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Isz Amerikos
KUNIGAS PAVOGĖ MERGI

NA PO TAM PABĖGO.
Streator, Ill. — Pavieto szo- 

4i rt i moję 
czionais surado automobiliu 
kuri kunigas William Courv 

, ney parandatojo isz gara- 
džiaus Ottawa, po tam pavogė 
daraktorka pana Colleta Ha
ley, 21 metu, kuria priversti
nai iszveže isz namu.

Pana Haley po deszimts die
nu sugryžo namo ir iszeme va- 
ranta ant kun. Haley, užmeti- 
nedama jam pavogimu. — Ku
nigo palicija da nesurado bet 
jojo nepaliovė jeszkoti.

rifas E. J. Welter, 
surado

paraudamojo isz

NEOILIUKNINGAS NAMAS.
- Ant 
namas

Jersey City, N. J. 
42-tros ulvczios 
kuri aplinkiniai 
praminė

stovi 
gyventojai

<įpi*akeiktu namu.” 
Tame name neseniai kokis tai
nežinomas žmogus pasikorė, 
po tam motore užtroszko nuo 
gazo o ana diena surado koki 
tai Graiką su peiliu krutinėjo. 
Kaimvnai sako kad nuo kokio 
tai laiko girdi kokius tai bala- 
dojimus nakties laike. Pra- 

palieijai kuri
nakties laike.

neszta apie tai
tyrinėja apie tai.

VAGYS PAVOGĖ AUTOMO
BILIU UŽ $100,000,000 

PRAEITA META.
Kansas City. »— Amerike 

praeita mietą pavogė Žmoniems 
automobiliu vertes už szimta 
milijonu doleriu, kaip apie tai 
pranesza raporterei isz 35 di
desniu miestu. Chicago praeita 
meta pavogta apie 35,000 auto- 
mobil?u isz* kuriu surasta 30 
tukstancziai. New Yorke pa-

Angelęs

Pittsburghe 6,000, Harrisburg© 
2,879, Philadelphia 3,655.

Tai tik didesniuose miestuo
se, o kur kituosią miestuose pa
vogta automobiliu tai to rapor
terei nepranesza. Vagys dau
giausia Viige mažesnius karu- 
kus kaip Fordus ir Szevrole- 
įtus.

vogta
9,888,

12,153 
New

> 1X)S 

Orleans

NUPLAKĖ SAVO AUGYTI- 
NE ANT SMERT. .

W. Va. -Williamstown 
Bertha Niyes, < 
uždarytavkalėjime už suplaki
mu savo augytines taip baisiai 
kad toji mire in puse valandos 
po atvežimui in ligonbute. Ka
da daktarai apžiurėjo žaid’ulius 
augytines Fmestinos Brande!, 
deszimts metu, rado iszlaužt.i 
ranka, nosi ir szonkauli, kūnas 
l uvo visas pamelynaves o szlc- 
bukes buvo pilnos utelių.

Motore iszsikalbinejo buk 
turėjo mergaite nubausti nes 
vogė smulkius pinigus, bet tas 
buvo netiesA nes kaimvnai ne- 
mate kad mergaite kada turė
tu koki centeli, tiktai nuolatos 
plakdavo jaja tankiai be jokios 
priežasties kad kartais nega
lėjo ne paeiti nuo skausmo.
, Sieratele buvo dukrele mini
mos giminaites kuri mirdama 
meldo josios kad augintu kajp 
pavo ir butu jai gera.

f

20 METU KALĖJIMO UŽ 
SUMUSZIMA MOTERES 

IR APIPLESZIMA.
Doyleston, Pa. — John 

Sullivan, 56 met’u, bernas, ku
ris baisiai sumusze Mrs. A. 
Carver, 39 metu paezia farmn- 
rio, užlipino jai burna su pur
vynu kad negalėtu szaukti pa- 
gialbos po tnm pririszo prie 
kėdės ir apipleszo ant 200 do
leriu, prisipažino 
likos nubaustas 
kalėjimo. Sullivan turi paezia 
ir septynis vaikus ir 
Eureka.

Užklupo jisai ant moteres 
kada josios vyras buvo iszva- 
žiaves in miestą su pirkiniais, 
po tam iszvažiavo in Filadel
fija kur ji vagis apvogė nuo 
visu pinigu kuriuos jisai buvo 
pavogęs.

Palicija su pagialba aplinki
niu fiirhnoriu surado ji po ke
liu dienu ir'uždare kalėjimo.

ft

"“l“

J.

prie kaltes 
ant 20 metu

1

gyvena

Toledo, Ohio.
bedarbiu susirinko

BEDARBIAI APIPLESZE 
KROMUS.

— Apie 300 
prie mies-

tiszkos rotužes nes mieste ka- 
misija prižadėjo jiems duoti 
darbus, bet kada dažinojo kad 
darbo neaplaikys, užklupo ant 
didelio valgomo tavoru sztoro 
A.&P. iszneszdami tavoro ant 
keliolikos szimtu doleriu. Pa- 
iięija pribuvo iszvaikyti maisz- 
tininkus, tai’ 
visas szalis.

visi iszbegiojo In

65 MOTERES PAPILDE 
SAVŽUDINSTAS.

Havana, Kuba. —Szeszesdc- 
szimts-penkios moteros atome 
sau gyvastis per apsilaistyma 
saves su karasinu po tam užsi
degė. Badai priežastis tuju sav- 
žudinseziu buvo isz meiles.
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NEISZGYDE SU POTEREIS 
— TURI SUGRĄŽINT. 

5,000 DOLERIU.
Clinton, Town. — Evangelis

tas Chandler Egan, kuris at- 
vertinojo žmonis daugeliuose 
miestuose ant galo atnibalado- 
jo in czionais, prikalbino Mr. 
Geraldiene Hanse, 63
kad jam nžraszytu penkis t ūks- 1W' /

o jisai iszgy- 
ant kurios 

su pa-

PIRMUTINE PATI 
VISADOS STOVI AKYSE 

IR SZIRDYJE.
Camden, X. J. — Szuszes-de- 

metu .Jamesszimts septynių
WalsOn, k'uris vėla apsipaezia- 
v o R u savo 
su kuria buvo persiskyres p

“KELEIVIO” ISZDUOTO- 
JAS AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJE.
So. Boston, Mass. — (“Vie- 

koresp. pranesz.) — 
Keleivio”

£
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Prenumerata Kasztųpja: Suvienytose Valstijose |3.00 metami 
Kitose Vieszpatystese 14.60 metams

LalizktiR Ir Pinigus visada siuskite ant szlo adrfboi J
:: W. D. BOCZKAUSKAS - co., 1
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Isz Visu Szaliu
ft ft

met u,

tanczius doleriu
ligos 

per kelis metus 
maldų.

dys jaja isz 
sirgo 
gialba 
ant to ir
bet in kėlės sanvaites po tam

Bobele sutiko 
užrasze jam pinigus

mirė.
Likusieji gimines dabar už

vedė skunda prieszais Kvange- 
sngražintn pinigus,lista kad 

kuriuos iszviliojo isz senos inc- 
tcres apgavingu budu.

GERIAU NAUDOJO 
KOCZELA UŽ PONIA 

BALTRUVIENE.
Michigan.

t

Detroit, Michigan. — Ona 
Schwartz likos uždaryta kalė
jimo už suteszkinima 
szio savo vyrui Adolfui. Tuja 
diena Ona su savo drauge 
Louisa Davis parojo isz krato
mųjų paveikslu, vyras užfnn- 
dino ūbiems po kelis stiklelius 
munszaines, po tam abidvi nu
ėjo gult. Mikolas nuėjo paskui 
moterėlės spirdamasis kad jo 
paeziule iszgertu da kelis stik
lelius ant gero atsilsio, bet pu- 
cziule nebuvo kvaila ir supra
to dpi ko vyras įprejo jaja nu
girdyt, kad prikibti prie josios 
drauges, nuėjo in kuknia, atsi- 
nesze koezela su kuriuom taip 
smarkiai pavieszjno savb Mi- 
koleli kad tasai sziadien guli 
pavojingam padėjimo ligonbu- 
teje.

pakali-

Davis’iene liudijo prieszais 
savo drauge,

Valdžia negali suprasti del ko smarkiai panaudojo 
moteres taip dideliam skaitly- ant Miko pakauszio kad net

Ije atėmė sau gyvastes.

VYRAS NORĖJO FORDUKA 
i O MOTERE SIUVAMA 

MASZINA.
Reading, Pa. — Paul Brau

del, ana diena turėjo su savo 
paeziule 
uusprenst i 
Forduka 
szina ir 
pesztynes ir sukruvinimo pa- 
eziules noseles, kuri taipgi ne-

Z- 
ežios vyro už ka likos pasmauk
tas pas skvajeri ant iszsiteisi- 
nimo. Dabar PovyPukas uote- v

ko paėzi'ules kuri 
v o pas savo motina, 
nuvažiavo in kalėjimą.

1

žandine 
ar 

ar

buk ji j i taip 
koezela

koczelas sutruko.

•>*) 

jo
me-t us
savo

1

motoro
Oi* 

laike svodbos kalbė
ti ranga ms:

pirmutine

prieleliai, pirmutine
geriausia 
minusia,

Mano 
pati yra 

meiliausia ir isztiki-

4 4

kad tu turėtum ir de
szimts paežiu , tai 
tau visados stovi akyse ir sziv- 
dyje.”

Anl tosios nepaprastos svod
bos radosi vaikai ir arnikai ir 
(! a ugo I i s pa ži nst a m u. 
džiaugėsi kad 
pora.

vela

pirmutine

Senukai 
suėjo in

pasirasze praeita

INDIJANOS ANGLEKASIAI 
PRADĖJO DIRBTI ANT 

NAUJO KONTRAKTO.
Terre Haute, Ind. — Visos 

kasyklos vakarinėje dalyje In
di janos pradėjo dirbti nes an- 
glekasiai sutiko ant naujo kon
trakto kuri
Suimta. Tukstancziai angleka- 
siu sugryžo prie darbo kurie 
nedirbo nuo.praeito Kovo me
nesio.

Pagal nauja kontraktu tai 
anglekasiai aplaikys ant die
nos $4.57V* arba 25% mažiau 
kaip aplaikydavo, $6.10 priesz 
sustojimą. Kontraktas padary
tas ant tri’ju metu.

Ta paezia diena kada kon
traktas likos pasiraszytas, li
kos dinamituotas namas unisto 
anglekasio Welzie Woods. Nuo 
tos eksplozijos n n kentėjo ir 
Babtistu bažnyczia ir kiti ♦ *' 
t imi namai.'

Pinckneyville, Ill. — Visos 
kasyklos pradėjo 
n a i t i n c j e a p 1 i n k i n e jė

$4.57% arba 25%

ar-

«

czic-dirbti
su pra-

revoliucija 
jisai sau pirks 

jiji siuvama ma
tas buvo priežastim

4
52 metu, likos toko keliu dantuku nuo kumsz

minta

nuvažia-
o vyras*

BOBELE ATKALBINO 
MOTEREI JAUNA VYRA.

Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Charlotte Gerhard, patogi 28 
metu moterėlė, apskundė Mrs. 
Hope Jenkins, 68 metu, ant 50 
tukstaneziu doleriu, užmetine- 
dama naszlci kad ji j i paveržė 
nuo josios vyra, kuris turi. 32 
metus. In keturis menesius ,po 
apsivedimui, vyras jaja pamo
te ir nuėjo prie turtingos bo
butes, kuri jam padovanojo 
daug pinigu ir puiku automo
biliu ir. abudu iszvažiavo in 
Europa ant geru laikiu

Philndelphia.

2,000 LIETUVIU NETEKO 
DARBO.

Buenos Aires, Argentina. — 
Sziomis dienomis Buenos Ai
res isz kai kuriu dirbtuvių at
leisti visi Lietuviai darbiniu- 

I 

kai. Del to gatvėje atsidūrė 
net apie 2,000 Liėt'uviu. Ju da
lis, neturėdami pinigu, apsigy
veno bedarbiu kolonijoje ma
riu pristovos žolėse ir 
iszmatoinis.

Vietos Lietuviu .spauda j u 
likimu susirūpino ries juju pa
dėjimas yra apverktinas.

ISZVARE PAOZIA LAUKAN 
DEL MYLIMOS.i

ęaroll Hun-
namann likos uždarytas drau
ge su savo mylima Jane Tyson, 
kuria atvede ana vakara in sa
vo namus o savo paezia iszstu- 
me laukan, paliepdamas jai ei
ti po velniu. Motore nuėjo in 
palicija pasiskunst prieszais 
toki fiasielgima, vyro be jokios 
priežasties ir palicija atvažia
vo su patrule ir pasiėmė vyi^a 
su meiluže in kalėjimą. Meilim 
ga porele taji vakara buvo ge
rai prisemti su munszaino, ap- 
vaikszožiodami savo gilinki 
kad atsikrato nuo savo paeziu- 
les — bot no ant ilgai.

hi K

nvbes ’ ’ «
Kugsejo 5 d.
jas Jurgis Gegužis buvo nuva
žiavęs in Worcester!. Ton sve- 
czraodamasis pusėtinai paėmė 

drąsos.”

BANDITAI NUŽUDĖ 100 
PASAŽIERIU, 600 APIPLE

SZE IR DAUG PAIMTA 
IN NELAISVE.

Ilarbin, Mnndžiurije. 
finu kaip

ruimo vožė O. Palubcckione ir likos užmuszta, apie 600 liko^ 
paimta in 

ban-

“ant

leido-1

* Važiuodamas

Parvažiavus in 
I a r p 
lies 
mas 
ao

važi uodą-

Alijoszaiti su žmona.
pusiau-kely, 

Bostono ir Worcestcrio 
Framingham,

50 myliu greitumu — smo- 
in Irafiko signalu stulpą. 

Smarkiai sudaužė savo auto
mobiliu ir s,linkiai sužeidė Ali- 
joszaiczius, kuriems Framing
ham ligoninėj suteikta pirmoji 

j r Alijoszaiczib gal- 
i 10 stieziu.

pagialba
von sudėta 10 stieziu. Ponas 
Gegužis pernakvojo pjolicijos 
kam ark o j, nes jis iszliko nesu
žeistas.

Ali'joszaicziai gyvena So. 
Bostone ir dar nesikelia isz lo
vos.

gyvena

ISZGAMA VAIKAS NUŽU
DĖ SAVO MOTINA.

Montgomery, Ala. — Dvyli
kos metu'Clarke Stovell, ana 
diena nuszovc savo motina ant 
sinert su karabinu už tai kad 
motina uždraudė jam bružyt 
zapalkas. Kada atėjo korone
ris suraszyt protokolą, jaunas 
iszgama, pa/griebe peili norėda
mas nudurti virszininka. Nu- 
szoves motina paszauke: u da
bar tai galėsiu deginti zapal- 
kas kiek norėsiu.

TRYS LEKIOTOJAI 
ISZLEKE IN RYMA.

* ■ ai'

Providence, Mass. — Didelis
■ r

eroplanas “The American
ana diena iszleko isz

“The
Nurse

(lojimu dirbti paskutiniu ka- jjew Yoi'ko (tiesiog in Ryma,

O’

Dan- 
szimtas pašažierių

apiplesztais o daug 
nelaisve in kalnus, kada
(litai isz vert e isz begiu pasažie- 
rini truki ant kelio Chang
chun—Harbin artimoje Si t nu.

Banditai suardė geležinkeli 
ir t nikis nusirito nuo sztangu. 
Tuojaus užklupo ant pasažie
riu ir pradėjo apiplcszinet, o 
kurie gervalei nepasidavė, tuo
sius užnrusze, o sužeistus kone 
apipleszo lyg nuogumui. Tur
tingesnius pasiėmė su savim in 
kalnus tikslo iszpirkimo.

Kita banda banditu užklu
po ant kuopos Amerikoniszku 
ir Ajigliszku gyventoju, kurie 
losze golfą, sužeisdami George 
C. Hanson,
konsuli ir kelis Anglikus kurie 
banditams pasiprieszino.
Vaiskas likos iszsiunstas pas

kui banditus, bet tiejei pasislė
pė kainuosiu ir lyg sziai die
nai da ju nesurasta.

44 METAS

LEKIOJAMA SZEIMYNA 
ISZGELBETA PRIE 
GREENLANDIJOS.

Aiigmagassalik, Greenlandi- 
je. — Pulkininkas Georgo R. 
Hutchinson, jo pati ir dvi ma
žos dukreles ir da keturi dran
gai, kurie iszleke isz New Yor- 
ko 23 Augusto ir apie j'uos vi
sos žinios buvo dingia su bai
me kad visi pražuvo, likos su
rasti 
landijos ant salos Tkersuak 
Fjord, kuriu eroplanas nukrito 
ir susidaužo, bet visi iszliko 
sveiki ir bus atvežti in Ame
rika.

pakraszcziuosia Groen- 
ant salos

Amerikon iszka

BANDITAI APIPLESZE 
KITA TRUKI

Harbin. Mandživriję. — Ki- 
niszki banditai apipleszo kita 
truki konia toje paezioje vie
tojo kur apįplesze pirmutini. 
Devyniolika Japoniszku karei
viu IPkos užmuszta, daugelis 
sužeista, o keliolika pasažieriu 
pasiėmė su savim in nelaisve. 
Aplinkinei gyventojai yra la
imi iszbauginti tokeis užpuoli
mais Kiniszku banditu. Mano 
daugelis Amerikiecziu teip-gi 
gavosi in nelaisve.

sykiu Pyramid.

DA SURADO 15 LAVONU PO 
EKSPLOZIJEI LAIVO.

Now York. — Norikai sura
do ,da penkiolika aului, kurie 
žuvo laiko eksplozijbs laivo 
praeita Petnyczia ant Kast Rl-

Dabar viso pražuvo v 60

be perstosimo. Eroplane randa
si daktaras, varytojas eropla- 
no, ir nurse pana Edna New- 
commer, 28 motu isz Williams
port, Pa., kuri iszszoks isz ero- 
plano su paraszutu kada ero
planas rasis Italijoj.

PASLĖPTAS SKLEPE NUO 
MASKOLIŲ 1830 METĖ

— Pric 
mažam 
Kat re

MOTORINE VALTIS 
NUSKENDO SU

36 ŽMONIMIS.
Trisdo-

. * ■■ ■ “ « ’<•« •>!

szimts szeszi žmonis nuskendo 
ir asztuoni Inesurandami per 
nuskendima motorines valties 
artimoje Kure, kariszkos sto
ties. • ‘ .

Tokio Japonija.

4

ver.
darbininku.

Manoma, kad daugiau suras, 
nes dajie visus surado.

NUŽUDE MOTINA KAD AP
SIVEDĖ ANTRU KARTU.
Arnold, Wis. — Nuo kokio 

tai laiko Pierce Newton tan
kiai sapnuodavo kad jojo mi- 
rusis tėvas prispyrinejo ji ant 
nužudinimo motinos, kuri an
tru kartu isztokcjo už vyro. 
Ana naktį’ taip sapnas buvo 
aiszkus kad Pierce atsikėlė, 

pasiėmė ilga

Trembov, Lenkija. 
Rusiszko rubežiaus, 
mieste liję, Potokaloty, 

ana diena nuėjus in
skiepą atsineszti viedra ang
lių, kur dalis seno muro jau bu
vo iszgriauta, semdama anglis 
su špatu, pataiko in puodą, ku
ris suskambėjo. Mergina per
imta dideliu akyvumu, įkas tai 
galėjo būti, atkasė daugiau 
augliu ir užtemjno po anglimis 
skyle ir puodą kuri pramuszc 
su špatu. Mergina suklyko isz 
didelio nusistebėjimo kada pa
mate puode daugybe visokiu 
brangenybių, auksiniu žiedu, 
perlu, ir daug kitokiu senovisz
ku daigiu kokius nesziojo žmo
nis senoviszkuose laikuose.

Paskutines Žinutes

kad Pierce atsikėlė 
1 

nuėjo in kuknia J

Washington paviete, Poili. nuėjo Pric gulinczos mo-

RADO 49 KAULUS ŽMONIŲ 
PAEINANOZIU ISZ 10,000 
METU, VIENAS TURĖJO 

8 PĖDAS.
Pittsburgh. — Joszkotojai 

senoviszku užlieku Surado kal
nuose,
netoli czionais, kapus senovisz
ku- gyventoju, kurie gyveno 
Pennsylvanijoj apie deszimts 
tukstaneziu metu adgal. pavo- 
na i buvo pirma gerai iszkoptina i buvo pirma 
priesz palaidojimu. Vienas isz 
juju turi net asztuonoą pėdas 
dydžio. Moters szkelieto žandy 
radosi szmotas akmens, maty^ 
kad už gyvasties buvo didele 
liežuvninke.

Vieta kur josžkoįojai užtiko 
kaulus tuju senoviszku gyven
toju randasi tarp Fliz^beth ir 
Monongahela City, arti upes.

Tuosius kaulus nusiims in 
Smithsonian valdiszka mūzoj u 
in Washington^. r

tinos ir subado baisiai krutino 
po tam pats sau insmeigo poili 
in szirdi. t

'Taji atsitikima mate jojo 16 
metu sesutė kuri isz baimes su
kliko ir adbego kaimynai dažl- 
noti kas atsitiko. Persitikrino 
ka tasai pasiutėlis padaro, pa- 
t.zaukc palicija kuri nelaba šu
nį nuvožė in kalėjimą.

•■—■•—•■"m ........ .

PAMOKINIMAS.
Tėvas duoda pamokslą savo 

- sunui kalbėdamas:
Vaikeli tu no privalai’ tolp 

gerti.
— Tai teveli parodyk man 

kaip turiu gerti.

U Ganesville, Wis.' — Mrs. 
Jennie Galloway, 70 metu, li
kos užklupta per buliu, kuris 
nelaiminga motore subado ant 
smert. J 1

II" Springfield, Ill. — Vai- 
d iszka paszelpine kamisije 
mels legislatures kad paskirtu 
$36,000,000 ant suszelpimo be
darbiu.

H Biloxi, Mass. — Isz prie
žasties gaudytoju oisteriu 
straiko 600 szeimynu kenezut 

Seni žmonis apsa*kineja, buk neiszpasakyta varga ir bada.
H Galena, Ill. — Palioije 

užgriebė 150 galonu alkoho
limis isz sudaužyto troko ir nu
gabeno in vietini kalėjimą. 
Ant rytojaus alkoholius dingo 
isz kalėjimo. . . •

H Now York.— Geri laikai 
ateina, nes deimantai yra par
duodami daugiau ne kaip pra
eita mota ir tai brangiau. Tas 
yra ženklu goru laiku.

tosios brangenybes buvo paau
kuotos per žmonis ant sukėli
mo povstances prieszais Mas
kolius, 1830 mete. Taji skarba 
turėjo po savo valdžia mergi
nos diedukas, kuris buvo vadu 
povstancu ir staigai mirė nuo 
koleros 30 metu atgal, 
aiszkindamas,
lepias tasai skarbas.

Visos brangenybes likos pa
imtos per Lenkiszka valdžia Ir 
patalpinti valdiszkam muzejui 
Kroki?ve... Mergina aplaike 
penkis tukstanezius zlotu 
suradimą skarbo.

neisz-
kur buvo pas-

U Z

ŽUDINTOJAS PREZIDEN
TO DOUMER NETEKO 

GALVOS.
Paryžius. — Daktaras Povy- 

las Gorgulovas, Rusiszkas dak
taras, kurid nužudė (Erimcn- 
ziszka prezidentą Doumer, li
kos nubaustas ant nukirtimo 
galvos (por gilotina Utarninko 
ryta.
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žudytoju

•i

f

NE TEISYBE.
II III ......... ........... ! I I

— Kalbėk tu sau kaip riori, * » • 
bet visi tieje juokai apie uosj- 
yes yra neteisingi. Asb esmių
* • I

apsipaeziaves jau deszimta me
tu o mano uoszvo nekalboje 
man ne pikto žodelio noi neiež- 
bare mane nei karta.

— Tai negirdėtas daigas.
Turi būti tikras aniolas!

— Taip ir yra aniolu. Nu
mirė kada mano pati buvo ku? 
dikiu. 1

i 'j**



SAULE
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SVARBUS PRANESZIMAS I

«■ Neuivalrankite Guodotiai Sitai* Į 
tytojai, aUilygiat tu yranunaarata 
UŽ laikra.iti “SAULE,” kurie apie 
tai aimirszo ir prarae idant nesulai
kyti“ laikra.iciio. PASKUBINKITE!

ty tojai, at»Uygiat

BE LA1KRASZTIPINIGU 
NESIUNCZIAME I

"SAULESPilnai Užaimokeja Gaut "SAULES” 
Kalendori (Knyga) ant 1933 m., 

DYKAI 1

LAIKRASZTI ANT BARČO 
VISAI NESIUNCZIAME !

ANT

REDY^TE.

Kas Girdėt
Žmones sako kad laipsnis vi

sokiu iszradimu jau daejo be
veik lyg galo, iszradojai ne
miega ir dirba diena ir naktį 
kad iszrasti vis ka naujo. Ne
užilgio galėsimo girdot ir kal
bėt kuotoliause; galėsime per
sikelt isz vietos in vieta — kaip 
paukszcziai — oriniais laivais 
ir maszinoms, greitumu žaibo, 
isz vienos dalies svieto in kita, 
o gyvenimas bus idoaliszkas ir 
kultūringas. Kas mums dau
giau pasilieka? Gal tik susine- 
szimas su kitais svietais. Bet 
Fvarbiausia, neturėsimo ramy
bes o tas bus sunkiausia ingy
ti.

Į drauge net penkiolika metu, 
iszaugino vaikus q bet nekal
bėjo in ji daugiau kaip tik ta, 
kas jai buvo reikalingiausia o 
tarp saves siisineszdavo su pa- 
gialba vaiku ir alavelio.

---------n—
Jau ateina bobų 

v v ra! t
Taip, moterėles neszioja kel

nes o vyrai dabar pradėjo ne- 
szioti taip vadinamus “step- 
ins.” 
yra, lai paklauskite spvo mo
terių o josios jums parodys k^s 
tai vra. v

Tieji “step-ins” yra pasiūti 
isz szilko — lidp, kaip mote
rių, ne tai kelnaites, ne marsz- 
kiniai, yot... tik truputis szil
ko su pradurku ir viskas.

O gal neužilgio vyrai dėvės 
trumpus andarokelius kaip 
Skoczmanai su nuogoms kisz- 
koms.

iszaugino vaikus 0 ‘bet ne kal-

gadyne del

C 4 
nežinote kas tai

I

I"

1

t

«■

! ■

4 ■

,i «

fe

Wl
H /

r. m

tnip vadinamus 
Jaigu

step-ins

APGLOBA MIRUSIOS 
PACZIOS

f ’ Ml * *
—V 1 1 ‘

NEDA VE ANTRAI PAOZIAI 
PRASZALINTI VYRA NUO 
SVIETO, NORINTS BANDĖ 

KELIS KARTUS JIJI 
NUŽUDYT.
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PITERIS!
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Vai mirė, Piteris mirė, 
Buvo lai sportas t’ainas, 
Bet už daug gerdavo, 
Užmusze ji munszainas;

Lai iirdangu skubina •s

A

auka
Lehigh Valley R.R.

Tegul kas užklausia szian- 
dieninio Amerikoniszko vaiko 
kur jojo motina ar tėvas gi
mė? Kiek turi metu? Kiek bro
liu ir seserų? Kiek metu kaip 
tevgi gyvena Amcrike? tai 
isztikruju neatsakys tiktai pa
sakys: “ai dont no.” Kada te- 
vas ar motina numirszta ir re
daktorius pareikalauja tosios 
žinios, tai sunku aplaikyti nes 
vaikai nežino ir tėvai apie tai 
nesirūpino idant vaikams pa
sakyti arba inraszyti in kokia 
knyga idant, vaikai paaugia 

Alėtu žinoti isz kur juju tėvai

----------------------::--------------

Palaimintas tasai 
kuriame randasi Bojus visokio 
sztamo ubagu: tikejimiszku 
tautiszku, politikiszku ir Die
vas žino kiek da kitokiu. Nėr 
praeina dienos kad ant žmo
gaus neužkluptu koki ubagai, 
kolektoriai, linkėjai 
kitoki. Vos žmogus iszima ran
ka isz kiszoniaus, tai vela ka$ 
barszkina in duris arba sulai
ko ant 
aukos.

Jau nubodo žmoniems tieji 
nuolatiniai ubagavimai, ypa
tingai laikuose kada pinigu di
dele stoka yra ant pragyveni
mo.

A merikas

Kukovar, J ugoslavije 
da jojo pirmutinę pati mirė du 
motai atgal, Traian Magureli, 
turtingas ūkininkas isz Toro* 
govo, paėmė sau ajitra paezia, 
daug jaunesne, kokia tai Ani
na Vaskosh, kuri turėjo sunu 
17 metu senumo. Viskas ėjo 
szcip teip isz pradžių, bot po 
kokiam tai laikui viskas persi
maino ant tikros pdklos. Moto
ro davė aiszkei suprasti senam 
vyrui kad jam laikas krausty
tis isz szio .svieto irjiud josios 

užimtu g
ar gal kokis kitas 

mirusios mot ores 
nuo v i so

I 
aspadorysta.

I

o

atiku ir

ulyežios praszydamas

r
I

I
ii

ai dont no.

(F

paėjo. 1
Tėvai apie tai neprivalo už- 

mirszti ir vaikams apie tai pa
sakyt nes tas ateityje bus lar 
bai reikalinga. 

-----— | ;--------
Raymond Flitcber, prohibi- 

cijos agentas isz Richmond, 
;Va., ana diena likos nubaustas 
ant dvieju metu kalėjimo nes 
likos isztyrineta kad jisai kon
fiskuodamas gerymu» nuo ki
tu, pats juos iszgerdavo.

Detektyvai iszsznipinojo buk 
Flitcber konfiskavo daug ge
ros guzutes, bet tik puse nu
siuntė in valdžios magazinus o 
.kita puse paklepe skiepe savo 
name. Nepagialbejo joki iszsi- 
kalbinejimai, ponas virszinin- 
kas turėjo eiti in kalėjimu at- 

Tas mums 
nesziojo vilkas, nn-

9 9

sėdėti viena meta, 
primena: “ 
nesze ir vilką.

ba: £ l

bet mažai žmo*

Valseziai po visa Amerika 
stengėsi permainyt tiesas kas 
kiszasi 
meczi u

apsivedimu 
vaiku ir ipergaiczir..

Daugelioso valstijose yra pa
pratimas iszleisti mergaites už 
vyru kurios turi vos 12 ai‘ 15 
metu.• į

Tokis apsivedimas negali 
būti laimingas. Daugelis tokiu 
moterių—vaiku, ;
dien nnszlelems nes vyrui nu- 

gyvenimas su 
neturi jokio

apie gyvenimą vedusios mote* 
ves, apleidžia ja i sės o ypacz 
kada Dievulis apteikia juos su 
keliais vaikueziais. Tokia ap
leista moterėlė neturėdama isz 
ko maitytis pasileidžia ant pa

kelio prapui-

apsivedimas

9

nepilna-

pasiliko szia-

bodo 
kuri

kūdikiu 
supratimo

leistu vystės v* 
ties. (

Tokios tiesos ne tik uždraus 
apąivedima tokiu mergaįcziu 
bet taipgi dasilyti ir vaikui 
kurie da turi “smetona po no- 

pakol pamislys apie te
ima. f t

šia”

(I oriausi u davadu yra kad 
prohibicija neužilgio gaus ga
lu yra pataisymas visokiu bra>- 
voru po visas dalis Amerikos 
kaipo ir susitverimas aliniu 
kompanijų.

Bravorninkai, turėdami sa
vo gerus prietelius WashingtOr 
ne, jau žino isz kalno, kaip vKe- 
jas puczia ir pasirengineja isz 
laiko ant ateinanezios rugepju
tos.

OJ, TOS MOTERĖLES!

Kunigas kalbu ant kapiniu 
priesz atidaryta grabu nebasz-

---------- ;>■ —■ ■
Lietuviszkas priežodis kal- 

kalba yra sidabru o tylė
jimas stiksu,”
niu randasi ant svieto kuri3 
per tylėjimą dasidirbtu tojo 
aukso, bet retai atsitaiko, kad 
tylinti žmones pastojo garsin
gais. Sztai kaip raszo tūlas 
Angliszkas laikrasztis kad tū
las motormonas ir kundukto- 
ritis, ant to paties strytkario,
neprakalbėjo ne žodelio vienas ninko: 
in kita pei- dvylika metu. Del 
ko jiedu tarp saves nekalbėjo ? 
Tas pasiliko juju slaptybe.

Daugeli kartu atsitinka kad 
vyras su paezia neprakalba ne 
žodelio viens in kita per dau
geli metu, kaip tai neseniai at
sitiko s4u Italiszka moterių ku
ri užvedė teisina prieszais sa- 
yo vyrą su kuriuo m pergyveno

t « K - L M

“...Visi pažinojote velioni 
ir žinote del ko toji mirtis yra \ *taip nelaba. Sztai, velionis pa
liko paskui save jaunute naszr 
le, kuri turi vos 24 metelius.. n

Tadu naszlele, kuri klūpojo 
prie kapo, pakele akis ir pro 
verksmus pasmaukė:

Jegamasteli, asz turiu 
tik dvideszimts du! *

• * 1 w • I

f

*
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Nors akmuo ji slogina.
Mirė, Piteris mirė,
Norėtai da karta atsikeli, 
Idant kas užfundytu, 
Stikleli prie lupu pakelt;

Ba Piteris gert mokėjo, .
. r '* > • I -

Niekad sztopo neatsakinejo.
’ '' ' ' I*

;r : / :'!"n . ■Mirė, Piteris mirė, 
. Draugaį ji raudoja',

Ant prakeiktos prohibicijos
Labai rngoja;

Dailiai- visi sztopa <,lai;o,
Isz katilėliu namine varo, į

M i re, I^teris mirė,
Apt kapo žiedus mato',
(lalėjo d a ilgai gyvent,

i

J

If

I \

Einu West Centre Street Ku, 
Shcnadoryje. Žiūriu, dairausi; 
matau: mano pažystamaš, nu
lenkęs galva ir nusiminęs, ei
na. Pasiveju, traukiu ji už ran
koves, tariu:

Sveikas, Jonai!

NAUJOS PIGIOS PREKES IN
Allentown. Bethlehem

lį " ■ I A? ■ ’. i Lt-
r »

ft

i I'

/

(lalėjo d a ilgai gyvent, 
Vaikszczioti ant szio svieto;

Bet ji munszaine užmusze, 
Aniolai in dangų nunesze.

Piteris mirė

suims 
Bet d vase, 
p rijau t imas, 
apsaugojo Magureli
kiu nelaime kaip parodys se
kanti atsitikimai, kaip apie tai 
raszo laikraszt is “London 
Post.”

Magureli staigai apsirgo ant 
uždegimo plaucziu o jojo moto
re praplatino žino

laikraszt is

M irę
J a u < įaugi a u neat si kels
Visas jau sustingo,
Stiklinio prie lupu nekels;

Ant svieto ilgai gyventu

J

kad jam

po kaima, 
kad josios vyras mirė. Kada 
po kokiam tai laikui, kaimy
nai nemažai nusistebėjo, kada / 
pamate Magureli sveika ir gy
va, Vyras prijautė,
pati nori priskubyti mirti, bet 
visiems pasakė, kad nesibijo 
savo antros paezios, nes dvasu 
pirmutines paezios ji apsaugos 
nuo visokiu nelaimiu.

Po kokiam tai laikui, motore 
vela jam norėjo padaryti galh 
per ūžt ručini ma kavos, bet ka
da puoduką pridėjo prie lupu, 
puodukas iszpuole jam isz ran
kos ir susirnusze, negana buvo 

7

Szetonbobo su pagelba 
perpjovė du didelius 

balkius tvarto ir pritaiko teip, 
kad jeigu vyras i neis, tai bal- 
kei sukris ir vyra užmusz. Bot • 
ir tuom kartu stebuklingu bū
da iszsigelbejo, b;i turėjo koki 
tai nepaprasta prijautimu ir ta 
vakara nėjo i n tvaria. Ant ry- * ' k
tojaus rado balkius ant žemos.

In kėlės dienas įio tam, mo
tore pasiszauke vyra laukan, 
praszydama kad isztrauktu 
viedra isz szulnio, kuris nutru
ko nuo virves. Nemanydamas 
nieko pikto, vyras pasilenke 
iszgaut viedra ir sztai motoro 
stūmė ji visom pajėgom ir vy
ras inpuole in szulini. Praėjus 
keturioms valandoms loji 

ir

ir to.
sūnaus,

©

valandoms 
bjaurybe pradėjo 
szaukt pagelbos kad josios vy
ras inpuole ip szulini. Žmonis 
lavono nerado per ka mo(erc 
inpuole i n didele baime bet už 
valandėlės pamate ji ateinanti 
su keleis žandarais. Motore pa
regėjus vyra, pabalo kaip dro
bule o palicije jaja suriszo ir 
nuvaro in kalėjimu.

Magureli apreiszke susirin- 
kusiems kaimynams, buk jau 
negalėjo ilginus iszkentet ne
dorybių savo paezios ir buvo 
priverstas jeszkot policijos pa
gelbos. Mat vyras nežinant pa
ežiai, kada toji inejo in griiir 
ežia, iszsigelbejo isz szulinio 
kuris buvo negilus ir tuojau^ 
nuėjo in policija. /

z J- - -. - - - ■ ■ - - ■ ---------- 4 -

rėkt

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 26c.
KVITU KNYGELE Draugystėms,

susirinkimu.

26c.
KVITU KNYGELE Drąugyateins, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant
’ i".' Preke . . V OK'*

W. D. BOCZKAUSKOyCO
Mahanoy City,

Preke 25c, J

i

••

\

M

I

I
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Jaigu geresne guzute gertu.
Mirė, Piteris mirė, .<
Magde ga'Us kita vyraUO V J .

' Badai fain burdingieriu *
Kurs ant bu rd o pas ja yra;

Apie Piteri greit užmirsz
Ir vela munszaine virs.

: i ■ * i' ■
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ISZ LIETUVOS
i

Sziomis 
Sziin k e vieži u s 
Vidu'klos

Br.

PAPIROSU UŽMIGDĖ IR 
APIPLESZE. 

dienomis pil. 
gryždamas isz

geležinkelio stoties 
pardavės bekonus, sutiko nc- 
pažinstama pilieti, kuris pra- 
sze pavėžinamas. Szimkevi
czius nepažinstamaji pilieti in- 
sodino ir vežina. Nuvažiavus 
in Viduklėsmiesteli nepažins* 
tarnas kvieczia
užeiti i n alude, jis, 
pavežinima 
jo aludon. Nepažinstamas pa*

kiszc-

l»w ....

Jis nustemba, žiuri in mano 
indelbtomis akimis. Žiuri 
k i, žiuri, antra.

Sveikas, sako lotai.
— Tai kad tave kur, no ne

pažinau. Pasikeitęs, brolau.

rodai.

sy-

Tn ir truputi kitaip isZ-

— Pamenu, anuo syk 
maeziau — visai kitokis buvai. 
Tuomet buvai smagus, links
mas. .. Bet dabar? Kame-gi 
dalykas? Kas nutiko?

— Ot!.. Daug klausyt, ma
žai girdėt...

Dar nesakai ?..
Ka jau ežia... 

tai tavo

kai

* <•»' *ir 1 '

Easton
Nedelioj, 18 Septemberio

$1,50 in ten atgd
Trcinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton

4»

9:15 vakare. Bethieham 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare pagal Stan
dard Time. «

Tikietua Lekifh Valley OG.wo.a

Lelil^h^idlegr 
Railroad M**

... ■Tn ,-->r------

— Ne koks tai gyvenimas, 
bet gyvenom. Juk neisi skan
dintis, nesižudysi. Kožnam kad 
ir skaudžiausioj padėtyj nori
si gyventi ir gana!.. Toks jau 
stebuklingas 
mas.

Viena, diena bet-gi. Niekad 
asz tos dienos neužmirsziu. Bu
vo tamsus

gamtos surcdy-

— Na, tai tavo reikalas. 
Bot sakau — pasikeitęs...

Jonas dūsauja. Sunkiai d:i- 
šauja. Nelaime, matyt, 
kia isztiko.

Dar karta jis 
akimis. Vėl atsidusta.

Asz vol sakau:
— Dūsauji... Padarei ka?
— Prakeikti!.. Bjaurybes!..

— szaukia jis uždususiu balsu.
Ir jis, pagaliau, lyg ir neno

romis, 
koja.

— Zinai, — pati, vaikai 
degtine. .. Ta prakeiktoji deg
tine. . . Juk pameni mano Mag- 
diito?

ji ko-

mano apveda

paniuręs szventa- 
dienio popietis. Sėdžiu asz sa
vo kambarelyj. Sėdžiu ir miš
iniu. Apie daug ka mistinu, 

ramybes ne-

?

Apie
Sunkios mintvs<
duoda.'Svarbiausia man vaide
nasi kaip dalmr asz gyvensiu, 
kuomi mano ir mano mažulėliu 
nelaimingai prasidejas gyveni
mas užsibaigs? Kur jo galas, 
pabaiga ?

Pas k e n d e s mintyse,
— kaž kas barszkina in duris. 
Atidarau — nu-gi mano Mag
de !..

girdžiu
nuliudusiu balsu paša-

I

J J i ~

MOTERES
ATKERSZIMAS

■ *

SUBADĖ SAVO PRIESZI- 
NINKE PEILIU ANT 
SMERT, KURI ATĖMĖ 

MEILE VYRO!
■ “ ' —J__ • *

Augustavas, Lenk. — Kada 
maža mergaite^atnesze isz vyto 
bonka pieno i n kambarį Vale
rijos Jaskevfcz, rado duris pra- 

«

vertas ir prijausdama kad gal 
atsitiko kokia nelaimi, inejo In 
vidurį bet greitai iszbego lau
kan, nes ant grindų paregėjo 
nuoga lavonu merginos, o prie 
lovos gulėjo ilgas, kruvinai 
peilis, o po kafnbari buvo isz- 
metyti moteriszlki parėdai. Pa- 
szauktas daktaras peVžiureJo 
lavoną, surasdamas ant 
net 19 žaiduliu.

J

Tai ko butą?! Nepamin- 
viename kaime 

Kūdikystėje drau
gavome... Kam dar klausti? 
Bet kas-gi su ja nutiko?

— Amžina atilsi, 
po žeme.. ..

Magde?..
Nejaugi ?!.

Tu buvai 
iszejus?.. Taip,

siu! Lietuvoje 
gyvenome, 
g..--------- -

— ji jau

kiek sma-

Jt szal-
ta

— A, tai tu, brangioji! Tu 
swgryzai pas mane! 
tik tau) sau 
brangioji ?! ar ne?!

Sugriebiau ja. Spaudžiu sa
vo glėbyje, bueziuoju.

Kiek džiaugsmo, 
gurno!

Bet mano Magde*!
tartum ledo plytele. Ji žiu

ri m mane perveiktomis aki
mis. Ji nieko nesako. Ji baisi 
iszrodo. Baugu 'darosi. Mano 
tik sziurpis kreczia...
---- Magde, kas tau? Kas su 
tavim pasidarė? Kodėl tu to
kia? Kodėl tu nieko nekalbi? 
Magde, brangiojį, tark žodeli, 
sakyk kas tau yra? i

Ji pradėjo juoktis, kvatotis. 
Ir baisus tas;ii juokas buvo! 
Kaip kokios tikros beprotes. 
Kaip kokios pamiszeles...

Ji ir buvo beprote.
Sziaip-taip sužinojau kur ji 

buvo dingusi. Ja, mat, nuo ma
nos paviliojo musu kada tai 
buvęs innamis. Su juo ji gyve
no ir turėjo “n"'**”* i**: 
virė kiek tik norėjo 
nes,”
Gere kiek tik jiems kada norė
josi. ”■ .« * . • • ■ ’

Bdt, ant galo, abu prasigėrė. 
Ji pnmiszo. Jis kaž kur iszsi- 
dangino.

A, kokia tai nelaime!
Maniau su ja dar gyventi. 

Tariau, ji dar pasitaisys. Bet... 
jau nebuvo galima... Prisiėjo 
ja ligoninėn atiduoti. Ten-gi 
palaikius pora menesiu, mano 
brangioji Magdute Dievui du- 
szia atidavė, amžinai su sziuo 
pasauliu atsiskyrė...

Pa veikom su vaikeliais, pa
laidojom.
pastaeziau gražu kryželi, o ant 
kryželio uždėjau
“Czia ilsisi a.a/ Magde N?’ 
Bet jai bueziau tarėjas tiesos, 
tai kitaip asz ta parasza ba^ 
cziau i n 
Niekad

9

Tavo Mag;
Nejaugi ?!.

Tiesa... Ji mirė...
Bet kaip-gi tai nutiko?.

brolau
Jonas, — sunkius laikus dalia r

de?!..

Szimkfvicziu 
girdi, už 

užfliudys.*” $uo-4 c

stato 4 bonkas alpus, 2 silkes 
bulkute duonos, o isz
niaus dar iszsiomc degtines. 
Paskui Szimkeviczius užsirūkę 
ir užsirūkęs neteko samonesi 
Po valandos, atsigavęs Szim
keviczius nerado pinigu, ku
riuos gavo už bekonus, vekse
liu ir kt. ’dokumentu, kurie, pa
sirodo, nuėjo paskui nepažinsr 
iamaji. v , '

Policija szi invyki smarkiai 
tyria?* s

iszsiomo

4

Žinai, — sako

r

jojo

Taja diena atėjo ant polici
jos motore, Rozalijo Filas, prl-

NORĖDAMAS UŽDIRBTI 
ATSISĖDO KALEJIMAN.

Kruonio v., Biliūnu k., gy
ventojo B. Stankevicziaus su
degė gyv. namas 2000 Jitu.ver-

— 600 lit. vertes, 
1000 lit. vertes Ir 

.dalis kilnojamo turto — 300 
lit. vertes. Sudegė trobesiai bu
vo apdrausti draud. dr. 

■ - poracija 
tu.

i. •

Policija, vesdama kvota mi
st a th, kad trobesius padegė 
pats savininkas Stankcviczius, 
norėdamas gauti draudimo 
premija. įKni kurie daigiai bu
vo rasti paslėpti pas kaimynus. 
Stankoviczius ir jo žmona pa
sodinti kalėjimo. Kvota per-r 
duobi teismo /tardytojui.- ---——į------

<'O“ Nteužmirszkite guodotipi skai- 
tytojai/ątsUygint su prenumerata už 
InikraHzti “Saule,” 
mirszo ir prasze idant nesulhikyt 
luikrasECxiu, Paskubinkite^ , /

t — ------ ’

tęs, klojimas 
tvartas —

>> > -

I

uKo-
isz viso už 5,500 Ii-< ll

kurie apie tąl už-

Paskubinkite!,

1*1* į, «t.;'

i

sipažindama kad tai jiji nužiu 
de Jaskevicziene, kuri buvo su- 
sineszus su josios vyru nuo ko
kio tai laiko, paverždama jojo 
meile nuo josios. Daugeli kartu 
seko paskui - savo vyra, iszmc- 
tinedama jaln neteisingysta ir 
apgaudinėjimu, už ka aplaikc 
Skaudu sumuszima ir kerszta, 
kad bus nužudyta jeigu neuž
darys savo žioties; Ant galo 
vyras prižadėjo atsikratyt nuo 
savo mylemos, .motoro atnosze

Į ■ 1

bonka arielkos ir susitaikė. 
Kada gerai nugirdo savo vyra, 
' ‘ . i

motoro nubėgo pas vyro myle- 
ma ta vakara, ir tonais subado 
savo priesza kada toji gulėjo 
lovoje.

f •

, Sudas nubaudė žadintoja tik 
tai ant penkiobkos motu kale-

1jime. .
»'* "f

i
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mos gyvename... Ta degtine 
ta prakeiktoji “munszaine”.. 
musu gyvenimą ardo!.. Alag- 
de, kaip žinai, buvo gera, rim
ta ir rami moteris... O, kokia 
szeimininke ji buvo!.. Bet už
ėjo munsaaino laikai... Daro 
ta pasibjaurėtina nuodą musu 
kaimynes, neiszsikenczia 
Magde. Karta bariau, kita 
rėkiau — paklausė, paliovė. 
Bet pagaliau, matydama savo 
kaimynes verdant, matydama 
jas girtas, sykiu su jomis drau
gaudama — priprato ir ji... 
Tuomet jau ir mano draudimas 
.ųieko negelbėjo... Mano paba
rimai tiktai pragaru namuose 
šukele... . . i

Mano Magdute pasidavė vi
sai kitokia. Pareisi isz darbo-- 
ji girta, namai apleisti, vaikai 
purvini, valkiojasi gatvėse... 
l)ay labiau užpuoliau ja barti. 
Bet be pasekmių. Tuomet dar 
tik arszesni.barniai, nesusipra
timai, pragaras.*.. I

O karta dar nrsziau nutiko. 
Paikinu tūla diena isz ^arbo — 
jos nėra. Einu pas sayo kai
mynus, cinu pas pažins tarnu s, 
tpiraujuos policijoje’ — niekas

I i*'**'

ir
su

genis laikus;
“munszai-

abudu gere ir džiaugėsi.

Ant jos kapo-gi

? •

NĘSITIKEJO.
■. I 1 ■<. k Mr

— Ar hi wan tilęi, jog asz
ir mano pati gimėm ta pąojda
diona?

• s *

— Tai nieko: asz ir mano
fi

V

puti siisivinczinvojom ta pa-
Ii czia diena,

v 1
7

tąifaujuos policijoje’ — niekas 
nežino, niekas nemato,' negir
dėjo.

Skaudu. Bet ka darysi, žmo
gus?

Iszjeszkojau visur. .Tos nėra.
8ziaip-taip sutvarkiau savo 

namelius. Mažesniuosius vai
kus atidaviau prieglaudon, di
desniuosius pas savo pasilikau.

Rruilejome gyventi.
/ 4'

n
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parasza k.

paminklu inraszes. 
ne i szd i Is t ancziomis 

raidomis asz ten bucziau inka- 
Czia ilsisi a.a. Magde N.1qs: °

Munszaincs Auka?’
—' ‘ Perkūno .Oželis. ’ J
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szaltu

klausia vienas isz 
užgaudamas su

I

Tamsu ir vėjuota ant Ko- 
'penhagos ulycziu...

Žmoneles plakami, 
lietum, perbėga greitai trotua
rus, pasislėpdami kuogrei- 
cziausia in savo namus. Stebė
tina jiems taip pat turi išžu
dyti matymas jaunikaiezio, 
vaikszcziojanczio liuosn žings
niu aplink duris vienos isz di
desniu miesto aptiekti.

— Benjaminai, o tu ežia ko 
1 Ūkauji? —
praeinaneziu, 
lietsargiu' suszlapusia nuo lie
taus jaunikaiezio skrybėlė.

—* Asz? — atsako užklaus
tas susimaiszes -— asz ? o nieko, 
yaiksztineju sau.

Prietelius negalėjo susilaiky
ti nuo ironiszko juoko.

— Sveikinu su pasidaboji- 
mu — tarė — jei sergi orgina- 
liszkumu, tau mmžkenkslu. 
Servus!

Benjaminas nenoromis link- t 
terejo galva ir brido toliau sau 
per purvyną ir vėtra, nepaisy
damas smarkanjanrzios piktu
mu gamtos.

Per galva jam slinko 
“ji” 
pestinga apie sveikata 
darbininko savininke aptiekus 
sulaikys ja ant nakties, matant 
lauke toki baisu orą. O tokia 
tai-gi drasas ir viltis inženge 
in jo szirdi! Aplaikes prižadė
jimu greitesnio avanso, nus
prendė praneszti jai savp pasi
ryžimus ir dasižinoti,

9

tau

, kad 
sziandio neiszeis, kad ru

sa vo

ar jam
taip lyg sziol del jo

atnesz malonu gyvom-

nei

*1

*•

likimas 
asztrus, 
ma dviese, ar gal vėl yienatu- 
ma kuris varginga sierata per
sekiojo nuo pat kūdikystes die
nu. Laukti ilgiau negali,
vienos dienos net! Nuo poros 
metu maža uredninkelio alga 
uždarinėjo jam burna; dabar 
kada padidinta alga leis gyve
nimą pradėti dviese, turi dasl- 
žiiioti, ar kas jos, mielosios 
jam merginos,

4 verže, ar gali persitikrinti apie 
tai, apie ka nuo seniai durnojo 
per dienas ir naktis.

Su nekantrybe dairosi aplin
kui, temydamas terp einąnczlu 
trotuarais lempu szeszeliuosc, 
ar kartais nesutiks sau žinomos 
ypatos.

Pagalia us!
Laiba, jos iszveizda pasirodė 

isz po vartų szeszelio. Netekes 
kantrybes Benjaminas, bijoda
mas isz akiu pamesti savo mie
liausia, drąsiai jai pastojo kc- 
lia«

Persigando moteriszke tokiu 
drąsiu tako pastojimu, paszo- 
ka staiga atgal ir pasirengė 
ginties priesz užpuolimą; jau
nikaitis nedrąsiai teisinasi:

— Nesibijok, ponia, tai asz 
kaimynas, nuo antro 

aukszto.
— Ponas Benjaminas? Kas 

poną ežia atvijo ?... *
— Laukiau ponios... 

vilczia, kad man bus leista jai 
patarnauti su lietsargiu... 
palydėti namo... naktis tokia 

ttamsi ir bjauri...
Tureczian rust i uties už 

tokia globa ant manes užtrauk
ta, apie ka neprasziau ir neda
viau prižadėjimo taro rimtai 
jauna mergina. ■

Bet-gi ponia, 
asz dry sau ponia 
jizvapejo jaunikaitis.

kas jos, 
szinlies nepa-

tavo nuo

su

ar kada 
inžeisti —

k

Policijos stacijoj- Dovanoju ponui tuom1
— kalbejo ietai Gene- policijantai viena ryta gere sau 

kad kava, leizdami po-draug durnu 
kamuolius isz pypkių, kad .dai- 

greitai inbego kambarin

fl
sykiu
vaito bet .atmink ponas, 
mes, taip vadinamos 
pantkos,,, 
neužželusiais
labai daug-daugiau apsęruo-

emanci- 
eidamos lyg 

keliais,

4 4

\
J f apsaugos

/

sziol ga 
turime | koksai tai žmogus.

Mirtinai buvo iszbales, plau
kus turėjo sudraikytus alsi-knot i, negu pirmiau. Mažiau

sias prasižengimas nupuls ant ( duksejimas suspaustas, drabu- 
vlsit “aptiekofiu
mo,
4 4

>>
ka asz sakau

be iszemi-
ant visur

pažangiu” motėm, tai reisz- 
kia tokios, kurios sitnkioj ko
voj už būti nenoTf dhrytl ko
ku renci jas nei siuvėjoms, nei 
mokytojoms, bandant gabumas 
ant mnžiAu isznaudoto lauko...

— Bet-gi ponia pasidirba 
»ir, kidk man žinoma, lyg-sziol 
vis bo jokios naudos... Tsz- 
nandoja ponios uolmPa prie 
mokslo, jaunyste, sylas laikant 
be jokio užmokosežio ant prak
tikos taip ilgai.

— Ir vėl turiu paklausti 
kas ponui leido panasziai 
si imi net i mano y pat a ?

— Kas leido tai norėcziau 
ta leidimą dabar gauti nuo po
nios. Už ja savo gyvastį noriai 
palei tas pėdas
Leisk man būti tavo 
draugu vyru. ..

— Ka girdžiu? Forbialisz- 
ka apreiszkima ?

7~ Taip. Kiek man žinoma

uz-

pagulčiau...
globoju

turėjo

žiai netvarkoje. Isztieso ranka 
aukszt vn,
balsu sza likdamas:

— Praszau mane suareszta- 
voti... Priesz valandėlė nužu
džiau moteriszke kuria myliu.

4 *

Panczius man uždekite turiu i *pirkluma ir baime pats priesz 
sąve... ■

Policijautai apsupo ratu atė
jusi o vienas isz 
patylomis:

Duoti žinia komisorim.

melodramai isz'.ui

ju atsiliepė

Greitai!
— Taip pridaro piktadaris 

pavadinti komisoriu.
Ir matomai suspaustas savo 

tos piktadarystes skausmo at
sisėdo be. pajiegu ant kėdės.

Netrukus pribuvo reikalin
goji valdžia. Sausas ir žiaurus 
senelis atsisėdo už stalo užduo
damas 
vus

Taip. Kiek man žinoma 
ponia esi taip-pat kaip ir asz 
viena ir savo likimo ponia. Del 
to <kreipinosi, tiesiog prie po
nios, 
poniszku 
Suteik man ponia vilti, leisk 
man tave garbinti...

— Bet-gi isztikro tasai isz- 
pažinimas krinta man taip tie
siog su lietum ant galvos ne
tikėtai— prasijuokė mergaite 
kryževoja mano visus drąsins 
projektus ir pienus.. Kaip tai? 
Kol atsieksiu )savarankiszxn- • t . • ’ * * I '■

ma, turoeziau pasiduoti? O 
musu mierai ir pasiryžimai ?...

— Dirbsimo bendrai visuo
menes gerovei.

— Bet asz visai nemislijan 
eiti už vyro... o be to poną 
pažinsiu tiek mažai. .,.

— Nuo poros metu esu a?- . 
timiausiu ponios ’kaimynu. 
Perskridau tavo gyvenimą o ir 
tu ponia lengvai viską patir
si ..

nežiu rodamas ten kokiu 
formaliszkumu...

•

Nemisliju apie 
nieką tyrinėti... Praszau po- % •
nas niekados in mane nekalbėk 
tokiu bodu. Ir pasitrauk szalin 
nuo mano kelio.

*

— Ir tai dabar- pridūrė 
ri mėžia u— kadangi sztai arti
namės prie vartų o asz nenoriu
idant mano visi namai del po
no paimtu ant liežuviu kraty
ti... Ineisiu pati viena, 
sveikas.

— Ponia!...j nepalik taip 
manes nusiminimo prarijimui 
bet palik nors vilties žodeli...

Nenoriu apgaudinėti po- 
o pagalinus pripažinstu

Ne, ne.

>

Buk

no, 
nors esu metais jauna bet pa
senus persitikrinimais... kitu. 
In taip staigia ir ant taip trum
pos pažinties atremta meile ne 
visai tikiu... o ant ponu abcl- 
nai negalima turėti susimyleji-

* M L K. . .

mo dadure ironiszkai nusiszyp- 
sodama in savo dranga. 1

Kiemo vartai paskui ja už
sidaro su kureziu atbalsiu o 
Benjaminui pasirodo jog tasai 
graljo viražus ant visados už
krinta ant brangiausiu j<5 sva
jojimu.

Szirdies skausmu ir kartybe 
parsivilko savo kambarin, at- 
sisezdilmas kresen su didžiau
sio nusiminimo ženklais.

♦
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Šveicarijoje, likos 
Amerikonus Blair ir Ormana. Lenktynėse dalvavo net 

19 milžiniszku balionu isz visos pasaulės.
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AMERIKONAI LAIMĖJO BALIONO LENKTYNES
Balionu lenktynes kurios ana diena atsibuvo Base.
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Inimetos per du
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in mano ausis Antru sykiu at- 
simuszo paniekinimo žodžiai.

Matomai ji isz manes juokė
si ir miegodama. Ta i-g i ji ne 
bus jau niekados mano! Kas 
kitas ta. turtą, gali gauti, o asz 
baigsups sutrinszkinlos meiles 

•kankynėse, 
vienatines... A a a. to nepakel
siu.
>

>

meiles pirmos ir

kokis czionai neseniai atloszla. 
Kambario oras atsidavė ramy
be: auka gulėjo lovoje su nusl- 
szypsojimu tarytum pasken-
dus geriausi Ame miege. Pato
gus jos veidelis buvo apsiaus- *
tas juodu plauku vilnimis; vis
kas atsidaro nūn v be. Krutino 

apskritos kru-

taip kaip

Z

ji 
1

iszbudintas tik-ka su daktaro 
pagclba isz apalpimo.
nustebintas, 
apie nieką nežinodamas, kas
aplinkui ji veikiasi, dairėsi ap
link 'save, 
svkiu tas sienas ir tuos žmones.

Paklaustas komisoriaus apie 
piktadarystes Smulkmenas ne-1 
atsimena absoliutiszkai nieko,' 

neatmainomai,1

Labai 
nieko'

I

matydamas pirmu
I

Jau-

į
i
I
I

1
’ ie
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TARADAIKA

i
I
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greitu balsu stereoti po- 
klausymus:

Kur' apdcaltinimas ?
Žmogus atsistojo
— Sztai esu.
— Pravarde, amžius, užsiė

mimas?
Benjaminas Tox dvideszimts r 1

penkih metu sziaur rytinio ge
ležinkelio urėdui ūkas.

~ Adresas?
—• L'lyczia Vogi a 40.
— Nužudei ka?

kai minką
aptiekorka.

su žo( Įžeis:

— Taip...
neva i te x

— l)el-ko taip padarei?
. I

— \Mylejau ja kaip bepro-
gyvent L

Ge-
9

t i s, 
Nepadalinti jausmai persimai
no in kankynes kurios kartais 
atimdavo man ir protą.

Susitaikė ant valandėlės mis- 
lydamas apie baisius atsitiki
mus po tam pasakojo 

lankom

negalėjau be jos

tragiszkai 
mas :

gvvent i.

toliau
mojuoda-

— Vakar vakare man buvo 
arsziausia. Sugryžau namo nu

veikiau, / verkiau, 
Pastikedamas at-

si m i nes ir 
verkiau...
rasti palengvinimą miege, atsi
guliau atsilsėti, bet man kentė
jimas pasidaro dar baisesnis.

Mecziausi kaip karsztligejo, 
kentėjau baisiausias kanezias... 
Tada paszokau isz lovos ir atė
jo man ant misliu kad tenai 
priesz jos duris, rasiu valando
je atsilsio ir gal man nuo to 
sziek tie*k pagerės... Patylo
mis iszojau ant pirsžtu in prie- 
langi ir sustojau prio slenks- 
czio... Menulio spindulys, 
perskriodžantis nakties tamsy
bes, krito ant rakto kuri per 
neapsižiūrėjimą paliko namu 
duryse... Tasai raktas mane 
užhipnotizavo, negalėjau nuo 
jo akiu szalin patraukti...

Dėkui tam raktui bueziau 
pasižiūrėti ^ant savo, 

brangios mieganezios!
Taip! .Galėjau... ir 

tai padaryti.

verkiau

9

galėjos

turė
jau” tai padaryti. Pagundai 
lendaneziai tiesiog kraujau ne
galima atsispirti. ■,

Dar valandėlė ir insmukau 
in jos kambarį. Kaip tai ji bu
vo graži ezyseziausiamo ir ra
miausiame miege! Ti'kra Ma
donna!.

4 4

Su meiles virpėjimu 
prisiartinau vis areziau, vis ar- 
cziau, norėjau savo regėjimą 
prisotinti tuo stebuklingiau- 
siuoju matymu. Staiga jos lu
putes sukrutėjo del ironiszko 
nu^iszypsojimo ir rodosi, kad I

.* ( I

paroksizmo 
tais delnais 
la ir spaudžiau,

sztifl 
kak-

Pragaras manyj užvirė.
Ir tada tai ponas koml- 

soriau pridūrė Benjaminas, 
puldamas ant keliu nežinojau, 
kas su manim atsitiko. Užsi
geidžiau pagiežos ant tos žiau
rios katra mane pasmerkdavo 
ant amžinu torturn. Pasiutimo 

apkabinau 
laiba jos

spaudžiau kas 
kartas vis tvireziau, gėrėdama
sis to szviežio kimo matvmu, 

e1 

nes ta kuna palytėjau (ik dar 
pirmu sykiu. KAda užduso, 
kas kartas būdama vis gražes
ne savo smorties iszbalime, pa
silenkiau ir jbs lupas karsztai 
pabucziavah.

Pakele galva ir su praszvl- 
tusiu nezeiniszku džiaugsmu 
veidu su drebaneziu nuo susi
judinimo balsu suszvapejo:

— Gavau įiagaliaus buczki 
kurio mano lupos nuo taip se
niai iiageidavo...

Dabar dar beveik be eksta
zes perėjimo pradėjo raudoti 
ant locnos Savo 
ir pradėjo laužyti 
žodžiais:

-— Ilsu niekszas. .. Užmusz- 
kile mane!... Užmuszkite ma- 

I h . •

ne!...
jt

Ant galo be jausmu parkri
to ant grindų.

Komisorius liepė kaltininką 
atgaivinti

I

i

nuo taip

perėjimo pradėjo 
piktadarybes 

rankas su

prisakydamas ke
liems policijantams sii juo eiti I 

vieta, .i
❖

in “atsitikimo”
. I 1 'J

❖
' Penkta iszmusze miesto laik

rodis kada sargu* -b^rgazdino 
tas baisus vArĮielib Skambini
mas atsistojo kaip jnkastas aki 
veizdoje nepilžinštamn atėjū
nu. t

ii Ateinamo in piktadarys
tes vieta... Praszome mus nu
vesti pas nužudyta.

—- Kas tokio?— paszauko 
namu sargas nesuprazdnmas 
apie ka ežia einasi.

— Nužudyta Genova i to x. 
antro aukszto kampininko.

—• Ar gali būti? .0 mano 
Dieve! O mano Dievo! kas per 
nelaime!

t
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Vesk mus ih vieta per- 
tyauko sausai urėdu inkasi 
Greitai lipo tropais.

— Tai ežia suszvapejo tar
nas silpiiu balsu.

Kaktas. teisingai 
duryse.

Inojo in merginos kambarį.
Pasižiurėjus akim negalima 

buvo pažinti baisaus drama to 
/ f * . ■

sausai

riogsojo

puoszo baltos 
t vs.

Biedna panaite, sielvartavo 
sargas, szluostydamas kas-kar
tas vis labiau nosį nuo didelio 
gailesezio. — Tokia tai buvo 
gera, o tokia darbszti.

Komisorius tuo tarpu pasi
lenkdamas ant aukos 
atsiliepė su nuosteba:

—• Dūsauja..*.
l*o tu žodžiu mergina staiga 

paszoko isz lovos; pamaezius 
keturis vyrus, besitraukian- 
czius in
szaukt balsu, netnrineziu savyj 
nieko virsz-žemiszko.

—• L*agelbos! Pagelbės!
Sargas persitikrinęs 

ežia neturi darbo su dvasia, 
bet su gyva esybe, pasiskubino

)

lavono

vyrus, 
užpakali pradėjo

z kad

su suraminimu.
— /Tegul panaite nesibijo 

asz ežia esu.
Gene vai t o paraudonavus pa

klausė:
— Isz kur ėmėsi tie žmonos 

mano kambarį'? Kas tas viskas 
gali reikszti ?

Kami so rius pasikloniojo po- 
niszkai,

— Atejomo patikrinti pe
nios smerties, bet ant džiaugs
mo matome, kad niekszas* pik
tadarys neiszpilde savo baisaus 
užmanymo.

Jauna mergina nežinojo 
ka pasakyti apie ta viską.

—\ Kokio užmanymo? 
paklausė.

—* Kaip tai? Ar ponia 
atsimeni, 
stengėsi tave pasmaugti?

— Mane pasmaugti ? Ponas 
Benjaminas? Kas jums pasakė ♦
ta neverta melagyste?

užmanymo i

9

ir

nc-
kad Benjaminas F.

Pats kaltininkas. 
f

Nieko, o nieko nesupran-
tu.

Dabar visi ežia esantieji pa
sižiurėjo in savo su nųosteba, 
tarytum tyrinėdami patys save 
ar jie turi sveikus protus ir ar

f
-1 4 , • J V

)asiliko aukomis kokio tat 
nesuprautomos mistifikacijos.

Komisorius pirmas atšipto-
tėjo ir. asztrigi isztaro, kad ta 
visa istorija reikia gerai ir 
uolai peikresti ir isztirti isz 
paszakniu pridurdamas, jog 
niekszas kaltininkas, tai yra 
tas, kuris dryso pasijuokti isz 
policijos, užsitarnavo sau asz-. 
iria bausme.

, t i
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Kas iszaiszkipti visas daly
kas, nueitu visu tiiojnus poli
cijos 1/iUraiL

Atrasta, ežią Benjaminas,

1
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tvirtindamas 
kad jis ta stebėtina pasaka pir
mu sykiu girdi. .

Daktaras susirinkusioms pa- 
aiszkino, jog atsirado akiveiz- 
doj reto, bet medicinoje ir psy- 
chologi joje žinomo ' smegenų 
malucinacijoH Idsitikimo, isz- 
szaukto i*antohypnoza.’’
nas žmogus hipnotiszkoj kate- 
lepsijoj persapnavo visa pikta
daryste ir tame padėjimo būda 
mas, atėjo .apsiskusti, negalė
damas ant savos pakelti mis- 
lies kaltybes.

—• Bet del daejimo iki lo
kio nerviszko virszjausmu pa
dėjimo — pridaro daktaras — 
turėjo jis pereit sujudinanezia 
visa esybe kokio tai intekme 
labai dideli sopuli...

Genovaite girdėdama tuos 
žodžius, kaip tai labai ji buvo 
mylima, pasižiurėjo su aszaro- 
mis ant jauno žmogaus, kurio 
regėjimas darėsi aisz-kesniu ja 
matant...

Kiek tai palaukus prisiarti
no priė jo ir, isztiesus jausmin
gai abi rankeles, tarė:

—• Atsipraszau už 
neužsitikėjimą... Mane per
tikrinai ir sujudinai iki szir- 
dies gilumos... Kas žino, ar 
kada nepasiduosiu tavo užma
nymams. Reikia tik Ipirmian 
iszsigydyti, kame asz pati kiek 
galėdama pagelbėsiu...

Už teisingumą atsako dr. 
Brings. GALAf5.

Atsipraszau mano

SZIANDIENINES
MOTERĖLES

Tula mokyta motore sako: 
— Sziadien pas turtingus žmo
nes szunys užima vieta vaiku.

— Kodėl? -
— Ba vaikai perszkadina 

molinoms eiti ant 
ties” “jukerio” teatru 
tu r, 
kiek automobilius, iszauga ant 
pavidalo tėvu ir tankiai buna

I *

perszkadoje persiskyrimuose.
— O kokia nauda turi tos 

poniutes isz szunu?
— Szuo yra geresnis už vy

ra, o norints klauso kada in ji 
kalba, visados naktyje randa
si namie ir ne loja ant tu, ku
riuos jisai myli. *

; . - -
Rugsėjis—1932—September

4 4 card par-
M “jukerio” teatru ir ki- 

o kasztuoja bęveik tiek

1

1 k Egidijaus
2 p Stepono
8 s Serafijaus

><► **

4 N Rozalijos
5 p Lauryno, Labor Day
6 u Akvitina

v 7 s Reginos
8 k S. P. Marijos Ginsimas
9 p Petro Kliavero

10 s Nikolo

*

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

6
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Ana diena aplaikiau puikia 
dainele isz Shenadorio kuria 
parasze propesorius-kompozi- 
torius Tenoraitis, kuria jums 
czionais pagiedosiu pagal nata 
czionais pagiedosiu pagal nata 
“Sėjau Rūta’’.kaip vo:
Pagiedosiu gražia daina 9

Gražia daina, kvailiu vaina, (2 
kartus/!

Už mergas pakelta.
Bosas skraido kaip pasiutęs,
Geruli munszaino prisiputes, '

įKad eitu in grinezia.
O tas bosas užsimano,
Szlai džioga pargabeno, 

Szauke kvailius gerti.
Kaip tik kvailiai susiejo, 
Džioga tuoj ir apsisedo, 

Vilko balsais staugė.
Ant baisaus balso tos daineles, 
Bradoj’ rinktis ir mergeles, 

Prasidėjo lobis.
Prie pulko tu jaunikiu, 
Atsirado ir žirniku, 

Drauge uliavoti.
Viens isz ju suriko: ura! 
Duosim diedam in skūra, 

Ko czion atsivilko.
Viens bile pasigriebęs, 
Galvon rože kiek galedams, 
Net kraujai isztiszko, 
Antras lazda nusitvėrė, 
Vol per galva kitam reže, 

Smegens pasirodė.
Ir suriko dievulėli, 
Gelbėkit mane, dobilėli

i

Ba mane užmysz. . t 
Kvailys prosą pasiėmė, 
Ii per puodynes seme,

Tas kaip kublas krito.
Ant to riksmo ir cypimo, 
Daugeli žmonių atselino, 

Isz tolo žiurėjo^
Bobos isz baimes sukliko, 
Ba du isz kvailiu atliko, 

Ant aslos gulėjo.
Protingi nieką nesako, 
Tik kožnas galva pakratė 

Nieko sau nedarė.
Va jei! vajei! ratavokit,
Greit daktara pargabenkit, 

Ba jau netrivošiu.
Kaip tik daktare pribuvo, 
Visiems galvas tuoj susiuvo, 
Kad smegens nebirtu. 
Palicmonai kožna viena, 
Adgabeno pas skvajera, 

Panedelio diena.
Kada stojo jie prie sūdo, 
Suprato kad jiems bus kuda, 

Ba blogai padare.
Skvajers provos nepadare, 
In suda visus iszvare, 

In džela inkiszo.
Su paroda juosius varo,
Visi traukės in szali, 

Kaip nuo bestijų,
Sztai už ju pasiutima,

I
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Szventos dienos peržengimą, t 
t

4Turite kentėti, 
daigu vienas isz ju mirtų, 
Tai kalcziauses gal ‘but tvirtu,

Ant kartuvių baigti. 
Stena daugel guledajni,
Dievo pagalbos sza'ukdami, {

o

18 N Juozapo Karp.
19 p Januariaus
20 u stakiuszo
21 s Mateuszo Ap.
22 k Kritoforo
23 p Tekios
24 s Sz. -Panos M. Novai.
T ” 1 t

25 NKleopato
26 p Juozapato
27 u Komo ir Domini],
28 s Vencoslavo
29 k Mikolo A ark. 

>30 p Jeronimo •

*•<

Kad susimylėtu.
Nuo to kvailio pikniko,
Kožnas liūdnas pasiliko, 

Ir uosi nuleido.
Gerkit, mergas mylėkit,
Galvas savo skaidinekite, 

Tai jums ant sveikatos.

9
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O ka, ar ne daili dainele?
Bet u žd raudžiam dudoriams' ’
idant jaja nenaudotu ant koiL

* k. T

ceriu nes asz jaja esmių Mapū * 
raited. M, l»r . .. 4. VI •

B.

1 I

✓
*



4

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 InNewYorka
“ ir atgal ar in Newark
NEDELIOJ 18 SEPTEMBERS

Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis
Mahanoy City 4:25 val.f Nedėlios ryta.

BASEBALL: GIANTS SU PITTSBURGH, 18 SEPTEMBERIO

Pirkite Tikietus Isz Anksto.
«

Lehigh Valley Railroad
Ok< Rom<c of The Black D lamo u J

ŽINIOS VIETINES ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

1
>

f

Dayton, Ohio. — Czia Rugs. 
3 nakti, 
britva supjaustė savo žmona. 
Butu iszpjoves visa szeimyna, 
bet vaikas iszmusze isz tėvo 
ranku briįva. Vėliau pabėgo, 
bot policijai teko in troezia die
na piktadari suimti.

j j" Szirdies liga staiga m|ro 
Rugsėjo 2 d., 59 m. Ona Baro
niene. Jos vyras mirė trys me
tai atgal ta paezia diena.

» ___
Brooklyn, N. Y.

Antanas Miliauskas

I
už-

1

I

r i

— Girdėt kad 
posėdis su
Yorke neužilgio pasibaigs. Ži
no iszvarvejo isz kokio tai ply- 
szio buk anglekasiai sutiks ant 
10 centu numuszimo ir pradės 
dirbti nekurios kasyklos tuo
jau* po pasiraszymui sutaiko-.. 
Kiek toji žino yra teisinga lai 
Vž ja.ja negvarantuojame 'bet 
žmones sziadien visaip kalba ir 
spėja.

anglekasiu
operatoriais New

Penney Ivanijos valst i ja 
aplaikys daugeli nauju pacztu 
tarp kuriu bus pastatytas Vie
nas Mahanov Citv kuris kasz- 
tuos in 100,000 doleriu. Szena- 
doris taipgi gaus nauja paczta. 
Paežiai bus pastatyti isz plytų.

Liks teatras bus atida- 
Letnyczioje. Draugu ve

Elks paėmė vela teat ra po sa
vo valdžia ir rodvs krutamuo- 
sius paveikslus.

Daraktorka Miss Marv 
J^cahy, kuri mokino publikine- 
je mokslaineje per daugeli me
tu, jMidekavojo už (liūsta.

rvtas

SHENANDOAH, PA.

J po piet,

t Antanas Lulysza, 40 me
tu, mire Locust Mountain li- 
gonbutpje Panedeli 
nuo sužeidimu kokius aplaike < . *
puldamas nuo trepu Nedėlios 
vakara. Velionis dirbo Ellen- 
gowan kasyklose. Paliko viena 
broli Motiejų mieste. Laidotu
ves atsibuvo isz namo
Onos GriszkojneneH, 41 S. Le
high ulyczios, 
bažnytinėmis
Jurgio bažnyczioje.

Kada steitine palicije 
atėjo aresztavoti .Juozą Gib
bonsa, 18 metu, už apvogimu 
Freeman sztoro, Luzerneje, ka
da tasai iszeitinejo isz kasyk
lų Dorance, kiti anglekasei už
sispyrė neduoti ji aresztavoti 
ir prasidėjo revolt nei je. Kas ka 
turėjo rankose tai pradėjo mė
tyt in policije — spragins, dl- 
nerkes ir akmenis. Ant galo pa- 
szaukta palicije, kuri pribuvus 
prie kasyklų pradėjo daužyti 
pakauszius su paikomis maisz- 
tininkams, sužeisdami kelioli
ka, kuriuos turėjo nuvežti in 
ligonbutc. Gibbonsa palieJje 
uždare kalėjime.

— Daugiau kaip 200 stu
dentu isz Old Forge auksztos 
mokslainos isze.jo ant straiko 
už tai, kad direktoriai prasza- 
lino nuo dinsto profesori. Stu
dentai priesz tai užprotestavo- 
jo ir dabar pikietuoje prie 
mokslaines idant kiti studentai 
nesilankytu in mokslaine pakol 
direktorei nepriims atgal pro
fesorių. *

— William Roberts, 48 
metu, mirtinai pažeidė su kir
viu Jeva Sadauckiene, 38 me
tu motere isz Dallas Township. 
M o t ere likos nuvežta in ligon- 
bute mirsztancziym padėjime.

Gibbonsa

pikietuoje

Roberts,

l 1
11

tetos

Ketverge, 
apeigomis

PADEKAVONE.

su
Szv.

Auka
Liet uvlu

Pittsburgh, Pa.
$379.09 nuo 18-tos
Dienos valdybos (kuri atsibu
vo Rugp., 15-ta, 1932 m., Lake
wood Parke, Pa.,) isz Schuyl
kill, Northumberland ir Lu
zerne

Northumberland ir 
, gavome. 
T <4^

Acziu tariame Gerbamiems 
Klebonams: P. .(’zesnai, J. Ka
raliui, S. ^'orhutai, Dr. J. Kon- 
cziui, V*. Mntulaicziui, A. 
Alanskui ir J.- Klimui; valdy
bos nariams ir visiems kurie 
tik kokiu nors bildu prisidėjo 
prie virsz minėtos atfkos.

Savo maldose visuomet 
sus geradarius atminsime.

Dėkingos Szv. Pranciszkans 
Seserys.

VI-

*
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VAŽINĖJO KARIETOJE.

— Žiūrėdama ( ant manes, 
tai ne nepainiai intum kad asz 
kitados važinėjau savo karie
toje — kalbėjo valkata in mo- 
tere praszydamas suszelpimo.

— Ar isztikruju! Kada tai 
buvo! **

— Poniute, gerai nepame
nu,,bet bus apie 50 metui adgal. 
Matai, motina mane stumdavo 
karieta i toje. *

Mount Carmel, Pa. — Vincas 
Fgnataviczhis, 18'metu, 
damas anglis skylėjo prie Say
re stripingsu, likos užmusztas 
per šzmota anglies sverentls 
daugiau kaip tona. Kada jojo 
draugas nubėgo jeszkoti pagel
bės, antras szmotas sugriuvo 
užgriaudamas nelaiminga Vin
ca ant smert.

k a s-

f

Grand Rapids, Mich, f Po 
sunkiai ligai mire Franas Že
maitis. .Jisai pergyveno Ameri- 
ke 28 nodus. Paliko 2 soseres ir 
broli Lietuvoje o czionai 1 bro
li ir sesere. Buvo palaidotas su 
pamaldomis Szv. Petro ir Po- 
vylo bažnyczioje. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio draugystes.

Chicago. — Little Company 
, nuo žaizdų 

, Kazi- 
gyvenos 
Jis liko

of Mary ligoninėj 
įnirę jaunas Liet u vys, 
mieras Katufis, 18 d. 
7258 Harvard Ave. 
mirtinai sužeistas kai jo mo- 
torciklis 
prie 95 ir Kean gatvių 
dure su automobiliu.

— Szv. Kryžiaus ligoninėj 
mirė Kazimieras Plisczius, 44 

amžiaus,
St. Jis bemalevodamas
m.,

>

•S kuriuo jis važiavo,
susi-

1

4518 S. Mozart 
savo 

narna nukrito nuo kopecziu ir 
sulaužo nugara.—N.

Pottsville, Pa. — Poni Mare 
Skamaroczius laimėjo pirma 
dovana ant Schuylkill County 
Foro ’už puikiausiai užaugytas 
kvietkas vadinamas /’Cock’s

” . . L . ..Comb.

V. ; 
i

Pereita 
san vai t o keturi banditai
puolė Lietuvi mėsininką Joną 
Szaudi ir ji revolveriais sumu- 
sze. Du banditai pagauti, o du 
pabėgo.

Dalykas invyko apie 3 vai., 
nakti. Szaudžiui esant namie, 
kaž kas pabaladojo in duris Ir 
pasisako esąs policininkas, atė
jės praneszti, 'kad krautuves 
durys atviros. Prasze inleisti. 
Szaudys netikėjo ir liepo jiems 
ateiti diena. Tszgirdes, kad jie 
lipa tropais, jis prasivėrė duris 
ir tuo tarpu du juodukai stovė
jo už duriu inkiszo koja Ir 
pradėjo veržtis vidun. Szaudys 
pradėjo szaukti pagolbos. Ji 
iszgivdo pro szali važiuojantis 
policijos automobilius, o apa- 
czioj buvo dar ;dn juodukai, 
pradėjo szaukti savo draugams 
kad ateina policija. Nežiūrint 

du juodukai insiverže in
kambarį ir pora' kratų smoge 
Szaudžiui per galva. Jis krito 
apsipylęs kraujais. Banditai 
greit spruko per langa ant sto
go. Vėliaus policininkai juos 
pagavo, o kiti du pabėgo. —V.

to,

PANIEKINO SAVO
MIRUSIA MOTINA

4-----— I •„ t f

MOCZEKA LIKOS ŪŽMUŠŽ- 
TA PER POSŪNI UŽ 
SUMINDŽIOJIMĄ MI- 

RUSIOS MOTINOS
- PAVEIKSLČ.

rasze

Drohobycz, Lenk. — Ęada
* « 4 . , ■ 1 -.1

Marijona Gendekieno, jausda
ma prisiartinanezia mirtų su

pa skuti ni tostamonta,
kuri/;, skambėjo ąekancziai: 
“Mylemi mano valkelei, kaip 
asz numirsiu, gyvenkite sutiki
me ir meile jo, bukite dorais 
kaip jus iszmokinau, o tu ma
no rpylema dukrele Antosc, 
prižiurekie savo maža broliu
ką.”

‘Tėvas buvo darbszus žmo- 
vaikai prigelbinejo vle-gus, 

nas kitam, o vyriauses sūnūs 
lankosi in auksztesne mokslai- 
ne — žodžiu, visi gyveno lai
mingai ir sutikime, pakol vol
uos neatneszo moczdka in na
mus. Tėvui užsinorėjo antru 
kartu apsipaeziuoti ir atėjo 
nelaiminga diena kada tėvas 
parvežė moezeka in namus.

Nuo tosios dienos prasidėjo 
tikra pekla pas Gendekus. Mo
ezeka griaužė pakol iszgriau-
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moezek# kalbėdama
^4...,. ----

is’:’ “Toji 
bjaurybe suatde miįns gyveni
mą kada atėjo po musu pašto-ma kada atėjo po musu pasto- 
gia, paėmė Ąius g'era tęva Ir 
paniekino atminti musu nąyle- •y ♦ ♦ 1|

mos motinėlės. Žodžiu, pasiū
lau isz piktumo ir nežinojau ' 
ka dariau. ’ ’ Į

.Adomas lilęos nubaustas tik- 
1L „

tai ant szeszip menesiu in ka
lėjimą bot ji,'-neuždaro. Dau
gybe liudininkų liudijo, 
Adomas buvo geru sunum 
pasielginejo nalszei o močio- 
ka buvo tikru szętonu pavyda- 
lo moteres.

GERAS SPASABAS.
Kokiu spasabu 

i a gauti tauku ?
— O kokiu tai spasabu! •
—• Eiti in buezerne ir nu

sipirkti..

geriau-

*

Si

Dr. W. P. Valinczius
Lietuvisžkas Dentistas

Sziomis dienomis atydare savo 
ofisą Mahaųojuje po adresu
1000 E. CĘNTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
Telefonas No. 85

■ ------ ‘---------—

W. Traskauskas, Ėst.
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

t 
4

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

<

kad
Ir A. RAMANAUSKAS 

L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R Į 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- | 
ruoszia pagal naujausia mad& už 
pričnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. . . . 
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair 
— ■ 1.1 ! - ... ■ ... I —

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztilcimiauaia Graboriua 

:: Gabiausia* Balaamuotojaa t:

J

I___ ■._____

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

Reading, ĮPa. ?—. Berkshire 
Knitting Mills, kurios' dirbo 
tiktai po .dvi dienas aiit sanvai-

l

* n

žo dvi vyresnes /dukteres, o( tos, dabar pradėjo dirbti pilna
kada jau apėmė visa valdžia 
ant namu,
daužyti visas atmintis po miru
siai motinai, nutrauko miru
sios motinos paveikslu nuo sie
nos kurj sumindžiojo su kojo
mis ir sudegino. Tąją diena

• 

sūnūs Adomas sugryžo namo

pradejo degint ir

- Visos

laika, no tik dienomis, bet ir 
naktimis, perka pradėjo dirbti 
apie 5,000 darbininkai. Dirbtu
ve aplaike tiek užkalbinimu, 
kad nospeja pristatyti materi- 
jola.

Patterson, N. J.
szilko dirbtuves sziojo aplin- 

ant vakacijos ir dagirdea ka kinejo sustoju dirbti isz prie
žasties nesutikimo apie mokes
ti. Daugiau kaip 10,000 darbi- 
niriku iszejo ant straiko..

moezeka padaro su motinos pa
veikslu ir kad iszvafo isz na
mu jojo mylemas sesutės, už
viro jame szirdis, isztrauke re
volveri ir vienu szuviu padėjo 
negyva moezeka ant grindų.

Kada Adomas stojo ant teis*
mo, neužsigyne, kad nužudo UikraMwiqZ^^^

ur Neužmirszkite guodotini akai- 
tytojal, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” Kurie apie tail 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti

Lietuviszki Bonai

M

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto pfeke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORĘ
...... —- L. y..   . - - - jrrr~ ■ &

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose 

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

411 E. Pino St. Mahanoy City 
Phono 501

Gabiausia* Balsamuotoja*
k Geriausia Ambulanco 

, patarnavimas
> apelinkeje.
, hiam laike, diena ar

nakti. Visada turi pil-
i na pasirinkimą meta-

tiszku ir kieto medžio 
Grabu.
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

...Turiu pagelbininke' 
moterems. Prieinamos

S prekes.
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MAHANOY CITY-,516 W. Sprue. St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, TA., 439 Willing Str.el
Bell Telefonas 538-J
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis, Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 
Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro

19 W. Centra St., Mahanoy Cityų-.ą. ------ -- ---- --
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Skaitykite “Saulew

CAPITAL STOCK 1115,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62 *

if

> Mokame 3-cxia procentą ant
* sudėtu pinigu. Procentą pride-
> dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir
* 1 Liepos. Mes norim kad ir jus
> turėtumėt reikalaus su musu ban-
> ka nepaisant ar mažai ar didelis.

> G. W. BARLOW, Pree.
[j. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.
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Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis 
* 1

Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha- t £ *' n , If
noy City yra juso geriauda vieta. Teip sako:

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

MAHANOY' CITY, PA.
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