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Isz Amerikos
KUR NESIRANDA DUONOS, 
/ TEN NĖRA IR MEILES.

Carliondale, Pa. — Kada be-‘ 
da atsiranda po pastogia, ten 
ir meile nepastovi — sako prie
žodis senu žmonių o gal in tai I 
labai tikėjo Mrs. Ona Talen- 
kieno.

Ona ketino teketi antru kav- 
tu už kokio tai Ernesto Tara
no, viskas buvo parengta, bot 
bztai paskutinėje valandoje da
ginio buk josios sužiedotinis 
neturi nieko ir yra nuogas kai)) 

atsisa
ko už jojo teketi ir Veselka pa
iro.

Turkiszkas szventasis,

NUŽUDĖ PODUKTE IR
PATS SAVE.

Englewood, Tenn.
Afton, 17 metu mergaite nuėjo 
ant szokio su savo sesute Fre
da, 18 metu, prižadedamos pa
tėviui sugryžti namo da priesz 
dvylikta valanda nakezia. Mer- •r
gaites užtruko apie puse va
landos ir kada parėjo namo, 
patėvis taip insiuto kad palei
do szuvi in vyresne, užmuszda- 
mas jaja ant vietos, po tam bai
siai sumusze jaunesne ir savo 
paezia kuri stojo apgynime sa
vo dukreliii, P° tam paleido 
pats sau kulka in krutino ir 
ant vietos atliko.

Motore ir jaunesne duktė 
randasi ligonbutdje nes Abieju 
pakausziai perskelti nuo ypu 
kokius joms uždavė su revolve
rio rankena.

Gene

dukt

SUPJAUSTĖ MOTERE U2 
BURDINGIERIUS.

Newton, Pa. — Kada palici
ja atvede Petra Tureka aut 
stoties ir užklausė del ko jisai 
taip pasielgė žveriszkai su sa- 

paezia, tai jisai atsake:
Norėjau taja bestija papjavt 

ant szmoteliu bet buvo per 
kieta.” Petras užklupo ant sa
vo paezios su britva ir baisiai 
supjaustė. Del ko tai padare? 
Moterėlė privertė vyra prie di
delio užvydejimo isz priežas
ties kad tankiai rodydavo dan
tukus burdingieriams ir tan

ai) t paveikslu 
be žinios vyro, kas ji pastūmė 
prie tokio pasielgimo. Motore 
sziftdien kovoja su mirezia E- 
gonbufoje.

vo
< i

tai jisai

kiai iszeidavo

mo.

ii

ft

NEPRISOTYTA
GERKLE

PARDAVĖ NET VYRO NE
TIKRUS DANTIS IDANT 

NUSIPIRKTI SAU 
MUNSZAINES.

Chicago. — Stanislovas Ba
lnoki nemažai turėjo ergelio sa 

gerkle 
o no

savo moterėle kurios 
buvo tankiai iszdžiuvus 
turėdama už ka pirkinet muu- 
szaines, pardavinėjo szmote- 
lius rakandu isz namo o kada 
jau neturėjo ka neszli in pan- 
szapo, pasienio vyro netikrus 
dantis ir pardavė už $1. To jau 
buvo už daug nelaimingu i vy
rui ir užvedė jis
persiskyrimo nuo tokios 
toros. Motore iszeidama 
girtnokliszku puotu, palikdavo 
du mažus vaikus ir tai beveik 
pusnuogius ir iszalkusius o 
vyras parėjus isz darbo, nega
lėdamas ineiti in narna, turėjo 
panaudoti kopeezias. Savo dar- 

d ra pa n as
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TIKEJIMISZKAS KVAILYS 
NUŽUDĖ MOTERE IR 

PATS PASISZOVE.
Silver Creek, Pa. — Mrs. 

’(>2 metu,
Creek, 

Mary Linder, 
nužudinta per savo vyra 
dora, 60 metu, 
v o persiskyrus 
už didelis tikejimiszkas fanai i-

li ko s ]
Teo-

su kuriuom bu-'po 
jisai buvo :nos

rr i 
i

i

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metami 
Kitose Vieszpatystese $4.50 metama 
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NORĖJO PAPJAUTI BALTADISTRIKTO1 Isz Visu Szdiu' kudiki del oydymoANGLEKASEI 
NO. 7 PRADĖJO SAVO 
SEIMĄ PANEDELIJE.

In czionais

TRYS LIETUVEI ISZPERE 
PROHIBIOIKINKAMS 

KAILI.
Montello, Mask

< n s
tai nuvyko Montellon 

” jeszkoti.
iszpere jiems kaili. Pereita san- 
vaite Brocktono teisme buvo 
nagrinejima byla del szito in*

Tūlas lai- 
atgal du prohibicijos agen- 

“trobe- 
Trvs -hietuvei

Hazleton, Pa. — 
suvažiavo delegatai, kurie per
statys apie 20,000 anglekaslu1 
isz No. 7 dislrikto, kuris tesis 
visa szia sanvaitė.

Ant seimo bus iszrinkta nau
ja valdyba ir kiti virszininkai

11

SERGANCZIU NIGERIU.
Kingston, Jamaika. — Ant 

artimos salos Ramazo, szesziu 
metu dukrele Annorikoniszko 
plantorio Juano Ganger, kuns 
turi didelia plantacije czionais 
ir laike szimtus juodu darbi-' 
ninku ir turi įsavo draugavo 

“Juodo Gaidžio

SURADO NETIKĖTA 
TURTĄ SENOJE 

PADUSZKAITEJE.
Paryžius, Ffancije. — Laik 

senu daiktu
e

czio-
kas. Motore sugryžo namo su 
kokiu ten reikalu i
tropais, likos u žk lupi A per vy
ra kuris be jokio žodžio palei 
do in jaja sznvi nžmuszdamas 
ja ant vietos po lain pats savo 
mirtinai sužeidė ir kovoja 
mirezia ligonbuteje.

Linderis neseniai įtorojo per- 
durt peiliu savo kaimynu Pe> 
ra Darot te už ka radosi po 500 
doleriu kaucijos ir 
kad tas ji priverto 
nelabo darbo.

ir kada ojOj vy)<p)> Kaltinamųjų suolan bu

S'.l

vo pasodinti 3 asmenys, kuriu 
pavardes Ainerikiocziu laik- 
raszczoi paduoda sziteip: \Val- 

24vmetu amžiaus;
24 metu, ir An-

Walter Ro-
o

I or

zen vra

unijos praleidi-

tt ate-
jas

vadinarna “Juodo Gaidžio,” 
pavogė jojo dukrele idant nau
doti josios k ra uja ant gydymo 
serganeziu savo draugu, likos 
iszgelbeta per narsia tarnaite

licitacijos
nais, atsitiko nepaprastas atsi
tikimas. Vienas žmogeli

ant licitacijos pirkti koki
sena dalyka pigei, isz netyeziu 
numoto nuo stalo paduszkaite 

užsikabino ant vinies 
paduszkos prayi

kuri 
kamputis 
Nusistebėjo visi kada paregė
jo iszkritusia būmaszka isz pa- 
duszkaites. Pordetinis licitaci- 
jos pertrauke licitacije ir pra
dėjo jeszkoti 
daugiau bumaszku. Nesitikėjo 
jisai surasti daugiau, bet per- 
pleszes
nusistebėjo rados joje net 10+ 
tukstanezius franku 
visokiu szeru.

Po ilgu tyrinėjimu pasirodė 
prie kurios pa

ir

°’ su pagelba keliu kaimynu.

y 
kaipo bus svarstyta apie peli
kes dienas darbo po szeszes va
landas dapbo, uždraudimas pri
žadėjimo visokiu gerymu laiko 

iszrinkimii,
maa septynių dienu pakol su

guli aplaikyt 
paszialpa nuo kompanijos ' ir 
kad paszialpa butu iszmoketa 
tuojaus po sužeidimui, iszmo- 
kejimas pasziąlpos del bedar
biu, suszelpimas seniems ang- 
lekasiams kurie daugiau jau 

padalinimas ly
giai darbo del visu darbininku.

žeistas žmogus Nekaltos aukos kraujas keti
no būtie naudotas del sergan- 
czios nigerkos, kaipo ir kitu 
draugu tosios draugoves, noa 
t ei p paliepė padaryti j uju per- 
detinis. Du jauni nigorei, pa
vogė jauna mergaite kada toji 
radosi ant lauko, kad sztai at
važiavo automobilius, nigerei 
pagriebė mergaite ir indejo in 
vidurį. Ant riksmo mergaites, 
atbėgo mergaites tarnaite
keli kaimynai, pasiszauke pa- 
licije ir neužilgio pasivijo va
gis tiesiog iii burtininko bakū
žei i a kur radosi keliolika nl- 
geriu laukencziu ant mergaites 
kraujo. Policije visus suome Ir 
nuvožė in kalėjimu.

Rozen, 
Alex Cinzas, 
thony Petkus, 23 metu.

Alusu žiniomis,
Vladas Roženas, 

Alex (dažas ar nebus tik Alek
sandras Blažys. Petkaus pa
varde paduota gerai.

Petkus buvo pasislepes
policija negalėjo ji surasti. Bet 
jis atėjo in teisnla pats. Teis
mas nuteisė ji dviem 
siains pataisos name.

Roženas ir Clazas (ar 
taip) buvo suimti tuojaus po 
musztyniu., Isz pradžių jie 
nesi,
abudu prisipažiąo, kad tikrai 
prohibicininkus musze. Rože
nas szitoj batalijoj vadovavęs, 
buvęs kaip ir generolas,
jam teismas paskyrė t. is me
nesius ” vokei szi no, ’ 
Clazas valgys 

pora menesiu.

sklinda ant 
mo
untMotore

bines drapanas palikdavo 
skerdinyczioje, kur dirbo, 
idant motore ir tais neparduo
tu.

Kaimynai liudijo kad Babic- 
kieno buvo pardavus rakandus 
ir savo 
drapanas
tiktai stalas ir du krėslai. Su- 
flži'ff pasigailėjus vyro davė 
persiskyrimą nuo tokios mote- 
res, pripažindamas kad tokia 
motore yra netinkama auginti 
vaikus.

kur

vyro szventa-dienines
o s tūboje pasiliko

NEPASINAUDOJO ŽUDIN- 
TOJAI ISZ PALIKTO 

AUKSO.
Hanksville, Utah. — Mažam 

miestelyje Escalante, du sūnūs 
susikivirezino su tėvu už pini
gus ir ji nuszove szaltam krau
jo. Seni gyventojai atnaujino 
taji atsitikima kada sziomis 
dienomis darbininkai sugriovi- 
nejo murini nameli kuriame 
gyveno nužudytas 
Francis Morresey,
tarp sienų daug auksiniu pi
nigu kambaryje, kuriame gu

li u žu d v t a s d ak t a ras.
Kiek surasta pinigu tai locni-
ninkus namo nepasako bet pa
gal darbininku apsakymu tai 
buvo gana didelis skaitlis. 
Daktaras Morresey likos nužu- 
dintas 1879 mete o jojo du su
nns likos pakarti už tai 1884 
mete.

daktaras 
surasdami

lodavo

gana didelis

t 1

HAIDŽEKERIAI“ 
■U, PAĖMĖ JOJO 

LAVONA IN AUTOMOBI
LIU IR DINGO.

Baraboo, Wis. — Nedėlios 
haidžekeriai ”

30 motu, o

4 4

DE 2M
NUŽU-

[•It

nužudo

manoma 
prie tojo

DU KOMUNISTAI ISZSMA- 
LUOTI IR APIBARSTYTI 

PLUNKSNOMIS.
Tampa, Fla. — Du komunis

tai kurie likos aresztavoti per 
valdžios palicija likos uždary
ti kalėjimo, bet vos pasėdėja 
tenais kėlės valandas, likos isz 
kalėjimo iszvogti per 
mus vyrus,
ti ir ten abudu iszsmaluoti, api
barstyti su plunksnomis ir bai
siai sumuszti. 'Vėliaus abudu 
likos surasti,per palicija ir nu
vežti in ligonbute..

nezine-
iszvežti in užmies-

LEGIONISTAI SPIRESI BO- 
NUSO IR PRASZALINIMO 

PROHIBICIJOS.
Portland, Oregon. — Ant 

laikyto metinio seimo czionais 
per Legionistus, likos iszrink- 
ta naujas pirmininkas Louis A. 
Johnson, isz Clarksburg, W. 
Va. Taipgi vien-balsiai nubal
suota idant valdžia tuojaus 
iszmoketu kareiviams 'bonusa 
ir kad praszalintu negeistina 
prohibicija — 133 balsavo už 
prohibicija o 1,144 už atmeti
mą. Seimas Jmvo gana sztur- 
in i ilgas.

isz

n

BUVO PAKLUSNA VYRO 
PALIEPIMO.

i
Chicago. — Du sargai tilto 

ant Chicago upes ana diena 
paregėjo plaukiant kokia tai 
moteria, kuria isztrauke isz 
upes ir ’ nuvežė ant palicijos 
stoties. I Pordetinis 
pradėjo josios kvosti del ko in- 
szoko in upe ant ko moterėlė 
atsake: “Mano vyras Antanas 
Jaegel manes nemylėjo dau
giau, kada sutukau, ir ana die
na taip ant manes užpyko kad 
paszauke: “geriau padarytum 
kad szoktum iii upe — na ir 
paklausiau vyro rodos ir szo- 
kau in upe.”

kuria 
nuvožė

*

palicijos

ir

mene-

ki

gy-
kad nekalti, bet dabar

tai

na »>

o Alex 
skarbava duo-

NUSIŽUDĖ IDANT
PRIGIALBET PACZEI.

Chicago. '— Ana diena ato
me sau gyvasti William H. 
Kleppinger, prezidentas Calu
met Foundry & Machine Co.,V UT f

su pagialba revolverio idantrevolverio
jojo pati galėtu aplaikyti po- 
smertine $5,000 o jojo kompa
nija $100,000 kuriai buvo kal
tas.

i

*
NUŽUDĖ VYRA SAVO MY- 
LEMOS — UŽSMAUGĖ SU

DRATU.
Unionville, Nev. — Mrs. Ga

nei t Farrier 
tai ji j i
pagialba

prisipažino buk 
nužudė savo vyra su 

savo mylimo Jean 
Manse, su kuriuom buvo susi-
nesžus jau keliolika: motu. Vy
ras buvo iszemes praeita meta 
apdraudima 'ant savo gyvas- k
ties už $15,000. In kelis mene
sius po vyro mireziai nelaba 
motore ketino apsivesti su sa
vo mylimu bet kitaip viskas 
atsitiko. Isz pradžių buvo ma
nyta kad baųditai ji nužudė 
laike apipleszimo namo.

negali dirbti

DU NAMAI DINAMITUOTI 
PER STRAIKIERIUS.

Taylorville, Ill. — Gyvento
jai szio miestelio pareikalavo 
nuo gubernatoriaus idant at
siimsiu tuojaus milicije ant ap- 
malszinimo darbininkiszko cr- 
gelio {kupsi czionais vieszpa- 
tauja nuo kokio tai laiko.

Nedėlios vakarą nežinomos 
ypatos padėjo dinamito po 
spaustuve “Daily Breeze,” 
namo, kuriame U. M. W. A.

' 'T1

lokalus laike savo mitingus — 
abudu namai likos suardyti.

ir
t

NORSES KLAIDA UŽMU- 
SZE TRIS MOTERES.

Cincinnati,, Ohio. — Trys 
moteres, kurioj radosi Long
view ligonbuteje del paikszu, 
likos užtrucintos per apsižiop- 
linima dažiuretojos ligoniu. Ji 
ketino duoti
ant užmigdymo 
operacija ant tonsiliu iszpjovi- 
mo, bet sumaiszius 
uždavė kožnai ir in trumpa lai
ka mirė.

.Norse

ligonėms vaistu
kada ėjo po

gyduoles

Miss Maybelle Viall, 
35 metu, taip tuom atsitikimu 
persiėmė kad pavojingai ap
sirgo.

Paskutines Žinutes

prigulinti prie Lehigh

paduszkaiteje

padusz.kaitc nemažai

bonu ir

buk motore, 
duszkaite prigulėjo, buvo nasz- 
le ir jau senei mirė o visi josios 
likusi rakandai likos pastatyti 
ant licitacijos už skolas. Advo
katas kuris likusiu turtu miru
sios rūpinosi aplaike netikėta 
turtą.

*'AU r" j r * * *' J į* •* * j, į " <* J* 11 •

DREBĖJIMAS ŽEMES
NAUJOJ ZELANDIJOJ.

Wellington, Nauja Zelandi- 
jo. — Smarkus drebėjimas ko
kis davėsi jaust aplinkinėje 
Hawks Bay praeita Petnyczia, 
padaro daug bledes czionais. 
Daugelis namu sugriuvo, keli 
žmonis likos užmuszti ir daug 
sužeistai.

BOLSZEVIKAI ATIMA 
ŪKININKAMS ARKLIUS.

Moskva. — Pagal naujausia 
paliepimą komunistu, tai Ru- 
siszki kaimuoeziai kurie pri
guli prie kolektiviszkos parti
jos, yra priversti atiduoti savo 
arklius valdžei del dirbimo ant 
ukiu. f

474,787,386 GYVENTOJAI 
RANDASI KINUOSIA.

Nanking, Kinai, 
naujausio suraszo 

tai tenais

ir

KAS ISZ TO GILIUKO,
JEIGU NETEKO PROTO.

Gunčio, Italije. — Geležkelio 
darbininkas, kokis tai Serclo 
Penato, praeita menesi pirko 
bilietą ant lošti. Dvi sanvaitos 
atgal likos traukta loterijos po 
valdžios prižiūra.

Valdžia pranesze apie jojo 
giliuką ir liepe atvažiuoti in 
banka atsiimti pinigus. Po ke
liolika dienu atsiszauke in ban
ka kokis tai sumenkias žmoge
lis su moteria ir advokatu, bu
vo tai Ferrato su savo paczta 
ir advokatu, kuris priliudijo, 
buk ’tai isztikniju tasai žmo
gus, kuris laimėjo giliukninga 
numari ant loterijos. Kada 
Ferrato aplaike žino per tele
grama, buk jisai laimėjo, stai
giu pradėjo juoktis, szokti, 
verkti ir kalbėti nesuprantan- 
czius žodžius.

Ant paliudimo
bankas iszmokejo pinigus mo- 
terei, o nelaimingas vyras pasl- 
raszo su drebanezia ranka ir 
paikszingu nusiszypsojimu vi-

advokato

ryta, u 
Williama Peskey, 
kada szerifas draugo su korc«- 
neriu pribuvo ant vietos dary
ti slieetva, rado da szilta la
vonu nužudyto ir .nuvažiavo 
pas gimines praneszti apie žu- 
dinsta. Kada sugryžo adgal 
jau nerado no jojo automobi
liams ne lavono.

“haidžekeriai sugry
žo ir pasiėmė lavona ir jojo au
tomobiliu kad palicija noture-

NUŽUDĖ PACZIA IR PA
SLĖPĖ PO GRINDIMIS.

Plymouth, Mass. — Nuo ko
kio tai laiko dingo motore Mrs. 
Edith DuBois isz Tuckahoe, N. 
Y., kurios lavono palicija jesz- 
kojo per koki tai laika ir ant 
galo surado po grindimis na- 

Ant paliepimo palicijos,
darbininkai kasė aplinkui na
rna ir užėjo ant vietos kur ma
ne kad lavonas yra paslėptas. 
Mot eres lavonas radosi užkas- r
•tas tik dvi pėdas gylio po že
me ir po cimentu.

Josios vyras dasiprates kad 
palicija suras lavona nužudy
tos moteres, nusižudė kėlės va
landas priesz suradimą lavono.’tu jokio davado.

Matyt

RADO PACZIA NEGYVA, 
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

J' <

Two Rivers, Wis. — Perim
tas dideliu gailoscziu isz prie
žasties ilgos ligos savo paežius 
ir suradimo josios lavono, Jo
nas Janda, žinomas czionaiti- 

sportsmapas, atomo sau 
gyvasti per nusiszovim.i. 
Priesz papildyma savžudinstos 
iszsiunto savo motina pas (lak
tam kad, galėtu ramiai atimti 
ęau gyvasti.

Motero inleido savo mylima 
in stuba apie treczia valanda

11 Tamaqua, Pa. — Policije 
aresztavojo Steponą Smolar, 
kuris norėjo padegti No. 1 bro
keri,
Navigation Co.

11 Crossett, Ark. — Mine 
žmonių isztrauke isz kalėjimo 
Ashley nigeri Frank Tucker, 
24 metu, kuri pakorė kieme už 
porpjovima gerkles szerifui 
Homy Reeds.

Harrisburg, Pa. — St ei tino 
palicijo 'savo raporte paduoda 
buk Augusto menesije Ponnsyl-

• t

— Pagal 
gyventoju 

Kinuosia, tai tenais randasi 
474,787,386 gyventojai. 7~ 
gyventojai ne daug pasidaugi
no per du paskutiuius szimt- 
meczius nes tiktai ant 75 mili
jonu. Kinai da niekad nepada
ro visiszko suraszo savo gyven
toju, nes tenais yra tokiu vietų, 
kur virszininkai niekad nepasi
rodo.

Kmu g. ,|ryS apĮei(jo banka su nuliu-4
*dimu, norints iszneszo «u sa

vim ponkos-deszimts tukstan* • 
ežiu lirų.

nis
per

ryte kuris nuėjo in vyro kam-i vanki°.i l)UV0 93 padegimai na
bari ir su kokiu tai innagiu su
davė mieganeziam per galva 
po tam užsmaugė su szmotu 
elektrikinio drato, po tam isz- 
mete visokius daigius po kam
barį ir suriszo savo mylima 
kad iszrodytu kad tai banditu 
darbas, bet policijai tas dar
bas kitaip iszrode, aresztavojo
motoro su josios prielaidiniu ir 969,500 bedarbiu praeita mc- 
abudu prisipažino prie kaltes, nbsi.

mu. Ugnys padare bledes ant 
daugiau kaip 2,<500,000 doleriu.

U Scranton, Pa. — Penkios 
szeimynos vos neužtro'szko nuo 
gazo nuo ulycziniu paiptt ku
rios sutruko per apsisedima že
mes in kasyklas.

V Rymas. — Pagal valdžios 
raparta, tai' Italijoj buvo net

JI

SUDEGINO VISA KAIMA 
ISZ KERSZTO.

♦

Moskva. — Tūlas kaimuotis 
iszvarytas isZ kolektiviszko 
kaimo Ufoje už koki tai per
žengimą tiesu, isz piktumo pa
degė kaimą. Ugnis sunaikino 
48 grinezes, tvartus ir ukisakufc 
padarus, padarydama bledes 
ant milijono rubliu. Kaimuoti 
su paezia ir vaikais nuvožė m 
kalėjimą.

100 KAREIVIU PRAŽUVO 
GELEŽKELIO NELAIMĖJ.
Oran, Algeria, Afrika. -* 

Trūkis, kuriame važiavo apie 
500 afieieriu ir kareiviu prigu
linti prie Svetiintautiszko Le
giono, nusirito nuo begiu ir in- 
krito in prapulti arti Tlemcen 
ir manoma, kad apie szimlas 
kareiviu likos užmuszta 
daug sužeista. •

Nelaime atsitiko terp ZeL 
boun ir Turenne, nukrisdamas 
apie 300 pėdu su 31 vagonais 
dntuge su lokomotivu. Baisu 
buvo . klausyti dejavimu ir ; 
szauksmu pagelBos nelaimingu 
kareiviu. ‘

ir

.. ** *
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s- SAU L E
SVARBUS PRANESZIMAS !

« Naužmlrtsidte Guodotini Skai- 
•u prenumerata 

SAULE," kuri, apie
tytojai, atsilygint 
už laikraszti “
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio.- PASKUBINKITE f

BE PINIGU LAIKRASZTI 
NESIUNCZIAME !

“SAULES”Pilnai Užaimokeja Gaus 
Kalendori (Knyga) ant 1933 m., 

DYKAI !

ANTLAIKRASZTI ANT BARGO 
VISAI NESIUNCZ1AME !

REDYSTE.
p

Kas Girdėt
Oktoberio 24-ta, valdžia isz- 

leis naujas markes ant atmin
ties William Penn atvažiavimo 
in Amerika ir uždėjimo Ponn- 
sylvanijos valstijos 250 motu 
migai, su jojo paveikslu. Pacz- 
tines markes bus pardavinėtos 
po visa Amerika.

menesiu minksztu 
Hocking \\il- 

(Tooksville 
užbaigt

Septynių 
augliu 
ley. 
distriktuose likos užbaigtas 
pasekmingai tarp operatorių "ir 
anglekasiu su pagialba guber
natoriaus White.

Norints sutaiką jau padary
ta bet dabar turi būti užtvir
tinta ant seimo pakol angleka- 
šiai gales sugryžti prie darbo'. 
»Šeimas atsibus ‘Murray City, 
Ohio ir kaip anglekasiu dele
gatai mano, tai neturės jokio 
ergelio ant užtvirtinimo sutai
ko s.

Tasai st vaikas prasidėjo Ima 
Vasario, 1932, isz 6,000 angle
kasiu jau 1,000 dirba o likusie
ji ketina sugryžti szia sanviii- 
te. Operatoriai pristojo 
keliolika pareikalavimu.

Galime tikėtis geresniu lai
ku trumpam laike per pradėji
mą dirbti kasyklų ir kad kie
tosios anglių kasyklos pradėtu 
dirbti tai vela viskas eitu po 
senovei ir visi'butu užganadin- 
ti.

st ra i k as 1
Pomeroy ir

m

ant

sužeidimo ir 
tai gal da

pieninyczioje

vienas užklausia: Ar mirtis 
vrn baisi f” z
g.

Ant szio klausvmo nemažai 
laužo sau galvas visokį svie- 
tiszki mokslincziai kurie tyri
nėdami mirsztancziu 
paskutines valandas, 
nėjo

4 4
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KA RASZO MUSU 
REPORTERISy ■

I

din

didėlėje

Ant svieto atsitinka visokios 
nelaimes ir mirtys ir kaip kada 
labai juokingai, bet kad sūriai 
butu priežastim 
mirties žmogaus,
niekas negirdėjo. Iszrodo tai 
navatna o bet yra tikra teisy- 
be.

Nantes, Francijoj,
prigulinezioje 

prie Redono Baud, atsitiko se- 
kaneziai: ant vieno darbinin
ko sukrito daugybe suriu. Ant 
riksmo jojo draugo subėgo vi
si darbininkai kurie iszgialbe- 
jo savo dranga bet buyo taip 
pa vėjingai sužeistas kad m 
trumpa laika mirė po nuveži
mui in ligonbuti.

--------- :>---------

Sziadien jaigu žmogus susi
tinka su savo draugu ant uly- 
czios ir užklausia: “Mikai, pa
sakyk man kelinta valanda!” 
Be jokios sunkenybes Mikas 
isztrauke ziegoreli isz kisze- 
niaus, pasako kokis laikas, po 
tam “plaukszt” zieg 
kiszeniu ir daugiau apie tai ne- 
nirupina. i •

Dabar sugryžkime 
tūkstanti metu adgal, kada tai 
žmones neturėjo ziegoriu tik
tai* turėjo atminti kokia valan
da arba kokis dienos laikas... 
Senovės laikuose atmindavo 
laika ant debesiu, szeszeliu ir 
saules.Bet jaigu buvo miglota 
diena tai turėjo nemažai bpdos 
inspeti laika. / •

plaukszt

4 4

1*0 m

kokia

Sue ja keli žmones in kudpe- 
|e tankiui laike pasikalbėjimo

j, 

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINESA

PATAIKĖ KAIP NUOGAS 
: IN DILGELES''HSZ LIETUVOS

MERKINĖJ PAPJAUTA 
2YDELKAITE.

Ana (diena' Merkinėje
go Revoka Ueslickaile,. Dabar 
teko sužinoti, kad Ceslickaite 
jau atrasta nužudyta. Beveik 
visi Merkines Žydai iszejfo 
jeszkoti (’esi ickai les,
nes apylinkėje ir už S kini, už 
Merkines rado jos lavonu, 

rasta subadyta.

Merki-

zmom n 
isz t v r i- 

buk žmogui mirti yra 
lengva. Senatvės liga mirti yra
lengviausia nes da priesz mir
ti n’ekurios dalys kūno ap- 
mirszta ir paskutines valandos 
jam yra maloniausios. Iszgial- 
beti skenduoliai visai nebijo 
mirti ir jiasakoja Imk kada jie
skensta — eina in dugną, tai* 
juosius apima smagumo jaus
mas, kaip pb sunkaus darbo 
gauna pasilsėti. ' 'Mirtis nuo 
szalczio yra taip pat labai leng
va ir skaitoma kaipo lengviau
sia nes žmogus nejanezia ne 
skausmo no kbneziu ir sapnuo
ja malonius sapnus, danginu
sia apie sziluma. Mums rodosi 
kad mirti yra labai sunku bū
damas sudraskytu 
žveri, bet tasai kuris tai daly
ve, sako kad tokia mirtis vra 
ne baisi. Tūlas Afrikoniszkas 
keleivis karta pakliuvo 
vo nagus ir sztai ka jisai 
apie lai: “Levas netikėtai szo- 
ko man ant sprando ir parme
tė. Nuo to netikėto užpuolimo 
apsvaigau ir nejaueziau ne bai
mes ne skausmo.” 
medžiotoju ta pati tvirtina.

Ant kariszku lauku, laike 
kares, mirtinai sužeisti karei
viai taipgi nejanezia jokio 
skausmo. Perszautam žmogui 
su kulka iszrodo kad kas jnm 
davė smūgi su lazda. Sunkiau
siai sužeistas kareivis nejau- 
czia jokiu skausmu ir kaip ka
da atsistoja ir da szaudo.

Nekurie anglekasiai, 
likos mirtinai sužeisti, pasako
ja ka<l.<pnskiitiii(’je valandoje 
pasidaro taip malonu kad ro
dos 
po kvepenezius sodus ir tuom 

užgauna žmogaus

pasilsėti. ' Mirtis

per koki

in lo-
raszo

— Daugelis

kurie

kas juos įlesza ant ranku

momentu 
smagumo jausmus.

1 e f \ 
—— ■ —1ž—--------

My l e na i - aka i t y t o ja i
les, ’ ’

Sau-4 4

nemalonu mums visados 
klabyt in jus u szirdis kad at- 

užmokeseziu
bet iszdavysta

užlaikymas
v

silygintumet su 
už laikraszti 
reikalauja daug piyigo ant už
laikymo, apmokejiihas darbi
ninku, paeztas,
spaustuves ir kitokiu iszlaidu 
kurie reikalauja daug pinigo. 
Kaip kur laikai pradėjo pasi
gerint ir darbeliai prasidėjo o 
trys doleriai ant Viso meto už 
laikraszti nieką nesubankrn- 
(vs.

Meldžiame visu t uju, ku
riems buvo nusitinsta žine kad 
juju laikas jau iszsihaige, 
idant atsilygintu už laikraszti 
nes busime priversti sulaikyti 
tuojaus, nors žinome 
tik jum bet ir 
nesmagumas skirtis su savo 
patinstamais nuo tiek metu.

Szimet spaudiname kalendo
rių kuri iszsiuntinesime vi
siems užsimokėjusiems skaity
tojams kaipo dovana..

'Lodei bukite taip malonus 1 
pasiskubinti su atsilyginimu 
už laikraszti kogreieziausia.

Kokia tai moterėlė, kuri ap
alpo bažnyczioje Chicago pra
eita snnvaito/ kokis tai vagis 
pavogė nuo josios $3,100 ku
riuos turėjo prie savos.

Vot, t-au, žmogus negali būti 
tvirtu kur sziadien laikyti pi
nigus.

Rūpinasi tieji, kurio neturi 
pinigu ir rūpinasi tieji kurie 
juju turi. Bet kožnas isz mus 
geriau norėtu rūpintis turėda
mas pinigu ne kaip juju netu
rėti. s i. , p f J ’ i*"1 »

laikas

visu

y

kad ne 
mums yra tai 

1/

su

^y

i

Daugelis smart žmonių tvir
tina, kad žmonis vaikszcziotii 
nuogi kaip juos garnys at neszc 
pas juju mamas. — Isz vienos 
puses hutu tai labai fain, ba 
nereikotu nesziot i drapanų. Isz 
kitos puses, tai visi žmonis tu
rėtu sau pasirupyt fygos lape
li idant nors dalele uždengt':
grieszna dali kūno, ba tai ne- 
iszpultu vaikszcziot i po si ry
tus be sziokio lokio uždangalo.

Cesliekaito 
peiliu.

Intariama.s darbininkas Szar- 
kus suimtas. Fsa žmonių, ku
rie mate, kad ta vakara, t. y. 
isz treezia-dienio in ketvirta
dieni kada Ceslickaite dingo, 
Szarkus parojęs namo girtas Ir 
buvo apdraskytas jo veidas.

Seiliaus Lietuvisz/kos davat
kos sakydavo, kad Žydai pjau
na katalikus “macams.” Da
ba r-gi Žydai gali sakyti, kad 

pjau-katalikai ir be 
na Žvdus.

macams.

macu ! f

NEGIRDETAS
ATSITIKIMAS.

Rugpiuczio 9 d 
relaziu apskr.

Upynoje

- - . - .. . I

kia. Tai niekis,” pasigirdo ke
li balsai.

Rimbus primintas pernyksž- 
tis laimėjimas ir drąsi jo kal
ba visus patraukė ir vyrai dau
giau nesvyravo ir neabejojo.

—- Rugsėjo 12-tft policija 
suome Joseph Kasitus, 24 m.* 
gyv. Lee Park, John R. Grikis, 
27 m., 
Williamson, gyv. Wilkes-Bar
re. Jie kaltinami pavogė isz 
Dr. (’yrus Jacobosky, 
Ala’.i.n vStr., mikroskopą 
atrado pas J. Kasitus. N f

—■ Sakau jau tame Kings- 
tone vis kas nors naujo. Nese- 

apvaikszcziojo

net'u rt ingai
Kaniu

Mirus net'u rt ingai naszlei 
Skridulionei, Kaniu kaimus 
buvo insitikines kad ji yru pir
kioje nemaža pinigu paslėpusi. 
Pašieptieji pinigai ir sudarė 
daug kalbu o gobszams jie ne- 
dav<» ramumo, nes girdi, kam 
duoti žemoje rudyti pinigams, 
geriau juos susiradus sunau
doti geram tikslui, tai busianti * #
ir Dievui didesne garbe ir žmo- 

klebono niems nauda.
Jeigu atsiras tokiu smart žmo- kun. J. Incziuros jubiliejn, da-

gy v. Lee Park j ir Frank

211 So.
kuri

iiiu-tai gal žmonis ir vaiksz- 
cziotu kaip Dievas juos*sutve- 
rcv Juk Amcl’ike viskas gali
ma.

nei
4 4 žinoma, ?>*

t
Visi, iszskyrus siuvėja, suta

rė eiti pinigu jeszkoti.
Rimbai,, kaip drąsiausiam 

reikėjo jiirmam lysti in pirkia.
— “Už tai man turės tekti 

puse rastu pinigu, pasiderėjo 
Rimbą. ,

Bet d rasai dar jam buvo rei
kalinga degtines.

Na žinoma
pratarė 'bat-siuvis.

-Siuvėjas po Szitu kalbu atsi-
• sveik i nes iszejo;

Greitai buvo surasta degti
nes ir visa pinigu jesekotoju 
(i raugi ja linksmai gere ir jau 
dalinosi Skridulienes pinigais.

Tuo tarpu siuvėjas tiesiai isz 
Senkaus nuėjo prie nabasznin- 
kes Skridulienes pirkios ir isz- 
muszes kvartka atsikabinės ir 
atidaręs Įauga inlindo vidun. 
Radęs nabaszninkes rublis, ap- 

-sirengė ir lauko pinigu jeszko- 
toju ateinant. “Asz parodysiu 
kad ir ilrasuoliai yra didžiausi 
bailiai.”

Gerokai pritemus Rimbą sa
vo insigerusius draugus vede *
prie Skridulienes pirkios.

Nors pats Rimbą ir jo drau
gai buvo gerokai inkausze, bet 
juo artyn prie pirkios juo la
biau isz baimes drebėjo.

Sztai ir pirkia. Rimbą priėjo 
prie lango.

Na tik vyrai nebijokit, 
drąsino savo draugus,

bar rengiasi a p vaikszcziot i 
metu bažnyc/Jos paszventim- 
mo jubiliejų.

r— Rugsėjo U-ta, Kingstpno 
boro taryba nutarė sugražint 
in policisto vieta, Li,otuvi An
taną (/Pony) Kraužli.

— Wm. Racziunas, jaunas 
fire bosu, 

No. G kasyklose, Glen Alden 
kompanijos, likos paskirtas 
mokytoju m (in.st met oi j 
nieriu .mokyklos, kuria atidarė 
Penu State College.

Geriau vogji

.30

vyrai, niekus kakNekurios mergicos kurios 
važiuoje bosu mėgsta daug kal
beli ir nori kad visi ant juju te- 
mytu ir nori labai “szo off.” 
Kada žmogus atsisėda arti to
kiu kreiziu, lai gali iszgirst 
kaip/takina apie kilus, o priek 
tam naudojo žodžius ka reisz- 
ke fifl,i-fifl i. J r ženvkis žmo- 
gau, jeigu gautum toki maluna 
tai turėtum užsikimszt;

kad aušti Imbnelei

mergicos 4 i

vyras, kuris yra 4< ? 7

likos
mal-

Viena rudens sekmadienio 
vakaru, susirinkęs nemažas bū
rys Kaniu kaimo vyru pas Sen
ku pradėjo, kaip paprastai kal
bėtis apie nabaszninkes paslėp
tus pinigus.

Lt,
bat ir gana. Isz kur ji galėjo 
palikti pinigu. .Juk kiek su ra
teliu galėjo uždirbti, ta ir pra
valgė”’ tarė senis Senkus 
kimszdamas pypkiui tabaka,

— “O ji turėjo pinigu, ne 
karta man paežiam yra sakius, 
kad sūnūs, kas menuo po kelis 
szimtus litu parsiunezias,” ta
rė Kaniu kaimo 'bat-siuvis 
kasydamas pakauszi.

— “Ar tai jos suims' Ame
rikoje?” paklausė keli kartu 
isz vyru.

t
l 4*

sake

tarė

—■ vjuiiuii vug^j, negu |>ra- 
szyti pagelbos. John Shiman- 
sky sakosi parduodavo vogtas 
v isz t a s, 
maisto savo »szeimynai. Depre
sijos pripspaustas farmerys 
prisipažino apvogęs 12 laime
liu visztinyezias. Steito poli
cija suėmė ji kieme, sugryžns 
namo su 24 visztom.
t Mirė H. Szimanskiene

ausis
ne

„ 'y

M.
•y 

pasikorė
Czedavicziaus 3 ir puses met n 
duktė Stefanija tuo laiku, kai 
levai buvo iszeja isz narni,’. 
Parėjo rado negyva su szniu- 
reliu ant kaklo. Szis negirdėta* 
invykis sujaudino visa apylin
ke. Mergaites laidotuvėse da
lyvavo daug žmon i u.

i

buvo iszeja

PUSNUOGE NEPILNA- 
PROTE.

Wirenos apylinkėje, Alytaus 
apskrity, jau ne kuri laika pa- 

kaip nepilna-prote 
vaikszczioja

/

stebima, 
moteriszke 
kaimus pusnuoge.

Daugiausia nemalonumu su
daro sanatorijos administraci
jai. Atėjus prie sanatorijos isz 
adm., ir ligoniu praszo valgyti 
ir pinigu, kita karta net verk
dama. O gal ji jau 1—2 dienas 
nevalgiusi ? Reiktu kam tas 
reikalas priklauso, susirūpinti 
nelaimingu žmogumi!

Be to sanatorijos pažiūrėti
J V • “ - - - . .

po

atvažiuoja daug ekskursijų ir 
prie sanatorijos matant slan- 
kiojanezia pamiszele — 
nuoge kaž kaip keista...

pus-

PRIE KO VEDA DEGTINE.
Jeznas. — Rugpiuczio 7 die

na Jonas Tamosziunas Jezno 
Szauliu būrio szaulvs ir karsz- ir
tas tautininkas prisigėrės bal
tosios, savo žmona ragino eit! 
szauliu surengton gegužinei!, 
bet žriionai atsisakius pildyti 
jo paliepimus, Tamosziunas su 
brauningu rankose puolė nu- 
'szauti žmona, bet buk žmones 
suspėjo pagriebti už brauningo 
ir teip iszgelbejo nekaltos mo- 
toros gyvybe. Rytojaus diena 
pagiriodamas Vėl nusigėrė ir 
puolė su peiliu, bet pavyko pa
bėgti, tai matydama žmona, 
kad ilgiau su savo vyru gyven
ti negalima nes jau apie 10 me
tu kentėjo, iszsiskyro. Tai prie 
ko veda degtine. Tie kurio turi 
teise duoti turėtu žiūrėti kam 
duoda.

Velniazkas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp valku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nėlalminga karalių ir jlo 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apaipačziuot. Pikta 
Onuka. PREKĖ 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - C0M , 
51AH ANO Y CITY, PA.I-

vata, 
t r u k t u.

❖ ♦ ♦ 
i

M usu Ameri koniszkos 
gicos iszmoko krutyt szimi Ir 
kitus hula-hula dencus> o kaip 
nekurios iszeina szokti, tai su
stoja kokiam kampe su savo 
partneriu ir trinasi kaip szu- 
nes, kad net del faih pipellu 
sarmata žiūrėti in 'tokia ruja. 
Isz tokio trinimo gali papulti 

mer-

kad galėtu nupirkti

mer- I

Ir ne vienas, o du. Vie- 
nabaszninke

net savo nuosa- 
?J

pat i

in didele beda. Bai gali
gos Ink hut, ba da galite koki

i . j

dalyku iszkrest
f
u lesi t

k s

J

i I

S i t, 
Sziur. '

irS

❖

j r

o

o tada Stenc- 
ga i les i tos.. .

❖

Daugelis žmonių pirma isz-

T Ali re 17. Szimanskiene, gyv. 
248 Cooper Str., Pringle. Rug
sėjo 9-ta po gedulo pamaldu 
szv. Marijos bažnyczioj, palai
dota par. kapuose, Pringle.

f Al irę Ona Bielskiene, .343 
Colley Str., Lynwood, palaido
ta Rugsėjo 12-ta J?Iymouth 
szv. Kazimiero par. kapuose su 
bažnytinėm apeigom. —G.

sigere kokio tai sztopo po tam 
duoda paragaut jo savo arha- 
mobiliui. Tada negalima stebė
tis kad trankos po ulyczos kaip 
kreizi. Jtigu butu geras szto- 
pas, tai nebūtu tiek nelaimiu 
bet nuo munszaines tai "f (A h ;

kiaule netenka razumo, 
ežia kalbėt apie žmogų ? ’

Rugsėjis—1932—September

1 k Egidijaus
2 p Stepono
3 s Serafijaus s

net 
o k a

Kada žmogus apsiženiji, tai 
rodos eini kaip su partneriu t n 
bizni. Bet tame yra misteik, ba 
su savo partneriu biznije da
li nieši pusiau, o su boba ne, bą 
boba nenori dalytis, tiktai pai
ma viską. Da'ts ra i t. »

Viena mergiea isz Filadelfi
jos duoda szitokia rodą: kad 
visus ženotus vyrus paženk lytu 
ant feiso teip, kad visos .mergi
nos pažytu, kad tai ženotas vy
ras.— Bet ir ženotom bobelėm 
tas labai prisiduotu, nes tada 
butu mažiau divorsu ir niekas 
ne balamutytu kitu vyru bo- 
belkas.

i

- ❖ O ❖

Kvaila žmogų pažysi ant jo 
pasisziausziiho, ba kvailumas 
ir pasisziauszimas vaikszezio- 
je porom. Pasisziauszimas my
li laikytis kvailumo kaip ulele 
kailiniu.

♦ ♦ ♦
> . - • . vDaugelis žmonių kikina kad 

turi mokėti nuo 'savo uždarbio
1 . 1 . .

inkorn taksas. Bet kiek tai yra 
žmonių, ka su mielu noru mo
kėtu ipkom tiesas, jeigu turė
tu su kuo mokėti. Mai Gad, ar-

F.

i

gi tai no bolszevikai.
...» . ,,.11 _ L ■..!■■■ i ■■■■&,

« Neližmirszkite guodotini skab 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už
miršto ir prasze idant nosulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite 1

'' 1 ’ * . * «
Hk'

1

t

t

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
15 k Marijos Skuumnu
16 p Kornelijaus
17 s Franciszkaus Žaizdų

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.

25 N Kleopato
26 p Juozapato
27 u Komo ir Dominij.
28 s Vcnceslavo
29 k Mikolo Aark.
30 p Jeronimo
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Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnorii. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot.gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda-
ryta kietais audekliueis 
apdarais. Pęeke su nu-
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas-Co 
Mahanoy City, Pa.
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nas,
Skriduliene, 
vus namus trijų piontu turis,” 
atsake iszdidžiai bat-siuvis.

Na tai aiszku, kad mir
dama turėjo 
suma palikti 
Kaniu kaimo seniūnas.

44P..i;bf Įaį aiszku, kad 
paliko. Kaip žinom, kad ji nie
kam nėra paskolinusi nei ati
davusi ir dėl to geresniam ju 
apsaugojimui bus kur nors pir
kioje paslėpus, kuriai mirus pi
nigai ir liko niekam nežinomi. 
Ar nevertėtų, vyrai, kol neap
sigyveno jos pirkioje gimines, 
pajeszkoti pinigu? O gal pa
vyktu rasti! O tada, tai tikrai 
butu gera,” 
gobsztuolis Riirtba.

—: “Veltui, vyrai, bus žygis, 
tarė siuvėjas, asz gerai žinau, 
kad nieko neturėjo: liko pata
lyne ir kili menkos vertes daig
iai. Tiesa, buvo kelis litus su
taupius, bet ir tuos klebonui 
atidavė, kad mirus palaidotu”

— “Tu nieko nežinai. Jei 
nenori, gali* neiti, tai mums 
daugiau rastu pinigu liks,” 
atkirto pasziepiancziai Rimbą.

— “Žinokitės, vyrai, bet ne
dorais sumetimais in nesenai 
mirusios 
nepatogu lysti 
jas.

4 4

4 4
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nemaža pinigu 0 pafs drebėjo, kaip lapas.
tarė Kaulas.J,

Palikty

linksmai kalbėjo

motoriszkes pirkia
> y 

y atsake siuvę-

ras
4 4

/

Cha cha cha... bijo vy- 
tai ir mus draudžia,” 

pradėjo juoktis Rimbą. “Bijai
vilko nei in giria. O legaliau 
ko ežia bijoti? Kas numirė,' (o 
ir nebera. Asz tai nei kiek ne
bijau numirėliu. Atsimenat, 
kaip pernai rastas Senkaus pa
miškėje lavonas ir asz buvau 
pristatytas lavonu saugoti, li
gi gydytojas atvažiuos.”

— “Senkus tvirtino kad asz 
bijosias. Na ir kas isz to mu
dviejų ginezo iszejo! O tai, kad 
asz laimėjau naujus pakinktus, 
kuriuos nuo to vežimo, kuriuo 
vėže lavona leido Senkus nusi- 
l-’U'binti. Nors ir iszgeres buvau » "
ne tik, kad nebijojau, bet dar. 
nabaszninkui “labas” pasa
kiau. O ežia nueiti in pirkia, 
kurioje mirė sena bobele ir 
jeszkant pinigu pakušinėti as
la, tai niekis,”|Į 
Rimbą, i

labas

tarė drąsiai

\‘ ‘ Nu žinoma, ku ežia reisz-

pasakos:

Rimbą atsikabinės Įauga pro 
iuvejo iszmuszta kvartka ir

“ Dieve, padek,” in
lindo pirkiom Paskui ji sulin
do kiti.

Pasislopes pirkioje sifivejhfi 
pradėjo belstis ir nkauti. Rim
bą pusiau numirė. Rimsza lai
kės žibintuvą isz ranku palei
do o A»at-siuvis isz baimes me
tes pro Įauga laukan.

4 4

pikta dvasia—nelys 
nieko nedarys,”

J

Vvra-aa-i-i ko-ko bi-bi- 
jote. Nebijokit, žegnokitės, jai 

o gera 
drąsino Rim

bą, nors pats drebėjo, kaip 
drugio krctziamas.

Siuvėjas sukvatojo. Visi pi
nigu jeszkotojai mėtėsi laukan 
pro langa. Kurie suskubo pro 
Įauga iszsprukti, tie jau nesz- 
dinosi per lankus kas kur spė
jo, o Rimbą siuvėjas tarp-lan- 
geje sueziupes pradėjo gnaiby
ti. Rimbą ir Rimsza beliko, 

už lango už
kurio

l’astaraji laike 
kliuvęs szvarkas, 
iszsineres nubėgo.

Rimbą pirmiau szaukc pa- 
bet nepri- 

szaukes pradėjo geruoju pra- 
szvtis verkdamas:

— “Dovanok, dovanok Skri
do Ii eilele. Amžina, amžina at
ilsi duok Tau dangaus kara
lystėje. Oi oi oi tik paleisk, mos 
daugiau jiei kojos nobekel- 
sim.”

Ir taip isz baimes vos K.vvM 
paleido Rimbą.

Po szito invvkio Rimbą ir v
Rimsza ilgai sirgo ir daugiau 
pasižadėjo neiti paslėptu pini
gu jeszkoti.

Kanu kaimas dabar tekalbė
jo, kad Skridulienes pinigus 
saugoja velnias ir pirkioje tik 
velniai gyvena. Siuvėjas tik 
szypsodavos, o Rimbą sutikda
mas ir sziam visa invyki papa
sakojus siuvėjas pridurdavo: 
“Tai, dedis, buvau patekės, 
kaip nuogas in dilgeles.”

— “Taip taip, vaikeli, pa
sensi i besidabydamas, numirsz- 
ti besi mokydamas,” atsakyda
vo linguodamas galvą Bimba, J

isz

i

J
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Po Apgloba
Motinos Dievo

Tavo Sūnūs f

Vargas man su tuom vaiki
nuku! Kiek kartu ant jojo 
dirstelu, nuolatos susiraukiąs, 
rodos nusigandęs ko, o ne tėvo 
rodos bėgtu kur pasislėpt. Asz 
baisei nekeneziu tokiu ne da- 
virusiu! — teip kalbėjo kup- 
czius Brazikas in savo paezia 
Ona, kuri prisijausdama, jog 
užsinesza ant barnio, prisiarti
no
kuti zoslanka, 
ulyczios, idant paslėpt savo ne
ramumą. l’ž valandos paklau
sė gražiu balsu, nevos, žodžiu 
savo vyro ne suprasdama:

Apie ka tu, mano vyre 
kalbi ?

— Apie tavo sunu!
- Jeigu t n ka sau vėlini, 

lai asz jam apie tai pasakysiu.
!? Tai

jog tame vaikine 
jokio gudrumo, tiktai 

apsižlumbias,

praszo, jog rodos liepė, ko asz sztant padekavotie, dėkui tan szvento aplaike vardu Marijo-
suvis nesitikėjau.

— Ir asz teipos-gi, myle
mas dusziuk, praszau drauge 
su Jurgiu, palauk tam nelai
mingam žmogui, tai iszpildinsi 
milaszirdinga daigia.

— Asz no to iii ežia atėjau

nereikalauju, 
paskirsti 

Džiau

o
O matai, jog pavadinai 

ji mano sunum: ba dabar Jau 
pasiliks mano sunum, —»

s.

si! motina, neapinalszindamaa 
nei vienu žodeliu josios sopu-. 
Ii u. Jaute iszniet i liejimus sav- 
žines.

Nes sau kalbėjo:— Meluot 
no moku! tai veluk tylėsiu* .

In kelintu diena po tam 
poni Brazikiene klūpojo su s!k 
vo dukriukia, priesz ' abrozh. 
Motinos Dievo ir k am tai mel
dėsi, už savo atszalusi sunU.

Sztai i neina in pakaju Bra- 
zikas ir prakalbėjo:

— Ka ? velei verki! — Kas 
tau yra! Vietoje džiaugtis lak 
pasikelinto sunaus tai nuolatos 
zlumbi, jog net mnn gyVehimaa 
apkarto. Ko tau liūdėt!

— Ne galiu, tai mano su
vis baigė. Norėjau būtie links
ma, idant tave nepyk i n t, szc-

na. ‘Maža Marijonele tapo, 
už poros metu, jau mokėjo per-
sižegnot; poni Brazikiene gla
monėjosi su jaje per dienas, 
sptai viena karta irieina josios 

laikydamas
i1

— Džiaugkis paeziule, —- 
paszauke linksmai, — Jurgis 
szi meta parvažiuo-s ant vaka-

1 .f

cijos priesz paskutini egzami
nai) mano sunūs man sarma
tos nepadarys, tai narsus vai-
kinelis! nori namieje da geriau apleis.

kvailystes

ir
juokėsi Brazika

— - Ne, mano mylemas, to
kiu kokiu tu norėtum ji turėt, 
tokiu no pasiliks. Ir asz turiu 
pagelba, ant kurios tikrai atsi
duodu, o t aje pagelba yra Mi
tina Dievo, Jiji iszklausys ma
no praszymu ir mano sunaus 
ne apleis Būdamas vaikinuku
meldėsi in jaja kas diena, del 
to-gi isz savo apglobęs jojo ne-

Tavos

teveli, jog su pinigais, katruos 
man Įirisinnti, liepi sunaudot 
ant ko asz noru. (.) kad dabar 
jokio drabužio
tai tuosius pinigus 
ant naudingo mierė. Džinu- vyras 
giuosiu labai, jog tiejei pinigai gromata. 
paeina nuo mano brangaus lo
velio, tai net rodos del gero 
kokio gerinus tinka.

Uszpeczetinus gromata 
siuntė jaja ant pnezto; paskui 
sukuopinus mįsles, atsiklaupė 
priesz abroza Motinos t)ievo ir 
karszlai meldėsi szaukdama 
pagelbos.

Vakare kada Brazikas nusi
davė pagal savo papVatima in 
klubą, 
apsako kas atsitiko su kremi
ni n ku.

Apsimalszink sūneli — tarė
— mos tam vargszui 

Pasakyk man, 
kaiį) jis vadinasi ir kur gyve
na ?

—• Brangi motinėlė, 
tu gera!

mierri. y rankoje

I

rysiu! koki amatu jam aprink-I 
si, tai prigulės nuo jojo pa- 
szaukimo, gabumo ir nuo tėvo 
valios. Asz tikthi ta pildysiu, 
kas del motinos yra. privalu
mu ir trijų tiesu atimti sau ne 
pavelinsir.

Brazikus, jau nieko no at
sake, atsisuko ir iszejo in kro- idant, ir tavo zaunų klausyt 
inn. Vakaro kada nusidavė In- paszauke rustai BVazikas. 
klubą, kaip tai kas diena dar<y, Ar-gi asz del to dirbau* ir ru- 

i, idant, mane isz visu 
szalin draskytu ? Ne, isz to nie
ko ne bus! Simus tavo turi ol- 
tio in svietą, ba jeigu bus nn- 
mieje, tai nieko isz jojo ne bus, 
bus antkakle del visuomenes

•

asz tuojaus ji iszrengsiu!
Ona norėjo vyrui primint, 

jog turtas priguli prie abieju, 
tai turi pilnas liesas savo ve- 
lijimus iszsakyt, ba ne maža 
pasoga atgabeno isztekedama 
už jo. Vienok bijojo tuom la
biau užpykint, ir kad pats tų
jų žodžiu ne palaikytu už ko
kius pr i k a i sz i o j i mus.

Už valandos pamisimus at
sake saldžei:

I .

— Mylemas mano vyto, pra
szau tavęs, ne niekink nuola
tos tikiipiszku jauslu Jurgio, 
ne apsunkinekie teip savo sav- 
žines. Gana turiu pakramtu 
jog nuo laiko mudviejų susipo
ravimo no galėjau tavęs pri
verst prie Dievo, o gal negana 
rūpinausi apie tai ?

Norint Brazikas buvo per- 
pykias, vienok matydamas pa
čia su anioliszku saldumu, ta
re in jaja pusiau szposingai:

—- Apsimalszyk, mano bran- 
asz žinau,

Ona, likus pati su savim, pra- pinausi 
dėjo kalbėt apie reikalus, kurie szalin d
d(4 josios labai apėjo.

— Pasakykie man, sūneli,
prie lango, o atsilinkus bis- paklauso — tu esi labai gn- 

dirstelejo ant tuis, o.ar tu turi nžsimylojima 
kupezystoje?

— Ar gal tėvas rnžino ant 
maUes!

— O gnl ir turėjo tiesas rn-

kaip

- Ar tu — Jurguti 
tavo kalte, 
ne v ra 
nuolatos
sena davatka, — paszauke su
pykęs ponas Brazikas. — Jisai 
amžinai laikysis tau už anda- 
rdko, kitokis isz jojo nebus.

—- O gal butu gerai,
ji kur kitur atiduoti ant moks
lo? — tarė Ona su pakajum.

paszauke 
ne galėdamas jau

kad

— Kur kitur?!
Brazikas, 
nuo piktumo susilaikyt. — Rei
kė isz kailio iszsinaryt girdint 
tokias pasakas. Ar tu mis- 
lini, jog tavo sūnūs kur kitur 
daugiau iszmoks, negu pr:e 
manes krome? ir jog daugiau 
kupezystos iszmoks kaip pas 
mane? Niekados! Asz tiktai bu
vau prie kupeziaus pastumdė
liu, sziadien — esmių kup- 

jog kito tokio musu
Tiktai Ipei

czium, 
mieste nesiranda, 
mano apsuk rimui ir gabumu to 
dasilaukiau ka sziadien turiu. 
•Jeigu tavo sūnūs pas mane nie
ko ne iszmoks tai jau gal nie
kur, ba ir Paryžiuje ne padaro 
isz avižos rvžiu. Susilaikius e
valandėlė ir mostelėjus su ran
ka dadave, — ne yra ka, szka- 
da, gaiszint laiko?

Norint kas diena poni Ona 
gaudavo už savo sūneli pipiru 
ir visokiu iszmetinejimu, bet 
ant veido to ne parode tiktai 
užlaikinejo malszuma ir links
mumą, o tai del to, idant vyrui 
ne duotie priežasties ant dide
lio piktumo, ba kaip jis pats 
kalbėjo: — nekenti susiraukė- 
liu. — Sn kantrybe tikrai anio- 
line lunke, kol vyras josios ap- 
simalszinedavo. Nes tame laike 
viesulu didinosi. Brazikas pri
siartino prie paezios, akys ro
dos ugnia užsidegė, gyslos ant 
kaktos pasipūtė, ir cielas dre
bantis paszauke:

— Paliauk man paikinus 
vai kineli! ’ gremzda užauginai! 
nuolatos jam kokius tai krini- 
ginius pamokslus in galva ka- • . - 1Ii teip jog vaikas suvis kvai
las. Iszgirsta kur baisa varpe
lio ant kokio bokszto, tuojaus 
kaip kdkis kvailis meta kepu
re nuo galvos, muszasi in kru
tino net riauksi; jau po perkū
nu visi juokėsi kaip isz kokio 
idijoto. Po velniu! net man sar
mata daro, tas tavo iszk vai Ii li
tas sūnelis. Permainykio jojo 
auginimu, ba asz no noru, idant 
butu zokoninku 
czium. 

*

—• Mano mylemas pacziull, 
r— atsake su gražumu Brazikle- 
ner asz tau niekame nesiprle- 
^zinbiu kaip nori, asz teip da-

tiktai k up-

1 nu- >

žin t F
Sziadien man levas itž- 

“Aniolas Die- 
kada pamato aszaras

>

X 
draudė kalbėt 
vo,” o 
akyse, labai užpyko ir nubėgt 
pas tave, motin.

Ona tai iszgirdus, labai 
lindo ir pabalo.

— Rūpinkis 
ne būtie teip jauslum, 
narsu m, o bile mažmožo in gal
va nesidekie. Melskime Dievo, 
idant permainytu tėvo, nuomo
ne. , z

Bego nedėlios ir nieko tokio 
ne užėjo, kad Brazi kai kame 
susikivirezintu. Brazikas buvo 
užganėdintu, jog mate visus 
linksmus, teip kaip jis norėjo.

Viena diena parėjo ant piet 
labai supykins. Priesz sėdant 
prie stalo, atsiliepė in paezia:

— Ar tu žinai, pralaimėjau 
prova, kuri kaip žinai traukėsi 
per ciola meta.

— Priimki© tai nuo Dievo 
su džiaugsmu, ba visi kryželei 
turi būtie priimti

Tfu,'su tuom Dievu!?— 
paszauke Brazikas. — Advo
katas — kvailas, ne mokėjo 
proves pervest ir del to pralai
mėjau prova. Ir da tas kvailys 
liepe gerai užmokėt! Jeigu da 
turetau viena sunu, tai turėtu 
liktis advokatu. Tai sziadien 
geriauses amatas ir naudin
giausias. — Baigdamas tuosius 
žodžius, sėdo prie stalo. Brazi
kiene atkalbėjo drauge su su
mini trumpa maldele, laike ku
rios Brazikas peržiūrinėjo ga- 
zi etas.

Po piet

mano

jog mate

nu-

sūneli 
bukie

atsake
Ona.

rn

I

krominin-

iszejo Brazikas su 
sunum pasivaikszcziot, ir nu
sidavė drauge in kroma.

No mažai nusidyvijo Ona
jog už dvieju adynu iszgirdo 
staigus žingsnius savo vyro, ei
nant tropais augsztyn. Braz:- 
kas inpuole iii pakaju patrosz- 
kias ir apkaitės nuo piktumo.

— Tas tavo sūnūs tai tik
rai žioplys, nieko isz jojo ne 
bus! — paszauke.

— Kuom velei nusikalto?— 
paklauso ne d rasei Ona.

— Tuom, ka ji mokinai! 
Szitai atėjo in kroma vienas 
isz mano pirkiku,
kas,’ kuris jau nuo puses metu 
yra skolingu. Per puse adynos 
konia stenėjo ir dejavo, net 
man galva pradėjo skaudet, 
jog dabar no gali atiduoti sko
los, ba pati apsirgo ant karszt- 
liges: nori, idant jam palauk- 
czia. Po teisybei lyg sziolei mo
kėjo ra tom, nes teip turėjo da
ryt ie, o ne buvo jokia loska. 
Atmink koki man szposa Jur
gis padare ? — Szitai, norint jis 
visada iszrodo, jog trijų ne mo
ka suskaityt, pribėgės prie ma
nes, pradėjo praszyt, idant tam 
žmogui palatiktau — ir tai teip

meldėsi

Jurgis viską motinai

prikirengt ant egzamino.
— Ka tavo sūnūs — nusi

juokė poni Ona — o nuo kada 
.Jurgis aplaike taje malone va
dintis tavo sunum?

Ponas Brazikas
nusiszypsojo — ba buvo links
mu. Kada Jurgis sugryžo Ir 
stojo priosz tęva, tasai iszskete 
ra n k a s szau k d a m as: 

drūtas

teipos-gi

motina,, 
prigelbesime. man

sai vadinasi
o gyvena prie Grodz-

ant korteles tuo-

kokia
— paszauke Jurgis 

imdamas motina už kaklo. Ta- 
kromininkas

Skurskis, 
kos ulyczios.

Paraszius 
sius žodžius:

—- Ant užmokėjimo skolos 
kupeziui Brazikui.

Indejo poni Brazikiene pini
gus su kortele in koperta, usz- 
peczetino ir nusiuntė ant pasa
kyto adreso:

Poni Ona nusiszypsojo užsi- 
l’anadijus.’

—• Vienok matau, jog Jur
gis ne yra sutvertas ant kup- 
cziaus; iszsiunsiuJi in mokyk
la, tegul mokinasi ant provl- 
ninko. Kožnas advokatas in 
trumpa laika dasidirba turto.

— O ka padarysi su savo 
kupezysta?

— Kupezysta? O-gi parduo
si! viską ir isz pinigu gyven
sime, 'tai geriauses užsiėmimas 
nieko no veikt ir pinigus skai
tyt.

Ir isztikro sūnūs 
Jurgis turėjo apleist tevipi na
rna, — tėvas ji iszsiunte in 
Viedniu. Būdamas geros gal
vos vaikas ir doras, padare di
deli žingsni moksle. Kada par
važiavo namo ant vakacijos ir 
kada tėvui perskaito moksli
nius paliudinimus, labai džiau
gėsi, ba tikrai turėjo puikius • • • ’1 lipšnius; motina mislino, jog 
josios sūnelis norint bus advo
katu, tai vis bus naudinga del 
visuomenes.

Mano Sūnūs.
Bego metas po mdtui — Bra

zikas ne galėjo apsimislyt apie 
yra, idant Jurgi augintau ka- pardavimu kromo. Rugojo, jog 
talikiszkai. Jeigu tokia namo 
nesutaika vieszpatauje, geriau 
bus del jojo, kaip iszeis isz na
mu, kad tiktai gautųsi in geras 
rankas. 0 kaip tai yra didele 
nelaime, jeigu pats yra bedie
viu!

Teip

gi, teisybe, asz žinau, jog tu 
nori mano davatkiniu padary
ti.

mylema

P'r*

esi kur-
ir

duokle

— Tai del ko-gi 
ežias ant mano praszymu 
meldimu /

— Mano
szventa pakaju. Jeigu persi
tikrini, jog visi tavo pamoks
lai, ka man kas diena proviji 
ant niek ne tinka, tai ant galo 
nustok įsu jeis. Pažinau asz 

tai 
darbszaujc 

tame, idant mums moterystėje 
laime sumaiszyt. Ne asz jiems 
už tai atkopsiu.

— Vyre mano, ne plovok! 
Jeigu pyksti tai norint no plo
vok ant kunigu. Tikėk man, 
jog jokia kunigas manes 
mokino idant «su tavim vaidi- 

tiktai kad su tavim 
taikintausi visame.

Matydamas, jog savo vyra 
nepertikrins, iszejo Brazikiene 
in kita pakaju.

—• Nieko nemaezis, — kal
bėjo in save, — asz ji ne per
tikrinsi u.'Bet mano privalumu

Pažinau
priežaste tavo stengimu;

praskus-galvei ”4 C

ne-

cziausi,

I
mislindama, 

szepa, peržiurėjo joje drabu
žius; no kuriuos isz drabužiu 
atskyrė ir padėjo ant kėdės.

— Tuosius bus galima per
dirbt, — kalbėjo pamaželi in 
savo — nauju szlobiu nereika
lauju, — apsieisiu.

Paskui sodo prio stalelio Ir 
parasze tokia gromata:

— Brangus tovo! Dokui 
tau jog manos no užmirszti, o

atidarė

Brazi k u

geri laikai del kupeziu praėjo: 
o norint atsiradinojo kupczel, 
norėdami nupirkti visa andeli 
ir norėjo gerai užmokėt, bot su 
pardavimu nesiskubino.

— Da no atsilaiko proga, o 
ir teip nes tįsi veda, — kalbėjo
Brazikas.

Jurgis jau nuo keliu metu, 
ne parvažiavo, 

Mat levas vėlino sau,
jojo sūnūs laiko vakaciju atsi

ja užrubežinius

ant vakaciju
idant

— Sveikas 
mano!

Szirdi ųgai pasvei k i no

sūnau

maža 
nesziojo

o pas- 
sesute 

ant ranku

J ur- 
gis motina, kuri niekados isz 
jojo iszirdies ne užgeso 
kui pasveikino
Mariuku,
ir lulavo visai p.

Paskui motina nuvedu ji m 
pakajeli, kur buvo abrozas Mo
tinos Dievo, priosz kuri kabo
jo maža žibintaite. Motina 
dirstelėjo ant sunaus, bet kada 
ir tėvas tuojaus inejo tai uszsl- 

linksmas pasikalbejl-mezgi?
mas.

Po piet iszejo tėvas 
pasivaikszczio't

su su
num pasivaikszcziot, o vaka
re nuėjo in klubą ir net vėlai 
naktį sugryžo.

Kada jau Jurgis nuėjo ant 
atsilsiu ir ponas Brazikas liko 
pats vienas su savo .paezia, pa

rankas iszszauke trindamas
džiaugsmo:

— Skarbus vaikinukas už- 
džiaugiuosi iszaugo, labai

mano sunaus!
—• O da labiau džiaugėsi

kaip sulaukus Nedėlios sūnelis 
suvis ne pamislino apie bažny- 
czia.

re

— Tai mat, kaip atsikrato 
nuo tosios kvailystes — kalbė
jo in savo paezia Ona.

Praszau tavos, mano vy
ne girk to kas vertas pa

peikimo, ar no temini, jog gal- 
va-trukezeis skubina jin pra- 

•i 

pulti? /
— Gaila man tavos, mano 

brangi — atsake Brazikas, vis- 
da su linksmumu — asz ten ne
paisiau ant tavo nobažnumo, 
bile szeip esi szauna žmona: 
gera gaspadine, paezedi, tyki 
kaip avaite, rūpiniesi apie vy- 
TU ir vaikus tai jau tavo mal
dos man nieko ne kenke. "Bet 
tas viskas nereikalinga ir go
riau, idant nustotum "tuju po- 
toriu ir be to begalinio klupsz- 
ezevimo, ba tai ant tuszczio ir 
didele kvailybe.

— To nebus kaip tu nori! 
Da no girdėtina, idant Dievas 
ne iszklausytu tuju, katrie Jo-
jo praszo pagelbos.

— Esi protinga. Manes ne 
pavertei ant davatkino, tas 
pats ir Jurgi ant savo kurpa- 
liaus ne perdirbsi, — sziadienlankinetu

miestus, pažintu svietą ir žmo
nis, ba tas kožnam žmogui rei
kalinga. .
ko nuo senei lovini narna, su
vis atprato nuo jo’. Nuolatines
keliones usztrini pomoti jojo girnai yra dovanai: žinok, jog 

prisiuntei man puiko dovana- dusziojo apie kudikinius me

V •

Jurgis-gi ne atlaiu

tus.
Tarno laiko namo

ant varduvių ne žinau kuom 
asz atiilygirisiu; per silpnos 
mano pajėgos, o per tai daug atsilanko mažįukas 
gero man padarei. Asz no 

»
dukriuke kuli ant

isz tosios ligoa 
no iszgydinsiu, 

mėgstu tykumą ir linksmumą, 
džiaugkimes, jog sūnus mano 
no misidaye in tave, tiktai in 
mane, te

Jurgis labai mokinosi būda
mas namieje, jog ne turėjo ka
da su motina ilgiau kalbėt, 

jį

Vieiiok karta atrado tam tiku
si laika idant su sunum savo 
pakalbėt apie tai, kas jaja la
bi aušo nerimavo.

— Klausyki© sunau — tarė 
susijudinus, 
iszvažiavimo
asz matau, jog stojeisi ne teip 
labai prie Dieve1 linkius, kaip 
pirma... matomai 
piktom intekmem.
Dievo, idant tave apszviestu Ir 
turėtu savo szventojo apglo- 
l)o je.

Aszaros stojo Jurgiui akyse, 
nieko vienok no atsake.

atsisveikino

kada jau laikas 
prisiartinojo —.

pasidavei
Praszysiu

Iszvažiuojent,

į—awimtiiiXi im iMteHi—tmmm i h i«i u i trriHiinitnrwn,

Ana diena Szamokuose buvau, 
In viena užkabori užėjau, 
Užtikau vienoje šluboje tris 

bobeles,
Radau pusėtinai namines 

bonkas kolos,
Be to, vienas žioplys ten . ‘ 

ir sėdėjo,
Insikandės pypke papsėjo 

Ir in bobeles žiurėjo. 
Gere, tai vėl dainavo, 

Tai vėl sunkiai dejavo, 
Priek tam daug kalbėjo,

Savo vyrus visaip apjuodinę jo.
O viena isz ju sako:

Mano rakalis tai razbaininkas, 
Be jokio meilumo ir vyras 

.no kas,
Tankiai mano kudlaczina, 

Puikia sveikatėle sumažina.
Antra ant to atsako:

Asz saviszkio nesigaileezia,
KmH ir nustipusi malyezia, 

Da, su koja ji paspirezia, 
Ir laukan padla iszmesczia.

Treczia atsiliepe:
Asz jau ilginus nedalaikysiu

Ir*

dien jau ne galiu. Prįjaucztti, 
jog ant mus užpuls didele ne
laime, ba norints Dievas kan
trus, vienok yra teisingas.

Kad teip kitu kartu, gal 1)11- 
ti Brazikas užsidegęs piktumu, 
sziadien užsimislino, Sėdo prie 
stalo valgyt pietus, tylėjo, tik
tai t an k ei dirstelėjo ant pa
ežius su gaileste.

Sztai gauna telegrafa:
Egzaminą garbingai sudė

jau! — Jurgis.
Brazikas paszoko isz džiaug

smo.
i— Onute paeziute, atnesžk 

vyno! szalin su smutku! Jur
gis, mano sūnūs, mano džiaug- 
mas, to gyvuoju Jurgis!

------ TO LIAUS BUS-------

pa tieka.
Randasi tonais ir viena 

mergica, 
Kuri iszsirinko sau viena 

szpica, 
In parka su juom einu, 

Niekas jai neapeina, ' :/’
Mergelka, tai didelis fe, kaka, 

Tegul ant toliaus pasilieku.

Netoli Girrinio Miesto randasi 
mergele, • ' 

Panaszi in dvieju pėdu varlele. 
Kuri negerai daro, 

Jaigu tokia puikybe vato, 
Mergei, yra tik maža .

neužauga,
O nosi rioezia augsztai gana.

Ar gerai tu iszkirtai, 
Jaigu ant visu užklupai! 

Ant vaikinu plūsti bjaurei, 
Nuo Ungar u ir durniu tai .

negerai, .
Su koja kožna paspirtuih, 
Kad tik didesne butum, 

Tai pasiektum, 
Net parvirstum. 

Jau szirdeles gana, 
Su tokia neužauga.

Taigi, kad kiaule ragus turėtu, 
Tai visa svietą tuoj iszbadytu, 

Taip irtu del visu dagrisi,».
Ba didele kvailybe prilaikai.

j

Hei jus Mikacta bdbeles, 
Geriau apsimalszykite rūtelės.

Narna prižiurekit,
Prie vaiku sėdėkit, »

Nelandžiokit pas kūmas, 
Sulaikykite savo /burnas, 

Munszainio tiek neariaubkite. 
Geriau paliaukite.

Jau atėjo pas mane tiligramas,
i 1 :

4.

e

>

Koki kita kvaili iszsirinksiu 
In platu svietą su juom 

iszrunysiu,
progresas nrilžiniszku žingsniu rIal goresni gyvenimu turėsiu.
ženge. Kol Jurgis sėdėjo na- 
mieje, tai tikėjo in bobiszkas

į 1 . A 'Wi „ * ' t I '

kvallystes, sziadien jau yra ki
tokios nuomones. Visi tavo stenJ

Nuo seniai nuo tonais 
laukiamas,

Kad neprižiūrite savo vyrus.
* .. *. . .# • >

Kūpi jums kur galite gaut <. >
f

• f

Brazi k u 
sveczcs: 
krikszto, . Jį

asz laikau Jurgio szali ir nc- 
pavolinsu daugiau jojo paiki nt.

—- Vargszas tu esi! žmoge
li. Papildai didele piktadarys-

. 1 »

Paskui visos rankom plojo, 
Bjaurės daineles dainavo, 
Su kojom kaip Airisziai 

trepsėjo, 
Stiklai ant stalo skambėjo.

Gerkime kūmutes da kieliszka,

to aut ioeno sunaus.

Nepalikit, iszgerkim viską, 
Ba mums daugiau niekas 

nepasilieka, 
f ♦ ’

Iszsigert, tai inusu visa,

’kėlia byrua,
Savo vyrus paniekinai,
Ir visaip juos iszvadiniai, 

Tuojaus paliaukiu .
Ir apsiinalszykit, 

Ba bus jum negerai, 
Skaudės jum nugarai*

Neuteairasklte ffftodotiaitekaU
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tytojai, aUilygint su prenumerate^ū 
laikratati “SAULE,” kuria ipte fbt 
užmiraso ir prasta idant fiteolaife'pti
laikratati “SAULE,” kuria

laikraaxczio. Paskubinkite]
I

if
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SAULE

ŽINIOS VIETINES
— Szia sanvaite pripuola 

ČZvertus meto su pasninku Se- 
vedoj, Petnyczioj ir Suimtoj.

— Praeita Petnyczia apie 
treczia valanda ryte užsidega 
awmtes ant kariszku darželiu 
ant South ir Catawissa ulv- •• 
orios, nuo parvirtusios lempos, 
paisei likos apdeginta* Jonas

------------------------------------------------------------- ---------- -------- — —

Girardville, Pa.— Nuo 25tos jau prisipažinęs, tik tvirtinąs, 
lyg 29tos Septemberio musu 
miestas apvaikszczios 100 ine- 

4‘auksines
nes miestas likos 

Septemberio inenesy-
11

tu sukaktuves arba 
sukaktuves 
uždėtas
je, 1832 mete kuri uždėjo Ste
ponas Girard ir ant jo garbes 
likos užvardintas. Sziadien tas 
miestelis turi apie 5,000 gy
ventoju ir 1,000 namu, kuria
me gyvena daugelis Lietuviu, 

ir daugeli

I

» t

Voliukoni.< 119 W. Mnple uly., j turi savo parapija
ir likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti. Tose szan- 
iese turi priglauda daugelis be
darbiu kurie neturi kur pasi
dėti nes tai juju vienatine pri
glauda laike žiemos.

AVilliamas A ui t, 71 mc- 
daž i u re t o ja s 

Parko, dalypstejo 
d Ta t a ir likos užmusztas ant 
vietos. Senuko lavonu surado 
szeimyna, kada jojo nesulaukė 
RUgiy žtanczio nuo d i irsto.

— Tūlas daktaras važiuo
jantis in Shenadori apie antra 
valanda Petnvczios rvta tren-• ♦
k e su automobiliu in Elks teat
ro ant E. Center ulyczios pa
darydamas gana bledes. Karn- 
kas likos smarkei apdaužytas 
ir nuvežtas in garadžiu ant pa
taisymo. Daktaras likos skan- 
džei supjaustytas.

—• Mahanojui norints žmo- 
nys gyvena malszei, bet atsilai
ko laikas nuo laiko ir visokiu 
atsitikimu. Norints

tu, Lake wood 
elektrikim

musu zme>

laikrasz- 
czio privalumu yra talpyti to
kius atsitikimus, lx‘t del gero 

tautieczio tokes
reike kaip kada užtylėti. Atsi
ras savo laike proga kada to
kias žinutes galėsima sunaudo
ti ir pagarsyti <lel visuomenes 
tųom laik apie jeises užtylėsi
me.

Subatos nakti, apie 11:15 
valanda mirė pas savo dukte
ria gerai žinoma įnylenia pati 
Jono Kazakevicziaus, (>04 W. 
Railroad ulvezios. Velione at-*

Amerika apie 40 
mirdama turėjo

Ve-

važiavo in 
metu atgal, o 
61 metus, gimė Starapoles aps
kritoj, Prieito parapijoj.
lione paliko dideliam nuliudi- 
nje savo vyra ir sekanezius 
«*escre J. Stepanavicziou“, 

mieste, J. Jaku- 
bauckiene isz Tamakves, An
taną isz Chester, Pa., 19 anū
ku, 3 pra-anukus, 
Stanaiti mieste, 
paliko sesere Ona ir broli Ka
zimiera. Laidotuves atsibus Se- 
rodos lyta su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje kurioms 
užsiėmė graboriene Traskaus- 
kieno.

savo vyra ir 
J.

minu Vinca,

broli Joną 
o Lietuvoje

ISZ SHENANDOAH, PA.

C1
► 7 v. Jurgio parapije ana 
aplaike naujadiena aplaike nauja vikaru 

ypatoje kunigo Vito J. Martu- 
sevieziaus, kuris likos paskir
tas per kardinolu Daugherty. 
Kunigas Martuseviczius likos 
inszventvtas 6-ta Decemberio, 
1932 mete Ryme, po tam sti- 
gryžo atgal in Amerika ir da
bar prigelbes prabaszcziui Ka
raliui.

— Du jauni vyrukai, kurie 
s yra gerai žinomi mieste: Klei- 
tonas Uleckas ir Jeroininas 

ll

Jurgis uždėjo pienini bizni ant 
14 S. Fėrguson ulyczios ir jau 
pradejd iszvežioti pieną su 
dviems t roką i s ir kaip rodos 
biznis bus pasekmingas.

, ShAmokin, Pa. — Prohi-
bičijos agentai užklupo ant 
Shamokin Ice Co., ant buvusio 
btavpro ir užliejo gero alaus 
apie 3,360 galonu.

n

*

biznierių.
Pa medelyje, tai yra 26-ta, ap- 

prasides su 
milžiniszka paroda kurioje 
dalyvaus drauguves isz 
pavieto. Vtarninko turės paro
da vaikai, Seredoje paroda lai
kys ugnagesiai isz visos aplin
kines, Ketverge turės paroda 
“beibes” — žinoma ne dide
les, tiktai kūdikiai o Ketverge 
vakaru 
sibaigs su didele 
paroda, kurioje dalyvaus 
gelis žmonių.

Naujas konkretinis 
kuris yra dirbamas

kad ne jis vienas ta darba at
likęs, o prigulėjo dar keturi vy
rai 'du i hz tu Italai, kuriu jis 
ir vardus policijai padavęs. Po
licija dabaF jeszko anų ketu
ri u. r

Tylintis planas nužudyti 
Wilsona ir pasisavinti jo pl-i 
nigu.s esąs labai gerai apgalvo
tas ir labai gudriai suplanuo
tas.

Kaip raszo 
tinel,”
motus gyveno Kenoshos mies
te, Wisconsino valstijoj. Pirma 
jis dirbdavo tenai saliunuose 
už bartenderi,
tapo saliuninku. Dabar jis bu- 

policijai žinomas 
smulkus butlegeris.

Milwaukee S?il 
Pranas Tylius per ilgus

i l

vaikszeziojimas
paroda

bei bes

viso

apvaikszcziojimas pa- 
< < 1 >____ 1

dau-
mummers

ke-
1les kuris v ra 

Girardvilles in Ashlanda eina 
sparėžiai nes kontraktoriai no
rėdami darba pabaigti kuo- 
greieziau, pradėjo dirbti ant 
naktiniu sziftu 
Mine Run.

dirbti 
artimoje Big

Hazleton, Pa. — Szv. Petro 
ir Povylo Lietuviszkoje bažny- 

p rasi dėjo
pamaldos Ne-

ant kuriu
kunigu in

czfoje keturesdc-
szimts valandų
dėliojo
daugelis
vietiniui prabaszcziui.

suvažiavo 
pagialba

Mount Carmel, Pa. — Nelai
mingai parpuolęs artimoje sa
vo namu, Jurgis Baranauckas, 
28 melu, isznarino sau skau- 
džei koja ir turėjo būti nuvež
tas in Ashlando ligonbute.

diena Septenuberio iszejo

Baltimore, Md. — Kriaucziu 
kova už būvi jau prasidėjo, ka
da 13 
ant st raiko 5,000 darbininku,
reikalaudami didesnio mokes- 
czio ir trumpesniu valandų 
darbo. Kitados kriauezei dirbo 
nuo 60 lyg 65 valandas ant san
vaites, uždirbdami nuo $6.78 * 
lyg $9.67 o kada turėjo savo 
drūta organizacije tai uždirb
davo po $40 ir $45 ant,sanvai
tes ir ant galo pamate, kad ne
galėjo pragyventi' šukele strai- 
ka ir pakvietė dranga poną K. 
Matuliauska in pagalba idant 
organizuotu kriauezius. Ponas 
Matuliauskas pasikvietė in tal
ka H. Bhimberga, isz New Yor- 
ko ir abudu' pradėjo karsztai 
darbuotis del kriaucziu gero
ves, na ir 13 diena Septembe
rio iszejo ant st ra i ko 5,000 
kriaucziu. Baltimore nepame
na idant tiek kriaucziu kada 
iszejo ant st raiko. Manoma, 
kad už keliu dienu skaitlis 
straikieriu pasididins ant 8,- 
000. Streikas eina pasekmingai 
ir be jokiu sumiszimu. Dauge
lis firmų jau pristojo ant 
kriaucziu pareikalavimu' ir da
vė nuo 20 lyg 35 
Kriauezei kovoja už 40 valan
dų darbo ir IV2 už ekstra dar
bą. Jeigu kriauezei laikysis 
druezei, tai be abejones laimoa 
ta, už ka kovoja. — Cziahikas.

ant st ra i ko

procentą.

Kenosha, Wis. — Sziomis 
dienomis Kenoshos policija su
ėmė Fra na Tyliu, buvusi kita 
syk Lietuviu saliuninku, o da
bar gerai žinomas butlegeris, Ir 
kaltina ji nužudymu real-esįa- 
tininko Wilsono, tikslu pasisa
vinti $40,000 jo pinigu. Policijo 

kad Tylius pri;e kaltessako,

paskui ir pats

ves kaipo

Boston, Mass. — Joną Bubni 
patiko nelaime. Jis dirbo prie 
miesto darbu ir Rugsėjo 2 die- 1 
na, apie 10-ta valanda isz iwto, 
likos'suvažinėtas, nuo ko mirė. 
Velionis buvo jau 50 motif am
žiaus žmogus, kilęs isz Suval
kijos ir Amerikoje iszgy'venes 
apie 25 metus. Nors skaityt ve
lionis nemokėjo, bet buvo lais
vu pažiūru žmogus. Paliko 
žmona, tris dukteris ir sunu. 
Visi labai nulindo. — K.

♦ __________

Scranton, Pa. — Pereita san- 
vaite Hide Parke, Scrantone, 
nusižudo jaunas Lietuvys Pra
nas Rakauskas, gyvenantis N. 
Van Buren Ave. Vedos apie 
keturi menesiai su Ve'.sze. Ap
sivesti buvo priverstas. Nusi
žudymo priežastis -- neapkan
ta 'svetini tautės žmonos. Sa
kydavos kad iszvažiuosius 
sau gala
su ja negyvens.

• Ii » M « | « » *

Pittston, Pa.
nuo szios depresijos labiausiai
nukenezia. Didžiausios kasyk-* * los Pittstono apiclinkoje nedir
ba jau apie du metai. Žmones 
sunkiam padėjimo. Pereitą 
Sanvaite keli szimtai žmonią 
atlankė United Charities, rei
kalaudami vaikams czeveryku 
ir apvilkalu. Pagalba žmonoms 
suteikiama kiek galima.

— Pereitos Subatos
ežia kėsinosi užbaigt savo gy
venimą Juozas Vaszkeviczius 
(Vascavago), gerai žinomas 
Pittstono apylinkėj rubsiuvys. 
Jo sūnūs Augustas parojęs na
mo užuodė gaza ir pradėjo žiū
rėti isz kur jis eina. Jis rado 
siuvykloj savo tęva gulinti ant 
grindų jau bo žado. Vaszkevl- 
czius greitai buvo nuvežtas li
goninėn ir tenai pasiseko ji at

sakoma,

pasidarys i as,
ar 

bet

— Pi ft stonas

rvta »

gerai

<* kad pa-

kad Vaszkevicziui

gaivinti, 
sveiks.

Matyt, 
pradėjo neRisekt gyvenimas.
Apie pora menesiu atgal jo 
žmona Elena iszszoko per lan
gą nuo antro aukszto ir nusi
laužė koja. Vos tik ji parvažia
vo isz ligonines 
numirti. — K.

vyras norėjo

A. rama’nauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
610 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

lazbalsamuoja ir laidoja miruahM 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair
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ir žalias tabakas
cigaretuose

ES

«

,rJei žmogus para’yfų geresnę knygų, pasakytų geresnį pamokslų,

Copl». 1932.

IV

— kaip
Thornan

It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

ar fraJaryfų tobulcinim ilgiui pilimi 
Įaiiilyti jo kaimynai, o jiciMstatytiį ffamm iniiko tanloičjet i iifiek fiaiaults iki įo durų [trami/u takų,"

— * RALPH WALDO EMERSON
Ar Sis p.:roilkimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis u/giria ir priima Lucky Strike?

perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau

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

a

z/.v.v

M

i
Copri. 1932, 

The Atiirrh.m
Tobritro Co

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiama* 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.
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Jo n&ra Luckies 
. lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

KONSTANTINOPOLIO 
UŽKARIAVIMAS

“Gamta tavo žalumoj" 
atraiiduota tapytojo 
JTrbb . . . įkvėpiau beiirdiiko 
įudymo 5000 krikitionių apgy
nėjų — raukote keriiingot bar- 
bariikot 250.000 vyrų gan jot, 
vadavau jamot at kaklams Maham- 
ntedo II-jo 145.1 metalu!
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darbininkiszkos
ŽINUTES

Homer Laughlin China dirb
tuvėje kur randasi 
West Va.

Newell Dr. W. P. Valinczius
Lietuviszkas Dentistas

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

MAHANOY CITY. PA.
Telefonas No. 85

—

W. T raskauskas, Est
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

TRUMPOS ZINUTĖSNo. 9 kasyk-Pittston, Pa.
los, prigulinezios prie Pittston 
Coal Co., kurios nedirbo nuo 
praėjusio Gegužio menesio, 
pradėjo dirbti Panedelije, To- 
sia kasyklose paprasta; dirba 
1,800 darbininku isz Pittstono, 
Duryeos ir aplinkinių mieste
liu. Evans kasyklos leipui pra
dėjo dirbti nesenai, bet kasyk
los No. 6 ir 14 nežino kada pra
dės dirbti.

/ Shenandoah, Pa. — Pradžiu
go gyventojai miestelio AVm. 
Penu, kada d a girdo kad AVm. 
Penu kasyklos dirbs. Tai-gl, 
praeita Petnyczia suszvilpo ka
syklos szaukiant visus darbi
ninkus prie darbo kurie nedir
bo per szeszes sartvaijes. M ano- 
ma kad tosios kasyklos dirbs 
gerai per kelis menesius 
kompanijo aplaike daug 
kalbinimu ant anglies.

West Albany, K. Y. — New 
York Central geležinkelis pa- 
szauko in darba 1,500 ‘darbi
ninku • in szapas įaisyti loko- 
motivas ir vagonus.
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Freemont, Ohio, -
ju metu sustojimo* pradėjo ve
la dirbti Continental Sugar Co 
priimdami atgal in darba apie 
300 darbini hku. V ...
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Youngstown, Ohio. — Apie 
penki szimtai darbininku ap
laike žino kad• pradėtu dirbti
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IF Moskva. — Penki nariai 
drauguves “mostrop” likos 
suszaudvti o 20 uždaryti kale- 
jimuose už vogimą valdiszkb 
maisto kuri 
savo naudos.

11 Los Angelos, Calif. — Mrs. 
Alieije Henry, 79 metu, susi-, 
bade su peiliu 136 kartus, tiks
le atėmimo sau gyvasties, bet 

mano jai iszgialbet

mostrop

vogimą
parduodavo aut

C. F. RĖKLAITIS

s z i o j 
Bile Ko-

::

Skaitykite “Saule”

daktarai 
ryvasti.

H Chicago. — Fordo dirb
tuvėje czionais praszalinta 300 
darbininku. Tame fabrike dir
ba tiktai po 1 ir 2 dienas ant 
sanvaites po kėlės valandas.
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UGNIS KONIA SUNAIKINO 

VISA MIESTELI.
Instabul, Turkija. — Miestas 

Tarsus, kuriame gimė Szv. Po- 
vylas, likos konia visas •sunaL. 
kyląs per baisia agnia, Nedė
lios diena. Mieste sudega ko 
nia du sziintai namu.
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A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

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

• 1111 1 1

411 E. Pine St. Mahanoy City
Phone 5Q1

Mahanojau* laztikimiauai* Graboriua 
:i ■ Gabiausia* Balsamuotojaa 

, Geriausia Ambulanco 
rC patarnavimas

npelinkeje.
kiam laike, diena ar 

JE nakti. Visada turi pil-
na pasirinkimą meta- 

Yl liszku ir kieto medžio
i Grabu. Laidoja nu-

; mirelius pagal naujau-
Į j šia mada ir mokslą,
į Turiu pagelbininke
j moterems. Prieinamos

Mk prekes.
DU OFISAI: CAPITAL STOCK >125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS >623,358.62

Mokame 3-ežia procentą ant, 
sudėtu pinigu. Procentą pride-

MAHANOY CITYj516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, TA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-J

T
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

tv*Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

> dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
c 1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
S turėtu met reikalaus su musu ban- 
/ ka nepaisant ar maža*. ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres. ]
J. FERGUSON, Vice-Prea.lrKas. <

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

MAHANOY
• •

CITY, PA, 
vertes prapercziu szioj 
yra geriausia dirbanti

Turi atnaujinta vilti apie 
apelinkėje. Kietųjų anglių 
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities
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