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Isz Amerikos
DUODA MAISTA DYKAI 

BET NIEKAS NENORI
DIRBTI KAD IR UŽ 

DARBA UŽMOKA.
Tamaqua, Pa. — Tamoszius 

Glenwright turi nžkandalu už
eiga, Majestic Coffee Shop, ir 
per tris menesius snszelpineja 
maistu visus tuos, kurie ateina 
pas ji tarp 2-ros ir 3-czios va
landos po piet. Kaip kada ji
sai pasiūlo del bedarbiu ir dar
bus, bet ne vienas isz jn darbo 
nepriėmė.

Vienam žmogeliui pasiūlė 5 
dolerius ant sanvaites ir mais- 

' 1a jaigu jam prigialbetu maz
goti torielkas, tasai prižadėjo 
ateiti ant rvtojaus, bet dau- 

• * ■ 1 

giau nepasirodo. Kitam pasiū
lo darba kad jam iszmaliavotu 
narna už ka jam užmokės, pa
valgydino ji soeziai ir tas pri
žadėjo ateiti ant rytojaus pra
dėti darba bot ir tasai nepasi
rodo.

G len wright
maistu kas diena nuo 50 lyg 75 
žmones — isz 
vaikai. — Isz to duodasi 
prast kad bedarbiai
dirbt ir tik pasinaudoja isz
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suszelpineja

tu daugiausia 
su- 

nenori

szirdingumo geru \ X )
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SURADO KAULUS 
MILŽINISZKU ŽMONIŲ.

Calif. — TrysStockton,
Bzkeletai žmonių isz kuriu vie
nas turėjo daugiau kaip sep- 
tynes pėdas ilgio, likos suras
ti per profesorių Harry T. San
ford su keliais darbininkais 
kurie jeszkojo senu užlieku ant 
senoviszku Indijoniszku kapi
niu Garwood Ferry Bridge. 
Manoma kad tai didžiausi kau
lai surasti Indi jonu Californi- 
joj<k

MIRUSIS VYRAS APREISZ- 
KE APIE PRISIARTINAN- 

CZIA MIRTI.
Chicago. — Mrs. Vida Zo

ning, praeita įsanvaite sapna
vo buk josios vyras, kuris mi
re keliolika metu adgal, pasi
rodo jai laiko sapno ir temin
damas ant josios liūdnai, tarę: 
“Mano miela paeziule, gyven
si lyg 68 metu, keturiu mene
siu ir 6 valandų“
džiais isznyko jai isz akiu.

Zoningiene lyg tai dienai bu
vo sveika bet praeita sanvaite 
staigai krito negyva.. Josios 
mirtis iszsipildo lyg apreiksz- 
tai valandai per josios mirusi 
vyra.

ir su tais žo-

MIEGOJO VYGEJE 
UŽGIMIMO.

Bono, Nov. — Czionais gy
vena 89 motu žmogus, Paul 
Blair, kuris nepaliovė miegoti 
vygejo kurioje nuo užgimimo 
likos suptas o savo gyvenime 
negulėjo kitokioje lovoje. Bū
damas jauniausiu isz savo asz- 
tuoniu broliu, taip priprato 
prie Vyges kad daugiau isz jo
sios neiszejo. Kada užaugo, gu- 

. Įėjo vygejo nutraukęs kojas o 
su keliais užsisiubuodavo lyg 
miegui. Pripratęs prie tojo pa
pratimo, jau daugiau negalėjo 
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TAI TAU VYRAS
I

SAVO £A0ZIAI NORĖJO 
ISZPJAUT LIEŽUVI IR

SZIRDI IR BAISIAI
SUMUSZE

Wilkingsburg, Pa. — Milco
las Miniak 46 melu, likos užda
rytas kalėjimo už bjauru pasi
elgimą su savo motore su ku- 
ira gyveno be szliubo por ketu
ris motus. Kada motore stojo 
sūdo ant (eismo 
savo vyra tai 

“Tasai

liudyt įlriesz 
liudijo sekan- 

pirmaežiai: ’’lasai rakalis 
man suriszo rankas po tam in- 
kiszo szluotos kotą ir pradėjo 
sukti virve kad net; 
ra sutruko,

manos su

man skn- 
o kada mate kad 

ilgai negalėsiu iszkensti kan- 
cziu, priszoko prie
peiliu, kerszindamas kad man 
iszpjaus liežuvi ir szirdi. O kad 
negalėjo atidaryti man burna, 
uždavė man kelis žaidulius su 
peiliu ant pecziu kad 
lis su lūžo, 
kita peili, 
man pavėlintu atsigert van
dens. Nuėjau in kuknia ir pasi
naudodama isz progoj, iszbe- 
gau laukan szaukdama pagial- 
bos. Ant mano riksmo adbego 
palicijantas ir 
vyra.“

Sudas liepė mot erei atideng
ti peczius kad (Įžiuro matytu 
žaidulius. Moteres visas kūnas 
buvo amelynaves, akys už
musztos, veidas sutinęs ir ap
draskytas. Miniak pasiuto ka
da jojo motere -apreiszko kad 
ketina sugryžti pas savo .tikra 
vyra kuri buvo pametus d,„u 
metus adgal ir savo du vaikys. 
Miniak negalėdamas pasirū
pint kaucijos, likos uždarytas 
kalėjimo.

net pei- 
Kada norėjo gauti 
meldžiau jojo kad 

atsigert

suaresztavojo

ISZALKIAS MIRSZTA SU 
SZAUKSZTU RANKOJE.
Philadelphia. — Kokis tni 

senelis, turintis apie 70 metu 
inejas m viena restauracija
papraszc szmotelio duonos ir 
sriubos. Tarnaite padavė jam 
torielka sriubos bet vos paėmė 
szaukszta in ranka, griuvo 
ant grindų ir 
Priežastis staigios mirties bu
vo badas ir iszsemimas pajio- 
gu. i .

ranka
tuojaus mire.

GERIAU NETEKTI PINIGU 
KAIP DUOTI DOVANA.
Binghampton, N. Y. — Sena 

motore Mrs. Mare Hickley, 73 
mgtu, ana diena pamėtė 900 
doleriu, kuriuos surado kokia 
tai Fay Rogers ant geležkelio 
stoties. Motore būdama .teisin
ga, nunesze pinigus pas palici
ja kad sūjesakotu locnininke. 
Palicija jai pranesze (per tele
foną kad- pinigai surasti ir 
paklausė kokia už tai dovana 
duos del suradikes. Senuke bn- 
dama skupaus budo, apreiszko 
kad duos už tai net 25 centus 
bet palicija apreiszko kad už 
tai privalo duoti nemažiau 
kaip 25 dolerius bot senuko 
taip užsikarszcziavo kad su- 
szuko: “geriau netekti visu pi
nigu no kai'p turiu tiek duoti/*

Palicija apdovanojo mergi
na 25 doleriais o likusius ati-

I

1

J I

7

<!»

Ii

DĮJ-KART SANVALTINIS IJAIKRASZTTS “SAUIA’J 
JSZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIĄ

M
Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metami 

Kitose Vieszpatystese $4.50 metams

Lafozkua ir Pinigus visada siuskite ant azlo adraaot 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
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SUMUSZTAS ANTANAS 
SZVAGŽDYS KLEJOJA.

Boston, Mass. — Sziomis die
nomis netoli Lietuviu bažny- 
czios’ buvo Airiu 
Ant anas Szvagždys, 
amžiaus [jiel uvis. Galva jam loy kompanijos, i 
buvo taip sudaužyta kad 4 dio-ha Ketverge mukti, mažam kai

melyje Blackwood, 
nuo 
jo nuo

.....——~ ........... ~-- u:
SENAS BREKERIS IR 23 

NAMAI SUDEGE.
Pa.
kompaniezni na-

Pottsville 
’ szimts trys

Dvide-

fe W. D. BOCZIOWHII, Pro. A M f. 
F. W. BOC2KOWHKI, KSIUr. m 44 METAS

UPE UŽLIEJO TUKS- IQ7 V;Qn C^K.
TANCZIUS NAMU 134 1 IdU UA£11U

sumusztas mai ir senas Blackwood broke-
I « *I < • . *39 melu i is pi’igulint is įprio Lebigh Val- 

jam ley kompanijos,

150 ANGLEKASIU PAGAU 
TI KASYKLOSE PER 

, LIEPSNA.
Union t own, Pa. — Daugiau

. kai*p‘ 150 anglckasiu Įikos pa- 
* gaut i kasyklose ” 

sudegė praci-
• V 1’1

be sanmonesnas jis iszgulejo
ir dabar da klejoja. Ana diena 
buvo nuvežtas miesto

bet pakol daktarai atėjo 
(jie ateinu tenai labai negrei
tai!) Szvagždys prapuolė. Vė
liaus policija rado ji klaidžio
jant Somervillcje. Matyt, jam 
labai sukrėstos smegenys ir jis 
jau nebežino kur eina.

Szvagždys yra.

auti kasyklose per užsidegi
mą tipelio (brokerio) prigulin
tis prie Republic Iron & Steel 

gi liuku ingai

UPE RIO GRANDE UŽLIE
JO TUKSTANCZIUS NAMU.

nen 5

bot

ligoni-r I :
I

dieviiol as 
katalikas. Taip pat dieviioli ir 
jo užpuolikai Airiai.

palai-
pu L

)

NELAIME PO 
LAIDOTUVIŲ.

Palmerton, Ill. — Po 
dojimui Henry Sherman
kas gaili ninku važiaVo namo 
kad sztai vienas isz automobi- / g.
Ii u apsivertė in grabe užmusz- 
damas Mrs. Jerome Bonettet, 
32 met u, o keturi kiti likos sun
kiai sužeisti. Motore laike ant 
ranku septynių menesiu kūdi
ki bet jam nieko blogo neatsi
tiko.

ISZGERE KVORTA MUN- 
SZAINES IR MIRĖ.

Boston. — Tūlas David R. 
Tucker pereita Nedeldieni Bos
tone kirto isz laižybu, kad jis 
iszgersias kvorta munszaines. 
Iszgert iszgere,
reikėjo vežti ligoninėn ir tenai 
jis mirė.

i y

bet ji tuo jaus

NENORI SAVO DUKRELIŲ 
VARGONININKAS SUDEGI

NO SAVO PINIGUS.
Camden, N. J. 

arosztavojo 
R o galėki, 
naitines bažnyczioš, už sudegi
nimą 45 doleriu o kada ji už
dare kalėjimo, bandė save su
deginti.

Rosalskis gyvena ant 10-tos 
ulyczios ir nekarta kaimynai 
pasiskundė palicijai kad jisai 
sukeldavo namie nesupratimus 
su savo szeimyna. Ana diena 
jisai sudaužo torielka ant ‘gal
vos- savo 13 metu dukreles.

— Palicija
• czionais Antaną 
vargonininką ežio-

PRASZVILPl!SŪNELIAI 
KA SENUKE MOTINA 

SUCZEDINO.
Detroit, Mich. — Antanina 

Stomski, per daugeli metu ezo- 
dino centelius kad turėtu ant 
senatvės ir nereikalautu pa- 
szelpos praszyti nuo savo vai
ku, o'kad netikėjo in bankas, 
nes barikos bankrutindavo, tu- 
tojo pinigus paslėptus namie ir 
juju nejudino nes dirbo pas 
svetimus žmonis ir už aplanky
tus pinigus maitinosi.

Stomskiene turėjo tris sūnūs 
kurio neturėjo motinos budo ir 
nemokėjo czedint pinigus kaip 
juju motina. Antį diena palici- 
ja aresztavojo du sūnelius už 
apipleszima gazolino stoties ir 
rado pas juos motinos 2,000 
doleriu. Motina suprato kad 
saugiau yra turėti pinigus bdn- 
kojo ne kaip namie isz kur sū
neliai juju negales iszgauti bč

r* a a«wa

%

14 myliu kompanijos
Potitsvilles, Ugnis preside- iszsigavo per skyle. Ugnispra- 

9 valandos ii- tęsęsi lyg sidejo virsžuje tipelio per
6 lai valandai ryte. Blodes pa 
daryta l... 
k'i’iu.

Spėjama 
likos padegtas, 
taip didele kad buvo matyta 
net Scrantone ir 50 myliu ap
linkinėje. Ugnagosiai isz visos.’ 
aplinkines pribuvo 
sna.

Brokeris buvo apleistas per 
kompanija. 1919 mote ir darbi
ninkai ji i sza rd i ne jo kada 
n is prasidėjo i sz virszunes, kas 
buvo sunku gesini.

ant 120 tu’kslancziu do-l

kad senas brokeris
Liepsna buvo

gesini Ii ep

ug

PRANASZAUJA GERA 
ALŲ 1933 METE.

AVashington, D. C 
gresmonas A. Britten isz Illi- 
nojaus valstijos, pasako buk 
apie 
1933 meta, 
geras alus, kuris kasztuos pen
kis centus už stiklą.

Kongresmenas Britton 
roisžkė kad Am0rik6niszkiems 
gyventojams taip pabrido pro- 
bibicija ka'd iszrinks ateinanti 
meta tiek kongresmonu kad 
tieji atmes prohibicija ir nu- 

2.75 procentu alko-

Kon-

pasako
Kovo menesi, 

bus pardavinėtas
ateinanti

an- fe

tars alų su 
Boliaus.

— Be-
Ameriko

8 MIRĖ NUO KARSZCZIO 
— DAUG SERGA.

YVashiti-ton, D-C. 
veik visose dalyse fe
vieszpatavo karszcziai per ko
los dienas nuo ko mirė asztuo- 
ni žmones o
Kaip ilgai karszcziai vieszpa-
taU's tai nežino bet pagal val- 
diszku insipetoju tai trauks’s 
(ta 'kolos dienas.

daug apsirgo.

k a 
anglekasiai negalėjo iszvažiuo
li laukan ir 'radosi per koki 
laika dideliam pavojuje. Per 
kolos valandas sunkaus darbo 
ant galo pasiseko ugnagosiams 
užgesini i liepsna.

ICag 
si liejimą lipiu 
kitu, vanduo miestus

apie 20,000
'radosi

pavojuje.

KŪDIKIS SURASTAS DEŽE- 
JE PRISLEPTAS PLYTOMS.

Kada
automobiliu

Wilkes Barre, Pa. — 
palicija „sulaiko 
kuriamo važiavo Juozas Mul- 
cahoy su paezia' ir Mrs. Mare 
Loftus isz Pittstono, idant (per
žiuro t i automobiliu ar yra ge
ram padėjimo, staigai iszgirdo 
verksmą kūdikio užpakalyje. 
Peržiūrėdami automobiliu, ra
do kūdiki dežeje ant užpakali
nes sėdynės kuri buvo prislėg
ta su plytoms, tna'tyt buvo pa
rengtas ant paskandinimo. Kū
dikis vėliaus mirė.

Airs. Loftus, isz Pittstono, li
kos pastatyta po $10,000 kau
cijos lyg teismui.
TrobtiVo kūdikio tėvai ir palici
ja dabar jeszko kas tikrai buvo 
ievai nelaimingo kūdikio kuri 
toji porele ketino paskandyt.

Mulcahey

ic Pass, Tex. — Per isz- 
Rio Grande ir 

užliejo
Piedras Negras ir Eagle Pass,

‘apie 17,000 namu, 
gyventoju buvo priversti ap
leisti savo gyvenimus, dauge
lis namu sugriuvo, vanduo pa
daro milžiniszkas blodes. Upe 
Rio Grande iszikilo net ant 52 
pėdu.

1000 ŽMONIŲ PRISIŽIURI- 
NEJO ISZGELBEJIMUI 
UŽGRIAUTO ŽMOGAUS.
Mount Carmel, Pa. — Dau

giau kaip tūkstantis žmonių 
prisižiurinejo iszgelbejimui už
griauto žmogaus, Aleksandro 
Vilczusko, 50 metu, artimoje 
Atlaso, kuri dortbankis užgriu
vo ir buvo užgriautas per szc- 
szes valandas, kada levas su 

Jr 

dviems snnais kasė anglis del 
žiemos. Vaikai radosi ant vir- 
szaus o tėvas buvo inlindes in 
skyle kad sztai virszune 
griuvo ir užslėgė tęva. Vaikai 
pranesze apie tėvo nelaime ir b
tuojaus subėgo szimtai žmonių 
in pagelba ir atkasė nelainvh 
ga žmogų. Tame darbe prisi
žiurinejo daugiau kai n tūks
tantis žmonių krfda 
apie nelaime.

50 motu

o

su-

kaip tuk
daginio

JAPONAI UŽMUSZE 326
KINISZKUS BANDITUS

Tokio, Japonije. — Muszij 
su Kiniszkals banditais kuri 
tęsęsi per dvi valandas artime 
jo Ant a, Japonai užmusze 32 
banditus.

Kiniszki
miesteli artimoje Kirin,

banditai užklup 
pr: 

geležinkelio tikslo apipleszim 
bet užmanymas nepasiseko i 
likos atspirtį. Tame muszij 
užmuszta 200 banditu.

NAUJAS PREZIDENTAS 
EKVADORO — 400 PASI- 
KELELIU UŽMUSZTA.

Quito, Ekvadorius. — An 
diena apėmė dinsta prezident 
Albertas Guerro Martinez 
pasikėlimas likos apmalszyta

Nuo kada pasikėlimas kil 
Ekvadoro in laiko keturi u di< 
nu likos užmuszta 400 pasik< 
lėliu ir kone du kart tiek si 
žeista.*

MAJORAS WALKER PA- 
DEKAVOJO UŽ DINSTA.

New York. — James J. Wal
ker, majoras arba burmistras 
miesto Now Yorko, kuriam gu
bernatorius Roosevelt as- kor- 
szino praszalinimu nuo dinsto 
už koki ten prasižengimą, nu
tarė pats prasiszalin’ti nuo 
dinsto no kaip būti iszmestas. 
W»lkeris sako kad ateinan- 
eziuoso rinkimuose vela begs 
ant to paties dinsto.

prasiszalin’ti

BEDARBE MAŽINASI 
AMERIKE — BADAI!

AVashinglon, D. C. — Pirma 
karta nuo užejimo bedarbes 
Ameri'ke, žmonos pradėjo ap- 
laikinet daugiau darbu, kaip 
tvirtina William Green, prezi
dentas American Federation 
of Labor.

‘Pagal jojo apskaityma tai 
Suvienytose Valstijose szin- 
dien randasi tik 11,400,000 
žmonių be darbo (galima saky
ti randasi daug daugiau). To
linus, pranaszauja jisai kad 
ai einanti žiema duosis jaust in 
ženklus del žmonių kurio ken- 
1 j! 4m w«-a

PERKŪNAS NUPLESZE 
MERGAITEI AUSI.

Trenton, N. J. — Kada szei
myna Knowles sėdėjo ant gon- 
keliu laike lietaus, staigai pra
dėjo žaibuot iiUtrenke perkū
nas. Juju 5 mettt dukrele stai
gai sukliko isz skausmo, pridė
jo ranka prie ausies, kuri buvo 
nutraukta per perkūną, josios 
plaukai nudegė ant galvos ir 
manoma kad bubncliai ausu

J

sutrulko ir mergaite pasiliks 
kurezia.

relių 
sekanti telegrama:

KURIOS PABĖGO ISZ 
NAMU.

New York. — Czionaitine pa
licija davė telegrama del Har
ry Bryan in Douglasville, Pa., 
•praneszdami jam kad suome jo 
dvi dukreles, Helena ir Morta, 
.19 ir 16 motu, bet tėvas buvo 
taip užsirūstinęs ant savo duk- 

nusiunsdainas palicijai 
“Galite sau

jais pasilaikyt nes turiu namie 
da dvylika vaiku kuriuos Ir 
taip man sun'ku iszmaityt. 

ir / L . - ■ r
ATGAVO REGĖJIMĄ PO Į 
ISZTRAUKĮMUI DANTIES.

Toledo, Ohio. — Mrs. Jennie 
Copperfield, 55 motu, neteko 
regėjimo kada turėjo 26 metus, 
nuo nežinomos priežasties, ir 
norinti josios tęva veže jaja 
pas visokius specialistus bet 
nie*ko jai nopagialbejo. Praei
ta san vaite mot ere labai skun
dės? kad jai skauda dantis. Nu
ėjo pas dantistą 'kuris isztrau- 
ke jai skaudanti danti o moto
ro staigai susmuko: “Kas.pasi
daro ?*Asz matau viską kas 
czionais randasi?“
adgavo vėla regėjimą ir yra 
ciirnil/n

— Motore

ANGLINIU BUTLEGERIU 
TROKAI YRA DIDELIU 

PAVOJUM ANT PLENTU.
Reading, Pa.

gyventojai
Czionaiti- 

niai gyventojai pasiskundė 
valdžiai kad angliniu butlege- 
riti trokai važiuoja pasiutisz- 
kai per miestą ir yra dideliu 
pavojum del kitu automobiliu 
nes jau keli nelaimingi atsiti
kimai atsitiko su mirezia.

didelis 
t rokas prikrautas su anglimis 

troka prikrauta sn 
Nelaimėjo Irkos už- 

musztas Juozas Craw, 18 metu, 
isz Ashlando, mirtinai sužeisti 
Albertas Woodward, 20 metu 
ir dreiveris trdko Charles Kei- 
frider, 24 metu — visi isz Ash
lando, Pa. Dreiveris szieno au- 
tomobiliaus taipgi likos pavo
jingai sužeistas.

Dvi Laureldale seserys taip
gi likos užmusztos kada dide
lis anglinis tro'kas trenkė in 
juju automobiliu, 
tvirtina 
yra tikri

Praeita Ketverga,

trenkė in 
szįenu.

Liudintojai 
kad angliniai t roką i 
“kiaules ant kelio“ 

ir neduoda vietos del kitu au
tomobilistu pravažiuot.

PRIVERTĖ ME R GAIT 
KAD NURYTU VINIS IR 

STIKLĄ KAD GREI- 
CZIAU MIRTŲ. t

Bielsko, Lenk. — Kain 
Jąrpcine, gasjtfuloriaus Jor 
Bartolo pati mirė trys meti 
atgal ir in szeszis menesius y 
la apsipaeziavo. Moczeka vL 
toje būti gera motina del sL 
rateles, tai buvo tikra ragai 
ir nuo pirmos dienos josios ba 
sei neapkentė, nes žinojo ka 
po mirezei tėvo, visas turt: 
pereis ant dukreles, — mocz, 
ka geide taji turtą apvaldy 
po mirezei vyro del saves.

Ka daro toji bjaurybe? Szti 
nutarė atsikratyti nuo merga 
tęs baisiu budu ir tai teip, ka 
žmonis suprastu, knd mergai, 
mirė savo mirezia.
baugino visdkeis budais, 
vertinėjo ja ja valgyt vinis 
stiklus. Neužilgio nelaiming 
sieratuko pradėjo spiaud? 
kraujeis, pabalo, bet nieko n 
sake apie tai levui ka daryd 
vo moczeka su jaja. Ant ga 
tėvas supratęs kad su dukre 
negerai, nuveže mergaite in 1 
gonbute, kur daktarai padai 
ant josios egzaminą ir viski 
iszsiaiszkino. Nelaba moezel 
likos uždarytą kalėjimam

Mergai,
pr

PERSISKYRĖ NUO PA- 
CZIOS KURI NENORĖJO
VAŽIUOTI IN AMERIKA.

Freeland, Pa. — Vosilius 
Nemos, užvedė . persiskyrimo 
teismą prieszais savo paezia 
Geogina, kuri gyvena Czeko- 
Slovakijoj. Nemes iszkeliavo 
in Amerika 20 metu atgal Ir 
nuolatos raszinejo ir siuntinė
jo paežiai pinigus kad atva-. 
žinotu pas ji in Amerika, bet 
moterėlė staezei atsisako va
žiuoti ir dabar Vosilius su jaja 
nnrtji ulzi re

ATRADO VIETA KUR KR 
STUSAS PAVALGYDINO 

' ŽMONIS DUONA IR
ŽUVIMIS.

Vatikano Miestas. — Bažn 
tinei žinunai patvirtina surac 
•ma vietos, kur Krimtimas p 
valgydino myn^ žmonių su ž 
vimis ir duoiia ant kalno Tib 
rias, arti Galilėjos mariu. P 
gal sonoviszku apraszymu, t 
ant tosios vietos likos pastai 
ta bažnyezia ikurios griuvėsi 
surado Vokiszkas kunig 
Evaristas Andrea Majdcr, se 
tynęs pedap gylio po žeme, t 
rinti 170 pėdu ilgio. Po alt 
rium randasi murmurino to 
lyczia kuri parodo kad ant t 
cino trinfna oinVflin
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Isz Visu Szaliu

bet ant nelaimes su-

vaiku gyvenimą ateityje.

staigu iuvostmentams. Tokios! 
baugiuanezios žmones kalbos j 
— skleidžiamos niekszu, ir iui _
jas neverta kreipti atydos. Ne- * *
atsargius žmones visur apva-Į KANKINIMAS 
gia.

Amerikieeziai da turi bloga 
paproti visiems rodyti savo pi
nigus (kaip raszo Vienybe”) 
ir tokiu bildu tankiai inveda in 
pagundas ir gerus žmones.

Bijoti in 
del tokiu g 
sziauda-diiszis, o ne tikras Lie
tu v vs.

Be to, nėra reikalo iii Lietu
va su savim vežti grynus pini
gus, galima juos pervesti per 
bankus ir iszmainyti ezekiais, 
taip vadinamais “Travelers 
Checks

Lietuva važiuoti 
azdinimu, gali (ik

vadinamais 
kuriuos galima per-

I
.1 Il.

J ■ f 7 , ’ w KALINIU
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UŽKASĖ GYVA
nužudė Savo gundy-

TOJA — NUŽUDYTA PER
TAMSUS GY.VENTOJUS.

1 • 1 1 ll I •

Hyderabad, Indijoj

LIŪDNAS LIKIMAS 
VARGINGOS SIERATELES

Koblenz, Vokietije. — IFen- 
rietta Veiden, likos paszaukta 
in suda ant skundo kaimynu 
už bjauru pasielgimu su 
podukte, dvylikos metu

savo
mer-

ISZ LIETUVOS

m a 
musu “szimt-

t > in-

žino verte tikro

Kas Girdėt
. ■ ■ .................................. ... ...... ............ . .
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Nekurie musu Ainerfkohm- 
ki vaikai tankiai užmirszta 
ketvirta Dievo prisakymu ku
ris liepė “guodoti tęva ir moti
na savo,”
uoliai ir dukreles pribuvusiu 
teveliu in Amerika mažai pildb 
taji Dievo prisakymu nž ka 
tankiai turi ant to nukensti.

Sūneliai musu ateiviu, isZ- 
mokia Angliszka kalba, kuri 
jiems yra lengvesne ne kaip 
levams kurie •diena ir nakti 
yra užimti sunkiu darbu, juo
kėsi isz tėvu kurio rūpinasi vi
sokiais budais užtikrinti del 

Te
kis vaiku paniekinimas, skan
džiai atsiliepe ant senu teveliu 
kurie neturi meiles del sklypo, 
kuris atėmė szirdis juju vaiku 
ir iszmokino juos paniekinot 
ta, kas yra szveneziausiu ir 
vietoje levus guodoti ir mylėti 
tai tankiai juos iszjuokia.

Žmones, kurie rūpinasi Ame- 
rikonizavimu ateiviu, privalo 
protestavoti už toki isztauteji• 

vaiku, koki praplatineja 
taip vadinami

procentiniai patri jotai 
kvėpdami netikra dvasia ir 
pasisziauszima tarp musu jau
nos gent kartos.

Ateiviu vaikai privalo atsi
minti kad Europa, isz kurios 
pribuvo juju tėvai, ne yra lau
kiniu sklypu bet apszvicstu 
sklypu ir motina Amerikonisz- 
kos apszvietos. Teisybe, gali
ma kalbeli kokiu nors svetim- 
szaliszku liežuviu bet priek 
tam galima būti pabaigtu kvai
liu ir da didesniu niekszu.

Paguodone del tėvu yra pir
mutiniu privalumu vaiku de 
savo tėvu, taip czion Amerika 
kaip ir visam civilizavotam 
sviete. Vaikai ateiviu privalo 
visados apie tai atsimint ir nie
kados neužmirszt ir nesisarmil- 
tint savo gimdytoju kurie tu
rėjo daugiau sarmatos ir pa
niekinimu kada pribuvo in 
czionais jeszkoti szmolelio 
duonos kuria nekarta suvalgy
davo su aszaromis idant atei
tyje butu lengviau del juju 
mielu vaikeliu. 

—■ ■ n--------
Ne visi žmones, o ypatingai 

darbininkai,
medaus kuris yra naudingiau
siu del žmogaus kūno o ypatin
gai del sudrtitinimo szirdies. 
Mokyti profesoriai užtvirtina 
kad bieziu medus yra geriau
siu maistu del szirdies, kuris 
priduoda jai pujiegas ir ant to 
duoda jie sekanti prilyginimą:

Tūlam šienam darbininkui, 
)<urio szirdis buvo labai silpna, 
daktarai davinėjo “digitalis” 
bet ligoniui nieko nepagialbejo 
ir vis ėjo .ląeplęvji. Ant galo 
mėgino jam duoti tikra midu. 
Medus labai patiko ligoniui 
nuo ko in koki tai laika pasvei
ko ir daktarai nusistebėjo 
Inom stebuklingu iszgydymu. 

--------- <>■........
Tankiai tenka iszgirsti vie

na kita norinti in Lietuva va
žiuot Amerikos Lietuvi sa
kant, kad jis bijąs važiuot su 
pinigais, nes Lietuvoj yra la
bai daug plesziku, ir jie gali 
Amerikieczius apipleszti, ar 
net užmuszti. Tokias kalbas, 
matomai, skleidžia pikto Lie- 
tuvai linkenti žmones. Lietu
voj piktadariu yra mažiau ne
gu kur nors kitur, o turtui ap
sauga nei klek nemenkesne 
kaip Amerikoj, ar kitur, dar 
didesne. Lietuvoj yra saugiu 
J^anku, saugiu pramones in-

NETIKROS DVIDESZIMT- 
LITINES.

Kaunas. — Rugpiuczio 9 d., 
Kaune, apyvartoj pasirodė ne. 
tikri 20 litu vertes banknotai, 
kuriu iki sziol daug dar nebu- 
vo. Netikros dvMeszimt-litines 
padarytos Nelabai vykusiai ir 
atydžiai žiūrint, jas lengvai 
galima atskirt nuo tikru bank-

I 

uotu. Labai neaiszkus Vytau
to Didžiojo atvaizdas, palszos- 
nis ir užraszas 
kas,” 
nelygiomis raidėmis.

N et i k ra s dvi desz i m t -1 i t i nes
II ' t

pirmiausia pastebėjo Lietuvos 
Bankas, in kuri per operacijas < 
pateko isz Centralinio Žydu 
Banko pirmas banknotas. Da
bartiniu metu, Lietuvoj, apy-

* h /

vartoj isz netikru pinigu maV- 
szosi sidabrines (riju riisziu 1 
lito ir varines 50 centu mone
tos. <

1

Dide
liam Indiszkam kaimo Edala- gaite. Vietinis daktaras iį* kai- 
bad, kur žmonis yra papratui 
daryti siidn ant prasikaltėliu 
ir juos nubaudžia pagal 
proud ima kaimo virazi niūk u 
nėrinis ir turi tonais sudžius, 
bet gyventojai jiems iioužsitiki 
ha. daugeli kartu buna papirk
tais per turtingesnius žmonis, 
kurie gerai užmoka slidžioms, 
lodei ana diena patys nuspren
dė teismą ir iszdavė bausme.

Jaunas Tndietis Bijapur, pa- 
siutiszkai insimylejo iii jauna 
ir patogia mergaite Lenda, ku
ri jam greitai nubodo 'kaip val
kui zobovole, 
liavo in kita dali 
Nuskriausta mergaite surado 
kita vyra už kurio in koki tai 
laika isztekojo. Po kokiam tai 
laikui, sugryžo in kaimu neisz- 
tikimas mylemas, ir dagirdes 
kad jojo mylema isztekojo už 
kito, isz naujo prikybo prie l 
sies, prikalbindamas jaja kad 
apleistu savo vyra ir su juom 
iszkeliautu. Motore kovojo 
pagunda bet negalėdama 
ginus atsispirti jam, sut iko ant 
vi.sko ir jam pasidavė. Savžinc 
pradėjo jai iszmetineti kad ap
gaudinėjo gera vyra ir ant ga
lo nužudė savo suvadžįotoju.

Likusi szeimvna nužndvto , I ■ ¥
apskundė' motore už žudinsta. 
Septyni seniausi gyventojai 
kurio pildo dinstus slidžiu, ap
svarsto sekaneziai pagal -senas 
tiesas: “akis už aki ir gyvas
tis už gyvasti. Motoro turi būti 
užkasta gyva, szale savo nužu- 

Nusprendimas 
likos tuojaus ir iszpildytas.

Slidžios nuvedu nelaiminga 
motoro prie atkasto kapo, vie
nas isz seniu ūždavo moterei 
per galva su szmotu akmens, 
nuo ko nelaiminga apmirė, in- 
krisdama in atkasta kapa ir 
greitai jaja užkaso. Daginius 
apie tai valdžia, tuojaus Nuva
žiavo palicijo ir atkaso nelai
minga motoro, bot jau buvo 
per vėlai, nes motore jau buvo 
negyva. Visi slidžios likos nn- 
sprensti ant pakorimo.

BULGARISZKI ŽANDARAI 
BAISEI KANKINO KALI- 

NINKUS — KELI MIRĖ.
f '

h’adomir, Bnlgarije. —- Ko
kis tai 'Nikapo Karnobal, poli- 
tikiszkas kalinis, kuris yra. lai- z 
komas kalėjimo, 
pranesza, kaip tiejei kaliniai 
yra kankinami Bulgariszkuo- 
so.kalėjimuose. Raszo jisai so- 
kaneziai;

Kada mane atvožė in kale- a
, žandarai uuplesze nuo 

manes visas drapanas ir prasi
dėjo kvotimas. Kada žandarai 
laike mano kakla, suspaudė 
didėlėmis geležinėmis roplo
mis. Paskui niuszo mano gumi
nėmis lazdomks, pakol netekau 
pajėgu, 
kios valandos, atidariau akis, 
pareikalavo nuo manos kad asz 
jiems iszduocziau adresus savo 
draugu, kada jiems atsakiau 
pradėjo vela mano plakti 
•guminėmis lazdomis. Po tam 
suveržė mano rankas su pan- 
ezois ir degino in kai lyta gele- 

negalejau iszlaikyti t uju 
kaneziu ir apalpau. Kada vela 
a t si k vol ėja u, iszpjove isz mano 
pecziu kelis diržus. Po tam in- 
mote mane jn tamsu kambarį 
kur pergulėjau smarvėje per 
kolos dienas.”

slaptu budu

i c

mainyti aut pinigu visose da-j įima 
Ivse svieto.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

< ■—
—• Rugpiuczio 26-1 a auto

mobilio nęlaimeje, sunkiai su
žeistos ir randas kritiszkoj pa
dėt v szios Lietuvaites: (leno- •r
vaite Kurtinaicziute, Kini., 17 

Pittston; Nele Lit-

dau-
Czia ne

Cliff Str.,
vaieziute, 16 m., 92 Chapel Str. 
Pittston; Marijona .Januiinto, 
17 m., 609 N. Main St., Pitts
ton.

—t Galima sakyti, kad Dur
yea szioj apielinkoj yra 
gi aus i a nukentėjusi.
tik kad mainos beveik nedirba, 
bet ir bankas užsidaro. Czia 
buvo tik vienas bankas, kuria
me žmonos turėjo sudėjo, savo 
sutaupytus centus. Dabar nei 
darbo, nei pinigu neturi.

— Scrantone Fedcraliai 
agentai senos bažnvezios rusv 
(skiepe) atrado “speakeasy,* 
kur buvo parduodamas geras 
alus ir degtine. Vieta randasi 
726 Caponse Avė., Scrantone, 
kur tiilas Chas. McFadden da
re bizni. Apie 6 metai czja bu- 
vo Holy Family Slavoku para
pija ir bažnyczia, bet sziuom 
tarpu buvo apleista.

—• Pereita sanvaite sugry- 
žo ponai Moliusziai, Susivieny- 
motjždininkas su žmona, isz 
Kingston, Pa., ir poni Ona Šė
liok ione, isz Hazletono. Jie va
žiavo in Thomson, Conn., Szv. 
Marijos kolegija, kur mokina
si ponios Selickiencs suims Jo
nas Augimas in kunigus, pas 
Tėvus Marijonus,

f Martinas Pilipa vieži us, 
70 m., gyv. 281 E. Broadway, 
Larksville, Pa. Mire Rugpiu
czio 25-ta Retreat ligoninėj. 
Paliko žmona ir 6 vaikus. Rug- 
piiiczio 29-ta po gedulo pamal
dų szv. Kazimiero bažnyczioj, 
Plymouth.
t L. Nevuliute, 9 dienu am

žiaus, duktė Roberto Nevulio, 
gyv. 29 Scureman St., Lyn
wood, Pa., mire Rugpiuczio 23- 
czia ir ta paežiu diena palaido
ta Plymouthe.

*j* Dominikas Baliunas, 36 
m., gyv. 12 Rose Lane, Wilkes- 
Barre, Pa., Rugpiuczio 27ta at
rado ji prigėrusi Susquehanna 
upėj.
t Elzbieta Krusznauskiene, 

39 m., gyv. W. Pittston, mire 
Rugpiuczio 27-ta. —G.

— Virdamas vaszka su ku- 
riuom ketino isztepti grindis 
Hanover High mokslaineje, 
vaszkas užsidegė, o kada da- 
žiutetojas mokslaines Adomas 
Czikanauskas stengėsi liepsna 
užgesinti, likos mirtintai apde
gintas. Ugnis padaro blodės 
ant $3,000. ' < •

► 
4

v ze,

nus-
o

mynai buvo budintojais del 
mergaites. Toji maža nelaisve 
turėjo padaryti visa namini 
darba ir tai sunkiausia, buvo 

mie
gojo žiemos laike ant pastoges, 
ėjo žiema ir vasara be czevery- llf ■ 1 'i1' •
ku, turėjo nuszaliisias kojas o

nuo

----------- r,_ ------------ ------------------------------,,

rėdyta kone pusnuogiai.

w, Karuli Au-

mam) 4X<..X.«, 
geležinėmis

kakla pamote/ir iszkc- 
gubernijoH.

turėjo nuszaliisias kojas 
buidavo teip alkana kad 
visztn atimdavo h‘sala kad isz 
bado nemirti.

Korinis budintojai prisiege A
ir daugiau, kai[) tai jaja kanki
no moezeka, bet sūdąs nubaudė 
nelaba, lova tik ant 500 markiu 
o moezeka ant dvieju menesiu 
in kalėjimu.

t

Kada, praslinko 
atidariau aki

smarvėje

pen-

su

VAGYS PRIRISZO GIRRINI 
SARGA PRIE MEDŽIO IR 
SUKAPOJO ANT SMERT. '

• Art i mo
ša rgo, 

kuris buvo

t

kad

Pasiszaukus

Kolomeja, Lenk, 
je girrioje pildė dinsta 
Martinas Kovalik, 
žinomas kaipo teisingas žmo
gus ir geras sargas, bet girrlu 
vagys ji baisei uekęnte 
juos baudė karsztai, sugauda- 
mas laike vagystes, už tai užsi
pelno ant dideles neapykantos 
ir už (ai jam baisei atsimokėjo.

Kada Martinas nuėjo ant 
naktines sargybos in girria ir 
per ilga laika nesugryžo namo, 
pati pradėjo labai rūpintis ir 
prijautė kad gal jam kas blogo 
galėjo atsitikti.
keliolika kaimynu in pagelba, 
nuėjo visi iii girria joszkoti 
Martyno. Po keliolikos valan
dų pasiseko jeszkotojams su
rasti ji, bet visiems persistatė 
baisus regėjimas, kad net 
sziurpulei perejo per visu ku-

Sztai sargas buvo pririsztas 
prie medžio. Isz viso kimo te
kėjo lipdukai, kraujo. Matyt 
kad vagys pirma uždavė jam 
kelis ypus per galva, po tam 
pririszo ji prie medžio ir suba
dė peileis. Martynas jau buvo 
negyvas kada ji surado. Žudin- 
toju lyg sziai dienai nesusekta, 
bet policije turi ant akies kelis 
nužiūrėtus žmonis.

regėjimas

KIEK ŽMONIŲ GYVENA 
ANT' SVIETO.

London. — Paskutinis meti
nis sunkai tymas Tautos Lygos, 
parodo-kad ant vipo svieto gy
vena daugiau kaipjdu bilijonai 
žmonių — 2,012,000,000, arba 
pasididino aut 20 milijonu dau
giau. Daugiau kaip puse tojo 
skaitlio pripuolu ant Azijos — 
1,103,000,000; Europoje ramin
si 506 milijonai. Toliaus eina 
Amerikas su 506 milijonais; 
Afrika 142 milijonai ir Ocea^ 
nika su 10 milijonais.

i *

P-

SU 
il-

gyva
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bot jau

ISZMETE DĖŽUTĖ SU DEI
MANTAIS NEŽINODAMAS 

KAS JOJE RADOSI.
Medellin, Colombia. — Del- 

mantų agentas Raymond 
Kingsley isz New Yorko, ap
leisdamas hoteli, paliko ant 
'kamados maža dežukia ir sėdo 
ant laivo kuris ketino plaukti 
in Panama už keliu valandų. 
Tame laiko hotoline tarnaite 
czystydama kambarį kuriame 
agentas gulėjo, yžtemino dežii- 
kia ir iszmeto in szaszlavas.

Agentas Apsižiurejas kad 
paliko dėžutė hotelije, paszau- 
ko policije ir draugo su juom 
nuvažiavę automobiliuje in ap
leista hoteli. Pradėjo klausinėt 
tarnaites kur padėjo dožuko, 
aut ko tarnaite atsake, kad su 
szilszlavoms iszmeto in bleszl- 
ne. Agentas nubėgo žemyn, sn- 
jesz'kojo bleszine ir surado din
gusia dėžutė, kuria atnesze in 
hoteli, atidaro prie akiu visu 
kurie nemažai nusistebėjo pa- 
regeja 36 deimantus. Viena isz 
ju padovanojo merginai pa
liepdamas indeti in žiedą, kai
po dovana ant vestuvių.

4 ' I .

agentas

i

v

kad per-'

ŽMOGUS — ŽVĖRIS
Balakovo, Bosijo. — Olga 

Safonija, padavė meldimą in 
aiikszcziausia suda,
mainytu josios bausme mirties 
aut viso gyveninio iii kalėjimu, 
už nužudinima savo vyro.

Rekordai sūdo parodo kad 
loji motore turėjo savo gyve

da ug vargo ir kentėjo 
baisei kaipo ir josios dvi (luk
terės nuo “ bestijos” vyro. Vy
ras nuo pradžios apsipacziavl- 
mo buvo girtuokliu ir kazirnin- 
ku. Vvriause dukrele kuri vos 

f

turėjo 14 metu, likos per Ieva 
baisei sužagela ir isz sarmatos 
atome sau gyvasti. Jn koki tai 

jaunesne duktė puoli 
auka tojo bestijos, su kuria pa- 
naszei norėjo pasielgti, bet mo
lina insidrasino ir stojo apgy- 

janniausios dukre-

niirie

laika

mine savo

bestijos

1Qm.

Insiut e.*?, 
jo gyviiliszkam pageidimui 

motore kamaraitėje
pradėjo baisei
dare

* H* »

LIETUVOJ, RUMISZISZKIU 
VALSCZIUJ, ISZKASTA
SVARBIU ARCHEOLO

GINIU ISZKASENU.
Kaunas.

(Cziaus Kaunan atvyko muzie
jaus “Prussia” konservatorius 
profesorius Karl Eugens. .Jis 
su Kauno universiteto istorijos 
tyrintoji!, archeologu profeso. 
riurn Volteriu ir kitais Lietu
vos archeologais nuvyko in 
Ruiiiiszisžkiu valscziu, Dovai- 
iioniu kainui, kur ant Nemuno 
kranto, apie 200 metru auksz- 
turnoj nuo Nemuno vandens, 
kasinėjo pilkapius. Tu pilka
piu ten yra kelios deszimtys.

J u tyrinėjimas neliko be vai
siu. Užtiko labai vertingu se
novės daiktu, kurie profesorių 
nuomone, turės dideles reiksz- 
mos ne tik Lietuvos, bot ir ki
lu kraszlu 
mokslams. Tuose kapuose jie I 
rado piautuvu, skeletu ir kito-! 
kiu gilios senovės žmoni u va r-' 
totu daiktu. Juos padėjo Kau
no miesto muziejuje. Paminė
tina, kad rastieji senovės žmo
nių vartoti inrankiai buvo ne
giliai žemoje.

Profesoriai spėja, kad atras
tieji kapai ir daiktai yra isz 
Įlenkto ar septinto amžiaus po 
Kristaus gimimo. Szie atradi
mai yra seniausi isz iki sziol 

1 Lietuvoje rastu piliakalniu ir 
kapu. Moksliszku atžvilgiu Jie 

’ 1 . • • •galimas daiktas, bus verlingcs-
s a t ra-

“Lietuvos Būn
at spaustas didesnis ir

archeologiniams 
Puošė kapuoserr

plakti.

J

kad pat i užbėgo jo- 
už- 
ir 

Laike
tasynOs ir apginimo dukreles, 
motoro iszt rauke isz jojo kisze- 
niaus revolveri — puolė keli 
szuvei, motore persigandus 
iszliogo laukan ir jiasidave In 
rankas palicijos, bet vyra nu- 
szovo ant smert.

Sudas dovanojo mirties 
bausme Olgai, bet dabar auksz- 
tesnis sūdąs perkratineja visa 
taji. atsitikima ir kaip rodos, 
Įialeis vargsze visai ant Ii uo
sy b e s,

motore

dovanojo

nes pripažino jai tiesa 
stoti apginime savos ir dukre
lių nuo užpuolimo tojo 
liszko 
kūne.

liest i Jos,
gyvu- 

žmogiszkam

Alytaus aps. Ne-
gy-

GYVATES AUKA.
I asz'kiava, 

seniai Cijunisžkes kaimo 
ventojas N. huejo miszkan uo
gauti. Beuogaudamas užmynė 
ant gyvates, kuri jam tuo tar
pu ir ingyle. Gyvatos butą tiek 
nmxlingos, kali žmogus namo 
parėjės, tik keletą valandų pa
gyvenęs,
bai isztino, 
buvo galima indeti.

mirė. Lavonas taip la
ka d vos in grabo

ui negu garsieji Apuole 
dimai.

Kitoje vietoje tie patys 
mokslininkai, užtiko pedsakius 
dar indomesniu senovės daik
tu, būtent neolitines 
nios akmens) 
jias. Galimas daiktas, kad ežia 
busią gyventa žmonių dar 
priesz Kristų.

Profesoriai

SZUNYS AVIS ISZPJOVE.
Antazave, Zarasu aps. Lie

pos 22 d., Antazavės klebono 
ir girininko medžiokliniai szu- 
nes iszpjove Bradesiu kaime 
ūkininku 15 aviu.

vietoje tie

(naujes-
gadynes lieka

žmonių

kiton 
Raudonės 

Jurbarko)

nuvyko 
vieton,, būtent in 
apylinke (netoli 
kur yra istorines pilis. Moksli
ninkai vėl gryž tyrinėti Rum- 
sziszkiu valscziu, tyrinėti pil
kapiu, kur tikisi dar indomos- 
niu senovės.daiktu rasti.

sugavo

SUGAVO NEPAPRASTA 
ŽUVĮ.

Nemuno, netoli Kulaulavos 
žvejodami ūkininkai
nepapra'stai didele žuvi, kuri 
sveria kelius centnerius. Ma- 

kad ji bus atplaukusi

NAUDOJO ŽMOGISZKUS 
KAULUS ANT INSPEJIMO 

ATEITIES.
Tarnapol, Lenk. — Tiembo- 

ve nuo kokio tai laiko apsigy- ' 
vend kokis tai “ garsingas ra
ganius,”' kuris turėjo susine- 
szima su piktoms dvasioms. 
Žmonis yialeido įiiiskala Ibuk 
raganius An'tanas Brozek, eina 
ant kapiniu pusiaunakti jo isz- 
kasa mirusiu Žyjdu kaulus Ir 
inspeja ateiti su pagelba t uju 
kaulu.

Sztai kaip tas raganius buri: 
jeigu buriniai yra daromi 
daugiau, kaip viena karta, tai 
1 •• . v . • v * 1būna pigiau, ant szviežtu kau
lu 'turi mokėti daugiau, bet jei
gu eina ant kapiniu drauge su 
žmogum, tai turi mokėti trigu
bai tiek.

Brozek i'szkasinejo kaulus
isz Žydiszku kapiniu Įkurios 
norą aptvertos ir lengvai gali
ma ant juju gautis.

i

noma, 
isz juros. Iszimant isz tinklo, ji 
visa energija sudavė in veidą 
vienam ūkininkui ir ji sužeidė. 
Kitam ūkininkui ji snukiai su
žeidė ranka. Sužeistasis atga
bentas in Kauno ligonine.

ŪKININKU VARGAI.
Marijampole. — Ūkininkai 

skundžiasi, kad kai kurie pra
dėjęs verstis pieno ukiu, bet 
ir pieno ukfe dabar tiek atpi
go, kad už pieno Ii tori Mari
jampolės pieno
b-ve dabar moka tik iki 11 čon- 
tu, o privhcziai pirkliai moka 
nuo 15 — 16 centu už litel i, bet 
privaeziai pirkliai reikalauja 
tik szviežio pieno, o b-ve pri-

I 

ima i n va iru.

perdirbimo

PASIKORE 74 METU SENIS.
Taurage.

diena pasikorė Tauro km. gy
ventojas Juszkeviczius Adol

Rugpiuczio 9

fas,-74 metu amžinus senis. Ko. 
szei meninerimasi priežastis, 

nesantaika.

I

IFlUDCDCCnT imkvMSioim a l it

I

PER VIENA SANVAITE 
PERKŪNIJA ŪKININKAM 

PADARE APIE 150,000 
tlTU NUOSTOLIU. 

14^ ■ * " * *" ”

IVr viena sanvaite visoje • 
Lietuvoje siautė nepaprastos 
audros su perkūnija. Lietus su
guldė ir pradėjo daiginti gra
žius javus, perkūnija su|degi- 
no daug trobesiu. Buvo ir žmo
nių a u k u. Kiekvienu perk įmi

gai ima buvo matyti
gaisru pttszvaistes. Turimomis 
žiniomis, daugiausia sudegė 
klojimu su suvežtu paszaru Ir 
javais. Ypacz daug gaisru bu
vo Kretingos, Alytaus, Rokisz "% 
kio ir 
Visose

jos metu

Ukmergės apskrityje, 
apskrityse buvo dau

giau kaip 50 gaisru, kurie pa
dare apie 150,000 lt. nuostoliu.

Neužmirszkitc guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 

ir prasze idant nesulaikyt
laikraszczio. Paskubinkite!
niirszo

Rugsėjis—1932—September

1 k Egidijaus
2 p Stepono
3 s Serafijaus

4 N Rozalijos
5 p Lauryno, Labor Day
6 u Akvitlntt
7 s Reginos
8 k S. P. Marijos Gimimas
9 p ‘ Petro Kliuvero

10 s Nikolo
I

11 N Jono Gabrielius
12 p Vardas Marijos
13 u Idijos

s Paauk. Sz. Kryžiaus 
k Marijos Skausmu 
p Kornelijaus
s FrauėlszkaSis Žaizdų

18 N Juozapo Karp.
19 p Januariaus
20 u stakiuszo
21 s Mateuszo Ap.
22 k Kritoforo
23 p Tekles v

14
15
16
17

24 s Sz. Panos M. Neval.
I ' . ■ 7 *

25 N Kloopato
26 p Juozapato
27 u Komo ir Domini).
28 s Venceslavo
29 k Mikolo Aark.
30 p Jeronimo *

s

i
£

I

I

4
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4
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J^/T andžurijos
Atsitikimai

Isz Rusiszko
> 
»

Atsiminiau sau, kaip jis per 
egzaminus atsakinėdavo isz 
goomet rijęs: 
tri kampis turi keturis kam-

M atomu i, jis ir jam pa- 
naszus ponai atrado ketvirta 
iszmieravima, kuris daleidžia 
jiems be baimes savinties ran
do pinigus. Pinigus, iszgautus 
Besijos prakaitu ir'krauju Isz- 
barstomus dykai per valdžia 
toj nereikalingoj karėj.

Ir geriausiame atsitikime už 
Inos pinigus atsiras laimingos 
miesc/ioniu szeimynos, katros 

“Moskovskija Viedo- 
Pagalios, delko tiktai 

jei ir

atsakinėdavo
Daleiskimc, kad& I

pus. * 1

skaitvs *
most i.
miesezioniszkos, jei ir musu 
arist-okracija moka taippat gc- 

Gana prl- 
“Baudono

c)M>peja. ..
kuris pa

ti kiek tai

1 1

ra i pinigus gerbti.
Masksos

* t Pasa-
mint i 
K ryži a us 
k vežiau: Kryžiaus, 
raudo isz gėdos,
aristokratiszku pavardžių fi
gūruoja Tolimuose Rytuose 
Czinu suraszyme, kurios visai 
nieko nepaiso apie Bosijos li
kimą.

P. gerdamas marshina pra
liejo kalbėti.

Svarbiausias daiktas, ku- 
rj turi atminti transporte ko
mendantas, tai parodymas pa- 
czedumo. Koki tai smulki pa- 
czedumai, kurie galima užra- 
szyti iii rando ineigaa, jei bus 
jam visados skydu. Apart to, 
transportai komendantas pri
valo szerti arklius ir žmones Ir 
žiūrėti saves paties. Didžiau
sios >umos iszeina ant furažo; 
isz kur taigi komendantui ir 
nauda didžiausia. Seniau, kaip 
kada furaža gaudavome dykai, 
žinoma, tas buvo labai naudin
ga. Dabar, ant nelaimes, jau 
>o nėra, bet ineigos vistiek yra. 
Žinoma, tau tai pasakoju, kai
po draugui. Transporto užlai
kymui ant menesio gaunama 20 
tukstaneziu rubliu mažiausia, 
isz ko galima suezedyti 2—3 
1 uks. per metus, taigi 4G tūks
tantėlius.

— O kiek yra viso trans
portu ?

100.

^r

Vežiminiu bus gal apie

per

<t ne-

• —• Reiszkia tas, kad 
motus galite pavogti tris mili
jonus, szeszis szimtus Inkstą n 
ežiu — mažiausia?

— Klausyk, tai per daug 
ordinariszkai. Pavogti! Galas 
žino! Niekas nevagia — pridu- 

. re su persitikrinimu. — bet 
daugumas isz tu, kurio szeria 
žmones ir arklius, gali,
nuskriaudžiant” valdžios ka
sos, naudotiem isz likucziu pas
kirtu pinigu. Tai ne vagyste, 
bet iszmintingumas, pasinau
dojimas. Kvailiu dabar nėra; 
apart to, kur sziandie surinkit

* kapitalas, kaip ne Tolimuose 
Rytuose. Teisybe, nekurie nu
žengia per toli. Turėjome 
transporto komendantu, neko
kį B. isz paziu korpuso... nu
sipirko sau sidabrini samavo-

“sidabro szauksztus ir sza- 
keles ir užrasze knygos III 
■skyriuje: “ 
mui.” Tas žinoma paikyste. 
Reikia 
giau,

toli.

ma,

oficioriu užlaiky-

viskas veikti protin-

Norėjau snszukth 
ja!” bet susilaikiau ir tuojaus 
iszvažiavau, nepaisinnt to, kad 
P. mane neatbūtinai norėjo ant 
nakties užlaikyti.

IV.
Japonai dideliai už mūs dru-

■r #

tesni; jiems kare kasztuoja du 
sykius pigiau, negu mums. Ne
turi jie tokiu brangiu ir bego- 
diszku transportu. Nėra pas 
juos tokiu milžiniszku statu 
generolams, kur tukstaneziai 
skaitosi už rublius. Jie neturi 
intendantu, kurio padega ma
gazinus, neiszradineja savo 
aficieramsdyku vietų, kaip tai 
malku prižiūrėtojai ir kiti, ku
riems apart algų mokama dal
au ksz tos d i jotos.
lie sandeliai \<‘liau pateko Ja
ponams.

Matomai Japonai nežino net 
ir ketvirto iszmieravimo, pa
gal kurio vagiama randa vi pi
nigai be pasigailėjimo.

Imkime nors
*

ris’zka skvriu. Jame visi dnik- 
tai taip auksztai terp savos sū
ri szti, kad galėtu būti vienas 
koks urėdas. Pagalios viena isz 
tu urėdu užima tiktai lielco- 
rius, o kitus du urėdus genero
lai, kuriu Rosijoje pilni kam
pai. Tie urėdai sekanti:

1.) Armijos liekoriszkas ins
pektorius su kanceliarija Ir 
uredninkais.
2.) Sanitariszko skyriaus vir-.- 

szininkas (naczalninkas); jo 
kancelarija, adjutantai, szta-

(4 polici-

Pagalios visi

kad ir sanita-

lui nauda ir tuo budu randui 
suezedyti szim'tus tukstaneziu 

v 

rubliu.
Mandžiurija užlieta musu pi

nigais. lyniecziains teko szhn- 
tai tukstaneziu rubliu ir nežiū
rint to sunaikinome kraszta ir 
tukstaneziai vargdieniu neteko 
duonos.

Japonai palengva užimdavo 
per mus apleistas vietas, pa
darydavo tvarka iszleidineda- 
vo prisakymus apie priversti
na lauku1 užsejima ir uždėdavo 
ant gyventoju mokestis. Slink- 
darni pirmyn paskui save tve
rė operacijines papėdės ir kro
vė kariszkus daiktus. Su laiku 
Mandžiurija ir Korėja užlai
kys ju armijas ir Japonams tas 
nieko nekasztuos, o mes n uola- 

t

tos pulsime ir neteksime gy
vasties. '

Pralosziame visame kame Ir 
visur. Sutikimas,, matematisz- 
ka tvarka ir paslaptis akivaiz
doj musu maiszaties, spaudžia 
mus nepermaldaujamai, kaipo 
plieniniai ’lankai. Pasiutimas 
ir baime! Kas kartas vis tan
kiau ateina man in galva tie 
žodžiai. Szliaužioja jie isz czia 
in Bosija ir isz Rusijos algai, 
jungiant mus kruvinais siū
lais. Ir Bosijoj gaudžia anuo
tos, taip kaip, czia, ir tenai lie
jasi kraujas. Bet tonai slogutis 
dar baisesnis, dar didesnis pa
siūt imas.

Kas-gi butu galėjos pamisly- 
li, kad musu laikuose, kaip lai
kuose Erodo, prasidės kūdikiu 
skerdimas ?
kankino nepilnametes mokyk
los mergaites.

Kas-gi but galejbs pamisly- 
kad atsiras laikraszczial,

kaip tai 
mušti,” 
ant inteligentijos ir 
ir kad d ruknos Pugaczevo at-
siszaukimus universiteto spau
st uveje. Kad atsiras pdpai, ku- 
rie iszleidines savo bjauraus 
turiniu atsiszaukimus, kuriais 
kviecziama minia paulioti su 
inteligentija ir su tais nelai
mingais Rusijos studentais Ir 
kad tie “piemeniszki”
szimai butu patvirtinti per Ka- 
zaniaus dvasiszkos akademijos 
‘ ‘ profesori us.
Peterburge,
szavo su užmusztais ir sužeis
tais žmonėmis, baisiau dar

GERAS
/

I

SŪNŪS i
'I

«

Visojo apygardoje buvo ba- rodė trobeles, 
tins. Negeriaus buvo ir misijos gyvena

* ‘ • • • mato tu stebuklu: jo szirdis »r 
mintis_ pasiliko prie mylimnjn, 
kuriuos tyrojo apleisti.

Atėjo naktis. Juozas sumano 
įcszkoti kur nors .nakvynes. 
Toliaus szviete žibui’iai, pasi

žino kad jose
ramus ir gailiaszir- 

džiai žmones. Juodukai, isztie- 
visuomot vaiszingi ir 

Juozas subeldė in.

Vargszas misijono- 
riiis neturėjo isz ko katekistid su, yra 
(kursai mokino pūgomis pote

namuose.

duosnus.
iiu) apsimokėti. Kuomet apie viena glintole. Priėmė ji tik-
tai mausto, i nėjo/jaunas žmo
gus in jo kam bari: 
ni,i, Tėvo.” “Gera 
° Tėvo,

Gera die- 
” “Gera, Juozai.” 

turiu keliauti. Vakar 
pradejoime paskutinį kukuru- 
dzu maiszeli; bauginosi, kad 
mano motina su vaikais neuž- K* •
ilgo turės badu kentei i.”

— Turi tiesa, Juozai. Neuž- 
turėsiu tavest. Tavo tėvas mi
re todėl tu turi pagelbeti szei- 
rnynai. Bot sergėkis, vaike, nes 
dideliuose miestuoso busi in- 
statytas dideliems pagundoms. 
Galima, tenai uždirbti daug pi
nigu bet lengvai sielA pražudy
ti. Kuomet manai iszkoliauti?

■— Byloj anksti, jai Tėvas 
pavelysi.

Gerai.
szv. Misziir

Te ve.
4 4

Patarnausi man 
prie szv. Misziir o paskui in- 
duosiu laiszka levui Ilelijodo- 
rui, kursai tave priims in savo 
globa, kuomet nuvyksi in Pre
torijų (Afrikos 'Pransvalija).

* * *

su kanceliarija

adjutantai
“paliepl- 

ir valdyba.
bas ir oberoficierai 
mu pildymui”

3.) Ligonbueziu inspektorius 
kanceliarija adjutantai, 44) 
tukstaneziu karjeru ir valdy
ba!

Tas viskas randasi kiekvie
noj armijoj, kuriu turime tris. 
O kadangi pas mus karsztai 
užlaikoma centralizacijos pa
pėdė, tai turime dar:

9

b

1.) Vyriausia armijos lieko- 
riu inspektorių, per kurio ran
kas eina visi pinigai ir orderel:

) Inspektorių visu armijų
ligonbueziu:

3.) Virszininkai sanitariszko 
skyriaus visu armijų.

Tokia pati centralizacija 
vieszpatauja transportu sky
riuj, kurie turi keturias valdy
bas: ankszcziause ir del kiek
vienos armijos: tas pat ir armi- 

komunikacijoj, kur to
kios keturios valdybos su ke
turiais generolais, sztab ir 

adjutantais 
akselbaūtais, karjerais ir rasz- 
tininkais.

Sakoma, kad biurokratisz- 
kas sistemas yra aukautas ir 
siauras: su tuo niekados nega
liu sutikti. Ar tai ne platus už
simojimas? Su viena pilna sau
ja iszberta pulkas žmonių, 
“pildyti paliepimus,” raszyti 
ir ^Mandžiurijos pieskynuosc 
niekus veikti, popiergalius dės
tyti; su kita pilna sauja iszber
ta jiems pinigai, o del t vainos 
atsiuMa generolai.

Tiems katrie jau pripratę 
prie tokiu užsimojimu, žinoma 
negalėjo ateiti in galvas, kad 
vietoj trijų valdybų galima su
tverti’ viena su didesniu reika-

jos kur

ober-oficierais,

O k u rieše policija

Ant lytcj ius Juozas iszklanse 
szv. Misziu ir
Sakramenta isz ranku tėvo Eu
genijaus. Paskui szirdingai at- 

Geras Tėvas buvo 
Juozas ta ]Al
su ingi’lta szir-

prieme szvon.

tl,
li Moskovskija \’iedo- 
pjudanezios 

s
minias 

tudentu

pranc-

” Kad bus kovos 
Maskvoj ir Va r-

žmonėmis, 
kaip kad Mandžiurijoje!

Pasiusimas ir baime! , Taip 
juokitės visi juokitės, 
nu juoku.”
ant musu o mumis valdo pasiu
timas.

Pas mus nėra kitokiu persz- 
kadu, kaip tik atremtas kara
bino vamzdis. Czia, ar Bosijo], 
tai vis viena. Bet toji perszka- 
da nebaisi, ba yra musu labai 
daug.
Pirmyn

“raudo-
Jis vieszpatauja

Juokitės ir trypkite: 
pirmyn! —Da bu's.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoria. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius Žmogus 
gali sapnuot

• puikiai drueziai apda-
Knyga

ryta kietais audeklinei^ 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•+4H IIINHIIIIHIIIIIUIIIIIIIIiIH*

IF. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa.

f

greitai iszke-

sisveikino. 
susijaudinės 
mato ir iszejo 
dimi.

Sugryžes naijio, rengiasi in 
tolima szali. Tvledamas suval- 
go pusryezius, pasiėmė maldų 
knygele, ražaneziu ir kryželi ir 
suriszo in sena antklode. Tai 
visas jo turtas. Ta‘i»yszidi pri
kabino prie lazdos. Meiliai at
sisveikino su broliukais ir se
sutėmis, puolė in glebi savo 
verkianezios motinos ir pasa
kęs: “Sudiev,” 
liavo.

JCjo ka i Į) bėgdamas 0 asza- 
ros riedėjo isz akiu, 
kelias suksis už kalno todėl at- 
sigryžo ir su nuliudimu pasku
tini karta pažvelgė in savo 
gimtini kaima ir palaikius 
grin teles. Tęnai matytis misi- 
jonoriaus namas o tenai baž
nytėlė. Jau negirdes varpo 
szankianezio didžiu balsu žmo
nis prie Dievo garjiinimo. Ne- 
simaiszys jisai in žmonių mi
nia iszeinant isz bažnytėlės 
szventa-dieniais.
sii Dievu,” — balsiai pasakė, 
— “ir bukit laimingi ten, kuo
met asz kentėsiu.”

Jaunas keleivis už kalno pra
nyko. Dabar ineina in nauja 
pasauli kur niekas jo nepažys
ta, niekas nemyli. “O mano 
Dieve! atsiduso. Dabar Tu esi 
mano viskuo. Iszmokyk mane 
kentėti del tu, kuriuos taip 
szirdingai myliu. Didele tai 
tiesa ka man tėvas misi jono- 
rius pasakė: ‘Rože žiema netu
ri lapu nei žiedu, tiktai orsz-

• • e

Grei tai

Ja u

“Pasilikite
— balsiai pasak

nt i szi rd ingai. Kalbėjo iki pri
rengė vakariene isz kukurudzu 
zupes ir keptu žiogu (szaran- 
cza). Po vakarienei užvieszpa- 
tavo (yla ir ramybe ir keleivis, 
atsigulęs ant žemes, saldžiai 
užmigo. Prabudęs anksti atsi
kėlė ir padėkojus szoiminiu- 
kams iszkellavo toliaus. Po ke
liu dienu atvyko in Pretorijų. 
Lengvai atrado Tėvo Ilelijo- 
doro namus ir tuojaus pas ji 
nuėjo. Tėvas priėmė ji szirdin- 
gai o perskaitęs tėvo Eugeni
jaus laiszka, pasako kad žino 
viena garbinga llolendru szei- 
myna kuri reikalauja tarno ir 

Juozas ant 
priėmė vieta

* '

— Mylėjai Dieva, Juozai, o 
dabar Jis tau atidarys dangų. 
Angelai ir szventieji priims ta
ve tenai. —

— Bet matau, vaiko, asza- 
ras tavo akyse. Kas tave nu
liūdina? ir kas tau yr?

— Teve, — atsako Jiiozas,
— kas rūpinsis mano motina ir 
vaikais?

— Asz, — tarė jauna mer
gaite, iszgirdusi tuos žodžius,
— asz globosiu tavo motina ir 
jos szeimyna. Prižadu tau jog 
kaip ilgai gyvensiu, siuntine- 
siu jai tavo alga. Tu atidavei 
savo gyvybe už mano ir mano 
garbe, busiu tad asz dėkinga 
tau. Juozo veidas pradžiugo ir 
sieke pabueziuoti kunigui ran
ka. (’zia paslydo ir sunkiai nu
puolė... Paskui neužilgio "nu
mirė, Kas buvo prižadėta bu
vo iszpildyta. Kas menesi tė
vas Helijodoras siuntė Juozą-t 
po motinai po du ^sterlingu 
svaru, pridedanpis, kad sunns 
savo alga siunezia, myli jumis 
visad. Atminkite apie'ji savo 
maldose.”

Geras Liudintojas į
Gaspadorui pavogė arkli —* 

pažino' ji ant jomarko lt £ae- 
||‘ i lt j1 !| ■ ' II' ii. Ii * i ll»l

mes pažinstama Žydą ant lu- 
dintojaus, — nusidavė pas slie- 
dovateli.

— Ar pažinsti taji arkliT— 
paklausė sliedovatelis Žydo.

— Uj gaspadin sliedOVatel, 
asz tam arkli pažinau kada da 
jam buvo kumelukas, — asz 
galu prisiegt.

Gaspadorius arkli savo atga
vo.

No po ilgam vienam slričl- 
•cziui pavogė pnczka ir tasai 
susekęs vagi padavė pas ta 

‘ sliodovateli, ir pasitaiko yelei 
tam Žydui būtie už liūdintoji! 
del strielcziaus. '

Sliedovatelis paklaiue;— Ar 
tu pažinsti szita puc^ka ir ar 
tikrai yra tai szito strielcziaus.

— Uj vai! gaspadin slodo- 
vateli! asz tam pucku pažinsiu 
nuo mažumos, kada da buvo 
mažiuku pistaliotu.

"į! «.

r1"
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If

ji noriai priims, 
visko sutiko ir 
kuria jam Dievo Apveizda pa
skyrė. Gavo jis du svaru ster
lingu, gyvenimą, ir užlaikymu. 
Buvo nustebės, o 
mokėjo apvertinti jo dayba, 
paklusnumu ir pamatinga die
votumu. Kiekviena menesi at- 
neszdavo tėvui llelijodorui vi
sa savo alga ir praszydavo pa
siausti pinigus jo motinai.

Praslinko devyni menesiai 
nuo Juozo atkeliavimo in’Pre
torijų. Viena nakti iszgirdo 
bildesį namuose. Isz savo kam
bario, kur buvo darže, pamate 
kad vienas langas yra placzįai, 
atviras. Kas nors turėjo per ji 
i nei t i, tikriausiai vagis. Tuo
jaus iszbego ir turėdamas rak
ta nuo namu, patylomis inejo. 
Tenai kambaryje savo jaunos 
ponios pamate žmogaus szeszc- 
li. “Pagelbos! pagelbos! pra
dėjo balsiai szaukti. Piktada
rys note jo iszbegti bet Juozas 
ji pagriebė. Abudu puolė ant 
žemes, Juozas vienok neleido 
ji isz savo ranku. Tuo balsu 
paszauktas szeimininkas atbė
go, moteris bego pas kaimynus 
praszyti pagelbos. Tuojaus su
ėmė vagi ir atbėgusi policija 
suriszo ir iszsivede. Buvo tai 
pavojingas piktadaris, nese
niai isz kalėjimo iszbeges.

Galop nusiraminta bet dar 
buvo baimes ir .pavojaus del 
jaunos mergaites. Motina, dė
kinga už dukters iszgelbejima 
ir savo pasiszventima, norėjo 
Juozui padėkoti ir ėjo in jo 
kambarį. Pabeldė in duris 
szaukdama bet Juozas vos 
silpnu balsu atsako. Ineina in 
jo kambarį ir randa Juozą 
kraujuose. Piktadarys ūždavo 
jam sunku mirtinga smūgi.

Mirsztu, tarė Juozas 
meldžiu greitai paszaukti ku
nigą. Tėvas Helijodoras suži
nojus apie nuotiki, tuojaus at
vyko.

szei mini akai 
jo dayba

in

mano vaiko?

keczius, tiktai kentėjimus 
Taip pat musu siela sziame pa- 
.saulyjq turi tiktai orszkeczius, 
tiktai kentėjimus. Bet ateis va
sara, o tuomet rožes pražydės 
skaniai kvepeneziais žiedais.

Ateis taip pat vasara musu 
sieloms. . . ta vasara tai dan- 
gU8| tiu Dievas.”
ta prie vakaro. Juozapo akims 

' atsivėrė gražus reginys. Ten 
toli kalnas, ežia pat luomos pil
nos žolynu ir žiedu o invairus 
paukszcziai pripildo orą savo 
czįuįbejimuįs, Bęį Juozus ne-

11

Diena links

1

Kas tau,
Blogai jautiesi? — Taip, — at
sako Juozas.— Teve, noriu 
priimti szv. Sakramentus, nes 
jaueziuosin khd mirsiu.

Kunigas iszklause iszpažin- 
ties, davė szvoncz. Sakramen- 
ta iu. paskutini patepimą kuri 
su dideliu maldingumu priėmė 
Juozas. Szeimininkai aplinkui 
suklaupė, su aszaromis meldėsi 
už ji. Kuomet viskas užbaigta 
kunigas pasilanko prie jauni- 
kaiezio ir paklauso:

— Ar priimi mirti su pasi
davimu Dievo valiai?

— Taip, Teve. — Ar nieks 
tavos neramino? — Nieks, Te- 
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Jau tik nedalaikiau, 
In Springfielda atsilankiau, 

Kūmutes ten visas apžiurosiu, 
Koczela ant sprando pridėsiu.

Ana nedelia in tonais 
pribuvau,

Ant vieno stryto sustojau, 
Pamacziau paroda pleczku, 

I

Ir keliolika moteriukių 
smarkiu, 

Viena su bonka kvortine 
stovėjo, 

Ant manės nuolatos žiūrėjo, 
Mat, asz jaises vaktavau, 
Vienam name užtikau.

O gal ir suprato kad tai asz, 
Tuoj paliovė namine neszt, 

Kada jau smarkiai užsitraukė, 
Da karta isz bonkos užtraukė, 
Pradėjo klykti ir džika szokti, 
Rodos kad nuo velniu pristoti. 
Vienas isz burdingicriu atėjo, 

Net isz baimes sudrėbėjo, 
Gaspadine iszvadino, 

Už toki darba paniekino.
Bobele iszsiputo kaip varle, 
Szoko jam in akis kaip kate, 

Norėjo vyruką papjauti, 
Kaip koki jauti. 

Gaspadorius prie to nedaleido.
Vaikina per duris iszleido, 
Vaikinelis per visa nakti 

^drebėjo, 
Užmigti isz baimes negalėjo.

O ant galo pridfejo: 
Nuo pavietres, bado ir 

vainos, 
Ir nuo tokios bobos nedoros, 
Vieszpatie mus apsaugok, 
Per ju rankas pražūt mums 

neduok.

4 4

* * *v

Vienoje vietoje vakaruszkos 
buvo,

Svetelei vakaro pribuvo, 
Bobeles smarkiai sportavo 

Girtavimu užsiimdavo^ 
/Su vaikinais trepsėjo, 
Kad net lubos, drebėjo, 

Ant kaklu girtos kabinęsi, 
Viena kita bjauriai vadinosi.

Buvo ten ir daugiau,
Ret gęr yeįai ^įbuvąu,

Nemacziau visko, 
Paskutiniu juju triksu.

Vela neužilgio in ten 
pribusiu, 

Su koezelu duosiu.
Niekam nedovanosiu, 

Sauja plauku iszpesziu. 
* * *

Oj tu Skrantu mergužėlė, 
Neiszmintinga pasiutėlė, 

Nesenei in czion pribuvai, 
O jau nemažai szposu pridarei, 

Naktimis valkiojiesi, 
Po pakampes triniosi, 

Žmoniem in akis szokineji, 
Aploti jau gražiai moki, 
Badai tenaitines doros 

moterėlės, 
Ketina susitart ant tosios 

mergužėles, 
Su pagialba stoitiniu iszvaryt 

po nogiu, 
Po szimts paraliu.

♦ * *

. 1 
t!

Susirinko kelios bobeles in 
viena narna, 

Filadelfijoj Nedėlios diena, 
Namine trauke per visa diena, 
Ir mozurelis atėjo su viena. • 

Ant keliu jai sėdėjo, 
In akeles saldžiai žiurėjo, 

Kitas jam to giliuko užvydejo, 
Na ir musztyne prasidėjo,

Plaukus rove, į 
Dantis rode, 

Oj rūteles darbo buvo, 
Kada viskas apsistojo, 

Gaspadinele kelis svarus 
plauku iszszlave, 

Paukszteliams ant lizdu 
atidavė, 

Dabar ant žiemos turės loveles 
sziltas, 

Lizdus isz bobiszku plauku 
padarytus.

rTRYS GUZIKAI
■ ■ Į — J ■

Daraktorka kalbėjo In 
mažus studentus:

“Kožnam duosiu po tris gu- 
zikus. Atsiminkite, jog pi įmū

. savo

tinis guzikas perstata Gyvastį,
antras Laime,
Džiaugsma. In tris dienas at-
neszkite man atgal tuos gurt-

no troezias
l

kus ir neužmirszkite man pa-
ivl į ■ ■ t * ’’ *

sakyti ka tieje guzikai persto
to. .

t y .,» . * i r

Paskirta diena vaikai a!tne- 
sze atgal guizkus in moksląine 
ir daraktorka užklauso Petru
ko ar jisai atsimena ka jam pa
sakę,

Pliz ticzpr, asz visu Mu
ziku neturiu. Sztai atneszlau a BGyvastį, o sztai yra Laime, bet.
motina emo f r prisiuvo Džiaug

v I ii * •*
sma prie mano kelfiUk"
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ŽINIOS VIETINES 
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Ketverge pripuola baž
nytine szvente Užgimimas Szv. 
Panos Marijos.

— Daržovių pardavėjai isz 
Baltimores ir kitu didesniu 
miestu negalėdami parduoti 
savo tavoro, atvažiuoja su ta
vom in anglines aplinkines ir 
maino tavora ant augliu ku
rias veža namo ir parduoda už 
gera preke, v \ h

— Graborius James Haugh- 
ney, stovėdamas prie namo li
kos pataikytas per automobi
liu kuris apsisaugodamas nuo 
piuidurityio su kitu automobiliu

* -i * • r t t

pasuko in szali pataikindamas
• * , * 1| • i ’

in graborip, sužeisdamas nepa
vojingai*

— Pagal ukystes žinunus, 
tai musu paviete 
szimot bus stoka bulvin 
priežasties s.iuso oro ir karst
elio. Musu pavietas ūdoje 
kas met u: nuo 800 t kstaneziu 
lyg v'.vno n*.1 jono 

f 

kaipo daug būna pargabenta 
isk Pietų sznlies.

— Szia sanvaite bus atida
lytas naujas kėlės iaz miesto 
per Delena in Ilazletona. Kėlės 
prasideda nuo 8-tos ulyezios, 
ant kampo Kaiero namo.

— Juozas Kundrotą kuris 
yra steitiniu palicijantu Spring 
Vplley, arti Readingo, likos 
pavojingai sužeistas, susidur
damas su automobilium, kuris 
ji nutrenkė net 64 pėdas su mo- 
lorcikliu. Kundrotas (Conrad) 
randasi Homeopathic ligonbu- 
l4\ie. .

I

.'j

A

4

Schuvlkill
ISZ

buszeliu,

— Farmerei ir kiti inspo- 
tojai oro praiuiszauje buk žie
ma bus ankstyva ir smarki, 
kas daug prisidėtu prie geros 
niu darbu anglių kasyklose^ir 
nžstntu geresni laikai.

— Mrs. I’levicziene isz Pbi- 
ladefijos lankėsi szioj a pel i li
kėjo pas gimines ir pažinsta- *mns.

Duryea, Pa. f Antanas Pa- 
kntka, 56 metu amžiaus, mirė 
užpraeita Utaminka sirgda
mas dusulio liga. Jisai paliko 
pa ežia, 3 sunns ir 2 du k t eres, 
viena broli Juozą kuris ežia 
gyvena.ir viena broli Adoma, 
Lietuvoje. Pergyveno szitam 
mieste 28 metus. Isz Lietuvos 
paėjo isz Suvalkų gubernijos, 
Seinų pavieto, Akmianiu kai
mo. Buvo palaidotas užpraeita 
Petnyczia su pamaldomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Buvo 
nas skaitytojas “Saules” 
raszczio.

sc-

laik-
»

•f i

Torrington, Conn, j- Ana die
na mirė.Petras Mitruleviczius. 
Velioniu paliko du brolius ežia,
Amerike, ir sena tęva Lietuvo
je, teipgi 4 brolius ir 1 seserc 
Lietuvoje. Paėjo isz Alytaus 
apskriczio, Dubenų kaimo.

*/

Kulpmont, Pa.— Jonas Va- 
leviczia sziomis dienomis lan
kosi pas gimines Pittsburge, 
Clevelando, Buffalo ir Niagara 
Falls ir szia 
gryžti namon, 
■i • »

savaite ketina

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas 
w Ofisai Dviejose Vietose 

331 W. Centre - St. Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St. Mahanoy City 
Phone 501

i . ,
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Paskutines Žinutes
U Johnstown, Pa. — Andrius 

1# *

Mance, 49 metu, prisiriszo ke
lis szmotus dinamito ant kruti
nės, uždege ir likos sudrasky
tas ant szmoteliu.

U Colon, Canal Zone.—Keturi 
Amcrikoniszki lekiotojai "nu
krito su eroplanu žemyn isz 
priežasties pagedimo ir likos 
užmuszti ant vietos.

If Allentown, Pa. 
turėjo susirėmimą 
žmonių kurie sudegino 
prigulinti prie prohibicijos 
agentu kurie norėjo iszvežti isz 
tūlo saliuno 46 baczkas vyno 
vertes $7,000.

Il Pittsburgh. — JamesAVard 
ir Antanai Žukas 26 metu, li
kos užmuszti per apsivertima 
t roko.

U Mantzville, Pa.- Szv. Miko- 
lo priglaudojo sode auga medis 
ant kurio randasi obuolei ir 
gruszios. Daug žmonių atlanko 
t a ji medi.

W mill...........................................  —. .    I I ■ ik— 

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

. Cleveland, Ohio. — Newburg 
Stool Wire Co., pradėjo dirbti 
po sustojimo nuo 1 Julajans 
priimdama 500 dnrbiipnku ku-

• rio dirbs-ant dvieju sziftu.
Manchester, Anglijo. — Lan

cashire audinycziose sustojo 
.300,000 audėju kurie nesutiko 

mokesezio 13- Policijo' n"‘ n'lmažinla
su mvnc 

t roką
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Paskutines Žinutes
U Wilkes Barre, Pa. — Se

suo Bemarda White, kuri bu
vo vyriauso perdotine Mercy 
ligonbutyje, mirė Nedėliojo. 
Buvo ji j i zo'koninke per 50 me
tu.

Ii Kirin, Mancziurije. — Ja- 
poniszki kareiviai muszyje su 
Kinczikais arti miesto Tungva, 
užmusze 200 Kincziku ir daug 
sužeidė.

mirė

Philadelphia. — Per vi- 
sokos nelaimes czionait ineje 
aplinkinėje likos užmuszta 
aszt uoniolika 
žeista.

likos
ypatų ir 30 su-

II Washington, 1). C. — A- 
merikoniszkas konsulis Streep- 
cr ir jojo sekretorius Thiel, li
kos ipavpgti per banditus arti 
Kermansahah, l>et vėliaus li
kos iszgialbeti per kareivius.

ŽINUTES
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procento.
Philadelphia. — Readingo 

geležinkelis apgarsino, buk už 
keliu dienu bus priimta dau
giau kaip 2,000 darbininku m 
szapus ant pafaisymo 3,900 vi
sokiu vagonu ir 78 lokomott- 
vas, nes biznis prasidėjo gėriai, 
ir vagonai bus reikalingi anž 
vežimo t a voro ir augliu. Ron- 
dingo ir St. Clair .szapos pra
dės dirbt ateinanezia šanvalte.

Wilkes-Barre, Pa. — Apie 
600 anglekasiu surgyžo prie 
darbo in Hariy B, ir Forty 
Fort kasyklas kurios, nedirbo

* Ą, I ■ *

nuo 1 Sausio. Tosios kasyklos 
prigulėjo prie Temple Coal Co., 
bet nesonei likos nupirktos per 
Wyoming Valley Colliers kom- 
panije. Giųdet, kad neužilgio 
priitns daugiau darbininku.

Gillespie, UI. —• Anglekasei
I

isz Illinojaus ir Indijanos vals- 
tijui’vionbalsiai nubalsavo at
simušt nuo United Mino Wor
kers of Amerika ir sutverti 
nauja unije. Teipgi užprotes
tavo jo pneszais

.mokesezio ant 5 doleriu antį 
dienos. Terp tenaitiniu angle- 
kasiu yra didelis neužganadl- 
mas isz priežasties neteisingri 
pasielgimu unijos virszininku.

Now York. — Lackawhnhn 
geležinkelis paszauke prie dar
bo 51 inžinierius ir fajermonuš, 
nes krutėjimas'ant geložinke-| 
Ii u padidėjo.

’ Leroy, N.Y.
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# Lincolnas

— Pu 
darbininku likos priimta prie

. darbo in General Foods Cprp.
Dunmore, Pa. — CzjonaĮtl- 

nes geležinkelio szapos pradės 
dirbtinis Sept., per ka vela'sp- 
gryžjprie darbo in 200 žmopiu.

1 ■ b • ♦ .

K A R ASZO MUSU
REPORTERIS

ii Wright 
užaugino

Abrahomaš 
mirdamas paliko turto 110,974 
dolerius.

Sakalas, orelei ir gulbes
dagyvena daugiau kaip szimla 
metu.

Farmer i s Virg 
isz Mavwood Ind.,
koma kuris turėjo penkiolika 
pėdu ir keturis colius augsz- 
czio. \

• a ..i.... i.-..*.. kada Ko-Antru kartu 
lumbas atplauko in Amerika 
turėjo su 
1.500 žmonių.

Sej, pipelei , ar jus žinote, 
jeigu norite gautis in dangų, 
tai turite pinna numirti.,‘Tas 
pats ir su divorsu. Norite ap- 

tai pirma pii- 
a

T

4

savim 17 laivu ir 
t V.

♦

tai neduos ba-

PAJESZK.OJIMAI
Pajoszlkau savo žentą, Petra 

F. King (Karalius.) Turiu la
bai svarbu reikalą su juom par 
si tarti, kitados gyveno Detroit, 
Mich., todėl jeigu kas npie ji 
ka žino, ti^ęul maloninga prn-

turėti divorsa, 
imk sau mot ere.

♦ ♦

Priežodis sako: — Ka Die
vas sutvėrė,
daut. — Al rait, faih/bet pa
bandyk • tik žmoglau ineužki- 
dirbti ant duonos, o pamatysi; 
ar tai fain priežodis. Lietuvo
je daug kalba iszmintihgn 
priežodžiu, bet czionais, 
krienines mislys. 
n nt to pasakysite!

tai
— Ka jus

* >

- i
nesza ant adreso;

Mrs. J. Ruczko,
Silver Creek, Fa.

(t.N.13 
Hoi M.

Pajeszknu mavo tibr«>- 
res, Ancles Knzlitn4iM 
tėvais Vaicztilis, kuri<»» news 
cziau per 13 motu, t^nlojaii 
kad gyveno ant ftimum llllno- 
jaus ateito. Mes abidvi pir-
m ia us gyvenome Wilkc*-BftTre, 

Jnlin 
Vaiczulis. Jeigu kas žino kur 
ji buna tegul maloningai pra- 
nesza1 ant adreso: ' * (2t.

yirs. Geo. Evon,
119 E. Ludlow St, 

Summit Hill, Pa.

Pa. Mano vardins yra

Nemialykito mieli priotelei 
kad nodieja, tai priežastį .tin
giny •>•*! O nd! Asz turiu pa- 
K»<«ma kuris yra sziadlen I 
nra man. Jisai buvo labai leizL 
kaip mano karinas,.visados tti- 
i>j<> vilti, kad jojo dedo mirs ir, 
paliks jam visa tiirta. San-o- 
vaganas turėjo rait, ba dabar 
važinėjo duonos vartainbambi- 
liujo, o asz dirbdamas per visa 
hivo gyvastį ant szmotello 
duonos su vilczia pralobimo, 
lyg 'sziai dienai turiu vaiksz*-- 
czioti pekszczias. — Ar-gi tii! 
no funos, kad daugelis žmonių 
turi daugiau giliuko no kaip
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CUSTERTO 
KOVAr*»PASKUTINE 

tavo f.nlumnj

v
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“Gamta tavo tolumoj" — kaip 
atrailduola didiiss Amerikos indi- 

H tapytojo, H. C. Wyeth . . •

si

Ii
jkrėptaa įvykio, kada laukiniai 
Sioux indi jonai, liepoa 2 Ji d. 1876 
tnetaia iiauriai iiiudė C.uatcr'io 
drqauoliif būrelį tiea Little llig Horn, 
Montana ralalijoj.

■ :■ .........
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ir žalias tabakas
neturi vietos cigaretuose

ns
-J

J1.

M.
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Jo nėra Luckies
• , . lengviausianie cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišai.-kina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigarctu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl ši
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puikus tabakas, jį tinkamai pa- 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“Il*s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckic' yra tokie 
lengvi cigaretei.

It’s toasted”
Tas pakelis lengvu Luckies
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Jei žmogui ptralytff geretnf knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų tobiilesnius sląstns pelėms 
miiko tankmėje, t ištiek pasaulis iki jo durų pramins taką.** 

RALPH WALDO EMERSON

gaudyti ncį^u jo kaimynas, o pasistatytų namus

Ar lis pareiškimu neganėtinai paaiškini kodėl pasaulis ulgiria ir priima Lucky Strikt?
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proto. — Everey t ai m, sziur.

* i * .Kad tu žmogeli teip ilgai*ef- 
tum in mokslainc, pakol tau vi- 
si plaukai iszbirtu isz makau
les, arba tave uždarytu in krel- 
zi hauz, tai tiek nežinosi pei 
du metus po lipsiženimui. Visi 
vyrai vis rugoįje apt savo bobų 
bet tosios zberezninkes yra mu
su geriausios mokytojos ir prf- 1 1
valome jeisesįguodot. Asz Ha 
tiek pasakau,i jeigu nori būti 
smart, tai ansiženvk, o boba 
tave iszmokys proto. — Jn bet!. i :
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i hauz, tai tiek nežinosi pei
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Viską galima permainyt už 
doleri, net ir karszcziaiise mel 
le. Bet doleris neužims vietos 
mei/les 'del tėvynės ir toaios 
nepermainysi kad ir bostitum.

Vis randasi daugiau tokiu 
sportoliu kurio myli daugiau 
bueziuotis ne kaip Genytis. 
Priežastis to yra, kad buezia^- 
vimas daug nekasztuoje, kada 
apsiženiji, tai kasztuojo per 
visa gyvastį sunkus darbas. Ai 
bet jur laif. i

tikau ant st ryt o mano pažysta
ma Džinui Butleri, 
kaip visi velnei,
jojo, ko jisai teip keike, o jisai 
atsake: “Kunigą.” Labai tuom 
nusistebėjau užklausdamas jo
jo : ‘ ‘
tai dvasiszkoji ypata?
sai man atkirto: “
bet jisai yra priežaste mano vi
sos nelaimes.”
siu kaip tai galėjo atsitikti, 
jisai man iszaiszkino/ “ 
manes klausi? Ar tu nežinai 
kad jisai mane suriszo 
su mano boba,
bAisus gyvenimas, 'kad ir pek
loje no bus baisiau.” — Pamis- 
linau sau, kad jisai yra rait Ii 
nuėjau toliau.

♦ * *
Kožnas dalykas turi dvi pu

ses; panaszei ir su moterimis. 
Nekurios yra geros del kokio 
daigto, o daugelis isz juju visa 
ant nieko.

kuris keike 
l’žlklausian

Kunigą.

Ar tu Džimai nežinai kad!
?” O jl-

Ai dont ker J

Asz jojo klan-
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, mane 
su kuria man
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Asz tinkinu kad geritfuse ant 
szio svieto, jeigu žmogus tpri 
kelis tukstanežius doleriu ban
ko ir teTp priemoliu nudavineje 
skupuoli no kaip būti nuogit 
- ■■ - -Į X . . k ,A Ii ,

kaip Turkiszkas szvotas ir bū
ti geru del prietoliu kurie tave 
tik tada guoddje khda pinigas 
skamba kiszeniuje. 
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Ana diena Mainersvillejo su-
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CIT,Y, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsamuojn ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabtys pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
pričnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Dr. W. P. Valinczius
LietuvisZkas Dentistas

Sziomis dienomis atydare savo
.ofisą Mahanojuje po adresu

1000 E. CENTRE ST)
MAHANOY CITY, PA.

Telefonas No. 85

I
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W. Traskauskas, Ėst.
LIETUV1SZKAS GRABORiUS 
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Laidoja Jcunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava; Mah. CityC. F. RĖKLAITIS
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Bile Ko-

Skaitykite “Saule”
M*hanojaua Isstiklmiauaia Graboriua 

tl Gabiausia* Balaamuotojaa 
! Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje.

Itiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoj* nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbinink* 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh
MAHANOY C1TY|516 W. Spruce St.

Bell Telefonai 149 
TAMAQUA, TA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

!t

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62

r. --------- J ,JĮ1. X ■ -1 - J-------------------... L   _

Dr. L Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje

Mokame 3-czia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jua 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar maža*, ar didelis.

«Ant 2-tro Floro, Kline Satoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City
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G. W. BARLOW, Pres. S
J. FERGUSON, Vice-Prea.irKa>. <

Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis 

Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha- 
noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

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

MAHANOY CITY, PA.




