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MIEGOJO PER
KETURIS METUS

UŽMOKĖJO PACZIAI KAD
BŪTIE LIUOSU.
Roanoke, Va. — Roy Hatton
insimylejo in patogia mergina
jbe kurios uegalejo gyvent ir
abudu nuėjo pas paczia, apsa
kė apie savo meile ir sutiko jai
[užmokėti $5,000 atstaukos kad
duoti jam laisve kad galėtu gy
venti su savo mylima. Pirmuti
ne motere sutiko ir prižadėjo
pasirūpint persiskyrimą. Kada
Bay su savo jauna pacziule at
važiavo in. Vicksburga ir gyve
no laimingai su savo antra pa
czia, toji dažinojo vėliaus kad
jo pirmutine pati negavo persi
skyrimo nuo jo tiktai apskun
dė ji už jos apleidima. — Taigi,
norints pardavė savo vyra ki
tai bet isz to ne yra užganadinta.

BET JOS SMEGENYS DA
MIEGA.

LIKOS MIRTINAI
SUŽEISTA.
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New York. J- Dvylikos metu
Patterson, N. J. — Antanas Erie, Pa. — Pagal daktaro Raymond R<pouille, sūnūs
Gruszka, 30 metu, kirto savo Emerson tyrinėjimą tai szesziu Lewiso, likos si irastas per palipaczia su mėsiniu kirvuku in metu Maxiha Yarrington, kuri cija užklorofoliuotas per savo
peczius, sužeisdamas ja mirti ana diena pabudo isz keturiu tęva ant smerl Kada tėvas li
nai kada toji ant keliu melde metu miego, bus mirusi kunisz- kos nuvežtas it palicijos stoti,
savo vyro kad duotu kiek pini kai nes jos smegenys yra “ne sztai ka kalbejl> apie savo pasi
gu ant pirkimo maisto del ketu- gyvos” ir mergaite bus nie elgimą su suniki
riu mažu vaiku. Kaimynas ma kam netikus ir gyvena kaip nu “Alano sum® nuo užgimimo
tydamas visa atsitikima, atbė mirus. Daktaras tvirtina buk, buvo neregyi* ir negalėjo
go moterei in pagialba, pa- mergaites smegenys per taji il vaikszcziot. Išdaviau visus sa
szaukdamas palicija kuri žve- ga miega sudžiūvo bet ji augs vo pinigus anhjo gydymo, mo
riszka vyra uždare kalėjime.
ir vaikszczios be jokios gyvas tina vaiko mirti isz rupesties o
Nekarta Antanas pasielgine- ties ir norints toki ligonei pa asz kentėjau si juom ir negalė
jo nemiel'aszirdingai su savo sveiksta bet isztikruju yra jau dirbti nes turėjau prižiūrė
silpna motere, iszvarydamas ja vaikszcziojanti lavonai. Liūd ti mano sunu, tas buvo man di
lauk, kur motere turėjo nakvo na kad Dievas ant jos nesusi- dele sunkenybę. Vaikas nebu
ti visztinyczioje su savo mažais mylejo ir nepaeme pas save nes vo naudingas ie sau ne kitiems
vaikais arba ja daugeli sykiu bus netinkama sau ne visuome todėl nutariau jam palengvint
jo kentėjimus ir savo. Užda
priglaudę geri kaimynai. Mote nei.
viau jam klorJformo ir užmigre randasi ligonbuteje ir nežine
džiau,
palengva, nejausdamas
ar nuo žaidulio iszgis.
■
NETEKO KELNIŲ IR
APLAIKE PASZIALPA NO jis nieko. Nežinau kas apie tai
PINIGU.
«
KA PIKTAS LIEŽUVIS MO RINTS ABUDU DIRBO IR pranesze .palic jai kuri pribuvo
Chicago, Ill. — Pranas Gesz- TERES GALI PADARYTI.
TURĖJO PINIGU.
ir rado vaika gulinti ant lovos
kus, Lietuvys, kuris dirba ant
Philadelphia, Pa. — Mrs. be gyvasties.”
Bakersville, Ill. — Tamoszius
C. ir E. I., gavės savo užmokes
Ethel
Duffy likos aresztavota Ka su tėvu darys ir kokia
Ober, szeszi metai adgal likos
ti, 75 dolerius, nuėjo in hoteli
paleistas namo isz kalėjimo ant už aplaikyma 872 dolerius pa- jam bausmei uos už t a ji miekuriame buvo apsigyvenęs kad
Igima tai da
trijų dienu liuosybes su priža szialpos nuo valdžios norints ji laszirdinga^j
nusiprausti ir persimainyt in
a klausymas:
dėjimu kad sugryž adgal bet dirbo ir jos vyras. Szeimyna tu nežine. Bet
kitas drapanas. Tuom kart totimti gyvasti
nesugryžo ir sziadien po sze- ri deszimts vaiku. Per taji lai ar kas turi
rielku mazgotojas, Don Tilzey,
ar
jis yra naukitam
riežiu
sziu metu liuosybes Tamoszius ka kada aplaikinejo paszialpa,
35 metu, pasiėmė Geszkaus kel
vela gavosi už groteliu ir tai motere su vyru uždirbo $1,192. dingas ,svie ar ne?
nes kuriose buvo .pinigai ir dinJAJwJ
nni. u
kune skau'kitam prie altoriaus prisieget miszku ilgametis senelis Visoc szioja.] pacta
lu ir pagerinimu.
.ou priesz Dievą ir susirinkusius
omet Slavi
džias žymes,
kis, kuris asztuonerius metus
Bet ar jo troszkimai kada isz-! liūdintojus.
n'
Vokiecziiu
kuose 'gyvenau
isztarnavo
Rusu
ciecoriaus
lai

sipildys ? Gal ne. Lyg pabaigai
.■ -oligi dantų
žandarai, nors
—
vyne ir už narsumą musztynese ginkluoti, la®eį bijojo1 Pliencziamžiaus.
Amerike turime net keturis su Japonais ties Port Arthurlu
ku ir gyventoj; praszomi nie
K
-------- *-------milijonus moteru-naszliu o tik gavo du medalius.
Iba neateidavo.
Brooklyn, N. Y., užvede teis tai viena milijoną vyru-naszliu Senelis Visockis ilgus metus kuomet in pagia
mą daugelis vyru, neužgana- kas reiszkia kad randasi tik sanžiningai vykdės miszko Tik vėliau, ‘susi barius saviems
ms, Plieneziku
dintu su savo prisiegelems už viena motere isz keturiu nasz- sargo tarnybos, yra iszilgai ir partizanu buria
tai, kad tosios iszduodavo už liu kuri džiaugėsi kad gyvena skersai iszvaikszcziojas Auk lizdai buvo iszn tikinti.
Kartu ilgus i tiefus Aukszto
su savo vyru. Norints motere
daug pinigu ant paredu.
sztosios Pelkes ir dabar, atsi
sios
Pelkes bu ro labai gera
Vienas isz tokiu, Charles yra didesnėje nelaimėje kaip dus vakarais susirinkusiam
Wright pasakė sudžiui: “Geis- vyras, kaip tai prie gimdymo kaimo jaunimui pasakoja, kad prieglobstis sf manines’ varycziau labai kad atsirastu tokiai vaiku ir visokiu naminiu nelai seniau, priesz keliasdeszimts tojams. Ne vie tiarn Paplyniu,
iszmintingas vyras kuris iszžu- miu, bet pergyvena vyrus. Szir- metu, kuomet dar taip nebuvo Liausziu ar kiti . kaimu gyven
dytu tuosius kvailius kurie isz- dies ligos, inkstu ir kitokios li iszretinti miszkai ir žmonėms t ojas, susigund as Peikiu gera
užsisakydavo
randa naujas madas del mote gos, kurios apima beveik 50 netruko nei malku, nei medžiu, priegloibstimi,
dus
ir varydarių. Mano motere iszdave mano procentą vyru, tarp 40 ir 60 tuomet Zanavykai nežinojo,, pas kalvi inran
suczedytus pinigus, tūkstanti metu, apima daug mažiau mo kas yra durpes ir nemokėjo j u vo “samanine” . Isz ju vienas
doleriu in vienus metus ant terių. Motere apsirgus, dau jkasti. Tuomet Auksztosios Paplyniu kain 10 yventojas
szlebiu, skrybėlių, pancziaku, giau apie save rūpinasi kaip Pelkese velniai vaikus perėda dar ir sziadien Samanines Ka
ralium vadinau ms, nes jis vis
vyrai nes vyrai, užimti darbais
kailiniu ir t.t.
vo,
versziu balsais bliaudavo, dar sugeba pri sisunkti gaiviKitas vela pasiskundė kad jo fabrikuose, kasyklose ir kance- pavakariais laumes skalbdavo
pacziule szimet pirko 12 poru larijose, kurie rūpinasi iszmai- ir pasivėlavusius keleivius nanezio skystiu elio.
czeveryku, 14 puikiu diržu, 11 tinimu savo szeimynu, mažai klaidindavo. O peikiu viduryje Bet laikas be ga ir nyksta
skrybėlių, 14 szlebiu ir 30 poru rūpinasi savo sveikata o sura- esanezioje vadinamoje “akyje’ Auksztosios Peikiu romantiszszilkiniu pancziaku, todėl nori szai vela parodo kad moteres kiekvienu Velykų rytais iszkil- kumas. Kur seniau tyvuliavo
nuo jos persiskirt. — Panasziai ima daugiau vakaciju ne kaip davo užkeiktos pilies kuorai ir neiszeinami raas tai, ten sziadien iszraižyti tiesus nusausiskundžiasi ir kiti vyrai. Isztik vyrai.
pasigirsdavo isz pilies balsas,
Vidutinis
amžius
parodo
kad
nirno kanalai; k rr seniau “kipruju sziadienines moterėles
kad
atsirastu
jaunuolis
kuris
pradeda kvailiot su naujais pa vyrai paliauna augti in virszu pirma Velykų dienos ryta, szai vaikus perėjo ir veisėsi
sėdais o jeigu vyras ne yra o pradeda augti apie viduri. kuomet kunigas eina tris kar gyvatynai, ten dabar suvažiasztant pristatyt pinigu tai mo Valgomųjų restauracijų sura- tus aplink bažnyczia, su baltu ve Zanavykai talkomis, nuo
terėles pasijeszko sau prielai- szai parodo kad raudona mesa, arkliu apjotu aplink Aukszto Sudargo, Szunk■ iriu, Slavikų ir
net Kudirkos N’ tumiesczio, kadinius kurie užganadina jas vi szilta duona ir pajei daugiau sios Pelkes. 1
sia
yranaudojami
per
darbi

sa rusvąjį Aukss t,—durpes, kusame arba susijeszko koki
“‘sugar daddy” kuris perka ninkus kurie dirba kancelarijo- Tokio drąsaus jaunuolio ligi rios užvaduoja vis brangejanjoms ka tik panori, bet... ne se, daugiau vyru važinėja tak- sziol dar neatsirado ir pilis vis ežia ir nyksUnczia miszko
medžiaga.
Į
sikebais ne kaip moterų. Pa dar tebekenezia užkeikime.
už dyka.
prastas Najorkinis biznierius Anot senelio Visockio,, nors
Vienas isz seniausiu ir di nesuvaikszczioja per diena ne Auksztosios Pelkese da ir da
džiausiu medžiu yra Suvieny keturis blokus, moteres dau bar daug veisiasi gyvaeziu,
GRAĖORIUS
tose Valstijose kuriuom yra giau vaikszczioja parkuose ne bet priesz kelesdeszimts metu LIETUVISZKA'
’• :
'T
ciprisiinis medis aplinkinėje kaip vyrai. Todėl moteres gy ju buvo pilna kaip amaro.
Edenborn Brake, Louisianoje. vena ilgiaus ne kaip vyrai nes Kaip daug seniau ežia gyva
eziu būdavo, rodo toks atsiti
Yra tai penktas isz eiles seniau- daugiau apie save rūpinasi.
kimas.
Vienas Szakiu žydelis
ses medis ant svieto o treczias
liu. Pasamdo
§ Miestui New Yorko kasz- aptiekorius paskelbė po kai automobilius del ; aidotuviu,
didžiausias ir seniauses medis.
KrikBet seniauses cipris&s auga tuoja po 15 doleriu kas minuta mus žinia, kad jis, Szakiu ap- Vestuviu ir kitoi iams reikalams.
Bell Telefono Numeras. 78
Santa Maria del Tule, kuris tu pristatyt savo gyventojams tiekorius, superkas gyvates.
520 W. Centre S • Mahanoy City
Sužinoję Auksztosios papeikiu
ri jau apie 6,000 metu ir randa- vandeni.

L. TRASKAUSKAS
.‘ii*-

'

RADO MOTERISZKA LAVO
NĄ BE GALVOS.

New Castle, Pa. — Keli vy
rukai surado apdegusi lavona
jaunos moteres ar merginos
pelkese ant rubežiaus West
Pittsburgh, kuri buvo be gal
vos. Vaistine palicija tuojaus
ėmėsi prie darbo sujeszkojimo
žudintojaus ir sujeszkojimo
galvos. Lavonas buvo nuogas
ir baisei apdegintas, tik viena
szilkine pancziaka radosi neto
limoje. Koroneris isztyrinejo
buk mergina turėjo būti užmuszta apie dvi sanvaites ad
gal ir sudeginta. Gal turėjo
apie 19 metu amžiaus.
Pagal paskutinius tyrinėji
mus palicijos ir daktaru tai sudegusis lavonas buvo tai ne
moteres tik vyro.

MAHANOY CITY, PA.
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51 METAS

ISZ EUROPINES KARES
DIDELIS ANGLISZKAS LAI
VAS PASKANDYTAS; APIE
850 ŽMONIŲ ŽUVO; PRAN
CŪZAI MUSZASI ANT VOKISZKO RUBEŽIAUS.
London. — Valdžia apgarsi
no buk Angliszkas didelis kariszkas laivas “Royal Oak” li
kos paskandytas per Vokiszka
submarina, kuris buvo vertas
apie deszimts milijonu doleriu.
Su laivu žuvo 850 žmonių isz
skaitliaus 1,200 kurie radosi
ant laivo. Tasai laivas eme da
ly vas musziuose laike Svietines
Kares Jutlande.

ISZGUTI ISZ
LENKIJOS i
KUNIGAI IR POPAI KOVO
JO DRAUGE SU KAREI
VIAIS — BAŽNYTINIS IR
PONU TURTAI ISZDALYTI TERP ŽMONIŲ.

Moskva, Rusija.,—Rusiszkas
laikrasztis “Bezboznik,” raszo, buk didelis skaitlis Katalikiszku kunigu ir Rusiszkiu
popu likos iszguitais, kada
Mas'kolei atėjo, tai kunigai su
aficieriais užsidarė bažnycziosia ir pasitiko juos su masziniLIETUVA GAVO TAIPGI
niais karabinais. Tūlas MaskoGRODNA IR LIDA.
liszkas kareivis! insidrasines
Kaunas, Lietuva.,— Lietuva
priėjo prie bažnyczios, inmesPASISLĖPĖ NUO SVIETO
ne tik atgavo Vilnių, bet Grod- damas bomba in viduri, kuri
PER PENKIS METUS.
na ir Lida, kuriuosia gyvena
Memphis, Tenn. — Sally Sha daugiau kaip puse milijono gy užmusze daugeli kunigu, popu
fer buvo pasislėpus nuo svieto ventoju. Žinios i-sz Moskvos ir Lenkiszku aficieriu.
Visi bažnytinei ir poniszki
per penkis metus su savo kūdi skelbia, buk terp Sovietu yra
turtai
likos padalinti terp žmo
kiu czionaitiniam hotelyje, didelis neramumas, kad jaigu
kambarėlyje No. 18. Mete 1934 bus padaryta taika ant vakaru, nių. Kada žmonis pamate, kad
susipažino ji su Fredu Mitchell tai Vokietija gali užklupti ant jau prisiartina ponu galybia,
eme ginklus, ir drauge su Mas
ir isz tos meiles kilo uždraustas savo tavorszczio Rusijos. .
koliais ėjo priesz juos, degi
vaisius po tam jaunikis ja ap
leido o mergina pagimdžius kū ANGLIKAI NETEKO 131 no ju turtus ir žudino katrie
pasiprieszindavo.
diki, pasislėpė kotelyje prislėg
LEKIOTOJU.
dama sau kad neapleis hoteli London, Ang.,— Pagal nau Kas atsitiko laike Ruisiszkos
pakol jos mylimas pribus pas jausia isuskaita, tai nuo prasi revoliucijos, tai vela pasiantriKunigai užmirszo apie
ja ir iszves isz kotelio kaipo jo dėjimo kares, Anglikai netek
HĮHffgtapįjs^kos^meileė. kovAmeris ir bedavodamas reikalais tie an't drūtos vienybes prasi- suriko visu balsu: — O jei, gel
gyvenimo sako: kibą reikia pa- pjautie mažiuką pirszta kaires bėkit! — bet velniai nežiuredarankos o krauju pavilgęs pasi- mi vis pere kaili kostumerio.
siraszytie velniui.
Saliuninkas
juokdamasis raszysi tris bruks'znius ant szi- Galop vejalis pusteldamas
klausė: — Na ar tu nebijotum to S'zmotelio popieros nes tu ra- nunesze nuo akmens parasza
szytie nemoki, tai bus ir taip kostumerio ir velniai apleido
su velniu turėti reikalą?
Lietuvi.
— Tai ka czion bijotie; ar ži gerai.
nai ka, asz misliju kad supran Pasiėmė kostumeris peili, Atsipeikėjas, dure namon
ti gerai apie velnią, susimylė prapjovė pirszta ir kraujais sa tiesiog pas saliuninka ir parbė
damas supažinkie mane su juo. vo užtepe ant popieros tris go su adgelta skūra.
Saliuninkas' pamatęs kostu— Tai, u-gi iszsigasi kaip vil ■ bruksznius.
kas ir pabėgsi... — tarė saliu Saliuninkas suszuko balsu — meri jau insprudusi karczemoi>
Asmodeuszai, Asmodeuszai! o pabalusi klausė:
ninkas.
— Kas tau brolau, asz kan patyka, klausant, girdėtis buvo — Na, o kaip? Ar jau viską
atlikai?
trus ir duoeziau da kokia 20 do Asmodeuszo atsiliepimas.
leriu kad tik pas mane prives Kostumeris jau nerimoja bet — Vaje, vaje, kad asz tokiu
reikalu daugiau nesulaukezia.
tu. ..
kad pasiraszes tai nėra ka da
— Dievaži, kibą tie patys vel
— Na tai tuszczia j u, duosi ryt.
niai mane iiigunde ant pasira20 doleriu tai asz-gi mėginsiu
Saliuninkas tarė — tai dabar
szymo kad tik gauti mano kai
tave suvelti su velniu.
jau jisai, velnes, žino kad tu
— Tai brolau gerai, eisime czionai, asz padėsiu ant ak li iszvalažytie. Muczijo, muczijo, galop kaip sakei kad netek
iszsigert.
mens szita parasza ir eisiu na
tie, kaip ten žmogus nerėksi
Nueja pas bara, gere po vie mon o tu laukie kol Asmodeu- kad beveik jau norėjo su tais
szas a!teis.
na ir po antra.
peklos gizuotais kupeziais ma
— Tai kada ateitie pas tave,i Padejas popieruke ant ak ne užbaigti, bet turbut Dievas
mens saliuninkas tarė:
brolau ?
davė vejali ir nuo akmens, kur
— Ar žinai ka, ateiki© da už — Tu labai bijosi pamatęs tu padėjai su paraszu kortele,
velnią ateinant, bet bukie drū
poryt ...
kaip tik nupute, tada jie mane
— Gerai brolau, ateisiu — ir tas, nebegk szalin. Kaip egza- paliovė muczyt.
vela iszsigere po kelis alus ir minavos tai sukandės dantis — Tai matai, dabar tai vis
laikykis ir nerek nes jeigu su
davė 20 doleriu saliuninkui.
kas per niek nuėjo; kas tame
Saliuninkas dabar susimisli- riktum tai visas darbas nueis kaltas?!
jas kaip geriausia, paiprasze už niek.
— Dieve, vai nieks nekaltas
pora vyru ir liepe apsimaska- Saliuninkas sau nuėjo.
tik asz, kaip jus sakete, kad to
vus nueiti ten girioj nakti ir Sztai ateina velnes Asmodeu- kio durno jeszkojau. Staugk
laukti kol bus szaukemi vardu szia's kurio nosis ilga, kuprota, perkūnas tuos velnius kad tik
“Asmodeuszai.”
visas baisus ir lazda gumbuota toki po smert žmogų nepagau
In treczia diena sulaukus pasiramseziuoja:
tu. Baisus dalykas su velniais.
nakties, atėjo kostumeris jau Kostumeris paregejas velnią Velniai tai buvo žmones su
pas saliuninka eitie jeszkot vel jau netoli saves, baisiai nusi popierinėms maskoms ant vei
nio. Saliuninkas žinoma nėjo gando ir nežinojo ar bėgt ar du, apsikarstė ir baisus, tie tai
toliai, kol žmones isz saliuno stovėt.
saliuninko pakalbinti pere skū
visi neiszsiskirste.
Velnes ate jas, dirstelėjo ant ra pirkiko velniszkos pagelbos.
Po iszsiskirstimui jau reikė kostumerio, ilga szalta uosi atANT PARDAVIMO NAMAS
jo leistis kelionėn pas velnią.
kiszes galva pakreipė: kostu Del vienos szeimynos, tuojaus arti
Lietuviszkos bažnyczios, po No. J>33
Priesz keliavima, iszsigere meris net pastiro.
Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
po kelis stiklelius akavitos de- Velnias burnt! su gumbota W.
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Mąhaliai geresnes drąsos.
lazda kostumeriui per kupra. nojuje eina brangyn todėl pasinau
— Na tai eisime, — tarė sa Kostumeris dreba ir tyli kaip dokite isz progos nes da galima pirkti
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in
liuninkas.
ugnije degdamas.
“Saules” ofisą, Mahanoy City, Pa,

S A U I. E ’

I Kas Girdėt

si prie Oaxaco, Meksike. Pal
minis medis Orotaxa, ant salos
Teneriffe, turi apie 4,000 metu.
Medis Redwood, Kalifornijoj,
turi apie 4,000 metu. Baobab,
duoninis medis Senegąlijoj, Ai
ri ke, turi taipgi apie 4,000 me
tu amžiaus.
Yra tai budintojai del atei-l
nanczios gentkartes, koki me
džiai tada radosi ant svieto.

M.AHANOV CITY, PA.

Vokiszkas Vilkas Paėmė Dideli Kvapa Ir Net Visas Isztino
SEPTEMBER

1938

Ne gamtoje ne 'gyvenime
žmogaus nieko nėra tvirto. Atsibuna itankei nuolatine per
maina kuri yra tuom amžinu
gyvenimu '.apie kuri žmonija
nuolatos blųdžioja.
Nemato tosios permainos
silpnas protas kuris skaito
Tasai žmogelis, isz Dayton,
Vokietijos žemlapis 1919 mete iszrode kaip iszalkes vilkas.- Sztai po karei Vokietijai
svietą ant tukstancziu metu, Ohio, kuris uždavė per sėdynėj
iszrode
kaip augszcziau, netekus savo szmoteliu kuriuos paėmė Francija, Belgija, Lenkija,
bet mato tieji kurie apskaito savo pacziulei ir likos uždary
Danzig,as, Denmarkas ir 'Czeko-Slovakija bet vis pasiliko dideliu sklypu. Vėliaus mete 1935,
moksliszkai kad musu žeme ne tas kalėjimo, turi musu apgaiaplinkine Saar likos priskirtao mete 1938 Hitleris apžiojo Austrija kad užlaikyti Europoje p
tukstanczius bet milijonu mili lejima. Pasakė jisai kad ant to
akaju. In -szeszis menesius ve-liau Sudetanland, prie Czeko-Slovakijos rubežiaus likos dade
SESUTE ISZGIALBEJO BROLI ISZ KALĖJIMO.
jonus metu adgal likos sutver sios “operacijos” pasirenginetas
prie Vokietijos kad iszsi-saugojus Europines kares.'
.....
ta,
Už apipleszima, su kitais vaikais stojo p: esz audžiu 17
jo per deszimts metu ir ant ga
Anglis, kuria sziadien kūri lo insidrasino ir buvo tai jo pir metu Patrikas Lyncr isz New Yorko ir kada sud da iszklause jo
name pecziuose ir fabrikuose mutinis galėjimas su savo pri- sesutes, kad jos brolis ne yra piktadariu, atidą re ji 13 metinei
1939
1939
1939
ant varymo pramonių, amžius siegelia isz kurio iszejo “vis sesutei Nora, in jos rankas, ant pataisymo. Suflžia ji paleido
adgal buvo tiktai milžinisz- kas” nes priesz tai nuolatos ap- ant parutes ir in du menesius kada vela Patril as atėjo priesz
koms girrioms ir pelkėms.
laikydavo in kaili nuo savo pa- sudžia tai buvo taip persimainęs kad ji paleids namo ant toVZ ' ■> F AJ8;.0Q0:«!W
Žinunai pradeda surasti ir cziules paueszdamas nemažai liaus po priežiūra sesutes kuri prižadėjo sudž‘ai ji sulaikyti
atkasinėti senoviszkus griuvė bledes ir nužeminimo.
nuo visokiu “szelmyscziu”.
sius, didelius miestus ir maldnamius o po- tu ju griuvėsiu ran Gera pati stengėsi vyrui vi
gyventojai gyvates pradėjo
.t SLAvia V
dasi da kiti užgriauti miestai. same intikti ir būti pagial'boje.
gaudyti ir visi paiszais pradė
Atranda ir kaulus senoviszku Bet daug yra tokiu vyru kurie
jo neszti jas in Į žydo aptieka.
Moravija ir Czekija likos priskirta 15 Kovo sziam mete o Slovakija likos paimta ant
gyventoju kurie gal gyveno pa- atsimoka savo moterei tuom
Aptiekorius thmates tokia
rytojaus
ir tas buvo amžina atsilsis del Czeko-Slovakijos. Ateinanti menesi Klaipeda (Meme
nasziai su dideliais troszkimais kad viską nuo jos slepia ir pa TEN KUR SENIAU “KIP- daugybe gyvačių ne juokais
lis) likos atiduotas Vokiecziams per Lietuva nes Vokiecziai tvirtino kad Klaipėdoje radosi
kaįp ir dabartinei gyventojai. ima del saves. Jie laiko motere SZAI” VAIKUS PERE JO” iszsigando, užrąkino aptieka ir
daugiau Vokiecziu ne kaip Lietuviu ir todėl priguli prie ju. Septemberio menesije szimet, po
Per amžius buvo nuolatine už nevalininke ir gy vuli del ap- IR VEISĖSI GYVATYNAI. pro Įauga iszszfttes, pabėgo. O
žaibiniai karei, Lenkijoj, Vokietija gavo szmota Lenkijos o Rusiszka mcszka gavo kas pasi
permaina. Permaina oro, gy malszinimo savo gyvuliszku
žmones negi n^z atgal gyva
Beveik
kiekvienas
Zanavy

liko isz Lenkijos. Dabar Vokiszkas vilkas prisotintas ir turi žiotis uždarytas.
vūnu, atszalimas žemes luksz- pageidimu o toji vargsze su
tes atriszo maiJZU,9 įr paleido
kas
ž
ino
apie
Aukszta-sias
Pel

to, au'guoliu, susimaiszymasį vaikeleis vos iszsimaitina ant
in rinka. Kad|ngi ta diena
Sztai atgunglina ir kitas vėl
Iszejo kelionėn pas velnią;
gyvuliu dideliose girriose o to, ka jai vyras numeta, kaipo kes kurios užima kelis tu'kstari- Szakiuose 'buvjj turgus, tai
czius
hektaru
plota
ir
ligi
sziol
su ragais stirincziais ir laz
naktis buvo tamsi, kartais ve- uos
:
gamta juos apdovanodavo vis ■szuniui kauta.
žmones gyvacįiu iszsigande
dar
daugelyje
vietų
del
savo
da
pasiremdamas.
jas
su
viesulomi
szvilpino,
gakitokiu pavidalu ir veisle.
visi iszlakste innamus.
Kas žino koki jusu kentėji
—*—
Priejas kitas, vela kostumelop daejo pažadėtom vieton prie
Tokei permainai per ejo ir mai ir erszkecziai jusu gyveni klampumo yra neiszeinamos. Didžiojo karo metu AfukDel
to
neprieinamumo,
gyven

riui
per kupra bumterejo lazda
žmogus. Sziadieninis žmogus me. Asz to nežinau ir nenoriu
Ne taip seniai kur ten Luzer- didžio akmens, sėdosi saliunin
sztosios Pelkes ^avo neiszeinair pradėjo abudu velniai egzane yra tokiu kokiu parodo su žinot bet jus patys, del jusu lai toju tarpe apie Auksztasias muose raistuos^ siepe pabėgu nes paviete kokioj ten peczej kas ir tarė:
Pelkes
susikūrė
invairiu
pasa

rasti kaulai. Žmogus ne kiek mes, del pasaldymo jusu gyve
sius isz fronto i belaisviu sto- gyveno saliu-ninkas Lietuvis ir — Ar iszsižadi szi'tu visu minavo't kostumeri. Raivydanepersimaine fizisz'kai bet per nimo, isztirkite gerai ant to, kojimui, legendų, nuo kuriu vykiu p'Iiencąj ;s, kurie bado jisai tankiai savo kalbose szi, Žvaigždžiu ka ana augsztai masis nuo skausmo, velnio jeszvaikams sZiauszdavosi
kotojas tylėdamas kente kiek
danguje matytie?
simainė jo budai ir pageidimai. kame yra kalte? Gal įprisiega, netik
ir szalczio ka
1
'■
. '1M
mi, pasida- ta nuszposuoja, kartais ir pa
galėdamas. Velniai rado ir jo
— Iszsižadu!
Taigi, nuolatos amžina per kuria davete vienas kitam prie plaukai, o ir užaugusiems per re apylinkes
ntojams tik- keikdamas. Neblogai jam sekė
nugara
pagaugai
nueidavo.
— Ar iszsi'žadi visko in ka ti krauju patepta kortele * esanmaina o žmogus, tasai geriau- altoriaus ar kitur, ja nedalaira rykszte. Da
sziadien
Za- si ir pradėjo žmones plepeczia ant akmens bet niekas ne
ses isz visu sutvėrimu ant syie-i kete? Bet jeigu jums pasiveda Tokiu pasakojimu apie Auksz navykai atsim
ruotie buk tai saliuninkas gy ki?
Pliencziku
gelbėjo; kente kente egzaminą
— Iszsižadu!
to, taipgi persimaino ir^gH^ .gerai tai pildote ta, ką vienas tasias Pelkes daugiausia žino Kankinimus i
vena su velniu.
vienasuneinar
iįįį a^iT
.moteres'
go" ne^ne^KrTKiimj^vagies
131 lekiotoju, daug -stuzeista, o darni
BAUSME
a
PAV0GIMA
prižadejima
todėl
vyras
ir
mo

ge su ponais, kad
diena susibarė su savo motere
jos prisiega ir abudu iszkeliavo
da nesurado.
apie
74
nesurandami.
Pasku

P
. ’tos.
juos apsaugoti nuo mužikiszku
kuri apie tai pasakė savo kū tere turės dabar atsėdėti baus
in Manville ant apsigyvenimo
tinėse dienose likos užmusz ulžpuolimu; daugelis isz ju likos
me
kalėjime.
Quinton,
mutei ir žaibiniu telegrafu ži
. i. — Du lavo- kur jaunikis buvo parengęs -sa ta 23 ir 15 nesurandama. Lai
U'ZLx.:cus z t a.
VYRAS PRIKAUSTĖ SAVO nute .pasklydo po visa mieste Priesz ta pati magistrata ra nai, Mrs. Al
rlodge, 22 metu vo mylimai puiku narna ir gy
vu
lyg
sziai
dienai
paskandyta
Nuo kada Maskolei užėmė
MOTERE PRIE GRINDŲ. li. Ant galo ir palicija apie tai dosi apie 20 panasziu czizleriu ir Leo Chidše. ^, 30 metu, likos vena užganadinancziai.
per Vokieczius 69 visokiu tau Lenkija, tai kunigai jau nėra
kurie
gyveno
isz
valdžios
ir
pa

surasti
prie
pi
into -kur ju autoBumett, Ky. — Palicija ana dažinojo, aresztavojo Tamosinaudojo isz relifo norints tu mobilius likos įsurastas per jos NUSIŽUDĖ KAD JAM LOC- tu. Petnyczioje Anglikai pa locnininkais žemiszku turtu,
sziu
ir
dabar
turės
atsėdėti
ka

diena aresztavojo farmeri Izaskandino tris Vokisz'kus sub- mužikai pasidalino tais turtais.
dka Fenster kurio pati ant ran lėjime penkis metus per savo rėjo isz ko gyventi. — Kiek tai vyra ir kaimy; ms. Abudu buvo NININKAS STUBU PAKE marinus.
panasziu žmonių randasi kurie paszauti in kn įtinę.
Klosztorei’ teipgi likos isznaiLE RANDA.
ku ir kojų privežliojo in artima moteres liežuvi.
nenori
dirbti
bet
maitinasi
dar

Pordle
ding
kinti. Sziadien žmonys gali ar
> isz namu kėlės Jacksonville, Fla.,— Didele
miesteli ir apsakė palicijai apie
AUSTRIJA ATSIGAIVYS negali tikėti in Dieva; tiki,
bu
kitu.
dienas
priesz
PERSĖDĖJO
SU
SAVO
NE

tai. Vyras mote- mokestis randos stubu buvo
’žveriszka pasielgimą savo vyro
Paryžius, Francija. — Tikra kaip kam patinka, raszo “Bezres
nesulauki
GYVU
VYRU
PER
DVI
Lamas pacziules priežastim nusižudymo Bert
kuris prikaustė ja prie grindų
Austrija yra ant szalies Alli- boznikas.”
SANVAITES.
bet po dvieju dienu pasisekė jai
LANGAS BUVO PRIEŽAS sugryžtanezios isz miesto su Carson, 62 metu amžiaus, kuris
Priesz prisiartinimą Masko
keleis kaimyn ūs .pradėjo jesz- paleido sau szuvi in szirdi. jentu ir prieszinga Hitler’io
pabėgti ir pasislėpti artimoje New Brighton, Pa. — Per
TIM ŽUDINSTOS VYRO
koti
dingusios
valdžiai
nuo
kada
kare
prasi

lių
per upe Dniestra, kur Len
moteres, suras- Carson’as buvo kriauczium ir
girraiteje isz kur gavosi in dvi sanvaites žiburei žibėjo už
IR MOTERES.
dėjo ir manoma kad neužilgio kai suardė visais tiltus, kunigai
darni jos lav ona gulinti szale
miestą.
darytam name per naktis ir Bloomsdorf, Wis. — Barnei
lopino drapanas del pažinstatikra Austrija pakils isz pelenu ir popai laike pamaldas ir
jos mylimo su kuriuom ketino
Fenster apsakė palicijai buk dienas bet tame name nebuvo už sumuszta stiklą buvo prie
mu, bet kada jam locnininkas
bėgti in nežinc ma vieta nes auir vela pasiliks drutu sklypu. szventino taisias vietas, kad
matyt
gyvos
dvasios
pakol
kai

turėjo taip pasielgti su savo
pakele randa, žmogelis labai
žastim dvigubos žudinstos. Szi- tomobiliuje re
Idosi jos drapa- susirūpino, buk negales iszmai- Hitleris bijo Austrijoku kad Maskolei negalėtu persigauti
motere kuri yra už ji 20 metu mynai paszauke palicija in pa- manas Karig, 50 metu, nuszove
nos. Manoma Įkad motere vyro
net praszalino visus aficierius per upe su ginkluotais tankais,
jaunesne ir nieko nenorėjo gial'ba isztyrineti priežasti ant smert savo paczia, 44 metu
tyt savo szeimyna ir atėmė sau
kurie radosi ant jo sztabo. bet tankai perejo giliukningai
dirbti ant farmos tiktai zulino ma'lszumo tame name. Kada amžiaus, po tam pats paleido nužiūrėdama Ąad jos vyras ke gyvasti. Žmogelis tik tiek už
Taip pranaszauja kuningaik- kunigai ir popai prasiszalino’in
tina
runyti
su
jįįt
a
motere,
sein miestą ir ant szokiu ir pik- palicijantas iszverte duris, pa szuvi sau in krutinę. Liudinfodirbdavo
kad
galėjo
vos
pra

ke paskui ir a rudu nužudė nes
sztis Otto von Hapsburg.
girres. Tokis tai buvo padėji
czeriu ir užsidavinejo su jau- sveikino ji 85 metu Mrs. Louisa ja tosios baisios tragedijos bu
gyvent.
motere
taja
mas, kada Maskolei gavosi in
diena dingo isz
tnesneis vyrais o idant ja sulai Strawbridge ir invede in vidų. vo moteres deszimts metu duk
miesto ir jos c a nesurasta.
Lenkija.
kyt namie ir nubausti už tai, Palicijantas rado sėdinti ant rele Lou.
TURĖJO ATIDUOTI SAVO Trumpos Žinutes Isz
j
prikaustė prie grindų. Bet kėdės jos vyra Rogersa, 85 me Szimanas parejas isz darbo
VYRO
KELNES.
PŪSLĖTI DE LNAIISZGIALEuropines Kares
sziaip pasielginejo su ja dorai tu amžiaus ne'gyva, kuris ba nerado paczios ne dukreles na
Paskutines Žinutes
Rochester, N. Y. — Robertas
BĖJO JI NU,0 KALĖJIMO.
ir davinėjo jai kuogeriausia dai mirė szirdies liga laike mie nes buvo nuvažiavę in
Paryžius.
—
Francuziszki
Bunell susibarė su savo prisievalgi. — Ko galima tikėtis jei Skaitymo nes laike rankoje miestą su pirkineis o vyras ne New York. •_ George CameViednius, Austrija. — Cziogele,
pasiėmė savo krepszi ir kareivei pradėjo ant gero užgu vyras apsipacziuoja su daug knyga. Martoma kad jis turėjo turėdamas su savim rakto, isz- ni^ki, 24 metu . likos aresztavonaitine
svietine iszkilme jau
vienatini siutą koki turėjo ant ka'binet Fricus prie rubežiaus
mirti apie dvi sanvaites adgal. musze stiklą lange per kuri ga tas už valkatyi rta ir stojo priesz
jaunesne motere?
paežiu ir nuėjo- pas advokata ir kaip manoma, tai. tarp Vo prasidėjo. Visi sklypai joje daKada palicija užklausė moteres vosi in vidų bet persipjovė magistrata an ; iszsiaiszkinimo.
užvesti skunda ant persiskyri kietijos ir allijentu prasidės lyvauna iszskiriant Anglijos ir
Magistratas iioredamas pats
TĖVAS IR SŪNŪS SUSIMU- kodėl ji nepranesze valdžiai skaudžiai ranka.
Francijos.
mo. Turėdamas suplyszuses kariszkas szokis ant tikrųjų.
apie mirti savo vyro tai atsake Kada motere sugryžo namo, persi’tikrint af žmogus yra tik
SZE UŽ MERGINA.
kelnes nuėjo ant rytojaus pas
Moskva. —■ Finlandija ir
Detroit, Mich. — Chryslerio
Wilkes-Barre, Pa. — Patri kad mane buk jis ant jos užpy davė jam szunpoteriu už sumu- rai valkata, libpe jam parodyt savo prisiegele kad pasiimti sa Turkija da vis spiresi nepasiko
ir
nenorėjo
in
ja
kalbėti.
savo
delnus-aut
kuriu
paregėjo
automobiliu
dirbtuvėje da vis.
kas Oneill, 42 metu ir jo sūnūs
szima lango. Kada motere szlavo naujas kelnes bet ji pasitiko raszyt ant sutaikos su Rusija.
Motere
likos
nuvežta
in
pavie

dideles
pušies
įr
paliepė
jam
ei

James, 23 metu, susipesze ir
ve sukulta stiklą, vyras szove
ant slenksczio paeziule su brit- Rusija geidžia kad tieji sklypai 50,000 darbininku randasi ant
to
ligonbute
ant
tyrinėjimo.
ti
namo,
kalbėdamas
buk
val

kruvinai apsidaužė terlas už
in ja. Mergaite paszauke in tę
va rankose, žadėdama jam isz- sutrauktu taika su allijentais. straikos. Manoma kad neužil*
katų
d^n^.
yr
lmįūikfizti o dartai kad tėvui nepatiko mergina
va: Teveli, tu nuszovei mano
pjauti szirdi jeigu peržengtu Finlandija ginkluojasi ir keti gio pasibaigs ir darbininkai su
bininku
pūsle
116
DARBININKU
UŽMUSZi
toderCamenistiks ant naujos sutaikęs.
<
su kuria jo sūnūs draugavo. Tė
mamylte”! Ant ko tėvas su pik
slenksti namo.
na nepasiduot Maskoliams.
kis
negali
Imi
TI
AUGUSTO
MENESYJE.
:atu
tik
darvas negalėdamas inveikti sū
tumu atsake: “Taip nuszoviau
Laike teismo priesz savo Shanghai. —• Artimoje Han
j-“1‘ sale kad
§ Po visas dalis Amerikos,
neli su rankomis, pasiėmė re Harrisburg, Pa. — Per me ja ir tave nuszausiu jeigu nety bininku. Zipe.
jeszkojo dfarb >' pėr tjis mene- prisiegele kad toji jam neisz- kow, ’Japoniszki eroplanai 48 valstijose, kas minuta buna
volveri isz kurio paleido viena nesi Augusto Pennsylvanijos lėsi!”
dave kelnių, sudžia paliepė po bombardavo kelis miestus užperskirta viena vedusi porele
szuvi bet nepataike in sunu. pramonėse likos užmuszta 116 Karig praeita meta apsipa- sius bet jo n^feuraido ir likos niutei Bunell atiduoti vyro kel muszdami apie 150 žmonių.
aresztavotaS
pžr
palicijanta
Ant szuvio atbėgo palicijantas darbininku ir 9,522 sužeisti cziavo su naszle bet nuo tos
nes ir kitas jo drapanas nes
London. — Vokiszki subrna- kuri yra neužganadinta isz sa
kaipo
bomas.
kuris abudu nuveže in palicija. prie visokiu darbu. Szi menesi dienos 'turėjo tankius nesupra
prieszingam laike bus uždary rinai vela paskandino tris lai vo gyvenimo.
- -------------Sunu paleido o tęva uždare ka jau sužeista apie 2,000 darbi timus ir barnius ir ant galo tas
ta kalėjime. Paeziule atidavė vus ant Atlantiko mariu. Ma § Su v. Valstijos pargabena
lėjime už szaudyma ir turėjimą ninku o 383 per automobilius, davede juos prie liūdnos pabai § Egiptas pargabena kas kelnes su aszaroms nes tai buvo noma kad daug žmonių žuvo o isz kitu sklypu visokio tavorp
revolverio be pavelinimo.
kasyklose ir ant geležinkeliu. gos.
_
_
minuta po 70«varu kavos,
vyro vienatinis atsiminimas. . 400 likos iszgialbeti. __ __ y kas minuta už 6,000 doleriu,
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