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Isz Amerikos
GERI PIETUS ISZGELBEJO 

JAM GYVASTĮ.
Wampacca, Wis. — Paval

gęs gorus pietus A. P. Peterso
nas taip apsivalge, kad nutarė 
iszeiti ant trumpo pasivąiksz-

ft
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'sapnas iszsipilde paveikslai isz naujausiu atsitikimu pasiaukavimas

——r— 
PINIGAI PRISIPYLĖ NE 

ŽINIA JSZ KUR.

Chicago. — Kas netiki kad 
sapnai iszsipiklo, tai paklausy
kite Mrs. Magdalenos Hardy, 
kuri jums pripažins, ki^l sap- 

enfti tikrai iszsipiklo. ^fotor
cziojimo, nes buvo papratęs po .iv , 1. •J \ 1 * sapnavo, buk jos tėvas, kuris
piet atsilset savo invlemam . . » ri „ _ .F . 1 yra miręs jau keliolika, metu,
krėslo prie lango ir pasiskaityt 
laikraszti.

In kolos minutas po tam, 
kas tokis szove per langa pa
tekindamas in krėslą ir butu 
uimuszes Petersoną, kad butu 
jame sėdėjas.

tam

___

SURADO AUKSINE URVĄ.
• Grass Valley, Calif. — Aplin 
kineja Deer Creek, keli jeszko- 
tojai aukso užtiko didelis urvą 
tarp kalnu kurijos radosi daug 
kryno aukso. Taipgi ir joja ran 
dasi turtingos gyslos vario ir 
geležies. Jeszkotojai neiszdave 
slaptybes, kur toji auksine ur
vą randasi.

atejo pas ja, užklauso kaip jai 
einasi, ant ko atsake, kad szio- 
sia laikuosia bedarbes labai 
blogi. Tada jos tėvas pradėjo 

| jai pilti in žiurstą daug pinigu 
— bUmaszku, sidabriniu ir auk 
siniu doleriu, paliepdamas jai 
naudoti juos kur jai patinka.

Hady’iene pabudus, nemažai 
nusistebėjo paregėjus pinigus 
ant paduszkos, kuriu buvo su- 
virszum szoszi szimtai doleriu.

Motore tvirtina, buk
vaikszczioja laike miego ir ne 
padare kratos vyro kelnesia, 
ba vyras apie tai nerugoja. 
Kaip buvo, taip buvo, bet sap- 
nas iszsipilde ir mbtere yra 

sze- 
sapna

ne-
1. — Anierikoi\iszki kareiviai, daktarai ir norses iszkeliavo isz St. Franeisko ant lai

vo

ZOKONINKES
______

PRIVERSTINAI ISZTEKE- 
JO UŽ AFRIKONO IDANT 
ISZGELBET SAVO DRAU

GES NUO MIRTIES IR 
SUDEGINIMO KLOSZ- 

TORIAUS.

motoro
isziadien turtingesne ant 

sziu szimtu doleriu per 
savo mirusio tėvo.

svodbos

. 111    v 
TĖVAS KŪDIKIO TURI 80 

METU.
Great Bend, Kans. — Praei

ta Mojaus menesi Charles An
drews, 80 metu apsipaeziavo 
su 27 metu •pana Virginia Prit
chard isz ko gyventojai daug 
stebėjosi įsz. .tokios 
44žiemos su vasara”.

Ana diena jo pacziule pa
gimdė jam sūneli sverenti asz- 
tuonis svarus isz ko senas kvai- 
ly*s labai nudžiugo kalbėdamas 
savo draugams:

**Matote, kad tik vienas isz 
szimtu Vyru turinti po 80 me
tu, kurie apsiveda su 27 metu 
merginoms gali gyventi medė
ja ir esmių sziadien linksmas 
kad pasilikau tėvu.”

Kaimynai kitaip sau mano ir 
visaip apie tai kalba.

DVI JUODOS MOTERES SU
DEGĖ DEGANCZIAM 

NAME.
McKeesport, Pa. — Dvi juo

dos moteres sudegė ant smert 
deganeziam name: Mrs. Joseph 
Delaney, pati loenininko sude
gusio namo ir josios viesznia 
Miss Franciszka Bay isz Pitts- 
burgo. Pirmutine motore sten
gėsi iszgdlbeti savo sveczia bet 
žuvo kada liepsna užkirto jai 
kelia ant trepu.

ISZTEKEJO UŽ SENIO KAD 
UŽMOKĖTI MOTINOS 

SKOLA.
■ La Salle, Ill. — 

Miss Helena Petaci

/ /
Ana diena 

, 18 metu 
mergaite, apskundė savo moti
na už pardavima jos del Enri
ko Mannana, 52 mdtu Italijono 
už 300 doleriu idant motina ga
lėtu apmokėti skola ant namo. 
Sudžia negalėjo nieko nuspręst 
ir atidavė mergaite po valdžia 
vaiku draugoves idant taji da
lyką aiszkiatu isztyrinetu.

VANDUO UŽLIEJO
SEPTYNIS KAIMU®.

Nome, Alaska. — Tik dabar 
daejo žinios Apie užliejimą sep-

*:

tyniu kaimu per pasikėlimą 
upiu Alaskoja. Salosia Nelson 

.. 1 surasta daugelis žmonių lavo-
pu kurie buvo inszale lediuosią.

U.S. Grant in Kinus ir Filipinų^. 2. — Kaip iszrode svarbiausia įdyczia Santiago, Kuboj 
Lorcinzo Gasser, kuris valdo 31-ina pulką Ameri-po drebėjimui žemes. 3. — Pulkininkas F 

koniszku pe'ksztininku kurie randasi Shanghajuj.

ERANGEI KASZTAVO JAM 
TOS PANCZIAKOS.

Reedsville, Ohio. — Povylas 
Lobąta nuėję iji fer,szlori ir už- 
temines szilkines pnncziakas 
ant baro, kurios jam labai pa
tiko, o kurios kasztavo 35 cen
tai, sumanė kad geriau pasiim
ti jeises už dyka (kaip užmokė
ti. Locninikas sztoro patemino 
kaip Povylals dėjo pancziaikaa 
po bruslotu, paszauke polict- 
janta ir žmogelis turėjo užmo
kėti ne įtik už paneziakas, bet 
$10 bausmes ir $4 už kasztus— 
viso 14 doleriu.

VIRSZININKAI LIGONBU- 
TES NAUDOJA GERA 
ARIELKA PATYS VIE

TOJE DUOTI 
LIGONIAMS. «

Coaldale, Pa. — Prohibicijos 
agentai nuo kokio tai laiko 
sznipinejo, kur dingdavo gera 
arielka, kuria ketino naudoti 
del ligoniu Coaldale ligonbute- 
je, bet ligoniai josios neragavo 
tiktai virsziįlinkai ligonbutes 
ir daktarai. Prohibicijos agen
tai užmetineja daktarui Shif- 
ferstain buk jisai neteisingai 
naudojo arielka ir ji laiko už 
tai atsakaneziu. Tolimesni ty
rinėjimai pei1 valdžia bus lai
komi, pakol visa teisybe 
iszejs in virszu.

r>

ne-

idant

SUMUSZE TĘVA 
KAD PERKIRTO 

RADIO DRATUS.
Pa.

KATE PRIEŽASTIS
DVIEJU ŽUDINSCZIU.

Muncie, Ind. — Užejas ant 
loto Arnoldo Johnsono,
pagauti kate, kuri inlipo in me
di Harry Lyle, 50 metu, likos 
nuszautas ant smert per savo 
kaimyną. Jo motore matydama 
savo vyra negyva, inbogo in 
narna, pasiėmė karabinu ir nu- 
szove ant smert Lyle. Motore 
likos uždaryta kalėjime.

Reading, Pa. — Roy ir Ja
mes Schneideri sumano sau pa
sidaryti koncertą pirma valan
da po pusiaunakti ant radio, 
bet tėvas po sunkiam darbui 
norėjo turėti pasilsi ir malszu 
miega, todėl nesutiko ant nak
tinio koncerto, 
kirto drata “atenos

O’

BURDINGIERIUS NUŽUDĖ 
GASPADINE PO TAM ’ 

PASIKORĖ.
f.rorresdale, Md. — Ona Sty- 

burski, motina dvieju mažu 
vaiku, 
ko užpuolimo tikslo sužageji- 
m.Q per savo burdingieri Marti
na Migan, paaukavo savo gy
vastį idant apsaugot savo ne
kaltybe ne kaip pasiduot jojo 
gyvuliszikam norui. Burdingie- 
ris nusigandęs ka padare, nes 
gaspadino perpjovė gerkle nu
bėgo ant virszaus ir pasikorė 
ant diržo. Tame laike vyro ncA 
si rado namie, nes buvo rszva- 
Žiaves in kitur jdszko'ti darbo.

motina dvieju 
gindamasi nuo žverisz-

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Isz Visu Szaliu
-

MILASZIRDINGAS 
BANDITAS.

Teheran, Persije. — Valdže 
pradėjo Jeszkoti milaszirdingo 
bandito kurks apipleszineja ke
leivius terp Teherano ir Ispa- 
kano. Tasai banditas jeigu už
klumpa apt keleivio (kuris yra 
vargingu, tai ji apdovanoja ir 
paleidžia, bdt turtingus aipiple- 
szineja nuo visiko o jeigu sutin
ka 'ko’ki kareivi tai ne tik ji 
apipleszia bet ir nužudina.

Klioszton
o

JAPONAI PALIEPĖ KINAM 
APLEISTI SHANGHAJU.
Tokio. — Japoniszkas ka- 

mandierius Uyeda paliepė Ki
nams apleisti Shanghaju ir pa
liauti muszius, o jaigu to ne
padarys, tai pradės ju pozici
jas bombarduoti.

— Ottawa, Kanada. — De- 
szimts Kanadiszku l<*kiotoj’.i 
pasiaukAvo del Kiniszkos val
džios ant kariuomeniszkos tar- 
nystos ir badai likos priimti.

Japonai
sutvėrė nauja laisva sklypą

• • • • v %MandŽiurijoja kuri užva- 
dino

— Mukdanas. —

kuri
‘‘Ankuo” arba Laisves 

Žeme, kuri valdys Japoniszkos 
diktatorius.

MOTERE NUKIRPO SAU 
PLAUKUS, O VYRAS 

GYVASTĮ.
Buffalo, N. Y. — Atejas isz 

darbo ir radęs savo paezia ap
sikirpusia puikius ilgus plau
kus, pagal naujausia būda kaip 
sziadien moterys neszioja, Teo- 
pilius Krasko baisiai iszbare 
p'acziule už toki kvailu pasiel
gimą, kuri jam tiktai rode 
dantukus, erzindama vyra kal
bėdama, kad ja vyrai dabar 
daugiau mylės su trumpais 
plaukais. Vyrąs negalėdamas 
to erzinimo nukentėti nubėgo 
ant virszaus iii miegkambari, 
papiemo revolveri ir užbaigė 
savo gyvastį. Pati mane, kad 
jisai nori ja tik pagazdyt, bot 
kada nuėjo pažiūrėt ant vir- 
szaus rado isztikruju Teopiliu 
nusiszovusi ir net apalpo isz 
baimes. Po luik suprato savo
kvailybę. r

I

z
/

sa

atsikėlė, por- 
” ir mane 

kad sunelei ejs gulti. Sunelei 
negalėdami nieko iszgirst,
rado perkirsta atena, ba mate 
kaip tėvas ėjo ant virszaus, ir 
dasiprato keno tai darbas. Ųž 
tai sena tęva nemilaszirdingai 
sumuszeteip, kad sziadien ran
dasi ligonbuteje. Sunelei likos 
uždaryti kalėjime.

■— !.!■ ■ > ■■

ISZ BADO PAVOGĖ KEPA
LĖLI DUONOS PO TAM 

PASIKORĖ.
Jackson, Mįeh. — Neturėda

mas darbo per devynis mene- 
sis ir pinigu ant nusipirkimo 
sau maisto, Juozas Renkor, pa- 
cziuętas žmogus ir tėvas sze- 
sziu vaiku, Panedolyja pavogė 
kepalėli duonos ir bonka pieno, 
už ka likos aresztava'otas ir už
darytas kalėjime.

In kolos valandas po tam, 
sargas kalėjimo rado Juozą 
kabanti ant sztangos aut szini-

. ' I

New York. — Tukstanczci 
straikieriu prigulinti' prie In
ternational Ladies Garment 
Workers unijos susimusze su 
komunistais kurioje panaudo
ta pcilei, plytos ir kumszltes. 
Keli likos sužeisti. Policijc vi
sus iszvaike.
'Wilke's Barre, Pa. — John 

Boylan, prezidentas U. M. W. 
of A. unijos, persergsti angle- 
kasiirs idant nesiki'sztu in už
manymą kakl1 padalyti darbus 
lygei Glen Alden kasyk los!a 
nes tas neiszeitu jiems ant gero 
ir 'prieszintusi kontraktui.

DAUG ŽMONIŲ PRAŽUVO 
NUO DIDELIU SZALCZIU.
London. — Kone visojo Eu

ropoje vioszpatavo dideli szal- 
czei su sniegu, perfka daugeli 
žmonių pražuvo.

Rumunijoi surasta 18 vyru 
i r moterių suszalusiu ant smert 
kaipo'ir daug gyvuliu. Besara- 
bijoi keli kaimai likos užnigti 
ir kelias szeimynos suszalo. 
Francijoi taipgi mirė keliolika 
žmoni u nuo szalcžio. Anglijoi 
nupuolė sniego ant keliu pedli. 

pirmutinis sniegas 
nupuolė Anglijoi.

•rka daugeli

ralio jiųo ęz-overyku.

Buvo (ai 
kurisb

Palermo, Italije. — Mieste 
Verona, ana diena mirė 78 me
tu naszle Alicije Kokokampas, 
kitados būdama perdetine zd- -
kono ‘‘Dievobaimingu Moterių 
Afrike.” Gyvenimas tosios zo- 
koninkes buvo nepaprastas ir 
tik galima surasti panaszu at
sitikimu knyguosia apraszant 
apie nepaprastus atsitikimus 
terp keleiviu Afrike.

Penkcsdeszimts metu algai 
iszflceliavo jiji 'kaipo jauna zo- 

Jconinke in Sudana, Afrika, 
iszsiunsta per zokohu ‘‘Dievo
baimingu Moterių Afrike” 
idant paszvensti savo gyveni
mą ant naudos tenaitiniu kata- 
likiszku misijų.

Po penkių metu mokinimo 
vaiku misijos mokslaineje, se
suo Aliciją pasiliko perdetine 
tenaitiniu zokoninku. Tame 
mete kilo baisi kare toje aplin
kinėje Mahdystu.
paėmė kareiviai Mahdiago 
zokoninke-s paimtos in nelais
ve. ’ 1

Tūlas vadas pasi'keleliu, Ali 
Kokorampas, pasiutiszkai in- 
simylejo in patogia *zokoninko 
ir stengėsi visom pajėgom kaa 
priversti jaja teketi už jojo. 
Ilgai zokoninke kovojo ir at- 
sispyrinejo jam. Ant galo turė
jo pasiduot ir sutikti ant jojo 
noro, nes Ali kerszino jai, kad 
jeigu nesutiks ant jojo noro ir 
nepasiliks jojo paezia, tai 
klioszton sudegins ir visais zo- 
koninke^ bus atiduotos in ran
kas jojo puslaukiniu kareiviu. 
Alicije nutarė save pasiszvens- 
ti ir sulaužyt duota szliuba zo- 
koninkiu idant iszgelbeti savo 
drauges nuo baisio likimo Bė
dosiu. Ali Kokorompas dalai- 
ke duota žodi. Alicije Užtekė
jo už jojo ir gyvenimas buvo 
laimingas. Vaikai zokoninkes, 
su pavelinimu josios vyro, bu
vo iszaukleti katalikiszkain ti
kėjimo. Szeszi metai Ali Koho- 
rampas mirė, o jojo naszle su- 
gryžo in savo leviszke Veroni- 
je, kur buvo labai guodota per 
gyventojus, mirdama ana die
na.

NUŽUDĖ MOTERIA IR DU 
VAIKUS.

Biakvtok. — Tykam kaime
li ja -Masuszyn, Vilkaviszkio pa
vieto, atsibuvo baisi žudinsda. 
Gyventojas tojo kaimo, Juo
zas Suszko, szove in savo broli 
Teodora, užmuszdamas ji ant 
vietos. Po tam nubėgo in gnn- 
czia ir bandė nuszauti jojo mo
toro, bet toji iszbego laukan :r 
tokiu būdu iszsigclbejo nuo 
mirties. Tada žadintojas nuszo- 
ve du vaikus, viena trijų metu 
ir puse meto amžiaus. Po tam 
žudintojas pasiėmė isz namo 
keturis svarus de«zru ir laszi- 
nitt ir dingo.- Po kėliu valandų 
policija ji suėmė ir uždare ka
lėjime. Brolis turėjo kokia tat 
neapykanta prieszais broli apie 
tėvo palikimą.

FARMERIS SURADO
SENOVISZKUS PINIGUS. 

, Visly, Szvedije. — Farmeris 
E. Lindgren avdamas žeme, su
rado tris szimtus sidabriniu pi
nigu paeinaneziu nuo 900 metu 
atgal. Terp tuju radosi visokį 
moteriszki papuoszai. Pinigai 
paejna nuo laiku cesoriaus Ott 
III kuris mirė 1002 mete.

Žinios isz Lietuvos.

• Wilkes Barre, Pa. — Wyor 
ming Valley bjuras del sujesz- 
kojimo darbu del bedarbiu in 
laika v 14 menesiu, pasirūpino 
darbus del 2532 žmonių.

De'troit, Mieli. Fordas ne- 
užilgio priims in darba 30,000 
darbininku ant padirbimo nau
ju 8 ir 4 cilMiriniu automo
biliu ir tai tiktai juosius, ku
rio gyvena miesto.

Fra cik vi lie, Pa. — Didele sza- 
pa prigulinti prie Hill & Suon- 
cler, kuTio kasa stripinsus prie 
Broad Mountain kasyklų sude
gė su visoms maszinoms. Ble- 
fltoį padaryta ant $10,000.

BOMBA SZV. PETRO 
BAŽNYCZIOJE RYME, fe

Rymas. — Kas tokis prisiun
tė telegrama isz New Yorko, 
Ameriko, (kad valdže peržiurė
tu bažnyczia Szv. Petro, nes 
joje randasi bomba kuri ketino 
užinuszti Popiežių ir Mussoli
ni kuris ana diena lankėsi pas 
Popiežių. Matyt bombininkams 
nepasiseko užmanymas ir Ikad 
bomba netruktu kada žmonis n *
butu įsusirinkia bažnycziojo ir 
užmusztu daug nekaltu auku, 
susiminksztino ir nusiuntė te
legrama idant bomba suje'sziko- 
tu. Policije paėmė bomba ir ati
davė in rankas kariumenob 
idant jaja sunaikintu. Jeigu 
bomba butu eksplodavojus ant 
paženklinto laiko tai butu žu
vo daug žymiu žtnonitt' o gal ir ome ir tuorii laik uždare in pa- 
Popi ežius su Muesalinu ‘ ‘

Vilnius,

NUDURE ANT SMERT 
SAVO MOTINA 

SU SZAKEMS.
- Kaimo Ceikine,

bepręti’s Jona's Gurka, pagrie
bė ’dzakes su kuriomis subadė 
savo sena inbtina ant smert. 
Pasiutėlis i«zbego laukan bet 
jojo brolis Daminikas mėtėsi 
ant brolio, bet pasiutėlis ir jam 
subado szakems galva ir veidą 
užmus^damaS ant vietos.

Kada atbėgo keli kaimynai 
idant pasiutėli suimti tasai su
bado keturis žmonis ‘ir nubėgo 
in girria. Policija ji vėliaus su-

miszeliu pri glaudą.
■* > >.<». I fe

L; c.\

— Prielomoiszke, Simno v.,' 
Sausio 15 d., apie 4l/g vai., ry
to sziame ‘kaime kilo gaisras. 
Sųdege ūkininko Juszincko 
tvartai, trobos padargai ir g>'- 
vuliai. N uos t uoliai dideli. Gais
ro priežastis tyriama.

— Utenoj Sausio 25 d., ly
ta rado 16 metu negyva mer
gaite, kurios galva ir szonas 
sužeistas. Spėjama, kad ja su
važinėjo autobusas.

— Labinęs, Luksziu 
V. Zavackis pamote tris szim- 
tus litu su*virszum. Nors pa
tiems pamoka, kad atsargiau 
bei saugiau paslėpti kiszonejo 
dabar taip brangius pinigus.D..

— Lukszia'i, Szakiu aps., 
Sz. m., Sausio men 5 d., vakare 
parvažiuojant isz Szakiu, Luk
sziu miestely pasibaidė pil. V. 
Szlapiko arklys ir bėgdamas 
su vežimu nudure 'dyseliu A. 
Szventoraiczio arki i.

— Isz Prapimo, Kvedaruos 
valscz. Nekatalikas A. Sz. inki- 
szes szautuva in dreve, nuėjo 
(kalbėtis su netoli vežanczlu 
malkas žmogumi. Giyžus jam 
ir trhukianlt szautuva, atsilen- 
*kė gaidžiukas Ir* iszszove isz

vai.,

/

."■C * 4 J U » #po tankus 111 petį.
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Kas Girdėt

vi-
isz

Khmigas vyskupas isz Czens- 
takavo Dr. Klibina, pasakė pa
mokslu sekanezio turinio:

“Pagal Dievo surėdymą tai 
žeme ir viskas kas ant jos ran
dasi, turi būti ant naudos 
sienas žmoniems, nes visi 
jos turi gyventi.”

Tuom kart sziadien milijo
nai žmonių gyvena paskuti
niam varge ir kitokiu baidu ne
turi nieko ant pragyvenimo.

Argi mus apgavo žeme, argi 
jau negali mums intikt tu ge
rovių, kuriu randasi užtektinai 
del visu

“Ne atsako ant to klausymo 
vyskupas,
viszkas svietas 
kas pared k as.

Ant galo pamokslo kuri vys
kupas iszreiszke savo vilti, kad 
ne tik nepražūsime, 
nys pastatys nauja ir 
paredka ateityja.

neapgavo mus die-

y y

bet žmonisz-

bet žmo- 
geresni

Mrs. Ruth AVinnie 
Judd už žudinsta dvieju mote
rių, kurias- supiauste ir paslė
pė kuparuosia o tai vis isz di
delio užvydejimo ir neapy
kantos, 
ties. Mažai tokiu žudinseziu at
sibuvo, kokia 
iene. Diena 
ženklinta.

Teismas

užvydejimo ir
, nubaudė

.lesti ir szposavo per visa per
statymą, neduodamas suprasti 
savo szirdies skausmą del pub
likos. — Tokis tai gyvenimas 
aktorių. <

Amerikonai pasinaudoja isz 
visko ir daro bizni kaip tik in-

I

ISZ LIETUVOS
(Nuo Musu Korespondento.)

VYRAS DUODA, O ŽMONA 
ATIMA.

Žaliakalnio gyventojas S. S. 
paisisamde darbininkus pasta
tyti medini sandeli iik už tai pa- 

I žadėjo 'darbiuinkams sumokėti■

Valuko Deive
ISZ ANGELSKO

MIRĖ STAIGAI ANT , .......... ......... .........
GELEŽINKELIO STOTIES. 300,4t. Padirbdami dvi sanval- 

Keidanai. — Ant geležiu- (es darbininkai pareikalavm rtt-/

mnno, kaip tai neseniai padare kelio stoties, -staigai miro nuo lyginimo už darba, bet kadangi
sporto Richardasmokytojas

AI. Wilson isz Kalifornijos.
Automobilius tojo ponulio, 

susidūrė su kitu, kuris prigulė
jo prie Krano Leitemo ir toji I 
nelaime buvo isz priežasties to.
paskutinio.

Nakties laike po tam atsiti
kimui, AVilsonas sapnavo kad 
Leitemo automobilius bėga ant 
jo ir kad iszsigelbet nuo mir-. 
ties iszszoko isz automobiliaus. 
Ir isztikruju per sapna,'iszbego |
isz lovos, trenkė su kumszc-zia 
in Įauga o sukultas langas 
piauste jam baisiai ranka.

Tame visa priežaste buyopriežaste

SU’

paraližiaus 58 metu T. Žylevi- S.S. tuo laiku pinigu neturėjo
kuris buvo 

kontroles.
ežius * « revizorius

. i' - " ■ I  rfiii ,1-

APVOGĖ BAŽNYCZIA.
* Alariampolius — Nakties 

laike in vietiniu bažnyczia insl- 
gaVo banditai, ’kurie apvogė 
blednuju dėžutės isz kuriu ga
vo apie szimta litu. Yra tai ant 
ras apipleszimas bažnyezios in| 
trumpa laika.

y 

tai atidavė savo pulta 40 lt. 
vertes. Darbininkai matydami, 
kad pas szeimininku 
mine krizo”
vyko, gi S. S. žmona pastebė
jusi, kad nėra vyro palto pra-

uekono
mei e darba ir isz-

nesze policijai. Pravedu® kvota 
dalykas iiszsiaisZkino ir teisė
jas byla nutraukė.

----------------- :------- —,■

MERGAITE ISZGERE KAR-
BOLIAUS RUKSZTIES. <

* Kaunas. — Tauragėje, ant i

■ ■--------- —a ’ , •
SUBADYTI PER BULIU.
* Kaunas.

Pužanuosia, insiiutos bulius su
badė mirtinai gaspadoriu Gri
gonį ir jojo berną. Abudu ran

Ne'senei kaime

i

Leitemas, kuris ji taip pergaz-‘ nlyczios Afajockos, pas Andru- dasi ligonbuteje.

LIETUVOJ PER DAUG 
DAKTARU., j

Kaunas. 4 -

dino ir nuo to baisiui sapnavo.' lionius, 3metu mergaite iszgc-
kuri 

rankos! stovėjo ant lango. Mergaite po 
ant tukstanezio doleriu. Sudžia' operacijai mirė.
pripažino jam tiesa ir Leite
mas turėjo jam užmokėti.

Todėl apskundė ji ant'užmokė- r0 karboline®, rulkszties 
jimo jam už sužeidimą

1 !■' M1 ? .!

Ne toli dideles girrios, ma'žo- 
ja grinczeleja, gyveno mulkius 
su paezia. Turėjo jie vienatini 
sunu isz kurio labai džiaugėsi.

Senam malkini atėjo karta 
ant mislies, jog tolinus taip na 
gali gyvent varge o apsvarstęs 
ta dalyku su paezia, susitarė
nusiunst Valaku in svietą jesz- szutu, bet sudekie vela in kru- karalaite kada pregejo sugryV.-

■■ | , M „u —,, „ Ul , , , _

Vajukas pasiliko stovintis 
užsimislines ir paantrino žo
džius deives: — Rudam rieszu- 
ti randaši nulos drapanos o 
kad man reikalingi tuojaus ji 
sulaužysiu. Ir isztikruju rado 
jame szomteli rudos materijos,

Eidamas per visa dipna, už
tiko milžiną gulinti girto ja ir 
neturėjo jokio ergelio nukirti
mo jam vienos galvos. Milžinas 
suriko baisiui kada paregėjo 
Valuka ir pradėjo paskui ji vy
tis. Bet nedavijo jauno vyruko

kuria isztraukes, pradėjo grei-'d užkliuvęs ant kelmo puolė 
tai augt pakol nepasidaro pil- kaip ilgas. Valukas pribėgės 
nas drabužis. Vos spėjo persi- prie jo, nukirto ir antra galva. 
redyt,lkad sztai volu pasirodė Iszpioves milžino liežuvius ir 
deive, prakalbėdama in ji:

—- Ne meski lu'ksztu tų rie

I
ausis sugryžo atgal in palociu.

Nudžiugo labai karalius su

kot užsiėmimo. Su verksmu at- va o jie suaugs, o krtda reika- lanti Sveika Valuka, o du lie- 
siskyre tėvai su sunum. l iausi vėlą 'drabužiu tai

Valukas ėjo visa diena o nu-' rasi. O kas kiszasi balto rieszu- no liepe indet po stiklu ir -pa-
jame žilvius ir ausis uŽmuszto milži-

sileidus saulei, atsisėdo prie to, tai asz taip vela pasirodysiu dėt karaliszkam muzejum.
kelio mieryja pasilsėjimo ir kada ji turėsi sulaužyt.— Mo-i Artinosi diena kurioja keti-ir kada ji turėsi sulau'žyt. — AIo-l 
pasidurtinimo įuoip, ka jo mo- sielojas su ranka, isznyko jam no karalaite pabaigt dvide- 
tina buvo indejus in krepszeli. isz akiu.
Vos pradėjo valgi, paregėjo se

Ji

JI

szimta pirma meta. Isz tos pro-
— Akyvas esmių, kas tame gos apgarsino karalius sekan- 

baltam rieszuto randasi, — ežius žodžius: 
pamislino J-au Valukas, o kad
buvo geru vaikineliu, norėjo da antra dali garsingo Bąlto Žie- 
laikyt savo prižadejima duota do t i pasiliks kungaikszcziutes 
del deives ir paslėpė rieszuta vyru!” 
in kiszeniu.

— Noriu, gautis an| kitos Keliaudamas tolinus, daryda- ke užgimė ragana jai padova- 
szalies, mano geras vaikineli y 
ir aeziu tau už tavo pagelba.

— Bet pakol pereisi, pra- ge. Po trijų dienu keliones,
8zau pasidrūtint mano valgiu, paregėjo tolumoja puikiu palo- kas ta antra 

nes ciu ant kalnelio.
— Jcszkosiu lenais kokio dvideszimts pirmus metus.

, — pamislino. O

na neregia ir szluba motere ku
ri stengėsi atrast tilteli per bė
ganti upeluka. .

— Kur eini senole, — 
klauso Valukas senos mo teres, 
pribėgės prie jos.

randasi,
l i Jaigu kas turėtu pas save

u z-

Rėkia žinot jog kada Auksu-

vo kožnam gera ir palinksmin- nojo balta žiedą o perlauždama 
damas tuos kurie buvo nuvar-1 ji per puse davė viena puse tė

vams o kita iszmete in ora o 
dalia »suras tai 

pasiliks jos vyru kada pabaigs

t I

—12 medininku už-♦ < it... ll1 n. J 1 » A I ’ ;l 4
sieny baigusiu medicinos mok
slą norėjo instoti Lietuvos uni
versitetan in medicinos fakul
tetu, * kad galėtu ■ prisiruošti 

egzaminams'.
I Bet j u p raižymus medicinos 
fakultetas patenkinti atsisako
— vietų nesą. Priimti tik du — 
baigė Varszuvos universiteto 
medicinos fa'knlteta ir antras
— Miuncheno,

Nepriimtieji
sziet'imo ministėri. 
jiems pareiszke, kad szis klau
simas busiąs 'sureguliuotas ta
da, kai busiąs paskelbtas aukš
tojo ii* au'ksztcsniojo Imokslo 
teisiu insigijimo instatymas.

11

IISZPUOLE ISZ VEŽIMO IR
UŽSIMUSZE. ,

*. Kaunas. — Ant kelio ve-/20 metu
dirbantis dideliam danezio isz Panemunes in kai-

ant mir- Paryžiaus krome skrybėlių, k u- ma Alarginin'ku važiavo du ve-
I

Louis Cianenese, 
vaikinas, . valstybiniams

• • 1 **Norint tai menkas valgis 
sotus ir pasidalinsim juom!

Po pasidrutinimui Valukas'užsiėmimo 
nuėmė savo ploszcziu ir užden-jkad jo drabužei buvo jau api- Sauluke deive ir liepe jam ant 

pricszinosi tai ir norėjo jam 
padekkavot, bet ne galėjo ne 
žodelio isztart nuo susigraudi
nimo.

y

Ta nakti pasirodė Valakui

Važnyczia 
pralenkti

tėvuko, 
I mitare keliauti in Amerika 
norints tame buvo labai 
szingi jo tėvai, 
pinigu ant keliones, 
atlikti kelione pigiu budu. Pa
liepė padaryti dideliu skrpiia. 
ant vardo kromo, indejo dideli 
zoposti maisto ir gėrimo, o vie
nas isz jo draugu uždare skry
nia ir nusiuntė ant adreso die
duko kurio kromas radosi New 
Yorke.

In kėlės dienas po tam die
dukas aplaike rokunda už isz- 
siustą jam didele skrynia 
skrybėlėms” 
ežius, nes žinojo, kad skrybėlių 
neužkalbino isz Paryžiaus. 
Staigai atsiminė say, 
anūkas dingo isz namu 
paeziame laike, kada skryne li
kos iszsiunsta in New Yorka. 
Prijausdamas, kad jo anūkas 

apraszineja turi būti toja skrynioja, isz- 
siunto telegrama ant laivo 
fayette”, 
dosi ant vidurmario su paliepi
mu kad suieszkotu s^crvne ir|

papilde Judd’ 
mirties da nepa-

ris prigulėjo prie jo 
in

prie- 
Neturėdamas 

sumano

i

Pirma karta savo gyvasty j i 
susitiko Popiežius su Mussoli
ni. Tasai suėjimas buvo su di
deliu iszkilme, o sziandieninis 
“bosas” Italijos ir buvusi s di
delis bedievis ir radikalas, gė
rėjosi isz Vatikano ruimu, ka
reiviu ir Popiežiaus turto.

Pasaikalbejimai taip Popie
žiaus ir priemerio Italijos
sesi valanda laiko. Abudu bu
vo isz saves užganadytais.

Del ko nebutuT
Juk susitiko du

te-

I .

“su
. Nusistebėjo kup-

isz
kad jo 

tame

“La
kuris tame laike ra-

kad sujeszkot p skryne 
randasi.

norėdamas 
pirmutini vežimą, 

užkabino už aszies ir vežimas 
apsivertė užmuszdamais gaspn- 
dori A. Liberi.

žirnai.

APVOGĖ BAŽNYCZIA.
• Kaunas. — Ulekciu, gm*-- 

noje Aridkszniu, kokis tai neži
nomas
bažnvezia 
kės.
tai
aresztavojo.

pi’ktadaris insigavo in 
apvogdamas dežu- 

Policijo nužiurineijo koki 
T am osz i u Kai lt u 1 iInmosziu kuri

KRUVINAS MUSZIS UŽ 
SZULINI.

iauliai. — Kaime Daugi- 
gminoje Padu b i u, pa

kilo k mvinas

• <7 
o z

nuosia,
viete Sziauliu,
mu'szis terp vaito kaimo Stugi- 
su ir ga'spadoriaus. Bekeriu, 
kuris užmusze kuolu Stugisa.

! Žadintojų aresztavojo. r

go peczius seneles. Norints ta plyszia, vela iszeme isz.rieszu- rytojaus nueiti pas karalių ir
norėjo jam

kreipės m
Alinis! oris

valdyba 
visa

man moti-
jog galiu

kv-

— Nedekavok 
nele; džiaugiuosi u 
tau norints kuom patarnaut.

Sztai tuojaus paregėjo
lantes miglas priesz akis ir nie
ko negalėjo priesz save matyt. 
Kada miglos isznyko nuo akiu 

akis,
• ne

Popie- 
žieda, kaipo atsiklaupė dažinotu . kas • joja 

Taip ir atsitiko. •;
kapitonas laivo iszeme gulinti, 
jaunikaiti, kuris likusia kelio
ne atliko kaipo pasažierius, nes 
diedukas sutiko užmokėti kasz- 
tus keliones.

kuris

didžiausi 
Italai tebyrios gadynes, isz ku
riu vienas perstato galybe Ka- 
talikiszkos bažnyezios, o kitas 
Italiszkos vieszpatyses ir abu
du yra Italai.

Laikratecziai
apie ta Afussolino atsilankyma 
pas Popiežių kaipo nepaprastu 
dalyku, nes neseniai buvusis' 
radikalas pabueziavo
Z1O

prie altoriaus sukalbėdamas 
trumpa maldele.

Tasai pats Mussolini,
21 diena Apriliaus, 1930 mete,
apgarsino sekanezius žodžius 
in Italiszka jaunuomene

“Alylekite karabino, melski
tės ih armotas o ir neužmirsz- 
kite apie peilius.”

Norints tai yra Pagoniszkas 
paprotys, bet nepdrszkadina 
kad Popiežius ir Mussolini bu
tu prieteliais — vienas ir kitas 
geidžia galybes Italijos.

Panasžiai privalo būti ir Lie- 
tluviai — paszvenst viską del 
geroves ir pakajaus savo tau
tos.

Tūlam mieste Australi joj per
statinėjo gerai žinomas juok- 
daris (clown) Laurie Wensley. 
Kaip visados taip ir ta diena 
juokdario aplaike daug ploji
mu už savo juokingus persta
tymus, o kada perstatymas pa
sibaigė sugriuvo ant grindų be 
žado.

Kaip vėliau pasirodė, tai 
juvkdaris priesz perstatymą 
aplaike telegrama, kad viena 
isz jo dukteriu likos užmuszta 
automobiliaus nelaimeja. Neno 
rodamas pertraukti perstaty
mą, vargsžas suvaldė savo gai-

ISZPUOLE ISZ TRŪKIO IR 
UŽSIMUSZE.

* Kaunas. — Artimoje sto-
Isz skrynios ties Žeimiuosia iszpuole isz ei-

nanezio trūkio 19 mettf Motie
jus Dainis isz kaimo Remeiklu. 
Mirtinai sužeista nuveže in li- 
gonbuti Keidaniuosia.

LIETUVOS MOTERYS
UŽ NUSIGINKLAVIMĄ

Kaunas. — Lietuvos Moterių 
Organ i za c i j u ce 111 ro
sziomis dienomis rengia 
eile mitingai Kaune ir provin
cijoj. Aleksio vyrai tuose susi
rinkimuose kalbos už nusigink
lavimo ir taikos reikalu.

Geneva, Aras. 15. — Mažosios 
valstybes, skaieziuj 14, norėda
mos kad pasaulis ir jas Užgirs
tu, iszrinko isz savo tarpo vie
na bendra kalbėtoja nusigink
lavimo konferencijoj pasakyti 
beu/dra kalba, ir kiti ju atsto
vai pasakys tik po trumpas 
prakalbeles.

. f 

Valukas pradėjo trint 
norėdamas persitikrint ar 
miega, ba priesz ji stovėjo pui
kiausia deive kokios žmogus 
ne nesapnavo; jos puikus auk
siniai plaukai kabojo žemiau 
keliu o szlebe buvo isz minksz- 
cziausiu szilku ir žibėjo kaip 
spinduliai saules. Ant kojų tu
rėjo atisknius pantaflelius

— Geras mano
Alano vardas yra Saulele, —at
siliepė puiku l)lsu in Valiuką.— 

nuo musu

vaikineli.

Atneszu tau žinia 
karalienes. 

f

Valukas pasikloniojo žemai
bet negalėjo ne žodžio isztart.kas pasikloniojas

PAJESZKOJIMAS.

Asz Feliksas Evinskas pa- 
jeszkau Vinca Truska paeinan
ti isz Suvalkų redybos, Seinų 
apskriezio, Veisėju valscziaus, 
Kalveliu kaimo. Abu sykiu at
važiavom isz Lietuvos in She- 
nadosi ir ten persiskyrime ir 
daugiau nesuejome. Norecziąu 
dažinoti ar gyvas ar mires. Tai 
gi praszau kas ka apie ji £ino 
ar pats atsiszaukti sziuo adre
su:

Air. F. Evinskas,
929 S. Victory St.

Waukegan, III.

Asz, Ona Kupstute po vyru 
Mikoloniene pajoszkau Marce
lo Bielczkiuto isz Lietuvoj, 
Veisėju parapijos, Sadziunu 
kaimo. Po vyru nežinau kaip 
vadinasi. Turiu svarbu reikalu. 
Meldžiu atsiszaukti sziuo adre
su: (2t.

Mrs. O. Mkolonis, 
800 Ėst Railroad St.

Mahanoy City, Pa.4

DAVE GERA RODĄ.t ' ' 4 3

BANDITAI UŽPUOLĖ ANT 
GASPADORIAUS.

* Panevežis. — Girrioju ar
timoje Panevėžio ant sugryž- 
tanezio gaspadoriaus isz mies
to Ružena, isz kaimo Damia- 
nu, gmino Pabiržu, užklupo ke
turi apsiginklavo banditai ku
rie atome nuo Ruženo 80 litu, 
o kad isz to nebuvo užganady ti 
paėmė arklius ir vežimą ir nu- 
pyszkejo nežino kur palikda
mi gaspadoriu ant kelio.

UGNĖS.
Kaunas. ■ .uv.xdoiv.uv/oxi, 

ugnis sunaikino tvart’a, daug 
szieno ir padarus ga'spadoriaus 
G rudžio. . r

Kaime Sziaukliu, kilo ugnis 
grineziojo Razmaitienes o no
rint® pasiseko viską i'sznosriti 
isz grinezios, bot duktė pražu
vo liepsnuosia.

Kaimo Avižuosia, 'sudege

♦I
Leyiszkiuosia

khiona's gaspadorinus Urbono 
su daug szierio ir paszaru. Ble- 
deis padaryta ant 9,000 litu.

"V

______________

Pirma motore:— Tik tu kū
mute turi labai suiplyszusia

J1.

maldaiknygia ir da neszie'si In . w . . . .bažnyczia, duokle jaja apdary- 
tio o isžrodyū puikiau.

Antra motere
nau kur apdaro šonas malda
knyges. ■ <

Pirma mdterc
siūk in tedareije srio laikrasz- 
czio o tau apdarys puikei, terp 
'kaip apdaro man ir dabar ne 
sarmata neszti'9 in bažnyczia.*

Kad neži-

t

U-gi ml-

I I,

SZUNES IR ŽMONES.

— Pasakykite man del ko 
teip szuiies czionais loję nakti
mis? < • ?

t

— Tai jusAnežiimte? U-gi 
del to, kad czionais žmonis teip 
per diena loję, tai ant nakties 
palieka del szunu! *

Neužrtlirszkite guddotini skai-
tytojai, atsilygint su prenumerata už 

: '------» '
už miražo ir praszo idant nesulaikyti

* '<

lalkraszti “SAULE,

to nauja drabuži ir leidosi in 
palociu.

Karalius to palociaus reika
lavo berno prie karaliszku ar
kliu, o pregejas puiku jauni
kaiti, priėmė ji szirdingai. Bū
damas pas karalių koki tai lai
ka, patiko jis karaliui labai ir 
pamislino sau:

— Turiu pasikalbėt s»u tuo 
jaunikaieziu: ne iszrodo jisai'man ir liepe ji atidaryt priesz 
ant prasto gimimo ir netinka 
ant berno.

Ant paszaukimo karaliaus
* 

atbėgo Valukas ir giliai pasi- antra puse balto žiedo, 
kloniojo.

— Valukai 
karalius — tavo darbas 
labai patinka ir esmių isz tavęs 
labai užganadytas. Pasakykie na 
man savo gyvenimą ir isz kur džiaugsmu, 
paeini.

Valiukas apsakė savo gyve-' svodba o Valukas su Auksuke
* 4 I • • • *nima nuo kada galėjo atmint, gyveno linksmai ir džiaugėsi

atidaryt ta balta rieszuta kuri ■r

aplaike nuo jos priesz pati ka
ralių ir jo dukters.

Valukas paklausė deives, 
nuejas pas karalių atsiliepe.’

— • Szviesiauses karaliau! 
Keliolika metu atgalios aptei
kiau szita rieszuta nuo geros 
deives kuri man liepe ji ne ati-

Bet sziadien pasirodė

o

darvt.

y

kai, iszrinkai du gerus

I tuve.
Su drebaneziom rankom su

mų sze rieszuti kuriame., rado . ,
Pri

traukė Valukas stovinezia ka- 
prakalbejo ralaite prie saves ir karsztai 

man pabueziavo.
Tegul jus Dievas laimi- 

paszauke karalius sukaralius

Ne poilgam atsibuvo puiki

* 4 ( • • •nima nuo kada galėjo atmint, gyveno linksmai ir 
Kada iszgirdo karalius jo gy- vienas isz kito lyg vėlybos se- 
venima, užsistanavijo labai,1 natves.
bet nieko ne kalbėjo,

D* t)

užsistanavijo labai 
o Valu- Į 

iliai atsi-
trauke.

Ant rytojaus atejas karalisz-

NEPAGELBEJO GYDUOLES

Tai tamista sakai, kad
kas siuntinys padavė Valiukui tos gyauolos ka pirkai nuo ma-
raszta ant kurio buvo paraszy- 
ta:

‘‘Karalius geidžia žinot ar 
ne galima butu susižinot su ta
vo tėvais. O kad reikalauja pa- 
lociniaus sargo, tai norėtu tęva 
Valuko priimt in palociu ir jo 
motina.”

Aralukas labi nudžiugo 
skaitės ta žinia ir apsakė kaip 
gali surast jo tėvus. 1

Tėvas Vainiko dabar radosi 
palociuja ir pildė savo nauja 
užsiėmimą linksmai. Motina 
buvo kukarka o karalius nega
lėjo atsigėrėt jos viralais.

Valnkas pasiliko karaliszku 
sekretorium ir persiredo kuni- 
gaikszczio rūbais, kuri iszeme 
isz antro rieszuto.
duktė Aluksuko insimylejo in 
Valuka o jisai nuolatos migli
no apie ja ir sapnavo.

Viena diena, karalius buvo 
labai susirupines ir apsakė Va- 
hikui apie milžiną nuo szios pa
gaulės. Karalius nemažai susi
rūpino kada Vainikas atsisvei
kino su karalium, kuris1 ji my
lėjo kaip tikra savo sunu. Va-

per-

isz didelio dyvo.
— iVsz persimainiau in se

na motere idant tave iszbandyt 
o musu karaliene Gražiuke pri
siuntė mane idant sau vėlintum 
tris dalykus. -

— Siuncziu per tave szir- 
dinga padekavono del tavo 
karalienes,' o maino pirmutinis 
velinimas yra, kad mano tėvai 
turėtu grinezele kurioja galėtu 
gyvent malsziai ir nekenstu jo
kio vargo. Alano antras velini- 
mas yra, idant turecziau szioki 
toki ussiemima.

—- Taip, mano geras Val!u- 
velini-

mus, bet treezia <|abar del sa
ves pasirink. x '

— Na, tai gerai veliųtau 
sau kad turecziau naujus dra
bužius.

— Sztai duodu tau tris rię- 
szu'tus; tam rudam randasi 
drabužiai, o tam juodam, kuria 
me randasi dvi perskyros, pir- 
mutinioja pernkyroja yra juo
das Zbra jus o antro ja persky- 
roja yra kunigaikszczio apsire- 
dymas. Trecziam rieszutyj ku
ris yra'baltas randasi jame kas

ji su- 
kiti tavo

yelinimai eitu ant niek. Pasi- Įukas iszemes isz rieszuto juo-

tai gerai

£

tokio balto, nes jaigu 
laužytum, tai visi

nes tau nieko nepagialbejo ant 
plauku ?

— Nieko o nieko, ponas ap- 
tiekoriau, norints jau išgėriau 
tris bonkutes. *

I Ii ' ' ,1 «•' I. I- ' .1
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Karaliaus

kurio apie tni ė v^lfcas t — [r puiki deive da žbraju nusidavė in kelione
hm! nnaiil a * I M 1

laikraszczlo. Paskubinkite t su tais žodžiais isznyko.
* ' 1

jeszkot milžino Kaulio. I

1įH r S i

Vasario - 1932 - February
1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiojaus
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 Liurdc
12 p Bern edikto
13 s P. Angelo, našlio

>♦

14 N Valentino
15 p Paimtino, Jovito
16 u Julijono
17 s Flavijono
18 k Simeono
19 p Konrado
20 s Eucharijaus

21 N Popino
22 p
23 u
24 s
25 k
26 p
27 a Leandro

28 N Romanas
29 p Osvardaa.

Petro Antiokijoj 
Petro Damiano 
Matas Ap. 
Tarasiuso 
Aleksandro

f'h

I

«£< 

OI 
i

i

■
*<

1

AMERIKOS SZVENTB8
i 22 Vasario — Prosidento Washing- 
’ tono gimimo diena.tono gimimo diena.
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Vienas
Stiklelis

t

Liūdnas sziu dienu gyvenimo 
vaizdelis.

Graži ir turtinga buvo Užu- 
siliu Kraigio sodyba. Ant kal
nelio. Terp szimtamecziu ąžuo
lu, kupliu liepų baltamarszik’i- 
niu beržu guotos stovėjo erdvi 
ir dailus trobesiai. Ir didelis 
vaismedžiu sddas aplinkui. 
Derlinga 40 hektaru žemes plo
ta isz rytu puses juose sidabrt- 
ne Dubysos juosta. Pietuose, 
kiek tik akys užmato, dunkso 
lygios padubyeio lankos.

vakaru
Isz 

osze žalisziaurew ir 
puszynai.

Gražioj dermėj ir santaikoj 
gyveno Kraigiu szeimyna. 
Kraigas 
ilki ir, samdyto berno padeda- 
mas.kruposzcziai pureno juoda 
žemele. Kraigiene su augintine 
Katryte namu ruosza dabojo, 
gyvulius ir paukszczius globo
jo, baltas drobes ir gludnius 
milus audė, o vasaros darby- 
mecziu drauge su vyrais lau
kuose pluszejo. O vienturtis, 
deszimtus metus einas, Stase
lis rytmoeziais miegojo ligi 
prieszpiecziu, diena laisvas bė
giojo Dubysos paszlaitemis ir 
smaguriavo, motutes paruosz- 
to, skaniausio valgio kąsnelius. 
.Jis už viską labiau džiugino sa
vo gimdytojus ir žadėjo jiems 
paguoda senatvėje.

Kraigiu grinezioje visada 
vieszejo rami laime ir saulėta 
nuotaika. Czia niekada nesigir
dėjo barnio, nei ruseziu žode
liu. Jei kada ir užeidavo ties ju 
sodyba tamsus debesėlis, tai jis 
greitai ir vėl pranykdavo ana
pus amžinai žaliuojaneziu pu-

tai pražudė vienas 
Vienas mažas dvo- 
degtine

skystimo stiklelis. Jis sugriovė 
szeimynos laime ir 

dangaus kerszto szaukianezios 
nuodėmės antspaudu pažymė
jo kadaise laimingos sodybos 
griuvėsius.

* * *
Ta rudeni derlius buvo ypa

tingai geras. Visi padubysio 
ūkininkai džiaugėsi Dievo pa
laimos gausybe ir pyle aruo
dus talkino visa Kraigiu szcl- 
myna. Net mažasis Staselis — 
ir tas insiprasze tęva leisti ji in 
talka. Arklius varinėti.

Nuo auszros iki sutemu tal
kininkai pluszejo, kaip skruz
deles. Maszina alkanu vilku 
staugė. Darbas szvilpe viesulu. 
Jaunieji krykszto ir juokavo. 
Seniai kosėjo nuo dulkiu. 
Kiekvienas stengėsi dirbti už 
keturis. Visi žinojo, kad pa
baigtuves tyus szaunios. Juk

Kraigiu 
rūpestingai tvarko

si Kraigys.
UVWVI IV'I ■!' I 

ir žemyn, o blogi inprocziai naktį ant Ki’aigiu sodybos pa-I

— Tai tegul paragauja. Ka daug ojp greieziau, negu jo me-, kilo raudonas ugnies stulpas, 
ar jia ne vyras, ar ne talkinin- tu sikaiezius.
kas! Nedrausk, kaimyne, tegul
iszgeria.

vt

1 | Iszbaide medžiuose snaudžian- 
czias varnas ir pažadino visus.

Trobe-
Greitai ir tėvai sužinojo, kad

Gerk, Staseli, gerk: ju Staselis vagineja’ ju
Vienas stiklelis nieko nepu- gus, kiauszinius, linus ir laszl- šiai užsidegė visi vienu kartu 
kenks, 'tik gerkle nuo dulkiu nius ir maini'khuja in degtine ir liepsnojo, kaip vienas dide-

pini- Užupziliu gyventojus.

praplaus, spyrėsi Guoba.
— Gerk, Stasy, gei'k! Ne-' gražiuoju prasze Staseli liau- 

klausyk senio, gerk! Buk vy- t is bloga darius. Tėvas baudė 
ragino inkausze talki- sunu diržu ir lykszto ir saiki- 

. no atsižadėti blogu palinkimu. 
I r 4 . i • • • i • -

Bet Sto
vy ra *

kad vyrės

ras!
ninkai.

— Viena jau tegul iszgeria, 
Į bet daugiau negalima, — nusi
leido tėvas.

Degtine dvoke sviltais ir ug
nimi degino gerkle,
sys norėjo pasirodyti 
esąs. Springdamas ir kosėda
mas jis iszgere stikleli ligi dug
no ir greitai nusiszluoste pei 
lupa beganezia seile.

— Ot, tai vyras! Tai mala- 
czius! Ne nesusirauke! —fgyre 
Guoba ir talkininkai.

Stasiui pati’ko,
nieji kreipia in ji domėsi ir lai
ko smalkiu vyru. O tokios gar
bes jis jau seniai troszko. Tru
puti apsvaigęs jis kreipėsi in 
greta sėdėjusi levo bernioką ir 
pasigyrė dar galis iszgerti. 
Bernas inpyle dar viena. Ir, tė
vui nematant, Stasys ir ta isz- 
gere. Paskui dar viena. Greitai 
jo galva apsvaigo. Sienos ir 
stalai pradėjo suktis aplinkui. 
.Jis susmuko in pastai i ir 
važiavo in Ryga.”
sėli iii namus neszte parnesze.

— Negerai, tetuszi, pada
rei, kad leidai vaikui gerti deg
tines. In bloga daugelis inpran- 
ta ir neskatinami. O pirmas 

pavojin-

“nu-
Tevas Sta-

tetuszi

neskatinami.
žingsnis visada yra 
ginusias, — verkszlendama 'ba
rėsi Stasio motina ir klojo li
goti u i j>nt galvos szaltus kom
presus.

O Stasei is, iszbales, kaip 
drobe, blaszkesi lovoja, dejavo 
ir žaksejo, kaip mėšlungiožaksejo,ir

traukomas.
Rytojaus diena Staselis bė

giojo Dubysos szlaituose ir pa
sididžiuodamas pasakojo pie 
menini savo nuotyki:

— Tėvas mano, kad asz isz- 
geriau tik viena stikleli. Oho, 
brolau, vakar asz iszgeriau de- 
szimti stikleliu. O kiek alaus 
iszdrožiau! Tu netiki? Pa
klausk musu Juozo. Asz vyre
li, galiu iszgerti tiek pat, kaip 
kati jis, senis Guoba. Vienas 
stiklelis man tik nusispiaut...

Piemeniui labai patiko Sta
selio pasakojimas. Juk ir jis * 
norėjo būti vyras ir nesiduoti 
pusberniu stumdomas. O tam 
pampliui jis norėjo inrodyti, 
kad jis dar daugiau gali iszger 
ti už toki pienburni. Jis pri
kalbėjo. Staseli pavogti nuo 
motinos 5 litus, už kuriuos, 
sekmadieni jis žadėjo parnesz- 
ti isz miestelio pusbonki degti
nes, saldainiu ir papirosu.

Staselis vikriai atliko savo 
uždavinį. Pirmadieni jie abu 

neveltui Guoba trie naktis ne- piemeniu kele puota Duby- 
dare alų ir sunkė

cukrine” Dubysos paszlaite- gere degtine, cziulpe saldainius

szvnu. •r

Ir visa 
stiklelis, 
kianezio, vadinamo,

K ra i gi u

*

sos szlaite: kepo kiausziene,

nuoszirdžiai

ir ruko stiprius papirosus. Va
kare piemuo nevalgė vakarie
nes, o Staselis -susirgo ir “va
žiavo įn Ryga” kaip pasamdy
tas. kiauksėjo, kaip senas gir
tuoklis. Motina mane, kad val
ka užpuolė kirminai: ji davinė
jo ligoniui citvara, tryne ter-

miegojo; 
t <

JeTGuobiene nugnybo minksz- 
ta prielaiduka ir iszczirszkino 
puskapi penetu aneziu. Ir mu
zikantus pakvietė.

Szeimininkai
vaiszino talkininkus. Neaplen-

. ke ir Kraigiu Staselio. Dėdie
nė atpiove jam riebiausia an
ties azlaunele, o Guoba pasiūlė' pentinu ir girde remuneliu ar- 
“iszmesti” stikleli namines.

— Neduokite, kaimyne, vai
kui degtines. Nereikia. Ka jis, žingsritiii nuo istatUus Dubysos 
toks vabalas, iszmano. Juk jis kranto.'Staselis paslydo ir ne-' in miestęli. 
jos savo gyvenime neragavęs.
Dar gali susirgti, —

bata.iH i ,

Tai buvo lygu, neatsargiam

ir papirosus.
v •

Motinu verke ir

Staselis bueziavo tėvu rankas 
ir žadėjo pasitaisyti, bet progai 
pasitaikius ir vėl dare savisz- 
kai. Tilktai būdavo atsargesnis 
ir gudriau slopo 
pėdsakas.

Kai Stasys sukako szeszioh- 
ka metu, visi apylinkes kaimai 
žinojo, kad Kraigiu vienatūris 
— neklaužada, girtuoklis, kei
kimas ir naktibalda. Tėvu baus 
mes jis jau daugiau nebijojo ir 
ėjo veju keliais, kaip slapukas 
jautis padubysio puszynais.

* * *

Lietinga rudens sekmadieni 
Kraigiene gulėjo karste paszai 
vota, o jos mylimasis Staselis 
užc miestelio traktieriuose dai
nuo penktadienio vakaro. Jis 
net nesugryžo jos atsisveikinti 
paskutini karta ir neprasze 
motiniszko palaiminimo. Gai 
del to mirusios veide rysz'kejo 
berybiu kaneziu szeszeliai ir 
skausmo žodis buvo sustingęs 
lupose. Jos veidas buvo pana- 
szu's in geltona žvakių vaszka. 
Ak, nusibodo jai erszkecziuo
tas gyveninio takas. Vien tik 
skaudžios pažaidos, pasityczio- 
jimai; karezios aszaros, vaka- 
rais ilgos karsztos maldos už 
paklydusi sunu. Peranksti su
linko po vargu naszta. Panūdo 
saulėto amžinybes džiaugsmė. 
O pakrikęs sūnaus gyvenimą?* 
jai mirti priskubino. Del to

, . , v . I • S * » . ,a •

taip greitai paliko jaukia Užu- 
sziliu sodyba.

Kraigys palydėjo savo gyve
nimo drauge in paskutinio po
ilsio vieta — in kaimo kapinai
tes,

nusikaltimu

senatvėsgriaudžiomis 
aszaromis aplaistė jos kapa ir 
sugryžo in liūdna sodyba laz
dele pasiramszcziuodamas, su
linkęs ir urnai pasenejes bent 
dvideszimczia metu. In pakly
dusi sunu jis tik ranka numo
jo. Jo patarimu gražiuoju Sta
selis jau nebeklause, o sudraus
ti ji, palaiduna, Kraigys jau 
nebepajege.

— Tu

begalėjo susilaikyti. Kas diena, 
"* 'I M . J II A » <i la . , ■
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seni, negudragal- 

viauk! Man jau nusibodo tavo 
ponavimas I Užraszyk man u!ki 
ir linsk in užkrosni. Arba isz- 
mokėk man dali pinigais! Nes 
kitaip bus velniava! Asz tąu 
daugiau nebernausiu! — isz- 
bliove Stasys viena sekmadie
nio ryta.

— Ak; sūneli mano, be rei
kalo skaudi mano senatvėje. 
Juk asz tau nieko nepavydžiu. 
Szeimininkauk, kaip tinkamas. 
Tiktai nbskriausk mane ir Kat
ryte. Juk asz su saule negy
vensiu. Nenusinesziu in kapus 
tėvu palikimo. Numirsiu — ir 
pasiliks tau riska's, be jokiu 
užraszu. Kol gyvas dar asz no
riu atiduotie dali Katrytei, kad 
naszlaites nuoskauda, nelydetu 
mane in amžino atsilsio vieta, 
— ramiai a'iszkino sunui senlą 
Kraigys. * ’

— Visi jus gausite savo da
lis! Asz jums parodysiu amži
no atilsio vieta! Palaukite! — 
grasinaneziai szau'ko Stasys Ir, 
trenkęs durimis, iszdzimbino 

I . . . ,. -
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prieszino-. kas savaite jis slydo vis žemyn

lis laužas Joniniu nak'ti. Liep
snos liežuviai blaszkesi po vi
sa sodyba ir svilino nuogas me
džiu szakas. TukstancZiai ki- 
birkszcziu skraidė Dubysos 
wzlaituo.se. Degancziuoso tvar
tuose daužėsi ir žvenge arkliai, 
dusuliai baube raguoeziai ir 
baisiai žviege kiaules. Pakluo
nėje gailiai staugė szuo. Tiktai 
žmonių nesimato ne vieno.

Subėgo kaimynai jau liepa- i 
joge nugalėti szelstanczia ug
nies jura. Tik isz pusiau su
griuvusio namo isztrauke bai
siai apdegusiais ir sąmones ne
tekusias žveriszko kerszto au
kas seni Kraigi ir jo angy tino 
Katryte. O kur dingo Stasys? 
Szi klausima kartojo viši susi
rinkusieji, bet niekas in jį ne
galėjo atsakyti.

Paskui: intarimas, policija, 
tardymas.

Nelaiminguosius i’szvcže
ligonine. Sekanti vakara Krąi- 
įįys atliko iszpažinti, su asza-* 
romis akyse palaimino 
mylima aunu — retežiais
kaustyta ir ginkulotos sargy
bos saugoma kalini ir ramiai 
užmeike pavargusias akis. Už 
trijų savaieziu Katryte iszra- 
szo isz ligonines ir iszveže -n 
beprotnami. Gaisro metu ji pa- 
miszo.

Praslinko dar puse metu ir: 
Lietuvos Respublikos vardu 

N. apygardos teismas, isznag- 
rinejes baudžiamaja byla Sta
sio Kraigio, kaltinamo padegi
me jo tėvo) Juozo Kraigio, tro
besiu, del kurios priežasties bu
vo mirtinai sūzoifdas kaltina
mojo tėvas ir sunkiai sužeista 
ir neteko proto Kraigiu augyti- 
ne. Katre Mažiulyte, kaltina
majam prisipažinus savo kalte 
ir pasiremdamas tardymo da-

iu

savo
su-

viniais ir liudininku
mais,
rodyta ir neradęs jokiu kalte 
lengvinancziu aplinkybių, nus
prendė :

Stasi Juozo sunu Kraigi 20

parody-
rado jo kalte pilnai isz-

u

AMERIKONISZKI KAREIVIAI PATRULIUOJA

’ R'į.

SHAN&HAJU.

- M. I
’ ■ f

Dalis Amerikoniszku kareiviu kurie patruliuoja Ameri- 
koniszka dali Shanghajaus miesto.

TARADAIKA
7 - - --------- "—---- ------ i

Kvailiu Amerike visur priviso, 
Negaliu suskaitvt kiek yra iszNegaliu suskailyt kiek yra isz 

viso, 
ma nd raliai,

Taip kaip dvaro arkliai
Taigi apygardoje vienoja.

L’žgimo Komunistui kūdikis,
Badai koki ten žveriszka vardu 

norėjo duoti,
Bet koki, nieks negalėjo du

ži not i,
Nežinia ar žirgelis ar kume

laite, 
ar kirmėlaitė,

O vyruti 
r p

Ar perkūnas ar kirmėlaite, 
Kada pas kunigą nunesze. 
Kad pakriksztytu prasze, 

Kunigas pecziaįs patrankė 
Ir paszauke:

Ar jus pasiutote, 
isz proto iszejotet

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

M. Akolaitienc, New 
— Prisiuneziu jum

laikraszti del mano duries ku
ri gyvena Worcester, Masę.

Esmių labai nuliu dus kad ho 
už 

kuria skaitau jau sn- 
20 metu. Kaip negavau m 4 Ii 1 » _ i, t 1 o ' ,* ,i . . <1 į,

Mrs.
Yorke.
už “Saule” kaipo ir u

metu amžiaus, kilusi isz Užu- 
šžiliu kaimo M. valscziaus, nu
bausti sunkiuju darbu kalėji
mu ligi gyvos'galvos su pasek
mėmis ir t.t.

In kalėjimą vedamas. Stasys 
pamate gatvėje smukles iszka- 
ba ir urnai sustojo.

— Pasakykite man, kodėl 
jie nuteisė tik mane viena? 
Juk ežia yra mano draugai ir 
nusikaltimd talkininkai. Vary
kite ir juos in kalėjimą!' Juk 
anflcszcziau ar vėliau — jie tu
rės in ten patekti. Tenai visu 
girtuokliu kelio galas... —• 
niauriai pasako sargybiniams 
ir beprotiszkai nusikvatojo.

— ^lik, eik netauzyk nieku!’ 
— sudraudė ji sargybiniai i r 
atstatė szautuvns in nusikalte- 
!i.

Dzin, džan, dzin, džan! — 
Skambėjo paneziai ant ranku ir 
ant kojų. x ,

k i
“Ar

“.Juk tai vardas pagoniszkas, 
“O ne Krikszczioniszkas.

Kada pradėjo kūmai ka sakyt, 
Kunigas liepe laukan iszvaryt. 
Na ir ka Komunistai sutarė, 
Kunigui piktybe padare, 

Klebonija apstojo,
Su akmenais langus teszkyti 

pradėjo,
Ehe, 

Vaikinei

i b

t

Kaip pribuvo aniuolai sargai, 
Su paikom per makaules 

padavai,
9In patrule susodino

Visa krauta nugabeno.
In ezyseziu pasodino.

Kada tonais pernakvojo
Ant rytojaus po 15 užmokėjo.

I
J

O jus pasiute Komunistai 
Ar tai darote gerai, 

Juk del savo vaikeliu,
Duodate vardus žvėreliu, 

Ar ten gyvuliu tokiu. 
Vot kvaili verszeliai,

Argi ne esate besmegeniai, 
Czionais Amerike taip nepri

valo daryt,
Cza ne Bosija kad monopolius 

daužyti,
O jaigu taip ir toliau Lietuvys-

I 'I I te kelsite,

9

* *,* ■ 
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Dubysos pakrantėje, ant kal
nelio, riogso Kraigiu sodybos 
griuvėsiai. Liūdnos liekanos: 
riuodeguliai ir juodi, apsvilę 
medžiu kamienai. Baisios nuo- 
domes antspaudas žymi szia 
liūdna vieta.
Ir visa tai padaro vienas stiik-

Tamsia, vėjuota pavasario j lelis.

Tai dideliu nelaime ant visu 
» užtrauksite.

* *
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Kada volai buvo, namo ėjo, 
Sztai ant atryto su savo bode 

suėjo, 
Pasivadino pas save,

Bet nieko neturėjo namie, 
Nubėgo in aptieka,

Bot ir ten negavo nieką, 
Ko czia ilgai laukt!

Reikia per upe plaukt. 
Per upeli persikelt, 

Isz luoteles iszejo, bet eiti ne 
gali, 

Ant kraszto susmuko ir už
migo,

Ba labai norėjo miego. 
Kada ausztant pabudo, 

Nieko prie saves nerado, 
Kas t o kis siusi mylėjo, 
Nakti prie jo priėjo, 

Kotą, kelnes ir bruslota 
nuvilko.

Ir da 28 dolerius, turėjo, 
Tai ir tie sugarmėjo, 

Nieko nebagas neturėjo, 
v i e 11 u ošia m a r s z k i n i u o s i a 

ir gatkonl parėjo.
Nebagelis turėjo laukt nakties 

Kad einmiezio nematytu 
niekas, 

ulejo,

i gyvena Worcester, Mass. T n • 1 i • * t • ? 1 d U C f Mi *

u i * ’ j u • f IWHE' galėjau greicziaU atsilygint 
“Saule”! ‘

.virsz i 
laikraszti per dvi sanvaites, tai 
man iszrode kad “Saules” 
gavau per amžius. Nuobodu • 
man labai kada jos negaunu o 
kada ateina, tai atidedu in sza- 
li visa savo darba ir nepaliau
nu skaityt, pakol visa neper

skaitau. Yra tai mano vienati
ne linksmybe ir duug turiu ra
mybes skaitydama 
Acziu jum da krųrtir ir troksztn 
pasilikti ant toliaus jusu iszti- 
kima “Saules” skaitytoja.

P. S. — Turiu dadeti mano 
geriausius linkėjimus ant szio

* 1 n. L ii

P

ne

“Saule”

moto, kad tas metas butu* jum 
laimingesnis ir pasekminges- 
nis justi darbuosia.

skirtis.

Petras Guzikas, Brooklyn, 
N. Y. — Prisiuneziu užmokesti 
už “Saule” kuria skaitau dau
geli metu ir nenoriu nuo jos 

“Saule” myliu labai
skaityt ir skaitau net kelis 
kartus per diena. Randu joja 
daugeli naujienų ne tik isz i • ,r 1 r i '
Ameriko, bet ir isz Lietuvos 
visu szliu svieto. Vėlinu nuo 
Dievo jumis gero pasisekimo 
ant nauju metu, kad sulauktu
me! daugiaus skaitytoju ir tai 
isz visos szirdies.

Laini

9

Tai busziuosia g 
Nuo vargo drebėjo.

Kada jau namo parojo 
Verke nebagas, 

Ba tai ne szposas.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
t Urszule Guriene, 65 me

tu, likos palaidota •isz namo 
savo žento Jurgio Skuczio, 32 
Mayers uly., praeita Petnyczia. 
Velione paliko keturis vaikus: 
Virbaliene isz Luzernes, Joną, 
Bartoszkiene ir Bažaitiene, vi
si gyvena Lietuvoje, kaipo 22 
anukus.

* /

— Juozas Navickas, 38 me
tu, 137 Anderson uly., likos 
aresztavotas už pavogimą 260 
doleriu isz namo Juozo Bala-

I I

konio, 56 Anthracite uly. Na
vickas liikos pastatytas po $1, 
000 belą lyg teismui.

— Turėdama koki ten ne
supratimą su savo patėviu Vio
leta Dambrauckiute, 19 metu, 
isz Plains,^ iszgero truciznos 
ant Lehigh Valles stoties ir Ii-

. » * i/ f» .... W i| n 1

kos nuvežta in miesto ligonbu- 
te. Mergaite apleido narna Ir

Mrs. Antanina Enick, Pitts
field, Pa. — Prisitmcziu jum 
užmokesti už “Saule” ir tariu 
szirdinga acziu už siuntinėji
mą regulariszkai, nes be “ Sau
les” man but ilgu ir nesmagu 
nes yra tai geriausias ir sma
giausias ir suprantis rasztas. 
Musu vaikai taipgi ir myli 
skaityti “Saule” isz kurio isz- 
moko Lietuviszkai skaityt., 
“Saule*” musu namuosia jau 
16 metu ir nenustos szviesti 
kol asz gyva b'tisiu, ba yra tai 
tikras Lietuviszkas laikrasz- 
tis be jokiu iszkraipinimo mus 
kalbos nėra jame burzuizmu ne 
komunizmu kaip tai kituosią 
iaikraszjziuosia galima užte- 
mint. Vėlinu isz szirdes visiem 
rimtesniem žmoniem skaityt 
“Saule” ir lai Dievas jum su
teikia sveikatos ir gero pasive
dimo.

r

Mrs. Teofile Klimavicz, Cen
tralia, U. — Kad ir blogi laikai 
bet už “Saule” prisiuneziu už-

' M , ’ f

mokesti, nes be “Saules*’ sun
ku mums apsieitiku mums apsieiti. “Saule” 
žmogų daug suramina, kuria

jos negaliu apsieiti. Dieve jum
per daugeli metu skaitau ir be

padek darbuotis ir an toliaus
del labo musu Lietuvih, su ge- 

į , J, f
rais velinimais pasilieku jttsu 
skaitytoja ir mylėtoja /‘Sau
les

Ralph Dudas, Amsterdam, 
N. Y. — Kad ir blogi laikai pas 
mus, bet be “Saules” negalimo 
apsieit ir prisiuneziu jums už
vilkta skola. Kaip t “Saules” 
nagaunu, tai net man pasidaro 
blogiau, o kaip ateina tai mus 
visus pralinksmina, užmirszt i x

isz nusiminimo norėjo užbaig
ti savo Varga su truclzna.

f Ana diena atsibuvo lai
dotuves, Juozo Kavalausko, 
245 Augustino uli, 
Hill, su pamaldomis Szv. Trai- 
ces bažnyczioja.

— Kranas Karlovski ir Juo
zas Czerecki isz Ashley, likos 
nresztavoti už bandoma suža- 
geti dvi 14 metu margaites.

Stanton*
M

f

Girdėjau kad vienas džėntel-
I;

monas,
Lietuyiszkas* Amerikonas,

Bode Subatoja gavo, 
Tai ir puikiai sportavo.

— girtuo
kliavo,

Net suvis kvaitulį gavo,
I i, < M . ■ .. i ’4

visas savo bodas, skaitau pui
kius pamokinimus, pasakas is-

. «i _ * ■1 * a * 4

t ori jas ir t.t. todėl esmių lihks-
i

»

i
Sėdėjo per diena

♦ 1 ' * , ' 11 „ ... lis . . .. ;

mus ir dieneles praslenka link
smai. tVęJįnu jums ilgo-pagyve- 

fi.-
i. Vejįnu įpiM ilgoji

' Abudu iszgamos likos uždaryti nirno, laimes, sveikatos ir W • • k J 1   ji 1 ** A. y —
i I 

' j

kalejirtie i tiarbavimo del gero žmonių.
| • ,4 v . . .. i. v < * jum

t*

i
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«KORQ« WAJHINOTOK

Panedclije pripuola gimimo 
diena pirmutinio Suv. Valst. 
prezdento George Washington. 
Jisai gimęs
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SHENANDOAH, PA
■f Juozas Kalaiti-s, G0 metu, 

gyvenantis ant W. Washington 
ulyczios, po ilgai ligai mirė 
Locust Mountain ligonbuteje 
praėjusia Subata. Velionis per
gyveno mieste suvirszųm
metu, priesz liga buvo jisai da- 
žiuretojum Penu mdkslaines. 
Paliko paezia, djjlkteria Vin-

40

ciene Dilguniene, sūnūs Liud
vika ir Feliksą m i ėst ei Laido
tuves atsibuvo su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnycziojo Ket-

90

Buvo

diena A’asario 
1732 mete ir szimet sueina 200 
metai nuo jo gimimo.
aprinktas president u 1788 me
te ir vėl antru kartu 1792 mete 
po tam atsisakcvbuti preziden
tu trecziu kartu. Mirė 14 diena 
Gruodžio 1799 mete.

ŽINIOS VIETINES
— .Apsisaugokite neteisin

gu penkdoleriniu bumasz!ku 
kuriou pasiklydo po musu ap
linkine. Jau keli žmonis liko? 
apgautais kada
i*eszta nuo didesniu Inimaszku.

vergo ryta.
— Prohibicijos agentai 

nylo ant 415 E. Arlington uly., 
viena isz didžiausiu samogon- 
ku szioja aplinkinėj, kuri buvo 
verta $25,000 ir 5,000 galonu 
didumo, 60,000 galonu cukri
nes brogos, 7 didelis kubilus 
po 7,000 galonu didumo ir ki
tokiu intaisymu del varimo už
drausto sztopo. Antanas Antil- 
lo ir Mikola Ferrari aresztavo- 
tais ir uždaryti kalėjime. Ka
da agentui sugryžo po keliu va
landų in kalėjimą nerado kal-

Sil-

11
♦

I
1

DOVANA NUO AUSTRIJOS.

IBin

Edgar L. G. Procznik^ iniilis- 
teris isz Austrijos, ana diena 
padovanojo prezidentui JIoov- 
oriui, puiku stovyldi Jurgio 
Wasliingtono ant atminties jo 
sukak tuviu.

aplaikineja

— Musu mieste labdaringa 
draugavo duoda paszialpa del 
4,035 žmonių mieste. Isz tojo 
nkaitliaus 2,483 yra isz miesto 
o 1,552 isz užmiesezio arba 460 
szeimynos aplaikineje suezelpi- 
ma mieste o 258 užmiesti jo 
(township). Paszialpine drau
gavę priims pinigus, drapanas 
ir marsta nuo tuju, kurie dirba 
ir gali suszelpti bedarbius.

— Juozo Rutkaucko auto
mobilius, kuri vare jojo brolis 
Edvardas, susidūrė su Alberto 
Markle automobiliu ant kam
po Locust ir W. Pine uly. Rut
kaucko karukas apsiverto ant 
szono bet nieką nesužeidė.

—- Aleinanti Panedeli
pripuola 

nuo

J tai
Februariaii', 

200 met ines sukaki live ■> * 
gimimo Jurgio Wa-hingtono 
musu pirmutinio prezidento 
Suv. \ alstiju. Publirznos mok- 
slaim s apvaik>ztin(‘s tinkamai 
varduves tojo didvyrio isz ryto 
po tam mckslaines 
Szv. Juozapo parapine 
Jaine apvaiksztines varduves 
Petnyczioje o moksla i ne bus 
uždaryta visa diena Panedeh- 
j<N

— \ agys insigavo in Moose 
kliuba sudaužydami kėlės pini
gines maszinas ir pasiėmė 
daug cigaru, paperosu ir taba
ko vertes ant szimto doleriu.

— Pagautas per 
czi u.s anglis Maple Hill kasyk- 
losią, likos užgriautas Szimas 
()milaka, 49 metu kuris vėliaus 
mirė ligonbutėje.

— Pottsvilles sielas 
prende kad P. J. Lucas isz Ma- 
hanojaus turi mokėti savo pa
ežiai Florentinai (Mockaiczni- 
tei) po $25. ant menesio ant 
užlaikymo saves ir dvieju mer
ga icziu.

— Vincas Valinczius, stu
dentas isz’Pittsburgo Univer
siteto, aplaiko titulą B. S. už 

/ gera mokslą. Vincas yra sūnum 
<,VIrtoo ir Mikalinoj Valinczlu 

‘ nno 1000 E. Center ulyczios.
SIENINIAI KALENDORIAI!!!

vra 22

Jurgio 
pirmutini

užsidarv*.
I' 

mok>-

griuvau-

nūs-

Km prieiuns 50c., aplaikys 3 Sicn- 
. ninius Kalendorius ant 1932 meto.

‘*SAULE/’ Mahanoy City, Pa.
a't i ■ " . ........  J

Dr. T.-Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dentiwtas Mahanojuje 
<*"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
!• W. Centre St.,

«■& —I imi    1IIIIMW.ll I . — Il.l. . <4*1   - Į J. ILIU lt 4. __I__L

Paskutines Žinutes
, -rrlli..m..u.- ..'i o

H Philadelphia. — Reading*) 
trūkis trenku in troka kuriame 
važiavo darbininkai isz Fordo 
dirbtuves Chester!. Penki li'kos 
u^muszti ant vietos o
mirtinai sužeistas, tarp kuriu 
randasi Jonas Jablpnski ir Jo
das Stucki. i

Wm. Traskauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

*

vienas

11 Philadelphia.
Katre Zablhckicnė, 
American uli. ant policijos pa-Į 
žino William Bro\vn, kuri ma
te kalbant su Darata Lutz ku-i 
ria vėliaus nužudė apleistam 
name.

: Mrs.
1605 X.

PARSIDUODA FARMA.
a*6/ akru tarpe dvieju miestu 

viena myle nuo stacijos. Gera, 
lygi vieta ir pigiai parsidnos 
tik už $3,500 todėl pasiskubin
kite.

t
I

(/has. Stankūnas 
Main St.

y

Green Lane, Pa.
—X_______ i_______

_______  

j ‘L-J—U

Lietu vis z ki Bonai
_________________  ________ I

!

t įninku, nes kas toOcis ant juju 
susimylėjo ir juos paleido isz 
kalėjimo. Dabar agentai tyri
nėja kas juos paleido isz kalė
jimo.

210 N.

f
mylema pati 

įniro
ant

— Garnys ana diena paliko 
Vincams Gervaliams, 
Belmont uly., sVeika ir patogia 
dukrele. Motina po tėvais va
dinasi Margariota Vilkaicziu- 
te.

t Marijona,
I t ro B u t ri ma v i czi au s, 
l’tarninko vakaru namie 
116 S. Gilbert uli., po trumpai 
ligai. Paliko vyra, 10 vaiku, 2 
brolius ir seseria Lenkijoj. Lai
dotuves atsibus Subatos rvta •f 
su pamaldomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioja.

— Trys jauni banditai įlie
jo iii ofisą 
ding drauguves, paliepė vi
siems iszkelti rankas in virszu, 
o vienas isz juju sužėrė 5,000 
doleriu, kurios virsziįlinkai ta- 
ji vakara surinko, po tam visi 
dingo automob'iliuje. Buvo tai 
apie* 5 valanda vakare. Mano
ma kad tai 
sporteliu. •

Polieije tuoj iszsiunte žinos 
po visa 
banditai likos 
Barre, kada dalinosi 
gaiš. Vienas isz ju John Wil
liams likos paszautas in koja 
ir randasi ligonbuteje o kiti 
John Cleary, Basil Iliest, Jo
nas Ruszkoski ir Albertas Ka- 
maitis likos uždaryti kalėjimo. 
Badai tie patys banditai api- 
plesze Castle Inu nesenei.

Utica, N. Y. f Antanas Blr- 
czinskas, mirė 9 Vasario, ku
rio laidotuves atsibuvo 13 Va
sario i'sz tėvo namo 227 Lan
sing uly. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Kaziimierio ir Szv. 
Antano draugyseziu ir vietinio* 
kliubo. Laidotuves atsibuvo su 
pamaldomis Szv. Jurgio bažny
cziojo. Velionis pergyveno Uti- 
coje apie 40 metu o Ameriko 50 
metu ir turėjo 72 metus am
žiaus. Paėjo i'sz Gudupiu kai
mo, Duoksziu parapijos, Mari
jampolės apstkriezio. Paliko di
deliam nuliudimo paezia Vero
nika, po tėvais Kemerziuniute, 
4 duk'teres ir viena -aunu, broli 
Juozą Brooklyn, N. Y. ir Lud- 
vika Long Island, N. Y.

I
a

Shenandoah Buil- 
pa liepė

darbas

i

vietiniu
i

t uojaus

SZIOS GADYNES SZLEBES.

Mamvto! kur mano bąli- *
ne szlebe!

Nežinau,
pander baksi 

lenais surasi
JOSIOS

*

bet jes/kolkie
gal jaja

aplinkine ir 
suimti Wilkes 

su pinl-
I

Gilberton, Pa. f Marijona, 
42 metu mylema pati Juozo 
Butkevic’ziaus, mirė Panedelio 
valkra, Ashlando ligonbultoje 
sirgdama nuo praeito menesio. 
Velione prigulėjo prie Szv. 
Ludviko parapijos, paliko vy
ra, sunns Vinca, Joną, Water
bury, Conn., ir Jurgi namie 
kaipo seseres Ražiene Gilber- 
tone, Stevickiene Mt. Carpiel ir 
Leckicne Port Carbon.

— Ona Saukuvienc aplaike 
divorsa nuo 'savo vyro Jono 
Saukaus isz Englewood, 
bjatiru pasielgimą feu jaja.
t Panedelijo mirė namie 

pati Vinco Butanavicziaus ku
rios laidotuves atsibuvo Ket

au pamaldomis

. EKSKURCIJA PER 
Washington Birthday

Panenelije, 22 Fobruariaus
IN

PHILADELPHIA $2.25 
ATLANTIC CITY $2.50 
Isz Shenandoah 25c., virsziaus

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz Ryte

Shenrtndoah ......................  5:30
Mahanoy City............................6:10
Tamaqua................................. 6:39

Teipgi Ekskurcija in
NEW YORKA 3.00

Ant regulariszko rytmetinio treinc 
hz Ryte

Mahanoy City......................   . 6:10
Tamaqua ..................................6:39

Naudokitės isz szitu pigiu ekskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar paŽinstamus arba praleisti 
diena dideliam mieste.

prie

už

i

Ekskurcija in
WASHINGTON D. 0. $3.00 
Per Washington Birthday 
Panedelije, 22 Februariaus 
Matykite plakatus apie dauginus.

10-Dienine Ekskurcija in 
ATLANTIC CITY ir kitas

Pamarinės vietas 
Subatoj 20 Februariaus 

Labai nupigintos prekes

Kitos Pigios Ekskurcijos in

4

(tf) 
STk vergo ryta,

Mahanoy City

j Szv, Ludviko bažnycziojo. Ve
lione paliko septynis vaikus, 
motina ’ir tris broliui czionaiis. 
Graborius Rėklaitis isz Maha- 
noy City laidojo.

DETROIT, MI0H. $12.00 
0HI0AG0, ILL. $16.00 

MONTREAL, Kan. $12.00 
22 Febrauriaus 

Matykite plakatus apie dauglaus.

ANTREADINGO 
GELEŽINKELIO

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krikszthiiu, veseliju, pasivužKėji- 
md Ir t t/ - Bell Telefonas 50d 
603 W. Mnhanoy Avė; Mah. City

s$lliii.niiie»ii iU»«Į swifrtmi miMeiiwHiuil.eil ............nil geiiiiBM O»III W į-e» 1 mShie exeee* ■ ■

Skaitykite “Saule”

I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA. 
TELEFONAS 285-R 

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

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui

nVirn< diena labai laitam vandeny
Įėjau pati j udiut. Buvau privesta*

Al ėjau nuo vtffio prie kito gydytojo Camdene i 
negalėjo pagelbėti. Al paėmiau 18 elektriškų gyd 
a* ^aO^^ i JL I 1 k A -.1 —-U- — 1» A I Xt C V l»

prašalino visus mano nesmagumui. 1____________ ,
šiai sveiku.M (pasirašo) W. B., Hudson, Pa.

galėjau pntij udiut 
Aš ėjau nuo viffi<

Buvau priveltas išlikti
f ' • . I' A t A 1 Z"S

Išsimaudęs ai taip peršalau, kad vargiai 
nuo i 

r
darbo suvirš dvi savaiti laiko. 

Philadetphiioh bet niekai man

i

I

negelbėjo.
elb«ti. AJ paėmiau 1« elektriikų gydymų ir net »io« priemonė. tni.ii 
Pagaliau ai pabandžiau PAIN-Ea PEI.LER [ ir _ tik viena bonkuti

eiti sveiku. '

PAIN-EXPELLER*
Trade Mark

Įrcg. J. ,V. Pat. Biure
Per suvirš 60 metų tikra^ia Enker PATN’- 

EXPELLERIS darbininkams “nugrižti
vėl prie savo darbo.Sustingę a^ttarial* skKu

pečiuose* reumatiški 
iigija ir kiti pana- 
įduoda šio puikaus

Dabar ai dirbu kasykloje ii įaučlito.l piluiaa

vėl prie savo darbo.’ Su 
darni muskulai, skausmai 
ffėtimai. strėndieglU. neuralgija ir kiti 
Jus skausmai greitai pasiduoda 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ka PAIN.EXPKLLERTS padarė kitiems, 
jis padarys tą pati Ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas yisur
•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

šio puikaus

e i

• £1 U

J?

i

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. t 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
’50 BROADWAY 

' NEW YORK
— I...... .... 1^1 ..... ....................... ...............................................

Skaitykite “Saule”

i

---------- - ■ .. ........m i imu*................. tlllllUWI

C. F. RĖKLAITIS
-t

Mahanojaua laztikimiauaia Graborius
n

Į i I
I

s

Gabiausias* Balsamuotojas

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nnkti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu.
mireiius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamus 
prekes.

DU OFISAI:

Laidoja nu-

it

j 
t r

* i»

MAHANOY CITY;5ie.W. Sprue. St.
" ” .Ji '

Bell Telefonas 149 
K TAMAQUA, PA., 439 Willing

J * a ar n £> T

666 Gyduole ar Tabletai imant *n Į 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su- į 
teikia v’siszka ir veiksminga gydinima 
lel perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

6 6 6

l i

I

i
i

I

*

Arit. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus Ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu Bell Phone, Diah2-1512

i 
t

Bell Telefonas 538-J

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-ezia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I epos. Meš norim kad tr jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ks nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Prea.
J FERGUSON, Vice-PresJrKa*.

ASEKURACIJA NUO VAGIU.
Vagis veikia naktimis kada jie žino kad žmonis laiko 
pinigus namie. • Geriausias budas yra laikyti bankuose 
o tada galėsite ramiai miegoti. * Muso banka turi aseku- 
racija nuo vagiu ir ta asekuracija yra tai protekcija del 
depozitoriiu pinigu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
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“Tas neyapraatai gardus skonis, kurį pajunti išgėręs puodelį kavos, verčia 
mane rūkyti LUCKIES. Be abejonės aš ir savo balsą apsaugoju su LUCKIES. 
Aš šalinuos aštrių gerklės k nite j imu • • . vietoj to, aš pasiimu LUCKY. 
Sveikinu už patobulinimą Celofaninio pakelių. Aš dabar galiu jį

Copr., 1932,
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( Neperilampama* Callophan. Uflaiko fą "Sproglnlmo" Skonj ViiMom.t švMIti

UŽSUK RADIO LVCKY STRIKE PROGRAM A f—^60 »iodcrnilkiį tu nerinuitfh kaitulio lokių orktilrtn ir WtJlfr Vincbtll, kurio
pasakoji in ai aĮiif liaudiniu tam fra rytojau} iiniot. Programor kieki ienų Antradienį, Ketvirtadieni, h šeltadiciij, vakarait bet N.B.C. radio Mokių.

_ _______________________________________________________ .i .... I i " _________

Sveikinu už patobulinimų Celofaninio pakeliu, 
lengvai .praplėšti.”
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Jūsų Gerklei ^.ptaugo—prieš knltėjimui—prieš kosulį

v;

Tbf American Tobacco Co.

Aš apsaugoju savo baisa su LUCKIES

mziini:




