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Isz Amerikos
MOTINA LAIKE SAVO KŪ
DIKI DEŽEJE.

Flemington, Ill. — Kada szetrifas su savo pagialbininkais
nusidavė ant farmukes Magda
lenos Cichockienes, isztyrinet
apie bjauru pasielgimą su jos
vienuolikos metu dukrele, rado
taja mažiulele uždaryta dide
lėje dežeje kaip koki gyvuli, be
jokios prieglaudos. Mergaite
yra taip nuvargus kad iszrodo
kaip szeszelis ir sveria tik asztuoniolika svaru.
Draugavę vaiku isztyrinejo
buk motina norėjo numaryt
mergaite 'kad galėtu aplaikyt
jos posmertine. Toji nelaba mo
tina turi da tris vaikus kurie
likos atimti per drauguve kad
ir su jais panasziai nepasielginetu. Badai toji nelaba motina
davinėjo vaikams tiktai po vie
na szmoteli duonos ant dienos
ir stiklą vandens.
SUDŽIA PANIEKINO KUDIKISZKA MEILE.

Chicago. — “Ar kudikiszka
meile yra pasekminga?” Ant
tojo klausymo sudžia Dickson
atsake sekancziai: “Kas daro
ma staigai, tai paima velnei.”
Priesz t a ji sudžia stojo jau
na porele kurie geide persisky
rimo; apsivedė jie kada vaiki
nas turėjo 19 metu o jo prisiegele 17 metu ir jau susilaukė
kūdiki. Dabar toji porele turi
22. ir 19 metu ir ne yra užganadinti vienas isz kito. Sudžia
iszkirto jiems gera pamokslą,
sakydamas kad abudu yra
kvailei ir butu geriau padare
kad butu prisirisze akmeni prie
kaklo ir butu pasiskandinę ne
kaip apsivesti būdami taip jau
ni.
Vyras užmetinėjo savo moterėi kad ji draugauja už daug su
tulu biznierių kuris turi paczia
ir kelis vaikus. Sudžia liepe po.relei susitaikyt o moterėlei pa
liepė atsikratyt nuo biznie
riaus ir gyventi sutikime su vy
ru. Sziadien panasziu porelių
randasi po visas dalis Ameri
kos, beveik kožnarn mieste.
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ISZ DŽIAUGSMO STAIGAI
PASVEIKO.

Atlantic City, N. J. — Didele
szeimyna Fedelo DiParsio ir jo
pacziules Carmelos negalėjo
sutikti ant jo mažos farmukes
Mays Landing, taip tai pasi
skundė savo užmetinejime vy
ras kuris geidžia persiskyrimo
nuo savo pacziules.
Fedelo buvo naszliu su 17
vaikais, apsipacziuodamas su
naszlele 1928 mete kuri turėjo
11 vaiku. Po szliubui keturi isz
jos vaiku gyveno su motina ir
keturi su tėvu. Szeszi menesei
adgal motere pasiėmė savo vai
kus ir iszvažiavo in Filadelfija
isz kur buvo pribuvus. Vaikai
nesutiko ir nuolatos kele revo
liucija.

bet ne ligoributeje, tikai sūdo.
Atvažiavo Mendolasas in sū
dą vaikszcziodamas ant kriu
kiu, kad liudyt laike teismo,
koki užvede prieszais automo
bilistą, kuris jam neves iszlauže koja ir pasiliko kolieka ant
viso gyvasezio. Mendolasas
skunde locnininka automobiliaus ant deszimts tukstaneziu
doleriu, bet advokatai susitai
kė ant dvieju tukstaneziu dole
riu atlyginimo.- Mendolasas
teip isz to nudžiugo, kad pra
dėjo eiti isz sūdo be pagialbos
kriukiu. Sudas dasiprato, kad
tai apgavysta ir vietoje pinigui
jisai aplaike du metus in kalė
jimą.

“APMONIJO” SENA
KVAILI BET IR PATI
NETURĖJO PROTO.

Riegelsville, Ky. — Mrs. Lau
ra Yarnell, 80 metu, nuotaka
trijų menesiu, apskundė savo
vyra, Millward, 83 metu, ant
persiskyrimo. Sztai priežastis
persiskyrimo tosios poreles,
kaip motere apsakė sudžiui:
“Mano vyras buvo labai piktas
ir mane kaišei paniekinėjo o
ant galo iszvare isz stubos.”
Bet ir vyras padavė savo priežasti del ko negali gyventi su
tikime: “ Toji boba mane “apmonijo” ir tik dabar man akys
atsidarė ir suprantu ka pada
riau. ’ ’
Trys menesei adgal, kada
tieji seni kvailei nuėjo iszsiimti
laisnus ant apsivedimo o jiems
rasztininkas iszaiszkinejo, kad
yra per seni apsivesti tai vyras
jam atsake jogtneile nežino jo
kios perszkados kas tai senat
ve o motere pasakė: “meile
niekados nepasensta.” — O
dabar kas isz tos meiles iszejo?

William ’as Steens isz Salem,
Ohio, raszo szi atsitikima: Sep
tyni metai adgal buvau inžin
ierium plieno dirbtuvėje East
Chicago. Dirbome ir tirinejome apie iszradima naujo budo
plieną. Dirbtuvėje dirbo kai
po panaktiniu arba sargu nigeris. Ta nakti buvo vešu ir nigeris geisdamas suszilti, atsi
gulė in viena pecziu, kuriame
da pasiliko szilumos ta diena.
Gal jisai ne karta teip darė,
bet szi karta vargszas užmigo
ir jo nesirado kada mes atėjo
me in darba ant rytojaus. Už
degėme pecziu ir isžkepeme ta
nelaiminga nigeri gyvu. Kada
atidarėme dureles, radome ji
gulinti su rankomis ant jo vei
do, rodos apsisaugodamas nuo
karszczio. Nebuvo tai musu
kalte, bet jautėmės gana kal
tais, kad daveme iszkept žmogil.

VISAS MIESTELIS PERIM
TAS BAIME NEPAPRASTU
PASIRODYMU.

Boalsburg, Pa. —■ Anglinėje
szopoje kuri randasi prie
Pennsylvania os geležkelio, pa
sirodinėja dvasia kuri padare
nemažai baimes del tenaitiniu
KVAILOS BAŽNYTINES gyventoju. Tūlas reporteris
TIESOS; AR GI KRISTUS laikraszczio dagirdes apie tai,
TAIP MOKINO?
norėdamas isztyrinet taja slap
Fisher, Miss — Isz priežas tybe, pasislėpė szopoje o aplin
ties užvedimo nauju tiesu nau kui sustojo apie szimtas žmo
joj parapijoj “Nazaretonu nių, dažinoti kas atsitiks. Ka
Bažnyczios,” parūpi jonai isz- da vidunaktyje užszvilpe szvilsiskirste ir parapija pakriko. pine, visi nusztilo. Tame davė
, Hagai tosios bažnyczios tiesas si girdėt verksmas ir pasirodė
tai parapijonai turėjo iszpildyt milžiniszka balta kate kuri
pradėjo augti ir ant galo persi
sekanczias tiesas:
Parapijonams uždrausta lan mainė ant žmogiszko pavidalo.
kytis in krutamuju paveikslu Nekurtos mot eres net apalpo
teatrelius, eiti ant cirkuso ar isz baimes bet dvasia pastovė
feru, rūkyti tabaka, naudoti jus malszei kėlės minutas, iszsvaiginanczius gerymus ir už tiese rankas, sudejavo ir isznydrausta prigulėti prie jokiu ko visiems isz akiu.
slaptingu drauguviu. Taipgi Senesni gyventojai pasakoja
uždrausta parapijonams ne- buk apie penkiolika metu ad
szio'ti visokius auksinius pa- gal likos ant tosios vietos nu
puoszus, lankytis ant bile ko žudytas Italijonas kuris ėjo
kiu pasilinksminimu ir vietoje isz darbo ir likos užkluptas per
nektaizes turi užsiriszti sau ant pleszikus kurie ji nužudė ir
kaklo czeveryku szniurelius.— apiplesze. Nekurie mena buk
Ar-gi nėbutu geriau kad užsi- dvasia nori pasakyt kas ji nu
risztu sau virves ant kaklu?. žudė.

NUSZOVE VAGI KURIS PA
SIRODĖ KAD TAI BUVO
JO TĖVAS.

Gary, Ind. — Norris Sher
man, nuo 'kokio tai laiko netek
davo visokiu dalyku isz jo garadžiaus o norėdamas vagi su
imti, persėdėjo visa nakti lauk
damas naktinio sveczio. Szvintant paregėjo vagi iszeinant isz
garadžiaus in kuri szove isz ka
rabino ir padėjo vagi .ant vie
tos, Kada Norris nuėjo pažiū
rėt kas tai 'do pauksztis, baisiai
persigando nes vagije pažino
savo locna tęva. Palicija sunu
paliųosavo nuo bausmes nes tai
padare isz netycziu nesitikėda
mas kad tai jo tėvas buvo tuom
vagiu.

Wm.D. and Victor L. Bocikowski, Publisher,
F. ff.Bocikowski, editor.

Anglijos Karalius Jurgis su Karaliene
Elzbieta, Pribuvo isz Anglijos
New York, N. Y.,—Daininin
Seredoj. Aplankys Kanada
kas Mendola liko staigai “iszgydytas” ant “viso gyvasezio’
ir Suvienytus Valstijas.

NEGALĖJO SUTIKTI SZIRPULINGAS
ISZ PRIEŽASTIES DIDE IR NEPAPRASTAS
LES SZEIMYNOS.
ATSITIKIMAS
ISZKEPE JI GYVU ANT
SMERT.

W)

DU BILIJONAI ŽMONIŲ
ANT SVIETO.

Washington, D. C.,— Pagal
naujausia apskaitima, kiek
randasi žmonių ant svieto, tai
skaitlis rodo, kad ant viso svie
to randasi apie 2,100,000.000
žmonių. Septynioliktam szimtmetyje buvo tik 450 milijonai,
bet po tam gyventojai pradėjo
pasidauginet. Po 2100 metui
gal pasidaugins ant 2,465,500,000 po tam pradės susimaži net
isz priežasties gimimo kontro
les.

PABĖGO ISZ NAMU KAD
UBAGAUTI.

Allentown, Pa. — Dvylikos
metu Elzbietele Lasota likos
aresztavota czionais už ubagavima ant ulycziu, norints turė
jo gana gera gyvenimą pas tė
vus. Kada ja palicija nuveže
namo in Hillside, isz kur mer
gaite pabėgo, tėvas sake kad
sunku mergaite sulaikyt namie
nes ji turi papratima tankei pa
bėgti isz namu ir ubagaut ki
tuose miestuose kad už aplaikytus pinigus galėtu pirkti sau
saldumynu ir visokiu nieknie
kiu.
Mergaite likos atiduota in
pataisos narna del nepaklusniu
vaiku.
DAUGIAU VAISKO NUSIUNSTA IN KENTUCKY.

Harlan, Ky. —■ Gubernato
rius iszsiunte in czionais da 400
kareiviu ant darymo paredko
tarp straikuojaneziu anglekasiu nes tikisi praliejimo kraujo.
Unijos pirmininkas Lewis sako
kad unija turi daugiau 'kaip du
milijonus doleriu kuriuos su
naudos ant suszelpimo straikieriu jeigu tas butu reikalin
ga kovoti su operatoreis.

NAUJAS KARISZKAS SA
LONAS TRUKO, 8 ISZSIGIALBEJO.

*—
Quebeck, Kanada.
—Angliszkas kara
lius su karaliene pir
ma karta istorijoj
atplaukė in czionais
Seredoje atlankyti
Kanada. Priėmimas
buvo tikrai iszkilmingas. Tukstanczei
žmonių pasveikino'
karaiiszka pora. Po
kokiam laikui pasisveeziavimo karaliszka pora atlankys Suv
Valstijas ir preziden
tą Roosevelta ir gal
atlankys
Svietine
Iszkilme New Yorke.

Isz Visu Szaliu

Rymas, Italija.,—■ Kuopa su

New York. — Kada kariszki
lekiotojai iszbaidinejo nauja
karisz'ka balona Lakehurst sto
tyje, staigai užkliuvo ant me
džio ir batonas truko. Asztuoni
lekiotojai vos iszsigialbejo nuo
baisios mirties. Viskas buvo
kuogeriausia ir iszbandymas
buvo pasekmingas bet kada AR SURAS BRANGES PER
nusileidinejo, nelaime atsitiko LAS CIESORIENES ELZ
BIETOS ANT SALOS
netikėtinai.
KORFU?

NIEKO NEGIRDĖT APIE Bukareštas, Rumunija., —
SZVEDISZKA LEKIOTOJA. Ozionaitinei laikraszcziai ap-

New York. — Charles Backman, 27 metu, Szvediszkas te
kintojas kuris iszleke isz czio
nais Utarninko ryta, lėkdamas
in Stokholmą, Szvedija per Atlantiko mares. Lyg sziam raszymui nieko negirdėt apie ji
ar perleke pasekmingai ma
res ar kur dingo. Iszleke jis su
eroplanu turintis 90 arkliu pajiegu ir neturėjo su savim reidio.

PAVOGĖ PASZPORTUS, PI
NIGUS IR PACZIA SAVO
KELIONES DRAUGO.

MIESTAS KURIS LAIDOJE
sidedanti isz deszimts Žydu,
GYVENTOJUS UŽ DYKA.

Paryžius, Francija., — Isz
prieszasties, kad graborei pra
dėjo lupti baisiai nuo 'gyvento
ju už palaidojima mirusiu, to
dėl miestelis Seyne-sur-Mer,
netoli Tulono, nutarė laidoti
visus mirusius gyventojus už
dyka, isz miesto iždo. Savo atsiszaukime burmistras miesto
apgarsino įsekancziai: “Visi
mirusieji yra lygus a'kyveizdoj
Dievo ir mirties. Visi bus lai
doti lygiai, be jokiu papuoszu
ir dideliu nereikalingu ceremo
nijų, ar tai ubagai ar turezei.
Visi moka padotkus būdami
gyvi o nors karta už juos už
mokės miestas už laidotuves. ’ ’
Gyventojai ant to visi sutiko
noringai.

raszineja buk tūli jeszkotojai
senoviszku užlieku pradėjo
jeszkoti labai brangiu perlu,
kurie kitados prigulėjo prie
Austrijokiszkos ciesorienes Elz
bietos. Kaip žinoma, ciesoriene tankei atsilankydavo ant
tosios salos, apsigyvendama
puikiam palociuje, bet dabar
tasai palocius likos permainy
tas ant puikaus muzejaus kur
badai ciesoriene paslėpė savo
puikes pertas kurie yra verti
deszimts milijonu aukse. Elz
bieta
perlas kaipo do
Kas Dedasi Kožna vana aplaike
nuo savo vyro FranciszMinuta
kauis Juozo I. kada jiems suėjo
25 mėtai vedusio gyvenimo.
H Uragva pargabena kas mi Perlus nesziojo kada lankyda
nuta po 200 svaru cukraus.
vosi ant salos Korfu, bet kada
Ii Kožna minuta, kožna va paskutini syki iszvažiavo
landa Japoriije siuneze po 130 namo, neturėjo pertu su .savim.
telegramus.
Paskalai pasklydo buk cieso
II 'CCC vyrukai kempese riene paslėpė perlas ant tosios
sunaudoję po 200 kiausziniu salos arba paslėpė tūloje pekas minuta, todėl . reikia net cziuroje kokiu randasi daug
puse milijono visteliu, kad ant tosios salos. Dabar jeszko
jiems padėtu tuos kiauiszinius. tojai nepaliaus jeszkoti apie
§ In viena minuta svietas visa pamari pakol nesuras tu j u
pristato 6,000 svaru szvino.
perlu.
_
—-

MAHANOY CITY, PA.

keliavo in užrubeži isz priežas
ties persekiojimu, paliepė aresztavoti viena isz savo drau
gu koki tai Umberto Irscha
isz Medaliono. Nuduodamas
kad jisai .pasirūpins paszportus del savo tautiecziu nuo
Francuziszko konsulo, paėmė
j u visus pinigus ir teipgi viena
isz moterių savo draugo ir din
go. Ant galo po keliu dienu
jeszkojimo, surado ji Bolonijoj
ir aresžtavojo. Pasžportu prie
saves neturėjo ir nenorėjo iszduoti ka su pinigais padare.

JAPONAI UŽMUSZE 900
ŽMONIŲ.

Chungking, Kinai.,—• Japoniszki eroplanai bombardavo
miestą ir visa apylinke. Kelios
bombos nukrito ant Amerikoniszku magazinui kurie sudege,
taipgi paskandino kelis svetimszaliszkus laivus, kurie radosi
pristovoje. Kelios bombos taip
gi nukrito ant Francuziszku ba
raku, bet nieką neužmusze. Ko
ne per visa nakti gyventojai
darbavosi sunkei, kad užgesyti
deganezius namus ir surinkti
užmusztus kuriu badai suskai
tyta apie 900 ypatų.

U. S. A.

50 METAS

PENKIŲ METU
MOTINA
PAGIMDĖ 6 SVARU KŪDI
KI; ISZIMTAS PER SZONA;
60 DAKTARU STEBĖJOSI
TUOM ATSITIKIMU.

Lima, Peru, Pietine Ameri
ka. — Nedelioje czionaitineje
ligonbuteje prie 60 daktaru, at
sibuvo nepaprasta operacija
padaryta penkių metu amžiaus
Indijoniszkai mergaitei isz ku
rios szono iszpjauta szesziu
svaru kūdikis (po Cesariszkai
operacijai) in laika 35 minutu.
Kūdikis, gerai iszsivystinus
mergaite, gyvens, kaipo ir mo
tina.
Kūdikio motina, Lina Medi
na, gimė Septemberio 23, 1934
mete, kaip parodo jos krikszto
metrikai. Gyvena ji su tėvais
netoli Pisco. Kokiu budu mer
gaite pasiliko neszczia tai pati
nežino ir apie tai visai nesirū
pina ir nežino kas su ja atsiti
ko.
Tėvas ja atveže in ligonbute
manydamas kad jo dukrele tu
ri voti viduriuose bet kada'
daktaras ja peržiurėjo, labai
nusistebėjo ir apreiszke tėvui
buk jo dukrele yra neszczia ir
neužilgio pagimdys kūdiki.
Daktarai nelaukė gimdymo
nes tas butu dideliu pavojum ir
padare operacija priesz laika.
Mergaite sveria 75 svarus ir
turi tik 37 colius dydžio o na
mie randasi da asztuoni vaikai,
tėvai yra Indijonisžki ūkinin
kai ir gyvena molinėje bakūžė
lėje.
Nekurie daktarai tvirtiną
buk mergaite da neturi penkis
metus nes tankei kunigai neiszduoda tikru metrikų. Visas
svietas nusistebėjo tokiu atsi
tikimu ir badai keli daktarai
isz New Yorko iszkeliavo in fe
nais isztyrineti taji dalyką
aiszkiau.
BANDĖ NUŽUDYTI MOTI
NA, BET UŽMANIMAS
NEPASISEKE.

Odenburg, Austrija., — Elgarda Fiestritz, 54 metu mote
re, gyveno su savo 22 metu sū
num. Ana diena motina parė
jus isz darbo, rado savo sūneli
besimylint su paczia, subarė ji
ir iszvadino tinginiu, kad' vie
toje eiti in darba, tai praleisda
vo laika ant meilavimosi. Sūne
lis užpyko ant teisingo iszmeEKSPLOZIJA ANT
KARISZKO LAIVO. tinejimo motinos, paleido kumPortland, Anglija. — Isz neži szczia in veidą motinos, kuri
krito isz skausmo ant grindų.
nomos priežasties laike iszbandymo dideles armotos iant ka- Motina atsigavo ir bandė apsi
riszko laivo “Eskimo” staigai ginti nuo paszelusio sunaus,
kilo eksplozija kuri užmusze du bet tasai pagriebė peili ir dure
laivorius ir tris mirtinai sužei motinai in krutinę po tam atė
dė. Valdžia mano kad 'darbas mė visus pinigus. Kada motina
gulėjo kraujuosią, sūnūs isz
sznipu ir pradėjo tyrinėjimą.
siunte savo paczia parneszti alaus, tame laike atėjo ir drau
gas isztvirke'lio ir visi atsisė
ISZNESZE IN PADANGES do prie stalo gerti alų. Motina
ŽYDU SZKALA.
tuo syk atsigaivino ir priszliauBudapest, Vengrai.,— Penki že prie lango szaukdama pa
vyrai likos nubausti in kalėji gialbos. Ant riksmo palicija
mą už isznes'zima per dinamitą atbėgo in stuba ir suėmė visus
Žydiszkos szkalos. Toje nelai tris, nuveže in kalėjimą o moti
mėje likos užmuszta keturi na in ligonbute, kur vairgsze
badai pasveiks.
žmonis ir apie 30 sužeista.

SAULE’’
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— Ar tie pinigai, 'kuriuos
ateiviu. įSudžia užklausė vieno
pas tave surasta, suubagavai?
žmogelio, kuris mažai žinojo,
LehighValley Railroad
— Teip, norėjau už tuos pi
apie tiesas szio sklypo, ant ga
nigus nupirkt duonos del savo
lo jo užklausė ar eina in bažnykūdikio ir serganczios paczios.
czia. Žmogelis atsake kad eina'
Atsitikimas Isz Amerikon i szkn Eina ulyczia, sutinka koki —- Ar teisybe kalbi? Juk
Isz pradžių buvo tikėjimas kas Nedelia. 'Sudžia jam palie-j
Pradedant nuo Nedėlios 28 Mojaus 1939
Gyvenimo.
tai puikei pasiredusi jegamas- sziadien sunku tikėti visokiems
in Dieva ir buvo liuosybe ant pe duoti popieras, 'būdamas
ti, sulaikė ji ir melde paszial- valkatoms ir ubagams!
svieto. Nebuvo tiesu tiktai va tvirtu kad žmogus, kuris lan-j
JONAS
Norkus
turėjo
maža
Pasažierini
Treinai
tarpe
Hazleton
pos. Tasai tiktai dirstelėjo ant
lia Dievo ir nebuvo ponu ir ne- kosi kas Nedeldieni in bažnyTame kokia tai nepažinstasziaucziszka sklepuka Fila jo su pasisziauszium ir nuėjo
valninku, tiktai patriarkai ir czia ant Misziu, bus geru ukesu
ir Mt. Carmel, priskaitant ir Ma delfijoj. Norinis ne daug turė
ma motere, kuri isz netycziu
sau toliau. Pamate kita ir pa- ratycziu radosi sude, priėjo
vaikai ju.
szio sklypo.
jo
darbo,
bet
tiek,
idant
iszmaihanoy
City
Branch
naszei melde ir tuom kart' su
Bet vėliaus žmones iszsiža
tyt paczia ir szesziu metu duk- simylėjo ant jo, matyt buvo ge prie sudžiaus, kalbėdama:
dejo vienatinio Dievo ir padare 'Tūlai motinai San Francis-1
— Ponas sūdžiau! Asz bu
-relia Adele.
resnes szirdies žomgus, duoda vau liudintoja, kaip tasai žmo
sau balvonus ir klūpojo priesz ke, naszlei po mirusiam milijo
Tula ryta, o buvo tai keli mas jam keliolika, centu.
juosius ir užmuszinejo ant ju nieriui, sūdąs pripažino isz jo
menesiai adgal, iszejo isz na Nudžiugo vargszas, skubino gus likos sužeistas gialbeda
garbes aukas ir kariavo del palikto turto po $1,500 ant me
mu pirkti szmota -skuros del lo- dabar in duonkepe idant nu mas mergaite nuo tikros mir
Lehi^hX^lley Railroad
garbės savo balvonu.
nesio ant užlaikymo likusios
pinimo czeveryku. Eidamas pirkti duonos, kad sztai kas to- ties. Gali jam tikėti, nes 'kalba
, Todėl Dievas nuleido ant dukreles. Toji dukrele turi vos
ulyczia, paregėjo kaip asztuo- kis uždėjo- sunkia ranka ant jo tikra teisy'bia.
szlovintoju balvonu didžiausia deszimts metu amžiaus ir turės
niu metu mergaite, bėgdama peties, kalbėdamas: “Eikie su — Eikie namo, esi paliuobausme, tai yra, nelaisve. Ir pa-K”“ik tris szimtus doleriu ant
suotas, priėjo prie jo reporteris
Tėvas iszklause tojo iszme- pasku guminia bolia, bego tie- ,
manim! Aresztavoju tave už
alia vrnnnnnc
,
vi
Geras
Pastanavijimas
siliko rlirlnarin
didesne iridalis
žmonijos ..sanvaites
ant savo užlaikymo.
tinejimo dukters su piktumu ir siog ant lekenezio greitai au- Į ubagavimai” Ant niek nuėjo laikraszczio užklausdamas jo:
nelaisvei® antros dalies, no- Mergaite turės visokes vi— Geras žmogeli, ar galiu
subaudė jog dryso jam tai kal tomobiliaus.
Norkaus meldimai, praszimai
rints visi paėjo nuo to paties gadas, tarnus ir nepažins kas Ttilas turtingas ponas, isz- bėti. Po tam puolė ant keliu
Jonas greitai szoko, pagrie ir iszaiszkinimai, palicijantas su tavim eiti namo?
tėvo. Ba iszsižadejo tosios veis tai yra beda ir nedateklius. Yra aukletas Katalikiszkam tikėji prie loveles serganczio kūdi
— Del ko ne?— Su noru.
bė mergaite už szle'bukiu ir pa nuvede ji in palicijos stoties.
les ir iszmislino sau visokius tai didele nėteisiilgysta kalci me, apsileido iszpildyme ti-ke- kio gilei užsimislines.
stūmė in szona, bet pats nega Tame serganti pati, stebėjosi Reporteris inejo in sfuba ir
tėvus; vienas tarė, kad nuo že taip jauna mergaite gyventu jimiszku privalumu. Dvare nie Staigai kas tokis pabaladojo
lėdamas iszvengti nelaimes, li ir nerimavo kur josios vargin net sudrėbėjo paregejas toki
mes paeina o kitas kad nuo ma tokiose vigadose. Tasai kūdi kas nėtemino ant szvencziu ir in duris, buvo tai tarnas su ži
kos trenktas in szona teip gas Jonas dingo, o dukrele nuo varga viduryje. Ant rytojaus
.dirbo net Nedaliomis. 'Turėjo
riu o kiti nuo kitu.
kis nepažins kitos szalies gyve
no buk ekanomas nori dažinoti smarkei, jog krito in grabe be latos -szauke: “Mamyyte bran aprasze laikrasztyje visa atsi
Ir taip kariaudami, vieni su nimo ir nebus laiminga isz sa jis tris vaikus. Dievas jam atė apie paskirtus darbus Nedėlio
žado.
giausioji, duok nors mažiuleli tikima Norkaus.
kitais, erne in nelaisve — ir vo gyvenimo o kada užaugs, mė jauniausi palikdamas ji di ję. Tėvas paszo'ko ant kojų
Automobilistas sustojo, at trupinėli duonos, nes mirsztu Puikiam mūriniam name sė
sziadien visi randasi dabar ne gal užduos sau klausymą: delėje Fupestije. Sztai ir antras szaukdamas:
dėjo prie pusrycziu, turtingas
bėgo daktaras, kuris apžiurė isz bado!”
pavojingai apsirgo, tėvai ir vy
laisvėje.
“kuom asz esmių tam milijoni
— Pasakyk jam jog nuo jas Joną, pasakė, jog tik trupu Tame atsidaro duris ir inejo bankieris Richardson’as, szale
riausioji duktė sergėjo sergan
niam skaitlįje žmonijos kurie
szios dienos Nedėlioję pas ma ti likos sutrenktas ir nieko pa kaimininka, o paregėdama isz- sėdėjo jo pati ir dukrele. Sztai
ti diena ir nakti, neapleisdami
pagal kasdienini papratima,
Tankiai girdime kad skruz paszvente visa savo gyvenimą
ne niekas nedirbs.
vojingo neatsitiko, todėl palici balusia moteria, užklausė:
jo ne ant valandėlės. Visa szeideles yra darbsziausios už vi darbe?” — Pats turtas nepri
Nudžiugo duktė iszgirdus je nearesztavojo automobilistą, '— Ar sergi, kur tavo vy tarnaite atnesze laikraszti kuri
myna buvo pagrindus aszaropadavė poniai. Toji skaityda
sus kitus gyvūnus bet nevisa- duoda laimes.
tuosius žodžius ir negalėjo ti o Jonas atsikvotejas nuo savo ras ? ?
se. Jauna panele staiga per
ma
valandelia, staigai paszaudos yra tai teisybe. Randasi
kėti idant tėvas juos isztare, atsitikimo nuėjo toliau in mies — Iszejo in miestą jeszkoti
trauke malszuma, pasakydama
ke in vyra:
sztamas skruzdelių kurios gy Ant vienos isz didesnes Jataip buvo linksma.
tą su reikalu.
duonos.
ta, ka jau senei jos szirdele slo
O stebuklinga geradejyste Motina mergaites, kuria Jo — O kur duona idant pa — Mano Dieve! Szirdžiukl
vena tik isz darbo kitu skruz : poniszku salų Hondo randasi
gino:
delių. Tasai sztamas tinginiu miestelis kuris skiresi nuo visu
Dievo! Tame pradėjo kūdikis nas iszgialbejo nuo tikros mir duotau mergaitei, nes ji gal Ar tiktai tasai Norkus ne bus
tai tasai pats žmogus, kuris
—
Sztai
vaisei
szventadieniskruzdelių iszkasa tunelius in kitu miesteliu ant svieto tuom,
pasveikt ir ant rytojaus visas ties, padėkavojo jam ir nuėjo but labai alkana.
kitu skruzdelių lizdus isz kuriu kad jame nuo keliolikos -szim- nio darbo ir Nedeliu. Dievas' pavojus praėjo. Tėvas dalaike' su mergaite namon. Jonas ate- — Ne turime duonas ne- iszgialbejo gyvasti musu duk
iszvagia kiauszinius ir mai-sta. tu metu turi pirmybe visame baudžia visus prasikaltimus o duota žodi ir nuo tos dienosi jas namon, pajuto baisu skaus- szmoteli: atsake Norkuviene. relei!
— Panasziai ir su nekureis moteres, žodžiu, jos yra visa ypatingai už laužymą treczio szvente szventadienius ir Ne■ ma szone, nugriuvo ant grindų, — Del Dievo szvento, ka — Važiuokime persitikryt.
prisakymo.
dalias ir gilinki turėjo visame.• o paszauktas -daktaras apriesz- kalbi? Ir su tais žodžeis kai Ir už keliu minutu jau sėdėjo
žmonimis kurie ne sėja ne aria me “bosai.”
Japonai
vadina
taji
miesteli
o bet gyvena.
ke, jog turės pagulėt lovoje miška iszbego staigai isz stu- abudu puikiam automobiliuje,
2 Asmeniškai Lydimos
“Miestu nimfų” (deivių) nes
mažiausia tris menesius.
bos, po keliu minutu sugryžo važiudami in narna Norkaus.
Geri
Pamokinimai
moteres
užsiima
jeszkojimu
Kokis tai Prote stomszkas
Pergulėjo Jonas tuos mene- su duona ir sviestu, viena Bankieris .su pacze inejo. in
pastoris tvirtina kad svietas perlu ant dugno mariu. Mote — Tasai gyvena ant svieto
o suezedyti keli szmoteli padavė mergaitei, o vidų, kur ju akims persistatė
sius lovoj
didžiausias vargas. Viena sures
fenais
ne
tik
kad
yra
gal

stojasi su kožna diena geresnis
du 'kart tiek, kas szvarei užsidoleriai i
iszsišeme del kita sergancziai moterėi.
lužius lova, du krėslai, senas
ir nereikia paisyt kvarksėjimo vos savo -szeimynu bet jos rūpi laiko.
maisto, gyduolių ir -daktaro. Kaimiška iszejo, prižadėda
peczius paremtas ant vieno
juodu ju varnu, kurie ant kožno nasi iszmaitinimu visos szei- — Ne kardas, ne uignis tiek
Prie darbo negalėjo imtis, ba ma ateiti ant rytojaus. Moti
szono su kelioms plitoms, maža
žingsnio suranda ka tokio blo mynos o vyrai užsiima dažiu- blogo nepadaro kiek liežuvis.
nuolatos jam szone -skaudėjo ir na padėjo savo szmoteli duonos
szepuke; ir tai buvo visas tur
go, kalbėdamas, buk svietas ei rejimu vaiku, namo, virimo ir — Didesne dalis žmonių su
in szepa, maustydama sau, ka
negalėjo ne pasilenkt.
tas tu vargszu!
na gilyn in pragaru. Kiti vela visokio naminio darbo taip naudoja savo įpirmutinius me
Pati matydama, jog vyras da tėvas sugryž isz miesto, tai
Bankierio pati prakalbėjo:
tvirtina buk automobilei daug kaip moteres. Vasaros laiku tus ant to, kad senatvėje kentė
negali dirbti, eidavo kas -diena su juom pasidalys, o jaigu ne
— Mano mylimi žmonis^
prisidėjo prie nupuolimo žmo- moteres dirba deszimts valan tu.
prie darbo-, o vakare skalbda ateis, tai atiduos kūdikiui.
atvažiavome
užklaust, ar czion
gisžkos veisles. Juokingas da dų per diena nardydamos in — Tikėjimas žmogų padaro
vo, del kaimynu, uždirbdama Valandos bego, Jonas nesu- gyvena Jonas Norkus, ‘kuris
lykas, kad sudeda nemoralisz- mares. Užgimimas mergaites sveiku, o netikėjimas daro ji IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO tiek jog užtekdavo del szmotegryžinejo.
Vargszas sėdėjo szeszi menesiai adgal iszgial
kuma ant automobiliu o ne ant ant svieto tenais atnesza nusiminusiu, neramu ir pikta.
Per Gothenburga, Švedija
lio duonos ir juodos kavos.
kalėjime, o su ubagautus cen bejo nuo smert musu dukrelia
Pirmoji 31 Gegužės-May
žmonių. Todėl Protestoniszki džiaugsma tėvams, nes tai dar — Tame sklype kur randa
nuo užmuszimo per automobi
In menesi laiko vargsze irgi tus palicije jam atėmė.
Antroji 1 Liepos-July
pusgalvei geidžia uždrausti bininkes.
si neteisingysta, tai yra urvą
— Kaip ten einasi su mano liu?
apsirgo.
Dabar
grinezioje
ant
iszvažiavima automobilei® Ne Netolimoj Kinijoj yra. prie- razbainihku.
Antra Ekskursija
tikrųjų insiskvehbe vargas, o mylima paczia ir dukrele? — — Teip, mylima poniute,
.
Vadovaus
deliomis.
szingai nes užgimimas mergai —• Isz grinezios in karezeVladas Muczinskas badas pradėjo- duotis in ženk maustydamas vargszas ir ant asz esmių tuom žmogum.
Gal ateityje kokis pasiutisz- tes ant svieto yra nuliudimu tė ma yra tik vienas žingsnis, o
geležines lovos ir užmigo.
Szvedu-Amerikos
Bankierius, kuris stovėjo prie
lus.
kas moralizatorius sumes kalte vams ir visa szeimyna susiren isz karezemos in grinezia labai
Linijos Lietuviu
— Mano Dieve, ka. mes da Po kokiam tai laikui pabudo, duriu, nieko nekalbėdamas, ant
Skyriaus Vedėjas
ant menulio kuris iszveda žmo- ka ant kriksztynu ir verkia.
toli.
Amerikoje.
bar pradesime? Ubagaut mies — žiuri, tamsu — tykia, atsikė galo atsiliepe:
nes isz doros kelio nes menulis
—• Moteres kurio® mėgsta VI. Mučinskas \
— Geras žmogau, jeszkoturi didele intekme ant žmoGarbe tau, moter! Kada turi tankei verkt, tai ilgai neverkia Abi ekskursijus užgirtos Lietuvių te uždrausta, o niekas mus ne- lė, klaupė ant kėlu, kalbėda
jau
tavęs- visur, bet neradau,
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
■giszko proto. Ar-gi palieptu czysta -szirdi, pilna meiles del o tosios, ka ilgai verke, tai Gauk nemokamai suteikiamą, musų suszelps, ba kada einu melst mas: “Marije, motina nelai
važiuosi su mumis. Turiu Ko
ekskursijų brošiūrų ir retkartinj lei- pagialba, mano pažinstamu, tai mingųjų — apgloba vargszu,
menuliui sustoti szviesti?
savo artimo, kada szvieti szvie- tankei neverkia.
dini ‘‘TiirSvi-nn ^^i®®***
ne
tikę puikia farmukia ant ku
Butu tai sunki užduotis bet sa geru pasielgimu; kada ap —■ Gyvenimas žmogaus ne Kiti iszplaukimai isz New Yorko: man piktai atsako, jog esmu susimilk ant manės ir mano rios apsigyvensi lyg smert o
sziadien galime visko tikėtis linkui save iszduodi szirdies yra teip trumpais, kad jau ne KUNGS HOLM. . 3 Birželio, 19 Rugp. toks jaunas ir -drūtas vyras,— szeimyneles! ” Ant galo vela tuom kart priimk szita tūks
DROTTNINGHOLM 12 Birž. 13 Liep. teip skundėsi jaunas žmogus. užmigo.
nuo musu reformatorių ir da sziluma!
turėtume ant tiek laiko pasi GRIPSHOLM 24 Liepos, 8 Rugsėjo
— Mano Jonyti, Dievas Ant rytojaus, stojo priesz tanti doleriu ant nupirkimo
Garbe tau, moter! kada neszi taisyt.
kvailesniu užmanymu.
Kreipkitės in savo vietini agenta, ai
reikalingu daigtu.
yra mielaszirdingas, melskime Slidžia:
SWEDISH-AMERICAN LINE
palengvinimą kencziantiems ir —• Jaigu kvailas nusiperka
Ant rytojaus jau Norkai ra
4 West 51-st St. Rockefeller Center, Jo ir Motinos Szvencziausios
— Kaip vadiniesi?
Ana diena viename isz 'dides džiaugsma nuliudusiems, pa- nauja skrybelia, tai jam rodosi
New York, N. Y.
dosi ant savo puikaus gyveni
idant mus suszelptu ir isz- — Jonas Norkus.
niu Skulkino pavieto miestu, gialba vargszams ir apgloba kad jis visa miestą padabino.
mo
ir turėjo visko pilna. Da ir
klausytu musu praszymo. At — Kiek turi metu ?
važiavo automobilium tūlas ant sieratu, kada užcziepini —■ Žmogus, kuris myli pri
sziadien tenais randasi o kad
Teksas, isaprodukuoje po siklaupė abudu priesz paveik — Dvideszimts-devynis.
‘ Lietuviszkas sportas kuris su szirdyse mažiuleliu sėkla cna- silaižyti prie kiltu, galima ji 1,000 baczku aliejaus kas mi
jam
nedaryti jokio nesmagumo
slą Marijos ir su aszaromis at — Ar vedas?
viena ranka kieravojo maszi- tos!
permainem jo pravarde ant
prilygini prie falszyvo pinigo-, liutą.
kalbėjo ražancziu.
— Teip.
na o su kita kieravojo mergi Garbe tau, moter! kada lavi kuris yra 'begije tol pakol žmo
Tame pabudo isz miego ju — Buvai kada baudžemas? Norkaus.
nos liemenį, kuri sėdėjo szale ni savo minti ir tavo szirdi; ka nis ji nepažins.
Norkai gyvena malszei, ju
ZI dukrele, kuri gulėjo ant suo-le- — Ne, ponas sūdžiau.
jo. Sportelis Imdamas apjakin- da -su savo geru gyvenimu da — Saugokis piktumo ty »
■dukrele sziadien jau yra suau
į lio, szaukdama:
— Ubagavai, ar teip?
'tas meile, pataikė in stulpą, rai turtinga tauta — tautiszka kaus žmogaus. Tykus žmogus
5 — Mamyte, duok man — Kodėl ubagauji ? Juk gus ir graži panaite. Priesz
sudaužė 'karburatori ar koki kalba; vesdama savo szeimyna nieką neužkabina bet jeigu
c szmoteli duonos, noriu labai darba galėtum visur aplaikyt! Naujus Metus visi atsiklaupė
ten paibeli ir vos nesudauže ant gero kelio ir rūpiniesi karta ji in piktumą investu,
5 valgyt, duok nors szmoteli, — Dirbau kol turėjau pajė prie paveikslo Motinos Dievo,
Krik-szczioniszku iszauklejimu
Sau tuszczio pa'kauszio.
tai yra arszesnis už perkūną.
f brangi mamyte!
gu, bet nuo kada apsirgau ne dekavodami Jai už apgloba ir
Gerai sporteliui. Kodėl nepa savo vaikeliu nes jeigu vaikai
neapleidima ju dideliam var
5 Norkus iszgirdes graudinga galiu nieko dirbti.
darė kaip kiti daro, iszvažiuoti yra iškvėpti geru tikėjimu, ten
ge.
—F.W.S.B.
ant geresnio kelio kur galėtu tauta niekados nepražus. Gar § Kožna minuta Suv. Vals SZI BANKA YRA NARYS į meldimą -savo mergaites, pa- — Kokia liga sergi ?
į szoko nuo keliu, tardamas:
— Likausi pataikintu per
kieravoti mergina su abiem be tau, moter!
Federal Reserve System
tijose fabrikai padirba po 150
į
—
Tuojaus
mano
kudyki,
automobiliu.
PARSIDUODA NAMAS
rajikom o nepatiktu ji nelaime
TEIPGI IR
poru vyriszku czeveryku ir 55
—
Gal
buvai
girtas
?
t
palauk
truputi,
o
gausi
duonos,
MAHANOY CTY, PA.
ir sziadien turėtu savo “svitFederal Deposit Insurance
poras darbiniu czeveryku.
į
—
ir
su
tais
žodžeis
iszejo
isz
—
Ne
ponas
sūdžiau.
Ne§
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Kanadoje
hart”
No brains, dear ToCorporation
į. stubos.
geriu nieko. Li'kaus sužeistu Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė.
§ Tūkstantis knygų būna
isžkepa 2,000 svaru duonos.
ui.”
I — O, kaip tai yra nesmagu gialbedamas maža mergaite 16 pėdu ploczio. Tuojaus prie
§ Kriauezei pasiuva kožna iszspaudžiama kas minuta So
Lietuviszkos bažnyczios. Par
vietinėje Rusijoj.
Union National Bank |į ubagaut, bet ka žmogus gali nuo mirties.
Wilkes-Barre, Pennsylvani- minuta po 30 vyriszku siutu.
siduoda pigiai. Kreip'kities in
joj, atsitiko nesenei akyvas at § Svietas kožna minuta pri- § Vokietija iszprodukuoja ; Kampas Main ir Centre St. »j -daryt tokioje vargoje ir kada Sudžia dirstelėjo ant paliciį
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“
Saules” ofisą, Mahanoy City,
sitikimas Slide, kuriame davi istato po 8 tukstanczius svaru kas minuta po 500 svaini alumi : MAHANOY CITY, PA. |
• ta isz.bado!
bėjo. Ant galo užklausė:
Pa.
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num.
nėjo ukesiszkas popieras del sūrio.
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Brolio Balsas isz Kapu

szautas ir gulėjo visas kraujuo- kas sulaikė mane ir liepe atsi- nužude mus broli Joną?
se paplukęs netoli nuo tako ku- gryžt in duris ii- pažiūrėt. — — Ar kvaila esi kad klausi Pirkimas Nedeliomis
GIEDRUS pavasario rytme-Į kius gydytojus, geriau visokes ris ėjo per giria nuo kaimo in • Atsigryžau — durys buvo at- manes?! Ka asz galiu žinot kas Kokis tai iszmintingas žmo
ISZMINTINGI MUSU
Barnio krautuve ir szale lavo-l daros iki galui ir tarpe ju sto ji nužudė?.. — atsake jis pik
gelis
karta
iszsitare
jog
darbas
tys. Szvelnutis pietų vėjelis gyduoles
■
VAIKAI.
kas tik kokias patarė no gulėjo numesta trys kazyru| vėjo Jonas.
tu balsu ir pradėjo szalintis Nedel'ioje da nieką nepadare
maloniai glostė žaliuojanczias — niekas negelbėjo. Amžina Į
Mažas Petrukas eina su mo
tūzai. Atsimenu gerai dar ir | — Gal tik pasirodė tau, Ale nuo manės. Bet staiga, vėl pra
turtingu. Isz kitos szalies, už tina in tvartą pažiūrėti mažiu
pievas ir pražydusiu geliu atsilsi musu parapijos nabaszsziadien ta liūdna mums ryta, nute, kad uždarei jas ir gal ve dėjo dribt ant žemes, vienok laikymas Nedeliu yra szuliniu
žiedus.
ninkui kunigėliui, kuriam pa kuomet
ku parszeliu, kuriu buvo net
motina
sužinojus jas kartais galėjo atidaryt?
sziaip taip susilaikė ir prisiar pakajaus, turto ir cnatos.
Isz giedraus dangaus žėrėjo siskundus ir apraszius rodos žmogžudyste vienatinio sūne
dvylika
prie vienos kiaules.
— Vėjo juk visai sziadien nė tinęs prie medžio, atsirėmė in ‘Tūlas aficierius pribuvęs in
baltveide saule ilgais, neper jis greieziausia liepe raszytis lio, kuri ji mylėjo neapsako
ra ir negalėjo jis atidaryt, už- ji, akis primerkęs sunkiai atsi Varszava, daugeli metu adgal, — Mamyte;, ar visus tuos
traukiamais spinduliais, ir bu- in tokius prižadus, kad pesezia mai — apalpo. Alena jo sesute mirszt asz taipgi neužmirszau
parszelius ant syk atnesze
norėjo pirkti sau žiedą. Buvo garnys ?
cziavo kiekviena žiedelio lape- •atlikcziau kas meta kelione in labai nusiminė netekus mylimo — tvirtino ji kuotvireziausia duso.
— Katre, eiksz szen prie ma- tai Nedelia, nuejas in kroma,
Ii. Saulutes meile visur viesz- tokias vietas kur randasi kop-j p____
ropo> ir savo dvynuko. Asz ne kad Jonas ja vis sekioja. Sziaip
TRYS ORKESTROS.
patavo — pievoje ir tamsioje lyczios.
'
Pasirinkau Kražius ir pati nežinau kas darėsi su ma taip priprasziau ja kad eitu nos prabilo jis. Priėjau prie jo. nusisfebejo iszgirdes buk kup— Katre, asz nužudžiau — ežius Nedaliomis niekad niePriesz szliuba jisai kalba, o
girioje. Vituris augsztai paki- pradėjau
'
atlikinėt savo užduo- nim
'
— rėkiau, spiegiau, szau- pas gydytoja. Gydytojas iszty- nuszoviau Joną. Ar matei kaip
neparciavineja.
ji klauso.
les skambaneziu savo balsu !ti.
kiau, kaip pamiszus. Tai bai rinejas surado, kad ji nuo dide asz gulėjau ant žemes? Tai jis J
Sveikino iszauszusi rytmetį ir Na, ar vierysi ar ne, man pra sus reginys 'buvo ta ryta mus lio gailesezio ir susigraužimo laike mane taip, kaip asz ji lai — Nes asz turiu iszkeliaut In pirma meta po .sžliubui ji
pakilusi isz nakties saldaus dėjus lankyt ir szventai pildyt nameliuose. Tėvelis ramino gavo smegenų sumiszimo liga. kiau, tada, kada ji nuszoviau. isz miesto ryto.
kalba o jis klauso.
miego artoja. Tukstancziai bal savo priederme — kaip su ran mus ir nors nenorėjo aisžkiai Viena gražu pavakarį stovė Ta naktį asz nebuvau Barnio — Labai man nemalonu at Po tam abudu rėkia o kaimy
su paukszteliu skambėjo vysz- ka atėmė nuo manes liga ir pra pasirodyt koks szirdies skaus jau pas varežiukus ir žiurėjau kazirnyczioj. Atmeni, — asz sakyti tamistai, bet duoto žo nai klauso. 1
niu sodelyje ir žalioje girioje'— nyko baime — visiszkai sveika mas šaudė jo siela netekus vie in skaiseziai žydinczįus ir sau buvau pas jus. O eidamas na džio nepermainysiu.
ŽINOJO KA SZAUKE.
visi gėrėjosi, džiaugėsi, sveiki likau, rodos kad nebuvau sir- natinio sūnelio bet to jis pa les gaivinanezius rožių žiedus, mo susitikau Joną einant isz — Bet noriu pirkti deiman
tu
už
keliolika
tuksaneziu
rub

Tarnaite sako in savo poną:
gus. Mat, Dievas yra galingas slėpt negalėjo.
no iszauszusi pavasario ryta.
pamaeziau ateinant linksma Barnio nusiminusi, pikta. Su- liu.
—
‘ Ponas daktare, ponulio
Paemes in ranka szautuva ir kartu mielaszirdingas, tik Jurgis Kerpe, vienas isz pir Jurgi. Manau sau, reikia pa sistabdes ji užklausiau, kas
—
Ir
tai
mane
ne
inves
in
prietelis szaukia tamsta ant te
ėjau pagiriu, žiūrėdamas in ža- reikia melst jo o jis nepamirsz mutiniu buvo, kuris atrado klaust jo kaslink Alenos pasa yra, ar vėl nepasisekimas su
pagunda.
lefono ir nori su tamista pasi
liuojanczius laukus, žiurėjau in ir iszklausys tikro praszymo broli krūmuose negyva ir kuris kojimo link brolio sekiojimu pinigais? Jis paemes mano už
Aficieris
nusidavė
in
kita
kalbėt.
nepermatoma giria, in augsz- kiekvieno...
pirmas pranesze mums ta bai paskui ja, bet nežinau kaip peeziu drueziai pakratė ir isz kroma kur Ikupczius su di
—0 kaip tu žinai kad tai
tus szakotus medžius ir klau — Mocziute, ar nemalonetum siai liūdna žinia. Anksti ryta, ežia pradėt...
mano rankovių iszkrito trys džiausiu noru norėjo iszpildyt
mano prietelis?
siaus slaptingo ju szlamejimo papasakot man, kaip tai galėjo eidamas in Barnio krautuve — Gera vakara — tarė jis kazyros — tūzai, kuriuos asz
aficieraus
reikalavima.
Bet
— Nes jis užklausė: “Ai
numirėlio balsas iszgazdint ,parneszt ka nors del savo mo prisiartindamas prie manės.
■— oszimo.
visuomet slaptai nesziodavau aficierius greita sau pagalvojo
tai tu, senas asile?”
Pagiryje, szale vieszkelio, jus? Kokiu budu tas galėjo in- ;tinos ir taku beeidamas pama — Acziu už gera vakara — ir iszgrajindavau pinigus isz
jog
kupezius
kuris
szventadieeinanezio per giria, pamaeziau vykt?
te krauju kuriuos pasėkės atra malonus yra vakaras sziadien Jono. Jonas pamatęs kazyres niais kupeziavoja ir neužlaiko GAL TURĖJO TEISYBE.
žila-plauke senute besėdint, — Asz buvau dar tik szeszio- ,do lavona mus brolio. Vėliaus — atsakiau.
suszuko:
prisakymus Dievo, nepildys
Mažas vaikas pamatęs pul
kurios akys buvo giliai indu- likos metu mergaite. Gyvenom jis pranesze palicijai kuri pri — Jurgi, ar tau Alena nieko — A, tai tu toks draugas! ir
septinto
prisakymo,
kuris
užkeli
asilu užklausė:' Mamyte,
busios, veidas raukszletas, isz- viename kaimelyje ant ukes. buvus apžiurėjo lavona ir nu nesake apie Jono persekiojimą užtai visuomet iszgrajini pini
draudže apvoginet savo arti pasakykie man katras išz ju
džiuves, rankos sunykę, vien Mes augom prie savo teveliu žudymo priežastis, pradėjo sa jos? — užklausiau jo pasidrą gus isz manes!”
ma. Nutarė palaukt lyg ryto yra j u tėvu?
kaulai iszmarginti mėlynomis trys isz viso: asz, mano sesute vo darba. Pradėjo klausinėt sinus. Bet nustebau pamaezius
Tai pasakęs pasilenke paimt jaus ir sugryžti pas pirmutini Motina: At ne žinai mano
didėlėmis gyslomis. Ji tvarkė Alena ir brolis Jonas. Jonas ir žmonių ir daugeli ju suėmė ty kad ir jam kas nors nęgera da kazyres. Asz nieko nelaukdakupeziu kuri laike už teisinges vaikeli,, kad tėvu visados yra
koki tai ryszuliuka, kuri turė Alena buvo dvynukai. Netoli rinėjimui. Užvis daugiausia rosi nes susimaisze, užraudo ir I mas griebiau ji už apykakles ir
ni žmogų.
didžiausias asilas.
jo su savimi ir sau probalsiai mai nuo mus kaimelio buvo kamantinėjo Barnius kuriuos tik jo valandėlės laiko neaisz- parsimecziau ant žemes. Ir iszkalbėjo. Asz nuėjau prie viesz viena krautuve, kuria užlaikė buvo state net priesz teismą kiai atsake, kad ne.
siemes revolveri, kuri visuoskųst,
kelio patirt senutes ankstyba du vyrai, Simonas ir- Julius bet nesuradus kaltes ant ju — — Jurgi, eime pasivaiksz- met prie saves nesziodavau eiNebagelis bego per laukus,
atsilankyma ir prisiartinęs Baniai. Žmones pasakodavo paliuosavo ir taip praėjo žmog cziot nes toks malonus oras szi damas in Barnio kazirnyczia ir
Sugniaužęs kulokus.
kad
jie
yra
dideli
kazirninkai
prie jos, pasveikinau, tarda
žudys nesusektas, kol vėliau: vakara, kuris vilidte vilioja paszoviau ji. Paskui, palikes ji,
ir buk tai užlaikydavo kazirny- patsai prisipažino.
mas “Gera ryta.”
iszeit kur in lauka ir pakve- nuėjau namo niekeno nepątePo pedei balius vienoje vietoje
— Acziu sūnaiti, už gera ry czia, bet buvo policijos perse Po laidotuvių brolio, in koki puotoru — pavadinau ji.
mijamas Nuszoviau. dėlto, nes
kiojami,
tad
viską
palike,
turė

atsibuvo,
ta. Bet rytas del manes sziamenesi laiko, viena diena, asz: — Gerai, eime — sutiko jis. bijojau kad nesužinotu Alena
Ant kurio daugelis sveėziu
dien nelabai geras. Sztai sau jo neszdintis toliau.
buvau geliu darželyj ir prižiu- Nuėjom in ta vieta prie upelio, ir jos szeimyna apie musu nepribuvo,
lute jau arti prieszpiecziu paki Vėliaus pradėjo žmones kal rinejau gėlės: rožes, radastas,, kurioje dar vaikais būdami, iszlaikyma žodžio nuo kazyrabėt
kad
jie
ir
ežia
slapta
kur
tai
Mat
burdingbosis
stuboje pa
lus o asz vos giria perėjau. Ga
bijūnus ir kitas. Atėjo ir sesutes me^ — Alena, Jonas ir asz eida- vimo. Asz Jona visuomet neteivėlino iszoikt,
na ankstyvai pakilau szi ryta ant virszaus krautuves užlai Alena, kuri priėjus prie manes vom
1
žaist prie jo. Tylėjom abu singai apkazyruodavau. Dabar
ko
kazirnyczia
in
kuria
isz
vi

Liepe
sau
nors
ir sprandus
ir leidausi eit. Sakau, kol sau
sako:
<eidami. Asz maniau kaip ežia jis butu iszdaves mano sukty
sos
apielinkes
jauni
vaikinai
nusisuki,
lute nepakilus auiksztai ir ne
— Katre, ar tu tiki in bai- jo
, pradėjus toliau klausinėt. bes ir todėl nutariau ji nuszaut.
sueina
ir
kazyruoja
per
isztisas
Bet ant galo visos merginos
kaitina, bus geriau ir daugiau
dykles — dvasias numirėliu? Jurgis irgi buvo užsimąstęs ka O kadangi asz ta vakara nebu
turėjo iszbėgt,
galėsiu nueit. Bet kažin kas naktis ir prakazyrave pinigus, . — Kodėl manes klausi tokio tokio, ėjo tylėdamas. Mudviem vau pas Barni, tai niekas ne ne Ana diena Pottsvilleje buvau,
eina
namo
gryni
kaip
bizūnai.
Ir kitam kambaryje pasislėpt-,
man užėjo szi ryta, kad beei
Tikras sorkes ten maeziau,
juokingo klausymo? — asz at priėjus upeliuką, asz sėdau ant pamanė ant manės kad asz buViena
diena,
kas
tai
prane

nant pradėjau slabt, akyse pa
sakiau jai.
Kaip kelis sportelius in koza Už tai kad vaikinai viskes už
akmenio ir žiurėjau in sriaunai cziau padaręs ta baisu darba.
sze
mus
tėveliui,
kad
ir
mus
daug turėjo,
sidarė tamsu, galvoj ūžia, ko
gabeno,
— Asz manau kad jis... Jo tekanti upeli, kuris tykiai sriu- Dabar eik namo ir pasakyk tė
brolis
Jonas
ir
artimiauses
jo
Kad
liežuvio
židtyje
ne apsukt
jos stingsta ir vos ne vos pajė
Be jokio pandano.
nas yra nemiręs —sake ji.
veno. Jurgis nuoszaliai stovėjo ■ vams ir Alenai kad asz nuszo
draugas,
Jurgis
Kerpe,
irgi
ei

negalėjo.
giau giria pereit ir sukniubau
O ir bobelka viena regėjau,
— A-a?! — suspiegiau asz ir su syk puolė jis drueziai in viau. Jona. Užmirszkit mane ir
na
in
Barniu
kazirnyczia
už
ka
Bet
ir
merginos
siųst pradėjo,
czionai.
Baisei tuom nusistebėjau,
iszsigandus tokio jos pasaky žeme. Atsigryžtu — o, Jėzau! i atleiskit man už jums padaryta
tėvelis
labai
supyko
ir
ji
nu

— Kur-gi tamsta keliauji?
mo.
Kaip girta po ulyczia vėžliojo, Bet tas viskas ant gero iszejo,
Jurgis! — suszukau ne savo skriauda.
baudė.
Po
tėvo
pabaudos,
Jur

Sveczei liepe pasiutėlėm apMatyt, kad ne isz musu apielin— Tylėk, nerek, nes tėveliai balsu iszsigandus. Pribėgus Eik, Katre, skubėk, palik Kur buvo, tai pati nežinojo.
gis
pasiszaukia
mane
nu^szasimalszyt,
kes esat.
Mat in sveczius pas kumute
gali iszgirst tavo riksmą — ta- prie jo bandžiau pakelt isz vie mane viena, czionai — sakes
1
••
•
.
.
•
•
liai
ir
klausia,
ar
Alena
nežino
Turėjo per duris laukan isz— Sūnaiti, klausi manes kur
pribuvo,
re p ir priėjo arcziau prie ma tos bet nepajudint negalėjau. jis man. Palikusi ji, tekina lei
■
kad
mes
su
Jonu
buvom
pas
praszyt,
keliauna? Keliauna in Kražius
nes, uždėjo savo ranka man ant Pradėjau szaukt:
dausi namu link. Uždususi par- Na ir ten in nelaime pakliuvo,
Barni
kazyruot?
Asz
atsakiau
ant szventu Sekminių atlaidų.
Nemielaszirdingai ja laukan Ir kogreieziausia iszsineszdyt.
peties ir prabilo: — Asz nesa
Jurgi! Jurgi! kas tau pa- began ir papasakojau viską te
kad
nemanau
kad
ji
žino
ir
pri

Esu isz anos puses Beržininku
iszprasze,
kau kad jis negyvas ne mires sidarė? Keiksi! Žmones, gelbe- veliams ir sesutei. Jei netikėjo
parapijos ir jau trys dienos žadėjau jam viską daryt kad ji yra bet kuri nors jo kūno dalis
.
įgz karto mano papasakojimui. Norint® gana pasilikt prasze. Tikra jauti vienam miestelyje
kaip iszejau isz namu. Mat, nuo nesužinotu ir kad viskas butu yra nemirus, kuri sekioja mane Jurgis kaip negyvas gulėjo Pertikrinimui ju, ėjom visi in Sarmata, kad gaspadinele lau
užtikau,
musu labai toli in Kražius, pes- slaptybėje nuo jos. Gaila man visuomet. Asz viena niekuomet nesijudindamas. Began prie ta vieta, kur asz ji palikau. Atkan liepe eit,
Kada
in
fenais
atsilankiau,
cziai einant ima kelias dienas buvo Jurgio nes asz žinojau neesu — jis ka nors nori man upelio vandens atneszt —netu- eje, radom Jurgi gulinti ne'gy- Ar-gi negeriau butu buvę pa
Kuris paezia Lietuvoje paliko,.
nueit o dar kaip mano sveika kad Alena jo tikrai nemyli ir pasakyt bet aąz negaliu su riu kuom. Pribėgus vėl prie gu- va su perszauta galva, kuris
liept in lova nueit,
Vargsze be jokio skatiko,
tai tai ir daugiau. Mat, esu pa tik del to priimdavo jo drau- prast ka ir ko jis nori nuo ma linezio Jurgio pradėjau ji kelt rankoje laike savo paties reKad truputi pramigt,
'Czion
atejas pas moterde
sižadėjus isz jaunu dienu kad giszkuma kad jis buvo mus nes.
O ne tokius juokus daryt.
szaukdama:
volveri. Kadangi saužudyste
viena,'
per visa gyvenimą kas meta brolio artimiauses draugas.
Juk ir tu gąspadin nekarta
— Alenute, kas tau yra, tu — Jurgi! Jurgi! Kelkis!
buvo aiszki, tai jokiu tyrinejiPersėdėjo
beveik
visa
diena,
pesezia atliksiu kelione in Kra Alena-gi labai mylėjo broli Jo ■sergi, reik tau gydytojo? — Tuo syk lyg kas suėmė mano mu nebuvo.
pasigerdavai,
—GALAS.
Kas
ten
buvo
tai
nežinau,
ną kaipo savo dvynuką ir del
žius per Sekminių atlaidus.
Per ulyczia svyruodama ėjai,
pro aszaras kalbėjau jai.
rankas drueziai ir suszuko:
Tiktai tiek dažinojau,
— Mocziute, del kogi tamsta jo buvo atsidavus. Jurgis Ker- — O Dieve! Gydytojo?! Ka — Katre! eik szalin nuo szio
O taip nedorai su sveteliu
Gavo su įskaurada per žioti,
Gelbėk Savo
esat padarius tokius prižadus ■ Pe
^uv0 insimylejas in Ale- jis gali pagelbėt man, asz ne žmogžudžio!
apsiėjai.
Kada nuo trepu turėjo nupulti,
na
kad
be-jos
negalėjo
apsieit...
kankyt save su kelionėm ir ka
sergu ir man jokio gydytojo — O, Jėzau! Marija! — su
Bet po tam ugadas padare,
jie gero gal duot žmogaus gy Nuo to laiko niekas ju dau nereikia... Tik jis mane sekio szukau ne savo balsu iszsiganPLAUKUS
Kad ji galas, tas Baltimores Bobelei liežuvi tuom uždare.
venimui ir del kokiu tai prie- giau neinate lankant Barnio ja visur ir visada o kuomet dusi ir atszokau nuo jo. Apsi
miestas,
Ant to ir baigiu, eisiu iszsiKODĖL PLAUKAI KRINTA?
žaseziu yra daromi ? — paklau kazirnyczia, niekas daugiau Jurgis ateina, tai visai prade:- dairiau aplink, niekur nieko Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip
Nors garsingas jo vardas,
miegot,
siau asz.
Ka ten asz nesenei maeziau,
apsisaugoti nuo nuplikimo?
nekalbėjo ant ju. Džiaugėmės1 da mane persekiot ir vis nori nesimatė — jokios gyvos esy
O rytoj in kita miestą reikia
■ — Matau, kad tu, sūnaiti, nie visi kad mus brolis ir jo myli ka man sakyt, tik asz negaliu bes, apart manes ir Jurgio, ne Prisiuskit varda ir adresa, mes
Net visa apkvaitau,
važiuot,
prisiusime daugiau informacijų.
ko nežinai apie prižadus. Ir tie mas draugas ne toki kaip kad suprast.
Pulkelis bobelių suėjo,
buvo, visur tyla vieszpatavo
Gal ka naujo pamatysiu,
ALEXANDER’S CO.
sa, kad szios gadynes jauni kiti— nesedi isztisas naktis — Alenute, tau negerai daro tik negarsus upelio sriuveniKoki ten kriaueziuka lovoje
Savo
meisteriui vela pa
412 W. BROADWAY
žmones nežino ir negali žinot, prie kazyriu.
užtiko,
SOUTH
BOSTON,
MASS.
mas
girdėjosi.
si galvoje, tu sergi ir būtinai
raižysiu.
nes nėra dabar prižadai daromi
Kuris vienas namie pasiliko.
Viena gražu pavasario ryta, reikia tau gydytojo! Del ko-gi Iszgazdinta nematomos esy
ir 'žmones in juos netiki taip vos saulutei pradėjus rodyt sa jis gali tave persekiot, juk jis bes balso, norėjau jau bėgt
“Eikim visos ji apstokim,
kaip senovės laikais. Senovės vo skaistųjį veidą isz po auksz- mus brolis ir tavo dvynukas, link narnu, palikusi ji. viena be L. TRASKAUSKAS
Kelis centus .iszkovokim, ’ \
Kožna rninuta szeszi svelaikuose daugel buvo daroma tu kalneliu ir bert tukstanezius kuri tu taip mylėjai; Jurgio-gi gulinti bet staiga sukrutėjo LIETUVISZKAS GRABORIUS
Ka nutarė, taip ir padare, czei atlanko Kalifornije kurie
visokiu prižadu. Asz pasisky auksiniu spinduliu ant szlapios buvo artimiausi® draugas ir už Jurgis ir pradėjo keltis. Pasi
Kriaucziukui ‘baime in galva iszduoda po 600 doleriu.
riau padaryt prižadus dėlto žemeles isz po naktužes rasos, ka galėtu jis tave persekiot? kėlė, vos ne vos galėdamas pa
invare,
U Amerikonai praleidžia po
Nuo lovos paszoko,
kad viena karta labai iszsigan- sztai netikėtai pasiekė mus na — Kada asz tik nueinu ir bu- stove! ant kojų. Jis atrodė su
doleri kožna sekunda ant pir
Garsei suszuko:
dau iszgirdus savo tikro brolio melius. žiauri žinia; žinia bai nu kambaryje viena, visuomet vargęs, persimainęs veidas jo
kimo visokiu automobiliniu
Laidoja
kunus
numirėliu.
Pasamdo
“Dzievaž, man dovanokit, daliu.
■baisa, kuris buvo jau miręs. sios žmogžudystes! — Mus my jis sekioja mane. Sziadien isz- iszbales, vos pažint buvo gali
i
automobilius del laidotuvių, KrikBuksvas mano atiduokit.”
Nuo to ingavau baimes liga ku limas brolis atrastas krūmuose eidama isz kambario duris dru ma. Priėjau arti prie jo ir už Vestuviu ir kitokiams reikalams.
Meksikas praleidžia kož
Bell Telefono Numeras 78
Ir norėjo nuo bobelių iszsprust, na rninuta po 36 dolerius ant
ri kankino ir persekiojo mane negyvas — nužudytas žiauraus eziai uždariau ir pora žingsniu klausiau:
ilga laika. Važinėjau pas viso- žmogžudžio rankos,, buvo pa- pažengiau nuo ju tai rodos lyg — Jurgi, ar tu nežinai kas 520 W. Centre St. Mah.anoy City
Bet tosios jam pradėjo kaili mokslo.
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"SXULE"

Matykite New Yorko Svietine Iszkelme!
Specialiszka Ekskurcija in New Yorka
(PENNSYLVANIA STACIJA)

Nedelioj, 21 Mojaus
SPECIALISZKAS TREINS—Eastern Standard Time
Tikietas in
Apleis
MAHANOY CITY....................... 5:15 valanda ryte
ten ir atgal
Pribus in New Yorka (Pennsylvania Stacija) .... 10:00 ryte
tiktai
Grįžtant apleis New Yorka (PennsylvaniaStacija) 9:25 vakare

$315

(Vaikai 5 iki 12 metu tik už puese prekes)
Skaitlis akomedaciju yra aprubėta, pirkite tikietus isz anksto.

Greiti ir tankus treinas isz Pennsylvania Stacijas TIESOK in
Iszkelmes vieta ant Long Island R,. R; in 10 minutu, preke 10c.
Tikietus ir pilnas informacijas apie Svietine Iszkelme gausite ant bile
kokios Lehigh Valley Geležinkelio Stacijos arba nuo Division Passenger
Agento, Wilkes-Barre, Pa. Matykiteszita milžiniszka Svietine Iszkelme.
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Žinios Vietines
— O kad Ketverge pripuo
lė'In Dangų Žengimas V. Jė
zaus, kasyklos szioje apielinkejemedirbo.

—• Praeita Utarninka likos
uždaryta Park Place kasyklos
kuriose dirba keletą szimtu vy
ru. Darbininkams buvo paliep
ta iszsineszti savo darbo inraaikius, arba tulszis, isz kasyklų
ries kompanija už juos neatsa
ko. Priežastis uždarymo kasyk
los nežinoma bet vis-gi yra tai
nesmagi naujiena del szios
apielinkes.

— Lehigh Valles geležinke
lio kompanija galutinai prane
šta-kad .pradedant nuo Nedė
lios, 28-tos. Mojaus, visi pasažierinei tru'kei tarpe Hazletono, Mahanojaus, Shenandorio
ir iki Mt. Carmel bus praszalinfi; tai yra, sustos ėja tarpe tu
miestu. Kita nesmagi naujiena
del szios apielinkes.
i-'
■
1
— Suszelpkite Card Parte
kuria rengia Raudono Kry
žiaus Draugove, kuri yr!a ren
giama 23 diena Gegužio, Airiazįu bažnytinėje svetainėje,
ateinanti Utarninko vakara.
Raudono Kryžiaus drauguve
.sželpia visus kurie reikalauja
piaszialpos todėl suszelpkite ir
jus kiek galėdami taja naudin
gą drauguve.
• Republikoniszkas kliubaš Ketverge vakara paviesziU'o Republikoniszka pirminin
ką .(chairman) Paul B. Houck,
i Citizens ugnagesiu stotyje ant
, E. Pine uly. Apie 500 nariu bu
vo susiririkia priimti taip gar
binga sveczia.

t'.’

DIDELI SKAITLEI.

SHENANDOAH, PA.
— Ant susirinkimo miesto
konsulmonu likos vela praszalinti keturi darbininkai o in ju
vieta likos paskirti kiti kaip:
John Maher, Petras Bražins
kas, Juozas Maksimoms ir Ger
ald Wadlinger.
t Utarninko ryta mirė na
mie gerai žinomas gyventojas,
Kazimieras Menkeviczius, 212
N. Gilbert uly., sirgdamas koki
tai laika. Velionis dirbo dauge
li metu kasyklose ir pribuvo isz
Lietuvos. Paliko paczia Mare,
duktere Mrs. John Carroll ir
sūnūs Alberta mieste, Antana
kuris gyvena Dearborn, Mich.,
devynis anukus ir du brolius
Lietuvoje. Laidotuves bus Subatoš ryta su apeigomis Szv.
Jurgio bažnyczioje. Graborius
Menkeviczius laidoja. Bus pa
laidotas ant Szv. Marijos kapi
niu.
— Czionaitines daraktorkos
publikinese mokyklose atszauke kerszinanti straika nes val
džia prižadėjo joms iszmoketi
užvilkinta alga 17,500 doleriu.
Straika ketino but iszszaukta
22 diena Gegužio.
— Visi eikite ant “Deszru
Baliaus” Nedėlios vak., 21 d.,
Gegužio, (May), kuris atsibus
ant Lenku Kataliku Tautiiszkos svetaines, kampo Lloyd
ir Chestnut St. Rengia parapi
jos komitetas, del Szv. Juoza
po Lietuviu Tautiszkos Bąžnyczios. Komitetas szirdingai
užpraszo visu atsilankyti, nes
tai bus vienas isz linksmiausiu
vakaru ant kurio visi pasi
linksmins szirdingai! Inžanga
tiktai 25 centai.
t Nuo pervirszinio 'darbo
butlegerineje skylėje staigai
mirė szirdies liga Konstantinas
Gudriczius, gyvenantis ant S.
Chestnut uly. Jo llavona surado
artimoje West Shenandoah ka
syklų. Velionis paliko paęzia ir
kelis vaikus. Prigulėjo prie
Lenkiszkos parapij os.

Kitados jeigu žmones iszgirdb ka kalbant apie milijonus
tai labai stebėjosi tokiu skaitlium’nes milijonas-buvo tai di Frackville, Pa.,— Nedelioje,
dėlė suma bet sziadien lankei tai yra 21 diena Gegužio, 7:30
galima išzgirsti apie bilijonus, valanda ryte, bus paszventyti
kaip tai:
nauji vargonai, Apreiszkimo
Kožna meta Amerikoje yra Paneles Szvencz. Lietuviszkoparduodama po 15 bilijonu je Bažnyczioje. Kunigas S.
kvortų pieno, 13 bilijonu svaru Norbutas užpraszo aplinkiniu
riiesos, 12% bilijonu svaru cuk gyventoju dalyvauti ant taip
raus, trys bilijonai kiausziriiu iszkilmingos ceremonijos ir
ąį du bilijonai sviesto. Daugiau iszgirsti naujus vargonus.
kaip 12 bilijonu kepalėliu duo- — Būdamas toje bažnytė
jos buna iszkepta kas meta o įlėje ana diena, turėjau proga
jeigu sudėjus tuos kepalėlius pamatyti viduri — norints bažduonos viena prie kitos, tai .pa nyczia yra maža bet szvarei
sidarytu szniuras kuris apsup užlaikyta, paredkas visame ir
tu musu svietą 60 sykiu aplin malonu garbyt joje Dieva.
•—Sveczias
kui arba 30 pėdu ploczio juosta.
i

Hudson, N. Y., t Mire czionais senas gyventojas Jonas
Eizas, 77 metu amžiaus. Ve
lionis gimė Lietuvoje, paėjo isz
Kauno redybos, Baseinu apskr.
Skirsnamunes parapijos, Vencloviszkiu kaimo, pergyvenes
Amerike apie 40 metu. Paliko
dideliam nuliudimia duktere ir
žentą su szeimyna, o Lietuvoje
paliko seseri ir brolį. Velionio
pati guli lovoje sirgdama ke
turis metus.
A. a. Jonas Ei
zas likos palaidotas su bažny
tinėms apeigomis Szv. P. Mari
jos bažnyczioje, czionais mies
te. Prigulėjo teipgi prie Szv.
Kazimiero draugystes ir buvo
grąžei palaidotas. Reike primyt kad velionis buvo senu
skaitytoju “Saules” per dau
geli metu, Silsėkis senas drau
ge amžinam atsilsi?'

Minersville, Pa. — Automo
bilius, varomas per Antana
Leonas, 25 metu, sudegu Nedė
lios diena artimoje Llewellyn,
trenkdamas in kita kara po
tam trenke in stulpą ir užside
gė. Teodoras Gutsva, kuris su
juom važiavo, likos sužeistas o
Leonas randasi ligonbuteje su
pavojingais sužeidimais.
Tamaqua, Pa.,— Pereita Su
imta Kunigas J. J. Szukeviczius, suriszo mazgu mote
rystes, pana Amelia Potoskiu'te, isz miesto', su Joną Lazaus
ku, isz Mahanoy City, SS. Petro
ir Povylo bažnyczioje. Vestu
ves atsibuvo pas nuotakos mo
tina. O kad nuotaka prigulėjo
prie vietinio koro, todėl drau
ges jei pagiedojo kelis puikius
solos.

Paskutines Žinutes
>
_____
Shamokin, Pa. — Mariuto
Vasiliauckiute likos užmuszta
ant vietos o jos drauge Helena
Navikiute sužeista per szmota1
paipos kuri eksplodavojo po
žeme arti bravoro.

Tamaqua, Pa. — Palicija už
klupo ant gembleriu urvos
aresz ta vedami 31 žmones kurie,
losze kazyrems ir piniginėms
maszinoms.
Easton, Pa. — Kun. Angelo
Angelini, 35 metu ir Veronika
Apple randasi ligonbuteje ir 12
kitos ypatos laike automobili
nes nelaimes arti czionais.
Boston, Mass. — Filipukas
Petrovais, 20 menesiu am
žiaus, iszpuole per langa isz an
tro laipsnio bet jo dediene pra
eidama pro narna pagavo ji ka
da vaikutis iszpuole.

M A H ANO Y CITY, PA.

Įkaite juo labiau sarmatijoš,
kad su vedusiu žmogum, dide
liu vaiku tėvu. Spaudžiamas
| Vasiliauskas sumanė savo pa• ežia nusikratyti ir susituokti
I su Szilanskaite. Juodu tariai si Vasiliauskiene in szulini in' mesti, užmuszti, nuszauti, bet
visi budai buvo neparankus
■ nes sunku paslėpti nusikaltimo
' pėdsakus. Bet juodu sumanė
kad visus pėdsakus sunaikina
ugnis, taigi savo meiles kliuvi
nį nutarė ugnyje sudegiiiti.
Į Norėdamas ingyvendinti savo;
baisu sumanymą, Vasiliauskas
ir sanlygas sumanė atitinkanczias jo užsimojimui. Vyriau
siąjį sunu iszsiunte pas kaimy
nus, mažesniajam liepe banda
iszginti, pats mažasis buvo pa
liktas lopszy miegoti. VasiSzitos trys mergaites yra žinomos po visa svietą. Pirmutine yra Maria Pia, dukrele liauskiene užlipo ant visz'ku li
karalaiczio Humberto, isz Italijos, kuri dalyvavo parodoje Neapoliuje. Antroji yra Marga- nu plakti. Ąžuoliniu kirvakoreta-Rože, jauniausia dukrele Anglijos karaliaus ir karalienes kuri labai nulindo kada tėvas cziu neszinas užlipo Vasiliaus
su motina iszkeliavo in Amerika ir Kanada. Treczioji yra Karolina Ann Dragomir, kuri bu kas ant visžku ir juo smoge pa-,
vo iszrinkta kunigaikszcziute ant baliaus mieste Szv. Juozapo, Mich., ant kurio buvo susi- ežiai in galva. Smūgis buvo
mirtinas, nes lūžo galvos kau
rinkia net du tukstaneziai vaiku.
las ir in smegenis insiliejo
dar syki apsigalvoti ir pasi
kraujas. Nelaiminga moteris
rinkti arba viena arba kita.
tuojaus ir mirė. Vasiliauskas
Szlajiene antru syk isz namu
savo baisuji plana vykdė to
nenorėjo bėgti, tai eme tartis
Sziomis dienomis mažai ži 2 SZIURPULINGOS su Paulausku, kaip ežia vyro liau: Jis padege ant viszku pa
kulas, stogą ir tuojau visa grinnių ateina isz užsikarszcziavuatsikratyti. Visaip svarstė,
sios senos Europos. Yra tai TRAGEDIJOS DEL visaip galvojo, bet kito budo czia skendėjo liepsnoje. Pade
gęs grinezia jis skubiai nubėgo
malszumas priesz prisiartinannerado, kaip tik ji nužudyti.
MEILES
in lauka neva darbo dirbt, o
czia viesulą, arba badai isz di
Vyras tai nujautė ir kaimy
delio Vbkiszkodebesio bus ma VIENOJ MOTERIS SU MEI nams sakydavo, kad jo moteres pradėjus versztis dūmams, su
kaimynais atbėgo szau'kdamas
žas lietus.
LUŽIU NUŽUDĖ SAVO meilužis rengiasis ji nužudyti.
gaisras, gaisras, gelbėkit! Su
VYRA; KITOJ VYRAS Vakare vienas jis bijodavo net bėgę gaisro gesinti žiuri, kad
Vbkiecziai vis gazdina Len
namo eiti ir turėdavo kaimynai
SU MERGINA NUGA
Vasiliauskas nesza laukan isz
kija bet ji juokėsi sau in ran
ji palydėti. Viena syk kaimy
LABIJO SAVO
deganezios grinezios invairius
kove ir nieko sau isz to nedaro
nui Szlaju belydint Paulaus
MOTERE.
daigius, nesirūpina paczia • ir
nes žino kad ja suszelps kitos
kas buvo besikesinas Szlaju
mažuoju vaiku..Vienas kaimy
milžiniszkos vieszpatystes o
nuszauti ir tik kaimyno sugė
Szveksznos.
valscziuje,
Stirnas su lopsziu isznesze miegan
Vokiecziai tiktai ‘ ‘ blofina. ’ ’
peku kaime, neblogai sau gy dintas tepasiszalino. Savo pik ti valka, o Vasiliauskiene nie
Bet Vokiecziai inszmugleria- veno su paczia Jonas Szlajus. to sumanymo Paulauskas ne
kur nematyti. Kaimynai, žino
vo in Danziga apie 40 tukstan- Vaiku neturėjo ir viskas klojo atsisakė: Viena vakara paty
dami bloga Vasiliausku szeicziu kareiviu kad juos turėtu si gerai. Bet Szlajus pasisam kojęs jis Szlaju perszove, kuris
mynos .sutikima, tuojau inta
ant rankos jeigii kiltu koki su- dė žvalu ir gana smarku ber nuvežtas ligonbuten rytojaus
ke, 'kad czia gali but kas nors
miszimai.
ną Juozą Paulauska, kuris tuo- diena mirė. Paulauskas su negera. Krintant nudegusioms
jaus pradėjo gretintis prie Szlajiene buvo* patraukti tie- luboms, su jomis nukrito in de
Szlajaus moteres- Isz pradžių son, pripažinti kaltais, ir nu gėsiu krūva ir Vasiliauskienės
Szlajiene Paulauskui buvo abe bausti po 15 metu sunkiųjų lavonas, jau labai apdegęs.
jinga, bet ilgainiu Paulausko darbu kalėjimo. Bet abudu ne- Daktarai nustatė, kad Vasi
atakuojama neatsilaikė ir jos prisipažysta kaltais, nežino, liauskiene pirma buvo užmusz
szirdis palinko prie jauno kas Szlaju nuszove, nepaten ta, o tik po to sudeginta, nes
kinti apygardos teismo spren
Kingston, Pa. — Kingston vyruko. Del Szlaju labai pa
aiszkus buvo smūgiai galvoje.
dimu ir padavė skundus Ape-,
blogėjo,
nes
pati
su
bernu
drau

Coal kompanija uždare savo
Vasiliauskai tardomas prisi
liaciniams rūmams, praszydakasyklas. Toje kasykloje dirbo gavo slapcziomis, o Szlajus mo
pažino, o Szilanskaite visomis
mi iszteisinti.
apie tūkstantis žmonių kurie tore persekiojo. Ant galo
keturiomis gynėsi. Apygar
nesutiko ant 15 procento nu- Szlajiene mete namus ir su ber
dos teismas abudu pripažino
nu
pabėgo,
bet
menesi
su
bernu
muszimo algos. Tosios kasyk
Da baisesnis atsitikimas bu kaltais ir nubaudė Vasiliauska
los buvo vienos isz seniausiu pagyvenus, iszalko ir praszes vo Korliszkiu kaime, Daugu visa amžių kalėti, o Szilanskai
vyro kad ja priimtu atgal.
szioje aplinkinėje.
valscziuje. Czia Vaclovas Va te 15 metu šankiųjų darbu ka
Sugriždama Szlajiene grau
lėjimo.
Detroit, Mich. — Hudson au džiai apgailėjo savo nuodėmės, siliauskas, 40 metu amžiaus,
ūkininkas, insimylejo in savo
tomobiliu dirbtuve, kurioje prižadėjo su bernu nedraugau
dirba 5,500 žmonių, likos užda ti ir isz kelio neiszkrypti. Bet jauna kaimyne, Mare Szilans PALIKO DAVADA PASKUI
ryta isz priežasties darbinin- ji buvo silpnos valios moteris kaite. Vasiliauskas su mo
SAVE.
kiszko nesutikimo. Badai kom ir nepajėgė su Paulausku ro tere bendrai iszgyveno per 20
panija praszalino daugeli dar mano nutraukti. Szlajus pa metu, vienas sūnūs jau vyrukas Du banditai pabėgo isz ka
bininku be jokios priežasties ir stebėjo, kad jo motere pažadu antras piemuo, o treczias vie- lėjimo iszsikasdami isz jo po
Viena
dirbo ta pati skaitli automobi nesilaiko, slapta draugauja su neriu metu amžiaus.
daugeli menesiu. Kada jau
gražia diena Vasiliauskas insiliu su mažiau darbininku.
Paulausku, todėl ja inspejo
buvo už muro kalėjimo ir pra
žiurejo savo kaimyno mergina
dėjo bėgti, vienas isz ju paMaryte, insimylejo ja, pradėjo
szauke:
Nepaprastas Žvėrelis Kuris Edą Rožes
draugauti. Szilanskaite Vasiliauskui buvo palanki, neatme —■ Petrai, palauk,.. po vel
tė jo pasiulymu, susidraugavo, niu, turiu sugryžti adgal.:.. i
j susimylėjo. Žinoma; kad Va užmirszau savo kepure ir
siliausko santykiai su motere dažiuretojai žinos kad mes pa
I
į buvo nekoki. Nors jo pati,( bėgom isz kalėjimo.
j jokiu skandalu nekele, niekam
negrasino, bet kantriai kente,
laukdama, kuo tas viskas baig- C. F. RĖKLAITIS
' sis. O baigėsi labai liūdnai.1 Mahanojaus I«xtikimiau«U Graborina
Szilanskaite bedraugaudama t: Gabiausias Balsamuotojas i>
Geriausia Ambulance
su Vasiliausku, tapo neszczia (JU patarnavimas s x i o j
apelinkeje.
Bile ko' ir pradėjo savo meiluži spaus
SV
kiam laike; diena ar
ti, kad jis sutvarkytu reikalus.
naktį. Visada turi pil- JL
Vasiliauskas visaip galva lau
na pasirinkime metaže bet nieko gero neiszgalvojo, Yt * iiszku ir kieto medžio
Grabu.
Laidoja nu
; bėgiojo jis pas bobutes, teirau
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
jas visokiu milteliu ir kito ko
Turiu pagialbininke
priemonių klausinėja, bet nuo
moterenu. Prieinamos
I
to reikalai negereja. Szilans
prekes
kaite 'kelia skandala, savo mei
DU OFISAIt
lužiui prikaiszioja, kad jis ja MAHANOY CITY;B16 W. Sprue. M,
Bell Telefonas 149
Szitas žvėrelis paeina isz P ietines Amerikos bėt jam da suedes, pražudęs, ji szoksianti TAMAQUA,
PA« 43> Willing Str—j
in szulini nuo gėdos. Szilansneduota vardo. Jis labai myli e sti rožes.
Bell Telefonai WM ____ j

Trys Kunigaikszcziutes Žinomos Po Visa Svietą

ISZKaresLaukO Isz Lietuvos.

Darbo Žinutes

