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Isz Amerikos

ant

TURTINGAS VYRAS;
MOTERE VARGSZE.

New Yoric. — Norints jos 
vyras turėjo turto verties ant 
35,000 doleriu, bet ji buvo pri
versta sziuruoti grindis hote- 
liuosia idant užsidirbti
maisto ir pasirėdyti. Taip kal
bėjo Mrs. Emilija Granville, 
savo užmetinejime prieszais si 
vo vyra ant persiskyrimo, su 
kuriuom negyvena devynis me
nesius. Sudžia paliepė vyrui 
mokėti savo paežiai po 150 do
leriu ant menesio.

DVI MINISZKOS 
SUŽEISTOS.

Scranton, Pa. <— Dvi minisz- 
ko-s isz Sisters of Mercy klo- 
sztoriaus isz Wilkes Barre ran
dasi ligonbuteje nuo sužeidimu 
kaipo ir 5 metu mergaite Ma
riute Ritzel isz Du Pont.

Tame laike važiavo keturiof 
miniszkos isz Wilkes-Barre, iii 
Skrantus ant inoksliszko sei
mo. Szoferis automobi liaus pa
taikė in mergaite kuri tame 
laike užbėgo ant kelio, o geis
damas apsisaugoti nelaimes 
trenkė in stulpą. Dvieju kitu 
sužeistu miniiszku pravardes 
nedažinota.

KRUVINAS
GEGUŽIS

AMERIKE, LENKIJOJ. IS
PANIJOJ KOMUNISTAI 
APVAIKSZTINEJO GE
GUŽES SZVENTE SU 

PRALIEJIMU 
KRAUJO.

Philadelphia. — Komunis
tai norėdami parodyt savo ga
lybe šukele demonstracijas 
ežia 1 Gegužio, bet patys ant 
to nukentejo. Miestas uždrau
dė laikyti paroda bet Komu
nistai nepaklauso uždraudimo 
ir norėjo parodyt savo galybe. 
Isz to kilo maiszatis kuriame 

sužeista apio szimtas 
28 likos uždaryti kale- V 

ir trys moteres.

šukele

i

likos 
žmonių, 
jiine tarp tu 
Paikos, akmenai ir kitokį yna-
giai buvo naudojami.

Varszava, Lenk. — Keturi 
darbininkai likos užmuszti lai
ke maiszacziu Dombrovoja ka
syklų aplin'kineja, kur policija 
szove in 700 maisztininkus kai
po daugelis likos sužeisti iv 
aresztavot i.
Strzemiežyciuosia devyni po- 

licijautai ir asztuoni maiszti- 
ninkai likos sužeisti.

Madrid, Ispanija.
žmonys likos užmuszti ir dau
gelis sužeisti muszyja tarp 
Komunistu ir policijos. Kordo
boje du policijantai likos 
muszti laike maiszacziu’ 
San Pedro 
maisztiniirkai 
dyti in bažnyczia. 
nam isz didesniu miestu 
maiszacziai tarp policijos 
Komunistu- 
žeisti.

London, Anglija. — Policija 
sulai'kc minia žmonių kurie su- 

1 kele demonstracija Hyde Par- 
į ke. Daugeli pakausziu sužeista 

ir likos nuvežti in ligonbutes.
Havana, Kuba. — Apie 1,090 

laikas Komunistu ežia taipgi ir šuke
le maiszati, bet be jokios 

1 sekmos
sužeista ir du nuszauti.

Argi ne kvailybe žmonių ? 
MOTERE PABĖGO, VYRAS Kokia nauda atnesze tie sumi- 

szimai del darbininko?
■ - ■ -

sužeist i

s

muszyja

Literary Di-
balsavime ar žmonys no-

DAUGIAU BALSAVO 
PRIESZAIS PROHIBICIJA.

New York. — “ 
ges”
ri ant toliaus prohibicija 
kad sugryžtu gerymai, tai 1,- 
236,660 balsavo už prohibieja 
o 3,431,877 balsavo už sugrą
žinimą gerymo — viso balsavo 
4,668,537 ypatos. Pennsylvania 
joj balsavo 133,317 už prohi- 
bicijo o 394,225 prieszais.

Ir da veidmainiai 
kad žmonvs nori 
Ugi ar ne laikas valdžiai 
prasti kad jau didelis 
nukirsti galva tai pasiutiszkai 
prohibicijai ir duoti žmonims 
ta, ko reikalauja.

ar

spyrėsi 
prohibiejos.

su-

■ ir
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APMUSZE MOTINA
IR DVI SESUTES UŽ 1 

PANIEKINIMĄ TĘVA.
South Bend, Ind. — Sugry- 

žes isz Detroito namo Teodo-i 
ras Praski vietoja pasisveikint 
szirdingai su motina ir 
tems ‘kaip tai priguli del 
sunaus, tai visas baisiai sumu-į 
sze. Pirmiausia atejas pas mo-J

SOSU-.

gero

Isz Visu Szaliu
VAGIS DEŽESIA APVOGI- 

NEJO GELEŽINKELIUS.
f

Varszava. Lenk. — Policije 
jcszko ketM’iu smarkiu vagiu 
kurie nuo ilgo laiko apvoginejo 

magazinus slap-' geležinkeliu 
tina isztrauke ja už' plauku iszį tinSu bnclu.‘ VaSci 'Parislepda-
lovas isznerino ranka ir su- vo in dideles dėžės, o kada juo-
muszc lyg apmirimui. Po tam I““8 “‘veždavo ant stocziu, va-

pasveikint

TAMSYBE ŽMONIŲ MIRUSIO
APREISZRIMAS

................................................ ■ - - ' ■ .... - - - ---- 7

MEILES TRAGEDIJA
žentas užbure uoszvi 
KURIS ISZ BAIMES MIRĖ.

MOTINA SUDEGINO 
GYVA KŪDIKI.

Laikas
laiko laikraszczei garsina

SŪNŪS APREISZKE MOTI
NAI PER SAPNA KUR 

RANDASI JO KAPAS.

MOTINA NEPAVELINO SŪ
NUI VESTI, NUSZOVE 
MOTINA IR PADEGE 

KLOJIMA.

Balandžio 11 diena, 11 va!., 
vakro Pa'kalniszkiu kaimo, 
Gelgaudiszki vai., gyventojas 
Lažaunirikas, 25 metu amž., nu
vyko in Branduoliszkiu kaima 

•r

pas Prana Budri, 20 metu am
žiaus ir su juo iszejo pas mer
gina. Rudaityte, kuria abu jie 
mylėjo.

Pakeliui, Lažauninkas atome 
isz Budriko brauninga ir szove 
ji, bet nenuszove, o tik lengvai 
sužeidė in galva.

Palikes sužeista Budri ant 
kelio, Lažauninkas nubėgo in 
Mozuriszkiu kaima pas savo 
motina Jeva Lažauninkaite, 
norėdamas atkerszyti jai už 
tai, kad ji nenorėjo sunui leist: 
vesti Rudaityte, kaip giminai
te, Palubinskaitės, mirusios 
Lažauninko žmonos. Motina ji 
buvo inspejus kad jei jis vesiąs 
Rudaityte, tai ji jam nepaliks 
savo turto.

Nubėgės pas motina, Lažau
ninkas rado ten keturias mo
teris. Nidko nelaukdamas, La
žauninkas szove in motina vė
liau ji spėjo revolveri atmusz- 
ti ranka, — todėl jai sužeista 
tik rankos delnas.

Po to Lažauninkas, iszebgo 
laukan, paliego klojima, kieti, 
tvartus ir, kai gaisras jau isz- 
siplete, užszoko ant tvarto ir 
ten nusiszove. Niekas pagelbos 
suteikti jau negalėjo ir Lažau
ninkas, luboms nuo gaisro in- 
griuvus, liepsnoj sudege. Drau
ge sudegė dar kiaule ir kelios 
visztos, kitus gyvulius 80 metu 
senute spėjo iszleisti latfkan. 
Gaisro nuostoliu apie 2,000 li
tu. j

Bet pats invykis pinigais 
neinkainuo jamas.
gyventojai sujaudinti sziuo 
baisiu in vykiu, kokiu net kino 
teatre neparodo.

Schladming, Styria. — In 
valdžios Ikancelarije atėjo ana 
diena Vengri szka mote re Telfe 
Mallnitz melsdama kad duotu 
jai pavelinima iszkasti josios 
sunu, kuris dingo laiko Svieti- 
nes Kares ant Tiroliszko frun- 

* i , Į to ir tonais likos palaidotas.
Valdžia su gaileszcziu 

reiszko nelaimingai motinai, 
kad tas yra negalemu iszpildy- 
ti, nes nežino kur josios sūnūs 
yra palaidotas, ba apie jojo pa
laidojimu vietos neturi jokiu 
dokumentu. Motina apreiszke 
vieta kur randasi kapas josios 
sunaus. Ant užklausimo 'kokiu 
budu jiji žino kur sūnūs ilsisi, 
motore apsako, buk suims pasi
rodo jai sapne ir aizkei apsa
ko kur jisai likos palaidotas.

Virszinin’kai netikėjo in tai, 
bet prispirti ant motinos mal
davimo, iszsiunte kelis žmonis 
ant tosios vietos, atkaso lavo
ną, kuris isztikruju buvo josios 
suims, kuri pažino ant jojo žie
do, ir knygutes kurioje radosi 
jojo vardas ir pravarde kaipo 
motinos adresas.

Nemažai tuom nusistebėjo 
virszininkai ir ant galo intike- 
jo motinos sapnui.

A'arszava, Lenk, 
nuo 
apie tamsybe žmonių ir kas isz 
tojo i sze i na.

Sztai kaime Vykorosia, Iko- 
Bartos pavogo savo 

Jagellai maisza avižų, 
norints visur jeszkojo pavogtu 
avižų bet nesurado, nes buvo 
paslėpti jojo tvarte, nes vagiu 
buvo jojo uoszvis, kuris drau
ge su žentu gyveno. Žentui toji 
vagysta nudavė labai nepap
rasta ir nutarė vagi suimti. 
Kas tokis jam darodijo -sude
gint penkis grūdus avižių ant 
žvakes kuri dogo užduszinln 
diena, o tada vagis turės mir
ti. . .

Žentas atnesze žvake nuo ka
piniu, sudegino gntdus. Prie to 
darbo prigelbejo jam pats uasz 
vis. Po užkeikimui niekas ne 
nure. Bet sztai in sanvaite lai
ko po tam Bartas netikėtai 
mirtinai apsirgo ant gero. 
Jausdamas prisiartinimu mir
ties ir neturėdamas ramios sav- 
žines už pavogtas avižas, pa- 
szauko žentą ir iszpažino jam 
savo įkaite ir kad paslėpė avi 
žas kluone sziene ir ka mirsz- 
ta per jojo priežaste. Barto? 
mirė.

Per laidotuves visa dalyka 
apsakė kunigui, kuris ant kapo 
pasakė pamokslėli baigdamas 

“Ne tas buna kal
tintu už pavogimą avižų

■ gei atidarydavo dėžės isz vidu- 
apiplesZdavo stotis, sutesz-

savo se-
smar-

Iszdalines vi-
isz automobilinįosia.

pavogei—

i

rio---- 7 A A----------- 77 ;    7

kindavo spynas ir pabėgdavo 
. Tokiu budu 

pavogdamas t a voro ant tuks- 
taneziu doldriu.

kis tai 
žentui

o-

PJ
rr ap-

nuėjo ‘ ‘ 
sutes, kurias taipgi ir 
kiai apmusze.
soms bausme, iszvažiavo
miesto ir nežinia kur dingo.

Del ko sūnelis taip nedorai 
pasielgei Už tai, kad n ežiu 
niszkai pasielginejo sli jo tėvu
kuri labai guodėjo ir myli. Tė
vas nuo kokio tai laiko neteko 
kasyklosia darbo ir turėjo nuo' 
to “szuniszka” 
boboms namie. Kas tokis nura-' gaspadoriav s, 
sze sunui apie tai ir tas 
žiaves namo padalino 
savo prisakyma už neguodoji- 
ma vyro ir tėvo.

II

UŽMUSZE KŪDIKI UŽDUO
DAMAS JAM YPA PER 

VEIDĄ.
Milwaukee, Wis. — Jokūbas 

Riegel, negalėdamas apmalszy-

gyvenimą s a

BIAURli ŽUDINST A
Y

MERGAITES.
®, Lenk. — De- 

mopi mergaite Tekia 
czionaitinlo

Kami en i e 
szimts 
Savickį, dukrele 

gryždama isz 
mokslą i nes, likosfltVtl-j kuįmiSZkoS j Iiivnčiumuo, unija 

visom | užklupta per kalvio gizeli, koki 
tai Petra P|asika. Tasai raka- 
lis po iszžagcjimiiL mergaites, 
perpjovė gerkle, po tam prade- t
jo pjaustyti ikuna ant szmotu 
idant galėtu paslėpti lengviau.

)

Perpjovė pilvai, nukirto ko
jas ir rankas ir baisei subjaurl- 

ti savo asztuoniu menesiu ver- 110 kitas dalis kūno, po tam pa- 
kenezia dukrele, taip perpyko 1,eK° nežino kur. Policije šuva- 
kad tvyksztelcjo smarkim ypa 
kūdikiui per veidą- 
nuo to mire in kėlės valandes. 
Tėvas už tai 'likos nubaustas 
ant 10 motu kalėjimo, 
tarai mano kad kūdikiui tėvas 
nulaužė sprandą.

žiavo, surasže protokolą ir pa
liepė jeszkoti iszgamos pakol 
jojo nesuras.

Hf *14

Kūdikisuz-
•prie 
kur 

szau-
'bažnyczios

pradėjo
Kone koŽ-

kilo
ir

Szimtai likos su-

J

< <

Dak-

GYVAS NEBASZNINKAS 
SUGRYŽO ANT 

LAIDOTUVIŲ.
Montrose, Pa. —

pa-
Daugeli aresztavota 5 i

PER 82 METUS NEMATE 
SVIETO.

Townton, Francijo. — Czio- 
mire kliosztorije

99 metu 
kuri per 82 metus ne 

, nes per 
metu neapleido (klioszto-

naiis
Maria, Morta Betti 
amžiaus
buvo maezius svieto

Visa szei- tiek

> >

i

sesuo ISZ LIETUVOS

PASIKORĖ.
Kensington, N. J- — Susirū

pinės labai kad jo pati ji ap- KANKINIMAS MAŽOS 
leido menesi atgal ir nuvažia
vo pas tėvus in Newarka, pa
likdama jam keturis vaikus, 
Karolius Blistrub, 32 metu, nu 
jo iii szante ir pasikorė ant dir
žo. Kaimynai neradę tėvo na
mie per visa diena o vaikai bė
giojo ant ulyczios be jokios pri 
žiūros, nuėjo pažiūrėti kas at
sitiko pas Blistrubus, rado tę
va kabanti ant diržo.

likos už-
I

NUŽUDĖ SERGANCZIA 
PACZIA IR PATS SAVE.

L C. — Neture-

pn-
40

Mountville, 
damas pinigu užmokėti už ope
racija savo serganezios pa- 
czios, kuri buvo labai reikalin
ga ir nuolatos ja turėjo 
žiūrėt, Tamoszius Massie,
metu farmeris, nuszove ja ant 
smert, po tam pats sau atėmė 
gyvasti. Du maži vaikai isz- 
bego laukan kada tėvas szove 
in motina, o 9 metu sūnelis pa
siliko stuboj ir buvo liūdinto- 
1£_ _______ 1---- - .A.JlIk'__

MERGAITES PER 
PRIIMTUS TĖVUS.

Waltham, Mass. — Glen 
Crawford ir jo pati,
daryti kalėjimo už nedora pasi
elgimą su savo penkių metu 
augytine Bernice, kuria polici
ja surado ant pastoges prirū
kyta prie stulpo, tai yra galva, 
rankos ir kojos buvo uždarytos 
lentoja su iszpiautom skylėm. 
Crawfordai, kurie gyvena už- 
miestyja, iszsikalbinejo polici
jai, buk turėjo panaudoti tokia 
bausme ant mergaites už nepa
klusnumą.

Kas tokis pranesze policijai 
apie mergaite. Mergaites aku
tes buvo pamelinave, veidas 
apdraskytas, plaukai nuo gal
vos nupeszti saujomis ir visas 
kūnas pamelinaves. Kūdiki ati
davė in rankas mielaszirdingos 
draugoves. Kada ja iszveže isz 
namo meldo kad jai duotu ka 
valgyt, nes nuo dvieju dienu

J

myna buvo susirinkus ant lai- rįau,g murus.
dotuviu farmerio Ivano Tiffa-

su žodžeis:

Sosuo turėdama 17 metu su-
ny, 25 motu, gyvenanczio Eik dej0 zokono sz|liuba ir nuo to-
Lake. Ana Nedelia sudegė kluo 
nas kuriame farmeris taisinė
jo automobiliu. Po sudegimui 
kluono, szeimyna nerado Iva
no ir mane kad sudegė kluo
ne, nes po ugniai kaiimynai su
rado degesiuosia kaulus, 
riuos indejo in graba, atsibuvo 
szermenys ir laidotuves ketino 
atsibūti ant rytojaus.

Kada priezeris pradėjo pa
maldas, staigai ineina in stuba 
“nebaszninkas
kas atsitiko. Pati ir gailininkai 
baisiai persigando

kū

užklausdamas

o nekurie

sios dienos neapleido klioszto- 
riaus. Nežinojo ji nieko apie 
geležinkelius, automobilius, te
legrafo no roidio. Kada susi-
lauko 75 metu sukaktuviu, kal
bėjosi jiji pirma kartu su sve- 

, o buvo tai 
laikra'sztininkai, nuo kuriu da- 
žino daugeli nepaprastu daly
ku,

limais žmoniinis

NUŽUDĖ PACZIA PRIE 
VAIKU.

iszbego net per duris pati nle(esį ant gulinczios
apalpo.

Tiffany po ugniai taip per
sigando, kad pabėgo in girria

ŽMONA ” 
“VYRUI” KISZENES IR 
PAVOGĖ JO SUŽIEDOTI- 

NES ŽIEDĄ.
Balandžio 6 d., isz Lugma- 

niu dvaro, Kartenos v., Kretin
gos ap., atvyko in Sziaulius pa- 

Ed na rd a s

< < ISZTUSZTINO

apsirgo ant 
szesziu metu sūnelis 

o kad jo- 
vai-

, bet 
tasai, kuris instumo in kapus 
vagi.”

I Žine apie ta ji atsitikima pas
klydo terp žmonių, kurie inti- 
kejo kad “tame turi būti kais 
nepaprasto.”

Sztai kitas tamsus darbelis 
motinos:

Kaime Lachovicku Bory, ar
timojo Vilniaus, 
miežio
Ano'les Szymnovos, 
kios gyduoles negelbėjo 
kini, pasinaudojo isz kvailos ro
dos savo kaiminkos. Užkure 
pecziu isztepe smala vaika, in- 
kiszo in pecziu, kuriame ketino

Stryj, Lenk. — Kaimo Kono- iszbuti penkes miliutas. Tame 
vute, kaimietis Mikola Zambek laike motina iszejo ant trumpo 

1 lovoje laiko su kokiu tai reikalu 
savo paezias Onos, kuria baisei kada sugryžo kszgirdo pecziuje 
sukapojo su kirviu. Ant niks-

o

vaitojimu. Kada isztrauke su-
. i mo vaiku ir klyksmo moteres nei i isz pecziaus, visas jojo kū

kur klaidžiojo per visa diena ir j . . . • »_ . 1 . , subėgo kaimynai, kurio suri-
nnlrli aii o>ruwl nm n u m Lnilrn nft.' t 4 , . . ..

szo paszelusi vyra ir atidavė in les miliutas mire. — Motina li
kos aresztavota.

nakti sugryždainas in laika na-! 
mo. Daktarai apžiureja suras
tus kaulus persitikrino kad tai 
kaulai sudegusios avies.

užsino-

13 METU VAIKAS NUŽUDĖ 
TĘVA.

Phoenix, Arizona. — Tryle- 
kos metu Ben Davis,
rejo pajuodinet arkliuką, bet 
tėvas nepavelino būdamas bai- 
moja kad arkliukas vaiko ne
sužeistu. Vaikas baisiai perpy- 
ko ant tėvo, nubėgo ant vir- 
szaus paėmė tėvo revolveri, 
paleido in ji szuvi užraudoda
mas ji ant vietos, sužeido mir-

nelis buvo sudegintas ir in ko-

policijas rankas. Sužeista mo
toro atvožta in ligonbuti įniro 
in puse valandos.

in

ATKERSZINIMAS 
DARBININKO.

Vii'lnius. — Goležkelio darbi
ninkas ant stoties Oldkne vieno - 
šia, kuris likos perkeltas
Duksztuis, neužganadintas isz 
tojo perkelinio, atsuko visus 
“šviežius” 
kad kiti nebutu tai užtemiida, 
tai butu atsitikta daug nelai
miu. Darbininkas prisipažino, 
Irnd Lni nnd«r(> isz knrszto.

atsuko 
ant geležinkelio ir

PENKI JAPONISZKI VIR- 
SZININKAI MIRTINAI 

SUŽEISTAIS
Shanghai, Kinai, 

tautiszko
<— Laike 

apvaikszcziojimo, 
penlki Japoniszki virszininkai 
likos mirtinai <sužeisti per eks
plozija bombos kuria mete in 
virszininkus kokis tai Yin Kit- 
su koreoniszkas rcvolucijonie- 
ris. Kada ji mino žmonių suga
vo ,tai kone sudrasko ant szmo- 
tu. Manoma, 
tiirpa įnirti.

kad sužeistieje
. i. A I, Ml1' 1

silinksminti pil.
Lubys. Czia bematant sus-paži
no su tula pan Julija Janu- 
szaityte, su kuria, 
trakti e r i us pa u ’ i a vo j c 
re nuėjo in “Londono” 
kuli pernakvoti, rekomenda
vęs ja ten savo žmona. Naktį 
užmigus, “žmona” isztrauke 
isz Lubio kelnių kiszenes pini
gine, jo sužiedotines padovano
ta, 200 litu vertes auksini žie
dą ir pasitverus dar szalikeli, 
spruko laukan. Bet priesz iszc- 
jimo ja nustvėrė vieszbuczio 
savininke ir invyki gavo insi- 
krszti policija. Pinigai ir szak- 
kelis Lubiui gražinti, bet žiedo 
pas Januszaityto taip ir nera
do, nors jo ir jeszkojo pas ja ir 
ji pati nesigynė ji paėmusi.

d i oi1 a

Londono

PO 
vaka- 
viesz-

ABORTO AUKA.
Dvelaiteliu kaimo, Skaisgi

rio valscz., gyventoja St. Kazl- 
mieraite tūlos bobeles pagclba 
padaro aborta, (praszalinima 
kuįlikio priesz gimimą),
nelaimingai — užsinuodijo 
kraujas. Atvežta in Sziaullu 
miesto ligonine. St. K. mirė.

bcr

Neužmirsskite guodotini »kai- 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraaati “Saule,” kurie apie tai ui- 
mirsao ir prašau idant neaulaikyt lai- 

PaalruIiinLIia 1

Apylinkių

vėliau griebe nuo stalo

KAD KLEBONAS 
ATKALBĖJO MYLIMĄJĮ, 

MERGINA PAMISZO!
Joniszkelrs. — In 'klebonija 

atėjo pamiszusi mergina. Pra
džioj ji prasze paskolinti pini
gu, o
leksztes ir kitus indus ir plus- 
damosi mete in kunigus. Vė
liau isz klebonijos nuėjo in baž- 
nyczia, isz ten policijos nuves
ta daboklei!.

Kalbama, kad ji pamiszo del 
to, kad klebonas atkalbėjo sa
vo giminaiti nuo vedybų su ja.

AKYVAS KŪDIKIS.

Motero su asztuoniu motu 
kūdikiu praeitinėjo pro pa
veikslą ant kurio radoei isz- 
malavota nuoga motore kuri 
turėjo ant saves tiktai maža 
lapeli. Simukas sustojo tr 
klausė meninos:

— Mamyte, ar nuo tosios 
moteres lapelis nonuknratu žie
mos laike !

Motina daugiau nesiveda 
Szimuti pažiūrėti paveikslu. *
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BAŪEH

Kas Girdei I

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Pacztaa mums pranesze buk 
siuntimas laikraszcziu in visas 
Europos sklypus pabrango. To 
del nuo szios dienos pranesza- 
me musu skaitytojams kad 
siuntimas “Saules” in Lietu
va, Anglija, Szkotija, Kanada 
ir kitur kasztuos ant meto 
$4.50 o ne keturi, kaip lig szio- 
liai kasztavo prienumerata.

Iszdavysta turi mokėt tuo- 
jaus už paczta, todėl meldžia
me visu tu kurie prienumera- 
voja laikraszti del giminiu ar 
pažystamu in Europa kad pri- 
siunstu užmokesti kada laikas 
pasibaigs nes kitaip busime 
priversti laikraszti sulaikyti.

Saules

Katali- 
kunigas Charles E

Coughlin, kuri kardinolas O’
Connell isz Bostono pavadino 
demagogu už platinima pamok 
siu per reidio, aplaikineja dau 
ginu gromatu per savaite ne 
kaip pats prezidentas, kaip 
apraszineja apie tai 

” Tasai 
septynesdcjJimts pagelbininku 
kurie atsakinėja ant gromatu. 
— Gud biznis del faderuko 
Coughlino.

Reidio kalbėtojas, 
kiszkas

Globe

prezidentas,
“Boston

kunigas turi

bu-

• •

Sztai kdkie veidmainiai vra v 
tie sausieji

Kada Andrius Mellon,
vusis ministeris iždo (kasie- 
rius) Dėdės Šamo ir kaipo už- 
sikietejusiu prohibicijonieriu, 
iszvažiuodamas in Anglija kai
po Amerikoniszkas ambasado
rius, dalybavo daugeli uosia 
bankietuosia ant jo priėmimo, 
gerdamas szampana ir geriau
sius gerymus. Tokiu prohibici- 
jos pasekėju Washingtone tu
rime daugeli.

-------!»——---
Senas priežodis sako — 

riau žvirblys rankoja ne kaip 
du ant stogo.

«< Ge

taip seniai buvo raszoma, buki 
kokis lai jaunas žmogus, iszsi-| 
rinko sau už gyvenimo draugei 

r 1

motore daug senesne už savo,1' 
kuri galėtu būti jo 
tai atsiliko neseniai Los Ange
les, kur 28 metu jaunikaitis 
aplaike persiskyrimą nuo savo 
59 metu bobelkos,. kuri ant jo 
gnoges sudaužo kelis puodus ir 
torio Įkas.

Konia kožnam atsitikime 
kur yra nedarinkta vedusi po- 

)ra, arba kaip tai sakoma: 
sara apsivedė su žiema” 
skyrimas yra vienatine gyduo
le toja nelaisveja, o jaigu vy
ras yra turtingu, turi mokėti 
geriau už papildyta 
nes jaunesne motore už jo isz- 
te'kejo vien tik del jo pinigu, o 

su juom 
Turtingas 

trotina, 
žmogus

ŽINUTES ISZ pirko szautuva ir sau gyvasti 
atome. Szios tragedijos

kožnam

per visa

turto

motina;1

va- 
persi-

< <

žingsni,

” Jaigu visi žmo- 
nys apie tai žinotu, tai ne taip 
greitai kisztu savo sunkiai už
dirbtus pinigus ant visokiu 
szeru, bendrovių ir pajų.

ne del draugavimo 
gyvasti.

žmogus mažai ant to 
bet vidutinio
daugeli kartu ne tik ka moka, 
bet ir verkia.

Los Angeles atsitikimas, pa
rodo, kad tokis žmogus gaii 
tiktai verkti nes buvo godus 
ant turto senos bobos, ir tas ji 
patiko, ko privalo tikėtis.

Nedarinkta porele stojasi 
taipgi ir tankiai visokiu nelai
miu ir tragedijų. Žudinstos, ka 
riu tikslas buvo užgriebimas 
turto vieno ar kito, atsitinka 
ant kasdieninio paredko.

Pacziuotas vyras, pabėgės 
nuo savo szeimynos, su kokia 
jaunesne moterc, arba su mo
tore kito vyro, da arsziau ant 
to iszeina, nes tokis pabėgimas 
tankiai pasibaigė su kalėjimu. 
Neiszmintingas visados užmo
ka-

Vienatine rodą del tokiu 
kvailiu butu:

Jaigu neturi užtektinai pini
gu tai nesipaeziuok su jaunes
ne motore už save, ha vėliaus 
ne tik turėsi už tai gerai užmo
kėti bet ir verksi.

Nesipaeziuok su senesne 
savo, manydamas, buk prie jos 
turto turėsi ne lik maišia, api- 
prausima ir visokius smagu
mus. Tokie saldumynai mote- 
riszikam ryszyja greitai persi
mainys ant kartumu.

Jaigu geidi apsipaeziuoti, 
tai paeziuokis su motore savo 
metu arba jaunesne, bet nieka
dos daugeli metu jaunesne už 
save arba senesne.

t

nes

ge id i

1 u z

Kapucinu kllosztoryja Po- 
tenza, Italijoj, 
senas rankrasztis, 
isz asztuoniolikto szimtmeczio

likos surastas 
paeinantis

kuri parasze vienas isz tenai-
tiniu zokoninkn vardu Manfre- 
dona, surinkdamas visokias 
pranaszytes lyg 2,000 metu.

Tame sename rankrasztyja 
yra paraszyta gana gryna tei
sybe ir pranaszavimai kas ki- 
szasi ateities- Zokoninkas in- 
spejo diena Francuziszkos re
voliucijos, nupuolimą Napole
ono, svietine kare kuri prasi
dėjo 1913 mete. Ant szio meto 
inspeja didelius drebėjimus že
mes ir tvanus. Mete 1960 sala 
Sicilija bus nury ta per mares. 
Mete 1970 Francija ir Iszpani- 
ja dings isz virszunes žemes 
per smarku drebejima žemes, 
o 2,000 meto sako kad galima 
tikėtis pabaigos svieto.

Laime musu, kad lyg tam 
laikui turime truputi laiko.

-------- ----------
Skaitome tankiai laikrasz- 

cziuosia buk tokis ir tokis mi
lijonierius apsipaeziavo su 
mergina daugeli metu jaunes
ne už ji. Arba vela buk pa- 
cziuotas vyras, kuriam nubodo 
gyvenimas su savo moteria, 
pabėgo nuo jos su mergina

apsipaeziavo

kuri badai pa

Arkiologiszka Draugove isz 
Baku, Rosi jos, pradėjo jeszkot 
paslėpto skarbo aplinkineja 
Azerbazano,
šlepe ciesorius Aleksandras 
Didysis, kuris randasi artimo- 
ja kaimo Andrejuvkos, aplin
kineja Senako, 85 mylės nuo 
Baku.

Norints istorija nieko neisz- 
aiszkina apie ta paslėpta skar- 
ba, bet jeszkotojai aplaike ži
nia nuo 90 metu senuko, kuris 
tenais gyvena, kuris sako, buk 
jis turi sena mapa pavogta 
nuo Turkiszko sultono daugeli 
metu atgal, kuri parodo vieta, 
kur skarbas yra užkastas.

Kaip istorija raszo. tai Alek
sandro kareiviai sukilo prie- 
szais ciesorių kada ėjo ant Per 
sijos. Ciesorus matydamas pa
voju paslėpė visa skarba, kuri 
su savim vežesi, ant Kaspysku 
lauku kad nesigautu in rankas 
sukilusiu kareiviu.

Apie pasekmių jeszkotoju 
da nieko negirdėt ar surado ta 
vieta ar ne. Senukui prižadėjo 
duoti puse surasto skarbo.

TORONTO, KANADA žasties, kaip paaiszkejo isz Būvis 
-------  liktu biisz'ku, buvo del ligos. Jis 

sirgo szirdies liga ir buk žmo
nele su kitais gyvena tai . 
nenori kelio pastoti gyventi, 
m

— Viso pasaulio žmonijos 
gyvenimas verda kaip kokiam 
katile virinamoja medžiaga. 
Vieni begales lėbauja turtais 
apsikrovė ir isz gero gyveni- 

, nusi-
atsi tinka.

mo, daugybes nelaimiu 
žudymu, tragedijų
Antri skurdą, varga, badu per
gyvena. Vėl didžiausia skaitly 
ne rasime nclaimi'ii isz tos kla
ses žmonių. Ir kur kokioj sza- 
lyja ar mieste, miestelin, ne- 
iszgirsi nelaimes. Pavyzdin, 
czia viens peiliu nusidure, kits 
nusiszove, treczias nusinuodi
no ir szinitai tnkstaneziai ne
laimiu kitokiu žmonijos gyve
nime. Dideli szaltini surasimo 
nelaimiu kur nesza žmonijai ir 
labai daug belaiko in kapus nu 
varo toji nelaimingoji netin
kama meile. Visoki insimyle- 
jimai. Vyrai insimyli in sveti
mas moteris. Moterys in sveti
mus vyrus ir ties insimylejilmai 
sudaro tragedijas 
tęs daugiau

savižudys- 
nieko. Jaunimas 

sziu dienu vėl diena po dienai 
virsta tik laikinis. Sziadien my 
Ii gerai ir viskas. Nieko negal
voja rytojaus likimu. Pavyz
džiui kokiu meiliu insimyleji- 
maiyra: Katalike mergaite in-

Nuvykęs in New Yorka Lau-I

jiuįrass Knibis, galva užvertęs lu
J * 1 _ . . •aukszta, lagamina neszinas ėjo 

Uoliau prirode laiszkuose, kad besižvalgydamas. Eidamas pa 
aliojo ramiai dirbti Komu- jtiriu jis žiurėjo isz ju milži-neg 

luistu idėjoms. Savižudyscziu 
daugiausia atsitinka tarp be

niszko didumo.
Vejas pute szallas ir 

dieviu Bolszeviku kuri nori gy į pcrszus lietaus laszai.
Vaizbininku vežimai isz vie

no in kita gala pleszkejo

k ri t o

pasakoti
—• Trati ugi gyvena labai 

puikiai ir neapsakomai iszdy- 
kauja. Ju paezios insimyli in 
szuni ir isz tos priežasties pa
simeta su vyru.

— Puiku klausyt!
Apsistojo Lauro vadas ant 

keturi u gatvių gryžkelio ir in 
visas puses apsidairęs, tarę

— Ar tai k nepertoli nuejo-

Ąpsistojo Lauro vadas ant

me.

pradėjo važiuoti.
— Kas dabar bus?
— Asz nežinau...
— Tai tavo gyvenimas!
— Asz žinau, kad, kad no

f

Ii

venima vesti gyvuliszka nes ju 
sąžines atsiskyrė niuo žmonisz-
ko gyvenimo, o pasiryžo ker-1 perstojo taip, kaip kad vos tik 
szyti kitiems. Jaigu negali ki- praeiti buvo galima.
tiems tai sau gyvybe atsiima.
Korszimai 
reiszkiniai.

— Toronto Lietuviu kolo
nijoja yra
Lietuviszko, bdt didele dalis 
jau užsibrėžo vesti laisvaji gy-

Pavyzdžiui sziadien 
vesti, rytoj gali pamesti. Szia
dien gyventi o ne tai rytoj tra-

Jiems vistick.
Gaila, kad tokio jaunimo ran
dasi Toronto Lietu vinį tarpe, medine deže su iszmetoms ir 
Bot visgi garbe Torontiecziam szazslavoms.
kad nevisas toksai

venima*

be

Menkas, su pamelynavusio- 
liudni gyvenimo j nno szalczio lupomis vai

kas pribėgo prie Lauro ir tarė:
— Gal reikia kur

nemažai jaunimo Į jus 7
nuvesti

kad eisiu su

gingai mirti.

— O kur vestum?
■— Eikime!
O kiek duosi 

tavim?
Vaikas suprato kad isz jo 

juokėsi supyko ir nubėgo.
Pakrasztyja gatves stovėjo

Prie tos dėžes 
jaunimas priėjės blogas didelis vyras, 

Randasi burdlis Lietuviszko' inkiszes ranka pamaisze ir isz-I A i ' * -' •'
jaunimo ir dpresnic ir kilnos- sitraukes banano žieve iszgrau 

že vidurį ir numėtė.
— Kodėl jus taip darot?
— Ka?
— Asz maeziau.
— O ar tas užginta?

kiną arba vaikinas Katalikas bure bendros jėgos dirbti, kaip! — Tur but ne 
nors reiszkia!?

— Noriu valgyt.
Lauras in kita pili

nis idealais kurie visame kil
niau pergyvena, dirba svajoja 
viską pasiszvontusiai ir apgal
votai. Tai yra -J” ’’Szvyturiccziu

siimyli Bolševiką, bedievi vai- draugijos jaunimas czia susi-

bedieve mergaite ar visai kitos‘ bažnyczios labui taip kultūros'
tautos ar tikybos. Toji meile 
tarp tokiu jaunuoliu buna to
liai, kol neatsidaro abieju jau
nuoliu akys in gyvenimo kelio
ne. Kada kaip vienas taip ir 
kitas pamato, kad viens kitam 
neatitinka pergyvent gyveni
mo sukurto szeimyinino lay<o- 
tarpyse o tuomet jau dinksta 
tos meiles insimylejimo, visai 
atgarsiai, o
netinkamos meiles

Szios ruszies jauni
mas supranta savo jaunystes 
gyvenimo dienas kaip sunau
doti,
ruoszto ir 1.1. Kanadoja gimęs 

Kataliku jaunimas

kėlimui.

kaip gyvenimai! pasi-

Lietuviu
vis kasdiena daugiau Lietuve- 

ražesnius idealus ingyvo- 
Isz tokio

y bot tas ka

prasideda isz tos 
, kersztas, 

kova, neapykanta, tragedijos, 
nesutiki-

— Jus žinote.
Vadas inkiszo savo juodus 

pirsztus in susivėlusius plau
kus, 
ko

pasikrapsztinejo ir pasa-

'' * ♦ I

gerai, bet kur reikia dingt?
— Asz niekados taip near

si praszcziau man daug geriau 
lovoja gulėt. ,

Traukinys pleszkejo sma|- 
retkarepiais staugę, 

duodamą pasarga, kad ant ke
lio nebutu. Lauras sėdėjo ap
imtas baimes ir jis dabar tik
rai atjautė Amerikos laisve... 
Bemastydamas nejauto, ar jo 
draugas yra ar jis isznyko, to
dėl griebė su ranka ir užeziuo- 
pes jo peti prabilo

— Kaip nakvodavote ki
tas naktis?

— Taip pat.
—Kaip szianakt?
— Kita syk ant gatves 

kampo staezias.
— Ar jums gerai?
— Kitaip negalima,
— Jus neesate žmogus?
— Kas per klausymas!

I — Ir vėl.
Traukinys atsistojo ir jie 

girdėjo, kad lokomotyvas nu- 
pleszkejo tolyn. Lauras kietai 
atsiduso ir užklausė

— Kokioja vietoja dabar 
esame 1

— Asz nežinau-..
— Taip geriausia.
Pradėjo sienos balt, tai ženk

las, kad diena auszo.
Vėl lokomotyvas sutrenkė 

I ir vėl pradėjo aszys girgždėti. 
Vėl vesz ?
Tur but...
Kokis galas buna isz to- 

važinejimu.

kini ir

— Turime paeiti atgal.
— Gerai.

Neilgai oje priėjom arezia kur 
tysojo keli desetkai geležkelio 
vėžiu ir ilgos eiles prekiniu 
traukiniu.

— Tai mano namai.
— Kur gi ?
— Miegu traukiniuose.
— Galite suszalt!
— O ne- Asz dalaikau.
Ant valandėlės nutilo žiūrė

dami in garu kvėpuojanti lo
komotyvą. Paiszinas darbinin
kas su sziupeliu pyle in krosui!

r

anglis, o kitas kaip juodas ka
tinas žiurėjo per lango skylo ir 
pradėjo traukti varpa.

— Gal norėtumėt pamatyt 
mano buvaine?

— But labai malonu, bet... 
Laurasp rikando žodi ir pra

dėjo mąstyt apie tai, kad jau 
jis galėjo but spąstuose...

Ant durnais surukusios New 
Yorko padangos jau pradėjo 
gaubties tamsumas... Dideli 
raudoni brukszniai nuo saule- 
leidos iki vidurio padanges 
buvo nudrikę ir jie 
palszyn ir palszyn.

Pergulesim ir

vykda- 
mas turėjo insidejes pietus- Jis 
iszeme isz kiszenes ir padavė 
tam (at iszalkusiam gyvūnai.

— Aeziu!
— Seniai gyvenate czia?
— Jau keli metai.
— Gal jus galite mane nu

vest ant keturiasdeszimt ant
ros gatves — in geležkelio sto
ti?

vis ėjo
kiu

— Visaip. Kita syk veltui 
nuveža in kita miestą, o buna 
ir taip, kad rado suaresztuoja 
ir maitina kalėjimo kėlės die
nas.

.l<b
na. Isz tokio jaunimo kuris 
supranta savo gyvenimo laiko
tarpius pergyventi galima ti
kėtis Lietuviams
garbes. Nes tdks jaunimas su
pras kaip ir su kuom pasirink
ti ir žengti svarbiam ir placzia 
me gyvenime.

Katulikiszkas jaunime, kur 
negyveni, kokios gyvenimo są
lygos nebutu buk 
same- Jus gražins
darbai ir idealai. Nepasiduok 

laisvama
niui save perkalbėti pateikauti 
save pasiaukauti in laisvąjį 
gyvenimu kad sziadic czia gy
venti o rytoj tragedijoj mirti. 
Ypacz Lietuvaites bukite at
sargios su tais saldžialiežu
viais laisvamaniais kurie mo
ka mergaites prikalbėti in na- 
muczius palydėti, o paskui vėl

gana.O

Eikim!

kolonijoja

svetimoteriavimas, 
mąi ir t.t-

Jaunime brangus ypacz žodi 
tariu (Lietuvninkam jaunimui 
Tai tiems kurie esą “Saules” 
skaitytojai bei bendradarbiai. 
Suprask, kad meile yra di
džiausias žmonįjos gyvenime 
reiszkinys. Kad kas ka pamyli j niekados jdkiam 
tai save aukuoja, arba didžiau
sius turtus ir t.t. todėl del gy
venimo szeimyninio su'kurti. 
Jaunime nejeszkok meiles tarp 
žibueziu, tarp apgavyseziu, vi
sokiu “gud tajimu” nes isz to
kiu szaltiniu meile suradęs pra 
žūsi. Bet susirask gyvenimui 
meile atvira kad tiktu visur 
pakilti kaip dvasiniai taip svie; tragedijas žadėti. Atsargus 

bukime jaunime jaunystes die 
nose žengiant in sukuri gyve
nimą.

gud ta j imu

neisz-tiszkai ir vieszpatautu 
skiriama meile, kur niekas ne 
drystu pastoti gyvenimo kelio
nini keliaujant.

Czia pat meiles pasekmes ir 
Toronto mieste. Sziu metu Ba
landžio menesi 15 diena ryte 
rastas Lietuvis K. Bražauskas 
negyvas savo kambaryja lovo
ja gulintis. Paaiszkejo žinios 
kad K. Bražauskas patsai save 
nusinuodino. O tai vis pasek
me insimylejimo in svetima 
moteri, kur gyvenimas nepri
einamas nes ne del jo priklau
so, knr mintys privedė savižu- 
dyste padaryti. Minimas Lie
tuvis buvo nevedes,
amžiaus* Dar nepaskutiniai bu 
vo nupuolęs gyvenimo sąlygos, 
ka ir nedirbo ilga laika. In ka
pus nuėjo per insimylejimus 
nelaimingus ir nepasiekemus 
tikslus gyvenimui.

— Neprabego savaite laiko 
vdl patiko tragedija, antra tarp 
Toronto Lietuviu.

tytojai, atsilygint bu prenumerata už 20 diena, Liętuvis S. Ledas I1U- 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai sįgzoyo iki smert. 
.. M 1^. M aa aa M 1 M A M Antlln t L« »i' I r

34 metu

Ncužmirszkito guodotini skai-

užmlrszo ir prasze idant nesulaikyti
daug jaunesnę už ji.. Bętį ne lalkra„czl01. Pa,kublnklto l
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vistiprus 
jaunystes

PAJESZKOJIMAS

pus-brolio. Pajeszkau savo
Antano Daukszio kuris kitados 
gyveno Plymouth©, Pa. Paeina 
isz Suvalkų gubernijos, Kctur- 
valakio parapijos. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso:

Felix Stoczkunas
Box 44 Gilberton, Pa*

f

VAIKU AKYVUMAS.
,. . J I 1

Balandžio

Onute, szesziu metu mergai- 
nuvažiavp atlankyti savo 

moeziute pirma karta. Eidama 
gult, paregėjo kaip moeziute 
nusiėmė nuo galvos plaukus ur 
padėjo ant stalelio. Po tam isz- 
erao isz burnos dantis ir judė
jo in stiklą vandens. Onutės 
akutes vos neiszszoko isz gal- 
velęs nuo nųsiste|)ijmo ir ant

to

: t ■ ' i 1

galio paszauke: “Moeziute, isz- c I *

Ta 'paežiu 
diegu nuėjo įn krautuve,.mūšį-

imikic savo liežuvi isz burnos !r
■ ■ ■ ‘ ‘ ■ * i

pa'dck aut t prięlkos! “ *

— Galiu.
— Labai aeziu!
Lauras ėjo greta su iszblysz- 

kusiu vyru; to vyro balakono 
kiszcne buvo nuplyszusi ir pla- 
vesavo nuo vėjo; o kiszcne bu
vo pasiūta isz senos Amerikos 
vėliavos; tai ženklas Amerikie 
ežiu puikybes... Lauras žigojo, 
kad jis ėjo su tokiu žmogumi, 
kuris ji galėjo, kur nusivedęs 
užsmaugti ir atimti pinigus, 
tacziaus jis nebijojo.

—- Kur jus namai?
— Asz neturiu.
— Tai kur būnate?

4 II

— Jus matote kur...
Jiedu pasiseko in kita gatve 

kuri buvo tiesi, kaip styga, o 
skersai einanti tramvajui reis- 
mieziu, isz kur liejosi 
nis aidas. 

; — Ne.
— Esato apsivedęs?
— Bevei'k

daiktas apsivesti.
— Kodėl ?
— Czia ir taip, man rodosi 

yra mylineziu vienuoliu.
— Taip. Gal mėgstate? Asz 

galiu nuvesti-
— O ne!...
Nusibodo Laurui beeinant ir 

jis isztikruju mano, kad pate
ko in spas'tus, tacziaus jis pats 
save ramino ir retkareziais pa- I lt ‘ ‘ 1 ‘ ' ■
žvelgė in savo dranga' skaity- 
dams apsireiszkimo ženklus 
isz jo veido.

— Toli da?
— Ne; suvis netoli. Lauras 

truputi atsipeilkejo ir užszno- 
kino.

—- Kaip czia žmones gyve
na?

nusi-
ir atsisukęs pažvelgė in

galo Lauro

bėgai i-

nereikalingas

Gyvenimas dalinasi in
r ■« ' k ’ ' 1 1 j e M ” • ' ,1 1

— Tai kur?
— In traukini.
— Taip szalta..-
— Mes dalaikysim; ten ve

jas neužpuezia.
Lauras jau isztikruju 

mine,
buri muru, kurie niūksojo, ir 
storas debesinis kainynas.

— Taip ne gali būti!
— Kas ?
— Asz negaliu gulėt lauko.
— Kur dingt?
Traukinio varpas skambėjo 

kas-žin kur toli, o jiedu tylėjo 
ir klausėsi. Ant 
draugas prabilo

— Jus pinigu turite?
— Taip.
— Tai gerai asz jus galiu 

nuvesti.
— Labai aeziu!
Einant atgal draugas tylėjo 

ir maste apie kažinka. Ant ga
lo balsiai suszvilpe, tarsi norė
damas ka priszaukti ir tarė

— Kodėl nenorėjote trau
kiny ja miegot?

— Labai bijau szalczio.
— O, ne, jus bijote manes, 

bet asz ne tokis.
— Klaidingai manote — ne 

bijojau.
— Na, tai gryžkim!
Jiedu sugryžo atgal ir in li

po in traukini susigraibė ten 
esanezias popieras ir ant ju su
siglaudė sugulė. Nors glaudėsi 
prie vienas kito arti, tacziaus 
jiemsb uvo szalta ir virpėjo 
dantis kalindami ir Lietuvoja 
pa vasary j guzu tęs.

— Sakei, kad 'bus gerai!
— O ka ?
— Asz taip ne noriu!
— Gal užmigsim.
— Niękados.
Tuom tarpu priėjo gelžkelio 

darbininkas ir uždare trauki-
• - - 

labai daug skyrių.
■' * . ' į V - 'L I, , ? ' | • ♦

— Malonekito gi apsakyti! nio duris*. Už valandos lokomo T • • '-i j • ’ • . i j k • • i i • *Jis nusiszluoslo uosi in at- tyvas atsimusze

bijau.

— Jum tas patinka?
— Žinoma.
— Bet asz
— Ir kogi?
— Žinai kad asz važiavau 

in kita miestą ir patekau su 
jumis.

— Tas nieko. Pažink New 
Yorko betureziu gyvenimą.

— Geriau, kad sziltai lovo
ja miegodamas apie ji bueziau 
sapnavęs, negu taip dabar 
vargti.

— Ar jus nemėginote gy
venti kitaip?

— Taip; asz mėginau*
— Pasakokite.
— Viena syki buvau labai 

peralkęs ir negalėjau nieką 
apipleszti, kad atimt pinigus 
virtau per stiklini langa in vai 

w H '• ' ifrK lt • I' 1^. 4fi' i 1 > 1

gomu daiktu krautuve ir per
virtos valgiau ten esanti blyną 
kepta su obuoliais.

Nutilo.
— Kaip buvo toliaus?
— Atėjo policistas, suaresz- 

tavosir uždare in kalėjimą ii- x 
gai laike ant galo ateje apžiu- 
rojo gydytojai ir iszrade kad 
esu kvailas atidavė in sublu- 
dusiu narna.

Toliau!
Asz pabėgau.

Traukinys sustojo, atidarė 
duris ir pradėjo mesti dideles 
su prekiniais medines dežos.

ko ir leidosi bėgti, vėliaus 
jiems nenusiseke pavijo gelž- 
kelię sznipai, 
nugabeno in tamsius, augsztus

taip

Lauras su savo draugu iszszo

.11

kalėjimo mūras.
f i

it suaresztave
u «>Ai. 1 .f1' I X «

Tai tavo namai!?
Tas nevisai prasta. Vai- 

b
o V 4. * Ik

ji •

J1 T

gyt gausime.
—- Baisu!

I» 1 v I

Nuvargo nutilo ir besėdėda
mi abudu užsnūdo.

< * ■ ■'
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traukiniu
I I

jis nusisziuoste nosį m at- tyvas atsimusze m 1
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plyszusia kiszeno ir pradėjo eiles galu smarkiai sukrute ir
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Karvelis su Aukso’ 
Plunksnom

nusinesziau. Tonais ji ji per ke-

PASAKA ISZVERSTA ISZ 
MASKOLISZKO

Pastate sau puiku narna.
slapta les adynas buna moterc, o pas- 

vieta del paslėpimo trijų auk- kui stojasi volei.
•s

' szo

Maria liepo padaryt
Nesibijok

Vienas 
paliko sunu 1!) metu. Tasai ta- Į 
re in motina:

— Brangi mano motinėlė
asz eisiu in svietą jeszkot sau'

/

nieko ir pa
duok man stiklą vandenio!

Už tai tau bus viena karta 
gyvastis dovanota.

Jaunikaitis davėsi prisikai- 
bot ir padavė istilkla vandenio. 
Kada, smakas iszgere, tuojaus|

r ;V>

Z
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karvolaitis.
a 

tai. in tonai

t >'

šiniu plunksna. Paskui iszpc- Jeigu <turi drąsą in teip tolimi 
isz i kelione nusiduot

sztai stojo priesz ji tavo liepsiu nugabet.
Noras jaunikaiezio buvo la-

taisos tris plunksnas 
’karvelio,
patgiausia ant svieto pana, isz

I

I
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kupczius mirdamas kurios akiu buvo matyta gėry- bai didelis, ir kurgi nenorėtu jam viena galva nuo vaszo nu-

nsz

laimes.
Motina atsake:
— Eik mano mylemas sū

nau! Bet ilgai ne užtruk, ba
pasensu ir da norėtau, kad

mano senatvėje užlaikytum!
Sūnūs nusidavė in svietą Ir Įėjo prisižiuret patogumui jo- 

(yo, net priėjo didele girria. 
Dvi dienas jokios gyvos dva
sios ne mate. Treczia diena ėjo 
patemino narna, kuris iszrodo, 
kaip girnos sargas jame gyve
no. Inejo in grinezia; bet kaip 
persigando, jog vietoja sargo

bia ir tuojaus paemo sau už pa- tuojaus lenais rastis. Raganls 
ežia. Visi dabar buvo laimingi: ( paemo szvilpynaito ir užszvil- 
jaunikaitis, karalaite ir moti
na.
žinoma sau vieta,
sakydamas, ne savo paezei, tik
tai motinai.

Viena, karta jaunikaitis isz- 
jojo raitas. Motina liko įminė
ja prie savo šunienos ir ne ga-

v'1.

9 ’
Ii

į

■If

< *

}
>

,h i '

medejaus, pamate prasta vyra, 
ant vidurio aslos sodinti ani 
kėdutės, baisei iszrodanti. 
Plaukai ant galvos buvo susi
velia kaip krapilas, pilvas isz- 
pnstas kaip bert ai n is o nosis 
konia pasiekinejo bamba. Bu
vo tai raganis. Jaunikaicziui 
rankos ir kojos sudrėbėjo.

— Nesibijok, mano vaikiai

I
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j pe. Akimirkeja prisipildė grin- 
Plunksnas paslėpt* mure in ežele

niekam ne'šiom. Ragainę ant vienos dva
sus stovintos kamelijų pamojo 
ir tarė:

— Soskie ant ano! — tan
iu jaunikaiti. Jisai tavo nunešu 
in paloei su auksiniu stogu!

Maži alelis prisiartino, pri
tūpė prie žemes ir norint buvo 
mažulėliu paėmė jaunikaiti ant 
savo sprando ir tarė:

— Kaip nori greitai lėkt? 
paklausė jaunikaiezio. Ar gal 
kaip arelis?

Da greieziau daug grel- 
-— atsake jaunikaitis.
Tai kaip strela, kuri da

vėja areli?
— Da greieziau daug grei

eziau! — atsake jaunikaitis.
— Tai kaip viesulą, ka per 

svietą ūžia?
—- Na teip! — atsake jauni

kaitis.
Sztai lubos grinczeles atsi

darė ir mažiulelo dvasia pasi
kėlė teip greit jog raganis vos 
spėjo paszaukti:

— Saugokis kaip stosi pa
locija, idant nesusimyletum 
ant nevidono, kuris ant tavo 
paezios tiko! Jeigu-gi ji atliuo- 
suosi tada jau ne galėsiu prl- 
gelbet!

Jaunikaitis teip greit, loke, 
girdo paskutiniu žo-

sios, o isz ko labai džiaugėsi ir 
putėsi, jog niekas tokios pato
gios no turi ir tare in ja moti
na:

— Kokia tu patogi, mano 
dukrele! Bet kaip man rodos
būtumei patogesne, jeigu apsi- 
kaiszytum su plunksnom...

Mano sunns po teisybei pri
sakė man, idant tau apie tai 
ne sakytau, 
kenkt, jeigu viena isz tu plunk
sna paimsi ? O busi da patoges
ne.

Iszgirdųs karalaite apie tai 
norėjo sulaikyti savo gera 
uoszvia, bet jau jiji buvo nue-

nes ka tai gali

— Nesibijok, mano vaikiai
tarė raganis. — Patinki man ir jus ir atnesze viena isz tutriju 

in plunksnų.
Karalaite turėjo sau prisi- 

Per mane gali visko dasiegt,' segt ir stojosi da patogesne ne- 
jaigu teisei ir dorai viena meta gu pirmai.
pas mane isztarnausi. Ar tinki 
ant to?

Jaunikaitis, ne tik drasei ax-
sake jam. Ir teip tarnavo pa.-' plunksnas, kureis turi sau ir 
raganių per ciela meta, kuriam 1 anais prisegt. Kol tavo pats 
tai laikia sekėsi jam gana ge- * sugryž, tai mudvi velei pade
ra! ir raganis jokios skriaudos 
jam nepadaro.

Kada pasibaigė metas, tarė
raganas:

— Dabar tau duosiu tavo
užpelną!

Nuvedė ji in labai dideli skie
pą, kuris

Iszejeitau gerai vėlinu.
svietą jeszkot gilukio ir laimes{I

— Ar tau ne .sakiaut — pa
szauke su džiaugsmu motina.

atneszt da dviEjsn

raganin per ciela meta, kuriam anais prisegt.

sim kur gulėjo.
Karalaite no norėjo plunks

nų dalypstet, rodos prijautinc- 
jo kokia nelaime; bet motinu 
ne atsistojo no josios, atnesze 
dvi plunksnas, turėjo sau ka
ralaite prisisegt ir akimierkija

pripildintas1 stojosi karveliu. O kaipo kar
velis iszleke per atvira langu

kiek gali pakelt, tai bus tavo 
kad ir viską; tieje pinigai tau 
tiek ne svers ka svėrė plunks
nos.

Jaunikaitis prisipylė viena 
maisza, priek tam visus kisze- 
nins.

Raganius arti savo namo tu
rėjo sodželka, kurios pakraszti 
ja tankei maudydavosi trys 
karvelei. Isz kuriu kožnas kar
velis turėjo ant saves tris auk
sines plunksnas. Atvedė pas ta 
prūdą jaunikaiti, pagavo vie
na karveli ka pakrasztija mau
dėsi, padavė jam ir tarė:

— Paimk ta karveli; yra 
tai brangi dovana. Ne yra tai 
karvelis, bet panaite — kara
laite. Mat jiji, kaip ir josios 
dvi seseres, ne norėjo už ma
nes teketi, norint juju nevido
ną boksztia prirakinau, bet Ir 
jeises tris užkeikiau su dvaru 
ju broleis. Iszpeszk isz vienos 
tris aukso plunksneles, 'ka turi 
ant saves, o persunainis velei 
ant merginos ir busi su jaja lai 
mingas.

Bet gerai paslėpk taisės 
plunksneles ir niekam nesakyk 
in<r turi nnJnninj Tj»i_ 1
bar eikie sau 
apie mane!

Ar-gi tai

f

ant ra
pilna mažiulolem dva-

cziau!

jog vos d a 
dzin.

Ne

man taisės tris

buvo
auksu, ir tarė:

— Imkie sau isz tu s&arbu, paszaukdama:
— Suvis tau motinėlė ne- 

dekavoju, jog
plunksnas davei. Dabar tiktai 
da palauksiu mano mylmo vy
ro, idant su juom atsisveikint. 
Paskui sėdo ant stogo ir lauke.

Senuke pastiro ir ne žinojo 
ka daryt. Tame sųgryžo sūnūs.

— Bukie sveikas mano vy-
1 « * * iii ' 3 " f i i * p i ’ f

ria! — paszauke karvelis nuo 
stogo. — Dėkui tau už tavo tei
singa meile, bet niekad jau ne- 
simatysimia! — Tai pasakius 
nulėko.

— O motina, ka geresnio 
padarei! — paszauke sūnūs.

— Iszdavei kur guli plunks
nos ir dabar ne tekau mylemo* 
paezios mano! Bukie sveika!

Užlaikyk mano visa turtą; 
užteks tau motin iki smert, asz 
jeszkosiu dingusios paezios!

t <1 .! - » • I • * >
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jog turi jeises paslepiąs. Da- Į jaunikaiti, 
ir neužmirszk

m? mažas buvo 
džiaugsmas tojo jaunikaiczioT 

Xnėjo su pilnu maiszu auk
so, o suvis lengvu, teipos-gi 
turėdamas karveli; o kad ne 
labai buvo toli nuo namu, tuo- 
jaus stojo pas savo motina.

* • ■ »'

Tai pasakias, leidosi per kal
nus ir klonius, ląn'kas ir gir- 
rias, bet ne rado savo paezios 
karvelaites. Nežinodamas jau 
kitokio spasabo, nusidavė pas 
savo sepoyęs poną, taji galin
ga ragani su ilga nosia.

— Ar tu velei sziezion? ta
re yaganis, pamatias incinantt 

Žinau viską; ko
dėl ne klausei mano rodos. 
Bet jog tai padaręs del meiles 
suniszkos del motinos ir tiktai 
jei pasakei kur plunksnos bu
vo paslėptos, tai tuom 'kartu 
tau dovanoju. Tavo pati yra 
pas seseres savo, palocija po 
auksiniu stogu, szimta myliu 
nuo czion, in kur ja užkeikia?’

sikabino, paskui velei paantri
no savo praszyma:

- Paduok nitui ir 
sti'kla su vandeniu! Už 'tai da
antra, karta bus tau dovanotas | 
gyvastis!

Jaunikaitis davėsi prisikal- 
1 bet ir padavė antra stiklą van 
denio. Kada smakas ir ta isz 
gere, nupuolė antra galva nuo 
vaszo. Czia smakas baisu balsu 
paszau'ke:

— Dabar ar nori ar nenori, 
turi paduot treczia stiklą su 
vandeniu!

Perimtas baimes, 
jaunikaitis stiklą. Smakas isz- 
gere, paskui ir treczia galva 
nuo vaszo atsikabino, o sma
kas buvo dar sveikas ir drūtas, 
ba tasai vanduo buvo drutantis 
ir gydantis. Kada smakas jau
tėsi sveiku ir druitu pasikėlė ir 
iszleke per uždaryta langa, ka 
in tūkstanti szmoteliu subyrė
jo. Da jaunikaitis stovėjo 'kaip 
numiręs, kad sztai parlėkė du 
karvelei szaukdami:

— Nelaimingas ka tu pada
rei! Atliuosavai baisiausia ne
vidoną ka ant tavo paezios 
spendžia. Smakas pagriebė ta
vo karvelaitia ir paėmė in toli
ma dvara kur iki sudnai dienai 
ja kaukis!

— , O asz pasiutėlis! — pa 
jaunikaitis su asza-

s,. -.i
i

stiklą

padavė
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FINLANDIJA STATO PUIKU PARLAMENTINI NAMA
I’inlaiKlijii jau baigi’ stalyti szita puiku narna kuriame laikys savo posėdžius parla- 

<tnvi Ilelsingforse. L“------mentus (taip kaip susirenka kongresas 
kasztuos daugeli milijonu <

Wasbingtone), kuris 
loleriu pakol bus visiszkai užbaigtas.

Namas

*

— Tegul pražusu, tarė jau
nikaitis ir užszoko ant arklio.

Tasai lėkti kaip st rida, 
pribuvo in dvara smako’ kurio 
volei naiinieja ne rado.

Jaunikaitis paėmė karvelai- 
' j te; bot vos spėjo ant arklio už-

i
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szokt, sztai -smakas, ir neradęs 
pradėjo vytis beganezius.

Ir kada jau buvo ant kiemo.
palociaus, smakas paszauke: >

— Prižadėjau tau jog už 
antra stiklą vandenio dovano
siu tau gyvastį antra karta.

D a syki ji tau duodu; 
jeigu da karta atkeliausi tai be 
jokios milaszirdystes tau ja isz 
plesziu! i

Jaunikaitis buvo nuludes ir 
nežinojo ka dabar veikt.

Bet arklys velei atsiliepė ln
JI:

BALTRUVIENE
bet

♦ I

Ir tai labai

UZSI ■

Nuo visu nieku susilaikykite, 
Ba netrukus asz pribusiu, 
Dideli laruma padarysiu. 
Su koeZelu apsisuksiu,

Ne vienai ir sprandą nusuksiu, 
Sarmatos nedarykite, 

Mažu vaiku nopiktykite, 
Ne viena jau sena, 

() da vis rimta.

* *

nepasijuto jaunikaitis, 
kaip szimta myliu perlėkė, nu
tūpė pa loci n i am sodia ir dva
sia isznyko. Kada jaunikaitis 
apsidairė, patemino savo myle- 
ma paezia sedintia po pavesiu 
ir du karvelius josios sesers 
szalia jos jo pažinus ji priszo- 
ko su džiaugsmu ir paszauke:

— Tai velei matomės! — 
Bet tiktai kėlės advnas turiu 
žmogiszka pavydala; paskui 
vėl stosesu karveliu sztai kaip 
mano seseres.

—• Bilo tave radau daugiau 
nieko ne geidžiu, įmano myle- 
miausia! — atsake jaunikaitis.

Ir nieko nesirūpindamas gy
veno szitam palocije. Teip pra
ėjo kelios nedėlios.

Viena karta paėmė karalaite 
raktus ir apvedžiodama savo 
vyra po salo ir pakajus palo- 
ciaus, iszrodinejo jam viską, 
kas buvo vertu pamatyt, tik 
tai vieno pakajaus no norėjo 
atidaryt ir praszo savo yyro la
bai idant ir jisai niekad neati- (i - ii f n į' į f
darytu ba butu del abieju pra
pultis. Kada atėjo laikas sto
tis karveliu iszldko su savo se
serimis in raudonas marias * , . 1 , b1 V- “ I1 > 'll * I , -
maudintis, pamislino sau jau-

į i

nikaitis, kas tam pakajujo ga
li rastis! Sujeszkojo rakta ir 
atidaro ji.

Pakajujo pamato smaku su 
trimis galvom, kuris kabojo 
prie lubu, jog kožna galva už 
žando pakabinta buvo ant ge- 
lūžinio vaszio. Po smaku sto
vėjo trys stiklai su vandeniu. 
Jaunikaitis nusigando -ir norė
jo bėgti atgalios, ba atsimino

tolis

arki i n v-
Buvo

'i

raudonas
• * r % ,

ant praszymo paezios, idant no 
eit in ta pakaju, o ir atsiminė, 
ka raganis iszlekent kalbėjo, 
persergėdamas ji.

H,,

Bet smakas ji prasze su vel- 
niszka kvtrvbo.» •

i

Da tau viena rodą duo
siu. Žinau kur randasi lizdas 

su jaunais:juo'dvarniu su jaunais: eikie 
pas ju lizdą! Nuduok, jog juos 
nori iszimt. Senei mosis ant ta
vęs o tu in juos turkio: 
tau atnesz gydanezio ir gaivl- 
naiiczio vandenio, tai juos pa
liksi, o kitaip ne. Kada tau jau 
atnesz iszbandyk ji. Paimk 
viena isz jaunu juodvarniu nu
suk jam galva, ir pana rd yk ji 
in vandeni ir vela pridek gal
va. Jaigu galva prigis

jeigu
;\ e

gerao

Jaigu mergeles norite gert, 
Tai neturite pasigert, 
Ba tai iszrodo biauru, 

O ir negražu.
Badai I tžeradzvileja,

Merginos alų ir rnunszaine rija, 
Vyrams neapsileidžia, 
Gere net pasileidžia.

Tingi rakalkas dirbti, 
Ba kas mėgsta gerti, 
Tam darbas nerupi, 

Namieja per diena tupi.
Lauke vakaro, 

Ar nenutvers kokio.
Kvailiuko, 
Vaikinuko,

Kad prie saves prisiviliot, 
Ir sziaip taip susivineziavot.
Negerai mergicos darote, 
Jaigu tokioms pasirodote.

Asz da daugiau žinau,
Ba ana diena tilipona gavau, 

Tai jaigu nepasiliausite, 
In kaili gerai gausite.

, tada ži
nosi, jog tikrai vanduo geras.

Jaunikaitis paklauso rodos 
arklio, o kaida jau ta naudinga 
vandeni turėjo atsiliepc arklys 
m ji:

Dabar turėsim pagelba jeigu 
tau kokia nelaime atsitiktu. Da 
trecziu kartu mėginsimo in ten 
nusiduot. Jaigu turi norą ir 
narsa tai da karta pas smaka 
nusiduosime.

— Kaip-gi ne turetau noro 
ir drąsos, mylėtinas arklį! — ta
še jaunikaitis. — Juk tai mano 
privalumu yra klaida pataisyt 
ir mano paezia iszlnosuot, ku

ku rio ant rei pats ant to prisidėjau! Sku- 
gilukio nebuvo namieja. Jauni- binkivos ka greieziausia 
kaitis atgavo karvelaitia: bet dvara smako? 
vos ja gavo vos spėjo užszokt 
ant arklio, kad sugryžta sztai 
ir smakas namon, pasigedo ka- 

, pradėjo vytis, atome 
jaunikaiezio karvelaitia, 

kada jau buvo arti paločiau* 
su auksiniu stogu.

—• Prižadėjau tau 
szauke smakas, — jog už pir
mutine stiklą bus tau gyvastis 
dovanota tai žodi dalaikau ir 
antru kartu nedrysk atkeliauti 

Po nekokiam laikui velei' 
prakalbjejo arki is in nuludusi 
jaunikaiti:

— Jeigu turi kiek 'savija 
drąsos ir atvesai nuo pirmuti
nes baimes, užszok ant manės 
ir mogin'kim gilulko antru kar
iu!

Motina mano kolojau, 
ka iszdave slaptybe, o asz pei 
savo kvaila skyvuma didžiau
sia piktybia. padariau! O kaci 
asz ne butąu ant svieto ne už
gimtas! Plaukus peszdamas 
nuo galvos vaiksztinejo po pa- 
loei, kur jau savo karvelaites 
11 e rad o. Neis zp as 11 k y t a s
buvo pas ragani su ilga nosia. 
no žinojo suvis ka pradėt

Aiit galo nuėjo in 
ežia, kur stovėjo arklys
tai vienas isz broliu tD ju karu 
laicziu.

Tasai matydamas leip nuln- 
dusi, tare in ji:

— Gaila man tavęs ir ma
no sesutes, ba labai mylėjot es.

Jeigu turi drūta szirdi, už- 
szok ant manos! Nunesziu ta
ve in paloei 'smako, o tu turi 
nuo jo atimt kas tavo!

— O norint ir gyvasties ne
tektai! I — paszauke jaunikai
tis, — tai turiu ant savo pasta
tyt.

Szoko ant arklio ir teip smar- 
kei loke 'kaip vejas. Ir pribu
vo in. dvara smako,

ralaites 
nuo

)
i|Hi|WyilWiiiillHI pa-

ft

m

Tai bekalbėdamas sodo antt 
arklio kuris leidosi kaip vejas.

Gilkningai gavo karvelaite, 
ba smako volei ne buvo namie- 
ja; bot vos ja turėjo, vos sodo 
ant. arklio ir leidosi atgalios, 
sztai smakas pribuvo namon, 
o neradęs karvelaites, leidosi 
vytis, dasivijo, atomo karvelai
te, kada jau ant kiemo dvaro 
užjodinejo. Jaunikaiti porple- 
szo pusiau ir su džiaugsmu su- 
gryžo in savo d vara.

— Toliaus bus

INLIETUVA!
szti 'Saule* ir del gyminiu in Lietuva,

Rod hauZ(»s i a geri ausi as 
(‘minias, 

linksmas gyveni
mas,

Del nekuriu mergicu didelis 
u naras,

Ba tai geras tarnavimas.
Del tokiu didelis nnaras, 

Bet merginos davadnoss ir 
doros, 

eina tarnauti in tokias vie
tas niekados,

Tiktai valkatos vieta turi, 
Katros ant dorybes nežiūri.

Nuo pavietres, ugnies ir 
vainos, 

Ir nuo tokios merginos, 
Saugokitės vaikinai, 

Niekszas mergina kad ir
darba turi.

Tai vis tokias vietas ant inisles 
turi.

* * *

Viena bobele su trimis kara
liais važinėjo, 

Ir szaneziu duris iszdaužinejo 
O tie karaliai,

Kad juos paraliai. 
Tiek kaszto padaro, 

Kelis dolerius iszvaro, 
Geriausia dorai elgtis, 

Negu po pabulkos su bambi* 
liais trankytis-

* * *

O jus Nantiko begedes, 
Tokios moteres, 

Viena su kita ėdasi,
Ir savo sėdynės rodosi, 

Ant galo provojasi, 
Jau Dievulis sarmata atėmė 

Jaigu ne proto neturi.
Negana kad vyrai galvas 

daužosi, 
O paskui provojasi, 
Bet jaigu ir bobos, 

Tai jau niekai raganos.
* * *

>

Klevelande yra tokiu pleisu, 
Ka susirenka bobeles isz visu

PROGRESYVISZKAS
UBAGAS

Tarnaite in ubaga: — Pa
lauk czionais prie duriy, iszne- 
sziu tau neužilgio szmota mė
sos su duona.

Ubagas: — Tiktai paskii- 
byk mano duszelia nes palikai 

motorcikli, 
tai gali man pavogti. •
ant ulyczios savo

Laikas užra- 
szyti Laikra-

isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasz* 
tuoja ln Lietuva tikta! $4.00. |

kampu, 
lu spykyzia, 
Alaus paima.

Gere trypia ir klykauja, 
Kaip ‘padubusios staugė.

(.) jus avingalves,
Esąte valkatos, 

Niekam netikusios. 
♦ * *

Szamoku bobeles apsisaugoki-
................ ' ■ *

tęs,

TIKRIAUSES KABALAS
Arba AUdenglMaa Paalapcsit AUi- 
tlaa. S« pagelba kaitrom. Pasai 
Chaldelitku. Paralssku. Gralklukv, 
Arablsiku ir CitonUiku burtlatka. 
IsiKuldlnejlmaa to tabalo yra laba! 
lenrras ir klokTiaaam gali būti ■»- 
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda Imoiaus ateiti. Bu 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Ctfonka Iss Egipto Bublaa 
Rulva. Del vyru ir motorą. — ■ ■ -- - „ - - . . - ■ ---
VISO® TRIS KNYGUTES nr. 
TIKTAI UŽ.........................43C.

Prteiusklte st ūmis ISc. Gausite 
visas tris knj gutos por paoote. 
Ptelgui galite siusti stompooda.

W. D. SOCZKOWSKI-CO.
MAHANOT CYTT FA.

25c.

i'
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GEGUŽIO — 1932 — MAY

1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antanazijaus
3 u Atradimas Szv. Kryžiaus
4 s Monikos
5 k In Dangų Ženg. Szesztines
6 p Jono Aliiej.
7 s Damiceles panos

8 N Stanislovo vyskupo
9 p G r įgalaus

10 u Izidoraus
11 s Mamerto
12 k Nercusko
13 p Zigmanto
14 s Botnifacijaus

15 N Sekmines
16 p Jono Nepo.
17 u Paskaliso
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bemadino
21 a Dezidoriaus

*»•<

» * \

8ADE15
11 

jW <ji

' SHENANDOAH, PA
Garnys ana diena atlan

ko Antanu Kalėda, Szafte, pa
likdamas drūta naslednika su
nn. Motina ir kūdikis sveiki.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

£ ■$

[
7

.
;<■.t

■>

■>/ ’y^’.

S

22 N Szv. Traices
23 p Dezidoriaus
24 u Joanos naszles
25 s Magdalcnęs
26 k Pilipo Nėr.
27 p Bodo
28 s Augustino kank.

29 N Maksimino

Dievo Kūno
<<W’

30 p Felikso Isz. Kapu Diena
31 u Petronėlės panos

ŽINIOS VIETINES
Gegužis-May.
Ketverge pripuola baž

nytine szvente »«:«««»• 
arba In Dangų 
Viesz paties 
bus laikomos 8, 9. ir 10 valan
da.

Szesztines
Inžengimas 

Jėzaus. M iszios

— Juozas Czeszkys, sugry- 
žes isz darbo, vaflge vakariene, 
iszgirdo, kad visztinyczioj visz 
tos pradėjo rėkti. Jis iszbego 
pažiūrėti, kas ten jas kvarkina, 

j pamate, kad trys vagiliai ture- 
1 jo po pora visztu pasiėmė. Jis 
ant ju užriko. Vienas vagilius 
meto akmeni in Czeszki ir per
kirto žanda pagal ausi. Turėjo 
eiti pas daktaro, kad žaizda su
sintu.

t

A-

<■

—— , ■■■■■     

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiauaie Graborius

It

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS [R UNDIVIDED 

PROFITS $623.358.62
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Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
darn prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Men norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

u Gabiausias Balsamuotojas
Geriausia Ambulanco

C patarnavimas s z i o j 
npelinkeje.

(Y hiam laike, diena ar
naktį. Visada turi pll-

'T. na pasirinkimą meta-
T liszku ir kieto medžio
|| Grabu.

mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh
MAHANOY C1TY|516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 588-J
’-•z.

G. W. BARLOW, Pre«.
I FERGUSON, Vice-Pres.trKas.n̂
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OR ALAI V IS “GRAF” ISZLEKE IN BRAZILIJA.
Paveikslas oralaivio “Graf” Zeppelin, likos atitrauktas kada radosi 1,500 myliu nuo 

Brazilijos pakraszczio. Tame laiko oralaivis loke per uola Szv, Petro ir Povylo- 
atliko pasekmingai.

Kelione

Skaitykite “Saule
♦ ♦ ♦

n

I
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviazkas 
Dentintas Mahanojuje 

^Ant 2-tro Floro, Kline Sztero 
19 W. Centre St., Mahanoy City

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

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

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryta. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

14 Ogden St. Girardville, Pa.
Telefonas 371-R

KITA Simaiti norėdamas atkerszyti 
jiems už tai, Q<ad juodu buvo 
apkaltinę ji pavogus isz ju kaž
kokius dokumentus.

VIENA NUSZOVE, 
SUŽEIDĖ IR PATS

NUSIŽUDĖ.
Balandžio 9 d., puse devymu 

vakaro Miežaicziu kaime, BaU- 
viliszki valscz., pil. KuniuOda 
dviem, isz kariszko szautuvo 
paleistais szuviais pro langu 
mirtinai nuszovo to paties kai
mo gyventoja Liuda Bakni ir 
sunlkiai sužeidė kita pilieti Liu
da Simaiti, perszaudamas jam 
peti.

Atlikęs žmogžudis2?ka darba, 
Kuiliukas pabėgo, bet sekan- 
czia diena jis atrastas prie 
Sziaulenu Szeduvos vieszkelio 
ties Daluju kaimu taip pat 
mirtinai persiszoves. Manoma, 
jog Kuniukis szaudes Bakui ir

Isz Lietuvos.
GARSUS P. SZILEIKA NU- 
ŽUDĖ SUVILIOTA MER

GINA IR INMETE JA 
SRUTU SZULINI.

Kaunas. — Bal. 11 d., Kauno 
kriminales policijos virszinin- 
kai kiemo vienu namu, prie 
Duouelaiczio ulyczios surado 
moteriszkes lavona. Kaip iszsi- 
aiszfltino, nužudytoji buvo Fele 
Szimonavicziute. Policijos ži
niomis ja nužudo Pranas Szl- 
Jeikis, kuris vei'k priesz dc- 
szimts metu pradėjo su Szimo
navicziute romansą. Ji tuo lai
ku gyveno Sziauliuose.

Netrukus Fele susilaukė sū
naus. Kūdikis augo labai gra
žiai; dabr eina 8 motus iri an- 
ko Sziauliu pradine mokykla.

Szileika suviliota mergina 
renio ir mokėjo alimentus, bet 
ji jam ingriso. Ji kaip Usti- 
jauskieno pralota Olszauska, 
persekiojusi nuolatos ir visur.

Pernai rudeni Fele paliko 
sunu molinai, o pati iszvažiavo 
in Kauna, neva greit turinezios 
in vykt i sukaktuves. Bet iszva- 
žiavo ir iszvažiavo. ..

Spėjama, kad Szileika Fele 
nužudė savo kambaryje ir suri- 
szes nunesze in kiemo szulinl.

Suaresztuotas Sziteikis pri
sipažinęs. Kriminale policija 
vėliau turi žinių, kad Szileika 
ne vienas szi žygi dare, tudejo 
.pagalbininko, viena’s ju — 
technikas Jonas Kuodis. Vė
liau paaiszkejo, kad Szileika 
su juomi rengėsi insteigti 
sprogstamosios medžiagos la
bo ri tori ja. Saryszy su žmogžu
dyste esą sulaikytas ir kitas 
Szileika Prano broli's Antanas. 
Bendrai, 'szio invykio daugelis 
ainiu veda in Prano Szilei'ko* 
draugus, kas kriminales poli
cijos tropiai tyriama.

Girardville, Pa. — Keturi 
anglekasiai Jonas Szankovski, 
Jonas Vinsko, Mykolą Denec- 
ki ir Jonas Biszkus, visi isz 
Shonadorio, turėjo gilukmin- 
ga iszsigelbejima nuo mirties, 
būdami (užgriauti per 15 valan
das Hammond kasyklosia, bet 
likos iszgelbeti per savo drau
gus sveiki ir gyvi.

Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Edvardas Tamoszaitis 
su Ona Patri kiūto abudu isz 
miesto.

)
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Wm. Traskauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

|

I

Mete 1917 negalima buvo parduoti narna Mahanojuje nes 
tada prekes buvo labai pigios ir ju niekas nenorėjo pirkti, 
bet 1924 iki 1929 buvo sunku pirkti narna, prekes tada 
buvo auksztos. Dabar atrodo kad prekes vėl pabrangs. Ne 
parduokite—laikykitės savo namo, tikrai ateitiyje juos 
daugiaus bus verti. Teip sako

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA. 
TELEFONAS 285-R 

Inz,balsnmuoja ir laidoja mirualuR 
ant visokiu kapiniu. Pagrnbus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, voaeliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminiu Telefonas 1430-R St.Clair

i

pati 
isz (Jeiana 

singers ligonbutes.

Stanio Kubiliaus 
diena pargryžio

J i ji dabar 
daug geriau jaueziasi.

t Panedelio ryta, 8 valan
da, mirė Jeva Kižiute, <31 meta 
•amžiaus pas savo moeziute po
nia Zablackiene, <319 \V. Maha
noy avė., sirgdama koki tai 
laika ant ^uždegimo 
Velione gimė .Jersey City, N.

try venima 
pas geradejinga mo

eziute, pas kuria su savo mo- 
Elzbieta. maleido konia

<la 
nuo

namo f

bet kone visa 
praleido

M1VO

koki 
plaueziu.

(

r>,

tina Elzbieta, praleido
visa savu amži. Tėvas Pijuszas 

gyvena Fila
delfijoj. Laidotuves atsibus 
Potn) ežios ryla su trejom nn- 
sziom Szv.

Kižys tuom lai k
Laidotuves

Mahanoy Plane, Pa. — Ka- 
Juozas Teresoviczius ėjo 
naktinio szipto namo apie 

l():.3O valanda nakti, trys neži
nomi vyrai sulaikė ji artimoja 
Readingo stoties, baisiai sumu- 

ir atome $8,3.35 pedes. Ant 
;<do atsipeikėjas atėjo 

pas Joną Skelait i, 
ulyczios pas kuri radosi ant 
burdo. Policijai pranoszta apie 
apipleszima.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.

sze
<»■
r*<

kuri

namo, 
19 Bridge 
radosi

.Juozapo bažnyezi 
ja ant kuriu užsipraszo gimine-, 
ir pažystamus daly haul i. Gra- 
borius Rėklaitis už>ieme lai
dotu vems.

— Visi 
kaipo ir 
duoti ant licitacijos 11 Gegužio 
Sunburv sude. Victoria teater 
'oenininkai yra kalti 200,000 
doleriu del Pennsylvania Trust 
(b., 1 v 
gcezius ant visu teatru Maha- I 
nojui, Shamokin, Tamakveje, 
Lansfordo ir M t. Carmel. Tai
gi žmonis ka inkiszo savo pi
nigus pirkdami ežerus t ošia 
teat ruošia vargei aplaikvs pi
nigus.

— Vaikuczei S 
parapines mokslaincs 
dvi dienas vakacijos 
verge ir Petnyczioje.

Vaikai kurie ketino pri
imti pirmutine komunije atei-' 
nanezia Nedelia, 
K et vergą. 1

— Feliksas Stoczkunas ir 
Franas Paulaviezia isz Gilbei*- 
tono ana diena lankėsi su rei
kalais Mahanojuja.

užsiėmė

• »-

teatrai
Mahaiiojui bus par-

Victoria

Readingo, kuri turi mor-

v. Juozapo 
t u ros 
K et-

aplaikvs szi

Paskutines Žinutes

I

!! Scranton, Pa. — Ugn’.s 
bunaikino narna “kuriame tal
pinusi cigaru ir szilku fabri
kai. Bledes padary'ta ant 150 
tmlktancziu doleriu.

Managua, Nikaragva. — 
Taq> valdiszko vaisko ir past- 
kekdiu atsibuvo smarkus mu- 
sziai, kuriuosia likos užmuszta 

ii* t Iii mr <ii'zi‘ImI ;i
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Philadelphia. — Apie 50,000 
žmonių aplaike darbus per pa
sirūpinimą American Legion 
Pensy Ivani joj.

Hazleton, Pa. — Masters' 
Shirt and Blouse kompanija1 v. 1 ‘ 7i n\i
isz Filadelfijos nupirko Shirt
craft Co., ir atgabens savo 
dirbtuve isz 
ežia. Darbo bus del 1,000 dar
bininku. Nuo 1 Gegužio Hazle
ton Planing Mill Co- atidarys 
savo dirbtuve. ;

American

atgabens
Filadelfijos in

Mill Co-

PIGIOS EKSKURCIJOS

Pigios
Prekes £

IN PHILADELPHIA $2.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

NEDELIOJ 8 MOJAUS

Reading
Greiti 

T reinai
i

I

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

Ant rcgulariszko rytmetinio treine 
Isz (Eastern Standard time) vai. 
Shenandoah ......................... G :20
Mahanoy City .... 1:43 ir 6:51 
Tamaqua ................ 2:15 ir 7:15
GRĮŽTANT—Apleis Philadelphia 
3:35, 6:00 ir 11 valanda vakare. 
Treinas grįžtant 11 valanda nesu
stos Shenandoah.

Jumis patiks szi ekskurcija 
IN 

Washington, D. C.
$3.00 in ten ir atgal

Vaikams nuo 5 iki 12 metu $1.50

NEDELIOJ 15 MOJAUS
Greitus specialia treinas 

Ibz Ryte
Shenandoah ......................... <3:25
Mahanoy City ..................... 4:05
Tamaqua ................................ 4:37

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

u V 7Z ’ > fj.

KOKIO ALAUS IR VYNO 
NEGALIMA DIRBTI 

LIETUVOJE.
.378 n r. paskelbtas

laikinųjų akcizo mokeiscziu in- 
statu pakeitimas, kuriame sa
kina, ’kad gali būti baudžiamas 
paprastu kalėjimu iki 1 metu 
ir pinig. pabauda 300 — 3,000 
lit.: 1 kas darys vyną ne isz 
vaisiu ir ne isz uogu: 2 kas par
davinėjimo reikalams darys 
alkoholinius gorimus isz alaus 
arba vyno, primaiszdamas prie 
ju -kitu dalyku ir 3 kas darys 
alų isz .salyklu apyniu, mielių 
ir vandens, pridedamais cuk
raus arba bet kitu dalyku.

Praneszejams ir tokias da
ryklas suseku'siems už tai pa- 
•Jlrirfrts f mm tikrom mmimima

ITKAUKI?V

e.

t
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Kodėl šis toks

išdrįso šį būtiną ir evarbų klausimą

del to, kad tūli

gali būt pastebėjai, pap-
• v 1 v • Al 'v • pašalinami Luckies išvalymo procesu.

Cv|»r 1935, 
Vie American 

fnlnicco Ct.

žino:

i ar nežinodamas, užsi- 
Kiekvienas rūkytojas rūky- 

ar kilu laiku Įkvepia
• • w t • • v •

<r 
n

io/thį ot/idhsih ir lucky Slfike ziniomi** kitkrifft^ An/iad/CHiot Kctth 
ir ^c’ldJicHio liikatq, frer Radio

It’s toasted
Jfltą Gerklei Aptnaąa 

prie! knlHĮImet • pelei IteielĮ

cigaretaa, kurį rūkote yra grynas ir 
švarus — būti tikru, kad neįkvepi tūlų 
nesvarumų.

Ar Tamsta užsitrauki? Lucky Strike 
išdrįso šį būtiną ir evarbų klausimą 
iškelti - nes jię duoda jums pagei
daujamą apsaugą. 
nešvarumai, kurie slepiasi visuose, net 
puikiausio, lengviausiotabakolapuose, 
pašalinami Luckice išvalymo procesu. 
Luckies tą procesą įvedė. Tik Luckiee 
jį ir turi!

— toje industrijoje kilo trūkimas. Nes 
Lucky Strike drįso paminėti apie 
dalykus, kurie iki šiam laikui buvo 
skaitomi uždraustais cigaretų pramo
nėje.

Tamsta j 
rasi a i ypatingą vengimą žodžio “užsi
traukti" cigaretų skelbimuose. Kodėl? 
Gerumėlis žino! Juk kiekvienas, 
žinodamas ar nežinodamas, 
Iraukia!
damas vienu ar kilu laiku Įkvepia 

dali, kuriuos ištraukia iš ei.dūmu
v

<1 u reto.<7

Del to labai svarbu būti tikru, jo
O. K. AMERIKA

ATSUK IC’('KY STRIKE RADIO l'ROGRAMĄ—60 tnoJerutikų motučių ot įMulm

Rtitlio tinklą.

svarbus klausimas yra 
% 

taip labai kitų cigaretų vengiamas?

NUO to laiko kada Lucky Strike 
įvedė tą ypatingą procesą valyti 

geriausios rūšies tabaką ir pareiškė 
visus faktus apie ciguretų rūkymą




