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Isz Amerikos
NEPABUDINO IN LAIKA, 

DABAR GULI 
LIGONBUTEJA.

Philadelphia. — Stasys 
czaras, dirbantis fabrike, 
prasze savo gaspadineles Mrs. 

kad jiKarolinos Mlickienes, 
pabudintu szeszta valanda isz- 
ryto, kad nepasivelintu in dar
bą. Matyt gaspadinele ta ryta 
atsikėlė per vėlai pabudinda
ma Stasi aeztunta valanda. 
Burdingieris taip pasiuto isz 
piktumo, kad susivėlino in dar-1 
ba, kad su pieno bonkute su- į 
daužė jai galva ir peiliu per
plovė veidą.
radasi ligonbuteja o pasiutėlis 
randasi ant pakiltos už grote
liu.

Iji
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GERA DUKRELE I NAUJAS PATRULINIS EROĘL AN AS DEL
MALDA PRIGELBEJO TĖ

VUI PASVEIKTI NUO 
PAVOJINGOS LIGOS.

ISt. Louis, Mo. — Szesziu me 
tu Jevuto Doran labai tiki in 
malda. Kada daktaras apleido

Karolina dabar ,*

BURDINGIERIS LAIKE SU- 
RISZES MOTINA IR DVI 

DUKRELES.
Rochester, N. Y. — Su tais 

burdingieriais tai tikra vel
niava nekarta užeina, kad 
tukstanezius szeimvnu suerzi- 
na ir padaro namuose visokius 
nesutikimus ir ergelius. Kokis1 
tai Ludvikas Grokovski laiko1 
misijas per dvi dienas ir dvi11 
naktis Tekia Kovai ir jos dvi 
dukreles 12 ir 14 motu, Jjaute bailes kaukei ir baime

tikra 
užeina,

Bo- 
pa-

jos serganti tęva, kalbėdamas 
buk jam nesiranda jokia 
gelba, nes s
plaucziu ir neužilgio turės mir 
ti.

Mergaite nuėjo in 
bažnyczia Szv. Petro idant pa
simelst už tėvo sveikata. Moti-

I na nepatemino kada 
iszejo. Bažnyczia buvo 
ryta, bet tas nesulaiko Jevutes 
kuri atsiklaupus ant trepu ve- 
danezius in bažnyczia meldėsi 
ba žinojo, kad Dievas jos mal
das iszklausys ir lauke.

Praeinanti žmonys paregėjo 
klupuojanczia mergaite ant 
bažnytiniu trepu, pradėjo ap
link ja susirinkt. Nekurie kai
mynai pranesze apie tai moti
nai, kuri atbėgus prie bažny- 
czios pasiėmė mergaite namo.

atlan- 
nusi-

pn-
irgo ant uždegimo

artvma

dukrele
užda-

mergaite

Kada daktaras atėjo 
i kyt tęva už keliu dienu, 
i stebėjo nemažai ir pripažino 
iszeimynai, buk tėvas pasveiko 
ženklyvai ir neužilgio 
lova. — Taigi, Dievas iszklau- 
se maldos nekalto kūdikio. . . f -

per visa ta laika. Policija rado uŽMUSZTA 9,000 SALVADO 
jis pusnuoges, iszbadejusias ir 
drebanezias nuo szalczio o Lud 
vika sėdinti prie stalo su kir
vuku ir kelioms bonkoms 
munszaines.

Burdingierius sugryžo 
kalėjimo dvi savaites atgal kur 
atsėdėjo už tai, kad nenorėjo 
atsikabyt nuo gaspadines, o 
kada sugryžo ana diena netikė
tai, suriszo gaspadine su mer
gaitėms, suplesze ant ju drapa
nas kad negalėtu iszbegt lau
kan, kerszindamas visoms už- 
užmuszimu.. Pasiutėli valdžia 
uždare kalėjimo i 
metu ant atvesimo.

ir kelioms

i
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTTS "SAULE"' 

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $3.00 metams 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams

L&iazkus ir Piniguti visada siuskite ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
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ft W. D. IOC»OWH«I, fr... *■(. 
r. W. BOCZKOW«I, Mlwr.
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RISZKU RAUDONŲJŲ.
Miestas Mexico. 

Amerikonas kuris 
Salvadore tris metus, atvažia
vęs in ežia pasakė, buk val
džios vaiskus užmusze devynis 
tukstanezius raudonųjų paai- 
keleliu arba Komunistu. Kož- 
na diena valdžia ąuszaudo nuo 
10 lyg 25 žmonis, bet norints 
valdžia szaudo pasikclelius bet 
tenaitinis pavojus

- szina. Badai Komunistu ten 
randasi daugiau kaip 29,000.

— Tūlas 
pergyveno

isz

neapsimal-

ant dvieju

BOBELIAI 
JAUNO VYRO, NETEKO 

3,000 DOLERIU.

UŽSINORĖJO

TĖVAS UŽDARYTAS KA
LĖJIME, VAIKAS GAVO 

, 100 DOLERIU.
Hazleton, Pa.

APSAUGOJIMO RUBEŽIU
I

1........................................... ■ ’

Isz Visu Szaliu VYRO BAISUS
NUBAUDIMAS

Valdžia davė padirbi

I
I

I

VILKAI SUDRASKĖ DU 
KAIMUČCZIUS. f

Paryžius. —
lėlio Siedmiogradė, du kaimuo-

Artimoje mies-

NUSKRIAUSTAS VYRAS 
BAISEI NUBAUDĖ SAVO 

PACZIA UŽ APGAUDI- 
NEJIMA.

ežiai eidami ant jomarko, likos
1 užkluptais per du iszalkmius 

r xvilkus. Po ilgam galėjimui, ne-- 
apsiginklave kaimuoeziai likos 
i'szgelbetais ir sudraskytais per 

I taisos bestijos. Norints kiti 
žmonis mate taji atsitikima, 

’ bet negalėjo jiems prigelbeti, 
į nes neturėjo su 'kuom apginti 

n el aim i n gi io.
I I

patrulinius eroplanus del ap25 
saugojimo parubežiaus, kuriuos padirbs Aircraft Corp. 
Buffalo, N. Y. Kožnas isz tu eroplanu turės tris moterius. 
Ant paveikslo matome darbininkus baigent viena isz 
eroplanu.

I

Dresden, Vokietije. - 
go minkąs ^Vilhelmas S t el m an 
52 metu, 
paezia namo,
draugo negyveno ir pradėjo 
moteria balsei kankvti. e

Zie-

suviliojo savo jauna
kuri su juom

40 metu už
Atėjus in svo-

IN KALĖJIMĄ UŽ KVAILA 
SZPOSA.

Newark, N. J. — Ant asztuo- 
niu menesiu gavosi in kalėjimą 
Jonas Makovski 
kvaila szposa.
ežius pas savo pusbroli, atsine- 
sze su savai m bonka munszai- 
nes, kurios inpyle vaikams in 
sode. Vaikai 6 ir 8 metu iszne- 
szo stiklus laukan, pasakė ant 
sveikatos ir iszgere apkriksz- 
tyta sode. Vaikai užmigo kaip 
negyvi ir tik jos pabudino li- 
gonbutofa kada daktarai isz- 
pumpavo munszainc isz vidu
riu. Ligonbutes daktaras

o su
it ž tai |a

liepe aresztavoti Joną 
džia jam padovanojo 
sztuonis menesius.

Kada jo užklausta

UBAGO SKARBAS PATA- 
LUOSIA, SŪNŪS VOS 

NENUMIRĖ ISZ 
DŽIAUGSMO

Vilnius. — Kaime Mazarisz- 
k i uosi a, ana diena mirė 99 mo
tu Vaslovaa Rybaczevskis, ku
ris užsiimdavo ubagavimu, o 

sūnūsjojo prižiūrėdavo jojo 
Petrais, toipgi ubagas.

Kada 'senukais mirė, kaimv- 
nai atėjo ji parengt ant palai
dojimo ir pradėjo sifdeti pini
gines aukas idant ji palaidoti.

P*r‘l Viena isz kaiminiai norėdama 
minusia paliepė moterei misi-1 j^vedyt patalus, rado masznn
rėdyti, o kada priesz tai pasi- 

nuplesze nuo josios 
užkimszo jai

prigulinti prie senuko, kurio
je radosi auksinei mblei ir ke
liolika bumaszku deiszimt« do
leriniu. Viso surasta po pata
lais gal daugiau kaip 25 tuks- 
tanezei zlotu.

Sūnūs mirusio,
nežinojo apie tėvo turtą, teid 
tuom persieme kad apsirgo 
szirdies liga ir gal butu miros 
isz džiaugsmo, bet daktarai ji 
iszgelbejo in laika.

prieszino, 
visas drapanas, 
burna kad nerėktu, suriszo ko
jas ir rankas kaip koki ka
muolį ir tokiam padėjimo pali
ko ja ja per dvi dienas. Po tam 
pririszo jaja su krutinę prie lo
ve's, galva prie galvos lovos, o 
kojas žemai, palikdamas jaja 
teip gulinezia per visa para.

Ant rytojaus ketino ja da 
bjauriau kankyt jaja degini
mu, bet kada parenginejo kan- 
czes, staigai kas tokis užskam- 
bino priejduriu. Senis nuėjo pa
žiūrėt kas ten butu ir tame Du
ke motore iszsigavus isz pan- 
cziu pagriebė k aid ra in kuria 
apsisupo ir iszszoko per Įauga 
isz antro laipsnio.

Kada vyras sugryžo
res jau nebuvo. Senas vyras 
jaja nužiurinejo kad toji drau
gavo ir paleistuvavo su jaunee- 
neis vyrais, o noredama's isz- 
gauti isz josios visa teisybe 
pradėjo kankyt. Motcrb iszbe- 
gus i'sz namo, pranesze apie tai 
policijai kuri aresztavojo vyra 
ir uždaro in kalėjimą ant trijų 
menesiu.

KROKODILEI SUEDE 78 
INDUSUS.

Kalkutta; Indi jo •— Ant upes 
Hoggly, atsitiko baisi nelaime. 
Apie 'szimtas indusu persikeli- 
nejo ant parvazo per upe ant 
kiton pusės, o kad ant parvazo 
radosi už daug žmonių todėl 
apsiverto ir visi žmonis inpuo- 
le in ūpo kurioje radosi daug 
krokodiliu. Akimirksnije tos 

- Argi kas bestijos pradėjo gaudyt žmonis 
i turėtu ir 78 sukramto ant 'szmoteliu. 

200 doleriu Kiti iszsigelbėjo laikydamiesi 
« T. .Ir,.1. ..A I „L____

isz

t uju

NEPRIEME 200 DOLERIU 
DOVANU.

< 
T

Omaha, Nebr. — .
• . . 1 1 v

girdėjo, kad žmogus 
ginezas nepriimti ! 
dovanu už suradimą 
ežio dolerio verties

tukstan-' parvazo.
deimantu 

su žmogum kuris ji norėjo ap
dovanot i

Sztai bedailbis Patrikas Re
ti gan, 
damas kur 
diena, 
radosi deimantu verties tuks-

eidamas'ulyczia mislin- 
gaus pavhlgyt taja 

surado pundeli kuriame

50 MILIJONAI RUSU
RANDASI BE .DUONOS.
Ryga. — Isz Moskvos daile- 

•sza in czionais, buk apie pen- 
keszdeszimts milijonu Rusu 
randasi bo duonos itez priežas-

1 mote-

kąri s nieko

taczio doleriu, kurio prigulėjo ^es neužjei ėjimu praeita me-
isz New

MENSZĖVIKE PARDAVĖ 
BOLSZEVIKA.

Kamenec, Rusija. — Nese
nai ežia Tula menszevike nor««i 
dama uždirbti 100 rubliu, ra
do kita menszevike, kuriai pa
tiko jos vyras. Jos susiderėjo 
ir vedusi menszęvike pardavė 
savo vyra bolszevika nevodir- 
siai inenszevikei. Pardavike 
pirmoji už poros menesiu pasi
ilgo savo bolszeviko, bot jau 
atgal negalėjo atgauti, nors ir 
už 200 rubliu. Ji paskundė pir
kėja teismui', bet teismais toki 
persiskyrimą pripažino galiojo 
ir pareiszke skundėjai, kad ji 
neturi teises baltais vyrais 
pirkliauti Sovietu Rusijoj.

ta. Ypatingai ant Uralaus, Žic-
Volo-

prie T. S. Morrison 
Pa" Yorko. J

gražino deimantus locnininkas
Meldžiu priimti szituos Zopotetis kviecziu kurt

200 doleriu Jcaipo atlyginimą sekios, likos sunaudota per
_  bet kaimuoezius idant gelbėtis nuo

asz

Kada jam Patrikas su-'minioje dalijo Rosijos

del ko

I Kaukaze ir
ro:

I

už tavo teisingyste”
i “Aczlutaip padare, tai Jonas pakratęs ' Patrikas atsako

aj rneik lit Ii manau kad 10 doleriu užteks.pecziais pasakė 
fon”.

H ______________

i < i

Tommy
Farr, stojas priesz sudžia John 
sona, Scranton sude, už laužy-

Newark, N. J. — Katre Kas- ma prohibicijos tiesu, likos nu- 
, baustas ant menesio laiko in J j

venanti ant 327 Penkioliktos kalėjimą. Tėvas nusiminė, sa- 
kad kydamas sudžiui buk turi' už- 

42 laikyt paezia ir dviejų menesiu
mėtau amžiaus, paeinanezio isz kūdiki, bot audžia nenorėjo 
Pittsburgo, kuris iszleke nuo mainyt savo žodžio atsiliepda-l ku, pasigailėjo sudžia nelai-

perek, 65 metu moterėlė,

avė., pranesze policijai 
jeszkotu Vlado Dimoskio,

gy- I

jos su trimis tukstaneziais do- mas: v.
leriu. Kasporakiene buvo bd- kini padovanosiu 
vaike naszlo nuo daugelio me- ant užlaikymo, bet turėsi atse- 
tu. Nubodo jai gyventi vienai dėti savo bausme ir gana.

4 4 Gerai asz tavo kudi-
100 doleriu

y)

ir užsigeidė iszteketi vela, 
kad Viadukas buvo fain vyru
kas ir nurodė jai kad bus geru 
vyruku, norints buvo už ja 20 
metu jaunesnis, nutarė su juo1 gus, kuris pabaigė mokslus 
apsivyruot.

Abudu nutarė kad randavo- nes kalbas, neturintis tinkataao 
toja stuboja daugiati negyvens darbo, taip nusiminė sziaja bo- 
ir pirks savo nameli. Ana die- darbe, kad nutarė savo numa
ną Viadukas nuėjo in I 
su savo paezia, kuri isztrauke 
visus savo pinigus 
ant vyro vardo.
Vladas nuėjo in banka iszeme 
tris tukstanezius doleriu

Oi
I MARINASI KAIPO PROTES

TAS PRIESZ BEDARBE. 
Washington, D. C. — Žmo-

universitetuosia, kalba asztuo-

banka rint, ne kaip priimt darbeli už
11 1*1*1 1 i *

penkiolika doleriu ant savai
tes.

Tuom žmogum yra profeso 
Fridrikas F. Wolter, 

jaigu jam 
dūme nežinia kur. Dabar bobe-j negali pasiūlyt darbu pagal jo 
le verko ir rugoja kad pasiliko mokslą tai velnk minti nuo ha
lf bage. įj

ir indėj o 
Ant rytojaus

ris
isz- metu kuris sako,

57

X M
<!o.

r
Baszkiro.

laike

bado. Norints vaįdže prižadė
jo nuteiunst del i'szbadeliu mi- 

Ant galo prispirtas teisingas lijonus buszeliu kviecziu, bet 
žmogus priėmė nuo Morrisono isz priežasties blogu geleži nke- 
20 doleriu ir nuėjo szvilpauda- liu, negreitai fezbadeliai 
m as.

GERAS SUDŽIA
Philadelphia. — Kada poli

cija atvode 16 metu Tamosziuj  
Kryznovski už vagysta priesz SENUKAS 69 METU GAUNA 
sudžia Harry S. McDevitt, ku
ris stengėsi iszmaityti savo tc-

ap- 
laikys paszelpa per ka tukstan- 
czei žmonių turės mirti.

NAUJUS DANTIS.
DeszimtsO’Neil, Nebr. —

va, motina,, 6 sesutes ii 4 Ino- 'meįu atgal, 69 metu senukas
lukus, o tėvas nedirba ilga lai- Į
ka, tai audžia labai tuom isz-
pažinimu vaiko nusistebėjo. pildnil.btl faiSzyVus.

' savi

! Henry Ritts, 

nųsistebejo.'
Dirstelėjo ant suplyszįusiu dra 
anų vaiko, kuriuos visiszkai 
neapdenge jo suszalusi

, davė sau isz- 
traukt likusius dantis ir davė 

Praeita

t

BJAURUS PASIELGIMAS
ŽYDU SU KRIKSZCZIO-

NISZKA MERGAITE.
Kamienica, Lenk. — Žydisz-

kas kantorių, Maksas Fildman

ISLANDIJE NE NORI DAU- 
GIAU PROHIBICIJOS. ♦

Reykjavik, Islandije — Kon
gresas ketina praszalint ežio- 
nais proliibioije ir pavėlins 
bravorams dirbti 4 procentini 
alų, nes suprato kąd butlegerei 
ir szmuglerei isz to gausei pa
sinaudojo o valdže no turi jo
kio pelno, o priek tam baidei 
prasiplatino girtuoklyste terp 
jaunumenes. Islandijoj prohi- 
bicije likos užvesta 1915 mete.

kuriuos
kuna, I? i

aito pajuto kad jam prade-j patemino, buk pas jojo tęva 50 
jo iszdygt nauji dantys. Senu- metu amžiaus pais-lapczei atsi
kąs labai tuom nudžiugo ir da- lanko tankoi jauna katali'kisz-, V-7 i '

czeveiykai be padu, be panezia falszyvus dantis pasidės ka mergaite, kokia tai Rozall-
sau ant atminties.

mingo vaiko nuėjo ' in szepa, 
iszeme savo szilta siutą, apre 
de juom drebanti ir _____
vaika, surinko keliolika dole
riu nuo regėtoju ir pridejas 
penkine bumaszka pats, pada- 
ve vaikui vėlindamas jam gi- 
liukio ir paliepė eiti namo pas 
tėvus. Vaikas apsiaszarvojas 
iszejo su džiaugsmu.

IN KALĖJIMĄ UŽ PAVO
GIMĄ SENU OZEVERYKU.

Easaton, Pa. — Juozas Kro- 
nic, 19 metu isz Bethlehemo, li
kos nubaustas ant dvieju metu 
kalėjimu už insilaužyma in 
Salvation Army narna isz kurio 
pavogė puse tuzino senu cze- 
varyku, kuriuos Salveisziai su- 
rinkoįir ketino .iszdalyti del grafa, bet Edisonas padaro pir- 
.yargszm (<rd hr ;i S . “

verkenti

- miuiuuu

TRUMPOS ŽINUTES gaunanti

1[ Tokio, Japonijo. — Eks- 
plozijoi gazo kasyklose Futa- 
go, likos užmuszta 12 angleka- 
siu o 32 sužeisti.

U San Francisco, 'Calif. — 
Septyni pasažieriai pražuvo 
kada pasažierinis i 
nupuolė ir susitoszkino 
Calimesa.

jo Pruszka. Simus pradėjo nu- 
žiurinot tęva kaipo besimer- 

. su katalike.
Pradėjo akyvai sekti mergi

na ir i-sztikruju buk teip yra 
kaip sau mane. Prikalbino sau 
in talka penkis kitus žydus, ,o 
kada mergina atėjo pas tęva, 
tiejei kraujegoroi užklupo ant 
morgihos, baisei jaja sumusze 

oroplanas ir sumindžiojo, po tain nunosze 
. ..£• I » • • . .1 v.

GERIAUSES FONOGRAFAS 
* 

t' '

Sūnelis: : Teveli ar Edisę- 
nas buvo pirmiausias žmogus 
kuris iszrado fonografu?

Tėvas:— Nemano sūneli
Dievas padare pirmutini fono-

18 KAIMUOCZIU EIDAMI
ANT LEDO INLUŽO IR 

NUSKENDO.
Buka regztas, Rumunije. —• 

Danesza isz parubežiiuo mies
to Lokianku, buk trisddszimts 
penki Ukrainiecziu, kurie no
rėjo pereit ant ledo per ūpo 
Dimietra in Rumunije, kada 
užėjo ant vidurio upes, staigai 
ledas sulūžo ir asztuoniolika 
isz tojo pulko nuskendo. Kiti 
pasekmingai gavosi ant kitos 
puses.NUŽIĮDE DUTERE KAD JI 

PRIĖMĖ KATALIKYSTE.
Komani'kolski, Rosije— Pra

eita sanvaito, artimoje Troita- 
ko, likos surastas lavonas jau
nos merginos, kuri buvo už
smaugta su virve. Tyrinėjimas 
palicijos neatrado jokio pedsa- 
kio žadinto jaus, bet vėliaus ža
dintoju surado ypatojo mergi
nos tėvo, žydo Fernstermaker, 
kuris nužudė eavo dukteria už 
tai, kad jiji priėmė katalikisz- 
ka tikėjimą.

Pagelbininkas tėvo, buvo tai 
kokis Bergman, giminaitis. Su
das nubaudė nelaba tęva ant 30 
metu kalėjimo o Bergmona 
ant deszimts metu. Valdže už 
tokius prasikaltimus baudže 
kaltininkus suszaudimu, bet 
susimlyejo ant seno žydo, kuris 
jau turi 89 metus, nes mano, 
kad no ilgai pagyvens kalėji
me. *. a

Paskutines Žinutes

nuo inkaitirsio pe-K

Herrin, Ill. — Angliniam 
kaimelije Weaver, sudego sze- 
sziolika namu. Žmonis jdaug 
nukontejo per liepsna.

U Paulsboro, N. J. — Penki 
vaikai Lillian Bell, sudege ant 
smert deganeziam namo. Ug
nis kilo 
ežiam*.

U Brooklyn, N. Y. — Fode- 
raliszkas sūdąs jiuibaudo 146 
daktarus po $50 už pardavinė
jimu arielkiniu receptu dėt 
butlegeriu ir aptiekoriu kurto 
maiszo gera arielka su mun- 
szaino.

Harrisburg, Pa. — Feb- 
ruariaus menesij'e automobiliu 
nelaimėje žuvo 126 ypatos o 
sužeista 2,682; isz tū 67 polcsz- 
tininkai likos užmuszti.

arti in girria kur, pakorė už kojų 
ir aplaistė smala. Ant riksmo 
kankinamos merginote, subėgo 
žmonis, Į)aliuosiuodami mirsz- 
tanezia^ mergina, kuri in dvi 
valandas po tu baisiu kariklu 
mirė. . . .
Pdlicijo aresztavojo visus žy

dus ir uždaro kalėjimo, nes gy-
ventojai buvo1 toip ant juju in- 

w mutinį kuri galima sulaikyt.* irszia, kad butu visus pakorla. •i
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Balsavime koki inkare laik- 
l.iterary Digest” apie 

prohibicija, idant parodyt val
džiai kad Suv. Valst. gyvento
jai ne nori prohibicijos, noriais 
veidmainingi dvasiszkieje tvir 
tai sako kad gyventojai sta- 
cziai nori prohibicijos. Taigi
ant to laikraszczio iszsiunstu 
balsu, jau sugryžo postel-kar- 
les isz 41 valstija su dviem 
milijonais balsu ant praszali- 
nimo prohibicijos o 630,000 aut 
jos užlaikymo.

Matyt, kad Amerikonai 
nori prohibicijos. Balsas žmo
nių jau nėra balsu Dievo Ame
rike, tiktai balsu veidmainiu 
ir butlegeriu..

su

ne

Konkgesmonas Boland 
Scranton, Pa., ana ‘diena ap- 
rciszke kongresui buk Ameri- 

ambasadorius in 
Andrius W. Mellon,

įauginusia kaltinamas,

isz

koniszkas 
Anglija, 
v ra < 
kad Rusiszka anglis buna par
gabenta in Amerika.

Bolad užmetineja 
buk jis priguli prie Rusiszku 
kasyklų todėl darbuojasi daug 
kad anglis pargabentu in Amo- 
rikoniszkus fabrikus. — Ame
rikonai patys nugramždys 
Amerika po velniu jaigu ilgiau 
taip bus.

Melionui

patys

diszki

Praeita meta nemažiau kai}) 
4,910,989 Amcrikoniszki auto
mobiliai su keleiviais atlanko 
Kananda, o tik 536,855 Kana- 

nutomobiliai atlankė
Suv. Valst.

Amerikieeziai geisdami pa- 
vilgyt sausas gerkles atlanko 
Kanada palikami milijonus do
leriu tokiu budu skriausdami 
savo sklypą. Ka daryt? Prohi
bicija priverezia žmonis skriau 
sti savo sklypą per ka daug nu- 
kenezia.

Rusiszki ir Rumuniszki vir- 
szininkai savo metiniam rapar 
te skelbia kad in laika 
metu Rumnniszki 
sargai nuszove
ku kaimoeziu, kurie bego isz 
Soviatinio rojaus in kapitalis- 
tiszka pragaru.

trijų 
rubežiniai 

1,039 Rusisz-

arti 
puses, 
girriu.

apie 
isz

diyeklorjau^ Siynjnqvo per dvį
nYOteresWtnhifiskaja pati Ad
vokato ir tūla szokike isz ezio- 
naitinio teatro.

Abi mo'tėres pasiutiszkai my
lėjosi nuo ilgo laiko su direk
torium kožna geide pasilikti jo 
mylema. Direktoris kožnai už- 
tikrinejo1 buk lik ja. mylėjo.

Karta suėjus moteres pripa
žino viena kitai apie meile 
direktorium ir dhsiprato, 
jis savo prjžadojimo nedalai k 
ir jais apgaudinėja, o 
dmos' sutikti ant pasidalinimo 
su juom, nutarė nužudyt savo 
mvlema. tai via užmuszti ir

(K ' / V

iszvirli jo 
kaulais.

Kai}) nutarė taip ir 
savo mylema nužudė, isz v irę ir 
pasidalino, bet savo baisaus

^11 
buk

<0
neo

kuna
užmuszti
ir pasidalyt

ISZ LIETUVOS
buvusis Kunigas žilius 

(ŽILINCKAS) IR KLAIPĖ
DOS GUBERNATORIUS 
MIRĖ. PALIKO PA0ZE 

IR TRIS VAIKUS.
Klnipoclit. — Kovo 2 <1., I v., Į

KAREIVIAI BUS MOKOMI
ŽEMES ŪKIO.

>Sziahliu a ps kr i tie's agrono
mas p. V. Mikolaitis susitarė 
su 8-1 o ])Ost. pulko szvietimo 
komisija ir Radviliszkio gele
ži ūkei i n kuopos valdyba, kad 
kareiviams bus laikomas pas- 

| kai los žemos ūkio klausimais.

po ))., Klaijiedojo —.Smiltyne- 
viliojo mirė buvi's 

Klaipėdos Kraszlo Gubernato
rius Dr. Jonas Žilius, (Žilins- 
kajs). Velionis pirm pu’ses metu 
sirgo nervu suirimu, vėlinu 
buvo 
l\iesz pat mirti jis buvo be są
mones. Paliko žmona ir trejo- 

2 iki 7 m (‘t u

.10, savo

nervu suirimu, 
supa rali žinotos kojos.

padare; j{Udikiti nuo
i

savo 
darbo negalėjo užslepi. Žu
dinsta iszsidave, moteres likos 
aresztavotos ir prisipažino 
prie visko.
Kvailokos butu geriau pada

re, jaigu butu savo mylema su
valgo, lai nors niekas 
apie tai dažinojas.

ir

Debutu

Kaip ilgai vyras yra 
ir laimingu?

Ant to klausymo vienas isz
ap-

jaunu

Kubaniszku lai kraszcziu 
kati skaitytojai atsa- 

Tarp 
radosi

garsino, 
kytu ant to klausymo, 
t ūksi anezi u a t suk vmu te
sekantieji:

Tankiausia vyrai yni. patol 
jauni, pakol nemansto apie ap- 
si vedima.

Jaigu vyras ineina in kroma 
ir perka kvepanti muilą, priek 
tam užklausinoja pardavėjo, 
kokis būdas yra geriausias nu- 
sikvarbuoti plaukus — yra lai 
greieziausias būdas pažinimo 
kad jau pradeda Sensti.

Vyras pradeda sensti...
asztuones dienas po szliubui — 
sako viena moterėlė.

Vyro senatve tai panaszi in 
kuriu ilgumas

priguli nuo to, kai}) su jais pa- 
sielgineja./,

Vyrai myli savo pacziulcms 
užtikrinti,Kkad jau sensta, o bei 
prie kitu moterių visados nusi- 
davinetu jaunais.-

A’yras yra patol jaunu pakol 
moteres prie jo kimba
st a kada pats lenda joms 
akis.

Vyras būna lyg tam laikui 
jaunu, pakol pataiko inkyepti 
užvydejimo savo moteriai.

Kaip apie lai Lietuviai mau
sto, tai negirdejome, bet kaip 
mums 1 
tai Vyras tada yra senu 
mozdu” kada... E, veluk apie 
tai užtylėsimo, ka ji mums sa
ko.

y

in

'jo d ra j ianas:

y o sen-
in

4

n

a

'Vjį

ji

■ ■

ĮSU.

' * ’ u ' ' !f ,1 * *1 't lt • /

■

s-

RAUDONAS ĖRIUKAS.
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Paszysziuos, Klaipėdos kr., 
kaip prune-1laiszkininko avis 

sza. “L. Kel.?-’ 
raudona. eriuRa. Kadangi lokio 
ėriuko niekps norą male,
szis atsilikimas placzioj apy
linkėje žmon 's sudomi no.

y

a ('si ved o visai
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Juokingas Atsitikimas Lietu- 
viszkoj Szeimynoj Amerike.

Visos1 durys likos pravertos 
ant keliu coliu per kurias kai

mu kokis iszeitinejo isz kam
bario negirdėjo. Tada bosieno 
insidrasinus, pati atidarė du-

Akimis persistatė jai na
vai nas regėjimas ir nesupran-
ris.

, I1

amžiaus.
Velionis palaidotas Kovo 4 

H., Smiltynes kapinėse. Laido
tuvėse dalyvavo Klaipėdos 
K raszt o

dnlyvavo
V

gu 1 )c mato ri u s M erk y si
ir 'kiti valdžios ir visuomenes

Mer
kys prie kapo pasakė labai 
jaudinanc'zia prakalba. Kalbė
jo ir kiti atstovai.

l)r. Jonas Žilins yra Amen- 
kos Lietuviams gerai žinomas, 
nes tūla laika jis kunigavo 
Bostone, insteigo keletą Lietu- 
viszku darugiju. Ilgesni laika 
jis buvo Amerikos Lietuviu

ir
‘Tevv- te'

nuo

atstovai. (hibernalorius 
kapo pasakė

Amerikos 
Susi vi ei i i j i mo p Vežklent a»s 

i

ne,” 
.1896 iki 1899 metu.

insteigo SLA organa, 
kuri jis redagavo 

Sunkiai 
dirbdamas Amerikoje kunigą-.-
Žilius sveikatai pataisyti buvo 
priverstas iszvažiuoti in Euro
pa, kur ilgesniam laikui apsi
gyvenęs, ėjo mokslus Zuriėhe, 
Szveicarijoj ir Vokietijoj, kur. 
tu, po tam apsipaczjavo, 
metes kunigysta. 1917 m. >

pa-

PATEKO PO TRAUKINIU.
Kretingos — Darbėmį tar- 

pustoty Vasario men. 20 d., pa
teko po traukiniu važiavęs pc< 
pervaža ukiirinkas Myk. Buri
kinas, 67 metu amžiaus. Senu
kas mirtinai suvažinėtais. Ark-

■ 'I ''J '..4 - III "■ 1

liai liko sveiki.

DRĄSUS VANAGAS. 
U. ■ ii i'- v ?

Pasvalys, Looniszkiu miszke 
privisę daug vanagu, kurio 
yra tiek dramis, kad be bfti'mės 
drasko apylinkes gyventoju 
visztas. Taip Vasario 20 d., vy
damasis visztas vanagas inle'ke 
in naujakurio M. 1A priesieni 
ir sųmusze 5 metu dukrele. Se
nis Franka buvo vanagu pa
gavos, bet kai. szis jam apdras
ko rankas, paleido.. PastCbetl- 

kad medžiotojai vanagu, 
tik

daug vanagu

y

na, 
neszaudo, nes jiems rupi 
kiszkiai.

va na iru

< <
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vėl lankėsi Amerikoj. Vėliau*ft 
v » . 1*1yžes Lietuvon pradėjo dirbti jj' k

lici vhini rlnrlvu i r i uVf I nvn Jo— L ^3
i S

ft

ft

ft

gryzes 
valstybini darbe ir iszdavoje— 
1925 metais, Lapkriczio men.
10 d., buvo paskirtas Klaipė
dos Kraszto gubernatorium.

1920
O’ —------

Tose pareigose buvo iki
motu Rugpiuezio 5 d.

Gudruolis—Žydukas
PASAKAITE
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KALENDORIAI!

£
i
I »

5

Kas priaiun* 
aplaikya 3 

SIENINIUS 
KALENDORIUS 
ant z 1932 * Meto*

i “SAULE”
Malianoy City, Pa.

1^10-11

5Oc.,

Apskrityj Rubeževo 
Vilniaus ant Soviatu 
valdžia iszkerta daug 
Prie to darbo randasi 
.3,000 Rusiszku kaimoeziu 
visu daliu Minsko gubernijos.

Daugelis isz tuju malkaker- 
eziu turi atszalusias kojas ir 
rankas o kad darbas yra sun- 
kus o užmokestis maža su jias 
pasielgė kaip su nevalninkais, 
todėl tie vargszai bėga in Len
kija prie pirmutines progos.

_ • •
• •

P ra ei t a savaite sniegine vie
sulą Mimresotoja padare nema
ža szposa ant geležinkelio. Ta
me laike ėjo ilgas 
Imkis. Vėtra iszėziulpe isz vi
durio asztuonis vagonus su
kraudama visus szalia geležin
kelio, bet kiti vagonai vela su
sidūrė in krūva ir trūkis ėjo be 
jokio pertraukimo. Kada su
stojo ant paskirtos vietos, kon 
<luktoris užtemino, 
stoka asztuoniu vagonu. Neži
nojo kokiu budu tas atsitiko, 
tik ant rytojaus kitas trūkis 
surado vagonus szalia kelio ir 
danesze apie tai geležinkelio 
kompanijai.

tavorinis

kad jam

---------:«---------
Vladivostoko policija iszty— 

rinejo baisia žudinsta, kuri Ii- 
kos papildyta ant geležkelio

mynai ir kūmutes iszkiszo gal-liautis, 
vas idant iszgirst mažiiišia isz- 
tarta žodbli, kožna riksmą, 
keiksmą ir daužymą puodu isz

| kur tas viskas iszeitinejo, tai 
lyra isz kambario kuriame gy
veno jauna orą.

Jau nuo kokio tai laiko pas 
fa jaua porele kas tokis “pa
gedo”. Ir manyta, kad tai pa
prastas szcimyniszkas barnis. 
Juk panaszus dalykai atsitik
davo kožnoja Szeimynoja' ir 
niekas isz lo sau nieko nedaro.

I Bet vėliaus, kada tie barniai ir
riksmai* prasidėjo per tankiai st y t isz stubos, o ant galo at si
al si kartot diena
pradėjo porele nužiūri net ir

. bus 
Budintojais baisio atsitikimo.

Ir sziadien kambarį uosiu, 
tos jaunos poreles prasidėjo ko

riksmai, verks
mai, tupojimas kojų rodos kad 
yiso® sienos subyrės.

Visos dmys atsidarė, kožnas 
klausinėjo kas ežia tolinus at
sitiks: isz pradžių tik noses 'ga
lima buvo matyti, o po valan
deliai galvos ir ant galo visa 
žmogiszka y puta, vienas kito 
pasznabžda kalbėjo:

— Ar girdite kas tonais 
darosi'!

— J u k

Jisai, vyras, 
ran koja knyga o su kita laiky
damas paezia už plauku. Abu 
stovėjo vienas priesz kita. Ka
da paregėjo duryse stovŲit bo- 
sienc, abudu busi juoke, rodos 
kad nieko neatsitiko ir su'man 
dagumu užklauso jos, priežas 
te a įsi lankymo pas juos.

Bosimo stovėjo kaip prikalta 
prie grinda negalėdama išž
iūri ne žodelio. Po valandeliai, 
kada atsikvotejo ir vietoja isz- 
bart juos ir paliepti iszsikrau-

laike vicnoja

V'' .•/

ARKLINIS EKSPRESAS 
ATNAUJINTAS.

‘laikuosia,

”( ir linkti

Senovmzkuosia
kada lai Amerike nebuvo gėlel8™0- j°K kokia Ui <licna 
žinkeliu ir paczfas ir ekspresas 
buvo tiktai gabentas ant arkliu 
žinoma kaipo “Pony Express 
ana diena panaszia. kelione at
liko paskutinis isz t n raiteliu 
82 motu Charles Milios (Bron
co Charlie) atlikdamas ant sa
vo arklio 3,001) myliu kelione 
isz New Yorko in Los Angeles, 
Kalifornia su vienu arkliu in 
laika 7 menesiu, 24 dienu ir GU 
valandas.

) t

kie lai cipimai,

Godus Žydas ir Geras 
Pamokinimas

rn atėjo pas poną 
o užtikęs 

;jj ji raszanti ir nenorėdamas jam 
i! perszkadyt darbe,
į! adbulas iii prieszpakaju, idant 

palaukt pakol ponas
* v

baigs savo darbo. Žydas nžle- 
> inino stovinti buteli su arielka 

ant stalo; prisiartinos prisipy
lė le stikleli pamažėl! ir iszgeVe, * 71

fulas Žydelis.t <\ I UlilS /j X < lt 1J S <U t H 
f ij *

■s 'jį su kokiu tai reikalu

girdžiu. Vis barasi, 
muszasi ir trankosi kaip pek
loje, da kada vienas kita nužu
dys.

minus apie iszkulima lango, 
iszdryso užklaust priežaste ko
kiu budu iszmuszc Įauga ir kad 
turės nauja instatyti.

Dabar porele dasiprato, jog 
laike karszto <lramatiszko 
mokslo, truputi už daug pada
re riksmo stuboja ir per neap- 
sižiurejima iszmusze Įauga.

Iszaiszkino bosienei, jog jie 
mokinasi labai akyva teatra 
kokio da tam mieste žmonvs

♦

ne yra mate, o kuri neuŽilgio 
ketina atloszti.

Tszgirus (ai gaspadine, 
bai nudžiugo praszydama kad 
ir jai paliktu kelis tikietus ant 
taip akyvo perstatymo kuria
me rodys tiek riksmo, muszio 
ir daužymo. $u dideliu džaug- 
smu nubėgę žemyn, idant pra- 
neszti apie tai savo kūmutėms

karszto

la

y

atsitraukė

r

nepa-

amaželi ir iszgoVę, 
t1- netrukus antru ir trcczia. Po-

— Kas tai galėtu mislyt. ir kaimiakoms.
Iszpradžiu iszrode tokia my
linti puorele, malszus žinonys 
kaip in czionais atsikraustė. Ji 
tokia poniute, o jisai tok is 
fainas yyrųks, matyt kad mo-

Nekaltai Prasivoge
PASAKAITE

. Viena keleivi apskundė teis
man už tai, kad jis, iszeidamas 
isz vieszbiiczio, vieton savo pa
prastos skrybėlės, paomo sve
tima szilkine ir visai nauja. 
Teisėjui pasiklausus, jis kup 
jam tarė:

— Tikrai asz paėmiau sve
tima skrybėlė; bet tai padariau 
nenoroms, nes tamsoje nega : 
lojau pažinti, kad imu svetima.

— Asz negaliu jums tikėti !
— patemijo teisėjas —nes 
pirsztais galima ir tamsumoje 
atskirti paprasta sziurkszczla 
skrybėlė, nuo minksztos szilki- 
nes! .Juk prisilytėjimu ga-

>1

kytjjs ir labai mandagus...
—> 0 matote, tokie buna ar- 

sziausi.
— Isztikruju kūmute?
Sztai davėsi girdėt nesvie- 

tiszkas riksmas pasiutėlio ir 
kokis tai sunkus trenksmas.

Tai jisai taip baisiai suriko 
ir tame paeziame laike davoši 
girdot sukūlimas stiklo.

— 0 gal ja nužudė tasai 
tyronas*— atsiliepė viena kai- 
minka in kita. Ant galo jau vi
sos buvo ant tikrųjų perimtos 
d i del i a baime.

— Isztikruju neprivalome 
uosiu kiszti in vedusiu

nas sėdėdamas priesz zerkola 
viską mate ir nutarė. Žydeliui 
duoti gera pamok in ima idant 
neimlu kas prie'jo nepriguli. 
Inejo in prieszpakaju, Žydelis 
klonio jusi ir kalba, jog neno
rėjo ponui perszkadyt ir pra
dėjo kalbeli abudu«apie reika
lą. Tame ineina lekajus, o po
nas užklausė jo, del ko paliko 
ir nepadėjo iii szali ta triicyz- 
na su butelių? — Paduodamas, 
— da gali kas atsigerti, pamis- 
lines jog lai arielka.

Žydas tai iszgirdes baisiai 
“Ar

y y

vandenyj lai du, o kaip žemoj, 
tai keturi kas tai yra?’ užklau
so jis.

Aficieriai visaip bando, gai
vas kraipo, u s irs raito, o mįsles 
iszriszti negali,'

— Na, tai tu pasakyk 
(aro jie.

Ui, kad ir pats nežinau.

v • • L« < •.

gelzeinkehu ’kol:Važiavo 
aficieriai. Nuvažiavo nuo sto- 

l. ' J •' •

ties', jie užtėmi jo,'jog ju vago
no guli žydukas, važiuojąs be 
bilieto. Ka su juo darys?

Tuo tarpu, dirstelėjo pro lan
gu, jie pamate didele upe, per 

tūla moterėlė pasako, kuria reikėjo jiems važiuoti.
kru-

Alaskoja randasi 59,279 
gyventoju pagal 1930 meto 
surasza.

t*

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo draugiu Elz

bietos M ažūrai tienes ir Mag
dalenos Keuzas. Keliolika me
tu atgal gyveno Pittsburge, pas 
kui persikėlė in Cleveland, Q. 
Turiu svarbia žinia isz Lietu
vos malonėkit atsiszaukt 
szio adreso

Mr. Ed. Rut t is,
845 Progress Št.

ant

Pittsburgh, Pa.

pa-Asz, Adomas Būrimas, 
jeszkau savo sesers sunu Anta
nu Burimuku. Norecziuu kuo- 
greieziausia susiraszyt su juo. 
Taig jis pats ar kas apie ji ka 
žino tegul atsiszaukia sziuo 
adresu:

Mr. Ad. Būrimas, 
Miirison, Pa.

— Imsime szita smaive IrI 
tarėsi jie y

užmin'ki-

inmesimo in upe 
juokdamiesi.. #

Žydukas eme verkdamas — 
krupeziodamaw praszytis, kad 
jam atleistu, jo kalte.

— Na, gerai — tarė aficie
riai: — jeigu atmysi mįsle, ku
ria tau užinysime, tai paliksi
mo gyva.

— Meldžiamieji
te! — nudžiugo žydukas.

— Tai klausyk: kas pary- 
cziu vaikszczioja ant keturiu 
kojų, vidurdieni ant dvieju, o 
v alk are ant trijų.

Žydukas ir sziaip ir 
niekaip negali atminti.

—- Nėr ka ilgai laukti, ves
kime ji skandyti — 'suriko vie
nas aficieris.

Kaltinin'kas pažvelgė pro 
Įauga — o upe visai netoli.
‘ Kaip ežia iszsigelbeju's nuo 
atkakliu užpuolilcu?

“Ponucziai! suszuko jis pro 
, veiksmus: bukit taip malbnuis, 
— asz Jums užmysiu.”

— Gerai, gerai! Aktai grei-

• «

taip y

— asz Jums užmysiu. >>

“Ui, kad ir pats nežinau.’4
Nutvėrė ji keleiviai, norėjo 

upėn mesti. Bot *ne neužtemijo 
jie, jog upe jau seniai jYerva-
žiavo. Ir iszliko Žydukas įsvei- 
kas ir gyvas.

PADEKAVONE,

MarmOn I, HartfordM. D. „c..... .  . ............v.,
Conn. — Skubinu «u prisinnti- 
mu užmokėsi i už “Saulę

nesu
pratimus, bet motere turime limo ir nakczia daug daigtu pa-

I _ _ ’ - 1 _ - - _ _ ' I V • 1 «

nes nuo

r 
gelbėti. Negalima pavėlini tam 
rakaliui, idant taip' vargsze 
inoterc paniekinėtu — peri ra u 
ke kita kaiminka.

— Szirdžiukes ne eikite — 
sdlaikinejo pirmutine, ba ir 

kupra su

zinti.
— Teisybe tamista sakai!

— pritarė kaltinamas, — bet 
to jausmo asz netekau, nes per 
dideli szalti asz atszaldžiau sau 
rankas.

Kalbėdamas tai, jis parode/ 
teisdariui savo rankas, kurios 
tikrai buvo labai szalczio su
žeistos.

Teisėjas pažino jo nekaltybe

jum da gausis in 
kumszczia.

' Riksmai ir baladojimai ant 
virszaus nepaliovinejo. Vienas 
in kita pradėjo garsiau bartis

’ ’, nes 
be “Saules” negaliu būti taip, 
kaip alkanas be maisto o ligo
nis be Vaistu, nes “Saule” yra 
skaitytoju maistas ir vaistas 
isz kurios 'daugeli kartu pasi
naudojame nes kitose laikraszt 
cziilosią to negalima rastį kaip 
tik musu braijigioja “Sauleja” 
kurioja randasi })ui'kiu straįps 
niu, istorijų ir apie musu kil
nius Baltruviene ir Taradaika 
nes jie gana privargsta keliau
dami po svietą mokyti žmonis 
kaip sonoviszki apasztalai. 
“Saule” visus palinksmina ru- 
pereziuosia, bėdosią ir szioja 
bedarbeja. Nenustosiu ja skai
tyti kol gyvu busiu ir steiig- 
siuofdu skaityti ir prikalbinti 
kilus prie skaitymo. Vėlinu po 
hui redaktoriui laimingos klio-. 
ties ir geriausio pasisekimo 
justi dirWiosja*

'*7

cziau.
“Kaip ėda — tai trys, kaip

1

visus palinksmina ru-

'I

y tai

persigando ir užklausė: — 
tai labai didele trucyzna?

•— Ne taip labai, 
vitno stiklelio nieko nekenktu.

— 0 kaip du? — klauso 
Žydas.

— «Įaigu du iszgertu 
reiketu rgoitai gelbėt.

— O kaip tris iszgertu? — 
užklausė Žydas vos stovėda
mas ant kojų.

•— Oho, — jaigu tris isz
gertu tai jau nebūtu jokios pa
galbos!

Žydas tik zumbt ant 
ir apaalpo įsz baimes.

Ponas paliepė lekajui atnesz 
Ii aliejaus ant sujudinimo vi-| 
duriu, kuriu nemažai uždavė 
Žydui, jog tas per kėlės dienas 
noužsego knypkiu.

Nuo to laiko Žydas nogaspa- 
doriavo svetiinoja stuboja ir 
niekad nejudino svetimo dalg
io kada jei,teidavo su reikalu, 
-- ...... ................. ■ II ( f Į —............| ...............  , , ............. Į Į, Į Į ...

tO" Neužmirazkite guodotini akai- 
tytojai, atsilygint iu prenumerata už 
laikrntzti 4‘Saule,” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyt lai-1 • • i a a • ■ » . »

i e»
t , o

kraszczio. 'Paskubinkite!

žemes

ir klykauti iszaukimas mirties, ;r išteisino ji
kriokimas, rodos kad kas buvo 
nužudytas.

— Jau nedalaikysiu — su- 
szuko -narsiaiisia'kaiminka, te
gul buna kas nors. Juk czio- 
nais asz esmių bosiene ir pri
valau juos apmalszyt arba pa
liepsiu iszsimufit. <(

— Na, tai jau eikite, eikite 1 
misis bosieno — akvatino ant- b 1 0 i . > d

!

I

GERAS PRIŽADĖJIMAS.

Motina-: — Joųuk, ar mhtai 
kaip tarnaite sumusze zerkola?

Jonukas: — Maczlau.
— Motina:

apie tai nepasakiai?
— Ba mamyte, turėjau da- 

laikyti savo prižadejima.

O kodėl man

Motina:— Koki prižadeji- 
ma? ,

Jonukas: — Asz tarnaitei 
rele be a'pdaužymo szonkauliu. priežadejau, kad niekam ne- 

—■ ■ I I 1 I ’ 'V * M «. .. * 11 1 A

ijj trii, pati būdama akyva kaip 
tas vikkas užsibaigs ir Ar bo- 
sieiiei pAsišėks apnialszyti po-

i te.. . * r '* £ 1' - " »

Bosieno hūojo._ Žengė ant pasakysiu, kad tai ji sunliisze 
, o ji man prižadėjo,trepir^ant pirsztu. Pradėjo pa-' zerkola, o ji man prižadėjo, 

lengva baladoti in duris. Nie- kiid mano no praus per visa
i • • ' £ I * i dl i*.»te •kas jai neatsako, nes per riks- nedelia. *•

I 5

i

I ii
H

*«



« Nevesk mus in Pagundyma
ISTORIJA ISZ TIKRO GYVENIMO

Lili karožei nusijuokė.
— Kiek tai prakaito ir asza- 

ru guli ant tuju pinigu, kurie 
neteisingu spaaabu juos už
spaude nuo vargingo darbinin
ko, o bet da no karta no girdė
jau idant pinigu tureziau butu 
kokis prakeikimas. Prieszingai 
tiejie žmonis naudojosi isz sa
vo turto, gyvena pi ūkiuose na- 
muosia važinėja garineis veži
mais, kožnas juos garbina, o 
iszjuoktu ta kuris drystu jiems 
pasakyt jog ant juju turto gu
li prakeikimas. Tuos trisdo- 
©zimts tirkstancziu doleriu pu
si lai kvk sau.

— Lili! tikėk man, jog 
malszuma ir mano savžine, ne- 
atidliotail už trisdeszimt tuks
taneziu doleriu.

— Ach, Gerhardai! ant ko 
ir savžine

■ 3 ’T'1- ' ’’

Senas kareivis iszpilde; ■ 
paiiepima jauno 

aficieriaus
r ■ , f i-iii—

Tik dabar svietas dažinojo 
sekanti atsitikima isz Russo- 
Japoniszkos kares.

Kada Maskoliai radosi Port

IVERTE JMOGAVS M

kius Jjhiigu.s.' 
lys slankioješi ' jx> ' b»pkicru I
galva, kada Kestelinas atnesze 
pinigus antra karta. Su skau- 
dante szirdže paleido ji bau- 
kieris su tuszczioims rankoms. 
Bot vos Gerhardas apleido ban 
kini namo, tasai paliepė vie
nam isz savo sekretorių idėut 
eitu paskui ji ir dažinotu kur 
gyvena. Paliepimas bankicrio 
likos iszpildintas. Da ta paezia 
diena, atsilanko ponas Barrot 

4n varginga gyvenimu Gerhar
do, kuris paregejas bankieri, 
paraudonavo isz sarmatos. 
Vargas, kuris perstota to akimi 
bankiorio, užtvirtino ,da dau
ginu teisingumą Kostclino.

Bankieris liepo apsakyt jam 
visa savo padėjimu. Apsaky
mas tas 'Sujudino labai szirdl 
bankioriaus, o kada Lili ,isze- 
mo isz seno pugilaroso paliudi- 
nimii’8 savo vyro ir padavė juos 
bankicriui del peržiūrėjimo, ta
sai su gaileseziu perskaito juos 
ir padėjo ant stato.

— Ponas Kestlin — isztare 
bankierius — tai goVai jog po
nas esi kupezium. Paliudymai 
darodo, jog tinkamas savo už
siėmimas. Bot geriauses del 
manos paliudymas yra ta.% ku
ri pats poiiąs parodei szondiei. 
pas mano būdamas isz ryto. 
Nuo kokio tai laiko yra pas 
mano neužimta vieta kaisio- 
riaus. Lyg sziam laikui nega
lėjau surast žmogaus, kuriain 
galoczia pilnai užtikot. Jeigu 
ponas tuja vieta primtum, ta» 
darba gali tuojaus priimt su 
pensijo asztuoniu tukstaneziu 
doleriu ant meto. I

Rodos perkūnas nupuolė nuo 
dangaus ant. Kestelino iszgtr- 
des tokia naujiena. Awzarox 
byrėjo jam isz akiu kaip žirnei 
o veidas pražibo kaip saule 
iszejus isz tamsiu debesiu. Po
nas Barrot iszti’auko rdn'ka del 

n * r

atsisveikinimo, kuria suspaudė 
szirdingai.

— Na, ta i interesas pabaig
tas! — tarė nusiszypsojas Bar
ret. — Pradėsi pirmiausia sa
vo dilinta nuo to, jog pirmiau
sia kaipo kasierius, iszmokesi 
pats sau suma, kuri tau bus 
reikalinga ant padabinimo sa
vo namo ir reikalingu daigiu 
o p riek tam ant padarymo 
linksmu Kalėdų dėl savo myle- 
mu vaikucziu. Tikiu jog neuž- 
ilgio volą pasimatysime. Pasi
lik sveikas ir linksmas!

Po nuvedimui svcczio lyg' I 
ulyczios sugryžo Gerhardas in 
stuba. Czionais metasi Gerhar
dui ant kaklo Lili ir pro verks
mus atsiliepo in ji;

— Turėjai teisybe, jog su 
Dievu tolinus nueisi. Jau nie
kados ne ūupuolinesiu ant dva
sios ir nėzurzėsiu priesžai Die
va, norints daugiausia mūs nu
baustu ir nuo szio laiko tikiu 
drueziau, no kaip kada nors in 
teisirigysta ir milaszirdysta 
Dievo ir žmonių.

Nuo tos dienos Gerhardas 
džiaugeisi isz savo naujo dįns- 
to ir buvo paguodotas nuo sa
vo principalo ir visu san-darbi- 
niku kurie jau nesisėaipavo

in Kanada. Tonais.turėjau gi- 
luki, norints turiu prisipažint, 
jog sunkei dirbau ant szmoio- 
lio duonos. Dabartiniam laike 
osmiu tokiam padėjimo, jog 
galiu ponui sugražint paimtus 
pinigus ir procentą, kurie per 
penkiolika metu užaugo iki 
milžiiitozkam skaitini: trisde- 
Kzimls tukstaneziu doleriu. Il
gai stovėjau priesz pono narna, 
svaUstindamas ineiti, nes notiv 
rojau drąsos to padaryt, abejo
damas jog mano priimsi kaipo 
prasižengėli, ę kuriam tiek ti
kėjai prneitije. Por ka pastana- 
vijau inteikt ponui taja suma 
per nepažinstama man y pato, 
nuo kurios aplaikci vakar pi
nigus. Kreipi uosi u dabar pas 
poną ir praszau atleist mano 
kalto ir tikiuosiu jos atleisi 
kalte prasižengei ui kuris nori 
pikta pataisyt.

Su nužeminta paguodono, 
Juli uszas Lydera.

Kostinas Kostclino atitraukė 
atyda ant valandėlės nuo gro- 
matos kuria bankieris skaitė.

— A! — paszauke staiga; 
bankieris, paregejas Kostelina, 
— jeigu ne biustu, tai ponas 
buvai pas mano vakar vakare.

— Teip pone. Ateinu da 
karta su tuom paežiu pakeliu 
kurio ponas vakar no priėmei. 
O kad nepažinstamo negalėjau 
surast, per tai nnnosziąu nu 
mon. Kada persitikrinau kas 
joja, randasi, atneszu da karta 
ir tikiu jog ponas priimsi. Ran
dasi isz viso tristloszimts tuks
taneziu doleriu.

Po tuju žodžiu inteiko ban- 
kioriui bumaszkas. Tasai grei
tai perskaitęs, padėjo pinigus 
ant stalelio.

— Teip viskas yra pared- 
ko, aeziu — atsake sausai ban- 

vela atsisėdo prie

tai mis-- GERI SŪNELIAI

Nakties laike grinezioja ser
gantis tėvas guli ant medinio '*"* y ' ' v i *
suolo, vyriausias suims guli 
ant lovos po patalai o jaunes
nis ant pecziaus. Ligonis de
juoja ir silpnu balsu szauko in _ . t.

No tas —
--“Kaip jisai mirė.

Bot —•
“Kaip jjsai gy veno.

No tas —
“Kiek jisai papolnijo.

Bot —
Ka jisai davė

! J

11.
—• Tetuk kada mane vela 

siunsi in ta didele mokslaine 
in kuria kitados ėjau? Tonais 
teip buvo gerai ir puikei ir 
daug daugiau mokino ne kaip 
toje ka dabar esmių o kurioje 
tiek randasi ne geni vaiku.

Teip atsiliopo ant rytojaus 
devynių motu Arturas in tevm 
sedinezius prie vargingu pus- 
rycziu. “ /

— Mano kliasojo ir yra ne
doru vaiku ragavo dvieju metu 
jaunesnis Karolus, — o kad es
mių mažinusiu tai mano nuo
latos kiti musza ir stūmė kada 
stigiyžtu isz mo'kslaines, no
rints asz jiems nieko blogo nu 
darau.

— O tetuk! — atsiliepė 
penkių motu Franukas, ar asz 
gausiu ant Kalėdų ta ji puiku 
laiveli su baltom žengtomis!

— Koki laiveli? -— paklau
so Arturas.

— Tasai ka stoH krome 
lange ant ulyczios Main.

— Man daugiausia patin
ka tos iszmargintos ply takos, 
ka galima isz juju pastatyt pa- 
loeeli. Kas juos gaus tai galesis 
džiaugtis... o kaip da gausiu 
medeli toki koki turėjom priesz 
du metu...

Kiek kartu da turėsiu eiti 
gult pakol Kalėdos ateis? — 
užklauso mažas Franukas.

— Szimct vela pas mus ne 
bus Kalėdų, — tarė Arturas, 
linguodamas liūdnai galva, —- 
ba esamo vargszai.
ateina tik pas turtingus. Me-s 
ir buvome kitados turtingi ai 
no mama ?

Iszbaleš veidas motinos pa 
raudonavo o dvi aszaros nu
puolė jai ant veido. Gerhardas 
ne isztare ne žodelio. Atsikėlė 
uždėjo surdota in kuri indejo 
tiisdeszimts tukstaneziu dole
riu kuriuos ketino nuneszt ban 
kieriui. Priesz iszojima atsis
veikino su paezia ir vaikais.

v — Tikiu jog tasai turtin
gas ponas isznagradys tavo tei
singumą, o tada nekentetumem 

da 1 tiek vargo. Ne bukie nusiminęs 
nes jeigu su juom pasimatysi, 
tai atvirai ir dtasei pasakyk 
jam jog esi vargingam padėji
mo. Kas žino, gal aplaikysi ko
ki maža užsiėmimą banke, — 
tarė Lili, kada Gerhardas isz- 
ejtinejo.

— Pažiūrėsiu kas duosis 
pasidaryt, atsake Gerhardas, 
tik ne buki teip tvirta juk ži
nai jog tifcjei bankierei tai yra 
be mielaszirdystes. Su Diev!

— Prie laimingo pasimaty
mo! — dadave Lili.

❖ ♦ ❖
Kada Gerhardas stojo priesz 

narna bankioriaus, patrotijo 
visa vilti jog sugryž laimingu. 
Svarstesi ineit. Kelis kurtus 
paspaude pakeli su pinigais ir 
kariavo su pagunda. Bet inga- 
lejas pagunda inejo in banka.

'V ) 9 /

“Ka jisai davė“ —tai yru 
miera kokia miornojo žmogaus 

žmogus yra žmogum.verto —
kokio jisai nebūtu gimimo.
No —

“Kokio jis buvo tikėjimo.
No —

“Prie kokios bažnyczios pri
gulėjo. ’ ’ 
Arba —

“Kiek jisai suszolpe.
No—’

“Ka 
rasze. ’ ’ 
Bet —

“Kiek jojo gailėjosi kada ji
sai mirė.“

laikraszczei

I

! >

apie ji

jaunesni sūnų:
— Juozuk! Juozuk!
— Ko nori!
— Ar negalėtume! man at- 

hoszt puoduką vandens, taip

Arthure laike Russo-Japonisz- 
kos kares jaunas pulkauninkas 
kuris a'plaike kamarida ant pul
ko jiricsz kare vaikszczioda-

mnn darosi blogai ir rodos ap- mas po plečiu du nauja man- I a • • m • « • •
alpsiu.

— E, goriau guletumei mal- 
sziai, asz dabar nesikelsiu.

Girdėdamas tai vyriausias 
sūnūs, kuris pabudo ir iszki- 
8zes galva isz patalu kalba in 
tęva:

— Ka tu teveli praszysi to 
tinginio. Geriau pats atsikelk 
ir iszsigerk vandens, o prie tos 
progos atneszkie ir man puo
duką. *

tavo teisingumas
prisidave! Ka szondien turi! 
Pasilikai ubagu! Apsidairyk 
ant tavo ateities. Buvai gerum 
kupeziu, kalbi raszai t rijom 
kalbom ne pasigeri, ne loszi isz 
kazym gyveni tik del savu 
sžeimyneles. Turėjai gera dins- 
ta. Principolas priėmė tave 
prie drauges tu buvai vyriau
siam. Kaip ilgai tasai trauke 
si tas ? Ateina žentas užima ta
vo vieta, o tave iszmeta - ant 
ulyczios. Jeszkojei kitokios vie 
tos. Gavai užsiėmimą ir tonais 
buvai deszinia ranka banke, 
bankas subankrutina, o tu vėl 
be vietos kurios szendien sun
ku tau surast. Ant ko prisiduo- 
da tavo geros rekomendacijos 
ir pasvieczinimai ? Dirbi nakti
mis raszai, asz dirbu siuvimu 
nesisarmatinam jokio darbo u 
ar galime isz>imaitvt? Neužil- 
gio turėsiu parduoti paskutine 
lova, liž keliu dienu reikea už- 
mokėt randa o namie nesiran
da ne cento ant duonos. Ger
hardu argi ne mislini apie mu
su vaikus F Ant mus ne žmonis 
ne Dievas ne turi susimyleji- 
mo turekie tu ja! Tenai 
musu iszgęlbejimas kitokio ne 
turime — imk!

— Lili mano brangi žinok 
jog apriez turto randasi < 
kas tokio brangesnio augsztes- 
nio o tuom yra czysta savžine. 
Arsziau nuo vargo ir bado yra 
liga ir smertis. Po teisybei gy
vename varge, bet nuo ligos ir 
smerties Dievas mus da apsau
gojo, už ka privalome Jam bū
ti dėkingi. Pamislyk tik apie 
taja ligonia žemai. Kiek tai 
kartu užvydejome jiems j uju 
laimes. Vyras turi gera darba 
ir visko pas juos pilna, pati 
graži ir turi puiku turteli po 
tėvu, o vienok ne atiduotau sa
vo vargo už juju laime. Žiūrėk 
Lili ant musu vaikeliu kaip 
smagei miega ir kaip sveikai 
iszrodo. Ar-gi tai ne laime ku
ria mums ne vienas užvydi ?

Vos tai pabaigė, kad sztai 
iszgjrdo baisu riksmą žemai. 
Buvo tai paskutine valanda 
mirsztanczios. Verksmas ir m- 
gojimai davė girdėt. Ligone 
numirė palikdama nuliudusi 
vyra ir susi rūpinusia sena mo-

• tinele.
Pasirėmus Lili ant paties 

vyto tojo graudingo atsitikimo 
pakol viekas ne nutilo.

— Gerhardi turėjai teisy
be. Vargas da ne teip yra bai
sus, kuri Dievas ant 'žmonių 
nuleidžia. Imki e. tuosius pini- 
gus nuo SiaiO, teglll JUOS ne- pudAUtu naaun pi 1x15u 11 /4IUV5UIO cinu DVIVVV, X1VQ «
pmtau ir daryk su jais ka nori, buvau priverstas prasiszalint' rojo iltelciSt isz lankos už jo- pėdu ir 3^ coĮiu augsžcžio.
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BALTRUVIENE
1

rn guli

Kalėdos

k i orius ir 
stalelio.

Po tokiam szaltam priėmi
mui no spasabas buvo insiduot 
in tolimesne kalba apie savo 
varginga padėjimą su žmogum 
be szirdios, kaip tai ketino pa
daryt Kestelinas. Iszrodytu tai 
ant ubagavimą nuo kurio lyg 
sziam laikui szalinosi.'Norint 
reiketu jam su paezia ir vaikais 
numirt isz bado, niekad neitu 
ubagaut. Pasikloniojas gilei 
bankierui iszejo...

Ar-gi galima kaltint paezei 
kariaujenezio su vargu ir ba
du, jeigu po sugryžimui Ger
hardo su niekuom, ir pri'kiszi- 
nejo jam, jog pagelba kuri 
teip netikėtinai atėjo, atmete 
ir paliko szeimyna da ant di
desnio vargo 1 Ar-gi tai no 
szviesus davadas, jog žmonis 
yra be szirdies ir be jausies! 
Nesiranda ant svieto teisingys- 
tes. Gerhardas atkreipė paežei 
atyda, jog nebaszninke isznv 
Sza tuom kartu in lavonyczia.

— O kad tai asz bucziaii 
ant josios vietos! tarė su riks
mu Lili.

❖

Nuvede ji vėlą in ta pati pa- 
kaju isz kurio vakar liepe jam 
iszeit. Ponas Barrotas buvo 
tam laiko užimtas skaitymu 
gromatos kurioje teip buvo pa
raižyta: ' " 
Ponas Barrot:

Žemiau pasiraszcs, yra tau 
gerai pažinstamu. Priąpz pen
kiolika metu turėjau užsiėmi
mą i

I

Ponas Barrot ne buvo vie
nas isz tu j u žmonių, kuris ne
mokėjo apsvarstyt geruma Ir 
teisingumą žmogaus, jeigu tok
sai žmogus ant toužsitarnavęs.

■a • t ■ > 11 t | * t •

Pavirszys Kestelino iszrodo isz ją, nes gailėjosi jog teip ne-
1 , / 1 >

ant vargingo žmogaus, bet no dorai su juom apsiėjo kada pir-
i i . . I - ____ A

užsilaikė Skaitlio pinigu Iku- ma karta inejo in Banka, ku-
a —. .a .a* La. ’ > A « ■ t • < ' *• "'■l* ariam buvo pavesti atiduot riame nesitikėjo niekad pasi- 

_____________________ j — 
i—:—:— v garsingo banko 

GALAS.
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Jan Van Albert isz Ho-
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bankierui. Toki atsitikimai yru likt augsztam dinste kaip 
garsingoretus ir per tai bankiėriūs Bar- kasteri um

I

Viena bobelka. Vilkesbarija’su 
trimi sporteliais važinėjo, 

Ir salncziu duris iszlaužvf 
norėjo,”

Trii tau sporteliai,
Kad juos paraitai.

Daug kaszto pridaro, 
Keliolika doleriu iszvaro, 

Goriausia dorai elgtis, •
Negu po pabulkes su bambi- 

liais trankytis.* * *
Jaigu jus Szenadorio mergicos 

norite gert,
Tai turite nopasigert, 
Ba tai iszrodo biauru, 
O ir jum tas negražu.
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Ir savo panienka iszlydejo. 
Toji tuojaus namo nubėgo, 

Prie duriu pribėgo, 
Ėarszkyt pradėjo, niekas ne

atidaro
O vyras susimaiszes nežino ka 

a/

daro.
Turi sau valgi pagėmint, 

Vaikus nurengti ir paguldyt.
Toja apygardoja kelios taip 

daro,
Ir kas bus isz ju ant galo!
Vaikucziu neapžiurote, 
.Grinczias neapvalote,
Po lovom szaszlavos, 

Kuriu nejudinate niekados;
Gal cziukem pasiliksite 
Ir tokioms pastipsite.

diera ir žibaneztois knipkiais 
pamate prisiartiūant prie sa
vos sena kareivi su apiplyszu- 
sia mandiern ir skrybėlė. Ka
reivis iszrodo ant žmogaus tu- 
rinezio suvirszum szeszcsde- 
szimts metu tamsaus veido ir 
žilu ilsu kone visas apdengtas 
purvynu. Eidamas su ranko
mis kiszeniuose perėjo pro jau 
na pasisziaususi pulkauninku 
rodos ji suvis ne buvo rogejas 
ir ne atidavė prigulinezios gar-

» 
t

Tuojaus isz paežiu pradžių, 
užklausė jo ko sau vėlina o ka
da atsake jog nori pasimatyt 
su paezium bankieriu musztra- 
vojo ji nuo galvos lyg kojų. 
Matydami jo varginga apsire- 
dyma žiurėjo ant jo ir kiti ka- • ••• • *• / a,.

bes.

♦ ♦ *

Baįai kokiam tai užkaboryja, 
Merginos munszairie ryja, 
Vyrami neapsi leidžia, 

Gere net pasileidžia.
Tingi pas geras szeimynas 

dirbti,
Ba joms geriau gerti,
Ne kaip darbas rupi, 

Namieja per diena tupi.
Tiktai laukia vakaro, 

Ar nesustvers ka tokio, 
Kokio kvailakio, 

Nekalto vaikinuko, 
Kad prie saves priviliot,

* ' 11 H Ii

O jus nelabos, 
Nekurios Skulkino bobos, 
Ar jau isz proto iszejote, 

Argi jau girtuokliaut tepasi- 
liausite.

Dzievaž ant stryto puldinėja, 
Kaip namon girtos sugryžineja 
Ir da atsigulė ant lovos szposus 

varinėja, 
Vaikai stebėdami žiuri ant

. mamos, 
Neiszmano kas czia do kome

dijos.
Burdingieriai parėjo ir žiurėjo 

Kas sukruvino misiuke ne 
žinojo,

Dviojuosia vietuosia galva 
pramuszta, 

Czia vaikine kraujas teszka.
■ Vyrhs Jos klausė: 

“Kas tau dusžėle galva pra- 
musze?

Nugi gryždama in skiepą nu- 
roglinau,

Kakta in skiepą nuškriodžiau. 
Ir taip 'kas diena buna,

- Vyrės Jos klausė:

i*

ir sziaip taip susivineziavot.

• I f f • , '

Kad net kitos valgi virt jai 
z prityuna.

Negerai mergicos darote, 
Jaigu tokioms pasirodote, 
Asz da ir daugiau žinai, 
Ba reidio isz ten gavau, 
Tai jai'gu nepasiliausite, 

Tai in kaili gausite.
❖ <• e

Ten kur užkaboryja Pennsyl- 
vanijos,

> į
vanijos,

Yra kelios bobeles nedoros, 
Vakarais po atrytus bęgioja,
Ant vyru ir vaiku nedboja. 
Viena isz tokiu padaužų, 

Prasiszalino nuo mažu vaiku, 
In sveczius pas /viena nuėjo,

Ąpie asztunta valanda stubele 
užrakino,

Ka ten daro, kožnas gal žino.
. |! 4 ,|I*I 'iii ■ ; 1 k ' . 'i’L T" "t l|. . 4.

užrakino,

Nenaudingas Sveczias 
PASAKAITE 

«

Petriene savo sunui Juozu
kui, parengė varduvių iszkil- 
mes ir susikvietę daug svecziu. 
Svecziai visi rinkosi paskirtu

ii 4 |i, C 11

laiku ir kiekvienas mažam
Juozukui, atneszo sziokia to
kia dovana. Atėjo kaimyno sū
nūs, Juozukp draugas ir nieko

'k I

Juozukui neatnesze. Juozukas I
pažiurėjas in savo draugu pri-.1 ■

bego prie motinos ir sako:—
’ jL'k *’ ju i*i i A IL

Mama, atėjo ir Pauliu Petras,

reiviai ir juokėsi isz jo vargin
gumo. Davė jam suprast kad 
nepriima ubagu sžiadien ir jog 
yra labai užimtas.

— Asz neatėjau praszyt 
paszelpos — atsiliepė garsiai 
senas kareivis
isz paliepimo kitos ypatos ir 
turiu ka tokio inteikt del pono.

Balsu kuriuom tai isZtore 
padare savo. Tuojaus phrode 
jam atskyru pakaju in kuri 
niekam nebliVo valia ineit kaip 
tik ženkiyvesnem ypatom.

Durys atsidaro ir ineina ka- 
mandierius kuris iszbare tena 
kareivi už tai kad jam nosu- 
teike priderenezios 
užbaigdamas:

— Na tai atsimink jog isz- 
mokai ka tokip sziandien it no 
užmirszk kas tau pamokslą da
vė o ateityja jaigu mane vela 
paregėsi mandierojaa idant np

ateinu

garbes

užmirsztumei atiduot ; garble. 
Asz esmių pulkauninkas P. J.
— isz 38-to pūlko..Dabar pa«a-

X1'

kiam pulke esi ant tarnystes..
Senas kareivis nusiszypsojas 

iszsitiese, atidavęs vela garbe 
tarė:

— Jenerolas Linoviczius, 
komendantas antros divizijos 
Rusiszkos kariuomenes.

Kada jaunas pulkauniūkas 
atrado savo liežuvi bumoja Ir 
vos galėjo isztart -petpWMy-

•* . ..-L * * «' t,'

kyk man savo pavarde, ir ko

nanežius žodžius jėuėrolas .to
re jam; . .. z

— Gerai mano vaike. TuTe- 
jai tiesa. Nežinojai jog Ui asz. 
Žinoma jog truputi iszrodau 
apsileidęs bet turiu dalig dar
bo ežionais ir tiegaliū būti pa
sirodęs kaip tu. Nuolatos ififc- 
pildinekie savo diUsto kkip

i" u

sžiadien o busi geru afioierium.
Senas kareivis da piisiklo-

niojo giliai aficieriūi/kuVtb sto
vėjo ant viotos per ilga laika
iszsižiojas be žado.

• ... .... . ■ i . ,, : ■ »

S

NETEKO MERGINOS.

- Kodėl dfede,

*

Prukiitis. — 
sžiadien tu taip nusiminęs!

Dede. — Nelaitae atsitiko.
— Kokia nelaitne!

k — Merginos netekau.
— Tai niekis. Gailai kita.
— Szi buvo geresne.

bet nieko neatnesze ,ar priimti 
ji ar no.

Totą'pasisodinu trijų meta 
Jonuką ant keliu ir žiūrėdama 
in ji, klausė:’ »

Kas tau davė tokias gra
žės akis*! i

— Bjha.. Man jos atojo sy-

iI c
Bosas gana in <luris barszkino, 
Kad Čoboto namo eitu kalbino, 

Bet ta dūriu neatidaro, 
____  Ba butu abudu laukan iszvarc. 

didžiausiu' Kada tręczia valtlhda atojo, 
Tosios pertos bankieris no no- žmogum ant svieto, nes yra 9. Vaikinas duris atidaro, pats

rot pažino tuojaus jog po vai- miesto B. 
gingam apsiredymui Randasi 

tavo banko. Turejas manije' gera duszia ir czysta 'savžirio *
Kad bobele namo eitu kalbino

■ HiiH " i’ i (£'*'■ 
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Ba butu abudu laukan iszvarc

II

guls nuo stalo, tegul juos ne- sau paskirta skaitlį pinigu ir
pilna užtikejima, prisisavinau priesz kariavinja su pagunda, landijos, gal yra

iszejo, kiu su galva,

X

I

atėjo sy- 
atsake jis. ;

t*

— Kdkiu bildu Y\i jos bete
kai! k t'-t* 4-
mane apkūlė.

Jos vyras parėjo namo ir 
, * "* — » »

I
ii

*
f

I■ X

i* t

»

t
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE ANGLEKASIU
Dilieji ir Szventoji san-
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ryta pasnigo
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Dabar ji jau apsi- 
-- Mat.

T

Panmlolio 
vela kelis colius.

— Januario ir Februariaus 
menesuosia Mahanojui užgimė 
152 kudikei, o 76 ypatos mirė.

— Bėdarbo pas mus da vis 
tęsęsi. Kasyklos visai nedirba 
ir žmonis kenezo varga.

—• Subatojo iszvažiavo 
Springfield, Ill., poni Ona I
piene su savo sesute Marijonu 
Budrovicziute ant laidotuvių 
savo szvogerio Vinco Grabauc- 
ko, kuris mirė ana diena. Ve
lionis paliko paezia Helena.

t Nedėlios nakti
mumlas Petruseviczia

i n
jl-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isztikimiauaia Graboriua 

Gabiausia* Balsamuotojaa
Geriaunis Ambulanco 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bilą Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau
sia "• mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY C1TY;616 W. Sprue* St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strant

Bell Telefonas 538-J

SUMISZIMAI fIR APLINKINES Skarmalais apsidengusi mer
gina daktarui savo bodas pa-

:ct vPoni Franciszka Cziup- 
lienv, E. Lloyd nli., turėjo ope
racija ant akmenuku Universi
ty ligonbuteja Filadelfijoj. Da
bar jauezesi daug sveikesni ir 
neužilgio sugryž namo.
‘ — Apie 50 sfeitines polici
jos pribuvo in miestą apsaugo
ti tuos, kurie geidžia dirbti ir 

parodka.
B u s z k e v i ck i e n e, 

metu, isz Connertono, skau
džiai susižeidė in galva pulda
ma t repais žemyn. Motoro likos 
nuvežta i n Aslilando ligonbu- 
te.

# VI . 1

j užlaikyti
— Mare

I
■•kO<)

PERLU KAROLIAI
PASAKAITEKanecz Nori Sulaikyti sa k o ja:Dr. J. K. A Žuko szeimy- 

žieminis garnys”
gražia dukrele. Poni Ažukiene 
ir dukrele geroj sveikatoj.

— Seknaczio-s ypatos 
musu aplinkineja:

f P. Valukoniono, gyvenan
ti 106 Lackawanna Ave., Dur
yea, 
ton ligoninėj.
Lietuvoj 35 metai atgal atvy
ko Amerikon. Jos vyras Anta
nas mirė du metai atgal. Pali
ko 5 dukteris ir 4 sūnūs. Kovo 
15 po gedulo pamaldų atlaiky
tu Szv. Juozapo bažnyczioj pa
laidota parapijos kapuose.

t Antanas Savickas, 
r

Union St., Inkerman,

na i 4 < % atnesze

mirė

I

Nuo Darbo Žmonis
DINAMITUOJA NAMUS; 

KELI PASZAUTI. SUMI- 
SZIMAI NEPALIAUJA.

pyksta, t e va s |

Pa. Mirė Kovo 11, Pitts- 
Velione gimus

— Motina
niusza... Negaliu valgyt, Hlab- 
na darosi... Kas žin kas bus..
Geda... visi juokiasi.
k O ievas usus pakraipęs savo 
istorija pasakoja:

diliai, ka, dliktare, ji su

I

Garsi kunigaiksztiene Eleo
nora važiavo su savo dviem, 

1 dukterimi. Onyte ir Maryte m 
I vestuvių iszkilmes, kurios tu
rėjo invykti netolimoj pilyje. 
Visos trys moters buvo gražiai 

Brangiausiu

Laidoja nu-

Scranton, Pa. — Czionaitine-
važinejo, o ir da'bar matai iki PC1^U karoliai puosze ju krutl-
tuo pilvocziu Džiovu važinėjo, pnsiredžiusios. MB

jo aplinkineja pi ketai
J5 kasyklų. Prie Marine ka- 
syR
isz vai kyli pi kietus kilo maisza- Į 
lis ir 303 likos aresztavoti. Ba
dai keli pikietai likos sužeis
tais. Pasikelelci padėjo dinami
tą po Keliu namu kuriame gy
vena dirbanti anglekasei. Nors 
padaryta gana bledes bet ne-

uždą re

, ko prisivažinėjo: ne pinigu, ny nes.
y'klu kada policija stengėsi <irabužiu ne akįu in fevieta is/.| Kelias ėjo per miszka. Veže-

--------T - --------- 1 — J-----------— ------------ ---------

kiszti nėra vietos... Tas bestija jas invažiaves in miszika neat
sargiai paleido automobiliu vr-

kur ežia mes dabar kreipsi- su greitumu ir neapsižiūrėjęs 
pasuko taip arti medžiu, kau

Buvo tai ženotas Czikagos szalkos sieke sedineziu mole- 
Lietuviu visuomenėja darbuo- riszkiu atvirame automoViliu- 

doras Lietuvis je.
Viena szaka užsikabino ku

nigai ksztystes Onytės 
vainiko, kuris truko ir 
iszsibarste.

Mergaite suriko. Automobi- 
j liūs sustojo. Visi pradėjo ran- 

kuriu jduugtima 
nusirito keliu gan toli. Daug 
laiko praėjo, kol surado perlus. .

Kunigaiksztiene buvo labai 
susirupinusi, kad užtrukus k 
lyja pasivėlins in vestuves.

Kai visi perlai buvo jau 
rasti ir jau buvo norima toliau del perszalimo.

taiga pribėgo prie Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 
Žinoma.

ženotas, turi paezia ir vaikus [B:?!! ■
mes. oGirardviEe, Pa. f Karolius 

A k romas 
ra, 
ilgai ligai, porgy venes 
daugeli metu. Velionis paliko 
paezia ir du sūnūs Antanu ir 
Juozu.

&mirė Su būtos va ka
po 

ežia

t g •■ Zig- 
kuris

mirė

r<fc

laike salima po adresu 201 W.
Jisai sirgo uždegimu 

Prigulėjo prie Szv.
Pine St. 
plaucziu.
.Juozapo parapijos ir Ims palai
dotas kita Panedeli. Paliko pa
ežiu ir du sūnūs, taipgi ir moti
na, broli ir dvi seseres.

Szv. JuozajK) parapijoi 
at laidosią Subatoje dalybavo 
daug žmonių ne tik isz miesto, 
bet ir isz aplinkiniu miesteliu.

i

!

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiriu tin-
kamus akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte.
' 1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa. Į

Į Telefonas 371-R Į
' —— ■! ■ I I ■ H ■ — —

4 Reading 
<Įinęs>
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. Plgics Ekskurcijcs per 
Didieji Petnyczia 

Naudokitės isz szitu pigiu ekskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
ne* ar pažinstainus arba praleisti 
diena dideliam mieste.

In NewYorka $2.75
25 Morcziaua

Ryte 
.................. 6:10 
...................6:39

Petnyczia, 25 Morcziaun 
Ryte 

. 5:30 
. 6:10

Dideji Petnyczia, 
Isz 

Mahanoy City . . . 
Tamaqua...............

In Philadelphia $2.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

ARBA
In Atlantic City $2.50

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Dideji

(az
Shenandoah . . .
Mahanoy City .
Tamaqua..................................... 6:39

In Washington, D. C. ar in
Baltimora, Md. $3.00 

Dideji Petnyczia, 25. Morcziaua 
Matykite plakatus apie dauginus.

VELYKŲ EKSKURCIJOS
Naudokite^ isz szitu pigiu ekskur- 
ciju ant Readingo geležinkelio.

In Cleveland, Ohio $10.50 
Naktine-Ekakurci ja 26-27 Kovo 
Matykite plakatus apie dauginus

In Chicago, Ill. $16.00
Nfktine-EIukurcija 26-27 Kovo 
Matykite plakatus apie dauginus

In Detroit, Mich. $12.00 
Naktine-Ekakurci ja 26-27 Kovo 
Matykite plakatus apie daugiaus

IN NEW YORKA $2.75
Velykų Nedelia, 27 Morcziaua

Du specialiszki treinai
Valanda 

1:17 ir 7:01 
12:35 ir 6:19 
1:45 ir 7:29

Isz
Mahanoy City . ..
Shenandoah .........
Tamaqua I..............

PHILADELPHIA $2.25
Isz ShenandoaM25c. virsziaus

Velykų Nedelia, 27 Morcziau*
Isz * valanda
Shenandoah ......................  6:19
Mahanoy City ....................... 7:01
Tamaqua ................................ 7:29

ATLANTIC CITY $2.50
Isz Shenandoah 25c., virsziaus
Valyku Nedelia, 27 Morcziau* 

' hz Ryte
... 7:01
... 6:19
.. 7:29

Mahanoy City . ..
Shenandoah .........
Tamaqua ..............•B— I ■■ I "JU

Ant Readingo Geležinkelio

335 W. Mahanoy uli. 
ligai, 

m (4 u.

56'/2
mirė 9

Kovo. Palaidotas 12 Kovo su laimiu nebuvo. Apie 50 pusike-

Shamokin, Pa. Po gana il-

Amcrican Legion

gai ligai mirė ežia Jurgis Ale-
42 metu, pergyvemla-V1CZ1US, 

mas ezia 26 metus. Velionis pa
liko jvaezia 
ir sesere.

kelis vaikus, broli

Tamaqua, Pa. t Juozas Kuli
škis, 46 metu 
laika, mirė 
ligonbuteja.
pas tęva 335 Union nli. Gimė 
Lietuvoja ir paliko tiktai savo 
tęva.

kuris sirgo ilga
Schuylkill Haven
Velionis gyveno

Homestead, Pa. — Blogi lai
kai ir pas mu:s. Jau visi metai 
kaip žmonelei nedirba ir seni :i 
jauni o pagalbos isz niekur ne
gauna. Laikraszczei garsina 
kad daug szapu ir fabriku pra
dėjo dirbti musu aplinkinėje. 
Yra tai neteisybe, nes da dau
giau žmonių randasi be darbo. 
Patartina, kad žmonis in czlo- 
nais nevažiuotu je’szkoti darbu.

Laikraszczei

Worcester, Mass. — 
nuo

Stepo
nas Pavilionis, nuo 427 Mill
bury gatves, pranesza policijai 
Subatos yakare, 
nuo

kai! vežikas 
jo pavogė $300., kada jis 

automobilio ant 
Millbury gatves.

— Mykolas
; penkiaseszimts metu, 
Water gatves buvo 

vakaru per 
szeimynoja. Jo galva buvo su-
muszta, kada mete bonka i n ji.

iszlipo isz

militarem ceremonijom, kurio
se dalybavo Corporal John D. 
Stark Post,
ir Fort Pittston Post 635 (už
sienio karu veteranai): Uždu- 
szines pamaldos atlaikytos Szv 
Kazimiero bažnyczioj, Pittston 
Pa. Palaidotas parapios kapuo- 
se.

f Agota Vabaliuniene, 67 
metu, 72 N. Grant St., Wilkes- 
Barre, Pa. Mire isz Kovos 13 in 
14 nakti. Isz vakaro nuėjo gult 
sveika o isz ryto atrado negy
va. Mirė nuo szirdies ligos. Ve
lione gimė Lietuvoj, .35 metai 
atgal atvyko Amerikon ir visa 
laika iszgyveno AVilkes-Barro. 
Paliko 5 vaikus. Velione pri
klausė prie Szv. Trejybes par. 
Palaidota Kovo 17 su bažnyti
nėm apeigom parapijos kapuo
se.

■f Juozas Palonis, 58 metu 
189 Evans St., Duryea, Pa.,
re Kovd 11. Gimė Lietuvoj, 40 
metu atgal atvyko Amerikon, 
gyveno Pittston, Pa., o du me
tai atgal persikėlė in Duryea. 
Paliko žmona, viena sunu Vin
ca, daug giminiu ir patinsta
mu. Palaidotas su Szv. misziom 
parapijos kapuose, Pirmadieni, 
Kovo 14-ta. —~ G.

leliu liko's aresztavoti už tąjį 
darbu.
Gilberton, Pa. — Vienas žmo 

gelis važiuodamas automobiliu 
i n darba likos sulaikytas per 
pikietus, invažiavo in myne su
žeisdamas kelis, 'kurie likos nu
vežti in ligonbute. žmogelis li
kos paimtas per steitinius.

Pasikeleliai uždare Shenado- 
rdje kasyklas Packer 2, 4, ir 5 
kaipo ir Weston Place. Steiti
ne policije patruliuoja visa ap
linkine. kur tikisi maiszacziu.

Pittston, Pa. — Darbininkai 
einanti in darba Pittston Coal 

kasyklas likos sulaikyti
per pikiotus o įsupredentas va-

<

žinodamas'autobobiliu, kas to
kia mete plyta in Įauga ant ku
rios buvo 'kortele

tojas, geras, 
pairi jot as ir pavyzdingas 
vainis. Rusti padėtis...

— Kad jisai mane nugirdė
— aiszkinasi mergaite — o 
paskui, nusivežė nežinau kur...

— Daktaras apžiurėjo ir 
prabilo:

— Szesz.iu menesiu, 
trvs menesiai reikes kente...

Bet mergina tuojau paklau
so:

mergaite

apziurejo

te-

dar
kioti perlas J

Co. y

lni’

daug giminiu ir

perku
]>erlai

A. RAMANAUSKAS.
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

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

— O po trijų menesiu kas 
bus, kur asz dingsiu? Apsiver
kė.

ras
Gims kūdikis — daktū

žmo-paaiszkino — gyva : 
gysta, fu busi jo motina...

O tėvas? — ihergina su
i r>

j udo.
mTėvas, 

žinoma 
negaliu.
ežia,

<1.

su-

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletai imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia v«siszka ir veiksminga gydinima

i “su links-. I > J T .

i n a i's. v e 1 i n ima is ant V e 1 y ku. ’ ’ Ital
— Keli susi-

masto.
maste.

)

nieko

uzsi-

Dėkui Dievui, kad Ju-

važiuoti, s
kunigą i ksztienes girininkas ir 
sako; “
su Malonybe nevažiavote to
liau. Netoli nuo ežia pasislėpu
si plesziku gauja laukia Jusu. 
Asz nctyczia juos užtikau 
girdėjau, kaip jie tarėsi

i

Mahanoy Cit v
8 v

rinkiniai
mieste, bot kokiam tikslo tai nu j valgyti... 
dažinota. Panedelio ryta tuple 
4 valanda daugelis pikietu su- 
ląikiuojo žmonis einanezius ai 
važiuojenczius in darba. Dau
geli szuviu paleista, bet nieko

žinai, kas..
padaryti

Daktaras ir-gi užsi- 
Dak taras irgi

Isz tiesu, kur-gi jinai 
'■dings, jai dabar visi nudirba ir

anglokųsi atsibuvo jau baigė paskutinius

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

J u s 
užpulti ir atimti brangenybes. 
Began tuojaus apie tai Jums 

», i/i

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

Busite pilnai užga-ir gražiai.
nėdinti.
hz Mahanojaui Ir Girardville® 

jeijju kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dessimts 
minutu Bell Phone, Dial 2-1512

praneozti. Gryžkito atgal.
paddkoyj

centus 
Kas bus, kur ji 

Ir galu gale kam ežia 
svarbu, kur viena jauna ir gra
ži mergaite dings, kai gims 
vienas kūdikis?... Kam ežia 
svarbu? Tiek milionu žmonių 
kas diena gimsta ir 
Bet szitai jaunai merginai tai 
tikrai svarbu... Turtingas biz
nierius ir ženotas žmogus ja 
suviliojo, bet priesz jo dolerius 
ka tu ežia atsispirs!. Daktaras 
czionais neturi vaistu.

dings?

kai 
Kam

Kuiugaiksztiene 
geram girininkui už inspejima 
ir liepe vežėjui pasukti atgal. .

4 < •>

Taip dažnai Dievo Apvaiz
da leidžia mums patirti nepa-1 
sisekimu kad apsaugojus inu.v 
nuo didesnes dar nelaimes.

Nerugokime tad niek u o me t 
ant Dievo, bet visokiuose nuo- 
tikiuoso matykime iszminlinga 
Dievo surėdymą. ' 
---------------------- I------------------

mirszta.uq.su žeist a.
Shenandoah. —- Apie 6,000 ’ 

pasikeleliu darbuojesi czionais 
ant sulaikymo žmonių nuo dar
bo. General Mine Board turėjo 
savo mitinga ant kurio likos 
nutarta ir isztvirtinta reikala
vimai pasikeleliu 1, 7 ir 9 dis- 
triktuose ir kad pasikeleliu 
reikalavimai yra teisingi. Jei
gu kompanijos padalintu dar
bus lygiai po visas kasyklas ir 
duotu žmon'im dirbti nors po 
kėlės d ienas, ta i tojo ergelio 
sziadien nebūtu.

Wm. Traskauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja knnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; M*h. City

Boston, Mass, — Užėjus aud
ringoms ir szaltoms Kovo me
nesio dienoms, daugelis žmonių 
susirgo gripu ir kitoms ligoms. 
Senelis M. Paltanaviczius, bu
vęs “Amer. Lietuvio” leidėjas 
turėjo net atsigulti miesto li
goninėj. Jis jau seniai serga pa
ralyžium, o dabar jam dar blo
giau pasidarė.

Linkeviczius, 
nuo 42 

sužeistas 
musztynes, ana

j- Mare Volungeviczute, 17 
mirė ana vakaru miesto 

ligonineja nuo plaucziu 
.Ji palieka w>

Ona Luksziute 
tris brolius 

Juozą, Albina ir Stanislova; ir 
seseri Rože Venskiene? Pater- 

N. J. — A.L.

i metu

gimo.
Kazimiera
Volungeviezins;

užde- 
savo tėvus

ir

13 metu

son

Waukegan, Ill. — Szv. Bal
tramiejaus koras surengė teat
ru po vardu “Du Broliai”, ant 
kurio susirinko didelis būrys 

.žmonių ne tik vietiniu bet ir 
isz aplinkiniu miestu. Teatras 
atsibuvo dviejuosia tecenuosia: 
pirmutine buvo labai juokinga 

i o antra labai sugraudino re- 
! getojus lyg.aszaru. Szatas teat 
' ras buvo vienai isz gražiausiu 
sziame mieste. Aktoriai už at- 
sižymejima savo rolių szirdin- 

užsitarnavo ant dideles 
garbes ir padekavones nuo 
publikos. Ponui Jonui Juncziui 
kuris direktavo teatra priguli 
didele padekavone už jo pasi- 
darbavimn surengimo teatro. 
Publika yra‘dėkinga aktoriams 
ir turi vilti kad ir atoityja su
rengs panaszius teatrus.

. — Ten Buvęs.

Du Broliai

Po numeriu 208 Athens 
st., So. Bostone, per Įauga isz- 
krito Mikalausku, 
vaikas Kazys ir taip susimusze
kad i>o szesziu valandų mirė. 
Szito nelaimingo atsitikimo 
priežastis buvo neatsargumas. 
Vaikas užsidėjęs ant kojų ra
tukus arba roller skates priėjo 
prie lango ir norėjo pasižipret 
i n lauka. Bet kaip tik pasilen
kė, ratukai smuko atgal ir vai
kas visu smarkumu iszgriuvo 
laukan ir nuo antro aukszto nu 
krito ant cementinio peimen- 
to. K.

Gilberton, Pa-— Panedeli ry
ta pasiseka straikieriams su
stabdyt (lirbanczius darbiniu- 

K'

kus v i et i no j
buvo priversti sustot dirbia.

Hazleton, I/a. — Panedolijo 
pradėjo dirbti Silver BroOk ka- 
syklos, 'kurios buvo sustoja kė
lės 'sanvaites.

Baigiu riksmu ir 
lydimas iszlindo in szi pasauli 
mažas sutvėrimėlis ir nukrito 
ant dumfblinu skarmalu... Dak
taras ji apdorojo, motina mer
gaite sziek tiek suramino, o tė
vas isz rupesezio prisigėrė.

# «< *

Skarmalais apsidengusi jau
na motina paskambino ’ženoto:

* I . v . _ _ _____ ___

szauksmu KOVAS 1932 — MARCH

kasikloje, ir jie

biznieriaus duris. Viduja sve-

gai 
I

I

Tamaqua, Pa. — Nedėliojo 
atsibuvo krik'sztas dukreles 
ponstvos Vladu Szukevicziu. 
Krik'sztu tėvais buvo pana Ve
ronika Supranaviėziuto isz Ma- 
hanojaus su ponu Albinu Gata- 
vecku i'sz Turkey Run. Dukrele 

vardus

• Athens, Ohio. — Vienas ka
syklų virsziniukas likos po:- 
szautaS, keturi sužeisti per ak
menis o tiltas dinamituotas, 
kada straikicriai pa'siprie'szino
priesz atidarymu No. 6 kasyk-

aplaiko ant krikszto 
Dolorosa — Ona. •

*rr Neužmirszkito guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
lalkraszczio. Paskubinkite!

i

1 u Albino vyskupo
2 s Simplirijaua
3 k Kunegundos
4 p Kazimierio
5 s Teopilaus vyskupo

6 N Kolctos
7 p Tamosziaus Akv.
8 u Jono Dieviz.
9 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 8 Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo •

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

27 N VELYKOS
28 p Jono Kapistr.
29 u Eudtakiuszo
30 a Jono Clim.
31 k Balbinos

Dr T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentlstas MahanojujeI

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

*
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

_ I 
ežiai linksminosi ir dainavo ir 
visi linkėjo jo sunui tapti sėk
mingu biznierium: visi szvente 
sunaus 15 metu vardines. « 

apsidengusi 
jauna mergaite motina susiti
ko su savo sunaus tėvu, šukele 
riksmą ir spyrėsi suszolpimo 
del savo kūdikio. Biznierius 
paszauke policija kuri uždare 
mergina kalėjime.

Ant rytojaus teisėjas pasa
kė: Už triukszmo kalima ir už 
netinkama pasiolgima doszimt 

isz-

Skarmalais I : I 4.

mi*

4*<

K

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

lu, Millfieldb. Kasyklos mano dol . iv t6ismo į

G. W. BARLOW, Prea, 
J FERGUSON, V ice-Pres. Ir Km.

dirbti su skobais, 
įnirštai pa si priesz tuo.

priesz ka

Ar Žinote Kad..
* Robertas Mę Kenna 

Marion, Ohio, turi szunyti ku
ris turi dvi uodegas kur reikia 
o treczia iszangus aut kaktos.

Ernestas Ižo isz Los An-

isz

gėles, Calįf., rado fergyba kuris 
svero 7Vį svaru.

I 1

laidoj. Skarmalais apsidengu-l 
si jauna mergaite motina at
sidūrė' kalėjimo. Tortais ja vi-4 
sokios ruszies saugotojos sten
gėsi atvesti ant gero kelio, o 
skarmaliuose suvyniotas kūdi
kis verke, vorke* kol amžinu 
miegu užmigo... Miestas palai
dojo, o jauna mergaite visu 
kumueziu ir davatkų ujama, 
dabar jau isz kalėjimo iszojusi, 
gatvėse savo jauna kuna par

Scrantono laikraszcziai pranesza apie žmogų kuris isz- 
ome $700 isz banko ir pasakė apie tai kitiems.

Ta pati nakti vagis atėjo ir paėmė pinigus isz jo na
mo. Jisai gailėjosi kad nepaliko pinigus banke. Banka 
yra geriausia vietą j ūso pinigms.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA. 

s
1

•1

uq.su



