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BALTA DVASIA

KAREIVIO
«

KALĖJIMUOSE 
UŽ PROHIBICIJA.

Washington, D. C. — Kalė
jimu rapartai parodo buk ant 
kožno penkių moterių kurios 
randasi vaistiniuose kab • 
muoso, (rys atsėdi bausmes 
peržengimą prohibicijos tiesu.

Metuose 1930—1931 kalėji
muose radqsi 2,307 moteros isz 
kuriu 1,495 sėdi už peržengimą 
prohibicijos tiesu.

Isz 40,044 vyru kurie randa
si kalėjimuose, 27,342 likos už
daryti už prohibicija.

PAVOGĖ ARTI MILIJONĄ 
DOLERIU, GAVO TIK 7 

METUS KALĖJIMO.
Winnipeg, Man. — Jonas A. 

Machray, 67 metu, profesorius 
isz Manitoba Universiteto, li

mit septynia 
už prisisavini-

kosx nubaustas 
metu kalėjimo 
ma $961,175 ir $60,000 nuo He
ber Archbald, savo advokato. 
Profesorius sunaudodavo pini
gus ant spekulaciju ir negalė
jo sugražinti.
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DAKTARAS MATE RAITA 
DVASIA SENOVĖS KAREI

VIO, KURI PASIRODO 
KAS META.

Paoli, Pa. — Praeita Utar- 
ninko vakaru, kada daktaras 
Antanas Wayne Baugh stovė
jo prie savo namo, staigai pa
regėjo atjojanti ant arklio sze- 
szeli kareivio, kuris buvo pasi
rodęs in mandiera, kokias nc- 
sziojo kareiviai už Washingto- 
vo laiku. Prie kareivio szono 
kabojo ilga szoblo o arklys dū
me pro szali Re jokio balso ir 
ant galo dingo daktarui isz 
akiu.

Daktaras mate taji szeszeli 
kareivio jau kelis kartus, kai
po ir kiti gyventojai tojo mies
telio mate ji. Nesirūpina jisai 
ar kas jam tikes ar ne bet kal
ba teisybe ir jam 
tint kiti žmones.

Dvasia tojo kareivio atsilan
ko tonais kožna meta ir joja in 
vieta kur Anglikai po vado- 
vysta generolo Gray užklupo 
ant Antano Wayne, Ameriko- 
niszko patrijoto, kuris su kuo
pele 50 kareiviu gynėsi smar
kiai, bet likos per Angliszkus 
kart4vins sukapoti. Dvasia to
jo kareivio yra tai žuvusio An
tano Wayne.

gali ūžt v i r-
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AUTOMOBILIAI UŽMUSZA 
DAUGIAU ŽMONIŲ NE

KAI? ANT KARESc .
' Philadelphia. — Automobi
liai Amerike užmusza daugiau 
žmonių no kaip laike Syiotinos 
Kares, taip apskaito Associa
tion of Insurance agents. Ant ‘ 
metinio seimo tuju agentu, pir
mininkas perstatė surasza buk
laike kares likos užmuszta 50,- 
519 Amerikoniszku kareiviu in 
laika 18 menesiu o in laika 18 
mėnesiu likos užmuszta per au
tomobilius 56,650 vyru, mote
rių ir vaiku. Apie milijonas 
ypatų buna sužeisti kas merą 
per automobilius ir kasztai tų
jų nelaimiu kasztuoja apie du 
bilijonus doleriu.

MOTINA NORI ATIDUOTI 
SAVO TRYNUKUS.

A'andergrift, Pa. — Pati Sa- 
mueliaus Šerėno, motina try
nuku, apgarsino laikrasztyjo 
buk geidžia atiduoti savo try
nukus kam ant iszauginimo 
nes negali juos iszmaityt. Szei- 
mvna Serenu randasi dideliam 

•F 

varge. Trynukai yra beveik 
dvieju metu amžiaus, o tomis 

atnesze d adienomis garnys 
x iena kūdiki.

MOTINA PERPJOVĖ 
RANKU GYSLAS SAVO 

KETURIEMS VAIKAMS.
Los Angeles, Calif. — Mis. 

Harriet Puld, 31 metu, likos nu
vežta drauge su savo keturiais 
vaikais kuriu gyslos rankose 
likos perpjautos, in ligonbute. 
Kada josios užklausta kokiu 
bndu tas atsitiko, motore pa
sako buk kokis tai piktadaris 
insigavo in juju kambarį už
klupo ant vaiku, po tam ir jai 
perpjove ranku gyslas. Kada 
palicija . pradėjo tyrinėti vai
kus, du vaikai prisipažino buk 
tąji darba atliko pati motina, 
tiksle juju nužudinimo. Kodėl 
mdtina.taip padare tai da ne- 
isztyrineta. .

SUSIGINOZINO UŽ
MOTERE — ŽUDINSTA.

Mount Carmel, Pa. — Juo
zas Pirosz, 46 metu, nuszovo 
ant smert Aleksa Moderi, 42 
metu, savo name, Kulpmonlo. 
Abudu vyai susiginezino už

46 metu

paezia Piroszo, už kokius ten 
paskalus ir tame Piroszas isz- 
traukes revolveri, paleido peli
kes kulkas in Moderi, užmusz- 
damas ji ant vietos.

Piroszas apskundė Moderi 
dvi sanvaites adgal už tai kad 
per daug lindo prie jojo pa- 
czios ir tas pristūmė prie žu- 

Nu žadint as žmogus 
paliko paezia ir tris vaikus.
(bustos.

VAIKAS RADO DAUG 
PINIGU PO DINGUSIAM 

SAVO TĖVUI.
Chicago. — Dvylikos meta 

James Noble, sutikės kelis sa
vo draugus, paszauke: “ 
beezinu tūkstanti doleriu kad 
kalbu teisybe,”
džiais parode tūkstantine do
lerine bumaszka. Negana to, da 
iszeme isz kiszeniaus $500 ir 
dvi po $50 už kuriuos mane 
sau nusipirkti baisikeli.

Mokslą i nes daraktorka gir- 
dedama ka James kalbėjo, pra
nešiu apie tai palicijai kuri 
James paejnc ant tyrinėjimo ir 
pasirodo kad jojo tėvas iszva- 
žiįlodamas in Denver, Colora
do, tris sanvaites adgal, pasa
ko šuneliui jog jaigu jisai ne- 
sugrysz tai tegul joszko bleszi- 
neri su pinigais kamaraitėje.

Kada tėvas nesugryžo ir ne
davė jokios žinios apie save, 
James sujeszkojo bleszine su 
pinigais kurioje rado 1,600 do
leriu. Dabar palicija jeszko tė
vo o vaJka atidavė po globa 
vaiku 'drauguVos.

paszauke: asz

ir su tai^ žo-

VARGSZE KŪDIKIS SU TRIMIS 
NOSIMIS, BET NEGALI .
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KALTINAMA UŽ RAGA- 
NYSTA — SUMUSZTA IR 
UŽDARYTA KAMAROJE.
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Szita nauja Cornell ligonbute, kuri likos jau užbaigta ii 
ulycziu, New Yorke, yra viena isz didžiausiu ligonbueziu Amerike, kuri 
daugiau kaip 30 milijonu doleriu ir stovi arti East River. 1,436 darbininkai

NEW YORK O DIDŽIAUSE LIGONBUTE AMERIKE.
stovi tarp 68-tos ir 71-mos 

kasztavo pastatyti 
jau czystina

kambarius ant priėmimo ligoniu. Ligonbuteje randasi 1,007 lovos del ligoniu.

SENUKE ATLIKO ILGA 
KELIONE PRIESZ NUSI
DAVIMĄ IN VARGSZU 

PRIEGLAUDA.
Washington, D. C. — Mrs. 

Jane Yales, 64 motu senuke, 
kuri per visa gyvenimą dirbo 
sunkiai, prižiūrėdama savo pa
liegusi vyra, sena tęva ir ser- 
gvnezia seserį kada jau visi 
mirė, nutarė pamatytį trupini 
svieto, apie ka per visa savo 
gyvastį sapnavo. Sudėjus sa
vo kėlės szlebes in krepszi pra
dėjo kelione in Fort Worth, 
bet ne ant trūkio tiktai su pn- 
gialba gera-szirdžiu automobi
listu, kurie 
kelionėje ir 
miesto in miestą, 
sene “hiež-haikere 
giu budu kelione per 
Springs, Chicago, Detroit, Nia
gara Falls, 
delphia ir Washingtona. Kada 
sugrysz namo, laukia jaja 
vargszu prieglauda bet senuke 
nesigaili užbaigti savo gyveni
mą prieglaudoje nes josios pa
geidavimas iszsipildo o, kaip 
pati sako, ir taip buvo josios 
gyvenimas 
nors turės pasilsi.

ATLIKO

I

suszelpinejo
isz

.lašina, 
Ūkininkas

Czekoslovakije.
M i kulov Lipovn,

jaja
pavėžinėjo

Tokiu būda 
atliko pi- 

Hor

New York, Phila-

laukia

sunkus ir

ŽINSTI KRŪTIES.
Kosow, Lenk. — In Staitisla- 

vovo ligonbute litfos Atvežta.* 
ana diena 42 metu Fina Niuj- 
na, Žydolka, kuri buvo motina 
szesziu Vaiku, bet visi mirdavo 
t nejaus po pagimdymui,
dabar tikėjosi Žydeika kad vls- 

“gans gut,” ir pagim-

bet

nuo kokio tai laiko neturėjo hUK
namie ramylx‘s isz priežastie dys gj va ir sveika kūdiki. Pa-

. Ikad jojo name kas tok is gesino 
lempas, nutraukdavo nuo sie
nų paveikslus, iszmetinejo to- 
riolkas isz szepu ir iszdarlne-

*** Ib-—mei m—    

VIENAS UŽMUSZTAS 
DAUG SUŽEISTA ANG- 

LEKASIU SUMISZIME.
Springfield, III. — Palicijan- 

tas Williams likos nuszautas 
ant smert, o daugelis žmonių 
sužeista, hfike sumiszimo, kada 
myne žmonių; susidedanti isz 
apie 600 žmonių, užklupo Įloto
ji Leland, kuriamo vi rszi n in
kai U. M. W. A. laiko savo su
sirinkimą, kas kiszosi padary
mo taikos su straikuojonczeis 
anglekaseis apie mokėki.

Palicije turėjo daug darbo
Į pakol apmalszino maisztinin- 
kus ir juos iszvaike, panaudo
dami paikas ant juju pakau- 
sziit.

a n t P e n n s y 1 v a n i j o s, 
savo

dabar

AUKOS TRUCINANCZIOS 
MUNSZAINES.

ketures dienai 
nuo trucinanczios mun-

New York. — In laika trijų 
dienu ant East Side, munszai- 
ne užmusze net 9 žmonis. Vie
nam laiko in 
miro
szainos 16 žmonių o in penkes 
dienas mirė net 18 žmonių ir 
tai tik nuo pradžios szio meto. 
Szimtui apsirgo pavojingai 
nuo tosios priežasties.

PROHIBICIJOS AGENTAI 
ARESZTAVOJO DAUG 

ŽMONIŲ, t
Philadelphia. — Prohibicijos 

administratorius John D. Pen
nington,
Delaware ir New Jersey, 
rapart e skelbia Imk per mene
si Augusto jojo agentai aresz- 
tavojo už peržengimą prohibl- 
cijos tiesu 5'62 ypatus, kaipo ir 
paimta samogonku su 80,498 
galonais alkoholimis, bausmių 
kaltininkai užmokėjo $1,175 o 
in kalėjimu nubausta 16. Tarp 
konfiskuoto turto buvo: 76 au
tomobiliai ir trokai, samogon
ku kurios varydavo 80,498 ga
lonus alkoholiaus, 32 bravorus 
kurie iszdirbinejo 84,342 galo- 
nūs tdaus, 52,849 galonus spi
rito, 2,347 galonus vyno ir su
naikinta 506,841 galonu bro- 
gos«

apsirgo

PATĖVIS NUPLAKĖ 
KŪDIKI ANT SMERT.

Trumann, Ark. — Patėvis 
Herman Ledbetter taip užpy
ko ant savo posūnio kad supla
kė ji su diržu taip ilgai pakol 
kūdikis, dvieju metu Lee Pow- 
el,r mirė nuo sužeidimu. Nela
bas patėvis likos aresztavotas 
už žudinsta kūdikio ant palie
pimo motinos kūdikio. Buvo ji
sai vodes naszle Powol tik asz-
tuoni mTenesiai adgaL

PENKI KALINIAI PABĖGO 
ISZ KALĖJIMO — SU- 

MUSZE SARGA.
Bellefonte, Pa. — Nakties 

laiko pabėgo isz czionaitinio
I Ji K*?

kalėjimo penki kaliniai — du 
juodi ir trys balti. Sargas Mi
kolas Kerseviczius (isz Maha- 
nojaus) uždarinėjo tame laiko 
kita kalini kada penki iszsivor 

. žo isz kambarėlio, užklppo ant 
, jojo ir baisei apdaužo. Pa begu- 
. siu laikas butu pasibaigęs atei

nanti meta. Lyg sziam 'riiszy- 
’mui pabėgėliu da nesurasta.

Isz Visu Szaliu

“Hochi
išsiuntė dideli ero-

TRYS JAPONAI LEKIA 
IN AMERIKA.

Samushiro, Japonija. — Ja- 
p o n i s z k a s lai kr a s z t i s 
Shimbun”
plana su trimi lekiotojais lėkti 
in San Pranciška, Amerika.

Tikslas iszsiuntimo tojo cro
pland su lekiotojais in Ameri
ka yra kad parodyt Amerikic- 
cziams savo prielankumą ir 
prietelyste Japonijos del Amo 
rikos.

Eroplanas leks per Nome ir 
Fairbanks, Alaska kaipo ir per 
While Horse ir Hazleton, Ka
nada.

buk jojo prisiegele su-

NEPRISOTYTA 
MOTERELE.

Erding, Bavaria. — Adolfas 
Zell, nenori ilginus gyventi 'su 
savo paeziule isz sekanezios 
priežasties; kad ji ji per daug 
valgo ir labai nutuko, sverda
ma 362 svarus. Želi pasako su- 
džiui,
valgo daugiau kaipyketuri vy
rai, negalėjo suezedyt pinigu 
o isz priežasties bedarbps ne
gali jaja daugiau maityti. Mo
terėlė prisipažino kad naudojo 
visokius vaistus ant sudžiūvi
mo, bet niekas nemaezino. Sli
džia nedave persiskyrimo, sa
kydamas, kad moterėlė isz ru- 
popties sudžius.

PAKORĖ 203 ŽMONIS, ANT 
GALO PATS PASIPJOVĖ.
Rockdale, Anglija. — Val- 

diszkas korikas, John Ellis,' 
kuris buvo budeliu per 25 me
tus, pakardamas in taji laika 
203 žmonis ir padėkavojo už 
dinsta 1923 mete, atome sau 
gyvasti persipjaudamas sau 
gerkle su britva. Budelis ilgiau 
negalėjo ryinaut apie tuosius 
pakorimus o ypatingai pasku
tini .pakorimu moteros Mrs. 
Editos Thompson. Pirma kar
ta užsikeisejo ant ’savo gyvas
ties kada norėjo nusiszaut, bet 
ji policije aresztavoje ir uždare 

kur prižadėjo kad
daugiau to nedarys.

• 4kalėjime

jo kitokius szposus, bet kada 
karves pradėjo davinėti juoda 
pieną, tada Mikulovas pasi- 
szauke pas save garsu burti
ninką isz artymo miestelio, ku
ris užžadn visokes nelaimes, 
ugnes o net ir Vainas.

Senas burtininkas atsinesz<« 
su savim kokes tai slaptingas 
žoles, kurias sudegino ant pc- 
cziaus, sznabždedamas sau po 
nosia kokius tai užkeikimus *r 
ant galo sudėjo visa kalte ant 
16 metu mergaites, kuri tarna
vo pas gaspadoriu.

(
Gaspadorius su pagelba kai

mynu pradėjo iszguiti d vases 
isz nelaimingos mergaites, bet 
pirma gerai visi iszsigere ant 
drąsos. Pasiszauko nekalta au
ka in grinezia, suriszo ir inme- 
te in baczka szalto vandens po 
tam baisei suplakė ir uždare in 
tamsia kamaraite, kur mergi
na iszgulejo ketures dienas 
naktis nieko negerdama 
valgydama.

Kaip tas viskas butu pasi
baigęs tai sunku inspeti, jeigu 
mergaite nebūtu iszgirdes vai
tojant gmino ra szt i n in kas, ku
ris taja diena atvažiavo pas 
Lipova su kokiu tai reikalu ir 
pasiėmė mergaite su savim in 
ligonbute. Gaspadorius ‘ likos 
aresztavotas ir uždarytas ka
lėjime už nelaba pasielgimu su 
mergaite, kuri buvo sierata ir 
atiduota ant auginimo pas ji.

• > 
gimdymas buvo gana pasek
mingas, bot gamta padare di
deli sžposa del vargingos moto- 
res — kūdikis gimė su trimis 
nosemis, svėrė konia asztuoitls 
svarus, yra sveikas, ir bus gy
vas. Rankutes ir kojos vaiku- 
czio yra kaip paprasto kūdikio, 
bot galvele yra didele, dideles 
akutes, lupeles ir trys nosys, už 
tai negali žinsti’motinos krū
ties, daug roke ir valgo.

Motina džiaugėsi isz savo 
snapuoto kūdikio ir tikisi ji 
užaugyt.

•r
ne:

SOVIATAI ARESZTAVOJE 
TU KST AN CZIUS ŽMONIŲ,
BIJODAMI KAD ŽMO

NIS NESUKELTU 
REVOLIUCIJOS.

Moskva, Rosije. — Soviatu 
valdžia bijodama idant žmonis 
nesukeltu revoliucijos, areszta- 
voje tukstanezius žmonių už 
mažiauses priežastes. Paežiam 
Tiflisc in viena sanvaite aresz 
tavota nemažiau kaip szimths 
žmonių.' Daugiausia aresztavo- 
je už vogimą grudu ir maisto, 
o daugiausia kupezius, kurio 
parduoda maista kaip mes 
czionais vadinamo “holsele- 
rius.”

Szimtai žmonių yra arcszla- 
voti už praplatinimu teip vad<* 
narnos “valutos,” 
liu pinigus, auksa, sidabrą Ir 
žemeziugus, kuriuos turi ati
duoti valdžiai. Daugelis žmo
nių aplaikinejo Amerikonisz- 
kus pinigus nuo savo giminiu 
isz Amcriko ir tai tuosius 
aresztavoje daugiausia bolsze- 
vikai, nuo kuriu atima pinigus.

vadinamo

svetimu sza-

PRAŽUVO UŽ VOGIMĄ 
BULVIU NUO 8AVG

KAIMYlįp.
Gorlice, Lenk. — Terp Jono 

Morkockio ir kaimyno Stepono 
Rodą ko, 61 metu, kilo karęztas 
barnis ui vogimą bulviu per 
Rodaka. Jonas pagriebęs kirvi 
ūždavo savo kaimynui kelis 
ypus per gąlva ir tas sukrito 
negyvas prie kojų savo žudin- 
tojaus. k t

Neužganadytas ^sž 
žudinstos, priszoko prie stovin- 
czios senutes Rodakienee uida- *
ve ir jei kelis ypus su kirviu. 

i

Tame kruvinam darbe prigel- 
binejo jojo pati. Po tam nuva
žiavo in policije apsakydamas, 
kad ji sumusze kaimynai, bet 
užtylėjo apie žudinsta ir tik in 
kėlės valandas palicije dagirdo 
apie žudinsta ir abudu nuveže 
in kalėjimu. ’

•u

1

vienos

SUKAPOJO MAR0ZIA PO 
TAM PATS PASIKORĖ.
Liegnitz, Szležinge. — Plen

to dažiuretojas, kokis tai Mi
kolas Guben, baisei nesutikda
vo su savo marezia, nes jam 
tankei dagrisdavo lyg gyvam 
kaului. Senukas parėjai jnuo 
darbo ana diena, tgip ant jp- 
sios inirszo, kad pagriebė kir
vi, užmusze savo keturiolikos 
menesiu senumo anukelia, po 
tam sukapojo marezia. Isz ru- 
pesezio ka padare ir.bijodamas 
kalėjimo, pats pasikorė. Senu
ko lavona surado ant rytojaus.

t

<

NESUPRATO KUNIGO. ,

Ateina Lopszaitis it* praszo 
kunigo kad apkriksztytu jam 
sūneli. Kunigas ima plunksna 
in ranka, — norėdamas užra- 
szyti vaiko gimimo, diena, bet 
užsimislino ir sako gafsei: ‘

— Kokia tai .sziadienT -4- 
t f

— Bet prabasztoli
Aha, dvylikta.

— atsi
liepė Įjopszultis — jitk till' tik- 

, » • k’ * į y i

tai treczes vaikas, du-rtlitr, o
lyg dvylikto da toli I* *

*

.' ii
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SVARBUS PRANESZIMAS !

Ncužmirsikitc Guodotihi Skai. 
tytojai, atsilygint' su prenumerata 

’ už laikrassti “SAULE,”
tai uitnirsao^ir prase* idant nesulai
kyti laikrasicsio. PASKUBINKITE I

r—- ■

BE PINIGU LAIKRASZTI 
NESIUNCZIAME !

kurie apie

kunigas, kuris turi viena ar 
Jaugiau tokiu grieku ant savo 
sanžines, mato Inme prilygini
mą prie saves

ISZ LIETUVOS

r

I

/

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

D Y K A I I '

ANTLAIKRASZTI ANT BARGO 
VISAI NESIUNCZIAME I

REDYSTE.

Kas Girdėt

• ( «r |uojnns> pnv
deda gerkhuot prieszais

ir kerszina atlyginimu
“San--

už

su czvsta san- 
Saule” neko- 

prieszajs to-

lo,”
“Sau- 
nužiu-

ŽMOGAUS GALVOS
DIDŽIO GRYBAS...

Biržai. —* Reformatu klebo
nijos sodno invyko nepaprastas 
musu augmenijoje dalykas: 
priesz kuri laika pievoje iszdy- 
ga koletas grybu I 
bojo “ 
namu, kurio

žmonių kal-
vadl-

>
kukurbezdaliais

.......... smarkiai augda
mi pasiekė negirdoto dydžio 

kartus didės- 
kiti du

> >

Nuo kada žmones pradėjo 
fcziek tiek dirbti, padidėjo ir 
nelaimes pramonėse o ypatin
gai augliu kasyklose.

Pe.nnsylvanijoj laike Augus
to menesio buvo 103 nelaimin
gi atsitikimai mirties, o sužeis- 

Kieto^e ( 
menesi 

minksz-o

ta 7,026 darbininkai, 
anglių kasyklose taji 
žuvo 31 darbininku 
lose kasyklose 18. • • 

--------- :>-----
Sztai kokia dainele dainuo

ja Kanadoje:
Four and twenty y anker 

Feeling very dry,
Went across’to Canada, 

And bought a case of rye.
When, the case was opened, 

They began to sing:
To heck with prohibition, 

God save the King.
Kanadoj, sakoma, ta dainele 

yra labai charakteringa, kuri 
aiszkiai parodo kad prohibiei- 
įos instatymas yra niekas dau
giau kaip tik juokas.

------ Ig-------
Ar sziandienine gentkarR 

pagimdyta per 
Uis munszainc

?s,

3, 
tėvus persom- 
ir kitokioms 

baisybėms kokias jiems butle-

le” 
t n i*

Geri kunigai 
žino, prieszais

‘V o ja nes “Saule 
kjus kunigus nd eina — tiktai 
(bkius pagiria ir laiko paguf*- 
d o Beje.

Kiek tik kartu kiekis kuni
gas pradedu paniekinot 

tuojaus pabudina
rejima savo,parapijonu kad jo
jo sanžine neduoda jam ramy
bes ir randasi pavojuje idant 
kas tokia nedanesztu iii redvs- t 
te apie jojo darbelius.

“Saule” laikosi szio tikslo: 
“Saule” tasai 

jaja skaito, ar tai kunigas ar 
Vvietiszkas žmogus ir .visados 
skelbs teisybe, visus atsiliki
mus, koki jie nebūtu, nes ant 
to v ra

Saule” 
Kam patinka

koki jie nebotu,
i laikrasztis idant žino

miems skelbti ta, kas ant svie
to atsitinka — ar kam patinka 
ar ne.

Jaign kam nuplyszta padai 
czevoryku tai ne einame pas 
kriaueziu kad juos pataisytu 
su
ne einame pas sziaucziu. 
pats ir su kitais gyvenimo 
kalais: maisto no einame pirlo

O 
suplyszusioms drapanoms 

'Pas 
rei-

vienas joju 2—3 
uis už žmogaus galva 
truputi mažesni.

>

BUCZIUODAMA PANELE 
NUKANDO KAVALIE- 

.RIUINQSL
| , , -u I ’ \ '• p Į F 1''

lu Užbalio kaima, Pajuodėlio
, i f , ( . • 7

valszesiaus, sziomis. dienomis 
buvo atvykus’ nuo Skapiszkto 
panele savo kavalierių aplan
kyti! Paskui gryžtant jai namo, 
kavalierius ja palydėjo in IJž- 
balio miszka, ir tenai jiems pu
si mylavus jis pareiszke, kad 
tolinus jos jau
Panele tada apsikabino ji bu- 
cziuoti ir be bueziuodama taip 
sukando jam uosi, kad beveik 
ja nuėmė. Paleidus visa kruvi
na vaikina panele nusinesze 
per miszka tolyn. Policija pra
dėjo- szita skandalą lyrinei.

v

nobol vdesias.

S A U į; E 1 - ... - --  , ■■ -
KUNIGAS NELEIDO IN 

BAŽNYGZIA VĖLIAVOS.
—r Gautomis isz 

Lietuviu 
rautos Szventes rengiijio pro
ga,, buvo pakviesti in bendra 
darba-ir kataliku organizacijų 
atstovai, bet nei vienas ju ne
atvyko. Ta pat proga buvo nu
matyta aptarti ir kunigaiksz- 
czio Kestuczio 550 metu mir
ties paminėjimas. Vienas kuni
gu. prel. Labanauskas atsake, 
kad jis negali dalyvauti del to, 
kad Kestuczio vardas nėra in- 
(rauk t as in Szventuju sarasza 

bet. vėliau 
sutiko atlaikyti Kostucziui pa
maldas. Tas pats kunigas Tau- 

už- 
draude szauliams iueiti in baž- 
nvezia su tautos vėliava.

U

Kaltinėnuose vienas kuni
gas neteisioginiai/ ragino žmo
nes Tap tos Szventes neszvest:, 
d Zarasuose, tur but Lietuviai 
gavo skaudžiausia smūgi, ka
da Tautos- Szventes dienojo 
Lietuviai susirinkę in bažnv- 
ežia, netikėtai iszgirdo Lenku 
kalba pamaldas!

Klaipeda.
Rokiškio žiniomis,

• rn ' -:-

buvęs stabmeldys,

i tos Szventes dienoje net

I

ti iii aptieka o su ziegoreliu ne - TIES ADMINISTRACIJOS
einame pas kalvi o pakaustyt 
arklį neverlam pas auksoriu.

O bet randasi daug žmonių 
klirie nesilaiko tinkamo budo * * 
jaigu lytisi juju sveikatos ir 
gyvasties juju mylimos szeimy- 
nos. Nieką žmonos taip nepa* 
niekina kaip savo sveikata. 
Kada nupuola ant sveikatos, 
ne eina pas daktaru ant rodos, 
kuris daugeli metu persėdėjo 
kolegijoj prie knygų ir pcrlei-

I

nuszautas
gyvenos

Kazimie-

geriai pristato, bfis tokiais, ko- ^es da kelis metus praktikuo- 
kiais buvo pirmutine gentkar
te Amerikonu, kurie gere kas 
jiems patiko ir buvo didvy
riais! ■ .

Galima staeziai pasakyti ‘kad 
sudemoralizaVoti 
tėvai pagimdys milijonus vai
ku, persemtus taja smarve, ku
rie ne bus tinkami gyventi ant 
svieto.

Geriausia hutu kad uždaryta V 
5n pasiutėliu namus veidmai
ningus pryczerius ir pryczer- 
kas kaipo ir kitus tikejimisz- 
kus fanatikus kurie gerkliavo 
tiek ant invedimo prohibicijos.

Tieji kvailiai gali sau pasa
koti “pasakas“ apie naudi il
guma prohibicijos, bet jiems 
užginezys milijonai žmonių 
kurio turi sveika protą, kad 
tai teisybe. — Kam toji void- 
mainvstaf

munszainc

dienaAna diena redaktorius 
“Saules” aplaike akyva laišz- 
ka isz tūlo Hlinojaus mies
telio, kurioje skaitytojas da- 

ir girria kunigą tosios 
parapijos kad yra geru dva- 

niekadbs neuždrau- 
džia žmoniems įkaityti laik- 
įaszezius iszduotus per neka^ 
lalikiszkas kompanijas.

Tas prietikis privalo per
ti krint musu skaitytojus kad 
geras kunigas nepersekios ir 
nedraus žmones nuo skaitymo 
“Saulės,” tiktai tokis kuni
gas,’kuris neturi czystos sftnži- 
nes-prieszais Dievą ir savo pa- 
tapi jonus. Priežodis sako: 
“Trenk in stalą tai žirkles at
silieps;” A

Jaigu “Saule” garsina koki 
prasižengimą dvasiszkam luo
me, arba apraszo apio koki ne
padoru pasiolgima juju, kuris 
Įcenke visuomenei, tai piktas

nesza

s i saku ir

Priežodis

, bet eina 
pas užžadėtojus, raganius, ap
gavikus ir kitus kurio neturi 
mažiausio supratimo apie dak- 
tariszka mokslą, 
kad toki pagialbes jiems dau
giau ne kaip daktarai.
. Kada toki kenezia ant akiu, 
tas brangiatises skarbas žmo
gaus — vietoje eiti pas okulis
tą (akiu daktaru) kad isztyri
nėtu liga akiu, tai eina pas ko 
ki te,ii perloriu ir nusiperka 
sau akulorius kurie da arsziau 
pagadina akis.

Yra ir tokiu žmonių kurio 
bijo daktaro kaip velnio, ma
nydami kad tai juju didžiauses 
nevidonas. Bot dalykas visai 
kitaip stovi. Nesiranda tokio 
daktaro kuris neužbaigtu dak- 
tariszka mokslą, kuris butu 
nevidonu ligonio; kuris tyczia 
portraukinetu liga idant pini- 
giszkai pasinaudotu isz sergan- 
czio. Tokius dalykus reikia sau 
iszmuszti isz pakauszio.

Svarbiausia, užduotis dakta
ro yra duoti rodą, kokiu, budu 
galime iszsisaugoti ligos. Kož- 
nas privalo laikyti daktara už 
didžiausia i 
klausyti jojo patarimu visame. 
Jaigu kada kokia nelaime atsi
tinka, 
jum palengvint pagal jmvo isz- 
gale ir žinysta, pakol liga ne- 
isz varys už doszimto fubč- 
žiaus\
I

damas ligonbutoje

manydami

savo prieteli ir

tai daktaras stengsis

u z

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘ Saule. ’ 
Del daugelis laikas jau pasi
baigė ir apie tai praneszeme!

Bizni be pinigu sunku vary
ti,, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris sureikalauja

* * . L

kožna doleri. s
i

LINIJA RASTAS NU
SZAUTAS ŽMOGUS.

' Kaunas. — Ties administra
cijos linija Vievio valscz. mu
su pupoje apie 50 mtr. nuo li
nijos buvo rastas 
.Vaclovas Szpokas, 
okupuoto j’ Lietuvoj
ruvkos kaime, Traku valscz!li
ję. Iszaiszkinta, kad priesz ko
los dienas pas Vaclovu Szpoka, 
užejes juodai apsirengei jau
nas vyras ir praszes ji pervesti 
per administracijos linija in 
nepr. Lietuva. Jiems abiem isz- 
ejus, buvęs girdėti szuvis. Isz- 
ejes Szpokas nebegryžo. Nusta
tyta, kad V. Szpokas buvęs 
kontrabandininkas. Nuszauto- 
jo tėvas gavo isz musu valdžios 
leidimą ji pervežti in ok. Lie
tuva palaidoti.

gyv.,

GAISRAS JŪŽINTUOS.
Jūžintai, Rokiszkio aps. Jū

žintuose invyko gaisras. Sude
gė 10 trobesiu, 4 gyv. ir 6 lie

tam skaieziuje ir klebo
nijos namai, kurio labai bran
giai vertinami, ir trys parduo
tuves. Gaisra gesino Rokiszkio 
ir Kamajų ugniagęsiai..Nuos
toliai spėjama, sieks 50,000 li
tu. Trobesiai visi buvo apdrau
sti. įGaisro priežastis nežino- 
imtI •

ŽIAURUS PIKTADARIAI.
Vadokliai, Panevėžio apskr. 

Briežvalkiu kaimo ukin. Karr 
tano Antano bosi ganant i sody
boj pririszta arklį nežinomi 

nu-

t

piktadariai norėjo peiliu 
durti. Ryte rastas baisiai su
žeistas, bet gyvas arklys.
krūtinėj yra dvi giliausios
žaizdoj. Matyt, piktadarei dur- 
dami norėjo peiliu szirdL pa
siekti. Arklys yra vertas apie 
400 litu.

Jo

UBAGAI ISZŽAGINO
• MOTERĮ.
• f ‘n

Isz Krekenavos in Naumies
ti ėjo moteriszke X. Apie 7 ki
lometrai nuo Naujamiesczio ja 
pasitiko du raiszi ubagai, par- 
blosze ja ant žemes, iszžagino, 
paskui atome 20 litu pinigais 
ir paleido.

i.

/

. r—................. «

MEILE MOTINOSDARBININKISZKOS 
ŽINUTES 

1 ■_____ —
I t , , / .

Xorristown,’ Pa, *— J’vson 
1 ♦ J M ■ * ‘ *

maj'szkiniu dirbtuve, kuri bu- 
;vo sustojus per kelis menesius 
pradėjo dirbti pilna 
James Lee & Sons bovalnos 
dirbtuve, Bridgoporte, ne toli 
czionais, taipgi pradėjo dirbti.

Washington, 1). C. -— Augus
to menesyje sunaudota Suv. 
Valstijose 9,558,921,908 pape- 
rosai arba. 37,743,310 daugiau 
ne ’kaip praeita meta (am pa
ežiam laike. 4

'Glassport, Pa. — Ir stiklu 
dirbėjai tikisi kad ateinanti 

iy meta bus prohibicijai galas nes 
padirbo daugiau stiklu ir si i k- 
luku ne kaip priesz prohibiei- 
ja. Stiklo fabrikas da niekad 
tiek stiklu nepardaV/C kaip dil

ba r.
Mount Carmel, Pa.— Rhodes 

Construction Coz pradės^ kasti 
paujus stripingsus netoli Aris
tes del Hazle Brook Coal Co. 
Dideli (rokai ga'bens anglis in 
Midvallov brokeri ant iszezvs- «’ «
tinimo. Toji pati kompanija 
pradės kasti naujus striping
sus 
ves,

DAVATKA APSIVOGĖ.
Czekiszke (Kauno apskr.) ✓

Alusu davatkos mėgsta szmeiž- 
ti pažangesnius žmones. Girdi, 

’cicilistai vagys, isztvirkeliai ir 
!visoki žulikai, o save kelia in 
ankszcziausia padange. Bet kol 
kas dar nei vieno socialisto ne
sugavo nei svetimoj kiszonej, 

nei ka nors kita 
o tuo tarpu da- 
vionn sueziupo 

dievą garbinant.” Sztai Rug- 
piucz/io men. 10 d. Vol in Cze- 
kiszkos davatkas perkūnas 
trenkė. Ju vienminte Bastyto 
policijos rasztinej szvara dary
dama stalo st niežiu 
no ’ ’

nei svirno, 
blogo darant 
valkele jau ne 
l c

J

davatkas/

“apszvari- 
pasiimdama 270 litu. Da

bar kol “apszvarys“ savžine“apszvarys” 
tupi Kauno katėjimo.

I ——* ——————

TRAUKINYS NUBLOSZKE 
, AUTOMOBILI TIES TILŽE.
i Vokiocziu piisoj ties 
traukinys nubloszko automobi
li, kuriuo važiavo keturi Klal- 
.podos kraszto gyventojai. Jie 
norėjo pervažiuoti geležinkelio 
linija, bet tuo tarpu ėjos trau
kinys garvežio pryszakiu auto
mobili sudaužė. Vigtoj užmusz- 
,ta p. Naujo'kienc ir jos 10 mo
tu suims. Vienas keleivis su
žeistas sunkiai ir pagulydtas 
Tilžės ligoninėj. Tik szoferls 
mažiauso nukentėjo.

rilžern:»x

* > Tvson \ •

laika.

t

ISZ KERSZTO DEGINO 
TROBESIUS TR ŽUDO> 

GYVULIUS.
Kupiszkio valscz., RUgpiu- 

czio isz 27 in 28 df naktį, neži- 
noipi piktadariai kerszto su
metimais, tikrai ncisztirta, ar 
nuduro ar nuszovo Didžiagra- 
sziu kaimo gyventojo Jono 
Krogždbs 500 litu vertos kume
le ir 250 lt. arklį. Gyvuliai per 
naktį buvo gale kaimo. Žaiz
dos padarytos in vidurius la
bai nedideles ir tik matomos 
vienojo pusėje.

Tomis pat dienomis, taip-gi 
nežinomi piktadariai, padego

Bvrono 
V

metimais, tikrai neisztirta

■ Dublišzkiu km. pil. 
klojima*

— Noužmirszkit atnaujinti 
prenumerata už laikraszti 

Del daugelio laikas 
jau iszsibaigo ir apie tai pra- 

Bizni be pinigu 
,sunku varyti, o ypatingai isz- 
davysta laikraszczio, kuris su

“Sauie”,

neszemo!

u z

reikalauja kožna doleri.
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Tuskaroroje
Mocanaqua

Luzern es ^paviete.
HazleUni, Pa/—

naujus stripin 
Tamak- 

ir Glen Lvon
ari i

A n f susi -
rinkimo ILM.W.A. likos nutar
ta kad nepristot ant jokio nu
kaposimo mokosiies per operą-

mo
vi rszi n inkai

torius, kuriu posėdis atsibuna 
sziomis dienomis New Yorke. 
Taipgi likos nutarta kad jaiga 
a n g I e k a s i a ms nu m u szt 11 
kosti tai unijos
taipgi aplaikys numuszima al
gų.

Berlinas, Vokietija. — Ang
lin kasyklose aplinkinėje Ruhr 
užsinesza ant milžiniszko st rai
ko kur mano iszeiti in 200,000 
anglekasiu, nesutikdami ant 
sumažinimo mokesties ant 12Į:t. 
centu nes tenai’tiniai angleka-X, y

aplaikineja tiktai 
po $31.25 ant menesio. Kompa
nijos mažai rūpinasi straikn 
nes turi ant zoposties in 15 mi- 

užteks ant

nesu likdami

šiai ir taip

Ii jo n u tonu kuriu 
keliolika menesiu.

Hazleton, Pa. — Amglekasiu 
konvencija No. 7 dislrikto U. 
Al.W.A. užsibaigė czionais. De
legatai balsavo idant ateinanti 
mota laikyti konvencija arti
mam miestelyje AIcAdoo.

Youngstown, Ohio. — Ame
rican Steel Corp.
paszauke in
darbininku nes aplaike dideli 
(Užkalbinimą ant plieno nuo

geležinkelio.

, isz Alliance, 
darba savo 400

Pennsylvanijos
Hartford, Conn. — Perkins, 

Srongman Corp, dirbtuve nuo 
Panedelio pradėjo dirbti pilna 

po sustojimui septynių
menesiu.
laika

♦ I

MOTERES
Sztai keli prilyginimai

Viena naszle SchiiylkiM pa
viete, Pennsylvanijoj, turėjo 
sunu kuri labai mylėjo. Nuo 
mažens dora motina iszauklejo 
sunu grąžei, iszmokino mylėti 
Dieva, dare viską, kad jos sū
nelis butu doras žmogus ir tin
kamas del visuomenes.

Sūnelis užaugo ant žmogau*, 
neklauso savo motinos, 
draugavo su komunistais 
bolszevikais klausė juju moks
lo ir pastojo tikru “raudonuo
ju.”! Tojo szirdis kas diena da
rosi blogesne, ir viskas, kas bu
vo jame gero, 
Molinos, kini ji toip mylėjo, 
kuri padėjo del jojo tiek vargo, 
jis ne tik ka josios neguodojo, 
neklausi*, bet kelis kartus da 
gerai sumuszo.

Teipslinko diena po dienai, 
sanvailo po sanvaitei, nedoras 

gilyn i u 
daugeli

II

J

|* < .:
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NAUJAUSIO BUDO
“ROBOTAS.”

mekaniszkas žmogus
Robot
jauna

Szitas 
vadinamas 
dirbtas 
iszradeja, po 14 metu sunkaus 
darbo, kuris kasztavo $18,000. 
J asai mekaniszkas žmogus ga
li daryli ta, k a. il

per
! J buvo pa- 

Angliszka

gy va s žmo
gus daro kaip: kalbėti, giedoti, 
szvilpti ir juoktis bot ne ilgiau 
kaip puse valandos, pasakyti 
kokia valanda, szauti isz revol
verio ir skaitvti laikraszti. 
Bet ana diena, kada jojo 
tvertojas” 
isz 
tas”
na ir ka tik jojo neužmusze.

“su-
paliepe jam szauti 

revolverio, tasai “Robo- 
atkiszo ginklą in savo po-

t asai

Paskutines Žinutes
11 Seimą, (1al.

Mrs 
•ežia pora dvynu paeilejc. In 
>zeszis motus susilaukė asztuo- 
nis vaikus.

Wilmijigton, Del. — Su
sirūpinės kad turi daiu’’ 
ir radosi 'be darbo per ilga lai- » « ' • * l (* * •
ka, (leorge S. Hari, 48 metu 
nuszove ant smert savo paezia 
ir du vaikus, po tam pats ato
me sau gyvastį.

11 Rio de Janeiro. — Ketu
ri nežinomi pleszikai pavogė 
dideli oroĮilana nuo Pan-Ame- 
lican Airways iszlekdami 
Merity bet croplanas nukrito 
ir visi likos užmuszti.

1f Rymas. — Bažnytine val
džia labai nusiminė isz priežas
ties kad po Vatikanu paskly- 

ypatin-

— -Ana diena 
Alex Dixon pagimdė tre- 

paeileje.

skola

1U

do neteisingi pinigai, 
gai penkines-lyros.

If Baltimore, M d. — “Dai
lia vogė du prohi- 

važiavo
drauge su t roku apsaugodami 

import avotos

džekeriai” 
bicijos agentus kurie

giliai o

a p j e 
mot eres kurią yra ghna akyvi 
del visu: ' ' 4

§ Motoro. yra panaszi in 
Vandeni... Dirstolek 
pasiskandysi.

§ Motore yra panaszi in au
tomobiliu. ’ Noringai , sutinka 
ant koli'u pasažioriu.

§ Motore yra panaszi in 
parka nes in josios szirdi veda 
dešzimts bromu.

§ A^otoro yra panaszi in gi-
tara nes bile kokis asilas atsi
sėda prie josios ir barszkina.
'' § Motoro yra panaszi in lo- 
komotiva: vienas inmota in ją
ją juodus deimantus o kitas 
valdo josios bėgimą o ji ji trau- 

-F.
i

ke da kita,
I * 4**'

Lznyko visai.• •*

sūnelis brido gilyn ir 
nedorybes;

kartu apvogė jis sztorus ir ga-
radžius, nekarta primusze srlp-

vi sokes

bet atėjo diena. .. sztai

re:

$18,000 vertes 
arielkos.

11 Tokio, Japonija. .•— Du 
Jąponiszki lekiotojai kurie isz- 
leke isz Japonijos praeita sau- 
vaito i u Amerika, pražuvo ke
lionėje nes lyg sziai dienai nie
ko apie juos negirdėta. *

11 St. Clair, Pa. — Antanas 
Ra(*zys isz Shenadorio, jeszko- 
damas czionais darbo,’’ inpuole 
in brasta susižeisdamas skau
džiai. Likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbuti.

If Calcutta, Indija. — Pasi- 
koleliai inmete bomba in Eu- 
ropiszka Institutą Baratali, už-

i ir
Europie-

mis, 
likos suimtas ir uždarytas ka
lėjimo.

Viena diena senute motina 
atvažiavo in kalėjimą Bcllfon- 
te, Pa. atlankyti savo p<‘truka. 
Priėjus prie sargo senute už
klauso šilimu balsu:

— Asz norecziaii pamatyti 
savo Petru t i.

— Sargas pažinei senute, 
nes jau kelis kartus buvo at
lankius savo sūneli, jisai jai ta-

\
Ar tu da vis nori matyti

taji bjaurybe? Ar-gi užmirszai 
kaip jisai tavo muszdavo ir pa
niekindavo! .--r ,,

~ Žinau, ponuli, ir tai nc- 
užmirszau — atsake verkda
ma senute — asz žinau, bet ji
sai vra mano vienatinis kudi- 
kis; mam/sunūs.

— Sūnūs! — tarė sargas,—- 
nevertas jisai fpjo vardo! Ji
sai atome nuo tavęs paskutini 
centą ir iszvare isz stubos.

— Teip, bet jis vis tiek yra 
mano sūnūs.

— Jis tave musze, panieki
no, bjaurei iszvadino ir aplei
do; tokis sūnūs ne yra vertas 
pinotiniszkos meiles.

— Žinau tai gerai, bet vis. 
tiek jis yra mano sūnūs, o asz 
jo* motina.

Ir kada sargas nuvedė moti
na prie mažo kambarėlio ir ati
daro duris, motina puolė prie 
sunau.< apkabino ir prispaudė 
prie motiniškos szirdies, 
rodydama, kad motina visados 
myli savą sunu kad ir jai butu 
ka n uod i d ž i a u sos prasižengėlis.

Ant nelaimes, daug turime 
sziadien tokiu Petreliu po vi
sas Lietuviszkas kolonijos Ir 
tokiu nelaimingu motinu.

pa-

SZIU LAIKU MERGAITES.

muszdami 20 metu morgpia 
asztnonissužeidė 

ežius.
-   "fr ■

Klausyk, prietel, turiu 
tavo apserget, nes tai mano pri 
valomas, tavo’fiati tave apgau- 
d i įlojai

Ar toip?
Galiu tau pasakyt pra

vardes visu su kurois ji susinc- 
szo.

i

O kiek ju randasi ? 
Sžeszi...

i

Dvylikos motu mergaite klau
so motinos, 
broliukas?

— Kopusiuose ji radome, 
vaikeli.

— O Onute i-sz kur atsira
do? klauso tuojaus mergai
te.

isz kur atsirado

— Garnys afneszo... atsa
ko motina.

— O asz? — užklauso vėla 
mergaite.

— Tavo ir garnys atneszo...
— Varginga tu motinėle... 

atsiduso gilei maža mergaite-*
— Neatminei broliuk. A.sz tai tėvelis tavo jau daugiau ne-

ipats žinau apie asztuouis/- mylit. .x*
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Po Apgloba
Motinos Dievo

Tavo Sūnūs

NORTH DAKOTOS NAUJA KAPITULE.
bns^ užbaigta szila puiki
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Palieijo ne radus kitokiu da- 
Vadu — kalbėjo toliau kuni
gas — negalėjo kitaip nutari, 
jog kad nužudintas jusu sūnūs, 
bn tiktai isz rastu popieru teip 
Alena. O tas nepažinstamas pri
buvęs isz Ameriko yra kitokios 
nuomones. .Jis tikrina, jog ma
žiau, daugiau priesz asztuonis 
metus numirė ligonbuteje ko
kis tai valkata, kuris priesz 
smerti prisipažino, jog nužudė 
savo dranga. Nužudo del to, 
jog pasigodejo gautie pinigu.* 
nuo jojo, kuriuos pavogė ko
kiam lai Lenkui isz Galicijos, 
važi uojaneziam in Amerika. 
Popieros Jurgio galėjo per tai 
rastis kiszenije nužudinto val
katų, — 
davado. Pamislykite patys 
apie lai. ar-gi tai negali būtie 
galima * Pas Dieva viskas yra 
panaszu.

Tylėjo visi valanda, ba viso
kios mislys galvoje painiojosi, 
bet. jau szirdyse tėvu pradėjo 
spindulis vilties szviest, — tai 
velei dingsta ir velei žėri.

Sztui blikstelėjo spindulis 
vilties szirdije motinos.

— Kunige geradejau! dvi 
meiles Dievo, priliuskie ji pas 
mus! — paszauke poni Ona 
lauždama praszanczei 
mis, viskas gali būtie!

Brazikas sėdėjo kaip nudieg
tas žiūrėdamas ant kunigo ro
dos kad jojo žodžiu nesuprato.

— Gerai, asz atvesiu taji 
nepažinstama, bet negreieziau 
pakol poni ne apsimalszinsi Ir 
kol ponios pats viso padėjimo 
gerai ne iszpras, ba asz bijausi 
apie jųdviejų sveikata. Tuom 
laik melskitės idant kagrei- 

džiaugsmo apturetu-

Nenžilglo
Bismark,* N. I)., ir kasztuos 
North Dnkotos valstijai du mi
lijonus doleriu. Kapitula yra 
naujausio budo ir nedegama.

kapitule, kuri stovi

*

t

ir

Praeita mota tosios valstijų;
• . X

kapitule sudege lyg pamatu.
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isztartie nuo pervirszinio susi-

i I
i

- popieros pastanavije 
Pamislvkite

judinimo.
Velei užstojo malszumas, bet 

tai isz džiaugsmo visi sustojo 
in rata aplinkui atsiradusi in 
kuri inMžiurejus tuojaus

klausvmus am 
del

pasi-
pyle
kart 
visu.

Marijonoje, kuri jau užaugo 
ant geros pus-merges apsaki
nėjo kunigui, jog nubėgo lu

ranko-

cziauso 
mete. •

Poni Ona tuojaus puolė ant 
krliu ir karsztai meldėsi.

—> Teip, teip, — atsiliepe 
Brazikas, — juom ilgiau misti
nu apie ta viską, tai Jurgis ne
gali būtie nužudintu. Jojo kū
no nomaeziau, o teip galėjo bū
tie, kaip kunigas sakai, jog po
pieros galėjo būtie pavogtos. 
Policije teipos-rgi ant tikro ne
sako jog tasai nužudintas bu
vo musu sunum tikai pasako— 
lies panaszei, tiktai teip mena 
isz surastu popieru prie nužu
dinto. Policijoje yra užraszyta, 
jog žudinsta likos papildyta 
ant nežinomo vyro teip paim

ant Jurgio Brazi ko isz
Lvavo: tai tiktai daleidimas 
bet isz persitikrinimo, jog lai 
tikrai toji pati ypata — jeigu 
Jurgis tikrai yra gyvas, tai ne 
yra kas kitas kaip likai tasai 
nepažinstamas ka atsilankė 
pas kunigą prabaszcziu 
Bzauke poni Ona.

—• Tai gali būtie, — atsa
ko kunigas, — bet del ko teip 
labai rūpinosi Jurgių!

— Kur jis yra? Eisiu pas 
ji pažinsiu tuojaus, akys mo
tinos neužvedžios!

— Pavelykite poni — tarė 
kunigas — asz pats ji atvesiu.

Da ne buvo kunigas iszejas, 
pztai jau ji kas kitas užvado- 
yavo: Buvo tai Marijonele. To
jo tvalandoje atveda musu ne
pažinstama.

— Teveli! motinėlė! — pa- 
szauko — jau ateiname.

Didelis džiaugsmas užstojo 
namo Braziku, sunku apraszyt.

Poni Ona spausdama sunn 
prie krutinės, negalėjo žodžio

8ZP1

pa-

po kelis 
džiaugsmo buvo

pus-merges 
jog nubėgo 

klebonije ir kada paregėjo ne- 
pažinstama vyra paklausi? jo; 
jeigu esi Jurgiu, įbano broliu, 
tai eikie kagreieziause namo 
nes visi tavos lauke. 'Tada Jur- 
ps k<‘lesi ir ėjo su manim.

— Garbe Dievui ant angsz- 
tybvs ir už Jo Szventa surėdy
mo, tarė kunigas pakelius

(r

apie

ran
ka. — Tegul jus Dievas laimi
na ir turi savo apgloboje.

Po karsztam pasisveikinimu, 
pabaigė Jurgis pasakot
tolimesni atsitikima, ka <la ku
nigas ne buvo apsakek o ir ne
žinojo.

-- Kol da isz Viednians in 
Ant verpije ne buvau iszkelia-

• *

ves parasziau gromata pas 
Juozą kuris turėjo užsiėmimą 
vienoje didesniojo krautuvėj-? 
Ant verpi joj, jog pri busiu ir 
kad lauktu manos ant stacijos 
geležkelio. Nelaime teip norė
jo jog nesuejome. Skryniute 
atidaviau dviem žmoniem mis- 
1 indą mas, 
butelinei.
in kokia tai siaura ulyczele ir 
netikėtinai užpuolė. Ant riks
mo mano paskubino ant pagel
bos kokis tai vyras.

jog tai koki tarnai
Tiejei mano invede

Pleszikai iszgirde prisiarti- 
nanezius žingsnius, pabėgo pa
siimdami skrynele ir viską ka 
turėjau, o ir mano svarbos po- 
pieras. Vyras kuris mane at- 
gyne, buvo tai Juozas. Paregė
jus mane iszeinanti nuo staci
jos, paskubino paskui ir kaip 
mane užpuolė, ant laiko pribu
vo ant pagelbos. Ne tekes to
kiu spasabn pinigu, pasiskoli
nau nuo Juozo. O kad Juozas 
reikalo firmos, del kurios dir
bo, turėjo keliaut in Amerika, 
turėjo per tai dranga kelionėje, 
isz ko labai džiaugėsi. Po pri
buvimui in New Yorka, sunkei 
apsirgau. Laike ligos atlankė 
mano zokoninkas Mateuszas, 
labaį karsztas kunigas. Kada 
jau pradėjau pasitaisinet, pri
vedžiojo daiktuose .tikybos, o 
ypatingai sumuszinejo mane 
ant kožno žodžio netikybes ln 
kuria buvau insipainiojas. Per 
ji siųiratau'mano klaidas, ko
kiose gyvenam Už szesziu me
nesiu gavau vieta Cincinatoję. 
Apie Juozą jokios žinios netu
rėjau. Po keliu H|etu, sudejes 
sziek tiek pinigu, šugryžiui in 
Ant verpi je, kur velei suradau 
rlitoza ir karsztai pasisveikino
me. O dabai* dovanokite man,

pagelbos. >je tekes to-
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brangus maUo lovelei,’ badaug
už mano nukentėjote, bet ir asz 
daug nukenlejifu.

Baigdamas tuosius žodžitrs, 
puolė Jurgis priesz levus ant 
keliu.

J’evas pakele ji ir tarė:
— Viską tau atleidžiu 

tegul tavo Dievas 
Matau 

apveizda Dievo

, SU“
nau musu, 
nuo sziol apszvieczia.
Kuredima ir ...v.-,
viskas tai stojosi dvi manės Ir 
iszganimo duszios mano; rei
kėjo tosios nelaimes ir tosios 
aukos idant priversiu!

fu kvies nedeles vėliau pra
dėjo Jurgis praktika advoka- 
I vstes. Tuojaus stojosi garsus 
kaipo mokintas ir teisingas ad- 

džiaugdamasisvokalas, džiaugdamasis isz 
daugybes žmonių kurio ji at- 
lankinejo.
praktiko apsipaeziavo su sesu
te Juozo, o Juozas su Mariute, 
sesute Jurgio,— kaip tai sako 

“.: —” ir pri-
senam

Po dvieju

mainas 
kupezyst a

metu

, r

visi

paprast inai 
gelbinejo
Brazil; u i.

Ir da szendien gyvena
lie, ka sziezion’aprasziau tik 
isz jaunu poru priveisė dau
giau o seniejei Brazikai 
kaip karvelei

seni 
su savo anūkė

lėm bovijesi ir poterėlius mo
kina. (KYKAS.

Kur randasi kelios mergiceles, 
Pasiutėlės ir noiszmaneles, 

Per dienas ir naktis trankosi 
Su szplabukais valkiojosi 
Ana nedelia bambiliu nu- 

piszkojo,
Prie rodhauzio sustojo

y

i

i
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Gere, staugė ir baliavojo,
G ryžta n t namo giedojo, 

Ir vvru ten randasi kvailiu
Kurie neatstoja kiaulių, 

* Savo knrnui juju vardus 
paduosiu, 

Jam visa istorija iszgiedosiu.
* ♦ He

Pribuvau ana diena in 
KĮovelnuda, 

l'žtikau ton kokia tai vanta į .
i Kuria truputi turėsiu-ap-

J

malszyt, 
Raguczind truputi apdaužyt.

Neseniai tonais kokis (ai ba- i * !
liukas buvo,

Gere szoko ir dainavo, 
Kolei galvoj svaiguli gavo, 

Katras isz vyru tik prakalbėjo, 
'Tuojaus in žandus tvyksz-

I eiejo,
Keli pop žandus gerai gavo, 

Ant rytojaus visi dejavo, 
Prie stubos nedryso prieiti 

'Ne su savo
Kreivom akimi 

' “• 4 ‘ žiurėjo, 
I)a žandai bus darbe, 

niurnėjo, 
Jaigu kelis galonus namines 

nepundys, 
Tai vyrams žandu jau 

neplėszkins.
Vyrai prižadėjo, 

Dabar a įsi kvotėjo.
* * *

Grvžtant namo Bostone 
apsinak vojau, 

Ant keliu dienu sustojau, 
O kad buvau labai pailsus, 
'Tuojaus nusiėmiau sziusus 

Jau norėjau atsigulti, 
J r savo ak utys, primerkti, 

Kad szlai iszgirdau riksmus, 
Rodos kate pasiutus.

Galva per Įauga kysztelejau 
Sztai ka ten paregėjau, 

Dvi musu sesutes už plauku 
susiėmė,

Po ezovervka in ranka 
pasiėmė,

Snukuczius apdaužinejo, 
Viena kitai per galva davinėjo, 

O ka jau keike ir plūdo, 
godeliai tekėjo kaip isz prūdo, 

Už įmigti jau turiu, 
Nesmagu man ant viduriu 
Girdint lokes naujienas, 

Apsirgtu nuo j u ne vienas, 
J urs Respektfilicne, 

Baltruviene.

paežiu Tems sueiti 
ant vaikinu 
žiurėjo y

4 4
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Lova v ra seniausiu narni- e/

Bieziu 'karaliene ant die- 
padoda 2,000 kiausziniu.

Kriauczius
• į ’ . > i i A*ir r mansu

Reforma

praszyti karaliaus idant tuo-1 
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kui padaryti du didelius, gra- nepaprastas žmonių susibegi- 
žius, raudonus guziįus ir kad mas. Prie duriu, kurios kas- 
man butu leista tuos guzijuis1 dien atidaromos devinta valan- 
bile kam prisiūti, bet prisiūti ida ryto, lauke minios žmonių. 
1__ ___ —__  - . _ ____- ’ t • /II •! •! • ••

Sekanezia diena k a rali sz- 
karaliszkui fabri-!kam poreelano fabrike buvo *

kam asz noriu ir kur noriu.
Karalius vėla prasijuokė i 

tarė:

Prie duriu, kurios kas-

(Paežiam fabrike reikėjo priim- 
ir.ti trisdeszimts pagelbininku 

vien tik laiszku atpleszimui,
— Mielas prieteliau, nesi- per kuriuos buvo duodama or- 

iiistsink bet be abejones Imi neriai padaryti raudonus guzi- 
tu galvoje kiszkeliusl

Pasiunti’ karalius
tarno ir liepe isz fabriko par-I 

milžinlszkas neszli du didelius, raudonus
Kriauczius guzikus

laivas paėmė in rankas ir tarė:
Daug-galis karaliau! Da- 
norecziini idant

o
<>•

ant finansų reformų ir 
su ko pa-

■ ) i wli.aa

Gyveno viena karta karalius 
kuris vieszpatavo ant dvylikos f
provincijų ir vieno jlanzeati- 
ko laisvo miesto. Bet jo viesz- 
patyste turėjo
skolas,, kurios kas meta augo 
visi ministerial dykai 
lauže 
pado!ku projektu,
gialba Imlu galima tas piktas 
pataisyti. Karalius, privestas 
prie nusiminimo, prisakė idant 
isz visu provincijų ir laisv > 
miesto iszrinkti po viena vyra 
bot smarku, kad su anais jis 
galėtu pasirodavyt apie krasz
to gerove, kaipo tėvas su savo 
smiais.

Kiek viena .taigi provincija 
ir laisvas miestas iszrinko po 
\ iena smarku perstatytoja ir 
tie Irvlika iszmineziu nukelia- 
vo vieszpatystes leszomis iii 
sostapylo, o kada jie tenai su
gedo priesz 
laužo sau

karalių,

laisv
1

savo
kiekvienu kartu

apmislytus

Tik tos Klzbietinio miesto 
seseles nelabos, 

Nuolatos merginas apjuodina 
k va ra bos,

J uju nekaltybe paniekina, 
Visaip jaises apjuodina.

Noriais mergaites užsilaiko 
gerai,

Isz ko džiaugėsi'visj vyrai, _
Mat, senos sesutes joms

. pavydi,
Kad kožna turi po jauniki 

Norėtu nuo j u paveržti,
Dantimis isz piktumo griežti.

‘Geriau padarytu kad namie 
sėdėtu,

Vyrus ir vaikus goriau 
prižiurotu, 

Žinau apie jaisos ir daugiau,
Į Bet paliksiu ant toliau, 
Jaigu bjaurybių nopamesito

Ir tuojaus neužtylosife.

♦ H< *
» *

Pakelyje sustojau Monczos 
, . toryje,

f

> h

Rugsėjis—1932—September
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. 1 k Egidijaus
2 p .Stepono
3 s Serafijaus

1 f
1

4 N Ro?.alijos
5 p Lauryno, Labor Day
G u Akvitina
7 s Reginos
8 k S. P. Marijos Gimimas
9 p Petro Kliavcro

10 s Nikolo

11 N Jono Gabrielius
12‘i> Vardas Marijos
13 u Id i j os
14 s Paauk. Sz. Kryžiaus
15 k Marijos Skausmu 

’16 p Kornelijaus
17 s Franclszkaus Žaizdų
A

18* N Juozapo Karp.
19 p Januariaus
20 u stakiuszo
21 s Mfttęuszo Ap.
22 k Kritbforo
23 p Tokios
24 s Sz. Panos M. Novai.4 «___ J ..  

X
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\ Nedideliam miestelyje,

25 NKleopato
26 p Juozapato
27 u Komo ir Domini].

’28 s Vencoslavo
20 k Mikolo Aark.
60 p Jeronimo

bendrai 
galvas kad iszriszus 

kaip nors toki svarbu klausy
me.

Pirmutiniai dvylika paeiliui 
padavinėjo 
pienus, bet
Karalius' supurtydavo su gal-

• *

Ne, mano prieteliau, no
sinis! ink, 
niekas,

Tuo kartu atsistojo laisvo 
miesto iszriūktas vyras. Tai 
buvo, laibas, o 
adata, 
kuris taip iszrodo kad Ilanze- 
atiko miesto u kęsai nesitikėda
mi kad kada finansų stovis tu
rės pasitaisyti, dasileido per 
anksti szposo ji rinkdami at
stovu. Meisteris vienok alsi- 
stojo ir tarė:

— Galingas karaliau! Ger
biami ponai! Asz pasiulycziau 
tiktai viena inneszirna. 
tegul nuo 
\ieszpatystejo fyus uždrausta 
dirbti ir pardavinėti raudoni 
guzikai, o taip pat tegul bus 
uždrausta toki guzikai isz ki
tur partraukti! Tik karalis.s- 
kas porcelanos fabrikas tegul 
ateityje turi tiesas fabrikuoti, 
pardavinėti ir< iszsiuntineti 
raudonus guzikus! Praszau ant 
to inneszimo balsuoti ir ji pri
imt i vienbalsiai!

Karalius nusijuokė ir pasa
kė:

— Nesi rūstink, mielas prie< 
toliau, bet matyt tuojaus kad 
esi kriauczius!

Ir visi dvylikos provincija 
perstatytojai juokėsi taip, kad 
jiems net pilvai laksto. Kriau- 4 i

ežius vienok ramiai patemijo 
kad norints tasai innoszimas 
iszrodo prastas, bet vienok bu- 

galima pabandyti Balsuoti 
ir už ta prasta inneszirna ir ji 
tuojaus priimti, jai jis niekam 
nekenksmingas. Karalius vein 
įprasijuoko ir pasako kad ’gu
ji u tinai nieko neturi priesz 
kriaueziaus inneszimo priėmi
mą, kadangi raudoni guzikai 

jo pavaldiniams yra

vn ir aisaskydavp:

bet tas pienas yra 
tuszczias dalvkas.

m

v v ras. 
plonas,laibas, o plonas, kaip 

isz amato kriauczius,

Meisteris

Sztai
szios dienos visoj

ir<

i*

tu
• •

bar uoreczimi idant czionai 
ateitu gražiausia tavo dvaro 
mergina ; 
drabužiuose.

Karalius surauko kakta ir 
apie tai mistino valandėlė bet 
nežinojo kuri isz dvaro mergi
nu butu gražiausia. Po tam pa- 

‘siszauke tarnif ir ka toki pasu
ke jam in ausi. Tarnas iszbe- 
go ir netrukus in sale pas per
si ai ytojus i nėjo gražiausia 
dvaro mergina su tamsiu, gra
žiu pasivaikszcziojimui kostiu
mu. Pa s i klonio jo karaliui o la
sai nusiszypsojo, jos raudona 
veidą paglostė ir pasako:

Graži ponia! Ponios už
daviniu bus iszgelboti vioszpa- 
tyste nuo pražūties — o tame 
mioryje sztai tasai isz laisvo 
miesto poniai prie rubli pri
sius du guzikus.

— Du guzkus? — atsiliepė 
porsigandus palociaus mergi- 
na. — Bet kur ?

Ponas kriauczius pasiklonio- 
jas tuo tarpu, paprasze mergi
nos kad ji užsisuktu, o turėda
mas jau rankoj atlata su siutu, 
vikriai prisiuvo abudu guzi
kus prie merginoj žakieto, 
tuojaus žemiau liemeniu, toj 
vietoj in kuria daugiausia visi 
temina, o prisiuvo viena augsz- 
cziau o antra žemiau. Kada tai 
dtliko, atsargiai mergina užsu
ko nuo karaliaus o sžis pama
tęs atsiliepe:

— Ot po szimtu! Net labai 
o juo labiau,

) >asi va i kszezioj i mo

visiems jo pavaldiniams yra 
abejotinu daigtu. Ant galo ta
sai innoszimas priimtas ir tuo
ju u s- liepta visur apgarsinti1 
apie tai.

Tuo kart kriauczius vėla pu
si praszc balso ir pasakė:

— Kadangi tasąį mano in- 
neszimas priimtas ir

kns. Dirbta dienomis ir nakti- 
vionok 'mis su tais guzikais, kuriu pre

ke isznesze mažiausia tris tuk- 
sfmiežius auksinu už viena, 
žiūrint ju didumo ir paties 
darbo.

Siuntinėta pakai, pakeliai ir 
(ieli geležinkeliu vagonai su 
tais raudonais guzikais ant vi
su pusiu. Pacztas pinigus daro, 
geležinkeliai taip pat ir ppreo- 
lano fabrikas žero pinigus — 
kadangi kiekviena moteriszko t 
ar mergina toje karalystėje tu
rėjo turėti mažiausiai nors du 
laudonus guzikus 
vaikszcziojimo 
Daugumas 
privalė turėti nors po puse 
tuzino: o turtingiausios mote- 
res, prekybos rodininku žmo
nos, liepe sau prie kostiumu 
prisiūti cielas eiles tu raudonu 
gnziku, nuo pat virszaus iki 
apaeziai ir tai, vienas prie ki
to. Dauguma isz ju negalėjo 
absoliutiszkai net susilenkti 
arba atsisėsti per tuos guzi
kus, bet tas joms daryti nebu
vo ir reikalinga, kadangi guzi
kai siutą tik prie pasivaiksz- 
cziojimo suknia.

Karalius-gi suspaudė kriau- 
cziui ranka ir pasąkc:

— Nesirustink, mielas prio- 
teliau, bet esi genijum.

Paskiau norėta kriauczin 
paskirti pirklybos rodininku 
bet jis padokavojo ir prasze 
tiktai idant jam butu suteikta 
suraszas visu tu asabu, kurios ‘ 
pirko raudonus guzikus. — 
Kriauczius po tam ta surasza 
nusiuntė karaliui .ir pridėjo 
laiszkiuka kuriame prasze:

— Jusu Karaliszkoji Didy
be! Isz skaitliaus parduoti gn
ziku galima sprensti apie tur
tu diduma. Gal kartais reiketa 
padaryti revizija? *

Tuo kart karaliaus nuspreu- 
sta paszaukti pati kriaucžui 
ton rovizijon bet jis vela padė
ka vojo ir prasze tiktai' idant 
jam isz karaliszko porcolano 
fabriko butu pristatyta prie 
stalo reikalingi porcelaniniai 
daigiai ir-kiek kartu jam anie 
susimusztu, idant jam nuola- , 
tos vis naujus atsiuntinetu ir 
taip butu daroma kol jis bus 
gyvas.

Kada-gi sutaisyta metu ba
lansas/visos vieszpatystes, pa
sirodė kad pacztas, telegrafas, 
geležinkeliai ir porcelano fab
rikas tiek uždirbo kad kara- k į . i ■’ f,
lyste tuojaus apmokėjo visas

ju didumo

savo pasi- 
kostiumams. 

vienok isz ponia

i

i

dailiai iszrodo, ■i
kad tas viskas originahszka!

O kiti visi perstatytojo i pa- 
szoke nuo kėdžių suszuko:

— Tai tiesa! tai tiesa! Ori- 
ginaliszka ir labai puikiai!

K r i a ucz i u s-g i n usi szy pso j a s 
iszsieme savo auksini laikrodė
li ir tarė:

— Dabar yra pasivaiksz- 
cziojimo laikas. Gerbiama po
ni! Esiu priverstas papraszyti 
ponios iszoiti su manim ant vy
riausios gatves ties palociais 
ir tonais’ pereiti sau ramiai 
szen ir ten kokius dvideszimi- 
keturis kartus. Daugiau nieko 
nereikes. Sarmatytis ponia vi
sai nereikalauja kadangi tie 
guzikai isztikro poniai labai 
tinka.

Tai tares padavė jai nuolan
kiai savo ranka ir iszsivede 
tropais ant gatves.

Dvylikos provincijų persta
tytojai pasiskubino prie langu 
kad pajnatyti vaikszcziojan- 
czia mergina su kriauezium o 
net ir patsai karalius kelis 
kartus pasižiurėjo per įauga.

Kada dvaro mergina (da
ma) dvidoszimt-kėturis kartus 
szdn ir ten perejo, jau jos sa
loje del priemimd atsirado dvi- 
deszimt-keturi vizitiniai bilie
tai nuo laikraszcziu redaktorių 
kurie praszesi pas ta mergina 
ant pasikalbėjimo. — Po tam 
laikrąszcziuose pasirodė ilgi 
straipsniąi apie tuos du raudo
nus guzikus o telegrafu, kaip 
v * 1 1 * *

t

skolas ir be finansų reformos.
Karalius-gi suszauke savo 

irinisterius ir pakiszdamas me
tini balansu jiems in nosis, pa
sakė:

— Mano ponai nosirustin- 
kite bet taip iszmislyti pride
rėjo vienam isz jusu.

Karalyste buvo volą laimin
ga. / . . Galas.

T 12 ISTOBIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo terp v«Ura 

miliekia visus ligai.
■ kasiriavimas. Jesdcojo tarnaftM
o rado paezia. Stebuklinga kuestou 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dūk te re. Nolabaa ryHB.

>

Velniukas

neszimas priimtas ir likosi

I * h
kraszto instatymu, taigi turip

t

Prakeikimo. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apaipacduot. Pikta 
Onuka. « PREKE 25c.

žaibu, in visas puses praneszta'| W. D. BOCZKAUSKAS-CO^ 
žinia apie nauja ta mada. MAHANOY CITY. 1»A.A «a

i
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Broadway,^o. Bost one p. Bl i lį
st rūbo namus. J u antrame auk- 
szte patalpas turėjo ponai in- 

Nemakszis, 
p. Gen- 

drolius ir real eshite instaigos 
savininkas p. Mikalonis.

Xnostuoliai siekia $10,000.

— Cambridge’aus policija

Boston, Mass. — Czia, kilo 
gaisras, apdegindamas 361 W.

Llewellyn«r
— Burmistras^

prasergsti visus žmonis mieste 
kpd nemetytu jokiu sznszlavu, 

s - .

fjppieru ar kitokiu dalyku ant 
ulVcziu nes už toki prasiženg:- 
itia kaltininkai bus baudžiamiD1 *

ftfrba uždaryti kozoje. Burmis
tras stengėsi idant musu mies
telis iszrodvtu ezvstas ir szva- 
rus.

o, 
po darbui 
iszeiti ant

— Ana diena Edvardas Vi- 
.<zinskas, Vincas Kubilius ir 
Edvardas Rutkauckas atlankė 
musu tautieti Mikola Kersevi- 
ežiu kuris vra dažiuretoju ka- 
lininku Bellefonte. Negana kad 
Mikolas dirba per visa nakti 
kalėjime bet lankosi in Penn 
•State kolegija lavintis moksl 
kas parodo kari ir 
galima mokytis ir
iszmintingo žmogaus.

— Pot Išvilios smle 
perkratinėta daugeli teismu už 
liemai tinimą szeimvnu. V v ra i « • 
iszsi kalbi nėjo kad per bedar
be negali uždirbti ant maitini
mo szeimynu ir neturi pinigu. 
Daug vyru apleido savo sze:- 
ijiynas ir nežino ar kada su 
grysz pas jaises ar .ne.

v— Po musu aplinkine pa
rklydo neteisingos 5, 10 ir 20 

j kurios 
Valdžios 

kad

nežino

likos

dolerines bumaszkos 
gana gerai iszrodo. 
detektyvai susekė 
ginusia juju praplatinta Slia- 
mokine ir Mount Carmel. De
tektyvai iiirado daugeli t uju 
bumaszku bankose ir persergs- 
ti žmones kad geriau temintu 
ant pjnigu kada aplaiko nuo

dan-

nepažinstamu žmonių.
.— X|usu tryse marszkiniu 

fabrikuose dirba apie S<X) y pa
tu.ir Rąip girdot tai loeninin-
^(ij ketjna nenžilgio padidini.

4 • | • . « • « e • • v. piji ^kaitli darbininku.
— Paszventinimas Szvento *

Kaziiniero Vienuolyno, 
^nd/Pa., arti Ei hulelfijos

Hob 
, at

sibus ateinahczia Nedelia, Ok- 
toberio 2-tra. Readingo gele
žinkelis turės laja diena eks- 
k.ursija ir specialiszka truki 
kUfis apleis Mahanoju 7:09 ry- 

; 9 kelione kasztims
j suaugusiems o $1.25 vai-

■---
lĮaazkausk
* * •*«> V • * f

r

I tiktai

Romanas, 
o,

sūnūs \V. D. 
instojo in Tem

pei - universitetą, Pbiladolphi- 
jW’pirma-metis,sttiden- 

Romanas yra užbaigiąs 
vįpBąe High School ir prigule- 
jO’Prie mokslai nes kapelijos.

• * 4 V < t j

. • _________ __ .
i J s J.»..

reikak) -— j'
* V J » t o *
<!(lsi prūduose,

rūgo ja kad yra 
v^pefens. Nekurie aplinkiniai 
mjMteliai visai neturi vandei’3 
o.kjtj turi lik ant keliu dienu. 

. r . . ■
jsz SHENANDOAH, PA.

• 4

*v

Roma

Xelaistvkite vandens be •P
nes jojo mažai ran- 

, visoje aplinki- 
stokns

žai nudžiugo aplin-t * »

kIhifti gyventojai kada dagir- 
do kad kasyklos Packer No. 5 
pradėjo dirbti praeita SubAtos 
ryla. Tosios kasyklos nedirbo 
nuo praeito Gegužio menesio. 
No,* 1, 2, 3 ir 4 Packer kasyk
los nedirbo jau beveik szeszis 
rijefiesius ir dabar visos dirba. 
Tiyn linksma žinia ypatingai 
mrdžrngo gyventojai Lost 
(.‘reek ir darbininkai isz Gir- 
ardviille kurie dirbo tose ka- 
^k)ose. Visos kasyklos priguli 
|>yie Ijchigh Valles kompam-
f'*: ______
I lx< 1 i
‘ Pottsville, Pa. — Antanas 

, 48 metu, isz 
Demtleyville, mirė nuo sužeidi- 
ihu kokius aplaike per automo- 
blMii. Lavonas likos atvežtas iii

gyventojai

♦

aviezius,
j, ■» **■ i. *

isz

rfftnnufc pas gimines ant palai-
(HHiino, 
□U ■ ■ . -i..

žinierius Grovis, 
laivakorcziu agentas

1SZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Per nukritimą augliu 
Laurel Run kasyklose liko.? 
užmusztas Aleksa Baneviezo, | 
25 metu isz Parsono. Jojo mai- 
neris likos skaudžoi suži'istas.

— Rugsėjo 17-ta miesto ir 
apskrities detektyvai iszkreto 

kurias buvovisa eile užeigų 4 >
•esztavo Joną Kalenski, kuris j nužvelgė vedant svaiginancziu ) 

“ I

ar 
ruoszesi Lietuvon ir 

savo
Jo pati Monika 

pasiskundė policijai, kad vyras 
iszvažiuoja Lietuvon ir nepa
lieka jai pinigu. Policija rado 
pas ji $1,300. Teisme jis sutiko 
palikti žmonai $400 ir 
paleistas. Policija sako, 
$212 buvo kiszeniuose

k i nd amas su 
linksminosi.

atsisvei- 
d ranga Is

buvo 
kad

o apie 
$1,100 buvo užsiūti in diržą ’r 
Kalenskis buto juo diržu ap-
si juosės ant nuogo kūno.

Kaip rodos, jo pavarde yra 
isz k ra i pyta.

Chicago, T Rugsėjo 21 d

»

M 
apie 8:30 vai., ryto staiga pa
simirė Dr. Antanas J. Tanane- 
viezius, 30821 S. Michigan avė. 
Daktaras palyginti buvo dar 
jaunas žmogus, — vos 46 metu 
amžiaus. Sirgo jis tik dvi die
nas plaucziu liga. Kadangi jo 
szirdis ir pirma buvo silpna
tai i n vyko komplikacija ir jis 
staiga pasimirė.

Dr. Tananeviczius baigė me
dicinos mokslą 1914 m., ir ta?s 
pat metais pradėjo praktikuo
ti, Baigė jis Chicagos College 
of Medicine and Surgery. Pir
miausiai atsidaro ofisą India
na Harbor, Ind., kur praktika
vo apie septynerius metus. Vė
liau perkėlė in Rosolanda, kur 
ir užbaigė savo gyvenimo die
nas.

Dr. Tananeviczius buvo ve
dės. Jis paliko moterį ir tris 
vaikus, — viena sunu 20 mt<u 
amžiaus ir dvi dukteris, 18 Ir 
12 metu amžiaus. Taip pat pa
liko tris brolius, — .lomi, My
kolą ir Zigmą. — N -2s k

Chicago. — Jonukas Gavlik, 
12 metu, likos nuszautas ant 
smert kada bego nuo palicijau
to kuri^ norėjo ji aresztavoti 
už rinkimą anglių užpakalyje 
lumber jardo.

Vaikutis, kuris turi naszlia 
motina, tris brdlius ir tris se
seris ir aplankydavo paszialpa 
nuo miestso, nuėjo rinkti ang
lių ant žiemos kada ji paliei- 
jantas užtiko.

Palicijantius Jonas Lėkovski 
54 metu, likos paimtas per piv 
licija lyg tolimesniam tyrinė
jimui. ‘

likos nuszautas

»

Cleveland, Ohio. — Rugsėjo 
16 d. Silvestro Bartusevicziaue, 
sūnus Bronius instojo in Clevc- 
lando kunigu seminarija. Ežio
je Clevelando kunigu semina
rijoje dabar mokinasi try's Lie
tuviai: Petriku, Endžiulaicziu 
ir Bartusevicziu sunai.-

gerymu bizni. Keliolika asme
nų aresztavota, terp ju, kaip 
jau paprastai, matosi ir Lietu- 
viszkn pravardžių.

nekurto 
“džentelmenai” Slocum St., 
Kings!one norėjo intaisyti Jo
nui Paukszcziui “szposa.

—• Ana 
džentelmenai

vakaru
3 >

I *a u kszczi u i ‘ ‘ szposn. ’ ’ 
Jam inejus in krautuve, jie su
sitarė, iszkele jo automobiliu 
ant bakso, kad negalėtu pava
žiuoti ir jie isz jo butu tuTeje 
daug juoko. Bet ant nelaimes 
bakso butu supuvusio ir, Pauk- 
sztys, koja paspyręs ji, sau nu
važiavo.
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Dvi seserys
58

Erauciszka
iszSuszinskiene, 58 metu 

Larksville ir Veronika Lisev- 
skiene, 58 metu, isz Plymouth, 

-mire praeita Sereda in trumpa 
laika viena po kitai, pirmoji 
nežinodama kad antroji serga.

— Ugnis sunaikino ip,000 
galonu gazolino Miller Oil Co., 
per eksplozija kuri kilo mažojo 
pump-^iauzeje artimoje ditleliu 
kubilu. — 60 ugnagesiu kovojo 
su liepsna per ketnres valandas 
pakol liepsna užgesino.

Scranton, Pa. — Du angle- 
kasei dirbdami M urvine kasyk- 
losią,

• «

kas Kozlovskis 40 metu ir jojo 
draugas Kranas Makosimavieze 
41 motu likos užmuszti per nu
kritimą virszaus. Abudu gyve
no Throop.

— Norther
st ryt karei paliovė eiti 
bingtona ir bėgiai liks iszardy- 
ti.

Hudson Coal Co.,
1 1 • a i

Ludvi-

Electric Co., 
in Al

MERGINAI NIEKADOS 
NEIŠTIKSI.

a —.... ................

Jisai:— Mylimiausia, ar no
rėtum pasilikti mano paezia f

— Jiji:— O ar galėsiu da
ryti, kas man patinka? 

V • • T ▼ • 1 • •.Jisai:— Visados ir visur!
Jiji:— Ir mama su 

gyvens ?
Jisai:— Su didžiausiu noru!
Jiji:— Ir turėsiu rakta 

st u bos?
J ilgai:— Teip!
Jiji:— Ir galėsiu iszeiti 

pareiti kada man patinka?
Jisai:-— Teip, szirdžiuk!
Jiji •

niekur neeisi 1
Jisai:— Teip, mano mielinu

sia!
Jiji

mumis

nuo

ir

O tu busi namie Ir

Asz tokio kvailio ne
noriu už vyrą, pasijeszkok sau 
kitos.*

p

■ 
j
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ISZRINKTA KAIPO ŽYMIAUSE SZ0KIKE.
‘Patricija Bowman likos i-jzrinkta kaipo žymiausi' szoki- 

• salėj, Rockefeller (’enter, 
naujausiam szokyje.

ke naujoj International Music 
York. Paveikslas parodo jaja

VIS BUS TOKIA.

Pati: — I -gi tu asile 
atėjai girtas!

Vyras:t'

> ».vela

Teip, (‘smili girta 
bet tas praeis. Tu esi kvaile ir, 
niekad isz (o muszsipagiriosi.*

A. J. Sakalauskas'
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

Centre St. Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512

331 W.

♦

Skaitykite “Saule”

t

Dr. W. P. Valinczius
■ 1 *

Lietuvisžfkas Dentistas
Sz.iomifl dienomis ntydnre savo 

ofisu Mahanojuje po adresų , 
1000 E. CENTRE ST.

' MAHANOY CITY, PA
Telefonas No. 85

A||O Illf1 4 1
ofisu Mahanojuje po adresų

• »

I

W. Traskauskas, Ėst. 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

I

Laidoja knnus numirėliu*. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avei Mak. CityC. F. RĖKLAITIS 

jaus laatikimiausis Graborius 
Gabiausias Balsamuotojas 11 

Geriausi* Ambulanco _ 
patarnavimas 
npolinkeje. 
Itium laike, 
nuktl. Visada turi pil
na pasirinkimu meta-' 
liszku ir kioto medžio 
Grabu, 
mirelius pagal naujau
sia mada 
Turiu 
moterems. 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY C1TY;5|6 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-.J

Mahanojaua Iastikimiausia
n

h z i o j 
Bile Ko- 

diena ar

Laidoja nu-

ir mokslą, 
pagalbininke 

Prieinamos

t

Skaitykite “Saule

I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

C’TAnt 2-tro ‘Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy CityV----- ----------------------------  —y

I

I
I
i

CAPITAL STOCK 1126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,368.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prida- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalausiu musu ban
ka nepaisant ar maža*, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pth.
J. FERGUSON, Vice-Pres. Lr Kas,

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

MAHANOY CITY, PA. ’

Turi atnaujinta vilti apie 

apylinkėje. Kietųjų anglių

vertes prapereziu szioj 

yra geriausia dirbanti
* . Ik I .i! ip III

industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities

Pittston, Pa. — Rugsėjo 18- 
ligoninej mirė Elenora 

Szimkoniute, 7 metu amžiaus, 
dūkto Mares Szimkonienes gy- 
venanezios 80 Market St., In
kerman.

Mergaite miro nuo apdegi-* 
mo. Rugsėjo 17-tiu, prie ju na
mu dege žole nuo kurios užsl- 

't

ta,

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

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

i

dege jos drabužiai. Iki pribuvo
pagclba, jos kunax smalkiai 
apdege.

Be motinos paliko kelias se
sutes ir kelis brolius.■ . *

I
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41 I E. Pine St. Mahanoy City 
Phonė 501

| !

kai p
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ir žalias tabakas
< i

lt"*"Iii4
■1‘

b

procesą, kuris žinomas kaip •1

/ I
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame^

o

x - todėl šisK IT
t

Jei imogus pavalytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų tobilesnlus sląstns >rl/an
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gaudyti negu jo kaimynas, o pailslatytsf namus milko fankmije, vittifk pasaulis iki jo durti pramins 'taką.

Ar lis pareilkimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiris ir priima Ltickjr StrikfF ‘ *
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It’s toasted
Tas palelis Isngvų Lucklts

H
RALPH WALDO EMERSON 
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kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybes, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai švelni ir Lengva”
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Jo nėra Luckiės 
. lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte ■ per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip — 
“It’s toasted”, štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyVęn« 
tojas sako, kad Luckics yrą tokio 
lengvi cigaretai. . »
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puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas

• paU , 
puikiausią tabaką visame pašau-

ŽUDYNES
FORT DEARBORN’E

‘‘Camta savo Žalumoj"’ — i 
atvaizduota dailininko A. C. Wyeth 
• . . įkvėptas beiirdiikos iidavikytlės 
ftaujos atkaklių Miami indi jonų, 
kurie neimoniiku įtuiimu iiiudė 
forto gyventojus • • • rugpiūčio 15 
d. 1812 metais.

neturi vietos cigaretuose

MES perkame puikiausią, 
puikiausia tabaku visame i 
«- — - —

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike




