija areszta- gais nagais o po nuprausimui kei dirsteliu ant jo paveikslo niui.” Sunku buvo jiems rasti — Hm, jeigu taip yra tai nie duma morgieziaus arba kiek
svarbumą -szito WPA “Urban
vojo Ramigale dvi sesutes tu-1 ir apkirpimui nuveže ji in Ii- kuri radau jubilejaus numarij. būda arba pragumą prie to ka ko daugiau jum nepasilieka raudos mokama.
Housing” raporto. —F.L.I.S.
jcinczias 21 ir 23 metu kurioms gonbute.
Lai jums Dievas padeda jusu dangi senis su jais nenorės kal kaip tik palaukt ežia kito trū Faktai paduoti raporte —
Works Progress Administration
užmetineja padegimą deszimts Keturis metus toji szetone darbuosia. Lieku su gerais ve- bėti, tai žinomas daigias o ant kio. Po trijų ir puses valandų “Urban Housing: A Summary
Information Service
of Real Property Inventories
namu. Laike tyrinėjimo pasi laike savo vyra tam kalėjime už linimais, jusu seni skaitytojai, ju pajuokų ir žeminimu jo už galesite važiuoti toliaus.
rodė kad jos, būdamos pato ka dabar turės atsakyti sude, VINCAS IR MARIJONA jo maldingumą atsakys tik mis- Nueikite ten in lauktuve ir Conducted as Work Projects,
1934-36”. Szitas raportas turi NAUJOS MKALDOS
limis jog “esą kvailais” ir ne palaukite.
gios bet vargingos dukreles, kada prasidės jos teismas. Prie
VITUNSKAI
Tai tarės uredninkas atidavė daugiausia informacijų ir
dorais žmonėmis.
sumanė padegti namus kurie žastis tojo baisaus pasielgimo
KARALIENES
isz West Frankford, Ill. Trūkis tuo tarpu smarkiai bilietą ir nuėjo sau prie savo smulkmeniszkiausias informa
buvo paskirti kaipo pasogas su savo vyru da likos neiszaiszbego pirmyn ir artinosi prie ki užsiėmimo o senelis nusidavė cijas, kurios kada nors ’buvo
PRANASZYSTES
del tuju vyruku su kuriais mer kinta tik laike teismo viskas
surinktos
apie
triobas,
kuriose
in
lauktuve
ir
ten
atsisėdės
ant
tos
stacijos.
Suszvilpus
loko

L.
TRASKAUSKAS
ginos buvo kjtados susižadeja iszsidu’os nes sziadien boba yra
Yra tai stebėtina knygute nea
todėl idant j u prieszininkes ne uždaryta kalėjimo ir negali su LIETUVISZKAS GRABORIUS motyvo szvilpiniai, vienas isz suolelio lauke mastydamas jog Amerikos žmones gyvena.
joje
randasi daug teisybes Ir
linksmos bendrijos atsiliepe ne- kelionėje nereikia tikėt nepa Isz kiekvienos 100 aplankytu
galėtu i-szteketi už tu vyru tai niekuom kalbėti.
žystamiems žmoniems. Apie szeimu, 60 turėjo triobas ku jau daug atspėta kas buvo
vos gražiai:
padeginėjo ju namus.
— In kur-gi teveli važiuoja savo prigavikus blogai nemis rioms buvo reikalinga pataisų, pranaszauta, ir toliams tos praDievulėliau, kaip tai laikai per
te?
lijo apart to: “Dievas jiems už tepliones ir todėl buvo “nege naszystes pildosi. Prisiuskite
Prie ko užvydejimas vyro simaino ant -szio .svieto!
rame padėjime. ” 16 isz kiek 25c. stempomis o gausite pe?
— In N. — atsake senelis. mokės už ju darba.”
priveda kada motere neuž- Kitados žmones garbindavo Laidoja knnus numirėlius. Pasam*
do automobilius del Laidotuvių,
— A? — tarė klausiantis nu Po ilgai valandai laukimo in vieno 100 triobu nebuvo tinka paczta.
rnirszta minti savo pirmo myli Dievą garsei, ant trubu, bubnu, Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
lauktuve i'neina -tas pats ured mos žmonėms gyventi; joms
duodamas nusistebėjimą.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
mo ir vis ji laiko savo szirdije. eimbalu ir kitokiu instrumen mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
C20 W. Centra St., Mahanoy City Jeigu teisybe sakai tai tu teve- ninkas. Ant veido jo matoma reikėjo svarbiu pataisų, arba
MAHANOY CITY, PA.
Ant vietiniu kapiniu Pary- tu, kaip tai mums rasztas szven-

Kas Girdėt

įSENELl-S

S A U T. E

0ERAĮTARNA1TE

sznabždejo:
— Mariuk, tai nereikia va
dinti Spana’, tiktai tiesiog RoIže. Czia nereikia visiems atida-

Į

M AHA NO Y CITY, PA.

Isz Visu Szaliu

UŽKASĖ MOTERE ŽVERISZKAS
KAIMYNAS
GYVA

NUŽUDĖ SAVO GUNDYTO SUKAPOJOJ SAVO AUKA,
PO TAM UŽKASĖ
JU; LIKOS NUBAUSTA
! — Tai asz nežinojau nes mis-1
Mergina apie kuria czia no galo palingavo su galva ir lei
GIRRIOJE.
BAISEI,
PER
TAMSUS
Inau jog dvare kitokis apsieji
riu kalbėt buvo duktė kaimuo- dosi tolyn in savo kelione.
GYVENTOJUS.
Budintojas suimtas
cziaus, užauginta tikėjime ir Marijona atėjus in dvara mas negu ant kaimo.
Paszauke
ant
vakarienes.
London, Anglija., — Apie
dorybėje proseniu savo. Tuja stojo priesz vyriausia virsziMarijona
-savo
papratimu
per

ninka;
buvo
tai
senas
žmogus,
dorybių cielame .gyvenime ser
baisu atsitikima apraszineje Gorlica, Lenk. — Gaspadogėjo ir buvo gyvu paveikslu ju nuolatos susiraukęs o didele sižegnojo priesz valgi, lekajus
London’o laikrasziai, kokis at rius Adomas Ceslovski eidamas
nusiszypsojo
tycziodamasis.
ju. Da būdama kūdikiu neteko turėjo valia ,name baronienes
sitiko Afeganistkam kaimelije per girraite, pamate kaimyno
tėvu, kaipo sierata likosi pri — invede sierata tokajus Jonas — Mano mergele, — tarė Jo-I
Dilaram, netoli nuo Chakunara sunu, Jokūbą Sėkulski, 23 me
nas,
—
dabar
matau
jog
esi
kai

tu, kertant maža medeli. CesKokiam tai miestelyje Ohajuje,
imta in kliosztori Szv. Dvasios su žibancziais guzikais prie
i'kur gyventojai papratę patys
lovskis jau nuo senei turėjo ne
Badai pedes dienoje,
Zokoninkiu Sandomerija, kur surdoto, rodos tai kokis didelis muote. Pas mus tas nesidaro,
daryti suda ant prasikaltėliu ir
czia kitokį papratimai.
Visaip ten atsibuvo,
ITALIJA SZAUKIA REZER juos nubaudžia, pagal nuspren apykanta ant Jokūbo, pribėgės
apart mokslo aplaike ir drūtas virszininkas.
—
Asz
su
persižegnojimu
nie

Visokį girtavimai buvo.
VISTUS ANT TARNYSTOS. dimą “storastu”. Norints ir prie jo, pradėjo ant jo baisei
— O, tai tu, mergele, — tarė
pamatus pabažnumo.
kam
nedarau
skriaudos o vėl, Gerdami susirupeziavo už
Daejus metu, kuriuose, kaip užžiuretojas dvaro, — ateini in
Rymas, Italija.. — Valdžia Į turi sudžius, bet gyventojai ■keikt ir visaip jam iszmetinet. .
ko mane tėvai pamokino tai to
merginas,
tai sako, in svietą turi nusiduo pati laika, asz ka tik iszvariau
iszszauke visus vyrukus gimu jiems netiki nes retai kada *Daejo prie karsztu žodžiu. Cesnepamesiu.
Ir pradėjo sau taisyti cziup- sius 1917 ir 1918 metuose, ant vargingas žmogus aplaiko te'i- lovskis isztrauke Jokūbui isz
ti, Marijona, nes tokis buvo jos mergina. Hm, iszrodai da suvis
— Gal Marijona pavėlinsi
rinas,
vardas, sugryžo in savo gimti jaunutei© ir silpno sudėjimo
kariuomeniszkos tarnystes. To singysta nuo ju, jeigu’nepripi- i anku kirvi, reže jam per gal
sau visztienos szmoteli.
Biles ir peilei darbe buvo, kiu budu turės 300 tukstaneziu la kiszenius auksu. Sztai, tū va ir tas sukrito ant žemes apnes kaima. Būdama be prie kūno, tarnysta pas mano ponia
— Dėkui, invales bus to, ka Kožnas gavo kas pakliuvo.
glaudos ir užlaikymo buvo pri yra labai sunki!.. Reikia czion
nauju kareiviu ant tarnystes in las jaunas Afeganistas vardu siliejas kraujais. Negana to,
turiu.
Ir stuibos langai iszbyrejo, vieta tuju kuriu laikas jau isz- Mar Ali, pasiutiszkai insimyle- da jam uždavė penkis ypus ir
versta priimti tarnyste pas ba ir nedamiegot tankiai o jai
—
Kad
tu
valgiai
tiktai
kosukapojo jo kuna ant szmotu.
Žmones iszsižioja žiurėjo,
roniene Juodadulskiene kuri linksmai laika kada nori pra
sibaige.
jo in jauna ir patogia mergina,
szeles
o
mėsos
ne
szmoteli
nePo tam žadintojas iszkase
Sztai ir kazokai dažinojo,
turėjo dvara netoli kaimo. leist tai ne yra ant to laiko! Bi
Kala Derail, bet, jam greitai ji duobe, indejo sukapotas dalis
emei.
Su motorcikleis tuoj atsiBiedna sierata ilga priesz tai jau, mano mergele, jog ezion ne
—
Nes
sziadien
pasninkas,
—
■
RUSAI SU JAPONAIS VELA nubodo, ir po kokiam tai laikui ir užkasės nuėjo malszei namo.
baladojo,
mislino nes tarnysta pas taja ilgai iszbusi.
apleido mergina iszkeliauda- Tėvai nesulaukia sunaus, pra
SUSIPESZE ANT RUKaip meitėlius supo'kavo,
ponia buvo labai sunki o vėl — Viską darysiu kas tiktai atsake mergina.
mas
in kita dali sklypo, o Kala dėjo jesžkoti ir su pagialba paBEŽIAUS.
Marijona bijojo gaujos dvaro- bus mano galybėje, — atsake — Ana ve, tai rots davatkė In palicija nurambantavo,
'Tokio,. Japonija. — Prie ru- apsivedė su kitu vyru. Po ko licijos atrado naujai užkąsta
ku ir dvarokiu nes buvo gar mergina ir net aszaros akyse le, — paszauke szeparka juok Kozoje nakvyne už dyka
bežiaus Manculi, ant Rusiszko kiam tai laikui, sugryžo neisz- lavona. Pedsakei daejo lyg žudamasi.
turėjo,
singi isz paleistuvingo gyveni pasirodė.
tikiamasis jaunikis namo, damo. Priversta vienok vargu Lekaju jau žinoma, tasai go — Tai bent, turėsime tarp sa Daktaras visus apžiurėjo, rubežiaus, Maskolei vela įsusi- girdes kad jo mylima isztekejo dintojaus nes artimoje žudinstos surado jo kruvina skepe
priėmė tarnysta pakajavines džiai aki ant merginos užmėtė ves ir szventa mergina, — atsi Ant rytojaus .perklausymą pesze su Japonais ir lyg szi oi
už kito, prikibo prie jos vela, taite. Žadintoju tuojaus suėmė
užmuszta
11
Maskolių.
Muszis
liepė
važnyczia.
turėjo,
prie tosios nenaudėles grafie ir prakalbėjo: — nebaugink po
prikalbindamas, kad jam pasi ir uždare kalėjime.
O
Jonas
lekajus
dadave:
—
Visos apie 300 doleruku padėjo. prasidėjo kada szimtas Masko
nas tosios merginos.
nes.
lių užklupo ant Japoniszku ru- duotu ir apleistu savo vyra.
Tai tau pedes 'diena,
Paėmus tada palaiminima — O tas prie tavęs nieko ne Biedna mergaite, tokis kaimi
bežiniu sargu.
Kala kovojo drasei prieszais AMUNICIJOS KRAUTUVE
nuo vietinio prabaszcziaus, ap priguli! — paszauke užpykęs nis praskust-galvis perdirbo Jeigu suima tokios bėdos,
pagunda, ant galo prispyrė ja ISZNESZTA IN PADANGES.
leido pavakare gimtines kaima senis; nekiszk liežuvio jeigu ne ant szventos, — ir žiurėjo kaip Kaip Lietuvei girti tai kaip,
Cerbere, Francija. — Daugy
levai,
ir nusidavė nubudus per girrai- in tave tas priguli. — Kada jau velnias ant geros duszios.
SNIEGAS UŽGRIOVĖ KELIS ant pasidavimo. Negalėdama
be
langu likos iszkulta, murai
lekajus susarmatintas nuėjo Tame užskambino baroniene Kaip iszsipagirioja tai kaip KAIMUS; DAUG ŽMONIŲ paneszt iszmetinejima sanžines
te in dvara pas baroniene.
kad ja Ali teip nužemino ir ap suteszkejo ir keli žmones likos
o Marijona pasikėlė ir skubino
Pasitiko girraiteje -senyva sau, senis toliaus kalbėjo:
avinai.
SUSZALO.
gaudinėjo savo gera vyra, ant užmuszti per eksplozija kuri
■
*
*
*
kaimuote kuri prakalbėjo in — Esi duktė doru tėvu, kaip pas ponia.
Tomsk, Rusija. — Du kaimai
galo tūla naktį atėjus pas ji kilo prie Francuziszko rube
— Laba nakt, mano szvento- Isztikruju nežinau kur taip
man žmones pasako jo.
Mariuką:
Androske vals., likos visiszkai
perpjovė jam gerkle. Szeimy- žiaus. Bledes padaryta ant dau
— Sveika drūta, Mariukai — Taip, pone! Jau ju netu ji, —tarė juokdamasi gaspadibuvo,
užgriautais, per sniegą, kuris
gelio tukstaneziu doleriu.
ne.
Vienas sportelis in slaistas nuslydo nuo artimo kalno. Te na nužudyto apskundė Kala už
O-gi in kur tave Dievas nesza riu; Dievas paėmė pas save.
žudysta. Szeszi seniausi gy
— Matau kad esi nobažna — Neužmirszk apie mane po
pakliuvo,
taip vėlai?
legramai skelbia buk tik penki
ventojai, kurie pildė sudžiu už
— In palociu, — atsake mer bet mano poniai su tuom nein- teriaudama, — dadave važny
Vai tai griekas,
žmones likos iszkasti isz snie
czia.
duoti, likos suszaukti ant rodos DIKTATORIŲ
gina su szypsena bet galėjai ti'fcsi.
Tai vis- >'Aniekas.
go, nes da vis sniegas griūna
ir nutarė sekaneziai: “Akis už
pažint jog toji szypsena buvo Po tuom pasikalbėjimui per — Gerai, melsiu ošiu ir pra- Nereikejo Mikuti glamonėtis, nuo kalno.
NEVALNINKAI
aki,
gyvastis
už
gyvasti!
Ka

szysiu
del
visu
Dvasios
szven

statė Marijona paežiai baronieTiktai tvirtai sau laikytis,
lyg IPr0 verksmus.
la turi būtie užkasta gyva sza- VOKIETIJOJ IR RUSIJO
tos, — atsake linksmai Marijo Matai vaikine, kaulus tau
niai.
Buvo
tai
motere
augszta,
— Dingai, nebagele... Kaip
le savo nužudytos aukos.” Ant JE DARBININKAI BAISIAI
tiesi ir sausa kaip džiovinta sil na.
aplaižė,
MOTINA
ISZ
PAVYDUMO
tai, ar tu tarnausi pas baronie
rytojaus tasai baisus nuspren
Poni Baroniene liepe ja nuro
KENCZIA.
NUŽUDĖ SAVO DUKTERS dimas likos iszpildytas. Jau
ne? Gal juk nori ant to svieto ke o da priek tam navatno bu dyt o kada jau buvo lovoje, lie . Žandus gerai apszvaiste,
Dabar daug steni,
dę, pikta ir bjauraus budo. Už
atlikt pakula?
London, Anglija. — EuroPrzemysl, Lenk. — Kaime na motere nuvede ant kapiniu
pe
paimt
knyga
kuria
parode
ir
mėtė akia ant merginos nuo
Dirbti ir negali,
— O ka galiu daryt ir kur pa
Sandovice gyveno 40 m. naszle- prie atkasto kapo. Vienas senis piszki diktatorei turi sueziaugalvos lyg kojų, kuri drebėjo ir liepe skaityt, kalbėdama:
Priek tam baisei užmokėjai,
sidėt, — atsake Marij onele
Je, Mare Graczinskiene kuri la kirto moterei per galva su gele pe laikraszcziu redaktorius kad
— Skaitysi nuolatos, be pa
užklausė sausai:
Ir da kozoje sėdėjai.
szluostydama sau aszaras ku
liovos, norints užmigsiu, nes Mikoleli, asz tau prūnysiu, bai troszko meiles, priek tam žio szmotu nuo ko tuoj ji apmi neraszytu apie j u palaimintus
rios kaip žirniai pradėjo isz — Ar tu moki skaityt?
kaip kas skaito tai man labai Ir da už dyka pamokysiu, turėjo daug pinigu. Iszsirinko rė ir inlkrito in kapa ir greit ja sklypus kad žmones apie tai
— Moku, szviesiausia ponia.
akiu byrėt.
sau jauna berneli, kuris buvo užkasė. Valdžia apie tai dagir- nedažinotu o ju 'laikraszcziai
smagu miegot.
Szvento nerusz,
— Juk tai toji ponia tai gy — Tai gerai. — Liepe jai at Jau ziegorius rode treczia
pilnas gyvybes ir meiles, koki dus atvažiavo nes jos vyras visaip apraszineja apie gerove
Ba dantis iszmusz,
tai Igną Dembovski. Bet, po tuojaus pranesze apie tai poli sklypuose ir kaip žmones gyve
va pekla o tieji jos dvarokai tai sisėst ant kėdutės arti saves ir adyna po gaidžiu o biedna sie
Jeigu tau smelus katinas uode
gyvi peklos gyventojai, bedie padavus jai gazieta, tarė:
kokiam
Itai laikui nubodo Ig cijos perdetiniui, o norints in na smagei.
rata da vis skaitė. Jau ir praga nukerta,
—
Skaityk,
mergei!
viai ! O ir marszelka dvaro, kai
szvito, tada iszejo isz miegkam- O gudram gaidžiui sparnus nui naszele, ir prikibo prie jos puse valandos atkasė moteres Bet žinunai “Industrial News
Marijona
perskaitė
kėlės
ei
po vyriauses isz tarnu ne yra
dukreles, 16 metu Jevutes, ku kapa, bet jauna motere buvo Review” surinko daug svarbiu
bario baronienes ir kaip negy
pakerta.
geresnis už juos visus. O ar tu lutes greitai ir suprantamai. va puolė ant savo loveles. Vos
ri teipgi ji karsztai pamylėjo. negyva. Visi “senei” likos žinių apie tai kaip isztikruju
gerai apie tai pamisimai, mano
Motina dasiprato kas atsitiko nusprensti ant pakorimo.
žmones gyvena Vokietijoj ir
* * *
— Tai gerai, gerai, baisa tu permiegojo dvi adynas .kad
kūdikėli ?
Italijoj ir pagal tuju žinunu
ir užvirė josios užvydi szirri smagu, galėsiu prie tavo sztai baroniene užskambino ir
Szenadorio mieste,
dis,
iszvarydama
laukan
savo
rapartus
tai pasirodė kad Ru
O tu mano sviete,
— Taip, ant nelaimes, mano skaitymo gerai miegot. Eikie, turėjo paszokt isz to sunkaus
sijoj darbininkas uždirba ant
dukrele, o bernužėliui paliepė
Terese! Bet ka galėjau pra padekie savo daigtus pakajely- miego. Baroniene mėgo labai
Yra pusėtinai Lietuviu,
sanvaites po 11 doleriu, Vokie
nesztis
po
velniu,
norints
jai
dėt?.. neturiu tėvu, neturiu je paskirtam del tavęs kuri už visokias auguoles priesz saules Priek tam ir visokiu kainu.
PADOVANOJO GRABA
tijoj po 12 doleriu o Amerikoj
gana szirdis skaudėjo, kad tu
nieko, ne tosios nelabos chole žiuretojas tau parodys o po va- tekėjimą rinkt tai turėjo su ja
Ten yra senyvu jaunikiu,
PATS JAME LIKOS
nuo
23 lyg 32 doleriu ant san
ri skirtis su savo mylimu. In
nusiduot in soda rankiot viso
Pasigerusiu užtikiu,
ros... ir pradėjo garsiai verk karieniai ateikie pas mane.
PALAIDOTAS.
vaites. Rusisjoj mažiausia dar
kėlės dienas po tam Jevute pa
Kaip tiktai Marijona pasiro kias auguoles ir da nesziot kudti.
Tieji kiek uždirba,
— Juk teisybe, — tarė senu dė del tarnu, visi sužiuro kaip lota kalaite kad in rasa nesuTai ant guzutes pradirba, sinaudodama isz motinos ne Vasilkovo, Lenk., — Laike bininkas aplaike $3.60 ant san
buvimo namie insigavo in vestuvių Adomo Daleckio, ka vaites o Vokietijoj $4.25. Ame
Tai jau žinoma su tais,
ke susigraudinus. O gal tai tik ant meszkos ir klausinėjo kož- szlaptu. Su'gryžus in pakajus,
sėsdavo baroniene prie fortapi- Bet didesnis vargas su kitais, kambarį, pasiėmė isz motinos da svodbininkai gere už svei rikoj mažiausia aplaiko patai žmonių liežuviai taja ponia nas apie szi ir ta.
kuparo 2,000 zlotu ir iszbego kata jaunavedžiu, kas tokis pa- szialpos nuo valdžios po $4.85
Jonas, lekajus, kuris pirmu jono o Marijona stodavo isz už Yra ten sztamas ka lupas
■taip apkalbėjo?.. Juk tai ji,
su Ignu. Motina sugryžus na temino prie lango juoda graba. ant sanvaites.
brazduoja,
kaip girdėt, neatsilankineja tinis Marijona inleido pas da- pakalio ir galva szukavo per
mo ir neradus pinigu, tuojaus Visi iszejo laukan persitikrint Tai da ne viskas. Amerikoje
niekad in bažnyczia, nepasnin žiuretoja dvaro, padavė jai kė pora adynu. Po grajui ir szuka- Mandry bes pilni o karuko
neprilioduoja, dasiprato keno tai darbelis ir kas jame galėjo būtie, bet vie darbininkas gali pirkti daug
kauja o biednam niekad neduo dė atsisėst o pats sėdo ant pla- vimui liepdavo pakinky! arkli
pradėjo vytis paskui pabėgė toje lavono, rado jame laiszke- daugiau už savo pinigus ne
czios kėdės ir kaip povas iszsi- in karieta ir ponia iszvažiuodaVos kojas pavelka,
da.
lius. Prie kaimo Dvaruszki, li, ailt kurio buvo paraszyta: kaip darbininkas Vokietijoj ar
— Ach Dieve! — Tai nuo ko pletojas laike rankoje kokia tai vo, paliepdama Marijonai tai Kas vakaras in urvas
Rusijoj. Pasirodo kad tuose
pasivijo Graczinskiene savo
knyga, kaip rodos kokis įkuni- syt visokius mezginius. Pasili
nusivelka,
iu Terese girdėjai?
‘
1
Tegul
jaunikis
jame
atsigula
sklypuose darbininkai yra tik
dukrele drauge su Ignu, pa
kus Marijona kelis kartus vos
— Nuo visu žmonių. Nuo su- gaiksztis.
Pasmelia kaip sliekai,
ir
užmiega
ant
amžių,
—
tai
ma

ri nevalninkai. Rusijoj ir Vo
ėmė
akmeni
nuo
kelio
su
kugryžimo savo, baroniene jau net Sodauninkas kazyriavo su galėjo nuo miego susilaikyt. įli O biedni jus nebagai vaikai,
no
dovana
del
jo,
nes
jisai
pa

kietijoj reikia mokėti po dole
dvi kukarkas permaine o tu jau važnyczia o szeparka pasipu- ejo Jonas lekajus ir atsisėdės Vos kelis žodžius Angliszkai riuom reže kelis kartus dukre
vogė
nuo
manes
mano
myli

ri
už švara mėsos o Amerikoje
lei
per
galva,
užmuszdama
ja
moka,
busi ketvirta pakajavine ir da tus kaip povas, su iszilkine szle- tarė nevos prieteliszkai.
ma!
”
Jaunavedis
dasiprato
35 centus. Svaras kavos Rusi
be, pasakojo apie koki tai ba — Na ka, pana Marijona, ar
Na ir taip augsztai szoka, ant vietos, po tam mėtėsi kaip
neiszejo metas.
kas
jam
toki
szposa
iszkirto,
joj kasztuoja $12 6 Vokietijoj
— Asz pasirūpinsiu, mocziu- liuką koki mate ir koki ten esi užganadinta isz savo tąr- O gal kad neturėtu verszio pasiutusi 'kate ant savo myli
mo, užduodama ir jam kelis nes buvo tai Vaitiekus Pokry- $129 o pas mus 23 centus. Ru
nystos?
te mano, poniai intikt ir tiek žmones radosi.
smegenų,
va, kuris teipgi radosi ant ves sijoj tuzinas kiausziniu kasz
busiu kantri jog neduosiu prie Marijona nieko nesuprato isz Mergina giliai atsiduso bet Tai nesiskirtu nuo Lietuviu. ypus per galva. Ignui pasise
kė iszsitraukti peili kuri in- tuvių o kada gerai ji nugirdė, tuoja $1.26, Vokietijoj 72 cen
žasties kad ant manės turėtu tu pasakų o ir nebuvo pripra nieko neatsake nes meluot ne
smeige naszlelei in szona, nu-, indejo in ta jpati gra'ba ir nuve tai o Amerikoj 44 centai. Ir
tus prie dvariniu apsiejimu, norėjo.
piktumą.
ANT PARDAVIMO.
durdamas ja ant smerk Ignas žė namo. Kada Pokryvas pabu szimtai kitokiu dalyku kasz
——TOLIAUS BUS-----— Tegul tau Dievas padeda. iszsieme savo mezginelius ir
Namas po Nr. 533 W. Maha- pasiėmęs pinigus kuriuos mer do isz miego, net nutirpo, kada tuoja baisei brangei kur valdo
Taip kalbėdamos iszejo abid pradėjo megst.
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- gina turėjo prie saves, iszdume pamate kur guli ir teip persi diktatoriai kurie skelbia svie
vi isz girrios nuo kur jau buvo Kokia tai jauna mergina pri
—Teip tai pasi gando, kad in kėlės dienas mi tui kad czionais Amerikoj dar
jaus prie Lietuviszkos bažny nežine kur.
matyt palocius. Marijona atsi stūmė antra žvakia Marijonai.
baigė meilingas aktas dvieju re nuo szirdies ligos ir tam pa bininkas yra baisei spaudžia
Skaitykite “Saule” čios. Parsiduoda pigiai.
sveikino su savo drauge kuri — Dėkui tau, pana Rože!
ežiam grabe likos palaidotas. mas.
Kręįpkįtįes in ‘ ‘ Saules ’ ’ ofisą. szir.džiu; motinos ir dukters.
įla ilgai ant jos žiūrėj0!
ant Jonas pakelę galva ir pa-

■81 LAIVORIAI ŽUVO NUS! KENDUSIAM SUBMARINE.
Tokio, Japonija. — Japoniszka valdžia tik dabar pranesze
kad 'nuskendusiam submarine,
■ 2 d. Februariaus, kuris susidu! re su kitu laivu, žuvo net 81
i laiveliai o tik szeszi likos iszgialbeti. Viso žuvo 72 laivoriai
ii' 9 aficieriai.
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Jauna Karalaite Atlanko Kitus Vaikus
r ■

; ■ Karalaite Juzefina Charlotte, 11 metu, 'dukrele Belgijos
karaliaus, ana diena atlankė vaiku prieglauda Brukselloje,
Belgijoj ir buvo szirdingai pasveikinta per vaikus toje prieglaudoje.

Mažas Szuniukas Traukia Didele Sunkenybe

Taip, yra tai didele sunkenybe del taip mažo szunyczio
Utinis priguli -prie M. J. Seele, isz Wonalancet, N. H., bet stenigfeįi jis patraukti ant rogucziu szita mergaite.

Pasveikinimas Žymios Aktorkos Per Drauges
a-

-

-'Kada Aimee Semple McPherson sugryžo in Hollywood, liko^-pasveikinta per savo daugeli draugiu Los Angeles, Califariija. Aimee kuvo iszkeliavus kelis menesius in tropikalisztkas-.szalis-kur pasilsėjo užtektinai ir dabar sugryžo vela prie
savo užsiėmimo.
* -» V
v

■ .Naujas ir Retas Žvėrelis “Jeep”

f
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Montvidu. Motiejūnas buvo jau Brigadierius General
pagyvenęs žmogus o MontviIsz Porto Rico
das jaunas, gražus, vyrukas.
Kai Montvidas iszejo kari
nes prievoles atlikti, tai Motie
— Petnyczioje pripuola 40j
jūniene szveneziu proga siuniiįKankytiniu kurie padėjo savo
'nėjo jam dovanas, rašzinejo
'gyvastis del Krikszczionybes.
jlaiszkus o kai Montvidas su— Nedėlios nakti kilo ne
I g ryžo, tai j u meile dar labiau
paprastas szturmas su lietum,
1 suliepsnojo. Motiejūniene noledais, žaibais ir perkūnija.
įrejo už Montvido teketi bet ne
Matyt kad jau pavasaris po
įgalėjo su vyru persiskirti, neszenu.
Įbuvo kur ir kaip ji palikti. Tai
— Szia sanvaite, pradedant
'jie nutarė Motiejūną nugalaby
nuo 6-tos dienos, po visa Ameti. Motiejūniene isz savo gimilika apvaiksztinejama Amerijiiiu nupirko revolveri ir indave
konizmo Sanvaite ant- atmin-'
ji Montvidui kad nuszautu jos
ties kad gyvename laisvam j
vyra. Montvidas taip ir pada
sklype o ne po jungu diktato
re: Motiejūnas iszvažiavo pas
rių ir karalių kaip tai Europo
kaimyną kažkokios medžiagos Pirmutinis kareivis gimęs
je sziadien darosi. Mes czionais
parsivežti o Montvidas patyko Porto Rike, isz Amerikoniszku.
turime laisve jeigu tik pildysi
jo krūmuose ir nuszove. Nu- tėvu, kuris likos paženklintas
me tiesas todėl bukime dėkin
szauta Motiejūną Montvidas Brigadieru-Generolu. Jisai yra
gais kad gyvename po žvaigž
Luis Paul Esteves, iszkeltas
krūmuose paslėpė.
dėta vėliava kuri užtikrina lais
Nakti tuo keliu važiavo ūki ant tojo dinsito per prezidentą
va gyvenimą kožnam žmogui.
ninkas
Szumskis ir pasibaidė Roosevelta. Yra tai augszcziauNaujas iszrinktas Popiežius meldžiasi Vatikane su kita’s
Iszpletokite vėliavas ant atmin
jo arklys. Paskui Szumskis su ses dinstas ant tosios salos..
Kardinolais, kad Dievas jiems padėtu rinkimuose.
ties tosios laisves.
kaimynu Kukauskiu tyre ta
— Pottsvilles sude likos
de padaryt baisu dalyka — Va vieta, nuo ko jo arklys pasibai vis perejo per szirdi ir kepenis
dė ir rado Motiejūno lavona. ir Tunikaitis krito ant vietos
iszklausyta net 150 aplikantu
siliauskiene nužudyti.
ant ukesiszku popieru. Žmones
Savo nelemta nutarimą Va Tuojau buvo praneszta Pa- nužudytas. Szita biauri žmog
kruojaus policijai kuri greit ir žudyste isz musu “tautiszkos”
suprato kad be ukesiszku po
siliauskas ir in vy kdė.
pieru Amerikoj sunku gyventi BJAURIOS MEILES
Vasiliauskiene užlipo ant1 surado kaltinnkus. Tardomi valdžios ranku atsitiko Vlado
ir niekas nesirūpina aiteiveis ir
viszku linu plakti. Paskui ja Montvidas su Motiejūniene Palczinsko lauke, apie 300 metru nuo Szeszupes. Tautininku
suriku aplaikyti darbus arba SUSINESZE SU KITA, NU- užlipo ir jos vyras Vasiliaus- kaliais prisipažino.
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Montvi“
Lietuvos Aidas,” ir Ūkininko
paszialpos nuo valdžios.
------- I jis ąžuoliniu innagiu smoge in da nubaudė visaamžiu kalėti o Patarėjas” aprasze szita inVy— Panedelio ryta Szv. Juo PADEGE NAMA IR KONE ga!lva ir keliais smagiais ja už- Motiejūniene 15 metu sunkiųjų, ki labai melagingai. Žmones
zapo bažnyczioje atsibuvo gai
SUDEGINO SUNU.
Garbu kalėjimo.
sziuo invykiu labai sujaudinti
musze.
lės pamaldos už duszias tėvo
ir pasipiktinę valdžios bernu
Paskui, žinoma, Vasiliauskas
Abraczinsko, Grinevicziu ir Panasziai atsitiko ir Juknai- bandė paslėpti to nusikaltimo KLEBONUI MISZKAS;
darbais.
Zinsku szeimynas. Ponios Ma cziu kaime.
ŪKININKAMS NIEKAS!
ANT PARDAVIMO ARBA
Lietuvos laikraszcziai pra- pėdsakus — savo gyvenamąjį
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iszejo
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nesenei ir likos palaidotas Ma- nesza apie dvi žiaurias žmog
laukus.
Kaimynai,
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miszko
medžiagos
var

hanojuj kaipo ir jos vyras. Pa žudystes kurios buvo papildy
ganezia Vasiliausku grinezia, žytines. In jas privažiavo apie
Namas ant dvieju familiju,
maldose dalyvavo daugelis pa tos del meiles.
su
sztoru ir buezerne, geroj vie
Sztai, dzūkais Juozas Vasi subėgo ir pradėjo gesinti. Grin- tūkstantis žmonių, norėdami
žystamu ir giminiu.
liauskas isz Korliszkiu kaimo, czioje ramiai sau miegojo dvie nusipirkti nors po viena rasta. toj, mieste Tamaqua, Pa. Gali
— Jonas Paserpskis, agen Daugu vals., 38 metu amžiaus ju metu amžiaus Vasiliausku Kadangi girininkijoj visai nė ma pigiai pirkti todėl pasisku
tas duonos del Freihofers'duon- mažažemis ūkininkas, priesz sūnūs, kuri kaimynai isz degan- ra jokios sales, tai visi turėjo binkite. Atsiszaukite po No.
būti lauke; sniege. Bet iszlau- 640 Penn St., Tamaqua, Pa.
keptuves, daug sveikesnis po kelerius metus buvo vedes, ne czios grinezios isznesze.
operacijai ant pendesaitis Ge blogai sugyveno su žmona, su Sudegus luboms, nukrito ap kus iki 3 valandai eigulis praro Samaritono ligonbuteje silaukė trejata vaiku.
degęs ir Vasiliauskienės lavo nesze, kad neliko nei vienos
vienetos. Viską paemes kle
Pottsvilleje. Randasi jis po Netoliese gyveno Maryte Szi nas.
priežiūra gerai žinomo specia lanskaite, 34 metu amžiaus Apie Vasiliausko santykius bonas. Visi nusiminė ir gerolisto, daktaro Burke (Lukszai- merginą, kuri Vasiliauska ir su Szilanskaite aplinkiniai . kai suszale turėjo grįžti namo,
czio), isz Pottsvilles.
pradėjo isz kelio vesti. Pradžioj žmones žinojo todėl policijai ' nors daugeliui yra ir labai rei
Vasiliauskas su Szilanskaite nesunku tebuvo iszaiszkinti kalinga miszko medžiaga, nes
be medžiu ūkininkai negali už
SHENANDOAH. PA. tik draugavo, flirtavo o, laikui Vasiliauskienės mirties ir gais baigti statyti namu. O ju nėra
federal Reserve System
bėgant draugavimas taip su ro priežasti.
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IR
— Juozas Verbickas, 26 me rimtėjo kad Vasiliauskas dau Apygardos teismas Vasiliau
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miszkai
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tu, isz Turkey Run, gydosi Ash giau žiurėjo savo meilužes ne ska nubaudė kalėti visa amžių
| Federal Deposit Insurance
lando ligonbuteje ant sulaužy gu žmonos ir szeimos. Jie tarėsi o Szilanskate 8 metais šankių
PALICIANTAS
NUSZOVE
Corporation
tos kojos kuria jam sulaužė susituokti bet Vasiliauskui jų darini kalėjimo. Nepatenkin
I
1
NEKALTA
JAUNUOLI.
puolantis anglis laike darbo skersai kelio stovėjo jo tikra ti apygardos teismo sprendimu
j
1
žmona. Pagaliau Szilanskaitei jie padavė apeliacijas bet Rū Szakiu apskr., netoli nuo j Union National Brink
East Bear Ridge kasyklose.
Slavikų kaimo;, gryžo isz Vo
ir “beda” atsitiko, ji rengėsi mai ju apeliacijas atmetė.
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.
Scranton, Pa.
Praeita Pa but motina. Del to ji Vasiliaus Toks pat invykis 'buvo ir ki kietijos puses Kazys Tunikai
| MAHABOY CITY, PA.
;
nedelio ryta persiskyrė su sziuo ką dar labiau ome spausti ir tame Lietuvos kraszte, Lygu tis, 19 metu amžiaus jaunuolis
svietu gerai žinomas czionaiti- reikalauti, kad jis vestu ja.
mu vals., Juknaicziu km. Sziau- isz Auksztosios kaimo, Kidulių
nis gyventojas, Szimanas Ju Nieko kita geresnio nesugal liu ap. Czia ūkininko Motiejū valscz. Pamate ji pasienio pa- C. F. RĖKLAITIS
lias, 678 Bundy uly., sirgdamas vodami, Vasiliauskas su savo no žmona Emilija susidrauga liciantas Jurgis Grajauskas ir Mahanojaua lextikimiausit Graboriua
ilga laika. Velionis paėjo isz meiluže 'Szilanskaite nuspren- vo su kaimynu bernu, Jonu nieko nelaukdamas szove. Szu- :: Gabiausiai Balcamuotojaa n
Geriausia Ambulance
Lietuvos, Raudoniu kaimo,
patarnavimas s z i o j
Butrimonių sodžiaus, pergy
apelinkeje.
Bile ko
Francuzai Pasirengineja Ant Kares
kiam laike; diena ar
vendamas czionais 38 metus.
nakti. Visada turi pil
Paliko dideliam nuliudime pana pasirinkimą metaczia Valerija, sunu Joną ir seliszku ir kieto medžio
Grabu.
Laidoja nu
kanezias dukteres: Helena
mirėlius pagal naujau
Starikevicziene,
Stanislova,
sia mada ir mokslą.
Adele, Antanina ir anūkėlė He
Turiu pagialbininka
lena Stankevicziute. Laidotu
moterems. Prieinamos
prekes.
ves atsibuvo su bažnytinėms
OU OFISAli
apeigomis Szv. Juozapo abžnyMAHANOY C1TY:816 W. Sprue. Sfe
czioje. Kunigas monsignorius
Bell Telefonas 149
f
AMAQUA,
PA., 43» Wiliinf
J. V. Miliauskas laike pamal
u.il
Anas SMS-J
das už velioni. Graborius Klimailtis užsiėmė laidotuvėms.
Velionis buvo senas skaityto
Skaitykite “Saule”
jas “Saules”.

ŽiniosVietines!

PAJESZKOJIMAS.
Pajeszkau savo giminiu Pe
tra Slevena, isz Detnicku kai
mo, teiposgi ir Kostanta Hutskeviezia, abudu gyvena czio
nais Amerike. Asz po tėvais
Mare Kutanskiute, praszau ju
'dŠiitas žvėrelis vadinasi “Jeep”, kuris buvo rodomas ana atsiszaukti ant adreso:
diena New Yorke per locnininke Mrs. Eugenia. Sharrock ir yra.
Mrs. Mary Busyliene,
Vienatinis tokis žvėrelis Amerike.
Box 5
Gilberton, Pa. [2-t.]

12 ISTORIJOS UŽ 25c

Tunisia, At rike, butu gardus szmotehs žemes del Italijos o jeigu ji užgriebtu tai Francuzams ir Anglikams butu uždaryta Mediterraniszkos Marios. Todėl Francija, suprasdama1
tikslą Italu, pradėjo Tunise statyti dru'tus požeminius fortus del apsigynimo laike užklupimo. Dabar Francija in tennis nusiuntė 35,000 kareiviu. Libijos aplinkinėje turi 60,000 karei
viu. Ant deszines puses stovi Atrikoniszkas kareivis kokius Francija valdo tose aplinkinėse
ir kurie yra padonais Francijos.

'leda rykis skirtumo terp vaiku
miliekia visus ligai.
Velniszka*
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites
o rado paezia. Stebuklinga kuczia.
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio
vienturte duktere. Nelabas vyras.
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeriuot. Pikta
Onuka.
PREKE 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITY, PA,

