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BURDINGIERIUS N0REJ0

Isz Amerikos
VAGIMAS MAISTO NE YRA

PRASIŽENGIMU SAKO TOKIU BUDU ATKER- 
PASTORIS.

Pittsburgh, Pa. — Perimtas 
gailesto del tu žmonių, kurie 
vagia maista idant juunalszyti 
bada savo szeimynu,

SZYT GASPADORIUI.
KAD JAM NEDAVE 

SAVO DUKTERĮ.
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULĘ” į 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZ1A!

we

ISZEINA KAS .UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose <8.00 metami 
Kitose Vieszpatystese <4.00 metame

Latakus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreedi

W.' D. BOCZKAŪSKAS - CO.,
MAHANOY AND A 8TR.,t

MAHANOY CITY, PA.
*.

W. D. BOCKKOWMI, Pro. A ■(.r. W. BOCXMOWHII. MiUr.
ft 43 METAS

prasižengimu , D r.

ir buna Buffalo, N. Y. — Bronius Pa- 
szaudomi per policija už taji vula nuo keliolika metu huvo 

Edvardas geru draugu Ludviko Styboro 
Hleakney, prabaszczius Baptis- ir ant galo atėjo pas ji ant
tu liažnyczios, iszreiszke savo burdo. Gyvendamas pas Lud- 
nuomone kad, tie ka vagia mi- vika, burdingieris pradėjo svi- 
lijonus ir atima duona isz tuks- lint prie patogios dukreles sa- 
taneziu žmonių, valdžia tokius vo gaspadoriaus, 
baudžia lengva arba visai pa- aiszkiai apreiszke. kad ja labai 
leidžia ant liuosybes, bet žmo- myli ir geidžia turėti 
gus, kuris vage maista del sa- pazia. 
vo paezios ir vaiku, tai buna 
szaudomas kaipo didžiausias ir pirkinėjo dukreliai visokias 
prasižengėlis.“

o ant galo
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I sau už

Bronius fundino gaspadoriui

’‘fail? ’ dovaneles del noszioji- 
---- mo ant virszaus ir apaezios ku- 

MERGINA JESZKO DARBO no, o gaspadoriui ne in galva 
tvyksztelejo kad Bronius pasi
liktu jo ženteliu, 
kad sau isz galvos
meile del jo dukreles. 

Bronius nulindo ir

KASYKLOSIA.
Ashland, Pa. — Ne tik vyrai 

jeszko darbo prie kasyklų, bet 
ana diena ir 26 metu mergina, 
pasirodžius in vyriszkas dra
panas atėjo prie Primrose ka
syklų, netoli Buck Run, mels
dama boso kad susimvietų ir •P
duotu jai nors koki darba ant 
viražus arba po žeme, nes ji mo 
kayisoki darba, gimė prie ka
syklųJyt žino visus užsemimus. 
Mergina sake kad namie ran
dasi naazle motifia, kėfi broliai 
ir sesutes, kurias tur iszmaityt 
ir butu labai dėkinga už darba.

Bosas labai gailėjosi kad no 
gali jai duoti darba, nes szim- 
tai vyru su szeimynoms laukia 
ant darbo, ir jie butu pirmuti
niais aplaikyti darbus.

sakydamas 
iszmusztu

nutarė 
gaspadoriui už tai iszdirbti 
rai kaili, o 
ji žodžiu “tvoju mac“ 
kiu žodžiu gaspadorius trenkė 
Broniui per snuki, bet Ludvi- 
kas pagavo jo ranka iii burna 
inkasdamas biauriai. Ludviko 
pati turėjo gera pusvalandi 
darbiupatfoT priotolius persky
rė su puodu.

Bronius turėjo už tai užmo
kėti savo gaspadoriui du szim- 
tu doleriu už siržeidima rankos, 
visus kasztus daktarui ir kaso
tus teismo — viso apie 500 do
leriu.

1T0-

ant galo užkabino 
ant to-tvoju mac

VAIKAS 15 METU ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ DEL 

MERGAITES.
Centervlle, Ohio. — Mažėja 

bažnyteleja kaimelyj Stanton, 
tarp kitu gailininku radosi ma
ža deszimts metu mergaite 
Grace Temple, kuri klausė ku
nigo pamokslo apie mirti vai
kiuko, kuris gulėjo grabelyja, 
Edvardukas, Bedrock, dvyli
kos metu vaiko, kuris del mei
les Gracijos atėmė sau gyvastį 
per iszgerima trucyznos.

Ka mokyti Ir tyrinėtojai 
žmogiszko budo pasakys, ka 
Gracija mane apie savo mylc- 
ma kada tas gulėjo grabe...

SAVO

apgarsino,

1,900,000 NAUJU AUTO
MOBILIU. *

Detroit, Mich. — Bankieriai 
R. L. Polk & Co.,
buk praeita 1931 meta visuose 
Suv. Valst. likos padirbta 1,- 
900,000 milijonu visokiu auto
mobiliu. Szimet skaitlis nauju 
automobiliu ketina pcrvirszyt 
du milijonus.

100 SVARU MĖSOS UŽ 
DOLERI.

Pittsburgh, Pa. — Isz prie- 
žasties mesininkiszkos kovos 
terp trijų buczeriu Beech view, 
visi pradėjo kapoti prekes, kad 
viens kita iszstumti isz biznio. 
Vienas isz juju pardavinėjo 
szimta svaru mėsos už viena 
doleri arba po viena 
švara. ,

centą už

Isz Visu Szaliu
■i i ■ ■

JAPONAI INSIGAVO 
IN SHANGHAI

BAISI KELIONE 
VAIKOJ -.i ' " ■<
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VAIKAS UŽKALTAS DEŽE
JA PER TRIS DIENAS, 

KELIAVO PAS SAVO 
MOTINA.
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17 metu

BOMBARDAVO MIESTĄ, 
DAUG UŽMŪSZTA, DAUG 

NAMU SUDEGINTA. 
______t

Shanghai, Kinai. — Japonai 
bombardavo miestą isz oro, 
daug žmonių užmuszta, ugmr 
užemo dali miesto Chapei kur 
sudegė daug namu ir sužeista 
daug žmonių. '

Amerikoniszki kareiviai ap
saugoje dali miesto kur gy^re- 
na Amerikonai.

Nedėliojo buvo kruvina die
na. Muszei ateibuvinejo tankei 
Hongken, kur užmuszta dauge
lis kineziku.

Norints Japonai prižadėjo 
palikti ramybėje Shanghaju, 
bet savo žodžio nedalaike ir 
pradėjo užklupima.

Prezidentas Hooveris palie- 
1 ,(XX) regulariszkam vals- 

400 mariniu kareiviu ir
keliolika kariszku laivu isz- 
plaukti tuojaus in Shanghaju 
apsaugoti Amerikoniszka tur
tą ir 5,000 Amerikoniszku gy
ventoju.

Jeigu greitai neužsibaigs er
gelis terp Japonu-ir'Kibcziku, 
tai vėla kils baisi kare in ku
ria bus.inkivinkliuotos fcuoro- 
pines vieszpatystes ir Amen- 
kas.

Amarillo, Tex. — Be pinigu, 
draugu, darbo ir lindėdamas 
paskui savo motina, 
Leonas Ijam’bart vaikszcziojo
ant ulyczios mieste Arlington, 
Iowa. Apie savo nelaime apsa
kė keliems valkatoms kurie aut 
vaiko susimylėjo ir nutarė ji 
nusiunsti pas motina įpigiu bū
du. Valkatos gavo isz sztorp di 
delia dežia, indejo vaika in vi
dų, užkalė ir užadresavojo pas 
motina ir nuvežė ant ekspreso.

Vaikas radosi
niam vagone nuo 'S u balos ly 
Panedelio, kada ji surado ek 
presinis darbininkas ir 1 įf o
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Ant dideles farmos “Bar Z” Oregano valstijoje, ana diena užsniego daug aviu o locninkas negalėdamas gautis 
prie ju, padare traktori kuris atvožė jiem maista ir avutes likos iszgelbėtos nuo bado ir mirties.

SUŪŽIA LIEPE ISZAISZ- 
KINT TA “BAISU KEIKS
MĄ’ ’ IR PALEIDO KAL

TININKE. » 
Waterbury, Conn, 

rasztis

O-Oii r
<r <• 'tį:

------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: REVOLIUCIJA U.M.W.0FA. 
SEIME; KUMSZCZIOS

DARBE.
Indianapolis, Ind. — Ant an- 

glekasiu seimo kilo neapykan
ta tarp Bolszeviku ir regula- 
riszku unijos virszininku. mil
tinga suardo Bolszevikas John 
H i n d m a rs 11 v ed e j as 
siu isz IIlinojaus, 
tai užklupo ant prezidento Lc- 
wiso už jo apsileidimu.

Delegatas Henry Schuster 
isz Scranton, Pa., gavo per žan
du laike barnio su kitais dele
gatais ir tuojaus kilo tikra Bol 
szevikiszka revoliucija, bet 
greitai apsimalszino ir delega
tai vėla einersi prie darbo.

Hiitdmarsh užmetinėjo Le- 
wisui, buk jisai yra kaltas su
mažėjimui anglekasiu 
nuo 400,000 o dabar nupuolė 
ant 163,000. Delegatai užtvirti
no Lewiso užpraszima ant sn- 
rinkinfo 375 milijonus doleriu 
del bedarbiu anglekasiu.

*

angleka- 
kuris karsz-

revoliucija

nariu

t

saugoti ’žmonių 
laisve ir neliecziamybe, o vie
toj to, patys gatvėse žmones 
musza ir jiems grasina!

ri u pareiga

INSZIURIN0 SAVO PA- 
CZIULES PO TAM JAIS 
MARINO MUNSZAIlįE.
Belmont, Vt. — Policija už

dare kalėjime Howard May
nard ant už^netinejimo Mares
K* -t « •• • •nowles, buk jisai insziurino ♦ 
keliolika moterių ant savo nau- W M H 
dos, girdydavo jais munszaine 
kad greieziau mirtų ir jam gan 
tusi pinigai. Mrs. Knowles pri- ' 
pažino, buk Maynard apdrau
dė gyvastį josios sesers, 
paezia ant tukstanezio doleriu 
po tam taiip nuo -to 
kad in kėlės dienas mirė. Pa- 
nasziai padaro ir 
moterims kurios serga 
jingai ligonbutcja.

o jo

1apsirgo

su kitoms
pavo-

IN VIENA MENESI 48 
SAVŽUDINSTES.

Los Angeles, Calif. — 1«b.._ 
raparta pavietinio Ikoronerlo, 
tai miesto Los Angeles ir ap
linkinėje, menesijo Decemberio 
buvo net 48 savžudinscziu, kas 
yra labai nepaprastu.

Pagal

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ 8 
YPATAS VIENOJ SZEI- 

MYNOJE.
Elma, Kans. — Asztuoni na

rei isz Martino Sitaro szeimy- 
nos likos nužudytais per neži
noma žmogų o du mirtinai su
žeisti.Po tam namas likos pa
degtas. Liepsna patemino bro
lis nužudyto ir su pegelba kai
mynu užgesimu Visi žuvo per 
nudurima »su peįliu.

F

MUNSZAINE PRIGELBEJG 
UŽBAIGTI KOLEGIJES 3 

VAIKAMS.
Mount Holly, N. J. — Naszlc 

su sept yno is vaikais, isz kuriu 
•trys užbaigė kolegijos mokslus, 
o tai vis per pagelba munszai- 
nes, prisipažino prie kaltes už 
laiižyma prohobicijos teisas Ir 
likos nubausta ant 200 doleriu.

Anielo Voicikieno, 52 metu 
Doleware avė., Burlington, li
kos arosztavota jau kelis kar
tus už įa pati prasižengimą be>i 
buvo paleista po užmokėjimui 
bausmes. Motina parake, kad 
vien del to dirbo ir pardavinė
jo munszaine idant vaikams 
duot mokslą, o no del sukrovi-8 K, 
mo pinigu. Slidžia paleido mo
tore namo su prižadėjimu ’kad 
paliaus dirbti munszaine.

NORĖJO IŠTYRINĖTI UŽ- 
GRABINI GYVENIMĄ — 
NORĖJO NUSIŽUDYT. 

Alabama.

Dien- 
raszo“Ęcfpublican“ 

apie dvieju Lietuvaicziu byla 
kuri i n vyko tlel 'žodžio 
že ’ ’, 
del del tokio nekalto pavadini
mo mergina hr moteris turėtu 
insižeisti. Juk rupuže yra toks 

varle,
J

Republican

“rupu-
ir jis negali suprasti, ko

VAIKAS PASZOVE MOTI
NOS PRIELAIDINI KU

RIS RENGĖSI SU JA 
ISZBEGTI.

GeisdamasChicgo. — Geisdamas už
bėgti phbegima savo motinos 

Juozukas An-
pat sutvėrimas, 
žuvis, pauksztis.>

teismo te iso jas 
suprasti, 

žmones tu-

kaip 
ar kas kita 

tai kas ežia tame pavadinime 
blogo?

Amerikos
matyt irgi negalėjo 
kodėl del, Vtipužt'š 
retu niusztis ir eiti net in teis- 

“Ke-
. O isztikro taip atšilt-

man.

ma, kaip apie tai raszo 
leivis“
ko. Vienoj Wa'terburio dirbtu
vėj susimusze Eleonora Moc
kus su Maro Barauskiene, bo
sas iszvaro jas užtai isz darbo, 
ir byla galu gale atsidūrė teh- 

Kai Eleonora Alockus
teisme buvo paklausta, už ka 
ji Barauskiene muszo, Eleono
ra atsake: “She called mo a 
Rupūže.“

Teisėjas pareikalavo iszaisz- 
kint jam, ka tas žodis reiszkia. 
Buvo paszaukti geriausi Lietu
viu ir Anglu kalbu žinovai AVa- 
torburio mieste, ir jie iszaisz- 

“Rupūže means in 
“hop toad”. Teisė

jas prakaipo galva, pagalvojo 
ir sako: “Well,' asz ežia nieko 
bloga nematau ir paleidžiu abi
dvi be bauąiŲes. Man rodos, 
kad už tas pesztynes jums ga- nįn 
na jau ir tos bausmes, kad abi
dvi netekot darbo.”

kino, kad 
American

“She

V •

Man rodos

PALICIJANTAS SUMUSZE 
LIETUVI — LIKOS PRA - 
SZALINTAS NUO DINSTO
Pittsburgh, Pa. — Sausio 7 

d., Lietuviu K., Barszcziui ei
nant in darba apie 6 vai., ryto 
5-ja gatve ji isz užpakalio grie
bė policininkas ir iųsake isz- 
kelti rankas. K. Barsztis atsa-Tuscaloosa, auiuuhul -—

Charles E. Butts, 23 metu, stu- ko, nieko neturis, tuomet po- « Al'S - - i .deiitas isz Alabama Universi
teto, geisdami dažinoti kokis 
yra gyvenimas po mircziai, pri,

■ “ Cl * *1 i L i .

■stuftie ji prie papildinimo savi 
žadins tos, bot užmanymas ne
pasiseko tik mirtinai susižgido.

Priesz nusiszovima paraszc 
gromatelv: “Norėjau labai isz- 
tyrineti kokis yra užgrabinis 
gyvenimas ir negalėdamas il
giau laukti, bandžiau 
sau gyvastį.“1'

atimti

liUninkas pradėjo ji muszti ir 
kraustyti kiszenes, bet nieko 
nerado. Barsztis policininką 
už tai aresztavo. Ta byla buvo 
sziomis dienomis nagrinėjama 
teisme. Teisėjas policininkui 
priteisė, sumo’keti . K. Barsz- 
cziui $175 ir teismo -kasztus, 
taip pat paszalintas isz miesto 
tarnybos.

Stebėtina,
dar yra tokiu policininku, ku

kad Amerikoje

su burdingieriu, 
taczykas, 18 metu, likos užda
rytas kalėjimo už paszovima 
Ignaco Wonsal, 30 metu, kuris 
randasi ligonbutcja su mirti- 
niu žaiduliu szone. Motina taip
gi ir randasi kalėjimo, kuri su
deda visa kalte'ant savo vyro, 
kuris badai prikalbino vaika 
ant Ųiiszovimo burdingioriaus 
už ka jam tėvas prižadėjo duot 
szimtįi doleriu.

Simus ajszklno policijai, buk 
nuo seniai užtemino kaip jo I W k
motina suąineszinejo su bur- 
dingieriuin ir nutarė iszbegt 
ant farmos, o kad motinai už
bėgti, nutarė porszaut burdin- 
gieri. In kolos sanvaites po tam 
tėvai ipersipkyre;tevas pasiėmė 
su savim Juozą, o motina jau
nesni vaika Mikuti.

Pet-

NEPAPRASTA VIETA PAS
LĖPIMO PINIGU.

New Haven, Conn. — 
rūkas See|ds atejas in mokslai- 
no nepaprastai pradėjo sau 
kasyti paežius. Daraktorka už
temino Petruką kasanti pe- 
czįus ir ant galo negalėdama ' ■ 11' ft)
to nifkensti paszauke, mokslai- 

norso idant isztyrinetu
priežaste tokio niežimo pecziu. 
Norso nurodo Petruką ir vos 
neapalpo isz nusistebėjimo, 
kada pamate prišokta pundeli 
ant Petruko pecziu kuriame ra
dosi 1,100 doleriu bumaszkuo- 

. išia.
Petrukas apsako daraktoVkai 

del ko nesziojo pinigus aūt pe
cziu. Tėvai būdami, baimėje 
kad bankas nosubankrutytu ir
bijodami pinigus laikyti na
mie, inldejo in krepsziuka :r 

vaikui ant pecziu.
I; - -

prį riszio
Daraktorka patarė pinigus in
deli in banka ka ir padare t
vai.

W‘
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Žmonys tankiai 
saveskriaudžia patys

skriaudžia kitus.
*

nusi-
kurie

Tas, kuris szalinasi nuo 
ledo niekad nepaslysta — sza- 
1 inkis nuo pirklybiu tai nepa- 
pulsi in 'beda.

ekspresi-
<r

S- 
likos

atiduotas in rankas geležkelio 
policijantu kurie ji uždare kale 
j i me.

Darbininkas turėjo prijauti
mu kad dežeja kas tokis ran
dasi ir neturėjo ramumo. Pri
ėjus prie .dozes ir gerai pakra
to, kad sztai isz dėžės davėsi 
girdėt silpnaas balsas: 
Dievo,
nais ir duok man gert ir 
gyt ba mirsztti isz bado.

4 4

iszleisk mane isz czio- 
val-

Del

Darbininkas pasiszauke in 
page! ba kUl i s vyrus, ba ‘ t i kejo-
si, kad dežeja
Ixaisus banditas, 
apipleszti ekspresą;
dože isz kurios isztrauke pus- <
gyvi vaika.

Policija susinesze su motina 
vaiko ir kaiip rodos nusiuns ji 
namo.

kokis
mane

po 
kui,

randasi
kuris

atplesze

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

fabriku, 
kelis

Excelsior, Pa. — Kontrakto, 
riai pradėjo kasti stripinsus 
Northumberland Coal Co., arti 
Hanry Clay kasyklų, kur ran
dasi daugybe anglių.

Youngstown, Ohio. — Dau
giau kaip 400 darbininkai su- 
gryžo prie darbo in Warren 
Tool and Forge Co.,
kuris buvo sustojas per 
menesi'iis.

Centralia, Pa. — Trys kasy> 
klos Locust Run, Continental D
ir Centralia likos uždarytos 
1 Februariaus ir keliolika 
szimtii žmonių vela pasiliko be 
darbo. Centralia kasyklos bu
vo sustoja konia metas laiko ir 
dirbo tik kales savaites.

.........................................1,1 1 i ■ ■■ . .......

Iszmintingi Žodeliai
Tasai, kuris geidžia

t
vii-#

ties, yra vargi ilgiausiai žmo
gum.

*

į. r * f

tas buyo .nužemintas
Sonoyiszkuosia laikuosia 

4, katras 
mokėjo skaityt ir raszyt, bet 
sziadien tas yra nužemintas 
katras nemoka skaityt ne ra- 
szyt.

• Szirdis to 
czysta kurio liežuvis yra 
szvarus.

.Geram arkliui 
balno— geram darbininkui no 
sunku gauti darba.

negali būti 
ne-

nestoka

4 ANGLEKASIAI UZMUSZ- 
TI, 16 SUŽEISTI.

Cardiff, Anglija, 
anglekasiai likosi nžmuszti o
szesziolika sužeisti baisioja eks 
plozijoj kuri kilo kasyklosia 
Rhonda.

Keturi

MUZULM0NAI SUDEGINO 
. DAUG INDUSU.

Delhi, Indija. — Daugelis In- 
dusu likos sudegintais, kada. 
Musulmonai sukilo Kashmiro 
tautiszkoja kovoja vieni priesz 
kitus. Maldnamiai likos api- 
pleszti, valdiszki namai su* 
griauti ir daug bledes padary
ta. Daugiau kaip 20,000 Musul
monu sukilo.

BAISUS DARBAS 
KAIMOCZIO.

Vilnius. — Kaime Zaremb- 
ianiuosia sudegė grinezia iv 
tvartas su gyvuliais del gaspa* 
dorinus (juzdinevieziui. Gaspru 
dorins turėjo grinezioj paslėp
ta 15,000 zlotu ir negalėdamas 
ju iszgelbeti, staigai .neteko 
proto, pagriebė szakes su ku
rioms perdu re paezia ir. duktė- 
ria po tam pats mėtėsi ant sza- 
kiu. Mirtinai sužeistus nuveža 
in ligonbuti.

■ , 1 .. ----------------

PATI SAVE GYVA
‘ ‘ ’sudegino.

Vilnius, Lenk. — Anglinojj, 
kur degino migli, Žiržyncuosi.i 
pati Ona, darbininko Milauš- 
ko, kuri sirgo ant silpno proto, 
staigai netekus pajėgu sukrito 
ant blekiu, kurios uždenginejo 
duobe kur dege anglys ir sude
gė ant smort. Nelaime atsitiko 
kada vvro ne buvo namie. 
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Kas Girdei
nuo
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I Tirinės Padėjimą 

Honolulu jė
i

Mirszta žmonys nuo mun- 
szaines kaip muses. Didesnino- 
sia miestuosia, kur neturi isz 
ko ja vaiyti, daro isz visko kas 
tik papuola todėl daugelis 
žmonių mirszta. AplinKinosia 
kur galima aplaikyti lengviau 
rugiu ir kitokiu grudu, tai na 
mine iszvaro geriau ir nėra to
kia Medinga.

I

Geriausia priesz iszgorima 
keliolika stikleliu munszaines, 
nusipirkti pundeli alaveliu, o 
jaigu staigai apjaktum, tai tuoi 
jaus galėtum pradėti bizni ant 
kokio kampo ulyczios.

I

* X - X
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Menelikas «
» l, . : 1 . ... 1 . 'i 'C. ' A
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Tikras Atsitikimas Ant Rusisz-
ko O^ežinkelio.
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Kas po tam basidaro tai ho

^t| k a ta m gotėži nlįcelis ne eina ir 
matau tanisu visur...

Pasiėmiau su ranku ant gal-
* ‘ i I b ... . f * i I . J # t * . *

‘ii *1111 «IIIIIMW>m

f 1 , '

ft

S RF'

■i.

' 'll 
■ 
II

M* i;i i ii
f > S

u

l^abudau» kUviiRiiid'j’UV*I ■ . . 1 • 1 I

vor szlitpe, pridėjau ranka. . ■ i « 1 . . < ' •
plaka, nes ir szln-1

■n!

I
<1

— (piležinkeliai, goleŽiiikf!- ant šžirilis 7 
liai! — szain’ko žmonys ir isz' to pę! Tuojaus supratau, ka man 

sūri- tain MoneHk užniusze!
/Padariau dideli gyvuli, duris

A ■ ■ 4- t .

i ne
j maeziau ir inejo geležinkelio

nevertas — Užmuszd mane! užmu-
1 2 j G23 41 t? ; * S , . 1 y įįi r

_,_ L... — pradėjau verkti! > 
sybo jog sų Žydiszku furman- — Kas tave užmusze? tu 
ku važiuoasi palengva, nes už smirdoliau! paszauko ant ma-

tas^ gous

Į

yra labai užganadyti! —
ko peisuotas Žydas po užiūoku
jimui bausmes kontroleriui už- atsid'are l<a asz priesz taūi 
važiavo vagone be bilieto. - |

1 — O asz jum x pasakysiu, sargas pąs mane, 
kad tam viskas yrą

važiavo vagone bo bilieto
I

\ < •.. j * ’ 2 x ir.. - *' n ’

Zydiszkos furmankos! — Tol1- szoF........... I

lai saugoi, be jokiu kundu’kto- nes

4

Kelkis «grei- 
‘riu ir kontroleriu; Žydas, turi czinu ba asz tave tuo prikelsiu 
laiko ant apmislinimo savo in- ir eiki pas poną kamisonu. 
toreso ir ne bėga ant sulaiužy-
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ATLIKO ILGA KELIONE SU LUOTELIA.
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Seth W. Richardson, valdisz-
Žmogus, kuri nuolatos turi ^ag prokuratorius, likos nusiu-

linksma būda, tolinus nueina gtas ;n Honolulu isztyrinėti te-
ne kaip tas, ka turi užsiniau- najtini padėjimą ir ar yra pil-
kusi veidą kaip graborius laike jomos Amerikoniszkos tiesos,

• laidotuvių. Tokis žmogus turi 
mažai prieteliu, ba nuo jo visi 
szalinasi.

Geriausia būti linksmu, ba 
tokis žmogus pritraukia prie 
saves žmonis, tai geresni pasi-> 
sekimą turi visame.

Visur rugoimai, kad moteres 
yra piktos o vyrai girti, bet tan

■■ «i >■

Dėkingas Phiku

I i_ ____ n

D1iiLw1aI«UU y.1*
os Agentas Apsako
Ka Dr. Whites Lon- 
ge Hai-la Kostimoi 
Gyduole Padare Jam

i 4 *

Kada Buvo Iszvaža-

l

S 
i

— Kaip as galu paskialt,
• «. ? 'i 1 .3 IL “ , 1 ' j I

Miss Randi Lerohl, 48 met j isz Superior, Wise* ana die-

kaipo apie nužudinima tenaiti-j 
nio gyvento jaus per tris Ame
rikonus.

j

kad kraujas isz manės pilasi!
— ’ O tti kvaili! tai nė krail-

■--- "(l***-•£* i—— — - u " - j . "'j’ - y
rai ant penkesdeszimts procen- laiscziau kaip žiedeli, u j kad

raszo lakrasz-1 lis. Paskudnik jam mislina kad 
— nes tam geležinkelis asz žiedelis o jis agradnykas. 

■ te. .n/l <i o o o rz A». i it lizl Ii. 1 V /i cjcilrtilii mm nl.llzzi 1 1 Iz

mo sau kaklo.
— Puikus man pai’bdkas!

k ' • ♦ ( i | J'1 ’f f 11 H (

Kaii) Žydelis padarys kum go- jas tai vanduo su kuriuom tavo
. k. % ■ ? I • . <t " -I

S ' > ’ . , » , 1 '

O tu kvaili! tai nė k ra n

to ir suims jam, tai skundžia jam ant nosių butu toks Žiede 
už vagyste, ir ____ ______
czuosia ' 1
kaip suranda pasažėriu be bi t Ne sakiau jam nieko tik ėjau 
lietu tai jafn liepc mokėti szim- pas poną kamisorium. Ten pa-

pa-*

vd Isz Namu.
rn it"

Agentai turi sunku gyenima
nasziai kai)) laivoriai, kurie yra atsi
tolinta nuo namų jie žino kaip būti 
dėkingais ant tuju kurie jiems m i-

agentas, gyvenantis
Philadel- ,

gelsti laike pareikalavimo, todėl Mr.
John Reynolds, 
ant 40-tos ir Merion uli., 
phla szitaip raszo: “Teisingai tikiu 
kad Dr. Whites Lon-ge Hai-la gyduo- 

' le nUo kostymo, tai butau gulėjas lo- 
voja Pocone, Stroudsburge. Turėjau 
baisu szalti kada keliavau per Po- 
conoė o kada pradėjau rugoti, klar-

napasekmingai atplaukė in New Orleans, La., su maža valtele ka hoteiini* man darodino pirkti bon-
isz Cairo, Ill. Toji motore tai padare del sveikatos nes dakta- Į<a DR. whites lon-GĘ haį-la

- • . ' u 1 VndvmA <7vdiiAln Vnri nirmu hnvn

rai jai davė rodą kad rastųsi,daug ant vandenio.
—|--------

Amerikoniszko J

kostymo gyduole, kuri pirma buvo 
žinoma kaip Dr. Whites Lung Hcal- 

“ er. Greitai man pagalbejo ir galėjau
atsikelt ir važiuoti namo in Philadel
phia. Kosulys buvo baisus, krutinęI Jeigu kas nori dažinot ar Jo

; misluke ji myli, tai tegul atcl- man skaudėjo ir vos galėjau kvėpuot.
> I, » « t _____ fLietuvio Pilozooijc nu kelis kai-tu Ireezia valanda Dr- Wh,tes Lon-ge Hai-la palcngvi- 1U1VLU ▼ MV A ..... no skausmą krutineja ir tikiu kad tai

Daugelis jamerikoniszku rl-jMai’k! Du
czmonu važiuoja in Jeropa ant

j isz ryto, O persitikrins. Sziur goriausia gyduole kokia mano
ar iris kartus gali mynM naudojo. Kada esmių ant tru- 

I / . ,v . , \ kio drba hotelyja ir dagirdžiu savo
apgaut savo misis, bet daugiau

gudtaims, o jeropiecziai aiva- tai noseri. Norints ir bobos ne-patariu pirkt bonka Dr. Whites Lon-
• • •! . 11 |K<1 Hui-ill. zSinttU knu i«n jęvi iauo»a gy-

sziojc 11KUS plaukus bet tui i “uok todo, ,R rl.komcnllavoju... k™.

»zei-
1 r v i e • t • •

” ~~ ** * * , "♦ -T m , . •,

ta už szimta ir padaro givalt!. maeziau Mordka.,
— Ny, asz su savo draugu

Mordka Kugclu, viena karta1paszaukiau greitai, 
reikalavom važiuot ant licita-
ci’jos o no tuTejorti smulkiu pi- Mofdka in manė ir pakrato su 
nigu. Ant tfecziu skąmbejimu akim>

• ,g — ;
V-# • <-? . ""

niekas mūs negirdejo. Mordka kai! — paszaul’c kamisorius.
jog'.nuszina jnt'prisidmrin po. ilor<lka in; lrtk’!,ln

buk ji da sveika, vyras gerai 
uždirba ir nereikalauja jokio 
apdraudimo.

Agentas tuom visai 
mine. Už keliu dienu vela atėjo

—Mordke bist du auch hier
0

žiuoje in Jamerika jeszkoti do-
įienusi- - Balto smigi! — szauke ierju. Funi ar ne? protą.

❖
> lift vn V ^11 Uv V ftftill i ,

u;<d aiJUnVn 1-n/i mntnm r>ib I pas ta žmogeli bet tuom kart i . . . • I .kiai atsitinka, kad motciepik-j i i. mes insžokom m vagona, jo
ta ir vyras piktas ir motore 8111 5 y10 Gna* skalbiama clek- . .
girta ir vyras girtas. Priežastis . ikinia maszina, sakydama.*,, 
tn vra. kad konia kožnam namo I «i°K maszina jai piisiduotu po

8 Ne kalbėt czion Žydisz-

J

to yra, kad konia kožnam namo 
randasi samagonka, visi turi 
užtektinai ka gerti, tiktai što
kas proto.

Žmonys tankiai rūgo ja ir dū
sauja ant “senoviszku laiku”, 
bet katras isz ju norėtu su-

kio drba hotelyja ir dagirdžiu 
draugu agenta kostent, tuojaus jam

! ge Hai-la. Žinau kad tai geriausia gy- 

tuoja 25 ir 75c bonka. Dr. Whites 
Black Crow Cold Pills yra labai ge
ros del szalczio galvoja, Neuralgijos, 
Grippo ir skausmo sanaftuosia.

kuosia ir geruosia sztoruosia. (Ad.5)

❖ ❖

r Ar Žinote kad szitas metas Grippo ir skanumo
VyrUCŽci vril tai <4lip vr^ tai Gavurntytos ir pardavinėjamos aptie-

Tas lepsze Adomas ir'reikėtų kad vyrai orderiuotu 
» merginos už juos

dali obuolio kuri mokėtu? Girdėjau kad mergos 
moka už meridž laisnus, sako

Go to it Džei-

Visiems trubeliams, kokius
lip yr”4 tpanesza ženoti vyrai, lai kalta

Jėva. 1 
prie to prigulėjo, ba kam ji- drmksus o 
sai suvalgė < 
•Jcva jam davė? Argi negalėjo,

• • a Į
nuskint sau figa, 
daug gardesne? Tegul 
payma su lokiu protu.

*
* * *

Viena rozu mano kuinas Bal
trus Gysla baisei apsirgo. Nu-

I ėjo pas da'ktara ant rodos. Dak 
taras, kaip daktaras, pabalado-

|
Perprasziau ji labai žemai, 

ka smirdėjo, o Asz iūsmukaii po nes asž pamslinau jog lai 
b

— Ka jus ponai ant to pa
sakysit? As su Mordke ture- 

Ant Vienam stacijų pasidarė joni užmokėt po szcszis rublius 
rinkamas: Menelik! ir penkes deszimts kapeikų!

Nedovanojo no skaliko.
Nu, kas buvo su Mordke, tai

vieta ------ 1 ’

ne-smėrt jos vyro, nes tokiu budu 
galėtu užsidirbti sau ant mais
to skalbdama drapanas del ki
tu po mireziai savo vyro. Mo
tore tuom giliai užsimanste ir 
suprato gana gerai žodžius 
agento.

Kaip vėliaus 
motore korszino .»•?>«*, 
kad maszina nepirks, jaigu jis 
savo gyvasties neapdraus. — 
Badai vyras iiorii>gai 
ant to.

I f ’ " ■ ♦ . «f • ’

suolu ant kuriam sėdėjo ketu- prietelus Zydclu. 
ris moteriszkam Žydelkos 
dideliam spadniezum.

s U i

uuškint sau figa kuri buvo' bžeikis J)žinis.
vclnei ki,”

4 i 

jeigu tau pasiseks.

geraisenoviszku laiku 
norėtu

gryžt atgal prie tu laiku, kada 
nebuvo telefonu, elektriko, 
automobiliu ir kitokiu nauju 
iszradimu o ka ežia kalbėt 
apie radio, fonografas ir cro
plands T

Konia kožnam szimtmetyja 
atsirado žmonys kurie bubnin 
svietui ant sugryžimo prie 
noviszku laiku”, 
isz tu apasztalu nenorėtu gy- ilginus gyventi, kad nieko dau- 
vent be tu naujausiu iszradimu ’ ginu priesz mus nesiranda kaip 

kapas. Kaipgi galime suprasti 
buami jaunais,

ŽMogiszka laime taip menka 1 Kąsnis gyvenimas tuom meile.: 
ir nykstanti kaip rytmetine ra- j 
sa arba kaip vilnis mariu kuri. 
plaukia patol, kol nesusitinka 
kietos kliūties in kuria užsiga-

ir smagumu.

t ai

elektriko

I

PADEKAVONE.

girdėjau, 
savo vvrui

sutiko

agriose
Menelik!

— Vus ist a
klausiu viėnosm moteres, ba no da arsziau kaip su manim: pa

sislėpė jam ant stogo priesz
— Mcnelika nes jam durnas buvo

das ist a konti’oler, paskudnik! ka neatsi^ule ant (am stogo!
suriko dieneli*

t

Menelik

❖

Tieji, žmonis ka

❖

uz daug
džiaugėsi Petnyczioje, tai Ne-

i.! * Ii h ■ , ik1|i u * .

žinojau kas tai yra.
— Gilt! —atsake man

!•sislepe jam ant stogo priesz nelaime — Į 
l£i žmonis*teip sako — bet tai yra 

lengvatikysta. O bet teip nėra, ’

dėliojo patiks juos

Ivrė!’ -

Juozas Juszkauckas, Phila
delphia. — Pri'riuucziu jums 3 
dolerius už atnaujinima laik- 
raszczio “Saulei.” Szirdingai 
tariu tamistoms aeziu už n'esu- 
larkyma tokio gražaus ir nau- 

• 1 dingo laikraszezio. Isztikro, 
į “Saule” szvieczia musu name- 
lije lyg toji dangiszka saulute 

j ir linksmina kc/žna kuris pa- 
1 ima jaja skaityti. Isz szirdies 

troksztu jums kanuogeriausiu 
pasisekimu ir linkiu jums kad

jo ii iszbaladojo, sak) damas, ( ncs apįe įaį gerai persitikrino . 
kad Gysla labąį sergą. Tik Vjc; ' *
nas spasabas ji gali jszgelbet 
nuo smerties o tai ožkos pienas

tai’ ne AMsinczikkas.
Nu vanduo man pradėjo bėgt kas kluht jhfti pamatė 7fnf što- 

po pecias isz tam baimes. Asz go. 
mislinau kad tai Abisinczikas

, I

kad Gysla labąjį.sergip,Tik mano trendas. Kada asz pas ji • 
buvau praeita. Potnyczia, tai 
jisai buvo labai linksmas, gie-1

sake mums visokius , Lietuvys kuris savo

tauta ir kalba brangina, skai
tytu laikraszti * ‘ Saule. ”

Jaunysteja mes likime, kad 
iii metus,

o
so'suaugę

bet ne vienas mums nubos ir neturėsimo ko i 
try-

< <

r->.

I to
ilginus

gyvenimas
Kk ponas konrtoler 

klausė
no

kad kuom il
s

ius ir smagesnis ir noras gyve
nimo kas kart daugiau yra pa
geidaujamas, jog kuom dau
giau artinamės prie pabaigos,

ir norėjau ji pamatyt, nes tai nianes reikalauja? — 
p !• 1 • V »•"* •* 1*111 4 • ir.L t

vadinosi, ka tam Žydėtus b’ai- s
’ šiai muczino.

Gulu asž’tykiai ir mislinu ka t rolė r.
tam Mordke veike o vis žiurau 
per spadnyežius ka bus tolinti.

buvo didesnis žvėris ii’Jik tuip Mordke.
— Ka tu’ten veiki? •
— Važiuoju sau, pOnas kon-

Lipk žemini
Man ir czion gerai! -at-to

Žiurau... Menolikas, o nore- sake Mord'kO o drebėjo kaip 
jau, pasakyt tam paskudnik tam kOszeliiias. 1

i

kontrolerio, eina gličias nuo
» A j J •

— Lipk žemyti tuojaus! —

vus pabyra iii milijonus laszc- (tuom daugiau rūpinamės pra-
liu. Bet nelaime taip didele szabnt ta, nuo ko negalima ap-

8 išaugo t ?
Jaunuomeneja 

ant nieko, niekiausia savo pa
jėgas ir sveikata; pasemia pra
dedame juos ozedyt, apsavrsti- 
net ka turime valgyt, jeszkoin 
rodos specialistu idant butu- 

-niem sveiki, gyvent ilgai ir pa
siekt savo gyvenimo tikslo.

Jau nekarta davėsi girdot 
kaip jauna mergaite iszsitare: 
“Kas man apeina kaip asz isz- 
rodysiu kaip turėsiu penkesde- 
szimts metu, tada jau busiu 

nu dienu. Bet žmogus, budu- Henair pasirengusi mirt!” Bet

kaip banga, kuri viską naikina 
kaip rudis kuri palengvėlė 
graužia apsėsta geleži. Tik nu
siminusi nelaime gal sunaikint, 

gy* O*7
A j . | * e < ( e

bet tas, kuris vylysi, kuris 
vena ne del saves, vien del mi
nios, tai nelaimingumas 
laimingu ir drūtu.

daro

Kožnas žmogus geidžia kad 
po jo mireziai pati ir vaikai tu
rėtu sziokia tokia parama, kad 
fnotere nebūtu kitiems neval- 
ninke, o vaikai dirbtu isz jau-

nežiūrėsimo

sveiku /privalo mergaite susilaukus ketu-mas gyvu ir
apie tai gerai apmaustyti, kad 
po jo mireziai vaikai ir pati ne 
turėtu vargo.

Kožnas privalo prigulėti inKožnas privalo prigulėti in 
kokia gera draugystes ar -in- 
sziurenc kompanija, kuri po 
smert apie tai rūpinasi. Ra- 

4. » . 4 i

szant apie tai, prisimena man 
tūlas atsitikimas kuris nese- 

, < 1« i1 * • t > ..

niai atsitiko Nanticoke, Pa. Tū
las insziuranc agentas ateida
vo tankiai pas viena žmogeli 
prikalbinėdamas ji kad ap
draustu savo gyvašti ant keliu 
tukstaneziu doleriu, kad moto
re turėtu isz ko gyvent po jo 
mireziai,' bet motore tankiai ji 
nuo to atkalbėdavo, sakydama,

reszdeszimts metu, 
jeszkoti .būda idant pasidabyt 
geriau,
pilvo, dažyt žilus plaukus, isz- 
bružyt fiauksžles nuo veido, 
neszioti szilkines paneziakas ir

pradeda

sumažini taukus ant

redyti’s kaip Aiergaite.
Jaigu iradgus turėtu protą 

jaunystoja kaip užlHikyt svei
kata ir prailgint gyvenimą,
tai nereikėtų bijoti prisiarti- 
nanezios senatvės. Bet vis bu
na prieszingdi.

5" ...... - ..................... 111
* u , « . *

Tas, kuris apjuodina ki-
tufc, nebūna pats baltu.

Tegul kiti gerkliuoja ir 
roke, o tu tylėk ir klausyk,

1

suolui1 ir praszo 'Mietus nuo szauke vela Menelikas.
pasazieriu..

Ateina pas tam keturis
dėlkas ir prasžo biliptu, ta pa- 
nimos pasijudino sz vietos ir 
pradarė dulkis, nuo ilgu spad-

1 I'« ■ ' f - 't l

nyežiu, dūlins inlipo man in uo
si kad asz padariau kiėh!

— Kas ėzioii cziaud'o? -—už- ’ *1.1
klauso panas kontroleris. * I j) *♦

— Tai asz ponas kontrolei’!
.— atsakė saldžiai kaip*cukriu's 
viena isz tam4 moterių. '' '

— Jam turi-baisu szalti,!— 
kalbėjo antra. ,j " , .

— Kad asz girdęjau 'baisa 
isz kitur! ■— szauke Menelikas.

— Ponuas kontroleris jam 
tnereikaląuja užmirszt kad niesr 
esam labai delikatnos moterys, 
— pradėjo szaukti'visos.

— Tai nieko, praszau atsi-
L * , Jį • •,

*** ’ u* I

Tėgnr polius kontroleris 
Žy<- nešl'bij^o- asz :

reikalauju biszki šviežio oro!
— Parodyk bli'eta!
— Nū kam. tani biletas?

Asz neVažiiojū vagone?
— Kaip jam tai1 pasakė, 

maszina susėtojo sau ant Staci
jos pasidarė ^yvalt-kontrolerls 
naczelnykas ir konduktorei 
^padare medžiokle kaip ant ko- 
ikin pasiutęs sžūni: Mordka no- 
'rejo bėgti nes' jam nuoic nuo

i

kelt nuo sėdynių.
Visos moterys pradėjo rėkti, 

ir, antkontroleris su joms ’
j .. .. « ><w. * . * . *<”.•' >'■**> * I J f ««<•»» I

mano nelaimes, pakilo.
— Na, mano mielas pįpksz 

teli! — paszauko jam salžcliai 
in mano kad jam in pekla nu-
lektiu su tam saldumu — paro
dyk bilietą.

I — Asz pasidariau tikus, 
kaip tam’ka-iie gali kalbėt, pa
krutinau biszki akimis, pasįda- 
re man szalta, tai po tam kar- 
szta pasakiu kad bilieto notu- 
liu ir pasilikau negyvu!

* I

ii

i

ir tai turi tiesiog žinst isz pa-' 
po, ba kitaip nepagelbės nieko.1 
Gysla daug
jo ant ožkos ir vietoje ožkos... 
pirko oži. — Ant pabaigoš jei
gu jums kas brokuoju prie szi- 

tai palys galite

ten nepasipažino-

tos istorijos, f 
daszvilpt. —- Baltrui nieko ne
pagelbėjo.

* * *
Kaip tik pradedi kie'k mislyt

*

visokiusi dojo ir
į džokus.
jisai už daug linksmas ir Ne
dėliojo turės nuliūdima. Jiėai 
nieko, ant to neatsake, tik pra
dėjo juoktis. Bet asz buvau- . r
rajt. Kada atėjau pas ji Nedė
liojo, tai jisai gulėjo lovoje su 

man,

Asz jam šakiau, kad'

NAUJAUSIAS BUDAS
DIRBIMO PAPEROSU.

apdaužytu toriu. Sake 
kad kaziriavo Subatoje h- ate-

Pasak padarytu tyrimu, visame 
pasaulyja pas žmones auga palinki
mas rūkyti daugiau cigaretus. Euro-

, nors ci
garetu suvartojimas Suv. Valstijose 

1 virsziją dauguma Europos szaliu. 
Isz tė pasirodo mieli frendai, O Manoma, kad tik Anglijoj pef capi-

1 4 Jh i h a « ♦ Ml • i m • k «

jo namo vėlai. J ada jojo, boba pOj tas palinkimas pastebiamas In-
apie save, tai žmonis tave va- isz^nu<j0 jį gu <j<oczehi, i)(į< ir t>inn* ncK“ Suy. Valstijose,

1

nenupulšu! Asz dina mandraliuniu. O kaip mis-
1 ♦ i T • t ,» • • *

^padare medžiokle kaip ant ko- 
1/ >•' I ‘ * A'1 1 •' -W /T IV * U

’rojo bėgti ūės’ jam puolė 
virszaus ant žemes iszsiSuko dū 
dantis užmųsze kele,

— Ai” tū gali būt tokis raž » t ■ j • ° L’ w * t*1

sulaužo
Ui' i.nėši1 ii ^airįa aki...

bajus aėt gclfenk'elioT'trj' vai!
Nuo to laiko as ir tam Mord

ke Vis keliaunūrii be bifeto ip- 
:gau'dinejam kunduktoriiis, kon 
troleru's iT visus haczclnykus, 
be mes ne galim trobyt pinigus. 
Da tokis Žydelis neatsirado 

i kuris savo pinigus juž dyka da
vinėtu a gĮabs gut kelionę! 

■ M I -I     —W Į- ■ ■ ■     ■ 1 ■ hi4  
KVITU KNYGELE Draugystėms,

lini apie ka kita, tai vis inpul- 
si in triubeli su savo boba arba 
vyru svetimos bobos. Ir teip „ r i 1
negerai ir kitaip da arsziau.

* * *.
Naujausios mados bobų link

smumas ir užsiėmimas, tai vy
ras ir szuo. Ba prie beibukiu, 
tai už daug džiabo.* * *

mislinu, kad daugelis 
vyru, eitu paskui boba in pekla 
ne kaip in darba. Ar ne esmių 

■rail? * * *
Laimingiąuse idicna kada ei- 

Kaip eini 
1 žmogau in bažnyczia su savo

As

ni prie altoriaus.

\ mylema, tai darai ♦ visokius 
planus, o kaip apsiženiji ir no- 

I ri tuos planus užvesti, lai per- 
sitikrinsi, kad turėjai big mls- 

' tejk.

perspejimns iszsipijde.

ypatingai ženoeziai, kad Pet
nyczioje už daug uėsidžįaug-

virsziją dauguma Europos szaliu.

’ ■ 1

/dėl išžmokejjtao * pinigu Hogoniams.
4 . Pr®k® • • 25c.

rtVITlf KNYGELĖ Draugystėms;
Preke ,25c. ’

’.J
*del Kasioriaus,<nog sudėtu pinigu ant 

>iniiKUi>u. x . Preke • ... 25c.
W. D. BOCZKAUSKO w CO.,

* * *

■ ' <

Nekurio vyrai girgsi, kad 
apsivedimas, 4ai fainiausias 
dalykas. Sziur, tai .neszlekla

v.

apsivedimas
| J ii

25c, ^ropoliszion, jeigu tavo bobasusirinkimu
1 r

' city, pa, !.
guodotlni »kai- į

prnminiqr*i* m o ;

laikrazztl “Saule,” kurie apie už-j meile divelei paima.
1 * ,

kratzcsib, : Paskubiukito!
1 • A;

’ /' V ■

/ NeuŽmiraklcite ę
tytpjąi, ątailygint aų ftr4humei>ta už ,
... ..M . ... 1 ' • w '

RUI>*.•V”' M*’ |
miražo ir praaze idant neaulaikyt lai* |

*

A *

. I

i 1

f
1

‘J •

atnesza keliolika livkstancziu
doleriu pasogos. Bet kaip be
da užeina, tai ir karszcziausia 

s 
i* ♦ *

v

i t

ta (ant kiekvieno gyventojo) dau
giai! surūkomą cigarctu negu Ameri- 
koja. Suv. Valstijose vis daugiau ir

i 
daugiausia delei .to, kad pagelba mo- 
doruiniiu gamybos budu, kaip ąpra- 
ginimo ir vatrojimo ultra-iolėtiniu 
spinduliu, tampa iszimti nckurie asz- 
įtrus erzintojai.

Kad szi szalis vadovautu tabako ga- 
myboja, yra natūralūs dalykas, nes 
tabakas yra kilęs isz Amerikos. Kada 
Columbus atvyko in Salvadora 1492 
mete, jis rado vietos gyventojus ru- 
kan ir ta paroti parvežė Europon. 
Kad aptarnauti Europos ir kitu sta
lių rūkytoju reikalus, Amerikos far- 
meriai kasmet eksportuoja daugiau 
kaip 525,000,000 svaru tabako. Per
nai eksportas pasiekė 579,000,000 
svaru, vertes $145,000,000. Suv. 
Valstijose tabako -gamyba yra viena 
isz svarbiausiu induštfiju ir perei-

. * 4 * kl J. * - I 
120,000,000,000 cigaretu isz kuriu

tumet, ba Nedėliojo vci'ksit, ka •’““Iriau žmonių pereina prie ciĮrarctu
jum vėlinu isz szirdica.

❖ < ❖
Alano freiąjas Czalis Pain- 

tuko t.urejo papratimu kaip 
ėjo pas svitart tai pirkdavo 
ezakled kendi. Syki užklausiau 
jojo del ko jis teip darb ir pra
leidžia aut niek tiek pinigu ant1 '» - ' . • 
kendžiu, o jisai man atkirto:
“Mano merga labai myli ci
bulius, ir czesnakus valgyt, 

tai

4 i

ir czesnakus valgyt 
tai kaip ateinu pas jaju 
stinkina padla kaip garbiez tais metais dirbtuves pagamino apie 

120,000,000,000 cigaretu * isz kuriu 
apie 38 nuoszimtis buvo pagaminti 
American Tobacco Co. Svarbiausias 
jos produktas yra Lucky Strike* vie
tiniai cigaretai pasaulyja, kurie ap
sauga gerklei nes jie yra spraginti ir 
tas procesas bendrai suvartojimu 
ultra-violctiniu spinduliu, paszalina 
tulus erzintojus, kurie randasi kiek
viename tabake. •

Lucky Strike taipjau kreipia dide
les domes ir in pakeli. Neseniai jie 
pradėjo pakuoti in celonhane pake- 
Ijus su ąus^kemis. Niekuriema nepa
tiko cellophane •• pakeliai, kadangi 
juos kartais būdavo sunku atidaryti 
Tos ausy kės isxriszo klausymą* t nes 
su j u pagelba yra labai lengvą at- 
plessti kiekviena pakeli. Cellophane 
gi nepraleidžia drėgmės ir iszlaiko 
cigdrotus visuomet szvieiius. *' (ap.

kenas. Tai asz jai duodu kėn- 
des idant užmuszt taja smarve, 
o kaip josios senis eina gult, 
tai asz1 kendo nulaižau nuo jo
sios lupėlib. Daugiau nėidąu- 
siau, nes persitikrinau, kad isz 
jojo spekulantas po szimts, 
pypkių, Giid bail

Mandagu<s žmogus yra

Kada tau gerai pasiveda 
gali tikėti, kad vargas paskui 
tave seka.

*

tas, kuris yra malonus, o no tas 
kuris yra pujkiai pasirodęs,

t ' . ’ 1 " ki

J
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parengti... Dn' nąp ątkigzo pikes leidosi ant ne-! kad u«z skabus mano pono tu-
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Kaslink Deportacijos
1. Leinieidimo ir iszdepp^ta- 

vimo priežastys butu paplatin
tos taip kad ateivis gali būti 
nraszalintas kuris nuolat iiv 
statvmu nubaustas al’ba kuris

»

yra lyomunistas.
Kad Darbo Sekretorius 

autTirizuotas pavėlinti ateivius 
kurie praeityja arba atėityja 
suaresztuoti ir iszdeportuoti,

. . * I

1

, neina- 
žėmųmu, rodės su dangum isz tai (ik buvo saujele prie tokio tans juju pnsidavinet! Tai ar 
vien susilieja. Portas ZaWis- daugu/mo nevidoiiu. Nė buVo numirt nr laimėt!

'Karszta toil — kalbėjo 
karvedis ilf Kasžteloija.

Butu ir mmns laikas im - 
1— atisakė užklaus-

los buvo apsedė ant pievų ir kad vilnyse mariu dingo, ba lis giiit per neprietelius,

susilieja. Portas ZaWis- daugu/mo nevidonit 
tbwskis pabudęs isžcjjė latlkan ’jnju matyt, tiktai buvo galima 

» pc.oįv.oi-! suprast jiijti gyvybe ant slhi'm- 
Kawjfeto-J1 bejiirt‘6 ginklu, riksmiv pn'žėis-į

Na, tai viską taip pad*a-M jau būv^o slV srtVė
rykite, o motinai mano 1

b
isz savo budikes, kad pasidal-! suprast jujh gyvybė ant sknhi- 
ryt ant aplinkirtes; Kasztelo- [ bejhrtrt ginkhi, riksmą pn'žėis- (

m,.? 1-..!.. innsZ(, ,

apie tai ne sakykite. Geriausia1 rejrt apie dvylika mnšztyniu šn1 si ifnvįef kas kn rankoja turėjo

Istoriszka Apt saka.-' ’

Irena nnsiszypsojo.
1 f Vyrais1 tnjii ir jrtdojhrto novidoniszko stis in ten

rtiekb perimas’ upe. bnie^Vn ir jan tu-1 pulko. Visi kaip katilė 
__ l A. I T . * a .k i _. _. 1 z 1 _ . i X 1 .!! 1 i* IlL.

t
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jai pasakyt, jog jau razbainin- Walaknis ir ateAb kelufffttėš- ar sh piko, knATu sžmotu nie- 
1 tbs' atgal,'1 kft buvo užpuola i 

phdary- 'užgrįėbe. Btfvo jisai pey kar-l
t iVs a tgal,' ' ka buvo < nŽpiiolaik i in toli n nusivilko.

— Viską tuojaus l------ ,, t
siu, kas tiktai likos prisakyta, Vedįpcr tarmylėtąsį nės praėi-

* uiįkti saprtnV'ost jairt— atsake senas bambardiems' fa 
ir si
kaip priešz pat i Kasztefoila, nu 
siilave ant kiemo.

Tame laike Irena instinko pa 
maželi in priemene ir durės vo
lei užkiszo, ant pirsztu nusida
vė in savo pakajeli, idant mo
tinos ne pabudint.

Lova buvo paklota ant mie
gojimo, Irena da karta atsi
klaupė priesz abroza Szven- 
cz i a usios Paneles ir sukalbėja 
trumpa bet karszta maldėle, 
paskui nusiėmus tiktai virszu- 
tine szlebe, mėtėsi ne nnsirė- 
džius in lova. O jaigu razbiii- 
ninkai džklups isz nežinių — 
pamislino sau. Gulėdama pri- 
siklausinejo ausi patempus h* 
laikas nuo laiko per Įauga, žiu- 
rejo — ir buvo matyt kaip sze- 
szeliai sargu po kiemą slankio
jo. Irena dasiprato, jog tai My
kolas Lzpildineja jos paliepi
mus. Po praėjimui adynos vis
kas nutilo, prisakymai Kaszte- 
lioniutes likosi iszpildyti, iki 
krislui: pakelti tiltai, užprovy- 
ti ginklai, <1 varas iszrode kaip 
tikra drutviete, rodos senovės 
laikai sugryžo. Nuvargus cie- 
los diebos užsiėmimais ir nera
mumu, užmigo Irena kietai ir 
pabudo tada, kada jau 
l^uvo augsztai. 
tykiai. Įiaszoko 
red e, nusiprausė 
niu, supynė kasas ir bego pas 
motina, kad dašižinot, 
miegojo, liet bėgant pas moti
na, iszgirdo szeimynstubeja 
rodos graudu verksmą, vietoja 
pas motina, pasuko in szeimyn- 
stube. Ne užvedžiojo jos ausis, 
vos durys atidaro, pripuolė 
prie jos kojų Marinka, dvaro 
mergina ntt verksmu:

— Pony tele! jau razbainin- 
kai yra pas mus, vakar badai 
užpuolė ant dvaro pono isz Mi
lašiumi, užmusze viena dvaro- 
ka, kuri nenorepo inleist in po
no miegstube, kuris iszlipo isz 
lovos, suriszo ir pažeidė, pas
kui paėmė skryne »u brange
nybėmis ir prasiszalino iii gir
na.

džio, o b* su kumszezia.
Isz abieju szaliu peksztinin- 

kai žiurėjo ant tos ihuHztynes, 
Tame davėsi girdėt pas ug-

* I '

nes szaukinėns sargu ir s

tas.
‘Irtai paša kės karvedis mos-1 

tolėjo ir leidom su savo pulku ; 
Vainikai prileidibejo szturma,

• o huzaraiii* volei atsZakinėjo 
stengėsi gautis in dvaru. Jau

< I t • V • ’ ** • • * *■ j l ( v 1 IClKBk l f f ■ 1 » v/ O & III 11* j J < 1 1 1 iv

udejfiš gilu paskloniojima, faM nAinns, bodejitntiš pabudo
iszejė' mas isž piioz/ltės.

Ar gi tai butu pats Va- dinet, 
szali, kur gulėjo lakinis karvedis?

jojė dvaras, kur'gyveno jojo'kėli. •
* i -2 tkj * * 1141 >

pacziidb ir rnylema dukrelė... 
vienatinis džiaugsmas. Ne tru
kus varpelis davė žine, jog ka- 
pėlonas vaisknvas iszejo su ml- 

szv. Kasztelonas pasuko 
in szali kur buvo parengtai 
altoris isz bubnu. Žibėjo pora 
vaszkiniu žvakių, kunigas pa- 
si redes in raudona arnotą, 
melde pas Dieva susimylejima 
del kliųiojencziu kareiviu, o 
tuėjaus ižale kunigo klūpojo 
valdas Tarnowskis ir karsztai 
meldėsi szilais žėdžeis:

— Dieve 1hĮmink man; duo
kle levo pajėgas, 
tigriso, greitumą areio, iszmiil- 
ti žalczio, duokie man Viesz- 
pijtie, ingalet nevidonus ma-‘ 
no tėvynės, užpuolis nubaust 
ir mano žeme nuo juju iszveržt.

Prie pabaigos miszju miglos 
prasiszviete ir ant gaivu inel- 
dženeziuju puolė spindulei 
saules...

Da ne buvo kaip reųke prasz- 
vite, paregėjo vaiskus išžioto 
dvaru inurn apvesta, kuris va
dinosi Gwazdikeli’s, o sznle to
jo abiiza AValaku, kuriu. buvo 
apie szeszi tukstanezei, teip ro- 
kavo pabege 110 juju kaimuo- 
czei, ka buvo in nevalo paėmė. 
Tasai pulkas užpuohi buvo pri- 
siunstas per galima vada, kad 
sulaikytu Lanku vaiskus.

Tuojaus po misziu ant pri
sakomo vado, pasirenge vais
ku! ant musztynes, pastate ar- 
mdtas ant kalbeliu, terp juju 
peksztines rotas, 
szaliu raitelius uždengtus tan
ke g^rre, kad ne matytu užpuo
la!. Musztyne pradėjo artilerije 
pradedama bert kartoezeis ant 
abazo Walaku, no drutvietės 
mažai atsakinėjo, dėl to, 

paežiu vaisku i kenktu

jojo* 4rirdijė dnt naujo 
pėr tai iSz savo budikes, kart 
dirstelėt in

sze

in

i

puolė

ai

oAF «

i

iszgirdo

apsukrumu

... . Į Ip- nevidonu apsiaubi me pradėjo
' * ' I

r szovl- ‘darytis szyarplos per. ’ kureis 
Leskit huzarai padėjo paniro- 

isž pPAdžiės po viena, o
S.paszanke tolinus po daugiau■mmM

— Pasidarė siimiszimas, I Matydamas tai Tarnows'kis 
nubėgo vienas pas vada, už- stūmė da viena, pulką, o kada 
triubino ant laimino, žalrtierei tab užklupo, Valakai mėtosi 
metėsi prie arkliu ii* 
Baime vienok pasirodė ant tusz — 
ežio, užstojo džiaugsmai ba kites, 
pribuvo keli destekai draugu paskui juos slenka!

nekuriupsia atsitikimuose, vėl 
praszyti inleidimo.

3. Kad suszneket apsivedi- 
mui ateiviu su Amerikos pilicc 
vieni ik iszgauti inleidimus ?n 
Suv. Vai. butu vadinti prasi
žengimais ir toki ateiviai butu 
iszdeportuoti.

4. Kad Darbo Sekretorus au-
♦

torizuotas iszduoti areszto va- 
t

rantus, pagreitinti iszxleporta- 
vimus. ,

saule
Naktis praėjo 
smagiai apsi- 
szaltu vande

kaip

— Tylėk, tylėk, Ala rink 
frtabdino Irena —ba da ponas 
d a girs, 
sisirgt,

ji menkute, da gali in- 
mums razbaininkai 

nieko nepadarys, ba mes apsi
žiurę joints o in kaimuoeziu 

ba ten
o m 

grinežias ne <lirsteles 
aukso nėši randa .

— Prakeiktas Vokietis, — 
niurnėjo tuom laik kitos mote- 
res.

— Tiktai tegul pas mus mė
gina dirstelėt, — atsiliepė vie
na isz berniuku,—-'asz labai no- 
reczia su kulka in terla*spiaut, 
tai kalbėdamas pakratė supucz 
ka kure apžiūrinėjo.

— Tai rots drasulis isz jo, 
—tarė Mariuką nusiszluosty- 
dama aszaras. — ne

o isz abieju

jog 
juju paežiu vaisku i kenktu, 
ka stovėjo apie dvaru, o-ir ne-

* r a • ■ * 9 • 1 * 1. * - »« . % * v

galėjo dasiekt kulkos lenkimu 
vaisku. Padėjimas Wala'ku bu
vo ne kas, 
kaip tiktai pasislėpt in d vara 
arba mestis ant priesziu ir at
imt anuotas iszrinko ta antra.

V •

Iszsislinko pinuiausia skab- 
i *

rus raitelei AValakin'ei ant ma
žu ir smagiu arkliu, raitelei is? 
rode ne kas, visaip apsirėdė Ir 
apginkluoti, nes buVo garseis 
isz savo narsumo' ir perbėgimo,

* f * I l t J • £ * > “

kurie buvo persiėmė no Toto
rių. Ne paissedami ant baisiu 
szuviu Išz lenkiszlAs szalies, 
iszsipyle juju net keli tukstan- 
czei, kurie pasidalinę ant pas
kirtu pulku, pradėjo pamaželi 
prisiartinet prie abazo, no kul
be paloves bėro kulkomis,

nieko ne iszpėole,

.'.*1.1____ 1...: |

ginklu, bėgt!
Hei! vaikai raitelei! vi

rt tegul peksztininkai 
! — paszau- 

po vadovyste Balickio isz San-. ke vadas drutu balsu; 
ddinierio. Buvo tai maža sau jo-, 
lė bet pagal maža alkaifli viso 
vaisko po vado’vysta Tarrtows- 
kio buvo vos 4,000 vyrrt, tai jau 
buvo didėliu daigtu. Baliėkis f • * / H ■ - Sriusidavo pasiduot po glauno 
vado kumanda, paskui surgyžo 
terp visu, kur apsiaubė ii žili s- 
taihi pribuisza ir klausinėjo 
apie naujenas. Dasižinoja, jog 
Sandomierienai atitraukė nuė
jo prieszais Kasztelonas, norė
damas da si žino t, kas girdot jo 
kraszte, kur paliko paežiu ir 
dukterį.

— Ne kas naujienos, 
žmonis nuszneka, — kalbėjo 
Baliekas, — girriose randasi 
daug latreliu vokiszku: Kailiu
kas, Opėlis, Sirtonas, Flukas 
ir Mi'nkvica, tai apiplesziuejc 
gyventojus, pakėlovingus, do
rina ir žmonis žudo.

— Man iszkelaiinant dasl- 
žinojau, jog girrose apie Przect- 
borka ir Kamionka jiejei szval- 
stosi.

kaip

O' 
r-»

o* 
r>

> — Didis Dieve! — pasmau
kė kasztelonas. —- Kamionkojc 
palikau mano paežiu ir dukte
rų, be jokio vyro, ka galėtu už- 
siimt apsiginimui. Czion tai 
nieko: gavo in kaili Vainikai 
ir gana, bet tenuis gal razbai
ninkai po d va fa gaspadorauje! 
Ryto apsakysiu vadui ir trauk
siu namęn pas saviszl<ius.

Ant rytojaus vienok ne nu
ėjo Kasztelonas pas vada, no
rint ciela nakte ne užmigo ba 
labai jam rūpėjo paeziule ir 
dukrele, ne nueje, 

privalumas tėvynės

ana, bet tonais

b a jautėsi 
jog privalumas tėvynės yra 
svarbesniu daigiu, jog del ge
ro tėvynės kožnas privalo pas
kutini lasza kraujo pasžvenst, 
ant galo pavakarė atsibuvo va- 
jauna rodą ir likos nusprensta, 
sugryžt pas save, ba cieloje ap
linkinėje Bakūžes, ne buvo gir
dėt nevidonu. Nusidžiaugė la
bai Kasztelonas ii* pradėjo ka 
greieziause rengtis namon.

Kada laukinis vaiskus inejo 
in apskrito Halicziaus, dagir- 
do, jog pats gaspadoris valaki- 
nis Petrila su 22,000 žmonių ir 
puse szimto anmoto vejesi 
gryžtanezius, perpykęs jog jo

)

szauktu 
vilko isz girrios jis pats ateis. Tiejei sueja visi iii Viena pnl-

n*

Ant dideles lygumos baltuo- 
je audimines budikes, ilgos ei
les jog ne gali užmatyt galo, o 
priešė kožnrt budikt žibo gink
lai ir ožius sustatyti, o teipos- 
gi stovi keli arklei prie stulpu isz abieju szalu su dideliu riks-j

o

ka, netrukus su laukiniu apie 
girnų mėtėsi ant Lanku.

Tumo anuotos nutilo,

jo vyrai likosi sumuszti. Nu
vergia Žalnieriai lenku pradėjo 
prispirent, idant ka greiezian- 
se daeitie irn‘ dvaiTtlo Hali- 
cziaus, kad prasi lenkt muszty- 
nes su' Valakais ant lauko. 
Gunklikai atsirado, idant ir ar-Ta r-• , , I

nowskis mostelėjo su .<iavo va- motas pamest ant lauko, kad 
tliszka paika ant sparnuotu tiktai pasislėpt mnruošė. Aut

* .i, i | >: <t A i ’ _

hirzaru. Szoko linksmai atlklei to baisęi užpyko Tarnowskiš. 
Ne duok Dievo — tarė-*-

*

1 v

r

o kuris 
ir pats leidosi szale savo karu- 
žo su karūna.

Užklupimas buvo teip smar
kus, jog no sutaikinti valaki
bei peksztininkai ne galėjo su
laikyt. Lenku žalnierei ne pasi
juto, kaip, badidami ir kapo- 
dami stojo prie muru dvaro.
;— Per marus in dvara. Pa- I- I

szauke vadas, t
rPas paliepimas ne buvo sun

kus: arniotos Ant muru nusto
jo, ba d u vaiškai buvo su savim 
susiinaisze, o tiltas, ant kasti
nio kanalo buvo užtiestas del 
atbeganeziu Valaku in dvaro 
nuirus, o kuriuos Lenkai balin
ti jo, instuminejb no tilto in ka
nalus ir vaike raitelei kaip zui
kius.

Raitelei Lenku’ kunriais už- 
musztuju gavosi in dvarpile, 

suvis neti- 
bnime buvo teip didele, 

jog

J
H

gavosi iii 1 #.. 11 * j
pasiwdymasį p^vo
ketus,
ingaĮėjimai teip staigus, 
visi Vala i kai pašida ve.: .

—- Tai rots stebuklas, die
važi! No nesijutau, kaip mane 

pa-in czion arklis atnOsze —
«■ 4’

szauko ZaxVistowskis.
— Ir asz nejutau — atsake 

karvedis, sulaikyidamas apsi
putojusi arkli.

Ne trUkdS pasirodo Tar- 
nowskis ir padarė davada su 
ncValiliįVkais. Ženklyvėsnius ba,

pasirodo

joms valakinius, atskyrė nuo 
prastu kareiviu, karūnas ir ap
motas paėmė del savės, idant 
turėtu ka kanalui parodyt*.

Atitraukė peksztininkai ir 
narsiausi kareivei in dvara, ir 
pradėjo paėidrutiriėt kas ka 
turėjo, pasilsėt po vargui,’ pa
sikalbėt apie musztyne ir sus- 
kaityt kiek dingo.

Katrie ne tilpo in (riob'asj 
tieji pasistato sau budikės, ug- 
neį visur kurlosi, apie kureis 
buvo apsode Vajauninkai, užė
jo naktis žvaigždėta, terp ku
riu ir įSasirode viena žvaigžde 

uodega arba kaip vadina'
rykszte.” r

— Sztai ir

su
< c

szendieh, iyksz- 
te ant dangaus, —' ant baus
mes del žmonių -7- tarė vienas 
isz 'kareiviu in ĮCasztelona. 
Pirmu kartu* pasirodė,* kaip pc- 
reitinejbme upe Dnieprą^ Nes 
m'atoinai nė del mils tasai' ženk
las tiktai Valakam kerszina ir
grūmoję, kuria ne yra teip bAL 
sus kaip rtiums isž pradžioskaip rtiums isz 
buvo pasakyta.

1 ..

4

r—

*<

Tolinus bus■
1 r

Pirmutinis paveikslas, nutrauktas nuo Arlington Nation
al kapiniu, tame laike, kada kunigas (Jox isz Pittsburgo atlai
ke pamaldas prie nežinomo kareivio palaidoto (ynais. Jo visa 

armija” dalybavo t ošia pamaldosia.
... . - -- T . -- ■ .... Į - ■ ' ' " ■■'r ” ’ ’ ’ ■ r ■ - - -
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Au-di-du, mano szirdeles, 
Sakalėliai ir balandėlės, 
Asz visados ant džiabo 

LaikrUszt inio sztabo.
Ana diena in llazletona atsiba

ladojau,
Daug vaszkiniu lelukiū pama- 

cziau, 
gali būti, 

Kad visu morgu veidai kaip 
1 • • * • giltines balti. .

Ugi tai iszmiltuotos Lietuvai-
)

mano

?

I

Mislinu kas tai

giltines balti. .

tęs
Musu mergaites!

m a k a ponais se b ra u i a,'H u 7
Mat su

Bambi liais Visur keliauja,
Na ir sarmatos neturi, 

Norint s Lietuviszki vaikinai 
antju žėri,

Mat sarmatinasi Lietuviu,, 
Tai prikimba prie makaronu,

Ba mat, makaronas, 
Tai didelis ponas, 

Meiliai pavažinėja
Ir munsžaines u'žtrytuoja,

Jaigu [ne stikluka, 
Tai paintuka.

Girdėjau apie jais daugiau,
Ir apie jais žinau,

O kaip nepasiliaus
Tai tiek gaus,

‘Kad net viskas dulkes

y

griežimas.
** * ♦

I

Elzbietos taune, 
Kožnoja karezemoja

Užpakalinius mimus isznai- 
kinO, 

seimus sugadino, 
Mat sueja girtuėkliavo, 
Kol svaigulio negaudavo, 
Kožnam in ajus kabinosi 
Ir ližfundyti provinosi

Ir kas ten būdavo, 
Kaip jos ten sueidavo?

Tai nutylėsiu,
Del saves pasiliksiu

Dabar pulkais pas kitas trauke 
Kur munszaine užtenka ir 

riaukė.
Pasirodo kad ir ju vyrai niekai 

Tikri kazelekai, 
O jau ka merginos,

Tai rodos paeina isz girrios, 
'Kaip tik vakaro sulaukė, 

Pulkais ant maniebru trauke.
Yra ten ir geru mergeliu 

Getu tėvu dukrelių, t
Bet tu ne daug,

O jau su kitoms tai szelauk.
* * *

Szirdeles net isz kvapo iszejau, 
Kada viską jum iszdejau, 
Dabar truputi pasilsėsiu,

Holui

j

1

Ir namo nupyszkesiu 
Tuom kart 
Gud bai!

J

y

Permainymas Emigra
cijos ir Deportavimo 

Tiesu
Kaslink Nei

1. — Kad asztriau prižiūrėti 
ateivius kurie inlei'sti kaipo 
svecziai.

X

2. Kad inlekiimas pirkliu po 
dalia 3 inimtu tik tuos, kurie 
veda pirklyste tarptaiutiszko

Ir -miltai nuo feisu nubyrės, karaktariaus.

>Įc >Jc

Pas viena bobele, 
Pribuvo in svėczius sesele, 
I 1 , ■ ' -f- , , ' ,

O dd ant veido ne szio ne to, ' ' ■ ' ■ ' i rv J ; ' W *1 , ?
<rai kaip vaikinai pajuto,

Isz visu szaliu,
Ir užkaboriu,
Bosas namo,

Nei jsz1 džiaugsmo dainavo, 
Ba gerymo turėjo i u vale

Visko be gales.
Isz to visb, 

Ant galo viskas sumišto,

>

' ' ■ V * ■»‘1 Į I "’•* J 11 V 1 ' 1 4 /»■

Kaip laukiniai musztis pradėjo’ ' 1 ■ A * * ' ' lDėdės tuoj atėjo,
• ‘ * I

1 v

ĮlįH igrantu.

3. Kad bonai butu užstatyti 
nekuriuosiu atsitikimuosia in- 
ledime immigrantu studentu 
(kad nors klasifikuoti kaipo 
iickvotiniai immigrantai toki 
studentai isztikruju yra ne-im- 
migrantai).

4. Kad ateiviai, dabar inleis
ti kaipo

Nelegaliszki In važiavimai.
1. Kad teise legalizuoti inva- 

žiavimA po Kovo 2 dienai, 1929 
metu, aktu, but uteiktai asme
nims kurie nelegaliszka atvy
ko. tarp Birželio 3 dienos 1921. 
ir Birželio 30 dienos 1924 metu

2? Kad irzliai k ymas ir paslėpi
mas slaptai invežtu atieviu bu
tu skaitoma prasižengimu.

3. Kad aktas isz Kovo 4 die
nos 1929 mete butu pamainy
tai taip kad nblegaliszkas ap
sigyvenimas arba apsistojimas 
Suv. Vai. butu skaitoma prasi-

i * T »!

žengimu taip pat kaip nelega- 
liszkas invažiavimas, kad butu 
galima distrikte nubausti toki 
ateivi.

4. Kad rubežiu sargai galėtu 
egzaminuoti laivus uostuose 
del slaptai atgabentu ateivfu.

5. Kad nekuriuose atsitiki
muose laivu kompanijos butu 
nubaustos kuomet slaptai at
veža ateiviu.

Kitos Rekomendacijos.
1. Kad Darbo Sekretorius

1 - A ’ * K T

turėtu valia inleisti ateivius ne 
kuriuose atsitikimuose — kaip 
pasaulinio karo veteranus, po- 
litiszkus pabėgėlius, žmonas 
apsigyvenusiu ateiviu ir t.t.

2. Kad Darbo Sekretorius ga
lėtu vėl inleisti sugražintus 
Suv. Vai. vietinius.

Invairios Rekomandacijcs.
* 1/ Kaslink iszdavimo vi?u, 
toki ateiviai butu parinkti ko
kius musu ekonomiszkas Iszsi- 
vystijimas reikalauja.

2. Kad Kėngrešas aprūpinta
generali užregistravimą atei- 

, Ik ’ * ’viu.
3. Kad dalis 23-cfcia, Vasario

5 diena, 1917 mete akto per
mainytas pavėlinti praszalitti- 
ma ateivio kuris in 3 metus po 
jo atvažiavimu tapsta visuo- 
mėniszka sunkenybe, atbal pa
puola bėdon, ar in savo’ ginti
na szali arba in szab kuriai pri
slėgęs isztikiinuma. ;

— F.L.I.S.

Padėkavone
* ■' '

Frank Aliszaūckas, Mounds
ville, W. Va. Meldžii atleis
ti, kad pasivėlinau* su užmokės- 
ežiu už “Saule”, kuria aszriiy- • 

(nrnni turi apie,?t Suv? Llšti' liu ir . man° mot®ris
valdiszku oificieriu

jas kuomet apleidžia ta pa- 
szaukimn.

f» r J ' -f , , V’ ’* II

myli ja skaityti, kuris yra sma
gu tįsias laikraszfis. ba jokiu 
partija nesilaiko ir yėa tikrai 
visuomeniszku laikraszcziu del

e

»

Kaslink Neinleidimo.
1. Kad ateiviai, kurie turi ne visu, ypatingai sziuosiia laikrtb- 

iszbaigtus sugryžimo leidimus šia, tai nors su “Saule” žip.0- 
nebus. atsakyti inleidimo dei gus perskaitęs liusiramhia. Ve-

Kad ateiviai kurie kokia kad ir jie užsiraszytu <4®altife

iszbaigtus sugryžimo leidimus šia, tai nors su
Pas vaitA nugabeno, X - 1 - t

Dideles (bausmes gavo, 
,0 kiek gašpadorins užmokėjo, 

„j. '4 1 " •

T_ ... L j — tylėjo.
tbkis su

sirinkimas,
TėA būną verksmas ir dantų

"I

Tai niekaip no sake
Kantrybe yra geriausia Tat vis taip būna kur t< 

ų '■ « , 1 « 1 • .I • 1J • • • * • • ■ 1 t •- 1Igyduole ant visokiu nusimini-
I ' a "■ ■ > » i i' . ’ f 'i

m u.
•4 -

i

f
1

%

,1

■/

lirtu ir tiems, kurie da neskaito
............................................................................................... ( v

nors* apgavyste apgauna laivu ba kiek asz esti patyręs Visokiu

ne moks luino.
iii

X

komtiaiiij'as iė atvažiuoja i>i laikraszcziu, 
szia szali, negailės gauti inmė- laikrūsztis 
ketus pirtigus už kelione.

tai Saulės” * 
yta puikia'ualbs

I Srtv. Vnht i juosia.
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Vasario - 1932 - February
1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiejaus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos
7 N Romualdos
8 p Jono isz Matha
9 u Cyrilo Aleks.

10 s Pelenu Diena
11 k Paneles Liurde
12 p Bąnedikto
13 s P. Angele, naszle
14 N Valentino
15 p Faustino, Jovito
16 u Julijono
17 s FUvijono
18 k Simeono
19 p Konrado
20 s Eucharijaus
21 N Pepino
22 p Petro Antiokijoj
23 u Petro Damiano
24 s Ma^as Ap.
25 k Tarasiuso
26 p Aleksandro
27 s Leandro
28 N Romanas
29 p Osvardas

>♦
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ISZ WILKES-BARRE'mT“TAKJtA2In0SE
IR APLINKINES I INSTEIGTI LAISVAS 

. PILIECZIU KAPINES.
7 d.,Gruodžio men. Liet.

Nuo baisiu apszutinimu Laisvamaniu Etines Kultūros 
kokius nplaike 16 menesiu su- D-jos Kražių skyrius invyko
numo Mikolukas Struszko isz 
Kingstono, apversdamas an 
savos puodą verdaneziu tauku,

visuotinas nariu susirinkimas.
- Perrinkta valdyba ir užrinkta

revizijos komisija, isznesztaVy J
vaikiukas miro Nesbitt ligcn- rj(Ht8jrbei rezoliucija, kurioje 1
būtoje.

— Vasario (Feb.) 4, 
Duryea’o:) ir

trauks in Rice’s o«.v, 
Main St. Czia tai visuomet in- 
vyksta metine parapijom vaka
riene. Szia vakariene

v i ai

> * |

t
< f

j

t

VISI
torp kitko nutarta: x

L Praszyti valdžios sutvar-
ir apylinkes Lietu- )<ytĮ kuo veikiausiai civiline 
... t.. sale metrikacija... .................................. ,

2. LnUvamamu vaiku# mok
ykloje paliuosuėti nuo kapeifo- 

nos bažnyežiosrengia nu pamoku 
parapijos moterys ir merginos, dogmos mums nereikalingos.

1

<«

4.

i I

J1

d”

u

B
i

r

?

t
M
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AMERIKOS SZVENTES
12 Vasario —• Prezidento Lincolno 

gimimo diena.
22 Vasario — Prezidento Washing

ton© gimimo diena.

ŽINIOS VIETINES
— Vasaris. February, Szi- 

met szis menesis turi 29 dienas.
— Utaminke Grabnyczios.
— Seredoj Sz. Blaziejaus.
— Senovės priežodis sako; 

jeigu per Grabnyczias 
szvieczia 
ežio ir sniego.

skani, 
žmonių sueina isz visur.

— Mirė sekanti žmonis mu-' 
su aplinkinėje:

t Leonardas
tks,

Va karione esti tai Ir

nes

3. — Musu vaikams duoti I 
nuo dugną moralybes pamoki-, 
ma, palyginamosios religijos 

'mokslu ir pletotics (evoliuci-|
Kulik aiisku- jos) -desnou pagilinimą,

Amb. Kulikausko sūnūs, mokykla privalo būti mokslo,' * 
gyv. 82 N. Fulton Str., Wilkes I o nė dogmų namais.
Ba rre, Pa. Mirė Sausio 19-tal
Contagious ligoninėj nuo dif- szokimus, atszau’kiant konkor- 
terijos. Palaidotas Sausio 21- data su Roma, atskiriant baž
mą Szv. Trejybes par. kapuose, ’ nyczia nuo valstybes, bažny- 
Gcorgetown.

f Veronika Dakutiene, žmo-

4. Suvaldyti kunigijos iszsi-

1

t !'.l

t

(t

■ R'
’ ' . T

SAULE

♦

t

f

ežiu žemes iszdalinant atsitar- 
sziaipt Veronika Dakutiene, žmo- navusiems kariams ir 

na Mykolo Dakuczio, gyv. 186' bežemiams, ir nutraukiant ku-
■ Center St., Pittston. Mire Sau- nigams algas mokėti isz vai-

i
I

saule
tai tikėkimės szal-

šio 23-czia nuo ligos kopmlika- 
ciju. Paliko vyra ir tris vaikus

— Sausio 23, .Juozas ir jo 
žmona Levanauskai surengė 
savo sunui Antanui vestuvių

— Kasyklos musu mieste pokyli.
da vis nedirba, daug žmonių 
randasi be darbo, kenezia var
gą ir aplaikineja paszelpa nuo 
miesto.

— Franciszka, pati Mykolo 
Stepanavicziaus, 337 W. Ma
hanoy avė., likos nuvežta Su- 
batoja in Ashlando ligonbuti 
ant gydymo, nes nuo keliu me
nesiu jautėsi nesveika ir ant 
patarimo daktaro turėjo va
žiuoti in ligonbuti.

Antanas yra vedee pereita 
vasara su panele Petkeviczaile 
be vestuvių bankieto.

Levanuskai myli savo vai
kus, tad iszkele smarkias ves
tuves. Sūnūs Juozas apsivedė 
pereito Lapkriczio menesi. 
Jam irgi buvo iszkeltos dideles 
vestuves. Dabar iszkele dideli 
pokyli sunui Antanui.

Lapkriczio

d žios iždo.
5. Sustabdyti .vienuoliu pli

timą Lietuvoj, ir neleisti užra- 
szus daryti bažnyczioms pini
gais, žemomis ir namais — be 
valdžios patvirtinimo.

6. Neteikti jokiu privilegijų 
kunigams valstybėje, o palai
kyti visu piliecziu lygybe 
priesz szalies mtatymus.

Susirinkimas vienbalsiai nu
taręs steigti Kražių apylinkėj 
szio skyriaus kapines, ir tam 
tikslui stengiamas

taipogi nutarta in- 
steigti d-jos knygynėli.

visu

4 4 Kapiniu
fondas,

n-

SHENANDOAH, PA.
. — Isz priežasties neteisin
gu paskalų kokias žmonys pa
leido po miestą turėjo užsida- 
ryt Shenandoah Trust Go., 
bankas praeita Petnyczios ry
ta per valdžia.' Noriais banku 
buvo geram stovy ja, bet žmo
nys pradėjo isztraukinet pini
gus o liauka negalėdama 
jaus visiems iszmoketi 
uždaryti duris, 
banka iszmokes 
procentą sudėtu pinigu. Tiejei 
ka turėjo baksus gales juos ir 
ant toliaus naudoti.

Girdėt, 
žmonims

t uo
tu re j o 

kad
81)

J aneziulis, 
ranka laike

. — Steponas . 
kos sužeistas in 
taisymo automobiliaus.

• — Szv. Jurgio bažnyczioja 
likos suriszti mazgu motery 
tęs Albertas G labus 
Katre Paserleskiute.

Ii-

s
su pana

ISZ LIETUVOS
| ė ; h

NELAIME SU AUTOBUSU.
Vilkai. — Didelis autobosa^ 

nukrito nuo kalno, treuke in te 
ir apsivedė, 

ir
KITAS KAUNO BIZNIE

RIUS PASIKORĖ DEL 
DEPRESIJOS.

bute MarionioSausio 3 d., 
g-ve 14 nr. rasta pasikoręs pla- 
cziai žinomas biržos makleris 
ir Baltijos transporto akcines 
bendroves direktorius p. Greb
lį nga s.

Greblingas turėjo dideli pa
sitikėjimu užsienio ir vietos 
pirkliu sluoksniuose ir szialp 

* i žmogus buvo dideles reputaci
jos su auksztuoju mokslu. Eko- 
nominis krizis labai apaunki- 
nes ir transporto b-viu veiki
mą. Greblingas norėjos visas 
Kauno transporto b-ves sujung 
ti ir, darant ekonomija, b-viu

I tarnaiutojus atleisti,

Mount Cannel, Pa. f Jurgis 
Kocis, 67 metu, biznierius mi
re; Geisingerio
Danville, po trumpai ligai dvie 
ju sanvaieziu.

ligonbuteje,

Gilberton, Pa. — Kun. Tisz- 
kus suriszo mazgu moterystes 
Tamosziu Lakoni su pana Ma
re Jukoczionlute. Veselka atsi-

! buvo pas tęva nuotakos.
t I . i i. l i r I

i

, o stoti 
darban patiems b-viu savinin
kams.

Greblįngui sujungimo žygis 
nepavyko.

Jokios reformos nepadaręs, 
Greblingas savo b-ves reikalu 
negalėjo sutvarkyti ir reikia 
laukti bankroto. Be to, Greb
lingas, neiiiB^eiges 1932 
iszpirkti patento.

Tai jis nutarė vereziau žūti, 
negu bankruotuoti.

Ir szianakt savo bute pasiko- 
•a - H < •

Scranton, Pa. — Užtikęs du 
banditus prie geležinio seifo 
kuria norėjo sudaužyt, locnin- 
inkas spykyzes ant 501 Mary 
uly., paszovo viena isz bandi
tu kuri pažino kad tai Antanas 
Povilaitis 19 metu. Likos suim
tas ir nuvežtas in ligonbuti kur 
randasi j>o policijos prižiūra.

legrafini stulpą 
Keli žmonys, knnduktoris 
szoferis likos sužeisti.

KIEK LIETUVOJE YRA'
BERANKIU IR BEKOJU

Szlubu vyru — 4957, rtioteru 
— 2666; kuprotu vyru — 1083, 
motoru — 973; bo 1 rankos vy
ru —1583, motoru — 508; be 2 
ranku vyru —- 70, moterų 
54; be 1 kojos vyru — 1056, 
motoru — 433; be 2 kojų vyru 
—241, motoru — 207; viso labo 
su tokiais trūkimais, kurio ma
žina darbingumą,, arba! tyis>ai 
neleidžia darbuotis, turime mu
su tėvyne jo 13,831 žmonių.

KAIP VIENAS VARGONIN
INKAS SZIAULIUOSE 
PRASZVILPE KLEBO

NO TŪKSTANTINE.
Sziomis dienomis in Sziau- 

lius teikėsi atsilankyti vieno 
netolimo miestelio vargoninin
kas N. Vargonininkas turėjo 
czia atlikti kai kuriuos savo ir 
savo klebono reikalus. Turėjo 

_ klebono ind'uota tūkstantine, 
kuria privalėjo kažkam per
duoti. Bot vargonininkas, pa
kliuvęs in miosta, pagalvojo, 
kad su reikalais nėra ka sku-
M af j. i .r _ U J

KRUVTNA MUSZTYNE LAI
KE VAKARUSZKU.

Kaunas. — Kaime Kalnia- 
niuosc, laike vakaruszku ‘kilo 
musztyne kurioje mirtinai li
kos sužeisti broliai Juozas ir 
Jonas Kazakevicziai. Po nuve
žimui in ligonbuti Jonas tuo
ju ns mirė.

bintls ,o rb iki a pirmiau pasi
linksmint. (Susipažino su tūla 
piliete. Bot koke buvo vargo
nininko nusiminimas, kai ryta, 
pabudęs nerado ir klebono ru
duotos tūkstantines! .

Nelaimingas gi vargoninin
kas, reikalu neatlikęs, bet už 
tai ‘‘pasilinksminęs” iszvažia- 
vo pas savo kleboną. Kas jo tėti 
laukia nežinia/ L !

T

PADEGE GRINCZIA SAVO vonio bažnyczia. Vietos kunl-
KAIMYNO.

Kaunas. - 
sudegė

Kaime Buknai- 
ciiosiu, sudegė grinezia ir 
tvartas kaimoeziaus kuris lip
iai ko bledes ant 10,000 litu. 
Badai kaiminka P. Szvažasie- r1 i r d
ne padege grinezia isz kcrszto.

A. I

BAISUS ATSITIKIMAS.
Priesz karu įgyveno. Gudeliu

kaimo ūkininkai Skinkys (tu
rėjo žemes apie 35 ba.) Kai Jo 
sunūs Jonas buvo dar mažas, 
motina isztekejo už ZdanuvI- 
cziaus. Zdanaviczius taip pat 
turėjo du sūnūs ir dvi dukte
ris ir iki sziol kartu gyveno. 
Dabar Jonas Skinkys •sulaukės 
25 metus amžiaus pradėjo iesz- 
koti savo teyo u'kes. Zdannvi- 
ežius su Jonu Skinku nes u si- 
taikė ir pasidavė in teismą. 
Zdanaviczius numanė, ka4 J. 
Skinkys savo tėvo ūki isz jo 
atimk, sztai kas invyko.

Gruodžio men 10 įl., apie 9 y g

v., ryto iszejo in llcluona kulti, 
tuo tarpu supuolė ant Jono 
Skinkio Zdanaviczius ir jo du 

I sūnūs ir užmusze. Policijė suė
mė viena Zdanvicziaus sunu Ir I
vėliaus sugryžusi isz Vilkavisz 
kio kita. Jeszkojo tėvo, bet isz 
syk nerado I

Gruod. 13 d., XII policija 
veže tuo du žmogžudžiu in Vi|- 
kaviszki ir pusiaukeleje susi
tinka tęva, pereinanti isz Vii-

.'m i

kaviszkio. t **
Porcija gražino atgal ir isz- 

gabeno visus tris in Vilkavisz- 
ki. 14 d., J. Skinkio kuna atly- 
dejo'*daugybe žmonių in Pajo- 

/ I . D J

gai ir sveczias Visztyczio Kle
bonas atlaike už velioni pamal
das ir iszkihningai palydėjo In 
kapus.

t _________________ _

ATŠAKI MAT

fra VJiv'’ 1 
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G., 11 <> 1 vokeMiss Isabel
— We do not publish an ■ 

in the!
Glad to

hear your Griniau friend likes 
the ” 
to her.

Mass 
addition of 
German

Saule” 
language.

J

Saule” when you read it

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA. 
TELEFONAS 2S5-R 

Iszbalsarnuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa
ruošia pagal naujausia mada Už 
priėnama preke, l’ursaiųdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

ŽJ

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $62.3,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu., Procentą pride
dam pne jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

Karolis Seržikas, Pittsburgh. 
— Nors suspaustas esmių sun
kia bedarbe bet prisiuneziu ju
mis užmokesti už “Salue” be 
kurios negaliu apsieiti. O kadi 
man Dievas duos sveikata, tai 
pasižadu būti “ 
tytoju ant tolinus ir pasilieka 
jums gerai velijantis jusu dai*- 
buosia. “

Salue

Saules” skai-

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletai imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinitna 
del perszulimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.
T

K. RĖKLAITIS
, ' f >N ] , ’ ’ *

, Lietuvitzkaa Graboriut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninko moterems. Priei
namos prekes,

SI6 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street.

Bell Telefonas 538-J
PA.TAMAQUA,

4

Skaitykite “Saule”

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. f Husito pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribuifiu in deszimts 
minutu. Bel) Phone, Dial 2-1512

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.tr Kas.

Dr, T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

tV'Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
| 19 W. Centre St., Mahepoy City

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del 4*kiotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Beli Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

"W1-.. .. .................. .............. . ....... .. 1 ~

Apie 350 vyru gyvenanti Mahanojuje dirba Maple Hill, 
EEangoWn ir Knickerbocker kasikiuose.
Daugiaus vyru neužilgio dirbs Mahanoy City kasikloje.
Geresni laikai artinasi.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
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