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Isz Amerikos
KRUVINA NAKTIS NAMIE 

KULBISU.
Elizabbeth, N. J. — Pas ko

kius tai Juozus Kulbisa atsibu
vo kruvina naktis. Juozas ma
tyt turėjo nždaug namines sa- 
vyja, uždoudamas mirtina ypa 
savo paežiai, po tam perpiove 
sau gerkle su britva. Abudu 

likos nuvežti in ligonbuti pus
gyvi. Kulbisai lyg tai dienai 
gyveno sutikimo ir be jokiu 
barniu, turi szeszis 
buvo pavyzdinga szeimyna del 
kitu. Priežastis tame, kad Juo
zas taja diena už daug 
namines.

ir be
vaikus ir

naudojo

MAŽIULELIS VERSZIUKAS
Ver

ma ž u
Tishomingo, Calif. — 

sziukas, kuris yra taip 
kad ji galima padėti ant to- 
riolkos užgimė ant czionaiti- 
nes fannos prigulinezios prie 
M. C. Ivans. Versziukas svėre 
12 svaru ir turi trvleka coliu 
aukszczio ir dvideszimts coliu 
ilgio. Yra gyvas ir spardosi 
kai j) jo didesni draugai.

BAISI NELAIME ANT 
SKERSKELIO.

Calamus, Iowa. — Nedėlios 
vakare kada sugryžinejo namo 

. linksmas puIkelia/ jaunu žmo
ni n, įtaigai Automobilius, kuri
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PASIJUOKĘS ISZ KAIMY
NO MARSZKINIU LIKOS 

NUŽUDINTAS.
Potville, Pa. — Povylas Po- 

, isz Branch-
ant smert savo

povich, 35 metu 
dale, nuszove 
kaimynu Joną Sabisza, 44 įme
tu ir sužeido jo broli Mykolą, 
kuris sziadien guli Pottsvilles 
ligonbutejo.

Kaimynas pasijuokė isz Po- 
vylo supleszintu marszkiniu. 
Užpykęs tuom inbego in narna, 
pasiėmė revolveri ir szove in 
kaimynu po tam pabėgo in kal
nus.

Policija jo jeszkojo visur ir 
Nedėlioja surado ji kabanti ant 
szmotelio drūto ir savo diržo 
nuo medžio. Žudintojas ir sav- 
žudintojas paliko paezia
penkiais mažais vaikais, isz ku 
ru seniausias turi vos 
metus.

su

szeszis

STATYS AUKSZCZIAUSIA 
BOKSZTA ANT SVIETO.
Chicago. — Chicagos Pasau- 

Parodos
sumanymą

virszi ninkai 
pastatyti 
aukszczio

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

i

motinos žuvusiu kareiviu ant lauko Francijoi palaidoti.MNo. 1 — Sztai pirmutinis buris C < Auksiniu Žvaigždžiu
Amerikoniszkos motinos žuvusiu karaiviiu važiuoja in Francija atlankyti kapus žuvusiu sunu. Kasztus keliones 
apmoka Amerikos valdžia. No. 2 —Motimer I. Schiff New Yorko bankieris yra naujas aprinktas prezi
dentu Boy Scotts of Amerika Draugyjos. No. 3 Paveikslas parodo kaip iuzfodys naujas pastatytas pamin
tas del buvusio Prezidento Hardingo. Paminklas randasi mierfte Marion, Ohio ir bus paszventytas per Prezidentą 
Hooveri 16 diena Juniaus. „

Vietoje

27 mo
kai ėjimo.

varo'Wttlteris Mumford, likos 
patalkintas per ekspresini tru- 1 
ki, kuris sumalė septynes jau- ‘ 
nas gyvastes: keturis vaikus ’r 
trys mergaites — visos buvo 
seserys nuo 13 lyg 20 metu.

Mumford sustojo prie gelež
inkelio praleist tavorini truki, 
bet nematė prisiartinanti eks
presini truki isz kitos puses. 
Paleido automobiliu, kuris li
kos suteszkintas ant szmoteliu 
ir sumalė važiuojanezius.

BURDINGIERIUS 
SUMUSZE GASPADORIU.
Chicago

vieszbhezii

lines 
svarsto 
parodai 1,600 pėdu 
bokszta. Tas boksztas butu 378
pėdos auksztesnis, nei auksz- 
czlausias sziadien pasaulyj Em 
pire State trobesis New Yorke, 
ir 616 pėdu auksztesnis, nei Ei- 
ffelio boksztas. 'Chicagoja bok
szta norima statyti kiek in pie
tus nuo Kareiviu niksztes 
(riant Parke................. • < .

'Parodos virszininkai nema
no statyti bokszta savomis jė
gomis, bet tikisi, kad jiems pa
vyks užinteresuoti sziuo suma
nymu privaezius asmenis, ku
rie sukels reikalinga kapitalu 
ir kurie gales atsiimti pinigus 
už i užauga parodos laiku, o 
taipgi isz rendu bokszto szaliu > • • konvencijoms ir kitokiems pa
rengimams.

Michael Igoe, Illinois valsti
jos legislatures narys, neužil- 
gio ketina patiekti legislaturui 
biliu, kuris, 
lios sumanytojus 
vykinti gyvenimam

nuo Kareiviu
< 4 ♦ fe. * I- * .4

jai iržgirtas, inga-
szi planu

UŽMUSZE KAIMYNĄ SU 
ŠPATU. .

Lewiston, Pa. — Barnis tarp 
kaimynu, buvo prozas! i m mir
ties Clarence Crimmel, 24 metu 
o Mrs. Juzefina Young, 
tu sziadien randasi
Barnis kilo užvaiko vežimėli, 
kuri viena szoimyna paskolino 
nuo kaimynu ir neatidavė. Lai- 
ke barnio Crime! pasilonko 
paimti plyta, tame Young’iene 
atbėgo su špatu, kirsdama jam 
per galva nuo ko mirė vėliaus 
ip dvi ‘ valandas. Young’iene 
turi ponkife mažus vaikus isz 
kuriu jauniausia pasiėmė su sa 
vim in kalėjimą.

iszkando jai szmo- 
už

— ---------------------------------------- 4———------------------ -----------------—i—

ATKANDO SZMOTA KŪNO 
NUO SAVO PACZIOS 

VEIDO.
Patterson, N. J. —-

paimti savo paežiu 1c in glebi ir 
pabueziuoti ja saldžiai, tai My
kolą Kruzą, 
ta'kuno isz josios veidelio,
ka likos uždarytas kalėjime.

Mat,Mikutis per kolos die
nas buvo porsomtas munszaine, 
ir atejas namo vėlybu laiku, li
kos iszbartas per savo paeziulo 
isz ko daejo prie 'barniu. Moto
ro graudžiai apsiverkė, o Mi
kas priszokes paėmė ja in gle
bi, kada toji buvo tosios nuo
mones, kad ja perpraszys ir pri 
žadės pataisa su pabuezavimu, 
bet tasai rakalis (gal isz dide
les meiles),

Ariz.— Mrs. Min- jos Skaistu veidelio.
, 54 metu, likos
už suplakima ant o daktarai dabar abejoja idant

i nuo

DUKTĖ 54 METU NUŽUDĖ 
SAVO 83 METU MOTINA.
Phoenix, 

nie Rutledge 
aresztavota 
smert savo 83 metu motina Mrs ne užtrucintu jos kraujas 
Alice ‘Pyle u'ž tai, kad nenorėjo dantų mylemo vyro.

iszkando szmota

54 metu Motercs veidas labai sutino

•''? W. D. BHCBBOWMBI, Frwi. A Nf. 
Pl r. w. BUOZMUWMI, Miter.

J____ .......=
ROSIJOI GVVENA

161 MILIJONAI ŽMONIŲ.
MoHkva. — Pftgul valdžios 

surnsza, tai Soviatinejo Rosi- 
joi gyveno 1 diena Sausio 1931 dirbanti del Egipczioniszkos 
mete, 161,006,200 žmonių, 
tojo skaitliaus 110 
gyveni rusiszkoje republikoje, 
daugiau kaip 5 milijonai Kau
kaze, 2 milijonai Užbecke, 2 
miljonai Turkomanijoi. Didu
mas žemes iszncsza ant 21,236,- 
100 keturkampiniu myliu. Ru- 
siszka republika sziadien susi
deda isz 2,697 rejonu arba da
liu.

W. D.r. w. BUCZMVWHU. 42 METAS

ATIDARĖ 1,000 *
SENOVTSZKU KAPU.

Kairo, Egiptas. — Vokiszki 
jeszkotojai senoviszku užliekų,

2 milijonai

valdžios Nnbijoi, tyrinėja szio- 
milijonai mis dienomis surastas milži- 

niszkas kapines, idhht (pažino
ti isz kokios gadynes josios pa
eina. • •

Jeszkotojai lyg sziolei sura
do ir atidarė tūkstanti kapu, 
kuri uosi a surado daugybe 
brangiu dalyku —vozn, puo
du drapanas ir daug visokiu 
brangenybių padirbtu isz aitk- 
so ir sidabro.

Isz

surado

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,---------------------------------------------

Isz Visu Szaliu
ant- 

užduodamas jai su

16 ŽUVO UGNIJE TEATRE, 
1370 NAMU SUDEGE.

Tokio Japonije. Kone po 
visas dalis Japonijos kilo slap
tingos ugnes kurios padare 
milžiniszkas bledes. Kaneko- 
machije krutamuju paveikslu 
teatro laike perstatimo kilo 
ugnis, kurioje žuvo szesziolika 
žmonių o sužeista in du szim
tai. Daugelis likos sumindžioti 
laike sumiszimo.

!' <1 t

Niigatoje septynęsdeszimts 
namai sudegė;
likos sužeisti, 
t rokas apsivertė in grabe
žinodamas gesyt Ugne.

A'kitojo sudegė szimtai 
mu

#

21 ugnagesiai 
kada ugninis 

va-

MEILISZKA TRAGEDIJE.
Vilnius. — Kaime Slabadu, 

Edvardas Papkeviczius, norė
jo nužudyti Leokadije Zimno- 
ch’iene, su 'kuria gyveno 
.“vieros,“
kirviu kelis mirtinus ypus, po 
tam norėjo pats sau sutrumpyt 
gyvasti perpjaudamas gerkle.

Papkeviczius mirė ant* ryto
jaus o motore randasi ant mir
tino patalo. Priežastis tame bu 
vo ta, kad Papkeviczius nužiū
rėjo mototia kad ji apgaudinė
davo, susineszdama su jo ber
nu.

baltinius 
‘ 60 
kaip

35 ŽMONIS SUŽEISTI PE£ 
BOMBAS.

* ii 4tH‘ ’*'* i|. m n- * f

Lizbonas, Portugalėje. — 
Trisdeszimts penki žmonis li
kos sužeistais per eksplozrjes 
bombų numestas ant ulycziu 
per nežinomas ypatas, laike 
kada minios žmonių apvaiksz- 
tinejo iszrinkima . prezidento 
Carmocos. Žmonis tuom pasi
elgimu labai inirszo szaukda- 
mi; VSzalin su komunistais, 
szalin su revoliucije ir maso- 

Po tam. nueja prie
spaustuves laikraszczio 
publica“ 
tuve.

nais!”
MRe-

sugriove visa spaus-

— Vincas Gerrett 
savininkas, susi- 

ginCzijo su savo bunlingierium 
Garrett, kuris sveria 220 sva
rus sake, kad sunkesnis vyras 
visuomet numusztu lengvesni; 
gi Harper, jo 110 
burdingierius spyrėsi, kad 
lengvas vyras yra geresnis mu- 
szikas.

Kad ta 
budu iszspresti, juodu pradėjo 
kumszcziuotis ir pirmiau negu 
policija suskubo atbėgti, 
svaru milžinas jau turėjo savo 
oponentą ant grioviu ir sau ra
miai szypsojos, i ' . ’ ‘ Y - ’ * *

KUNIGUŽIS PABĖGO SU 14 
METU MERGAITE, 

t i 4 * r

Cqchran, Ga. — Reveręndui

svaru sveri as 
spyrėsi

gmcza praktiszku

110

P

Harry J. Long, 45 metu, dva
siškas Baptistu parapijos, už-

NUŽUDĖ VYRA IR JO 
MYLEMA.

Geneva, Vt. — Mrs Reina 
Nosh, nužudo savo vyra ir jo 
mylema Elsie Moore, kada ra
dosi abudu kambaryja. Motore 
prisipažino prie žudinstos kal
bėdama, buk isztekejo už vyro 
kada turėjo 18 metu, 
laiminga su savo vyru 
su juom nesusipažino

'būdama 
pakol 
Elsie.

Kada tūla nakti sugryžo nuo
savo motinos rado abudu mie- 
ganezius kambaryja, o ant ke- 
dos gulėjo vyro revolveris, kuri 
pagriebė ir nuszove savo vyra. 
Po tam paigridbe ilgaJ peili ir 
nudtire savo priesze, užduoda-

Alice Pyle u'ž tai, kad nenorėjo 
valgyti duoha su pienu.

Kaiminka Mrs. Bell laike 
teismo pripažino, kad Minnie 
korszino savo senai motinai, 
ka’da toji atsisako valgyt szauk 

“valgyk duona ir pieną, 
po tam 

girdėjo kaip nelaba duktė pra
dėjo plakti senuke su 
lentos. Nelaba duktė pastatyta 
po 5,000 doleriu belos.

na-
Matsjie mieste sudegė 700 

namai ir kitosia dalysią Japa- 
nijoi iszdege daug namu. Ma
noma,

J

dama:
ba asz tave užmusziu

szmotu

—' I\ o k i s

, nuo 
pini-

APVOGĖ ŽMOGŲ, SUGRA-i 
ŽINO JAM 2 DOLERIUS. 
White Plains, Pa.

tai nežinomas banditas sulaiko
daktaru Augustin B. Uoli 
kurio atome 32 dolerius 
gaiš. Banditas paprasze jo ad
resu ir paduodamas jam du do
lerius sakydamas: “Sugražinu 
tau du dolerinis ant kelio. Pini
gus imu nuo tavęs kaipo pa
skolinimą,

‘ )«' 11 ■ f

tai tau sugrąžysiu.
man daugiau

kad tai kokiu kvailiu
■ ,t j padegėliu darbas.

APSAUGOTAS PER SAPNA.
Savannah, Ga. — Dovydas 

Gest, dirbdamas Bensville, tu
rėjo nepaprasta sapnu, ‘buk na
mie kas tokio nepaprasto atsi-

Tuojausapsirėdė, nuėjo 
pagauti bosą ir pribuvo

naktyja.
Kada priėjus prie namo ir dir
stelėjo per Įauga in vidų, rado 

gulinti ant sofkos savo 
priesza Konradą Rhone, o pa- 
cziule sedinezia ant kėdės už- 
sn u dus. 
inbego in vidų 

rankena

I
NUŽUDĖ IR APIPLESZE 

SAVO BOBUTE.
Vroclavek, Lenk. —■ Gyven-

1.7 metu Eu-

tiko.
namo;

apic antra valanda

t enais

tojus isz czionais
? genijos Skovronskis, atėjus at- 

| lankyti savo bobute, 67 mdtu 
Helena Žolineskevicziene kuri 
gyveno Dobilyne, 

damas nuo josios pinigu.
Senuke

I -

parcikalau-

savo

ISZSKALBE MILŽINISZKA 
SKALBIMĄ IN 23 

VALANDAS.
Southampton, Angliję. —« 

Kada laiVas Levialhan sugry- 
žihejo atgal in New Yorka, da
vė iszskalbti visus 
tūloje skalbi nyczioje
tukstaneziu szmoteliu 
a b rusu, paklodes, paduszkmes 
ir t.t. Tąjį milžiniszka skalbi- 
ni pabaigė in laika 23 valan
das. Laivas paėmė 2,890 tonu 
aliejaus ir milijoną galonu 
vandens.

ir milijoną

Paskutines Žinutes

Richfield Springs, N. Y.
— Du tukstanezei visztuku su-

# F * V 4I , r # I • ,

dege laiko ugnies ant Herki
mer farmo*s.

U Budapeszt, Vengrai. — 
Generolas Arpad Molner isz

i r • # j *

Svietines Kares, pasirengiąs 
in savo mandiera ir prisiegias 
visus garbes medalius, paleido 
kulka in smegenis ir atliko ant 
vietos. Priežastis savžudinstos 
yra nežinoma. *

U Tukea, Rutnunije — Bur
mistras miesto Tukea, nuszove 
ant smert savo prieszininka, 
kuris ėjo ant to paties dinsto.

H Lile, Fraiicijė: — Szimtas 
tukstaneziu audėju iszejo ant 
straiko už tai*, kad kompanije

# 1" * Ji
numuszo al^as hUo trijd lyg

4

400 APSIRGO NUO PIENO; 
50 MIRS.

Guadalajara, Mex. — Keturi 
szimtai vaiku ir daži urėtoj u 
Prieglaudoja Sierateliu , , czio
nais apsirgo nuo pieno, kuris 
buvo niekai. Isz tojo skaitliaus 
gal penkesdeszimts turės mirti. 
Badai pristatytojai pieno norė
dami daugiau papelnyti, su- 
maisze pieną su 
vandeniu. Deszimts pristatyto* 
ju pieno likos aresztavoti.

/ f

keturi u procento. Kilo dauge- 
liuosia vietubsia sumiszimai.

—f

papelnyti
formaliau ir

atsake duoti
• k * • * anūkui pinigu ir pasinaudoda

mas isz progos, 'kada senuko 
buvo atsigryžus, uždavė jai 
ypa su plaktuku per galva, su
žeisdamas jaja mirtinai. Po 
tam paėmė visus pinigus ko
kius rado namie 
in Vrodavka, kur 
suėmė ir uždare kalėjime.

i f

Ar Žinot Kad.uždavėN e 1 a u k d a mas to liaus, 
rože kelis ypus 

su rankena revolverio 
.prieszui in galva. Pakilo musz- 
tyne. Policija atbėgus areszta- 
vojo paezia 
Rhone jau nuo 
padus pas Gestiene, 
visai nokinsi prato. — 
užbona vandeni neszioja, pąkol 
rankena nenutrūksta. ’ ’

savo

pesztukus.

APVOGĖ KATALIKISZKA 
BAŽNYCZIA.

Czdkoslovakija. —pabėgdamas
ji vėliaus

Draga, svetelius pirmutiniu kar- 
aiskrymuM 1809 metė, ku- 

visa
ir 
seniai svilino

ko vyras 
“Lyg tol

• Dolly Mądison, pati pre
zidento Suv. Valst. pavieszino 
savo 
tu “
ris vėliaus pasklydo po 
Amerika. . , .

Paprastas .žmogus turi 
ąpię. s 
pėdu skuros sa 

A 1 I k_ l!

30 SUŽEISTI LAIKE 
VESELKOS.

• I *■ ■ I I 11 ■ 1 . * f ' *

Rymas. — Kada Lombardo 
Ferrari, likos surisžtąs mazgu 
’moterystes su Franciszka Par- 
salacqua ir sugrąžinėjo su ve-

,7 ’k

selkiniu pulku isz bažnyczios 
Cambianc, ■ vionak išz svodbi-

iszdaužeo kada dasidirbsiu 
Sziadien 

reikalingu
” — su tais 

žodžiais nežinomas dingo fam-

f'

ne
ma jai asztuonlika žaidulių pa- kaip tau, gud b a i
kol numirė.

-“ie szpsziplLka Jęeturkampiniu 
du skuros ftavo kūno.

• Uodas turi Ž2 dantis ku
riuos galima matyti per padi-

jk* I k
•. * , i * '»* ' i

• Pirma diena po‘ svodbai

Nežinomi piktadariai insigavo 
in sonoviszka Katalikiszka 
bažnyczia, sudaužydamį puiku 
munnUlini altorių,
puikius laingus, pavogė auksi
nius kielikus ir kitus auksinius 
bažnytinius papuoszus ir likto- 
riusj Szventvagiu lyg szioliai 
da nesuimta. Bledes padaryta 
ant ibises milijono doleriu.

U1 < C jx---------------------

TRYS POROS DVYNUKU 
GIMĖ SZITOJ SZEIMYNO J.

. Benton, Ohio.

nihanti stiWa>sumoja,
>

VALDŽIA ISZMUSZ
U NAUJUS KVGTERĮUS.

• Washington, D. C. -p ,i Isz 
priežasties prisiartinaneziu su 
200-metiniu sukaktu vi u gimi
mo Washingtono, musu pirmu-' 
tinio prezidento, valdžia ‘pa
lieps iszmuszti ant jo atminties 
itaujus kvoterius su Washing- 
tpho paveikslu. Bus tai pirmu
tinis pinigas su Washingtono

I . .

M . ’ f

" - w
V <

VĄISKAS SZOVE IN MINIA 
ŽMONIŲ

Blbertoii, Gn.rf^'V'ionusžmo-
ŽMONIŲsinąane jaunesnes drauges ypa-

( toją savo parapijcųikos oĄIW8
Levy .Howard, 14 metu ipergai- gus likos Jižmvfctfžtas, kitas fnir-

(Iii ' “ '' .h- T • 4 • .

fl L* / ..

1 ' I

Aszluoni
f J i I*

vaikai in laika szesziu motu, n^n^u nubėgo namo pasiimti MOTERE NUŽUDĖ SAVO
Koreanistka nuotaka negali

*

tęs su kuria pabėgo, palikda
mas namie savo verkenezia pa- 
czia su szesziais mažais vai
kais.

Kunigužis dabar pa k u tavo ja 
kalėjime o mergaites tėvai nu
baudė dukrele saviszkai ir pa
liepė laukti pakol ateis jaunes-

I
H ± 1J\ J t b i ----

gimė del Mrs. William Empko karabinu, iszszauti salva -del

mažais

tinai sužeistas o keli paszauti, 
kada minia susidedanti isz 
2,000 žmonių Užklupo ant pa- 
vietavo kalėjimo czionais, tiks
le iszgavimo kokio tai nigerio, 
kuris sužagejo balta mergina. 
Vaiskus negalėdamas apmal- 
szyti indifkusiu žmonių, buvo 

kipriversti szaufi. V.’MU I
 — M M

paveikslu, y (

isz Marion. Szeimynai ana die- jaunavedžiu kada pravažiuotu 
pro jojo narna. \ ,

Kada Veselka pravažinėjo 
paleido szuvi, kuris pataiko ln 
geležine toblyczia prie duriu, 
kuri truko,

na garny satneszo treczia pora 
dvynu. Visi dvynai gyvi ir au
ga sveikai.

* Pirmiausi Kiniszki kolo
nistai, du vyrai ir viena moto
ro atplauko isz Kinu 1848 mo
te. ‘

7

SERGANTI VYRA. ‘ <
Bukaresztas, Rumunija. — 

Mare Necar, nuszove savo vy
ra ant jo praszymo, idant su
trumpyt įam kentėjimus nuo 
ligos ant kurios sirgo daugeli 

o szmotėlei iszle- mėtų, po tam su tuom paežiu 
kiojo, pataikindami in svodbi- ginklu pati sau atėmė gyvasti 
ninkus, sužeisdami 30. Vesel- ir abudu surado gulinezius ant

kalbėti ne i(x)elio <u savo vyru
■ .. . r j, <ne 'su jb giminėms.

• Pirmiausia pradėjo gerti 
arbata ciesorius Chinung, Ki- 
nuosia apie 2,700 metus priesz 
gimimą Kristaus. Po tam Už
landai paprotį aiveže in Euro
pa.

• Miestas Chicago gavo sa-

7 ,>

I 
.1

I X

ka tuom kart lįkob pertraukta. grindų szfclia vietas' kitoj . ;
I * fe*fe •

vo vardu nuo Indijonu, kuris
tada reiszkę “8Jė»8kaš’’.
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Kas Girdei
Kvailiu niekad nest okas ant 

svieto:
Sztni kokia tai burtininke 

taip apraganavo koki tai Vin
cą Markovicziu netoli Scranton 
Pa., inknlbindama jam stebuk
lingu milteliu, su kuriais jai
gu api'barstins binflasskas, tai 
t no jaus dvigubai pasidaugins.

iszlipinojo isz karukb.’Tvirtina 
ji savo nžemtinejimo, 
priesz pažeidimu svėrė ji 487 
svarus. Aiszkus dalykas, kad 
tos moterėlės mesute yra bran
gesne už avineziena...

kad

Iszpanai kanecz spiresi isz- 
gujimo visu Jezuilp Zukpnin-

*■
J
i

ISZ LIETUVOS
j . ..

. '4 1'4 <4 r f' i r!
, ■ b > ................................................. ii ' i linn ■! mi

LIETUVAI MAŽA LINU 
Szinuliai.

i. * •;

keturi Kaimai po
VANDENIU.

Kaunas — Isz Ukmergės ap
skrities pranesza, kail Balan-

pradėjo kilti

• i 

I I

Szianliu linu
fabrikrtiitai pi’ašzo žemes vikio-

f d *. } * k i. k • I. I

Y I •*

Į * i ■ • * ' ? - 11 ■r ' ,a ■ h K

pasikorusį sodo po obelimi ant1 
szakos tuo paežiu 
kuri jo tėvas buvo atsivežt

džiu 24 d.,
ku, nes jie pridirbo daug tennis (|no Neries upeje ir 26 d., užlic- 
bledes o ir kankino žmonis lan jo

Žmo-‘Miktiszkin ir Semeniszkiu kai-.ke szventos inkvizeijos. 
nys to neužmirszta per 
szimtus metu ir dabar pradėjo

van-

Ardisziku, Vali uni hz kin
I e I , ♦

kelisinnis. Namai apsemti iki stogu,

Padaugino Vincas, bet ne del juosius kankyti už nukankini-

ant dvieju szimtu doleriu. Bur
tininke dabar randasi už sztan- 
gu ir su savo galybe negali isz- 
sigaut laukan.

savo naudos

Žmogus, 
>zviežio oro,

ba apgavo kvaili ma tukstancziu žmonių.

visai 
Į 

susža ūkti'

mini st ori 6 nužeminti ingabė-; 
namu linu muiths. Ju apdirb-' 
tu linu, pareikalavimai vis <11-: 
deja, o, medžiagos i>ritnikstn.

VOKIETIJA SMARKIAI PA
KĖLUSI MUITUS 

KIAULĖMS.
Kutinąs.

pusktitinOriiis dienomis Vokic- \ , t
tija pakėlus i n vežamos- 
voms kiaulėms muitus ligi

Pranesza, kail

ATKERSZ1NIMAS
?s...

Velionis paliko koletą laisz- Juokingas Atsitikimas Chicage 
ku: tėvams szelmininkei ir gy
venantiems tam paežiam na
me kai kuriems moksleiviams, 

graudingas laiszkasYpacz, 
tėvams.

kuris dirba ant 
geidžia kada lie

tus lyja, idant galėtu dirbti po 
pastogių. Tasai, ka dirba tarp 
keturiu sienų, geidža sau, idant 
galėtu dirbti ant oro..

Na ir intik tu visiems! O nuo 
redaktoriaus nok u rie geidžia 
idant jisai intiktu del tukstan- 
eziu!

dirba

Kokis tai jaunas kvailys isz 
Pittsburgo tvirtino, buk kulka 
isz 32 karaino nedasieke 300 
mastu, kada buna iszszauta isz 
revolverio. Idant tai užtvirtyt, 
Hope savo draugams szauti in 
savo. Vienas szuvis pertikrino 
neiszmintinga žmogeli; kad ta
me labai pabludo ir jau dau
giau tokiu TjandymU nedarys. 
Rytoj atsibus jo laidoti!ves.

Idahoja tūlas žmogelis Jesz* 
ko persiskyrimo nuo savo pri- 
sicgcles už tai, kad toji iszduo-t 
davo jo sunkiai uždirbtus pi
nigus ant aiskrymo...
Nebagas turėjo jeszkoti mais

to pas savo gerus kaimynus. 
Juk nekurtoms moterėlėms nie
ko neapeina, kad tik save pa
rėdyti ir prisisotyt saldumy
nais o vyras... •tegul ant vėjo 
gyvena.

Nokurie daktariszki rasztai 
skelbia, kad nemiegot ant kai
riojo szono, ba už daug prispau 
di szirdi. Antras vela raszo,ka<l 
negulet ant deszinjo szono, ba 
plaucziai negali atlikti savo 
privalumu. Treczias vela raszo, 
kad negulet ant pilvo, ba tas 
kenke abiems plaucziams, o 
kitas vela raszo idant negulet 
stovėdamas ba gali...
ir suinuszt pakauszi. Geriausia 
miegot kaip kam patinka arba 
da geriau, nemiegot visai.

perpult

Jauna apsiporavus pora isz 
St. Louis, eme po kvoteri nuo 
žiopliu už pamatymu ju svod- 
bos ir uždirbo net 210 doleriu.

Kvaili! įteikėjo jiems atva
žiuoti in Skulkino pavietu, o 
uždirbtu szimtus doleriu, jaigu 
paimtu puveizdu nuo czionaiti- 
nin Lietuviu, kada ant vesclka 
daužo torielkas!

Apgarsinkite savo biznius, o 
turėsite isz to nauda. Kožnas 
biznierius to laikosi, kurie gei-
džia, idant jo biznis ne tik jam
ątne^ztu nauda bet ir da dau
giau pasidaugintu.

Laikrasztis “Saule” yra 
naudingiausias laikrasztis del 

j biznierių, kuris atuesza jam di-

> y

f 1 .. ................ "

bizuieriuf kuris atnesza jam di- 
^žiamda nauda jaigu jame ap- 
dgarsino prick tam ‘4Saule”sigarsino prick tam 
yra prasiplatinus po visa Ame
rika.

Anu dįena, kokia tai motore 
Bostono, sverenti 416 svaru, 
apskundė atrytkariu kompani-

I _ * ■ *

ja ant 15 tukstancziu doleriu 
trĮ PijĮnikytua ^aidulius, kada

Daktaras J. S. Plaskctt, di- 
rektoris Kanadiszkos astrono- 
miszkos observatorios Victoria 
B. C., surado nauja žvaigžde 
ant danghus kuri yra 174 kar
tus didesne kaip saule. O da di
desniu Žvaigždžiu ir planetų1 
randasi už nauja žvaigžde.

Dagirdome kad Lietuvos at-j 
stovas ponas B. Balutis, aplci-į 
džia SuV. Valstijas idant ap
lankyti savo tėvyne.* Lictuvoja 
rengiasi iszbuti apie tris men- 
kaciju, o likui — užsienio nu
sius. Dali laiko praleis ant va
il is t e rijo j.

P-nas Balutis neturėjo vaka- 
cijos per kelinta metu.ir dabar 
jas paims iszsykio. Apsilankv- 
mas Lietuvoj supažindins ji 
a rėžiau su vietiniu 
ir užsienio politika,
pusese p. Balutis gales 
bau painformuoti Kauna apie 
Amerikos Lietuvius.

gyveniniu 
savo 

tobn-
Isz

PAJE8ZK0JIMAS.

Asz, Victoria Patsavicziute 
po tėvais, o po vyru Petuskiene 
pajeszkau savo tetos Rozalijos 
Rukuvienes. Paeina isz Lietu
vos, Seiriju parapijos, Rasčiau 
kaimė’.
apie 18 metu kai]) negirdėja u 
nuo jos. Asz paeinu isz Seiriju 
miesto. Kas ka apie ja žino ar 

sziuo

y

Gyveno Brooklyn jail

pati tegul 
adresu:

atsiszaukia

Mrs. V. Petusky,
138S. Nice St.

Frackville, Pa.

ISZMINTINGAS
IR KVAILYS.

Kokis 'tai kvailys juokėsi isz 
iszmintingo jog 
sis.

tu ri dideles au

m iszmin-Teisybe atsake v

— kaip ant žmogaus, tai 
turi už dideles ausis, nes tu 
kaip ant asilo, turi labai mažas.

tingus

PARSIDUODA FARMA.

110 akeriu farma. Pirkite nuo 
locnininko ir suezediūkite 5 
iki 10 procentą. Karma randasi 
C’us.sewago Townshipe, Craw- 
forde paviete 2 mylės in C’ros- 
singville. 2/3 'mylės nuo ateit 
kelio No. 98., arti mokslai nes. 
20 akeriu girrios, 2 sodai, van- 

ne- 
l)u 
bu-

duo, gera derlinga žeme, 
kurio daigtai jau pasėti, 
namai, 3 tvartai ir kitokį 
dinkai. $4,000 kesz arba dali
mis. ’ Gyvuliai ir maszinos 
$lį000 ekstra.

’ Gyvuliai ir
Raszykite An- 

gelskai ant adreso: 
, D. P.yBa.mes,

Springboro, Pa.

W. TRASKAUSKAS 
UETUV1SZKAS GRABOR1US 

i »
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Laidoja kanu numirėliu. Paaam-Į 
do automobiliu del laidotuvių, 
krikMtinlu, voaeliju, pasivažinėji
mo ir tt —Talofonai 506 Į
•03 W. Afakaaoy Av«| Mab. City 

■■HamwmHMMi-įbriirrfrTrana

Žmonės ir 
iszkraustyti 
pradėjo kilti.

o žemesnėse vietose ir 
apsemti.

GelbejiPnii bnvo 
artimesniu kaimu gyventoja?,

gyvhlinl pavyko;
27 d., vanduo vėl, 

t

IsZokupUotos Lietuvos dus 
lies atplauko, upė dit gy vena-

gy- 
'25 

markiu (apie 60 lt.) už centne-
.ii > i . . • , ' iri.
Jei tikrai taip yra, tai vargu' 

jau bebutii galimas kiauliuliii-

J

užsilaiko ties’ 
kai-j 

’ i K *.

Balaiidžio men.1 26 d., pakl-j 
les Nemune vanduo pradėjo* 
lieti Varvi.szkes kaimu (Seilių 
apskr.) Vietos žmones pasako
ja, kad toks potvynis buvęs tik 
1916 metais.
Sziomis dienomis Neries upė

je pakilo vanduo. Turženu v., 
Balupiu vienk. yra vandens 
apsemta pirtis, o Kresvinu 
kaimo iki upes vandens nuo
tolis 2 metrai. Terp kaimu Gul
denai ir Salupiai vanduo ver- 
czia krantus su valdiszku misz 
ku. Prie Jonavos miesto, Val- 
voriszkiu k., 
pyszkio vienk. 
pat smarkiai ardo krantus.

mieji namai ir
Ardiszkiu ir Miktiszkiu♦ L 
m a is.

vienk. yra
pirtis, o

Pralenkiu 'k., Žū
va nd uo taip

NUBAUDĖ 300 LITU.
Kitu.

• vežimas isz Lietuvoj. rTas labai 
payunkiutii'žemes ūkio būkle, i

 ■ '' ' >/ .'J.H’.i [
DIDELE PAINAVA DEL 

POTVYNIO KAUNE.
Kaunas.

<1 •; . I|i

szaltiniu sužinota, kad atatin
kama instaiga nori traukti at-» 
sakomyben Kauno miesto sa
vivaldybe del potvyhio. Ji 
kaltinama, kodėl nesirūpinanti 
priemonėmis miestui nuo pat-' 
vynio apsaugoti ir kad ji nes- 
tropi buvusi potvynio metu.

Isz "antros puses girdėti ne
pasitenkinimo, kad Miesto 
v-ba buvusi suklaidinta ja in
fo ima vu siu i ns t a i gu.

Painiava didėja ir del to, 
ka,d Potvynio komisijoj daly
vauja invairiu ministerijų at
stovai.

Kiek
jau senai

l

I 

y

I t
Tsz bl’ieialiszku

kad

t

f

žinoma, 
rūpinasi

statymu, bot jos pastangos daž 
, nes viena,

antra; nevisada

savivaldybe
krantiniu

ARESZTAVO ŽMOGŽUDĮ.
1928 m., I forte* buvo nužu

dytas kaliniu
Slivikas. liitariamas jo nužn- 
d.vme Augustatiskas Mėczislo- 
vns buvo pabėgės lit Lohkija Ir 
iki sziam laikui ten gyveno įla
ši vadindamas savo 
Jonu.

' 1929 m., 
Lenku

bego. Suimtas prisipažiri’o Len
kams esiis Lietuvos
Ji Balandžio 21 d., Lenkai isz- 
trėmė in Lietuva.

Perėjos demark. linija', mu
šu policijos buvo sulaikytas ir 
dabar bus teisiamas už žmog-. 
žudybe ir už tarnaviina Lenku 
kariuomenėj, ii. i ' 1

' > I

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

prižiūrėtojas

Ant kampo nlycziu Division 
ir Milwaukee avė. ateina clek- 
trikinis karas. Bėga pagaut ji, 
-kokis tai jegamastis storas ap
sirėdęs in kailini isz greitumo, 
susimiiszc su jaunu vyru,‘kuris 
prieszai ji ėjo ir 
ant. szunvoties.

Jaunas vyras net suriko isz 
skausmo ir pasirėmė prie stul
po.

J * « užmynė jam

jog asz noriu,pasinaudot isz jo' 
klaidos? Victoja pats davinet 
geras rodos, geriau padarytum 
pertlkrtnt kumluktortiu

Vela sustojo karas ant kum
po. Jcgamastis ndt siunta. Pa- 
sažieriai ima dalybas shmiszi- 
mė. Vieni imuszali Už kttnduk- 
toriu o kiti vela visaip priesz- 
taniuja. Pakilo didelis anni- 
ders. Vėla iriojo kunduktorius 
szaukdamas,

—- What’s the matter!
— Imki savvo*nikeli! *
— Paimk jaigu duoda isz-

».

— () kad tave visi velniaii i i, J i

pagriebtu! Sena meszka palai- 
skaudžiausios

tarė vienas isz pasažieriu. •»

Buivvdn •l'
L f tl

jis bitvo priimtas
karhiomenorf ir, jin tar

davęs ten apie 9 menesius, pa-,

—• Sekanti žmonis mirė mu
su aplirikineje.

T Valerija Szukaityte, 
metu komplikuota liga, 13
Hancock St. Wilkes Barre, Pa. 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis in

t J*

21
N.

— Ne galiu, praszau pono 
jau man užmokėjo.

— Ne teisybe! Kas tai do » v * *
juokai, po szimts žibaneziu per

k e ant
I 4

Tasai aklas slonius 
ant kojos ir ne persiprasze 
sumurmėjo jaunasis, ne galėda
mas stovėti ant kojos.

Dirstelėjo užpykęs in langu 
karo. Jagamastis su kailiniu 
sėdėjo kvėpuodamas sunkiai 
užganadintas sėdėjo malsziai ir 
pradėjo .Skaityt laikra-szti.

Tasai malszuma's da daugiau 
inpykino jauna žmogų.

— Palauk tu sena meszka 
asz tau už tai atsimokėsiu! - 
paszauke ir iszlubuodamas nu
ėjo pas .stovinti kunduktoriu 
ant platformes karo.

— Ponas konduktoriau’ 
isz t a re ramiai, 
taji žmogų skaitanti laikraszti. 
Yra tai mano dėdė, bet truputi 
sztai... nesveikas ant proto. Pra 
szau czionais už ji 20 centu (pa 
davė doleri) — nereikalauju 
reszto. Tik neimki nuo jo pini
gu ir buki taip geras iszsodyk 
ji rie namo policijos ant Chica
go avė. Prižiūrėsi ji ponas, ge
rai? Yra malszus, liet ne reikia* 
jam prieszintis. .

— Gerai, tegul ponas nesi
rūpina, jau asz su juom apsiei
siu gerai ir iszsodinsiu kur pa
liepta.

Kun du k t ori u

votie*.!
užmynė' v

kimu! Da ne mokėjau!

1

— Tegul ponas veluk apsi- 
malszina. Nėr ko karszczia\it.

Pasažieriai, inpuole in nėkan 
try be ir pradėjo kalbint kun- 
duktoriu idant priimtu pini
gus ir užbaigtu nesupratinia.

Prispirtas kunduktorius prie 
muro, vienam isz pasažieriu ka 
toki pašnabždėjo in ausi, tasai 
paantrino kitam ir taip kožnas 
dažinojo kaip mislint apie ne- 
malszuma savo keliones drau
go.

Nesi bijokit ponai,

matai ponias

* savo vietos.

&jisai
tuo jaus iszlips — dadave kun
ti liktorius ir vela sugryžo ant

— Jcgamastis

O
parapijos kapines.

Misavicziūs, 39 m., 
Kailroad St., Wanamie. Palai
dotas su bažnytihenii v

inis in parapijos kapines.
t Rože Matalioniėne 54 m.

y 39 m.

isztikruju 
pradėjo kvailot ir tolinus teko.

— Pone — atsiliepo saugiai 
jo kaimynas — ar ne geriau bu
tu užlaikyt szalta krauja? 
priek tam neužilgio rszlipsi.

Tame ir karas Kirstojo, Buvo 
tai Chicago avė., prie policijos 
namo. ’ ’ 1 '

Kunduktorius atidaręs duris 
mostelėdamas pirsztu, paszau- 
ke:

— "Pone, prpszap iszlipt!
— Kaip tai iszlipt? Kam?
— Na, na, greicziau. 

atvažiavai ant vietos.

na i vėjais nueina 
lėszu trūksta, 
jos sąmatos tvirtinamos, žo-* 
dzin, savivaldybe isz tisu pu
siu yra labai sunkioj padėty.

apeigo
ms.

sSzctOHMarkauskas 
vid. mok. kapelionas, adminis- 
tratvviniu būdu nubaustas 300 
litu už 
susirinkimo padarymu zakris-: 
t i joje, 
narvs Rusza Pr. 
baustas 200 litu.

b 4

C (

?y

Pavasario

Pa vasario

) y k’u opos;

kuopos 
už ta pat nu-

> y UŽMUSZE DARBININKĄ.
- Balandžio m.

PRASZO UŽDRAUSTI KRO
VINIU AUTOBUSAMS 

VEŽTI KELEIVIUS. 
•|

Kaunas. — Lietuvos auto
busu savininku sąjungos vai
dyba rasztu kreipėsi in savi
valdybių departamento Direk
torių praszydami,'kad butu už
drausta pusiau •keleiviams ir 
pusiau krovininiams — auto
busams vežioti keleivius,
daugi instatymak tokiu rusai u♦ 
autovežimu nenumato, o szie 
faktinai veikia neturėdami jo
kiu stoeziu ir kontroles, ken
kia keleiviniam autobusu susi-

s u d a r v d a m i d i del o
Wi t ,

Kaunas. — Balandžio m., 23 
d., 11 vai. Vilijampolėj pil. Ge- 
lorio ir Icikovicziaus lentpjū
vėj darbininkas Szmitas Pet
ras, dedamas nukritusi diržą 
ant maszinos rato, pateko in 
maszina ir buvo sunkiai su
žeistas. Nuvežtas Kauno m., li
goninėn mirė.

339 East River St. Divmouth. 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis in parapijos kapines.

t P. Szarka 40 metu, szir- 
dies liga, Luzeme.

Trys vyrai ir dvi mote- 
res likos arosztavoti ir pasta
tyti po $10,000 už praplatini-, 
ma 20 doleriniu neteisingu bn- 
maszku po visa aplinkine.

Juniaus menesije 
susirinkimus

dirbaneziu Glen

pasklonibjas 
žemai, jaunas žmogus szlubuo-; 
damas, atsitolino, juokdamasis* 
sau po nosia.

Karas pradėjo judintis. Kun- 
vidu karo,

pribuvau?

ka-

siekimui, 
betvarke.

NUSISZOVE ISZ 
AMBICIJOS.

Balandžio 19 d., Žeimiu vai. 
Narauniszkiu km. pik, Grincc- 
viezius Bronius, 19 m., būda
mas vakaruSzkoso išzsigeres, 
vedė szokti pil. Baranauskaite, 
kuri su juo szokti atsisakė tuo
met jis pakvietė szokti kita ir
V 1 1 < I ' * • -w-». ‘ * '« ''

beszokklamas pargriuvo. Būda
mas labai ambicingas ir del tos 

’■edos atsikėlęs tuoj iszejo isz(Y o -
buto ir kieme nusiszove. .

RADO NEGYVUS.
Bal. 23 d., Semeliszkiu vals- 

cziuj Budziliu ežero rastas ne
žinomo asmens lavonas. Spė
jama, kad rastas lavonas yra 
dingusio praeitu metu Gruo
džio men. 14 d., Visockio EmL 
lijono isz to pat ’ valsczians 
iVleitegaliszkiu kaimo.

Balandžio m., 22 d., Szveido- 
sios upėj rastas pil. Ribokovie-; 
nes Marinos isz Jonavos 
Jurkoniu km. lavonas.

f V.,

1929 m., Balan-

NUBAUDĖ KRIM. POLICI
JOS VALDININKĄ.:

Kaunas.
džio 29 d., kriminales policijos
t a rn a u t o j as < J a s i n k a s- M i c k u & 
girtas eidamas pareigas be jo
kio reikalo suėmė ir nusivarė 
policijom Klaipėdos kraszto 
pil. Navicką, pil. Chanu Guldo 
ir k., Kauno apyg. teismas už 
tai Jasinska-Miclcu nubaudė 1 
men, areszto,. ,f

i

Jau

— Kur atvažiavau? In knr 
Ko tasai balvonas

nori nuo manos?
— Kas balvonas? —* pa- 

szauke perpykęs kundnktorius, 
i neidamas in xndu. — Gana to. 
Greicziau iszlipk tuojaus, jaigu 
praszau gražirfi!

duktorius inejo in 
rinktie pinigus.
. Jcgamastis su kalimu, no
pe rtraūke sav^j skaitymo, isz-: 
trauke ranka su penktuku, bet 

Alden kasyklų ant apsvarsto kunduktorius nepriėmė.
— Praszau pinigus! — at- 

silioe jcgamastis.
K u n d u k t o r i u m o s t e 1 e j o 

ranka ir nusidavė toliaus.
— Praszau pinigus! — pa

antrino jcgamastis garsiau.
Kunduktorius su kietu mal- 

szumu iszejo isz vidurio ir at
sistojo ant platformes.
‘ — Kas tai do paredkas! — 
niurnėjo jcgamastis — šiuodu 
pinigus, o tasai ne ima. Kalbė
jau jOg da ^lemokojau, o jisai 
sau nieko isz to nedaro.

Ikisažeriai prisižiurinejo sau 
tam atsitikimui 
pras<lan\i.

Jcgamastis vėla prądėjo 
szaukti. Visi su nusistebėjimu 
žurejo in reksni.

Ant galo kunduktorius nega
lėdamas ilginus iszlaikyt inejo.

— Ar ponas nepaliaus rek-

bus 
anglekasiu

ats:-
25 lokaliu

darbiu i n k isz k um u 
mu.

Kingston, Pa. — Turėdamas 
proga atlankyti szia kolonijų 
praeita nedelia,
in vietiniu Lietuviszka bažny- 

kuriojo klebonauja kuni-

nesuprati-
<

f

užėjau toipgi

su kaliniu,

si

— Žmonys, bijokites Dievo 
tasai žmogus papaiko! Juk tai 
žmogus pasiust gali! Ne norėjo 
priimt piinigu, o dabar iszmcta 
mane prieszais policija; o asz 
noriu važiuot ant Ganai uly- 
czios ant Union stacijos.'

— Ko taiip ilgai kalbėt ? isz
lipk ir gana! ' * • ■ ;

— Ne ncmislinu! Kam tu
riu czionais iszlipt, jaigu va
žiuoju ant Union stačios. Esi 
pasiutęs, reike tave suriszt.

— Asz pasiutęs? O tai juo
kas! Tu esi pasiutėlis, ir tai 
neiszgydomas! Na, gana jau 
to. Iszeik greicziau!

* J

y

GIMNAZISTAS PASIKORĖ
ANT VIRVES, KURIA 

TĖVAS ATVEŽE JAM 
PABAUSTI.

Balandžio m., 22 d., 
nius apibėgo žinia: 
14-kos metu 
8

at

ežia, 
gas Inczura. Bažnyczia szvarei 
užlaikyta, papuoszta puikei ir 
paredkas užlaikomas per tris 
dažiuretojuš “uszerus.” Baž- 
nyczo buvo pilnutėlė žmonių ir 
vaikueziu, koras puikiai
giedojo kėlės Lietuviszkas gies 
mes po vado vysta vargoninin
ko prof. Stulgaiczio, koras su-i 
šideda isz kokis 50 mergaieziu 
ir vaiku. Kaip girdėjau nuo ke
liu parapijonu tai prabaszczius 
Incziura, su savo parapijona‘i8| 
pasielgia kaipo tikras tėvas, 
neskriaudžia, juju ir goidže. 
jiems visame inti'ktj ir rūpina
si apie juju?gorbuvi i r gyveni-, 
ma. Nosenei Vyskupas’persky
rė parapije padalydamas du 
rubežius dVi parapijos i r to-’ 
kiu budu uždėjo sunkenybe ant

■ žmonių, bot tais duosis sutvar
kyt ateitoje. Žodžiu Kingsto- 
niėeziiii gjAunm malszoi, suti
kime ir užganadimo. Redaktb- 
ris “Saules”
vela in Kiiigstona ir turėda
mas daugiau laiko ateitoje 
pasimatys su skaitytojais 'Ir 
parapijbnais ant linksmo pasi
kalbėjimo.

y nieko nesu-

Rasoi- 
pasikorc 

Rašoiniu "Valdž. 
'inmazijos lll-ios kl. mokinys, 

Adolfas Nagys. O kiek vėliau 
ir A nusižudymu

y

Adolfu kas blogai

paaiszkejo 
priežastis.

Janutis
mokėsi, Jo teVas, Betygalos m.
pieniįlinkas, atvažiuodamas in 
miestą, ji nekarta už tai pa
baigdavo, o paskutrini syki at-į 
sivbŽe virvagali, kaipo G 
ta ” nuo dvejbfulru.\ ;

b I . r L

Nelaime pagilino paskutinis 
tėvo prigrasininias ir tas dVc- 
jetukus, kuri gavo ta 
kada nusižudo.

Antradienio vakaru apie po 
se asztimtos jis kažkur iszejo 
isz numiV i r nebegrįžo nakvo
ti. Ir tik rytdienos i^ta ji rado

ta” nuo dvejetu Iru*

veto
Kuhdtik torius jpagrtobb ne- r 

vos kvaili už rankoVoS, ’ tasai 
pradėjo rėkt in padanges;,Pa- 
sažieriai iszaiszkino apib yka H n ',l ... ?! ; i
einu o nelaimingas raaosieant

vals-i

diemi,

' IAI

atsilankydamas

daugiau liuko ateitoJe

ti? .
— Bot 'asz noriu užmokėt! 

Ba da nemokėjau! Te savo ni
keli! ; j

Viskas ant niek. Kundukto- 
rius iszejo tylėdamas.

Jegamastis kas kart ban
giau radėjo i’dkti.

* * >: : . i. » l

Kas po szimts— Kas po szimts velniu! 
Ponia kunduktoriau, ar imi pi-1 
nigus?

— Pasilaikyk savo pinigus, 
jaigu jisai nenori paimt,’ \ —pa- 
szauke Vienas isz pasažiorin.

— Ponn’aszau, už ka tu ma- 
ne laikai? Ka tu sau mislini,

pa-
.Į

f. J * i

< ii s ' i a ,

ulyczios su poliemohu ant kru
ties.ties

’Strytkaris ntfejo c toliaus. 
Kunduktorius pakišžinusžės 
jog iicspildo savo privalumo, 
miszluostinojo prakalta nuo 
veido.-

Jaunas žmogus, kuriam jo- 
g&mastis užmynė ant kojos, sto 
vėjo ant netolimo kampo prisi
žiūrėjo tata. atsitikimui "ii* juo
kėsi laikydamas už pilvo, 
szaukdamas:

— O tai puikus atsžrhokeji-
* W • • J % _ L ii a

pašisi taus zcs

m

I

mas! neužminsi tu daugiau ant 
žmonių kojų! O tai gotoj!

t



< 4

Užburtas
Kaminas

Apsakymas Isz Vokiecziu 
Okupacijos Laiku Lietuvoje

I

grynus ru-
i i

t
Wi

Į

1

s
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Francas Muleyte musu iipl:n- 
kineje buvo turtingiausias 
■žmogus. Jo didelis 
aut Szcszupes kranto male die
na ir nakti, o pats Muleris, ne 
blogiau kaip malūnas grudus, 
male in storas ir dideles savo 
pinigines žmonių pinigus.

Muleris buvo didelis, raudo
no, kaip plyta veido vyras. 
Szviesiu plauku jo galva nuo
lat dengė mėlyna, drobiniu ma-1 
tiku kepure, riebu kuna pirk
tiniai rubai, o 
pro neužsegta szvarka matėsi 
storas aukso laikrodžio retežis.

Ūkininkai Mulveri vadino 
ponu, isz tolo lenke jam kepu- 
reg ir gerokai džiaugėsi, jei 
malūno savininkas prasznekin- 
davo kartais 
džiu. Apylinkes dvarininkai 
Muleri vadino prieteliu, buvo 
su juo labai mandagus, nuo- 
szirdus: ir jie stengėsi užsitar
nauti Mulerio malones.

Muleris turėjo daug pinigu. 
Jis reikalui isztikus, galėjo pa
skolinti, galėjo ir nepaskolinti. 
O pasiskolinti, gyvenant žemes 
ukiu, retai kam nereikia, kad 
ir kažin koki dvara turėtum. 
Be to, Mulerio malūnas visoj 
apylinkėj male geriausiai, kre
ditas czia buvo placziausias ir 
darbas pigiausias.

Senesni žmones
kad Muleris, atsiradęs Lietu
voje, buvo visai vargszas žmo
gus. Atsibastęs isz Vokietijos 
gelmių, jis ilgai trankėsi be 
darbo, kol būtojo gizeliu in se
nio Stnlgaiczio maluna. Stip
rus, vikrus, jis gal tik metus 
dirbo sunkuji gizelio darbu: 
kitiems metams Stulgaitis pa
sisamdė kita gizeli, o Muleri 
padare malūno savininku.

Turėjo mat Stulgaitis duk
terį, juodbruva lyg kad žydo 
mergina, negražia, nerangia, 
kiek kupron sulinkusia. Vik
rus Vokietukas taip pasisuko 
apie ja, kad Stulgaitis, norom 
nenorom turėjo atiduoti dukte
rį už “netikėlio.”

Po keliu metu, mirus seniui 
Stulgaicziui, Muleris liko pil
nateisis malūno savininkas. 
Žymiai patobulinęs ir padidi
nęs maluna, tvarkingas, man
dagus, greit insigijo simpatijų 
apylinkes ūkininku tarpo ir 
apsikrovė darbais.

Tokia tai Franco Mulerio 
pasisekimo paslaptis.

1915 metais Vokiecziams isz-, 
vieszpatavus Lietuvoje, ligi 
tol su tifeftis mandagus ir tei
singas Muleris kitokiu virto.

— Dabar mes jus, mulkius, 
prispausime — iszdidžiai kal
bėjo ūkininkams, su reikalais 
atvykstantiems in maluna: —* 
dabar iszmoksite, kaip pasauly

♦

k
k

*
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Juk už tokius darbus tau pra- atsako jam Giraitis. 
garo vartai niekad neatsida
rys. Musu kraszte gyveni, mu
su duona valgai, o svetimiems 
tarnauji...

Muleris placziai atidarė sa
vo nuimt duris iv iszprasze GI-1 
raiti lauk.

fsztikruju gal

•*> i ; * , •’ i • • to ♦***> * < A *

Ponas iszernes isz kiszeniaus 44 

silkini PRISIKĖLĖ ISZm;
NUMIRUSIU”

. •< ■ t * . ,

TEISINGAS
* ■ K. maitizeli pripildytu

auksiniais pinigais, paklausė.
— Ar gal szitn ma išželi pa

metei ?
(į, >

Kita diena Muleris vėl pas 
Giraiti atkiūtino.

— Pasižadėjau niekam blo
go nedaryti, — paskundė, — 
bet kaminas vis tiek durnu ne- *
traukia. *

— Blogai pasižadėjai. Rei- 
kįa pasižadėti priesz szventaji 
kryžių arba biblija. Taip tai 
turi girdėti bent keli kaimy
nai.

Motiejukai, stilius vargingo »
mulkinus, sėdėjo girrioja po 
medžiu ir verkė graudžiai. Ko
kis tai ponas puikiai piisiivdos 
kuris radosi ant medžiokles 
gii’rioja, prisiartino prie jo su

I . t I

mano buvo sku-
4

nurodydavo vokiecviams, ku
rie ūkininkai labiausiai spyrė
si sumalti duonai grynu rugiu 
ir apie tuos malūnas, kurie, ne
bodami draudimo, 
gins male. ,

Daug žmonių nuo tė nukęri- 
tojo. Vokieeriai 'konfiskavo 

‘1 vagonu rugiu, kelis 
Ūkininkus in kalėjimu inkiszo, 
Lietuviu laikomus malūnus už
dare. 
Muleri. 
tenkintas raudonus savo ranku 
delnus ir vis in didesnius krep- 
szius kimszo žmonių neszamus• • * jam pinigus.

Tacziau tuo Muleris 
pasitenkino. Jis sznipinejo 
kaimuose, 
aviu, visztu ir miežiu turi, kiek 
karvių melžia, kiek arkliu ark
lidėse ir miszkuose slepia. 
Apie tai būtinai vokieeziams 
pranesz,davo, o szie žmones to
liojo kaip iszmanydnmi.

Patyręs, kad ūkininkai grū
dus mala naminėmis girnomis, 
tuoj apie tai- pranesze voklc- 
cziams o szie pasiskubino visu 
namus iszki-esti ir girnas at
imti.

Į daugeli

muilinas

pilvo platybes,

malonesniu
Apylinkes

v zo-

pasakojo,

gyventi.
Tylėjo ūkininkai.

negerai

Visa* malti insakc pas
Muleris tik tryne pa-

darai, Francai, — atsiliepc 
Mulerio žmona Giraicziui iszc- 
jus.

Tuos latru j*

no-

einamo pus mano.

Jis
kas Ikiek kiaulių,

— Nesikiszk ne in savo 
reikalus, boba, — szoko jai in 
akis Muleris.
reikia suspausti taip, kad jie
czypti neistengtu. Dabar czia 
amžiais liks Vokietija ir tu 
suskiu vargo nėra ko bijoti.

Po kiek laiko Mulerio na-, 
muose netiktai pagedo pecziai. 
Užkurs agni — dūmai kamuo
liais taip ir veržiasi in griiu 
czia. Pažiurėjo Muleris in ka- 
mina pro mėsos rūkykla, — 
daiigus matosi. Vadinasi, už
griuvo kur nors dūmtraukiai.

Pasiszauke Muleris geriau-, 
šia apylinkėje mūrininką
pecziu naujai perstatė. Tacziau 
Vos užkuro ugni,1 durnai vėl 
kaip niekur nieko in gryczia 

Po to žmonos Muleri keike ome veržtis. Iszkoliojes ta mu-
p i ima i rininka ir neužmokejes už dar

bu, 
Gerai užmokėjo isz anksto, pa- 
vaiszino, pasigerino, tacziau ir 
to pastatytas peczius ne tru- 
pucziuka durnu pro kaminu ne- 
t rauke.

— Turbut kas nors su ka- 
atsitiko. — Nusprendę 1

kaip 
nie*

ir

stengėsi Muleris pasiszauke kita.

minu 
mūrininkas.

Pastate kopeczias, abu jie su

Muleris
buvo vokietis, su vokiccziu žan

•>

darais bieziuliavo, dažnai juos 
savo malime vaiszino ir jautėsi 
su jais kaip* lygus su lygiais. 
Negi papusi priesz veja.

1. Okupantai iszleido insaky-'

(■

ma, kad visi malūnai, ūkinin
kams rugius duonai maltu tik 
sumatezytus per pus su mie
žiais. Kiti malūnai to insaky- 
mo menkai žiurėjo, bet Muleris 
savo malūne grynu rugiu nuo 

’to laiko už jokius pinigus ne
ina le. Ir ne tik kari nemale, bet

užklausymu:
Ko taip verki, mano vai-J <

ii i*.

keli f
— Arli, pone! — aliuko 

Motiejukas — tėvas nusiuntė 
mane in miestą, atneszt gyduo
lių del sergancziys mamytes, b 
asz nelaimingas
masznelo su pinigais.

— Tai
Pasižadėsiu isz naujo.

Visa Giraiezio szeimyna nu
ėjo pas Muleri, žiūrėti, 
szis priesz biblija žadės
karti blogo nedaryti. Nuėjo ii* 
jaunesnysis Giraiezio sūnūs 
Petriukas.

Pakūrė peoziu. Durnai, kaip 
paprastai ome skleistis kamba-jL 
ry.

Giraiezio pamokyti^, MuleJj, 
ris,

Giraiezio

jo žmona ir Ju vyresnieji 
vaikai atsiklaupė ir, iszkele 
du pirsztus, iszkilmingai pasi
žadėjo ateity niekam pikto ne-' 
daryti, o už praeito laiko nusi-Į 
dėjimus prasze Dievo dovano
ti.

Ir invyko stebuklai. Vos!
♦ ° « • • 4 • • l 1

spėjo Muleriai baigti Savo pa
sižadėjimu, pecziaus ikaminas 
pradėjo traukti. Net suuže ug
nis pecziuje, 
dinntraukius.

— Matai
mano teisybe. Dievas tau pati 
kejo ir ateity laimins visus ta-]' 
vo gerus darbus.

Muleriai, stebuklus 
d am i, d ie v oba i m i n ga i 
žegnojo.

y

verždamosi in
!
i

kad*
j

kaimyne,

i I 
maty-! 
persl-

pameczia u

MA
O

I’

4M»AiI«I»|I>i

O ne, porie! — paszauke 
klotie juka s 
riuis ir mažai jamė radosi pi 
nigu. . *

— O gal lai szitas? — turo 
ponas, isztraūkdamas maža isz- 
ncsziota matezeb, 
radęs girrioja.

— Tas pats! Tas pats! — su
kliko nudžiugęs vili kinelis.

Ponas atidavė jam masznu- 
ke ir indejo iii ji auksini pinigą 
de'l motinos, už jo teisingumą.

Sako, kad labai puszinasi, 
ir isz vaikinu szaiposi. 

Mergeles, meteliai jum bėga
Kaip pasensite bus bedn,

O to jus labai bijote, 
Ne nemislyti apie tai nenorit. 

Kaip da dabar isz turgaus 
netezeisite,

Tai ir niandraujate,

kuri buvo t 4 Nukrankti,. turtu,

*

y

e

f i 
Beeinant Giraicziu szeimai; 

in namus, senis Girnius paste
bėjo, kad sūnūs Petriukas ran
koje neszasi keturkampi du
rnais surukusi stiklą.

O ežiu kas ? — Paklausė. 
,Kamino' burtai — atsa- 

I* 
Ko 
ste-

ke tas1 juokdamasis.
—4* Kaip ’dui burtai/ 

plitUlszki niėkUs, Dievo 
bukla sa to ilk irtus mutes...

1
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Ne toli PottsvilloA,
Vieta girtiomis apaugus, 

Tunais tokiu moterių yra, 
Kad už nieką laiko savo vvra.v

Kada in tunais ntlapsejau, 
Ten tai visko datyriau, 

Del Dievo kas ten darosi 
Per dienas barasi, 

Vyrai neghlfi rodą duoti, 
Turi Yyleti.

Yra tėn pustreczios Jiobos.
Kaip1 Stiititiės - Storos,

Tos tai biauriausia iszdaro, i 
Nuolatos liežuvius daro,

O tai, kad ant ju nieku nokal-

SU
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O jaigu protingos būtumėte, 

Tni senatvės nebijotumėte. 
Jau tieje laikai sugarmėjo, 

Kada merginos Vyniotis norėjo 
Sziadien ir merginos gali 

mandrauti.
Ir taip pat. uždarbiauti. 

Be to d a sugryžtu, 
Mat greitai užmirsztu, 

Apie ka kalbėjau, 
Na ir ant galo atsiminiau.

Isz vyru nesijuokite, 
Ba mergeles matote,

Bet vyras už mergina
‘Už nieko nežeriklina.

Bet netekimas vyro ir mer
ginos, 

Pasiliks ant visados, 
Ant to ir užbaigsiu,

Ba in Kingstona dabar keliau
siu.

1

(Juokinga Pasakėlė) 
■i ■■ >4 due^i utį

Karlu tėvelis man pupasako-
* jo sekama pasakėlė:

Lietuvoj tūlas klebonu** kas 
szvcntadiims per save pamoks
lus pįiriif*ijonams Fiikyduvo:

jUOS
kandės suėda. Geriau savo tur
tus bažnycziai aukokite, o už 
tai b mirties laimingi bn8ite?, 

Prisiklauso kunigo pamoka* 
lu, žmones kur tik sugriebda
mi kokia kapeikėlė Vih nesže 
i’* kunigui aukojo Bet kunigas 
tu pinigu ir iii Jungu nenusi- 
nosze ir už tūlo laiko prisikrovė 
pilnas kiszėnes.

Ka daryti ? Kur pinigus de- 
” — galvojo kunigas.

Ant galo sugalvojo. Kadangi 
tamsus žmones už vis labiau
siai bijo numirėliu, tai kunigas 
sumanė pinigus supilti in gra
bu ir palaidoti.

Sugalvojo ir |>udnre. Nupir
ko jis gražu grabu, supylė.in ji 
visus pinigus, užkalė ir, auksi
nėmis raidėmis užraszes ♦ ‘Nu
miręs ir Palaidotas”, grabą 
nunesze ir padėjo bažnyezios 
skiepe. >

“Palaidojus” ta “nmni‘i*eli” 
kunigui vis rūpėjo pažiūrėti, 
kas su tuo grabu nutiko. Todėl 
jis veik kasdien eidavo in skie
pą ir ta graba lankydavo. >

Pastebėjo tai vargonininkas
4

Ko jis ten taip lankei ei- 
r.... klausė vienas įeito.

'l

1

kaip i užmanydami ir, 
progai pasitaikius, 
jam atkerszyti. Netoli Mulerio 
malūno buvo stambus Motie
jaus Giraiezio ūkis. Sziam,. 
prie pat Mulerio gyvenant, nuo 
vokiooziu nukentėti toko la
biausiai. Jam ne tik arklius ir 
paukszcziiis vokiecziai iszte- 
riojo bet net ir paskutini svies
to gugžneli, snrpalaiki, rugiu
pūreli atimdavo. Kaip budrus Muleriu užlipo ant stogo pažiu- 
szuvo Muleris nuolat slampi
nėjo apie Giraiezio namus, 
visa, ka tik ten okupantu nusa
kymams prieszingo pastebėda
vo, tuoj apie tai praneszdavo 
kam reikia.

Karta in rudeni Giraitis pa- 
feiskerde sau žiemai nedidoka 
peneta parsza. Nakti tvaria 
vyresnysis jo sūnūs Jokūbas 
nudure parsza in patyli, saulei 
tekant, už klojimo slaptingam 
klonely apsvilino,
vakare, giyczioje, langus dro
bulėmis uždengus. Tacziau 
Muleris ir apie tai suuostė. 
Mesinejimui inpusejus, jis 
urnai pasibeldė in 
duris. Šeimynai dar szoko mė
sa slėpti, tacziau žvalios Mi
lerio akys tuoj suprato, kur 
szuva pakastas.

Insileido tada Giraitis ji in 
grinezia ir prisipažino parsza 
paskerdes.’ t

—• Ka jau kaimyne darysi. 
Paskerdem parsziuka J bent 
kiek mesa atsigauti... Žinau, 
kad pats su vokiecziais bend
rauji ir apie tai jiems pranc- 
szi. Tat ir nestebėti na — pats 
irgi vokietis esi. Susimildamas 
tik nesakyk nieko jiems apie 
tu parsza. Vienas jis liko mums 
visHi žiemai, o szeimyna musu 
nemaža, žinai gerai. •!

Pakraipė Muleris galva, pa- 
pa])seno ilga savo bavariszka 
farforinė pypke ir tezejo.

— Nesakys... Juk kaimy- # I nas — apsidžiaugė Giraitiene. 
» f * f— Juk irgi žmogus ir

1

O mėsa vis dėlto paslep-
turi.

roti kamino. Buvo jau prieva- 
ir kuris. Tamsa visa aplinkui bu

vo jau apdengusi, todėl malu- 
ninkas, belipdamas in stogą isz 
vienos puses namu, ne neinate 
kad isz kitos puses tyliai nuo 
stogo nulipo jaunesnysis Gi- 
raiezio sūnūs Petriukas, kaž
kokį ploksztu daikta rankoje 
neszinas.

Apžiurėjo maluninkas
murininku kaminu radę ji tvar 

o mėsinėjo koje — vėl žemen nulipo.
Tacziau pakurtas peczius vėl 

no trupueziuko netrauko durnu 
pro kaminą.

Muleris ir ta mūrininką isz- 
koliojes isz namu iszvare. Ne
žinojo žmogus po to, ka ir da
ryti. Czia jau vėlyvas ruduo, 
grinezioje mažu vaiku pilna, 
szalta, nejauku, o pecziaus pa
kurti negalima.

Nuėjo jis pasiskusti savo be
da pas Giraiti. »

— Tu r but, užkerojo kas 
nors tavo peoziu, — atsake tas 
rimtai Muleriui.

inpusejus,
Giraiezio

Blogas esi 
žmogus, daug kam insipyki- 
nai.. • .

Negi gali
nusi-

(juoko

—• Niekai...
kas pecziu užkerėti! — 
juoke vokietis.

— Tu nesijuok,
czia maža,) — toliau rimtai to
se Giraitis. Dabar maža gir-į 
dėtis tokiu invykiu, o kai asz 
jaunas buvau, beveik visu pik* 
tu žmonių kaminai nevoike.

— Tai kaip isz bėdos atsl-į 
kratyti? jei-žinai, kad peczius

jF 4 ’

i

szirdi užkerotas, tai turi žinot, kaip
to užkerėjimo atsikratyti.

— Labai paprastai: turi 
ti ne pro szali — abejingai prl- pasiŽadetj niekam pikto noda-, 

ryti. Pamatysi, kaminas trauks 
puikiausiai.

Muleris tik nusijuokė.
■ — ' O kaip tu, seni, pikta 
supranti. O gal asz tau pikta 
darydamas tukstaneziams kitu 
žmonių gėrii' padarau.

Tukstancziu žmonių laime 
vieno žmogaus nelaime nupirk 
ta, vis tiek neis in gera... ---

dėjo Jokūbas.
Ir mėsa paslėpė.
Dar ta paezia nakti vokie-

/'.-a

cziiii insiverže in Giraiezio na- • 
mus. Ilgai krėtė, Visus kamputi 
ir mėsa vis dėlto Jo po kloti- 
tim kluflbeje paslėpta a.

R.riojaus diena Giraitis nuė
jo pas Muleri.

— Bijok Dievo, kaimyne.

t

M

*

nustebo ir supyko senukas.;
' Juokiuos,' kad tuos bur

tus asž ir .padariau., J Z
Kaip, kridd,’ kur? — szo-

• 'Lianai paprastai: ---''at
sake kztet — iszsirirtkek tam
sesne' nokti, užsilipau’ ant Mu- 
lerio'hamu stogo ir arituo šiik- 
luuuždongiau jo kaitiibn. Ka
mi Rita 'po to ir nbtrriUko, ‘ifors 
if gerinusi miUrininkai poėzlu 
stato. M niūris, be ' abejo, pro 
mėsos sakykla žiurėjo in kami
ną,* >bet jis jam atrodo neuž
dengtas:- pro stiklą kamino 
dangus puikiai szviete.

O kaip buvo, kai Mūle- 
ris su murininku buvo užlipė 
ant stogo kamino tikrinti?

— Asz to laukiau ir pasi
skubinau, laiku stiklą atsiimti. 
Ne veltui juk nuolat sėdėjau 
ties Mulerio namais, lyg jo El-

betų:' 
Apie ju latrysta negirdėtų 
Ant kitu visaip iszranda, 
Viena girtuokle ten yra, 
Tai kaip nutvėrė vyra,

Su šžpigomi bado 
Ir liežpvi. rodo.

J

i
I 
l

ko -visi klausti Petriuko.
•’Labai paprastai:

ze dabodamas. Muloriui nuo 
stogo nulipus^ asz stiklu vėl ka
miną uždengiau ir atėmiau ji 
isz ten tik sziandion, po Mu
lerio pasižadėjimo...

Visi gerokai pasikvatojo isz 
to nuotikio ir Petruko gudru
mo, tacziau niekam apylinkėje
(o nepasakojo. Paaiszkejo ka-
minu burtai tik Vokieoziams 
isz Lietuvos kraustantis...

Beje, reikia dar pridurti, kad 
po savo iszkilmingo pasižadeji-
mo Muleris buvo goriausias 
Libtu’viifdraugus ir khip ‘galo-u

1 w  ------------------....... ......... -------------------------- j

Lietuviszki Bonai

1 
I 
I
i

O jaigu katras nuo bardo isz* 
* . eina,

Tai jau pro ja nepraeina, 
Ir da biaurlau prasimano, 

Kad czia no negali paantryt t

liežuvis mano.
Mandrybes pilnos, 

Kaip blakes pripampusios, į 
O matyt ant ju darbu,. .

I
I

Kad iszeitu isz ozion po velniu
Tai visi džiaugtųsi ir lengva 

kvėpuotu, 
Ir Dievui už tai dekavdtu.

* * ♦
Moizvilles moterėlės nometin- 

’ kit iii peėziu raperiu,
Ir nopleszkinkite marszkiniu 

Ba diedas gali supyki, 
Ir kaili už tai iszlupt;

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4 ■

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
. . Jį „A .ii

*

rrĮ............. ........................ ■ ■ ■■ ------------

DYKAI—Suvis dykai 
dasižinosite savo ateiti 
ir kokia laime turėsite 
gyvenime, jęigu para- 
szysite tuojaus indeda- 
mi kelias stempas del 
persiuntimo. Adresavo- 
kite szitcip:

Practical Sales Company, Desk S. 
Chicago, lit HIW ■ ||
—-

1219 N. Irving Avo. „ . ■J —■ ■ ...i , ■
I

------- p-.------------ -------------------------

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKA9 GRABORIUS

MILL & PATTERSON STSM t

11
1 
(

Apie tai sziadien nedainuosiu^
A '4 « • . V ' > • « • • •

A
(

Ant kito karto pasiliksiu. j
r- ' , *

O jus Tamakves moterėlės susi* 
valdykite,

GVinezias savo apvalykite,
1

lBa kaip asz in ten atsisuksiu^ 
Tai kaip su koczelu apsisuksiu^

damas gynė ju reikalus pries z
okupantus Vokieczius.

,■ .............» ■■■■■41 ■■■
i ■/ '

r i

Skaitykite “Saule”
♦ ♦ .

■!

ST. OLAIR, PA.
' !B«U Ttltfoni. 14«0-R

.. i " .

J iBzbalMmuoj* ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraaseziauaiuikipra 
kilniausiu. Paroamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, krlkssty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar Isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
. I iii ■ as ...........  ■ . ..................... . na-isi

Netdnrzges, 
Ir Stėnos.

I ■ 'i ,r ,

t ^1’ *!»
Jau gana,

18ti Lhkavana,
ii *1 . ’ Z > ‘ ” . H- y" '

I,

Randasi ten ir merginu geru 
‘Bbt ir nelikusiu.

Per naktis bambiliais vaikio-
- ii , mj ■ "'> "4 * i.. . ,. i„ '\ tjasi,

Visur kvara'bu jeszkosi, *

M
I

I ■
Vaigu mergeles taip darysite 
Tai ant svieto gero neturėsiteI

•i
■JA

į

Oj kad duosiu tai duosiu, ;
Visu vardus iszgarsysiu. 

♦ ♦ *
Isž Špringfieldo gavau gandu

1 !
Isž Spiungflokio gavau ganda 
Kad tena te netikusiu mergini 

atsiranda,

I

K. RĖKLAITIS

*

1 . g f1 LhdiXB
Lfotarhakat Graboriua , _

. I i F 4 ■

* Laidoja numirėlius pa- I 
s.gal haujauala mada ir ( 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninlce moierema. Priti
namos, prekei.
516 W« Spraeo Btr 
Bell Telefonu 149 

MAHANOY CITY.PA.

I I*"

M

306 Market Stmt ' 
Ball Telefonas 441-J 

YAMAQUA, , in»

i

PA.

su zakristijonu.
v

na?”
Viena gražia diena vargo

nininkas su zakristijonu susi
tarė reikalu isztyrti.’ Jie nuėjo 
in skiepą ir rado graba su ttŽ- 
raszu.

“Pažiūrėkim, kas czia toks 
palaidotas,” — sake zakristi
jonas.

“Gerai, pažiūrėkim,“ —• at
sake vargonininkas.

Atidarė grabu, jiedu Vos ne
apalpo; tiek daug pinigu jie 
ten pamate!

“Prikelkim ta numirėli,
I

sumanė vargonininkas.
“Prikelkim, 

kristijonas.
Tuojau jiedu atsinesze raai- 

Sza, isztusztino grabri ir ant jo 
virszaus užraszo: “Numirei 
prisikėlė isz numirusiu ir nu
žengė in dangaus karalyste, 
ir abudu su pinigais dingo.'

Sekama diena, kai kunigas 
atėjo mibzin laikyti, rado žva
kes nedegtas ir vargonai ne- 
grajino. Isz syk jis nesugalvo
jo, kame dalykas, bet nubėgės 
in skiepo, suprato kas atsitiko.

Pranute Kazlauskaitė.
* ' ‘ * >!.

M

M

M
—iiiOiO

— pritarė za*

užrasze:

M
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> ka napaiaart ar naAeaarrtdaUa.

> G. W. BARLOW, Fra.

CAPITAL STOCK |1S5,600.00 
SURPLUS IR UNDIVIDKD <

PROFITS <633,368*61

. Mokame 3-ciU pratarta 
auditą pinigu. Froeanta pi 
dam pria juau pinigu 1 Banį 
1 Liepos. Man norim kad. 
turStumat raikalauainmuaL
1 Liepos. Mos norim

AJ,

.'7

!

ir

Ji

J. FBRGUSON.

~~~ •; ,/ į H j-

Dr.T.J.Taciel®
Pirmutinis Lietuviazkai 
Dentistas Mahahoj^ 

Ant Antro Floro, KHnti SkM

r
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Dantistas
*ia W. Cawt»» 3t^ MaUaa» O>» Į
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nigu jisai neturėjo ir laikom ji 
per tris menesius o už ta musu 
gera šzirdi atsimokėjo raka- 
liszkai: pavogo mano moteres 
žiedus vertos $250, laikrodėli, 
150 doleriu pinigais, revalve- 
ri ir mano brolio Aleksandro 
$75 ir laikrodėli ir iszbego nie-

ailjur.T..?ft ar-r
* 1i *

ŽINIOS VIETINES
t j —

— Suimtoj pasninkas.
— Nedelioj Sekmines.
— Szv. Juozapo parap. ko

ras iszvažiavo Seredos diena 
in Meizeville giedoti ant pri
ėjimo vyskupo kuris fenais te ant operacijos. 
diiifil’avos.0

-J-1 'Vilta tvarka jhu padary
ta! 'ant laikyino milžiniszkos 
‘^Dairios SzVcntes”, kuri bus 
laikoma 15 Julajaus Lakeside. 
Visi kofai apylinkes dalyvaus 
išskiriant Girardvilles. Apie tinio koro, todėl koras dainavo 
500 dainininku ^lalybans tame 
suvažiavime.

Apsisaugokite nuo netik- 
ruju*,’biimaszku kurias pra
platino kokie tai nepažystami 
sukeziai. Policija jcszko kokio 
tai Alberto Karavvskio kuris 
atvažiavo isz Wilkcs-Barriu 
praplatinę t neteisingus pini
gus szioja aplinkinėje.

— Suszelpimo komitetas del 
bedarbiu garsina, buk szioja 
aplinkineja davė paszelpa del 
2,200 ypatų ir suszelpe 487 szei 
mynas su maistu ir drapanoms.

" J— /UUrninke atsibuvo už-
4 4 '■ | 4) ’ - 4

baigimas mokslo 20 norsiu ^zv. 
Juozapo ligonbuteje Rcadinge. 
Tarp tuju užbaigė pasekmin
gai mokslą isz miesto Helena 
Mahilaicziute ir Helena Gulick 
kaipo ir Alphonsas Orlovskis 
isz Fracdcvilles.

— Skulkino paviete iszemc 
laisnus ant apsfivedimo sekan- 
czios poros: Jonas Maszczak 
įsz Tamaqua su Mare Blawzko- 
nis isz McAdoo hr Adolfas Pet- 
rauckas isz Colorado su Mare

*** ' * , < ■ 1 j • 1 J '■ ft I * ,ll

Jesin isz Mahanoy Plane.
r. — Juozas Bowers 16 metu, 
Xtikola Viczuh 18 metu, Jurgis 
Fedorczvk 16 metu ir Vincas 
Urboną 17 metu likos areszta- 
voti už bandima pavogti auto- 
mdbiliaus nuo tūlo sztorninko 
ant W, Maple uly. Visi pasta-1 
tyti po 300 doleriu belos. 
I ♦* , . ‘
4 —1 - --

.W. South uly., dekavoje 
dingai visiems, kurie dalybavo 
laidotuvėse jojo mylemos pa
ezios Panedelio ryta. Lai vi
siems už tai atlygina milaszir-

geras

*

f

'l

A
t t

v*
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- Szeimyna Juozo Dulsk'io 
; szir-

dingas Dievas už juju 
szirdis.

— Ashlando ligonbutes val
dytojai apgarsina įnik Nedelio- 
mis nuo 12:30 lyg 3:00 valando- 
piiti po piet, po bus inleidžiami 
jokie svecziai atkinkyti ligo
nius ne autonąobiliai inleidžia
mi aplinkui ligonbute. Žmonys 

gift! ir parengime jo 
marka aplinkui ligonbute.* ’ i.; .. i)' *

— Milžiuiszkos manevros 
kariszku eroplanu atsibus New 
tYorke sxia Subata, 23 Mojaus, 
o PbihitĮelpbiojoja, Petnyczioj 
29 Mojaus. Manevrose daly
vaus 672 visokiu eroplanu. Rea 
-dingo geležkelis surengė pigias 
jekskureijas in virsz minėtas 
vietas. Žiūrėkite apgarsinima 
kitoj vietoj.

rafttdHfVesia U^aJ Vinco Juo 
Ubai
Higai ^!aike sžeszias ’miszias, 

Czesn'a, Jdrai- 
*tis7 Stonis, Ktevenasr Tiszkus, 
irUąlblait^/BainytiriiM kovas 

'HaWiiaVd gailės miszias, po van 
Prof' Grigoraicžid, o 

p. Modkaicziiute grajino kelis 
puikus szmotelius ant skripkos.

už;daug pasielgdavo nemanda-
> tikra ju-

Dahg žmonių ’ dalyba Vo

s Vtarhinke. Szeszi ku-

— Tylėk tu prakeiktas bub- 
ne, — szfluke motina užpykus, 
muszdama kūdiki.

'Į’evai?-*— Kai p-g i nori geisti 
.jjlant’bu.bna** tylėtų, kaip in ji 
musza!

— Aly kola Žerbonis, 42 mo
tu, 606 E. Center uly., likos su
žeistas in ranka laiko darbo 
Ellangowan kasy<klosia. Likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu-

Ui " ■ •<
H* ’ ’ ’ ’ i

3eyedos ryta £fcv. Jurgio 
bažnycziojo Tikos suriszti maz- 
gy moterystes Ona Pacenta su 
Edvardu Ppszka. Jaunavedžiai 
prigulėjo prie vietinio bažny-

f i

Avo Maria ir Agnus Dci.

— Del vieno* žmogaus, kuri 
kompanije praszalino isz dar
bo Parker No. 2 kasyklų, tūks
tantis anglekasiu sustojo dirb
ti Packers 2,3,4.

Tamaqua, Pa. f Aniele Ka
raliene (King) mire Coaldale 
ligonbuteje po ligai trijų san- 
vaieziu. Velione turėjo 27 me
tus, gimė Lietuvoje, paliko vy
ra, du brolius ir dvi seseris.

* ft

Girardville, Pa. — Saba toje 
likos suriszti mazgu moterys
tes Janina Liutinskiute su Juo
zu Lewis isz Lost Creek, Airi- 
sziu bažnyczioje.

Minersville, Pa. f Diena 1 
Gegužio atsitiko czionais 
laimingas atsitikimas sekan- 
cziai: Barbora Stepanaviczie- 
ne, 47 W. Wood uly., iszsiskal- 
bus drapanas treczia valanda 
po piet, jausdama nesmaguma, 
per klaida iszgere truciznos ir 
ta ryta, penkta valanda mirė 
Pottsvilles ligonbuti. A.a. Ste- 
ponavieziene buvo per ilgus 
metus skaitytoja “Saules.
Josios vyras ilga laika nedir
bo. Priesz netikėtina mirti sa- ' , l» « <*’ll4' • ' *1!' J * •"!’ J • ♦ ' ** ' 'ft * ' ’ • *
vo paezios, josios vyras, Juo
zas, sulaiko einanti sūneli ant 
paczto su gromata kurioje ra
dosi pinigai už laik raszti 
“Saule” 
in savo vyra:

ne-

1 T

UZ 
ir su aszaromis tarė 

“liūdna, kad tu
rime persiskirt su musu myle
ma “Saule,” kuri musu narna 
szviete per 20 metu o kuria 
skaieziau nuo jaunu dienu.” 
Pinigus, kurios siuntė už laik-

J <f
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žin,okur? Giedojome. kad ir ki-
.V* ' > J 1 '• ' t *

tiiH žmonos apvogė antakėliu 4 •• * f

szimtu. doleriu. Tasa i iszgama 
turi garbinuotus plaukus kaip 
nigeris, turi guzą ant kaklo,. 5 
pėdu ir puses didžio, ncszio.Jo

I kelis žiedus ant pirsztu ir du 
laikrodėlius, viena ant rankos 

• i G" i • • < tr « ••o kita kiszeniuje. Kas apie ji 
dažinotu ir mums pransztu, tai 
aplaikys $20 dovanu 
prasergstu kitu žmonių idant 
apsisaugotu kas tai per pauksz 
tis. Duodamo žino kad apie tai 
žinotu ir gimines Lietuvoje o 
ypatingai mano brolis Tamo- 
szius, kuris skaito “Saule. 
Peliunu kaimo
valscziau. Daneszkite apie ta 
vagi ant adreso: Mr. M. Bhiis,

Sziomi
v •

< <kuris skaito “Saule.7’
KetaviszkiuV

501 Pine Hill Str., Minersville, 
I .Pa. 4

ANT BALIAUS.

Vienas isz ponu užstojo ant
uodegos ilgos szlcbes vienos po
nios. Toji užpykus paszaukc:

— O tu jauti! į
— Perpraszau labai, — at

sake ponas, — bet asz nežino
jau kad karve turėtu tokia ilga 
uodega. . ;

Speciale ck-
Matykite dideles manevras U.S. 
kariszku eroplanu.
skursija per viena diena

IN NEW YORK A $4.00 
SUBATOJ 23 MOJAUS

Ant regulariszko rytmetinio treino
<.

jsz
Shenandoah ...
Mahaooy City . .
Tamaqua .........

* f t

Ryte 
... 4:30 
,... 5;l0 
. . . 5:39

T w• - t • ■

Ar da matėt nauja Emp|rc State 
Narna. Didžiausias apt svieto.
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Laike szio pardavimo tukstaneziu
musonauju vardu prisidėjo prie
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raszti buvo pasiskolinus, bet 
buvo reikalingesni ant kąsnio į 
duonos. Velione turėjo tiktai 
38 metus, linksmo budo, pra- 
kelnos minties. Alėto 1927 prl- 
sirasze prie St. Clair S. L. A. 
kuopos. Paėjo isz Slabados 
kaimo, Jezno parap. Traku 
aps’k. Paliko dideliam nuliūdi
me vyra, du sūnūs, ir dvi dūk-' 
teres po tėvais vadinosi Szie- 
riute. Gegužio 16 likosi palai- 
dota ant New Philadelplpos
kapiniu per graboriu Želont. 
Atsisveikindami gimines ir 
pažystamus mete po gyva ro
že, nes velione buvo gimus Ge
gužio menesije ir tam paežiam 
menesije apleido svietą. Lai 
sylsisi sena musu skaitytoja 
ir lai Dievas priima josios du- 
szia teip savo palaimintųjų 
'flangams karalystėje, {
■ - j 
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Bliuzius, 501 Pine Hill uly., at
važiavo
Kralikauękas
Pa., kuria gimė Ąiperiko -bet 
vėliaus likos iszvežtas per te-j 
vusiini 
metus, o dabar bus jau koki 
treczes metas kaip sugryžo at
gal in Amerika ir turi 23 mc- *
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Pas , ponstva Mikola 
2 F* r\-« _ T T* 11 1 .J

in sveczius Pranas 
isz Plymouth,

in.Lietuva turėdamas 0
i

IN NEW YORKA $4.0Q 
AR

ŲP-THE-HUDSON $5.00 
NEDELIOJ 24 MOJAUS

Szita ekskurcija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant’s Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas. 
Specialis Treinas Sukatos Naktį 
Shenandoah .....................  12:35
Mahanoy City.......................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45

Matykto Suv. Valst. Kariszku Or-
• ---- laivių manevras.

In PHILADELPHIA $3.25
ISZ SHENANDOAH $3.50

Petnyęzioj 29 MOJAUS 
Matykite plakatus apie daugiaus.

- - . - - -------------------------------- - - - ------------------------------

GETTYSBURG
Per Memorial! Day 

SUBATOJ 30 MOJAUą
Uz Mahanoy City ir atgal $3.50 

Isz Shenandoah $3.75
Matykite plakatus apie daugiaus.

, VALLEY FORGE
Per Memorial Day 30 Mojauo 
Isz Mahanoy City ir atgal $2.50 

, v, Isz Shenandoah $2.75 
Matykite ir girdėkit Pres. Hooveri 
kalbant Memorial Day kalba, teip- 
įi matykit American Legion’Posts 
isz Delaware ,ir Chester pavietu- 
paroda., 

■ V I I Wft» «   - - L- L ■ II j- -■ L I

Specialiszka viena-dionine ekskur- 
cija per Memoral Day

1 * SUBATOJ, 30 MOJAUS ’ 

In PHILADELPHIA $3.25

Is? {Shenandoah 25c virsziaus
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GERIAUSIAS SLEBIZAVO-
OŽIUS LAIMĖJO DOVANA.

Aaron Butler, isz Weis, Kan 
i • i . j i • z-. . i;sas, .

liūs aukszczio, 
w • if*

kuris turi 4 pėdas ir 9 co- 
13 metu Am

žiaus, laimėjo dovana Už ge
riausia slebizavone žodžiu. 
Jam sudeda gerus velinimus J. 
M. Parks, kuris turi 6 pėdas ir 
7 colius aukszczio, kuris buvo 
direktorium to kontesto Kan- 
suosia. Abudu važiuos in Wash 
ingtona kur atsibus tarptau- 
tiszkas slebizavones kontestas 
226 Gegužio.

I

4.

tus. Paeina jisai isz Kasiadąru 
apskr., Kietariszkiu vals., Kar-1

• « e .i • I

vojaup kąimo, mes esame vie-( 
nos parapijos ir kaimynai. At
važiavęs isz Plymoutho, priė
mėm kaip savo tikra sunu, pi-kaip,savo tikra sunu, piį*

t

In ATLANTIC OITY $3.75 
Isz .Shenandoah 25c virsziaus 

■ in NEW YORKA $4.00' 
Matykite plakatus apie daugiais.

Szesziolika-dienlne ekskureija in 
Atlantic City, Ocean City, Stono 
Harbor, Wildwood, ar Cape May. 

Memorial Day, Sukatoj 30 Mojau* 

Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahano; 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 
Imkite bile koki regularlszka treia 
Matykite plakatus apie daugiaus.

ANT READING GELEŽINKELIO
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Pikta davatka, sumuszus sa*; 
vo tarnaite szauke:

I • — Kaip ilgai da tu velnini 
tarniausi?

| Tarnaite: —- 
ba jau atsakiau tau tarnysta.

A •

Du tik 14 dienu

MUSU ŽYDELIAI.
i» n * r r * ir e t •» # • * **

• ’I 1 1 H ■' f • įįi'
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Szimas: — Ne žinai tu Mausz
kai, ka voiko Ickust ‘ :

Mauszkus: — Ach vaj mir!
gavo 25 lazdų.

Szimas: Ny, o už kam !
Mauszkus. — Už rotužes.
Szimas: — Bet ant ko jamSzimas: — *

gavo lazdų? ,
Mauszkus: — Ny, ant poeziu.
Szimas: — Bet asz klausiu, 

ant kam jam paguldė ir davė 
jam lazdų? ‘

Mauskus: — Per suolu.

Szimas: — Aj vaj, tu kvailas 
Mauszkus; asz klausiu ka jam 
padare ?

Mauszkus:
_ , . . V '

gvoltu!
Ny, jisai /eke

■ •
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telegramaŽentas
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pas Mavo uoszyc'

Sziandien naktyja, Mariu-
. . iv k r * ‘ A te■A#

t6 pagimdo dvynukus. —’Rytoj 
daugiau...
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Ant J. Sakalauskas
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SKANDINAVU-AMER1KOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

Renkime Savo Uosta—Klaipeda
Kam baladotis po svetimus kras^tus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisekimas tarpe 
New York — Kopenhaga — Klaipėda

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekekureija 

Gegužes 29 (May) Laivu “FREDERIK VIII“ <

n>

I I ____________________ LL^__—

Linksmiausia Vycziu Ekskursija Tiesiog in Klaipėda 

Birželio 6 (June) Laivu “HELLIO OLAV”

Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskursijos
Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES

A. L. Laivakorcziu Agentu Koorperuojant

11
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Visos pastangos bus pasivestos padaryt kelione atmintina ir pilna
invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijoje

I

1Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasztui Vežioti 
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant t s

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE į
130 taS.II. St. Chie.fO. III.

969 St. Antoino St.

ft- Street, New York City

248 Waahinffton St. Boston, Mas^. 
Montrel, Canada r

T^visZKAS dRXfeORlUS 
(Bell Phone 879)

931 W. Centre St., Shenandoah. Pa.

N u liūdimo valandoje, autei- 
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai."' Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaui Ir Girardville* 

tonuoti o pribusiu in deszimte 
mlnutu. Bell Telefonas 871

- : i-‘L........... : ■ -

T o. «

T

JUS TURĖSITE MIRT” teip skelbia rasrtaa. 
Todėl sakom — Padarykite savo testamenta.

♦ 14

JĮ

* o*. ♦
Skaitykite “Saule

♦ ♦ ♦

I
11

I tonuoti o pribusiu in dasslmte
<

ii f

VINCAS MINKEVICZIUS
iv

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste. 

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
' Ofiso telefonas—1 IB Namo telefonas—709Ofiso telefonas—118
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Merchants , Bankjng Trust Co. Banka jumis patarnaus 
kaipo iszpildytojas juso testamento.
- Iszplldys juso norus. Iszdalys juso turtą teip kaip pri- , 
sakyta juso testamente^ Qera^ bąnka yra geras globėjas ,
juso vaikams. Szita banka Žino kaip.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MKMBKR OF THE FEDERAL RESERVE STOTIM-
_ ■ ,. .________________________ _______ ....... i ■ , . . .
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