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Isz Amerikos
UŽ DYKA TUJU DALYKU 

NEGAVO.
Ripon, Wis. — Szimanab 

Salvin pardavinėja skalbamas 
maszinas o jojo pati dirbo szto-

Karėje norėjo paszert szuni ir

re, bet gaudavo maža alga ir kad mesa pats suvalgis ant va- 
neturejo vaiku. Ana diena Szi- kariones ir neduos jam nesztl
mas gavo persiskyrimą nuo szuni u i. Jojo broliene norėjo
savo paezios kad draugavo už brolius pCrskirt ir už tai nplui-
daug su svetimais vyrais ir eukp ppr vpi(la nuo Martino, po 
bnmbilium pysžkino po visas | S70VC in Knvo broli bpt ne.
rodhauzes.

Karta porelo radosi rest a u- 
racijoi ant piet, du nepažysta
mi vyrukai prisiartino prie sta
lo pavadindami jojo paezia 
vardu ir szypsojosi in jaja, ki
tu kartu sugryžo namo treczc 
valanda ryte. Motere turi savo 
automobiliu, brangu deimanti
ni žiedą ir puikius kailinius, 
kuriuos josios vyras ne sztant 
buvo pirkti. Kada jisai josioa 
užklausė nuo ko tuosius dalv- 
kus aplaike, tai jam staezei at
sake: už savo k u na del kitu 
vyru, kurie turi daugiau kaip 
tu.”

NEPAVELINO JAI GULĖTI 
LOVOJE.

Reading, Pa. — Aniele Go
dok, ilginus negulėdama nu- 
kensti tolimesniu paniekinimu 
savo vyro, apskundė ji ant per
siskyrimo ir sūdąs jaja paliuo- 
savo nuo “nevalninkes rv- ir 
sziu.”

Vyras uždraudė jai gulėti to
jo paežioje lovoje su juom, no
rėjo jaja užsmaugti gazu, šta
mo ant karszto pecziaus ant 
galo i-szvare laukan, už tai, kad 
motoro jojo nemylėjo.

nuo

SUMUSZE SAVO BEKOJI 
VYRA.

Binghampton, N. Y. — Lai
ko teismo ant persiskyrimo 
nuo savo paezios Clare Danna, 
padavė priežasti del ko negali 
gyvent su taja, kuriai prisiege 
meile lyg smert. Danna sake, 
buk neteko kojos automobi- 
liau-s nelaimėjo ir negalėjo ap
sigint nuo užklupimu savo mo- 
teres, kuri in ji mesdavo toriel- 
kas, puoduR, krėslus,
net mėsini kirvuką, perpjauda
ma jam pakauszi, o viena kar
ta atkiszo in ji revolveri, bet 
tasai ant giliuko buvo tusz- 
cziaa.

Sudže iszklauses tokiu prie- 
žaseziu nelaimingo bekojo, per
skyrė ji nuo piktos moteres, 
paliepdamas jai pasijeszkotl 
sveikesnio vyro, kuris jai at
sispirtu vyriškai.

o kada

PENKI KAREIVEI MIRSZ- 
TA KAS VALANDA KAS 

PIENĄ.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios apakaitima, tai kožna 
valanda mirszta penki karei
viai kurie dalibavo Svietineje 
Karojo, arba 120 per diena o 
43,800 ant meto. Pabaigoje Va
sario menesije, 44,215 karei
viai aplaike ligoje suszolpima 
nuo valdžios, isz tu 27,402 ran- 
įlasį ligonbntese.

1 pataiko in ji tiktai in broliene, 
kuri tuo ir sukrito negyva. Po 
tam Martinas nubėgo in girna 
ir pats sau paleido kulka in 
krutinę.

Martinas buvo gazuotu laike 
kares ir radosi kelio-sia ligon- 
butese ir tankei sirgdavo.

KIELIKAUSKAS SUIMTAS 
PER PALICIJA.

Worcester, Mass. — Pereita 
sanvaite buvo detektyvu su
gautas Lietuvis William Kos- 
ky, kurio tikra pavarde esanti 
Vincas Kielikauskas. Policija 
seniai jau ji seko, nes turėjo 
žinių, kad Vasario mėnesyj ji
sai dalyvavo apipleszime Ker- 
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NUŽUDĖ SAVO BROLIENE 

UŽ TRUPUTI MĖSOS.
Germania, Md. — Martinas 

Ileberling, buvusia Svietineje i

isznesze bliuda mėsos laukan 
del szunio, bet jojo brolis Jo-. 
nas, kuris nedirbo ilga laika, 
užstojo jam kelia, sakydamas

NAUJAS TILTAS PER ROGUE UPE ATIDARYTAS

ft

Isz Visu Szaliu
F. W. BOCZKOWHKl, Mi lor. 43 METAS

SUDEGINO GYVA VYRA 
KUMJE SZIAUDU.

Komi t ras, Finlandije. — Su
das nubaudo ant penkiolika 
metu kalėjimo Kristina Kon- 
vola, kuri būdama motere vie
no vyro, apsivedė antru kartu 

nei straikieriai pradėjo naudo- Į su Miku Mitovu, norints josios 
pirmas vyras da buvo gyvas.

Geisdama atsikratyti nuo

STRAIKIĘRIAI NAUDOJO 
BOMBAS.

Camna, Iszpanije. — Doki-....  _ I
ti bombas miestuosia CannaJ 
Efferrol ir Tuy, padarydami i

gana dideles blcdes. Keli kro- pinnutinio vyro, pasinaudojo
mai likos suardyti per eksplo
zijos ir keliolika namu. Daug

I straikieriu likos aresztavota.
Vienas isz straikieriu užoi- 

Neseniai likos užbaigtas szilas Iiltas kuris susidūrė su Roosevelt plentu tarp miestu keisejo ant gyvasties Ilolan- 
deite Oregano ir pereina per Rogue upe.Weddorburn ir Gold Beach,

I

szio krautuves po numeriu 934 rejo paaukaut 
ir poli ei-Grafton St. Suimtas 

jos pakamantinėtas jisai prisi
pažino ir prie visos eiles kitu 
pfosžimu. Policija dabar mano 
kad beveik visi pleszimai, ku
riu pastaruoju laiku Worceste- 
rio apylinkėje buvo gana daug, 
tai vis Kielikausko i‘kompani
jos” dalbas.

MOTERE SU SAVO PRIE- 
LAIDINIU PAKORĖ VYRA.
Murray, Ohio. — Norėdami v 1

praszalyt negeistina vyra, ku
ris jiems perszkadinejo meilė
je, Mrs. Pearl Strodes, 24 metu, 
ir josios prielaidinis Jokūbas 
Roseto 30 metu, likos pastaty
ti 'kožnas po $5,000 kaucijas 
lyg teismui.

Vyra surado pusgyvi 'kaban
ti po medžiu 'kaimynai. Kada 
ji atgaivino, pasako, buk jojo 
pati ir josios prielaidinis pa
korė ji idant iszrodytu, kad ji
sai pats pasikorė, 
surisztas.
nebutu užtikęs in laika, tai bu
tu buvęs užsmaugtas.

i

GAMTA PADARE VISZTAI SUSILAUKĖ SUNU; ISZ TO 
SZPOSA.

Allentown, Pa. — Mrs. Mar
cele Mayrut, aplaike nuo 
tos, kuri laiko farina viszta per 
paczta. Viszta svėrė apie ketu
ris svarus ir buvo paprasto di
dumo. Kada Marcele jaja per
pjovė ir pradėjo czystyt, rado 
viduriuosią dvi szirdis — vie
na buvo paprasto didumo o ki
ta mažesne.

Gal visztele butu da ir szia- 
dien gyvenus su dviem szirdl- 
mi, bet tas jaja neapsaugojo 
nuo mirties, nes taja diena tu

šavo gyvastį, 
nes Marcelės sesute taja diena 
anvaiksztinejo savo svodbines 
sukaktuves, e
STRAIKAS BEDARBIU UŽ 
PINIGUS, NE UŽ MAISTA.
Coraopolis, Pa. — Penki 

szimtai bedarbiu, kurie likos 
priimti per valdžia prie dirbi
mo nauju plentu, pamėto savo 
darbus, provindamiosi kad val
džia mokėtu jiems po 40 centu 
ant valandos o ne mokėt mais
tu.

Priežastis sfraiko buvo tas 
kad darbininkai 
no m s 
maisto

sėsli-

su szeimy- 
aplaikydavo daugiau 
no kaip singeliai, kas 

buvo neteisingysta.

PACZTAS PRADĖJO SPAU- 
DINT 3-CENTINES 

MARKES.
Washington, D. C.

d isz k a spaustuve dirba diena
Vai-

Buvo jisai ir nakti spausdindama naujas 
Jeigu ji kaimynas tri-centines pacztines markes, 

kuriu atspaudina keturis bili
jonus, nes nuo 1-mos Liepos, 
vietoje 2 centus lipyt ant gro- 
matu,
re i kės mokėt 3 centus.

Ant nauju markiu bus pa
veikslas Lincolno ir Washing
ton©.

UŽVYDEJIMAS PASTŪMĖ 
MOTERE ANT ŽUDINSTOS.

York, Pa. — Būdama baisiai 
užvydi savo vyrui, Mrs. Mabel 
Stiridous, 31 metu, nuszove 
ant smert savo prieszininke 
Mrs. Paulina Eckenrode, 18 
metu.

Senesne motere atėjus pas 
jaunesne, kurios vyras nese
niai mirė ir gyveno su dviems 
mažais vaikais, po trumpam 
pasikalbėjimui, 
volveri ir paleido kelis szu- 
vius. Kada jaja palicija kvotė 
del ko taip padaro, tai Stiri
dous’ione malsziai atsake: 

gavo ta, ant ko užsitarna
vo.” 
taipgi aresztavotas kaipo bu
dintojas. Manoma kad senes
nes moteros vyras už daug ki
bo prie jaunos naszloles kuria 
tankiai “suramindavo.”
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diszko konsulo
kuris randasi Huelvoje. Paleis
ta in ji trys szuvei bet nepa- 
tai'kinta.

Jokūbo Bos,

tai pagal nauja taksi

31 metu, 
savo

isztrauko re-

malsziai

Žadintojos vyras likos

0 metu, kurio pati ke- 
adgal pagimdė 

taip tiiom nudžiugo kad

DŽIAUGSMO SZOKO 
IN UPE.

St. Louis, Mo. — Mdwin Mc
Lean, 3
turės dienas 
sunn, 
iszejo in miestą apvaiksztinet 
prigulineziai taji džiaugsima. 
Užėjus ant tilto, szoko in Miss
issippi upia ir
krauto, kur ji palicija pasvei
kino ir nuvežė iu koza ant isz- 
siblaivinimo. Ant rytojaus ma
gistratas jojo 
taip padare?

McLean nusistebėjo ant to
kio užklausymo nes nieko apie 

neatsiminė, 
kad turėjo už daug

Slidžia susimy-

iszplanke ant

užklausė kode]

pfisipažinda-
^su-

tai
inas
ramintojos.’1
lojo ant jojo, paliepdamas eiti
kogreieziausia namo ir prižiū
rėti savo serganezia motoro ir 
sūneli.

ISZGIALBE JO MYLIMA; 
GAVO 5 CENTUS 

DOVANU. 
N. J.rrTrenton 

centus dovanu 
cigonka nuo žmogaus 
gialbejima jojo mylimos isz 
upes. Jauna porele mylemuju 
stovėjo prie kranto upes ir isz 
kokios ten nežinomos priežas
ties pradėjo bartis. Mergina, 
ar tai isz piktumo ar gailesties 
szoko iii upia. Jaunikis vietoje 
szokti ir 
m vi ima

Penkis 
aplaike jauna 

už isz-

■ gialbeti skestanezia 
pradėjo gvoltu rėkti: 

help! Artimoje praeitinejo jau
na cigonka, matydama kas ai- 
sitiko, szoko iii vandeni, isz- 
traukdama pusgyviu mergina. 
Mylimas isz didelio džiaugsmo 

cigonka penkiais 
centais, — matyt daugiau prie 

Cigonka pri- 
szaūkdama pas- 

czyp skoit!

apdovanojo

savos neturėjo, 
emo pinigus 
kui ji “ > J

Ana diena

50 MILIJONU AUTOMOBI
LIU PERVAŽIAVO PER 

TUNELI.
New York.

pervažiavo 50-tas milijoninis 
automobilius per Holland tu
neli. Buvo tai Liudvikas 
Kuntzman isz miesto kuris va
žiavo su savo szeimyna ia 
Ferndale, N. Y. Palicija ji su
laiko, fotografistai nutraukė 
paveiksią ir pasako kad jojo 
automobilius buvo 50-tas mili
joninis kuris pervažiavo per 
tuneli nuo kada tunelis likos 
atidarytas Nov. 17, 1927 mete. 

Nuo tosios dienos per tuneli 
perejo 125 milijonai žmonių.

PAVOGĖ SZLEBE DEL 
SAVO SUŽIEDOTINES.

Pa. — Victor

insilauže in

Braceville,
Martins, norėdamas pigiu budu 
aprėdyti savo sužiedotinia, su 
kuria ketino apsipaeziuoti už 
keliu sanvaieziu,
sztora isz kurio pavogė szliubi- 
ne szlebo ir 'kitokius papuoszus 
tinkamus del jaunavedės.

Bet mergina no buvo viena 
isz tokiu ka,d priimtu pavogtus 
daigtus ir pasako Viktoriui 
kad už tokio vyro netekės. Da 
to neužteko, nes pranesze apie 
tai policijai, kuri mylema 
aresztavojo ir uždare kalėjime. 
Nelaba mergina.

UŽDRAUS SUNKIEMS 
TROKAMS VAŽIUOTI 

NEDELIOMIS.
Harrisburg, Pa. — Ant pa

liepimo gubernatoriaus Pin- 
ehoto 
uždraus dideliems trokams va- Grackio, pagimdžius kujdiki 
žinoti ant plentu Nedeliomis ir inkiszo 
per szventes nes 
mis daugiausia 
neja 
yra la'bai pavojingi 
atsitinka daug nelaimiu.

ŽVĖRIS TEIP NEDARYTU 
KAIP SZITA MOTINA.

valdžia Pennsylvanijoj ! Lodžius. — Pati darbininko
gubernatoriaus

isz progos, kada vyras parėjo 
namo girtas, prikalbindama ji 
kad atsigultu ant kulio sziau- 
du. Kada vyras užmigo, toji 
szetonas uždege sziaudus. Vy
ras baisei apdegė ant viso kū
no, mirdamas in tris diena* 
baisiose kaneziose. Motere pri
sipažino prie kaltes, bet kalti
no ir antra vyra kuris prie tojo 
darbo prikalbino jaja. Antrasis 
vyras likos nubaustas ant de
szimts metu kalėjimo.

in pecziu, kuri priesz 
tomis dieno- tai gerai užkure. O kad nuo pe- 

žmoniu važi- cziaus neatstojo, tas atkreipė 
automobiliais o trokai ant jos atyda kitu namiszkiu 

ir tankiai! kurio perimti akyvumu del ko 
jiji teip tankei žiuri in pecziu 
atidarė duriukes ir paregėjo su
baime gulinti ant anglių nau-

1 jei gimusi 'kūdiki kuri isztrau-
AR-GI NE LAIKAS PRA- 

SZALINT PROHIBICIJA?
V ashington, D. C. Na, tai ko jau piugįau sudegusi. Mote

re likos uždaryta tuom laik mtau! Žinome kad ponai kon- 
gresmonai gere kaip žuvys, no-1 pamiszeliu naina.
rints užlaiko prohibicija, 
kad ponios kongresmonienes 
pasigertu tai apie tai da nieko 
nebuvo raszyta.

Sztai ana diena Airs. Bertha 
Huddleston, paeziulo kongres- 
mono isz Ala’bamos, likos 

už varyma auto- 
mo'bi liaus būdama girta ir pa
statyta po $500. kaucijos lyg 
teismui.

isz 
aresztavota

bet

Paskutines Žinutes

LENKISZKAS LEKIOTOJAS 
SURASTAS PUSGYVIS 

ANT MARIU.
Hamburgas. — Laivas uCir

ce Shell” kuris plauko isz 
HambuFgo in New Orleans, su- 
rajdo Lenkiszka lekiotoji! Sta
nislovas Hausneris kuris leke 
in Varszava LenkijeJIausnoris 
buvo pusgyvis kada ji laivas

kuris

surado 500 mylės nuo Poringa- pataikindama
Ji jos pakraszcziu.

V Phildelphia. -— Trys ban
ditai pavogė už $200,000. boli
du isz Girard Trust Co. banko.

Naujausi Priežodžiai
§ Tinka kaip skyle tilto.
§ Ranka ranka mazgoja; ko

ja koja spardo.
§ Atklys turi ketures ko

jas ir tankei 'suklumpa,, o ka 
ežia kalbėt apie asilai

§ Jeigu Mariuto automobi
liniu nevažinėtu, lai sau vyro 
nepasirinktu.

§ Kaip asz sau pasiklosiu, 
tai niekados neiszsimiegosiu.

§ Muszk lazda tu, kuris sa
vo turtą atiduoda.

§ Kur vėluos negali, tam bo
ba prigelbs’ti.

§ Asilas nieką nepamegz- 
džioja o bot daugelis žmonių

F.yra jam panaszus.

MYLEMA ISZDURE 
SUŽEIDOTINIUI AKI.

Kiszenef, Ukrajina. — Sila 
Silverman, likos nubausta ant 
deszimts metu 'kalėjimo už isz- 
durima savo mylemui Samue
liu Binder aki. Jauna pora nu
ėjo pas savo pažinstama ant 
Veselkos. Sila liepo palaukti 
Samuelui, pakol jiji nuejs In 
kita kambari pasirodyt, paliep
dama jam pasiskaityt knyga. 
Samuel 1U8 pradėjo skaityti, bet 
jojo mislis buvo daugiau ant 
savo mylemos ne kaip ant kny
gos, ir perimtas akyvumu, pri
slinko prie duriu dirstelėti 
per rakto skylute. Sila girdėda
ma prisiartinanezius žingsnius 
prie duriu, dasiprato kad tai 
josios mylemas žiuri per sky
lute ir nemanydama ka daro, 
daro su ilga špilka per skylute 

Samueli ui in 
aki. Mylemas baisei suriko, o 
norints Sila paszauke daktaru, 
bet akies negalėjo iszgelbeti 
nes iszvarvejo.

Samueli ui atsinorejo tokios 
mylemos ir prižadėjo su jaja 
nesipaeziuot.

Viena

ATRADO URVĄ KURIOJE 
RADOSI DAUG ŽVĖRIŲ 

KAULU.
Yaronsk, Rosije.

isz didžiausiu požeminiu urvu 
ant svieto likos atrasta sziojo 
aplinkinėje kalnuose, kurioje 
surasta kaulai senoviszku žvė
rių. Toji urvą yra didesne už 
Kentukes urvą ir tęsęsi apie 50 
myliu po žeme. Taip-gi surasta 
daugeli kaulu fienoviszku slė
niu, tigrisu, vilku ir nežinomu 
žvėrių kaipo ir ginklu. Badai 
kaulai paeina nuo 50,000 metu 
atgal. Da visos urvos neiszty- 
rineta ir nežino kiek ilgio turi, 
bet yra labai puiki.

UŽKLIJAVO ŽENTELIUI 
BURNA KAD NEGALĖTU 

BUCZIUOT DUKRELES.
Tomaszow, Lenk. — Pelagi

ne Nejmaniute 18 metu patogi 
ir meili mergaite, turi iszsiža- 
deti Alesko Napirskio, kuria 
atejas pas savo mylema ana 
drena atlankyti ir pasimatyti 
su busianezia uoszvia, kuri la
bai nekentė idant žentelis 
priosz szliuba bueziuotu josios 
dukrele. Po piet uoszvele už
migo ant aofkos isz ko jauna 
porelo greitai pasinaudojo. 
Uoszve staigai pabudo ant bal
so nuolatiniu buczkiu, priseli
no prie rakto skylutes ir nes 
nutirpo isz piktumo ka ten pa
regėjo. Nubėgo in kuknia atsi- 
neszti klijuota popiera del gau
dimo mušiu, ant pirsztu atėjo 
in pakaju ir pikszt užlipino po
piera jaunikiui ant burnos.

Aleksa nežinojo kas su juom 
pasidarė, nes ant syk neteko 
kalbos, regėjimo no kvapo. Isz- 
bego laukan isz namo, kur su 
pagelba karszto vandens, nu- 
plesze popiera nuo veido. Alek
sa sako, kad panaszei užlipins 
uoszvei burna, jeigu kada iszsi- . 
žos pas ji kada apsives su duk
rele.

SŪNŪS NUŽUDĖ VISA 
SZEIMYNA IR UŽDEGE 

NAMA.
Groowardein, Rumunijc. — 

Kaimelije Mordoia, kada jau 
visi gyventojai buvo nueja ant 
atilsio, kas tokis pranesze, kad 
kaimas dega. Subegia žmonis 
pamato, kiyd grinezia gaspado- 
riaus Bunaro dega. Kaimynai 
subėgo in pagelba gesint lieps
na, bet nemažai nusistebėjo ne
rado nieko prie deganczlos 
grinezios. Kada grinezo sudegė 
lyg pamatu, susirinkia žmonis 
pamato terp degėsiu tris su
anglėjusius lavonus. Bunaro, 
jojo paezios ir 14 metu dukre
les.

Laiko tyrinėjimo pasirodo, 
buk žudinsta papildo iszgama 
sūnūs senuko. Susibaro už tur
tą, n užupio tova po tam motina 
ir seseri, idant nebutu budin
toju ir ant galo uždego grin
ezia. Badai tėvas buvo užraszefi 
visa gaspadorysta savo žentui. 
Žadintoju da nesūeme.

Ai* ii N "<
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Kas Girdėt
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Isz visu daliu Ameriko atėjo 
ir da ateina buvusieji Svieti- 
nes Kares kareiviai in Wash- 
ingtona kurie atėjo in czionais 
melsti kongreso kad jiems val
džia iszmoketu bonnsus.

Kaip nepagialbejo marszai 
bedarbiu po vadovysta kunigo 
Cox’o, taip nepagial'bes mar
szai kareiviu. Kuopele kapita
listu kuri 
pulmaniniu
ingtona, daugiau padarys kaip

atvažiuos paikium 
trukiu in Wash-

liu gyvuliu bet turi maža pil- 
įva todėl turi tankiai esti, ma- 
| žiausia keturis kartus ant die

■

nos. Arklys in meta laiko gali 
suėsti sziena ir avižas nuo de 
szimts akeriu žemes.

Iszmintinga gamta gerai pa
dare kad žmogui liedavo toki 
norą ant valgio nes ka-gi žmo 
gus padarytu 
kiu laiku ?

laike sziu sun-

rei-
aiskryino, ti

Žmones pradeda rugoti ant 
augsztu padotku.

Tegul susiramina — dabar 
turės mokėti padotkus ant za- 
palku, gazolino, aliejaus, 
dio, automobiliu,

visa armija bedarbiu ir karei- kietu in teatrus, ant pacztiniu 
V1U.

Nekurie laikraszcziai bubni- elektriką ir daug kitokiu daly- 
ja kad kareiviai yra pakursto-Į ku kuriuos naudoja kas diena, 
mi per komunistus surengti de
monstracijas, bet lyg sziai die
nai kareiviai 
ginėja ir

malsziai pasicl- 
tik spiresi nuo val

džios kas jiems teisingai pri
guli. 

Girdėt kad valdžia
sziokio tokio sumiszimo jaigu 
kongresas 
kareiviu pareikalavimu. 

--------::------ 
laiku

tikisi Į

neprisilenktu ant

markiu, telefonu, telegrafu, už

jaustis 
tieji žmones kurie neteko na- 

automobiliu ir kitu daly- 
už juos

Kaip laimingi turi

mu, 
ku — neturės mokėti 
padotkus...

Sztai kalbasi vienas Ameri
konas su kitu:

— Helio Alaik!. . Kaip 
sveikatoje? Kaip pasiveda?

— Pasiveda?.. Visai nepa-

Maik!. .

Paskiausiu laiku girdimo 
tankiau apie savžudinstas per 
iszszokima žmonių per langus, ome mano stubele už taksas. . 
Tokia mirti iszsirenka ne tik Neužilgio turėsiu 
vargszai bet ir turtingos ypa- vieta melsti suszelpimo...

Taip, tai}), jaigu neper-j
Prisiduotu tinklai ant langu i simainys laikai ant geresniu 

nes jaigu taip tolinus žmones tai da iszkils Ameriko revoliu- 
atimines sau gyvastis tai szo-lcija!.. 
kauti per langus savžudintojai — 
pradės puldinėt ant gaivu pra- Niekados ant svieto!.. Juk A 
eigiams, kurie da nenori: 
kraustytis ant ano svieto. 

--------J:-------

įsiveda!.. Neturiu dai^bo.. Pa-

tos.
ant langu simainys laikai

Ka?!..

sziadien randasi 
šioje galybėje, rytoj, po ryt ga
li nupulti ant nieko. Juk taip ir 
atsitiko su

_________________BAUDĖ _____ 

augszcziau-|MISZKE RASTAS NUSI- 
SZOVES DEL KRIZIO. 

Alytus. - Gegužes 11 d. ras-
I Tarpe

galybe Rusu caru įa netoli Nemuno tai}) geležin- 
kurie valde beveik puse svieto, kelio pylymo ir salos 
myne žmones po savo padais o }e 

saika, 
bausme I

ant galo persisvere 
skriauda žmonijos ir 
likos atmokėta. Buvo tai bai
si bausme, panasziai kaip bu
vo baisus persižengimai tujn 
valdonu — bet teisingai užsi
tarnavusi.

Szi menesi atsibus du seimai < 
Lietnviszku organizacijų: L.B.l 
K. Susivieuyjimo bus 27-ta Ju-I 
niaus, Redington
Wilkes Barre, Pa., o S.L.A. bus 
laikomas 20-ta Juniaus Hotel 
Webster Hall, Pittsburgh, Pa.- 
ant kuriu ketina suvažiuoti 
daugelis delegatu. Akiems sei
mams linkime ko pasekm i il
giausio pasivedimo ir naudin
gu nutarimu.

“Kinu-
nusiszovusio isz (nupiau-„js”

to) Hzautuvo, lavonas. Kūnas 
į gerokai a})ipuves. Jokiu doku
mentu nerasta, todėl nustatyti 
asmenybe ■sunku. Rasta raszte- 
lis, ’kuriame raszoma, kad nu- 
siszovė ;del ekonominio krizio. 
Be to, rasta 13 lt., kuriuos nu
sižudėlis paskyrė tam, kas ra- 

i dės užkas.

Kotelyje,!
UŽ DEGTINE 30 MILI

JONU LITU.
buvo parduota 5,-

grinezias ir iszvandravo iii pla
tu svietą: kiti pasilikia kaime 
atsiduodami ant malones Dkvo 
ir Jo Apveizdos.

Ir atėjo tas, ko nesitikėjome.
Atėjo pirmiairso badas o pas
kui pavietre. Smertis skynė 
kaimo ne lenkdamas ne vieno.

nes pas dede ar pas katra te- Kur katras stovėjo, ten puolė
ta. O buvo man gerai ba kai
po studentka visur mylėjo o ir ' ir likosi, sėdėjo stuboje >r czion
da piemenukas ponaieziu pa- smertis užtiko, pajuodo ir tuo-

isz ko pusdavausi jaus atliko... Varpai skambė
jo, ir skambėjo, kunigas mel- lis grabe paleistas velei gule 

namas ' dėsi ir meldėsi ir kas diena nu-
konia

o szcip, kitu triobu, bu-

I

Lavonu
II » .. .

) vakaclju tan'kiauscLaike 
persėdinejau pas mano giini-

stovėjo

pavietre.

ir gulėjo. Dirbo laukuosia ten

prisiglaudės prie grabo. Tame 
grabe gulėjo turtingas ūkinin
kas parėdytas pusėtinai tai ne 
dyvai, jog vaidui ui užsinorėjo 
apipleszti negy’veli.

Pasodino negyvėli grabe ir 
pradėjo nuredineti.

— Vardan Dievo Tėvo ir 
Sūnaus »r Dvasios szv. — pa
misimo duo'bkasis — ir cziupt, 
už 'kojos.

Vaidutis baisei suklyko
pargriuvo ant žemes o negyve-

'h'

ir

in graba.
Tame iszlindo *sz debesiumirusius laidojo, nuo ryto lyg

vakaro. • menulis ir apszviete lavoniniu
Tai isz pradžių laidojo bet 

jau toliau ne kunigas ne var- 
gamistra ne graiborius

kaip tyczia.
— Jėzau, 

leisk mane, jau daugiau neatei
siu in czion, ta> bu's paskutinis 
kartas szauke vaiduivs.

Duobkasys insižiurejo gerai

1931 m., 
225,936 litrai degtines. Kadan- 
gi vieno litro savikaina valsty- 
bes monopoliui atsiejo 2,10 lt., 
o pardavimo buvo 7,70 lt., tai 
už viena litrą degtines turėta 
5,60 lt., gryno pelno, tuo būdu 
per visus metus gauta 29,1 mi
lijonu litu gryno pelno. Isz de
natūrato gauta puse milijono 

, litu pelno tuo tarpu už kortas 
gauta vos 80,0()0 litu gryno pel
no.

vadi- 
szeimv- •r

f Marija! Jonai
l ne graiborius neteko t 

pajiegu kad visus palaidoti.'
Isz pradžios laidojo negyvėlius ’ k: 
grabuose, bet kada ir 
lorei numirė, ne buvo kam in veidą ir pažines tarė:

Tai tu, Magde? O tu va
lius ant kapiniu in lavonyczla gilka, apipleszineji numirėlius! 
kol duobes duobinei iszkasda- Veidmania! ka vaikinus paiki- 
vo ir szioki toki graba nepada- ui— asz tave pamokysiu!

O Dievulėliau! o Joneli!
Stovėjo lavonai grabuose ir < susimylėk ant manes.

be grabu ir turtingi ir biedno-1 szeimyneles net dvylika valgy- * • -»In ta pekorine susieidavo kelel. Duobkasis sunkei dirlni ti nori, o nieko ne turime, tėvas 
szeimyna kas vakaras, ateida- 11110 ry^° vakaro, o Dievas I ir motina ant mirsztanczio pa- 
vo ir szpitolnykas ir da keletas 

verpe, vy- 
kasant vieta pamatams, raį ’szį_|a knibinėjo ir apsaki- 

Fridbergas ncj0 visokias apysakas, 
! be desziinosios akies ir bėga statys privatine ligonine, trijų szpukus

vadydavo, 
kai Į) kiapta utele.

Mano dėdės kunigo 
buvo dideli 
sodui,
vo daugybe.

Buvo ir kitas namas 
namas pekorine, del 
nos. Szale sodo stunksojo sena
medine bažnytėlė, terp szako- 
tu liepų, tolinus, szale bažny
czios stovėjo namelis, kuriame 
gyveno kunigas kamandorius.

Szendicn jau viskas
maine! Sena bažnytėlė jau 
nei dingo

st a-
, ne

grabu daryti tai guldė neg}rvc-

ISZ LIETU VOS
KEISTA SZUNS IR AVIES 

BICZIULYSTE.
Prienai, Marijampolės aps. 

Gegužes 1 .d., Sziaulisžkiu kal
nuose ir puszynuose pastebėta

RADO ŽMONIŲ KAULU IR 
BOMBŲ.

eiti in pa-. .
į bėgiojanti avis ir szuo.
i yra labai baili, kaip laukine

Revoliucija?!.

merikas tai ne Bosija kur ran
dasi tik vieni komunistai ir re- 
voliucijonieriai, o socialistai ir

persi-
sc- 

stojo nauja murhic vo 
bažnyczia o ir numirėliu dabar i rc«
nelaidoja szale bažnyczios, ba 
turi toliau kapines.

Musu

- , Sziauliai. — Viszinskio gat- davatkėlių. Bobeles
Avis ve j 

ant kuriu d-ras

tiktai paskui szuni. Szuo nėra

t

apic 
numirėlius razbainy- 

raga-

• • • • • •pridavmeja del jojo pajėgas Ir talo.. .Ka galėjau daryti! isz 
' saugojo nuo baisios pavietres. ■ niekur pagalbos ne buvo o ežia

Pažinodamas aplinkines gy-' reikia nuo smerties gintis! Ir
ventojus, žinojo 'kas numirė ir ka ? pradėjau negyvėlius api- 

pleszineti juk numirusioms nie
ko no reikė!

—• Paskui galėsi teisetis, o 
asz tau tuom laik t»ek duosiu 
jog afsinoresi apipleszincti ne
gyvėliu !

Tai kadbedamas pagriebė ja

užraszinejo ant popiereles.

Apsižiūrėjo viena karta, jog 
senas. kas tokis negyvėlius apipleszl- 

neja — nuo moterių nuiminc- 
czhiszka paminė, tas tai dau- ja karolius, geresnius apreda- 

o noringai pasa-j }us įr marszkinius. Negale- 
kodavo, tai būdavo, visi klau-1 j0 sau isz galvos fezmuszti, kas

T 
metru gilumoj rasta daug žmo- kus užkeiktus dvarus, 

Ypatingai 
kuris d a Kos- ■

Spėjama, laid toj njus jr t.t.toks bai'ksztus, kaip avis, bet kaulu.
1 vietoj kadaise gal kapinynas Į szpitolnykas,

I

nesiduoda sugauti. Nežinia nei 
isz kur szi keista pora atbėgo, 

. nei kur žiema buvo.

ŽMONA PRIKALBĖJO MEI-
Ar žinote kad padavineji- soviatai valdo sklypą... Aroc-| 

mas sau ranku prie pasveikini-' rike prie to nedaeis. Nieką-1 
mo paeina nuo viduriniu am- dos!.. ! Kazio Pecziukaiczkio (Uk-
žiu kada tai du vyrai, susitik-’ — Na, tai}), o bet jaigu pa-' merges aps. Levaniu dv.) žino
dami vienas su kitu, isztiesda- dėjimas greitai nepersimainys aa slaptai mylėjosi su vyro ■% A ’

buvęs, o gal tai kaulai užkastu 
pasaulinio karo auku.

Kitoj vietoj, Kražių gatvėje, 
taip pat kasant vieta trobesio 

LŪŽI, KAD NUGALABIN- | pamatams iszraiusta isz žemes 
TU JOS VYRA. ! trys rauk i nes bombos, kurios

gybe žinojo,
I
I

' ' V V U AMU*** A į A*.** M

so o asz net kvapa sulaikyda-Į tai yra, nes nematyti ne diena Pen’usia, paguldė in graba ant

mylėjosi su

* trys rankines bombo
: jau tikriausiai bus ten nuo pa-
, saulinio karo 
sios.

iai k u u žsi lik ir

vau kaip apie baisus daigtus Ilc nakti kad kns vaiksztinetu

vo rankas priesz save, parody- ant geresnio tai kas tada bus? pusbroliu Mykolu Pecziukai-
— U-gi turi teisybe!.. Taip ’ czįu. Del to Kazys pyko,riami kad nieko neturi paslėp

ta jose ir nuo to laiko prasiri 
jo rankoms pasveikinimas.

e jau man paėmė stubelia, dar
bo niekur negaliu surasti. Rei
kės praszyti paszialpos nuo pa
vieto. ..

vietos numirusio, antvožą už
dare, pats atsisėdo ant grabo 
ir lauke kol iszsklienis.

Spardėsi nebage gana,

sakydavo.
Kada būdavo pagadlyvas 

vakaras, tai ne teip norėjosi 
klausyti senio apysakų, nes ka
da būdavo lyje, ar teip kokia 
dargana užeidavo, tai iszlaiko! 
apsesdavome sena Juozą, o asz 
net po jojo skvernu skrandos 
pasislėpdavau, kad bužis ma
nes ne paimtu.

— Czionais ne vienas ne at- 
monatia badmeczio ne paviet-

Visi esatia jauni ir pra- 
sžykite Dievo, kad tokiu laiku

J

po kapines.
Duobkasis buvo tai drūtas 

diktas ir drąsus vyras; mat, 
nas Žalnierius tai ir apmislino 
kad lavonineja privaktuoti ir 
nutverti vagi.

Viena vakara, kada jau ge
rai sutemo, pasislėpė už grabo 
turtingo gaspadoriail's ir lau
ke.

Sztai apio gaidžius iszgirdo 
žingsnius ateinanezius ir jau 
ne toli saves. Norint buvo dra-<f 
sus,

sc- bet 
negalėjo iszsigauti, tame pra- 

: dėjo kaimo gaidžei giedoti ir 
szviesa pradėjo pcrsimuszti 
per langeli in lavon’nia.

Negyvėlei gulėjo visi suvar
tyti per vagylka.

O tuom laik gulėjo vagilka 
grabia ir sunkei dūsavo. Ant 
galo atidarė graba duobkasys 
kad iszleisti.

Magde pasijudino — drąsi 
niekas del josios nesi stojo puo
lė duobkasiui in kojas ir pra
szo susimylejimo.

Duobkasis pasigailėjo nelai
mingos vagilkos ba paž’no jo
sios baisu padėjimą jog ne isz- 
gero apipleszinejo numirėlius 
paleido.

Daug metu praėjo nuo to lai
ko— baigė senas Juozas. Mag
de jau senei pas Dieva ilgai jiji 
gyveno ant svieto, nes pasitai
so ir buvo nobažna lyg smert.

Po josios smert ies, kas tokis 
apie lavoniniu vaitoja ir bala
dojosi, o žmonis sako, jog tai 
Magdės duszia paku tavo  ja...

ELEKTRA UŽMUSZE 
ŽMOGŲ, 
sekmines

su 
žmona rnuszes, bet szeimos gy
venimas 
ardytas.
minkoms pradėjo girtis,

Priesz sekmines Sziaullu 
miesto savivaldybes durpynuo- 

Bncziunuose del neatsar- 
Kazys jai po kojų ilgai nesipat- ■ gaus elgesio su elektros laidais 
niosias — Mykolas padarysiąs i elektros srove užmusze jauna 
jam gala; paskui ji su Mykolu darbininku Kaži Raila. Velio- 

kalnai I lūs. Taisės brangenybes parda- 
yra ve bolszevikai po 
„i; 11-..- <:i, ______ -

Gal neszvariauses miestas 
ant svieto yra Amnoy,* Kinuo
se, ant salos to paties vardo, 
kuris turi tūkstanti metu senu
mo. Gyvi gyvena tonais drau
ge su numirėliais nes 
ant kuriu randasi miestas yra i 
naudojami ant kapiniu. Szuli- 
niai yra negilus, iszkasti tau- Akyvas tai surinkimas visokiu 
kiai tarpe kapu kuriuose ran- brangenybių ir

Mikalojaus II.
Randasi tarp tu brangeny

bių ir cariszkas skeptras — 
berlas kuris prigulėjo prie Mi
kalojaus Il-tro. Ant palenkimo 
tojo skeptro puolinėjo minios

dasi drumstas vanduo o in ku
riuos taipgi inmeta visokes pa
mazgas.

Abisiniszkas alfabetas (li- 
taros) susideda isz 208 litam, 
Etjopiszkas ir Totoriszkas tu
ri po 202, Sanskriszkas 50, 
Lietuviszkas 32, 
45, Cerkevnas 42, 
41, Armėnu 38, Georgianskas 
35, Arabu 28, Iszpaniszkas ir 

27 "G

Lenkiszkas
Rus isz kas

Sloveniszkas 27, Vokiszkas, 
Olandiszkas ir Angliszkas 26, 
Lotyniszkas 25, Graikiszkas 
24, Birmu 19 o mažiausia lita- 
ru turi gyventojai ant salų 
Sandwich nes tiktai 12 litaru.

2520,

Kada žmogus yra didžiau
siu?

Žmogus yra augsztesnis isz 
ryto ne kaip vakare nes po ke
liu valandų 24 kauleliai pe- 
cziuose apsiseda vienas ant ki
to ir tiktai laike miego kaule
liai atsileidžia pagal savo su
dėjimą.

- - ♦ • . -.......-• •

Gal didžiausiu ėdiku ant 
svieto yra arklys nes arklys 
gali esti per dvideszimts va
landų in para. Arklys yra visa
dos sveikas ir turi norą ant 
ėdimo. Norints jisai yra didę-

Vienam isz departamentiniu 
, rodo 

ir pamink-
sztoru Milwaukee, Wis. 
cariszkus skarbus

vis tiek jau buvo su-
Pecziukaitiene kal- 

kad

i

se

ros.
bet vienok dantimi su

ite sulauktumėte. Isz pradžios barsz'kino nuo baimes ir prisl- 
buvo baisi žiema. Sniego buvo . glaudė prie žemos kvapo ne isz- 
daugybe, i 
vejas, konia nuolatos pute nuo 
žiemiu szalies, jog in niekur ne 
galėjo kojos iszkelti, — ne in 
kita kaiina no in miestą su rei
kalais.

Balandžio menesi jo blikste
lėjo saulele, nu'tarpino sniegą 
ir ledai sujudo ant upiu. Sztai 
ir užėjo tvanai. Vanduo dael- 
t'inejo net in klebonija, o szelp 
kaimo triobos užėmė lyg stogu 
ir daug vanduo nunesze.

Žmonelei gelbejosi kaip ga
lėdami. Ne vieni vos spėjo gy
vastį iszneszti ir glaudėsi pad 
tuosius, kuriuos vanduo ne da- 
sioke, o daugelis kai}) čigonai 
ant lauko gyveno.

Vanduo stovėjo, ir stovėjo, 
o kada pradėjo nupuolinet:, 
užėjo dideli ikarszczei, kaip, vi
dų vasarija. Degino karsztis be 
galo, o ežia laukai no apdirb
ti; rugoi tiszszalo, tai daigtas 
žemėn užncszi, baisybe!

Žmonelei jau senei suvalgo, 
ka turėjo ant žiemos, vaikai 
szaukia ir klykia - 
duonos, o ežia nėra!

Czia volei dumblo pradėjo 
atsirasti kokio tai vabalai Ir 
kitokio gyvalai, pradėjo smir
dėti, balos, net sunku apsaky- 

iszmeto, jaigu taip pasiutisz- ti, kas tada dejos.
Daugelis

nis paliko žmona ir du vaiku- 
czius.

iszvažiuosianti kur nors in už- 
isztikruju. Kazyssieni . Ir

kur tik galėjo surasti kupeziu. PCCZ1 Haitis peniai ingp. 24 d.!
visa svietą

vakarieniaujant mirtinai buvo 
nuszautas.

Mykolas sako, kad Kaži nu- 
szauti inkalbinejus jo meiluže 
—- Pecziukaitieno; Pecziukai- 
tiene gynės.

Kauno apyg. teismas Pecziu- 
kaiti nubaudė 15 metu, Pecziu- 

žmoniu ant keliu kaip priesz kaitieno 10 motu sunk, darbu 
kalėjimo.

paredu caro
250 BEDARBIU SZEIMU 

PRASZO PAGELBOS.
Marijampole. — 250 bedar

biu kreipėsi in cukraus fabri
ką jeszkodami darbo, bet darbo 
negavo. Tada kreipėsi in mies
to burmistrą, kuris pasižadėjo 
kiek gulėsiąs, bedarbius paten
kinti.

I

apipleszinejo ir

popiežių. Ant palenkimo tojo 
ciėsoriszko ženklo armijos žu
dė žmones, 
siuntė nekaltas aukas ant ga
lo svieto in... Si'berija.

Bet sziadien tasai skeptrą 
tasai ženklas galybes, didžiau
sio prispaudimo ir pat-valdys- 
tes, pasiliko tik akyva lazdu
ke, kuria gali nupirkti tasai, 
kuris paaukuos už ja daugiau
sia pinigo.

Szale karaliszku paredu guli 
cariszkos torielkos isz aukso ir 
sidabro, su karaliszku ereliu 
ant kožno szmotelio. No taip 
seniai isz tuju toriolku valgo 
daug-galingas caras su savo 
sdbrais.

Jaigu carui tada kas butu 
pasakęs kad 1932 mete, kur 
ten tolimam mieste Milwau
kee, Amerikoje, jojo skarbais 
gėrėsis tukstaneziai Ameriko
nu, gal tada caras butu sudras
kęs su arkliais.

O bet ant svieto viskas yra 
galima, nėra nieko tvirto. Kas

s,

SZVEDU DEGTUKU MONO
POLIS LIETUVOJ GALI 
TEKT AMERIKIECZIAM
Isz Szvedu degtuku sindika

tui artimu žmonių mums teko 
sužinoti, kad Szvedu degtuku 
sindikato monopolis teises Lie
tuvoje Kreugerio koncerno by
lai pasibaigus, galinezios ati
tekti Amerikos bankams Ir 
sziaip kapitalistams. Mat, 

koncerno akcijų 
daugiausia turi Amerikiecziai. 
Kreugeriui nusižudžius, Ame
rikiecziai Kraugerio akcijas 
buvo bepaleidžia apyvarton, 
bet greit susigriebo ir dabar 
jas laiko, nes daugelis Kreuge
rio padarytu sutareziu ir įmo
nių esa pelningu, tai Amorikie- 
cziai būdami kreditoriais ne- 
i'szsimokanczio skolininko — 
koncerno, nori paimti in savo 
rankas degtuku monopolio 
teises, pirmoj eilėj Lietuvoj.

Kreugerio
Mat

AMERIKIETI“APSTATĖ” 
KUNIGĄ.

Kaunas. — Viename viesz- 
buty prie stoties nakvynėn su
stojo atvažiavęs isz Amerikos 
kunigas N. Nakties metu, nc- 

i iszaiszkintomis aplinkybėmis 
nežinomos asmenybes pavogė 
jam 500 doleriu. Vedama kvo
ta.

Stebėtinas užklausimas

Mažas Jonukas žiuri ant sa
vo neseniai užgimusio brole
lio, kuris baisiai rėkia gulėda
mas vygoje:

— Teveli, isz kur jisai at
sirado?

—• Isz dahgaus, mano sū
neli.

— Tai asz isz to ne esmių 
nusistebėjas, kad ji isz tonais

kai reke. $ • O.. U.

■kr

szaltis peikuniszkas duodamas.

praszo

žmonių pamote

Bet in’sidrasino volei, lauke 
toliau, kas ežia nusides ir atsi
davė ant valios D’evo. Žings- 
nei artinasi... .duris lavoni
nes sugirgždėjo, inejokas tokis 
ir eina pas artimiausia graba.

Duobkasis nutirpo. Jam nu
davė, kad atėjo giltine jojo 
pjaut*, nes ne drebėjo tiktai 
kalbėjo “Kas in apieka.”

Ateivis turėjo apsigobtas 
balta drobule, apėjo pasieniais 
peržvelginejo visus lavonus.

Pirmi aušo ėmėsi už Antanie
nės ka be grabo gulėjo, nu
ėmė drabužius o ant galo ir 
marsz’kinius ir paliko kaip Die
vais ant svieto leido.

Padėjo ant krūveles ant že- 
me's o smulkesnius daigtus su- 
sikiszo in anti. Paskui prisiar
tino prie Jokūbo, apiplesze vis
ką kas buvo geresnis.

Duobkasis temmo ant bai
dykles bet negalėjo inžiureti 
kas tai buvo.

Ir teip ėjo iszpaeiles mažes
nius daigtus dėjo in anti dides
nius ant krūveles. .

Tada duobkasis pamislino 
sau aha! tai ne bile kokis va
gis — nes geresnius daigtus 
paima o prastesnius palieka.

Ir teip prisiartina net paa 
duobkasį, o kurio ne mato, ba

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
I

Jau ufbaigėm daryt 
Nauja Dideli Sapnorii. 
160 puslapiu, an dau
gybe nauju paveikslu, 
iezaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu 
siuntimu tiktai $1.50.

IM'I
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JF. D. Boczkautkat-Co.
Mahanoy City, Pa.
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Zalcziu Klonis 
Naujai Bri

tanijai
Arba naujas Robinsoniszkas 

prietikis.

I.
Nežinomas krantas.

Dangus buvo giedras, 
vienas debesis ne

nei 
sumažino 

karsztoj saules •spindulei ap- 
szviecziancziu tankei apaugu- 
t>y miszku kranto. Tolinus m 
vakarus, riogsojo insikisze sta
tus kalnai,
nepere i na ma i s mi sz k a is.

Jūres buvo teip 
kaip dangus

teip pat apdengti

mėlynoj. 
, bet visai nera

mios. Ezniokszdamos bangos 
kaip po audrai, 1 
szesi in krauta. Garsus bangu 
trenksmas liudyjo jog viduryj 
kranto ribų randasi daugybe 
kolų. Su didžiu trenksmu ban
gos szokiuejo per pavandenl- 
niu's akmenis, keldamos in ora 
pilnus debesis vanAlens ir pu
tu.

Ant paties kranto nematyt 
buvo jokiu gj’vu, 
savyje piuiiures miszkas, ne ga 
Įėjo matyt nei paukszezei skra- 
jojentieji virsz medžiu. O ant 
juriu matėsi visai nepaprastas 

lėtai artinantis prie 
, tai buvo valtis su 

dviem keleivcis.
Buvo tai viena isz tu mažiu

kiu valcziu kokias vožėsi 
savim pakrasztinei pirklei al

su savo preke- 
Naujos Gvinė

jos, Naujos Brazilijos ir Nau
jos Iria nd i jos.

Tos didžiules salos, kurias 
su taisė vadina szeszta dalia 
svieto, visai dar ne isztirtos ir 
apgyventos žmogedžiais.

Ta kaip matyt žinojo abudu 
keleivei, sėdintieji valtyj. Jie 
gal but ne neatkeliavo czion sa
vanorei. Koks norint pirklisz- 
kas laivas be abejo susidaužė 
ir juodu iszsigelbejo ant val
ties.

Vyresnis isz valtiniku rodosi 
anglikonas, o jaunesnis vokie
tis. Pirmas vargei žinojo kas 
su juom darosi ir be perstolio 
žeksejo. Apie priežastį tokio 
padėjimo aiszkei liudyjo tusz- 
czias butelis rūmo metantysis 
valtyj.

— Ei, tamstos Bumesai, — 
riktelėjo vokietis metes pasi- 
bjaurinimo žvilgsni ant savo 
girto keliones draugo. Reika
las persimaino, jūres varo mus 
kranto linkon pasistengkito ir 
pagelbokit man jeigu no nori
te prigerti.

— Delko-gi jus paskandi- 
not laiva.— Szaufke anglikonas 
piktai pažvelgęs aht vokieczlo. 
Asz ne galiu isz vietos pasiju- 
dint, asz pi ima turiu 
gurkszni romo.

— Bjauru, — Begarsei pra
taro jaunas žmogus apsigryžes 
kranto linkon.

Isztiesu girtuoklyste, tai am
žina pasklinda prekeju, pada
rydama isz ju tikras galvijus.

— Asz iwzpildziau savo prie
derme, asz dvi dienas ir dvi 
naktis no sudėjau akiu nei ant 
ketvirtadalio valandos, o kuo
met pavojus praslinko ir asz 
nusiraminau, girtas stirinykas 
laivo davė “Juriu mergai” 
szokt ant uolos. Ne asz savo nei 
trupuezio szomo dalyko ne ga
liu iszrast kaltu.

Ir isz tiesu atsitiko teip kaip 
pasako jaunas vokietis. Jurgis 
Vendenas.

daigtas, 
kranto

važiuojantieji 
mis ant salų

Pirklisžkas laivais, ant ku-
• rio, dar radosi,
Kapitono Vondeno ir snvinyko baisiau, bet vienam žmogui ne- 
prekiu Burneso, 
du chinu matrosu

Balsas daužaneziu bangu in 
apart jauno krauta gbprdejosi vis garsiau ir riu

Tiktai prisiriszimas prie ju- 
, didis trosžkinias

I

I
stirinykas iri galima buvo atsilaikyti priesz

užėjo stirinyka per kalte girto 
sztuimano, ant uolos.

Jurgis Vendenas ne galėjo 
persergti nelaime, jis buvo 
mirtinai •pailsės besaikiu vak-1 bet sztai atsirado prieszinga

po audrai

nelaime

juriu tekėjimą. Valtis ant ga
lo papuoli j iii pati sukuri.

To
pirma uolu ir porimtes banga,
aiszkei buvo matomas krantas,

'pašokini uga i i sz ve nge

tavymu ir kuomet audru nusto
jo jis rodos užsitaniavo poil- 

į si, taigi ir užmigo ant trumpo 
I laiko. Kuomet jis pabud o ne
laime jau buvo atsitikusi.

Su didžiu vargu jam pasise
ko nustumt in vandeni nedi
dele valti, bu v use ant palubes.

banga, vienas irklas nulūžo, 
valtis tik apsisuko ir su didžiu 
trenksmu užszoko ant uolos.

Ji staigai pers ik i lo in dvi da
lis, ir abudu keleivei pasijuto 
esą vandenyj.

.Jurgis Vendenas ne nusimi
nė ne tokioj valandoj ir

vienas irklas

I U O'

Bot chinai ant tiek iszsigan- jaus sutvėrė pinlcli idant ji isz-
5 1 .

do nelaimes, jog szoko vande-
i ., -i .nin no sulaukdami

kurcziai mu-ilnnny,lnmi Paaiekti plaukimu
jartimiauso uola. Girtas sztur- 
manas pasiekė juju apvyzdi.

Bereikalo Vendenas . szauke 
juos ir kreipė ju atyda in gre- 
senty pavoju.
nuo tokios baimes jiji ne

o k a šlepe

valtis

su

iszgert

už-

Nustojo proto 1’^03 
at

kreipė atyda ant persergejimo 
ir per keletą miliutu ju mirti
ni balsai apreiszke Vendenui 

nelaimingieji pateko 
nasrus besoeziu akulu.

Su didžiu vargu vokietis in- 
mete in valti girta palube: lai
vo virszus sandarei padirbtas 
kur sergsti, sargyba pirkly 
truputi sausainiu, ir bertainiu- 
ka gėrimo vandens. Tuojaus 
po tam laivas paskendo, tuom 
laiku kaip pastverus valti ban
ga nuncsze ja in nenurimuses 
jūres.

Prasidėjo plaukymas, 
riam jaunas Vendenas aukojo 
paskutines savo pajėgas idant 
nuplaukti prie kranto Naujos 
Gvinėjos, nes ten vylėsi atra
šęs

jog in

kil

, nes
k e 1 i a u j an c z i us pirklius.

Bet audra ir bangos to ne
norėjo ir varo valtį ant Sziaur- 

prie visai nepažystamoryte, 
dar ne isztirto kranto Naujos 
Britanijos

mi-

ant kurio gyveno 
laukinei žmones maitinantiesi 
žmogaus mesa.

Pirklys jau nei kiek ne pa
dėjo, bet dar kaip tuo jaus pa
matysime apsunkino ji.

Kuomet juros truputi nusi
ramino Jurgis Vendenas
vargęs ilgu sorgejimu dar ant 
laivo ir dabar važovymu per 
tokias seniauses juros truputi 
užsnūdo prie irklu, pirklys pa
sinaudodamas tuom laiku, pa
sigėrė iki nejautimui.

Tuom laiku kaip jaunas 
vokietis stengėsi pasiimt val

gy venimo

iszgirdo

pasirodė juodas 
ant kurio Vendenas 

Tie

tin reikalingiausius 
daigius, Burnesas paėmė su sa
vim tik dideli buteli rūmo, ir 
kuomet Vendenas pabudo tai 

vieton iszsi b 1 a i v usio
žmogaus kalbos, net moniszkus 
keiksmus girto pirklio.

Greitai 
krantas,
žiurėjo su didže baime, 
stengėsi szeip ar 'teip prablal- 
vyt pinkli, bet pastarasis nesi
judino isz vietos, juriu van
duo sums tai jo negalimo gert.

— Paskutini kart, tamstos 
Barnesni, — riktele vokietis.— 
Pasis'tengkite isz paskutiniųjų, 
mes dabar plaukėm in ta pa
ežio pekliszka vieta, ir jeigu 
abudu nesistengsimo kiek ga
lint, tai mums no iszvengt ne
laimes.

Nežmoniszkas keiksmas bu
vo vienintelis atsakymas Bur
neso ir Vendenas persitikrino 
jog visas j u likimas priklauso 
nuo paties -spėkų, ir jog žmo
gaus priederme vorezo ji steng 
tis iszgelbęti pirklį.

ga
ilinki i

gelbėti. Tie gerai žinojo jog 
žmogus tokiam padėjimo nega
li plaukti.

Jurgis Vendenas buvo 
na stiprus, jis apglebo
kaire ranka ir plauke deszinen. 
Anglikonas pasviro ant jo ran

ka ip szvinas ir kuomet 
Vendouas atsisuko, ji>s pamate 
jog, 
na.

Veidas pirklio pamelinavo, 
akys pasidaro kaip stiklas per 
daug iszgerlas alkoholis isz- 
szauke szirdios trūkimą, kaip 
jis o puolė in vandeni ir gir
tuoklis pražuvo.

Bet vis tik ir Vendenas dru- 
czei laike ji ’spėkomis pasku
tines nusiminimo plauke prie 

nes ka-gi butu vienas 
nepažystamos

laiko rankose negyva ku-

kraszto, 
veikos ant tos 
salos.

Ant galo krantas buvo pa
siektas, uždusęs Vendenas isz- 
lipo ant sausumos su savo nasz- 
ta ant ranku ir pirmiause sten
gėsi algai vyt pirklį.

Jis-gi supo, tryne jam kruti
no ir antakius, apliejo ji szal- 
tu vandeniu,
ji gulėjo numirėlis.

Persitikrinęs jog

bet veltu 'priesz

pamatyt 
svetimas, nepažinstarnas szalls 
priverto ji keliaut iii pietines 
jūres, kur jis už savo sutaupy- 
ma ir nedi.'delo dali pirko szita 
laiva, kuris dabar 
riu dugno.

Laivas
draustas, bot kokia jam isz to 
nauda karta jis nestonge 

kult uriszkus v 
czion jis t,aps auka žmogedžiu 
arba žus nuo kokios kitos prie
žasties.

Nuveiti prie tolymo sziaurl- 
kranto negalima buvo

kur jis už savo ‘sutaupy-

guli ant ju-

buvo būtinai a p-'

siekt i
pa- 

zmones

negalima

ezio-

mo
prie tam tie keli pirklei kurie 
gyveno ten pirmiau, del prie- 
szingo su jeis apsiejimo
nikszcziais gyventojais turėjo 
pamėtė viską apleisti ta szali. 
Ne, czion nėra iszgelbejimo.

Pirmiausia jis pamislijo apie 
reikalingumą palaidoti kuna 
piiklio. Jis neturėjo jokio in- 
rankio ir jam prisiėjo nuogo
mis rankomis iszkast duobe 
minksztoso kranto smiltyse.

Po tam nurodo velioni, deve-
nos 

pili jam
jusi drabužius jurininko 
tie drubužui ateityje 
labai susigadyti.

Iszredytas kūnas buvo 
laidotas duobei ir 
smiltimis.

Jurgis Vendenas da sukal
bėjo trumpa malda už velionio 
girtuoklio,

(r O

pa-
užlkast as

ir atistojo sunkei 
atsidusęs praldet I
už pragyvenimą.

Kasdamas duobe jis vis atsi
žiūrėdavo miszkan laukdamas 
pamatyt gauja apsiginklavusiu 

bet tame atsitiko,

stiuke kova

i

I

)

I

IMMIGRANT!)
PROBLEMOS szi

Atsakymas:— 
in penkias dienas 
szimas paežio 
kad jeigu ta kortele nebutu 
Suteikta žmogui kurio vardas 
pažymėtas ant korteles, tad jis

Sugražink’ 
yra prane- 

virszininkui,

4 i

1 1

pirklys jau 
nereikalauja jo pagelbos, jis 
pamąsto dabar apie save.

Jaunas vokietis ne buyo isz 
baugintu bet apsidairęs aplink 
ir nepamatęs nieko apart pa
niurusios sienos neinžengemo 
miszko ka tik nenutildė vilti 
ant ilgesnio czion gyvenimo.

Sztai jis stovi czion vienui 
vienas, ant nežinomos žemes 
pagal jo nuomone ant piebl- 
nio kranto naujos Britanijos, 
szalyj, ant žemlapio poženkli- v
toj tik spuoguczeis Zenklanvi- 
siszko neisztyi’imo.

Pleszruju žvėrių czion buti- 
nera, dėlto randasi kiti baisus 
prieszai žalczei, gyvas'tes ir ar- 
szesni žmogedžei, kurie 'pasi
naudoja kiek vienu in j u ran
kas patekusiu svetimu žmo
gum kaipo skaniausiu valgy
mu.

Jurgis Vendenas lauke jog 
kiekvienu kartu iszszoks isz 
miszko pulkas tu dvikoju bes
ti j n, o jog jio ne turi pasigailė
jimo jis žino jojo isz 'savo prl- 
tirimu.

Sztai jis stovi dabar, be jo
kiu ginklu, be jokiu valgymu 
daigtu alkanas vienas, nopa- 
žinstamoj szalyj, niekados no- 
atlan'kancziais Europiotiszkals 
laivais. Jis buvo persitikrinęs 
jog szits prietikis pasibaigs Jo ' 
žuczia.

Bet Jurgis Vendenas no pri
gulėjo prie tu kurio stovi nu
leido rankas,
likimo. Jis buvo jaunas, su di
džia energija, da isz mažumė
lės pavestas savo pacziorn jie- 
gom delei minties savo gimdy
toju prie tam dar jis buvo ge
rai apsiszvietes.

tame

s lauke

pažystamu

Apie

priesz u, 
miszkas pasiliko ramus, ir kuo
met Vendenas paėjo nckuri 
atokumą po krantu jis niekur 
nepamato žmogaus pedsakio.

Dabar jis atsiduso laisviau, 
nes nub juju Vondena 
paties blogiausio.

Isz pasakojimo
juriniku, po tam isz savo pri
tyrimu jis žinojo, jog ant Nau
jos Britanijos yra dideli plo
tai visai neapgyventi.

Gal but asz ir randuosiu ant 
tokios vielos — jis tarė pats iii 
save Vendenas. Szi vieta isz 
tiesu radosi neapgyventa. Tuo- 
mi asz iszlaimecziau laiko ’Ir 
galeeziau (kovoti kaip vyras.

•u žganedinima t rosz-
kulio jam neprisiejo rūpintis 
nes jis lankei susitikdavo szal- 
tinius ir apolius. Vanduo buvo 
gardus tyras, ir Vendenas ge
ros paskutine Diena tik page
dusi vandeni isz bertainiuko 
puolė prie jo kaip muse prie 
medaus. Bot ir savo alki jis ga
lėjo sziaip taip užganėdinti, 
nes kasdamas kraszta jis ant 
savo didžios laimes rado smil
tyse keletą 1 ‘ezorepoku’ ’ Ikiau- 
sziniu.

Buvo tai užtektinai ant pir
mos, gal but ir ant antros die
nos. Kaip bus toliau jis dar 
nežinojo. Jog jis nieko ne turė
jo, tokio, kuriuo galėta pasirū
pint* apie maista, ir apart bai
mes žmogedžiu jam apsireisz- 
ko kita Dievo rykszte — badas. 

(TOLIAUS BUS)

Volniszkas
Jeaakojo tarnaites

laukdami savo

12 ISTORIJOS UŽ 25o
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.
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Taigi isz Lakavanos sugryžau, 
Keliuose 'miesteliuose sustojau

Kėlės dienas ten perbuvau, 
Daug szposeliu paregėjau.

Bobeles ant vyru viražu gavo, 
Net paliemonai netinginiavo, 

zNuo mažiukes kaip praside, 
Ant seniausios pasibaigė.

Buvo ten storos,
Ilgos, riebios,

Kreivos, 
Szleivos.

Viena su szoveluku vyrui 
sėdynė teszino,

Ir in darbu be laiko isz- 
plcszkino,

Kita vėl susi kildavo
Da ir dželos gavo,

'Paliemonai dakbo turėjo
Pakol in t roką i nd ėjo, 

O kada isz kozos isz'kliuvo
Nežino kur užkliuvo.
Bobele telegrama gavo,

Vyra parsivežti važiavo,
Isz Sk ran t u in Girriu miestą 

trauke,
Anglikai fotografija nutraukė,

O parėjus aluti sau gere, 
Nepraszytus sveczius iszvare.

Vienam'badai ir saksopona 
sulaužė, 

Ant szmoteliu sudaužė.
Dabar dvi partijos eina, 

Žada padaryti didele vaina, 
Pažiūrėsime kaip pasiseks

Katra armija inveiks.

*

J

# * *
Ana diena in Kvi'bek provin

cija nuvykau,
Ir vos tonais forduka 

pastaeziau,
Priėjo prie manos sportas 
Be -usu ir apsnargliuotas,

Su skurine apykakle, 
Ant kaklo vvstuokle.

Vėliau dagirdau nuo keliu 
Kad tai vienas isz pasiutėliu

Kurie niekuom užsiima, 
Tiktai kitus apkalbina,

Geri a 11 aps i inalszy k i t,
Svieto nejuokykit.

* * *
Vienoje peczeje Nantiko 

artimoje,
Grinczioje vienoje, 

Pikta dvasia gyvena, 
Ėdasi per naJkti ir diena. 
Kliksmai dideli darosi, 

Itodos kad žvėrys ėdasi
Negražiai darote, 

Jaigu toki gyvenimą varote.
Dievas jus neapleis,

Perkūnais užleis,
Jaigu nepaliausite, 

Mano žodi paminėsite.
* * *

Vymožiai, jaigu isz Plimonto 
in Vilkesbarius važiuojate,

Tai namines daug negerkite,
Ir 'bose nevemkite,

Jaigu katras daug prisitraukė, 
Tegul savo burna .užtraukė,

‘ Tegul neloja,
Bjauriai nepliovoja, 

Ba matote patys, kas per daug
Tai szelauk.

Kaip bosą prismardinate,
Kitus subjaurinate, 

Iszmcta kunduktoris isz karo

Tegul neloja

J

♦Sarmata Lietuviams daro 
Stinkeriais vadina, 

Ba bosą prisnjardina.
Kaip tai buvo Subatoj, 

Arti Edvardsviles vietos
O ir 'kelios moteres ton rados 

Kad negalėjo pasėdėti isz 
sarmatos.

Kada Pilietystes Praszymas 
Veda Prie Nesupratimu. 

Klausymas:— 
m., kaipo sveczias, ir pasilikau 
szioje szalyje net iki 
nai. 
mokyklas czionais ir abudu 
yra Vaiku Skautais. Turiu ma
ža bizneli ir galiu gauti kuo
pa i kiaus i as 
nuo vienturiu 
kompanijų. Ar isz galiu pra- 
szyti pilietystes?

Atsakymas:— Jeigu tamsta Biurui rasti tavo laiszka tarpe 
paduotum pilietystes aplikaci
ja dabar tas tik vestu prie pil
no isztyrinejimo Tamstos tei
ses pasilikti szioje szalyje. Jei
gu pasirodytu kad iszvykai isz 
szios szalies nors ant trumpiau
sios keliones sugryžtant po 
Liepos 1 d., 
gali iszdeportuoti. Jeigu czio
nais iszgyvenai visa laika nuo 
atvažiavimo .1923 m., tavu ne
gali iszdeportuoti did nelega- 
liszko inleidimo, bet vistiek ne
gali praszyti Amerikos pilie- 
tvstes dabartiniu laiku. Dabar- 
tinis instatymas teikia privile
gija legalizuoti apsigyvenimą 
tik tiems, kurie atvyko nelega- 
liszkai priesz Birželio 
1921 m. Pastangos dėtos Kon
grese duoti ta teise tiems, ku
rie atvyko in szia szaly priesz 
Liepos 1 d., 1924 m. Jeigu Kon
gresas priimtu tokia byla tad 
ir Tamsta galėsi legalizuoti ap
sigyvenimą ir praszyti pilie- 
I vstes.

Sugryžimo Leidimas.
Klausymas:— Dar kūdikiu 

būnant tėvai mane atsivežė 
Amerikon. Abu tėvai mirė. Ne
žinau ar iszsieme pilietystes 
popieras ar ne. 1924 m., isztc- 
kejau už vietinio pilieczio, turi
mo vaika, gimusi czionais. Nie
kad nebandžiau sužinoti apie 
tėvu pilietyste. Dabar ketina- 
mo važiuoti Europon, ir man 
pasakyta kad turiu praszyti 
leidimo nuo szios valdžios vėl 
sugryžti in Suv. Valstijas. Ro
dei negaliu pridėti mano var
do prio vyro Amerikoniszfko 
pasporto?

Atsakymas:— Jeigu tėvai 
neiszsimo pilietystes popieras 
tai Tamsta vis pasilieki ateive, 
ir kaipo kokia 'tavo varda uo
gai doti ant vyro pasporto. 
Pirm is^važiujent pasirūpink 
iszgauti sugryžimo leidimą, 
nes kitaip pasirodys gana kliu- 
cziu sulaikyti sugryžima. Ne
labai senei, turėjome panaszu 
in Tamstos atsitikima, Ameri
kos pilietis iszvyko Europon su 

jis turėjo ja pa-

- Atvykau 19231 turi sugražinti in pen'kias die- 
nas.

Bet svarbu laikyti szita kor
tele nes ant jos pažymėta apli
kacijos numeras. Jeigu turi 
praneszti Natūralizacijos Biu
rui adreso permaina arba pa
siusti kita lais^ka kas link ap- 

lr iikacijos turi pažymėti aplika
cijos n u merą, nes kitaip, butu 
labai

sziai die-
Mano du vaikai užbaigė 

czionais ir

rekomendacijas 
gyventoju

su g ryžtan t
1924 m., tai tave

o• > d.,

savo žmona, 
likti Europoje ir vienu vienas 
sugryžo, sugryžes turėjo pra- 
szyti kad ja inleistu kaipo nc- 
kvotini ateivi.

Bet ta viską gali iszvengti 
jeigu tik iszsiimsi pilietystes 
popieras. aKipo Amerikos pi- 
lieczio^ žmona, neturi praszyti 
pirmu popieru, ir gali paduoti 
praszyma del antru 
dabar.

popiern

Sugryžimas in Penkias Dienas.
Klausymas:— Pasiuneziau 

aplikacijas su penkiais dole- 
reis. Gavau atsakymu pacztu, 
nuo Natūralizacijos Biuro kad 
gavo mano
korteles pažymėta 
in penkias diedas.
atgal pasiusti szita kortelei 
Ar tas reiszkia, kad jie Sugra
žins mano aplikacije ?

pinigus. Kampe 
sugražink 
Ar turiu

< <

sunku Natūralizacijos

szimtus tukstancziu kitu, 
vėl,

Ir 
jeigu rekordai butu pa

mesti arba nudėti kitur, kaip 
nesyki i n vyko, tavo kortele yra 
darodymas kad aplikcija isz- 
1 ikru j pasiusta.

Natūralizacijos Klausymai.
Ar galite man

rekomenduoti pilietystes kny
gute, viena kuri turi klausy
mus ir atsakymus?

Atsakpnas:— “Kaip Tapti 
Su v. Vai. Piliecziu”
Fonugn Language Inf. Service 
222 Fourth Avenue, New York 
City turi tukstanezius klausy
mu ir atsakėm u. Preke 25 cen
tai.

Klausymas ♦

i a zl ei s ta

Parsivežant Seklu.
Klausymas: — Ketinu vykti 

Europon vasaroje ir norecziau 
parsivežti seklu, ir kitu auga
lu isz mano szalies. Ar tas ga
lima?

Atsakymas:— Apart daržo
vių ir kvietkn seklu, negalima 
parsivežti seklu in Suv. Vai., 
be specialio pavėlinamo nuo 
Suv. Vai s. Žemdirbystes De
partamento. Tos regulacijos In- 
vestos sulaikyti ingabenima 
visokiu augalu ligų ir insektu 
ir vabalu.

4l

Iszmintingi Žodžei
§ Didele galva turi didelius 

vargus.
Mazgok kiaules kiek nori, 

bet jiji vis lys in purvyną — 
teip buna ir su žmogum.

§ Maža skylute gali pas- 
kandvt didžiausia laiva. *

§ Viena motore yra del ta
vęs skarbu, o antroji tave su- 
bankrutys.

§ Liežuvis yra kardu, lie
žuvis užmusza ir iszgelbsti.

§ Apsivesk su dukteria, bet 
pirma susipažyk su josios mo
tina. — F.

BIRŽELIS —1932 — JUNE

1 s J u ve n c ij o s
2 k Marcelinas
3 p Jėzaus Szirdios szvente 2
4 s Franciszkaus Car.
5 N Bonifaco
6 p Norberto
7 u Roberto
8 s Viktorinas
9 k Felicijono

10 p Margarietos
11 s Bemabas

12 N Jono isz Fa.
13 p Antano isz Padvos
14 u Bazylius
15 s Vitaus
16 k Jono Fran.
17 p Adolfo
18 s Morkaus ir Marcidno

19 N Julijono
20 p Silverijaus
21 u Aloyzus
22 s Paulinas
23 k Eliodas
24 p Ss. Jono kriksz.
25 s I^aurynas karm.

26 N Jono ir Povylo
27 p Vladislovo kar.
28 u Leonas II.
29 s Petro ir Povylo
30 k Povilo apasz.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
(Panedelyje) 

Antano.
— Sziadien 

pripuola patrono Szv

l'tarninke pripuola vė
liavos diena “Flag Day.” Isz- 
pletokite 
ant atminties tosios dienos.

— Pottsvilles sūdo buvo 
perklausimai Panedelije, 
ateiviu ant citizens popieru isz 
kuriu vra devynios moteres.

— Pana Beatricije, duktė 
ponstvos Juozo Czeczkaus, 300 
E. Center ulyczios, aplai'ke pir
ma garbe moksle High School 
ir likos iszrinkta kalbėti vale- 
diktoriszka prakalba laiko už
baigimo mokslo.

— Nedėliojo Szv. .Juozapo 
koras dainavo 3:30 valanda po 
piet per radio isz 
WEEU Readinge.
butu praneszta in laika,

“Flag Day.
ant namu vėliavas

*» «w a 7

stoties 
Kad mums 

tai 
žmonis butu girdėja koncertą,
bet szeip mažai ji girdėjo ne» 
apie tai nežinojo.

— Nedėliojo iszvažiavo au
tomobiliam ponios Grinevl- 
cziene, Džiogionc, Kemenidkal, 
ir F. W. Boc2?kauskai in Beth
lehem, Pa., 
universitetą, 
moJkMa ponios Grinevicziones 
Hunus.

— Praeita Subata iszvažia
vo keleis trekais apie szimtas 
kareiviu in Washingtona. pri
sidėti su savo draugais melsti 
kongreso kail jiems iszmoketu 
bonusa.

— Vincas Valinczius, sū
nūs Vinco Valincziaus, 1000 E. 
Center uly., ana diena užbaigė 
mokslą dentisto University of 
Pittsburgh. Tėvai, brolei ir p. 
Yenkertiene buvo nuvažiavę 
ant užbaigimo mokslo.

— Visi kumpaniezni darbi- 
Readingo

ponios

atlankyti Lehigh
kuriame baigė

Valinczius,

mirkai Readingo kasyklose 
dirba ti'ktai po dvi dienas ant 
sanvaites.

Herbert ’Fanner, apie 45 
metu, darbininkas prie staty
mo St. Nikolas brokerio, likos 
mirtinai sužeistas praeita Ket 
verga apie 11-ta valanda vaka
re, per automobiliu kuri vare 
pasiūt iszkai Nofbutas A rantas 
isz Shenadorio sugryždamas 
nuo szokio isz Ixnksaid su sa
vo draugais. Nelaime atsitiko 
ant kampo C ir W. Centre uly
czios. Sužeistasis mirė I^ocust 

ligonbutoje.
aresztavoti Jo

nas Czaplys, Edvardas ir Juo
zas Arminai ir Juozas Nanar- 
taviezius. Arantas turėjo pa
statyt kaucija o 
taipgi po kaucija.

— Ponstva Jurgei Kalėdai 
motoravo in Bethlehem daly
vauti užbaigime mokslo su- 
naus Jurgio isz Lehigh univer
siteto.

— I’anedelyje

Mountain
Arantu likos

Su

kiti paleisti

t •Joanna
(Lawson), naszle kuri nuo ko
kio tai laiko gyveno Pottsvil
le je po mireziai savo vyro, mi
rė praeita Ketverga pas savo 
duktere Mrs. John Rice, 200 N. 
18-tos ulyczios Pottsvillej. Ve
lione paliko dvi (lukterės ir 
keturis sūnūs. Laidotuves atsi
buvo Subatoje su pamaldoms 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Velio
ne Czižauckiene buvo viena isz 
seniausiu gyventoju Shenado- 
ryje. Josios vyras laike sali li
ną per daugeli metu po tam 
turėjo bizni tuojaus prie sūdo.

Czižauckiene

— Vladas Zakovskis, kuris 
isz net veži u nuszovo Vlad a *
Hentz, likos iszrastas per džiu- 
re nekaltu ir paleistas isz kalė
jimo.

— Chester Czerneckis, 24 
metu, isz Shenadorio, kuris pa
bėgo isz Pottsvilles kalėjimo 
praeita Ketverga, da nesuras
tas.

— Pana Helena R. Lusz- 
czinskiute, 314 W. ' Oak uly
czios, užbaigė mokslą su garbe 
Bachelor of Arts, Cornell uni
versitete, Ithaca, N. Y.

Cumbola, Pa. — Juozas Kaz- 
lauckas, 18 metu, likos sužeis
tas kada automobilius kuriame 
važiavo apsivertė arti Cumbo- 
los. Juozas su keleis draugais 
važiavo namo isz Blythe po 
užbaigimui mokslo tenaitineje 
mokslaineje.

St. Clair, Pa. — Nedėliojo at
sibuvo paszventinimas nauju 
vargonų S? 
nyczioje kūrinsią 
daugelis žmonių ir
jaus Lietuviszkas koras. Kun. 
Matulaitis szi rd ingai dekavoja 
visiems už atsilankima.

v. Kazimierio baž- 
dalvbavo V
Muhano-

t Antanas Mozūras, 47 me
tu amžiaus mirė praeita Sereda 
uždegimą plaucziu. Pergyveno 
Amerike apie 30 metus. Paliko 
dvi seseris.

Boston, Mass. — Juozas Ma- 
karskis, 17 metu jaunuolis isz 
South Bostono, norėjo susitau- 
pyt 10 centu ir eidamas imt 
gatvekari ant Andrew -skvero 
inmete in balksa suplota szvino 
gabalu, kur buna metami de- 
szimtukai. Kompanijos tarnai 
ji pagavo ir padavė policijai. 
Vargszas vaikas buvo nutemp
tas in teismą ir teisėjas Lega
lias nubaudė ji už tai $25. Vai
kas pinigu neturėjo, tai teisė
jas davė jam menesi laiko susi
rinkti $25. O kai koks banko 
prezidentas apvagia biednu* 

szim-žmones, nusineszdamas 
tus tukstaneziu doleriu, tai jam

užsibaigė jokios bausmes nėra, arba už
moksiąs parapijinėje mokslai-Į tenka užsimokėti tik po kelis
neje Szv. Juozapo. Užbaigimo] 
programas bus laikomas Ne
dėliojo 26-ta Juniaus.

r— Du trukini ant Readin
gs geležinkelio likos nuimti 
kaip tai: 6:10 isz ryto ir 10:21 
vakare, 
tiktai Nedeliomis.

— Nedėliojo laike 9-tos va
landos Miszes priėmė pirma 
Komunija 5 vaikai ir 9 mer
gaites kurios lankosi in publi- 
kines mokslnines. Kun. Mikai- 
tis pasakė puiku pamokslu vai
kams.

szitas paskutinis eis

— Badai visos kasyklos ke- v

tina vela mokėti darbininkams 
pinigais o
gal naujas tiesas tai reik© mo
kėt už kožna czeki po du cen
tus taksu.

ne czekiais, nes pu

; centus nuo pavogto 
ežio.

tukstan-

Scranton, Pa. — Du angle- 
kasiai kurie kasė anglį isz vir- 
szunes žemes kad iszmaitvt sa- 
vo szeimynas isz parduota 
anglių, likos staigai užgriauti 
ant Prospect Ave., South da
lyje miesto. Nelaimingi yra: 
Juozas Mataucci, 46 metu, ve
dės ir N. Filestocko, 52 metu, 
naszlvs. Abudu likos atkasti 
negyvi po keliu valandų.

— Franas Zaremba susiba
rė už koki tai dalyka su savo 
kaimynu Stanislovu Dūda ir 
prasidėjo kruvinas galėjimas 
su kirviais. Zaremba likos mir
tinai sužeistas ir badai mirs.

Chicago. — Automobilio ne
laimėjo likos užmuszta p-nia 
Constance Rutkauski, 43 metu 

Harvev14327 Mvrtle street 
111.

Moteriszke, jos vyras Gusta
vas ir du ju vaikai važiavo au
tomobili uin. Ju automobilis in- 
važiavo in troka, kuris slinko 
atgalios isz takelio ties namais 
14608 South Western a v c.

Joseph Rudziewicz, 
Short street, troko draiveris,1 
s u 1 a i k y tn s klausinėjimui.

1 ! V >
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Girardville, Pa. — Onute, 4 
metu dukrele Vlado Stoczikeliu, 
likos baisei apdeginta braižy
dama zapalkas nuo kuriu užsi
degė szlebukes. Mergaite ran
dasi Ashlando ligonbutoje.

Buenos Aires. — Atvažiavu
si rsz Lietuvos Argentinon 
mergaite ir pasisamdžiusi tar
naite patenka kaip in koki ka
lėjimą, — raszo viena tarnaite 
Argentinos Lietuviu laikrasz- 
cziui. — Kalbos nepramoksi 
dorai ir per metus. Darbo už
krauna daugiau, kaip žmogus 
gali pavilkti. Nuo ankstyvo 
lyto iki vėlaus vakaro, diena 
isz dienos, per metus ir kitus, 
jei tik nenuvesz ligoninėn pa
trukusios. Ponia moko, stumdo 
isz kampo in kampa, uja, kaa 
nesupranti, o kaip suprasti, 
kad kalbėti nemoki. Yra tokiu 
vietų, kur dvejus metus isztar- 
navus, no
isz namu iszeiti.

dienos nepaleidžia

NUŽUDĖ SENUKUS
GIMINAITIS SU SZAKEM 
SUBADĖ SENUKUS ISZ

NEAPYKANTOS KAD 
PAS JI GYVENO.

- ...........  ■ . „■

Kolomea, Lenk. — Kaime 
Stave, baisia mirezia žuvo du 
senelei, Antanas ir Balbina Ko- 
zubai. Senukai buvo apsigyve- 
nia pas giminaiti Laura Czere- 
cha, kuriam buvo užraszo visa 
savo gaspadorysta ant tuju isz- 
lygu, kad duos jiems jmglauda 
lyg smert, bet giminaitis baisei 
neapkentė, tankei burdavosi Ir 
visaip jiems iszmetincdavo. Se
nukai kantrei kentėjo tuos pa
žeminimus, bet kada Balbina 
apsirgo ir turėjo atsigult in lo
va Lauras da daugiau pasiuto 
isz piktumo.

Kaimynai matydami tuos 
pasielgimus, prijautė, kad isz 
to gali kilti baisi nelaime, 'kuri 
atėjo greieziau no kaip tikėjo
si. Lauras sutikės Antanu prie 
tvarto, pradėjo bartis ir ant ga
lo daejo prie muszio. 
pagriebęs

Lauras 
stovinezia kampe 

szake, pradėjo badyti senuką 
in krutinę ir galva. In trumpu 
luika senukas sugriuvo ir mi- 

po tam žudintojas inbOgo in» re, 
grinezia ir su žveriszfku riksmu 
mėtėsi ant gulinezios sergan- 
czios inoteres subadydamas ją
ją teipgi baisei nuo ko motoro 
apmirė nuo skausmo.

Tada žudintojas nubėgo 
policijos kaipanda, apsakyda
mas ka padare ir tuojaus likos 
uždarytas kalėjimo. Gyvento
jai kaimo ant žinios baisios žu- 
dinstos, subėgo in grinezia kur 
rado senukia gulinezia pagriu
vusia kraujuose ir in kolos mi
liutas įnirę.

Gyventojai teip buvo inlr- 
szia ant žudintojaus, kad ji su
drasko ant szmoteliu jeigu bu
tu ji rado namie.

in
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Leisk miegantiems šunims gulėti
Kodėl rūkytojai turi priimti šią senovišką 

nuomone cigaretu versle?

I
eiga relai
užsitraukimu.t

sis

KI šiam laikui jūs gali būt esate 
beveik įtikinti lakiu, jog kili

neniryslar? kalbeli apie

J
.. r—I—

Tačiau
<4

klausima* - tok* 
neliečiamas’* cigarctų skelbimuose 

labai arlymas jūsų gerovei!— yra
Nes jūs tikrai užsitraukiate <lūmą - 
mes visi užsitraukiame - žinodami 
ar nežinodami, kiekvienas rūkyto
jas įkvepia kokią nors dalį dūmų 
jis ar ji ištraukia iš cigarcto.

miegantiems šunims gu
ga! i būti cigarctų verslo alsa-

“Lehk 
lėti”

n

r

Ar užnit rauki dūmą?
Bet kok* jų at»a-kyinan 

k y m a r jums 
Lucky Strike nevengia šio uvarbaun 
klausinio. Jie sutinka šį klausim; 
atvirai - dėl to, kad tūli nešva
rumai
lengviausio 
pašalinti Lucky Strike įžymiuoju 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado, l ik Luckies jį ir turi!

mum s

netglūdinti net geriausio, 
tabako lapuose yra

“It’s toasted”
Jūsų Apsaugo 

priet knitėĮitnus — priai ko»ulj

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROCRAM A—tnoJtrnttkn rubuilių t it Įiamulio geruuuaii lokių orkeitriit 

kieki ii>r<i Antradienio, Keti irladienio, įr še’tadicnio lakatų, Įrrr N.B.C. RaJio tinklų.

Copr . IDH.

ir L tick y Strike žiniomis.

suside-

6 valandas.

T'-v Anwrv-urt
Tobar to i u

PAMEGYKIT ISZVIRT 
“BURGOO.”

MANDAGUS ŽMOGELIS

Mokame 3-ežia procentą ant 
■udėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 L .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON. Vice-Pre».<r Ka».

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIU3

.  '"'K

J. L. Looney isz Lexington, 
Ky., laiko Kentucky arkliniu 
lenktynių iszvire valgi vadina
ma “Burgoo,”'kuriuom pavic- 
szino 500 szimtus žmonių. Sztai 
isz ko tasai “Burgoo” 
da: 400 svaru bulviu, 200 sva
ru cibuliu, buszelis mor'kvu, 24 
galonai tameieziu, 48 bloszines 
kornu, 100 gaivu kopūstu, 24 
visztos, 100 svaru mėsos, kuria 
viro per 3

CAPITAL STOCK 3125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Skaitykite “Saule”

Lee I

9

s z i o j 
Bile Ko-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laatikimiausie Graborina 

:i Gabiauaiaa Balaamuotojaa lt
Geriausia Ambulance , _ 

i patarnavimas 
apelinkeje.
Iiiam laike, diena ar 
naktį. Visada turi pil- jT 
na pasirinkimą meta- 
(iszku ir kieto medžio Tf 
Grabu. Laidoja nu- i 
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagelbininke || 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI.
MAHANOY CITYj516 W. Sprue* St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA. PA., 439 Willing S treat 

Bell Telefonas 538-J

! A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 805-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant,visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
pričnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvlu, veseliu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R StClairKokis tai mandagus žmoge- 

guodojo moi 
reles, sake, kad jojo gyvenime 
da nesutiko bjaurios moteres. 
Moteres tai girdėdamos, labai 
joms patiko tokis pagyrimas, 
bet viena isz juju, locniuinko 
žasines nosies,

— Lai tamista 
ant manes gerai 
jog tikrai esmių bjauri.

Bet jisai nenorėdamas jaja 
inžoisti, atsiliepei

lis, kuris labai e

užklauso jojo:
prisižiūri

o pripažysi

Mano misiuke! Tu, kai- 
ir tavo < 

kurie
szios

I ra ilges, esi tikru 
nupuolė isz 

aszaru pa-
kalnes. 
kis ir

po 
aniuolu, 
dangaus aut 

I J

. . 'l ik didelis negilin-
tai ne misiukes kalte 

kad puldama ant žemes patal
kei ant nosies!

Laidoja kunuz numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avej Mah. City

Z......... ...... ....  ------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

C^Ant g-tro Floro, Kline Sztoro
10 W. Centre St., Mahanoy City(t--- ------ .-.-.--n-----r-rr.-u.-.-v ---^-71

Goriausi invstoriai genuose laikuose buvo tie 
kurie padėjo pinigus in banka. Jie dar turi bankavas 
knygutes parodyti savo pinigus. Daug žmonių investi- 
no in szerus ir bondsus ir dar jie gailesį kad pinigus 
ne laike bankuose. Teip sako

Ali onis

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

MAHAN0Y CITY, PA.
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