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Isz Amerikos

Pasi
ke

KARSZTAS PRIĖMIMAS 
NUO SAVO PRIESZI- 

NINKES.
Birmingham, Ala. —

omus su savim revolveri ir 
ra rimbą Margarieta Northon 
37 motu, nuėjo medžioti 
savo prieszininkes 
ra ulyczios, pas kuria tikėjosi 
surasti savo 
Įeidinėjo už dau 
togia szvies-plaukia. Laike 
kada norėjo iszveržt duris 

“nevierna 
meilingo

r*

ant į 

ant Niaga e

pra
laiko su pa-

UŽKASĖ KŪDIKI
MOTERE NENORĖJO VAI

KU UŽKASDAVO JUOS 
T U O J A U S 

PAGIMDYMUI.
P O

Waynesville, Ore. — Stella 
Snedberg, 3G metu,

vyra, kuris 
g 

szvies-plaukia.

Snedberg, 3G metu, randasi li- 
J gonbuteja draugo su savo nau

jai gimusiu kūdikiu, kuri no- 
; i rejo užkąst gy vu. Jos vyras už- 

metineja jai, buk jau tris kar
tus užkaso

isztraukti 
ra isz

ir 
” savo vy 

glėbio savo 
prieszininkes, staigai atsidaro
langas antram laipsni isz kurio 
pasirodė patogi galvele Elutes 
Lescll, kari pradėjo szaudyt in 
Margarieta. Moterėlė taip per
sigando, kad nžmirszo apie at- 
kerszinima, turėdama pasi
slėpt po gonkeliais nuo kulkų. 
Apie 25 szuviu likos paleista. 
Policija pribuvo ir apinalszino 
moterėlė su prieszininke užda
rydami abidvi ant pakiltos. 
Vyro nesurado, ba iszszoko per 
užpakalini Įauga kambario.

New York. — 
gost” sziam

SZLAPIEJI PERGALI 
SAUSUOSIUS.

“Literary Di- 
balsavime, lyg

laikui Fzlapieje balsavo 1,574,- 
77G už abi o *sausTejF*488,335 
už prohibicija.

Didesne dalis kongreso spi- 
resi idant priimtu užmanymą 
kad duoti žmoniems balsuoti | 
laike rinkimo prezidento kad 
alus butu sugryžtas.

gyvus 
Snedbergai turi da tris vaikus 

' kurie kas dien verkė 
motinėlė. Sztai ka pats vyras 
kalba apie tai:

Su balos ryta supratau, kad 
kūdikis

, tiktai 
pasislėpiau ir teminau ka ma
no pati darys. Ta. diena pati 
nusidavė in apleista tvarta ne 
toli, kur kūdikis gimė. Apsu
po kūdiki in skudrius, paėmė 
ir nunesze in artyma girraite. 
Nubėgau tuojaus namo, 
ėmiau sena automobili ir 
vežiau paezia pas jos motina po 
tam sugryžiiu ir pasiėmiau kū
diki, kuris buvo pusiau užkas
tas in. žeme. Kad nebutau in 
laika pribuvęs tai butu kūdi
kis užtroszkes. Mano pati žino
jo kad asz negaliu dirbti sun
kaus darbo ir negalėdamas isz- 
maityt daugiau vaiku, ji nuta
rė nuo ju atsikratyt. Nieko apie 
tai nežinojau, tiktai dasipra- 
tau szi paskutini karta ka ji su 
pagimdytais kūdikiais pada
rydavo ir kur juos paslėpdavo.

kūdikius.

paskui

uzgims pas mus 
diena ne ėjau in darba

ta

pasi-
im-

KANKINO MERGAITE KAD 
BUTU GERESNE.

Atlanta, G a. —
j prijausda-

NEPATIKO TĖVUI GARNIO 
DOVANA; PABĖGO ISZ 

NAMU.
Pleasantville, 

Ralph Montrose
Kaimynai mas kad neužilgio po jo pasto

davę žinia policijai kad pribu- gia atsilankys garn/s, 
tu in tula narna ir kada in ten savo paeziule iii vietine ligon- 

metu bute kad turėtu geresniu prie- 
pririsz- žiūra kada garnys alteks.

Ralph buvo labaita prie sienos

nuvožė

penkių

iszkeltoms
J

_____ susirupi-
o priesz ja nes ar garnys jam atnesz mer-

pribuvo, rado 
mergaite Juze Olesen 

su 
rankoms in virszu
ant stalelio buvo pastatyti vai- gaifo ar sunu, bet turėjo toki 

ja darba, kad negalėjo būti prie 
da daugiau kankyt. Už taji ne paezios laike gimdymo. Ta die- 

darba likos na-nuėjo in darba o apie piet 
užtelefonavo in ligonbute daži- j

įnoti kaip sveikata pacziules ir 
ar jau atsilankė garnys.

Daktaras apareiszke Ralph 
kad jau buvo, bet ne viena pali 

mer- ko tiktai tris Dievo dovaneles, 
gaite kaipo ir isztepdavo vei- Ralphas

ne jiena, užkabino telefoną 
rauke kaip septyni

prie-' pasiėmė pėdo ir nuo tos dienos 
žiūra tos bjaurybes kada isz- visos žinios apie ji dingo, — 

iszdume isz miesto ne kaip ma
tyt trynukus.

šiai ir kitokį valgiai idant

mielaszi rdinga 
aresztavota motore May Brown I 
pas kuria taipgi surado mer
gaites sesute, kur taipgi ir bu
vo kankinoma. Motore užpilda
vo molaso ant krutinės kad inu 
sos užlėktu ir kandžiotu
K 
da su klijais ir plakdavo 
mielaszi rd ingai. Tėvas tu me r 
gaicziu atidavė jais po

l r-

iszgirdes tokia nau- 
, susi- 

griekai

eidavo in darba, nes buvo per- 
siskyres su savo moteria ir ma 
žai rūpinosi kaip ji su mergai
tėms pasielginedavo bile tik 
jam buvo isz akiu. Tęva ir mo
teria aresztavojo.

ŽUVYS EDA ISZ . JO 
RANKU.

Jacksonville, Fla. — Ber
nardas Hobston, taip, priprati
no žuvis kurios priplaukdavo 
prie jo vasaarinio gyvenimo,

DRAUGAI UŽDEGE SAVO 
DRAUGA.

Dallas, Tex. — Pardavinėto- jog kada užszvilpdavo, tai at- 
jas laikraszcziu sugavo savo plaukdavo apie szimtas žuvė
dra uga Wowarda Moore, 
metu vaikai, pasakė jam kad ranku po vandeniu. Žuvis taip 
jisai smirda, aplaistė gazolinu priprato prie to, kad paima 

ne

savo plaukdavo apie szimtas
14 liu kurios paima maista isz jo

jisai smirda, aplaistė gazolinu priprato prie to, 
ir uždegė. Vaikas iszbego lau-įjas in ranka, o kitos visai 
kan visas liepsnoja ir taip bai- bego nuo jo, o kada ateina prie 
šiai apdegė kad mirė už keliu kranto nepažystami
valandų ligonbuteja. Policija tai žuvis visai nebijo, jaigu jn 
jesZko niekadeju. prietelis randasi arti.

žmonys,

PATOGI JAUNA MOTERE- '4 POLICIJANTAI PERSZAU 
LE UŽSMAUGTA SU 

VIRVE.
Philadelphia. —' Name ant 

treczio laipsnio, 2851 N. Penios 
uli. likos surastas lavonas J 
metu patogios moteres Augeli 
uos Fermento Spano, pati Vitu' ros, 
Spano, 
tvirt inima, 
surado savo paezia 
rnt grindų su virve

Name

TI SUMISZIME, 30 
ARESZTAVOTA.

Chicrigo. — Komunistai 
kele maiszali ant Michiganma i sza I i

su

Isz Visu Szaliu« ■ J™ ™ “ls ISZ LIETUVOS
is Inil i vardo kaipo pasiprieszini-
li- ma Japoniszkos-jlviniszkos k v-

. Apie

%

LENKIJE? KALINIU SKAICZIUS 
LIETUVOJE.

Visuose Lietuvos kalėjimuo
se esą 3,219 kaliniu, isz ju 2,- 
724 vyrai ir 495 moterys. Ne- 
pilnamecziu nusikaltėliu esą 
278, isz ju berniuku 229, mer- 
gaieziu 49, dar tardomu 12b. 
Jie busią skiriami nuo suaugu
siu ir dedami in Alvtaus ir Ra- V
seniu kalėjimus.

Esanti kaliniu
tendencija. Nors kaliniai kalė
jimo ir bus baudžiami, bet ne
busią atimtas pasivaikszcziojl- 
mas, 
vengiama. Dabar raszomas 
drausmes reikalu statutas. Ka
lėjimu tarnautojai mokslinami, 
jiems net kursai rengiami.

300 ŽUVININKU
ISZGELBETA 

NUO LEDU.
Finland i je. —

MANO PADARYTI UNIJA.
11 elsingfors,

00 isz skaitlio 700 žuvi- 
kurie žuvavo ant ledo, 

Įstaigai likos atkirsti nuo 'kitu
per nulnžima ledu arti Sursasi

bet, ne ilgai toji paroda te- 
vyro sesi, ba 200 policijantu tuojaus 

su praliejimu 
1 P9“ 

1 szauti'keturi polięijantai ir Ii- 
kos aresztavota dauginu kaip 
30 maiszt i ni nku.

35 metu. Pagal
tai jis pirmiausia1 juos iszvaike 

<raujo. Maiszatyja likosguli n ežia' kr 
ant kaklo, 

praneszdainas policijai, buk ja 
turėjo užsmaugt banditai. Bet 
policija kitaip apie tai mansi 
ir vyra uždare kalėjimo.

Spanos prisipažino kad bu
vo labai užvydus savo mole- 
riai, kuri mėgdavo 
po szokius ir sugryždavo vėly
bu vakaru namo ir nekarta 
priesz tai buvo pasfprieszine-?, 
o jis mėgdavo sodeli namie. 
Isz tos priežasties buvo 'karta 
pasimetė, bet vėliaus vėla su
ėjo in pora.

e

s a v o
trauk v (is

PAPEROSA 
ISZDEGINO KŪDIKIUI 

AKIS.
Brooklyn, N. Y. — rTulas 

Lietuvis užėjus in viena Liet li
pama t e

moterį cigareta rukan- 
czia. ir tuo tarpu rankose turė
jo maža kūdiki. Staiga žarija 
nekrito tiesiog ant kūdikio 
akiu

RŪKYDAMA

v isz k a 
jauna

narna

ant

m

vienft

O• )

ninku

torį) llelsingforso ir Leningra
do. Ledo daužytojas laivais isz- 
gelbejo kone pusgyvius, drau- 

. girs su juju arklei’s. KelPisz žu
vininku buvo teip suszale kad 
įniro po i’szgelliejimui.

i r>

Ameriko-

MOTERE PASIDARĖ SAU 
OPERACIJA IR DIRBO 

TOLIAUS.
Sulphur Springs, Okla. — 

Isztikruju senuke Veronika 
Savan, G9 metu, yra narsi mo
terėlė. Senuke skalbdama dra
panas eletrikindja 
indejo pirszta in “ringeri”, 
kuris jai baisiai pirszta sinnan 
kiojo. Motore neapalpo, kaip 
tai ųekurios moterėle butu pa
dare ir rėktu gvoltu pagolbos, 
bet pagriebė žirkles ir nukirpo 
sužeista pirszta, kuris kabojo 
tiktai ant szmotelio skaros, ap
vyniojo su szomteliu skudurio 
ir vela omesi prie darbo, o ka
da pabaigė 
pas daktara, kuris 
ranka ir pagyre motore už jos 
narsu pasielgimą.

senuke

maszinoja, 
“ ringeri

ir kūdikis apdegintas.
Gaila, kad musu jaunos mo- 

“ Vienybe 
o dar-

1

linos kaip raszo, 
tuos kūdikius turi 
biau, 
Skaudulius
saugokitės, 
gali daug nesmagumu atnesz1 i.

kuri užtiko arti
Visais laivas

1 >

, K> VUVL ' hl“ 
kad tie mažiuleliai turi 

kosti! Moterėles, 
nes rūkymas jums

ISZGELBETA 40 JAPONU 
ISZ DENGANCZIO LAIVO.

Manila, Filipinai, 
niszki kariszki laivui atplauko
iii laika in pagelba deganeziam 
Japoniszkam tavoriniam laivui 
Kauk u Maru, 
salos Muridoro.
buvo apimtas liespna nuo užsi- 
deigmo
rius skaitlįje 40 Amerikoni'szki 
laivai iszgelbejo nuo baisios 
mirties sudegimo ant smert.

gazolino. Visus laivo-

Paskutines Zinutės
Vokiszki1[ Jeru žolinius.

jeszkotojai senu* užlioku sura
do arti Kaperranno, vieta kur 
badai Jėzus padaręs stebuklą 
su duona ir keliomis žuvimis.

Iowa. —11 Griswalad 
George Zappe,

J

NUŽUDĖ 11 MOTERIŲ IN 
LAIKA 20 METU.

Vied n i us, Aust rijo. — Poli
cijų daro slieetva teisme mėsi
ninko Franzo Leithgoebo, 46 
motu, kuris likos aresztavotas 
už nužudinima vienuolikos mo
terių in laika Jvideszimts mo
jai. Paskutine jojo žudinsta bu- 

11 u ž u d i n im as L u d v i kos
paezios ark i lektoriaus

Į 
tvow • p v

pasiėmęs kelis ►'Junk, 
nuėjo szm°tus dinamito uždegė ir savo vienuoliktos aukos.

Žmogus sirgo vėžio liga per GAL IR VYRA SUDEGINTU 
dvideszimts metu.

11 Springfield, Mo. —
ZOKONINKAS draugai susibarė, už szuni

skalbimą, 
apžiurėjo sudrasko savo tint szmotu.

)

20

VIENAS
UŽMUSZTAS, KITAS 

SUŽEISTAS.
New Castle, Del. — Du zo- 

koninkai Patrikas Bryce,
metu isz zokono Szv. Prancisz- 
kaus, Childs, Md., mirė ant 
vietos, o jo giminaitis zo'konin-| 
kas John Sullivan, 
randasi mirsztantis Szv. Fran- 
ciszkaus ligonbuteja Wilming- 
tone, kurie likos sužeisti ant 
kelio važiuodami troku, kuris.

veže 
Wil- 
juos

apsiverto.

profesoris

iZokon inkai 
pieną isz savo farmos in 
mingtona 'kada nelaime 
patiko.

Du 
ir] 

vienas kita nuszove ant smert. 
Žadintojas nubaustas ant J5 
metu kalėjimo.

Meksiko Miestas. — Bai- 
sunaikino miesteli 
Asztuonios ypatos 

{likos užmusztos ir daugelis su- 
' žeista Po tam kilo ugnis, kuri 
1 visiszkai sunaikino miesteli.

11 Hamilton, Bermuda. — 
Laivas

' Bostono užėjo ant povairdeni- 
1 nes uolos ir nuskendo. In lai
ka likos iszgelbeti 84 pasažie- 
riai per kita laiva kuris atplau 
k e iii laika.

vėtra
Yucatane.
si

“Prince David > y

SUSZALO LIETUVIS.
PereitaBaltimore, Md. — 

savaite pajūryj ties Fort Mc 
Henry policija užtiko ant ma
riu sienos gulinti suszalusi 
žmogų, prie žmogaus buvo di
delis szuo, matomai 
žmogus buvo jo
Szuo prie gulinezio žmogaus 
neprileido policijos ar ko kito, 
ir del to szuni turėjo nuszauti.

gulintis 
savininkas.

ir del to szuni turėjo nuszauti. 
Kada gulintis ant kraszto žmo-Į 
gus buvo peržiurotas, nustaty
ta, kad jis mirė nuo szalczio.

Kiek vėliau, parvežus lavo
ną in miestą patirta, 'kad tai 
Lietuvis Alex Tamolenas, 50 
motu amžiaus. Ji pažino t__

1932. 
isz

Buenos Aires, Kovo 
■— No isz Lietuviu, bet 
svetimtaūcziu diplomatu lupu 
kelis kartui teko girdėti, buk 
terp Lietuvos ir Lenkijos yra 
sudaryta slapta politine sutar
tis, sulyg kurios Lietuva 
rimą’ padaryti Lenkijos 
vincija. Esą, ta sutartis laiko
ma didžiausioje slaptybėje 
Kaune, bet jai duodama eiga 

s atstovybes

o 
’b

no-
pro- daugėjimo

didžiausioje

va stumia
4 4 Esa

bausmiu paneziais busią 
Dabar

NYKSTA MISZKAS.
I

Traku aps., Du*s-
va y jai

kuriuos c/Ja valstybi- 
bet

Onuszkis, 
menu girininkijos miszkas, ku
ris susieina su Gonioniu kaimo 
žeme, apie 100 ha ploto, pradė
jo nykti. Iszdžiuvo puszys; 
džiūsta net puses metro storio. 
Miszko nykimo priežastis bus 
padidėjęs szlapumas. Grio
viams užakus, dideli miszko 
plota vanduo apsėmė.

nekuriose Lietuvo 
užsieniuose.

Isz vieno diplomato Buenos 
Aires teko girdėti, 'kad Lietu-

Lenikijos glebiu
katalikybes autoritetas ’ ’ 

katalikiszku Lietuvos kunign 
vadovybe tokia sutarti impor
tavo isz Vatikano per Varszu- 

o Kauno vvriausvbo
duodanti eiga.

Argentinos Lietuviai stebė
davosi, kad Lietuvos valdžia 
padovanojo Lietuviszka szrifta 
nusidėvėjusiam kunigui Jani- 
lioniui (kada tas nuvyko atsi- 
vcszt savo sunu Petriuką ir jo 
motina,
nemis leszomis užlaiko), 
tas kunigas susijungė su žino
mu Bumsza ir “už sekretą” 
emo jeszkoti vigadu isz skan
dalingo Lietuvos stūmimo ka
tuli kiszkos Lenkijos glėbin. 
Szrifta supylė maiszan, o Lie
tuvos valdžios dovanojamus 
pinigus nunesze lenkams. Da
bar kunigu laikraszti “Szvy- 
turi

i i

spausdina lenkai ir jis 
_  organauja netik kunigams, bet 

ir

y i

Lietuvos valdžios atstovy- 
i bei.

4 4

124 METU SENUMO 
KRYŽIUS

Gruzdžiai, Sziauliu aps. Rat- 
kunu kaimo lauke yra labai eo
nas kryžius. Jis yra aržuolinia 
ir isz senumo net pajuodavęs. 
Krvžius senoviszkas, be skersi- 
niu, tik eu koturiakampiu sto
geliu. Kryžiuje yra iszpiautas 
skaitmuo “180G,” matyt, jo 
statvmo metai.

180G, ? f

(Specialia pranoszimas 
Naujienoms”)

PRIE SAVES.
Bu'karesztas, Rumunije.

Danesza in czionais, buk kaimo 
Kusgune, gyventojai labai per
sigando ir pranesze policijai
buk juju 'kaime randasi nedi
dele mergaite, kuri jiems isz- 
duoda kad tai didele ragana. 
Mergaite negalima aprodyti in 
puikius drabužius nes po keliu 
valandų dra'bužei ant josios'Su
visai 'sutirpsta. Policijos vir- 
szihinkas padaro 'ant josio<s 
bandima. Apvilko mergaite

BAISI ŽUDINSTA KALI- 
NINKO KURIS SUPJAUS

TĖ JAUNA MERGINA.
Kaczanik, Jugoslav! je. — 

Mirovita Pogradecz, 18 metu 
amžiaus, kuri užbaigė mcrgai- 
cziu 'seminarije Pribove,
namo pas tėvus kurio gyveno

Jonisakolio ligom

ėjo
Apvilko

naujausiais drabužeis, kurio po , aP*e my^e9 tolumo.
keliu valandų pavirto in vortin 
klius, o vėliau visi siūlai dingo. 
Po tokiam iszbandymui virszi-

11 Oroville, Calif. __ Vagis nin'kas iszveže mergaite in Bu-
insigavo in vietini kalėjimą ne 
užtikdami ten nieko, pasiėmė 
szluota ir viedra nuėjo sau to
liau.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

kareszta kur atidavė po dak
taru prižiūra. Daktarai ir elek- 
troteknikai vra tosios nuomo- v
nes kad mergaites kūnas isz- 
leidžia nežinomus elektrilpnius 
spindulius, kurio sunaikina anf 
jos drabužius.

- Whec-Wheeling, W. Va.
ling Steel kompanije, priėmė 
900 darbininku prie darbo plio- 
ninycziosia Benwood, W. Va., 
ir Martins Ferry, Ohio.

Ashland, Pa. — Isz priežas
ties szalcziu, kasyklos pradėjo 
dirbti biski geriau. Shenadori-

NUŽUDĖ SAVO MYLEMA 
KAD APSIVEST SU KITA.
Katovicai, Lenk. — Kaime 

Kobieticuosia, dviems revolve 
rineis iszuveis per Įauga, likos 
nuszauta ant sinert 27 metu 
dulkto ūkininko, Szidruviutp. 
Policije isztyrinejo, buk jaja 
nužudo Karolius Zimnol, kuris 
merginosi ilga laika su mergi-

' dirbti biski geriau. Shenadori-
, tuĮa I jo pradėjo dirbti Madiera Hill

Lietuve Petronėle Gildrnie- ir trys Pakerio kasyklos, na, o kada toji neuž’ilgio ketino 
ne. Dauguma vietiniu žmonių Minersville pradėjo dirbti Pine pagimdyti'kūdiki, jaja nužudo

Idant sutrumpyt sau Ikele, 
nes jau pradėjo temti, mergina 
iszsirinko 'sau taka per girrai- 
te, bet vos buvo' nuėjus kokia 
puse mylios, liikos netikėtai už
klupta per koki tai jauna žmo
gų, kuris ant josios mėtėsi, su- 
žagejo bjaurei, po tam užsmau
gė. Negana to, iszpjove nelai
mingai aukai abidvi krūtis ir 
pilvą, vidurius indejo i u josios 
skrybėle kuria padėjo terp ko
jų. Po tam numovė czevery'kus 
ir drapanas, supjaustė balsei 
visa kuna ir pabėgo.

Policije nepaliovo sznipinot 
ir jeszkot žudintojaus kuris 
teip balsei pasielgė su savo au
ka ir ant galo taji rakali suė
mė, kuris nesenei buvo pabėgės 
isz pavieto kalėjimo ir in dvi 
dienas po trumpam perklausl- 
mui likos suszaudytas.

BAISIOS VAIKU 
NELAIMES. ♦

Joniszkelis, Biržuaps. — Va
sario 8 d.,
felezerio p. Dumbros žmona, 
iszeidama isz namu, užrakino 
savo du sūnelius vienam kam
bary, viena 4 metu amžiaus, ki
ta — G. Vėliau gryžusi jaunes
nįjį rado negyva labai apang
lėjusi, o vyresnįjį kampe sto
vinti isz baimes ir iszgasczio 
perkreiptu veideliu. Pasirodo, 
kald motinai iszejus, invyiko 
baisi nelaime. Nėžinia del ku
rios priežasties užgeso lempa, 
kuria vaikai norėjo vėl užsi
degti. Bebrežiant degtuką, at
skilo deganti galvutes dalis ir 
pataikė in jaunesniojo berniu
ko rūbelius, kurie ir užsidegė. 
Taip, degdami rubai sudegino 
gjwa vaika.

iszejus

pažino ir Tamolono szuni kuri Knot 
polieninkas nuszove.

kasyklos. Locust Gap kad galėtu apsipaeziuoti su ki
ta mergina. , i; -- -teipgi pradėjo dirbti.

I

* Didelis slonius sues per 
diena apie 125 svarus szieno.

t

— Kitas jianaszus atitiki
mas ta paezia diena buvo Smil
gelių vienkiemy, ūkininkai Ba- 
nevieziai, iszvykdami paliko 
namie vienus vaikus. Penkeriu 
metu mergaite, pamėgdžioda
ma motina, pradėjo prausti 
savo penkeriu menesiu broliu
ką. Kadangi vanduo buvo la
bai karsztas, tai vaika ji taip 
apiplikino, (kad teko ji vežt Jo- 
niszkelio ligoninėn. Abejoja
ma, ar pasveiks. ...
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Baisi ii* žveriszka žudinsta 
atsitiko kelios dienos atgal 
mieste Lyons, Drancija. Kokia 
tai Eugenia Depress, 
laisvos meiles, buvo auka ža
dintoja us.

Eugenija atėjo in restaura
cija su kokiu tai nepažinstamu 
žmogum puikiai pasirodžiusiu 
ir npsinakvoja vienam kamba
ryje. Ant rytojaus tarnaite už- 
t iko ja 
baisiai supianstyta, viduriai 
buvo perplauti net žarnos bu
vo iszeja, ant stalelio gulėjo 
nužudytos brangus lenciūgas 
perlu ir kitokios brangenybes, 
matyt žadintojas

aukos tikslo apipleszi-

kelios dienos

motoro

gulinczia ant lovos, 
supianstyta,

nepapiove
savo 
ino.

Vėliaus policija arosztavojn 
koki tai Graiku .Jurgi Mauna■», 
kuris prisipažino prie žudins- 
tos, liet nepa<lave priežasties 
del ko nužudė motore. Polici ja 
dasipranta kad tai buvo jo mo
tore, kuri nuo jo paliego, ves
dama paleistuvinga gyvenimą 
su kitais.

aszt nonis

10

Gerai yra žinoma, kad žmo
nys kurio dirba smegenimis, 
tai yra: redaktoriai, diploma
tai, autoriai ir 1.1., yra papra
tę daug rūkyti. Bismarkas su
rukę per savo gyvenimą 156,- 
000 cigaru arba po 
ant dienos.

Didesniu rūkytoju buvo gar
sus Edisonas, kuris rūkydavo 
po 12 cigaru ant dienos, 
pypkių ir 20 paperosu. Poetas
Mickeviczins rūke 1m‘ paliovos 
pypke.

Bet vis rukikai turi atiduoti 
pirmybe daktarui Bellans, ku
ris dagyveno 76 metus, o in lai
ka 50 metu surukę 638,916 p i- 
perosu arba po 35 ant dienos, 
nepriskaitant prie to pypk 
kurios neiszimdavo 
kada radosi namie.

ISZ
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nuvežė

P S 
lupu

Laike iszcmimo 
popieru kandidatai 
prajuokina suda ir susirinku
sius žioplius, kada atsako ant 
klausymu užduotu per sudžia.

Sztai Luzernes sude, mieste 
Wilkes-Barre, Pa., užklausė 
Italijono kur randasi sostapile 
Suv. Valstijų. Toni atsako kad 
nežino. Tada jo užklausta, kas 
yra prezidentu ir ant. to atsake 
“aj do no.”

Sudžid užsirūstino ant Toni, 
paliepė eiti namo ir iszmokti 
geriau klausymu. Toni iszeida- 
mas isz sūdo, nustebino 
nemažai kaa atsigryžo in

“Mister 
randasi 
v»,

ukesiszku
kartane

Pa.,

visus
su-

džia užklausdams:
sudžia pasakyk kiek 
boneniu vienam punde!”

Sudžia tuom klausymu susi- 
ergeliavo atsakydamas buk ne 
žio ir tas visai nesikisza su jo

Jpilietysta.
- Tada Toni 
szauke: “ 
bizni o asz savo, gud bai! 
Toni daugiau nestojo ant 
zamino.

iszeidamas
Matai, fu žinai savo 

! >

pa-

vaitos algai nu.veže dukrele! 
kuri dabar turi szesziolika mo
tu. Daktaras peržiurėjas mer
gaite, nuvedė in savo kambari 
Užrūkydamas duris. Pasodines NENORĖJO SU JUOM Gi
ja am krėslo, atsisėdo skersai j

°! P A VOGĖ SAVO 
PACZIA

. I

ir pradėjo iszkraipinet baisiai 
veidu, idant pergazdyt mergai
te, po tam priszoko prie stalo, 
pagriebė ilga peili, užsimoda
mas su juom ant 
szaakdamas buk ja

VENT;
GYVENIMAS IR 

PABAIGA.

LIŪDNAS JO

’I

I
I anais, Angliję, 

liūdnos
Ana diena 

mergino^' atsibuvo liūdnos leidot u ve.* 
papinių, kapitono Sanfordo Rotherham, 

Mergaite taip persigando, kad kūrinsią dalydavo tiktai kelio* 
ant kidin Įinsztiiike: ypatos, be jokiu bažnytiniu ap*- 

eigų ir ženklyvumo.
puolus ant kidin
“ Del Dievo nciižmuszk 
juk asz tau nieko nepadariau! 
po tu žodžiu apmirė.

Kada atsikvotejo nuo 
pimo, kalbėjo ir tolinus ir szia- 
dion visiszkai yra pasveikus. 
Taji atsitikima pabudina dau 
gelis žmonių kurie mergaite 
pažysta.

mane,
• ! •. Pricsz Svietinia, Kare kapi

tonas susipažino aid baliaus su 
apal- patogia ke pez i a us

Elvina Wiltshire ir

I

Sztai “stebuklas” koki dak
taras Silvestras Viereck isz 
Denver, Colorados, padare ant 
keturiolikos metu Renos Ba
ker, kuri nuėjus pas kaimyną, 
sugryždama namo apie de- 
azimta valanda naktyja, persi
gando kokio tai žverio irganao kokio tai zveno ir nuo 
to laiko negalėjo ne žodelio* 
prakalbėt. Tas atsitiko du me-| 
tai atgal. Tėvai mergaites vi
sur ja veže pas visokius dak
tarus, ant galo dagirdo apie 
daktara Vierecka. Apie dvi sa-

kurie
J

KIEK ISZSIUNSTA
ATGAL NEGEIS

TINĘ ATEIVIU
Pastaraisiais analais apie 

150,000 kasa met isždeportuo-
melais

k on-1

A n g I i sz k a s I a i k rasz t i s 
don Times 
ta apraszyma apie 
Kreinline, kas labai inbaugin 
Koviatine valdžia. Szlia ka tas 
laikrasztis raszo:

‘‘Senoviszka sodvba mas- I
koliszku caru Kremmline, szia- 
dien yra apgyventas per viso
kius Soviatiniu virszininkus ir 
didžiausius Komunistus. Todėl 
yra geriausia saugojimas 
priesz monarkistus ir 
prieszininkus ir nevidonus 
Bolszevizmo. Diena ir mikli 
sargai patruliuoja karidorius 
kareiviai aresztuoja visus ku
riuos sutinka ir. nežino slapt- 
žodžio. Norints taip sergsti ta 

o bot ana diena sura
do karidoriuja nužudinta ka
reivi, kurio krutineja kysziojo 
peilis... T'uojaus padaryta slice 
tva, bet be jokios pasekmes.

Ant rytojaus po taia slaptai 
žudinstai, davėsi girdėt baisus 
riksmas paeinantis nuo karei
vio kuris radosi karidoryja 
ant sargybos. Atbege kiti sar
gai rado ji 
apalpusi. Nuvožė ji in karisz
ka ligonbuti kur atsigavęs ap
suki*, buk apie pusiaunakti pa
regėjo kari'Tori uja 
seno žmogaus, kuris buvo visai 
panaszns ir pasirodęs 
Baisusis Ivonas, toki, 
te ant paveikslu. Dvasia priėjo 
prie jo ir iszkelns geležinia 
sztanga ant jo galvos paszau- 
ko: “Iszdavet Rusija ir ja par- 
dvet, sunaikinote viską, todėl 

neužilgio sunai-

” Lon- 
talpina nepapras- 

apraszyma apie dvases 
o

* »

geriausia

palociu,

kitus
ir

Diena

radosi

gulinti ant grindų

pavidalu

kaip 
koki ma

ir jus busite 
kiniais!”

B o 1 s z e v i k i s z k a valdžia 
, kad tai kokis 
insigavo slaptin-

vra
tos nuomones, 
monarkistas i 
gai iri Kremlina nuduodamas 
cara Baisu Ivona tiksle iszbai- 
dinimo kareiviu. Todėl padau
gino sargus, bet ne kareiviai, 
tiktai slapti agentai kruvinos 
czerezveikos kurios valdo pats 
policijos kamisorius. Bet lyg 
sziam laikui nepasiseko suimti 

” kuri neduoda mal- 
szumo K remtino gyventojams.
“dvasios

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

Knyga

JF. D. Boczkau8ka8-Co. 
Mahanoy City, Pa.

ilukteria 
in kolos 

dienas po tam atsibuvo vestu
ves jaunavedžiu.' Kada jauna 
vedžei apleidinejo bažnyczia
siuntinis atneszo kapitonui te
legrama nuo valdžios idant 
rengtųsi in kelione, nes jojo 
pullkas likos iszsiunstas ant 
f rimto. Ka turėjo daryti jauna- 

turejo klausyti 'savo 
perdetiniu arba būti nužemintu 
ir nubaustu per kariszka suda. 
Atsisveikino su savo mylema 
su kuria neturėjo ne valandėles 
saldaus suraminimo.

Kapitonas p e r t a r n a v o 
laika ant kariszku lauku, o no- 
rints paeziule jam lankei raszy 
davo gromatas, bet isz ju da- 
siprato buk pacziules meile at- 
szalo. Kada sugryžo namo ir 
nusidavė pas pacziules gimi
nes in Londoną, pas kurios jiji 
apsigyveno, jojo priėmimas ir 

buvo labai 1 » szaltas, o paeziule jam atkirto: 
“Neturekio prio manės jokios 
priekabos, ba negaliu būti tavo 
pat i, ba tavęs nemyliu, 
reiszke jam pati.

Kapitonas nusistebėjo ir ne
be t -itaigei in 

Esi mano pati,

nes 
iszsiunstaw

ved is

y

visa

pasisveikinimas

1 y — ap- /

žinojo ka daryt,
jaj tarė:
kuria, apsivedžiau ir turiu pil
na tiesa prie tavęs. rp 
manim važiuoti namo.

atsakymo, pa
griebė paezia in glebi ir nusi
vežė namo.
t ei p staigus

Nelaukdamas

Sll

Turi su 
t ’

Isz vogimą s buvo 
kad gimines isz 

pradžių nieko nedasiprato. Ka
pitonas uždare paezia namie ir 
pareikalavo nuo josios vi si sz ko 
į ia klusnumo.

Tėvai davė žino policijai, bet 
toji nieko negalėjo padaryti, 
nes motore buvo jojo tikra ve
dusi pati. Ant galo kada teis
mas atsibuvo, sudže iszdave to
ki nusprendimą: 
negali g 
paezia pastogių tai prie to ne
galima josios priversti. Motoro 
ne yra nevalninke ir ne yra jo
jo nevalninke. ”

Kapitonas to 
nepaklauso ir laiko jaja užda
ryta o ant galo tūla diena insi- 
lauže in narna deszimts palicl- 
jantu kurie paliuosavo motore 
isz vyro kalėjimo.

Sudžiaus nusprend im a s 
szauko dideli džiaugsmu tori

j

“Jeigu pati
Į’yventi su vyru po ta

nusprendimo

isz-

kitu moterių, kurios isz to Įla
šina udojo, kurios pamoto savo 
vyrus su kure’is priverstinai tu
rėjo gyventi.

Kapitonas Rotherham nuo 
tojo laiko gyveno kaip pttstel- 
ninkas, su niekuom nedrauga
vo no (kalbėjo, ant galo mirtis 
jam palengvino jojo kanezes, 
nes paezia labai mylėjo ir lik 
apie jaja anislino per tuosius 
metus. Nekarta užsikeisinejo

t

ant savo gyvasties, bet visados 
gyveno viltije, jog gal jojo, pa
ežiui® permainys 
sugryž pas ji.

savo žodi ir

L ,V

,.f' I
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va serganezius,. ubagus, 
traktuotus darbininkus, ir žmo 
nes kurie del fiziszku ar kitu 
priežaseziu gali tapti visuome- 
niszkoms sunkenybebms. Jai

i gu jn stovio faktai sužinoti bus 
iszdepor!uoli, bet tik in penkis 
iheliis nuo invn-žiavimo. Atsi-i

vi 
bu

i

Ii isz Sin-. Vulslijn. Bei gar.n-1,ikini(, atoivio> k,lris lnp(> 

suomoniszka. 
iszdeportuotas lik jaigu daro
dy t a kad biodnumas paeina 
nuo

Komi-lel n s
(» 

I

Wickorsamm 
mums pranesza, kad Darbo D 
parlamentas kas mot egzami
nuoja net 100,000 žmonių nu
tari i ar jie gali pasilikt Suv. 
Valstijose ar juos iszdcportuo- 
ti.

SIS

apsipa -Visi ateiviai turėtu 
žinti su iszdeporlavimo aktu.

Bandymo Laikas.
kad ateiviaiGalimo sakyti 

inleisti in szia. szaIi pabandy
mui. Suv. Valstijos turi teise 
iszsius’li szios szalies bile atoi- %
vi, kuris paskirtam laikui da- 
rodo kad negeistinas arba, no 
ga Ii pr i p ra s t i p r i o a pi i n k y bi u 
czionais.

Szitas taip sakant, bandymo 
V

laikas kai kuriuose alsitikimuo 
so yra. pentki metai, kituose, 
atsitikimuose nėr paskirto lai
ko.

A,tciivis

Pavyzdžiui kuris
nu-

iszdepor tuojamas 
del nekuriu Įiriežascziu po in- 
leidi’mu in Suv. Valstijas. Bet 
jis irgi iszdepor!uojaraas del 
invnžiavimo budo arba del ap
linkybių priesz invažiavima.

žmogus,
priesz atvažiavimu buvo 
kaltintas kokiu prasižengimu, 
arba kuris pripažysta kad pra- 
sžengė kad nors nebuvo nu
baustu, gali bile kada, būti isz- 
deportuotu nepaisiant kaip il
gai szioja szalyja iszgyveno.
Tas lieczia ateivius kurie bu

vo anarkistaia kuomet atvažia 
ateiviuvo, ir dar kitas kelias 

kliasas.
Iszdeportavamas DM Nelega- 

liazko Invažiavimo.
Sziuoim laiku ateivis kuris 

nelo-

sunkenybe

biednumas 
egzisl u o ja n- 

ežiu priesz invažiavima.

Sekantieji Gali Būti Iszdepor- 
tuoti Nepainsiant Invažiavi- 

mo Laiko.
1. Ateivius, 

iii Suv. Valstijas nelegaliszkai 
nuo Liepos 1 d., 1924 aiJba ku
rie pasiliko czionais ilgiaus 
kaip buvo pavėlinti po

prie žnsezin

kurie invažiavo

n? 
a t va

žiavimu. Po aktu isz Kovo 4d., 
1922 metu nelegaliszkai inva- 
žiavimai po Gegužes 4d., 1929 
metu, yra prasižengimai ir to 
kius prasižengėlius gali kaleji. 
me pasodinti arba pi n i gi sz ko i 
nu baust, 
tuoti.

2. Anarchistus, ir kitus atei-

ir vėliaus iszdepor

vi us, kurie romia pergalėj ima 
Suv. Vai. valdžios prievarta.

3. Ateivius kriminalius ku
rie buvo nukaitinti dauginus 
kaip syki, isz vieno meto arba 
daugiaus.

4. Ateivius prasižengėlius 
priesz moraliszko nedorumo in 
sakymo, in penkis metus po in 
važiavimu, del kurio prasižen
gimo nubausti ant vienu metu 
ar daugiaus.

5. Pasileidėlius ir parupinto- 
jus.

6. Narkotiszku vaistu inga- 
ben tojus.

Po dabartiniu 
k u ris

instatvmii 
iszdeportuotas 

isz Suv. Valstijų pameta teise 
vėl bile kada sugryžti in Suv. 
Valstijas. Tas lieczia ir ateivi 
priesz kur iszdeportavimo va- 
ranlas iszpildytaS ir kuris savo 
iszlaidoms iszvažiuoja isz Suv.

• - F.L.I.S.

t.

ateivis,

oz.iuoiin luiKu ateivis, 
i nėjo in Suv. Valstijas 
galiszkai be imigracijos aficio- 
riaus peržiūrėjimo yra visisz- 
kai nedoportuojamas taip il
gai 'kaip pasilieka Suv. Valsti
jose, arba yra deportuojamas 
bile kada kuomet, tik suimtas.

Visi, kurio atvažiavo priesz 
Liepos 1 diena, 1924 mota isz- 
vengiant peržiūrėjimo, negali siu anglių. Jam renkat anglis 
būti iszdeportuot i po instaty- 
mu, nes penkių 
kuris o jo

Valstijų.

Chicago. — Kazimieras 
Zupkus, apie 40 metu amžiaus 
nevedus, Kovo 8 diena iszejo 
parinkti ant geležinkelio begiu 

angliniu vagonu iszkritu-isz

r *<«

BANKAS UŽSIDARĖ, PINIGU NEBUVO, MIESTAS ISZ- 
LEIDO MEDINIUS.

Miestas Tenino, netoli Seattle, Wash., iszleido medinius 
pinigus kada vietine banka užsidarė, kurioja visas miestelis 
laike pinigus. Ka daryt ? Be pinigu miestas yra mires, 
szininkai nutarė iszleisti medinius pinigus iszspaustus 
plonu lent u k n kaip mums paveikslas parodo.

25c lyg $1.00. Žinoma tie pinigai yra gori

Vir- 
ant 
yraPinigai

nuo 2nc lyg $1.00. Žinoma tie pinigai yra gori tiktai mieste 
bet žmonys isz kitu miestu pirkinėją juos mokėdami po du 
kart kiek yra verti ant atminties, nes tai pirma karta Ameri- 
ke f<ad miestas naudotu medinius pinigus.

Žudinsta
Sugryžias namon isz kancc- 

lerijos iiusidaviau tiesiog 
miegstube mano paezios. 
ris radau uždarytas, 
jau. Isz vidurio iszgiixlau nu-į 
s’igandusi baisa mano paežios 
szaukenti ant tarnaites:

— Katriuk! paslėpk ji 
poje; rakta man atiduok. Kad

uždusins.
Ir pradėjau szaudyti in 

pa. Szoviau in kožna kampeli 
. j szepos, kad tik galėtu pataikyt

• I . v» I «i mialnnin i' nn C!

sze-

in ta paslėpta... Pif, paf!...
Pati persigandus szauke ant 

balado- įmanęs:

111

Du-

SZ(

Pasiutėli! ka darai? To 
rakta tu kvaili!

Bet asz negalėjau susilaikyt 
z nuo piktumo.

Viens du, szeszi. Iszszoviau
tik in lenais ne dirsteletn, Iki visas kulkos! O kad mano re-
tada viskas pražūtu.

Kraujas man inpuole in gal- 
Pagriebiau už ]

szirdi. Baisybe! mano pati ma
ne apgauna. Bet asz tonais dir
stelsiu, kanecz dirstelsiu 'kas 
szepojo y m paslėptas per mano 
paezia.

Antra karta

vol veli s butu ** turejas 
szimta

tada
szuviu bueziau szovias

va.
I • 1 • •

plakantc i pusiaunakti... Isz szepos
jokis balsas ne iszejo. Nume- 
cziau revolveri ir paszaukiau

metu laikas, 
galen iki Liepos 1d. 

1924 metu, jau iszsibaigė. Tie 
kurie atvažiavo priesz Birželio 
3 d., 1921 mete ir kuriu lega- 
liszko leidimo del nuolatinio 
apsigyvenimo nėra, rekordo, 
turi privilegija, legalizuoti už 
registruojant, atvažiavimu ir 
vėliaus gali tapti Amerikos pi- 
liecziais. Gal ta teise bus duo
dama visiems kurie atvažiavo 
prie Liepos 1 d., 1924.

Pavojus tokiems ateiviams 
kurie uelegabi.$zkai atvyko 
priesz Liepos 1 d., 1924 yra jai- 
gu jie apleistu Suv. Valstijas 
kad ir truippam laikui iszva- 
žiuoja in Kanada, 
Meksika, ai4ba kita arlyma 
szali. Syki jie įsivažiuoja isz 
Suv. Valstijų jie negali sn- 
gryžt, ir jaigu dar nelegalisz
kai invažiyotu gali būti krimi- 
naliszkai nubausti ir iszdepor-

■ I .i, ,

tuoti bile kada, nes paskutinis 
invažiavimas skaitytas kuo
met sprendžiama, ateivio apsi
gyvenimo laika. |

Iszdeportavimas in Penkis
Metus.

Ateivis gaji prigulėti 
vienos isz kliasu kurias insta- 
tymas neinleidžia ir vistiek 
kokiu nors neteisingu budu in- 
važiuoti. Instatymas jieinlei- 
džia protiszkai liguotus, džio-

atbėgo lokomtyva kuri ant jo 
užbegog ir sutrynė savo 
kinis ratais.

Velionis paėjo isz Kėdainių 
apskr. Paliko ‘broli Tamosziu.

— John Progdius^ka, 4732 
So. Avers Ave., pasikorė. Bu
vo bedarbis, turėjo pora namu. 
Jisai pasikorė sulaukės bila 
$286.06 taksoms mokėti. —N.

KOVAS —1932

sun-

MARCH

nelegalūs kai

arba in

prie

pabaladojau, 
nes tuom karta jau szepa užda
rinėjo su tarnaite.

Ka josios tonais paslėpė?
Surikau i’sz visu pajėgu, idant 

atidarytu xturis
cziau savo palta, parėjus kelis 
kartus po pakaju, apsidairiau 
ant savo paezios ir paszaukiau:

{

f

man N ūme

Duoki e rakta nuo
i

szc-
pos!

Pati t ciningai dirstelėjo ant 
tarnaites.

— Szalin!

ant tarnaites:
— Begkie del policijos tu 

ki mielo!
Toji dreba kaip lapelis.
Sugryžiam pas paezia; užtl-

kau ja ja verkenczia.
— Ar žiurėjai in szepa! — f 

paszaukiau, kratydama jaja už 
rankos.

— Žinoma, kad žiurėjau.
— Na, ka, gerai padariau!
Pati pakele in mane apsl- 

aszaravusias akis.
Nedorėli! kvaili! try-

1 u Albino vyskupo
2 s Simplirijaus
3 k Kunegundos
4 p Kazimierio
5 h Tebpilaus vyskupo

(i N Ko tetos
7 p Tamosziaus Akv.
8 u Jono Dieviz.
9 s Franciszkaus nas. 

.10 k 40 Kankintiniu 
11 p Pelagijos pop.
12 s Gregoriaus pop.

13 N Niceporo karai.
14 p Matildos karai.
15 u Longino kąnk.
16 s Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo

20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Bonodikto
22 u Katarinos
23 b Bonaventūro
24 k Dideji ketvergas
25 p Didoji Petnyczia
26 s Didoji Subata

27 N VELYKOS
28 p <Įono Kapistr.
29 u Euštakiuszo
30 s Jono Olim.
31 k Balbinos

9
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manos

'surikau ant 
tarnaites, treptelėdamas su ko
ja.

Slūgine iszbego kaip bomba.
— Duok rakta!
Pati dirstelėjo ant

trupinėli, paraudonavo ir tarė;
— Neduosiu!
— Duok rakta! — surikau 

kaip žvėris, o lupos man su d re- 
bojo isz piktumo.

— Už nieką ant. svieto ne
atiduosiu !

Mėlynos akutes mano pa
ezios užžibejo drutu pastanavi- 
jimu. Pagriebiau jaja už ran
kos, ji sudrėbėjo, bet da kar
ta paszauko:

— Už jokiu's skarbus sz*io 
svieto! -t

— Gerai!
Nuėjau in kita pakaju, isze- 

miatt revolveri isz szufledos, 
kugryžiau su juom pas paezia.

Žiūrėk! — paszaukiau

| ..... .

juose daigtuose perszautas.
— Ir tu d a jojo gailesį!
Pasiutimas vela mane visa 

apemc.
— Kaipgi nesigailėsiu kasz- 

tavo man asztuoni dolerei!
Lupos mano paezios sudre

bėjo, su verksmu atsake:
— Žinoma, jog asztuoni do

lerei; kur gausi pigiau!
— Nieko nesuprantu! — pa

szaukiau trepsėdamas su koja.
— Ne supranti!
— Kalbėk aiszkei, ka toki 

užmušamu szepojo f
— Ka? Ciliuderil (szilkine 

skrybėlė). Ryto tavo varduves 
nupirkau tau nauja, norėdama 
tau padaryt netikėtina dovanfų 
o tu peivszovei ji try juose vie- 
tuose!

Galite patys dasiprast ka ta
da mislinau ir jaueziau.. .F.B.

Neužmirazkite guodotinl skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ai

.......

laikraazti “Šauta,” kurie apie tai ui- 
miraso ir praaze idant neeuladkyt lai- 
kraazczlo. Paskubinkite t

I

I
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Atsižymėjo Narsumu Karėje o Sziandien
Priverstas Czystyt Langus

—*v

liai atsiduso.
Bedi isz i s 

isz t a re garsiai,

>• . • ,»«» ■ —m "ft* m . •< ^’*r
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t anti. Už tuos pinigus visu, v 
sara bueziau galejuy

M* '

iszbutl •
t

■v.. >'

surastas
už valanda 

arti Thiancourt, 
kada Vokiecziai 

karabinu
Už tai 

Kongresiniu M 
de Guerre

F ■ 
" 13

Dovydas E. Hayden, ana diena 
Calif., czystydamas langus už 20 centu 
Apie 14 metu atgal jis ant kariszko lauko 
Francijoj, nuvežliojo ant ‘‘r? 1.... ’”
Įeidinėjo ant jo szuvius kaip lietu isz 
iszgelbet savo sužeista dranga, kas jam ir pasiseko.

«<
Croix

Los Angeles
darbo

J

• J < L

-j Szdrmeny^ ‘turi. !i)įt i!sz?kijmib" 
egoistas! — gos. Užmokės mažiausia pen- 
- nemilaszir- kis, szcszis szimtus, o gal Inks- į .

dingas despotas!... Užlkauki-
nai mano neturėjai susimyloji- 
mo ant duszios ir kūno — ge-’ant vakaciju, doszimtos dalies [ 
ra i, tegul dabar tavo sumene* bueziau noiszleidžius. Bjauru^ 
iszmotinojiinai užkankina! '1 e-1 nuožmus! Nenorėjo -suprasti, 

I gul tavo nelaimingos paezios kad mano smerti-skasztuos jam 
paveikslas persekioja tave die-' daugiau, dėszimts ’sykiu dau- 

dvidcszimts, 'sykiu bran-
d. Nėra jrs • 

i- toks paikas! Negaliu i'szgalvo-1 
ti, delko, jis to visko nenorėjo 
suprasti.

Taigi dabar bus privers
tas suprasti, nes jei asz numir
siu, tai jis isz nuliudimo ap
sirgs, atsiguls lovon ir t ik vie
nas Dievas žino, 
ant daktaru. Pagalia n s gal dai 
jam liepti ant vasaros kur ant 
farmn iszvažiuoti ?!

PftSfcutinis ponios Antaninos 
daleidimas ja labai surūpino. 
Juk tai ne juokai,

isamotinejiinai užkankina I n u o žm us! N on or o j o suprasti,

no man's land 
maszininiu !

kongresas ji ap<lovanojo didžiausia garbe “Kongresiniu Me
daliu”. Franci ja jam suteikė medali Croix de Guerre su 
dviem palmom ir žvaigžde, Italija davė jam auksini medali 
ir Portugalija ji apdovanojo kryžium. Hayden tada turėjo 19 
metu. Sziadien tasai pats narsunas nesiskundžia ant savo li
kimo, bet jam szirdis skauda kad valdžia apie ji greitai 
mirszo, galėdama jam geresni darba pasimpyt ne kaip czys- 
tvma langu.

už-

visados! ginu
kada paraižiau, kad g’iau, negu vakacijos

/;
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Moteriszkes
Apmislijimai

) .

//

arsziau, kaip su kokia tai tar
naite... Pagaliaus-gi kokia 
tai jau skirtybe gali būti tarpe 
jos ir tarnaites, Katros, kuri 
taip-gi negali keliauti ant va- 

jkaciju ir per visa karszta va
sara privereziama tūnoti kam
baryj arba pavažiuoti kur in 
parkus karais. Koks tada dide- 
lomo mieste gyvenimas! Kaip 
kambaryj karszta szilta, taip 
ir ant karu, o kiek tenai pribu-

Katres

. si tuose parkuose?
j Ne, taip ilgiau gyventi jokiu 
* Hudu negalima! Nora tos die- 
I . . ...uos, kad jei ne prisieitu apsi
verkti ir kaip kada dar alpti,... 
O kas ta viską daro?... Jis, 
tasai tyronas, despotas, barba
ras, iszgama piktadarys — jos 
vyras! Žinoma, jai daugiau 
nieko nelieka, kaip tiktai smer- 
tis, neatmanoma smertis!...

Degtuku galvutes sutirpo;
porcelano filižankoj

pasidarė drumstas

Ponia

Ponia Antanina sėdėjo savo 
miegstubej prieqz. veidrodi ir 
rengėsi iszpildyt pasibaisėtina 
daikta. Norints ant jos lupu 
klaidžiojo nusiszypsojimas, vie Ponia Antanina isztiese 
nok jisai buvo nenaturaliszkas, priesz save rankas ir atsiduso, 
netikras ir visai netiko iszba- Apsidairė aplinkui su prigesu- 
lusiam veidui ir 
viso kūno drebėjimui.

noinis ir naktimis ir 
J no keisi,
nusižudysiu! Sh ironijos nusi- 
szypsojimu klaupei mano 
dzin! Juokis dabar, tyro ne!

Juokis, kraugcriszkns bar
baro! Matysime, kaip tu juoKc- 
siris ant savo biednos Antani
nos lavono!?
‘ Ponia Antanina paėmė, dre
ba nezia ranka filižan'ka ir pa
kele ana prie lupu. Lupatom 
palytojo szalta porcelana, 110311- 
ko susirau’ke, suvuodž/ms kve
palą, užmerkė akis ir... baisus 
nuodai...

Turiu palikti korcziujke! — 
atsiminė urnai ir iszspjove isz 
burnos pirma nuodu gurkszni 
ant grindų.

— Fe, koki negardus!
Ponia Antanina nusispjovė 

dar tris sykius, prisiiartino prie 
stalelio ir pradėjo raszyti:

“Nusinuodijau!
smerti apskundžiu vyra! Jis 
yra mano žudytojum! Tegul ji 
žmones apsudina!...

“Antanina R.
— Taip, tu mano nužudei 

ir turi but nubaustas!
Lupatom vėl palytėjo 

žankos kraszta, nosuke dar la
biau nuo smirdanezio 
susiraukė...

— No, kam taip asztri ?! — 
tarė garsiai, patraukdama sza- 
lin nuo lupu filižanka. — Ge
riau bus, kad jam dovanosiu, 
tuokart ji sumene dar arsziau 
kankins, arsziau už visokius 
prakeikimus. Tuokart geriau 
atjaus, ko neteko!...

Ponia Antanina sudraskė 
pirma koreziuke ir pradėjo ra
szyti antra.

“ Atsisveikinu su tavim, Vin 
culi! Sziandie ryte juokeisi -— 
dabar gali verkti! Tavo mažos 
Antaninos jau nėra, daugiau 
nematysi! Nusinuodijau!!...

Antanina.”

miiiiii

?

žo-

■■'t

kid: iszleis

Už jsavo

> >

fili-

kvapo

vanduo
ir geltonas.

Antanina

nervi.szkam šiom akim, atsisveikino ta sa
vo lizdeli, kur... ne, ne, sza- 

Ponia Antanina puikioj por-' lin tokia mislis!..Ponia Antanina puikioj por- (lin tokia mislis!... Nenoromis 
celano filižankoj mirkė bjau- pasižiurėjo veidrodin ir pravi
rus degtukus. Fosfaro smirde-1 juoke pamaezius savo paveiks- 
jimas buvo taip nepakeliama* la.
kini Antaninos graži nosuke 
kaskartaa vis labiau raukszle- maezius veidrodyj patoge, jau
nėsi. Galiu insidemeti ,— ------- 1------------- —1—
mistino, kaip tai bjauru skoni 
turi degtukai

Pagalinus kas ja dabartinia
me laike gali apeiti tasai deg
tuku skonis arba smirdejimas! 
Ji pati už trijų, keturi u dienu 
jau kaipo szaltas lavonas, ims 
puti ir pradės leisti isz saves 
bjauru smirdėsi! Taip!... 
Sziandie numirs!!.... Numirs 
negryžtinai ir sziuo žygiu jau risz/ke, pilna gyvasties ir ug

nies, už keliu valandų bus la
bus niekas!?...

Negalėjo neprasijuokti, pa-

Trecziu sykiu filižanka pa
kele prie lupu, nuodai. .. bjau
rus nuodai...

Tiktai mažas gurksznelis pa
puolė burnon, kuri ponia An
tanina vėl tuojaus turėjo iszs- 
pjauti, kadangi paraižytos 
antros koreziukes turinys » jai 
nepatiko.

— Paraszysiiu szaltai, be jo
kiu jausmu — pasakė ir tuo? 
jaus vėl pradėjo raszyti.

“Nenorėjai mane leisti

je ad po jos 
smereziui vienas vyrais iszva- 
žiuotu kur ant farmu, o neduok 
Dievo, dar kuri in sziltus 
krasztus.

— Be abejones apsirgo ir 
jam daktarai lieps isz važiuot i 
isz to dulkiu miesto!...

— O asz ? Asz mirsiu o jis 
ne'kadejas iszvažiuos sau — 
vienas!

— Ne tas tai negali būti! 
Tai butu niekingiausias isz jo 
puses pasielgimas! Despotas 
barbaras žmogžudis egoistas!.. 
Ne tas negalima norints jau Ir 
del to kad pats vienas keliaus. 
Daktarai ji iszsius! “Keliaus! 
Tai baisue daiktas. Nužudyti 
mane o po tam paežiam vienam 
keliauti!? Kas tai per bjaury
be!. . . Turi jis ir mane su sa
vim paimti — asz nepasiliksiu 
viena!...

Kirmėlaitė po baisu kentėji
mu nuoduose pastipo.

— Fe, kokia bjauri ta kir
mėlaitė! Juk negaliu tokiu 
nuodu gerti bjaurybe pažiurė
jus!... kalbėjo ponia Antani
na žiūrėdama ant filižankos, 
kurioj plinduriavo nusinuodi
jusi Kirmėlaite.

— Ne negersiu nes jis turės 
mane paimti su savim!...

Ponia Antanina iszliejo nuo
dus su kirmėlaitė praustuven 
pasitaiso po tam priesz veid
rodi plaukus ir piktai besrszyp- 
sodama inejo pas vyra kabine
tan.

dar kuri

Iszmiptingi Žodeliai
* .Taiga žmonys taip tan

kiai drabuži mainytu kaip sa
vo žodžius, tai ne butu ant 
svieto uteliu.

Laikas gydo žaidulius,

nosi. Galiu insidemeti

»>

smirdėsi!

sau, na moteriszke su malonu veide
ant

vakaciju Tau pagailo tu nie-
liu ir su puikiais, ilgais plau-1 kingu pinigu! Kvailas egois-
kais, iszskleistais ant pecziu... te!! Nepamislinai, kad mano 

Dvi dideles aszaros pasika- szermenys tau daug daugiau
bino paakiuose... Biedna An
tanina ...

Ko verkti ? Taip, bet negali 
neverkus, kada pradeda mis- 
lyti, kad tai stebuklingas sut
vėrimas, toji stebėtina linijų 
ir formų garmonija toji motė

isztikro!
Norints ne pirmu sykiu ren- vonas, 

ginsi nusižudyti, bet dabar ga- stebuklingos akys pilnos bliz-
Tos

I

kasztuos negu ta nelaiminga 
vakacija! Barbare!

Antanina.”
Ponia Antanina vol paemc 

in rankas drebanezias filižan- 
ka su nuodais.

— Fe! kirmėlaitė!?
Nuoduose plaukiojo kirmė

laitė.
— Ach, toji kirmėlaitė!... 

Fe kokia bjauri! Juk dabar to
lutinai atėjo paskutinis laikas gesio užges! Luputes nutils ( vi9ko negalėsiu iszgerti?!...

I -W . « « I ’ 1 • .1

kol sena iszgydo?...
ir

tai teisybe. — Bet kiek tas lai
kas tame laike užduoda nauju 
žaiduliu,

• Sziadien dūsavimai
aszaros iszejo visai isz mados.

Mažai apie save kalbėk, 
ba žmonys ir taip tau netikės. 
Klauasykic ka kiti apie tave 
kalba.

* Apjuodymas kito, tai kaip 
falszyvas pinigas; kožnas ji bi
jo padirbti, bet lengvai pra- 
sklaido po svietą.

Nepavydekie gabumo ki-

*

1 #

tiems žmoniems, bot rūpinkis 
apie pataisyma paties savo.

* Neskolinkie pinigu savo 
pripteliui, ba paskui turėsi tik-

ir prie to prisirengus! 0, taip... ant visados ir isz ju neiszsigirs ia bjaurybe kirmėlaitė pas- įaj jsz dvieju ant vieno: ar tu-
nusiskundimas! kutinę j valandoj turi man roįį prieteli ar atgaut savo pi- 

ilgiau gyventi! Su savo gyve- Anei lasai szviežias veidelis ne kenkti!... Isž kur ji emosi?!
Ponia Antanina jau negali nei vienas

i
nimu labai nuilsusi!... Yra su- susikrapins aszaromis kabinę- 

kankinama! Viskas te to beduszio vyro!...vargus, no

nigus.
Tasai laimingas, — uba- 

grabui nupirkti vainikai gas ar turezius, katras užgana-
Tasai tironas turės ma- ♦

’ o J — ~ .-- „ _ ,-- --- -- - — v ■

nuo jos atimta, jai nieko nelei- Ponia Antanina pasuko akis ^us daugelis vainiku, mano dytas isz savo darbo arba isz
ūžiama... Su ja apsieinama ant filižankos su nuodais ir gi-13uk visi taip daug mylėjo! • • • savo būties.
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SUKKUR PRŪDAS INDIJOJ YRA DIDŽIAUSIAS ANT SVIETO.

?

<

Sztai kaip iszrodo neseniai padirbtas Sukkur prūdas, Indijoj, kuris yra didžiausia» 
ant svieto, padirbtas per Anglijos valdžia. Siena yra mylės kelio ilga, turinti 66 paramas. 
Lordas Willingdon, vice karalius Indijoj, neseniai atidarė taji prūdą. Vanduo yra naudo
jamas ant. aplaistymo tukstan •žiną akeriu dirbamos dirvos.
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Kolos guzutes ton szmaukszte- * ?
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Oj szirdoles, szi rd olos, 
Argi jau neduosite man atsil

sėk 
Mano brangios kvietkelos, 

Norints priesz Velykas stuboj 
pasėdėt, 

Juk Dievas jum protą davė, 
Ne vis užpuoli net su koeziolu 

vali, 
Juk po nogiu paezios susipras

tum et, 
Ir truputi proto pramoktume!, 
Jau mislinau kad savo laikas 

paliovėt, 
Sztai tiligramas isz Manitovet 

Turiu viską mesti, 
Pagelba in tonais neszti. 

Pribuvau - in karezema už- 
” ėjau "viena,

Kur iszgirdau riksmą per 
siena,

Oj tu tokia, tai tokia, 
Tu paleistuve, tu sziokia. 
Mat vyras plūdo ant savo 

paezios, 
Iszradineja visaip ant jos, 

Parejas isz darbo, nieko stu- 
boja nerado, 

Visas nusilpnės buvo isz bado. 
Moteriuke laksto pas kūmutes 

per dienas,

lejau,
Po tam in Detroitą atvykau, 
Oj seseles ka ten pamaeziau, 
Vai pora mergeliu užtikau, j

Isz Lietuvos ke'tnes, 
Tikros gimines, -

Nes czionais kelis metus 
patu po,

Tr su Italijonais suvisai papai- 
ko,

Su tokiais szpicliais szoka kad 
ir avinyczioj, 

G su Lietuviais neszoktu nei 
seklyczioj,

Kad ir Anglikas be nosies 
butu,

O Lietuvy s kad ir kanuopui-, 
kiausfia tszrodytu,

Tai mat didesni unara turi, 
Kaip su Angliku po strytus 

vaikszcziot gali.
• Ant to daug da nesakysiu,
Kaip tiktai bisikutuka pamo

kysiu: 
•r

.Taigų norite gera gyvenimą 
turėti,

Ir kad Lietuviai ant jus mei
liai žiūrėtu, t

Tai toki kvailumą pameskite, 
Bi^kutuka proto turėkite,

O tada apie jus kitaip kalbės, 
Nuo nieko sarmata neturės, 
Busite nuo visu paguodotos,
Ir nuo Lietuviu mylėtos.

Tai ir ant sziadien užrauksiu 
Namo isz ten keliausiu, 

Ba sniego daug, 
Kad ji stauk!

Raudoni Czebatukai
PASAKAITE

Buvo vėlyvais ruduo. Sziek- 
tiek jau ir prisnigo.' Vaikai be- 

’ giojo po kiemą. Vieni buvo vi
sai basi, kiti — basa koja insi-

Nosugryždavo in kėlės adynasi s^°je jn klumpaites. Prie kie-
* i •% • « . .. 'mn wY*i xrn ai n xrr\ aunn7iAQ VnilzoiVyrui nubodo ilginus kentėti, mo Pavažiavo sveczias. Vaikai

3
tekini pribėgo ir atkėlė vartus. 
Sveczias, jau apysenis žmogus, 
užvažiavo ant kiemo ir sustojo. 
Tada drąsesnis vaikas paklau
sė:

r**-

f

Ir vienam namie sėdėti 
Paliko motore savo, 
Ir in kitur iszkeliavo.

Bobele dabar per visas dienas 
verke,

In karezema bėga su bonkute 
Graudžias aszaras lieja, 

Su munszaino akis užlieja 
Vaikelus apleidžia,

Kūmos visai -neap^ileidžia, 
Ant galo vargas ja gerai 

prispaudė, 
Ir baisiui ja nubaudė.
Sztai viena dicf.ia, 
Iszgirdau naujiena, 

Buk puldama trepais užsi- 
musze, 

Ir sau visus dantis iszsimusze.
Ant kapiniu ja nepalaidojo, 

Tiktai juodvarniai kuna po vi
sas pakampes iszneszaojo.
Moterėlės, geriau vyrams in- 

tikt, 
Valgi ant laiko padarykit, 

Tai jusu užduotis svarbiausia, 
Ir jtius geriausia.

Pavalgysi ir iszsigersi. 
O su vyruku nesibarsi, 
Tavo isz szirdies mylės, 

Ir per diena tylės. 
* * ♦

Po keliu -dienu isz Kanados
Į iszkeliavau,

Isz Lietuvos.
ISZGAMA TĖVAS

PER 5 METUS PRIVERTI- 
NEJO DUKTERES 

GYVENTI SU 
' JUOM.

Laukuva (“SBT”). Taura
gės apskr. 1930 m. Kovo 5 d., 
Gulbiu kaimo gyventoja R. Sa
kalauskiene pasiskundė polici
jai, kad jai, laike vestuvių, at
sigulus su savo vyru, atėjės tė
vas iszvares ja tvartan karvių 
melžti, isz kur revolveriu gra
sindamas nusivaręs kluonas ir

K 1», -|

ten iszžagines. Toki dalykai mx
tėvu jai nebepirmas atsitiki
mas. Ji su juo net pora vaiku 
susigvenusi. Ankszcziau apie 
tai niekam nesiskundusi, nes 
bijojosi tėvo kerezto. Po 
tikiu su dukterim, kiekviėna 
karta tėvas prigrasindavęs pa
daryti jai gala, jei tik kam apie 
tai pasakysianti. Tėvas duktė- 
res kaltyma paniekino. Esą jis 
sirgęs sifiliu, tai jei but sahtt- 
kaves su dukterim, tai be abejo 
but ja užkrėtęs. Vaikai, eša ne 
jo, bet duktė juos su kitu pri
gyvenusi ir nurodė, su kuo. 
Isztyrus jo, jo dukters ir žmo
nos krauja rasta, kad moterys 
yra sveikos, bet jis tikrai sifi
liu serga, tacziau ligos butus 
yra be iszvirsziniu pasireiszki- 
mu ir del to moterį negalėjo ap
krėsti. Sziauliu apygardas teis
mas Sausio 27 d., nubaudė Sa
kalauskienės tęva, P. Tauroza, 
už kraujomaiszyste su giminai
te, 5 metais sunkiuju darbu ka-» 
Įėjimo, bet nuo bausmes atlei
do lygtinai.

I*

SUGAVO DIDŽIULI 
VANAGA.

Sintautai, Szakiu aps. Vasa
rio 6 d., isz kaž kur atlydės di
delis vanagas užpuolė Parie- 
biu kaimo ūkininko Tėvelio vi'- 
sztas ir tiek atkaklus buvo, 
kad inaivijo jas in prieangi. 
Pamacziusi tai szeimininke, 
užtrenkė dursis. Prieangy jis 
ir buvo sugautas.

Dėduk, ka-gi mums duo
si už vartų atkėlimai

— Visiems, vaikeliai, duo
siu po raudonus czebait nikus —■ 
atsake atvažiavusis.

Vaikai apspito aplink veži
mą. Ne viens ju su pasibiaure- 
jimu dirstolejo in savo nušzlei- 
vintas klumpaites. Dabar visi 
džiaugėsi, gausia gražius autu
vus. Sveczias atsiriszo masza 
ir ilgai jame jeszkojo dovanu. 
Vaiku kiszkos paraudo, kaip 
garnio kojos. Pagalios vaikui 
drąsuoliui pritruko kantrybes.; 
Jis, pantimis kalindamas ir ko 
jomis trypdamas, tarė:

..■III.—4 Dėde, duok, jai duodi, 
greieziaus! Jau asz kojas už- 
geliau: negaliu atlaikyti

Na-gi vaikai, pasižiūrė
kit in savo kojukes: kokios jos 
^gražios, raudonos, 
kaip su raudbnais czebatukais!

Kas už mažiausia senesniem _
patarhavitna reikalauja užmo- maitinti. Ant'kiekvienos tnfcs- 
kesezio, tas nevertas jokiu do- tanties gyventoju vidutiaite- 
vanu. f'. ‘ ‘

KIEK “DVASIŠKU TĖVU” 
( (

tikrai,

LIETUVOJE.
Pasiremdamofe ‘ 

Lietuvos episkopato oficialiu 
leidiniu, 1 ‘

' i kad visoje nepriklausomoje 
Lietuvoje esą 2,062 “dvasissko 
stono” atstovu. Jie skirstomi 
szitaip: kunigu 1,031, kleriku 
450 ir vienuoliu apie 480. Pto* 
t aram jam įskaiczitije, beje, dali 
sudaro ir invairiu kongregaci
jų ° sesers.”

Kaunas.

L. Žinios »» ražo. 4

' B 

if 

♦t

i <i

Szi ta dvasiszka armija Lie
tuvos žmęnes turi užlaikyti tr 
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kai pareina vienas dvasiittki&

»

I

♦ t

4



i1 > W •WWWlMSWr ,,

'I,

f

*
f

SAULE

ŽINIOS VIETINES
Airiszei

Arti Hometown prohibi- WILKES-BARRE<3

—- Ketverge Ainszei ap- 
voiksztines savo patroną Szv. 
Patriką.

— Lietuvei
savo patroną Szv. Juozapo Su- 
batoje. * *

— Szvento Juozapo at puš
kąs prasidės Petnyczios vaka
ru, kuriamo daly baus daugelis 
kunigu.

— Asztuoni inžinieriai prie 
Read ingo kompanijos mieste 
likos praszalinti nuo darbo. Vi
si turi szeimvnas ir 

ledo.”
Ugnies a laimu szvilpy- 

likos perkelta isz Ilillso 
brokerio in Kolso brokeri.

— Del naujo St. Nicholas 
brokerio ana diena likos par- 

* gabenta isz Anglijos visokios 
plok t pūkines maszinos, nes kaip 
kompanije sako, Anglijoi daug

- Tai

apvaiksztines

pasiliko
ant

no

i 4

pigiau jeises padirba, 
tau kapitalistai, bubnina kad 
žmones suszelpinetu savo dirb
tuves o patys pargabena tavo- 
ra isz Anglijos per kn Amen- 
koniszki fabrikai užda'ryti ir 
tukstancz(‘i darbininku ne turi 
darbu.

f Ketverge po piet, persi.s- 
kyfre su sziuom svietu senas gy- 
vehtojas Juozas Stankeviczius, 
76 metu, gyvenantis ant 626 
W. Market uly 
lis menesius. Velionis gimė 
Lietuvoje ir prigulėjo prie Szv. 
.Juozapo parapijos, paliko pa- 
czia, du sūnūs Juozą, ziegor- 
ninka kuris turi bizni ant E. 
Center ulyczios, Pijusza kaipo 
ir dvi dukteres ir dvi seseres 
Lietuvoje. Laidotuves atsibus 
Utaminko rj’ta su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Praeita Ketvorga 
gai mire Jerome Nolan, 52 
tu, 1222 E. Market uly., kum 
užsiimdavo perstatymu teatru 
ir buvo paraszes keliolika teat- 
riszku perstatimu. Velionis 
iszejo pasivaikszcziot, kada ji 
upe m e szirdie; liga, puldamas 
ant said voko ir pcTskeldamas 
sau pakauszi. Paliko keliolika 
suaugusiu vaiku, buvo naszhu 
ir prigulėjo prie 
sziu parapijos.

į- Vincukas, 8 metu 
lis Juozo Dugnaucko, 
Railroad uli., mirė po trumpai į 
ligai uždegimo plaiieziu. Vin
cukas buvo studentu Szv. Juo
zapo parapines mokslaines 
buvo trecziam skyriuje, 
dot live-? bus Soredos 
apeigomis 
nyczijoa.
(los.

A

, sirgdama j ke- 
Velionis

perstatimu.

stai-
.)2 me-

vietines Airi-

sune-
218 E.

i r

Lai-
rvta su•l"

Szv. Juozapo baž- 
rraskauckiene lai-

Vikaras kunigas M įkai 
ti s, kuris gydėsi ant 
Filadlfijos ligonbuteja 
sugn ž namo Seredoja.

t Staigai susirgęs 
kas Mickeviczius,
ris mirė trumpam laike Suba- 
toja, kuris gyveno ant 637 W. 
Spruce ulyczios. 
liko paczra ir sekanezius
ku.s: Vlada, Adelina, kuri 
vena New Yorke, Antanu,Koo.

Teopilo, •

cijos agentai paėmė dideli tro-
ka su deszimts bertainiais ge
ro alaus, kuris prigulėjo badai
prie vieno biznieriaus isz Ma-

Droiveris matyda- upėj, prie Plains miestelio, at- 
pa klius in beda rado Eugenijaus Blaszkevicziu

IR APLINKINES
Kovo 4-ta {Susquehanna

I

gerkles 
badai

Ludvi-
50 metu ku

Velionis pa
val
gy-K.

staneija, Teopilo, • Ludvika 
Kazimiera air Jurgi. Velionis 
paėjo isz Starapoles Lietuvoj. 
Prigulėjo prie S.L.R.K. susi
vienijimo ir Gedimino kliubo. 
Laidotuves atsibus Ketverge 

• fyta.su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioja. 
kas laidos.
J'

—- Ponas Stanislovas Ku- 
*"1' < ihilin« atlanko Nedėlioja
pačziulo Danville ligonbuteja, 

Tk(ir turėjo kėlės operacijas ir 
DMižilgio tikisi sugryžt namo, 
' * v

atsibus

Ramanauc- e

savo
Lt-

li ano jaus, 
mas kad
pats dame in girraite palikda- ko, 
mas alų ir t roką.

SHENANDOAH, PA.

kūneli.

Mano Mecmis WL i

Jubileuszas
DZUKISZKAI

Padaviau Kinczikui isz- 
acakiau jai, ir 

rodzos pasbaigs.
/.įsivilko kita boba ir davai 

man; kiauše apie divorsu. Asz 
cik tyliu ir dusaunu nieku nei 
valagys,
manu acakymu ir sako:

Tu vakar gavai pylos, o 
nūnai gausi nuog manrt dzie- 
du...

Asz cik — bime! ir parvir
tau ant padlagos, ir isz 
akiu pradėjo

nor viskas C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laxtikimiauai* Graborlua 

n Gabiauaiaa Balaamuotojaa 11Gabiausias Balsamuotojaa
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoję nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelKininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. ’

DU OFISAI;
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 588-J

V

?

A

j'

■
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ORINE EROPLANINE

o ji nesulaukdama
I

3 metu amžiaus, 
Vaikutis prigėrė Vasario li
tą. Jo tėvas Antanas Blaszke- 
viezius kiekviena diena vaik- 
szcziojo upes pakrautomis jesz- 
kodamas sunaus kūnelio.

— Plymouth’o, Kingstono,
szesziu metu 

daktaro C. J. Kali-
naucko, 15 S. White uli, iszsi- ir Pi 11 stono Lietuviu parapijų 
suko koja puldamas ant said- chorai rengiasi prie 

mokslaines. pastatymo

— Jonukas 
sūnelis

! )

Ali! tu pondzie, nei no apsi- 
žiuroj kaip cielas metas apsi
suko, o kiek tai sopėjimo nu

metu !... 
nukrato 
didzely

to

voko eidamas isz
Vaikiukas likos tuojaus nuvež
tas in Locust Mountain ligon- 
bute ant operacijos.

— Garnys ana diena pali- su paskaita
ko sveika sūneli del Albinu atėjo meto akmeniu in clcktrl-

( <
grąžau s

Sz va įkas ir Mill-
1 f

-- Kada Dr. Auksztakalnis 
antro aukszto kambary raszc 

keturi vaikezai

no. aszai

• • • IMilaucku. Yra tai ketvirtas at-] kino iszkaba (sign), sudaužė 
silankymas garnio po pastogių 
Miliaucku.

Gilberton, Pa. f M y lema pa
ti Motiejaus Skucziaus, 
staigai praeita Petnyczia. Ve
lione pergyveno czionais visa 
savo amži. Paliko dideliam nu
liūdime vyra, vienuolika vai
ku, dvi soseres ir broli. Prigu
lėjo prie Szv. Ludviko parapi
jos.

mire

ja ir patys nubėgo.
— Kovo 1-ma

pirmininko, szeimyna 
padidėjo da vienu sunumi.

Sveikatos ir laimingos atei
ties!

I’. Jurevi-

kejo 'praleisc per 
Net szurpulas ,mani 
kaip acimenu mano 
priptoku ku tai turec parsej
man pereitu vasarų Vernonil 
krumuciuosi.

Vienu rozu pavalgys 
Svidar^kio restorcike kiaulių
uodzegu ir koipnstu su bincais, 
usimaniau pasivaikscZoc ant 
spaciero. Pasėmiau aszai sve- 
cimu bobų ir nusivedziau ing 
krumucius. Acisedom abudu, 
nu ir valiai aszai jai poryc apoi 
dvorsus, czitoc

POLICIJANTE.
Miss Patricija Kendell 

metu yra

mano 
riscis visokios 

žvaigždes, kaip žirniai isz ka- 
szos. Kadu akis atmerkiau, 
mano kamaroj jau nic nieko 
nebuvo. Atsikelys szai, su dre-

cziaus

Mount Cannel, Pa.
sziuom svietu persiskyrė 1 die
na Morcziaus gerai žinomas gy

t S11

— Sekanti 
musu aplinkinėje:
t Matas Aduczauskas, gyv.

5 Lawrence St., Edwardsville, 
miro Vasario 29-ta. Palaidotas 
Kovo 3-czia su 
iszkilmemis

žmones mire

bažnytinėmis 
atlaikytomis szv.

Marijos bažnyczioj, Kingston©.
Silvestras MitkeviciVus,

ventojas Motiejus Jakutis, 71! metu, gyv. 21 N. Pulton St.,
Wilkes Barre. Mire Kovo Ima 
Retreat ligoninėj. Kovo 4-ta po

metu amžiaus, kuris likos pa
laidotas 5 Morcziaus su bažny-
tinems apeigoms Szv. Kry- gedulo pamaldų szv. Trejybes 
žirnis bažnyczioja. Velionis pa
liko dideliam nuliūdime savo jas kapuose. Paliko žmona ir 

Paėjo isz t 6 vaikus.
pergyveno

Szv.

p.fezia Bronislava.
Klopocziu kaimo, 
Amerika daugeli motu.

i

Shamokin, Pa. — Edvardas 
Malakaitis, 14 metu likos už-' 
musztas o jo draugas Povylu- 
kas Buzarda, 8 metu, nusileido 
rogutems nuo stataus kalno ar
ti Brady, pataikindami in di-; 
deli t roką. Malakaitukas gavo
si po ratais t roko, kuris isz- 
spaude jauna gyvasti.

Boston, Mass. —'State st rec
to stotyja, > tunelyja, pereita 
savaite po

tunelyja, 
traukiniu pateko

mergina ir buvo taip 
sužeista,
Relief Hospitalio daktarai abc 
jojo, ar ji pasveiks. Traukinys 
nupiove jai viena ranka, su

bažnyczioj palaidotas para pi -

t Mare Kavaliauskiene, gy. 
177 So. Meade Str., mire Kovo 
2-ra, Kovo 5-ta po gedulo pa- 

Trejybes bažny-maldu Szv.
ežioje, palaidota par. kapuose, 
Georgetown.

J Juozas Burkszaitis, 61 
m., mirė Kovo 4-ta Retreat 
almshouse nuo ligos kompHka-
ciju.

J Edvardas Karaliūnas gy. 
Fairmount Springs (ankseziau 
gyvenos Plymouth). Kovo 4-ta 
po gedulo pamldu atlaikytu 
szv. Kazimiero bažnyczioj Ply- 

pala'idota's par.sunkiai mouth. Pa-> 
kad Haymarket Sq. kapuose Jluhlenburg.

t Silvestras Kitkeviczius, 
gyv. North Fulton St., Wilkes- 
Barre, Pa. — Kovo 4-ta su baž- 

palaido- 
as szv. Trejybes par. ’kapuose.

nupiove jai viena ranka, 
žeide galva ir visa kuna labai nytinemis apeigomis 
apdrasko. Boto, ji buvo labai tiu 
apdeginta elektros kibirkszti- 
mis. Reiekkjo szaukti 
gesins 
ja isz po traukinio.

Vėliaus paaisžkejo, ] 
buvo Locija .Bartkevicziute,! 
19 metu amžiaus mergaite isz ir seseris, 
E. Cambridgeaus. Ar j 
nuszoko nuo platformos 
traukiniu, 
ma, tenai nuvirto, tikrai niekas 
nežino. — K.

ugnia- t Jonas Ribkeraitis, 65 m.
ir policija, kad iszimtu'gyv. 220 W. Church Št., Nan

ticoke, Pa. Mire Kovo 4-ta nuo 
Paliko 5 

dukteris, 1 aunu, kelis brolius * 
iaip pat 8 anukus.

kad tai ligų komplikacijų.
Bartkevicziut(

ji tyezia1 Kovo 7-ta po gedulo pamaldų
i pc>! szv. Trejybes bažnyczioj palai-nuo

ar aper neatsargu- dotas parap. kapuose.

TRUMPOS ŽINUTES

ne-

* I ■

Tuscarora, Pa. —Anglekasiai 
dirbanti Bell 'kasyklose, pasi- 
pricszino koinpailijei, kad 
duotu darbo del gyvenaneziu
tolinus, nes pats neturi darbo, 
o bet turi pirmybo prie j u no 
kaip svetimi isz tolimesnes ap
linkines. Kompanija sutiko ant 
ju meldimu ir praszalino visus 
isz kitur. Todėl keliolika likos 
praszalinti isz Tamakves.

Wilkes Barre, Pa. — Strai- 
kas czionais nepasiseko, nes ne 
visi anglekasei balsavo ant už
darymo Glon Alden kasyklų. 
Kompanije paliepė dirbti vi
soms 16 kasykloms Panedelije.

t J. M. Bukaveckiene 
gyv.,

6b
| m., gyv., 24 E. Liberty St., 
Newtown, Pa. Mire Kovo 7-ta, 
nuo ligų komplikacijų. Paliko 
vyra ir 3 vaikus. Kovo 8-ta po 
gedulo pamaldų szv. Trejybes 
bažnyczioj palaidota parapijos 
kapuose.

t Jonas Bornotaviczius, 45 
m., gyv. 192 Dennison St., Malt 
by. Mire Kovo 6-ta. Jaunas at
vykęs isz Lietuvos 35 motus 
iszgyveno Luzerne apskrity. 
Paliko žmona ir 8 vaikus. Ko
vo 10-ta po gedulo pamaldų 
szv. Marijos bažnyczioj. King
ston, palaidotas par. kapuose, 
Pringle.-G.

Kaip plienas ugnyj, taip 
žmo ga us a r t a vosi Įbedę ja

*

, V.Z.XVWV, isz, kiauleivio 
apie savo mokslu ku tai isz- 
moku kamasziu szapoi. 
nu aszai jai kaip mum 
puiku gyveno

Pori
nius u 

mieštikitam
kaip mudu tymai iszvažuosim 
o jinai klauso many ir net sei- 
ly.i ry.ia 
kam

Cik kažkas už many sudun- 
akuliori us

vvro t*1
man

f

! kad žinotai brae isz-

dej ir priesz mano 
pasirodo vieno dzikto 
dzelnas! Kaip jis žiebs

29 banciu ranku paėmiau plunks- 
pirmutine motore nu in ranku ir paraszau kores- 

Amerike, kuri turi (liūsta ori- pondenciju ing kiauleivyj, pa
rydamas apei savu susiedu J 
cik pamirszau paporyc apei 
svo neszescis, visus sopulius ir 
kitus pripotkus; isz didzelio 
siroko net ir adresu raszvda- •lr 
mas pabludzijau, bau 
svo nųmario, parasziau 
susiedo.

Užtai dalia r aszai prisminys 
visus savo pripotkus ir 
pabludzijimu, apraszau

Neszdzy vikio 
isz tokiu 

su jais jau
Jie man ne pirmuciniai ir no

nes policijantes prie San Fran- 
cisko orines stoties Alemeda. 
Jos dinstu yra užbėgt ir per- 
serget lekiotojus, kad nelekio
tu per žemai idant nopataiki.n- 
tu in angsztus namus, bažnyti
ni nūs boksztus ir telegrafinius 
d ra t us.

savu 
paporyc

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62vieton
savo II

I

alkuniulangu su alkuniu taip 
riai kad net Iporciai sudrabej 
ir pasdaro didzelis sirokas vi-' 
soj gaspadoj.

Kaip cik aszai per langu in- 
zaras boba

prieg many su ražu, ir
siritau

man per

scjp-

•' 1 jubileusza.'
si odeliai,

'Aszai

priszoko 
kaip 

szuruoc,akis
asz i cik ra i-žandon aszaras mano akulioru ]<aį p(Įau szuriioc

Kup tanai kai prabokas ant padla-puse nupuolė 
kaip daug 
szaudzinis

Mokamc 8-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 I .epos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reiknlaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-PresJrKas. •

zamen... 
kitu rožu

kopeluszis Musrito 
po mano ilgu nuog vieno arszi-
no kamaszu.. Kaip dau per au
sy, <man net smurglis per

mano

ža
bus nusdriekej ir daug žiežir
bų isz akiu man pradej byrec... 
Mislinau aszai, kad visas Mar
cinkonis pas mani 
ing vakaciju.

Nu, norą rodos, inislinau 
raikia bege kur paskavoc.

H

rodos‘J

atvažiavo

gos. Netekys cerplyvascies asz 
cik — stroke! atsistojau ir su- 
szukau: Boba, ar (u pasiutai? 
Ar tu nežinai, kad aszai dak
taras? Ir kaip rozas, nuo lovos 
cik stryke, kaip karinas nuog 

, vyras su didzeliu ku-
ir kaip dau man spran- 

žlekc ant padla-

visus 
savo 

sti
pri pot k u.

apsipratys. i 
u iv man ik: jm Juliui Jllil l IF I1C 

' paskueiniai. Aszai tokiam pla- 
nieti gimys: vienu neszceseiu 
pralcdziu, žaras lendu ing ki
tu, o (u praleidzys, vėl ing ki
tu, ir taip aszai kentėsiu koliai 
busiu gyvas, o gyvascis mano 
kabo kaip ant pastaranko jei 
cik mani kas kulokais ne už- 
pampys kaip szvento Sceponu 
akmenais. 1

O, pondzie!

ffi«F Sirag]1

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirualua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair
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P r Įduok 
cerplyvascies visus 
polkos iszkoncoc. I 
giau aszai ju 
smert man raiks maža n 
cce.

Paslikic visi su ponu Dzie-
, O kaip mani kas užplam- 666 Gyduole ar Tabletai imant in

man
i tuos pri- 
Kuom (lau

po 
kon-

iszkencesu

lasziniu 
loku, 
don, asza 
gos. O zbavicieliau! Kaip jis į
omo mani spardyzyc, kaip ome 
kulokais per manu kupra tpai- 
vyc! Ir vis szaukdamas: Tu 
sako,
čia mano pirkcion per langu in 
grūdo?
Asz nemacydarnas zbavonios, 

puoliau ant kulnu ir apkabi- 
nys ju kojas, pradzejau bu- 
czuoc ir praszyc: Dzeduli mie- 
liausis, cik nemuszk mani, cik 
pasgailek mano gyvascies, cik 
niekam neporykic apie manu 
pripotku susiedami, cik paleis- 
ci'k mani, 
savu pirkciu

sau, 
Pasleidau aszai nuog rozu ris
čia, paskun zovadu. Begu 
aszai ulyciu, be keipeluszio ir 
be akulioriu, ir pac nežinau 
kur 'begu ale begu vsciek, kiek 
mano viekas man leidžia, o isz 
mano sznerviu net žiežirbos 
pilcis pradej, o durnai tai ruko 
kaip isz beržines liulkos mano 
dzieduko po szpitoli.

*

Regau aszai užsimerkys ir 
iszsižiojys, kailp szvento Jur- 
go arklys ant smako labono! 
Begys aszi per kelis standus, 
pamačiau baczku su pelenais, mani paleskie. 
ir eik nuo vienu rozu — strake 
užkopau ant baczkos virszausJ bobų phemyj mani 
ir vali dairycis aplinkui. Nuog riaus ir atisvedyj prieg duru,

lovele, ale dzirstelys szalbierkos, ir insuky cik —' 
paregėjau koky taijszvysc priesienin, kaip klecku'

paskun

ir pac

stand u s

Ir vis szaukdamas: 
valkijozi, ar ledokas tavi o kaip mani kas 

n pys, nepamirszkic už mani su
kai bec kelis zdrovasninkus.

— Frankis Gerve.

J

aszai alsu ciesok ing 
cik susmildamiJ

Paskum tas dziedas su savo 
už kai n i c-

rozu aszai mielinau 
čia mano 
augszcin,
isz bletos kilbasu padarytu ir isz turbos, iszmetyj mani isz 
tuoj nieku nelankys cik lape,!

pradėjau šienu — trauke! kaip maskol 
(r I • .. ------ l _• ./X.!- -------  I...._!r>

kad tai! duris atidaryj, paemej mani už 
! szalbierkos, ir insuky

pirkcios, o azai cik labonu ing 
‘ ‘ lis

atida-' isz armotos. Czia mano bracisz 
ryto lango, nieko daugiau ne-1 kai, pasrodej 
jausdamas cik ausies ir 
dzinio sopėjimu.

Prisliuokys aszai langu mis
linu sau, čia man scescis bus. 
Lyu, sakau, vidun paskavoc. 
Kailp cik vienu kojų pakėliau

apsikabinau jy ir 
sliuoke augszcin prie

žan-

a 

visas dangus... 
Žvaigždes viena cekoj kita lei
dos, o aplink mani pasigirdo 
dideli susiodu kvatojimai, 
kaip kalakutu Marcinkonyse. 

Atidarys akis pam.atiau ap
link mani stovinčius susiedus 
ir bosjuokianezius.
visu vieku aszai grait priszo- 
kau įprieg savo kamaros duru 
ir jas atidarys, iszszokau vidun 

užsi-

susiodu

nuok itos cik kažkąs lape man 
vienu amaszu ir nu t rankoj. 
Pažiurėjau žr^on ir paregė
jau didzcli kudlotu szuny 
mano katmaszu dantysi; _
jis uodzegu parietys su mano'durys per tris dzienas tūnojau 
kamaszu ir ku tai sau po nosių* kaip kacinas ant girnų, nieku: 
murma. Nu, ku daryc! Kad ir nevalgys ir nogerys, dūmojau 
su vienu kamaszu, mislinu sau kaip čia tie vis pripotka ga
vįs ciok raikia golboc savu 
skuru. Asztražnai apsidairys 
ar kas nemato,’ inkiszau savo 
labonu per langu vidun, ir 
ėmiau dairy eis kailp kacinas sy: ‘ 
prieg laszinu žirglodamas, / *

Suomys

su
bėga kaip rudžio vejamas, iri . _ .

kamaszu ir ku tai sau po uosiu* kaip kacinas ant girnų, nieku:

i lej at sic i kc.
Atėjo viena boba, kad pamic- 

ruotau jai liežuvy. Pradėjus 
proėevoc, jinai many ir klau-

O kur tavo akuliorai? 
kad raiko j labai sku'byc tai ir Kur tavo szauczinis kapelų-

o

nopasjutau kaip uždrožiau per szis?
*

vu
1 vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia vsiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

PAJESZKOJIMAI
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Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1612)
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I>a- (ĮAsz, Morta Offmaniene 

jeszkau savo vyro Vinco Off- 
mano, kurio paveikslas ežia; 
patalpytas. Jaigu kas apie ji 
žinote maloningai praszomi at- 
siszaukti sekaneziu adresu:

Mrs. Morta Offman,
542 Wilkes-Barre St. 

Wilkes-Barre, Pa.Breslau

4

Skaitykite “Saule”

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir Kražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus Ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Z-----  -• - • ■

i Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

t«"Ant 2-tęo Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanpy City

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivajUnSji- 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

r

Geras žodys isztartas per užganėdintus ko$tumerius 
visada pagelbsti Merchants Banking Trust Co. bankui 
gauti naujus kostumorius. i
Merchants Banking Trust Co. banka yra narys Fede
ral Reserve Systemo ir yra suvienyta su szita unija 
banku. Nelaikykite pinigus namie. Banka yra saugiau
sia vieta pinigams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHATOV CITY, PA.
___________ ________________________________________________________ ____ ~ . <1^- . -____________ . ■ -. ....

fyta.su



