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ŽMONIŲ LIKOS 
UŽMUSZTA

Queretaro, Aleksika's. — 
Priesz Velykas meksikonai tu
ri papratima kas metas sude
ginti Judosziu ant atminties 
iszdavimo Kristaus. Szimet ka
da likos sukrautas laužas ant 
kurio padėjo stovyla Judo- 
sziaus,

žasties kilo baisi cksplozi- 
mri užmusze trylika žmonių
nig sužeista. Manoma kad 
Okis turėjo iųdoti dinami- 
rp malku.

staiga! isz nežinomos
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1 įtKEISEJIMAS ANT 
nRALOTO GYVASTES.

Francisco, Calif. — Keli 
'uai padare suokalbi nu 

’H vyskupą Orozcoy 
* *4<siko, kuris b’1- 
I 
<• >’ idant apsrsaiigou nuo UnrLien. 

buvo privereta.4 jeszkoti sau
gesnes vietos. Kunigas "Whelan 
prezidentas San Francisco uni
versiteto dagirdo apie suokai 
bi nužudinimo arkivyskupo 
todėl nuvežė ji in Karmelitu 
kliosztori, kur bus jam sargiau
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VYRAS GULĖJO SU SZU- 
NIM, PATI NORI NUO JO 

PERSISKIRT.
Milwaukee, Wis. — Mrs. Sa

rah L. Reed, nemažai turėjo er
gelio eu savo vyru Willougby 
kad norėjo g
wood kaipo krutamuju paveiks 
lu aktoris, bot moterei buvo už- 
daug kada josios prisiegells 
pradėjo imti su savim in lova 
mylema szunyti, to Sarah buvo 
už daug ir ji apleido užvesda- 
ma teisina ant persiskyrimo.

Kada apreiszlęe vyrui kad 
iszsirinktu jaja arba szunyti, 
tai vyras vėlino turėti lovoje 
szunyti no kaip paezia. Porele 
apsivedė tiktai praeita meta.

autis in Holly-

DEVYNI MILIJONAI
ŽMONIŲ BE DARBO.

Washington, D. C. — Pagal 
apskadtima William Green, 
prezidento American Federa
tion of Labor, tai Suvienytuose 
Valstij uosiu 

♦ f

Green

landas i devyni 
milijonai žmonių be darbo o 
gal ir daugiau. MorcziaiTs me- 

darbus apie 300ne«ije gavo 
tiikstanczei žmonių.
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MERGINA NORĖJO PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU GILUKNINGA
MIRTI KAIP

KRISTUSAS
NORĖJO NUSIKANKYT.

Providence, K. I. —

> > szauke
24 metu

“Noriu 
mirti kaip įniro Kristusa's Di
džiojo Pctnyczioje, 
Jenina Zabilskiute,
kuri stengėsi savo nukankyti 
dnt smert.

Josios tėvas, Juozas, pabudo 
isz miego, kada dulkto inejo in' 
tėvo kambarį vaitodama. Te-1 
vas paszokes isz lovos, pamate I 
kad jojo dūkto buvo sau su- 
pjausezius kojų padus ir ran
kas ir uždavė sau tris gilius 
žaidulius krutinėjo. Ligonbu- 
tes daktarai mano ka|d mergina 
turės mirti.

Tėvas pasako poi; 
jojo duktė buvo lab; 
minga 

i b
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SUDEGINO KELNES SU 
PINIGAIS.

Dumkirk, N. Y. — Isz gailės- 
ties ir didelio rupesezio, kad 
sudegino savo vyro senas kel
nes, kuriose vyras turėjo mė
nesini užmokesti Mrs. Ona 
Kulbadkieno, iszgere truciznos 
tikslo .atėmimo sau gyvasties. 
Motoje likos nuvežta in ligon- 
buti, kur daktarai iszgavo trn 
cizna isz moteres ir dabar pa
sveiks. Vyras nieko nesako mo- 
teroi kur paslėpė pinigus, ma
nydama, kad vyras daugiau 
noneszioa senu kelnių ir sude- 

* ■ gino su - kitoms szaszlavoms 
kada vzystino narna priesz Ve-

• ■> t WMvr

’•olas Pershin

LAZDELE 1

NESITIKĖJO SURASTI 
SKARBA LAZDELĖJE.

DAUGELI KARTU KENTE 
BADA.

(1' 
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I
r

gas
’s, kuri yra

idas vaistinis namas Charleston, W. Va.
■ »i’.- 1*. Mavers,

aplaiko pirmutine aguonėlė American
prezidenl u

Legion, isz ranku Mrs. 
nioteriszkos drauguves American Legion Auxil- 

, kuris bus atidarytas szia va

.^e.dii 
vast i Pdtn) 

diena kan- I

'kuris 
isz. Youngstown, N. Y. «• *. Mavers

< parodos, Niagara ir Oiteans pavietuosia.
kuri buvo iszrinkta kaipo

----------— ----------- - --------- --------------------------------

I Isz Visu Szaliu

... KOTESTO- H'SZLOVE ” NUGARA SAVO 
VYRUI KONE KOŽNA 

DIENA.

kuris
gero pažys-

raboriaus E. N. Nelson,

vil-
ii žmuszc

szn-

MERGAITE UŽMUSZE 
VILKA.

Sedgwick, Mont. — Ant Col
lins farmos, apie 30 myliu nuo 
czionais,- deszimts metu Fio
rentina Barker, turėjo nepap
rasta galėjimą su dviems 
kais isz kuriu viena
su lazda su pagelba savo 
nies, o kitas pabėgo.

Mergaite ėjo pas .kaimyną sn 
kokiu tai reikalu, kuris gyveno 
apie puse mylios kelio, eidama 
namo, vilkai iszbego isz glrrai- 
tes ir užklupopnt josios. Dabar 
kailis užmuszto vilko randasi 
mergaites kambarelije kaipo 
atmintis mirtino galėjimo.

TURES ISZGERTI 15 STIK
LU VANDENS PER DIENA.

Toledo, Ohio. ■■— Anielo 
Usov^ka, 'kuri ana diena likos 
areszrtavota 38-ta karta už pa
sigėrima, aplaiko nepaprasta 
pakuta nuo sudžiaus Dobsono, 
tai yra, iszgerti nemažiau kaip 
po penkiolika dideliu 
vandens kožna diena.

Kėlės sanvaites atgal aĮilai- 
ke pa na szia pakuta ir prižadė
jo po prisiega būti blaivi 
gerti munszaines, bet duota
prižadejima sulaužo ant ryto
jaus ir vela likos 
priesz ta pati audžia, 
kart turės iszpildyt pakuta

ir ateiti

stiklu

) nu-

pastatyta
Tuom

prie liudintoju 
diena in suda pasirodyt 
vra blaiva.

kas
kati

UŽMIGO DRAUGAI
PAVOGĖ JAM PINIGUS.

Philadelphia. — Jonas Kras- 
tovįkis, per daugeli metu dirbo 
sunkei suezedindamas 460 do
leriu idant atlankyti savo se
nus tėvelius tėvynėje. Tsztrau- 
kus pinigus isz bankos, pasa
ko savo draugams apie kelione, 
o tieje surengė jam atsisveiki
nimo .vakarėli. Jonas iszgeres 
kelis d rinkaus užmigo, o kada 
ant rytojaus pabudo nerado pi
nigu. Policije aresztavojo du 
nužiūrėtus draugus kurie ha
dai pinigus paėmė nuo K ras- 
k---------- V* A ' ..

I CZEKISZKI ANGLEKASE1 
SUSTRAIKAVO.

x Praga. — Žieminioje dalij< 
■Czekijos sustojo dirbti 20 tuk 
staneziai anglekasiu, 57 kasi 

Daug sumiszimu kyl 
straikieriu

Praga.

klosią.
terp straikieriu ir žandam 
kurie buvo priversti naudo* 

ant maisztininkt 
Daug straikieriu sužeist.

Stockton, Calif. — Newton. 
C. Kistler, stebėtinu budu smai
gai pasiliko turtingu žmogeliu, bagnietus 
KMler ta diena buvo nuėjus' 
pas notarijusza pasiraszyt ant 
kokiu ten svarbiu dokumentu. 
Teip tuom persiėmė, kad apslo- 
bo ir su visom pajėgom pasirė
mė ant savo lazdeles idant nc- 
paipult. Lazdele truko pusiau 
ir isz vidurio iszbyrejo puikios 
perlos, terp kuriu radosi dvyli
ka juoduju, kuriu verte apdkaL 
toipa ant penkesdeszimts tuks- 
taneziu doleriu.

. Gilukningas locnininkas laz
deles ne nesapnavo kad neszio- 
jesi su savim kožna diena di
deli turtą. Daugeli metu atgal, 
gyveno jisai ant farmos Black 
RiVer, Oklahomoje. Alete 1887 
susitiko jisai su žmogum, kur.* 
per daugeli metu gyweno terp 
Alohawk sztamo Indi jonu apsi- 
vesdamas su diiktero indijo- 
niszko vado. Žmogus apsirgo 
raupais ir likos iszvandas isz 
indijoniszko kaimelio. ■’

Kistler susimylėjo ant jojo 
priimdamas po savo pastogla, 
dažiurinejo ligoje, o kada pa
sveiko, padovanojo jam savo 
lazduke, kuria buvo gavės nuo 
savo dieduko, kuris buvo kapi
tonu ant laivo.

Kistler daugeli kartu neturė
jo ka valgyt ir turėjo užstatyti 
lazdele panszapi už keliolika 
centu kad misi p i ik t i sau duo
nos, o kada uždirbdavo kiek 
pinigu, tai iszpirkįdavo lazdele.

n ne jas

LAVONAS 6 METU
MERGAITES KUPARI

Darven, Angliję. — Arti jc 
sios tėvu namu, likos surasta 
szesziu metu Onutės Fare: 
worth lavonas, baisei subjai 
rintas, senam k u pare. Mergait 
dingo kada ėjo ant piet bi 

Pagal daktar 
tai me^iite buv 

tam , ui
• 18 m< 

• kaip

mokslaines.
nuomone, 
pirma sužag*'
smaug'a. Poli
tu vaiko kuri nužiurk 
žudintoju mergaites.milteliu, perfumu ir kitokiu 

smagumu 10 procentą — 10 
mil. nuo kailiniu 10 procentą—- 
20 mil.,
pro. — 20 mil., puo visokiu ge- 
rymu 11 mil., zapaiku 11 mil., 
krarntamojo gurno 3 mil.,- rei- 
dio, fonografu 11 mil., automo
biliu 57 mil., paczto 243 mil., 
kondžiu 12 mik, ir teip tolinus.

Valdžo uždėjo taksas ant to
kiu dalyku, kurie duoda žmo
gui pasilinksminimą ir smagu
mą bet ant reikalingu dalyku 
nieko neuždėjo.

perfumu ir

auksiniu dalvku 10*Vineland,-N. J. — Denius 
Alloway, užvedė skunda ant 
at’sikratimo nuo savo szirdin- 
gos Betty, 23 metu amžiaus 
kad jiji už dau

J 1

inotu
g naudojo ant 

jojo pecziu szluota o ant galo 
iszvaro ji isz iiainu. Norints |b 
prisiegelo teip tankei naudojo 
szluota ant jojo pecziu, bet ne 
mokėjo josios naudoti •siūboje 
ir Maczei atsisako užlaikinet 
paredka 'kaip ant geros 
padines pripuola.
buvo priverstas virti sau valgi, 
kloti lovas ir daryti paredka 

susigraudinus azeimyna, stuboje. Porele apsivedė tiktai 
praeita meta. Moterelo labiau 
mylėjo zuly't po miestą ne kaip 
sėdėti namie.

NEINLEIDO
NISZKA GRABORIU 

IN BAŽNYCZIA.
Anderson, Ind. — Czionais 

mire Italas, katalikas 
prioąz mirti praszo 
tarno g
kad užsiimtu jojo laidotuvėms. 
Graborius buvo pro teutonas. 
Kada Italiszlcas kunigas Pas- 
quolla Rionero, dagirdo kad 
protestonas užsiima laidotu vo
rais pranesze szeimynai, 'kad 
kimo neinleis in bažnvezia 
kol szeimvna velionio
mainys graboriaus ir turi paini 
ti katalikiszka graboriu, o ta
da laikys miszes. Ka turėjo da
ryti
turėjo teip padaryt kaip kuni
gas paliepė.

Graborius surasze paskuiuh- 
ma pas vyskupą, kuris kunigą 
Rionero pabaudė g

, pa 
neper-

romą toje ir 
uždraudė a toj t i jo panaszei pa
sielgti.

isz ak v v ūmo ant to
kur pa rsi davinėjo

PIRKO SENA VALIZA UŽ 
DOLERI, RADO JOJE 

DIDELI TURTĄ.
Chicago. — Walteris Exede- 

riones, bedarbis, turėjo papra- 
tima atsilankinet ant licitaci- 
ju (auction sale) ir kada ana 
diena nuėjo 
licitaci jos,
seni dalykai. Kada licitatorins 
pastato sena valiza ant parda
vimo Exederius paaukavo vie
na doleri už jaja. Užmokėjas 
pinigus ir aplaikes kvitą kad 
užmokėjo misinesze valiza na
mo, pažiūrėti kas jojo butu.\

Panedelije atėjo pas licilato- 
riu parodydamas jam ka vali
zoje surado. Buvo tai'senas al
bumas su paveikslais, terp ku
riu radosi senas valdiszkas 
bondas su kupbnai's 
$57,876.60.

< <

— pasu- 
v už

vertas

Nežinau ka su toum bondu 
padaryti, nes bijau kad mane 
nepalaikytu už vagi”
ko Axederius. Licitatorins 
tikrino ji kad bundas teisingai 
priguli prie jo ir gali inalszei 
indeti in banka arba misi u lįs
ti valdžoi kad jam iszmoketn 
tanioms.

9 O

gas-
Todcl pits

likos .surastas lavonas 12 
May Chilton 
darbininkus, 

dvi
dienas.

Matyt 
sa- 

ja ja su-

NUŽUDYTA MERGAITE SU 
ISZPJAUTU LIEŽUVIU.
Eddyville, Mo. — Su per

pjauta gerkle ir tapjaultu lie
žuviu,
metu mergaites 
užmies'tije per
Mergaite dingo isz namu

M e rga i t o i sze j o an t
krutamu j u paveikslu, 
mergaite naršei kovojo su 
vo užpuldyku kuris ; 
bjaurino, o kad jo neiszdiiot i\ 
iszpjove jai liežuvi, bet to no 

perpjaudamas jaibuvo gana 
gerkle.

Policijų suome koki, tai Kari 
Shouse kaipo nužiūrėta žadin
toju mergaites, nes lankei pas
kui jaja seko .kaip kiti vaikai 
apie tai pasako policijai.

)

PADOTKAI ANT VISOKIU 
DALYKU ATNESZ VAL-

DŽEI $1,000,000,000.
Washington, 1). C. — Kon

gresas nusvarste nauja Padot- 
kini Bilą ant visokiu dalyku 
isz kuriu surinks įkas metas po 
bilijoną doleriu. Sztai paduo
dame kiek ir nuo kokio dalyku 
valdžo, ketina surinkti padot- 
kus, czion patalpinamo tiktai' 
svarbiausius kaip:

Nuo teatriniu ineigu po cen
tą ant kožno deszimtuko 
milijonu doleriu,

40 
moteriszku

25,000 ANGLEKASIU ISZE- 
JO ANT STRAIKO OHAJUI 

IR WEST VIRGINIJOI.
Columbus, Ohio.’— Anglines 

kompanijos atsida'kc dalybauti 
susirinkimo anglekasiu užbaig
ti straika 12,000 augldkasiu 
Ohajui ir West Virginijoi, to
dėl United Aline Workers of 
America apszauko straika Pet- 
nycziojo ir 25,000 anglekasiu 
pamėtė 'savo darbus prieszinda 
miesi prieszais numuszima mo- 
keseziu.

Nekurio anglekasei jau ne
dirba nuo 1 Februariaus. Dar
bininkai yra labai incrzintais 
ir galima tikėtis kruvinu mai- 
szacziu.

NUŽUDĖ DRAUGA UŽ NU- 
KANDIMA JAM PIRSZTO. 
Forestville, Mass. — Supy- 

kės ant savo draugo, kad tasai 
nukando jam pirszta 
musztynes,.
žudė savo drauga Frana Plen
tą, už ka likos nubaustas ant 
penkiolika metu in vaistini ka
lėjimą. Kaltininkas .prisipažino 
prie žudinstos ir tokiu budu 
apsisaugojo nuo clcktrikines 
kėdės. Hugaiski ir(Pienta buvo 
geri draugai, bet laja diena isz- 
sigere už daug namines, susi
barė ir susiposze, na ir is? 'to 
kilo žudinsla.

laiko
Jonas H u gaišk i nu-

J

Hugais’ki pasako 'sude, kad 
po atkandimui pinszto pajuto 
baisu skausmą ir tas ji tuom 
laiku instume in toki paszeli- 
rna, kad nemanydamas ka da
ro nuduro peiliu savo drauga 
už ka vėliaus labai gailėjosi.

• •

Dabar nekentęs daugiau vargo.

ŽINUTES

SUSIŽIEDOJUS PORELE 
NUŽUDĖ SENA TEVJ

Luck, Lenk.— Kaime Czan 
kove atsibuvo bjauri žudinsti 
papildyta per 20 metu Dmitr 
Byzi/ka ir jojo mylema 18 m< 
tu Ninos Borysiuk’iute, kuri 
nužudo seiba tęva,

Borisidk uždraudė savo dul 
terei iszteketi už Dmitro, ki 
ris nieko nedirbo ir tikt: 
trankosi po jomarkus. Tevs 
kerszino dukterį, kad po smei 
nieko jai nepaliks jeigu joj 
nepames.

Tada Byzukas su Nina sut: 
re nužudyt tęva, kad po tai 
galėtu apimti tėvo gaspadory 
ta ir apsivesti. Žudinsta papi 
de nakties laike, kada tęvi 
miegojo, užduodami nelaimi] 
gam kelis kirežius per galva t- 
kirviu, budintojai likos užd; 
ryti kalėjimo lyg teismui.

1[ Long Branch, N. Y.,—Ar
ti czionais mariu vilnis iszmc- 
te ant kranto 1,500 baczku sil-

SAVŽUDINSTA ISZ NULII 
DIMO PASKUI MIRUSIA 

PACZIA.
Stryi, Lenk. — Kaimo St r; 

kancuosia gyventojai labai p 
sieme savžudinsta kuria papi 
de tenaitinki gaspadorius Iv 
nas Kosciovas isz nuliudin 
netekės paezios per josios m) 
t i, su kuria gp’eno dideliu 
sutikime. Pora paliko szcsz 
vaikus. Keliolika menesiu p 
sirgo pavojingai. A’yras noi 
damas gelbėti savo gyvenin 
drauge, pardavė kone visl< 
kad gelbėti jai gyvastį, bet 
si -stengimai daktaru nuėjo a 
niek. Po ilgai ligai motore 11 
tc. .

Nuo tojo laiko
buvo liūdnas Ivbno po mira 
savo paezios. Visomis dienon 
vaikszcziojo nuliūdęs, žiną d 
na iszgalandines gerai pel 
atsigulė in lova ir prio al< 
vaiku insineige peili in szir

Terp Kada vaikai pradėjo klykti, 
va s juos apmalszinejo, buk c

kiu. Badai silkes yra isz pas- 
kandvto kokio tai lavio. v

II Paris, M o.,—Oscar Rich
ards, sumanė nužudyt isz prie
žasties kad buvo kurezos. Szo- 
vo in galva, bet nemirtinai, cla 
pasveiko girdėjimas sugryžo, o 
dabar džiaugėsi.

11 Detroit, Mich., — .Visa 
szeimna Olivero Stewart, pru- 
žUVo iper trūkimą a lieji niaus 
peeziaus namie, nakties laike.

II Minneapolis, Alinu.—Sep 
tini banditai apvogė North
western National Banka, su
stato 24 ypatus prie vienos, pa- 
ieme alpic 15,0(X) doleriu ir isz- 
piszkejo •automo'bilems isz 
inie’sto . ' III Moskva, Ros>ije.,—Czion 
ais isz prežastios dideles sto
kos kiausziniu, parsidavinejo 
po 40 centu už viena, 
rusiszka gerove.

II Tamaqua, Pa., 
czionais ir Greenwootl, likos 
atidaryti nauji anglinei strip- bar susivienis su motina. A 
insai, kurios priguli, prie Le- riksmo vaiku subėgo kaimn 
high Navigation kompanijos.

Mieli., -

automo'bilems

*

I

Tai tau

gyvenini

bet nelnimingns jau mirė.
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SAULE

Kas Girdėt
Konia kožna diena skaitome 

laikraszcziuosia apie žudinstas 
papildytas per gengsterius. ‘ 
Nusistebi skaitytojai, kad kai
po žudintojai teip ir nužudin- 
ti yra daugiau Italai.

Ne teip senei panašzei būda
vo su Airiszeis, bet nuo kokio 
tai laiko toji žali veisle truputi 
upsimalszino.

Matyt, kad makaronai iszžu- 
de savo prieszus, tai dabar pra
dėjo žudintis terp savos.

Stebėtina labai, del ko musu 
vnldžo neapmalszina Italijo- 
niszku banditu ir prasižengė
liu sziam sklype, vietoje paso- 
dvt visus ant laivu ir iszsiunsti 
in Italije. Tenai su savo tautie- 
cziais duotu geresne rodą po
nas Mussolini kaip tai padare 
su Mafijos draugavo kurios už
dare in kalėjimus 
suszaude.

o ju vadus

Daug sziadien raszoma ir 
skaitoma sziuosia bedarbes lai
ke apie stoka pinigu Suv. Vals. 
ne tik bartkuosia bet ir pramo- 
nyąteje.

Prezidentas apgarsino atsl- 
szaukima i n gyventojus,
pinigu* 
“szie ~ 
szi nes m

kart 
taikytu paslepia po 

aneziakose ir ble- 
1 paleistu juos i n

begi, nes tasai yra priežastis 
sunkiu laiku ir bedarbiu.

FinancialTeip vadinama 
Corporation,” pradėjo darbuo
tis o valdžios bondai likos visi 
jau iszparduoti kuriuos dau
giausia supirko tureziai. Toji 
korporacije pradėjo paskoli
not pinigus visokioms pramo- 
nystems, geležinkeliams, bet 
tojo gerbūvio da nematyt o va r 
gingas darbininkas da vis ne- 
kantrei lauke ant darbo ir pa
gerinimo savo būvio.

Tnom laik

4 4

isz visu szaliu 
szauke ant tojo vargingo žmo
gelio kad “nelaikytu pinigu po 
“szienikais” tiktai paleistu pi
nigus in begi. Gal daugelis nc-

na namie skausmuose ir užmir- 
szo parneszti reikalingu gy
duolių. Munszaino da jam nc- 
iszsigaravo isz guoges, todėl 

I inpuoles in paszeluma, pradėjo 
| kapoti rakandus ir kas tik jam 
papuolė in rankas. Motere pa- 
szauke policije. Vyra uždaro

I

I ISZ LIETUVOS LAIMINGAS
JONELIS

NUSZOVE KEISTA ŽVĖRĮ.
Kaunasi.,—Sasnavos giritni- 

, nuszovo

j kalėjime, o kada visiszkai isz- • 
sipagiriojo teip užsisapnatino 
savo nedoru pasielgimu, kad 
pasikorę ant diržo kalėjimo 
kambarėlijp. Ant tosios žinios 
motore da pavojingiau apsirgo 
ir nežino ar pasveiks.

Taigi, isz priežasties 
szaines”

“inun- 
szeimyna neteko gero 

tėvo, kada buvo blaivus, o gal 
ir motinos, o vaikai likos ati
duotais i n rankas svetimu žmo
nių.

Motinos meile del savo 
kūdikio nenustoja ir po sinert 
kaip duoda mums suprasti se
kantis atsitikimas, kaip apra- 
szo apie tai Rymiszki laikrasz- 
czei:

Mažas vaikinukas, apie pen-

■*rteles, tai asz galiu, kaip tankei 
man patiks ir sviesta ir

tik ka pavogta isz kūtes seniū
no kiaule. Asz bijau, asz bijau 
nes ta paežiu jus varo tęs. 
iszsiunto žmones jeszkoti ir 
bus blogas dalykas jei jus

Imkite ir tvarkingai susideki- 
te.

Jonelis pasiėmė akmenis su 
linksma szirdimi ėjo tolyn. Jo 
akys isz džiaugsmo blizgėjo.

— Asz esu užgimęs laimes 
odoj, — suszuko jis, — viskas, 
ka tik asz noriu, sekasi kaip 
laimigam vaikui.

Kadangi jis nuo pat ryto 
buVo ant kojų, tai gana pailso. 
Taipg-gi ji vargino alkis, nes 
ten visa atsarga isz džiaugsmo 
nusipirkęs karve, buvo suval-

Jis galop vos tik be pas i-

Ii

t

■ sūri
• ■

valgyti. Užeis troszkulys, tai 
asz pasimclsziu karve ir ger
siu pieną. Szirdic, ko geidi dar 
daugiau?!

Jonelis atitarnavęs septy j Kada jis priėjo smukle, sū

(PASAGA )

I ninkijoj ’medžiotojai, 
dideli žveri, bet nežino kas jis 
yra. 
veisles szuo, 
Bet galutinai nutarė szi keista laikas jau praėjo, 
medžiokles lįaimiki siusti. 
Kaunan.

/

neriius metus pus ponn, sake stojo ir visiką ka tik turėjo su- 
Vieni sake, ka navatnos jam:

kiti kad vilkas.

litai mik i

tarnystes 
dabar

noriu gryžti pas

Pone mano

Jie

asz
savo

Užmokėk man už
. I

valgo; pietus ir vakariene, 
už paskutinius du skatiku mi
si pirko puse 
Po f o varėsi karve toliau,

O

stiklines alaus.
i n

11’ teisingai

—Nesenai

labai 
motina, 
t auna vi ma.

Poną atsako:
— Tu tikrai

Sza'kiu Aps., man atitarnavai, kaipo geras 
tarnas, todei alga duosiu—ir

i su 
kiaule paeziups. Pažeminimas 
bus, jei jus in tamsu urvą in- 
sodins. Joneliui pasidarė bau
gu.

— Ak, Dieve, — kalbėjo 
, — gelbek mane isz nelai

mes! Juk geriau žinot apylin- 
, O (tuo-

• «

r- -
sodžių, kame gyvena jo moti- ke, imkit mano kiaule,

J ’

k it savo žasi.
— Na, bandysiipe gi, — ges.

atsake jaunikaitis, — bet asz vilko ir kiekviena akimirksni
, 1

na.
I" . , ’111 ? 1 * ’ 1 . ’ ,;| .

Kuo areziau. buvo vidudie
nis, tuo troszkulys ėjo didin; 
Jonelis radosi tyrumoj, kur 
turėjo eiti kokia valanda. Czia 
pasidarė teip karszta, kad nuo 
troszkulio net liežuvis klijavu
si prie gomurio.

I ' ,kad turėjo sustoti pasilsėti. Be to 
iszgelbe- neapgailetinai spaudo ji 

Tada pradėjo

visgi likti kaltu nenoriu 
tave isz nelaimes ir 
jus.

ak
menys. Tadą pradėjo liūsti 

Jaunikaitis paėmė virye in Į mintis sakydamas: kaip butu 
rankas ir greit varosi kiaule, gerai, jei nereikėtų neszti. 

prislinko

LIETUVIO KOJOS NEBIJO 
JOKIO SZALCZIO.

Griszkabudis.,
Griszkabiidiecziai

stebėjosi vieno senyvo ūkinin
ko apavu. Važiavo jis su mal
ku vežimu 'basas kojas, tik in 
szalezio negali neatkreipti įpra- 
To'ks reginys prie 15 laipsniu 
medines klumpes inmoves. 
ei vi u dėmesio, 

esama 
J. leszmanto

Jis vėže malkas isz vai ir linksmai jojo ant links-į melžtuves, pastate savo uo li- 
Viliusziu miszko, apie 56 kil- muczio žirgo, 

tolio ir nei kiek nejauezia,
Niekad jis sai balsiai, kaip gražus daly- 

amžiuj kitaip neavejes, kas jojimas!

tai 
rikin., 
amžiaus.

om.,

klumpes
Pasirodo tai

Varpucziu Kaimo
78 meluf

davė jam szmota aukso, kuris 
buvo toks didelis, kaip Jone
lio galva.

ponelis iszsitrankės, isz ki- 
szenes nosinėlė, ji suvyniojo, 
užsidėjo ant peties ir nuėjo na
mo link. Kada jis taip ėjo, 
statydamas viena koja už ki
tos, pasirodė raitelis, kuris gy-

? I gerai

kiu metu amžiaus, pabėgo isz kad kojas szaltu.
Loresos, apie 

Paduos, 
liejo iszlaikyti

namu artimoje 
deszimts myliu nuo 
ba vargszas neg: 
nelabo pasielgimo (slavo moeze-
kos, kuri labai vargino sierate- 
li ir tankei sumuszdavo be jo
kios priežasties.

Nesurasdami vaiko niekur, 
tėvas ant galo pranesze apie 
dingima vaiko policijei. Neųž- 
ilgio vaikas Guaseppi likos su
rastas pas savo moeziute Pa- 
duoj. Moeziute pasakė policijei 
buk kėlės dienas priesz tai isz- 
giiVlo baladojima in duris, o 
kada atidarė, labai nusistebėjo, 
kada pamate stovinti 
savo maža anūkėli.

“Kas tave in czionais atve
dė ? — užklausė moeziute.

“Moteriszke 
ža's Guaseppi.

Kokia motere?
“Asz nežinau” 

kinkas, apsakydamas apie ne
dora pasielgimą moezekos ir 
todėl pabėgo isz namu ir neži
nojo i n kur eina. Kada trankė
si po ulyezes, kokia tai motere

dų rvse

i i

y !

— atsake ma

y y

— atsake vai-

supras, del ko teip valdze atsi- pi-Įsiartino prie jojo, paėmė uz
liepinejo i n žmonis, nes žmogus 
sziadien dairosi aplinkui ir ne

rankutes ir nieko nekalbėdama 
inlipo in karuka kuris ėjo in

mato pas save ne skatiko, žiu- pa(]ua> laikydama ji prie kruti 
ri ant savo gj^venimo ir pažys- nes per visa ta laika Kada at. 
tarnu ir ta pati pas juos mato: f važiavo in 
“ne turi pinigu po szienikai > J I

Padua, atvede ji 
prie moeziutes duriu, pabala-

Jeigu kas turėjo pinigu, tai doj0 in duri3) pabucziavo ji
banke arba keliolika szeru ar karsztaį įr dingo jam isz akiu. 

<
Ui?

< (

bond u kurios

Tas dalykas yra iszsi- |)et sZalin kelio. Geras Jonelis i Kaip koks turklys 
pasiliuosaves prie lauko szulinio norėdamas 

pailsėti ir szviežiu vandeniu 
atsigaivinti. Su akmenimis sės 
t i buvo nepatogu, todėl atsar
giai padėjo juos szale saves, 
ant szulinio kraszto. Po to at
sisėdo ir norėjo lenktis gerti 
bet pastebėjo jis, kad vanduo 
truputi giliai ir pasiekti nega
li, todėl sumetė abu akmeniu. 
Jonelis, kada pamate akmenis 
skęstant gilumon, isz džiaugs
mo paszoko, puolė ant keliu ir 
su aszaromis 
Dievui, 
gzia malone ir tokiu geru bū
du, be jokio iszmetinejimo, nuo 
sunkiu akmenų paliuosaves 
kurie, jam dar vienatini 
patogumą buvo sudarę.

. Tokio laimingo, kaip 
asz, — szauke jis, — nėra jo
kio žmogaus pasauly.

Ramia szirdimi, laisvas nuo 
visu sunkiu nasztu, dabar szo- 
kinedamas ėjo toliau iki paro
jo namo, pas savo motina visai 
tuszczias.

Iszmintingi Žodeliai

gelbėjimui, — galvojo jis, — cj0
v

dabar inelsziu karve ir pienu 
gaivi nsiuos.

Pririszes karve prie vieno
sauso medžio neturėdamasmedžio

no kepure ir pradėjo

i

melžti, 
— Ak, kalbėjo Jonelis vi- bet ka jis nedaro pieno negra

žus, tai galoip gyvulys pritru
kęs kantrumo taip smaukei sp,y 
re jam i n galva, kad net par
virto ant žemes ir tūla laika 
negalėjo suprasti kur jis esąs.

kurie isz-

linksmas, 
nuo rupesnio, su žąsimi pažas
ty, namo.

— Kaip asz gerai apgalvo
jau, — kalbėjo pate vienas,— 
asz turiu dar ir pelno isz mai
no: pirmiausia gera kepsni, po 
to daugybe tauku,
varves, to užteks bent ketvir
tadaliui metu. Galop gražiu, 
baltu plunksnų, kurias su- 
kimsztu in savo priegalvi ir 
po to tikrai nesuptas miego
siu. Koks džiaugsmas bus ma
no motinai!

i -

ša v o amžiuj Kitaip neavejes, kas jojimas!
kaip tik taip, o kojiniu isz tolo ant kėdės: kojų neužsigaum 

tampo batus ir lekia taip 
smarkiai, 
kaip.

Raitelis, kuris tai iszgirdo 
suszuko:

— Ei, Joneli, kode! tu pes- 
czias keliauji?

— Asz tur but taip priva- 
, . h i ' 'i| 11 w f ,i ,t >4 i < i iįj, 'i H

lau, atsake jis, asz turiu auksa 
j p am o parneszti. Tai tikrai 

bet jis neleidžia man 
, dar gi

Jis sėdi kaip 
i nnnžsiffannf,,a

Saiko kad irnepakenezias.
25 laipsniu szaltis jo kojų in- 
inveiksias.

400 NAUJAMIESCZIO GY
VENTOJU IN KALĖJIMĄ.
Kaunas., — Lietuvoje Ap- 

skriezio teismas nuteisė visus- 
suaugusius 
ven tojus i n kallejima.

J

kad jis nesupranta

)

Naujamiesczio gy-
Kadan- > auksas, 

gi kalėjimas yra permažas ir'gaivos tiesiai laikyti 
suaugusiu gyventoju virs 400, gerokai spaudžia peti. 
tai nuteistieji sėdi kalėjimo 
apsimainydami nuo dvieju iki teįis, mos galime pasikeisti; 
keturi u sanvaieziu.

Gyventojai buvo nuteisti už savo auksa. 
vogimą szaku ir kirtima me
džiu kuriu isz gretimo valsty-' nelis, bet juk jus tada turėsite 
bes miszko. 
miesezio 
persekiojo ir 
myben už prasižengimą, bet į ant žirgo ir padavęs tvirtai 
Naujamiesctiecziai per gen- turekles in rankas, sake: 
t kaules taip darė, nekreipė do
mes in draudimus. Teismas 
nusitęsė ilga laika, ir iki jis pa-' 
dare galutina nuosprendi, visi 
suaugo buvo karta ar bent da 
inkalinti.

Tai

Žinai tu ka, kalbėjo rai

asz tau duosiu žirgą, o tu man

Su mielu noru, sake Jo-

Valdžia Nauja- eiti pešti, 
gyventojus nulplat 

trauke atsako;
prasižengimą, bet ' ant žirgo ir 

per

Raitelis nuszokes nuo žirgo 
paėmė auksa, užsodino Joneli 

padavęs

Tuo keliu ėjo viekas skerdi-
kas kurs v 
na k i n

szaukt
raji J<

Jonei.

vžesi jau-
s,

dyk <
*

akvso dek •f
kad jam dar parode 4

jis parėjo paskutini
l rado stovinti
ji su savo tekelu. Jo ra

tas sukosi 
prita re:

— Asz tekinu žirkles ir 
greitai suku, o apsiausta savo 
po veju kabinu.

Joneliu, pristojo ir žiurėjo; 
galop pratarė in ji:

— Matyt gerai sekasi tas 
kad jus leip linksmi

O O „P^txo tekir..|

c dsipasakojo
buvo atsiliko. Skerdikas
ditve jam buteli ir sake:

— Gerk gurkszneli ir atsi
gausi. Karve pieno neduos nes 
tai yra senas ir bergždžias gy- 

kurs daugiausia tinka

kas
pa-

žirkliu

o jis d ai nuodam^ 

tekinu žirkles

ne-

vu lys, 
važinėjimui arba musziui.

— Oi, oi, — szauke Jonelis 
ir rovė plaukus nuo galvoms, — 
kas galėjo tai suprasti! 
butu visiszkai gerai, ; 
toki gyvuli galeeziau 
parsivesti,
tu! Isz karves tiek nepadarysi- 
mėsos, ji nėra užtenkamai rie-

0, kad turecziau jauna 
kiaule! Jos mėsos kitoks sko
nis, o dar kiek deszru!

— Girdi, Joneli — kalbėjo 
skerdikas, 
asz apmainysiu 
karves kiaule.

— Dievas užmokės tau už
tavo draugiszkuma, — kalbė
jo Jonelis ir atidavė jam kar
ve, 
kiaule, paėmė virve prie ku
rios ji buvo pririszta, ir varo
si. { 1 ' 'I *' •"Taip Jonelis varėsi ir galvo
jo, kad jam viskas eina sulyg 
jo noru. Bet apėmė ji nerimas
tis, nes norėjo dar geriau pa
darytį. Ji pasivijo jaunikaitis, 
kurs neszesi gražia, balta žasi. 
Jie klausosi viens kito kiok 
valandų ir po to Jonelis iszsi- 
pasakojo savo džiaugsmu ir

S -1 0

kaip jis visada naudingai su
mainąs. Jaunikaitis, sake, kad 
žasi neszas kri'ksztynorais,

— Na, pakilnok, — tese 
jis toliau pagriebdamas žasi kola duosiu asz, kurs truputi

Tai 
jei asz 

namo 
tai kiek mėsos bu-

darbas*
esate!

— Taip, t

tekiu o jas, —

>

- atsake žirkliu 
tas amatas turi 

auksine dirva. Tikras tekinto- 
kurs tankiai 

bet
Bet kur jus

į Nusiunskie iszmintingam 
žmogui bloga dovanele, tai jis 
džiaugsis isz jos, bet nusiunski 
kvailiui dideliu dovana tai jis 
da daugiau panorės nuo tavęs.

t Daug daugiau butu sma
giau gyventi ant svieto^ 
mes kas vakaras f
savo poterius dadetumem: “O 
Dieve padarykie mane gadnu 
prieteliszkumo ir duokie man 
gerus prietelius.”
Statement of the Ownership, Manage

ment, Circulation, etc. required by 
the Act of Congress of 

Anirust 24, 1012.
Of the “Saule” published somi-weckly 
at Mahanoy City Pa. for April 1st 
1932.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowekl 
who, having been duly sworn accord
ing to law. deposes and says that he la 
the Business Manager of the ’’Saule" 
(The Sun) and that the following is, 
to the tbest of bis knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912. embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wltj

1. That the names and addressee of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkqwski-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Boczkowekl,
813 W. Mahanoy St

Mahhnoy City. Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowekl,

— Kada tu 
j smaukei lėkti, 
liežuviu teszkinti ir suszu'kti: 
op, op.

Jonelis, kai užsėdo ant žirgo 
buvo labai linksmas ir taip ne
silaikydamas, laisvai nujojo. 
Už valandėlės užsinorėjo joti 
smagiau ir pradėjo teszkenti 
liežuviu ir op, op szaukti. Žir
gas pasileido ^markaus risz- 
czio ir pirm, negu Jonelis apsi
žiūrėjo jau jis gulėjo rave, sza- 
lę vieszkelio. Žirgas butu pa
bėgės, jei ne butu suturėjęs 
ūkininkas, kurs tuo paežiu’ ke
liu ėjo ir varėsi karve. Jonelis 
pasiraivė ir vėl atsistojo. Jis *■ / ’ll : »•
bet-gi buvo supykęs ir sake 
ūkininkui:

norėsi labai 
tai privalai su

laisvai nujojo.

bi.

— su mielu noru 
tau vieton

jas yra žmogus, 
isz kiszenes ima pinigus, 
visuomet randa.
pirkote tokia gražia žasi ?

— Asz jos nepirkau, 
ant kiaules iszsimainiau, 
atsake Jonelis.

— O kiaule isz kur gavai?
— Ja gavau už karve.
— O karve isz kur?
— Ja gavau vieton arklio.
— O arkli kaip gavai?
— Už ji asz daviau aukso 

toki szmota kaip mano galva.
— O isz kur auksas ?
— Tai, tas buvo mano al

ga už septyneriu metu tarna- 
vima.
, — Jus galite kiekvienu lai
ku pasigel'beti, — sake tekin
tojas. — galite jus ta dabar 
pasiekti, kad pinigus girdė
tum© t szok i nejant kiszeneje 
jei susiprasite, tapsite laimin
gi- .

bet
jaigu 

užbaigdami

LIETVOJ 120 METU 
AMŽIAUS VERPĖJA.

Varniai, Telsziu Aps.,—Ku- 
jeiniu Kaime, gyvena geriau
sia szioj apylinkėj verpėja p. 
Krasauskiene. Ji yra ne tik 
geriausia venpeja, bet ir sen- 
iausia gyventoja, nes turi 120 
metu. Tai gana stipri ir svei
ka senute, tik akla. Priesz 10 

Gyvena var
gingai ir pragyvenimą pobiosi 
verpimu.

o pasileido isz vežimuko
the Act of Con^reas of

tai“suszalo, 
yra bankas negali ju a p verst 
ant pinigu be no turi pinigu o 
niekur tuos bondus negali In- 
kiszt. No turi žmogus pinigu 
ba juju neturėjo priesz tai,
kas turėjo tai iixdejo in bankas, 
o bankai užsidarė arba su- 
bankrutino. Kaip ežia žmogus 
gali paleisti pinigą in begi jei
gu juju neturi.

y 

o
— rodyda-

Argi tu jos nematei priesz 
“ — užklauso moeziute.
Niekados, bet jiji iszrode 

kaip tas paveikslas, ka tonais 
kabo ant sienos,”
mas su pirsztu ant paveikslo 
savo mirusios motinos, nes vai
ko motina mirė kada turėjo 
keliolika menesiu ir niekados 
josios nepažinojo.

Argi nebuvo tai .dvaso miru
sios motinos, kuri rūpinosi sa
vo kūdikėliu net po smert. Kas 
tam gali užginezyt?

Iszmintingi Žodžei
cinimo

Baisios yra pasekmes szia- 
dienines prakeiktos prohibici- 
jos, kurios tankei atsitinka 
terp ateiviu. Sztai kas nesenei 
atsitiko Detroite, Michigan©:

Tula motore apsirgo užsi'tru- 
suvalgitfs neszviežia

kiauliena. Vyras nuėjo in ap
tinka parneszti serganeziai gy
duolių. Einant in aptieka užėjo 
pas drauga, idant apsakyt apie 
savo nelaime. Iszgeres ant ni- 
pesezio “viena” po tam antra 
ir treczia, vyras visai užmirszo 
apie gyduole ir serganezia mo
tore; pasigėrė ir užmigo pas 
drauga. Pabudęs isz ryto, nuė
jo namo, motere pradėjo vyrui 
įszmetinotį kad ja ja paliko vie

Kožnas privalo nuszluo- 
ti priesz savo duris szaszlavos.

Tas, kuris geidžo ejti in 
dangų, niekados in ji nesigaus 
jeigu geidže ejti be pagialbos 
kito.

Pinigu ne rinksi nuo že
mes, tiktai per darbu juos su
rinksi.

Krikszczionybe yra mal- 
/v , < * '* '

szus tikėjimas o kardai ir ka
rabinai no yra reikalingi del 
gero krikszczionio.

❖

f/iU

metu apakusi.

SZIAULIECZIAI DUONOS 
VALGO PO SVARĄ, O 
MĖSOS TIK GRAMAIS.
Sziauliad. — Vietoj surinkto

mis sUtistilkos žiniomis Szau- 
liuose per metus suvartojama 
apie tris milijonus kilogramu 
juodos ir baltos duonos, tai isz- 
eina maždaug po 400 gramu 
rusiszka švara, kiekvienam 
gyventojui kasdien. Tuo tar
pu mėsos per visus metus 
krautuves iszparduodama tik 
20 tukslancziu kiliogramu. Jei 
szi kieki padalinti tarp visu 
gyventoju (apie 23,000), po ly
giai, tai kiekvienai burnai isz- 
eitu mėsos (po tiek, jog nebūtu 
kas no palaižyti.
noti tacziau, kad daugelis duo-

— Tai yra blogas juokas 
tas jojimas; ypatingai, jei ant 
tokios kumclpajaikes pasitai
ko,, kaip szi, kaip spardosi ir 
numeta, kad net kakla gali nu
laužti. Asz jau nei dabay, nei
ateity — niekuomet nobejosiu. 
Man patinka jusu karve,\ ku
ri ramiai užpakaly eina, o kas 
svarbiausia, kad pienas, svies
tas ir suris užtikrinta kasdie- 

O, kad asz tokia karvute
turecziau!

— Na„ — tarė ūkininkas, 
— kadangi jums atsitiko dide
lis priepuolis, tai asz sutinku* * ' • ».

na.

Reikia ži-

na kepasi namie, taipgi gami
nasi ir mėsos.

karve iszmainyti ant žirgo.
<• V V | 4 . ‘

Jonelis sutiko su didžiausiu 
džiaugsmu. O ūkininkas užsė
do ant žirgo ir greit nujojo. Jo
nelis varėsi ramiai karve ir 
iszgalvojo linksmu dalyku:

— Turiu tik viena szmotu- 
ka duonos, kurios man neuž-

valandų ir po to Jonei

S . •kaip jis visada naudingai
" f ' f. ’ *• / * ■ Ą * ** J ii 1, I 1'

f

už sparnu o
t •' •

— Tai kaip turiu pradėti?
— klausė Jonelis.

—• Jus turite būti tekinto
ju, kaip ir asz; tam reikalinga 
daugiau niekas, kaip tekėlas, 
kita jau pats surasi.. Viena tc-

kaip sunki ji yra apdaužytas bet už tat <jau-
yra, ’liet užtat asztuonias san- giau nieko, kaip tik žasi duo

sit. Ar jus to norite!
— Kaip galite dar klausti, 

— atsake Jonelis, — asz bu- 
siu laimingiausias žmogus pa
sauly; turėsiu tiek daug pini
gu kiszenej — ka man daugiau 

, O)i^eįkia? — padavė jam žasi 
pasiėmę tekela.

, — Dabar, kalbėjo tekinto
jus ir paliete nuo žemes pap- 
rą^ta. sunku lauko akmeni, 

su tavo kiaule ga- kurs, sząle jo gulėjo, — priede-

vaitos poneta. Kas jos kepsni 
valgys turės nuo abieju szonu 
taukus nuszluostyti.

— Taip, — kalbėjo Jonelis 
sverdamas ranka žasi, — taip 
ji yra svari bet mano kiaule ir
gi nesuskurdusi.

Tuo tarpu jaunikaitis dairė
si aplinkui in visas szalis ir 
abejingai papurto galva.

— Klausyk, — po to jis 
pradėjo, -
H atsitikti no visai gerai. So- du jums dar alcmeni, ant kurio

• * *' ’
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Jikra Istorija
Miestelyj žmonių pilno. . 

Varpai ore graudžia, netrukus 
bus suma tasai miestas mieste
tas, nelyginant ir už kita kai- 
menkesnis. Tiek tik kad jame 
randasi parapijine bažnyczia. 
Po tam keli žydu bromai, na, 
ir raudonsiuliai keli valkiojasi, 
bet tie žmonių neprieteliai re
tai pasirodo kaimuose.

Inejome bažnycziom 
žmogus atsiminei ir Poną Die
va ir nosmertelna duszia. Var
gonai grajina taip rodos sal
džiai: paskui kunigas insilipo 
sakvklon ir sako. %

Nesupratau visko prideran- 
cziai tiktai žinau kad ka tai 
kalbėjo apie Dievo sudirs ir ne- 
binertelna gyvenimą kad žmo
nos netik viena kuna turi, bet 
taip-gi ir duszia. — O rūpina
tės pasakoja vientik apie lyg 
laikini kuna idant jis ilsėtus ir 
valgytu. —- Atėjo man tada in 
galva griesznos mislys; gerai 
tai kunigui klebonauti ir pasa
koti. .. bet...

Bet tuojaus apsimislijau ir 
gal no tiek paisydamas tos 
mislies grieko kaip to kad man 
kunigo žodžiai tuoj pasirodo 
teisingas!

Ba kaip-gi tuo paežiu laiku 
pasajutau nei alkanas nei su
vargęs bet tik kas toks man 
szirdin vere.

Gnl tai Domininko toks asz- 
trus pasakojimas man szirdln 
insmeigo ? Baisiai taip skauda, 
bet ka? Negaliu žinoti tai ne 
ka kta skauda, kaip tik duszia 
Supratau kad viena kuna mai
tinti neužtenka dar.

Ir prisiminė man dabar tie 
dyvai szukaujenti naktimis: —

žmonių

Czia

*

reti

Ar tai tie skuduriai yra!

man vienok einasi: pasakykite 
tik, ar toji pirkia mano, ar tai, 
nemano ?!

Ženiargis isz to piktumo pra
dėjo juokties.

— O tu pats keno!! Klau
sia, ar ne caro! Ka!

Sakau jums, ant tu žodžiui 
mano szirdyj užgimė piktumas.

Pasižiurėjau in žemsargi ir 
sakau, tarytum, in szvogcri:

— Asz priguliu Dievui, o 
potam sau paežiam.

Kaip tik pasakiau tuos žo
džius, o tasai tuojaus ant ma
nos su kumsztim. Dievo Bo
nas!, neiszlaikau, atsakiau jam 
tuojaus in sprandu kelis 
sykius.

Na ir po tam jau pasidarė ti
kru sūdo diena, ant pabaigos 
pasakė, kad mane tuojau ati
duos sudan ir izsejo.
Na bii.s pro va, o po tam bus ir 

beda. Kokia T, nežinau, tiktai 
žinau kaįd tas dykai nepereis.

Sedime taip sau toj trobelėj 
ant kiemo sutemo.
szios man sunku, ba tai žmogus 
būdamas sau ramus pats susl- 
jieszkojai nelaimes. Už sienos 
kamaraitei, silpnas vaikelis ty
kiai verkia, persigando naba
gėlis riksmo ir dabar kaip tik 
dūsuoja.

— Klausyk, atsiliepiu 
szvogcri, ir tas reiszkia, kad 
mes gaspadoriai!

— Dievas ton žino-atsako.
Atsiminiau ta Domininko 

juoką, rodosi, kad jis man szir- 
di sudraskys.

— Ka mes padarėme?, sa
kau -dar. Ha!, o gal jam ir ne
reikėjo taip daug prieszinties 7

Ir vėl atsimenu sau, ka Do
mininkas kalbėjo: Iszcisi isz 
už tvoros, tai ir prapuolė tavo 
paspadoriszkas vardas!

Sakau tada pusbalsiai: 
kur-gi mos turime ir gyventi 
jei jau net namuose turime 
vergija!

Ir pradėjau pasakoti, kaip 
tai Domininkas aiszkino apie 
tuos žmones ir krasztus. Szvo- 
goris klauso, mano žodžius pat
virtina ir kalbamo sau, kad jei 
tropitusi susitikt žmogų isz to- 
kraszto, to juk mums butu gc-

Del ko! Na-gi 
kad ir mes esame mužikai tvir- 
ti ir sveiki, o vienok visaip pci- 
sekiojami ir neapkeneziami.

Bile koks svetimas žmogus, 
o mums valdo, taip kaip vėjas 
lapus szlavineja.

O szvogeris greitai atsilie
pia:

priesz mano gulinezios, netik
mano akys žiuri, bet ir duszia. koks tai, Dievas!, no apie tai

Vedžioja tada po jaja akim 
ir tarytum mylanjuos;

Ino mano? ot rodosi, 
gana!

Atsisuku
arti stovi Domininkas.
kas man liežiuvi iszriszo ir asz 
sakau:

—i Man rodosi kūmai, km 
asz czionai gaspadorius.

O jis kaip nepradės juokties 
tokiu kareziu juoku o Jėzau, 
kad ko szirdis mano nesusvilo 
nub kokio tai karszczio: pasi
traukiau sau szalin.

Pirkioje pas 
liūdnumas.

Apalpo jiems vaikas o laid 
tik ta viena turėjo ba kelis pir
miau Dievas del savo garbes 
pasivadino abudu baisiausiai 
sielvartavo.

Trumpai tenai pabuvus no
rėjau rengtios namo ‘kad tuo 
tarpu girdžiu kad kas toksai 
eina.

Dmys greitai atsidaro inejo 
vyresnis žemsargis.

— O delko jus klausia vė
liavos neiszkabinote! ka!

Szvogeris pasižiurėjo ir sa
ko:

mano
mano Ir

> o czia už kertei
Kaž-

seserį didelis

j n

Ant dū

O
m

— Kokia vėliava!
Žemsargi tie žodžiai kaip 

karsztu vandeniu apliejo.
kad dar jis prie szventes buvo
girtas, tai kaip nepradės rė
kauti ;

— O tu sziokis, sunau ar 
tai tu nežinojai, kad sziiudie 
yra caro szvente?!

Atsiminiau, kad tas tiesa 
Juk ant visu trobelių spalvuo
ti skuduriai iszkabineti. Seniau 
taip nebūdavo, tik sziais lai
kais tas viskas iszmislyta. Na, 
nedidelis tai daiktas, ale man

kad tas

Žmogau kame pametei1 savo tuojaus pasidaro liūdna ba kas-
dirszia.’ — O Jėzau! vėl tary
tum isz manės tasai balsas isz- 
eina.

Tada pradėjau 'karsztai mels 
, ties, idant man Dievas miela- 

’ '^zirdingas leistu atjausti kad
toji duszia manyj dar nepražu
vus.

Ir dūmojau apie ja, nes kū
nui žinojau ko reikia o duszei? 
Tai suprantamai dalykas, kad 
atsi(duks>eti prie Dievo, bet ko 
daugiau! Mylėti Agota ir vai
kelius? Juk ir žvėris prie pa
taites pripranta, o savo mažy- 
czius myli.
\ Jei duszia yra nesmertelna, 
tai ir mylėjimas isz jos turi 
paeiti didelis, didesnis nei ma
no margas lauko su pirkele!

Po dievmaldyatei atsistojau 
sau už bažnyczios muro. Norė
jau užeiti pas seserį kuri mies- 
telyje gyveno bet su tuo apsi
lankymu nesiskubinau. Po sto
gu tai vis rodosi aukszta o czia 
taip man kai ant krutinės sun
ku pasidarė!

Stoviu, dairausi sau; priesz 
mane plati lyguma sniegu ap
klota ir kaip žiurosi duos Die
vas javai neiszals. Ir urnai man 
kas tokio nepaprasto prasima- 
te: buk tai ant mano poros 
margu turi but užderejimaj o 
czia aplinkui viena beda. O, 
Jėzau! net pats nusistebėjau, 
taip man szirdi suspaudė.

O delko man tas apeina? 
Kibą todėl, kad czionai viskas 
aplinkui taip ’kaip mano, vis
kas panaszu! Juk žmogui kui 
kitur ir gyventi nesinorėtu uen

gi mums isz to, jei kur ten caro 
dvare kas linksminaten ? Ca
ras, žmogus svetimo tikėjimo 
ir viskas pas ji yra svetima, 
kaszin koki ten pas ji džiaugs
mai ? o mums griekas džiaugtis 

Kad dar nors pasiklaustu? 
Ale kur tau tokisai klausines? 
Nieko! Tiktai liepia ir viskas!

Ir tuojaus man pasidarė kar
tu: ba paveikslan galvijui kas 
teisybe, liepe dirbti ir jis dirbs, 
bet prie džiaugsmo neprivers, 
jei jam nesinori džiaugties. 
Jėzus! Marija! Gal mes esa
me arszesni už galvijus, ar kas 

Sakau jums: sukarto
mano szirdis nuo to. O szvoge- 
ris turbut apie ta pati pagalvo
jo, 
sako:

czia ?

ba greitai galva pakele ir

asz szvogcri ui

Ot isz-

— Pas mane trobelei smer- 
tis, o jus klausinejate apie ten 
kokius skudurius!

2emsargis net pajuodavo.
— Asz tau duosiu, skudu- 

riai! suszuko. Buntauczikas! 
sukinsin! Naczalstva prisako 
taip!

Tr u’ktelejau 
už skverno.

— Perstok, sakau.
noszk koki raudona skaruli Ir 
pakabink ant stogo!

Ale sžvogeris, apimtas liūd
numo, kaip tai užsikirto, ar kas 
ba vis dar savo kartoja!

— Pirkia mano, o pas mano 
pirkioj smertis!

Ir pradėjo abudu, su žemsar- 
giu, barties, raveties.
praszau ir aiszkinu, kad tasai 
dalykas nevertas tokio riksmo! 

kaipgi atprasti nuo to kas nuo Asz žmogus atsargus ir persi-1

Dykai

kūdikystes matosi! Ot, tam v*s gundau bėdos. Ant galo vienok
kas linksminasi! Ir tuojau* asz nutilau ir klausau, 
manyje kas toksai susileido: 
juk teisingai ant tos

Szvogcri s visas paraudonavo 
žemes ir sakia:i

Tai
y

da prieszitis

— Nėra dyvu, kad pas tuos 
žmones kitaip, juk jie laisvi, o 
mes kas!, car bernai!

O saldžiausias Jėzau!, tasai 
žodis kaip szuva mane inkando 
Atsiminiau locnus savo vakar- 
ykszczius griesznųs žodžius:

— Kas man apie tai, kas te
nai aukszta'i valdo ir sudija, ar 
koks lietuviukas kunigaiksztls 
ar caras!

Akys prisipildė karcziomis
« J

aszaromiš, o isz tu aszaru už
gimė stagus užsikirtimas. At
sistoju nuo suolo ir sakitu, tar
si sudedamas szliuba: Netar
nausiu jokiam ten carui, nes 
asz esu Kristaus tarnas, o po7 

Taip mantam tik savas.
Dieve padek!

(GALAS)

H

Pailsusiems Musktilaip?
Niekns nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIH-EXPELLER
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Tai jau dabar po Velykų, 
Volei bus visokiu nieku, 

Velei girtuokliaus, 
Velei klykaus.

O gal Dievulis susimylės, 
Kad girtavimu pames.

Ba tas Lietuvius vargina, 
I * f

visokes nelaimes klampiu
MV' 1. 4-^ rinito

?s,

a.
nėk to, ’kaip protą gaus,

Tai pasiliaus, 
gala gaus.

♦ ♦ ♦
Kasžin ar tai gražu, 

Kaip vyras su moteria nueina

Ir kaip keli
*

in spiky ze ir gere ai u
Nueja pasilaka,

Po tam diedas boba plaka 
Ar stiklais in viens kita leido

Niekas nesustapdo, 
frai.la vvras už kudlu laukan 1 *

iszvelka,
Duoda in 'kaili ir namo par

velka.
Po kožnai Nedeliai teip jiedu 

daro,
Gere spikyzeje prie baro,

J

»

‘i

Kožna karta susimusza
Iv su.sipesza.
* * *

Szodicn ant svieto užėjo djdele 
atmaina,

Ant tokios atmainos jau ganą.
Visi kelęsi in puikybe.

In didelia kvailybe 
Ir juom toliau, 
Tuom niekiau.

Uliavokim, juk’ bedarbe, bet 
pinigėliu da yra, 

Blogu laiku ne visur yra, 
Sziadien viskas didinasi

Dirbimas munszaiues plati

j

PIKTADARIS
Priesz tardymo sudžia stovi 

žemas, liesas mužikas raibuo
se marszkiniuosia ir sulopyto
se kelinėse. Veidas apželes, 
snapuotas, 
tomos isz po blakstienų iszro- 
do baimingai, bet podraug ir 
asztriai. Galva apsidengus su
sivėlusiais plaukais, 
kad szukuotais.

Mužikas yra basas.
— Denis Grigorjev — p ra- *

deda sudžia. — Prisiartink ar-
1,1 * t 1 * T j % *■

ant mano

Veidas 
akys, kaip tik ma

nežinia

I

naši, 
Tiktai garbe Dievui mažinasi.
Keletą metu atgal, kada in 

bažnyczia ėjo,
Kožnas po pažaste knyga tu

rėjo, 
Dievulio prasze, karsztai 

meldėsi,
Ir bažnyežioje kitaip elgesį. 

Sziadien brangus Dieve,
*' i". ji - |. į1 .į* . i 11 1 '' ’’r ii*1 R 'įe if* ’h I 'ii . '4,.. 1 Ih , ■ir k* L k " i i * i

Kožnas mažyte knygele griebė
Kad net runkosia nematyt, 

O ir ne nori Skaityt, 
Da už keliu meteliu, 

Ne reikės jokiu knygeliu, 
Ba kam skaityt, 

Vol u k in szalis pasidairyt, 
Kii|da kunigai liepia bažnyczio- 

sia giedoti,
Tai vaikine ne nori no viena* 

iszaižioti, 
() turi gerkles geras,

Lietuvis kožnas,
Ba didžiausia stiklą apžioja, 
Kaip giardiimas iszsižioja- 

() velei, argi tiems ponams Lie- 
tuviszkai giedoti!

Ar-gi tai gražu iszsižioti’!
D irs teleki to in Vdkiecziu baž

nyczia, 
gieda vokiszikai ajbecze,

O yra szviosesni, 
Ir doresni.

Garbo Dievui susimažins, 
Ir kuom Lietuvei yra, patys

Sziadien brangus Dieve
d' l • ■ 1. • i II '* ■ *"■ Ir į1 a ’fi ** ‘b f 1 . 4 “li-i'.pj k1

Visi

I

1

nežinos, 
Tas no žūva kas su Dievu gy

vena, , .Ąt ,
O Dievas baudžo mus vaikus, 

Už tėvu griekus!
* * *

Sziadien saliunikai turi gana 
vargo, 

Jeigu katrie gere ant bargo, 
Kaip dabar prohibicije užstojo 

Vargas del biznierio tojo.
Negana to, da nuo saliuniko 

paskolina pinigu, 
Kad atiduot skola del kitu, į r"l 

Tokiu szpięliu nereikc klausyti 
Ant bargo neduoti ir no .Sko

linti,
Ba jeigu girtuoklis ingriebe, 
Tai jau 'kvaraba pagriebę

Na ir kas! Juk ne del to kaltelis žinojo, 
kad juo bovyties!

— Bet sunkineliui 
paimti bile kdkia vini ar szvi- 
no...

galėjai

tia lieka pa

ji

— Szvinas ant kelio nepa
mes tap reikia pirkti o 
tam dalykui netinka. Geresni 
už sukaustvma sunku atrasti 
ba jis yra palkaktinai sunkus ’.r 
kyie jame randasi.

— Sztai, kokiu paiku daro
si. Tarytum vakar tik gimė, ar 
isz dangaus iszkrito. Ar nesu- 

| pranti kvailyj, prie ko prįve-

vinis

s

da toksai ant geležinkelio dar
bas. Ji sargas butu nepaserge- 
,jas tai butu trūkis susidaužės, 
žmonis užmuszcs! Tu pats tuos 
žmones butum užmuszcs!

— Apsaugok Dieve dau 
galingas pone! Kam užmuszi-

Ar tai mes žmogžudžiai,

O

neti.
ar pagonys. Dievui dėkui dva
rininkas geras, tiek metu pra
gyvenome ir apie tai niekados 
nei mislies galvoja nebuvo. Su
similk ir gelbėk Dangaus Ka- 

Ka czia dabar ponaisr a lien e! 
kaliai ?

— O kip tu misliji, nuo ko 
atsitinka trukiu susidaužy- 
mas? Atsuk du-tris sukausty- 
inus ot ir bus susimuszimas!

Denis ne užsitikedamas žiu
ri in sudžia ir juokiasi.

— Jau per tiek metu visas 
kaimas atsukineja tuos su- 
kaustymus. ir iki tol Dievas 
saugojo o dabar susimuszimas 
žmones išzdauže. Jei asz visa 
szoni pairneziau arba delciskim 
skersai toki kelia pagali pagal 
dycziau, na tada gali but trū
kis nuszoktu bet dabar tfu! su 
kaustymas! v

— Bet suprask su tais su
ka ustymais pridru.tinta szenis 
prie slenkszczio!
— Mes tai žinome. Mes juk 

ne visas atsukame... paliekame 
M j «i * * * '♦* J1 4 • f *

trukiu

tuos

kad to visko 
pasekme turi but nelaime... 
supranti! žinojo! O tu nežalo
jai nežinoti, prie ko to prive
da toksąi darbas....
smerktas katorgom

Tu r but jus, pone, ge
riau žinote apie tai.... Mes žmo- 
nep tamsus, tai argi galime su
prasti f

— Tas neteisybe! Supranti 
viską, tik taip nuduodi!

— Kam czia man meluoti! 
Paklauskite, pone, viso kaimo, 
jai man nenorite tikėti... Be 
to geležkelio negalima žūva 
gaudyti. t

— O gal dar apie kitką pa
pasakosi ! — juokomis pridūrė 
tardytojas sudžia.

Tai apie ka daugiau tu
riu pasakoti!

— Na, tylėk!
Niekas nieko nekalba, Denis 

sau ramiai nuo kojos ant ko
jos mindži ūkauja, 
stalo, apkloto žalia gelumbe ir 
mirkezioja akim, tarytum, jis 
žiūrėtu ne ant gelumbes, bet 
ant —saules.

Sudžia greitai raszo.
— Ar man eiti! — paklau

sia po tam Denis.
— Ne!

sargyba ir nugabenti in kalėji
mą.

Denis perstoją mirkeziojas 
ir pakeles savo tankius auta- 

" f *H**#* ' • I

žiuri ant
* F v I

Turi tave paimti

mas buvo reikalingas?
— S u kaus tymas! Mes isz 

sukaustymu darome sunkimi- 
. uolius.

— Kas tai toki mes!
— Mes, žmones... Klimovsr 

kos mužikai.
— Paklausyk, broli nenu- 

davinek priesz mane paiku, o 
kalbėk apie tai ko klausiu. Nie 

negelbesj iszsikalbejimai 
ten su kokiais tais sunkimine- 
liais.

ko

Kaip esu gyvas, neme
lavau, o czia dabar ve: meluo
ju — kalba Dęnis, žiūrėdamas 
ticvsiok an sudžios. — Ar-gi, 
dauggalis ppne, galima apsi
eiti be suakimineliu- Jei slię- 
ka apt kru'kelip užversi, tai gal 
jis skęs ant dųgn° bp sunkimi- 
nelio! Ašį meluoju — szypso- 
si Denis, — Galui tinka tokia 
meszkera, kuri ant pavirszaus 

prikaustomas prie vandenio plaukioja. Mente,

cziau ir atsakinėk
J t ■ 1 f ■ M

klausymu. 7 diena Liepos fye- 
ganeziu metu, 
sargas, Ivan Sicmionov Akin- 
fov, eidamas anksti ryte gelž-

geležinkelio

keliu, ant 141 viorsto, atrado
' . .i . * * , Ji ' . < •". * i' ' '>•**> m *

tave atsukant sukausytma, ku
rio begis

F X 

medinio slenkszczio. Sztai toji 
geležis!... Su tuo sukaustymu

/ . A ' ' |K i'1 .Į

— I^aip!
♦ 't ' ■ . 4 ♦ 'f

— Ar taip viskas buvo, kaip

jis tavo suerric. Ar taip buvo ?

Akinfov paaiszkino!
— Žinoma, buvo.

Gerai, na, o kam tu at-
sukai sukaųstyma!

Kuki ?
Perstok kartoti
” ir “koki”,

/ savo

Mente 
lydeka ir kitos žuvys nuolatos 
laikosi dugno, o jai katra ant 
pavirszaus iszplaukia tai sau
gojusi visko, kaip ugnies. Kiek
viens mažiausias szeszelis jas 
tuojaus nubaido.

— Kam tu man apie tokius 
daiktus pasakoji ?

’ ' ' 1 I'"L f A 1 ‘ lį lklj|» **4, , , , ' ų || H ,f'

— Kaip! Juk ponas pats
‘I 1 L. . ' I 'H .. « \ i *. t

to klausi. Pas mus ir ponai
i ,* « ' - Ji' • .4 * u 1 _ f ? i
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Ta viską veikiame supratlyvai 
visiką suprantame.

Denis žiovauja ir su pirsztu 
daro sau ant lupu kryžių.

— Pereitais metais czia trū
kis susikūlė — sako tardytojas. 
— Dabar taigi jau žinoma del 
ko tas atsitiko.

— Ka ponas sakai.
— Sakau kad dabar žino

ma delko pereitis metais trū
kis susidaužė. Supranti!

— Ant to jus turite moks
lą, kad suprasti musu karvele-

Dievas žinojo kas reikiaIi. Dievas žinojo kas reikia 
protu apdovanoti... Sztai ponias 
ant syk nusudijo mužikas tai 
protas mužikiszkas. Užraszy- 
kite taip-gi maloningas pone 
kd geležinkelio sargas du sy-

kins, su nuosteba žiuri in ured- 
ninka.

— Tai yra, kaip tai in ka
lėjimą? Godotinas pone! Asz 
neturiu laiko, turiu eiti ant jo
nui rko ir atsiimt nuo Grigo
rians 3 rublius už laszinus.

— Tylėk, nepersukadinek!
— Kalėjimam... Kad tai bu

tu už ka, eieziau, 
buk sveikas... už ka! Ir neva- 
ginejau, rodosi, 
o jai apie nedateklinczia eina
si, tai netikėkite, godotinas po 
ne, vaitui... uredninko paklaus 
kite... Jis net ženklo ne turi, 
taip kaip prigulėtu vaitui.

— Tylėk!
— Juk asz nieko nesakau 

— atsako Denis. 0 kad vaitas 
su rokundomis sumelavo, tai 
asz ant to galiu risiegti. Yra 
mes trys broliai: Kuzma Gri
gorjev, Jego Grigorjev ir asz 
Denis Grigorjev.

— N epo rsZkadinek! /Sc|m i - 
on atsiliepo sudžia. — Nuvelti 
jis!

o tai taip..

nesimusziau

— Mes buvome trys broliai 
— neaiszkiai kartoja Denis., 
kada ji du kareiviai veda isz 
kancelarijos. — Brolis už broli 
neatsako... Kuzma ne užmo
ka o dabar tu, Denise atsakyk. 
Sudžios! Numirė ponas gene
rolas duok jam, Pone, dangaus 
karalyste; jei jis gyventu, tai 
jis jus, sudžias, pan>ojtmtu,

kiu užgavo man in dantis.
— Darant krata pas tave 

dar rasta vienas sukaustymas. 
Katroj vietoj ja atsukai ir ka
da!

— Tai ponas apie ta kalbi, 
katras po raudona skrybėlė gu
lėjo!

— Nežinau kur ji gulėjo, 
gana kad jis atrastas pas tave. 
Kada ji atsukai?

— Asz jo neatsukau, man 
ja davė kreivojo Simono sūnūs 
Ignotas. Tai asz kalbu apie ta, 
ka po skrynele o toji ka ant 
kiemo rogese tai sykiu su Mit- 
rofanu iszsukome.

— Su kokiu Mitrofanuf
— Su Mitrofanu Pietrovu, 

arba tai ponas nežino? Jis tin
klus dirba ir ponams pardavi
nėja. Jam daug tokiu sukaus- 
tymu reikia. Beveik ant kiek
vieno tinklo nueina kokia de- 
szimts tu gelžgalėliu.*

— Paklausyk... 1081 
kilias bausmių kodekso skam
ba, kad už kiekviena tyežiomis 
geležkelio sugadinimą, 
gali atgabenti pavoju ant to

* ** M ~ "IReikia sūdyti moksliszkai, tei
singai, bet ne taip.... Net musy
kite, bile teisingai, jai ant to 
žmogus užsitarnavai...

padekavone.
Poni Ona Kundrotiene, Ro

chester, N. Y.,—“Siuncziu už
mokesti už hrikraszti “Saule/* 
kuria jau skaitau 15 metu^ ir 
skaitysiu toliaus, ba be josios 
negaliu rymanti, teip kaip žie
dai ne gali būti Ųę dangiszkos 
saules, taip asz negaliu būti be 
mano “Saulutes.”

O

taip žuvis gaudo. Net Vaikai 
be sunkimineliu nenori gaudyt. 
Kibą tik toki, katrie to visko 
nežino, žinomu tokiem tas vis
kas nereikalinga. Juk no pai-

. ♦ į
— Taigi saitai, kad atsukai . v* r'^ ■ e •' •» * *

Jonas Mosab, Astoria, N. Y. 
—4 ‘ Prisiunczi u užmokesti už 
“Saule” be kurios sunku apsi
eiti. Kada “Saule** paskai
tau, tai laikas praeina smogei 

kuris ir linlksmai. Turiu užtarti kad 
yra geriausos lietu-.

kaip o tuojaus
atsakyk ant klausymo, kam at-

I oii Ižui i 111r ii o l irivi <i ?

i c

I

1

sukai sukus tyma!
—. Jei nebūtu buvęs reika- 

* " liūgas, tai nebucziau sukos — 
užkimusiai atsake Denis, žiūrė
damas in lubas.

Kam tai tasai sukausty-
\,

7’ <

arti-
Saule

kiems raszyta tiesos.

tu sukaus tymu, kad isz jo sau 
pasidaryti sunkimineli!

“Saule” 
kelio transportui ir, jei prasi-' viszkas laikrasztis Ainerįke.”
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Balandis — 1932 — April

1 p Teodoraus
2 s Franciszknus Paul.
3 N Richardo
4 p Izidoraus
6 u Vincento Ferr. 
0 9 Celestino

• k Jono de In Salle
8 p Alberto
9 s HlUarijaus

N Makarijuszo
11 p Sz. Pnn. Sopulingos
12 u Viktoro kank.
13 s Teodoros P. kank.
14 k Justino
13 p Anastazijos
16 s Kaliksto

*

17 N Aniceto
18 p Vilhelmo
19 u Epipanijo
20 s Sulpicijus
21 k Anzelmo vyskupo
22 p Mudvi n a
23 a Jurgio kank.

24 N Vaitiekaus
25 p Morkaus ovang.
26 u Kieto ir Marcelino
27 s Zita
28 k Povilo nuo Kryž.
29 p Petro ir Veronos
30 s Katrinos panos

««*

ŽINIOS VIETINES

s ' • / / f j
Į *

SAULE

»

I

KA PADARE SMARKI VĖTRA ALABAMOJA IR KITOSIA VALSTIJUOSE
Apie 400 žmonių likos užinnszta ir keli tūkstantis sužeista, per baisia vėtra

— Potnyczioj pirma diena 
Ba 1 a nd ž i o - Ap r i 1 a us. 
kito apsigaut.

— Valdže ketina padirbti 
szia vasara gera plentą isz Ma- 
hanojaus per Delena in Hazle- 
tona ir nauja kele isz Deleno 
per Quakake, kuris susijungs 
su Tanvikves plentu, 
prasidės tuojaus.

— Utaniinke pradėjo dirb
ti Maple Hill kasyklos. Kompa- 
nijo teipgi iszkabino atsiszali
kimus in visus “pasikėlė! i irs 
kad jeigu nesugryž prie darbo 
tąja diena, tai bus praszalinti 
nuo darbo o ju vietas užims, 
kiti darbininkai. Piketai apsi- 
malszino ir neužkabinoja žmo
nių einaneziu in darba.

Ncsiduo-

Darbas

4 4 1 t

—- Panedelio vakaru atsibuvo 
barlK’rin užbaigimas mokslo 
Barbers Science School ir ban- 
kietas del studentu Elks saloje. 
Barbe r i u unijos prezidentu yru 
ponas J. Ancereviczius, sekreto 
rius p. Vincas Szukis, vice pre-

I‘et ra szidentas 
ežius.

1‘ranekevi

t — l’onstva .Jonas M. Balė
nu ir Antanas Drabnia isz Ei- 
Jadelfijos lankėsi pas gimines 
mieste per Velykines szventes.

NOG ADOMO.

— Isz kur atsirado motore.’ 
-— Na, isz kur?
— U-gi isz szonkaulo vyro.
— Oj, noretau asz matyti 

taji szonkauli, isz kurio paėjo 
Barnumo riebi motore.

4

k

Ka Musu Reporteris
Mate ir Girdėjo

Eiksit mini labai 
skundėsi kad per Velykas, bu
tui kažin ka davės už gera stik
lą alaus, bet dabar užstųjo to-

'■ kie roten laikai, kad (ik nir bir 
parduoda, ka vi->ai neyra nir

h

I
C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laxtikimiausia Graborlus 

:r

w.

riteris V

Ft

revoliucijų
Kaip ina-

li iri u tiktai daru 
žarnuo.se. Sake jis, 
ne tasai kontras užpykins, ta: 
iszsinuivinsiu in Kuba, kur ga-

i *

kuri atlanko 
Alabama ir kitas valstija-. Vet ra nugriovė szita puiku narna profesoriaus Babock, Athens, 
Georgia.

SHENANDOAH, PA.

Ash lando li-

I

Jonas Alikyta, 37 metu, 
406 AV. Poplar uly.,. paslydo 
ant ledo iszlauždamas kele. Li
kos nuvežtas in 
gonbuti.

— Parapine pipiru teismas 
prasidėjo Pottsvilles 
Skundikai Szimanas ir Agniesz
ka Karosai, įsikundže Helena 
Savitkinas už metimą pipiru in 
moteres akia nuo ko apjako 
ant vienos alkios. Suiniszimas 
atsibuvo 10 Augusto, 1930 prie 
Szv. Jurgio bažnyczios. Kaip 
teismas užsubaige tai da neap- 
s varsty ta.

■f Jonas BartaszkevicZius, 
mire Locust Mountain ligon
ini teje, po ilgai ligai.

sude.

gal apsigyveno ezionais. Jojo 
pati mirė septyni metai atgal. 
Paliko broli Joną Chicago, so- 
sero Ona Januloviczieno Lietu
voje ir anūko Naujuniene Gi
rardville isz kurios namo alsi 
buvo laidotuves Seredos ryta. 
Palaidotas ant Szv. Jurgio ka
piniu Szenadorije.

Centralia, Pa. f Szimanas 
Dainauckas 50 metu, miro Sha
mokin ligonbuteje po operaci
jai ant pendesaitis. Velionis 
paėjo isz Lietuvos, paliko pa- 
czia, penkos dukteres ir du sū
nūs. Palaidotas su pamaldomis 
Szv. Ignoto bažnyczioje.

I

Isz Visu Szaliu
POPIEŽIUS KALBĖS PER 

REIDIOi NEDELIOJE. 
Vatikano Miestas.,—-Popie

žius Piusas XI., kalbos in visa 
svietą, Nedėliojo, 5:30 ipo-piet 
(muso lailku 11:30 priesz piet) 
Kalbos lotyniszkai, po tam kai 
ba bus perdėta ant angliszkos. 
Kas turi rėklio tegul 'klauso.

gyvena

I I
I 1i *Į
1 
" I
į I
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A. f A.
Ona Szlehiene, mirc Kovos 6 die

na, Sekmadieni po pietų, 2:10 valan
da, po sunkiai operacijai .Szvento

Hartford,
operacijui

Pranciszkaus ligoninei, 
Conn. Turėjo 57 metus amžiaus. Ve
dusi 30 metus gyveno gražiai su sa-

Bile Ko-

Laidoja nu-

Gabiausias Balsamuotojaa
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o J 
apelinkeje.
kiam laike, diena ar 
naktį. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
motefems. Prieinamas 

( prekes.
DU OFISAlt

MAHANOY CITY|SJ6 W. Spruca St.
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

lima gerti vrska nuo pat ryto |vo vy™- Paliko <hdeU*m nuliudime
vyra, keturis sūnūs: Juozą, Joną, 
Mikola, Viktorą; tris dukteris: Julija 
Onute ir Elenute; 6 anukus ir viena 
seseri Lietuvoje, Morta Yenickiene, 
Sziualiu ap., Linkavos parapijos, Pu
tina kaimas.
dvasioje iszaugino visa savo szeimy- 
na, tikrais Lietuviais. 10 metu atgal 
gyvenome Elizabeth, N. J., po ta.n 
persikėlėm in Conn, valstija Tarriff- 
ville ir Simsbury, Conn, 
suauginus savo 
eme musu brangia mamyte.

Palaidojome 9 dleha, 9 valanda 
isz ryto su Sz. Misziom Szvento Ber- 
nadino bažnyczioj in Szvento Ber- 
nadino kapines su kunigo patarna
vimu.

Ji kilusi isz Lietuvos Nureikoniu 
Kaimo, Pakruojaus parapijos. Paliko 
ir viena pus-sesere, Karulina Dclkus, 
Elizabeth, N. J.

----------•}---------  | A.A. musu brangi mamyte. Ilsėkis 
Skaicziau vienam peiperi.kad i™™1“* P"'>«iKu« vi»u» vargu, ant «xio

lyg vakarui, be jokio triiibello.

tai

Kaip dvi kūmos suejna ant 
kornerio, tai 'tarkuoju ir t ar
klio je ir negali viena nuo kitos 
atsiszoikyt. Bet kaip man kal
bėjo Dzimas Mikluskis,
vumensai turi pinna «au apsa
kyt apie visus skandalus ir to
dėl tedp ilgai spikuojesi. Bet 
pagal mano protavimo, tai del 
to, kad kožna vumens, nori tu
rėt paskutini žodi ir dello teip 
tarkuoje ir negali persiskirt. 
— Sziur!

nu

Juozą,
(t

Tikrni Lietuviszkoja

Taip ežia 
szeimyna mirtis at- A. RAMANAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

iRzbalsRmuoja ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruošia pagal naujausia mada už 
pritinama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Brandonville, Pa., 
milije Gudlauckiene, 
kairi kitados pergyveno Maha- 
noy'City, 40 metu, mirė I‘ane- 
delije po piet, pa 
ria E. Helockiene, po ligai, kil

buką, 
prigulėjo prie 

parapijos

t Em- 
naszle.

■S savo duktė-

• svieto. Neužmirszime maldose tavęs.
Mes visi Slciviai tarėm szirdingai 

aeziu kurio lankėtės ant pagrabu ir 
Jaidotuviu taipogi ir už gėlos
aukavo ir aeziu graboriui ir vienam 
ir kitam C. Vencentu už ju gražu 
patarnavima.

Su gilia szirdies skausmu liekam, 
Visi Slciviai, Simsbury, Conn.

kokis tai Edvardas Berns, 
nori priimti puse milijono do
leriu, kurios jam paliko diedu
kas, nes jisai yra per mandras 
idant toki turtą paimti už dy
ka. Bai gosz, jau tasai Edvar- 
dukas turi soft spot ant sme
genų ir nežino ka daro. Ar-gi 
tai teisingysta ant svieto. Ta
sai k a nenori — tai gvoltu duo
da turtą, o kiti ka norėtu turėti 
— tai jam neduoda. Jau svie
tas virsta augsztyn kojom. Asz 
sziur žinau, ar noreczia ar ne- 
noreczia, tai nieko ir teip ne
gausiu, so vatsidi juz?

——■>—;  —   

Ana dienu duraktoi'ka
klauso mano beiboko, kiek ran- 

o jisai

kurie
i —

I

I

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas 

l*zegzaminuoju akis. Jeigu 
'įMy- 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.
Telefonas 371-R

Vykstantiems in Lietuva 
INSIDEMETINA !

KETURIOS NEPAPRASTOS 
EKSKURSIJOS 

In KLAIPEDA per Copenhaga 
Lietuvos 'Piliecziams Pasai 

ir Vizos Dykai.

PIRMOJI EKSKURSIJA
14 DIENA GEGUŽES 

Ant Laivo 
UNITED STATES 

LIETUVOS VYCZ1U 
ORGANIZACIJOS

Philadelphia, Pa. — Buvo 18 
Kovo musu didžiai gerbemis 
klebono, Kun. .L J. Kaulakis, 
pagerbimas varduvių dienos.

Iszkilminga ir gardžia va
kariene surengė geros szirdies 
paraipijones.
daug triūso, 
'karione surengt. Sale buvo isz- 
poszta 
iszkoms

geros
Turėjo 

teip dideliu
gana

va

buik 'kada

.....

Lietuviszki Bonai

VELNEI ISZNESZE JAJA 
ISZ GRINOZIOS

Siangtan, Kinai. — Tula ki- 
niszka motore, kuri
kaimeli je Tenka link, prancsze 
angliszkam kamisoriui apie ne
paprasta atsitikima koki nese
no i turėjo.

Motore apsakė,
miegojo, atėjo in grinezia ke
liolika vd n i u kurie neturėjo 
ranku ne smakru, iszneszdami f t 7........... .
jaja isz grinezios. Apie antra 
valanda po pusiaunakti radosi 
jiji ant lauko ant sukrauto lau
žo. Motore buvo tosios nuomo
nes, kad jaja 
sudeginti.

Josios vyro nekliudė, bet'ka/ 
da pabudo, turėjo perpjauta.

ii t t
uosi. \’isas karmas tuom atsiti
kimu labai persiėmė ir randasi 
baimėje kad ir juju velnėi nu 
isznesztu in laukus.

Valdže

I
už-

< 4 J f

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. ; 
Del informacijos rašykite in 1 
Dept. 4. j
Kurt H. Schurig & Co

50 BROADWAY j
NEW YORK 1

vėliavoms; 
1 r

Stalai buvo jiapuoszti gyvom 
geldom žva'kiom ir vėliavom< 

buvo 
Buvo

Amerikon- 
Lietuviszkoms.

Ve-
I’.

ri tesėsi gana ilga 
lione
Marijos parapijos, iRingtone. 
paliko du suims, Ludvika Erae- 

Yorkt, 
Shimkiu

k vi lie ir 
d u k teres,

Xr\v Yorke 
Bingtone

7

4. v.
k 4 velnei 7 > •ketino

1

Prana New 
Ona i 

ir Mare Kauniene 
ir 

Brandonville.
Moteliu Ražancziau-s ir J'n-- 
tinin'kiu Draugavęs Mahanojui 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms apeigomis Ketverge ry- 

Palaidota ant Szv. Juoza
po kapiniu Mahanoy City. Pa.

t ris

ta.

U

E. 1 lelockiiuie
Prigulėjo pr;o 

Ražanczia.us ir rl're-

Svetaine 
lankytoju, 
kinimu ir 
parapijonai ir svecziai. 
intekta invariu dovaneliu, s

pilnu
gražiu svei- 

szi rd i ngai

at^i-
t

pabudo

Girardville, Pa. f l‘o trinu- 
uždegimo plaucziu, 

Su baloje mirė Martinas Racz- 
kauskas. Velionis gimė lietu- 
voje, pergyveno daugeli metu 
Szenadorije ir keli menesiai al

pai ligai

------t

i Aprilaus 1 mo

4
regulariszkas czvertinis procentas 

ant Preferred Stock

Užmokamas
del PKEFEHRED

STOUKHOLDEBLU

PENNSYLVANIA

>

POWER & LIGHT CO.

i

linkėjo 
Buvo 

g"- 
liu ir visokiu asabiszku ir baž
nytiniu • dovaneliu.
dainuota keletą ’dainelių 
musu gerbiama 
Jonas Hadelius.

velniu, o jisai atsake: 
kiek ju yra, tai sunku pasa

kėt turi juju būti labai 
daug, ba mano motina skaito 
juos po szimta, o tėvas kaip už- 

“o kad tavu 
milijonai ir trilijonai 
paimtu. ’ ’

dasi

kyt, 4 4 I > i

pyksta tai sako
velniu

— Dets fain 11

iiAmerikos Lietuviu >»

Buvo su
per į ko tu'ju velniu 

profesorių,

Kaip yra gražiai, kad para-
pijonei sugyvena 
dvatsiszkusiu.
aukszeziauses

Kai
su savo

Dievas
jiemssui ei k o 

gausiu atsilyginimą už ju geras 
szirdžiai, kurios taip sutaikoje 
gyvena iper tiek daug meteliu.

Lai gyvuoje musu klebonas 
ilgiausius metelius ir musu ge
ros szirdies parlipi jonai, kaip 
sakoma: 
ir galybe.

“Kur
) 7

vienybe ten v

.—Senas Koristas.
♦

Laimėjo Lenktynes ir 
$50,000 
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daro slieetva ir jesz 
nes mano kad 

tai gyvi velnei padare jai tok’ 
szposa. • .
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BANDITAI SUKAPOJO 
ŽMONIS IR VIENA 

SUDEGINO.
H *

Chemnitz, Vo'kietije. — Ap 
s'iginklavo banditai su ■’kirvets, 
sukapojo szeszos ypatus, name 
atitolintam nuo 'kaimelio Sta-' 
v gardo, viena 'Sudegino, o lou- į ’ i

nininka Zendprfa mirtinai su- 
žeido kada atėjo isz
Banditai po tam pabėgo be nie- 

ba neturėjo laiko ant api-

6

darbo.

sukapojo motoro

ko, 
pleszimo namo ir nužudytu sa
vo a ule u 

Bandi tai
Zendorfo ir dvi Ikitą® moteres 
kurios pasiprieszino banditam s 
teipgi 'keturis tarnus kurie at
bėgo in pagelba. Viena isz tar 
naieziu i'sz baimes nubėgo ant 
virszaus užsidarydama savo 
kambarelije. Banditai uždegu 
narna ir mergina sudegu gyva. 
Penkių metu dukrele nesuran
dama ir mapoma kad ji teipgi 
turėjo pasislėpti tam paežiam

,rį inglisz ka spiken? Bai gali ne- 
Banditu lyg 

sziain raižymui nesuimta, bet 
policije juju jeszko po visa ap
linkine.

kambardije,! 
taipgi sudege.

till tarnaite

tolius: C 4

prekybininku ir
t

»
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

4 4 > I

L. D. S. ir

• •

Ana diena laukdamas Szena- 
dorije boso, iszgirdau du spor-

Avai Malk, ka tu tinki 
ni, mano flapcrka givino man
kika. Ji bilivina, kad asz mei- 
kinu lov, su 'kita o jaja forgetl- 
nau, Ji sziur kieezi. Asz never 
to daryt. Ji getino med, kad 
asz ja last mondi netcikinau 
ant szio. Asz seivinu kad gauti 
gana mažumos pay for laisntul 
ir fornieziu. Mažu tu Maik ga
lėtum pahelpyt man. Esi giui- 
sport, prikalby'k ja man atgal. 
Asz ja lovinu ir laikinu su Ja 
merit.

“Vėl Maik, tu esi mano fron
tas ir asz tau pa'kelpysiu. Asz 
su jaja gerai e/kvented. A^z ja 
ondorstend. Ji laikina vyrus 
pafulyt ir mmk juos dželuu. 
Nokst mondoi asz tau vis'ka 
paokspleinisiu (ka ji tinkina 
apie tave ir kaip su ja vela 
moik up., Buba toje kliobas gi- 
vina balių su densu. Ji ton-bus 
sziur, nes ji aful laikina den- 
sy t. A sz pa ša k y.s i u koki tai ma 
padensis su manim, tada asz 
getisiu isz jos visus sekretus!“

Ka jus mislinat apie toki

£

ANTROJI EKSKURSIJA 
28 DIENA GEGUŽES 

Ant Laivo 
FREDEREK VIII

AMERIKOS LIETUVIU 
EKONOMINIO CENTRO 
Rrauge su Laikraszcziais 

” “Draugo
Rengiamma specialiai del Ameri
kos Lietuviu, 
pramonininku.

TRECZIOJI EKSKURSIJA
18 DIENA BIRŽELIO 

Ant Laivo 
UNITED STATES

“DARBININKO 
Ekskursijai vadovaus 

Kun. J. Skalandis 
Sz. Roko Parapijos Vikaras

KETVIRTOJI EKSKURSIJA
2 DIENA LIEPOS 

Ant Laivo 
FREDEREK VIII

»»

“FREDEREK VIII“
Rengia Žymesnieji Lietuviu

Laikraszcziai “Vienybe“ 
ir “Naujienos“

Visos pastangos bus paszvestos 
padaryti kelione atmintina ir pil
na invairumu ir malonumu del tu 
kurie dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukite nuo savo agento 

laivakores ant
Scandinavian-American

. Line
27 Whitehall St. New York City 
248 Washington St. Boston. Mass. 
130 N. LaSalle St. Chicago, III.

44 DirvaM

I
I

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
turi tumet reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pre*
J. FERGUSON, Vice-Prea.ir Ka*

Skaitykite “SauleM

Wm. Traskauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentlstas Mahanojuje 

t®"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre Stn Mahanoy City 

K TTwnr--iT-iTi-i----r-TTri-— rsr-n.T —rt/

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

"■ ■ ■|| —

I .......... . .................. ...... ,■ ■■■■■ ............................... I

Mahanojaus prapertes turės daugiaus vertes kada nau
jas St. Nicholas brokeris pradės dirbti.
Daugiaus darbo reiszkia daugiaus žmonių ir daugiaus 

. randos ir daugiaus biznio.
Laikykitės drueziai savo nuosavybės Mahanojuje.

------------- $-------------

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

moka no litvisz no ingi isz spi'k.
— Reporteris.

d
'-W--

Phar Lap“ 
tralijns, ilnimojo lenktynes 
50,000 doleriu savo loenininko.

Arki i s c < isz A u
ir

Skaitykite “Saule

■.. .................................. ........... 1 į

NeuŽmiraskite guodotlni akai- 
tytojai, atsilygint su pranumarata už 
laikraasti “Saule,“ kurie apie tai ui- 
miraso ir praaae idant nasulaikyt lai- 
kraaeezio. Paekublnklte 1 _____
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