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Isz Amerikos
PASIUTĖLIS PERPJOVĖ 

MERGAITEI GERKLE.
Cleveland, Ohio. — Jake 

Gordon, 40 metu, užklupo ant 
trijų mergaieziu einantes In 
mokslaine, isz kuriu viena pa
pjovė su peiliu ant smert o ki
tas pavojingai sužeido. Nužu
dyta mergaite yra Elaina Mac
kin, 8 metu. Zudinsta atsibuvo 
akveizdoje daugelio žmonių.

Policija po sunkiam darbui 
Bueme pasiutėli ir uždare ka
lėjime. Turėjo jisai nuomone 
kad jisai turėjo nužudyti visus 
mažus vaikus.

strai- 
angliniu sargu prie 

kasykla ■
kuris tęsęsi dau-

sužeisti.

apmalszyti

SUMISZIMAS PRIE 
MINKSZTU ANGLIŲ 

KASYKLŲ.
New Philadelphia, Ohio. — 

Smarkus sumiszJmas su szau- 
dymais atsibuvo tarp 
kieriu ir
Wolford Coal Co., 
Newport e, 
ginu kaip valanda laiko.

Daugiau kaip 200 szuviu li
kos paleista ant abieju pusiu, 
du žmones likos
Straikieriai iszbegiojo kada 
szerifas atvažiavo su keleis 
pagelbininkais 
maisztininkus. Tosios kasyk
los dirbo per kolos sanvaites 

-kaipo “open shoyf,” kurios bu- 
rios buvo uždarytos del tos piL 
czios priežasties, bet vela pra
dėjo dirbt su skobais ir tas bu
vo priežastis sumiszimo.

Locnininkai kasyklų melde 
gubernatoriaus kad prisiunstu 
vaiska, bet ant to gubernato
rius nesutiko.

DAKTARAI NUKENTEJO 
PER BEDARBE.

Buffalo, N. Y. — Daugelis 
daktaru buvo priversti jeszko- 
ti užsiėmimu kaipo taksi-drei- 
veriai,
riu operatoriai ir 1.1., per te- 
byria bedarbe, pagal 
iszduota per Dr. Ileyd isz New 
YoUko, 
draugoves. Sako jisai:

' <1\ *

panaktiniais, elevato-

raparta

daktaru 
“Tebv- 

re bedarbe privertė daugeli 
daktaru jeszkoti sau kitokio 
užsiėmimo nes žmones negali 
apmokėti daktarams už patar
navimo, todėl daugelis žmonių 
sziadien serga be daklariszko 
prižiūrėjimo.
nupuolė beveik 
nes serganti užkreczemoms li
goms negali ’gydintis
pradėjo daugiau prasiplatinet. 

neužsidirba 
— Kad beda

pirmininko

Daktaru biznis 
: pusiau. Žmo-

Nekurie daktarai 
ne ant maisto.” 
tai visiems beda. I

ir ligos

DEGANTIS LIZDAS 
SUDEGINO SUDA.

Beaver, Pa. — Laike kada 
darbininkas cystino bokszta 
Beaver pavieto •suda ir degino 
sena kvarba, užsidegė pauksz- 
ežiu lizdas nuo ko užsidegė vi
sas sūdąs. Bledes padaryta ant 
500 tukstaneziu doleriu. Keli 
ugniagesiai likos apimti per 
durnus ir keli sužeisti. Sudas 
likos pastatytas 1876 mete. 
fTuom laik sūdąs rasis
pioje bažnyczioje pakol pasta
tys nauja.

vieti-

JAUSLI MOTERE
PALIKO VYRUI $15, LIEPE 

JAM PASIKART IR 
PABĖGO.

“Ap- 
bet nenoriu kad 

be skatiko, todėl

Jersey City, N. J. — 
leidžiu tave, 
pasiliktum 
palieku tau penkiolika doleriu
Už kuriuos nusipirk sau kėlės 
bonkas munszaines ir gera vir
ve, po tam pasikark.”

Toki atsisveikinimu paliko 
ant stalelio mylima pacziule 
Mikalina Dubrovs'ka savo vv-i 
rui Ludvikui kada ji apleido 
ana diena pasiimdama su sa
vim 1,600 doleriu, 
palisus, 
Ludvikas parojus isz darbo ne 
tik kad nerado paezios, pini
gu ir sūnelio bet ir savo szvo- 
gerio Ignaco Bukmano kuris 
taipgi dingo drauge su Mika
lina.

Nuo kokio tai laiko ne tik 
visi žvirbliai ant stogo czirpe- 
no bet ir žmones žinojo apie 
Ignaco prisiriszima prie savo 
pus-sescrcs, bet vyras buvo 
paskutinis dažinoti apie tai 
kaip tai tankiai atsitinka su 
vyrais ar moterims.

Dubrovskis neiszpilde palie
pimą savo jauslios pacziules 
tiktai iszpirko varanta kad pa
licija sujcszkotu pabėgėliu. 
Kada vyras nuėjo in kriaueziu 
szapa kur Ignotas d i Ubo, pasa
kė jam, buk jisai gavo vakaci - 
ja ant keliu dienu1, nes iszva- 
žiuoja apsipaeziuot su kokia 
tai naszlia.

Vyras sako kad dovanos sa
vo Mikalinai jaigu sugryž su 
pinigais ir šuneliu bet Ignotui 
sulaužys kaulus jaigu kada su
sitiks su juom.

diena pasiimdama
apdraūdos 

sūneli ir drapanas.

sujcszkotu

vyras

* >
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DU-KART SANVAIT1NIS LAJKRASZTIS “SAULE" 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metami 
Kitose Vieszpatysteso $4.50 metams

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

3

n. r>. boczkowhii, Pr.i, a Hr>TT. IF. w
F. W. BOCZKOWNM1, KAitor. 43 METAS

BEDARBIU TRAGEDIJE.
Ukmerge. — Ukmergės gy-

N. J. — Jonas I ventoja A. Karaliūniene, Geg.

UŽGRIAUTAS KASDAMAS
SZULINI; ISZGELBETAS.
Riverside,

Ladzinski, 65 metu, gyvenam11 diena iszgere pilna stiklino
i tis kaimelyje Cambridge, kas- acto esencijos. Nors greitai nu-
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MAISTAS DEL MILŽINISZKU “KARISZKU SZUNU" DEDES SAMO.
Pricsz iswplnukimn laivo California” 

krauna amunicija del szitu milžiniszku annotu ant laivo, 
mo eroplanu in cieliu ir ant tolimo szaudymo.

4 O, ant inanievru ant Pacifiko mariu, 
kuri bus naudojama ant szaudy-

UŽKASĖ GYVA MOTERE.
Muskegon, Mich. — Palici

ja ana diena aresztavojo czio- 
nais J. Kozuna, 43 metu am
žiaus darbinin'ka, kuri niržiii- 
rejo už nužudinima savo pa
ezios.

Laike palicijos kvotimo, Ko- 
zun prisipažino kad jisai bai
siai sumusze savo paezia o ka
da toji atsigaivino, iszvilko ja 
iii visztinyczia, iszkase duobe 
ir imnetes gyva motore užka- 
se. Palicija atkasė nioteres la- 

daktarai padare ant 
iszrado kad

gyva 'kaip jaja

vona o 
josios sekcija ir 
motore buvo 
užkasė.

j damas szulini arti namo likos .vežta in miesto ligonine, bet 
Kaimynai dažino-. vis tik maža vilties pagyti.

( Szios zudimqfi smulkmenos, 
si karsztai prie darbo ir po ke-| j08 vyras neseniai sugryžo isz 
liu valandų pasiseko atkasti | kariuomenes, ir per visa žiema 

niekur negavo darbo, nuo ko 
pasidaro vargingas ju gy veni
mas. Ir dažnai neturint duonom 
kąsnio, terp ju delei to kildavo

1 invairus nesupratimai. Bal. 30 
d., parėjės jos vyras vėlai va
kare namo nieko nerado paval
gyli, del ko labai užpyko ir 
pradėjo kolioti ir muszti nieko 
nekalta savo žmona, 
kažfkur iszvažiavo. Nelaimin
gai rnoteriszkei likus vienai na
muose pradėjo lysti in galva 
juodos mintys. Todėl vos pra- 
szvitus, ji nusprendė nusinuo
dyti, bet neinvykde savo spren
dimo, tur but pabugusi. Bet ne 
ilgam. Vakare stvėrė stiklino 
ir iszgero iki dugno, nuo ko isz 
karto krito be sąmones.

užgriautas.
ja apie nelaime subėgo ir emc-!

*1 J • *"11* 1

ji gyva. Keli balkiai sugriuvo 
ant Ladzinskio skersai ir tas' 

nuo užtroszkimo 
Ladzinskas karsz- 

tai mokiesi per visa taji laika | 
melsdamas žmonių kad nepa-i 
liautu d a Ube nes jisai da neno
ri mirti.

ji iszgeĮliejo 
ant smert.

I

ISZ LIETUVOS o po to

laivoriai1 PRASZALINO KELIOLIKA 
LIETUVISZKU ARTISTU.

— BUTĖNAS NE TURI 
DARBO.

Kaunas. — Terp Lietuvos 
Valstybes Teatro artistu kilo 
didelis sumiszimas I
netikėtai daugybe ju paleista 
nuo darbo. Szitas smūgis palie
to gerai Amerikos Lietuviams 
žinoma Juozą Babravicziu, Jo
ną Butėną ir visa eile kitu.

Operos dirigentas St. Szim- 
girdejes, jog 

ir jam duosią sagti, nors kol 
kas jis tokio praneszimo ofi- 
ialiai da negavęs.
Valstybes teatre yra toks jau 

paprotys, kad 1 Gegužes die
na visiems teatro Ūmauto-
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INSITAISE SAMAGONKA O 
MOTINA ISZMETE IN 

VISZTINYCZIA
Langhorne, Pa. 

mes Kilo, 35 
suda sudžia jam 
kad visztinvcze vra netinkama 
vieta del 75 metu senumo moti
nos. Policije surado senuke gu
li nezia ant szaudu visztinyczio- 
je kada padare ablava ant jojo 

j eszk odai n i u žd ra u st o 
sztopo.-■Apte»4’irbima munszai- 
nes, pranesze jojo sesuo Mrs. C. 
Toderiene isz Filadelfijos, kuri 
kėlės dienas atlanko broli 
matydama kaip jisai su 
motina pasielgineje ir kad dau
giau turėtu vietos siūboje va
ryti munszaine, iszinete motina 
in visztinyczia, pranesze poli
cijai kuri Jamesa uždaro kalė
jimo o motinai paliepė gyventi 
stuboje.

— Tv a da »Ja-
> metu stojo priesz 

iszaiszkino j

namo

ir
sena

' ATLYGINO PACZIAI UŽ 
LEIDIMĄ JOJO IN 

MOKSLĄ.
Pa. —Pittsburgh 

m a sunkiai
Dirbda- 

per penkis metus J 
idant uždirbti pinigu ant lei
dimo ir užbaigimo mokslo sa- , 

i 

vo vyro Berger kolegijoj, Mrs. 
Sara Kai ve, 25 metu, ant galo 
turėjo p a sz a uk t i savo vyra in 
suda kad jai duotu suszelpimaj 
ant pragyvenimo ir kadjajaj 
apleido. Raivo užbaigęs moks-j 
la kolegijoj, susinesze su kokia 
tai moterėle nes jam pati buvo 
per prasta ir jaja pamote. Mo
toro -užtiko savo vyra glėbyje

i kus sa'ko, kad jis

M. 
v

nes visai

kitos ir abudu apskundė., Rai-i jams, dramos ir operos artis-

KAS NUŽUDĖ ADVOKATĄ 
ADOMAITI.

Jnrbarkiszkio priv. adv. Ado- 
maiezio nužudymą kriminaline 
IKjlicija visu stropumu tyria. 
Papildomai teko sužinoti, kad 
be rastu Adomaiczio lavono 
krutinėjo ir galvoj revolverio 
kulka, rasta dar ir sziaip kūno 
sužalojimu. Manoma,'kad Ado
maitis yra nužudytas isz kersz- 
to, nes jis imdavos labai auksz- 
tas palūkanas, o be to, Jurbar
ko miesto savivaldybei užra- 
szes savo pinigu 20,000 lt.

vas likos nubaustas kaipo ir' tams, iszsiuntinejama praneszi- 
jojo mylima ant 50 doleriu už^nai, kurio ju ateinaneziarn te

atro sezonui yra atleidžiami, 
kurie paliekami. Visi atleidžia
mieji netenka savo vietų ir al
gų nuo 1 Rugpiuczio dienos.

nubaustas
PASIGĖRĖ NUO 
“GRABORISZKO SZTOPO.”

Wilkes Barre, Pa. — Kokis 
tai Slavokas kuri palicija už
dare kalėjimo už pasigėrima, 
rado ant jojo bonka su para- 
szu “Cavos,” 'kuri graboriai 
naudoja ant užbalsamavojimo 
numirėliu. Slavokas prisipaži- 

sau bonkute 
manydamas, kad

svetim-vyravima.

'kuri

nesenci būdamas no kad prisipylė 
tojo sztopo, 
tai alkoholius ir iszgerc. Gra- 
borius, nuo kurio sztopa pa
ėmė, nemažai nusistebėjo kad 
žmogus nemirė nuo tojo szto
po, kuris yra drūta trucizna.

Žmogelis užsimokėjus baus
mių ir iszeidamas isz kalėjimo 
tarė nusiszypsodamas: “No-

namo jis ja 
joje rado

PIRKO VAZA UŽ $17, 
UŽDIRBO KELETĄ 

TUKSTANCZIU.
Wilmington, Del. — Tūlas 

Du Pont
Egipte nusipirko sena vaza už 
$17. Parsivežęs 
pradėjo tyrinėti ir 
suklijuotus vazos dugno auk
sinius senoviszkus pinigus, ku
rie, pagal specialistu, verti ke
liolikos tukstaneziu doleriu. 
Auksiniai pinigai, pasirodo, 
nukalti 
Kristaus gimimą.

RADO 19,000 DOLERIU 
ANT PASTOGES.

^Minneapolis, Minn. — Jesz- 
kodamas pinigu ant užmokėji
mo laidotuvių, senos sen-mer
ges, kuri mire pas Juozą Bo- 
za'k, žmogelis nuejas ant pa
stoges 
savo

KATES LIEŽUVIS GERA 
GYDUOLE ANT PLIKES.

N. y. __ William
aptiekorius,

plika virszu-

)

kuris

Paskutines Žinutes

Pinigai, 
dar 300 metu priesz
e>

nusiszypsodamas: 
rints po smert graborius man 
neinpils tojo sztopo in vidu
rius, nes asz esmių dabar 
rai užbalsamavotas.

sztopo
go-

žmogelis
, kur
kambarėli

szienike, užtiko 
devyniolika tukstaneziu dole
riu bumaszkoms. O kad sen
merge neturėjo jokiu giminiu, 
pinigai pasiliko Bozak’o loc- 
nastimi.

sen-mergo turėjo 
, jeszkodamas 
jame užsiūta

kedama žodžiams 
josios galybei

A.

NEISZSIPILDE CIGONKOS 
SPĖJIMAS.

Schenectady, N. Y. — Ko
kia tai Ci'gonka inbure Onai 
Kucžkovskai, 56 metu, buk už 
asztuoniu dienu ji ji mirs. Ti- 

cigonkos i
inspejimo atei

ties, nelaukė kad jaja mirtis 
užsmaugtu, nutarė pati sau 
pasidaryt gala per pasninką. 
Palicija jaja surado mirsztan- 
czia ir nuvožė in ligonbute kur 
surado ant josios dvylika 
szimtu doleriu.

Kaimynai pranesze policijai 
buk Kuczkovskiene paliovė 
valgyt nuo kada pas jaja atsi
lankė cigonka. Kada palicija 
i nėjo in stiiba, rado viską su
daužyta, o motore gulėjo ant 
lovos. Palicija jes^ko cigonkos

PENNSYLVANIJOJE RAN
DASI 1,056,949 BEDARBEI.

Harrisburg, Pa. —Pagal ap- 
skaityma Pcnnsylvanijos Dar
bo Biuro, tai lyg lmai dienai 
Kovo, buvo 1,056,949 žmones 
ho darbo. Pagal vaistinio 
raszo tai 'bedarbiu 
randasi sekaneziai.

Bradford

su-
skaitlius

, žmonių.;
Carbon, 8,216; Columbia, 4,751 
Cumberland 6,124; Lackawan
na, 30,482; Luzerne, 45,260;
Ly comin 
land, 
Schuylkill

3,210

Luzerne
9,090; Norlhumber-

Perry, 1,314;

laižo savo poni-i

30,482;

12,974;
, 27,421; Snyder, 1,-

415 ir Union, 1,168.
Galima spėti kad 'bedarbiu 

randasi du kart tiek nes vals- 
o Ona nuvežė iri ligonbute kur tis negali visiszkai žinoti kiek
badai pasveiks.

• „, i
randasi bedarbiu.

1,314:)

GENEROLAS PERSHINGAS 
SMARKEI PANIEKINO 

PROHIBIOIJE.
AVa'shington, 1). C. — Genc-- 

rolas Pershi ngas, laike kalbos 
laikytos ant garbes inaszalo 
d‘Esperey Paryžiuje terp kit
ko, smaukei paniekino prohibi- 
cije. “Politikieriai pasinaudo
dami isz kares ir iszvažiavimo 
milijonu musu boisu iii karo 
priverstinai užmėtė ant Ame
rikonu kvaila prohibicije o ta
me žmonis patys kalti, kad ne
balsavo ant tinkamu žmoni u 
tiktai ant nuskurusiu politikie
rių o kiti visai nebalsavo laiko 
rinkimu. Didelis laikas žmo
noms susiprast o valdže toipgi 
turėtu tureli daugiau proto ir 
praszalyt ta, ko žmonis nepa- 
goidauje. ’ ’ I

Yonkers
Schnader, 
nuo seniai turi 
galvi kaip biliardo kulka, at
gauna naujus plaukus o tam 
yra dėkingu savo katinui, ku
ris nuolatos 
plikia.

Schnader per keliolika metu 
naudojo visokius maiszymus ir 
tepalus ant atgavimo plauku, 
bet niekas jam
Keli menesiai adgal jojo kati
nas pradėjo laižyti jam plikia 
kada jisai užmigdavo. Po tam 
laižydavo kada jisai nemiego
jo.

Dabar Schnader’o galva ap
sitraukė plaukais ant czverties 
colio ilgio. Sako jisai, jaigu ne 
turėtu baimes, tai pirkti sau 
Ieva idant jam laižytu plikia.

pabandykite. szita 
;al ir jums plaukai at-

— Plikiui 
gbūda o 

augs.

VOKIECZIAI NEINSILEI
DŽIA LIETUVIU.

Vienam jaunam vaikinui 
' kaimiecziui, gvenaneziam ne
toli Marijampolės sesuo gyve
nanti 24 metai Berlyne atsiun
tė laiszka, kad jis tuojaus at
važiuotu in Vokietija ir para- 
szytu laiszka, kada jis atva
žiuos in Eitkūnus, nes ji jo Eit-

nepagelbėjo, (tunuose lauksianti. Brolis pa-

gavo

skubomis iszgavo užsienio paša 
pasiskolinės pinigu ir mane 
vykti Vokietijon pas seseri, ku
ri pasituriai gyvena, bot Vokie- 
cziu atstovybėj Kaune
atsakymu, kad Vokiecziai lie
tuviu Vdkietijon neinsileidžia. 
Vaikinas pasitaręs su kai ku
riais Marijampoliecziais mano 
vykti in Užsieniu reik, minis- 
terijon, kad szi klausymu isz- 
aiszkintu.

PALICMONAI PRIGEL - 
BEJO APVOGTI BANKA.

Ottawa, 111. — Szeszi vyrai, 
tarp kuriu randasi palicijantas 
ir palicijos virszininkas, likos 
uždaryti kalėjimo (už apipler 
szima Union National Bankos 
miestelyje Streator.

PalicJjantai prisipažino da
lyvavimo apipleszime bankos 
nes juos iszdavo keturi kiti 
kalininkai kurio tarno darbo 
dalyvavo.

I

PERSZOVE SAVO BROLI IR 
PATS NUSISZOVE.

•y
Pasvalys, Žadeikių vienkm. 

Czia pirniu diena Velykų pas 
savo tėvus atvyko pasivieszoti 
K. Brazdžionis. Bevieszodamaa 
susipyko su savo broliu Ignu 
ir revolveriu ji perszove. Po to 
vengdamas bausmes pats nusl- 
szove. Ignas paguldytas Pane
vėžio 'ligoninėje ir tikimasi 
jog pasveiks, o Kazio lavonas 
iszvežtas in Kauna ir ten palai
dotas. i

If Scotia, N. Y. — Du vai
kai, William Rice, 5 metu ir 
Robert Nelson 5 metu užsidaro 
senam aisbaksi ir užtroszko 
ant smert. Tėvas surado abudu 
po keliu valandų jesz?kojimo.

fl Slatington, Pa. — Char
les Greenwald, 43 metu, tėvas 
devynių vaiku, pasikorė tvar
te isz nežinomos priežasties.

U New York. — Mrs. Elz
bieta Costello, 55 metu, mirė 
turėdama daugiau kaip 600 
svaru. Gralba nesze dvylika vy
ru o lavonu nuvožė ant kapi
niu dideliam troke.

U Novosibirsk, Sibcrija. — 
Keturi virszininkai likos su- 
szaudyti už pavogimą 1,500 ja
vu ir kitokio maisto isz valdi
nio komisariato.

U New London. — Keturi 
laivoriai nuskendo su laivu 
Grecian kuris susidūrė su kitu 
laivu laike miglu.

H Shanghai. — Laivas Iling 
susidaužo ant akmenų ir nu
skendo drauge !su 40 žmoni- 
mis.

Wisconsinas su 2,939,006 
daugiau 

telefonu už Szvedije kuri turi 
6,141,671 gyventoju — Wis
consinas turi 558,000 telefonu o 
Szvedije 534,000.

* Mete 1931 ugnis iszdegt- 
no valdiszku girriu daugiau 
kaip milijoną akeriu medžiu.

*

gyventoju turi 24/ mu.
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BAUEE

Kas Girdėt
nes turimo ii-

tini žodi.
Motere savo darbsztume 

ir pasielgime privalo būti pa
naszi in boksztini ziegorin, 
bet neprivalo būti panaszi in 
t a ji ziegoriu idant nuolatos 
lepszHi apie savo dorumą vi
sam svietui.

savo

-------- ~

Sziurpulei pereina per žino-

Meldžiame guodėtinu skai
tytoju paskubint su užmokes- 
cziu už “Saule 
not i kiek randasi užsimokėju
siu skaitytoju ir kurie geidžia 
ant tolinus skaityti laikraszti, 
kad žinotumėm kiek spaudint vo palaidotas gyvu.

ADENOIDAL
........... f

Gamta reikalauja, kad žmo
gus per uosi kvėpuotu. Beveik 
deszimts nuoszimtis visu vaiku 
turi adonoidus ir negali per no
sis lengvai kevpuoti. Adenoi- 

' dai taip kenkia sveikatai, kad 
kiekvienas tėvas netik turi su

gu kada iszgirsta žodžius “bu- J*11*8 npsipažinti, bet ka su jais
Kas gali daryti, 

kalendorių kad visiems užtek- būti baisesnio, kaip būti pa-
spaudinsime tik tiek,[laidoti gyvu ir po tam atgyti virsziuje, ipat užpakalije go- 

grrtbe po žeme! Pabust, idant mūrio. Mes visi turime maža, 
po baisiu kaneziu, vein numir
ti ant gero!

Panasziai butu atsitikia su 
turtingu Japoniszku kupezium 
Nakusaka Saku, kuris būda
mas senu žmogum, sirgo nuo 
ilgo laiko ir ant galo daktarai 
nusprendė kad jisai mirė. Vi
si Japoniszki laikraszcziai To-

tu nes 
kiek bus reikalinga.

Adenoidal randasi burnos

DEDE SAMAS,
ISZLEIDEJAS

Valdžios Spaustuve Wash
ingtone per daugeji metu pri
traukia tukstanczius žmonių 
kurio 
miestą.

Katalikiszki misijonieriai isz 
Afrikos pranesza apie nepa
prastus paproczius kurie 
vieszpatauja tarp juodo szta- 
mo o ypatingai tikinezius in 
visokius burtus.

“Karema,”
gailiaus, persekioja per visa
gyvastį szeimyna kuri priesz-1 kioje pranesze apie mirti se- 
tarautu mažiausiu budu priesz nuko. 
jojo valdžia. Jaigu 
paregėjus pirma karta dienos 
szviesa, dalypstetu su 
ranka žemes arba nebutu pa
prasto sudėjimo kaip visi kū
dikiai, o kas arsziausia, jaigu 
ne verktu prie užgimimo, tai 
“Karema” butu labai užpy
kęs ant tosios szeimynos, jai
gu nepaaukuotu tokio kūdikio 
dievaieziams. Giliukis tojo kū
dikio jaigu tėvai ji tuo jaus už- 

bet tankiausia
“Karema” per lupas raga
niaus pareikalauja kūdiki ku
ri nunesza in girria ir ton pa
lieka ant sudraskymo per lau
kines bestijos.

Misijonieriai nuo senei ko
voja prieszais taji baisu pa- 

kuris su ko'žna diena

smaugia,
Karema

p rot i 
mažta.

paproczius

arba dvasia ra

-

kūdikis

kairia

>>

laikrasz-

drėgna, paduszkaite per kuria 
oras privalo pereiti pirm da- 
siekiant kuna. Ta paduszkaite 
sulaiko visus oro blogumus. 
Paduszkaite susideda isz telp 
gydytoju vadinamu 
tissues,”

Pa re n ge n dba szn i n k a 
ant palaidojimo o kada ketino 
uždaryti graba, senukas stai- 
gai pravėrė akis ir pasijudino. 
Daktarai apžiurejn “ 

prisipažino prie klaidos.— ■
n litai re-

Ii” ]
Saku nemirė tiktai inpuole in 
latarga.

Toki atsitikimai parodo kad 
daktarai da neiszrado būda 
pažinti ar žmogus tikrai yra 
mires ar ne ir tankiai atsitin
ka kad žmogus buna palaido
tas gyvu. Kas tada atsitinka 
grabe su tokiu “nebaszninku 
tai net baisu pamislyt.

Francuziszkas daktaras Poi
tiers tvirtina kad po uždary
mui grabo randasi jame oro

»

“adenoid 
panaszus in tonsiliua. 

Kuomet ta paduszkaite nenor- 
maliszkai isžauga, -sudaro ade
noidus, kurie kenkia tinkama 
ir normaliszka kvepavima.

Turintieji adenoidus per 
burna kvėpuoja. Tokiu budu 
oras tiesiog inkveptas in ku- 

į na, per sziltas arba per szaltas,

adenoid us

tiktai ant dvideszimts minutu 
po tam 'žmogus užtrokszta.

Nesenei Paryžiuje apsirgo 
turtingas žmogus ir po trum
pam laikui mirė. Kėlės dienas 
priesz mirti jisai apreiszke sa
vo paežiai buk jisai geidžia 
kad jam daktarai po smert nu
pjautu galva. Pati norėdama 
iszpildyt paskutini norą savo 
vyro,
liepdama jam nupjauti galva 
lavono. Daktaras tvirtino kad 
tai visai nereikalinga, tik per
pjovė jam svarbia gysla. Nasz- 
le isz tokio darboi nebuvo už- 
ganadinta,
daktara kuris 

su geroms ir veKonįo.

vaikai

paszaiike daktara pa-

kas met lanko garsu 
Viena isz didžiausiu 

spaustuvių pasaulyje apima 
net 8 augszczius namo. Samdo 
suvirsz 5,000 žmonių, daugu
mas moterų. Apie 600 darbi
ninku dirba 182 spaudinamo-
jas maszinas. Turi suvirsz 400 j 
linotypu ir inonotypu, kurios 
reikalauja net 1,700 raidžiu 
statejus. Jos knygų apdarytu- 
ve samdo apie 1,000 darbinin
ku. Czionais randasi dideli me
taliniu klisziu darymo ir foto
grafijų graviūros departamen
tai. Matome szimtus rankiniu 
raidžiu statymo maszinu ir 
milžiniszkas popieros sankro
vas.

Kasdien szita insteiga iszlei
džia net 8,500,000 “ein” rai
džiu, padaro 42,000 ketvirtai
ni u coli u ei e k t ro t y pu, 
graviuraviinus ir 1.1. Skaityto
jui, kuris neapsipažines su 
spaustuves kalba, tas rciszkia 
kad kas dien iszleista net 13,- 
400,000 knygos puslapiu dar 
apart milijonus paczto korteliu 
paczto pinigali'szku ir kitos at- 
spauzdintos medžiagos.

Szita milžiniszka spaustuve 
yra turtas Suv. Vai. valdžios. 
Kaipo iszleideju, Dodo Samas 
užima pirma vieta szioje szaly- 
je. Rokuojama, kad valdžios 
spaustuve in viena savaite rsz- 
leidžia tieGr medžiagos kiek di- 

kita spaustuvo per

4 < ein y ?

jaigu miega su

paszauke antra
iszpilde norą

SCHMELINGAS LAVINASI

<v.y>

PRIESZ MUSZI SU 
ŽUKAUCKU.

•,140X<

Duonos kad Gurko su

3,00U

lai k u o -e

Daug skaitome 
ežiuose apie ubagus kurie isz- 
vilioja pinigus isz geradusziu, 
o ypatingai czionais Amerike.

Chicaginis universitetas ta
me tiksle dare tyrinėjimus 
apie tuosius ubagus ir isztyre 
buk nekurie per diena uždirba 
po dvideszimts ir daugiau do
leriu, o didesne dalis isz juju 
surenka per diena nuo penkių 
lyg penkiolika doleriu.

Tas parodo kad ant svieto 
randasi žmonių
jausliomis szirdimis, kurie at- 
jauezia savo artymu vargus ir 
daugelis žmonių duoda al- 
mužna paprastam isznaudoto- 
jui, o tai abejonėje, kad laikais 
neatsakyti pagelbos del tojo, 
kuris josios daugiausia reika
lautu.

Chicagas, kuris laikais yra 
užsikietejas ir turi kieta szir- 
di nekuriuose reikaluose, tai 
del ubagu yra ten gera dirva. 
Vietiniai ubagai skundžesi, 
kad negali uždirbti kiek kita
dos uždirbdavo, nes privažia
vo daug ubagu isz visu szaliu 
kurie jiems bizni pagadino.

Kaip rodos, tai ubagavimas 
ant svieto da ilgai trauksis. 
Gal kada visuomene susipras 
ir kitaip szelps savo artyma 
ne kaip sziadien.

Kuom privalo būti motore 
ir kuom neprivalo būti?

Yra trys daigtai kuriuos mo- 
tere privalo turėti ir kuriu tu
ri saugotis. Motore privalo bū
ti panaszi in straige, kuri re
tai apleidžia savo namus bet 
isz kitos puses neprivalo jiji 
kaip straige neszioti visa savo 
turtą ant pecziu.

Motere privalo imti paveiz- 
di nuo balso kuris tik tada 
duodasi girdot kada užsiduoda 
klausymas. Bet motore nepri
valo būti panaszi in baisa ta
me, kad yisadąs turėtu pasHQ'

Vienam Vokiszkam dakta
rui pasiseko iszrasti nauja bū
da ant isztyrinejimo ar tikrai 
žmogus yra mires. Mirusiam 
inczirsžkia sorumo vadinamo 
“fluorescina.” Jaigu kraujas 
paliovė pildyt savo užduoti 
kūne, kas yra davadu kad 
žmogus yra miros, tai ant kū
no nieko nepatomina. Jaigu 
nebaszninkas yru da gyvas ir 
jojo kraujas da dirbasi kūne, 
tai po inezirsZkimui tojo seru
mo visas kūnas persimaino 
ant geltono, kas yra tikru 
ženklu kad žmogus da ne yra 
mires ir stengėsi ji visokiais 
budais atgaivint.

ir neužtektinai drėgnas, ko kū
nas reikalauja.

Vaikai turintieji adenoidus 
labai greitai szalti pagauna ir 
juos užkreczia nosies kataras. 
Jaigu tėvai nekreipia atydos 
in j u gydijima arba iszemima, 
kvėpavimas vis arszyn ir ar- 
szyn eina. Vaikai iszblyszko, 
krutinės inpuola ir atrodo ne
normaliai. Adenoidai kenkia 
balsui, sugadina veido iszvaiz- 
da, kenkia girdėjimui, ir kuna 
gali užpulti visokios ligos.

Lengva spėti kurie
turi adenoidus. Burnos atida
rytos, virsziiitinio žando dan
tys iszsikisze ir lupos neužden
gia. Abieji žandai nesueina 
kaip normaliai turėtu sueiti. 
Ant veido panaszus in silpna- 
proezius. Virszutinio žando 
dantys neregulariszkai iszau- 
ga ir toki dantys gali privesti 
prie ligų.

Galime spėti kad vaikai tu
ri adenoidus,
atidaryta burna, jaigu garsiai 
knarkia, tankiai kosti. Kuo
met vaikams ausis skauda rei
kia duoti ir adenoidus peržiti
rėti. Jaigu gydytojas randa 
kad adenoidai dideli ir prive
da prie skausmo, juos būtinai 
reikia duoti iszimti. Patartina 
juos iszimti pirm meto am
žiaus, nes po tu metu sveikata 
blogyn eina. Iszemimas ade- 
noidu nėr pavojingas. Tuoj po 
operacija vaiko sveikata pa
gerės. Operacijos nereikia ati
dėti nes adenoidai netik pavo
jui! statys vaiko sveikata, bet 
gali in kelius menesius pasi
likti neiszgydomais,
būti priežastim blogai iszau- 
gusios burnos ir nosies ir nuo
latinio silpnumo.

džiausiu 
metus.

Apie 300,000 pamfletu, doku
mentu, ir knygų, daugelis ilius
truotu, kasdien iszsiusta visai 
szalei. 1931 m.,Užleista net 3,- 
500,000 kopijų atspauzdintos 
medžiagos.

Nesenei Kongresas kritikavo 
darbu szios spaustuves, sakant 
kad neprisilaiko prie sziadie- 
nos varžingos ekonomijos. Bu
vo praneszta,
džios knygucziu buvo tokios 
kurios per gilios ir paprasta 
žmogų neinteresavo, ir jas mė
lt neskaitė nes per moksliszkos. 
Tie kritikai minėjo sdkanezias 
knygutes — “Flowering Beha
vior of the Hog Peanut in Re
sponse to Length of Day” ir 
“Elimination and Tox'city of 
Coffein 
Ra obits

kad tarpo val-

> >
1

i n N op h reėtomi zed
Life History of the

(M

jie gali

—F.L.I.S.

NEATMINE.

GERA TARNAITE.

Saluninkiene priėmė ant tar
nystes nauja tarnaite. Poniute 
pasako Katrei, idant visados 
barszkytu in duris pakol ineis 
ip kambarį. Ant rytojaus Kat
ro nebarszkindama in duris in- 
ejo in miegkambari pono salu- 
ninko.

— Argi tau nekalbėta Kat- 
ruk, kad tau nevalo ineiti In 
kambarį pakol nepabars^kysl 
in duris? Kais butu jeigu asz 
buczia nesirengos!

O tegul ponas nesibijo 
asz ne tokia kvaila, pirmiausia 
pažiurėjau pei; rakto, skylute.*

Ajskrimo parlore sėdi du po- 
nulei. Vienas isz ju, rodydamas 
su pirsztu ant bjauros moteres 
sako:

Kas tai do tkrokodilius 
ten sėdi?

— Tai mano pati.
Pirmutinis tuom labai susi- 

sarmattao ir greitai atsake:
— No toji, tiktai toji ka 

prie josios sėdi.
’— O, toji. Tai mano duktė. *

Fuksako Hirata, geriauso 
tarnaite Japonijoi dirba 17x/2 
valandų ant dienos gauna 40 
doleriu ant meto ir viena diena 
va'kacijos.

o
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—r Sake, 
Lidvąliu turi mums, badau
jantiems, pristatyti grūdu, 
imnkiszu Jonukas.

— Kam jie mums duos jai 
palys guli suryti, — atsake 
jam vyresnis brolis, Pranukas.

— Nors vogti ir eik, niekas

Tartum senuose
< grintele Tamosziaus apszvies- 
ta skalos žibėjimu. Pats savi
ninkas sėdi pas sužalta peczin,, — Aors vogti ir eik, niekas 
nuleidęs galva žemyn, ii kai - neduoda. — Nusiminė Jonukas, 
czifti masto. Jam atsimena, ;r Tamosziui rodėsi, kad vi-

I

Jam atsimena *masto.
lempa, szviesiai degus ant sta- : 
lo; dabar jos nėra — žibalo nė
ra už k a nupirkti.

— Taip, sziadien Sukata, 
- isztare Tamoszius ir žvilg-į

si žmonos szalti, žiaurus, rupi-
nasi kidxvienas tik apie eave, 
aukszcziau stovintieji nenori ir 

tK!wyw7r'1| tpalyti be tureziu, vargszu.- isztare Tamoszius ir zvilg-j __ . . . , . ,
I orėjo ant kampe kabanezio ____ ....
švento paveikslo.

ir Dievas pyksta,' 
nematydaimas 
liepsneles, kiekviena Subata, 
rūkusios. Mat pinigu nebuvo 
aliejui nupirkti.

Taip, visi užmirszo Tamo- 
sziu, > 
nos.
kaime Badoliu gyveną Tarno-

Rodėsi t

priesz save i

|Į *

— Kas sutaisė toki bąisu 
gyvenimą? — galvojo jis. — 
Delko Dievas nenubaudžia 
kraujegeriu, ieznaudotoju, va
giu? Kam reikalingas vargdie-
uis: ar dėlto kad amžių dirbti 
o po tam isz bado numirti.

Niekas neatsake ant jo klau- 
’kuomet jis neteko duo- simu> tik insivieszpatavusi ty- 
Ir Dievas užmirszo kad la kviepavo mirtim.

Czia atsibudo maža Onyte, 
szius Bevalgis, tas pats Tarno- ir> verkdama, szauke: 
ežius kuris neapleisdavo ne 
vienos szventes nenuejas in 
bažnyczia, kuris cielais vaka- prio to szauksmo.
rais melsdavosi priesz Szvento
Petro paveiksią.

— Aa, — papurtino galva juto, tkaip isztare: 
jis, tartum norėdamas iszkra- 
tyt isz jos daugybe susirinku
siu mastymu.

Po tam jis pakele galva 
augszcziau ir žiūrėdamas in 
isžblyszkusi paezios 
prabilo:

— Dievas sutvėrė pasauli

Vok is z- 
kuris

Max Schmelingas, 
kumsztininkas, 

kumszcziuosis su musu Lietu
viu Jonu Žukaucku—Sharkey, 
21ma Juniaus menesio,# smar
kiai lavinasi Green Hili Lodge 
Kingston, N. Y.
Max’as stūmė pilna karuka 
malku priesz kaina idant butu 
tinkamas 
žandinius.

kąs

Kas diena
— Duonos! Duonos!
Greitai ir Jurgelis prisidėjo

aplaikyti Lietuvio

ir daug kitu. Tos 
vien t ik

Tamosziiu, suerzintas alka
nu vaiku rėksmu, ir pats nesi-

blue Crab” 
knygutes interesuoja 
tuos žmones, kurie apie tuos 
dalykus apsipažine, bet kiton 
pusėn biuras iszleido szimtus 
kitu praktiszku pamfletu Ir 
knygucziu.

Daugumas szitu knygucziu 
už dyka siuneziamos, už ne’ku- 
rias reikia mokėti penkis cen
tus. Retai preke virszija $1.00.

Žemdirbystes Departamen
tas iszleidžia daugiausia kny
gų. To departamento Metkny- 
ga susideda isz 1,000 puslapiu, 
placziai vartojama, ir tik pas
kirtas skaiezius dykai dalina
mas, kuomet tas skaiezius isz- 
sibaigia tad jau už knyga rei
kia mokėti. Daugumas Žemlr-l 
cystes pamfletu paskirta Kon
greso nariams iszdalinimul. 
Matyti ka kiti departamentai 
daro galime pasžiurėti tik m 
Komercijos Departamento su- 
rasza knygucziu ir pamfletu, 
suraszas susideda isz 154 pus
lapiu, Vidaus Depart amento 
knygucziu suraszas turi net 
360 puslapiu. Darbo Departa
mentas irgi placziai veikia per 
savo Darbo Statistikų Biurą, 
Vaiku Biurą ir Moterų Biurą.

—FJL.IJ5.
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veidą,1

— Nudvestumet bent grei- 
cziau!...

— Neverkit, vaikucziai, no 
verkit, pamiegokite lyg ryto— 
tėvas duonos parnesze, — mal- 
szino motina.

Nepaprastas skausmas sus
paudė jos szirdi, nes ji atsiml-

ir atidavė ji žmogui, sakyda- no raciuojantl. Mcluoja 8avo
mos: 
ko.”
liepe būti karaliais ir liepe 
pats Dievas... O sziadien ma
tome keletą žmogžudžiu, pa
ėmusiu viską in savo i 
ir pasivadinusiu karaliais.

— Ne mums apie tokius 
dalykus kalbėti,
žmona, — kad tik duonos bu
tu.

Alt jos ranku verke kudi- 
kareziai, gailestingai,

4 4 tu busi karalius ant vis- i 
Taip, visiems žmoniems

mažiems nusilpnejusiems kudl- 
1 kiams!

Ir velei tyla. Sėdžia visi gal
vas nuleido, laukdami sunkios 

rankas! ^sz^cn8Ą’° prisiartinanezios mlr

— tarė jo

gailestingai

DEL KO ASILAS TURI 
ILGAS AUSIS?

ties.
Duonos!

ežiukas,
Kaip butu in ta viena žodi su
siliejo visas jo gyvenimas, viso 
pasaulio esybe.

— Žvake, žvake!...
ke paszokus nuo lovos, pati.

Ant jos ranku gulėjo jau ne
gyvas kudi'kis.

— Kame ja gausi ? — atsa
ke vyras. —• Numirs ir teip.

Iszbudinti motinos szauksmu 
Onyte ir Jurgelis, vėl pradėjo 
rėkti:

*

— isztare Tamo- 
palingaves galva.

szau-kiS 4XM.*V«****, 
priesz-mirtinai.

— Duok tu jam valgyti. 
Kam kankini nekalta? — su 
atsidūsėjimu kreipėsi in pa- 
czia, dar jauna moteriszke bet 
iszdžiuvusia, labiau panaszia 
in mirti.

— Pati jau ketvirta diena 
nieko nevalgius — nieko ne
bėra. Neima...

Ir ji apsiaszarojo. Gailestis 
suspaudė szirdi. Kaip, — kū
dikis mirszta isz bado nekal
tas, mažas kūdikis! Kokia tie
sa turėjo tėvai ji pagimdyti 
jai nesuteikia maisto?... Bet 
ir jie patys badauja, kankina
si, taip, jie badauja!..

isz varydamas 
musu protėvius isz rojaus pa
sakė: “ 
žeme ir maitinsiesi isz to, 
liūdnai trauke Tamoszius. — 
Bet kas iszejo: vieni pasisavi
no visa žeme ir, neardami jos, 
valgo duona su sviestu o -kiti 
visai neturi žemes ir eina arti 
ja svetimiems. Kodėl ne visi 
dirba? Dievas liepe visiems 
prakaituot nes kitaip nebus ko 
valgyt o isztikruju pasirodo 
prieszingai: kas nieko nedirba 
tas ir perdaug turi, mes-gi 
vargszai 
nesuprantu, ar žmones ar Die
vas tame kalti?

\— Bus gana tau kalbėti 
apie tokius augsztus dalykus, 
— rustai atkirto pati. — Ei
tum geriau dar karta pas zem- 
ski, gal pasigailės. Nore pus
pūri gal duotu.

— Pasikarkit su savo tais 
zeraskiais ir kitais vagimis! — 
užpyko Tamoszius. — Gerai 
patyriau asz ju suktybes. Ga
na jau prisivaikszcziojau...

Duonos! Duonos!

DANGUJE

Dievas,

Szventas Petras, pailsins ser- 
gejimu dangiszku vartų, in ku
ri nuo kokiu tai laiku sunku 
yra insigaut, suvalgęs pietus, 
vietojo truputi užsnūsti, sėdo 
prie langelio žiūrėdamas kas 
dedasi ant žemes. Sztai orę pa
sirodė kokis tai milžiniszkas 
sutvėrimas, su dideliais spar
nais, 
Szventas Petras, kaipo žmoge
lis senas, nežinodamas apie 
progresą kokis užėjo ant že
mes, paszauke pas save arka- 
niuola Gabrijeliu, idant tasai, 
kaipo jaunesnis ir naujesnes 
mados žmogus, iszaiszkiritu 
jam kas tai butu per sutvėri
mas.

— Gabrijeliau! Gabrijeliau! 
Eik szen greitai. Pažtarekie 
laukan, kokis tai sutvėrimas 
lekioję ore! Kas tai gali būti, 
ar nežinai? - •

— Tai aeroplanas dieduk, 
— atsiliepe arkaniuolas ir no
rėjo trauktis adgal.

— Aeroplanas?! Hum, Hum,

prakaituodamas arsiKada Dievas sutverė svietą 
ir sukuopi no prie saves visus 
žvėris ir gyvulius, kožnam da
vė varda.

Ir paliepė jiems 'kad ateitu 
ant rytojaus, kad galėtu persl- 
tikryt, ar visi pamena savo 
vardus.

Asilelis tada buvo mažu gy
vulėliu, neturėjo tada ilgu ausu 
ir vadinosi labai puikei tada.

Kaip Dievas paliepė, telp 
ant rytojaus susikuopino visi 
in paskirta vieta, arklys, levas, 
vilkas, meszka ir kiti. Visi ži
nojo kaip vadinosi.

Tiktai asilelis užmirszo kaip 
ji Dievas užvardino. Užpyko 
Dievas ant užmirszelio ir pa
szauke:

— O tu asile! Te tau, kad 
toip greitąi užmirszai 
varda!

Ir nuo tosios dienos asilu yra 
ir tokiu pasiliks 
ausis...

■ * I
lekentis, prie dangaus.

ar visi pamena
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SARGAS AFRIKONISZKO
KARALIAUS.

Sztai kaip iszrodo karalisz- 
kas sargus karaliaus Ko, ku
ris tori mažu sklypeli Afrike. 
Tasai kareivis neszioja gelto
nus stiklus, sziaudine skrybėlė 
ant iszteptu su moliu plau-

* Hallejo kometa atlankis kais, skepetaite, lazda ir szniu- 
rolois karoĮeĮįu. imus vela 198J5 mete.

V
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savo

ir turi ilgas

f

— užsimanstes giliai Szv. Pet- • 
ras dumavo, negaliu sau atei- 
myt, kada tai Ponas Dievas eu« 
tvėrė ta gyvuli!... M

Skaitykite “Saule” j

-
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BAUEB

Kana r kas
Puikus Apraszymas.

Doras Tirolus.
Poni Erlau su pagelba Die

vo laimingai persikėlė per Upe 
Rena ir gavosi ant prūsines že
mes, kur jau nieko nesibijojo. 
Bet ir czion negalėjo ilgai už- 
silaikyt, ba palei pati francuzi- 
ni rubežiu negalėjo sau mal- 
szei ateivei franeuzinei gyvent, 
o priek tam ir pati maiszatis 
buvo suvis arti rubežiaus. Po 
keliu nedeliu apmislino nusl- 
duot ir Szvaicarije. Ir to ja že
mėjo ne galėjo ilgiau gyvent
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ugnis.
priesz ‘bromą ant vartos
mele karabinus ir
virszidinius drabužius ir kas^ 

bego ant pagelbos. Ro
bertas naudojosi isz pirmuti-' 
nio sumiszimo, pagriebė karu-i 

drabužius vieno isz 
akymirksnyj(‘ buv i 

perskyroje pono Er-

Žalnieriai stovinti
nu-

/ I
nusivilko

y

gyvas

NARSUS LEKIOTOJAS ISZGELBETAS NUO SMERT.

ir
... o- il
su tuom 
lau.

hi na 
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Szis mil'žiniszkas 
arkliu pajėgu mot ori, kuris loke ’ 
ausie sztamo eroplanas kuris bus naudojamas per Amerik

eroplanas Mitchell Field, yra Douglas eroplanas varomas per 650 hieta, prijuose- v

180 myliu in valanda, 5,000 pėdu aukszczio. Yra tai nauj! padavė 
\ o n i x z k a k a r i u om e n e.

> i

ba maistas buvo labai brangus lla> kad sztai pertrauke jei mis- 
o ji turėjo tiktai tiek pinigu les balsas skambelio isz
ka atsiskirent Riszardas intel-! 
ke, o ir tai jau baigėsi. Pamls- 
linus ilgai persikėlė in netoli
ma Tyrol u Austrijoje, kur paa 
sena dora kaimuoti rado pri
glauda.

Vienojo isz puikiu pakuliniu 
alpiniu, apsiaubtoje aplinkui

; arti
mos koplyczios. Tame inbego 
in kambarėli sena gaspadine 
kalbėdama:

— Poni!
isz (kitos szalos kalnu

sena

szedien pribuvo 
musu 

prabaszezius ir laikys miszes 
szvontas.

Poni Erlau tuojaus su Karo

lukas jam netiki, tai užėmė ma
ža kauline szvilpinaite ir už- 
grajino ant josios labai gyslų 
balsu.

Pa imk i o ja ja, — tare In 
o nuolatos grain k 

ar giesmele 
o matysi, jog kanar-

gi tūlos ta pati.
nusidžiaugiąs

Karolu, 
ta paezia dainele 
kanarkui 
kas Vaikinas 

nuolatos

mieste sunu Roberta, kuri pri
verto in maiszacziu — naroda- 
va gvardije. Sukalba Roberto, 
drąsaus ir narsaus jauni'kai- 
czio, kuris lankei turėjo eitinet 
ant vartos prie kalėjimo, turė
jo Riszardas vilti iwzgolbct sa
vo senovės poiia. Riszardas su 
sunum lankei susieitinejo, ro-

nes 
rupinimai buvo

i n tuosius drabužius, — pa. 
szauke ir prigelbejo pats pasi ! 
rodyt kalinin'kui, u'ždejo kasz- Į 

jam szoble ir 
ant peties karabinu. 

Ponas Erlau su savo ilga barz
da, kurios kalėjime neskilto, 
iszrode dabar ant tikrai lauki
nio ir baisaus Žalnieriaus.

— Dabar, — tarė Robertas 
— eikie ponas su manim smar
kiai ir drąsiai tropais žemyn 
ir užpakaliniu 'bromu gausiesi 
ponas ant liuosybes. Tiesiog 
skubink in narna mano tėvo, c; 
tas jus nuves pas Rena, kur 
jau valtis parengta laukia.

Erlau mokėjo labai gerai isz 
tosios valandos įnaudotis. Su 
narsumu ir drąsą, kaip rodos 
svarbiausius nesze prisaky
mus, ėjo tropais žemyn, ant 
žmonių gesinaneziu u'gni, kas 
valanda szauke idant isz kelio 
pasitrauktu ka tieji taip irda
vę, mislydami jog taji Žalnie
rių davuca nusiuntė su kokiais 
prisakymais ir tokiu spasabu 
be klinties gavosi in užmnre 
kalėjimo.

(TOLIAUS BUS)

Lou Reichais iszleke isz ii arbor Grace, N. F., in Paryžin 
per Irlandija, bet aMudo ir inkrito in mares. Likos iszgelbe- 
tas per Jaivorius isz laivo President Roosevelt.

Mat loji bobele savo vyra 
labai niekina, 

A ploja ir da priesz svietą 
niekina, 

Tasai bobelei kelis szimtelius 
paliko, 

Ant ko jiji greitai sutiko, 
Dabar su kuinu drauge 

gyvena, 
Save* gimines luom labai 

paniekina. 
Saugokitės nuo tosios poreles 

Gal užeit ant jus nelaimes 
invalcs, 

Tolinkites kaip nuo pavietres, 
Ypacz nuo tokios ra kales. 

O tu kūmai nuo kainos atstok 
Priesz dora vyra nekorok, 
Nes už tai kada bausmia 

apturėsi, 
Nž savo nusidėjimus gailesi.

* * *

Nežinau ar tai gali būti 
teisybe, 

O gal ir melagyste, 
Bet Pennsylvanijos valstijoj 

Viena mergina tankiai in 
zerkola žiurėjo, 

Sztai ana diena badai velnią 
zerkole paregėjo, 

Kuris szale mergicos stovėjo. 
Jau badai du kartu taji kipsza 

regėjo,
Tiktai pirma karta apie lai 

užtylėjo, 
Bet dabar dažinojo visi 

NamisZkiai ir 'kiti.
Asz tam netikiu ar tai butu 

teisybe, 
O gal kas iszmislino per 

piktybe, 
Juk žmonim supaisyt negali, 
Ba ’bile ka ant liežuvio 

nutverė.
« *

Badai ant Center stryto 
Szenadoryj, 

Kokiam tai užkaboryj, 
Randasi viena mergica 

palaidi, 
Kuria visi vadina apterszta 

leidi.
Per naktis trankosi 'bambileis 

kaip kate morezine, 
Neduoda kaimynams miegoti 

vaikine, 
Pravarde josios žinau, 

Bet da sziadien nepadaviau 
Oj, koeziojimo ‘bus, 

Kada vela in lenais kurna 
pribus.

ZUDINSTA VENGRO
KAIMUOCZEI NUŽUDĖ 

VENGRĄ KURI APIPLE- 
SZE IR PASKANDINO 

LAVONA PRUDE.

prie 
grai- 

ir kas tai buvo do džiaugs-

palaike szirdin klausytoju. Po! lis pradėjo
1 nobažanstvai prisiartino pne' Nuo .sziol buvo jau

I linksmiau ba laike nuobodžiu 
dienu paukštelis sulinksmine- 
jo su savo giedalu.

Spakainei, nes dideliam nu
liūdimo ir baimėje apie gyvas
tį vyro ir josios dukreles, ėjo 

Erlau, tame ty- 
Tankei verk e

kalnais dangų remenszeis Ir luku nusidavė in koplyczaite. kletkos ant szvilpinaites 
puikiom girriom, stovėjo gana I>0 
szvari, grinezele, kurioje tiktai 
dvieje — tai žmonis gyveno. 
Tirolius jau turėjo žino apie 
pribuvimą ponios Erlau, užėjo J ° J° poni Erlau ir kalbėjo

i koki laika ir prie to-s

misziu
trumpa pamokslą, kurio žodžol

prieszais pasitikti ir pasveiki- Į senule u

kunigas pasakė

sn

no pribuvuse szirdingai, pagal progs apsako apie savo bied-
buda kalniniu gyventoju. Ne 
žinojo jis, apie poniszka apsie
jimą, in kožna kalbėjo “tu,” 
nes kožna me žodije ne buvo jo
kios apmaudos. Ir szedien ant 
priėmimo savo svecziu, apsirė
dė in szventadienius rubus ir Pa9 J1- 
užėjo prieszais, o sveikindamas 
jaja paszauke su džiaugsmu:

— Dievas tave veda, malo
ninga poni, inžengk in mano

na gyvenimą. Kunigas su dide
liu noru prižadėjo prisiunlst 
Karolikui reikalingas knygas 

! ir prižadėjo kas diena per dvi 
adynas mokint, jog vaikinei Is 
kits diena ateitines in užkalnc

No galėjo niekados sn-

Karol u s buvo didelei isz sa
vo naujo užsiėmimo užgana- 
dintas ir stojosi daug linksmes- 

' n i u.
prasta narna, ir apsiprask kaip ^aukt pietų, ba vis po piet su 1 • 1 t •I.

džiauga-j nus» l)as savo daraktori. O jei-
savo locname palocije. Yra tai , savo knygomis trauke (per ka! 
del manes ne mainu
mas, jog tave galiu drauge su kada atsilaikė, jog kaip tai 
tavo vaikiuku priimt in mano 
narna.

Pati jojo,

buna kalnuose, per kėlės die
nas vieszpatauje pušnio Karo- 

senuke su raudo- lukas Per tai turėjo sėdėt na- 
nais veidais ir žilais jau plan-, ra^cJe> nc £al<d° rinit ir ule-
kais, lauke ant slenkszczio prl- kur sau vietos negalėjo rast.

Tiroluje augina gyventojei 
labai daug kanarku, kuriuos 

apvežinejo po tolima 
aplinkine ir už brangius pini
gus parduoda. Ir senas gasph-

O

buvusiu. Padavė su džiaugsmu 
ranka del ponios Erlau ir svei
kina, kalbėdama:

— Sveikinu ponia, ineikle 
in musu prasta grinezele, pasil-

augma 
kanarku,

I

paskui

sek biskuti, o asz tuojaus at- Uoris turėjo kelis puikius jan- 
nesziu ka užkąst. Nas pas mus 
maloninga poniute viskas pras
tai ir vargingai, ba kalnuoczel 
gyvena tiktai bulvėmis, pienu 
ir avižinis duona ir pas mus 
ko kito ne gaJi gauti.

Tirolus nuvedė ant galo po
nia Erlau in szvaru kambarė
li; turėjo maža langeli szalije 
in tamse girre ir da augsztus 
kalnus virszunes suregu ap
dengtos. Rakandu mažai buvo 
grinczeleje, o ir tiejei prasti. 
Buvo tonais baltas stalas, dvi 
kėdutės ir suolelis — ir tai vis
kas, tame kambarije. Kampe 
stovėjo duoninis peczius, kuris 
prie szildimo, duonos kepimo 
ir virimo tarnavo, nes ir už ta 
prasta priglauda poni Erlau 
Dievui dekavojo.

Ne trukus apsidavadijo ka 
nuo — geriause, kaip tiktai ga
lėjo tam mažam kambarelije. 
Virė pati sau valgi, o turėda
ma laiko, siuvo del žmonių už 
ka turėjo szidkia tokia nauda. 
Daugiause ruposezio uždavinė
jo motinai Karčiukas. Vaikine- 
lis jau privalė pradėt mokslą,
kuri isz tosios priežasties turė
jo pertrauk t Dabar didelei rū
pinosi, kaip ežia tolinus pradė
ta mokslą vest, jeigu tenais nc 
buvo jokio direktoriaus. Vie
na rytu mislino apie tai moti-

nus kanarkus. Karohikas pra- 
sze labai savo motinos 
jam viena nupirktu, 
priminėjo: ‘musu name 
k a vis turėjo kanarka, tai i 
pirk motinėlė mums viena

no, i 
mas ką i p viena ryta paukszte 

ta paezia dainele, 
st u belojo

dienos pone i
kiani kaimelije. f
cielas dienas ir naktis, rūpino
si labai gan tie žinia isz tėvy
nės, bet ant tuszczio. Dasieki- 

gazietu, ka delli e jo tiktai isz
josios Karelus nuo kunigo par- 
neszdavo, jo
per ka ir josios sugiyžimas In

<r 
S vaina jau baigėsi

davojosi ajit visokiu spasabu 
kai Į) išzgelbet savo poną, 
visi jųdviejų
ant tuszcio. Ant galo nuspren
dė szileip, jog Robertas turi la
bai. temini, kaip stoves ant 
vartos ar ne pasisektu kokiu 
norint spasabu iszgelbet kali- 
ninka, kaip tik tai aplinkeny- 

Kelios
ant laukimo 

valandos.
net vilti pra- 

ar ne.
apsudijo

nesze
(repais žemyn 

’•esinaneziu u'gni, kas

m

f

praėjo 
tosios

1 sz t o

idant 
o lankei

Onu-
nu-

° 
tas pauksztelis mažas mus vi
dų kalnu ir girriu primins 
mums musu Ievyne ir senovės v

bute.
mo sūnaus, 
rinko sau kanogeriause kanar
ka, panasziause in ta, koki Onu 
ka namie turėjo.

O-gi turėjo Karčiukas 
mažai džiaugsmo su kanarka, 
bovijosi ir glamonėjo pauksz- 
leli, kaip tiktai 'kiek turėjo lai
ko. Kanaibas apsisavino netru
kus teip labai, jog leso isz ran
kos, o kaip buvo užimtas ra- 
szymu arba darbu prie stalo, 
tai žnibo su snapeliu už jojo 
pirsztu ir perszkadinejo jam 
visokeis spasabais, o turėjo 
tankei uždarinėt ji kletka. Vie
na karta, kada Karol ūkas ge
ram gaspadoriui apsako kaip 
grąžei'jau jojo kanarkas, taro 
jam Tirolus:

Tai ji turi iszmokint dainuo
ti koki gražu szmęteli.

Nusidyvino labai 
kas, ba nežinojo da, 
iszmokyt dainuot. Dasiprato 
matomai gaspadoris, jog Karo

9 f

j >

Motina tiko ant praszy- 
o Karol ūkas iszsi-

ne

Karolu- 
jog gali

imtinos szali galėtu tuojaus 
užstot bet apie josios vyra nie
kados nebuvo minėta.
liena pamesze Karčiukas ciela 

, <> 
paszauke:

prabaszczius 
, jog gazie- 

tose yra svarbios žinios. — Mo- 
tina tuojaus ėmėsi už skaitymo 
ir tkirai dažinojo jog jau vaina 
baigėsi. Bet peržiūrėdama ga- 
zietas patemino szirsza vardus 
ir pravardes apsudintu ant 
smert už tai, jog buvo prilau
kus senovės randui. Su didele 
baime perskaitinėjo pravardes 

rado 
Rodos 

perkūnu intrenkta puolė be ža
do ant žemes, 
vaikinuko atbėgo geri senelei, 
pakele biedna motore ir pama- 
želi sudėjo ant lovos. Buvo tai 
baisus ypas del josios. Per be
los nedeles sunkei sirgo, o no
rint ant galo pasikėlė ligos, Ir 
Tirolus pats pasalke, “ 
poni vargei sulauks pavasario, 
o kas tada stosis su biednu sie
ra tuk u. i

i r žali

Viena naktinėje
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(
pundą gazietu 
ant stalo,

— Kunigas
liepė man pasakyt

metes jei sos

nelaimingu ir. ant galo 
pravarde savo vyro!

net ant riksmo

biedna

IV.
Tėvas Kalėjimo.

Senas isztikimas tarnas Ri- s
szardas, lauke ant brolio isz to
sios szalies Rene net kol nesu- 
gryžo ir dasižinojo ant didelio 
džiaugsmo, jog jojo poni gi- 
lirkningai gavosi in kita szali 
upes. Pasiliko jam dabar da 
viena svarbi užduotis ant Iš
pildymo, tai yra, iszgelbejimas 
pono Erlau nuo smerties, ba 
Riszardas buvo druezei persi
tikrinęs, jog korot ka smerczla 
už prilankuma del savo seno 
rando karaliszko, buvo tai di
džiausiu neteisingumu.

Tuojaus ant rytojaus anksti 
nubėgo in miestą. Turėjo jisai

rn

be a t si taikins, 
nedėlios 
laukiamos 
abudu rūpinosi,
dėjo pamest ar pasiseks

Tame laiko sūdąs 
p. Erlau ant smert; viro'kas ke- 
tino būtie iszpildytas ant ryto
jaus. Nusiminiau, paremta gal
va ant rankos sėdėjo nelaimin
gas Erlau savo kambarije vi
dunakti jo mislindamas apie ta 
viską. No davė ne žiburio taje 
paskutine nakli ir sėdėjo tam
sumoje. Tykumoje
mislino apie savo paezia ii’ vai
kus, nesigailėjo savo gyvasties, 
bet vaiku kurie ketino but sie- 
ratomis. Kad norint 
kas su jeiseis stojosi, 
lengviau butu. Bet tuojaus pa
ežius žodžius, kurios laike ap
garsinimo jam viroko 
smert pilnas nusižeminimo 
pa s i da v i m o k ai bojo 
dien ta pati kalbu:

—• Vieszpatie, tegul dedasi 
tavo vale.

Visas savo mislis laja nakli 
turėjo atkreipęs in Dieva ir 
kalbėjo: — Kam mane pasku
tine valanda 
suramins, 
Kas isz tavo valios dedasi, tai 
dedasi goriausia, 
brangiauses Tėvo danguose su I 
mano paezia ir vaikais kaip 
Tau geriausia ir priimk in sa- 

brangiausia apglemba. Asz- 
su atyda del Tavos Dieve 

padėsiu mano galva ant bala
dos kuri jau sziadien raudo
nuoja nuo nekaltai pražuvusiu 
auku. Ilgai da pats vienas ka- 
linin'kas 'buvo apimtas gilio
mis mislimis ir beveik užmir- 
szo apie baisia valanda kuri ii 
ant rytojaus lauke. Tame lai
ke ant kart karidoriujo kalinio 
stojosi didelis armyderis ir su- 
miszimas ir 
durys in jojo kambarį su 
triukszmu. Ant kart liepsna ir 
kamuoliai durnu pripildo jojo 
perskyra ir ugnis apėmė viską 
viduryje o kokis Žalnierius

Kad norint 
jeiseis stojosi.

žinotu, 
'tai gal BALTRUVIENE

a nt
Ir

ir szen-

mano gyvenimo 
jaigu ne Tu Dieve!

daryk-gi

vo 
gi

tuojaus atsidaro 
jojo kambari

stojo priesz ji ir paszau'ke:
— Del meiles Dievo, 

bok is ponas!
Tuom 'Žalnierium buvo Ro

bertas, sūnūs seno Riszardo; 
per neatsargumu apsigerusiu 
Žalnierių cieįu kalėjimą apėmė

gel-

m t • t i Ml M MIMI rwaam i»

Kada pro Springvale važiavau 
daug maeziau mergų 

Kaip tvarte aviu, 
Ne yra tu namu, 

Kad nebūtu mergicu.
Vienos ant rakinezeriu supasi 
Kitos ant kampu kuopinasi 

Nėra kam isz lovų blakių 
iszmuszti, 

Ne szaszlavu isz grineziu 
iszneszti, 

Kakrocziai visur laipioja, 
O mergicos guma maumoja,

Juokus pro viję, 
Angliszkai porije.

Alisiukes taipgi susirinkineja, 
Namine trauke, mitingus 

atprovineja, 
Kožna per dantis trauke
Ir nuolatos namine trauke. 
Moterėlės, kelnes ir marsz- 

kinius apžiūrėkite 
Knypkuczius kur reike 

prisiūkite, 
Tai vyrai nerugos,

Ir rod u pas mane nejeszkos.
* * *

T re n t one kurna su kuinu 
Užtikau, 

Tuojaus vyrui apie tai 
pranesziau, 

Tasai diržą atsijuoses nuo 
saves, 

Bobai smagiai kelis ‘blynus 
i uždavęs,

Labai gerai padare,
Kad kaili bobelei iszpore

9
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BUCZIAVIMAS

Nerei'kejo kitiems darželius 
naikyt, *

Bot padorei per Veselka 
užsilaikyt.

Kada vaikai bueziuojesi 
Isz kvailumo — mielai, 
Tada tyli visi vėl nei, 
O džiaugėsi aniolai.
Kada jaunieji bueziuojesi, 
U pu apimti karszczi uo josi, 
Tada aniolai yra nulindo, 
O velnei isz to džiaugėsi. 
Bot kada senieji biicziuojesi, 
Viens kita spaudžo mielai, 
Isz to siunta visi velnei, 
O net ir aniolai!

i

Lemberg, Lenk. — Senoviš
kų žmonių priežodis sako, kad 
“kruvino pletmo laikas nenu
plaus.” — Taigi, deszimte 
metu algal in kaima artimoje 
miestelio Stopince, atėjo kokis 
tai kėliau jent is vengras su 
pundu ant pecziu. Karczemoje 
pradėjo rodyt savo tavora del 
susi rinkusi u ju 'kaimuoeziu.

Tame inejo in karezema ku
nigas Mikola Kulbacki rinkda
mas aukas ant atnaujinimo 
vi etines bažnytėlės. Kiek *kas 
iszgalejo, tiek paaukavo. Veng
ras būdamas dievobaimingu 
žmogum, taipgi norėjo nukaut, 
bet neturėjo smulkiu pinigu. 
Kaimuocziai nusiistebejo labai, 
kada Vengras atidavė maszna, 
kuri buvo iszkimszta bumasz- *
komis. Kada Vengras užriszo 
savo pundą ir ketino iszeiti isz 
karezemos, priėjo prie jojo 
gaspadoris Vaitiekus Bros, už- 
kviesdamas ji ant nakvynes 
pas save. Vengras su mielu no
ru priėmė užkvietima, užsidėjo 
pundą ant pecziu ir nuėjo pas 
Brosa ir daugiau isz ten neisz- 
ėjo.

Kada gaspadoriaus užklaus
ta kur dingo Vengras, tai atsa
ke, kad ant rytojaus iszejo to
linus in kelione.

Praslinko metai. Apie pake- 
levinga Vengrą žmonis užmlr- 
szo. Po teisybei laike czystimo 
prūdo, surado kaulus kokio tai 
žmogaus, bet niekais no nemano 
kad tai kaulai dingusio Veng
ro.

Sztai laike praėjusiu Vely
kų, tikra Broso sesuo, tojo gas- 
padoriaus, Ona Kisziene, kada 
buvo gerai užsitraukus, iszpa- 
žino upo didele slaptybe” kū
mutėms, buk surasti kaulai 
prude, buvo tai dingusio Veng
ro, kuris nakvojo pas josios 
broli. Žudinsteje prigelbejo jo 
du kaimynai,kurie pririszo ak
meni ant lavono, nutraukė pne 
prūdo ir paskandino. Tavoru 
ir pinigais pasidalino terp sa- 
ves.

Žino apie papildyta žudinsta 
greitai pasklydo po aplinkine 
o teipgi ir valdže apie tai dažt- 
nojo, kuri visus kaltinirikua 
aresztavojo, iszskiriant Broso, 
kuris mirė du metai atgal. Pra
vardei Vengro nedažinota it 
gal nežinos ka toki nužudė kai- 
moeziai. Visus sudus nubaudė 
ant 25 metu kalėjimo prie sun
kaus darlx). — Teip,4‘kruvino 
pletmo laikas nenuplaus.

i
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoje pirma diena 

Juniaus. — ITise meto jau pra
bėgo.

parva-

— Juozas Urbonas medeci- 
iiOs studentas Jefferson 
kolegijos Filadelfijoi, 
žiavo namo atlankyti savo tė
velius, 633 W. Spruce uly. Juo
zas pabaigs mokslą ateinanti 
men. ir pasiliks tikni daktaru.

— Jonas Klimcziauskas, 
studentas Spnice uly., mokslal- 
nes likos apszauktas kaipo ge

ma rbel iu”loszejasriaušes loszejas * ‘ 
visam miesto ir praminė

Marblo Karalium.
— Ugnagesei

I 4 11

ji

diena 
nuplovė nekurias ulyczes mies
to kas dabar iszrodo dau 
szvaria u.

— Juozas Grineviczius stu
dentas Lehigh universitete Be
thlehem, kuris užbaigs mokslą 
szimet, lankosi kėlės 
pas savo motinėlė ponia Mari
jona Grinevicziene 517 \V. Pine 
ui v.

ana

dabar iszrodo K

dienas

papuoszinet— Nekanecz 
kapus su bukietais brangiu žie
du per Decoration diena. Juk 
ne brangus žiedai parodo gai
lesti gyvųjų del mirusiu. Pa
prasti naminei žiedai arba lau
kinei ta pati reiszke.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Petnyczia, apie 

antra valanda po pusiaunakl, 
Vladas Žukovskis, pabudo ant 
lojimo szunc, pamate du vyrus 
einant prie namo. Pasiėmęs ka
rabinu paleido szuvi, kuris pa
taiko in Vlada Hentz, 26 metu 
ir dabar guli vietinioje ligon- 
buteje pavojingam padėjimo o 
Juozas Žilinskas likos suimtas 
ir uždarytas kalėjimo. Policijo 
isztyrinejo buk Žukovskio sta
bą priguli prie Kasimaviczie- 
nes, kuri yra persiskyrus su sa
vo vyru, ir mokėjo jai randa, o 
josios vyras spyrėsi kad jam 
mokėtu. Del ko Hentz su Ži
linsku selino prie namo nak
ties laike, tai da neisztvrineta.

Garnys ana diena paliko 
ponstvai Konstantams 
ruszkevicziams. 229 \V. 
Vernon uly., durta ir sveika 
sūneli.

And-
Mt.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Gegužes 16-1 a patiko di
dele nelaime Dailydu szeimy
na. Bežuklaudamas Sus<pie- 
hanna upėje prigėrė Juozai 
Dajlyda, 28 m., amžiaus. Velio
nis buvo vedos Alena Miliaus
kaite isz West Pittstono.

— Gegužes 22, Szv. Petro 
ir Povylo bažnyczioje atsibuvo 
pirmos miszios arba primicijos 
naujai inszventinto kunigo 
.Viktoro A. Szimkonio.

Žmonių tiek daug prisirin
ko, kad gal ta bažnyczia retai 
kada tiek daug mate. — G.

St Clair, Pa. — Szv. Kazi
miero parapija insteige pui
kius didelius vargonus kuriu 
paszventinimas atsibus Nedė
lioję, 5 Juniaus.

Spėjama kad musu svie
tas svėrė szeszis tuikstanezius 
bilijonu bilijonus tonu.

Isz priežasties vargo
netinkamo gyvenimo Tndijoi 
inirszta 3,200,000 jaunu moti
nu kas geni karte.

ir

Isz Visu Szaliu STRAIKAI
GRAIKIJOJ

GELEŽKELIECZIAI STRAI- 
KUOJE, BANKOS UŽDĄ 
RYTOS, PINIGAI PUOLA, 

MINISTERIJE 
REZIGNAVO.

Vied n i irs. International

JAPONAI ISZVAIKE 4,000 
KINISZKU PASIKELELIU.

Harbin, Mandžiurije. — Ja
ponai iszvaike 4,000 kiniszku 
pasikeloliu Hulane, 40 myliu 
nuo Barbino, paiimdaini in ne
laisve 600 kineziku, du gink
luotus automobilius, keliolika traukinis Simplon-Orient tapo 
anuotu daug ginklu ir amuni
cijos.

Kinczikai mane užklupt ant 
Harbino, bet užmanymas nepa
siseko ir turėjo bėgti isz aplin
kines.

APSIMAINĖ PACZIOMS IR 
VAIKAIS IR GYVENA 

LAIMINGAI.
Belgrad, Jugoslavije — Kai

me Pet rovoreloje, du kaimuo- 
cziai Dimiter Sander ir And
reas Saraga, apsimainė pa- 
czioms ir vaikais, nes Sandor 
nemėgo dirbti ant likos ir tu
rėjo darba varytojoi arielkos 
Sarago, o Saragas persikėlė 
ant likęs. Abudu turėjo po sze
szis vaikus o moteres ir valkai 
nesiprieszino taja permaina Ir 
butu lyg sziai dienai gy’venla 
laimingai 'kad ne butu in juju 
gyvenimą insimaiszius valdžia. 
Dabar abi poros turi pasirū
pint persiskyrimus ir pasl- 
rengt ant naujos svodbos, nes> 
svietas su savo tiesoms yra 
teip navatnas kad nepavelina 
idant žmogus pasielgtu te*p, 
kaip jam patinka. Ir «ztai yra 
vienatine kliūtis 
Sarago.

Sandoro ir

SUMISZIMAS TERP ARABU 
IR ŽYDU.

Aden, Arabia. — Szeszesde- 
szimts žmonių likos sužeisti isz 
kuriu keli mirs maiszatije ko
kis kilo terp Arabu ir Žydu. 
Ginkluoti tan’kei patruliuoje 
visa miestą. Szimtai maisztl- 
ninku likos aresztavotais.

sulaikytas ant Jugo-Slavijos- 
Graikijos rubežiaus. Visas 
traukiniu judjeimas sziaurilie
jo Graikijoje yra apsistojęs isz 
priežasties Graikijos gležinkc- 
liu darbininku s t ra i ko. Jis se
ko straika paczto, telegrafo Ir 
telefono darbininku Atėnuose 
protestuoti priesz algų kapoji
mą.

Visi bankai uždaryti ir poli
cija saugo vieszuosius namuo
se Gatvcikaria:! novaikszto ‘iv 
Graikijos laivu jurininkai grū
moja sustabdyti laivu plaukio
jimą. Kariuomenes amžiaus 
paczto darbininkai likos mobi
lizuoti, o streikuojanti susisie
kimo darbininkai busią pasza- 
linti.

Padėtis Graikijoje nuolatos 
darosi rūstesne ir Atėnuose 
garnizonas likos paszauktas 
gelbėti policijai, nes grūmoja 
visuotinas sukilimas.

Padėtis tuo pavojingesne, 
kad Venizelos kabinetas atsi
statydino ir todėl szalis pasili
ko be ateakomingos valdžios. 
Nėra įkas sudarytu nauja kabi
nėta ir Venizelos gal vol gryž 
valdžion, ar bus paskelbta ka
rine diktatūra.,

Graikijos pinigai nuolatos 
puola, Graikijai atmetus auk
so pagrindą. Dėlei pinigu puo
limo pasirieszke didelis skur
das, nes kainos pakilo 100 nuo. 
O valdžia jokiu budu nepajė
gia įsubalansuoti biudžetą ir 
yra priversta kapoti darbinin
kams algas.

rubcžiaus.

MATEVAITAS MATE VELNE 
KURIS JAM TRENKE 

ŽANDA.
Suvalkai. — Nesenei vaitas 

isz kaimelio Svidry, ėjo per gi
ria, o kad žinojo gerai kelia 
nieko nebijojo, norints naktis 
buvo tamsi. Staigai iszbego isz 
tankumynu kokis tai žmogus 
sza ūkdama s: “ 
mvneli .* ” e
ant tiek turėjo drąsos kad už
klausė: “

Kaip (*inaši kal- 
Vaitelis sudrebėjo Ir

Einu namo, ka nuo 
manės reikalauji” 
pažystamas atsake: ‘‘Turi man 
pasiraszyti ant H’/ihos jpopie- 
ros” — ir tame užžibejo menu
lis, o vaitas paregėjo priesz sa
ve tokia baisybe, kokios savo 
gyvenime ne buvo mates, bal
sus tai buvo veidas o isz akiu 
rodos kibirksztis pylėsi. Bai
dyk la rėžo vaitui per žanda, 
kad tas net apsikruvino ir su
krito ant žemes kaip jautis. 
Tik tiek pamena,'kad baidykla 
pamiikino koki tai szipuli in 
jojo krauja ir liepe jam pasi- 
raszyti.

A'aitas sugryžo namo pusgy
vis ir nuo tojo laiko pradėjo 
rodytis jojo kambarį j e ant sie
nų visokios baidykles ir vėl nes 
su ragais. Vaitas serga ir per- 
statinoja sau nebūtus daigtus.

Kiek tame teisybes, tai sun
ku inspeti, nes kiti yra tosios 
nuomones, kad ji užklupo ko
kis piktadaris, kuris nieko ne
radęs ant vaitelio padovanojo 
jam kumszto, o gal priežastis 
teisinga kalbu kad “baime tu
ri dideles alkis.”

Ant *ko ne-

KŪDIKIS GIMĖ
SU KETURIOM KOJOM.

Mukdamas. — Terp szimtu 
pabėgėliu kurie pribuvo In 
czionais jeszkoti priglaudos, 
randasi tūla jauna motoro kuri 
pagimdo kūdiki su keturiom 
kojoms. Dvi ekstra kojos ran
dasi žemiau pažaseziu ir yra 
mažos. Daktarai karisžkoje li- 
gonbuteje padaro ant kūdikio 
pasekminga operacija nupjau
dami dvi mažas nereikalingas 
kojas ir indejo in dideli stiklą 
alkoholimis.

NUKIRTO DRAUGUI GAL
VA IDANT JOJO 

NEPAŽINTU.
Krokovas. — Keturi bandi

tai nakties laike užklupo ant 
dvarelio aplinkinėje Grokovo. 
Laike apipleszimo iszkilusio 
isz kokio tai nesupratimo terp 
banditu, nuszove viena isz savo 
draugu. Ant szaudimo subėgo 
kaimynai, kurio paleido szu- 
vius in beganezius banditus. 
Banditai negalėdami pasiimti 
su savim nuszauta dranga, nu
kirto jam galva, kuria pasiėmė 
su savim idant jojo nidkais ne
pavytu o kuna paliko ant kelio.

BAUE0

AR UŽSITRAUKI?
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AMERIKONIS?KI DOLE-
REI PRIEŽATSE ŽU- 

DINSTOS.
I

Lodžius, Lenk. — Kaime 
Kravczyke, gyveno szeiinyna 
Pcnkalsikiu, kuri aplaikydavo 
pensije kas (ris menesius nuo 
Suv. Valstijų valdžios, po mi
rusiam juju sunui, kuris tarna
vo Amerikoniszkoje karinme- 
nejo ir likos užmusztas Svieti- 
nejo Karojo.

Apie tai daginio jileszikai 
kurie insigavo in 
stuba ir su kirveis
visa szeimyna: ieva Baltru 62 
metu, jojo paežiu Karolina 59 
metu, 
sios vyra Svirski.

Isz visos szeimynos iszsigel- 
bejo tiktai szesziu metu dukre
le kuria pleszikai tiktai sužei
dė ir mano kad nęgyva.

Pleszikai iszkrete visa
ma Po žudinstai policijų pradė
jo jeszkoti plesziku ir pasise
ko suimti keturis isz

Pen k a Įskili 
iszkapojo

vedusia ditkterla ir jo-

na -

artimo 
kaimo. Kiek paimta pinigu tai 
nedažinota. J

I

BAISUS DARBAS.
Nakti isz Balandžio 27 in 2b 

d., nežinomi piktadariai insi- 
lauže in Mažeikiu kat. bažny- 
czia, iszplesze au'ku dėžutės, isz 
barsto Szv. Komunije ir sulau
žė ant altorių esanezes žvakes. 
Piktadarybei isztirti isz Kauno 
buvo iszsiustas specialistas 
valdininkas. Pinigu ir szialp 

noiszneszc.

SUSIDEGINO NE KAIP 
ISZTEKETI.

Madras, Indije. — Jauna in- 
duska mergaite, kuria tėvai 
priverto ant apsivedimo su 
daug senesniu vyru, mėtėsi ant 
sukrauto laužo dienoje priesz 
vinezevono ir sudoge ant smert. 
Tas atsitiko miesto Masulpia- 
tani. __ daiktu pik ta dar i aįL nei

ui

II

Ar šis klausimas 
yra perdaug 
išduodantis
dėl kitų cigaretų?

MES nekritikuojame kitus. Mes tik 
norime atkreipti jūsų dėmesį į faktą, 

jog svarbus dūmų užsitraukimo klausimas 
paprastai cigaretų skelbimuose buvo ven
giamas.

Kodėl? Ko čia bijoti? Kiekvienas užsi- 
traukia dūmą! Septyni iš dešimties rūkyto
jų užsitraukia žinodami - kiti trys užsi
traukia visai nesąmoningai. Iš jūsų pusės 
- jūs norite būti tikri, jog dūmui, kuriuos 
įkvepiate, būtų gryni ir švarūs - laisvi nuo 
tūlų nešvarumų.

Tačiau iš išdirbėjo pusės - jis (urėtų 
būti tikras, jog duoda jums šią apsaugą. Ir, 
jei jis yra tikras - jam nėra reikalo rūpin
tis apie klausimą: “Ar užsitrauki?”

Lucky Strike drįso Šį svarbų klausimą 
iškelti . . . dėl to. kad tūli nešvarumai, 
pasislėpę net ir puikiausio, lengviausio 
tabako lapuose pašalinami įžymiuoju 
Luckies valymo procesu. Luckies tą pro
cesą išrado. Tik Luckies jį ir turi!It’s toasted

Jū»ų Gerltki Aptonęa - prl«< knlti|lmn» - prltl koiwlf

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAM Ą— 60 moJtrntlktf miitttfhĮ tar Įteteulio 
ttritutitii lokių orkfttrttt tr lucky Strike ituiomti, kiekvieną AntreJlenio.KfttirleJiettto

ir Sf’taJifmo nkftĄ, frrr N BC. R*dio tinklu

Itf Ncužmirszkito guodotlni skai
tytojai, atsilygint bu prenumerata už 
laikrusz.ti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite t

ANT PARDAVIMO FARMOS

Arti Schuylkill Haven, Pine 
(Irove ir Cressona. Telefonokit 
2436 arba raszykite adresu: 
Jos. b\ Kempski, 108 Pike St., 
Port Carbon, Pa. (M.31)

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

B Z i O j 
Bile Ko-

tt

K.

SAULE

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 
Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro

19 W. Centre St., Mahanoy City 
___________

GEGUŽIO — 1932 — MAY

1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antanazijaus
3 u Atradimas Szv. Kryžiaus
4 s Monikos
5 k In Dangų Ženg. Szosztines
6 p Jono Aliiej.
7 s Damicelos panos
8 N Stanislovo vyskupo
9 p Grigalaus 

10 u Izidoraus 
Ils Mamerto
12 k Noreusko
13 p Zigmanto
14 s Bonifacijaus
15 N Sekmines
16 p Jono Nopo.
17 u Paskaliso
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bernadino
21 s Dezidoriaus
22 N Szv. Traiccs
23 p Dezidoriaus
24 u Joanos naszlos
25 s Magdalenos
26 k Pilipo Nėr. Dievo Kūno
27 p Bodo
28 s Augustino kank.
29 N Maksimino
30 p Felikso Isz. Kapu Diena

i

i

i

31 u Petronėlės panos

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

Skaitykite “Saule”

W. Traskauskas, Ėst. 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaua laztikimiauaia Graboriui 

n Gabiausia* Balaatnuotoja* 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
pui epelinkeje.
jlC hiam laike, diena ar 
jF nakti. Visada turi pil- 
jT. na pasirinkimą meta- 
W 9 liszku ir kieto medžio 

. || Grabu. Laidoja nu- 
1 mirelius pagal naujau

sia mada ir mokslą.
U Turiu pagelbininke 

moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA.. 439 Willing Strwt 

Bell Telefonas 538-J

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

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

Patarymas visu nuo 1929 parode kad pinigai investyti 
in pirma morgeczi ant prapertes buvo tai geriausias in- 
vestmentas.
locna narna. — Bet nespekuluokite. Pirkite tik ta kas
jumis yra reikalinga. Teip sako:

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

MAHANOY CITY, PA. .

Kiekvienas žmogus privalo turėti savo




