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1 BIAURI ŽUDINSTA JUODAS KRYŽIUS

Francijos Senyvas Prezidentas Paul 
Doumer paszautas per Rusa praeita

Petnyczia. Mire Subatos ryta.

r*

PAUL DOUMER
75 metu senumo, Francijos prezidentas kuris likos paszautas 
praeita Petnyczia, mirė Subatos ryta.

Paryžius, Francijo. — Praei
ta Petnyczia francuziszkas pre
zidentas Povylas Doumer, 
metu, likos mirtinai 
tas per Balt-Rusa, Kana pre
zidentas atlanko bazara laiky- 
ta ant naudos sužeistu karei
viu. Keletą szuviai pataikė 
prezidentą ir pabūdamas gy
vas 14 valandų, mirė Subatos 
rvta.

Nužudytas prezidentas bus 
palaidotas ketverge.

Daktaras Povylas Gorgulo- 
vas, kuris szove in prezidentą, 
paimtas in kalėjimą apsakė 
buk jisai norėjo nužudyt prezi
dentą, kad tokiu budu isz- 
azaukti kare terp Francijos Ir 
Rosi jos, po tam ketino pats sau 
pasidaryti mirti. 
1895 Brasi skaloje, 
tarnavo cariszkoje kariumene- 
jo ant Austrijos fninto, o mo
kinosi daktarystes Pragojo.

Gorgulovas paszove du kitus 
žmonis pakol ji policije apmab 
szino. Žmonis teip buvo inirsze 
ant jo kad norėjo sudraskyt 
ant szmoteliu, nes franeuzai la
bai myli sužeista prezidentą, 
kuris labai yra jausmingo bu
do žmogus ir mylintis savo pa- 
donus.
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perszau-l
kada pre-

Gimė jisai 
Ros i j oi Ir

Paskutines Žinutes
51 Wichita, Kans. — Vladas 

Zbyszko, ymtikas, už keliu sa- 
vaieziu vos prio altoriaus pana 
Darata Lassen, su kuria apsi
ves.

11 New York. — Didelis 
Cunard laivines 'kompanijos 
dokas sudege. Bledes padaryta 
ant $2,000,000, 1 žmogus nž- 
musztaa, 267 ugnagesiai sužeis
ti.

W. D. BOCKKOWRII, PrM. A If.
V. W. BOCKKOWHKt, IflUr.MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 10 GEGUŽIO 1932 (lUESPAY, MAY 10 1932)

EKSPLOZIJA ISZ PRIEŽAS- MOTERISZKA! SKEPETAI- 
TIES SKAUDANOZIOj 

DANTIES.
Moyersvile, Pa. — Jaigu no 

skaudantis dantis Antaninos 
Koniczalos,
tu savo past ogia 
turėdama skaudanti danti mel 
do savo vyro idant pamirkytu

SUDAUŽĖ GALVA SAVO 
AUKAI PO TAM NORĖJO 

UŽKASTI DUOBEJA-

PASIRODĖ ANT LOVOS 
APREISZKIN ANTIS 
MIRTI JO DRAUGO

43 METAS

ANT

Phillipsburg, Pa. — 
nas Alekso Kodžiszkio, 
daužyta galva

Lavo- 
su su-

Isz Amerikos
VYRAS RADO PRIELAIDI- 

NI IR PACZIA NUSIŽU-
DŽIUSIUS.

Chicago. — Sugryžes isz dar 
bo ankseziau ne kaip mane, 
Antanas Krasnievski nuėjo ant 
virszaus nusipraust ir užtiko 
du lavonus: pusnogia savo pa
ezia ir Ignotą Stolinski, kuris 
gulėjo ant grindų su revolve
riu rankoje. Buvo jis kitados 
ant burdo pas Krasnievskius, 
bet vyras paliepė jam nesztis 
kur kitur nes per daug prilipo 
prie paeziutes.
vedus antru kartu ir 
szeszis vaikus, 
vyro buvo persiskyrus. Mano
ma, kad pirmutinis vyras nu
žudė abudu, bot policija yra 
tos nuomones, kad Stolinski 
pirmiausia nužudo moteria po 
tam pats sau atome gyvasti-

Moterų buvo 
turėjo 

bet nuo pirmo

... — ■ „ ■ _

Isz Visu SzaliuTE PERSKYRĖ VYRA | 
NUO PACZIOS.

Williamsport, Pa. — Mote- 
riszka skepetaite, kuria moti
na paskolino savo sunui buvo 
nekalta įpriežaste persiskyrimo 
Roy Burrage su savo paezia.

Kada Roy nuėjo atlankyt sa
vo motina, persitikrino, kad 
užmirszo pasiimti su savim 
skepetaite. Motina, kuri yra 
naszle, nuo kokio tai laiko, ne
turėjo namie vyriszkos skepe
taites, todėl padavė sunui vie
na savo.

Sugryžes namo, kada iszcme 
skepetaite isz kiszeniaus, jo 
pati regėdama moteriszka 
skepetaite, baisiai insiuto, nes 
mane, kad vyras buvo draugys 
t ėja kokios svetimos flaperkos, 
ir neduodama jam progos isz- 
aiszkinti teisybe, pasiėmė vai
kus, apleido narna ir nuo szios 
dienos nežinia kur dingo. Roy 
pranesze policijai apie dingi
ma moteres, bet da nesurado.

600 ŽMONIŲ ŽUVO
tai sziadien ture- 

Konczaliene KETURI MIESTAI UŽLIETI 
PER VĖTRA.

San Bernardo, Calif. — Ana 
diena daktaras Gaston Frajier, 

KaIsu pikiniu ko- turėjo nepaprasta telcpatiszk 
tu, likos surastas 7 valanda ry- (protiszka tolo 
to ulyczaiteja 317 Warren uli.( 
Vc’ionis buvo nevedės ir turė
jo apie 37 metus.

Nužiūrėjimas už 
puolė ant kaimyno 
Kuklio, kuri aresztavojo drau
ge su jo paezia. Policija sura
do iszkasta duobe prie Kuklio

y

rape) atsitiki- sknduri sziltam vandenyja ir 
su paezia ptidetu prie ’žando.’Koncžala 

nntomobilium nakties laike In'uzxlege gazini ipecziu,
Po ilgai j

m a.
g 

Iszkoliavo jisai
PADARE DAUG BLEDES.

pastate 
vandeni ir iszcjo ant gonkeliu 

sustojo hotelyja ■ vanduo suszils. Staigai
Staigai apie ■ pcezius eksplodavojo o degan- 

! tis gazas pasiliejo po visa grin- 
szo- ežia. Konczala szdko su vai- 

juodo kryžiaus, kais nuo gonkeliu, o Koncza- 
stubos in kuria ketino užkasti Isz pradžios dirstelėjo ant lan- licne užmirszus apie skaudanti

I 

žudinsta
Ludviko

miesteli in Glendale, 
kelionini, 
sunkiai užmigo.
trcczia valanda isz ryto pabu
do ir ant lovos paregėjo 
szeli didelio

i eksplodavojo o degan
tis gazas pasiliejo po visa grin- 
czia. Konczala

savo auka, bet policijai aiszki-!go, manydamas, kad tai kokis ^anti szoko per Įauga
no kad in dudbo ketino broga 
nuo munszaines inpilti.

Badai Kudžis . atejas

szeszelis atsimuszo ant lovos 
bet langas buvo uždengtas, o 

tre-

tis paliovė skaudet.
Dan-

visai

pas ziegoris ka tik iszmuszo 
Kukli kada jo nesirado namie, ežia valanda.

Atsikėlė isz lovos, atidarė 
kokia tai Iszpaniszka moteria' langa idant nemanytu kad sap- 
Eltfbieta Murrello ant paleis
tuvystes ir tas buvo priežastis 
■žudinstos, po tam isztrauke la
voną in ulyczaite ir ten paliko. 
Pas Kukli surado samagonka, 
kuria policija sudaužė ir turė
jo narna iszczystyt, nes buvo 
dideliam neszvarume.v

Kaipo liudintou policija taip
gi paėmė koki tai Feliksą Mal- 
kevieziu isz Faston, Pa.

pradėjo pakurstinet jo drauge,

ISZVARE MOTINA ISZ 
STUBOS.

Tonawanda, N. Y. — Už tai, 
kad motina priverto ji kad aip-

I

lovos f

UŽPUNDIJO PASKUTINI 
KARTA.

Patterson, N- J. — Vaisti
niam ligoributeja mirė Szvedas 
Hans Norden kuris paliko sze- 
szis szimtus doleriu ant savo 
szermenu, kad iiž tuos pinigus 
velionis pareikalavo kad dran
gai ji palaidotu ir gerai pa- 
vieszintu visus tuos, ka ateis 

Gėrimo nesi-

nu o ja, bet juodas kryžius vis 
radosi ant lovos. Vėla atsigulė 
in lova, o kryžius rodos ji slo
gino. Sunkiai atsiduso, kad net 
jo ipati pabudo, nižklausdama 
kas jam yra- Vyras atsake, 
kad turi koki tai prijautimą ant laidotuvių.

gailėjo niekas — tik niekas isz 
tu gėriku nelinkejo jam 
sveikatos.”

Vwas atsake 
4k

prisiartinanezios nelaimes. Ka 
da moterų atsake kad tolinus 
nevažiuotu, ba gali atsitikti 
kokia netikėtina nelaime. Bet 
vyras apreiszke paežiai,
linu nelaime atsitiko ir dažinos 
apie tai kada pribus in Pasa
dena. \

Kada ant rytojaus pribuvo

kad

sivilktu in jo sesutes szlebo už jn Pasadena, paregėjo savo dūkI
pakuta, kad per ilgai trankėsi 
ant ulyczios,
Jonukas Oliver, pagriebė mėsi
ni peili, norėdamas motina pa- 
piaut, bet motina 'buvo priver
sta iszbegt ant ulyczios. Kai
mynas atėmė peili nuo vaiko, 
paguldė ant keliu ir gerai nu
baudė per sėdynė.

dvylekos motu

AGENTAS ISZVILIOJO 1SZ 
MOTERS $100,000 “DEL 

LINDBERGIUKO.’’
— Wa-

relia stovinezia ant trepu liete
lio kuriame ketino apsistoti. 
Vyras tuo jaus apreiszke savo 
paežiai: “Matai, jau musu 
dukrele atnęsza mums žinia 
apie nelaime.”

Ir isztikrujn tailp buvo. Dūk 
to atnesze tėvui telegrama ap- 
reiszkianti apie mirti jo drau
go ’biznija, kuris atsigulė ta 
vakara in lova sveikas ir miro 
trcczia valanda isz ryto.

Matai
!

I c ant

NUKRITO ISZ

SUSPARDĖ SAVO PACZIA 
ANT SMERT.

Buffalo, N. Y- — Vincas Pi
lnoki, 34 metu, likos pastaty
tas po $3,000 kaucijos, kurios 
negalėjo pasirūpint ir likos už
darytos kalėjimo laukdamas 
teismo.

Pilinokiene nliro ligonbutej 
nuo žaiduliu kokius jai uždavė 
jos vyras. Negana to kad jis 
sumnsze baisiai veidą ir galva, 
bet kada motoro sugriuvo ant

Hanoi, Francuziszkas Indo- 
Kinai. — Gal daugiau kaip 600 
žmonių pražuvo, terp kuriu 
randasi ir europiecziai, baisio
je vėtroje kuri atpūtė nuo Ki- 
nisz/ku mariu, valstije Annam, 
So redos diena.

Miestai Phanthiet ir Bangoy 
daugiausia nukentejo, o mies
tai Cana, ir Dran likos 
sunaikintais.

Po vėtrai vanduo iszkilo ifez 
mariu užliejamas p ak rašyti
nius miestus. Goležinkelei, te
legrafai ir telefonai suardyti, 
todėl daugiau žinių isz ten da 
noaplaikyta.

Vaisias likos nusiunstaa ant 
darymo paredko, surinkti uŽ- 
musztuosius ir duoti pagelba 
nukentėjusioms. Bledes pada
ryta ant milijonu doleriu.

KUNIGAI NEGALI BARTI 
MOTERISZKES UŽ JU 

RUBUS.

BARBERIS NUŽUDĖ
PACZIA IR PATS SAVE.

Uniontown, Pa. — Juozas 
Yedeszki, 28 metu barberis, 
nužudo savo persiskyrusią pa
ezia Edna, 23 metu, sužeidė jos 
motina po tam pats nusiszove 
czionaitiniam hotelyja. Jedesz- 
kienes motina Mrs. Lena Ache, 
53 metu likos nuvežta in ligon- 
buti su kulka krutineja.

Porele buvo persiskyrus kė
lės savaites, Juozas stengėsi 
susitaikyt bu moteria ir tame 
tiksle atėjo in hoteli kuriame 
moteres gyveno prikalbinti pa
ezia ant sugryžimp o kada toji 
nesutiko ant jo praszymo, Juo
zas pradėjo szaudyt su bai
sioms pasekmėms. Pora paliko 
du mažus vaikus.

Washington, D. C.
shingtono aresztuotas Gaston 
B. Means, Harding’o adminis
tracijos laiku valdžios agen
tas, kuris iszviliojo isz turtuo
les Evalyn McLean $1.00,000 
tvirtindamas, kad jis susižino
jęs su Lindberg’o kūdikio kid- 
naperiais ir jiems noris sumo
kėti vaduotpinigius. Nors tie 
pinigai jam buvo duoti beveik 
du menesius atgal, kūdikio kai 
nėra teip nėra.

Evalyn McLean berods nėra 
Lindbergh’u giminailte. Ji no
rėjo prisidėti prio kūdikio at
gavimo, todėl sutiko Means 
duoti pinigus. Bet kai dabar 
iszsiai'szkino, ji buvo apgauta.

KIEK KATALIKU 
RANDASI SUV. VALST.

Washington, D- C. — Moti
no Katalikiszka knyga ant 
1932 meto paduoda kad Suv. 
Valst. randasi 20,230,391 Ka
taliku, kurio iszpažysta Rymo 
Katalikiszka tikėjimą,
21,293 daugiau kaip praeita 
meta.

Meto 1931 perojo ant Katali
kystes 40,269 ypatų, kas paro
do kad szimet in Katalikyste 
perėjimas sumažėjo.

arba

BESZIRDIS IR UŽVYDUS 
VYRAS.

Trenton, N. J. — Mrs. Ber
tha Carter užvedė teismą ant 
persiskyrimo nuo savo vyro už 
biauru pasielgimą su ja. Mo
tore užmetineja savo vyrui
buk užbarstydavo ant josios 
korsetu niežinaneziu milteliu, 
kas diena peržiūrėdavo žole 
prie namo ar neužtomys su
mindžiotu lapeliu pedsakio 
žmogaus, nes buvo tos nuomo
nes kad pas paeziulo atsilan
kydavo kokis meilužis kada jo 
nesirado namieje, iszvadinda- 
mas ja kanuobiauriausiais var
dais ir tankiai užduodavo jai 
skaudžius žandinius.

9 KOMUNISTAI SUŽEISTI
Chicago. — Praeita Petny

czia szimtai žmonių surengė 
paroda Melrose Parko, kuri pa 
sibaigo kruvinai. Policija isz- 
vaiko susirinkusius su maszi- 
niniais karabinais, sužeisdami 
devynis isz kuriu badai du tu
rės mirti.

Paroda šukele International 
Labor Defense kad užprotos- 
tavoti prieszais policija kuri 
iszvaiko susirinkusius žmonis 
per Gegužio Diena ir aroszta- 
vojima ju draugu.

KENDES 
DANGAUS.

Trenton, N. J. — Kada vai
kai siautė ant kiemo prie . na
mo Edvardo Barnas, isz “dan
gaus” nukrito baksukas ken- grindų Imisiai suspardė kojom, 
džiu, kurioja buvo iparaszyta: 
“Suvalgykite ir bukite links
mi. La'bu dienu visiems.”

Kada eroplanas leko pro ta 
vieta, kokis tai žmogus iszme- 
te kendes vaikams. Isz pra
džių vaikai 'buvo nusistebėja 
isz kur kendes atsirado, bet ka 
da dirstelėjo in padanges, pa
regėjo lekenti pasažierini ero- 
plana pro j u narna.

Motore mirė ant rytojaus.
Vyras teisinosi, buk jo mo

tore daug gerdavo, apleisdavo 
septynis mažus vaikus, lanky
damasi tankiai pas kūmutes ir 
už tai ja nubaudė.

Motore turėjo 25 metus,
kada negerdavo buvo gera pa
ti ir motina, bet munszaino ja 
permainydavo ir apleisdavo 
viską.

O

Rymas, Italije. — Rymo 
teismas spręsdamas byla terp 
kunigo ir ja parapijones nuta
rė, kad kunigas už bažnyczio® 
ribų neturi jokias teises bartis 
ant moterių už ju rubus ir de
koltes. Kunigas turėjo sumokė
ti $10 bausmes.

UGNIS KATALIKISZKOJA 
LIGONBUTEJA.

Philadelphia. — Daugiau 
kaip 500 ligoniu buvo baimeja 
kada durnai pradėjo veržtis isz 
skiepo Szv« Vincento ligonbu- 
teja ir prasiplatino po visus 
kambarius. Paszaukti ugniage
siai liepsna užgesino. Bledes 
mažai padaryta.

oo

UŽMUSZE DU UŽ MEDŽIU 
PJOVIMĄ KARALIAUS 

MISZKUOSE.
Bukaresztas, Rumunija. •— 

Prio Somfalu, Rumunijoj, žan
darai mirtinali nuszove du ūki
ninkus ir daugeli sužeidė, už 
tai, kad jie norėjo prisipjauti 
malku karaliaus Karolio misz- 
kuose.

PASIKORĖ KAD NEGALĖ
JO BŪTI ARTISTU.

Washington, D. C. — Kada 
Markus Meccacio, 19 metu, 
vaikas, valgė pietus su moti
na, prisipažino jisai, buk jo vie 
natiniu tikslu yra pasilikti 
dideliu artistu, rodydamas mo
tinai kelis mažus paveikslėlius 
kuriuos padare mokslainoja ta 
diena..

Motina iszaiszki.no šuneliui, 
buk tėvas mažai uždirba ir ne 
gales siusti ji mokytis ant di
delio artisto, nes jisai pats tu
rės eiti uždarbiaut kad prigol- 
Ibet magesniems broleliams ir 
sesutėms-

Motina paliko sunu, iszeida- 
ma in sztora atsinoszti valgio 
ant vakarienes. Kada sugryžo, 
nerado vaiko. Nuėjus ant vir- 
szaus, rado ji kalbanti ant dir
žo, kuris buvo pririsztas ant 
gazinos paiipos.. negyva.

NUŽUDĖ NORSE
Toledo, Ohio. — Lavonas 

Miss Winifred Rafferty, 
metu, norse Robinhood ligon-
buteja, likos surasta prie li- 
gonbutes negyva, kuria pir
miausia žadintojus subiaurino, 
po tam užsmaugė. Matyt kad 
mergina gynėsi nuo užpuoliko 
su visom pajėgom nes jos szle- 
bes buvo nuplesztos nuo kūno,
o net ir czeverykai nutraukti inžinieriams dolereis. Pralei- 
nuo kojų.

AMERIKIETIS MIRĖ BADU 
ROSUOI.

Berlynas. — Czionais mirų 
Amerikonisdkas inžinierius G. 
C. Breckenbridge, kuris buvo 
nuvažiavęs dirbti in Rosije. 
Valdže staigai paliovė mokėti

dės paskutini centą nuvažiavo 
in Moskava jeszkoti atlygina
mo, bet jo negavo. Isz bad ėjas, 
su didelia beda gavosi in Ber
lyną ir ten viisiszkai nusilpęs, 
gavo plaucziu uždegimą ir nuo 
to mirė.

Asz esmių jau- 
myliu v

bet

TIKEJIMAS PERSKIRE
Watertown, Ohio. — Už 

daug tikėjimo perskyrė gyveni 
ma Charles Bruns, nuo jo 20 
metines paežio^ 'Margariotos. 
Motore savo užmetinejime ant «
persiskyrimo nuo Charleso pa
sako sudžiui: “
na ir pilna gyvasezio, 
pasilinksmint ir paszokt, 
mano vyras yra tam prieszin- 
gas ir nori kad vietoja links
mintis kad asz sedecziau namie 
su maldaknyge ir melscziausi. 
Jis yra tikras tikojimiszkas 
kvailys ir nuolatos sėdi su bib
lija rankosia.”

Slidžia paliepė
daugiau rūpintis savo paezia 
ir mokėt jai po 10 doleriu ant 
užlaikymo, 
nedavė.

Charlesui

bet persiskyrimo

i
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TRUMPOS ŽINUTES
U New York. — Du bandi

tai užklupo ant naktinio ’kliu- 
bo Greenwich Village, apiple- 
sze 150 žmonių, bet lilkos suim
ti per policije.

U Scranton, Pa. — Subato- 
ja mirė trys vyrai nuo gerymo 
užtrucinto alkoholiaus isz di- 
norkiu. Vaikai juos surado už- 
miostyja.

U Philadelphia. — Mieste 
randasi 400,000 Žmonių kurie 
neturi darbo.
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iszaiszki.no


)

I

i

IĮ
Del tuju, fca da ne yra pilnai 

užsimok ėja. velinam tuojaus 
atsilygint, nes j>o laikui grau- 

[jaikraszczio ‘Saules’
Kalendorius ant 1933 meto no- 
užilgio pradesime spaudini. 
Paskubinkite, nes po tam patys 
graudinsi tęs!

dinsis.

Žmonys skundžiasi kad 
kuriuosia ligonbutesia jauni 
daktarai, korio baigė dakta- 
riszka praktika, kanecz spyrė
si nuo ligoniu kad jiems mo
kėtu už patamavima, kas yra 
uždrausta- Girdėt kad skunda 
nusiuntė in valdžia kad taji 
dalyko isztyrinčių- Tokie dak
tarai apmokami per valsti ir 
neprivalo reikalauti jokio už- 
mokesezio nuo ligoniu.
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duodasi jaust smarve niunszai- 
Vaikai ne serga, iszsimie- 

goja, tiktai girti!
“Ar gorėto arielka!“ — 

klausė vaiku miniszka.
Mes negerom arielkos“, — 

Tai

nes.

uz-

! J , dali

lai
i szd ir- 
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MANDŽIURIJOJE SUĖMĖ 
KATALIKU KUNIGUS.
Rymas. — Isz M audžiu rijos 

gauta pranešimai, kad Kinu 
generolas Ma Chanshan suome 
eile kataliku kunigu ir pastato 
juos priesz karo teismą. Vika
ras French ir vyskupas Rou- 
ehouso sugebėjo isztruk'ti.

po kalnus 
u'žsidunksojas 

ko. Prikalibino
I
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tingu, pastato sau puikia grin- 
czia ir gyveno jame kaip kokis 
grafas. Tai buvo navatna. Bet 
niekas negalėjo dažinot kokiu 
spasabu atėjo prie pinigu. Vie-

Miestas Philadelphia yra di
desnis ne kaip sau nekurie 
žmonys mano. Turi jisai tiek 
vietos, kad jame sutilptu net 
35 milijonai žmonių. Paežiam 
pavieto sutilptu deszimLs mi
lijonu žmonių ir da butu už
tektinai vietos del daugelio.

Tankiai tarp žmonių 
roe kalbant žodžius — 
žmogus yra mano prietelis 
bet tasai žodis yra tinkamas 
tiktai karta isz szimto tokiu 
iszsirciszkimu. Tikrųjų priete- 
lin turimo labai mažai. Tikra 
prieteli galima tiktai tada at
rasti, kada esamo nelaimeja, 
nepasivedime arba kada ne
tenkame* mylemos ypatus.

Kada nelaime ir beda mus 
dalypsti, kada biznis nupuola, 
kada juodi debesiai kabo ant 
musu gaivu, kada tikrai reika
laujame tikro suszelpimo, tada 
persitikrinanti kas iszlikruju 
yra musu prietelinm. ir tik ta
da musu akys atsidaro ir mato
me kaip pabludome savo nuo
mone apie prietelysta kitu.

Tankiausia, ant kuriu 
atsidejome laike nelaimes, 
krato pecziais, o vietoja suszel
pimo, duoda mums rodą, o tie, 
ant kuriu paszelpos visai nesi
tikėjome ir nelaikėme už prie- 
telius, ateina noringai su pa- 
szelpa be jokio iszsikalbejimo.

Žodis “Prietelis“ vra už * 
daug paniekintas. Ant susirin
kimu, girtuokilavimu ir kitu 
suėjimu, tankiai girdime ir 
naudojame žodi “(prietelis“, 
bet kada e^ame bedoja, tai tie 
kuriuos laikome u‘ž prietelius, 
szalinasi nuo mus laiko nelai
miu.

Tikro prietelio negalima pa- 
szaukti ant kožno paszaukimo. 
Jaigu surasi prieteli, kuris ta
ve pertikrina, kad juom tikrai 
yra, neužmirsz apie tave lyg 
grabines lentos — už ka bnkie 
jam dėkingu ir prielankiu prie 
kožnos progos už jo gera szir- 
di. Greitai gali užmuszt gera- 
dejyste savo prieteliaus per no 
dėkingumą.

Tikra prietelysta yra taip 
reta sziadion tarp žmonių kaip 
grynas žemeziugas. Jaigu turi 
gera prieteli lai'kykie ji ir 
gnodokie.

kaip sau

Prietelis

4 4

girdi-
Tasai

r f

i 4 
atsiliepė keli balseliai. —- 
ne arielka ba tai musu mama 
pati iszverda namie!“

Paprasta istorija ar ne!
Mama verda munszaine. Dali 

jos duoda kaiminkoms, kurios 
nemoka daryti “sztopo
parduoda o likusi gero lovas, 
mamvte ir vaikai. v

Tėvai apsigauna lygiai. — 
Juk tai ne jokia trucyzna, 
“gvarantytas naminis
bimas“, tankiai padarytas 
visokiais maiszymais — sako 
tėvai. Sveika vaikams truputi 
iszgert, ba apsaugoja juos nuo 
szalczio, užsiszaldymo ir vidu
riu ligų. Ir toji rufpestinga mo
tina duoda vaikams ta trucyz
na, eina in mokslaine pusgirti, 
svyruodami ir snaudžia laike 
mokslo, nes alkoholius juos ap
marino..-

Baisu! Patys tėvai trucina V
savo vaikus!

Girdymas vaiku munszaine, 
norints savo iszdirtrimo kad ir 
butu “geriausias“ yra prasi
kaltimu.
vaiku nuo augimo, nusilpnina 
protą, ‘žodžiu padaro isz vaiku 
moraliszka ir fiziszka biaury- 
be ipakol ji instume in kapa. 
Munszaine norints ir naminio 
darbo, kad ir geriausia padirb- 

turi savyja trucinanti 
fuzel“, o tik tada alie-

BANDITAI VAGE IR 
PARDAVINĖJA VAIKUS. 
Pekinas, Kinai. — Banda 

banditu, kurie užsiiminėjo vo
gimu vaiku Pechiling aplinki
nėje, likos suimta per vaisku ir 
uždaryt'i kalėjime. Apio užim
tas vaiku nuo 10 lyg 14 metu 
likos surasti smirdanezioje ur- 
vojo kainuosią, kurioje vaikai 
buvo laikomi kaip kokie gyvu
lei..

Norints vagysta vaiku yra 
paprastu daigtu Kinuosia, bet 
nebuvo girdot, kad vagysta ad

ant t ei p didelio 
Banditai vogdavo 

vargingu tėvu ir
pardavinėjo tiems, kurio reika
lavo gizeliu prie darbo, o už 
kožna vaiku aplaikydavo po 
tris dolerius, nes Kinuosia yra 
tai didele suma pinigu.

Vaikus laike arsziau kaip 
gyvulius, kurioms davinėjo 
valgyt tik puodeli ryžiu.

pals

nusiduot

su k aria

to 
parduoti

jog 
arba

puikcsniuJ 
kurios prilips

geriausias“
Alkoholius sulaiko

jog iszgrajino ant 
po 

A morikoniszkam

uibuvinetu 
laipsnio.
vaikus nuo

kurioms

t* ♦ c* 1 fAI^H

■— Taip
lianiiunv

suriko dvasia 
savo balsu — tai turi už mano 

kuriuos man su-
ir volą pif, paf, pif,
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kelio. Tuojaus padare rata ap
link save, pastate slaista, pri- 
riszo prie jos juoda viszta, o 
pats viduri rato ir lauke atei
na nezios dvasios senos Stepo
ną i les.

Naktis buvo tamsi, taip tam
si, kad rodos aki iszdurk- Nie
ko nematyt, jokios dvasios.

Bet ko akys nemato tai ausys 
iszgirsta. Sninegas barszkcj), 
roes kas tokis prisiartina — o 
dabar, dabar, rodosi jam kas 
tokis ji szauke. — Szimuk! Szi 
muk! Po tam vela tyku, bet ve
la iszgirsta žingsnius. Narsus 
Szimuk, ba dvasia jau ateina!
— susznabždejo in save,
jo narsumas kur ten dingo. 
Szimukas drebėjo kaip drugy- 
ja, butu pabėgės, 
mes kojos jam sustingo ir ne
galėjo isz vietos pasijudini.

Žingsniai artinosi kas kart 
areziau- Pasirodo priesz ji ko
kis (ai juodas szeszelis. Szi”- 
puĮėjai perėjo ant jo kūno.

Sztai kas tokio subarszkejo
— viszta sukleksėjo o kokis tai 
balsas moteres paszauke:

— Gelbėkit, o tu szunsnu- 
ki, gelbėkit!
Szimuka baime apleido. Dva

sia senos Steponienes gavosi 
in slaistas, pabėgt ne gali 
jam pikto padaryt ne gales.

Pasisziauszes ėjo prie szesze 
lio, kuris dejavo ant žemes 
stengdamasis iszsigaut isz 
sla isties.

Dasilypstejo jo 
sza likdamas:

— Dvasia, kalbėk kas esi 
do viena?

— Praszau tavęs, 
bėk man iszsigaut isz slaistics
— szauke dvasia moteriszku 
balsu.

ezeverykus, 
draskiai, 
per žandus tai už mano skau- 
dejima, (u netikėli ka dvasias 
szauki, palauk, ryto pažinos vi 
sas kaimas o pirmiausia kuni
gas praliaszczius.

— Miluk, Miluk, — dejavo 
Szimukas, trindamas sau akis, 
— ar tai tut

— Žinoma jog lai asz, gal 
pažinai mano rankas. Dabar 
tau pasakau, jog su mumis pa
baiga. O dabar laba nakti. Tu
riu sujeszkot savo visztele. Ir 
dabar gali pasilikt czionais, 
kas žino, gal sena Steponiene 
ateis tavo atlankyt isz ano 
svieto! Ir nubėgo greitai- 8zi- 
inonas nusivilko paskui ja po 
valiai.

Ant rytojaus isz ryto stojo 
priesz Milda su iszputusiu vei
du.

ui kalbėjo, 
loterijos, kiti, jog aplaike 
kokiam tai 
dedei, kiti vela, jog, — bet ka 
ten — pikto no reikia kalbėt 
jaigu ne žinoma teisybes, Se
nos bdbos tvirtina jog žino. 
Kalbėjo, jog dvasios parode 
Liszkui kur užkasti buvo skar- 
bai.

'Nebūtu tai ne galimu daig
iu. Senuosia laikuosia tas tan
kiai atsitikdavo, ba taip kny- 
gosia yra paraszyta. Jaigu taip 
būdavo seniau del ko ir szia- 
dien tas giliukis nepatiktu !

No vienas apleidžia szi svie
tą su tokia slaptybe ant du- 
szios o kad lai Szimukui nu
siduotu pagaut tokia dvasia, 
kur czionais ant žemes užkasa 
arba paslėpė kur pinigus, 
jam iszeitu ant gero ir j 
prisiduotu. Ir taip ant paveiz- 
dos paimkime Steponiene. Ba
dai buvo labai turtinga, o turė
jo tik viena duktore kuri labai 
nelaimingai isztekejo už vyro. 
Numirė nebage isz rupesties, o 
kad nedoras žentas neužgrieb
tu visa turtą po jos smert, se
na Steponiene badai užkasė pi
nigus nežinia kur. Jaigu taip 
galima but sugaut dvasia jos 
ir priverst ja ant 
slaptybes.

Szimukas pasirenge ant sa
vo slaptingo pasirengimo. No
rėjo bandyt ant Szv. Tamo- 

ba tik tokiam

Bet

nes isz bai-
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da svecziai pribuvo isz miesto 
pas ji ant kva!ievos suvis atsi
mainė. Landžiojo 
kaip oszka, 
pats nežinojo
jam kaip tai smagu gyvent di
deliam miesto, valgis geras <> 
gerymas koks gardus! jaigu tik 
pribūtu iu miestą ir užsidėtu 
sau koki handeli o reszta 
isz t yri net u.

Nora labai turėjo
in miestą ant apsigyvenimo, 
nes kaip ežia palikt grinezia ir 
Milda Kriszcziute, 
jau buvo sužadėtas.

Dave jam rodą ant 
grinezia gali 
padidint, ant priėmimo vasari- * 
niu svecziu ir apsipaeziuot su 
Milda, arba jaigu ne norės eiti 
in miestą, tai tegul pasilieka, 
ant kaimo del kito. Mieste su
ras daug merginu 
ne kaip Milda,
kaip muses prie medaus prie 
patogaus vyrelio kaip yra Szi
mukas.

Ant tu magiszku žodžiu su
vis apkvaito Szimukas. Misli- 
no jog Milda in miestą ne pa
tinka. No czion kaimiszku szle- 
biu nesziot, ba. kabotu ant jos, 
kaip ant. stulpo, no poniszkos 
burnos ne galėtu padaryt 
nieko-

Bet nenorėjo ja taip apleist, 
ir viena diena tare in ja

— Ar girdi Miluk,
mumis bus? Asz einu in Kro
kava, tonais puikiau kaip ežia, 
o galima uždirbt per diena dau
giau kaip czionais in nedelia 
laiko. Jaigu nori su manim eiti 
tai kalbėk, tai tuojaus apsipa- 
czi uosiu.

Poniszkos 'bumos Milda 
mokėjo daryt,
jo atsakanti ir tuojaus užklau
sė

0 kaip ne eisiu?
palaukt,

o gal ir nie-

, tai 
labai

ne

Tu Miluk, ar girdėjai?
Lyg sziol nekalbėjai nio 

ko da, kaip galėjau girdėt? — 
atkirto mergina.

— Tu veluk, ne kalbėt nie
ko prabaszcziui, ne žmonim — 
prasze Szimukas.

— Juk tau vis tas pats, ka 
kunigas ir žmonys kalbės ir 
mislins apie tave, eini ir taip 
in Krokuva tai ne iszgirsi.

— Tik susiprask Miluk! Po 
teisybei norėjau eiti in Kroku
va,

iszsigautkas suTIKEJIMISZKI KVAILEI 
KEPA VAIKUS IR JUOS 

VALGO.
Pustosolsk, Bosiję. — Prie 

kokio pasiūtiszkuino daejo gy
ventojai Rosijoi po apgloba so- 
viatine« valdžios, liudiję.sekan 
tis baisus atsitikimas kuris at
siliko czionaitiniam apskriti jo 
terp tikejimiszku pasiutėliu.

Tiojei pasiutėlei nužudo dau
gybe vaiku tiksle tikejimiszku 
apeigų ir isz priežasties bado.

Prie tojo sztamo pasiutėliu 
priguli daugelis moterių. Na
rei tosios sektos kepdavo gy
vus vaikus ant “szventos ug
nies,“ po tam pjaustė ant 
szmoteliu ir 
praszalint visokos nelaimes, 
bada, ligas ir kitokes nuopos- 
tes nuo saves.

Valdže apio tai daginio Ir 
nusiuntė in tonais savo szuipu-s 

tiktai žole, szaknimis ir žieve, kurio viską isztyrinejo ir kalti- 
iszmaityti ninkus, kaipo ir juju vadus už- 

vaiku parduoda juos, daro kalėjimo.

tas, 
aliejų “ 
jus dingsta, kada alkoholius 
pastovi baczkoja kelis metus, 
aliejus insisemo in medi ir 
arielka buna czysta. 

•F

Sunku tikėti, kad atsirastu 
tokia Lietuviszka motina, kuri 
žinodama apie baisia pasekme 
fuzelinio aliejaus, girdytu sa
vo kūdikiu amine. Yra tai mo
tinos neturinezios 
nesuprantanezios baisaus 

daro savo

medi

supratimo, 
nu-

mes skriaudimo, koki 
vaikams.

Del visu szeimynu 
rne kad aiszkintu savo kai
mynams, kokia skriauda daro 
trucindami mažiulelius 
szaine savo iszdirbystes!

- • *. - -• •

Szeszi milijonai žmonių Ki
nuosia badauja maitindamiesi

su
pataria-

savo

mini-

szventos u 
po tam pjausto

valgydavo Ik a a

KINISZKA MERGAITE 
DARO STEBUKLUS.

Kvan-hu-Iei, Kinai. — Dau
gybe žmonių atlanko jauna

Tėvai negalėdami 
savo
Mergaites nuo 9 lyg 21 metu 
yra parduodamos po deszimts 
doleriu o senesniu visai neper
ka.
Kinuosia nuo amžių buvo pa- 

naszus vargas ir vieszpatauja
da sziadien ir da niekam neipu- mergaite mažam kambarėli jo, 

perkanoti, kuri turi nepaprasta dovana 
kad reikalauja reformos. Juk darimo stebuklu ir inspejima 
lenais da ir sziadien žudina ateities, 

i <<

siseke Kinczikus 1

bet
» F

no 
nes liežuvi turė

praleidau 
seniai

ežia

ne ei-

iszdavimo
su rvkszte

jcszkojo senas slaistes 
dvasia negalėtu

prigei-

— Prigelbet tau? Ncpir- 
miau pakol man nepasakysi 
kur užkasiai piniglus — tarė 
Szimukas tuo paežiu balsu.

Pasakysiu tau, pasaky
siu,

Sztai vaisiai prohibicijoH ant 
vaiku:

Ateina vaikai in paradine 
mokslaine, soda in lonkas, mi- 
niszka mato, kad nekurie vai
kai svyruoja, kiti deda galvu
tes ant lonku, o akys rodos 
migla aptrauktos, neklauso ka 
jiems miniszkos kalba, tiktai 
svyruoja rodos girti.

Miniszka ateina ir klausė: 4

baltus žmonis, kurio geidžia 
pastatyti Kinczikus ant ap- 
szviesto laipsnio.

Kinai turi stebėtina ateiti 
savo sklype, jaigu truputi pa- 
sidarbautu ant ekonomiszko 
pakelinio savo sklypo —
tenais randasi už daug “bosu 
kurio dirba kožnas ant savo 
kurpaliaus.

Svietas yra pasirengęs pri
gelbet i Kinams, bet matyt, ka 
Kinai ne nori geroves ir szia
dien maži Japonai, nors teisy- 

, muszabe drūta vieszpatyste 
Kinczika milžiną.

Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apio tai 
užmlnzo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

o tai įsu pagelba 
Penktos Dangiszkos Kuni

gą i ksztienes.“
Mergaite yra paprasta kai

miete, piemenuke gyvuliu. Pir
miausia suprato savo nepa
prasta galybia būdama laukuo- 
sia ir kalbėdama su ypata ku
rios nemato. Isz pradžių nieko 
neimdavo už stebuiklinga, gy
dimą žmonių ir inspojima atei
ties, bet kada žmonis dažinojo 
josios galybe, paskyrė paženk
linta auka. Akyviauaia, kad 
vedusioms moterimis negali 
nieko inspoti, nes sako, kad jo
sios yra neezystos.

Mergaite norėdama ka tokio 
inspoti, užmiega ir pradeda pa
sakoti ateiti, o kada pabaigta 
volą pabusta, bet nieko nežino 
ka jiji pasakodavo.

— Na, tai turėsi 
pakol sugryžszHi, 
kados ne sugryžsziu.

— Taip! tai taip? Taip sau 
mislini? O tu gal mislini, jog 
esi doras žmogus! Tiek metu 
mano suvadžiojai ir prižadinė
jai, jaunysta savo
prie tavęs, bueziau jau 
isztekejus už vyo, paigu no bu
eziau laukus ant tavos. Dabar 
nori eiti in svietu o mane 
palikt?

— Juk asz tau kalbu, idant 
su manim eitum!

— Asz nenoriu eiti 
siu isz czionais?

— O asz czionais nepasi- 
liksiu.

Piktume atsiskyrė ta diena. 
Szimukas nuo tos valandos bu
vo kaip ne tas pats. Pro Milda 
praeitinejo rodos jos nepažino, 
su kitais bernais neužsiduoda- 
vo, o su žmonim kalbėdavo 

poni“

sziaus nakti,
szalti pasirodinėja dvasios- Ne
siprausė jau tris dienas ir ne 
pamerkė pirsztu in szventinia 
vandeni,, iszkrate visus kisze- 
nius idant nesirastu juosia ne 
trupinėlio duonos, ba duona 
tai yra szventas dalykas ir ga
lėtu pagadyt visa reikalą. Su- 

idant
pabėgt, ba 

kaip žinome, tai dvasios 
paskutiniame laike iszduoda 
savo slaptybes. Paėmė su sa
vim taip-gi juoda viszta, ba ir 
toji iszszauke dvases ir ryksz- 
to del padarymo rato aplink 
save.
Taip pasirengęs leidosi in ke

lione naktyja Szv. Tamosziaus 
arti pusiaunakti. Vieta jau se
niai sau iszsirinko; kryžiauna 
kelia kur nesza nebaszninkus 
in dvi parapijas.

Kelias vede pro grinezia Mil 
dos. Atėjo jam noras pasaky
mo jai keliu žodžiu per langa 
ir nugazdint ja truputi.

— Miluk — suriko po jos 
ar atsiguliailangu — Miluk, 

jau?

tik

o

žmonim 
ir “ponas“.

— Szimukas pradeda klo- 
jot — kalbėjo žmonys ir juo
kėsi isz jo.

Bet jis nieko sau isz to ne 
daro. Miestas jam buvo galvo
ja ir tiek. Dairėsi aplinkui ar 
no suras sau kokios vietos ant 
nupirkimo. Buvo ant pardavi
mo pienyczia, o kaip mislino 
gerai ant to iszeitu, nes isz kur 
ežia gaut pinigu? Grinczios ne 
norėjo niekas pirkt, 
kas nupirktu tai ne 
Turtingu giminiu ir no turėjo 
kurie pasirenginejo keliaut ant 
ano svieto.

Na, da randasi spasabas ga
vimo pinigu, spasabas suvis ant saves skepeta ir nubėgo 
slaptingas. Atėjo jam ant mis- 
lies senas Liszkus- Tasai gyve
no bedoja kone per visa savo

c C
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liepo.
Ne, o ko nori? — atsi-

su

o kad ir 
užtektu.

atsisveikint 
atsitiks 

ne paregėsi mane
La’banakt o neaps i-

— Noriu 
tavim, ba szia nakti 
baisybes, 
daugiau.
verk tik paskui manės!

— Szventa Panele! — pa- 
szauke Milda atidarydama lan
ga — Szimuk, ka tu nori pada
ryt!

Bot Szimukas no atsake, nes 
ėjo tolinus.

— Jaigu sau ka pikto pa- 
siarys? — pamislino Milda — 
taip ant to iszžiuri. Jau nuo 
seniai supratau, jog jam galvo
ja kas tokio negero!

Pamislinus, greitai užsimetė

paskui Szimuka.
Laikrodis po valiai iszsmu- 

sze dvylekiu valanda, kada

b

tik atliuosuok mane-
Atliuosuot? O, mano 

miela dvasele senos Steponie- 
nes nopataikiai. Szimonas Sko 
likas ne tokis kvailys! Pir
miausia ma napsakyk, kur pa
šiepei skarba o tada tave pa
leisiu. Reikalauju pinigu, ba 
einu in Krokava, o tu man ta
me turi prigelbet!

— Tai tu Szimukas Skoli- 
kas? Sucypė dvasia, plonu bal
su. — Nori mano pinigu? Ma- 
už vėlai! Dvi nedelias atgalios 
no mielas, atėjai dvi nedelias 
paszauke mane Milda Kris- 
cziute ir turėjau jai pasakyt 
kur pinigus paslėpiau.

— Milda Kriscziuto?
kad tave! O ar ne meluoji tu 
man dvasia?

— Žinoma kad ne. Milda 
turi mano pinigus. Kalbėjo jog 
jai reikalingi, ba eina už vyro. 
Dalba r mane paleisk, ba man 
velniszkai koja spaudžia.

— Kad tai dabar paimt 
Mildclc ir jos pinigus!’— su
niurnėjo sau po nosia. — Jezu- 
leliau turiu da sziadien su ja 
pasimatyt! O tu dvasia senos 
Steponienos, atsimink sau pa
leisiu tave nes jaigu tai no tei
sybe ka man kalbėjai, tai eisi 
isz ezyseziaus in dugną peklos!

Šlaistys suskambėjo o kad 
buvo jau sena ir surūdijus tai 
mažai ir spaude ba kitaip tai 
dvasia butu daugiau stenėjus. 
Vos atidaro slaistas, viszta 
kvaksėdama nulėko. Dvasia 
pasikėlė nud žemes ir pakol 
Szimukas susiprato kas su juo 
darosi aplaike kelis ypus per

bet kitaip sau pamislinau, 
pasiliksiu ant kaimo.

— Iszmintingai padarysi!
Bet asz pats nebusiu, 

paežiam bus nuobodu, 
cziau tavęs paklaust, 
tikrųjų taip misliji padaryt, 
kaip man kalbėjai szia nakt.

— Jeszkai tik pas mane pi
nigu senos Steponaites.

— Ne plovok! Matau pats, 
jog buvau didelis asilas.

— Na, jaigu pats prisipa
žintu, tai tfgul ir taip buna — 
sztai mano ranka!

— Acziu tau — man ir žo
dis užteks, tavo ranka yra bai
siai pavojinga.

In tris nedelias po tam buvo 
pirmutinios užsakos. Szimo- 
nas neturi priežasties gailėtis, 
jog paėmė Milda, ba tai moto
re darbszi ir paezedi, kokiu 

Atvedė jam prie 
paredko galva, nes kaip kada 
Szimukas da atranda sau ko
kias ten mislis galvoja o tada 
ateina pro tokios perstatymo 
kaip taja nakti kada norėjo pa 
szaukt dvasia. Szimukas tada 
atsisėdo ant suolelio ir gyvu
liai atsisėda ant suolelio ir gi
liai atsidusta ant savo gyveni
mo jog pats sau yra kaltas, jog 
pagavo tokia dvasia in slais- 
tas. \

mažai vra.

Nore- 
.a r ant

-1

likos

PIRMININKE D.A.R. 
DRAUGUVES.

Mrs. Russell William Mag
na isz Holyoke, Mass.,
iszrinkta pirmininko moterių 
drauguves Daugtors of thd 

žandus jog jam net menulis iri American Revolution.
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Bet tas nieko ne 
ba kaip suspaudė ji badas, 
pradėjo rankiot tropinius nuo 
žemes ir valgyt. Vos kelis tru
pinius nurijo, tuojaus užmigo, 
o kada pabudo, ne vieno arklio 
ne buvo. Pradėjo verkt ir pats
sau iszmetinet; pamielino vie-j 
nok apie vil'ka iszemo jojo na
ga-

Sztai vilkas atbėgo, ir pa
klausė:

— Ko teip raudoji!
Nesirūpink, asz tau pagel

bėsiu! Tai pasukias, kaip ne 
užtaugs, sztai galybe vilku ad- 
bego ir tuojaus leidosi in visas 
szales. Radę arklius, stojo po 
du isz szaliu ir parvedė visus 
dvylika, o kada jau buvo va
karas parginė arklius namon.

Kada Ežabobe pamate visits 
arklius, tarė:

— Gerai iszganei, ba visus 
parginei, namon. Bet volei bal
sei sukapojo, no tiktai ta kinta 
bot ir visiems teko dratiniu bo
tagu ne mažai. Paskui aptepė 
žaiilules su mosezia ir ant ryto 
jaus buvo visi sveiki.

Treczia diena Ežabobi pas
kutini karta nusiuntė jaunikai
ti su ark leis ant ganiavos davė 
kampa duonos ir prisako idant 
ne mestu tiktai suvalgytu. Jau
nikaitis pribuvęs ant ganevos 
užkaso duona in smiltes, t ei p 
gilei, kaip tiktai galėjo; bet ne
trukus toki# badas ji suspaudė 
jog duona atsikasė ir 
suvalgė.

Tai padaręs, užmigo, o kaip 
pabudo, no vieno arklio nebu
vo. Tuom laik visi sulindo in 
mares, o tai isz baimes, idant 
Ežabobi juosius da smarkiau 
ne inusztu, jeigu juosius da 
surastu. Jaunikaitis nieko apie 
tai nežinodamas kur arklei din
go, bet ir dideles pagalbos nuo Į 
vėžio nesitikėjo; vienok paėmė 
vėžio koja ir pamisliuo apie ji. 
Sztai Dzsikele veži# isz mariu, 
suplauszkejo su uodega ir tuo
jaus daugybe vėžiu iszkilo in 
pavirsze mariu. Kada jauni
kaitis apie praszalima arkliu 
pasakė, panėrė visi vežei ir ne
trūkus žniplems suspaudė isz- 
vilko arklius isz mariu. Jau
nikaitis isz džiaugsmo net su
drėbėjo. Parginė arklius namo. 
Ežabobe jau ant jo lauke. Plie
kė arklius iki pusiau naktų, 
paskui velei žaiduliiuj isztepe.

Ant rytojaus paklausė Eža- 
bobo jaunikaiezio,'kokia užmo
kesti reikalauja už tarnysta ;

Jaunikaitis pasakė, kaip bu
vo ji arklys pamokinias:

Ne noriu nieko daugiau 
kaip tiktai taji kuda arkli isz 
tarpo visu arteliu.

— Butu tai per (skriauda 
del tavos, jeigu tau už tarnys
ta duotau teip maža užmokes
ti. — Duosiu tau geriausia arte
li!

Jaunikaitis atsake:
— Nenoriu kitokio, tiktai 

ta kuda arkli!
Ir de/1 ko tiktai ta nori! —• 

paklausė boba ragana.
— Del to tiktai — atsako 

jaunikaitis,
niausiąs atklys daugiausia ple- 
gu aplaiko.

— Tai gerai tarė Ežbaba 
ba tu pagal jo iszmintinga no
rą ji apgavus, gausi ji bet duo
siu tau prie to da ir riebu arte
li ; tas kudas gal tavos ne da
nėm iki namu.

Jaunikaitis sodo ant riebaus

ba tasai bi ed
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buvo cielanu? miesto mylomcs- 
nio žmogaus, kaip ponas Sma-

Teisingas, puikios 
ne sziyksztus, visada 

szposininkas visu 
szirJvs prie jo lipo. O ve, kai
po teisingas miesto urednin 
kas, nuo kairu galėjo imti pi
nigus, lai ėmėsi, Ibet ne lupo, 

o nuo biednuju 
nieko neimdavo liktai da da
vinėjo paslapla. Del visu in- 
kalbinejo paezeduma, visuoti
niu mokeseziu 
tiktai da mažino. %
ninkai namo pakelinojo randas 
tai jis perkalbinėjo kad tai yra 
labai ne;|moniszkai apipleszi- 
neti žmonis.

Tame mieste numirė p. Titti
sas Skupaitis, (ledo Smagevi- 
cziaus, bevaikis naszlys, kurio 
visas turtas gavosi jo seseru- 
nui kaipo vienatiniam gimi
niai. Ponas Smageviczius maž 
ka susidėjo su savo dėde kada 
da tas'buvo gyvas labai, retai 
atsilankinejo pas ji, tiktai ta
da kada buvo svarbus reikalas. 
Reikia žinoti jog Skupaitis 
buvo labai kietas szyksztuolis 
edynu kaip niekszas paskuti
nis, be szirdies del biednujp, o 
ka savo randininkus tai irgi be 
mielaszirdystes.

Paliko taipos-gi ndbasznin- 
kas Skuaitis murini narna, po 
teisybei ne labai taip papuosz- 
tas bet didelis ir gerai užlaiky
tas randavojo žmonys viduti
nio luomo apie dvyleka szei- 
mynu žemai turėjo užemes po
ra rnimeliu dažiuretojas namo.

Naujas savininkas apimto 
turto ir namo paskyrė- 
minusia puse turto ant gerade- 
jingu mieriu, idant pataisyti 
skriaudas, kokias nebasznin- 
kas del žmonių padare,/) pas
kui pradėjo peržiūrinėti kon
traktus randauninku namo. Di
deliai persiėmė ant bagotystes 
ncbaszniiiko dėdės kuris kas 
met pakelinejb randa gyvento
jams namo ir visokiais spasa- 
bais juosius skriaudė-

— Bus dabar kitaip! — Pa
rodysiu žraoniom, jog yra žmo
nys su gerom szirdimi!
‘ Kada taip puikiai galvojo 
ponas Smageviczius, inejo iii 
pakaju dažiuretojas namo kad 
neknriuosia dalykuosia dasick- 
t i instrukcijas nuo naujo pono.

Gerai kad tamista Rėksnį at 
' eini, — tarė p. Smageviczius, 
turiu tamistai reikalėli. Pasa
kysi tamista del visu randinin- 
ku, jog nuo pirmutinio kvarto- 
lo, randa bus sumažinta ketvir- 
ca dali.

Gal ponas norėjai pasakyti, 
pakelti randa, — tarė Reksnis.

— Asz pasakiau, 
mažinta randa —- tarė p. Sma
geviczius.

— Del Dievo! tai negirdė
tas daigias — kalbėjo Reksnis 
— jog jaigu...

Negalėjo dabaigt savo kal
bos, kad sztai pertrauke p. 
Smageviczius ir jau lyg 
staigumu:

— Mano 'brangus ^Rcksni, 
asz esmių tokio budo, jog ka 
asz pasakau tai turi Imti. Pa- 
darykio tamista tuojaus kaip 
asz liepiu, asz savo laike isz- 
duosiu kožnam raszta.

Nusidyvijas iszcjo o baime 
atsimuszinejo ant jo veido: pa
ti arely tojaus patemino per
maina ant veido.

Kas stojosi?
— Jau gana, — baisybe! — 

daugiau negalėjo isztarti.
— Ar nuo dinsto atsatto? 

Ar nciszdyshines isz namo?

ge vi ežius, 
szi rdies, 
linksmas ii

i
I

J Iknip tai kili;

Szis nepaprastas paminklas Thiepvul, arti Arraso, likos 
pastatytas per Krancuziszka valdžia ant atminties žuvusiu 
Angliszku kareiviu laike Svietines Karos. Atidengimas atsi
bus Juniaus menesyja kuriame dalybaus Anglijos karalaitis 
ir prezidentas Downer.

kad butum

arklio, o kuda vede prie savo 
szono.

Kada, prisiartino prie bro
mo susznabždejo įkudas arklys 
in jaunikaiti; sestk aut mane-s 
ka greieziause — ba kitaip pra
žūsi.

Jaunikaitis ta padaro, o rie
bus arklys paszauke:

Kibą tau velnes ta daro- 
dino ir isz piktumo nulėkė ad- 
gal in tvaria.

— Mątai, tarė kudas ark
lys in jaunikaiti,
pasilikęs ant riebaus arklio, 
butu tavo bromo iszmetes in 
virszu o tu bulum sau galva 
suskaldes ir dabar gulėtum ne
gyvas kaip afiera Ežabobos.

Pribuvo gilukningai in palo- 
ci po auksiniu slogu. Dvi kar- 
velaites — seseres, kada iszto- 
lo juos pamate, iszleko juos pa
sisveikint, ir meilei juo* svei
kino. Kada inejo in tvaria ark
lio ten buvęs tare in juos:

Sveikinu, dabar esamo 
laimingi! Duokite sau tris die
nas atsilsio, o paskui eikite isz 
pleszt smakui jo afiera.

Ir t ei p atsitiko. Ketvirta die
na sėdo jaunikaitis ant kudo 
arklio, 'kuris dabar suvis atsi
gavo, net kibirksztis krito isz 
akiu, o jaunikaitis .su juom lė
kė kaip erelis, strela ir vėtros. 
Kada netrukus pribuvo in pa- 
loci smako, kurio no buvo na- 
mi<\ jaunikaitis atgavo karve- 
laite. Smakas tuojaus sugryžo 
namo, atrado szkada ir pradėjo 
isz visu pajėgu vytis, ir butu 
jaunikaiti sugavės, bet tas 
puolė ant kiemo paločiau#; o 
arklys kuris da ne buvo pail
sės užkirto t ei p smagei smakui
jog tas puolė kaip negyvai. 
Jaunikaitis tada nuszoko nuo 
arklio ir iszemes karda 
maksztu nukirto smakui visas
galvas. Smakas volojosi savo 

j kraujuosiu ir nustipo. Dabar
tės atbegia riebus ir kudas 
arklys prie jaunkaiezio atsi
klaupė praszydami kad jiem 
abiem nukirstu galvas Jauni
kaitis persigando.

— Kaip-gi asz galeezia ta 
padaryt! paszaitko. Ar-gi jum, 
mano geretlejam tokiu budu 
atsimokeczia 1 — Ne! To nie
kados negaleczia padaryt!

Bot jie pradėjo jo praszyt 
tarydami, jog tai nueis ant ju 
gero. Ant galo davėsi prisl- 
kalbint savo jaunikaitis, ir tei- 
pos-gi nukirto abiem galvas.

Ir ak Įmirk i ja stojosi isz ark
liu du patogus kunigaikszczel.

Tie du kunigaikszczei paėmė

>

nepadidinojo, 
Jaigu savi-

gaspadoris ant kari 
pa pa i ko! '

žinoma,
lo netikėjo
o4
ris gal buvo užsitraukęs.

I rytojaus jau intikejo žodžiams! 
levo, kaip nuėjo pas knžna rau- 
dauninka ir apsako jog numa
žins randas naujas ponas 
prijaub', kas isz lo

A penio visus randauninkus 
baime, ba. prijaulo koki pavoju 
lame. Gyventojai namo visi 
nusprendė, 
(o pasidan

__ /p

Hziadion

jog motina no 
Re ksnio 

creieziau niižiurinejo lova

duk- 
pasakai, 

ku- 
Ant

O 110 
nusides.

I

isz
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tais dvi karvelaites ant ranku, 
katros jiems ant pecziu sėdėjo, 
pradėjo glostis, paemes teipos- 
gi jaunikaitis savo karvelaitc 
dar la ka i r'jo.

Ant kart stojosi karvelaites 
ant visados pavidale karalai
tėms, o terp ju buvo puikiau
sia jaunikaiezio pati. Linksmi- 
be neiszpasakyta. Po tam du 
karalaiczei nusidavė in svie
tą tolinus keliaut.

Dvi sesers prižadėjo, jog pa
siliks su sesero ir visame jai 
pagelbės.

Teip tai sunui kupeziaus nie
ko daugiau nepasiliko kaip tik 
tai turėt savo my'lcma motinė
lė turėt prie savo szono.

Bet ir tas iszsipildė. Viena 
liena motina atvažiavo su ket
vertu arklei-s pas su nu. Ta vis
ką surėdė su ilga uosi a raga
nius, kuris žinojo apie viską 
per savo mažas dvases.

Ir teip baigiam istorija, kat
ras jeszko laimes, tas atras.

Bet tegul pats ja nenutroft- 
jc. GALAS.

1
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pir-

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

f •

Iszbalsaniuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pajrrabus pa- 
ruos’zin pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, vescliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

GEGUŽIO — 1932 — MAY

1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antannzijaus
3 u Atradimas Szv. Kryžiaus
4 s Monikos

k Jn Dangų Ženg. Szesztincs
0 p Jono Aliioj.
7 s Damiceles panos

r
><H>

8 N Stanislovo vyskupo
9 p Grigalaus

10 u Izidoraus
Ils Mamerto
12 k Nerousko
13 p Zigmanto 
lis Bomifacijaus
15 N Sekmines
16 p Jono Nepo.
17 u Paskaliso
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bernadino
21 s Dezidoriaus
22 N 8zv. Traices
23 p Dczidoriaus
24 u Joanos naszlcs
25 s Magdalenos
26 k Pilipo Nėr. Dievo Kūno
27 p Bedo
28 s Augustino kunk.
21) N Maksimino
30 p Felikso Isz. Kapu Diena

>«!►

<fW<

WWll !»■■■<

31 u Potronolos panos

✓

mV',

kad su-

Sil

namo 
jog ežia kas nebu- 
s.

Fame kas yra, 
bojo visi nes nežinojo tiktai 
vien a s prak a 1 be j o:

— Pažiūrėsite kaimynėliai 
jog netrukus tasai namas nu
eis su durnais. Turime visokius 
žmonis niekszu ka uždegs. Gas 
padorius da nauda isz to turės!

Tai no! atsiliepė antras, 
asz nuo seniai matau, jog

kal-

jau 
namas nedrūtas ir no trukus 
sugrius ir mus griuvėsiuosia 
palaidos. Tai gaspadoriui apie 
tai eina, kad tiktai ne vienas 
neszsirkaustytu; tai nužemina 
randa norėdamas tuom apstab- 
dvti. V

Ir tarnaites katros tarnavo 
pas randauninkus pramane, 
jog Skupaitis po smert szpu- . . . ... . <ikuoja, trankosi sklepilosia ant 
augszto, skambina su lenciū
gais ir dejuoja. Ant augszto 
buk girdėjo staugimą, trenks
mą su durimi ir dūsavimą.

— Tai namas užkeiktas ir 
v

niekam netikės,
kosiu sau kitur tarnvsta 
pirmo pa mesiu.

Ir kas stojosi isz visu 
mes? Ka su randauninku mė

gai va truk- 
ežiais iszsikrauste in kitur o ir 
Reksnis in kitur iszskrauste.

Smagevcziūs apie tai dasiži- 
nojas kalbėjo:

Jaigu kam gerai padarysi 
Tai padėka neturėsi.

asz pasijesz-
nuo

bai-

nosis pasibaigė,
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SMARKUS BĖGIKAS.
William Chrisholm isz Los 

Angeles Atlctiko kliubo, laike 
iszbandymo ir lavinimo bėgio
jimo dalybauti Olympics gale- 
jimuosia padare 25 mylės in 
laika 3 valandas ir 57 minutas.

IN LIETUVA! Laikas užra- 
szyti Laikra- 

azti ‘Saule* ir del gyminlu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasa- 
tuoja in Lietuva, tiktai $4.50.

1. 'air-,.

ŽUVYTES DEL PREZIDENTO HOOVERIO.
Miss Verta Stevens isz Cape May, N. J. padovanojo pro 

zidenlui Hooveriui pirmutines žuvis (mackerel) kurios likos 
sugautos per New Jersos žuviįlinkus sziame sezone.

I

t) ka mergeles, buvo gražus 
perstatymas, 

Gyvu abrozu parodymas, 
Ba tikietus už dyka gavo. 

Ir mandravo.
Bei namie buvo perstatymas* 

geresnis,
Su rimbu per kaili nuo moti

nos skaudesnis,
.Juk ant perstatymu daugumas 

eina,
Bet ant laiko namo pareina 

Nesivalkiokite bambiliais ly 
ketvirtai.

Ba tas labai negerai, 
Manau, kad to daugiau nebus, 
Kaip mamyte kožna karta su 

rimbu iržskus.
♦ * *

Vienas persenas žmogelis daug 
kentėjo,

Kad iszgyvent su moteria ne 
galėjo

Ir kada pede sugriebė,
In platu svietą tuojau nustrio- 

ge.
Taigi per savo darbszuma, 

Ir dideli paezeduma, 
Savo locna stubelia turėjo, 

O bet joja iszgyventi negalėjo, 
Juk geriau nuo velnio atsi

traukt,
Negu kas diena szunies pote- 

e rius gaut.
* * *

Ten kur arti Vilkesbariu, 
Vienoja apygardoja yra bobe

lių storu,
Kaip tik vyrai in darbu isz- 

eina, 
Tuojaus in spykyze eina. 
Mat per nakti iszdžiusta, 

Ir labai sublukszta,
Musza rvte in duris kad atida- *

rytu,
Su alum troszkuli užgesinti. 

SziAkoris turi skabyti.
Jaigu nenori szunc. poteriu 

girdeli,
Tokios bobeles puiku 

ma turi

yg

ge ven i-
>

Aluti maukia, vaiku nežiūri. 
Visuosia kampuosią pilna

szaszlavu
Po lovom visokiu skarmalu.

O jus vyrai,
Darote negerai

Kad pinigus bobelėms duodate

Girtuokliauti pratinate.
* * *

Skulk i no senas jaunikis buvo, 
Kuris in naszlos nagus inkliu- 

vo,
Mat, kaip sako, su ja apsipa- 

cziavo, 
Boba ir pusantros dukreles 

gavo.
Gyrėsi jisai kad labai turtin

gai,
O ir pinigingas,

O buvo geras diedas, 
Žmogelis nekas.

Netrukus garnys susimylėjo, 
Daugiau szeimyneles apžiurėjo

Senženyklis užpyko, 
Kad tokis Iropunkas atsitiko, 
Ir vėliai po senovini bujuot 

pradėjo,
Ant savo bobeles žiūrėt nega

lėjo-
Leidosi vela jaunikaut, 
Po spykyzes bomeriaut.

Ir da pataikė iszkazyruot, 
Tai ir reikėjo paulavot.

Per tris dienas spykyzeja sė
dėjo,

Gerus laikus turėjo, 
Kol bobele jeszkoti jo atėjo. 
Szoko prie jos ir pradėjo 

muszti,
O kas nuo virszaus su vande

niu pradėjo lieti.
Isz to pasidarė proves. 
Ant to latrelio galvo-,

Ant giliukio pinigu turėjo, 
Tai ir bausme užmokėjo.

ISZTEKES UŽ DU PONTO.
Miss Jane Holscomb isz 

Waterburio, Conn., isztckes už 
Pierre sunu Lamont Du Pon to 
milijonieriaus.

— Žiūrėk, kokius ta pana 
turi gražius dantis.

Antras:— Tas man labai pa
tinka.

Kaip tai, n r tamista esi 
jos vyras’ 

esu dentistas ir
dantis inde ja u.

Ne, neesu jos vyras, bot 
jau > naujus

»i
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ŽINIOS VIETINES
— Smarkiai palyj<». 

dens gal tun^sime užtektinai.

Praeita subata darbi
ninkai isz Mahnnov Citv kasi- •
klos aplaike pede už 8 dienas. 
Buvo tai pirmutine pede in 5 
menesius, nes ta kasikla nedir
bo nuo praeito Gruodžio mene
sio*

SAUIiE

Van-

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES ISZ LIETUVOS

Sekanti mi re

— St. Nicholas ‘brokeris nc- 
užilgio ketina įpradet dirbti. 
Prie naujo brokerio dirbs apie 
100 darbininku o angį i ims isz 
visu apelinkiniu kasikiu.

— Garnys ana diena pali- 
sveika dukrele del rT. Mažei- 
335 W. South ulvezio.

žmonvs 
musu apylinkėje:

t Juozas Kacziunas, 63 m. 
gyv. 82 W. Main Str 
m i p,
Velionis jaunas atvyko isz Lie
tuvos ir apie 45 motus iszgyvc- 
no Wanamie. Visa laika dirbo 
anglinei kasykloje. Paliko pen
kis vaikus ir penkis anūkus.

., Wana-
Pa. Mirė Balandžio 27-ta

t Izabele Dranginis, 25 m., 
153 Boland Str., Loe Park, mi
ro Balandžio 27-tn. Paliko mo
tina, 6 seseris ir viena broli.

------------------------ kj. y j Karaliui, gjw. 110
NEDORAS POSŪNIS North Meade Str., Wilkes Bar-

KP’*

NUŽUDĖ SENUKAS, PAVO
GĖ PINIGUS IR PADEGE 

GRINCZE, BET LIKOS 
SUIMTAS.

Kemitras, Finlandije. — Gy
ventojai miestelio Rovanen, 
ana nakti ’sudrėbėjo pamate 
liepsna ant stogo namo Karie
bu, kuriame gyweno du bevai
kei senelei, su kureis gyveno 
22 metu Malajus Muhos, sie
rai a, kuri senelei priglaudo po 
savo pastogių, kada turėjo asz- 
tuonis metus. Po sunkiam dar
bui pasisekė kaimynams 
saugoti artimus namus, bet s< 
nuku grinezia sudegė lyg pa
matu. Keli žmonis jeszkodami 
ten> pelenu, užtiko 
abieju senuku.

Policija pradėjo daryti sliec- 
tva, nes nudavė jiems nužiūrė
ta idant senukai negalėtu iszsi- 
gelbet in laika. Augytinis taja 
nakti buvo dingias. Pamate j* 
žmonis artimam kaimrlije, kur 
ant lauko ka toki užkasinejo. 
Policija iszikase isz tosios vie
tos.kruvina kin i ir drapanas. 
Kada ji suėmė, rado pas ji re
volveri, kuris prigulėjo prie 
senuko.

Prispirtas per policije, prisi
pažino prie žudinstos. Nužudė 
savo priimtus tėvus kirviu ka
da tiejei miegojo, kad prisisa- 
yyt maža skaitlį pinigu, kokius 
senelei buvo suezedinia ant 
ateities. Dvi naktis praleido su 
lavonais, maustydami kokiu 
budu užslėpti žudinsta, po tam 
pasiėmęs nokuriuos geriausius 
daigtus, padegė narna isz ketti
riu kampu. Sudas ji nubaudė 
ant pakorimo ateinanti mene
si.

re, Pa. Mirė Gegužes 1-ma nuo 
ligos komplikacijų. Paliko 
žmona, tris vaikus, tęva ir se
serį Lietuvoje, broli Izidorių 
gyv. Wilikes Barre, ir Pėtra gy. 
Anglijoj.
t Petras Ažiuka®, gyv. 43 

Wilkes Barre, Pa.

komplikacijų.

Hazlc St.,
Mire Gagnžes 1-ma nuo plau- 
cziu uždegimo. Paliko žmona, 
viena dukterį, du broliu ir isc- 
seri.
t J. Svirpliene, gtw.

zerne, Pa. Mirė Balandžio 30- 
ta nuo szirdies atakos.

f Izabele Palkonis
69 Center Str.,
Mire Balandžio 29-ta. Velione 
isz Lietuvos „atvyko 28 mėtai •r
atgal. Paliko vyra, viena du!k- 
teri ir tris sunirs. — G.

Lu-

ap-
• .

lavonus

kuris prigulej

Neuimimki t e fuodotini skai
tytojai, atsilygint tu prenumerata už 
laikrasati MSauie/* kurie apie tai už- 
miraro ir praarė idant neaulaikyt lai- 
kraasertn. Peakubinkite I

Pigios '
Prekes

Greiti 
‘Treinai

Speciale Bi-Centennial 
Ekskurcija in

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

NEDELIOJ 15 MOJAUS
Yra tai gera proga pamatyt kaip 
iszrodo miestas Washington kur 
invyko visokios permainos kaipo 
tai nauja Memorial tylta, nauja 
grabvieta nežinomo kareivio ir 
daug kitokiu vietų. Primokant $1 
virsziaus galima visas vietas ap
važiuoti automobilium. Sutverki- 
partija ir važiuokite. Pirkite ti- 
kietus isz anksto.

Greitas specialis treinas 
Isz

Shenandoah 
Mahanoy City 
Tamaqua .... 
■BeEzxsMiaMn
Ant Readingo Geležinkelio

Ryte 
3:25

. 4:05

. 4:37

, 47 m., 
Pittston, Pa.

nusižudo gazu
Kiti tu na

Chicago, Ill. — Louis Va
lentu, 34 metu, 2330 S. Kedzio 
avė., rubsiuvis, 
savo apartment e.
mu 'gyventojai užtiko ji nusi
žudžiusi, kai užuodė gaza. Nu- 
sižudžiusio pavarde atrodo 
Lietuviszka.

pavardo

Worcester, Mass. — Kristi
na Meszkiniene nuo 9-1 o Law
rence gatves, buvo automobi
lio sužeista ant Cambridge gat
ves. S. Glazier, nuo 50 Ari ing
io gatves važiavo automobili. 
Glazier pasako policijai, 
moteris ėjo (skersai kelia
einaezio automobilio ir tiesiog 
priesz ji. .lis mėgino greit sus
tot, bot kiek nors užgavo Ja. 
.Jis ja nuvožė in miesto ligoni
ne.

ked 
pro

me Kazlauska,

30Juozas KazlausOcas, 
metu, nuo 16-tos Fox gatves, 
kurs mirė pirmadieni, ji beve
žant in miesto ligonine, T)u® pa
laidotas panlktadienio ryte, 9- 
ta valanda. Policija buvo suė

ji ri o kampo
Millbury ir Lafayette gatvių. 
.Ji policininkai sueino kaipo 

'girta ir uždare ji apie pietus, 
l vėliau po pirmos valandos po
pieti! policija rado ji gulinti 
ant žemes. Ji vožė tada in ligo
nine, bet jis mirė ambulansc

i
i
i

niuo, 
nuo nzirdies ligos.

Jisai palieka savo tėvus Jo
ną ir Marijona Matusevicziute 
Kazlauskus; du broliu Joną ir 
Jurgi Kazlauskus; ir tris se
seris Ona Cznpliene, Antele ir 
Marijona Kazlauskiutes.

Jau-

— Marijona Metrika i te su- 
situdke su Tarnu Lyons, antra
dieni, 8:30 valanda ryto, Szv. 
Kazimiero bažnyczioje.
norios tėvai yra Juozas ir Ka
tarina Metrikai, jaunojo tėvai 
Mykolas ir Brigida Lyons. 
Prie jaunųjų, mainant žiedus, 
buvo Beatirce ir Tarnas Metri
kai, jaunosios sesuo ir brolis.

I

DIDELIS GAISRAS 
PIKELIUOSE.

Kaunas. — Balandžio 17 d.,
Mažeikiu apskr. Židikų valszc.

. 1Pikeliu miestely isz nežinomos*

priežasties kilo gaisras. Gaisro
30 min. nuvyko

t

ft

'**•'   -m w - ••""•'•i ........... ........_   j. ,

Ar užsitrauki?
vieton 2 vai.
policija su Mažeikiu ir Vieksz- 
niu gaisrininkais ir gresianti 
didesni gaisro pavoju likvida
vo. Gaisro gesinime dalyvavo 
ir latviu gaisrininkai isz Vat- 
nodes ir Griežes. Gaisro metu

gyvenamieji I
■ < •Hudogo septyni! , 

namai su invalidais trobesiais 
ir žydu sinagoga. Be to, sude
gė 1 arklys, 2 raguoeziai ir ke
lios deszimtys paukszcziu. 
Gaisro nuostolei dar ncapskai- 
cziuotli.

dcsz imtys *

LIETUVOJ DVYLIKOS 
METU VAIKAS, NETIK

RU PINIGU DIRBĖJAS 
IR PLATINTOJAS.

Vevirženai. — Bal. 15 d., Ve- 
“ Blaivybes Mvirženos in “Blaivybes" ar- 

batino užėjo vaikas ir paprasze 
parduoti jam bulkutc. Užsimo
kėdamas vaikas padavė sidab
rine penklite, kuri pardavėjui 
pasirodo intartina ir, patikri
nus, pasirodo padirbta. Vaikas 
sulaikytas ir nuvestas iii poli
cija. Ten nustatyta, kad vai
kas — 12 metu amžiaus Petras 
Beržanskis, Szauliu kaimo 

ukinlinko 
Stasio Boczkaus tarnas.

Paaiszkejo, kad szis pats bor 
(sava i ežiu, 

vienoj krautuve,] 
indavo vieno lito

Szauliuf

Szveksznos valsez.
I

niukas priesz pora 
pirkdamas 
saldainiu,
vertes netikra moneta.

Policijos kvocziainas Petras 
Beržans4kis prisipažino, kad 
jis su savo dede taip pat Petru 
Beržanskiu isz Blinoryczlu 
kaimo dirbo ir platino netik
rus metalinius pinigus. Pada
rius krata, pas sulaikytojo dė
de rasti visii inrankiai pini
gams dirbti. Visi trys — abu 
Beržanskiai ir Boczkus siilm- 

paisodinti

prisipažino

♦

ti ir pasodinti in kalėjimą. 
Kvota perduota teismo orga
nams.

t

I t. ... .J

PAMESTA.

rūkymo 
mažiau

Cnpr., 
T i«* A m**H *n 

lubauO < o

rūkydamas 
dūmų dalį,

d. Szalantu po

'*11

'H

Kodėl kiti 
cigaretai tyli 
šiuo svarbiu 
klausimu?

JI*

AR užsitrauki dūmą? Septyni iš kiekvienos 
dešimties žmonių žino, jog užsitraukia. 

Kiti trys užsitraukia nežinodami. Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu 
įkvepia 
eigai et o.

Ar užsitrauki dūmą?
šį svarbų klausimą iškelti . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi kiekviename, net 
puikiausio ir lengviausio
pašalinami Luckies valymo procesu. Luckies 
lą procesą įvedė. Tik Luckies jį ir turi.

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink - jog virs 
20.000 gydytojų kuriems buvo duota išbandyti 
Luckies, pamatuodami savo nuomones savo 
pačių rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerkle negu kiti 
cigaretai

Ar užsitrauki dūmą?
Todėl būk atsargus, 
gleive-!

ar 
kuriuo*

kitu laiku
ištraukia iš

Lucky Strike drįso

tabako lape,

g
pareiškė, 

erklę negu

Žinoma, užsitrauki!
Apsaugok savo jautrias

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga - prlei knlteĮImue — p riel kosulĮ

O. K. AMERIKA
ATSUK I UCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modrrttilku mintietu ptnulio

loA.if orkotrah ir I tieky Strikt :ittiomtt, kiekiifftl Antrtditrtio, Kctvirtadirmo, 
ir įieitadieriin i akara, (>tr N.B.CZ. R<tdio tinklą.

DAR DIDESNIS 
NUSIMINIMAS.

SUGAVO BEPLANTINANT 
NETIKRUS PENKLICZIUS.
Balandžio 22 

licija sulaKko miestelyje bepla
unant netikrus sidabrinius 
pen'kliczius szaltkalvi Kaži Ba
ka ir vagi recidivist n Povyla 
Medeiki, pas kuriuodu, pada
rius krata, rasta trys netikros 
penklitines monetos, vėliaus 
abu užsigynė jas dirbę ir plati
no. Sulaikytieji draugo su kvo
ta atiduoti teismo tardytojo 
Salantuose žinion. Bakas iri 
Medeikis — abu kilo isz Plun
gės miestelio.

Maszna su 4 rožaneziais 
,<ryžiuni laiko _ 
V;dandu atlaidų New Philadel-i

ir s
ket uresdeszimts l

Naumiest is, Szak. ap. — Vy
riausybe buvo nutarusi szie- 
met statyti musu miestely per 
Szeszupo gelžbet. tilta. Džiau
gėsi musu bedarbiai, — o ežia 
j u daug, — kad visi turės dar
bo. Bet sztai pasklydo gandas 
kad tilto szimet nestatys. Nusi
vylimas didelis. Geras pava
sario nuotaika staiga palkeite 
nusiminimas, didelis susirūpi
nimas, ka's vei'ktli, tuo labiau, 
kad kalbama buk bendrai viso
je Lietuvoje statybos darbus 
sumažins iki minimumo, kad ;

Dvareckas, kurio padaro apie 
16 vagyseziu, pavogdami szo- 
ru, kumpiu, lasziniu ir kit.

kad jie bus priesz 
Velykas isz Valstybines Psi
chiatrines ligonines pavogė 15 
kalakutu ir 5 žasiis,

Vaiszvila toje srityje jau 
specialistas, nes Sziauliu s. d., 
kalėjimo už pleszikavima atsė
dėjo 6 motus.

Vagys iki teismo patalpinti 
kalojiman.

ir melioracijos darbai bus ve
dami tik mažu mastu. Liuduos 
perspektyvos bedarbiams I

PAGAVO VAGIU GAUJA.
Kaunas. — Priesz kuri laika 

Kalvarijos miesto ir apylinkė
je pradėjo labai vogti. Dabar 
pavyko policijai tuos paslap
tingu® vagis iszaiszkinti. Su
lini J. Žalneraitis, Vaiszvila ir

phijoj. Praszom sugražinti že-i 
minu paduotu adresu už ka, 
busi n dėkinga. 2t.!

Florence Lozoskie 
Middleport, Pa.

Mrs.
Main St.

r>

ad res n

12 ISTORIJOS UŽ 25o
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia vIhub ligai, 
kaziriuvhnas. Jeazkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczla. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturtė duktero. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Velniszkas

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-ežia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
du m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epoa. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar matau ar didelis.

G. W. BARLOW, Pre«.
J. FERGUSON, Vice-Prei.trKm.

Skaitykite “Saule”

Bile Ro

Laidoja nu-

ti

li

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiauaia Graborlus 

n Gabiausias Baisa m uoto jas 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas seioj 
npelinkeje.
Idam laike, diena ar 

■y naktį. Visada turi pil
na pasirinkimą meta* 

W “ Hseku ir kieto medžio 
|| Grabu.

mirelius pagal naujau- 
na mada ir mokslu. 
Turiu pagolbininke U 
motarems. Prieinamos 
prekes. ‘ £

DU OFISAlt
MAHANOY ClTYiSie W. Spruca SU 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA.. 439 Willing Street 

Beil Telefonas 588-J
/gJLIUML M U J L - .g- gJ J 1- "-*11 -g.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutiniu Lietnviszkas 
Denthdas Mahanojuje 

t^Ant 2-tro Floro, Kline Srtoro 
19 W. Centre StM Mahanoy City

AKIRAS-BIRŽYS VILIOJĘS 
PRADŽIOS MOKYKLŲ 

MERGAITES.
Akiro-Biržio kvota krimina

line policija jau pabaigė ir per
davė Kauno I nuovados teis
ino tardytojui. Patįs Aikras-Bir 
žys jau sėdi Kauno kalėjimu 
Nors kvotos smulkesni davi
niai yra laikomi paslaptyje, 
vėliaus, ka/ip teko sužinoti, osa 
paaiszkejo, kad Akiras-Biržys 
sukinedavesis ties pradžios 
mokyklomis, kur saldainiais 
suviliodavęs mergaites ir 
jomis nepadoriai elgdavusis.

*

<*

Spėjama,

r.

••

EIS ANT PREZIDENTO.

W. Traskauskas, Ėst.
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliui. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji* 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava) Mah. City

i-------------

t

«u

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejlmo pinigu liogoniams. 

Preke ... 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasioriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.Preke . . .

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

Pulkininkas Frank Eldridge 
Wobb isz San Francisco, 
Calif., eis ant prezidento ant 
Faiiner-Labor tikieto szimot.

isz

ij'

'I

Dr.J J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iflzogzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskirtu 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

Žmcnis kurie laike pinigus banke 1929 mete ant 3-czio 
procento, buvo iszmintingesni negu tie kurie pirko 7% 
szerus ar bondsus. * 
daugiaus pinigo negu kiti investmentai.
r u ir bondsu nuėjo blogyn. * 
riausias investmentas sziadien. Teip sako

Pinigai padėti ant 3% Eanke atnesze
* Daugybe sze-

Pinigai banke yra j ūso ge-

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY OITY, PA.

0 t i k1




