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Isz Amerikos
NEMATYSIME VISISZKO 
UŽTEMIMO SAULES LYG 

2017 METUI.
Washington, D. C. — Pagal 

astronomu inspejima tai vela 
bus visiszkas užtemimas sau
les net 2017 mete. Svietas tojo 
užtemimo nematys nes tieji 
žmones, kurie sziadien randasi 
ant svieto <bus iszmire lyg tam 
laikui.

Kitas užtemimas bus 14ta 
Soptemftjerio bet bus tai užte
mimas menulio ir ne bus ma
tytas szioje dalyje svieto.

Halley’o kometa buvo ma
tyta Apriliaus menesyje, 1910 
mete kuri vela ketina pasiro
dyti 1985 mete — daugelis 
žmonių ir to perstatymo nesu
lauks.

TVANAI TEKSUOSj: 
PADARE B LED E S

ANT $6,000,000.
Laredo, Tex. — Per iszkyli

ma upes Rio Grande praeita 
sanvaite, toji aplinkine aplai- 
ke bledes ant gal daugiau kaip 
szesziu milijonu doleriu, apie 
20 žmonių pražuvo ir szimtai 
žmonių pasiliko be pastogių.

Rio Grande»upe perskiria ru- 
< bežiu tarp Meksikos irSuv. 

Valst. Keliai vedanti prie ru- 
- bežiaus yra užlieti ir negali- 
. ma. priyažiuoti prie nrbežijun 
tilto.

NEPAPRASTA t J 

GYDUOLE
MOTERE DĖJO PELIUKES 
IN KAVA IR SRIUBA KAD 
ATPRATINT VYRA NUO 

GERYMO.

Doylestown, Pa. — Laiko 
teismo už apleidimu jojo, far- 
merys, Juozas Mrazinski, ku
ris turi farma Bensalem Town
ship, Bucks paviete, kuris yra 
vinies su savo paezia Juzefina 
per 25 metus, kalbėjo sudui 
buk jojo pati turėjo 'bonkoje 
keliolika polinkiu pamirkytu 
spirite ir laikas nuo laiko inde
jo jam po viena in
sriuba kad ji iszgydyti 
gerymo muaiszaines. Bonka su 
peliukėms likos perstatyta šū
dui kaipo davadas pacziules 
kaltes. Juozas po iszgerymui

kava ir 
nuo

davadas 
po 

tosios “gyduoles” 1 
sirgdavo ir gulėdavo lovoje. 
Juzefina prisipažino kad peliu
kes laike pamirkytas spirite 
bet inpildavo tiktai po kelis 
laszus in kava ir todėl ji aplei
do kad jisai kerszino jaja ir 
vaikus užmuszti 'bet taji užme- 
tinejima Juozas užginezino.

Juozas prižadėjo paezia pri
imti adgal po savo pastogių 
nes Jaja myli karsztai norints 

peliukių tonikų.” 
Sudžia paliepė Ibonka sumusz- 
ti ir prisudino Juozui mokėti 
pneziulei pd keturis doleriui 
ant sanvaites paszialpos.

tankiai tų'-

ji gydo i i

PLAUKINEJO ANT MARIU PER 115 DIENU
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1—Mrs. S
American Legion Auxiliary. 2.-—Democratiszkas HUsirinKimas kuris buvo laikomas Sea 
girt, N. J., ant kurio laike prakalba I^ranklin Roosevelt kas kiszasį nepasekmingos 
bicijos Ameri'kc.
Maine.

A. Blackburn, kuri yra kandidate ant pirmininkes 
-— Domėk ra t i sz k a s

•) «).

moterių drauguves 
__>a- 

prohi- 
—Amcrikoniszki astronomai ima paveikslu užtemimo saules Fryeburg,

M

i RUSZKOS BUVO DEL
TOSIOS MOTERES.

Detroit, Mich. — Mrs. Hele- 
I na Varta, 32 metu motore, likos 
' surasta užpakalije savo namo, 
prie garadžiaus su nulaužtu

OPERATORIAI NORI NU- 
MUSZT ANGLEKASIAMS 

25% — ANGLEKASIAI 
SUTIKS ANT 10%.

New York. — Czionais pra
sidėjo slaptas susirinkimas 30 
anglekasiniu perdetiniu su ka-

sprandu ir kelois žaiduk'is ant sykiu locnininkais kurie steu-
i galvos, užduotus su kokiu tai 
' ynagiu. Už josios mirti likos 
aresztavoti keli vvrai kaipo 

1 nužiūrėti.
Ant skundo kaimvnu likos ♦ 

paszaukta palicije apmalszytl 
muszi kokis’Jaji vakara kilo 
pas Vart’ienc kur atsibuvinejo 
girtUokliszkos
Pagal policijos tyrinėjimą, ta: 
motere likos pirma baise i su- 
muszta, po tam numesta nuo 
auksztu gonku. Motere negy
veno su savo vyru nuo kokio 
tai laiko ir tankei surengdavo 
lokes vakaruszkas idant pri
traukti vyrus ant gerymo mun- 
szaines kuria virdavo ir par
duodavo.

vakaruszkof*.

anglekasiamsgosi nukapoti 
net 25 procentą mokesties, bet I
ant to anglekasiai nesutiks bet 
priims nedauginu' kaip lOta 
procentą. Ant tojo susirinkimo 
nieką neinleidžia ir viskas vri 
daroma slaptai.

Anglines kompanijos iszmo- 
ka darbininkams kas meta 
apie 150 milijonu doleriu o jai- 
gu anglekasiams numusztu 10 
procentą tai kompanijos su- 
czedintu kas metas nuo 20 lyg 
30 milijonu doleriu. Apie 140 
tukstaneziai anglekasiu apla:- 
kytu numažinimą 
n i joj.

PeillTSVlVM- e

NUŽUDĖ DEDE SU 
PLAKTUKU TIKSLE 

APIPLESZIMO.
Morristown, N. J. — Lloyd 

Depew, 40 metu likos areszta- 
votas už nužudinima 70 yietu 
Steponu Guerin, taimeri isz 
Brookside. Žadintoja palicija 
siteme kada iszbego isz girrios. 
Prisipažino jisai kad nužudo 
senuką del jojo pinigu, kuriu 
turėjo gana dideli skaitlį na
mie. Buvo jisai 
seserune, 
szove.

SENAS ŽMOGUS NUKAN- 
KYTAS ANT SMERT 

PER BANDITUS.
Boa ve r, Pa. — Kūnas Marti 

no Patton, 
kuris gyveno pats 
farmos arti czionais, likos su
rastas pririsztas prie krėslo 
negyvas, per kelis vaikus, ku
rie atėjo pas ji pasiausti su jo 
szunveziais.

Pagal 1 *detektyvu nuomone 
tai banditai ji pirma baisiai 
kankino idant iszduotu vieta 
paslėptu pinigu, apie 200 dole
riu a'iikse kuriuos pasiėmė.

Senukas buvo labai apdau
žytas su kokia tai geleže. Ban
ditai prasiszalino automobiliu- 
je.

*. t *

84 metu senuką.-, 
vienas ant

na- savo vyro, 
kaimynus, •> y

sumusze ba‘-

TRENKE SŪNELI 
TN SIENA.

Canton, Ill. — Petras Sukę
ra, parėjus namo gerai prisise- 
mes munszaine,
šiai 14 menesiu amžiaus savo 
sūneli po tam pagriebęs ji už 
kojelių trenkė in siena. Moti- ■
na stengdamasi atimti kūdiki 

raukui pasiutusio vyro, 
aplaiko taipgi nemažai žandi- 
fiiu, ‘bet Apskundus vyra pali- 
cijai, likos uždarytas kalėjimo 
ir dabar turės atsakyti už ku- 
dikio gyva st i.

isz vyru
11 ap

NEREIKEJO JAI LAKSTYT 
ANT GERU LAIKU.

Scranton, Pa. — Veronika, 
paeziule Vlado Zdunovskio, tu
rėjo papratimu apleidineti na
mu ‘be pavelinimo 
lankydamasi pas
kiur turėdavo gerus laikus ir 
sugryždavo namo velyyu lai
ku, kas vyrui labai nepatiko ir 
nekarta jaja sudrapdinejo kad 
to daugiau nedarytu. Bet kadi 
ana vakaru sugryžo namo apie 
antra valanda po pusiaunaki, 
Viadukas taip inirszo ant savo 
pacziules, pagriebė jaja už 
plauku, iszrove kėlės saujas po 
tam pridavė mėlynas akutes i’* 
iszszlave grindis su josios bal
tu kimu.

Veronikelei tokis vyro pasi
elgimas nepatiko ir ji areszta- 
vojo. Motere parode sudžiui 
sauja iszrautu plauku ir pa
mėlynavusi kuna. Sudžia labai 
gailėjosi kad negalėjo Viadu
kui panasziai padaryti.

LAIKE LIGONE PRIRISZTA 
PRIE LOVOS.

Anderson, Nev. — Keli 
riai tikejimiszkos szakos žino
mos kaipo Christian Science, 
likos aresztavoti už laikymą 
tūlos serganezios moteres pri- 
r'iszta ant lovos per kėlės die
nas, melsdamiesi kad jaja 
leistu neezysta dvasia.”

“Broliai irScseres” nedavė 
ligoniai ne vahdėiiš ne mOist’o, 
o kada jaja Galicija surado tai 
jau 'buvo beveik numirus. Ku- 
nigužis, kulris davė tokia rodą, 
taipgi likos pastatytas po kau-

I

vedes su jojo
kuria neseniai n ti

SEPTYNIŲ SANVAICZIU 
VAIKAS VAIKSZCZIOJA. 

Ravenna, Ohio. •— Daktaro 
John Tubman, septynių san- 
vaieziu senumo sūnelis Pheon, 
ana diena pradėjo va i kszcziot i 
po stu,ba be jokios pagelbos. 
Daktaras tvirtina, buk vaiku- 

st i priima nuo ultra
violet rays spinduliu kuria už
dėdavo jam po du kartus am 

užgimimo, ku-

cija lyg teismui.r- fe fe i m
z
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Szitas laivelis bhidžiojo aut mariu per 115 dienu kuris 
iszplatfke isz Dutch Harbor, Alaskos ir ant galo likos suras
tas net Point Luis, Kalifornijoj. Laiveli vare B. A. Riggs 
kuris Inrvo vos gyvas kada ji surado Jciti laivai.

net Point Luis,

BAOZKOJE RADO NEGYVA 
KŪDIKI.

Rambler, Pa. — Užmiestyje 
likos surasta didele bleszine 
nuo tauku o kad buvo nauja, 
todėl vaikai jaja isztusztinejo 
kad nusineszt namo, 'bet iszpy* 
Ha vos dali pelenu; rado joję 
naujai gimusi negyva kūdiki..

Detektyvai pradėjo tyrinėti 
ir daejo ant pedsakio kad tai 
buvo kūdikis Mrs. Agnieszkos 
Knowles, kilri radosi už gaspa- 
dine pas koki tai Charles Bern, 
gyvendama su juom per koki 
lai laika uždraustoje meileje. 
Matyt kad Bern norėdamas at
sikratyt nuo kūdikio, indejo in 
bleszine, užpylė pelenais ir ti
kėjosi kad jojo niekas nesuras.

' »

PAAUKAVO DU VAIKUS 
UŽ SKOLA.

Milwaukee, Wis. — Andrius 
Visnievskis turėjo stoti in sū
dą už neužmokejima už nami
nius rakandus kuriuos paemo 
ant iszmokesczio. Stodamas 
priesz sudžia 
jisai kalbėjo:
gas su vaikais ir daugiau net u
riu nieko. Myliu visus bet jai- 
gu kompanija spiresi nuo ma
nes mokesties tai gali du isz 
jujit pasiimti nes namie turiu 
juju vienuolika.”
. Sudžia nepriėmė tokio pa- 
siulinimo ir paliuosavo Vis- 
mevski nuo kaltes. — Buvo ji
sai kaltas kompanijai* 35 dole
rius.

iszmokesczio.
Tadeusza Pruss

Esmių turtin-4 4

4

»

ŽUDINSTA ISZSIDAVE 
PER PAGIALBA SAPNO.

Duluth, Minn. — Betty Ren
ville, 20 metu mergina, keli me
nesiai adgal dingo isz namu, 
kuri iszejo pusi vai kszcziot su 
jaunai1 vyruku 
nesugryžo. » .

ir daugiau jau 
Studentui negali

ma buvo užmetinet kalte nužii- 
dinimo merginos, nes josios la
vono nesurasta.

Ana diena merginos tėvas 
atejas ant . palicijos apreiszke 
buk turėjo sapnu kuriame ma
te kur dukrele yra palaidota ir 
kad josios kapas randasi art 
kalnelio Grove Lake. Palicija 
nuėjo ant parodytos vietos ir 
isztikruju rado tena'is lavonu 
merginos. 'St'uldentas likos su
rastas ir aresztavotas.

Č5

SAUGIAUSIA VIETA DEL 
PINIGU, YRA BANKA.

Syracuse, N. Y. — Norints 
daugelis banku su'bankrutino ir 
užsidarė, bet vis banka yra 
saugiausia vieta del padėjimo 
pinigu kaip tai neseniai persi- 
tikri no geležkelio darbininkas 
Wright Heister, k'ulris vos isz 
proto neiszejo kada ana diena, 
nuėjo ipažiureti savo paslėptu 
pinigu kuriuos padėjo po grin
dimis. Matyt kad kas nužiūrė
jo slapta vieta ir pasiėmė apie 
deszimts tukstaneziu doleriu, 
kada Heisteris iszvažiavo in 
tniesta su reikalu.

— Kugeno 
gulėdamas

nu, 
iszmete 50 centu in virszu kad 
inspeti ar greitai apleis ligon- 
bute, pinigas inpuole jam iii 
atidaryta burna ir nurijo ji. 
Dafbar daktarai nežino ar jam 
daryti operacija

♦

iszczystinimo.

GULĖDAMAS NURIJO 50 
CENTU.

Portland, Ore.
Stewart, 25 metu,
ligon'buteje siu nulaužta koja 
idant praleist nuolbodu laika.

groser-sztori f

ar duoti ant

PASALDĖ VAIKUS KAD 
NUPJAUTU MOTEREI 

NOSĮ.
Applefon, Ark. — William 

Schulter, kuris laiko czionais 
teip buvo užvy-

dus savo patogiai ir jaunai pn- 
cziulei, kad pasamdė du pus
bernius idant subjaurintu jo
sios veideli, kad kiti vyrai ne- 
sigeretu josios patogumu.

Prižadėjo jisai vaikams po 
deszimts doleriu kad jai nup
jautu uosi o jeigu padarys sa

il žiaba

lis gavo

dienos nuo pat 
ris kūdiki labai sudrutino.

LABOR DAY BUVO 
NELAIMINGA DEL 

DAUGELIO ŽMONIŲ.
D. C. — Per 

szvente, atsibu- 
I - -

prie

mėtėsi

T

DIEDUKAS PABARE SAVO 
ANŪKE, TOJI NUSIŽUDĖ.
New York. — Ivada diedu

kas iszbare savo anūkėlė, kad 
toji sukalbėjus maldele
staĮo priesz valgi pradėjo szvil- 
pauti, keturiolikos metu Fan
nie McCoy, taip tuom persiėmė 
kad iszbegus laukan,
po strytkariu ir likos taip mir
tinai sužeista kad in deszimts 
miliutu mirė ligon'butyje. Die
dukas nuo to labai apsirgo ir 
kaip manoma turės mirti nete
kės savo mylimos anūkėlės ku
ria labai mylėjo.

____ i
PASTORELIS TURĖJO NET 

KETURES PACZIULES.
Cincinnati, Ohio. — Pri'cze- 

ris Clarence Wilson, 57 metu, 
kuris turi parapijėlė mažam 
miestelije Hiltz, likos paszauk- 
tas in suda ant iszaiszkinimo, 
kodėl gyvena su 'keturioms mo
terimis. Kožna motere gyvėno 
kitam miesto ir viena apie ki
ta nieko nežinojo. Dabar visos 
stos liudyt prieszais ji.

* »

j.

vo “ilžiaba” gerai, tai damo- 
kes da po penkis .dolerius. Už- 
vydus vyras teipgi prižadėjo 
jiems duoti sena automobiliu . 
jeigu gerai apdaužys kdki tai 
sporteli, kuris su jojo paezia 
tankei sueidavo slapczei. Vis
kas iszsidave ir Schulter likos 
uždarytas kalėjimo.

senukas
83 melu

APSAUGOJE KVAILIUS

t
I

NUO APGAVINGU' 
LOTERIJŲ.

Washington, 
Labor Day 

v o daugelis 
po visas dalis Su v. Valst. 
gal daneszima 
tai likos

Ii 
visokiu nelainna.

Pa- 
isz 30 valstijų, 

užmuszta daugiau 
kaip 250 žmonių visokiose <ie- 
laimese o daugiause per auto- 

Pennsylvanijoj 
tomobiliu nelaimėse 
nuskendo 10 o per 
priežastis 9. 
likos sužeisti.

4 4

mobilius. su
žuvo 13, 

kitokvs 
Suimtai žmonių

A

20 UŽGRIAUTI PER

GAL UŽSITARNAVO ANT 
TIEK TURTO.

Troy, N. Y. — Praeita sau- 
vaite mirė czionais 
Benediktas Canton,
kuris visa savo turtą kaip pi
nigus ir ‘žemiszka turtą, užpa- 
sze del Mrs. Jean Harlow, 70 
metu, kuri isz jaunu dienu bu
vo jojo mylema ir gyvena 
Brooklyn©, N. Y. Senukas tu
rėjo kėlės artimas gimines ku
riems pagal tiesas paliko tik
tai po viena doleri kad nega
lėtu suardyti 
tostnmeiita.

jojo, paskutini

Daugelis Amerikonu kas mo
tas pirktneja bilietus aut viso
kiu loterijų kurias iszleidinejo 
Europines vieszpatystes arba 
kompanijos, tikėdami laimėti 
daug pinigu, bet‘ perdetinls 
paczto Washington© turi aki 
ant visokiu tokiu loterijų ir ap
saugoja Amerikiecziu pinigus, 
aresztavodami agentus ir su
grąžydami pinigus del kvailiu 
kurie in taisės lętėrijes tiki.

M 
1

i

GRIUVANTI MŪRA.
Chicago. — Senas namas ant 

North Side, staigai sugriuvo 
užgriudamas apie dvideszimts 
\ patu. Asztiuionios y pa tos ir ke
li vaikai likos nuvežti in ligon- 
buti isz kuriu keli mirs nuo su
žeidimu. Palicija turėjo daug 
darbo pakol iszkase užgriau
tus.

ff Bono, Nevada. — Czio- 
naitinis perskyrimo sūdąs per
skyrė praeita menesi net 521 
vedusias poreles. Praeita meta 
tam paežiam laike perskyrė 
net 668. ; ' .

t
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7 Kas Girdėt
Aplaikeme daug gromatu isz 

Lietuvos melsdami giminiu 
> oeion Araerike kad nepaliautu 

užraszinet jiems laikraszti nes 
jie pinigu neturi o be laikrasz- 
czio yra jiems sunkus gyveni
mas, kaip daugelis 
mums: “
nėra taip mylimas ir tinkamas 
del • mus 
kaip “Saule“ ypatingai da
bartiniais laikais kada žmo
nes yra atsitolinę nuo Dievo, 
tai tartum laikrasztis 
le“

ras/.o
nei vienas laikrasztis

Lietuviu Lietuvoje
Saule’’

“San- 
užstoja kelia szaukdamas 

žmogų prie gero su patarimais 
ir maloniais skaitymais, kurie 
žmogaus szirdi sujudina be
skaitant.’’ f

Visiems tiems,, kurie užraszc 
giminėms Lietuvoje laikraszti 
“Saule“ i_________________
prenumerata jau iszsibaige ir 
kad tuojaus atnaujintu. Gaila 
t uju žmonelių Lietuvoje kurie 
vos pragyvena, neturėdami ne 
skatiko iszleistti ant laikrasz- 
czio, todėl susimylėkite ant ju 
li

nes del juju yra tai didžiauses 
džiaugsmas per visus metus.

------------- 11--------------

Netoli Obdor^ko, prie Urali- 
niu Kalnu, Rosijoj, ana diena 
likos surasta didele urvą kuri 
turi 36 mylės ilgio ir dvi mylės 
ploczio ir beveik puse mylios 
gilumo. Kaip duodasi suprast 
tai daugeli metu adgal toje’ur- 
voje plauke upe.

Toji urvą gal susitvėrė apie 
300 tukstaneziu metu adgal, 
kada tai ^.vakarine dalis Ros»- 

• jos ir Europos susidėjo isz le
du. Stogas tosios puikios ur- 
vos susideda isz krisztolo ir 
žiba kaip deimantai. Urvoje 
surasta daugelis senoviszku už
lieki!, kuriuos ten paliko lau
kiniai žmones.

NAUJA GARBES <
ŽVAIGŽDE DEL

Ameri koniszkas

B-

£

profesorius gaujoj knygoj ku-

KAREIVIU.
via nesonei užbaigė raszyti 
Bostone. Apraszinoja jisai la
bai akyvai visa gyvenimą tų
jų žmonių o ypatingai isz Ba- 
beloniszkui laiku

nesonei užbaigė

1 , 8AŪBB
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LIETUVOJ LABAI BLOGAS 
, , VASAROJUS.

Važiuojant traukiniu isz Ro- 
kiszkio in Kauna, galima susi
daryti, jei ne visos Lietuvos,
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Velnias
’ * ; '<# J

ir boba
I

kariszkas
departamentas ana diena isz- 
leido nauja garbes
kuri bus dovanota del visu ka-

žvaigžde,

iszsiuritcme žino kad rcivi” k’,rip Msi*vme'° įniko
kares didžiausiu narsumu.

Aras buna prapultis mano vai
kaitis.“ Ir tėvo prakeikimas 
Grtbar iszsipildc nes du isz vai
ku jau mirė o kiti nyksta.
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atnaujinkite prenumerata Charles Hardiman, 63 mot
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2,500 melu tai bent žymios jos dalies lau- 
priesz užgimimą Kristaus. Mo- stoyio vaizdo.
toreles tuose laikuose turėjo • 
daug visokiu 'kliueziu ir 
sziausiu paproeziu kaip: bur
davosi, licžuviavo, tinginiavo,

nr-

vogdavo, žodžiu, gyveno kaip 
ir sziandienines moterėlės.

* Jaigu motore ka toki pavo
gė, jaigu verte pavogto daly- 

neisznesze penkių
manuos, tai vyras buvo priver- 

atlyginti nuskriaustam

vos nuo
Žieminiai

7

ko Ii u tu

..... .. ,4. i .— n .....

PAMINKLAS PEL
ŽUVUSIO LEKIOTOJAUS
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Czibirbis lauko 
prie seno

*■

Riatigorsko, 
n 

ne-

Aplinkineje
Kaukazijoj, anglekasio motei’ 
Fedora Maikopo, pagimdė 
paprasta kūdiki, vyriszkos ly
ties, kuris užgimė in septynis 

, vie- 
turi vi!-

menesius (nepilna-laikis) 
toje žmogisZko veido 
ko snuki, akis kaktoje o ausis 
ant kaklo. Tasai baisus sutvė
rimas lyg sziam raszymui bu
vo da gyvas bet pagal daktaru 
nuomone, turės mirti. Dakta
rai isztyrinejo. buk tojo sutvė
rimo vienas pet is yra suaugės 
su szonkauliais, pirsztai vienos 
rankos suaugia o kita iszrodo 
kaip szunies bet kojos yra pa
prastos. į

O kad daktariszkam moksle da 
nebuvo girdėt kad tokia sutvė
rimas butu kada gimęs, todėl 
daktarai ji nusiaus del moks- 
liszko tyrinėjimo in anato- 
iniszka institutą. Tėvai tojo 
baisybes yra paprasĮj žmones, 
mažo ūgio, tamsus ir bemoks
liai.

v, 
buvo formanu fabrike ziegore- 
liu mieste Elgin, TIL, kuriame 
neteko daugelis isz jojo drau
gu darbus, ir taip tuom persi
ėmė kad nuvažiavo in savo 
gimtini miesteli Wyocena, 
Wis., ir tonais, savo numylėto
je girraiteje atome sau gyvastį 
per pasikorimą.

Kiszeniuje pasikorplio 
last a gromatele ant kurios bū
va paraszyta tarp kito ko isz- 
pažinimas: — 
sa tikėjimą.’’
man, jojo szirdis buvo per jaus
li ant nelaimes savo draugu, 
kokia mato aplinkui save.

Panasziai atsitiko su bedar
biu, Walter Mitchell isz Fila
delfijos. Mitchell buvo tėvu 
penkių vaiku kuriems norėjo 
pasirūpint bonka pieno, sulau
žydamas septinta prisakymu. 
Locnininkas

------------------K-------------------

Tūli Lietuviszki tėvai Oha- 
. juje iszaugino savo vaikus la

bai gražiai, davė mokslą ir kas 
tik buvo jiems reikalinga, bet 
praėjus keliolika metu pradėjo 
kilti nesutikimai ir visoki ne
supratimai tarp.vaiku ir tęva 

t

ir ant galo visi nusidure in sū
dą jeszko.ti teisingystes. Tė
vas likos apkaltintas nors tu- 

lt *
įėjo savo locna narna ir isz- 
auklejo puikiai savo didele 
szeimyna ir ant galo turėjo ap- 

* r

leisti savo pastogia.
Tėvas jausdamas kad nic- 

ku<$n neprasikalto, bedamas 
liūdnas aszaras kalbėjo: “Te
gul £><?£ taa karęziu^ u»z-

/

nuvažiavo 
miesteli

su-

“patrotinau vi- 
Vargszas Hardi-

Begiedojus, 
rankas trindamas 
žilvyczio, kur buvo susitaręs 
atsisakyti su Bambliene. Per 
peczius turėjo persimetes pora * 
vyžų ir krupiu; in anti turėjo 
insikiszes dvi nauji nagini. 
Rankose laike ilgiausia žaga- 
rd. >

Czibirbis prisiminė savo vel- 
naite, del kurios turėjo tiek 
vargo isZvargti, tiek nagu pri- 
sikramtyti ir tiek prisidushufi 
visuose pragaro kampuose. Ir 
vis tiktai Czibirbiui buvo dar 
vilties 
“ji”

i i
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Kiekvienas velnias yra pa- 

pavydžiausias yra insimylcjas 
velnias. Czibirbis* buvo velnias 
ir, be to, buvo insimylcjas iki 
patTugul jauna vclnaite. Jai

> •

vydus kaip velnias bet visu

t

. -i
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patTQ'gtti jauna vol na i te. 
pridesim prie to, kad Czibirbio 
meile buvo nelaiminga, tai bus 
visiszkai aiszku, jog Czibirbis 
buvo pavydus kaip du velniai.

Keliavo Czibirbis per pasau
li apyvaras paleidęs ir kliau- 
cziu jeszkodamas. Norėjo arba 
kam kitam kaili iszvanoti arba 
sava gerai pakasyti, kad nenie- 
žotu. Ir atsitiktu man kad Czi
birbis besivalkiodamas pateko 
in Balbieriszkio kaima 
ja u n a ved ži us G orv i nu s.

Vasarojus ūžiame ruože ne
paprastai blogas, 
žemes pakylėjęs, 
kvioezifti smarkaus lietaus Ir
ledu suguldyti — pjovikas bus 
sunkus, r ---------- *-
naudos bus. Rugiai jau 
visur suvežti, 
kiszkio ir Panevėžio apskrl- 
czius. 
ma žieminiai 
kviccziai, vietomis ir 
Pastebėtina, kad labai atpigus 

n » /

linams, ju beveik niekas nelie
sėja; j u matyti vos keliose vie
tose. H

SUDEGE DVARAS.
Vilkaviszkio apskr., Alvito 

valscz., Simaneliszkiu dvare 
invyko gaisras. Sudegė kluo
nas plytų sienomis, dengtas 
gontais, paszariniai dobilai 
sėkliniu dobilu ir iszkultu do
bilu. Isz viso nuostuoliu pada
ryta 57,000 litu. Dvaras isz- 
nuomotas ^Bulvicziui 32 me
tams nuo 1930 metu. Spėjama 
kad buvo padegimas isz kersz- 
to.

o ir nupjovus mgža 
veik 

iszskyrus Ro-

Daugely vietų pjaihia- 
irstas .....o.......

bet jaigu pervirszino penkis 
Hutus, tai vyras turėjo tiesa I 
nirpjaut savo moterei ausis. 
Buvo tai nemalonus darbas del 
vyro, todėl pasiimdavo kita, 
kad taji darba už ji atliktu o 
priėk tam, nupjaudavo szmote- 
li nosies.

Vyras, 
vedusiai moterei pinigu, buvo 
rustai 'baudžiamas už ka būda
vo inmestas in upe kad ir ne
mokėdavo plaukti, jaigu jam 
pasisekdavo iszsigelbet, tai nu
kirsdavo jam ausis. Vyras ku
ris pabueziuodavo svetima mo
tore, būdavo baudžiamas nu
pjovimu žemesnes lupos o kat
ras paimdavo svetima motore 
už rankos tai netekdavo ran
kos — už suvadžiojima arba 
svetim-moteriavima buvo bau
džiamas mirezia. Nuskriaustas 
vyras ta darba atlikdavo pats.

Vedusios poros Babelionijoj 
galėjo lengvai persiskirt: ser
ganti pati buvo sugražinta ad- 
gal tėvams, 
gaudinedavo savo 
iszmesta laukan ir 
tiesa pasimatyti su savo vai
kais. Po mirėžiai moteres Vy
ras turėjo apsivesti su jaunes
ne sesere veliones, jaigu ture-

Vedusi motore turėjo tik vie
na valia — visados nesziodavo 
ant galvos voliona bet jaigu 
nevalninke taip darydavo tai 

• buvo baudžiama 25 ryksztes 
per nuogus peczins.

Jaigu Amcfike butu tokios 
tiesos tai milijonai žmoni u

kuris paskolindavo

i

motore kuri ap
vyra buvo 

neturėjo

grosersztorio 
vargsza nuszove ant smert.

Iszti'kruju žmogus turi ste- 
milijonai žmonių 

vaikszczioja sziadien be duo-įvaikszcziotu be ausu, ranku ir 
uos, tai vela kitiems ir pyra
gai negardus.

bet is kad

kitu daliu kūno...

vasariniai 
avižos.

paszariniai

pa-

Angliszki laikraszcziai raszo 
sekanti atsitikima:

Kokis tai darbininkas dirb
damas ant risztavones prie 
statymo namo Alton, N. J., 7 y

i i
ISZ LIETUVOS

pas
►

Tai buvo vos ketvirta mene
si susituokusi pora. Dcvynes 
mylės skersai ir iszilgai galė
jai iszvaikszczioti apylinkes —

HITLERININKAI SUŽEIDĖ 
LIETUVOS VALDININKĄ.

Tilže. —• Rajono virszinin- 
kas, p. Steponaviczius, laikina: 
prikomandiruotas in Panemu
ne, kartu su Vokiecziu valdi
ninku, valstybes gynėju p. 
Flink, užėjo in Tilžės kavine 
“Kaiserkrone.’’ Ten buvė hit
lerininkai ome pulti p. Stepo- 
navieziu, kuris buvo unifor
muotas. Taip pat jie puolė p. 
Flinka, kam jis draifgaujas su 
Lietuviais. Pagaliau hitleri
ninkai pareikalavo, kad Stepo
naviczius isz kavines iszeitu/ 
Kaip, tik jis iszejo in gatve, 
gatvėje buvę hitlerininkai, 
puolė ji pradėjo musyti lazdo- f
mis ir kumsztimis. visas kru
vinas ir su didele žaizda gal
voj, Steponaviczius inbego at- 
g'

valstybes

kuris buvo

al in ta paezia kavine. Buvo 
paszaukta policija, kuri aresz- 
tavojo tris hitlerininkus, 
bar aresztuotieji paleisti.

Da-

risztavones pri 
namo Alton,

puolė žemyn in lovi cimento ir 
tas jam iszgialbejo gyvastį. 
Kada ji isztrauke isz cimento, 
buvo tik mažai sužeistas ir nu
vežtas in ligonbute. Kada ji 
norses nurėdė, rado jojo kisze
niuje maža maldaknyge kurio
je buvo paraszyta jojo pravar
de ir motinos kuri jam tąja 
maldaknyge padovanojo kada 
sūnelis iszejo in svietą jeszkoti 
darbo penkiolika metu adgal 
ir jnženge in kariuomene — 
kožnas mane kad kitas jau bu
vo negyvas. Bet motina gyven-

I I »AT1- ' ■ '» , 1 » If „I . ■ » 'i » < "I* V , j

dama ant Vestu perskaito laik- 
rasztyje taji atsitikima apie 
josios sunu. Tuojaus davė te
legrama in ligonbuti kuriame 
josios sūnūs giliojo, greitai ga
vo telegrama adgal, na, ir i n 
kėlės dienas atlankė savo din
gusi sūneli kurio nesitikėjo 
dhugiatt matyt. — Taip, mal
daknyge buvo priežastim dau
gelio visokiu atsitikimu 'bet 
szitas buvo labai linksmas del 
sūnaus ir motinos.’*

Kaip gyveno moterėlės tuks- 
tanezius metu adgal?

Ant tojo klausymo atkako

NELAIME KURSZIU 
MARESE.

K,1 a i pėda. — Kursziu marė
se, ties Klaipeda, invyke nelai
me. Motorinis laivelis, kuriuo 
plauke Stariszkes mokytojas 
Stochas, jo žmona, duktė tar
naite ir Stocho viesZnia, p-le 
Neuhausaito, susidūrė su gar
laiviu “Planeta,“
su keleiviais isz Juodkrantės. 
Motorinis laivelis prakiuro ii- 
žmones pradėjo skėsti. Pavyko 
iszgelbeti tik Stochiene ir jos 
tarnaite, o $tęchas, jo duktė ir 
viesznia nuskendo.

SŪNŪS PADEGE TĖVO ŪKI
Rokiszkio apsk. Panedelio 

valscz. Buivydžių km. sudegė 
pil. J. Szalczio tvartas, darži- 
žine ir kietis po vienu stogu su 
paszaru, inventorium ir kalėju 
su motaro dalimis. Nuostoliu 
padaryta apie 30,000 litu. Pa- 
aiszkejo kad tai padegu. Szal
czio sūnūs, 30 metu amžiaus,30 metu amžiaus

kuris gryŽo

ISZ PIKTUMO AUSI 
NUTRAUKĖ.

Kybartu valscz. — Ražai- 
czio viensėdijoj, buvo vaka- 
ruszlka, kurioje keli bernai in- 
kausze pradėjo muszti uk. Rek- 
laiczio sunu. Kiti ji užstojo. 
Isz to prasidėjo musztyncs, 
kuriose buvo; pavartoti visi 
“bctnrsžki iszmislai:’’ prade
dant peiliais ir baigiant lazdo-

' t | » ’"S i ,

mis. Musztynes kiliems teko
« 

smarkiai nukentoti, o minėtam 
Reklaiczio sunui bernas isz 
piktumo nupleszo ausi.

%

kitos tokios poros nerasdavai.
— Duszyte, pamiegok. Asz 

pats padarysiu ta darba. •
— Kvietkeli, 

kuti, asz tau gabaliuka pyrago 
indesiu./

— Pabucziuok mane in de- 
sziiio ausi, balandėli: tu toks 
geras...

Szitaip dažnai 
Gervinai ir 
bis pavyduolis ome ir iszgirdo 
ju meiliuosius žodelius. Ir ne
tik iszgirdo: bjaurybe pamate 
kaip jaunoji Gerviniene pabu- 
cziavo jaunaji Gervina in pati 
nosies galiuką. Velnias neisz- 
turejo: in pati nosies galiuką 
— juk tai skandalas!

Užsidegi velnias prakeiktu 
pavydu.

Grabviete ir parniūksiąs del 
žuvusio lėkrotojaus Santos Du
mont,kuris likos užmusztas ne
seniai Brazilijoje. Jo kapas ir 
paminklas randasi mieste Rio 
de Janeiro.

jo velniszkoj szirdyj: 
dar gales ji pamilti.

Kad tik neinsikisztu in ta 
mano istorija Bambliene,“
mano sau ir atsargiai apeziupi
nojo žagara.

Vartai girgžd sugirgždėjo, ir 
in žilviti pradėjo žygiuoti ir 
už velnią velnesne Bambliene. 
Pamatęs ateinanti; susigūžė 
kamuoliuku ir kad ims bėgt —. 
net dulkes laksto in visas pu
ses !

iszžiok suli uobusiu

kalbėdavosi
atkiūtinės Czibir-

Sukando iki kraujo 
liežuvi — ir pasiryžo iszardyti 
Gervinams laime.

mat, buvoCzibirbis 
dus kaip du velniai.

*
Dcvynes

1 pavy-

* 
dienas,

♦

— Ko asz nebusiu nulin
dęs! — atsako velnias. Taip ir 
taip — ir iszporino Czibirbis 
kaip vaikas visa savo nelaime.

— Poros vyžų ir poros kur
piu ar nepasigailėsi ? Velnias 
suprato, jog boba gali būti ir 
už velnią velnesne ir sutiko: 
pažadėjo dar treczia pora na
giniu.

* *
Bambliene su

kūmute, klek

— Ko begi ? — suszuko nu
stebusi Bambliene.

— Tu palauk, tada ir asz 
nebėgsiu, — atsake vėl nes isz- 
kiszes liežuvi.

Bambliene sustojo. Tada Czi
birbis nutraukė nuo pecziu po
ra vyžų ir pora kurpiu, iszemc 
isz anties pora naginiu ir su
kabino viską krūvon. Paskui 
prisiriszes visa prie žagaro ga
lo, atkiszo ji ir tripsedamas 
slinko in Bambliene.

Kaip Bambliene isztiese ran
ka paimti savo dovanu, velnci 
paleido isz nagu visa žagara.

— Bambliene, tu man bai
su kva < o jg

vėl nes ir pasispyrė viena kojr, 
nuszvilpe vėjais.

Czibirbis, mat, buvo pavy
dus kaip du velniai., ,,

*
Insisznekejo 

Gerviniene:
— O žinai,

vienai laimei velnias vis sten
giasi pakiszti koja. Ir tavajai 
laimei kisza.

— Kodėl, mieloji ?
— Gi fodel, kad kipszas i il

sėjo tavo vyrui piktąjį plauką 
in galva: gal, jau bus ir iszau- 
ges...

Gerviniene pažadėjo Bam- 
blienei visa kapa antinių kiaa- 
sziniu, kad tik ja pamokytu 
isz bėdos iszsisukti.

— Gi paimk skustuvą, kū
mute ir kaip tik nueisi in lau
kus, apkabink meiliai vyra ir 
paguldyk sau 
užmigs, 
plaukas: imk ir skustuvu 
szmykszt ji prie pat szaknu.

Puse kapo antiniu kiauszi- 
niu Bantbliene pasiėmė ir ta 
pati vakaru pranesze Gervinai 
kad jo jaunoji žmonele rengia
si skustuvu papjauti.

* * *
Visa diena Gervinąs dirbo 

lauke kaip svetimom rankom. 
Jo žmonele, ta 
bus ežia numaniusi ji nugala
byti! Prasimanomas senos bo
bos! Oi — Gervinąs gerai'pa
žysta ta Bambliene! Ne be rei- 
kalo žmones kalba kad ji raga
na esanti: susidedanti net su 
velniais.

Bet vis tiktai Gervinai kir
minas szirdi ėda: apėmė ji vi
sa nerimas, kratė drugys.

Kai atėjo Gerviniene, Ger
vinąs nieko nelaukdamas, pats 
padėjo galva žmonai ant keliu 
ir apsimetė miegas.

Žmona tik'džiug kažka isz- 
t ra ūke, Gervini u i szirdis plak, 
plak, plak — viens, du trys lt 
Gervinąs capt Gervinienei už 
rankos. Žiuri — skustuvas.

Prakeikta boba! Tai tu tokia 
pasidarei! Tai tau frakuotas 
ponaieziukas reikalingas! Vel
nio t tų botage! Asz tau parody
siu!

Velnias kvatojo, visa gerkle 
krūmuose. '

si ! Chi-chi-chi!
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Teisingos Teisybes

dcvynes 
naktis, devynis rytus ir devy
nis vakarus
Gervinus. Inde jo visa savo 
pragariszka akademijos moks
lą, nesigailėjo nei prakaito, nei 
liežuvio, nei sanžines — ir vis 
dėlto Viskas ėjo velniop!

Bu\”O atvykęs Czibirbis fra
kuotu ponu pas Gervinus ta 
diena kai Gervinąs vienas bu
vo iszvažiaves in miestą. Siu- ■
le Czibirbis Gervinienei aukso 
krūva, kad sutiktu su juo bęgti 
nuo vyro.
džius,
Los baigėsi
Cz i'bi rb i iszly de j o 
didžiausia szluota.

Apsiverto Czibirbis uodu ir 
ome zirsti apie nosi Gervinami?, 
gal bent szitaip supykdysias 
bjaurius

gunde Czibirbis 
Inde jo

ant keliu. Kni 
pažiūrėk, kur žilas 

imk

melas ant

Kalbėjo meiles žo- 
sieke, bet visos pirszly- 

liudnai: frakuota 
isz Gervinu

balandėlė, ir

kuris sulaikytas pats prisipa- 
nepadejo!žino tai padaręs.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
127 ŽMONES.

Statistikos daviniais, saiais 
motais perkūnas visoje Lieta-

u žs i ąpy re liūs. * N i e k o 
Turėjo sprukti ne

laimingas uodas kaminu!
Ir ko tiktai (nedaro Czibirbis 

per tuos devynis 
karus! Buvo net 
sziaudomaja taboka bet ir

:e

rytus ir va- 
iszvirtes in .n.

voje nutrenkė 127 žmones h eziaudomoji taboka nepaveik
padare apie puse milijono litu 
nuostuoliu. Pažymėtina, kad 

, perkūnas dažniau trenkia mo- 
teres, negu vyrus. Taip, isz 127 
nutrenktųjų, 87, yra moterys.

.. • 1

PAJESZKOJIMAS.

Pajėsidkau savo žentą, Petra 
F. King (Karalius.) Turiu la
bai svarbu reikAla su juom pa
sitarti, kitados gyveno Detroit, 
Mich., tbdel jeigu kas apie ji 
ka žino, tegul maloninga pra- 
nosza ant adreso:

Mrs. J. Ruczko,
(t.S.13 

Box 84, '
Silver Creek, Pa.

k
. r b

jaunuku.
— Duszyte, pamiegok. Asz 

pats padarysiu ta darbu.
— Kvietkeli, iszžiok snu

kuti: asz tau gabaliuka pyrago 
indesiu.

— Pabucziuok mano in de- 
szino ausi balandėli: tu toks 
geras...

Tos Gervinu amžinos kalbos 
užmuszo Czi'birbiui paskutini 
žiupsni kantrybes. Ėjo žiauk- 
cziodamas, nosi pakabines ant 
ragu, lyg pragaru pardavės.

— Ko tu toks liūdnas, Czi-
— paklausė jo karta

Balbieriszkio Bambliene.
. t—*. - *—■ »!**« .r1 -i . .i. m...... ... .m* ... (

§ Vargas daugeli žmonių 
pabudina in girtybių — o bet 
yra ir tokiu vargszu, kad kar- 
czemu lenkėsi.

§ Vargszas niekados neda- 
žino kiek jisai turi priėteliu — 
bet dažino apie tai kada stojesi 
ant kart turtingu žmogum.

§ Protingi žmonis yra visa
dos kurti ant neteisingu ap
kalbėjimu.’

§ Teisi ngys t a prikepa mu
su nevidonam 
savo pavaldžiu.

§ Geriau dūmai isz savo 
locno kamind — 
svetimo pecziaus.

§ Laikas, kantrybes ir dari)- 
szumas ingali viską ant svieto.

§ Saugokimės kožno, kas 
mums kame prisitarnauje.

§ Geriausios usnės ir sagei 
auga ant niekiausios žemes.

§ Gyvenimo mokykloje nie
kad nėra tusztumo.

§ Jeigu kvailas žmogus ga
lėtu, tai nebutu kvailu.

§ Jai žmogui daugiau pri
gulės dirbti, tai dirbtu del ki
tu...F.

negu ugnis

laike

birbi ?
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AR ŽINOTE KAD
Kristupas Kolumbas ap- 
320 doleriu už atradima

Ameriko.
* Amerikonai praleidžia 

kas meta ant vakaciju $4,000,- 
000,000, ant pirkimo sportiniu 
daluku $250,000,000 ant “hot 
dogs’’ 
viesz-namuose $500,000 ant 
aliejaus, gazolino ir laiviniu 
kelionių $500,000,000 ant ^ol
io, beisboliu, lenktynių, parku 
ii* kitu pusi linksminimu $700,-

4

Amerikonai

valgiu ir nakvynes

j
Kita diena dar gaidžiams 000,000.

y.

1
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Atsitikimai J

milaszirdystos soseri,
rios prie vyriausios kva toros 
buvo pataisyta ligonbutis, ar 
tai ambulatorija. 

4 »

del ku-

Isz Rusiszko

*

I

v.
Shinerpliojau sykiu tai, 

buvo pirmiau ir kas atsitiko 
vėliau. Bet tai no dienrasztis 
nereikalinga t ai-gi chronologi
ja apsak'yme apie ta sloguti, 
kuris mus smaugia. Vis viena, 
sako, teip bus iki pabaigai.

Sugražinau savo vadui jo re
komenduojant i laisžka.

— Kaip tai ! — tik tiek ga
lėjo pasakyti, parauzdamas net 
iki ausu.

Jam tas paraudimas tankiai 
atsitikdavo kiek tik sykiu jis 
supykdavo.

— Negaliu... ne esu gabus 
— atsakiau trumpai.

Paskyriau poną kaipo 
jaunesni oficiera in pirma ro
ta — pasakė ir pertrauke kal
ba.

Pa s i j u t a u link smesn i u.
Ar-gi jau asz dabar gau- 

cziau proto sumiszima?

kas

t

Juokas, 
griausmingas 
kalnuose... Plaukia dundeji 
mu ir aszimu nenutildamas nei 
ant vienos sekundos.

Visi suprato, kad prasidėjo 
kova pirma kampanijos, kova 
1905 metu kuri turi nusprens- 
ti labai daug svarbiu daiktu. 
Jei pergalėsime, perpleszime 
pagaliau sloguczio uždanga ir 
iszeisime in pavirsziu ant svie
to. Bus tai stebuklas. Mes vie
nok jo laukiame, nes stebuklai 
neatbūtinas.

Bet kas tai ?

Nepertraukiamas,
armotu juokas

J 

tiese rankas; tarytum norėda
mas ka toki prie saves pri
glausti.
prato, bet norėjo, idant kiti 
mislytu, jei jis žino ir geide vy
resniu būti.

if I

— Kas liepe atgal trauk
tis ? — suszuko vėl.

— Divizijos 
prisakymas —

Misi i jau, kad ji užmusz.
— Meluoji ponas! Bijaisi!— 

suriko papulkininkas.
Kapitonas nutvėrė jo ranka 

kai]) su replėmis. *
— Asz ponui pri rodysiu. 

Eikime sykiu atgal! Rota pir
myn, marsz!— sukomandavo 
ir visi kareiviai, kai]) vienas, 
atsisuko veidas in ta prągara, 
nuo kurio pirmiau bego. Buvo 
dar perimti kova ir visai nieko 
nemišlijo apie gyvasti.

Pirmiause žengė 
nepaleizdamas 
rankos, ir asz, geidžiau karsz- 
tai, idant tasai sztabo oficieras 

pasibijotu, pas- 
..kini isz ranku ir

Nieko nemato, nesu- 
bet norėjo,

naczelninko 
atsake Jei’...aki.

Panika
- _ Czia no buvo nei vieno sveiko 

žmogaus. Negalima pavadinti 
toormaliszkii to, kuris idant 

—r greieziau bėgti, pameta svoi- 
o pats pasiszokeda- 

mas, bėga sau pirmyn, 
toki atsitikimai.

Kvailojo ir kareiviai, kurte 
žudydavo savo aficierius, no 
rinezius suformuoti eiles ir pa- 
darvti skyriuose 'tvarka. O ofl- 

pulko kasiėrius, kuris, 
sėdėdamas ant/dviraezio veži
mėlio prie randavos skryneles 
su pinigais, staiga meta skry
nele kareiviu tarpan, szaukda- 
mas: “Vaikai, imkite!... temH 
pinigai!”

Asz tai]) pat esu beproeziu ir 
del to raszau eiles, o po tam 
pradėsiu szneketi eilėmis. Pas 
mus, ant pozicijos, du treczda- 
liu jaunu oficieru, pasislėpė ra
szo eiles.

pagimdė slogutis.

Buvb

oieras,

i

M
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1 — O tu nelaimingas žmo- 
>• I gay, ar žinai ka padarei ? Juk

aiszas ii
Aukso t
Arba Teisingumą į 

Geriausia 
Užsimoka. 

......... ...A..... m.

I

kitados

Jers... kl, 
pa pulkininkui

Ūmai

susiniaiszytių 
prastu Jers 
pabėgtu. Tada ji nuszauczian 
kaip zuiki.

Bet jis ėjo. Iszbales, bet ėjo. 
Jers... k i parpuolė.

Kulka jam pataika in kakta Ir 
užmusze ant vietos. Rota susi
laiko, krito keli kareiviai. Sza- 
le mus ojo kiti skyriai.

užkamando-Papulkininkas 
jo:

. karuliu sumuszei ant uly- 
czios. .. Busi dabar baise! nu
baustas už savo karsztn būda! 
— kalbėjo jam x ienas isz karei
viu kuris vede ji in kalėjimu.

— ? egul ir teip būna, kam-

daugiau

nes
J<>K

Gyveno 
garsingas valdytojas, kuris va
dinosi llarun oi Raszvd. Da- t** 
ve jam varda “teisingais,” 
tankiai teip pasielgdavo,
visi pripažino ji. už teisinga ii 
go ra sz i rd i.

Tankiai megsdavo persiredi- 
net in vargingiausius rubus Ir 
nepažinomaį per savo padonus 
megsdavo vaikszczioti po mies
tą, idant geriau susipažinti su 
vargszais ir pažinti stovo pado
nus ir jeszkoti teisingu 
niu.

Viena diena,
re ulyczia savo mieste, sutiko 
varginga žmogeli, neszanti 
puoduose vandeni. Senukas bu
vo vargingai aprodytas ir isz- 
rodo ant liguoto žmogaus, nes 
tankiai sustodavo ant atsi’lslo 
ir smarkei atsidusdavo.

pasidaro vaidyto- 
ant tojo senuko

t vožia nu-

gi jisai mane gunde prie piki 
Turkijoj gerai jam už tai.

Butu vargszas da 
susi rupinius, bet kad buvo la
bai pailstas ir nuvargęs 
diena, per tai užmigo ant sziau- 
du kalėjimo nOHirupindatna... 
apie nieką. Ant rytojaus atėjo 
kareiviai, 
k a raliu.

la.ja

ir nuvedė ji priešu

zmo-

eidamas vaką-

Pasilėnko žemai ir lauke ko
kia jam bausme karalius 
duos. Karalius sėd ėjo ant sos
to puikei pasirodęs.

valdytojau

u z-

Dovanok gn i 1 j n g i a u<s i a s 
puldamas ant,
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,yeidį isz baimes senukas.
—* Tu man dovanokie. Mė

ginau datirtie tavo teisingystes 
ir persitikrinau, jog nesiduos! 
prisikalbyt prie pikto. Už tavo 
teisingyata, paženklinu tavo 
dažiuretojum mano skarbu. 
Valdysi visus mano tartus,/nes 
žinau, jog neimsi ne skatiko isz 
juju.

..WtTW• • ■ r * * i „

Kaip Palaikyti Vyra
J#

Bet valdyt o jau

Bukie atsaini pasirinkime; 
nesirink per jauna ir tik tokios 
ruszies kurs buvo iszaukletaa 
geroj moralybes atmosferoj. 
Karta vyra pasirinkus, lai tas 
dalykas buna ant visados už
baigtu ir nuo to laiko rengkis 

szeimyninio gyvenime,
'ridoms merginoms tinka vy
rus vien vilioti, o kitos juos 
vidų erzina. Motere gali kad ir 
isz menkos vertės vyro pada
ryti meilu, jautru ir gera žmo-

ipiie
— ftzav.- 

ke senelis — asz žmogus pras
tas, negaliu priimti taip augsz- 
to ir atsakanezio dinftto?...

— Esi turtingas, tfti ženkli
na daugiau kaip viakas.^' atsl- gu nepavydėjus kantrybes pa
liepė karaliua. Jeigu^y raitau 
daugiau to'kiu kaip tuj ini bu
ože laimingu valdytojom mano 
sklypo. Del torgi tai asz vaiksz- 
czioju po savo sklypą persire- 
dias, idant surasti teisingu 
žmoni u ant apėmimo dinstur 
kuriem galetau visame užsiti- 
ket.

nusiszypsojimais ir 
pabueziavi-

saldintos
prieskoni ngais
inais; paskui ji insiupk in lab-

I arabes rubus, sziltai užlaikyk

Bet kas tai? 
Pirmas Siberijos korpusas pa
sitraukė ant kairiojo sparnu, 
stovi be jokio darbo ir vėl 
gryžta ant savo vietos. Ar vy
riausias vadas drąsos ar gal 
pasikelia sloguczio uždanga?

Ne. .. Slogutis vieszpatauja 
kaip ir pirmiau. Jo cieli debe 
šiai ant desziniojo sparno. Te
nai jau ne kova, tenai skerdy- 
ne. Per kelias minutas isz 

» abieju žūva tukstaneziai žmo
nių, kaip pėdai su dalgia pa
kirsti.

Kas kartas vis areziau ir ar- 
cziau slenka neprietelius ln 
szvenla Chinu miestą, Mukde
ną, kuri mes laikėme už nepai
mama pozicija. Kas kartas ar
eziau ir areziau. Skerdyne kas 
kaitas vis baisesne ir kruvi- 
nesne. Musu pulko beveik jau 
nėra; pirma rota visa pražuvo. 
(> asz nei neindrekrftas.

Atgal. ..
Prisijungiu prie treczios ro

tos, kuria ved e kapitonas Jers- 
ki, simpatiszka.s tylintis afi- 
cieras, ir eina su ana, klupda
mas ant lavonu ir sužeistu.

Paskui mus szaudymai: ta! 
uždengia mus pasmerkti 
smerties. Kas juos pasmerkė? 
Atsitikimas? paliepimas? —< 
vis viena, tai aukos. Rytoj mes 
busimo aukomis.

Ir dabar traukiamės 
nuvargę, kruvini, perimti pa
rako durnais, traukiamas atgal 
sukandę dantis.

Kas liepe trauktis atgal ?
Girdisi riksmas, kaipo histe- 

nszkos moteriszkes. Jaunas 
generaliszko sztabo papulkl-

sz’tabs-
iszsl-

Per

ant

atgal

VL
Trūkis artinasi prie Darbi

no. Messieurs meldai nes atke
liavote in linksma narna, tai
gi pasibovykite, nebūkite per 
daug užgaulingi ir saugokite 
savo kiszenius.

Mesdamos jus ypatingai ne
si rust i ūkite, jei prie jus prisi
artins su dviem propozicijom 
pusgirtis /oficieras arba, 
tipo žmogus, 
doru moterų, 
kreipiasi su paifasziomis pro
pozicijomis, beveik 
ja savo inordos.

Darbino generolu linksmybe, 
nes Japonai ežia tuo tarpu ne
gali pasiekti. Jie apėmė laiko 
Mukdeną. Harbine vieni raudo
ni pamuszalai pudtas kelia ir 
linksminasi su savo kokietko- 
mis.

Ir mane nugabenta in Dar
bino ligonbuti, kad isztirti ma
no protą. Kada mane valdisz- 
ki sanariai pripažino bepro- 
cziu, bueziau prisiartinos prie 
ju ir apdaužęs jiems nosis. Be- 
proeziai, juk už tai neatsako, 
taip kaip ir generolai. Vienok 
dabar isz papratimo bijojausi 
raudono pamuszalo, taip kaip 
Rosi joj ramus žmogelis bijosi 
policijanto.

užgaulingi ir 
kiszenius.

Czia taip 
kad tie 1

rvtu 
maža 
kurte

nerizikuo-

tuojau tau galva

— Rota pasisuk atgal!
Ir nuvedė skyrių vietoj Jcr- 

. ..skio. Prisiartinant prie jo.
— Ponas padavei niekszys- 

te — tariau — iszduodama^ ne
atsakanti paliepima. Kulka, 
katra užmusze Jers...kį yra 
pono.

Neužmirszk ponas, 
kapitonai! — suriko,
traukdamas isz maksztu revol
veri.

Asz turėjau tiktai k a rd a.
— Szauk ponas — atsakiau, 

žiūrėdamas jam tiesiog in akis. 
Bet jei ponas mane ant vietos 
noužmuszi, 
suskaldysiu! •f

Ne&zovo. Netrukus jis su ro
ta pasitraukė toli nuo manos. 
Vedė ja, kai]) ir pirmiau, idant 
gal but, gauti sau už tai orderi. 
Asz ėjau sau, kur akys mane 
nesze, kad sutikau netycziomis 
arkli. Arklys lengvai buvo su
žeistas; sėdau an't jo ir nujo
jau.

l'žv’ieszpatavo paniszkas vie
sulas, kada slogutis visus ppja- 
kino. Tada prasidėjo bėgimas. 
Bego kareiviai, bego gene'rohu. 
Pasakota man, kad Harbinas 
prisipildė vienais raudonais 
])amuszalais (generolais). Ko
kis tai nusigėrės vėliavininkas 
atėjo in Prancuziszka restau
racija ir pamatęs daug genero
lu suriko:

— kiūrėkite tamstos, kovo
je nei vieno nematyti, 
nors su sauja kabink.

Už ta savo riksmą jis buvo 
uždaiytas kalejiman.

Vyriausio vado sztabo 
czalninkas generolas Sacharov,
nuvažiavo in, Garbina specia- 
liszku trukiu, pasiimdamas su 

pinkas susilaikė ant kelio, isz-1 savimi ir savo naują paezią,

Daktarai pas mane 
nervu suirimą. Keliauju in Bo
sija, bet mane baime apinia, ai 
ir tenai sutiksiu pasiutimu t-r 
baime. GALAS.

atrado

Rugsėjis—1932—September

1 k Egidijaus
2 p Stepono
3 s Serafijaus

o ežia

na-

1

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

10 s Nikolo

11 N Jono Gabrielius
12 p Vardas Marijos
13 u Idijos
14 s Paauk. Sz. Kryžiaus
16 k Marijos Skausmu*
16 fa Kornelijaus
17 s Franciszkaus Žaizdų

i

I f

18 N Juozapo Karp.
19 p Januariaus
20 u Htakiuszo
21 s Mateuszo Ap.
22 k Kritoforo
23 p Tekios
24 s Sz. Panos M.
25 N Kleopato
20 p Juozapatp
27 u Komo ir Dominij.
28 b VenceHlavo
29 k Mikolo Aark.
30 p Jeronimo

Neval. x

><m>
i

Gailestis 
jui žiūrint 
praeidamas pro ji, 
mete nežinant gana dideli mai- 
szeli pinigu.

— Jeigu paims ji — migli
no sau valdytojas— 
gana duonos ant viso savo am
žiaus. Ir nuėjo greitai tolinus, 
bet po trumpai valandėlei isz- 
girdo paskui va ve 
senuko:

— Hej, hej! žmogau!... su- 
gryžkl. . . pametei 
Klausyk! Sugryžk,

Raszydas girdėjo gana gerai, 
idant vargszas pinigu negalė
tu sugražyt. i ‘

Senukas laike rankoje pini
gus ir su piktumu kalbėjo: Į

— Isztikruju turėsiu beda! 
Ka su tuom auksu'padarysiu? 
Turbūt kokis kurezias kvailys, 
ar ka? Szaukiu ir szaukiu, o 
tasai manias negirdi... Ka da
ryt? turiu bėgti paskui ji, Do
rinis gana esmių pailsins, bet 
auksa turiu sugražyt.

Pastato puodus su vandeniu, 
o pats leidosi paskui, rėkda
mas:

■r

tai turės

szaūks m a

pinigus!

— Pasiimk sau ka pametei 
kvaili kokis!

Matydamas, jog tasai da ne
apsidairo, mete maisziuka su 
auksu in peczius kalbėdamas:

— Ar tu manai, kad asz ta
vo pinigus da neszioau ?'

O kad maiszukaa buvo gana 
didelis, pataiko in peczius Ka
lifo (valdytojaus) gana smar
kei, jog tas turėjo apsidairyt 
sza ūkdamas:

— Ko* pyksti? Reikėjo sau 
auksa pasiimt ka radai ir ty
lėt.

— Ka ?... su’szuko senukas 
4 

su piktumu. Ar nori idant pa- 
siliktau vagiu. Ar tu mislinl, 

•jog esmių vargszU ir apdriskęs, 
tai ir savžinia turiu neezysta? 
No sūdyk kitus pagal save.

— Bet ka radai, tai tavo, 
juk niekas nematė ka-radai.

Jau to buvo užjaug senu
kui ir neteko visai kantrybes. 
Szoko prie Kalifo, kirto jam 
y pa sza likdama s:

— Nemokyk mano vagys- 
tos, ne neprikalbinėk prie pik- 
to. , •

Tame atbėgo kareiviai^>to- 
vinti ant sargybos, pažino sa
vo jcaTaliu ir paėmė senuku iii 
kalėjimu, kuris/ supliekė gana 
puikei karalių.
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Per Leiberdei in Nantikn 
pribuvau, 

Visus tennis pnžinstninus 
ai lankiau, 

() katruos aplenkiau tai 
iszgirdau,

Ant staugimo juos pažinau
Eidamas pro narna iszgirdau 

alasa, 
Kad (ai musiszkei iszduoda 

toki baisa
Kožnas turėjo akis užsipylęs. 

Vienas slportulkas isz kur tai 
pribuvo

) ■

In nelaime jisai tuojaus 
inkliuvo,

In puikia vieta staezia galva 
nugarmėjo,

In pakauszi dideli žaiduli 
apturėjo, 

Daktaras su vata skvle 
užtampavo, 

In ligonbuti tuojaus nugabeno, 
Už tai kita sportą surakino,

Ir in kalėjimą patalpino.
* * ♦

Baigali, nuo piktumo vos 
ne pa paika u, 

Kada in Džerze ana diena 
nuvažiavau, 

Dažinojau kad kokis tai spor
tas bledcvs padare.

Badai viena mergaite isz 
doraus kelio iszvare, 

Po tam norėjo atsikratyt, 
Iii svietą slaptai iszrunyt, 

Ant boso tikieta įpirkt norėjo 
Bet steitinis paskui ji atėjo,

0 ir mylima su juom pribuvo, 
Dabar in rankas zemskiu 

pakliuvo 
In k ozą nugabeno,

Tenhis nakvyne .gavo.
Ant rytojaus kunigas atėjo 
Vinczevoti abudu pradėjo, 
Du steitiniai prie szoho 

stovėjo, 
Po dvi žvakes rankoje turėjo, 
Sena mergica pusgalvi atrado,

Ba geresnio sžpicliatis 
nesurado.

Mat, kvailys in glaistus 
inpuole.

Su kunu ir dusze prapuolė, 
Badai lenais randasi mergica 

panaszi, 
Dabinasi kaip monke paikszi

y

J

Trisdeszimts penkis jau tini 
metelius, 

Kabinasi prie jaunu vaiki- 
jicliu. ... ,

Spjaukite dokioms iii akis, 
'Pik vyras niekam netikės, 

Katras prie tokios prisikabina 
Ant apsivedimo kalbina. 
Žinau panasziu žiuucziu 

daugiau, 
Bet ta ant tolinus pasilikau', 

Tegul jaises pagriebė paibelis
Ba man jau piktumas per

ir

♦

t
meiles ugnimi ir pasigelbek 
yg su persikais su smetona. 

Taip su jais pasielgiant gali* 
ina vyra ilgiausius metus pa
laikyti. Gavus progą moteris 
gali paimti durnais isznrkyta, 
sznapsu iszmirkyta, surudyju- 
sio proto ir nervuota lauža isz- 
įraukta isz pasaulio dumbly
nes ir ji paversti in galinga, 
naudinga ir garbinga žmogų.

. ........  - i ,

Turkiszki Priežodžiai

didelis
Apie tai bus g^na, 

Ba dabar važiuoju in 
"Miczigana.
* *

Kaip tai musu žmoneliai grei
tai Amerike pagenda, 

Kada vos isz žalios skaros 
iszlenda,

Tuojaus dideliu inteligentu 
pastoja,

Prieszais tikėjimą tuojaus 
kovoja,

Toki tai inteligentą Detroite 
užtikau,

Kada vienoje vietoje su juom 
susitikau,

Bel ’manes nepažino, 
vSavo brolius paniekino.

Kada jisai isz Lietuvos 
pribuvo, 

rl’ada doras vaikinas isz jo
• buVo,

Nedeliomis Dievą garbino
J n sipaviedni ėjo.

Dabar viskas persimaino, 
Statosi “in-tilidžentu” pane

G i rosi kad yra mokytu, 
Kvailium komunistu.

Kaip vėžys adbulas vėžlioja, 
Kas yrą doru, tas jam visai 

neapeina.
,, I

Gyduole nuo smerties

rn

m

in-tilidžentu J

Del pailginimo amžiaus lyg 
sziol da daktarai nieko ne isz- 
rado ir tai kad galėtu norint 
pora adynu, tai butu dideliu 
daiktu. O 'tuom yra labai leng
vas spasabas, kuri prasti žmo- 
nys žino. Vienas daktaras gy
dė motere, o apie kuria misll- 
no, jog rytojaus sulaukus nu
mirs. Liepe tada vyrui tuojau* 
po jos smerties ateit pas save 
idant dasižino'tie apie jos nu
mirimą. Vyras atėjo ne aht ry
tojaus, bet in kelintai diena vė
liau.

i Į

ras ar lengvai numirė?
— Tai ve! — atsake žmo

geliu — mano boba da gyva Ir 
no nertiislina mirtie!

— Hm! suniurnėjo dakta
ras, asz nesuprantu kas jaja 
užlaiko ?

— Tai prnszau pono dakta
ro, atėjo sena Pleporieno, sėdi 
szalo lovos ir ne duoda numirt, 
ba^ ji pasakoje apie visas nau
jienas surinktas isz kaipio Ir 
isz Ąglįnkįnes..

Kantrybe yra tai raktas 
in linksmybe.

Du kapitonai paskandina 
laivu.

* Mažiukai 
dideliu.

i * Pagal žmogaus kalba 
duodasi pažyt jojo protas.

* Geri aušo iszduoti 
galva ne kaip slaptybių.

Žodis teisybes ’kartesnis 
už trucizna.

* Badas iszvilioje vilką isz 
girrios.

* Tūkstantis žodžiu pasi
gailėjimo neužmoka skolos.

Kiauszinis geresnis szla- 
dien, už viszta ryto.

* Geras prietelis yra geres
nis už giminia.

Isz erszkecziu 
rožes, bet ir isz rožes iszauga 
erszkecziai.

Vilkas permaino plauku.* 
bet budo nepermaino.

* .feign turi nevidoną nors 
toki maža kaip skmzdele, tai 
gerai teminkie, kad tok‘s yra 
didelis kaip slonijis.

* Kada arklys nupuola, 
balnas po juom pas5lieka; kada 
žmogus numirszta, tai po juom 
pasilieka jo vardas.

* Kuris nemoka tarnauti 
tasai nemoka ir ponauti.—

Motinos rodą gera

turi klausyti

žmogaus

savo

iszauga

1
Bet tėvo da geresne

____ * I
a

Sūnelis raszo tėvams apie jo 
susižiedojima su mergina. In 
kėlės dienas po tam motina 
jam raszo sekaneziai:

“Mielas musu sūneli! Asz ir 
levas labai džiaugėmės isz ta
vo susižiedojimo. Nuo • seniai 
geideme idant apsiipacziuotuin 
laimingai. Gera motere padaro 
vyra laimingu ir permaino jo 
.visus bledingus paproezius.

Ant galo gromatos buvo pri- 
deežkas nuo tėvo:

Mano sūneli, motina ka tik 
iszejo in sztora nupirkti marke 
o ipakol užlipysiu koperta duo
du tau rodą kad nebūtumėm 
asilu, geriau pasilik jaunikiu o 
busi laimingu!”

Nežinia ar sūnūs iszpilde tė
vo rodą ar ne.

M

Na ka, — klauso dakta-
4<

*

/u
/

- - ---_______

Neužmirszkite guodotini Skai
tytojai, atailygint bu prenumerata 
laikraszti “Saule,” kurie apie tat ui« 
niirszo ir prasze idant nesulfeikyt 
Uikrazzcsię. Pa^kubiakiUJ

I
■■*11 *
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ŽINIOS VIETINES
I “ ’ '

Va kai pas’iltHje per ke- 
imencizivs, sugryžo prie 

darbo Utarninke. 
vela

ISZ LIETUV1SZKU 
KAIMELIU

7

lis 
molxlitzko
Vakaoijos pasibaigė ir 
muksliszkrs darbas prasidėjo.

— Naujas Delano plentas, 
bus atidarytas su paroda Ket
verge vakare, 6 valanda, kuri 
prasidės nuo American Legion 
namu.
t Juozas Kundrotą (Con

rad) 25 metu, sūnūs Helenos 
Kundrotienes, 420 W. Pine uly. 
mirė Rcadingo ligonbuteje 
Utarninko ryta nuo sužeidimu 
kokius aplaike nelaimėje 
automobilium kuris susidūrė 
su jojo motorcikliu arti Rea- 
dingo, praeita sanvaite. Kun
drotą prigulėjo prie steitines 
policijos ir laike nelaimes ra
dosi ant pat rules kada nelaime 
patiko. Velionis buvo geru sū
num del savo motinos kuria 
mylėjo ir godojo, teip-gi jis bu
vo mylėtas per visus savo 
draugus ir pažystamus, prigu
lėjo prie vietines parapijos ir 
prie Szv. Jono draugystes. Pa
liko dideliam nuliūdime moti
na, brolius Liudvika, 
Edvardą ir seseres Fiorentina 
namie ir Elena Szukeviczienc, 
Tamakveje. Lavonas likos par
vežtas pas motina isz kur atsi
bus laidotuves Subato.'. ryta su 
bažnytinėmis a-peigomis Szv. 
Juozapo bažnyezioje ant kuriu 
tcipgi dr.lybrus daugelis stin
tiniu palicijantu.

— Ponstva Juozai SzukeI, 
praeita Subata apvaiksztinejo 
savo asztmitas sdkaktuves ve
dusio gyvenimo.

Aniele, duktė Juozo Ka- 
linaucko, 1123 E. Pine nlvuzios. 
inženge in Allentown ligonbu- 

norses. Pana 
vietiniu High 

mokslaine 1932 mete.
— Konsulmonr.s

kuris buvo pirmininku 
miostiszku "odininku ir aplai
ke ilinstr pacztorians, 
damas laikyti 
t u rojo 
k msulmono

Read ingo

ti lavintis ant 
Aniek* užbaigė

N oa k< *5 4

su

Pet ra,

Herbert

negale- 
dinstu, 
dinsta

— • t 9 E. Cen-

dvieju 
padėkavol i už

Sercdoje, in jojo 
vieta likos paženklintas Char
lee- McLaren.

— Salime ant
ter ulyczio., kuri laiko 
užpakaliniam kambarije kilo 
ugnis apie treezia valanda 
te. l’gnegesiai t rojaus 
no. Bledes padaryta mažai.

Panedelije pripuola baž- 
Vardas Marl-nvtme 

’.or.
szvente

Cambridge Springs, Pa. f 2) | 
diena Rugpiuczię, mirė Vikte 
Poszkevicziene, in meta hdko 
po mirties savo vyro, Ignoto 
Poszkevicziaus. Palaidota ant 
katalikiszku kapiniu Crossing- 
ville, Pa., 24-ta diena Rugpiu- 
czio, 
Pkilipo bažnyezioje.

Pergyveno Amerikc 33 me
tus, isz Lietuvos paėjo isz Ūd
rijos dvaro, gyveno Alytuje, 
turėjo 73 metus amžiaus. Pali
ko du sūnūs Vladislovą ir Sta
nislova Amerike. Platesniu ži
nių raszykite ant szio adreso: 
Joseph W. Miller, R.D. No. 2, 
Cambridge Springs, Penna.

Isz Visu Szaliu
SUĖMĖ RAUDONUOSIUS — 
KŪDIKIS SUMINDŽIOTAS, 
MOTERE NUSZAUTA PER 

POLICIJA.
Varszava, Lenk. — Laike su

sirinkimo, kuri laiko komunis
tai, daugelis vadu likos aresz-

su pamaldomis Szvento J-avota. Policije tcipgi surado

Tamaqua, Pa. — Juozas Zal- 
doris likos skaudžei sužeistai 
in koja laike darbo Tamakves 
kasyklose ir gydosi namie.

•Girardville, Pa. — Benas 
Naujunas, 11 metu vaikas, pul
damas 
sau
būti nuvežtas in Ashlando 11- 
gonbuti ant gydymo.

I slaptu spaustuve 'kurioje spau
dine visokius atsiszaukimu* 
prieszais valdžia.

La^ce parodos, kuria paren
gė komunistai kilo sumiszimas 
kuliamo likos sumindžiotas I 

. ., . ’ vienas vaikas ant smert ir tūla, 
motore nuszauta per policije.

Apie szimtas žmonių likos 
aresztavota.

nuo medžio susižeidė 
pavojingai galva ir turėjo

Chicago, Ill. f 29 diena Au
gusto, mirė Juozas Jasitinas, 
pa laidotas 1 diena Septembe
rs su pamaldomis Szv. Jurgio 
bažnyezioje <> palaidotas in 

. Kazimierx) kapines. Palt- 
dideliam nubudime paezia

palaidotas

Paėjo isz Rokisz- 
Phnemunes parlipi-

kuris buvo paliktas 
ir Lincpln gaiviu,

54 NORĖJO ATIMTI SAU 
GYVASTES,

Buenos Aires. —- Penkesde- 
szimtfe keturi bolszevikiszki 
agitatorei ir platintojai neuž- 
ganadimu prieszais valdžia, 
kurio likos aresztavolais ir už
darytais kalėjimo, bando atim
ti sau gyvastea per perpjovima 
sau pilvu o 190 iszejo ant Radi
nio st ra i ko. ’Daugelis isz.juju 
bus iszsiunsti in sklypus isz 
kuriu pribuvo, y

VAIKAS 18 METU NUŽUDĖ 
PENKIS ŽMONIS.

Grundziadz, Lenk. —
tuoniolikos metu Julius Bart- ■ 
kovski, nužudo penkis žmonis 
per padegimą tvarto kuriame 
žmonis gulėjo. Sudas ji nubau
dė tiktai ant deszimts metu ka
lėjimo. Vaikas pirma savo au
ka apvogė ant 30 zlotu.

Asz-

BAUliB
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ir žalias tabakasf

cigaretuose
• *

I
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"lei imogm paradytų gerfinf knygų, paiakytif geretnį pamokslų,

ar

I

Jo nėra Luckies 
. . . lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

ES perkame puikiausių, patį 
puikiausių tabakų visame pasau-

Cnpr . 1!Ht. 
The Amrrhan

T<>h4l CO < o.

It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

M
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigarctu. Dalykas tame, ’ 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

at liaJarytų fobūletniiti tylint ftelfmi 
gaudyti negu įo kaimynai, o patiltai y t iį namui milko tankmėjt, ihtitk patauhi iki įo Jury pramini laka- 

RAITU WALDO fMERSON 
Ar iii parcilkimas neganėtinai paaitkina kodėl pasaulis uigiria ir priima Lucky Strike?

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamų Lucky Strike valy
mo procesų, kuris žinomas kaip -
It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno

miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigarctai. •

ERICAS RAUDONASIS
“Gnmfri saro Zuliimoj" — knip 
alraiiduola llnrland Frnitr'ii) , . . 
įkvėpina to plėšriojo rikingtį 
vado, kurio vandalitmat darė 
jam “.Siaurės teroro'* rardq f975- 
1000 Kritini giniut).

I . f

neturi vietos

NORINTS PASILIKO TUR
TINGA BET ISZTEKES 

UŽ VARGSZO.
Vokietijų. — 

Vortman

• a 1 r f

Schleisburg, 
Rozalije Vortman, varginga 
tarnaite kuri tarnavo pas vie
tini rasztininka 
nuo advokatu
Mo., buk josios dęde inirdaipab 
paliko jai 50 tukstqpeziu^ do
leriu.

Rozalije turi 32 metus, ir sp
rints pasiliko gapa turtinga 
mergina bet isz to sau nieko 
nedaro ir isztekes už savo mj’- 
lemo, kuris yra prastu darbi
ninku fabrike ir mylėjosi ka
da mergina buvo varginga.

ko
Anele, sunu Kazimiera, dukte- 
re Rozalije.
kio apskr.,
jos, Naujasodės sodžiaus. Ame- 
riko iszgyveno 28 metus. Lie
tuvoje paliko dvi seseles.

— Labai nustebo J. Baehes- 
kis, kada atėjo prie savo auto
mobilio,
prie Thomas 
ir atidaręs duris pamate kūdi
ki gulinti1 ant sėdynės, (hkudi- 
kis taip ramiai gėlojo, lyg sa
vame automobily.

Prie kūdikio dar buvo palik
tas rasztelis su nurodymu — 
Patrick Madden.

P-nas J. Bacheskis yra jau 
keletą metu kaip vedos su p. 
Vinco Kiniauskio duktere. Pas 
juos dar garnys nebuvo atsi- 

tad Bacheskiai nori 
priimti kūdiki už* augintini, 
jeigu teismas leis.

Dabar policija jeszko tikru 
kūdikio tėvu. Vaikutis yra tri
jų sanvaieziu senumo.

— Plesziku gonge insiverže 
in Koch & Company real estate 
ofisą, 2603 So Halsted street 
kuriame

Kline, Jankes,

r v- 
uzgvgi-

Paskutines Žinutes
Havana, Kuba. — Per 

eksplozije bombos, likos suar
dyta dailės mdkslaine. Bom
ba padėjo Riszardas Padienio, 
sūnūs Kubaniszko kongresme
no.

5 Shamokin, Pa. — 
vedimo laisnus iszeme ana die 
na Stasys Tticzko, 84 metu, su 
(ma Laczura, 53 metu. Stasio 
žmona mirė 6ta Augusto o 
Onos vyras mirė 19ta Apri- 
liaus.

6ta
mirė 19ta

North Chicago. — Ketu
ri banditai apvogė Lake Coun
ty 'banka ant $3,000 ir pabėgo 
pagaudami mot ere ir vyra.

Buffalo, N. Y. — Apie 300 
darbiuin'ku likos 
prie darbo in dirbtuv * cropla
nd Consolidated Aircraft, kur 
dirbs 23 eroplanus del valdžios 
kurie kaszt’ios du 
doleriu.

paszaukti

milijonus

' (

r

, I

aplaike žine 
įtjz St. Louis,

r

SURADO ĄUKSA 
SENAM MURE.

^q4z|U8, Lenk. — Kada dar-
• sena mu-

irvveno

1

/

randasi depozitams* 
voltą ir baksai. Jie (.įarbavosi 
14 vidandu. .Jie iszmeszkeriojo 
terp 350 ir 600 baksu. Nužiuri- 

jie pasipelnė terpma, kad
$100,000 ir $250,000. Mat, ban
kams užsidarius, daugelis apte- 
linkes gyventoju ežia laike sa
vo pinigus, gražnas ir vertin
gas popieras. —N.

CHICAGOS MAJORAS
SAKO KAD TURĖSIM z 

GERA ALŲ 1933 METE.
London. — Chicagos maju- 

iraS' Ccripak, kuris lankosi po 
Europa; reikalo svietines isz- 
kelmes, kuri atsidarys Chicago 
ateinanti meta, ant susirinki
mo Angliszku biznierių, kalbė
jo, buk ateinanti meta, kada 
atsidarvs svietine iszkelme tai 

* » •

Chikagas turės gera alų ant 
priėmimo milijonus sveteliu 
nes kongresas permainys pro- 
hibicijos tiesas ir duos žmonrm 
geresni alų.

bįnįnklFi iszardinejo 
ra, Įduriamo kitados 
turtingas bajoras, vienas isz 
darbininku iszemes dideli ak
meni isz muro rado skyle kn- 
rioje radosi peną geležine sze- 
pa. Sudaužės spyna 
liolika szimtu auksiniu 
kiszlku pinigu. .Valdžia paėmė 
pinigus
kui tik maža* atlyginimu už ra-

I
dini.

i, l;rado ke-
Len-

duodama darbi iiin-

.♦

T"

} v įf" •*w 
NORĖJO NUŽUDYT

KARALIŲ ALFONSĄ.
Viednius, Austrije

I kalbia nužudyti buvusi Iszpa- 
niszka karalių Alfonsą, likos 

per 
slapta palicije, Įįuri. arosztavo- 
jo koki tai Iszpana Antonjo

I
Stlo-

1 atidengtas ;Budapeszte,

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klases patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

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

411 E. Pine St. Mahanoy City 
Phone 501

T

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejlmo pinigu llogoniams. 

Preke . ... 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

♦f
Preke . ■ . .

W. D. BOCZKAUSKO-CO 
Mahanoy City, Pa.

*

> ■■ a r gr

I ISZPANIJE PANAIKINO 
BAUSME MIRTIES.

Madridas, Iszpanije. — Tsz- 
paniszkas kongresas ana diena 
panaikino bausme mirties 
viso gyvenimo kalėjime, 
mainydami ant 20 metu, 
baudimai i.« v j 
girtuoklysta ir kitus prasižen
gimus teijigi likos sumažintos.

:r 
per- 
Nu- 

už svetimoterysta

Dr. W. P. Valinczius
Lietuviškas Dentistas

Sziomis dienomis atydare savo 
ofisą Mahanojuje po adresu 
1000 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
Telefonas No. 85

C. F. RĖKLAITIS

ĮI

W.Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

randasi
szeszi milijonai nu- 

valninku kuriuos savininkai 
laiko nelaisvoje ir daro su jais 
kas jiems patinka.

Szi adieu 
svieto d a

ft ant

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co
— - — _ - _ — — I

s z i o j 
Bile Ko-

Skaitykite “Saule”
Mahanojau* Isztikimiauaia Graboriua 

:i Gabiausias Balsamuotojaa 
i Geriausia Ainbulanco 

patarnavimas 
npelinkeje.

loam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ,tr kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAlt #
MAHANOY CITYj516 W. Sprues St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J 
'ir.1 dK'li 4' mj .. ............. ■ .. ...... .  "■

it

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |623,358.62

UŽSITRUCINO 8 ŽMONIS 
NUO NAMINES.

I

Buezacz, Lenk. —► Netoli 
ezionais atsibuvo Veselka su- a
naus gerai žinomo ezionais 
gaspadoriaūs.
pavieszinti naminia nuo kurios 
in trumpa laika daugelis apsir
go o asztuoni mirė sėdėdami 
prie stalo. Asztuoniolika kitu 
pavojingai apsirgo ir turėjo 
but- nuvežti in ligonbutes. Jau- 
navedis sake kad naminia bu
vo nupirkęs nuo kokio tai Žydo 
isz artimo miestelio. .

gerai žinomo
Svetelei buvo

I

r.

Benne, kuris badai turėjo taji 
darbu atlikti, j^įtug .ypatų li
kos aresztavotu kurie prigulė
jo prie tojo suokalbio.

RŪPINOSI KAD VYRAS 
4 • ■

PASENS — NUŽUDĖ JI.
* ' ’’ 1 V u , . I1 4

Strakoniec, tCze»koslovakije.
— Vesta Jichlayd^ 47 metu, Ii-

, F, » . .1- 'f , T. .
r »' įpA’ f* 1 „

kos aroBztnvota ii; uždaryta
kalėjimo už nužtVHįimii savo

/ r

40 metu vyra už tai kad jisai
nepasentu. 'Po žudinstai susl- 
nesze su kokiu tai bernu ir bu- 
vo pasirengiu važiuoti in Ame
rika, bet likos susekti ant ru- 
bežiaus ir aresztavoti.

\ K

«50 BROADWAY 
' NEW YORK

V

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

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

■ .1ipf r «

t

Mokame 3-czia procanta ant 
sudėtu pinigu. Proconta pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 L .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikaUusau musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

t
i 
t
t
t

i 
tDr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

i

19 W. Centre St.» Mahanoy City

T1

Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis
Su v. 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

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sstoro

* ■!„
f A JM

MtaM

4

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-PrM.irKaa.i

MAHANOY CITY, PA.
• t *
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