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43 METAS

Isz Amerikos
KOMPANIJOS

ANGLIS NUO 50c LYG 
$1.25 ANT TONO.

Scranton, Pa. — Už tai, kad 
mažiukai”

PAPIGINO

“mažiukai” operatoriai papi
gino migli per žiema, tai 
bar didesnes anglines kompa
nijos kaip Delaware, ir Lakn- 
vanos, Glen Alden, Hudson pa
pigino migli ant tono nuo 
centu lyg $1.25

da-

50 
Panasziai pa

pigins anglis ir kitos kompani
jos szi menesi.

MELDE PASZELPOS TURĖ
DAMAS KISZENIUOSE 

1,200 DOLERIU.
Duluth, Minu. — Andrius 

Ma'ki, 64 metu, (kuri's iszrode 
labai vargingu žmogum ir jau- 

' tesi labai silpnu, nusidavė ant. 
policijos stoties i melsdamas 
priglaudos ir k a pavalgyt, ba 
neturėjo ne cento prie duszios.

Silpna žmogeli priėmė ir ru- 
veže in ligonbuti, o Ikiįda le
nais ligonbuteis taniai ji nuro
dinėjo idant paguldyt in lova 
rado jojo ’slkannaluosia užsiū
ta. tūkstanti ir dvideszimts do
leriu.

KRISTUSOPAVEIKSLAS 
ANT BAŽNYTINES 

SIENOS.
Tukstaneziai 
Szv. Balt ra- 

bažnv- 
ežia, pamatyti paveiksią Kris
taus kuris pasirodė ant mu.-- 
murines sienos szalia altoriaus. 

Kun. Dr. Robertas Norwood 
prabaazczius, sako kad tai jau 
antru kartu tas paveikslas pa
sirodė. Pirma karta tam pa
ežiam laike per Gavėnia pra
eita meta, kada turėjo pamoks
lą apie Kristaus Kanczia.

New York. — 
žmonių atlanko 
miejaus Katalikiszka

rn

GILIUKIS BEDARBIO.
New York. — Charles Kano, 

40 metu, bedarbis per ilga liu
ku ris atėjo in New Yorka

su

SKUNDŽIA SAVO UOSZVE 
ANT 100,000 DOLERIU.
Pittsburgh, Pa. — Mrs. Mil

dred E. Goodibfin,- 28 motu a!r- 
torka isz New Yorko, 
teismą prieszais savo
Mrs. Gussie Goodman sz Brad- 

spirdamasi atlygini-

užvedu 
noszvia

k a, 
kone ])eksczias isz Worcester, 
Mass., eidamas prie upes arti 
Hartsdale, palamino ant plen
to maža Ikrepsziuka, kuri ati
daręs, rado jame visokiu bran
genybių vertes 25 tukstmiežius 
doleriu.

Negalėdamas įsusineszti
locnininke krepsziuko, kuria
mo rado adresa, pradėjo uba
gaut ir surinkęs 15 centu, pra- 
nesze telefonu Mrs. Robert 
Stono isz New Yorko, kad ji
sai jai surado josios brangeny- 
'bes. Locnininke atvažiavo in 
paženki hrhr gai adžiu, kuriame 
Kane lauke, motoro puikai pa- 
dokavojo jam už jojo teisingy- 
ste davė $1,000 atlyginimo ir 
žmogelis dingo terp kitu žmo
nių.

su v v-
gavo 
kad

ford, Pa., 
mo szimta tukstanezu doleriu 
už suradimu gyvenimo 
r u, kuris apgavingu bud u
nuo jos persiskyrimą ir 
motina josios vyro buvo prįe- 
szinga apsivedimui kad ji 
buvo to paties tikėjimo ka jos
alinus ir kitokiais budais at
kalbino jos vyra kad su ja ne 
gyventu.

PENKI VYRAI UŽGRIAUTI 
PER SNIEGĄ.

Mount Vernon
no

UGNYS PADARE 
DAUG BLEDES

PENNSYLVANIJOJ.
Pittsburg, Pa. — Didžiau

sios ugnines bledes
vanijoj buvo pradėtos per za
palku ir rūkymo neatsargumu 
per 1931 meta.

Ugnys tame

Pennsyl- •r

mete padare 
bledes ant 25,578,797 doleriu, o 
nuo zapalku ir ukymo padary
ta 1,629,218 doleriu bledes.

se- 
szio

PERSENAS GYVENTI 
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.
Milwaukee, Wis. — Augus

tas Boese, 76 metu, pasakė sa
vo žentui 'buk jau yra per 
nas ilgiau gyventi ant
svieto, po tam nuėjo ant vir. 
szaus paleisdamas szuvi in sme 
genis. Ta ja diena szeimyna ke
tino žmogeli nusiunsti in prie
glauda del senu žmonių.

VISZTA PADĖJO KIAUSZI- 
NI KONE SVARO 

SUNKUMO.
Waukasha, Wis. — Juozas 

Paradovskis, farmeris ana die
na rinkdamas kiauszinius užti
ko visztinyczioja dideli kiau- 
szini kuris svėrė penkiolika 
uncijų. Yra tai vienas isz di
džiausiu kiausziniu padėtu per 
viszta Wiskonsine.

ei

Wash. -- %
Penk darbininkai dirbanti el
ektriko stot y ja Skagit River.

J

likos užgriauti per nuslydima 
daug sniego nuo artymo kalno. 
Lyg sziam laikui da ju 
kasta isz sniego.

nea t-

SUSIDRASKĖ SAVE SU 
DINAMITU.

Garett, Pa. — Harry Nider, 
45 metu, paguldęs tris szmotns 
dinamito ant krutinės, sudaro 
drata su faterija ir susidraskė 
save ant szmoteliu. Vienatine 
Budintoja to baisaus darbo bu
vo jo asztuoniu metu dukrele 
kuri stovėjo durysia kaip le
vas pasironginejo ant 'baisios 
mirties. Nideris turėjo mokėti 
savo szeimynai po .35 dolerius 
ant užlaikymo, o kad neturėjo 
darbo negalėjo iszpildyt sūdo 
paliepima ir tas buvo jo rūpes
tis ir priežastis nusižudinimo.

Vai-

VALDŽIOS BONDAI PRA
DĖS PARSIDAVINET 7 

MOROZIAUS.
Washington, D. C. —

džia apgarsino, buk nauji ban
dai po 50,100 ir 500 doleriu 
parsidavines bankosia 7 diena 
Morcziaus. Tie bondai badai 
ketina atneszti 2 ar 3 procentu 
ir bus geri tiktai ant vieno me
to,

¥1 ■ ■>
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INDUSU POLICIJA KURI NAUDOJA BAMBINES LAZDAS ANT MAISZTININKU.
TautisZka Indiszka policija, valdoma per Angliszkus aficierius nenaudoja ginklu kaip 

tai •daro kita polieja ant iszvaikininio maisztininku, tiktai naudoja ilgas, septynių pėdu, 
bambusines lazdas, su kurioms, plaka kailius maisztininkams ir juos mistumineja nuo uly- 
cziu. Reikia žinoti kad nesigaili ju naudot kada-užeina reikalas darymo paredko laike mai-

septynių

szacziu, o tos lazdos yra daug parankesnės ir skaudesnes ne kaip kardai ir karabinai.

VALDŽIABADAI
ISZMOKES BONSUS

KAREIVIAMS.
Washington, 1). (’. — Kon- 

p’esmonas Wright Palipau i>z 
Texas, persiauto bila kad
8 
m persiauto bila 
valdžia iszmoketu kareiviams 
visus bonuso pinigus. Jaigu bi
tas pereitu, fai valdžia iszmo
ketu kareiviams daugiau kaip 
2,200,000,000 doleriu. Kongrcs- 
monas Patman sako, kad szia
dien randasi be darbo 800,000 
kareiviu o 1,800,000 randasi to
kiu kurioms pinigai 
labai prisiduotu.

— Priežo- 
leigu gaidžiui ge- 

f >
kaime Mali- 

kur gyveno nuo keliu

sziadien

NUŽUDĖ PACZIA 
IR PATS SAVE.

Albany, Calif. — Otto Tan- 
bert, 60 metu, prezidentas Ca
lifornia Nevada Mining Co., 
nuszove ant smert'savo paežiu 
Mare, 46 metu, po tam sau pa
sidarė mirti tuom paežiu budu. 
Manoma kad Taubertas pva- 
losze daug pinigu ant visokiu 
spekulaciju.

VI SO Kill

po tam valdžia atmokės 
žmoniems arba galės permai
nyt ant kitu bond u. Yra tai sau 
giauses būdas pirkimo val
džios bondu, kurie netrotina 
savo verties ir buna saugiau- 
sioja vietojo.

UŽKURE UGNĮ PECZIUJA 
IR NUSIŽUDĖ.

Rice Lake, Wis. — Emilins 
Okon, 52 metu, ana diena atsi
kėlęs isz ryto, užkure kuknini- 
pecziu kad butu szilta kada jo 
szeimyna atsikels isz ryto, po 
tam nuėjo in skiepą ir perpjo
vė sau gerkle su britva, 
damas tuojaus. Szeimyna atsi
keli us nerasdama tėvo, prado- f 
jo jeszkoti ir surado lavonu 
skiepe.

NUBAUSTI UŽ LAUŽYMĄ 
PROHIBICIJOS TIESU. 
Philadelphia. — ‘tCzi (malti

niam sude grandžiure iszrado 
kaltais už pardavinėjimu ir 
dirbimu nelegaliszko alaus ir 
munszaines:

Kazimieras Ogu i t is isz Pol- 
tsvilles,
Juozas Bartaszius isz Mahanoy 
City, Steponas Koci^č Emanus, 
Jonas Kajoski, Easton; John 
Lewis ir Jurgis Kovaleski, 
St. Clair, Pa.,; Mykolu Ražuk, 
isz Easton, 
ožius, Barnesville, Adomas Že
li trekas, Reading ir keli szim- 
tai kitu kaltininku.

Isz Visu Szaliu
--------- -♦-----------

MOTERE SUSIDĖJO SU 
KITU, VYRAS IR TEIP PA

DARE, BAISI PABAIGA.
Tai;novas, Lenk, 

d i s sako :► “«
ra i, tai ir visztai patinka 
panaszei atsitiko 
mivkoje, 
metu jauna porele vardu Jokū
bas Rudny. Vyras neturėda
mas darbo iszlkeliavo in Pru
sus dirbti kasyklose, kur susi
pažino su mergina ir su ja Ja 
gyveno ir praleisdavo visa sa
vo uždarbi. Terp vedusios po
ros isz tos priežasties 'kildavo 
baiusii nesupratimas, ba pati 
dažinojo apie vyro gyvenimą ir 
matydama, kad vyro neatkal
bins nuo mylemos, atsimokėjo 
jam pasijcszkodama ir sau prie 
laidini. Pekla, namiejo kilo da 
didesne.

Ana diena 
namo užsigėręs 
mėsini peili 
res baise i

STEBUKLINGOS GYDUO
LES NUO GĖLIMO 

DANTŲ.
Kolmogory, Rosije. — Czio- 

na i t iries aplinkines burlokai 
laiko paikszus ir beproezius už 
stebuklingus žmonis ir da už 
gyvasties juosius pramina “,|a- 
rodvynais iiczdohvarcais. ’ ’

Ant vietiniu'kapiniu randasi 
anfgrabis kelkio tai Sorgieje- 
vo jarodivovo prie kurio atliki
nėja keliones daugeli keleiviu 
kentaneziu ant gėlimo dantų. 
Priežastis t uju at lauk imu prie 
jojo antgrabio yra juju tvirtas 
tikėjimas, buk tas, kuris 
grausz dantimis szmoteli ak
mens tojo “stebukladario” tai 
tuojaus dantis stebuklingo pa
sveikimo nuo gėlimo dantų.

Eina paskalas, buk tasai gy
dymas pagelbėjo daugeliams, 
kurie atsilankė atgriaužt szmo
teli akmens!

'Antgrabis perstato akyva 
regėjimą, nes apgriaužtas ap
linkui, 
tamsus , 
burlokai.

rod vynais uczdohvarcms.

at-

kas parodo, kaip yra 
i iejei bolszevikiszki

m i iš
si

Jonas Alans k is ir

Vincas Stankevi-

Jokūbas alėjas 
, pagriebė ilga 

szpko ant mote- 
jaja subadydamas

mirtinai. Susipratęs ka. padare 
ir matydamas gulinczia paežiu 
kraujuosią, numėtė peili, isz-

ležihkeliu, patomino einanti 
žandara. Manydamas, kad 
žandaras ejna ji. suimti, mėtosi 
po praeinanczi'um trukini, li
kosi sumaltas ant szmoteliu.

Kaimynai subėgo in grineze, 
kur pamato mirsztanczia mo
tore, 'kuria tuo nuvožė in ligon- 
byto kur in kolos valandas po 
tam mirė. Motore paliko ketu
ris mažus vaikus isz kuriu ma
žiausias turėjo 'tiktai du me
nesius senumo.

»•

bego laukan ir bėgdamas
Vį»\ -

Manydamas

!

v •

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ 
DESZIMTS YPATŲ.

Manila, Filipinai. — Staiga! 
nete'kes proto, tūlas filipinietis 
kaimo Malita, nužudo doszimts 
ypatų kurios norėjo ji suimti ir 
suriiszti. Ant galo lilkos pa- 
szaukta polieije, kuri pasiutėli 
turėjo mi'szaut idant ji apmal-

SERGANTIS GASPADO- 
RIUS ANT LENCIŪGO.

Prostejov, Czekoslovakije — 
Nesenei likos paszauktas kuni
gas pas sergant i gaspadoriu 
kaimo M uja va.

Kunigas pribuvęs su pasku- 
t i neis sakramentais, nemažai 
nusistebėjo, kada rado ilgoni 
prikaustyta su lenciūgais prie 
lovos. Už k l a ū so • szc i my i to s 
prie ž ais t i e s, o t i e j e i j a m a t s a k e, 
buk ligonis Juro Kenmark yra 
suma'iszyto proto, o paszaūktas 
ana diena “raganius” liepe li
goniui nuiskusti plaukus, isz- 
leisti kraujo ir prikaustyt prie 
lovos.

Užpykęs kunigas liepe tuo- 
jaus iszUcaustyti ligoni ir nu
vežti pa's daktaru: Daktaras 
isztyrinejas ligoni rado, kad 
tiktai įserga ant sumaiszyto 
proto ir liepe nuvežti in pri
glauda del paikszu.

ŽUVININKAS SURADO 
$60,000 AUKSE.

Nassau, Bahamos Sala. — 
Policija ana diena surado pen- 
kes dideles plytas aukso vertes 
60,000 doleriu kurios buvo už
kastos per žuvininkas Goralda 
Fitzgerald, kuris taisės aukso 
plytas surado praeita rudeni.

Manoma, kad auksa užkasė 
marinei razbaininkai szimtus 
melu atgal. Apie auksa dažino- 
jo policija ir atėjo pas žuvinin
ką padaryti sliectva, ir paliepė 
jam parodyt l?ur randasi auk
sas, bet ant to nesutiko ir likos 
uždarytas kalėjime. Ant galo 
sutiko. Dabar žuvininkas ap- 
laikys puse tojo aukso o kita 
dali paims Angliszka valdžia.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Ma'sillon, Ohio. — Erie gele
žinkelis ana diena priėmė at
gal prie darbo 200 darbininku, 
kurie nedirbo nuo praeito me
to.

Akron, Ohio. — American 
Products Co., davė darbus del 
100 darbininku savo dirbtuvėje 
Lisbone.

East Pittsburgh — Westing
house Electric Co., apla'ike už
kalbinimus ant padirbimo 60 
elektrikiniu lokomot ivu;

McAdoo, Pa. — Už keliu sa- 
vaieziu pradės dirbti naujas 
fabrikais Empire Carton Co., 
isz New Yorko kuris duos užsi
ėmimą del 50 žmonių.

New Yoitk. — Isz priežaisties 
naudojimo daugiau bovalnos, 
.30 audinycziu pradėjo dirbti 
p i et i n uos i a £ te i t uos i a.

Chicago. — Chicago, Mil
waukee ir St. Paul užkalbino 
tukstanezius tonu sztangu del 
savo geležinkeliu per ka aplan
kys darbus daugiau .darbinin
ku.

Williamsport, Pa. — Hinjdel 
Silk Mill arti Hughesville, li
kos atidarytos po meto laikui. 
Apie 100 merginu gavo dar
bus.

Ferrell, Pa. — Carnegio Steel 
kompanija užkure daugeli fur- 

per ka daugelis žmonių
aplaiko darbus.
11 ĮSU y

38 ANGLEKASIAI ŽUVO. 
LYG SZIAI DIENAI SURAS- 

TA 14 ANGLEKASIU KU- 
RIE LIKOS UŽGRIAUTI 

PER EKSPLOZIJA.

' Pocahontas, W. Va.— Praei
ta Subata, per baisia eksplozi
ja Boissevain kasyklosia 
mylios nuo Bluefield, kuri pri
guli prie Pocahontas Fuel Co., 
likos užgriauti 38 anglekasiai 
isz kuriu lyg sziai dienai su
rasta tiktai 14 o kitu da jeszko.

Ant. žinios subėgo daugelis 
moterių ir giminiu dažiuot 
apie baisu likimą savo myli
mųjų. Buvo tai graudingas re
ginys — verkeneziu motoriu ir 
vaiku.

Yra tai didžiausios kasyklos 
tosios kompanijos, kurioje dir
bo apie 20Q anglekasiu.
• Manoma kad kasyklos dega, 
todėl suradimas kitu lavonu 
yra labai pavojingas darbas.

ISZ LIETUVOS
VOKIECZIU KONSULAS NE 
DUODA LIETUVOS PILIE- 

CZIAMS NE TRANZITO 
VIZŲ.

Lietuvos pilietis M. norėjo 
važiuoti Vokietijon speciali
zuotis trikotažo inmoneje. Vie
na Vokietijos inmone ji jau bu
vo ir priėmus, bet Vokietijas 
konsulas Kaune M. nedave vi
zos. Tada M. instojo in tri kotą- 

I žo inmone. Vienoje ir nuėjo 
pais ta pati konsulą praszyti 
vizos; Konsulas be jokiu moty
vu alsisa'ke duoti ir tranzito vi
za.

ALYTAUS KARO 
KOMENDANTAS NUBAU
DĖ SZESZIS PILIECZIUS,
Kaunas, Vas. 3. — Keli pilie- 

ežiai dalyvavo slaptame susi
rinkime buvo intarti, kad kal
bėjo priesz valdžia:

Alytaus karo komendantais, 
1— Cha ima Karczmeri nubau
dė 1,000 litu arba 2 men., aresz- 
to ir atlikus bausme iszsiusti ji 
1 metus in Telsziu apskriti: 2— 
Prana Jasioni 300 lt. arba 1 
men. arcSzto, o bausme atlikus 
isz t remti in kilimo vieta 
Alovės valscz.; 3— Kaži Žvi- 
naki 300 litu, arba 1 men. 
areszto ir baiLsmO atlikus neri
bota laika laikyt policijos prie
žiūroje; 4
ežiu, 5— Antaną Dapkuna ir 
6— Kaži Mardosa nubaudė po 
200 lt., arba 3 savaites areszto.

Kiveli Rabinavi-

4 4

4 4

OLSZAUSKAS, VĖL 
“DVASISZKAS TĖVAS?”

L. Žinios” ra'szo:
Ekspralotas Olszau.<kas dą

bar gj’vena Laukžemy, neto
li Palangos, prie pat Latvijon 
sienos.

“Žmones- pasakoja, kad eks- 
pralotas turis koplyczia ir lai
kas miszias.”

Olszauskas pasmaugė savo 
meiluže, naszle Ustjanauskie- 
ne, ir buvo už tai nuteistas In 
sunki uju darbu kalėjimą. Jisai 
buvo iszvilktas isz praloto ru- 
bu, bet bažnyczia jo neteise. 
Kalėjime Olszaudkas gyveno, 
kaip lietelyje, naudodamasis 
visokiais patogumais. Paskui 
tam dovanojo jam bausme ir 
leido iszvažiuoti in užsieni. Isz 
užsienio jisai -sugryžo ir dabar 
kaip matome, jisai jau ir “dva- 
siszko stono” pareigas eina.

APIPLESZE GASPADORIU.
Bagdžiai. — Pas gaspadoriu 

Martisziu insigavo du maskuo* 
ti banditai apsiginklavę in re* 
veiverius, paliepė gaspadoriu! 
iszkelti rankas in virszu, per* 
kraustė grinezia ir pasiėmė 800 
litu pabėgo.

MOTOROIKLISTAS 
UŽSIMUSZE.

Alvitą. — Antanas Natkevi- 
czius isz kaimo Ožkabalių, va
žiuodamas motorcikliu, patai
kė in medi ir užsimusze ant 
vietos. Su juom važiavo Ona 
Dnbickiute, kuri likos mirtinai, 
sužeista ir nuvežta in Vilka- 
viszkio ligonbutL

t
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Nekuria farmoriszki produk
tai taip atpigo kaip lai buvo už 
laiku namines kares.
farmerai parduoda kiauszinius 
po 9 ir 10 centu už. tuziną o gy-

I ir 2 centus už gvva

Sziadon

vuliu po 
švara.

Bot jaigu larmeris turi 
pirkti, tai turi mokėt trigubai 

kitados mokėdavo.
negalima kaltinti farmeriu 
kad pradėjo “kikyt”. Rugoji- 
mas ežia nieko nopagelbOs tik
tai ginklas laike balsavimo — 
ju balsai.

jaigu Ianneris k a

kn Todėl
kaltinti 

k i k v t

Jurgiui Spudiczini, GO metu 
kuris dirbo geležiniam fabrike 
Pit t bsurgv.

t iikstanczius
kuriuos turėjo insiuves 
szale savo overkoezio, kuri bu
vo 
bankams

Praeita
pinigus sugražino su 
mu 20 procento už 
ma”

Jau
ant svieto mažai randasi.

kas lokis
keturis

pavogė 
doleriu
pama-

pakabines ant vinies, nes 
žmogelis netikėjo. 
Petnvczia kas tokis 

prideji- 
paskolini -

ant vinies,

i 4

pinigu.
tokiu savžiningu

“Kaip danguja taip ir 
žemes ’ ’ 
bet ar danguja tokios 
vos
žemes

ant
— kalbame poteriuose, 

volmt’- 
atsibumi kaip sziadien ant

Jaigu taip butu, tai 
vargingam ir teisingam žmo
geliui ne butu atsilsiu ateinan- 
eziame gvvenime.

*>

Yra tai laimi nesmagu, jaig'i 
nirime priminėti apie prisiun- 
tima mokosiies už lakraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina ir ar priuns užmokesti 
ar ne, o tuom laik turime su
laikyt.

Arba da ka: daugelis 
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak
cijai, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresu, privalo pa
duoti sena ir nauja adresa, Im 
l>e to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi 
prisilaikyt, 
( 
reikalo rugoti kad 
laikras/Ji.

už 
inspeti kas k

per-

to 
o per lai <tei mus 

lideliai palengvins ir lietuves 
neaplaiko

per tai del

n,a arba Kregždes. i
t ' ' i r ’

Bet m* mil visu namu išžši-| 
renka paukszcziai.' lizdus, Užl 
lai reikia rūpintis apie kitokia’ 
apsauaga. Pagal 
žmonių papratimu nuo perkū
no apsaugoja žolių bu.kieia> -;i 
sidedantis isz 77 visokiu szin
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m<> ž.olin kurios yra pririnki 
per Jonines naktį.

Zmmiin liki'jimas yra. 
tris kart us ant meto huną 
džiausiu perkūnija, 
per 1 užmigimą in 
zaus, Dievo Kimo ir Paėmimas 
Mot i uos
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di 
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Dievo in
l'ais szvenh's apvaikszt ineja 

langnja, 
su žai-

su dideliu
todi‘1 užeina
Imis. Da ir sziadien kaip
žmonvs szaudo isz karabinu ir D

iriu* kareiviai laiko

iszkilme <
i perkūnija

kur

atiduoda gi 
tu apvaikszcziojimn.

Laike perkūnijos ir žaibavi
mo
kia mot ere,
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AMERIKONISZKAS LEGIONAS PARŪPINS

1 \ baro, insi'kan.des terp dan-
tu a|iszerpejusi cigaro stovėjo 
ka reziamo <

I
1 *•

DARBA
nereikia manstyl apie jo- 

<> moteriai apie vy
ra. nevalo keikt arba gerti kar- 
sztu gerymu, ba tuom pritrau
ko prie savos perkūną; negali 
ma ne rūkyti pypkes o nuo pc- 
cziaus r<‘ike atsitolini mažiau- 
s*ia aut septyniu žingsniu. .Po 
medžiu ir pavojinga, stovėt, o 
ypatingai po sena gruezia. arba 

kuri uosiu gyvena seni 
Saugiausia stovėti po 

beržu ir alksniu ba 
medžiai prie k;i-

manstyl apie
moteriai apie

vefba, 
velniai, 
medžiais 
tai “nekalti 
riu perkūnai ne yra prieinami.

Gal losiu senoviszkuosia pa
kariąs senoviszki 

ir da tiki,

i 4 > t

proczuosa m
žmonvs tikėdavo ■
yra kiek teisybes.

rugoja kad szian- 
malda-knyges

Lietuviai 
dienines maiiia-Knyges yri 
taip iszkraipytos kad negali
ma suprasti ka žmogus skaito. 
Ana diena gavosi mums in ran
kas “naujos mados’’ malda
knyge kurioja užteminome per 
kraipima poteriu kokius jus lo
veliai kalbėdavo ir patys kal
bate bet sziadien tie 
skamba sokaneziai : 
ant pavyzdos: 
si, duok duszoms Vieszpati?

tegul jonu 
naujuo- 

pagal

naujos mados

i 4

poteriai 
Paimkime 

Amžina alsii- 
o

szviesvbe amžina e
szvieczia, ’ ’ tai dabar
šia knvgosia tie žodžiai 

reformato-
‘ ‘ Amžina

nnplakima kvailiu
riu szitaip skamba:
atsilsi suteik sieloms Vieszpa-
tie, o szviesvbe amžina
joms laisto elekl rikiui a i 

szvieczia

(

szeszin \ 
penki u <

sujeszkoti 
ant

DEL MILIJONO BEDARBIU.
Amerikoniszkas Kareiviu Legionas, nutarė 

birbus del milijono bedarbiu per invykdyma užmanymo 
’alaudn darbo su užmokesezia už szeszes valandas bet
lienu darbu ;iut savaites. Sakoma kad tokiu biulu apie 

milijonas bedarbiu aplaikytu darbus. Vicokamandorius Ha
rold Plummer isz Wisc.onsino laiko karunelia kuri bus duota. 
<!(*! kožno < larbdavio kuris sutiks ant to užmanymo.

_________ —-------------------- *------------- '—

Isz Lietuvos.
in i ■■ i»

TĖVAS AMERIKIETIS UŽ- 
MUSZTAS KAREJE PALI

KO SAVO DUKRELEI 
1G.000 LITU.

Dar priesz Did i ji kara 
Povilaitis vedos 
žiavo Sziaufos Amernkon ne
norėdamas tarnauti caro ka
riuomenėje. Be abejo ji ten vi
liojo ir aukso “

M.
Žmona iszva- 

Ameriikon 
tarnauti caro

’ ’ Trosz- 
kimas iszsvajotas laimes.

Negaila buvo palikti jauna 
žydinezia žmona ir vos iszvy- 
dilsia pasauli dukrele Anlosy- 
te.

Pakilus Didžiajam karui jis 
stojo Amerikos kariuomenėn. 
Dalyvauja* m u sz i nose ir
nuo negailėsi ingos kulkos.

i Jo žmona su maža dukrele
s mo

kalnai.

žu va

su maža 
per visa ta laika vargsta 
leisim Alaucziaus kaimo. Loke- 

neguudania
savo vyro nei laiszko, nei piln

iu Bet vis nenustoja vilties ji

ežiu valscz., nuo

ti prigėrusi, bet rszt.yrns pasi
rodė, kad ji buvo nužudyta.

jie^zkomi.
Dar vis žmones muszasi. — 

Papile® valscz., 
gyventojas K., nueje 
les miesteli taip susiinuszo su 
vietos gyventojais, kad viemrs 
isz j u rytojaus diena mirė.

IJžpuole pleszikas. 
nei. t'ies

* \Žmogžudžio i

Gaigalu km.
iri Pa pi-

,\ ese-
Narvatos dvaru, Van

džiogalos v., nežinomas pi'kta- 
darys užpuolė važiuojanti Leo
ną Jasiukevicziu ir grasi lyja
mas peiliu atome paskutinius 
20 litu.

SUDEGE ŽARĖNŲ —— LAT
VELIU KLEBONO TVAR

TAI SU GYVULIAIS
KruopiųŽarėnai-Lai vėliai,

25 in 20 d , Sausio sude- 
ir daržines

su-
G4 arkliai, 

ir vienas szuo pririsz-

Nekurie žmonvs sako buk •u
musu svietas isztikruju , eina 
“po velniu’’, ba moteres pa
gedo ant lygiu ties su vyrais.

Sziadien moterėles darao vis
ką, ka vyrai daro, iszskiriant 
skutimo, (nekurios ir tai Ja
vo) ir keikia lygiai su vyrais.

Moteres jau pradėjo pralei- 
dinet savo laika pas barbenus 
1uri savo pulruimius ir ruky- 

parlorus
eina in aptiekus ant 
“ ramybes”, •r

JUO 4 i

i r

Iy o kaip kur il
si i kini io

szoKa 
t raukosi

u

dūliai 
paeina 
svieei).

’ ’! (ba 
nuo Lenkiszko

4 «

tegul 
sni n- A
” tai

žodžio

Arba paimkime ta ja “siela’'’1 ♦

kuria

• r O
sulaukti.

Priesz pora
tas,jog,

met u 
kurio taip

sužinojo, 
karsztal

lauko parvažiuojant, jau senei

ISZ
ge klebono tvartai
su gyvuliais ir paszarais:
doge 12 karvių,
kiaules
tas, vienam pasišoko nusitrauk 
t i. Nuostuoliai dideli. Užside
gimo priežastis dar
kinta; inlariamieji asmens tar
domi. Yra pastatyti nauji mo
liniai tvartai, bet dar nebuvo 
gyvuliai perkelti žiemuoti.

neiszaisz-

ežiai, 
su visokiais ir

nes

Merginos ruko, gere, 
nepadorius szokius, 
po pakampes lyg vėlybai nak- 

pyszkina automobiliais 
paleistuviais

nėra vilties ju pataisymo, 
kaip vienas dvasiszkasis iszsi- 
taro yra “arszesnes ne kaip vi
sas bert ainis velniu.”

Isztikruju pekla užėjo
svoto su užstojimu prohibic.'- 
jos, o gelbėjimas dusziu nuėjo 
ant szunc uodegos.

a u t

Lietuviai ir kitos Europines 
tautos tiki, kad perkūnas ne 
trenks in narna, kuriamo ran
dasi neseniai užgimusis kūdi
kis, neturintis da. vieno meto, 
taipgi ir namas yra apsaugoju- 
mas nuo perkūno ant kurio 
stogo garniai iszlipina sau iiz-

)

cigaru 
savininkas,! žemas 

drūtas žmogelis, labiau pana- 
sziis in alaus ba.ezka su indubu- 
sia in dugną žmogaus 
negu in siilvorima, kuris 
vaikszczioti, judėti, protauti ir 
dar net rūkyt cigaru, 
pusėje, atsisėdės ant rundinos, 
angsztos kėdės ir padujos gai

lu ui r k e
vyras, viena ranka, laikydamas 
stovint i. ant baro, 

alaus stiklą.
pecziaus,

va anl baro,

ga I va.
ga 11

F •Kiloję

senyvas

.--nvėrinis ja®ū gaivom
-— Pavogti ta 'krepszi! .Ta

me turi būti drapanų. ..
Ir kas sekunda toji mintis 

brendo. Pavogimas rodėsi rei
kalingas ir galimas. Tiktai tas 
krepszys gales ji iszgelbeli, ant

UUW tvi, mil ill UJU UIV-

ha, paszauko 
nėjo, apžiurėjo ir... eik sau! 
per senas, nebegali dirbti, 
begali liek, 
< 
nmnas. .

- - Tiesa tu sakai. . . Atima kitokio lako pastatyti, 
nuo žmogaus 

senas,

J

in ofisą, apezinpi
i

kiek reikia, 
lirbti... X’olnioniszk'as i

im
li ž-

gvvo-

rn

paskutine vilti. 
Per senas, niekam jau nebot!- 
kos... Ir(ka daryli? Kaip ta 
jaunyste sugražinus! r upi- 

kati 
kad jam dar to-

naši Andrius, užmirszos,
jis yra jaunas,
Ii iki ponlkin doszimcziu dvie
ju melu, o turi sekioti su juo ir

>1
I iri y j”.

Taip! Turiu pavogti! —* 
galutinai nusprendė Andrius. 

Nuo kito gal jis nevogtu, kt- 
gal -pasigailėtu,lokio žmogaus

bet žmogaus, kuris visur ir \ i- 
sados gauna darbo, žmogaus, 
kuris keliauja tūkstanti myliu,

• kad suradus dar geresnio dar-
taip-pat, kaip ir Domininkas, bo, jis nemokėjo pasigailėt i.

Drebėdamas laiške progos. 
__ is kartus praėjo pro szali, 
sugorclamas, pradėjo jau dai
nuoti. Andrius, prigulės prie 
žemes, užėmė kvapa, greitai su
griebė krepszi ir iszbego per 
duris.

Netoli nubėgės Andriui pa
gavo ji vyrai szalygatvoje sė
dintieji, matomai, taip-pat be
darbiai ir atidavė ji atsiviju
siam svecziui, kuris 1 uojaus pa
sini pi no policija.

— Kelinta, karta aresztuo
tas! — klausė teisėjas .

— Pinna... 
Andrius.

lankti nežinia ko.
Besisznekncziojant inejo kar- 

eziamon gerai apsirengęs, jau
nas vyras, odos kropsziu ranko
je. Papraszes geri i, jis pradėjo 
klausinėti, kaip sziame mieste 
darbai eina kokie uždarbiai ir 
n r galima inmanomas darbas- 
gaut i.

I Kėli
perpus isz- 

Pasieny j i 
prie mažo 

vyrai, vie-

J
szali' pecziaus, 

sėdėjo du

SI,

istorija, 
prisiglaust i

I

Ji turėjo net 
nes joje 
visokie

— Kodėl ne, kodėl ne! 
sukinėdamasi 
c.ziamninkas:
dos darbu yra. Ot V
m a i s ga 1 e s i t e gyve n t i

kalbėjo
— Pas mus visa- 

ezia, szali- 
pask ui

kar-

gerta 
gi, 
stah'lio, 
nas apie szoszesdeszimts melu,
ant ras dar jaunas.

Szioje aprūkusi, žema, tam 
storai apneszta. dulkėmis ir 

dvokianti kokiu tai rugszumn
kareziama buvo mylima savo 
ruszics žmonių, 
savo maža 
galojo
žmones. .Jeigu norėjo kas apsi- 
muszti, ateidavo ežia,; norėjo 
slapta, loszti isz pinigu korto
mis — rasdavo vietos ežia; no 
rojo kas prigirdyt motorui —. 
atsivesdavo ežia. Bedarbiai, 

valkatos, 
galėjo prisi-

ne-

atsako

— Kelinta, karta apsivogei!
Pirma...

ežia.
elgetos irpusi gere, 

taip-j)ai, visados
glausti szioje Ikarcziamojo prie 
gailestingo kareziamniko Nu
sipirkęs už penktuką, alaus, ga
lėjo sodeli prie szilto pecziaus 
visa diena ir vakare iki vidur- 
nakezio; tiktai atėjus laiku už- 

k a rez i a m a, ] >a n a sz u s vs
in. alaus baczka. /savininkas be

vi
la bos

i r 
jo

, <> 
jau mes ežia, turėsime.

— O ar isz toli atvažiavote?
— atsistojęs ir eidamas artyn 
pa k 1 au so A n d ri a us.

— Tūkstantis myliu,—
noroms atsake svcczias. ir vėl 
pareikalavo iszsigerti. — Asz 
mat daug apvažiavau ir niekur 
be darbo nebuvau. Nepatiko 
darbas metu ir 
gaunu.

— Laimingas tu

Trisdeszimls dienu In
pataisos namus.

Toki n uos p re nidi szaltai su-

(larvl i

jokiu ceremonijų krausto 
laukan, liirkedamns

nakties. Senovės pažiirstomi 
kajdaisc praleido pinigus 
k a re z i a i n o j e n a ų d o j o s i y p a 11 n - 
gomis privilegijomi

sodeli kareziamojo ir 
laukt i,’kol atsiras toks žmogus, 
kuris ir juos pa’kvies prie baro 
ir duos iszgerti.

'Kokiais privilegijuotais
pasienyje

se- 
se-

sus

Jie gale-
jo dykai

m i)U-i

luojaus kita

žmogus
— mieruodamas ji akimis 
niurnėjo Andrius.

—• O tu, matyti, tinginiau
ji, negali sau darbo pasirinkti. 
Zmau asz tokiu mandragalvtu. 
Alkani, nuplysze, o darbo bijo
si !

Sll-

tiko Andrius, nes tas visas vo
gimas jam taip baisus atrodė, 
'kad jis tikėjosi gausias kelis 
metus kalėjimo.

Greitai bego diena po dienos 
ir jau artinosi iszejimo laikas 
isz pataisos namu.

— Kvailvbc ant svieto! Na 
kam man buvo vogti?... Kam 
reikėjo laikyti mane ežia tris- 
deszimts dienu ir vėl paleisti 
iii ta pati 'svietą ? Ot, kad jie 
man darbo butu davė — isztio- 
sii butu prot ingai padare. O da
bar ir akiu nidkur nebegalima 
parodyti...

Svarsto, galvojo ir labiausia 
bijojo sugryžti. vėl in storojo 

, kur 
pirmiau sukinėjosi, gyveno, 
kur ji visi pažysta, bijojo su- 
gryžti in tarpa tu žmonių, ku
rie Andriuką mylėjo.

— Et, ilgai galvojęs nusis
pjovė Andrius — mėginsiu ir 
ar dabar pavažiuoti kur preki
niais traukiniais, kaip kad va
žinėja... Jeszkosiuosiu ir asz 
laimes...

o

Palauk, ateis ir tavo ka- 
leina! — drebaneziu balsu tarė 
Andrius. Asz'gal būti ir 
daugiau už tave žinau, daugiau 
negu tu, mates, o matai, prisi
ėjo taip, kad alkanas esu ir ap
driskęs!

—• Pasitrauk, Andriau, — 
modamas ranka in szali, suszu- 

nelvsk

kareziama, sugryžti ten 
sukinėjosi,

vo tiedu įsėdi neziu
prie stalelio. .Jiedu jau nuo 
niau buvo be darbo, nuo 
niai jo jeszkojo ir jokiu būdu 
negalėjo g;
buvo gauti darbas 
jau buvo senas

k o k a re z i a m n i n k a s 
žmogui in akis!

— Tai tokiu amatas 
žmonių kabinėtis.

ant

pasit rauke 
atsisėdo prie sta

ru nku

atgalO

Nusi-
pa- 

kas-

žuvęs karo verpetuose, 
mena ir pamaži pradeda 
mirszti he'kovodamos už 
dienines duonos kąsni.

Raskutin'iuoju laiku

, <> 
turn likimas persekiojo: 
tik jis ėjo, visur,PASIKORĖ TVARTE.

Kaunas, 
nie, g
tavrte 22 metu Ona Staninlio- 
niene 
niszkas

Uiti. Vienam sunku 
kadangi jis 
antra t a ry

ku r
apžiūroje ji 

nuo galvos iki kojų, valydavo 
laukan.

— Tarsi asz bueziau ko’kios 
ligos užlkręstas, arba, rodosi, 
jie mato ant mano kaktos ka
li ors baisaus apie mane 
paraszyta..t

—■ Tu pats nematai,, kaip 
lu atro.dai... — atsiliepė visa 
laika tylejes kareziamninkas:

vadiname duszia 
o 

poteriuosia szitaip skamba: 
Priimkie, o Dieve mano sieli.’, 

nes siela trokszta netekus gy- 
vingumo, panasziai in ryza, 
nes jo nuodėmės yra didesnes 
už roputina ir sukanapuoti lyg 
padanges...” — neužsimoka 
daugiau talpinti, nes skaityto
ju ' smegenys 
skaitydami nauja Lietuviszka 
kalba, o 
nesmprnta ir jusli maldų neisz- 
klausvt u.

'Todėl jaigu turite senas mal
daknyges, prisilįskite in redys- 
te o bus jum puikiai apdarytos 
ir busite isz to užganadytais.

mes
(Lenkiszkai vadinasi dusza,

szitaip
4 4

rp

ib ilsima iszyf u

gal ir pats Dievas ju

Buenos Aires, Argentina. — 
Nesenai Buenos Aires policija 
aresztavo du Lietuvius: P. Pa- 
liuką ir Miszczitka. Salk omą, 
kad jie kitu Lietuviu apslkusti 
neVa dalyvavo komunistu vei
kime.

* raveizda yra 
mokslas, kuri visi gali iszmokt.

Paveizda long ’’Ss

Tikras patrijotizmas'l’ikras patrijotizmas nė- 
priguli prie jokias partijos.

Ii. ■t

Anto- 
syte gauna 1G,O()O litu isz Ame-* 
rikos valdžios,kaip ir atlygini- 
ma už žuvusi Ieva. Bet kadan
gi pinigai, siuneziami nepilna- 

var-
v lenam 

sueis 21 
metai. Antosyto pirmiau buvo 
niekeno nepastebima, bet kada 
ja aplanke tokia didele laime, 
tai ir szimtmargiai
Be t ji sakosi neisiant už j u 
pamsri ūksiant i neturtinga, bet 
gera jaunuoli.

Jei jai kas sako, jog ji dabar 
laiminga, tai 
dusi atsako:

— O v i s tik b u t geria u, k avi 
•3 gryžos, nors ir lie

metes dukreles Antosytes 
du, tai jie laikomi 
Kauno banke iki jai

poszasl. 
o>

visuomet nidiu-

butu teveli 
turtingas.

PIKTADARYBES.
Nužiidta moteris.

24 d., ties kelines miesteliu ras
tas Rimdžiu Wino, Kelines 
val'S., gyventojos Petronėlės 
Galakauskiiiitos (50 m. amž.) 
lavonas. Buvo manoma, kad ji 
i sze j u s s'k ai b t i baltiniu,! n i s i a n -

gyventojos
»

8>a u si o

t

Kame Dedvidzio 
pninoja Barzdų, pasikorė

Priežastis buvo szoimv- tl
nekuI i kimus.

Paskutines Zinutės

Isz priožas-
ingriuvimo 'kasyklų, apsi-

11 Scranton, Pa. 
t ies 
sėdo rusnakii 'kapines ir šįryt-
kario kolos Dunmore.

V Scranton, Pa. - 
loginiu planežili tik dvi die

nas 
ko, prabaszczius Szv. Itožc 
bažnyczios Carbondale, mire 
Mercy ligonjmteje Suimtos ry
ta. Velionis turėjo G7 melus.

11 Bedimis, Vo'kietije. — 
Skaillis bedarbiu lyg sziai. die- 
pani'szku's pinigus vienas fe 
imi Vokietijoj randasi 7,271,- 
000 arba 89,000 daugiau 
kaip praeita mens i.

11 Sentile, Wash.

vi u z/
) džekonas Mikola, O’Rour- 

prabaszezius Szv. Rožes 
Carbondale
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Andrius 
prie sienos, 
lėlio, padėjo galva ant 
ir jaute, kaip jo'krutino nepa
prastai kilnojasi, kai]) szirdis 
plaka, tarsi norėdama isztrūkti 
isz jo krutinės, kaip jo nualin
tas 'kraujas ūmai karsztas pa- 
li’ko ir jauezia, kaip jis vis grei- 
cziau teka jo gyslomis.

Kokis-nors perėjimas, gal bū
ti, vagilius, ar apgavikas, turi 
teises intarti ji, kaipo bloga 

I _____ i XT! ^11_______ _____________1 1_____

SLIDE
Ponas Goldfein! Ar turite 

paczia?
— Paczia ? Nu, kam as ne- 

aliv turėt paczia !g

IK'

—- J i rps» 
tanti /sniegai ant kalnu buvo 
priežastimi tvanu, kuriosia ŽU
VO 18 žmonių, daug namu nu- 
ndszta ir bledes padaryta mil
žiniszkos.

i*

žmogm! Nidkam nevertas kar- 
■— ir dar eini in tokius vietas cziainninkas turi teises liepti 
darbo jeszkoti!... Ju!k tu, An
driau, 'ti'kru valkata iszrodai, 
o tokiu visi bijosi. Kitaip apsi-

— luo-rengtum, duodu žodi, 
jaus gautum darbu.

— Lengva tau
jeigu asz neturiu

pasakyti! 
kitokiuO 

drabužiu!
— Tai dvostlc badu, 

tokiomis drapanomis jiems ne-
nu'sijubke '.senis

jeigu

pa t i u k i!
Domininkas.

— Ot, viskas pas ji iszro- 
kuota: turi jiem intikti. Baime 
ima ir gyventi. Iszgyveiiai iki 
penkių desziimcziu dvieju me
tu taip, kaip tu, Domininkai

i ■

ir jau tu nebereikalingas!
—• l’ai-gi... Juk deszimtsi 

motu jiems iszdirbau, ir viskas

>

jam nutilti, pasitraukti, nel^vst 
in akis — ir turi klausyti, nes 
kitaip gali ji sumuszti, 
prarasti szilta vieta karezia- 
mojo už pecziaus!

Piktumas, sarmata spaude 
jo krutinę; tartum sunkus prt- 
musze ji, ir jis gatavas buvo 
paaukoti visa ka, padaryti vis
ką, kad tiktai iszsigelbėjus nuo 
panasziu nužeminimu, kad tik 
uždirbus pinigu ir jais užkiszus 
visiems gerkles. Dabar jis jau
tėsi lyg įsurisztas ir mate, kad 
tik palengva gales atsigauti, o 
besikarszcziavimas nieko ne
gelbės.

Suspaudęs rankom galva, 
žiurėjo jis in pakeleivio krep- 

ir baisi mintis praidejo

galio

O vaiku ?
Nu, ar man nevalo turėt 

vaikus?
— Kiek vaiku turi ?
— Aj, a j!... Kiek? Kad 

tik jiejei visi gerai augiu tusi.
~ Kaip vardas tavo pa- 

czios ?
— Kokiai paežiai? As tik 

teip kalbėjau, del ko as nega- 
letau turėt paezios — nes as 
paezioš neturiu...

— O isz kur gavai vaikus?
■— As ? Kokiam vaikus ? As 

tik kalbėjau, jog man vale tu
rėt vaikus...

— Tai del ko kalbi, idant 
jieji sveiki augintusi?

— Nu,
minksztam szirdis del vaiku

ba as turiu toki
• • •

ii

szi,
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Skaitykite “Saule”
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Ponas buvo labai svetingas 
žmogus priėmė pakelevingus

pati jono-

i;
*

Nežinojo kas su juomi darosi, žinojus karalaite*;
rolo labai nulindo, jog atszale- 
lis sugryžta sveikas o ir 'kark
lių?* norint pasitiko vienok szal 

dejų1* ir medrovis, kad keliant tai pasveikino no pažindamas 
tolyn, o kad ponas praszo idant1 almainos^savo žente. O kad ka
da koki laika užtruktu, ant ko fraliszikn politika to 

lova, jenerola* prisibaiki nėjo 
ant tuodu jo draugai ne 

norėdamas da

Sodo prie stalo kaip no savas,

Po pu’sryt prispyrinejo mc-

I
labai grąžei ir davė du pakajus tylėjo ir mažai ka valgo, 
del savo sveeziu, del jonerolo 
viena paskyrė ir del medėjau* 
su medroviu kita: ba žinoma, 
jog del jonerolo iszpuole d un
tie poskyriui pakaju ir 
Kada svoezius patalpino 
nt-ilsio, ponas
su jonerolu pakalbėt, ba buvo 
labai akyvu dažinot apie poli
tika ir kas per reikalas buvo 
keliones. Alejo in jonerolo pa- 

s da buvo nonusirodos
sode* ant kcd<‘s pradėjo klau

si net 'kas jo karalystėje girdėt, 
ba gal tre- 

ž i n o jo
kaip ten

kaju kuri 
ir

o ve buvo no toli, 
ežioje karalystėje, jai 
sziok tiek tai klauso, 
žmonis gyvena ir dūdavai jog
jisai turi toje'karalystėje brol:, 
kuris turi d i,del i d va ra ir tris 
dnkieres o kuri norėjo labai 
pamatyt ba kaip da buvo jau
ni — 
mal e.

kai p atsiskyrė lai ir nesi-

Kaip vadinasi pono bro-
— paklausė jenerolas.
Jojo vardas Jonas o 'pra

varde Jnnuaras.
Jenerolas apkaito ir vos nuo 

kode* ne iszvirto ir už valan
dėlės paklausė, ar daug turi 
vaiku ir kaip seni.

Tada ponas pasakė, jog tur 
du sunns ir abudu yra laukia 
mi isz vaisko — ir gal sziadien 
ar ryto sugryž. — Ir jiedviem 
besikalbant, sudundėjo ant 'kie- 
vo parkolaujaneziu raiteliu. 
Tuojaus atbėgo lekajus ir pa
sako jog parkeliavo ponaiezei 
ir tuojaus levas iszbego pasi
likt. O kad buvo jau vėlybas 
laikas ne galėjo penerolas ma- 

parkelavuseis jaum- 
Jenerolas ilgai ne ga

lėjo užmigt, ba jam galvoje pat 
n i o jo s i p ra ei t c i r suy i pa ž i n i mils 
mi tikru dode. Nežinojo ka da
ryt, ar prisipažint apie save ar 
viską slaptybėje užlaikyti. Vos 
pradejo szvinst, jenerolas pa- 
>zoko isz lovos, nusiprausė ir 
greitai pasirėdė. Mat nuo laiko 
persirodimo ant vyro tai 
anksti keldavo, kad laikais kas 
ne nužvelgtu jojo moteriszku 
ženklu. Tai ir dabar atsikėlęs 
iszejo in soda pasivaikszczioti 
Gana ilgai sotinosi szviežiu oru 
ir szitai pasitinka ant vienos 
ulyczos mc»lžeis apsodintos po
ną, ponia ir du suims parkele 
vusiu isz vaisko, o isz kuriu 
vienas suvis buvo panaszus Ir 
jenerola ir kad drabužei butr 
buvo vienokie, tai locna moti
na ne butu pažinus, ba ūgis 
veidas eisena plaukai, akys b 
Hzndka buvo kaip viena teip ki
to. Poni isz vakaro ne buvo pa- 
kolevingu macziirs, už tai da
bar labai stebėjosi, jog per va
landa ne galėjo žodžio isztart. 
Tada visi sugryžo in pakaju 

likos invest! m 
valgstube, kurioje stovėjo di
delis stalas su visdkeis valgels 
o ant sienos buvo sukabinti 
proseniu paveikslai puikiuose 
romuose, isz
zu puolė generolui in ake, ba 
tokie jau radosi pas jonerolo 
levus, o buvo tai tėvukai gene
rolo. Kada teip akyvai temine 
in tuosius peveikrfu«, ponas 
prisiartinęs prie jenerolo ir tas 
paklausė, keno tai yra paveiks
lai ?
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o kini 
n orėj o- 

laukt, atsisveikino su jonaro'fu, 
kuris jomdviem'karsztai deka- 
vojo už pagelba duota del jo, 
apteikia* gansoi iszloido juos, 
o pats pastanavijo užtrukt ku

prio 
ravėdamas gana laiko 

užsiėmė su ponu ir ponia pasi
kalbėt. Ponas apsakė apie savo 
broli o tęva jenarolo jog tan- 

raszinejosi su savim ir ne 
aplaike gromatos nuo tada 

in vainn

f

le?» dienas ir prisipažint 
visko. T gana

kei
gromatos nuo 

kada i sukeliavo 
duktė persirėdžius vyriszkal.

Jenerolas nuolatos kaip bi
jūnas apOcaitinejo ir nusivedęs 
ponia in paskiri u pakaju prisi
pažino del josios jo^ jiji ne yra 
jenerolu tide t ai duktė. Jono Ja- 
nuaraus ir jog likosi žentu ka 
raliaits, ba apsipaeziavo su ka
raliaus duktere norint gana to 
nenorėjo.

O kad da geriau pertikrini, 
apnuogino ’krutes kaipo ženkli 
geria use. Tuojaus pone pradegi 

bueziuot ir prie save 
spaust. Ir paszau’ke savo pati c 
(lede merginos, tas kada aph 
viską dažinojo isz džiaugsme 
del savos vietos no rado. Dabai 
tęs apsa’ke mergina nuo pra 
d žios iki pabaigai o girdėjo ir 
abudu jaunikaičziai ir praszc 
•Jodės ir dėdienės, idant duotu 
rodą ka padaryt. Teta, kaipo 
p rot ing

jaja

.10

reikalavo 
idant sugryžima karolinio žen
to butu apvaikszcziotas su di
dele besieda, tai balins trauko
si iki pusianna/ktu ir da ant ry
tojaus no ketino pasibaigt. Ji
sai susitikęs su kara lai k* 
szanko linksmai:

— Sveika drūta mano szir- 
dies džiaugsme! Tasai laikas 

rodOfM

pa-

keliu

ba

Po kriksztynu se- 
ir
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Naszlei gaspadinei, Andriu- 
vienei dingo parszas. Nužiūrė
jimas puolė ant seno berno, 
Jurgio, norint lyg sziolei buvo 
doram žmogum. Gaspadine no
rėjo visak nutildyt, 'kad niekas 
nodažinotu,
pas kunigą, lead tas iszkvostu 
ji. Prabaszczius primine ciola 
dora jojo, 
gyvenimu, 
;ojo veido susigraudinimą, tin
davę:

nusiimto Jurgi

Eim
■

■

ANT ATMINTIES 
WASHINGTON©

SUKAKTUVIU.
Mrs. James J. Davis, pati Su v 

Va 1st. senatoriaus isz Pennsyl- 
vanijos, pasirėdžius in seno- 
viszkns parėdus kokius neszio- 
jo motores laike vieszpatavimo 
pirmo prezidento, 
ant baliaus AVashingtone’.22‘ 
Fcbruarius, kuris buvo laiko
mas ant atminties apvaiksz- 
cziojimo gimimo sukaktuviu 
G eo rge AVash i ng ton o.

1 KODĖL JI NEGALĖJO1 BLOGAS VAIKAS
ISZTEKET PASAK aitu;

'I

Blogas ir beszirdis vaikas 
Per penkiolika motu Kaži- akmenimi užmusze pauksztele. 

Krito ji žemyn ir akmuo. Taimieras Grinius slaptingai 
eiti nėjo su Ona Duszkiute

I

8U-

— buvo mažycziu motina —pene- 
karta ant savaites, tai yra Se- toja. Nežinojau kur butu mažy- 
redomis. Vasara persėdėdavo czįu jįzci0> nes motina buvo
parkuose o žiema teatruosia.

Isz paežiu pradžių tarp sa
vos sutiko kad Kazys niekados

per daugeli metu jos nenuvestų prie duriu jos 
o matydamas ant gyvenimo. Mat, nenorėjo jokio

— Pažinau tave, kaipo go- 
katalika! Apmislykio tada 

gerai apie paskutini suda; ka 
tada pasakysi, kada pareis sto
ti akis priesz aki su gaspadinc, 
o tas parszas bus terp jųdvie
jų?. ..

— Jegamasti geradejau

ra

» o
ir dalybavo ar ti'krai tasai parszas stoves 

szalo mus?
— Na tei-p, tikrai!
— Na... tai asz tada pasa

kysiu; Andriejiene, sztai ežia
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nes Kazys buvo ve- 
, turėdamas kelis 

vaikus. Ona staeziai jam pasa
ko, jog geriau būti laisva no 
kaip užsiimti nevalninkysta 
k n knio ja.

Kazys tik laukdavo tos die
nos, kadaa gales pasimatyti su. 
savo Onute, nes namie neturėjo 
ramumo nuo liežuvninkes bo-

I jusu parszolis!
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Ausys dideles kaip triubeles, 
Dantys dideli, 
Ir da kreivi, 

Szleivos kojos, 
Kaip palyczios.

O jus mano szirdele, 
Mažos ir nedideles

Trijų pėdu neūžaugos
J
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BALTRUVIENE

.ka dalo, 
dės žmogus

užsiimti

gyva, tol lizde buvo tylu, ra
mu. Aiažycziai buvo sotus, ap
rūpinti.

bekdamas aida iszalkusiu 
paukszteliu cypimo suradau 
lizdą suvyta terp tankiu mede
lio szaku. Praskleidus szakas, 
lizde aptilo. Penketas aklu 
padkszteliu atvėrė snapelius ir 
isztiese virszun savo kaklelius, 

kad ju motina suJie mane
maistu sugryžo.

Snapeliai atverti, akytes dar 
užvertos... Neiszmanau kodėl

bos ir dvieju suaugusiu dukre- žmonos taip nesigaili pauksz-

padaryt.
a motoro tuojaus tarė:

— Szitai musu Petras 
nūs vyresnis, suvis iii tave pa- 
naszus tegul persiredo iii jone- 
roli.'Z.kiisdrabužius ir tegul ko 
liauja iii vieta tavęs pas kara 
Ii n. Apsakykio jam būda kara 
liaus, karalaites ir kaip turi ap 
sieitie, teip kaip rodos butum 
tu pati ir tegul sau karalauja 
laimingai, ba vienok tau ne but 
tonais vietos ir viskas iszsi 
duos, o gal da ir turėtum gy 
vast i netdkt. Tuojaus stojosi 
didele atmaina: mergina liko:- 
parėdyta iii motorinius rubus. 
plaukus suszukavo kaip reike 

užaugo ilgi, o 
p riek tam senovės ga d i ne j e ir 
tei-p vyrai ilgus plaukus ne-szio- 
jo. Ir pasirodo mergina save 
skaistumo.

Sunus-gi dėdės Petras kuris 
turėjo tėvo varda, pasirėdė in 
jonerolo rubus ir leidosi su sa- 
vo mažu pulkeliu jias karalių 
prisakius savo vyrhm, ’kad ati
davinėtu jam garbe kaipo je- 
narolui ir palaikytu vksi už'ka
rai iszka žentą.

Paliksime bobini jenerola, o 
nusiduosimo paskui Petra ku
ris paemias ant saves varda je- 
nai’olo kaipo žentas karaliaus, 
keliavo in stalyczia saVo pra
minto uoszvio. Teip jisai kaipo 
ir jo vyrai buvo puikei apro
dyti ir ginkluoti, ba mergina 
jenerolas turėdama aukso ir 
brangu deimantu, nesigailėjo 
ant pa^labinimo tojo pulkelio 
ir aprodymo pagal meszeina sa
vo karalystes ’kurioje buvo. Ka 
da jau buvo paskutiniam mies
te nuo sostapiles, paėmė vais- 
kava kapelija irsu didclia isz- 
kolmo injojo in 'sostapile. Gy
ventoje! miesto priemo su didė-1 da ? 
Ii u džiaugsmu karaliszka žen-! - 

dia ir buvo kaip nudiegtas, — ’ta, ba visi labai mylėjo ji. Da- skauda.

tyttis su 
kaiezeis.

Tada visi 
ant p nary t ir

Vlc

rn

su-
Petrą 

sugry-

ba kelionėje

kuriu pora abro-

poveikei u

neba'szninku— Tai mano 
teveliu,

Jenerolas jau dabar be abe
jones intikejo, jog tai jojo de-

f

mano keliones i'szrodo 
szimtas metu. Sudėjo karszta 
pabuezevima ant josios ’karoli
niu lupeliu o karalaite tuojaus 
pajauto, kaip rodos elektriką 
dalypstejo josios iszirdi ba ir 
usolei buvo po panose jenaro- 
o ir pamisimo jog toji

nėjo ir palaimime tas žon’.kla* 
vvriszko ant veido iszsirodo.

Ehc jau karalaite rodos kacl 
kas stumto stūmė prie jenaro- 
lo ir tiktai lauke tojo laiko, ar 
tikrai persimainė.

Czion neiszreiksziu kaip per
leido na’kti, apie tai patys dasi- 
prasite. Tiktai tiek pasakysiu 
jog ant rytojaus pati nubėgo 
pas tėvus: karalių ir karaliene 
ir pradėjo rankomis plot isz 
džiaugsmo, jog yra laimingiau
sia su savo vyru. — Ir isztikro 
buvo laimingiausia pora,
vaisis juodvieju meiles pasiro
dė in devynis menesius pato
gus sūnelis!
nas karalius pavede sostą
karūna Petrui laimingai kara
liavo o da ir szendien del Ju 
palam k u gerai einasi ir padė
liai .džiaugiasi isz savo vie'szpa- 
czio. Dabar paliksime 
didžiausi o ja laimėjo o
szime pas mergiszka jenerola.

Buvo jau mergina kaip rei
kė būtie, o mergina doraus gy
venimo. Tuojaus dedis Petras 
nurasze gromata pas savo broli 
Joną apraszydamas apie viską; 
— prisirasze da ant. tosios pa- 
czios gromatos ir duktė, kaipo 
budintoja teisybes, ne trukus 
pribuvo merginos tėvai ir abi
dvi seseres. O kaip tai senovės 
gadynėje da buvo vale arti
miausioms giminėms sueiti m 
pora (su pavelijimu dvasisz- 
kos valdžios) tai ne trukus li
kos marti locno dėdės ba tuo
jaus susitarė ir susivineziavo- 
jo. Veseile buvo labai iszkil- 
minga, vynas liejosi ir valgiu 
pilni stalai buvo pristatyti.

galo priminsiu ir tai— 
Kada senas karalius numirė,— 
badai in du metus po sugryži- 

įį .

m u i isz Karalystes Salų arba 
suėjimo su Petru, tai karalai
tei viską jisai pripažino kaip 
buvo ir del ko po vinezevonei 
tail) vienas nuo

Ant

toliu? Sztai tie mažycziai like 
be motinos neužaugs.

Blogas vaikas sugriovė ne
kaltu pauksztycziu gyvenimą.

Kuomi tu vaikeli esi? Kam 
griauni tu nekaltu Dievo su
tvertu paukszteliu gyvenimą? 
Ar žinai kaip tau sunku butu 
gyvent pasauly be motinos? 
Ar tu norėtum, kad tavo ma
myte, kuri teip labai tave my
li numirtu! Ar tu norėtum gy
venti kaip naszlaitis be ma
mytes? Ne, vaikeli, tu to nie
kados nenorėtum. Užtat at
mink! “Nedaryk to kitam, kas 
tau paežiam butu bloga.”

ir tai vadinasi mergos.
* *

Girdėjau kad Readinge
Yra didele betvarke, 

i Vyrai nori paeziuotis bet mer
gų neturi,

O rodos maeziau ten pusėtina 
buri.

, Merginos volą vaikinu neiszsi- 
renka,

O katrie yra tai nepatinka, 
Jau kaip rodos,

Toki ton vyrai ir mergos.
Del vyru daugiau rupi mun- 

szaine ir einikis,
O del vyru ir merginu reikia
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kuri jam

PAMĖTĖ PINIGUS

liu.
Sztai pirma karta in penkio

lika metu Kazys nedalaike sa
vo žodžio sutikti Ona, kuri sau 
lauže galva kas jam galėjo at
sitikti. Manste, gal jisai serga. 
Nežinojo kur jis gyvena, nes 
jis nesako, nes tarp j u buvo su
pratimas, kad jo niekad ne- 
szauktu per telefoną. O gal 
sutiks ja ateinanozia Sereda ir 
iszaiszkins del ko neatėjo ant 
paženklintos vietos.

Bet praslinko ir antra san- 
vaite o Kazys neatėjo ant pa
prastos vietos. Negalėjo ne.« 
turėjo persedet prie mirsztan- 
czios savao paezios, 
pusbalsiai kalbėjo:

— Kaziuk, asz — asz labai 
ailiuosiu, jog tau užtrucinau 

gyvenimą ir nebūvu tau geres
ne drauge gyvenimo.

— Užmirszk apie tai du- 
sziuk. Kas buvo tarp musu lai 
ptaeina.

Po tuju žodžiu Kazio paeziu- 
le atidavė Dievui duszia. Pasi
likęs vienas, pradėjo sau isz- 
metinet savo neteisingysta. 
Gailėjosi labai. Per tris dienas 
nemislino visai apie Ona.

Ant galo pradėjo maustyti 
ar nebutu gerai dabar apsives
ti su savo drauge, kuri jam bu
vo taip prielanki per tiek me
tu? Argi nebutu gerai jai da
bar atlygint už praleistus me
tus kuriuos su ja ant niek pra
leido. Ant galo nuėjo ant pa
prastos vietos, kur sutiko Ona

(Y 
O

Hirsza Gancgebrochen viena 
gražia diena ateina pas policis- 
ta ir klausia:

— Skaicziau laikrasztyje, 
kad yra atrastas parkmanetas 
(portmone) su daugybe pini
gu, nu, tas parkmanetas mano, 
asz jam per szabas pamecziau 
ir dabar atėjau jam atsiimtum.

— Gerai, Hirszuti, asz ji 
tau atiduosiu, tik pirma pasa
kyk man, kaip tas tavo port- 
monetas iszveizi.

— U-gi, gevalt, kaip asz ga
li pasakytum kaip iszrodo, kad 
asz su savo parmanetos kartu 
ir gaivu pamecziau, 
Asz nielko neatmenu.

— Na, tai asz tau padėsiu 
: man, 

portmonetas buvo isz juodos 
verszio odos.

— Ar turi penkis pinigams

Persipraszau

.Taigų
rn

f

UŽ-

jos szaltinosi, 
— ir jog lai nebuvo jis, tiktai 
jojo pus-sesero kuri isztekojo 
už jo (ikro brolio. Žinomais 
daigtas jog karalaite už tai ne 
py'ko ba szimta kartu vėlino 
sau turėt už pati karszta Petra 
negu atszalii'si feltfebeli. Yra 
tai tikras atsitikimas isz seno
vės praeities o jeigu ne ti'kite 
ta; man nedoto, tiktai tiek pa
klausiu: Ar graži mano pasa
ka? GALAS.

— Ar tavo czeverykai skau-

Ne, 
*

bet mano kojos

kad kas neu'ž- 
pyk tu,

katra szitn žinia dalyp- 
stetn,

Bet tarp daugelio medžiu žaliu 
Atsiranda ir sausu.

Panasziai ir tarp riebiu žmonių 
Atsiranda ir iszdžiiiveliu

Su vyrais tiek to, 
Man su jais no dot o, 

Bet karta motere sudžiovus 
Isz tosios gera ne bus 

Luzerneja tokias kelias
tikau, 

Daug apie jais dagirdau, 
Tokios jau del daugelio insipy- 

ko, 
Del vyro moterių Prūso ir *

Kataliko, 
Negali pro szali praeiti. 

Kad tokia nepradėtu plūst ir 
keikti.

Praeiti niekas negali, 
Plusta ir susilakyt negali. 

Mat krajuja dvesavo, 
O czionais in pones insigavo 
O kad daugiau kūno turėtu 
Ta szirdeles kitokios butu, 
Sziadien kap silke rūkyta, 
Kaip skripka iszdžiovyta.

O kad jus szirdeles kiek atšipo- 
netumete,

Tai ir liežuvi suvaldytumote, 
Tada ant praeigiu neužsipuldi- 

notumet, 
Sziok tiek sarmatos turėtumėt.

* * *
Vienam miestelyja lizdą užti

kau, 
Kur keliolika Lietuviu radau 

Ir tai tikras lizdas szirsziu, 
• Ar pasipurtusiu kurkinu.
Žvairiojo viena ant kitu,

O ir grūmoja su kuloku, ’
Tegul, ba tai vyrai, ’

Bot ir merginos — o tai ne 
gerai,

O kad tie vaikinai prasti, 
Tai negali pas mergicas malo- 

/ no rasti.
Vaikinai man neapeina, 

Tiktai apie mergicas eina.
I O ne kas tos mergeles, |

(r
D apie jais

/

J

rimbu
Ant abieju szonu, 

O kas, kur tamsumas, 
Ten kvailumas.* * *

Tais žinutes visas surinkau, 
Kada Vilkesbarius ana diena 

atlankiau,
Ir pro tuos pleisus važiavau, 

O kaip kur ir atsilankiau.
Ant kardpartes su keliom rū

telėm kalbėjau.
Nuo to susilaikyt negalėjau, 

Rūteles taip nusistebėjo, 
Su akyvumu ant manes pažiu

rėjo,
Ka toki kalbėjo, 

Rodos prie žemes prikaltos 
stovėjo, 

Tonais ir daugiau Lietuviu 
užtikau, 

Visokiu ten maeziau.
Bet visi puikiai užsilaikė, 

Gavėnios laike.
Norėjo mane puikiai pavieszyt, 

Prie stale pasodyt, 
Bet asz in Forduka atsisėdau, 

Ir namo atpyszkejau, 
Kad jums viską padainuot, 

Ir in laikraszti paduot.

Ant svieto daugiau kaip
2,000,000 žmonių užsiima žu- 
vininkysta isz kuriu didesne 
dalis randasi Japonijoi.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nodarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaite* 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

ui J vai!

sedinczia ant paprasto suolelio, atsiminti: pasakyk
Ona saldžiai nusiszypsojus ta
re:

ar

— Kaziuk, turėjau prijau
timą kad tave nelaime patiko, skyrius?

— Je, penkis skyrius.
— Ar yra viename skyriuje 

laiszkas nuo kokio ten Morgen- 
steino ir skaitlynes nuo Lai
bos f

— Ai ve, kaip ponas polic- 
monas gerai vardus inspejal, 
teip tikrai.

— O pinigu jame 1,580 do-

— Mano pati mirė, — atsa
ke Kazys.

Ona persigando labai, o ka
da abudu atsisėdo Kazys pra 
dėjo kalbėti:

— Onuk, buvai man iszti- 
kima ir meili per tiek metu, es
mių dabar pasirengęs tave pa
imti už motere, ar tinki ant tol 
Ar sutinki būti mano pati už 
moto laiko?

— Kam tau laukti visa me
ta. Asz tave negaliu vesti ir 
taip.

— Del ko negali, mano my- 
lema Onuk?

Del to, kad asz turiu vy-1/yl LVj AYC4M. U 14 IX14

ki ir tris vaikus! Ar nebutu ge
riau ir ant toliaus gyventi mei- 
liszkoja prietelystejaT

Kazys ant to iszpažinimo ne 
galėjo isztart ne žodelio.

Kas toliaus buvo? Nežinau. 
Bot poreles daugiau nemaeziau 
parke. — F.W.S.B.

leriu? • /
— Teisingai 1,580 doleriu! 

ui, kur tas mano galvas dingo, 
kad tiek piniges pamestom!

— Na, tai gerai, Hirszeli, 
kaip toks portmonetas atsiras, 
tai tuojaus tau duosiu žinia, 
dabar dar jo pas mus nėra — 
ir atsisveikino.

4

ANT GAVĖNIOS.

Stacijos arba Kalvarija Vieaz., 
Jezuso Kristuso,.............................10c

Graudus Verksmai arba Paaibudi- 
nimas prie Apmislinimo Kandėtos 
Viesz. Jezuso Kristuso. 
reikalinga ant Gavėnios, 
senoviszka būda).......

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahanoy City, Pa.

SIENINIAI KALENDORIAI!!!
Kas prisiuns 50c., aplaikys 3 Sion- 

ninius Kalendorius ant 1982 meto. 
“SAULE,” Mahanoy City, Pa»

Knygute 
(Pagal 

____ lOč

ifcir NcuŽmirszkito guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurio apie tai 
užmirszo ir praszo idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

5 H'"*' U J i
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KOVAS — 1932 MARCH
1 u Albino vyskupo
2 s Simplirijaus
3 k Kuncgundos
4 p Kuzimierio
5 s Teopilaus vyskupo

6 N Koletos
7 p Tamosziaus Akv.
8 u Jono Dieviz.
V s Franciszkaus nas.

10 k 40 Kankintiniu
11 p Pelagijos pop.
12 s Gregoriaus pop.

13 N Niceporo karai.
14 p Matildos karai.
15 u Longino kank.
16 s Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo

20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Benedikto
22 u Katarinos
23 s Benaventuro
24 k Dideji ketvergas
25 p Dideji Petnyczia
26 s Dideji Subata

27 N VELYKOS
28 p Jono Kapistr.
29 u Eustakiuszo
30 s Jono Clim.
31 k Balbinos

-»<

ŽINIOS VIETINES
Utarninke jau pirma 

diena Kovo-March. Žiemos szi- 
inet kaip ir nebuvo.

ket tiriuUž 
Velvkos.

gau

sava i ežiu

Girdėt kad M a pel Hill 
kasikio sustos ant kokio tai 
laiko nes kompanija ketina in
vest naujas elektrikines pom
pas in kasikla.

A’agys bandė apipleszti 
k romą Morris (’ut-Kate aptiek a 
ant E. Centro ulvezios bet Ii- 
kos iszbaidyti per praeinanti 
žmogų kuris praneszi' apie lai 
policijai.

i

! SHENANDOAH, PA
— William Rosier, nakti

nis klarka prie Pino Hill ‘ka- 
flylklu likos užkluptas per ban
ditu ir apiplėštas ant 200 do
leriu kuriuos ta diena. 'l<lai4ka 
surinko už parduotus anglis. 
Banditai *po lam szoko in au
tomobiliu ir dingo tamsumoje 
naktie®.

i

Mokslaines pradėjo per- 
sorginet vaikus kad szalintud 
nuo visokiu nepažinsi armi jų 
kurie kalbintu juos eiti drau
ge, prižadėdami vaikams ken 
dzin arba pinigu. O po tam nu- 
žudina arba subiaurina. Jau 
seniai reikėjo apie tai perser- 
ginot mergaites bet tai vis 
Amerikoniszkai “kada arkli 
iszvage, tada uždeda spyna ant 
duriu. “

4 i

tai 
kada

mirt isJ Nelaba mirtis pasiėmė 
jauna gyvaste Nedėlios vakara, 
Asblando ligonbuteja, Adelina, 
21 motu mylima paezia Vlado 
Urbana vieži a us, 600 W. Mar
ket uli., po kūdikiui, kur rado 
si dvi savaites. Velione paliko 
dideliam nuliūdime savo vyra, 
dukrelia Justina ir šuneli Vai- O
tori, kaipo ir brolius Vlada Ag
linską mieste, Tamosziu Fhui- 
doja, .Juozą Hazletone, ir sest- 

ir Tri-ris Valinskiene mieste 
geriene Gilbertone. Laidotuves 
atsibus Ketverge ryta su pa
maldomis Szv. Juozapo bažry- 
czidja. Graboriene Tras'kaiic- 
kierte užsiėmė laidotuvėms.

rr

Paskutines Žinutes

f Viktorija
69 metu

Bęrnackicue, 
, .....v Lofuist Moun

tain ligonbutejn 
vakara po trumpai ligai.

mire
’ I’etn vežios

Minersville, Pa. — Puldama^ 
nuo trepu ir perskeldamas pa- 
kauszi praeita Sereda, .Juozas 
Menseviczius, 55 metu, 404 
Pino ulyczios, mirė I’ottsvillos 
ligonbuleje. Velionis paliko 
paezia ir sunu.

r r

Velionis

Eagle River, Wis. — Du Lie
tuviai, S. Sakaviczius ir Silves
tras White, užinusze savo drau- 

Tai invvko <
Ikempeja prie

ga, Frank Lellay.
SakavicZia us
Martino ežero. Sakaviczius ir 
White dabar esą aresztuoti ir 
kaltina vienas kita. Kadangi 
jie yra Lietuviai, sako Ameri- 
kiecziu laikrasztis, tai sunku 
suprasti, kuris ju dvieju 'kal
tesnis.

i
I

1

J j

JI Vera Cruz, Meksikas. — 
Nedėliojo 30 banditu sulaikė 
pasažierini truki ant Interoca*!- 
ne kelio, kuri apiplesze ant 80,- 
000 doleriu po tam dingo tam- 
aiikso, suradopilkuose prie 
upes Rogue, du auksinius Isz- 
Rollie Alexander, jeszkotojaa 
sumojo nakties.

V Gold Beach, Oregon. —• I
1780 meto o kitas buvo isz 1711 
meto. .

H Washington, D. C. — De
partamentais Darbo apgarsina: 
lyg sziai dienai Suv. Valst., 
randasi 8,600,000 bedarbiu. 
Praeita menesi aplaike darbus 
4 darbininkai ant kožno szim-

1

> į
to. f
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SAULE
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GENEROLAS PERSHINGAS ATLANKĖ SAVO KARISZKUS i drAugus.
kuris buvo vadu Amerikoniszko vaisku laike KvietinesGenerolas John J. Pershing,

Kares, ana diena atlankė savo draugus Deszimto pulko, juodųjų kareiviu, kuris buvo pulki
ninku tojo pulko 1896 meteFort. Meyer.

Paszkauskas,
Plymouth.

atlaikytu Szv. Marijos bažny- 
cziojo palaidotas par. kapuose 
Pringle.

f Antanas
gyv., 24 Parish St., 
Vasario 22-ra palaidotas su už- 
duszinem pamaldom atlahky- 
tom szv. Kazimiero Bažnyczioj. 
Velionis įnirę Vasario 19-ta.

J Juozas Januleviczius, 
312 Walnult St.

Gyvenimas 
ir smertis

St. Clair, Pa. — U t aru i n ko 
va k a ra (1 Kovo) 
syetaineje bus rodomi LukszJo 
nauji paveikslai isz Lietuvos. 
Uodimas prasidės 7:30 vakare.

parapijos

Amsterdam, N. Y. — Dabar
tiniam laike pas mus oras yra 
labai .gražus, szaltis mažais ir 

. nesiranda, 
kada paisniegti bet tuo jaus su
tirpsta, 'kad butu sniego, 
žmonelei sziek tiek uždirbtu 
ant pragyvenimo. Fabrikai vi
si nedirba, o katras dirba, tai 
tik su keleis darbininkais —- 
kur dirbo deszimts darbininku 
tai sziadien apsieina su vienu, 
o katras pasipriesszina tai tuo
jau® pra'szalina nuo darbo, nes 
prie (duriu stovi szimtai kat
rie užimtu jojo d arba ir tai už 
doleri ant dienos. Vieni gauna 
darbus o kiti aplai'ko paszel- 
pa. Jeigu te'ip toliau® bus ;tal 
miestas turės įsubankrutvti, 
žmonis pinigu neturi todėl ne
gali užmokėti taksu, bet vir- 
szinirikai miesto sau mokesti 
])asiima be jokio ruposezio o 
keli likos net arosztavoti už 
prisisavinama pinigu. Miestas 
paima stuba's žmonių nž tak
sas o ir Federacijos kliuba pa
ėmė nes negalėjo užmokėti 
morgieziaus.

48 
, Lu

zerne. Mire Vasario 20-ta. Va
sario 23-czia po gedulo pamal
dų szv. Onos bažnyczioj palai
dotas parapijos kapuose. Pali
ko žmona ir sziuos vaikus: Ona 
Juozą, Alena, Prana, Edvardą 
Vinca, Tama ir Alberta.

m., gyv.

kadan- 
valandoj
i

vojanezios su smortimi. 
treczia diena ji karsztyj klai- 
joja. Praszau, tegul ponas tenai 
i nei na pas serganezia, ponas ja 
gali iszgelbeti.

Buvau perimtas tais žodžiais 
ir nei vieno žodžio negalėjau 
isztarti. Dar didesne baime pa
gimdė tie žodžiai ant jauno 
Iszpano.

Daktare! Ka-gi ežia kal
bi?! — suszuko.

Daktaras ji pasitraukė 
szalies ir in ausi suszvapejo

žodžiai

.Ian

ant

.gražus, 
sniego visai kaip

tai

ap-

na-

— Rinkdamas anglis 
leistam stripingse Luzernoje, 
Nikalojukas Drobniak, 19 me
tu, likos užgriautas ant smert.

— Praeita. Pelu veži a *
mas Jenkins Townshipe, kuris 
prigulėjo prie Petro Berauslko. 
Berauskas su šunimi likos bal
sei apdeginti kada bego isz de- 
ganezio namo. Kazimieras GI- 
rauckas vienas isz iignageisiu 
isz Tnkermono likos ^sužeistas 
laike gesinimo ugnies, 
padaryta ant $15,000.

t Po trumpai 
Subatoja namie 
Karaszko,

Mano kaip žaibas beras ark
liukas jau neturėjo daugiau šy
lu irk as valanda, galėjo kristi. 
Asz-gi patsj jaueziausi baisiai 
suvargintas ir aplink jeszko- 
jau vietos, kur ežia man radus 
bent koki pasislėpimu 
gi jaueziau, kad toj
atvanga del manės yra neatbū
tinu daiktu.

Tuotarpu a t si lope ordinanso 
k a reivi s:

— Ponas kapitonai, 
nai randasi namas, kuriame 
alima ir reikia sušilaikvt.
Pasukame karen pusėn ir ke

liu, iszpiltu žvyrium, jojame 
greitai. Naktis buvo žvaigždė
ta, szilta. Pagalios sustoju arti

namas,
(f

CZ1O-

nes

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

yra v

Ponas 
i i

sveikos.
v ra

— Savaite atgal garnys at- 
silan'ke pas ponus Sabaliaus
kus, Kingstone, ir paliko jiems 
gražria ir sveika dukrele.

Pranas Sabaliaudkas
maiūieriu unijos generalis or
ganizatorių®.

Motina ir dukrele
Moliu'szis dabar

grand-pa?’
+ Dr. A. A. Sinkeviczius, 

Dantistas, Sugar Notch, mire 
praeita Petnyczia. Palaidotas 
trecziadieni, Vasario 24.

Laidoltuves buvo labai iš
kilmingos.

— Sekanti žmonis mirė mu
su aplin'k Inoje:

t Kazys Svedras, gyv. 184 
Carpenter St., Luzerne, Pa. Va
sario 19-ta po gedulo pamaldų

____...S i

Bledes

mire 
F ra n o 

u Ii.

kia tai slaptinga šyla.
Staiga serganti pasikėlė pri- 

sislenke prie manes ir .atrem
dama savo patogiu galvele ant 
mano peties, kalba su nnoste- 
ba:

— Mylimasis atsimeni ta 
linksma nakti? atsimeni kai o 
mudu menulis apsupo savo si
dabriniais spindulius! Eik ati
daryk Įauga!

Jszpildžiau viską ko
serganti prasze.* Buvo nepa
prasta naktis. Žvaigždes pui
kiai spindėjo, o sidabrinis mo
linio piautuvas mede savo mo
lynus spindulius per
langa. Szviosios vilnys tai kilo, 
tai puolė žemyn, o tarp tu vil-

manei

atdara

■ ’ '■ — ■ ■ ■ !'■' -...... .. "E"* ■ V -........ei ,11 R ■! II lt'1*

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiauai* Graboriua 

Gabiausias Balsamuotoja*
—— Geriausia Ambulanco 

fv patarnavimas 
Az apelinkeje.

s • ::

s z i o j
_____ .... . Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslu.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

MW

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

S
P

..V,,..,, W ... .

z niu plaukėjo jaunos moterisz- 
kes žodžiai.

— Atsimeni, 
galvos 'buvo apklotos stebuk
lingomis kvietkomis? Vienati
nis tu mano už viską numylėta- 
sis!

Jos galvele nulinko ir 
greitai užmigo laimingu audru
ti naneziu miegu.

Ir asz taipgi greitai 
gau.

— Ryte pažadino mane dak
taras. <3

— Iszgelbėjai ponas gyvas
tį! — apreiszke man linksmai. 
— Ir laimingai persilaužė liga. 
Musu serganti netrukus atgaus 
sveikata ir gyvastį.

Pasižiurėjau in laikrodėli. 
Man buvo jau laikas toliau ke
liauti.

— Noriu

kaip musu

.P

užmi

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

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

11 "------------------------------------------'------

.Dr. T. Tacielauskas
.Pirmutinis Lietuviszkas

Den tintas Mahanojuje
t*Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

v —'J
ausi 

jam kelis žodžius ir dabar abu 
mani* už ranku veda 
gan ežia.

Vardan mielaszirdystes
— atsisuka in mane daktaras
— tegul ponas iszklauso musu 
praszymo. Tegul ponas iszgellį
st i žmogaus gyvastį.

Ineiname in kambari, pilna 
karaliszku papuoszimu; guli, 

'isztiesti sunkus kaurai, tai vėl 
, o visas 

kambarys užkimszta® puikiau
siais kvietkais. Pirmoj valan
doj tas viskas padare ant ma
nes neapsakoma inspudi, o la-

pas ser-
®. 5ŪBfe»j'

ant o I
o

'balto namolio, kuris, kaip kok- minksztos portjeros
sai stebuklingas daiktas buvo 
pasislepes žalumynuose, aplin
kui apaugusiuose.

Nuszokan nuo arklio ir atsi
stojau prie to 
vari u. 
visur
vieszpatauja amžina ir baimin
ga tyla. Susimislijas pradedu 
skambint i kardu,

mažo
Durys ir langinyczios 
uždąrytos

palocelio kiaušiai todėl kad norėjau la-

aplinkui
ligai

pat i 
62 '(’oininskv

t?

Velione paliko sunu Juozą !)(*- pentinais _

bai miego— .penkias paeiliuj 
naktis nemiegojau!

Stumiamas nematoma šyla, 
prisiartinau prie placzios le

su t rėpsiu 
nie kas

troite ir penkis anūkus. Palai
dota Panedelio rvta. e-*

J įSubatoja likos palaido
ta Magdalena Bariikevieziene 
Plainse, su pamaldomis Szv. 
Franciszkaus bažnyczioja Mi
ners Mills.

t Po 
ligonbuteja mirė 
Križana neko
avė.

y

trumpai ligai Nesbett 
pati Krano 

) met u, 61. Penu 
Velione gimė 

Kingstone ir buvo duktė poni’- 
tvos Felikso Sinkeviczians, bu
vo vedus 7 metus ir prigulėjo • • * * • prie Kingstono parapijos. Pali- 

du 
Laidotuves atsibuvo 

pamaldo-

y

9”

E k ze te re.

ko du suims, dvi seseris ir 
brolius.
Vtarninko rvta su

t-

mis.
Jesz'kodamas darbo, An

us, 21 metu isz Du- 
li’kos surastas užniusztas

tanas La ibi n i 
rijos,
ant Lehigh Valios geležinkelio 
arti Vosburgo tunelio. Ta die
na gavės pede No. 9 kasyklose, 
pasiliko sau tik doleri ir sake 
kad važiuos in New Yorka. Pa
liko tėvus ir seseria Szuksdie- 
ne Pittistone kaipo tris broliui®. 
Laidotuves atsibuvo Panedelio 
ryta sn pamaldomis Szv. Juo
zą po bažnyczioje.

Ne tas kaulas yra miela 
szirdysto kuri numeti szunimi, 
bet tasai, kuriuom dalinasi su 
szuniu kSda tu ir szuo esi al
kanas.

*

o

atsisveikint su 
mano gaspadorium tariau dak
tarui.

Jeszkojome jo visur ir
galo atradome gulinti fotelyj, 
tame paeziame kambaryj ku
riame gulėjo jo serganti pati.

Nei vienas isz musu lygsziol 
nesimateme nes abudu buvom 
užimti serganezia.

Daktaras palengva palytėjo 
mieganezio peti. Jaunas Iszpa
nas sziadien iszrode visai klio
kis — vakar turėjo juodus 
plaukus sziadie-gi jau pražilu
sius ir akis apsiniaukusias.

— Taip tai vienai esybei 
gyvastį sugražinai, o kitai isz- 
plesziai.

Nuleidęs galva žemyn žiūre- 
jausi in dak tara.

— Ko nuo manes norėjai ? 
— rodos mano akys geide pa
klausti.

Iszejau isz to namo 
kintas ant duszios ir kūno.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

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

•z

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

1 ■ "»» ■ — »!x.

vos ant kurios guli jauna mo- 
toriszke. Pirmiausiai nusiste
bėjau gnlinczios patogumu. Jos 
plaukai buvo iszsklaidyti ir be 
veik visa paduszka jie užden
gė. Negalėjau akiu nukreipti 
nuo tos grožybes. Juo ilgiau 
in jos veidą žiurėjau, juo labiau 
mane apėmė kokie tai stebėti
ni jausmai ; man pasirodė, kad

kardu 
o vienok 

isz namelio nepasirodo.
— Pagal ordinanso czionai 

turiu susilaikyti! — szaukiu V
garsiai, belsdamas' (1 u ris.

Nesulaukęs jokio atsakymo, 
begu (repais in vidų. Staiga 
suslaikiau, iszgirdes garsu mo- 
teriszkes dejavimą - 
sudrėbėjau. Tuo tarpu be jokio asz kur buvau mates ta veidą, 
girgždėjimo atsivėrė 'durys ir ta grožybe bet kur ir kada, ne 

galėjau jokiu budu atsiminti.
O serganti žiūrėdama in ma

ne atsiliepė.
— Taigi m tėjai, 

pas mane tu mano mylimiau
sias! Taip tavęs ilgai turėjo 
laukti!

Ar-gi tai but u ji ?

pasirodė žmogus, 
juodais plaukais ir 
akim.

gine T

suna i-

PAJESZKOJIMAI
net visas

jaunas, 
ugninėm

SU

Pajoszkau savo teta Ona Sa- 
niltaite. Ji pati ar kas ka apie 
ja žinantis malonėkit atsiszau- 
kti sziuo adresu:

Mrs. C. Yanalonis,
2801 8th St., So. Omaha, Nebr.

(2t.

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

Skaitykite “Sauleft

— Atsipraszau pono — kai 
bėjo in mane patylomis — bet 
jokiu budu pono pas save pri
imti negaliu. Jau beveik mirsz- 
tanti...

— Esu Lorenzo komendan
tas, kuris pagal gauto karisz- 
ko raporto susilaikyti privalo 
czionai, rytoj meta apledžiu szi- 
ta kraszta. Mirsztancziai y pa
tai nieko blogo nepadarysiu.

Iszpanas isz mano balso kal
bos pažino, kad ilgiau

sugryžai

Jeszkau

PARSIDUODA FARMA.

67 akru tarpe dvieju miestu, 
viena myle nuo stacijos. Gera

man 
greitai

rys, ir jošo -

priesziuties negal ir 
nusileido. ;

Netrukus atsivėrė kitos du- 
’beveik be jokio

patemijimo — pasirodo kitas 
žmogus žiūrintis in mane ste
bėtina pažiūra. Praslinkus ke
lioms minutėms, jis prisiartina 
prie manos ir sako:

— Esu daktaras to namo,., 
nuo trijų dienu neapleidžiau 
czionai serganezios ponios, ko-

to visko savo atmintyj.. O juk lygi vieta ir pigiai parsiduos 
t’a taip trumpa, laika pažinojau j tik už $3,500 todėl pasiskubin- 
ir tai jau du metai praslinko. O kite.
gal tai bus mano brolio sužio: 
dotine, jis man apie tai ka to- Main St.
kio minėjo... Imu svarstyti sau 
galvoja netolima praeiti ir — 
nieko negaliu atsiminti.
• Serganti su nusiszjnpsojimu 
pasižiuro in mano veidą, paly
ti linksmai mapo uniforma ir 
paima in rankas karda.

Daktaras man ant tacos at- 
nesza visokiu gerymu ir už
kandžiu asz vienok stebėtinam 
atsirandu padejme nogalįu nie
ko palytėti. Nors alkis ii’ su- 
vargimas mae labai kankina 
tai vienok nepajudinimai sė
džiu ant kedos apsiaubtas ko-!

(3t.
Chas. Stankūnas,

Green Lane, Pa.

Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraazti "Saule,” kurie apie tai ui- 

,miražo ir prasze idant nesulaikyt lai- 
kraszczio. Paskubinkite!

I

I

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletei imant In 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Busit® pilnai užga-

Nuliudimo valandoje, šutei* 
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

jie ateina
Yra bepro-

Kuomet vagis žino kad laikote pinigus namie, 
dienos ar nakties laike idant juos pavogti. * 
tingai laikyti daug pinigu namie. * Indėkite savo pinigus 
in banka ir mokėkite su M 
šia vieta juso pinigams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

ezokiais” * Banka yra saugiau-
I I




