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Isz Amerikos
VAIKAS NURIJO 

ZIEGORELI.
Newark, N. J. — Daktarai 

vietinioje ligonbuteje stengėsi 
iszgauti isz viduriu ziegoreli 
kuri nurijo deszimts metu Pet
rukas Mayers. Vaikas turėjo 
maža ziegoreli kuri insidejo m 
burna, laike perstatinio pa
veikslu. Laike rodimo paveiks
lo apie kauboisus teip tuom 

kad užmirszo apie

laiko perstatinio

persiėmė, 
ziegoreli ir nurijo.

RINGERIS UŽSMAUGĖ 
KŪDIKI.

Allentown, Pa. — Infra likta 
in ringeri (maszina kuri iszsu- 
ka szlapes drapanas) dvieju 
metu dukrele Andriaus Belas- 
ku inejo in kuknia kur motina 
skalbė. Mergaite puolė ant ma- 
szinos, paspaudydama guri keli 
kuris pradėjo ringeri, pagavo 
jos szlebukes in traukdama in 
volelius pakol apsuko aplin
kui kakla ir kūdiki užsmaugė.

POCIUS PASIKORĖ SU 
MOTERISZKAIS RUBAIS.
Chicago. — Antanas Pocius, 

182f> String $L, medžiu parda
vėjas, persirenge moteriszkais 
rūbais ir pasikorė gembe j savo 
pastogėj szi.mdien. Anksti ry
ta žmones ji mate vaikszczio- 
jant savo paprastais rubais ap
sirengusi. Jo naszle žmona ne 
galėjo paaiszkinti, kieno dra
bužiais jis apsivilko priesz pa
sikardamas.

PRIVERTĖ PACZIA DIRBTI 
O PINIGUS PRAGERDAVO.
Dravosburg, Pa. — Kokis 

tai Oscar Garwood, 32 metu, 
norint s yra vedos vos du me
tus, bet visai apleido savo jau
na paezia, uŽmirszdamas apie 
duota prisiega ir meile, pri
versdamas joja ,dirbti fabrike 
prie skuros.

Isz pradžių motere sutiko 
ant to, bet kada josios vyras 
pragerdavo jowios visa uždar
bi, motere nusidavė su skun
du in policije. Sudže nubaudė 
girtuokli ant puses meto in pa
taisos narna.

tai

KERSZTAS
NABASZNINKO

PERSKYRĖ SAVO VYRA 
NUO KITOS MOTERES 

SU KURIA BUVO 
APSIVEDĘS. v

VietiniamVenice, Calif. —
sūdo tesėsi akyvas teismas ant

> persiskyrimo, kuri užvedė ne
seniai apsivedusi Mrs. Frances 
Tussey prieszais savo vyrai 

i
I 
I

savo ‘
Rudyard, miszli, kurio motere 
buvo mirus trys metai atgal.

1

Tussey apsivedė su Frances 
Dugall 1931 ir po szliubui nu
sidavė in San Francisko kur 

t- 

praleido saldžia kelione, 
tame kambary ja atsitiko 
tikrai jaunavedžiai 
bet apie pusiaunakti 
pabudo, paregejas savo pirma 
paezia stovinezia prie ju lovos, 
visa liepsnoja, kuri in ji pra
kalbėjo: “padariai didelia klai
da apsivesdamas antru kartu. 
Tu jos nemyli, ba mane per il
gai mylėjai ir negali kitos my
lėti kaip mane. Musu apsivedi- 

yra drūtesnis kaip mir- 
Palcngva isznyko pasiro

dymas po to žodžiu. Tussey pa- 
szoko isz lovos, apsirėdė ir isz- 
važiavV) namo, palikdamas sa
vo jauna paezia užpakalyja. 
Nuotaka apsiverkus iszvažia- 
vo pas savo seseria ir 
teisina ant persiskyrimo 
savo vyro kuri pabėgo nuo jos' 
nakties laike. Priežastis to pa
sielgimo iszejo laike teismo. — 
O gal senas kvailys taip tiktai 
sau mane ir supratęs savo kva i 
lybe, pasakė kad mate savo ne- 
baszninke motore.

Kas 
tai 

nežinojo 
Tussey

y

y

mas 
tis.M

užvedė
nuo

Thompson, 
idant aresztavotu 
metu sūneli

M rs.
nuo

ARKLĮ bucziavo kas 
DIEN O PACZE KARTA 

INSANVAITE.
Reinboldf Va. — Pagal nus

prendimą shdžiaus,
Kva Bemash, aplaikines 
savo vyro kas diena po viena 
buczki. *

Eva*paliepe aresztavoti savo 
vyra, užmetinodama jam gir
tavimą ir apleidimo bucziavl- 

, me josios kas diena,
veikslą savo arklio bueriįloda
vo kas diena, o paezia tik vie
na karta ant sanvaites. Vyras 
pripažino, buk tai teisybe aisz- 
'kino, kad myli labai savo arklį, 
nes būdamas da jaunu vaikinu 
drauge su juom dirbo ant tėvo 
farmos.

Sudže jam paliepė bucziuotl 
«avd paezia karta ant dienos 
o ir daugiau jeigu turės ant to
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W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
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ART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE" 
ZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kaaztuoja: Suvienytose Valstijose >8.00 metami 
Kitose Viesspatystese |4.00 metams 

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso!

MAHANOY CITY, PA.
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w. n. BOCZKOWNI1, Prw. A Mf. 
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L — Senatas perklausiueja nžmetinejimus apie* pardavinėjimus negeru 
vicszpatyscziu 
kurie suvažiavo in Lausanne, S/.vaicarija, Į’odavotis apie užmokėjimą kariszku skolų Ameri
kai. 3. 
sisakusio

y per ka daugelis 'žmonių supankrutino. 2. — Posėdis visu
I

bondu kitu 
sklypu delegatu y

— Generolas Erving 
generolo I lines.

E.Booth, kurik apėmė kariszka valdyba Filipinuosia in vieta at-

SUMINDŽIOJO SAVO TĘVA 
ANT SMERT.

Barnesboro, Mieli. — Mar- 
garieta Daggett, 20 metu, pri
sipažino sz6rifui, buk jiji su
mindžiojo savo tęva 68 metu 
senuką .ant >mert.

Tame darbe prigelbejo jai 
josios motina ir abidvi likos už 
darytos kalėjime už žudinsta. 
Mergina 'sake, buk nesenei at
lankė in Nelsoną ant tikeji- 
miszko susirinko pasiimdamos 
su savim sena tęva, kuris buvo 
supuraiižavotas, ir laike pa
maldų tėvas truputi pasveiko. 
Jiji su motina norėdama už tą
ją geradejiste atlygint Dievui 

tęva.

y

nutarė paaukaut sena 
Abidvi parmoto tęva ir sumin
džiojo ant smert. — Argi Die
vas priėmė juju tokia 
Žinoma kad no,
siutiszkas tikėjimas ne 
akyse Dievo jokios 
dystes.

Prigulėjo 
Holy Rollers,

' klykė laike pamaldų.

Isz Visu Szaliu
TIKTAI ZOKONINKAI 

VALDO SZITA MIESTĄ.
New Narčia.

telis randasi Rytu Aust ra lijo i, 
kuri uždėjo Benediktinu zoko- 
ninkai — kurie patys viską 
dirba ir valdo miesteli. Zoko- 
ninkai stato namus, prižiūri 
sodus, ukes ir gyvulius. Zoko- 

amatnin- 
žodžlu

Szitas mieš

odus,
ninkai vra visokeis B
kais ir mekanikais ir
viskas yra padaroma per zoko- 
n inkus.

INDUSAI UŽKLUPO ANT 
MUZULMONU.

Jammu, Indie. — Sukilimas 
muzulmonu prieszais indusus 
atsibuvo keturi olikuose kai
muose Kashmire. Apie 12,000 
muzulmonu sukilo prieszais in- 
dusus, sudaužė paczta sudegi
no namus,
ir užmusze keliolika
Vaiskas likos nusiustas ant ap- 
mal szi n i mo pasikelel i u.

PACZIULE PER ILGAI 
SVECZIĄVOSI TEVYNEJE.

Pittsburgh, Pa. — Baisei nu
liūdus kad jojo paeziule per il
gai sveczidvosi tėvynėje in kur 
iszplauke £pie metus laiko, bu
vo priežaste nusižudinimo Mi
ko Dencziko, kurio lavonu su
rado jojo 'sunūs Hebron mles- 
telįje. Per kėlės sanvaitos Den- 

sededavo nulindęs Ir 
u žs i m a n s t es ž i u r e d a m a s

in paveikslu savo paezios. Ka
da sunūs rado tėvo lavona, vie
noje rankoje laike paveikslu 
kitoje revolveri su 
nusiszove.

... - - --------------- -------—. -   ______________■' 11  ' - --

ežiu už tai kad nesngryžo In 
tris miliutas isz sztoro. Szimas 
aiszkino, kad paezios nesumti- 
sze, tiktai truputi “apgloste” 
isz ko ji teip persigando, kad 
puolė ant pecziaus 
žeisdama.

Sudže jam padovanojo isz 
milasžirdystes •Z 

ant pakiltos.

apgloste

pati susi-

C ( ! y du menesius

czikas 
gilei

o
kuriuom

PRIŽIURINEJO KAIMIN- 
KOS VAIKUS O JOSIOS 

SUDEGE.

apiplesze k romus 
žmonių.

sukilime 
apie 250

Mayersville 
vintą, 
vus ant viso kūno

Sukru-

SUPLAKĖ MOTERE, KAD 
TOJI JAM NEVIRE 

MUNSZAINE.
, Pa. —

apdaužyta ir pamelina-
, Mrs. Da

niels Baker, atėjo pas skvajera 
su skundu prieszais savo vy- 

kuris ja ja neini laszirdingai

NUKRYŽIAVOJO SAVO MO
TERIA ISZ BAISAUS 

PAVYDUMO.
Atejnai, Graikije. — Kapi

tonas Graikiszko kariszko lai
vo Cerico, buvo pasiutiszkai 
užvydus savo patogiai motore! 
prie kurios kibo jojo draugas 
ir tankei su jeis iszvažiuodavo 
su automobilium aait geru lai
ku. Vyras tankei persergėdavo 
paezia idant apmabzytu savo 
karszti ir neužsidavinetu su ki
tais, bet paeziulė ant jojo per
sergėjimu netemino.

Ana diena kapitonas aplai- 
kes netikėtai urlopa ant keliu 
dienu, pribuvo netikėtinai na
mo, užtikdami paeziule glebl- 
je kito apicieriaus. Kada tasai 
iszejo, inirszias vyras pagrie
bė paezia, prikalė prie sienos 
vinimis kaip ant kryžiaus ir 
nukryžiavojo. Kaimynai sura
do nukryžiavota moteria kuri 
už keliu 
skausmu.
na i nesurado.

valandų, mirė isz 
Vyro lyg sziai die-

TUKSTANCZEI ŽMONIŲ 
ŽUVO SALVADORE;

NAMAI DINAMITUOTI 
Tagucigalpa, Hondurai. — 

Telegramai isz Salvadoro pra- 
nesza buk laike kemunistū su
kilimo, musziuosia žuvo tuks- 
taneziai žmonių.. KomunistaiI 
dinamitavo valdžios namus, 11- 
gonbutes, sudus ir kitus. Pasl- 
keleliai suszaude apie szimta 
visokiu virszininku.

Pasikeleliai

<

300 KALINIU SUKILIMAS 
ANGLĮ J OI DEL SALDŽIOS 

SRIUBOS.
Plymouth,-,Anglija. — Asz^- 

tuoni kaliniai nuszauti vietoje 
ir apie 70 paszauti 
Darmoor kalėjimo, 
mvliu nuo Londono.

Sukilimas prasidėjo del ne
davimo cukraus iii sriuba lai
ke pusrycziu. Po pusrycziu ka
liniai buvo nuvaryti, kaip pap
rastai in kolyczia, bet atsisakė 
giedoti; askui iszvesti iii kie
mą, užpuolė sargyba ir uždege 
kalėjimu. Paszaukta isz Prince 
Town kariuomene pradėjo 
szaūdyti staeziai in kalinius. 
Ilgai" tęsęsi apgulimas, 
maisztas likos nuslėgtas.

užėmė keturis 
miestus ir užklupineja ant ki
tu. Muszei tęsęsi per ketures 
dienas prie Santanos, kur už- 
muszta daugeli komunistu.

ra, 
sumusze už tai, kad savo vyrui 
neiszvirdavo munszaines. Ba- 
keris likos nubaustas ant trijų 

kalėjimo už nedora 
pasielgimą su moteria ir kaci 
turėjo samogonka namieje.

kariuomene ISZGAMA DUKTĖ NUŽUDĖ 
SENA TĘVA.

Bytorn, Lenk. — Per kaima 
Kopszy, myne žmonių vijosi 
paskui 27 metu Katre Dybie- 
ciute, kuri buvo visa sukruvin
ta nuo apdaužymo inirszusios 
mynios ir gal butu mergina už- 
musze jeigu policije josios ne
būtu iszsigelbejus ir uždarius 
kalėjime. Insiutus myne apsto
ja kalėjimą szauke: “Užmuszt 
ja ja be jokios milaszirdystes, 
teip, kaip jiji užmusze savo se
na tęva! ” ' **

Ant policijos viskas iszst- 
aiszkino už ka myne žmoniu 
su jaja teip pasielgė. Katre su- 
gryžus apie troezia valanda 
po pusiaunakti 11110 gužynių, 
už ka aplaike nuo tėvo iszbar- 
ti. Mergina inpuole' in pasiuti
mą, pagriebė stovinti kampe 
kirvi, uždavė jam kelis kartus 
per galva užmuszdama ji ant 
vietos.

Kada isz rytb kaimynai (te
žinojo kas atsitiko,' teip aut jos 
inirszo, kad ant vietos norėjo 
jaja užakmenavot.

Prineville, Conn. — Kaip 
kada neužsimol<a būti geru del 
savo kaimynu, jeigu vaikai pa
silieka namie vieni be prižiu- 

Teip atsitiko

auka ? 
nes tokis pa* 

turi 
milaszir-

koi
mvne žmoniųmenesiu

19

MOTINA CZEDINO PINI
GUS, O SŪNELIS 

PRAGĖRĖ.

Scranton, Pa. — Marijona 
melde policijos 

josios
kuris paėmė jai 

300 doleriu ir praleido in kolos 
dienas ant linksmu laiku 
karini, 
apsakė, sudžiui, buk per 
tuonis metus suezedino tuos pi
nigus dirbdama sunkei, paduo
dama sunui kad nunesztu in 
banka ir padėtu ant savo var
do, o kada daeis in 
galėtu užsidėti sau koki bizno
ji, 
automobiliu, trankydavosi vi
sur ir nenorėjo dirbti. Kada su
dže užklauso ’senukes ar nori 
idant uždaryti sūneli kalėjime, 
motina susiminksztejo ir melde 
sudžiaus kad ji paleistu namo.

y

:r
Motina su aszaromis

asz-

jos prie sektos
kurie trepsi ir

prie

LOVA SUGRIUVO, MOTERE 
MIRĖ NUO SUŽEIDIMU.

su 
Mrs. Rose Russell, kuri iszejo 
pas kaiminka prižiūrėt du ma
žu vaikus 'kada toji iszejo In 
miestą su reikalu. Laike nebū

namas užsidegė o
juom ir 'trys vaikai. Speja- 
kad vaikai turėjo bružytt 

zapalkas, 
narna. Motina tuom atsitikimu
teip persiėmė, kad pavojingai 
apsirgo ir guli sziadien ligon- 
buteje.

metus

bet sūnelis pirko sau sena

SUDAUŽE 200 DOLERINI 
LANGA UŽ DESZRA.

Pittsburgh. — Matyt kad 
Vladas Solerek, 30 motu ir Ni
kola Prusinoski, 23 metu buvo 
baisiai iszalke, jaigu praeidami 
pro buezerne pamate lange ke
lis szinotelius deszros. Pagrie
bė akmeni, iszdauže dideli Įau
ga verties 200 doleriu, pasiėmė

ros motinos.

SUBMARINAS
NUSKENDO

Rooseville, Ind. — Vienas isz 
nepapraszcziausiu atsitikimu 
kokis atsitiko szioje aplinkinc- 

Star-jo atsitiko pas farrtieri 
ford. Farmerio motore nuėjo 
gult, lova po ja ja sugriuvo Ir 
tuojaus pajuto skausmu vidu
riuosią, o pakol galema buvt- 
paszaukti daktaru, motoro mi
re. Motore svėrė tiktai 138 
svarus ir turėjo 30 metu am
žiaus. Manoma, buk jiai truko 
kraujo gysla nuo persigandi- 
mo ir staigaus nupuolimo nuo 
ko mirė.

AMERIKAS TURI
330 BILIJONUS TURTO.

New York — Tautiszka Pra
mones Draugavo apgarsino 
ana diena buk Suvieniti Vals
tijai ir juju gyventojai turi tur

deszra, gal 50 centu verties ir to 330 bilijonus doleriu.
norėjo bėgti, bet likos sulaiky
tais per policija, kuri abiem*

Jeigu tasai milžiniszkas tur
tas butu padalytus del kožnos

vimo namie 
su 
m a

y

su kurioms uždege

PAGLOSTĖ SAVO PACZIU
LE SU SZLOTKOCZIU.

Millville, Mich. — Szimas 
Viencek, 
metus senesnis už savo paežiu, 
todėl turi tuja nuomonių, kati 
ji jauna moterėlė apgaudinėja. 
Ana savaite norėjo ja ja nu- 
szaut už ka likos aresztavotas 
ir likos atvestas in suda kur 
jam atomo revolveri, o kad su
dėjo nevos .davadus, kad pati 
iszvažineja su kitais automo- 
bilijo, sūdąs intikejo ir paleido 
ji namo.

Bet ana diena kada Szimas 
volu stojo sude, o jojo pati li
kos atvežta automobiliuje kad 
liudytu priesz ji szikart su ap-

nors yra •Z

A

asztuonls

SUBMARI-ANGLISZKAS 
NAS M-2 NUSKENDO SU 

5G ŽMONIMIS — VISI 
PRAŽUVO GYVAM 

GRABE.
-...— l

London. — Utarnijiko vaka
ru didelis Angliszkas submari- 
nas M-2 laike iszbandymo, pa
sinėrė po vandeniu Port landė 
ir daugiau ne iszkilo in virszu. 
Submarine radosi 56 žmonys.

Kada valdžia dagirdo apie 
nelaime nusiuntė ant vietos lai
vus su norikais gelbet nelaimiu 
gus kurio radosi gyvam grabo 
ant dugno mariu, su vilczia; 
kad juos draugai suras ir isz- 
gelbos, bet lyg sziam raszymni 
draugai nepriėjo prie submari
ne ir ju viltis dingo surasti 
draugus gyvus.

Nuskendusis submarinas ga
li rastis po vandeniu tiktai 48 
valandas ir intaisytas su nau
jais intaisymais gelbejipip gy- 
vaseziu laiko nelaimes.

Visa viltis iszgavinip j^yva
*.ii

senas fortecas, 
kokius

KETURI VAIKAI SUDRAS
KYTI ANT SZMOTELIU.
Limperno, Italije. — Kuope

le vaiku suiausdami aplinkui 
rado granata,

naudojo paskutinėjo 
karoję. Pradėjo ristie granata 
ant ulycziu iszdetos akmenals. 
Granatas pataikė in akmeni 
t rukdamas su baisioms pasek
mėms. Keturi vaikai likos su
draskyti ant szmoteliu, kelioli
ka mirtinai sužeidė ir apie asz- 
tuoni aplaike mažesnius sužei
dimus.

64 KINOZIKAI UŽMUSZTI 
EKSPLOZIJOJ.

Szanghai, Kinai. — Nedėlio
jo po piet’kilo įaisi eksplozijc 
ammunicijos, kuri sukratė vi-I r „
sa miestą. EkspĮozijoi žuvo 64"* ■. (i a-" / r typatoS Ir daug sužeista. Net 
už mylios tolumo langai sutesz- 
kejo naniuosia. Mieste kilo di
delis sumiszimas terp žmonių. 
Tame laike per miestą pralėkė 
klniszkas eroplanas ir tukstan- 
cziai gyventoju buvo tos nuo
mones, kad tai 
eroplanas atlėkė ir bombarda- 

» j ■ u į < , > * * ■ L* X Ii
vp amunicijos stoti ir da dau
giau papuolė in baime. FIksplo-

. .* l’l ' » • • r. . . •

• 4 » i r • v •ypatoš ir daug sužeista.

Japoniszkas

* Vokiecziai vadina džiną 
‘ ‘ Washholderberren-

branntwein”. Pakol Ameriko
nas papraszytu iszsigerti džino 
tai u^mirsztu kujp ji pavadyt.

• Upe Amazona, Pietiniam 
Amerike vra piaeziausia, ba

szitaip

Amerike yra,’ placziausia
. .. -- Jewel1 h
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Kas Girdėt
volveri, nuėjo in skiepą, pada-

I re su kreida cielu ir pradėjo

Juodi debesiai prisiartina 
del Lietuviszkos spaudos Ame
rike.

Pakol da senesne pakaleina 
gyvena czionais, pakol Lietu- 
viszki laikraszcziai tarnauja 
del visuomenes, tai da gali 
tikėtis suszelpimo ir prasipla
tinimo.

Bet kas bus su mumis,
senesni Lietuviai nueis ant ka
pu, kada mirtis suretins ju gli
tas?

Argi jauna gentkarte, ypa
tingai mažesni uosia miestuo- 
sia gyvenanti, skaitys ir pla
tins Lietuviszkus 
ežius t

Laikas nuo laiko aplaikome 
gromatas kurios skamba sc- 
kaneziai:

Baltimore, Jan, 21, 1932.
Gentleman: —

I have decided to let mas
you know that we would not 1 važiavo tam paežiam karukyja 
get the “Saule

Iszszove tris kulkas 
ir turėjo nustot, nes užpakali 
sienos pataiko in gazini miteri 
ir vandeniniu paipa. Tėvas tu
rėjo užmokėti 120 doleriu 
padarytas bledes.

Matyt, kad senas Airiszis tu
rėjo mažiau piloto kaip sūnelis, 
padovanodamas jam taip pa-.. . v. . .r .. .. I tas daržinėje, o seserys gyvuli

pyszkyt.

uz

Isz Lietuvos.
VIENAS KIRVIS ISZŽUDE 

DVI SZEIMYNAS.
Subacziaus vnls., Žiauniu k., 

tapo iszžudyta Matulioniu szei- 
myna, kuri susidėjo isz trijų 
asmenų; dvieju seserų ir bro
lio. Matulionis rastas nužudy-

vojinga za Lovele, kuri gal ji 
nuvest ant kartuvių.

kad

laikrasz-

• •

mama“Tegul mama nevažiuoja! 
Geriau sugryžk namo! Asz su 
tavim nevažiuosiu, nes man 

in
nes

sarmata su (avim važiuoti 
ba isz manosWilkes-Barri us 

visi juoksis!“
Taip tai kalbėjo tūla Lietu

ti! re j o
apie 17 metu kuri važiavo isz 

Wilkes-Barrius

viszka mergaite, kuri

Kingstono 
su savo motina. Redakloris 
“Saules“ atlankos savo dukre
lių ir žentą praeita savaite, ku
ri gyvena Kingstono, tureda- 

tam paežius mieste taipgi

in 
savo motina.I

Saules

anymore after i ir ] 
our time is up. The reason why ■ dukreles ir motinos.

“Geraiwe aren’t to get it any more ir

mate visa atsitikima tarp

1
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Ha

kuris buvo policijos 
Kratos metu pas ji 

su-

kad žmogžudyste
kadangi

■ ni mm*1 ■milinei'. *'ii*iw**« **■"**• 
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Iszmintinga 
Mergaite *
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Ponas dirstelėjo ant 
užklauso:

jo ir* ju ir apsirodė in ji, sėdo ant
ožio, in viena pundeli paėmė

— Kas tave tai iszmokino? zuiki o in kita žvirbli — ir teip
— Mano duktė.
— Laimėjai, karve tavo!—

Paliepė turtingam pasiimti sa-

stumdydama oži, nuėjo in dva
ru.

Jau buvo arti dvaro, kad
vo dovanas, o vargszui liepe HZtai szunis paregeja toki rai- 
palaukt. Po valandėlei isznesze tep 
deszimts kiausziniu ir taip kal
ba in vargsza: z

—Duoki tuos kiauszinius
savo dukterei; tegul padeda po

Tada

Kitados gyveno vienam kai
me du broliai. Vienas buvo tur
tingu gaspadorium, o kitas var viszta idant ant rytojaus visz- 

pojvisztukus geidžiu turėti atgal 
ta iszperetu v i szt akus, 
nes turėsiu pas save balių!

deszimt s

gingu randaunyku, kuris 
wmert savo paezios, vienatini 
d ži a 11 gsm a. bure jo i sz sa v o szt 

j rziolikos metu dukters.

o

mėtėsi ant josios.
mergina izsleido zuiki ant ku- 

szunis. Zuikis 
szmukszt in artima girria o szu
uis paskui ji o mergina joje 
malszei pas poną.

j Donas stovėjo ant gonku

riuo mėtosi

‘-'r ' *
Buvo, Vargszas paėmė

fuosrn

PERDETINIS SAUSUJU.
Vyskupas Ernest G. Richard fai patogi ir iszmintinga mor-' kiausziniu ir su nubudimu nu- 

0 priek tam ir darbszi.' nj0 namon. -Metodiszkos Epos-■ guileson, galva 
koolines bažnyczios Filadelfi-
joj likos iszrinktas pirmininku szo, ant, pievos turtingo brolio

., v. Į.. »v*». -- į.iituiiuii. Atejas pasako j
Viena karta, nėjo karve varg- į dukteriai ka ponas kalbėjo.

I)

“sausos partijos“ ant susirin
kimo sausųjų Washingtone.

ir 
žiuri, kaip joje eina su ožiu ap- 

in maisza. 
prieszais ja užklausė:

— O ka tu man atnesziai?
— Atnesziau del pono do-

si red us Iszejas

— Nesirūpink teveli, rapes- vanelc> pmszau sau ji pasiimt.
atidares punguleli, o 
furrr!... nulėkė ant 

lauku. Tokiu budu padovano- 
, bet ponas ji

Ponas 
žvirblis

ir iszede truputi kukurudžiu. 
Paregejas tai t’urczius, užgrie
bė karve ir ne norėjo atiduoti 
vargszui.

Toji karve buvo vienatiniu 
turtu vargingo brolio, nusida
vė in dvara ant skundo, pas ba
joru, idant tasai palieptu t ar
ti ngm broliui sulgražyt karve.

Laike baudžiave ne buvo jo
kiu sudu, tiktai bajoras buvo 
ponu gyvasties, ir semrties sa
vo padonu; jisai sudino 
kius nesupratimus tarp • 
pu.“

Ant rytojaus paszauke pas1 
.... . 1 - « a m % % 1 v t x l « 1 x t z"x liti r e "t >• i

lis mums nieko gero ne atnesz.
Turime kitaip padaryt, kad 

ponui užganadyt. Paimki mie-
rukia kukumdžu, suneszki, pas 3° ponui žvirbli

namame namo. Visiems kirviu 
perskeltos galvos.

Sziojo žmogžudystėje intar- 
ta.\isz pažiūros ramus velioniu 
kaimynas Julius Ramoszkc- 
viezius, 
suimtas,
rastas kruvinas kirvis ir 
kruvinti jo baltiniai. Kirvi pri
pažinęs savu jo inamys J. Szar- 
kanas. 1

Spėjama,
invvko del kcrszto 
apipleszimo pėdsaku nerasta.

Indomu ir tas, kad J. Szar- 
kano kirvis papildo antra bai
su žudymą. Pirma karta 1923 
m. Szarkano sūnūs Jonas tuo | 
pat kirviu iszžude viena szel- 

v.,

BAISIOS ŽMOGŽUDYSTES 
LIETUVOJE.

Drobes gat., gyvenamo 
au'kszte pasikorė Adol- 

Bu rauskas.

poną ir pasakyk jam idant pa
sėtu ant margo lauko, nes taip 
idant tuojaus iszaugtu, nes isz

J

namo 
fas Burauskas. Paaiszkcjo, 
kad jis nusižudo del blogo gy
venimo.

— Jonavos vals., 
km.,finvyko musztynes, laike 
kuriu sunkiai buvo sužeisti Jo
nas ir Juozas Kazakcvicziai isz 
Karmėlavos. Jonas Kazakevi
eži us nugabentas Kauno ligo
ninėn mirė.

— Vaisiu gt., 19 nr., Jono 
Valakavicziaus bute, atplcszus 
buto duris, kurios jau dvi san- 
vaites buvo uždarytos, 
kaviezius buvo dingės, 
jis nužudytas su aiszkiomis nu
sikalstamo darbo žymeihis. Vai 
keviežius turi apie 70 metu.

—, Del nevykusios meiles 
nusinuodijo Elena Gelvenytc, 
gyv. Vytauto pr. 26 num.

— A. Panemunes valscz. 
Roku km., laike kilusiu musz- 
tyniu perszautas Tomas Pau
ža, patalpintas ligoninėn. Su
žalojimas sunkus.

— Važiuodamas isz Zarasu 
girtas, mirė Juozas Vaitonis, 
apie 30 metu amžiaus, kilęs isz 
Dusetu vals., Pateikiu km.

Alytaus vals., Radžiūnu 
gyventojo Jurgio But

kaus gyvenamo namo prieme
nėje buožes smūgi u in kairi j i 
smilkinį buvo mirtinai užmusz- 
tas jo bernas Oliszauskas, 24 
metu amžiaus. Nusikaltimu pa
dare jo piemuo Petras Simona- 
viezius. 27 metu amžiaus, kuris 
yra psichiniai nesveikas. Kal
tininkas policijos sulaikytas.

parengi i in puikes szlebes,

ne paėmė.
Isz to pažino ponas kaip yra 

iszmintinga toji mergina. In
tu komi noriu padaryti kruopa vede jaja in pakaju ir paliepė
ant rytojaus del visztuku.

Vargszas paėmė mierukia k.) idant galėtu perstatyt del švė
nų ir pasakė ponui 
kalbėjo. Ant to ponas 
pe:

duktė
atsilie-

k a ežiu. Po tam su jaja apsipa- 
cziavo ir gyveno laimingai.

Teip praslinko kelis metus, 
motore visi, pažinojo 
iszmintinga o žmonių

pribuvinejo pas ja ant rodos 
isz visu szaliu melsdami rodos 
ir paszelpos visosia nelaimėse.

i myna Panevėžio
kuri susidėjo isz dvieju

1 Vėl nokiu
mano dukrele gerai! ]<m.

because oui tatber is dead and , Sulaikyk kanika o asz iszlip- asmenų _  motinos ir sūnaus
no one cares to read anymore siu ir eisiu namo. Sze tau pini-113 amžiaus. Pankui paemos 1

— Yours Trulv

Kalnėnu viso- 
“ kle

Lithuanian.
Anna R. — ,

Taip pakol senas tėvelis gy- mo anksti, 
veno, patol Lietuviszkas laik 
rasztis buvo svecziu tam^Lie 
tuviszkam name.

•Mirtis, kuri paėmė
Onos paėmė taipgi ir laikraszti 
isz Lietuviszko namo.

O toji vargsze Onute, 
nenori skaityti

gus tiktai nepameskie ju 
*pirk ka sakiau ir sugryžif

To kis tai buvo atsakvmas 
motinos kuri nuszluostvdama 
aszaras nuskinto savo dukrele 

nu-

ini-

na-
karve Panevėžy pardavė, o pi
nigus su sėbrais prauliojo.'

Į

Juk tai negalimas daig- Jauna 
, roi- kaiporei-

Lietu viszkai,

teveli in Wilkes-Barrius o pati 
ėjo namo. Buvo tai man labai 

I liūdnas atsitikimas ir reginys 
kuri ir tik del paguodones tos moti

nos susilaikiau nuo pamineji-
taipgi ir nemoka gerai valdyt mo jos vardu ir pravarde 
Angliszka kalba.

Sztai kerszinanti nelaime, žiavo ir pravarde.
Sarmatytis savo motinos ga-

nigus su sėbrais prauliojo.' 
| Nors slapstosi, bet buvo snim-' 
tas ir kaipo nepilnametis nu
baustas 18 metu sunkiųjų dar
bu kalėjimo.

t a s, r nes ant margo lauko 
kia mažiausia kareziu komi, 

menesius

priesz kuria stovi visi svetim-

dažinojau vėliaus isz kur
nes
va-

, VIENAS PATRONAS SPRO
GO, KITI BUVO 3UDREKE
Kaunas, Sausio 5. Sutinkant 

1 Naujus Metus Utenos apskri- 
■ ties virszininkas Motiejūnas —
Valeviczius nuėjės 
zijds surengta

1 ma Nauju Metu sutikti.
Ryto meta tarnaite apskr. 

virszininkui sakanti, kad naktį 
prie ju namo duriu kažkas

in gimna- 
pasilinksmini-

tautiszki laikraszcziai czionais Ii tiktai kokis iszgama, o ne jos
Amerike. tikras kūdikis — ne jos sūnelis 

Kokia ateitis Lietuviu ir ki-'ne dukrele.
Dukrele, apie kuria czionaistu svetimszaliu tautu czionais

i

o Vai
ras ta s

save bajoras abudu brolius ir kurie turi augti tris
iszklause ubudu, vienas spyrė- pakol isznoks; o tada galima ir ,,;lsz(,i,,ns vis()sin 11(,inimPS(., 

Ponas isz to buvo neužganady- 
tas ir viena diena tarė:

— Mano dvaras dabr isz- 
rodo kaip karezema prie ke
lio, nuolatos pilna visokiu žmo
nių. Tas jau man labai nubodo 
matau 
galiu 
k irt.

, o kitas 
tvirtino 'bulk jam karve padare 
daug bledes ir jos ne atiduos.

Ponas, dirstelėjo ant abieju 
ir taip tarė:

— Asz jus apsodinsiu, nes 
tik tada kada vienas isz jus at
nesz man ta,
sės, riebia uses ir
— o tam atiduosiu karve

Broliai iszejo: 
pamislino eidamas namon

si sugrąžinimo karves

kas yra gardžiau- 
greieziauses

isz j u kruopos daryti.
— Tai matai ponuli tai ir 

viszta turi sėdėti ant kauszinio 
tris nedelias pakol iszperes 
visztukus, o visztukai turi aug 

t in-

n ed el i as

, jog su tavim ilgiaus ne 
gyvent. Turime persis- 
Paimki sau, kas tau ge

ri a use ir meilingiau sos — va
žiuoki sau pas tęva!

— Mano mylimas paeziuk!

u z-

ti du menesius pakol bus 
kainais ant kepsnio.

— Teisybe, bet palauk tru
puti, duosiu tau da-.vioiia
duoti, kad tavo duktė iszaustu 
ir padarytu ant rytojaus aude
klą, isz pusiau szimto szeivu.

Vargszas parėjus namon su
sirūpinės, nes suprato, jog tai No drystu tau prieszintis. To

t u rėžius sa u 
“Tu 

riu viską ka ponas reikalauja 
riu saldu midų, turiu riebius 
t i karve pasiliks mano. Juk tu- 
laszinius o taip-gi ir turiu grei
ta, szuni, tai ponas noringai tai 

noringai ta viską

ne galimas daigtas.

Duktė truputi susirūpino bet 
valandėlės atsiliepe:
- Tevei nuneszk taji kotą

nuo szuotos pas poną ir pasa-

gul teip buna, bet ant atsisvei
kinimo padaryk balių ir užpra- 
szyki svceziu.

Ant baliaus suvažiavo dau
gybe žmonių. Gere ir baliavo-

j u namo duriu
, M. Valeviczius pirma 

su puikiais manos, kad buvo rakieta kas 
kailiniais ir buvo patogi mor- paleidęs 
gaito.

O motina?
Vargingai pasirodžius, ske-

l

• • • I IV

Amerike tai kožnas gali tai in- raszau, buvo pasirėdžius pagal sprogo, 
spėti lengvai. Už keliu metu naujausia mada, ;
Lietuviszku laikraszcziu ne tu
rėsime, o ir kiti dings.

Imigracijos suraszai parodo, 
kad daugiau kaip deszimts 
tūkstančiai Amerikoniszku gy-1 
ventoju apleido Suv. Valstijas,* 
taji auksini sklypą, idant apsi-l

t

uz
pri-ponas

ims.“
Vargszas gryždamas namon 

galva atsidusdamas 
“Dievo mano Dieve!

bet del visko iszejas 
patikrinti. Betyrinėdamas aps
krities virszininkas radęs dė
žutė su keturiais patronais pl- 

vienas 
patronas, o kiti trys patronai 
rusti atidreke. >

Patronoso esą Lenku kalba —- — - M

J

•B peta ant galvos, neturėjo bran.1 įsėlino. Sprogęs tik vi

gyvent Kanadoja aut visados.
Buvo tai dauginusia farme- 

riai, neužganadyti isz czionai- 
tiniu padėjimu po žvaigžduota I

svėliava ir vėlino būti padoriai 
Angliszko karaliaus.

Kėlės dienas atgal mirė Clii- 
cage Žydelka vardu Mrs. Shif- 
ra Silverstein, turėdama 95 
metu amžiaus. Toji senuke pa
liko: asztuonis vaikus, 58 anū
ku, 90 praanuku ir 11 pra- 
pra-anuku. — Puiki Žydiszka 
veisle.

ak, asz turiu mo- 
aukso

| ga u s k repszi u k o, 
gus iszeme isz ekepetaites siu

i

tiktai pini
kai.

kyk kad man ant rytojaus pa- jo kiek kas ingalejo. Ponas vy- 
darytu visa varsztota del atidi- uo nesigailėjo 
mo, nes kitaip ne galiu iszpi1-

nuleido
kalbėjo:
kokis asz vargszas —nelaimin
gas esmu! ka asz duosiu ?

Kada inejo in grinezia duk
tė užklausė jo: “Matau teveli, 

I jog esi labai nulindęs. Kas do 
rūpestis?

— Oj rūpestis mano dukre
le, rūpestis, nes ponas pareika
lavo Jriju daagtui nuo mus, ko- 
kiu neturime — karve musu 
dingo.“ Ir apsakė dukteriai ko 
ponas reikalavo. |

nes kitaip ne 
dyt jo norą.

Vargszas nuėjo pas poną ir 
apsakė jam kaip duktė ji pa
mokino.

— Kaip tai padaryti visa

drobanezia ranka, kurios pirsz- 
ru-į tai buvo iszkraipyti nuo 

mutizmo ir sunkaus darbo.
Taip, sarmatinosi dukrele sa- 

o tik 
iszgama galėjo taip padaryti 
ne duktė.

Vargsze, iszaugino sau duk
rele del to, kad ant senatvės ap1 
siaszaruot graudžioms aszaro-

<r 
a

jo, nemiegojus

I

vo vargingos motinėlės,

mis. Dave jai

o

y vast i iszaukle- 
naktimi, pa

užraszyta “Vyrob Krajovy.’
Dabar policija atydžiai (a in- 

vyki tyrianti. varsztota isz szito pagalio, juk

ark-

Stovylas Jenerolo Lee

Daugelis paeziuotu vyru yra 
tos nuonųmes, kad jie neturi 
jokio turto, bet tame labai blus 
ta, katrie taip sako: Ne vienas 
v v ras sako: “ v

teria, kuri verta tiek 
kiek ji svėrė.’ Gerai, jaigu ta
vo mylema prisiegele svėrė 150 
svaru tai ji yra tau verta 45, 
219.62 dolerius, ba tiek kaso
tuoju 150 svaru aukso.

Žinoma yra moterėliu kurios 
ir daugiau svėrė ir daugiau 
vertos, bet yra ir tokiu, kurios 
vyrai parduotu už 000$. 

- - • • -.......
James Donally isz Filadelfi

jos, padovanojo sayo s u n ui 
nutomatiszka revolveri, kada 
tas sulaukė 21 metus. O kad ta 
dinna >bnvo Hzalta. sunplis. no-

\ v I
sninkavo nekarta atimdama 
kąsneli isz savo lupu kad kūdi
kiui daugiau butu, apredinejo 
puikiai ir tai vis del to kad po 
septynolikos metu jos rupes- 
czio tokia dukrele prie žmonių 
pasakytu motinai in akis kad 
jos sarmatinasi... .

Baisu! Skaudu, pamislyt, ka 
toji motina kentėjo kada

(o gal taip buvo 
O ar toji iszgama 

dukrele perprasze savo moti
nėlė už toki inžeidima? Ar isz- 
bueziavo jos iszdirbtas 
kas?

Nežinau, bet žinau tiek, kad 
gilus žaidulis, koki ūždavo ta 
dukrele motiniszkai szirdžiai, 
ne tap grot užgis. Tokias žaiz- 

’ das gydo tiktai meile ..dukters, 
paklusnumas del motinos, ge
ras pasielgimas ir paguędone.

Kiek tai panasziu Cukreliu 
turime po visus n^iestus? Neži- 

r J*___ i?__  1_L 1 _

gryžo namo 
nekarta).

su-

ran-

tai negalimas daigias ?
<— Matai ponuli, juk ir ma

no duktė kalbėjo, jog 
dirbimp audeklo reikes
žiausia 25 svarus linu, verpti 

Duktė pamisimus valandėlė nienesi

ant pa-
ma-

UŽSIMUSZE.
GruodžioSzakiai. 1931 m., 

men. 18 d., Szakiuose isz Szau- 
liu 'klubo iszstumtas ir virsda
mas ant trata varu užsimuszc 
pil. Macziulaitis, Kaariniu k., 
Luksziu val^cz. Nv|^bcntas 11-
gonincn su ^perskelta galva po 
15 minueziu mirė.

prakalbėjo:
--- Nesirūpink teveli, nes 

rūpestis nieko gero neatnesza.

o audeklu daryti ma
žiausia tris nedeles.

— Teisybe turi, matau, jog 
tavo duktere yra labai iszmin-

Richmond, Va., W January 
buvo atidengtas stovylas Gene
rolo Robert E. Lee, laike 125 
metiniu sukaktuviu jo gimimo. 
Stovylas stovi ant tos paezios 
vietos, kur generolas Lee sto- 
vdio k/wl aneme kamanda ant

ISZMETE DU VAIKUS ISZ 
BOKSZTO, PO TAM PATI 

SZOKO ŽEMYN. ' .i ’ f
■  *

Berkshire, Angliję. — Virgi
nia Davenport, turinti apie 30 
metu nežinomu budu gavosi m 
bokszta vietinios bažnyczios, 
iszmete isz jojo du vaikus per 
langeli,
nukrikdama ant ulyczios s^ale t t , , - t fe •

po tam pati iszszoko

vaiku. Njekąs josios nepažino-

o ir pats gere 
kiek tik turėjo pajėgu. Ant ga
lo pasigėrė kaip sziauczius.

Tada jojo paeziule liepe už- 
kinkvt kanomenkiausius t*1
liūs in szieno vežimą, o poną 
paguldė vidurį ant lentos, pati 
atsisėdo szale savo vyro ir teip 
važiavo pas savo tęva.

Kada arklci greitai bego, 
szokinejo pono galva ant len
tos, jog net pabudo. Atsisėdo 
apsidairė ir prakalbėjo:

— Kas po velniu su manim 
pasidarė? Kur tu mane veži?

— Juk padariau dusziuk, 
kaip man paliepiai. Kalbėjai, 
idant sugryžtau pas mano Ie
va, o paimtau su savim kas

Asz misliniu kad taip bus go- tinga. Pasakyk jai, idant ryto j 
riausia: Kada ateisi su dede in pas mane atvažiuotu - bet ne- vn> o paimtlul su savim kas

I’11 ®lusla! važiuota, ne raiti, ne pakszezm, nulu yra geriausiu ir meiliu- 
atiduoda savos dovanas, tu pa- nn nuoga ne ansirodžius ir kad • • m ...... . , „ . . , . . , | nuogu, uc apsucuzius n kuo giauslu. Tu man esi geriausiu
sikloniok žemai ir taip prakal- raail padovmiotu ta, ko asz ne-1 u. meiiingiausiu

ti Vara, tegul jisai

sikloniok žemai ir taip prakal

i
ginusiu. Tu man esi geriausiu

bėk iri poną: Asz esmių varg-1 galetau paįmti.
— Na, tai dabar matau, jog 

esi ne tik iszmintinga motore 
gera pati. Tuosius 

• arklius nusiunsk pas tęva o su- 
gryszim pokszti in dvara.
dol ko Kėpiai pakinky! tokius 
menkus arklius in vežimą?

— Juk asz pas tave ir to
kius no atvedžiau.

Sugryžo namon pekszti t r 
gyveno nuo to laiko laimingai.

per tai ne atnesziau jokiu 
dovanu, nes tik kelis žodžius. 
Ir taip: gardžiausiu yra mie
gas, ba kada žmogus nori mie
go, tai viskas ne smagu, rie- 
bisuia yra žeme, nes mus visus 
iszmaitina, greieziausias yra 
akys, ba ka paregėsi akimi tai 
to niekad nepagausi.” Gal pri- »
ims ponas tūlos žodžius.

Nuėjo bandų broliu pas po
ną. Turtingas nesze midų, 
szinius, ir szuni, o vargszas nie 
Jco. Kada stojo priesz poną, tas 
u'žklause ka jam atnesze ?

Tuirtingus sudėjo savo dova
nas, o vargszas pasikloniojas 1 
------------ * tni kn u dnlrfėrn žvirbli. Ant-rytojaus įsukimo

szas,

greieziausias

la

jo ir manoma, kad turėjo isz 
kito miesto atvažiuoti atimti 
gvvasti vaikams ir sau. Nelai- dilini r n m

Dabar ant tikrųjų vargszas 
nusiminė. Parėjus namo pasa
kojo dukterei paliepima pono.

Duktė palinksmino tęva kai-* 
bedama:

— Tai no teip sunku iszpil- 
dyt. Tik praszau teveli nueiki 
pas dede ir papraszyk jo idant 
tau paskolintu szuni^ Ejsi su 
juojn in girria ir sugausi zuiki, 
tik žiūrėk kad ji ne pažeistu.

Tėvas padare kaip jam duk
tė paliepė 
zuiki.

Duktė nuėjus nakties laik 
tvartu su žibinte

ir atnesze sveika

m pagavo

— bet ir

O

KViTU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

de! Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c«(
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J. J

padekavones Dievui ir likosi | 
atgiedota giesme “To Deum 

sudestinejo vėl i j:- 
j mus Tamovskiui už ingalejl- 
5 ma, jisai volei dekaVojo žalnie- 3 i

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

rHarbos, Ind.i
''

■•: f
ii

laudamus”
Tamovskiui užm

i
‘! riams. Dalino laimus, lėbavo ir 

dainavo linksmas dainas, isi> 
Galejimas tuoni laik sveresi jaukdami Petrila. Vienas tik

tai ant vienos tai kilos szalies. tai kasztelonas ne ome dalybų
— Ne nukeiisiu — tarė Po- linksmybėse.

niusztynes, 
lemi s apie paezia ir

jog Kafunk 
ir Minkvic apsiaubė dvara, jog 

Asz ir turetau akvata ji uždega, paskui... paskui...
szoktie ant tujų rakalu atsake Sudrėbėjo ant paezios misles 
Zavistovskis — bet ka daryt netekimo mylimiausiu. Ant ga- 
reike klausyt vado... Vadas do isz nuvargimo užmigo, 
žino ka daro.

Tarnovskis meldėsi kiek ga
lėdamas:— Vieszpatie Dieve 
mano, kuris apsaugoje! Izrae
litus isz nagu Eilistinu ir Amo- ; 
nitu, kuris mums visados pa- 
gelba atsiuntinejei, susimylėk 
ir dabar kurie karauje vardan 
Tavo kryžiaus. Duok mums 
galybe ingalejimo užpuolu, e 

garbint ne palaukime, 
bet tavo tegul

gg Istoriszka Apisaka.
8

žarskis — ir trauksiu in lau
kus. Tena is muszasi ir žūva, o 
mes 
ežio!

Su nustoji mu 
velei varginėsi m iš

duktere,
czion stovėsime ant tusz- perstatinėjo sau,

krvžiaus.

tavęs
Juk ne musu 
\ ale stojosi!...

Tamistos ponai! — at- 
ant likusiusigryžo ant likusiu glitu. — 

Tuojaus sversis musztie, eiki
te vardan Dievo, del jus pave
du paskutini apginima tevv- 
nes!

Suriko linksmai glitos vais
ku, rotmeisterei pakele savo 
lazdeles, arklei sužvengė ir 
leidosi su perkūnais.

— Duokite ugnies! — pa
szauke ant pirmutiniu 
ežiu ir bombardieriu.

Iszsiunstos glitos jau perbė
go vieta niusztynes, ežia volei 
gaspadorius, Valaku iszsiunte 
nauja vaisku. Zavistovskis fr 
Požarskis su smarkumu užklu
po ant joju, po nagum arklu 
pikiu ir uždurtu ypu szoblems 
ne dalaike valakines glitos, pu
se juju puolė ant pleciaus, 11- 
kusiejei pradėjo bėgti pamėtė 
ginklus, o ežia spragina taisei 
Lankai be jokio susimyle jimo.

Zavistovskis ir Požarskis už
suko ant užpalu muszeneziuju 
Valaku ir užklupo ant juju 
kaip viesulą. Valakai nespėjo 
susidavadyt, suspaust isz abie
ju szaliu, pamate beganezius 
peksztininkus ir jie leidosi 
bėgt. Ant tuszczio juju vadas 
gaspadorium vadinamas roke 
kad susidrasvtu ant tuszczio 
nusiuntinejo naudos rotas, nes 
tiejei bego in szali. Lankai in- 
sidrasinia ginesi užpuolus m 
szale, kur ant kalnelio buvo 
apsistojus Petrila ir žiurėjo in 
ta viską su piktumu ir baime 
ba tikrai misi i no, jog Lankus 
be szuvio, paims 
Lanka ingalejo.

Pamatęs tai Petrila leidosi 
ir jisai bėgt, o paskui ji ir vi
si vaiskai.

Tarnovskis stūmė vytis rai- •*
lėlius ir akvatninkus ka tiktai 
turėjo ant rankos. Prikapojo 
tada daugybe Valaku.

Ingalejimas Valaku buvo su- 
visotinis, vielas abazas, 50 ne
motu, suvirsz tūkstantis neval- 
jiinku, terp juju ir pats vada* 
Potrila su savo pagolbininkais 
ir daugybe bajoru, gavosi In 
rankas Lanku. Su džiaugsmu 
ir puikybe paregėjo 
ant t uju armotu 
ženklus, mat tai buvo kitados 
paimtos per Steponą už kara
liaus Olbrachto, dabar velei su- 

, g>’yžo pas savisztkiųs.
Tas stojosi diena 22 Pjuczlo 

1531 mete.

I

tilto nutraukiamo buvo 
tarszkejimas vežimo,

M. Brankua, Scranton, Pa.— 
Prisiuncziu užmokesti už laik
raszti “Saule,”

už kuria širdingai dėka-

Saule

Juozas Baleskis isz Indiana
— Prisiuncziu 

užmokesti už laikraszti “Sau
le”

,voju už siuntinėjimą regula- 
h-iszkai. Be “Saules” butu man 

kuri yra vie- nuliūdus gyvenimas nes esmių 
nas isz geriausiu laikraszcziu, labai papratęs skaityti “Sau-

t

ba raszo teisybe,, talpina pul- le” ir skaitau jau 32 metus, 
kės istorijas ir gerus pamoki- Per taji laika “Saule” man 
nimus del žmonių, beskaitant padare daug gero ir kožnam 
žmogui net szirdi sugriaudina, skaitytojui kurie “Saule” 

uzsiraszyti Jkaito ir cjna nurodytu keliu
o ypatingai musu tas sziadien nedejuoje. Vėlinu ‘

“Saule
I

Patariu sziiklingai 
“Saule” 
jaunuomeniai. Linkiu jum vi-1 jum viso gero ir pasekmes, 
so gero ir laimes su szeis Nau
jais Metais.

At-

rot rnei st erei pakele 
arklei sužvengė

striel-

stojosi kitaip 9

Lankai
Lenkiszkus

Mrs. J. G. Ale Lane (viduryja) likos jszrinkta burmistru miesto Mount Ada, Arkansas 
ii’ szeszios konsulmonietes. Vis >s priėmė, prisiega ta paežiu diena ii’ prižada užlaikyti pared- 
ka visame kaipo ir užlaikymu prohibicijos. Miestelis Mount Ada turi 600 gyventojus ir 
arti Hot Springs.

Mrs. Zol’ije Koncziene, 
lasburg, Pa. — Dovanokit man 
kad teip ilgai neužsimokejau 
ir prailginau laika ir szirdm 
gai aeziu kad nesulaiket ma
no numylėta laikraszti 
le”

George Bubnis, Sheboygan, 
; Wise. —Skaitau “Saule” jau 
10 metu už kuria reguliarisz- 
kaiužsimokėdavau, bet dabar 
užėjus bedarbiai negaliu atsi
lygint su prienumerata, bet 
“Saule” mvliu ir troksztu

Saule

guli

treczias ir kada jau paskutinis 
vežimas likosi iszkrautas, du
ris kluono užrakino ir Kaszte- 
lonaite nuvedė darbininkus in 
szeimynstube dvaro. O kad tai 
buvo pabaigtuves ir kožna me
ta apvaikszt i nėjo dvare su mu- 

szokeis ir dainavimais,
tai szendien Ivona tokios zobo 
vos ne

zike,

iszkele

< > 
O

DOS

III,
.Jau cielos dvi nedėlios pra

ėjo nuo iszkeliavirno Kasztelo
no Zavistovskio isz namu, buvo 
tai vakaras sziltas, gražus, ant 
dangaus vos keli debeselei slin
ko ir kas kartas mažinėsi, lau
kuose buvo girdėt baubimas 
gyvuliu gryžtaneziu iii tvarius, 
plaukszejimai botagu ir olavi- 
mai piemenėlių, tai velei balsai 
dainelių gryžtaneziu isz lauku 
darbininku nuo kirtimo rugiu. 
Saule pamaželi nusileidinejo 
in užkalno, aid kelio vedanezio 
ant
girdot 
pi įkrauto kvicczeis, pamaželi 
slenkanti. Priesz vežimą ant 
balto arklio jojo Irena. Puikus 
tai buvo arklys, kaip sniegas 
baltas, su szilkineis karczeis, 
minksztais ir ilgais, su juodom 
akimi, rodos kibirksztis spra- 

ejo. Buvo tai numylėtas Ire
lino kumeluko del josios

dovanotas, konia duona cuko- 
rium užaugintas, glamonėjosi 
su juom Kaszteloniute kaip su 
kūdikiu ir dabar da nuolatos 
kas valanda su ranka jojo kar- 
czius glosto nes sziandien nt %
vra linksma ir ne szneka in sa- 
vo arkleli, nesznabžda jam m 
ausi, kaip tai seniau būdavo... 
Didele atmaina pastojo mergi
noje, kas ja ja mate pirmu kar
tu, kaip tai pasidabinus dieno
je varduvių sako szoko, tas sze- 
dien josios ne pažinsiu. Ant 
balto veido buvo apsedias nu
liūdimas, akys buvo kaip mig
la apsiaubtos velei pabaliu, lu
peles jau ne teip raudonos.

Kelios nedėlios praėjo no isz 
traukimo tėvo ant vainos ta. 
labai rūpinosi, ar sveikas? ai 
nepažeistas? Naktimis isz mie
gu, paszoka nerimaudama, ba 
nuolatos 
sapnuoju.

Ne tiktai ant veido merginos 
užėjo atmaina, o ir apredalas 
buvo teip puikei suszukuoti 
kaip pirma, ne turėjo ant kak
lo žibaneziu karielu, vietoje 
szviesos szlebes, turėjo ant sa
ves szlebe isz storo 
ceikio, 
plonu ir minksztu, turėjo am 
kojų czebatus isz storos ska
ros. Joje, glostė arkleli, nes jau 
szedien ne mislina kaip seniau 
apie kvietkas, szokius pauksz- 
tukus, tiktai apie vaina, apie 
Valakus, perstatinėjo sau jog 
toje valančioje susirėmė du 
prieszus sau pulkai, jog tėvas 
josios su narsa užpuolineje ant 
nevidonu, ingali ir iszvaiko.

Bet vežimas tame laike už- 
sirito ant kiemo, reikėjo pa
mest visas misles, ba arklei su
silaiko priesz kluoną, o ir ant 
grendimo užsirito: vaikinas 
pradėjo su szake mėtyt pėdus 
ant szalines. Irena stovėdama 
duryse, skaitė pėdus ir užra-

ir visaip apie tęva

vilnonio
vietoje czevery ka icziu

valančioje susirėmė

mano klausymu.
Ne aplenkiu, 
pasakyto del ko susiru 
gerui yra jog pabaigė, 
ba nuo szedien

lai-gi tai

davė kožnam 
atsigert iii valos midaus, apdo-j 
vanojo kožna, padekavojo dar
bininkams už proee, o ant galo 
paprasze, idant visi atsidustu 
prie Dievo už laiminga parke- 
lavima Kasztelono, apskui nu
sidavė pas motina. Kasztelo
niene buvo savo pakajuje, nes 
ne pati, szale josios stovėjo se
nas iAlkola senovės bombardie- 
ras, tas pats, kuris laike užgi
mimo Irenos szaude isz a viriu- 
los, kad apgarsini ateima ant 
svieto narsuno. Teip Kasztc- 
loniene kaipo ir Mikola buvo 
susirūpino. Patemino tai tuo
jaus Irena ir paszauke pribė
gus, bueziuodama josios abidvi 
rankas:

— Alotinele, turėjote aplai- 
kyt ne gera naujiena.

Kaszteloniene dirstelėjo susi 
maiszius ant dukters, o nežino
dama ka atsakyt, pasilenkė 
prie josios kad pabueziuot. Se
nas Mikola net sau nekantrei 

šiepkite

J

i
I

nori ir
pinus,
pjute, ba nuo szedien vieni 
žingsnio ne pavelysiu isz kie
mo iszeitie.

Irena dirstelėjo nusidyvinu- 
ir paklausė:

— Del ko!
Kaszteloniene velei dirstelė

jo ant Mikolo, paskui lare\
— Ba žmones pasakoja, jo

rugiu, 
;iek d stovi ant lauko, kiek da 
ja les būtie. Ant tokio pasikal- 
lejimo susilaukė vakaro, ir 
(aszl ei i oniene pasikėlė 'kai be- 
lama, jog laikas mislyt, apie 
d si Įsi Irena padavė jai ranka 
r abidvi nusidavė iii miegstu- 
>c, kur szalia lovos stovėjo 

klauptuvas, o
ant sienos juodas kryžius 
paveikslu I s z g a n y t o j a 11 s. P r i e s z 
kryžių atsiklaupė abidvi ir at- 
kalbeja vakarines
si žegi io j usios pa ba ž n a i, 
pasilenkus norėjo 
motina, kad atiduot laba nakt 
ba turėjo savo atskira pakajeli. 
K asz tol i oniene peržegnojo ja 
pabueziavo, 
palydėjo.

Isz beg u.s Irena isz miegstu- 
bos motinos, vietojo nusiduot 
in savo šlubele, pamaželi atstu
me st įima geležine ir iszbego 
ant gonku.

— Mykole!— paszauke pa-

cviecziu suvežt4, , kiek

ties juom kabojo 
su

m

atsakyt

— Ne 
usa pesze. 
priesz mane — kalbėjo su pra- 
szimu Irena — pasakykite vis
ką, , 
gai ?

teisybes

jis pažeistas, gal pavojin-

— Kas tokis? — paklausė 
nusidyvijus Kaszteloniene.

— Na kas! tėvas — atsake 
mergina.

— Bet asz apie tęva
r>

tiek
kiek ir tu, jog isz musz-

> O

| szinejo, ne trukus užkrovė, ve- .

slapstosi razbal-

paszam

maldas. Per- 
Irena 

pabueziuot

O o
'tai gal ir teisybe, jog girriosc
! netolimuose 
įlinkai.

—- Razbaininkai! —
ke I remi — gal t>‘,uijv Kal'unko 
atsivilko in iuu.su aplinkines?

Poni Zavistovskiene su gal 
vos linktelėjimu patikrino ir 
atsiduso Irena prisilenkus prie 
josios, pabueziavo ir tarė:

— Nesirūpink,
jevai suvežti, pakelsime tilta Ir 
bromus uždarysime «
gaus pas 
augszti.

—• Kad tai teip butu — isz 
tarė nusiminus Kaszteloniene.

— Teip bus, tikrai nešini-;augo priesz gonkas. 
pasimylėsime

ii- net iki duriu

motinėlė

mus, musu
nešinsi

mu ra i

ir iszbego

( ....- ----- --------  ja
Sau- skaityt pakol gyvas busiu. Ne- 

už kuri prisiuncziu užmo nžilgio atsilyginsiu už viską, 
kęsti. Pas mus blogi laikai ir Vėlinu nuo Dievo jums ilgo gy- 

atlankinetu venimo ir kad “$aulc 
pas musu namelius, tai isztik- tu po visa svietą, 
ruju butu nubodus gyvenimas. 
Vėlinu tamistoms viso gero ir 
kanuogeriausio pasivedimo ju-' — 
su darbuosia.

kad ne “Saule

4 i

szvies-

Chas. Zerovski, Boston, Alass.
Prisiuncziu užmokesti 

numylėta laikraszti 
kuria jau dabar skaitau 25
metus. — ir apvaikszcioju sn-

< 4

v uz
Saule, J f

c

.Juozas Samanas, Chicago —
Prisiuncziu užmokesti už “San vo sidabrini jubeleju. Vėlinu 

ir dekavoju už regularisz-
ka, siuntimą. Man ne vienas tinio jubilejaus, lai jums Die- 
laikrasztis teip nepatinka kaip vas laimina visame ir sulaukti 

Saule” kuria jau skaitau per ilgiausio
25 metus. Linkiu jum gero pa
sisekimo.

le

4 4

J 9

Man ne

TARADAIKA

visai redystei sulaukti deiman- v

amžiaus jusu 
kiam darbe.
visko isz visos szirdie®.

sun-
Vėlinu jums to

Tai tiesiog isz bonkos trauke 
O pusėtinai rūteles riaukė.

Lai jums buna ant sveikatos 
Kaip ant lentynos, 

Tas apszvieczia gėriamsia, 
Moterėlio tamsiausia, 

Kad ir akis turi, 
Tai neinžiuri, 

Tiek mato isz prysžakio 
Kiek ir isz užpakalio, 

Duok Dieve Dvasia Szventa 
Tegul kožna supranta, 

Kad girtavimas, 
Yra blogas daigtas.

* * *
Viena mergina ant kampo sto

vėjo, 
Kita pro szali bego, 

“Kur taip skubiai begi,
Ir guma kramtai rodos kad ėdi 

Duok pakaju, ba ana,

t

J

J

r

-

maželi, — ar esi ?
— Esmių, 

sake senas bambardieras, — 
iszeiilamas isz krūmu alyvų, ka

panaite! —at-

žinau, 
tynos palei Gvazdikus likosi 
sveikas.

Irena atsikvėpė lengviau 
ir nusiszypsojo in motina.

— Sakykite teisybe? — pa
klausė.

—• Nu teisybe tikra pasa
kiau, dievaži!

— Tai ko esi nuliūdus moti- 
t

nele? ko Mikolai turi suraukta 
kakta, ka toki šlepete priesz 
mane, pasakykite, ba asz mis- 
lyezia, jog šlepete kbkia nelai
minga žino apie tęva.

— Kaszteloniene dirstelėjo 
ant Mikolaus, rodos užklauso, 
ka daryt. Ant galo Kasztelo
niene paklauso dukters:

— Ar jau kvieczei visi su
vežti ?

—• Suvežti. — atsake Irena
v

.Į

I

- Czia ne yra szposai, — 
sukalbėsimo litanije ’ tarė Irena, duodama ženklą se

niui, kad prisiartintu prie jos. 
da Dievo ir pikta Dievas'atito-j Asz prisiklausiau ne viena 
liūs- ne mislyk apie Kafunka, 
motinėlė, gerinus apie mane, 
ba esmių labai alkana. ’

Ant tokios sznektos Kaszte- 
lioniene nenorėdama nusiszyp
sojo ir pasikėlė nuo kėdes.

— Liepkite uždarytie abu
du bromus, Alykolo ir sargams 
pasakyt, idant naktį sergėtu 
jausliai, o visus szunis nuo len-

pink,
szczirai,
in Panele Szv. antra in Apvciz-

ringu reikia paleist.

vakare

Tai pasakius iszejo isz stu- 
bos, szaukdama, su savim Ire

nes da mergina susilaikė, o 
kada motina iszejo, prie Myko-
na

lo pasznhbžtlė'jo jam an ausi
4 i I I > t' » \ l/'i'!' '

— Niekados tokios naujie
nos del motinos ne atneszinekit 
asz prižadėjau ,tėvui, jog asz 
saugosiu motina, tai ir mano 
daigias apie viską žinot.

Senis matomai susiergeliavo 
galima ’buvo ant jo suprast, 
jog tie'žodžiai ne petrikrino ji, 
už tai nieko ne atsake.

Tame isz kito pakajaus dao- 
jo balsas:

— Irena!
Apie deszimta vakare 

pribukite in d vara, ir laukite 
mano prie gonku, — tai pasa
kius seniui in ausi szoko in pa- 
kajus pas motina laukianczia 
su pietumis.

PavaJgius Ireną pasakė apie

, tai 
baisus žmogus, jau jis ne pir
ma kart in czionai atsivelka, 
ne viena dvara apiplesze ir su- 

I degino. Reikia viską padaryt, 
kad ta nedorėli nedaleist.

Mykolą pesziojo savo usa.
— Bet ka dabar pradėt pa

klaus c s u s i r u p i n e s.
— Sztai paklausykite, vis

ką jau apmislinau: pirmiausia 
liepsi abudu tiltus pakelt, — 
prdejo Irena — paskui nuo kie 
mo pristatytsito prie maru ko- 
peczias liepsite vaikinams ap- 
siginkluot ir būtie pasirengu
siem. Jonukui ir Valukui, ba 
tai narsiausi vaikinai, pasaky
si, kad ant boksztu tunotu ir 
jaustu, o kada pamatys nevi
doną, tegul mums tuojaus duo-

. ■ . II

Senas Mykolas klausė te-• I
mingai, ir nuolatos su galva lin 
gavo ir atsake:

— Na, tai rots dievaži isz 
paneles puikus vadas, ir su ge
resne galva negu bilo vyras, p 
butu-gi puikus vadas asz ne 
tuszczio szaudžiau dienoja už
gimimo.

------ TOLI AUS BUS-------

karta apie taji Ka tunka

Vioname pleise arti Pittstono 
yra kelios karezemos, 

Kaip visi žino “spykyzems 
vadinamos,

O szirdeles kas ten darosi, 
Kaip vyrai bobas geniojasi, 

Kad pinigu' duotu ant iszgeri- 
mo,

Ar in namus parsineszimo, 
Bobos ne nori duot, 

Vyrai pradeda muszt.
Isz to buna juoku nemažai,

Kaip bobom duoda “sudavai 
Ogi kliksmas,

Nesviotiszkas plūdimas

4 4

d a 'žinia

9

Ir taip darosi konia kas diena, 
Kožna viena.
* * ♦ *

Vyrucziai jaigu pasigerete, 
Tai norints juoku nedarykit^ 

Viename kaimelyja buvau, 
Tai pats viską girdėjau: 

Dvi gūžinės atsibuvinejo, 
Svetimtaucziai daug juoku 

turėjo, 
! Negana, kad stuboja klykavo, 
Tadu ir ant poreziu užsigavo, 

Jau net pradėjo staugt, 
Kaip gyventojai peklos staugt. 
Anglįkai per naktį nemiegojo, 
Ant “Polanderiu” plmlo ir ru- 

gojo,
Isztikruju vyrai, 

Laike szventadienio darote 
r negerai,

Matyt suvis smegenų neturite, 
Jaigu taip gyvuliszkai apsiei-

*
V

* nate.*
Visi sako, kad ten apie Laka-

O’ Neužmirazkite guodotini akai- 
tytojni, «t«ilygint au prenumerata už 
laikraazti “Saule,” kurie apie tai už-

-----i----------!J-_. __» t_S

yanu,
Bobeles davadnos gana' I Ij . . . \ '

4 k "1
Suvis namines negeriu,

• Turiu rcsztyti Antaną,
Ba su« manim negerai, 

Ve kaip žinai...
— Ugi nuo kada, 

Pasidarė toji beda? 
Žinai....

Kaip pas mus buvai, 
Ir Antanas buvo tada

Žinai, ana....
Padlina sake kad su manim 

apsiporuos, 
Nuo Nedėlios tos.

Dabar ne nori ne klausyt, 
Ketina in svietą runyt. 

Kam su visokiai paraliais užsi
dedate, 

Po tam ant keliu beda veržia
te,

Vyrucziai sergekite, 
Nuo tokiu bamlbiliu valkatų 

szalinkites! 
* * •

Ana diena Kingstone buvau, 
Sztai ka nuo tūlos moteres 

girdėjau:
Kurna pas kurna atėjo, 

Už munszaine susibarė ir 
musztis pradėjo, 

Plaukus ir drabužius susidras
kė,

Net katilus kraujais aptcszke. 
Badai ir adjutantus turėjo,

Bet .ant to nežiūrėjo, 
Kun loji muszt y ne traukėsi,

Ir kas kaukesį,, .
Tai to sziadien da nesakysiu,

*

I.
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SAULE
ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. DARBININKISZKOS ' 

___ 1 ArLTTimr'A X

— Tai-gi Panedeli jau tu
rėsim 1 diena Februariaus — "re

t Praeita Seredos ryta mi-1 
iszOna Misikieviczieno

I*

Vasario o lyg sziam laikui zie- Shamokin, kuri lankosi pas su
mos da ne buvo o sniego tiktai vo sesere p. Brukiene ir pas
matėme truputi.

— Pana Helena Anccrevi- 
cziute, dūkto musu konsulmo- 
no Ancerevicziaus, pasekmin
gai iszdave norses egzaminą 
Sate Board. Pana Helena už
baigė mokslą Womens Homeo- 

Hospital

kuria apsirgo uždegimo plau- 
cziu. Nabasznin'kc buvo nasz- 
le, apie 47 metu senumo. Pali
ko 3 dukteres ir 3 sūnūs, tclp- 
gi sekanezias seseres: Mare 
Brukiene Shenadorije, P. Szosz 

Tama’ ves, Te-

ŽINUTES
Mount Carmel, Pa. — Mount 

Carmel Manufacturing Co., 
kuri turi marszkiniu dirbtuves 
ezionais ir Kulpmonte atidarė 
savo dirbtuves kurios nedirbo 
kone meta lako. Apie 300 mer
gintu sugryžo prie darbo ir sa
koma da priims 300, nes turi 
užkalbinimus ant ilgo laiko/

Youngstown, Ohio. — Dau-

i

pathic Hospital Nursing 
School, Philadephijoi.

— Franas Scanzeno 
kviete ant knk&ztynu 
kaimynu Santo Serctti, Jlb E. 
Center uly., o nuda pakauszis 
truputi suszilo pradėjo rėkaut 
rr likos iszmestas laukan bet 
Vėliaus sugryžo atgal ir vietoje 
padėkavot jam už pakvietimu 
tai jam dure su peiliu. — Pap
rasta Italijoniszkas atsimoke- 
jimas.

— Vincas Klimavicze, ku
ris apiplesze Nitchino drapanų 
sztora ant $1,500 doleriu, L___
pastatytas po belą. Savo drau
gus apsaugojo nuo atsakomy
bes, tvirtindamas, buk tai jisai 
apiplesze sztora.

keviezieno isz
rose Sziaudžius isz Mahanojaus ginu kaip 500 žmonių kurie ra
il- viena broli Joną Bukota isz dosi be darbo sugryžo in War- 
Zions Grovo. Laidotuves abi

Pn" bus Shamokose.
savo

A < *

i

>LO 
o

Copr,, 1032, The American Tobacco Co.

J7

ren fabriką kuris priguli pile' 
Republic Steel Corporation.

Philadelphia — Austin kom- 
paniije gavo Jcontrakta statyti t

ę- i
. ’ uriam da- 

artistai nauja dirbtuve už $500,000 del 
toli AVEEU Readin- Dupont kopmpanjjo'S.

ant oro Nedėlioja

ron
b P.

tik ai miesto
' a Ii

ris

K or

1, 
r\ US 

lausvkite nes Rea-’ai:
di go s otis yra labai ai-zki per torius Pinchottas

u i daug ateiviu
koncertus.

I
I

mi in

Collinsvi’e, III. f Stanislovas 
“Saules” skai- 

likos tyto.Tas mirė czia ir likos palai-
1 dotas su bažnytnoms v 

mis.

Žiu ait is, senas

apeigo-

Harrisburg, Pa. — Gubeniu- 
isztyrinejo 

leidineja buk daugeli vaiku yra priima- 
visokius darbus kurie

dirba kone pusdykai. Sako ji
sai, kad vaikai nuo 14 lyg 17 
metu dirba fabrikuose vietoje 
lankytis in mokslaincs.

>

Moundsville, W. Va. — Mu
su miestas yra gana 
kuriame apsigyvenę yra 

zapo bažnyczioje likos suriszti puikus būrelis Lietuviu,
mazgu moterystes Juozas Sliu- 
želis su Julia Demczak. Vesel
ka atsibuvo pas jaunikio tėvus

a

Seredos ryta Szv. Juo

— Pana Petronėlė \raicziu- 
lioniute, duktė Kazimierio A7al- 
cziulionio perėjo pasekmingai 
State Board egzaminą ant vais
tines norses. Pana Petronėlė 
užbaigė mokslą norses Wo
mens Homeopathic ligonbute- 
je Filadelfijoj.

naujausio

— Musu gerai žinomas gra- 
borius Kazimieras Rėklaitis, 
516 W. Spruce ulyczios pirko 
puiku Packard ambulansa ir 
drauge karavona
sistemo ir surengimo, kuris yra 
apszildomas garu jeigu vežasi 
ligoni in ligonbuti, o in kėlės 
minutas gali būti permainytas 
ant karavano. Laike pareika
lavimo vežti ligoni in ligonbuti 
ponas Rėklaitis patarnaus kož- 
nam. Graborius Rėklaitis yra
progreviszkas žmogus ir steng-: la. 
sis patarnauti žmoniems visa
me teisingai, rūpestingai ir pa
rengime laidotuvių kanuoge- 
riausia.

didclis 
gana 
Turi

me Szv. Traices parapija, dvi 
paszelpines draugavęs. Parapi
ja ir draugyste gražiai gyvuo
ja ir jokiu vaidu no nesutikimu 
neturime. Darbai labai blogai j 
eina, kaip ir kitur, sunku koki 
darbeli aplaikyt ir žmonys ken 
czia visame.

1

Apie 
darbininkai 

, San Francisco 
priėmė 10 procentą nukirtima
algų nuo ateinanezio menesio.

Saint Louis, Mo.
3,500 geležinkelio
ant St. Louis

Indianapolis, Ind. — Ant su
važiavimo delegatu U. M. W. 
of A. anglines unijos, likos ap- 

;! svarstyta ka daryti su 200,000 
bedarbeis aniriekaseis. kurieanglekaseis, 
nedirba jau ilga laika ir ne turi 
konia visai jokios
Delegatai yra baisoi nusiminė

paszelpos.

Elizabeth, N. J. — Daugelis padėjimo anglekasiu.
žmonių o ir naszles negali ap- 
laikyti jokiu darbu. Darbai 
menki, kad nekuria uždirba tik 
tai po tris dolerius ant savai
tes ir džiaugėsi isz to. Daugelis 
mirszta ezionais — vyrai ir mo 
teres. Padėjimas isztikruju yra 
labai blogas.

Isz Tamaqua, Pa., Aplinkines
— Jonas ’Sadauskas isz 

Maryd likos apskunstas per sa
vo paczia už sumuszima, 
maitinima ir apleidima vaiku. 
Po perklausymui pas skvajeri

• I

ne
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Faulls, likos pastatytas po be-

Pittston, Pa. f Stanislovas 
Grieszteraitis, 60 metu, 24 Di
vision ui i., mirė vietineja li- 
gonbuteja nuo sužeidimu ko
kius aplaike No. 9 kasyklosia, 
per anglini karuka. Velionis gi
mė Lietuvoja 1871 mete ir per
gyveno mieste 40 metu. Prigu
lėjo prie Szv. Kazimiero para
pijos ir keliu draugyseziu. Pa
liko paczia ir du vaikus, duk
teria S. Laukaitiene ir

Laidotuves atsibuvo 
Seredos ryta 
apeigoms.

ami k us.

Trad.

i

mire

tris

su bažnytinėms

Paskutines Žinutes

11 Mexico City. — Arkivys
kupas Francisko Orozco Jipic- 
nez likos aresztavotas jr už
vežtas su eroplanu i n užrubeži 
badai in Suv. Va|st.

1[ Bloomsburg, Pa. — Baisi 
eksplozije kilo sztore Dr. C. Z. 
Robbins, kuri padare bledes 
ant $100,000 ir iszvare 12 žmo
nis isz savo gyvenimu.

• Krintantis boksztas (lean
ing Tower) likos pastatytas ba
dai 1174 mete.

Ik.

Priežastis, del kyrios rūkau LUCKIES
♦

“Priežastis, del kurios rūkau LUCKIES yra 
ueerzina gerklę.
truktelk skvelelį ir turi LUCKIES.”

ta, kad jie labai Švelnu^ J r
Jūsų Celofaninis pakelio įvyniojimas slebelinas.

*6It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prioš knltejimus—prieš kosulį

Nepcrftampamas Cellophane Uilalko tą "Spraglnlmo

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 modermlkų minučių m genausian Įnuaiilio 
pamkojimai apie Uandunų tampa rytojaus iunos. Programos kukiienc Antradienį Ketvirtadienį n ŠeUedienį takaian

į ir
Tik

-r*

SkonJ Visuomet Šviežiu

f)------------ - ..----T—-------------

Lietuviszki Bonai
j **■ *-----------
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

“V

Pending
IX Travel

— Aleksa Jablonskis isz 
Port Carbon, kuris sugavo va
gi apvogianti pulruimi ir mir
tinai paszove Petra Skrobuli, 
40 metu, kuris vėliaus įnirę li- 
gonbuteja likos paimtas už žu- 
dnsta, bet daktarai dabar isz- 
tyrines ar isztikru'ju Skrobulis 
mirė nuo žaidu'lio ar nuo gerv
ino.

Ka Sako Lehigh Pavie
to Žmogus kaip Dr. 
Whites Lon-ge Hai- 
la Kosulio Gyduo
le Sugražino jam 

Gera Sveikata

Kurt H. Schurig & Co 
50 EfROADWAY 

NEW YORK
—

6 6 6
♦

666 Gyduole ar Tabletai imant in , 
su- • 

teikia visiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.

vidurius ir 666 Mostis isz lauko,
i

uei perszuumo.

Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 
Žinoma.

Bargains
Nedeline Ekskurcija in

Philadelphia $2.25
Isz Shenandoah 25c., virsziaus 

IN TEN IR ATGAL
Nedelioj, JANUARY 31

Czia gera proga atlankyti gimi
nes ar draugus ir pasinaudot isz 
pigios ekskurcijos.

Isz valanda
Shenandoah Centro stacijos 1:50
Mahanoy City .................... 2:36
Tamaqua  .................... 2:0 5

Redding
mes
X.

♦

SAUSIS - 1932 - JANUARY READING GELEŽINKELO
I

I

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priCnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

VTnicbiU. kurio 
t) S'.O C. >“ o linkių.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

H P
1 *

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 I .epo*. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.lrKas.

ft

Skaitykite “Saule”

Reading, Pa. — Daugiau 
kaip 400 darbininku likos pri
imti atgal in Oley geležini fab
riku prigulinti prie Reading 
Iron Co., o 8 fumesai pradėjo 
dirbti
mill pradės dirbti 1 Febr., 
100 darbininkais.

pilna laika Finishing 
su

Kaip Palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbžtus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

Mark

i

PAIN-EXPELLER*
* Įr«<. J. V. Pat. Biure.

naudojam** reguliariai jum* pagelbės palaikyti lanksčiai* pailsu
siu* muskulu*, iėims skaudėjimą ii sustingusių geliamų sąnarių, 
užklrs kelią ankstyviems perAalimnms. .

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
riAlallrvmM.

Kaip tu man taip tau asz” 
su žmogum kuris davė rodą 
naudoti Dr. White’s Lon-go IIai-!a 
gyduole ant kosulio del Mr. Asher W. 
Thomas, gerai žinomam gyventojuj 
isz Egypt, Lehigh pavieto, kuris 
sziaip kalba; “Tula ryta atsikėliau su 
baisiu kosulių ir szalcziu krutineja ir 
vos galėjau kvėpuoti ir tai su skaus
mu. Skaicziau padekavones apie DR. i 
WHITES LONGE HAI-LO kostymo Į 
gyduole, kuri kitados buvo žinoma 1 
kaipo Dr. Whites Plau’cziu Gyduole. 1 
Pirkau bonka ir prądejau naudoji pa
gal prisakyma ir po keliu valandų 
net nusistebėjau kaip mah1 •palėngvi- 
uo. Palengvino mano kosulį krutine
ja ir apie piet buvau kitokia žmogus 
ir kosųlis dingo. Bandžiau visokias 
gyduoles savo gyvenime, bet nema- 
cziaų tokias kaip Dr. Whites Longo 
Ikd-la kosulio gyduoles. Tikiu, jaigu 
isz mano:prioteliu aplaikys kada szal- 
ti, tuojaus pasirūpins bonka Dr. 
Whites Longo Hai-la kosulio gyduo
le ir taip apsisaugos nuo pavojaus.” 
Tiktai-25 ir 75 centai už bonka. Dr. 
Whites Black Crow Cold Pills priesz ' 

į Neuralgija, Szalta Galvoja, Grippa, 
Skatisma kūne ir sanariuosia. Gva- 
rantytos per American Medicine Co. 
|r parduotos aptiekuosia geruosia

<4 buvo 
idant

I
žinoma- - l

ir koHulis dingo.

1 p NAUJI METAI
2 s Fulgencijus
3 N Genovaitės
4 p Tituso
5 u Telesforo
6 s TRYS KARALIAI
7 k Lucijono
8 p Apolinaro
9 s Julijono

"10 NVilijaus
11 p Hyginijaus
12 u Arkaudijaus
13 s Veronikos
14 k Hilaro ir Felikso
15 p Povylas Tyruolis
16 s Marceliaus
17 N Antano Abbas
18 p Priska panos
19 u Marius, Mortos
20 s Fabino Sobas.
21 k Agnieszkos
22 p Vincento, Anast.
23 s Raimundo * 1
24 N Timotiejaus
25 p Atsivertimas Povilo
26 u Polikarpo
27 s Joną Auksaburn.
28 k Valerijaus
29 p Franciszkaus de S.
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Velniszkas
Joszkojo tarnaites

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W.CentreSt; Shenandoah, Pa. 

(Bell Phone, Dial 2-1512)

I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

KAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

r. ■ A —* ....... —>

I

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - ČO 
MAHANOY CITY, PA.

I

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-
••

ir gražiai.
nldinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa

. Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graboriua - _

Laidoja nųn.irelius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

BĮ6 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.

I

tarnavima'tai meldžiu man telo- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512 

■ 111 ... . ■'■«■■■ .... ....... ■-

I

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

SAUGIAUSIA IR GERIAUSIA VIETA 
----------- $-----------

Tankiai žmones pameta pinigus, kada juos laiko namie.
Kartais vyrai juos iszduoda. Kartais vagis juos paima.
Kartais ugnis juos sudega. Banka yra geriausia vieta juos pinigams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

•1




