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Isz Amerikos
KIEK RANDASI BEDARBIU 

PENNSYLVANIJOJ.
Harrisburg, Pa. — Pagal su- 

raszus isz visu pavietu Penn- 
sylvanijoj tai visoje valstijoje 
randasi net 1,264,892 žmones 
kurie neturi jokiu užsiėmimu. 
Daugiausia bedarbiu randasi 
Schuylkill paviete, pagal skait
lį žmonių ir dirbaneziu. Sekan
ti toblyczele parodo kiek rau
dasi bedarbiu visoje Pennsyl- 
vanijoje:

Pavietas 
Berks ...............
Bradford .... 
Carbon ............
Columbia ..... 
Cumberland . . 
Lackawanna . . 
Lebanon ..........
Luzerne ...........
Lycoming .... 
Montgomery . . 
Montour ..........
Northumberland 
Perry ................
Philadelphia . . 
Schuylkill .... 
Snyder .............
Sullivan ...........
Susquehanna .......... 11,993
Union ........................ 6,455
Wayne ....................... 10,663
Wyoming ................. 5,290
York ........................... 69,064
Chester . .v............... 48,490

Dirbaneziu. Bedarbiu 
31,747 

3,765 
9,568 
5,666 
7,191 

43,589 
8,455 

64,979 
10,764 
33,716 

1,214 
17,483 

1,353
. . 889,832 303,399 
. . . 83,772 
. . . 6,588 
. . . 2,607

. . . 99,523 

... 17,812 

... 21,669 
. . . 17,214 
. . . 25,773 
. . .112,994 
. . . 26,736 
. . .158,364 
... 35,961 
.. . 107,218 
. . . 4,988 
. .. 45,094 

. . . 7,276

SUKAPOJO PACZIA

I
’I

ŽUDINSTA UŽ
MUNSZAINE

GIRTUOKLISZKA PUOTA 
PESZTYNE VYRO SU MO- 

TERIA UŽ BONKA 
MUNSZAINES.

>

36,939 
1,530 

652 
2,875 
1,324 
2,052 
1,042 

20,589 
13,492

SU KIRVIU PO TAM 
UŽDEGE NAMA.

Pbil»4^1plua. — Sirgdamas 
proto liga ir kada ketino būti 
iszvežtas in ligonbuti, Povylas 
Sperani, 50 metu, staigai taip 
insiuto kad pagriebęs kirvi už
klupo ant savo paezios kuria 
baisiai sukapojo nuo 'ko moto
re mire in trumpa laika ligon- 
buteje. Pamiszelis po tam už
degė narna ir pats mirtinai ap
degė ir randasi ligonbuteje. 
Panaudojo jisai taipgi ant mo
teres szluotos kotą, kuri norėjo 
inkimszti moteriai in gerkle.

Slidžia pasa-
Paprastai yra siunsti to-

SUDŽIA PALEIDO PROHI- 
BICIJOS PRASIŽENGĖLI.
Philadelphia. — Slidžia Eu

gene C. Bonniwell, nenubaudė 
prohibicijos prasižengėli Kd- 
warda Beyer’a norints tasai 
jau trecziu kartu peržengė pro
hibicijos tiesas, 
ke: “
ki kaltininką in kalėjimą jaigu 
peržengė trecziu kartu tiesas. 
Bet jaigu abi politikiszkos par
tijos ant savo seimu, pripažino 
kad prohibicijos tiesos yra 
klaida, tai kaip asz galiu siun- 
feti žmogų in kalėjimu už kitu 
klaidas ? Juk didesne dalis gy
ventoju Ameriko nepritaria tų
jų tiesu ir sako kad tai didele 
klaida ir da arsziau, todėl pa
leidžiu kaltininką 
bes.”
gas sudžia.

ant liuosv-
— Isztrkruju iszmintin-

paskutini
— Pagal 
gyventoju 

gyvena

vyrai o 5,002,245 
Vedusiu žmonių

KANADA TURI 10,376,876 
GYVENTOJU.

Ottawa, Kanada, 
surasza

Kanadoje tai tonais 
10,376,876 žmones isz kuriu 5,- 
374,541 yra 
yra moteres.
yra 3,971,198. Žmonių kurie tu
ri daugiau kaip po szimta me
tu yra 163 isz kuriu 86 yra mo
le res o 74 yra vyrai.
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MĖSINĖ MEILE
BUOZIERIS* PRISILAIŽĖ 
PRIE MOTERĖLES DUO
DAMAS JAI GERESNIA 

MESA.

DU KART SANVAITINIS LAIKRASZnS “SAULĘ“ 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR gETNYCZIAl
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Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metami 
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Norville, Mieli. — Name Juo
zo Bemato kilo smarkus 
n is už bonk a 
vyro ir jojo moteres Mortos 
kuria viens nuo kito norėjo at
imti — .Juozas nepasidavė toje 
tasyneje ir baisiai apdaužė sa
vo moteria kad reikėjo jaja nu
vežti in ligoributo kur mire in 
kėlės valandas nuo žaiduliu. 
Motore paliko penkis 
vaikus. Kaimynai subegia ant 
liksmo paszauke palicija kini 
rado moteria ant grinda be ža
do su keliais žaiduliais galvo
je ir krutinėjo.

Toji porele gerdavo be pa
liovos ir ka vyras uždirbdavo 
tai viską praleidinejo ant mun- 
szaines, vaikai buvo apleisti ir 
nekarta kaimynai inskunde te- if
vus už apsileidimą ir nelaba 
pavyzdi del mažu vaiku. Taj'i 
diena tėvas iszdave paskutini 
skatiką ant munszaines kuria 
atnesze namo ir abudu su pa
ezia gere o kada daugiau ne
norėjo duoti paeziulei, toji kir
to jam per veidą su delnu ir 
nuo tąprasidejo pcsztyne ir ža
dinsią. '

bar- 
munszaines tarp 

moteres Mortos,

mažus

J

— Adam 
netu rodamas

SUDAUŽĖ MOTINAI 
GALVA SU PLAKTUKU.

Sykesville, Kans.
Tipple, 37 metu,
sanžines ramumo, nuėjo in pa- 
licija ir prisipažino buk tai ji
sai nužudė savo motina, 69 me
tu amžiaus, sudaužydamas jai 
galva su mažu plaktuku po 
tam nuvožė josios lavonu an c 
netolimos farmos gyva-naszles 
Mrs. Stramells ir ten užkasė. 
Palicija taipgi aresztavojo gy- 
va-naszle kuri jam prie tojo 
darbo prigialbejo, nes su jaja 
koki tai laika gyveno už ka 
motina pasiprieszino ir daugeli 
kartu sūneli subardavo. Lavo
nu senukes palicije atkasė, ku
rios rankos ir kojos buvo su- 
i isz tos.

th ica go. —~ Nuo 
Hilda Sterner 
role, pradėjo 
nuo i 
peso, 
myniszkas t/
jos ir jos vyro 
gyveno lyg tam 
me ir meilėje, susiezodino kelis 
tukstanezius doleruku per 
metus ir buvo užganadinti vie
nas isz kito, bet ant galo vis
kas pairo ir Jurgis neteko sa
vo mylimos Ui Idos, v

Pacziule susipažinus su bu- 
cziorium, melde savo vyro kad 
jisai užpraszytu in sveczius 
taip gera žmogeli kuris su mie
lu noru atėjo ir kožna karta 
pagirdavo H i Idos gera virimą 
josios parėdus ir jos visa sude 
j ima. Ant galo 
toki lepszejimai pono 'buezie
riaus kuris tik 
rint moterėlei 
nesztis po velniu isz jojo namo 
ir daugiau neinžengti in jojo 
stuba. Buczieris daugiau nepa
sirodo bet ir poni Hilda dingo 
isz namu pasiimdama su savim 
visa savo locnasti koki turėjo, 
atsikraustydama pas buezieri.

■Poniuto Sterner ateidama 
pas buezieri aplankydavo ge
riausius szmotelius 
užmokėdama . kaip, 
cziausia, na ir nuo mesutes da- 
ejo lyg meiles ir payrimo szei-

gyvenimo. Dabar 
užvedė teismą ant 

persiskyrimo nuo savo paeziu- 
les i y kaip rodos aplaikys.

kada Mrs. 
, 32 metu m o te
pi r k i net mesuie 

buezieriaus Povvlo Lem- t/ 
, nuo tada prasidėjo 

nesut i kimus 
Jurgio, 
laikui sutiki-

szei- 
tarp 

kurie
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nubodo vyrui

norėjo prisige- 
ir paliepė jam

mesutos 
už pras-

mvniszko 
Sternerei

GRABORIUS SU BROLIU 
NUŽUDĖ DARBININKĄ

DEL JO INSZIURENC.
Wellsboro, Pa. — Czionaiti- 

niam sude prasidėjo teismas 
graboriaus Ernest D. Davis, 42 
metu ir jojo pus-brolio Frank 
E. Davis, 37 metu, kurio nužu
dė Henrika O. Cooley 
dirbo pas graboriu.

Graborius apdraudė darbi
ninko gyvastį ant $12,000 po 
tam ji nužudė su pus-broliu ir 
pasidalino pinigus. Apdraudi
mo kompanija pradėjo tyrinė
ti ir ant galo suseko priežastį 
mirties Cooley.

DAKTARAI RADO LI
GONYJE DVI SZIRDIS.

Pittsburgh, Pa. — Kada 
daktarai stengėsi surasti prie
žastį ligos bklwardo Reynolds, 
labai nusistebėjo nerado pas ji 
szirdies. Daktarai nusiuntė ji 
in Westinghouse klinika ant 
egzamino kur 
apžiurėju ligoni 
szirdis, viepa ant kaires szalies 
o kita ant deszines puses. Szir
dis ant kaireses szalies buvo 
truputi mažesne ir plake silp
niau ne kaip szirdis ant deszi
nes puses.

klinika 
daktarai gerai 

rado net dvi

-b ku ris

ISZTIKRUJU NETEKO 
PROTO.

Siddensburg, Ind. — Clinton 
Toland 
diena

51 metu naszlys, 
surisztas mazgu 

moterystes pas skvajera su sa
vo uoszvia Mrs. May Finders, 
69 metu, ir dabar Toland pa

9 

likos
ana

6

si liko dieduku del savo trijų 
Toland’o pati mirė 

praeita meta palikdama du sū
nūs o kada juju kaimynai už

mano tai
Vėl, ka turime da

ryt? Tik nežinome kaip taji 
nauja tęva vadint, ar

4 ‘ grandpap

po-suniu.

VALDŽIA PRASZALINO 
13,300 DARBININKU.

Washington, D. C. — Idant 
užlaikynm

likos praszalinta isz 
departamentu 13,300

sumažini kasztus
valdžios
visokiu
darbininku in laika vieno me
to. Visose szakose valdiszko 
darbo randasi 576,366 žmones.

klauso ka apie tai 
jie atsake: ”

4 C ” o jaigu 
apsipaeziuosimo

savo
pap” ar 

mes kada 
tai mus szeimyna taip susimai-
szys kad mes patys ir musu 
vaikai nežinos kaip mus va
dint.”

2 UŽMUSZTI STRAIKIERIU 
MAISZATYJE; VAISKAS 

ISZSZAUKTAS.
Columbus, Ohio. — Isz prie

žasties nauju maiszacziu strai- 
kieriu Hocking Valley aplinki- 

fubernatorius nusiuntė in 
apmalszim- 
kur 
i likos

Laiko szaudymo tarp 
straikieriu ir kompanijos 
gu prie No. 
moję llollester, 
tas Clannont Banfield, 18 me
tu vaikinas kuris inbego in na
rna su kitais broliukais ir mo
tina apsisaugoti nuo kulku bet 
viena isz j u pataikė in vaika 
ir ji užmusze. Ta pati vakaru 
likos užmusztas Boyd Vincent, 
45 metu, straikieriu vadas, per 
viena isz skobu kuris sake kad 
turėjo gintis nuo jo nes kcrszi- 
uo ji nuszauti.

Isz Visu Szaliu BAISI VIESULĄ
PORTO RIKOJE

DREBĖJIMAS
ŽEMES GRAIKIJOI

iieje (>•> o 
lenais
m o 
žmogus 
muszt i.

vaiska ant 
maiszt ininku, 

ir
9 J 

vaikas
vienas

UN

s a r-
267 kasyklų atti- 

likos uzmusz-

NORĖJO PABUCZIUOT PO- 
DUKTE KURI NESIDAVĖ 
IR LIKOS NUŽUDINTA.
Milesburg, Ore. —- Patėvis 

Raymond Milton, 57 metu, taip 
insiuto ant savo po-duktesJCl- 
va Cameron, 19 metu, kad jam 
nesidavė pabueziuot, likos per 
ji nužudinta in kuria insiutes 
patėvis paleido tris szuvius po 
tam pats atome sau gyvastį per 
pasikorimą. Mergina turėjo 6 
metus kada patėvis su josios 
motina apsivedė ir 'buvo pato
gi*

I/mdintojais tosios žudinstos 
buvo po-sunis ir kita po-dukte 
kurie nesitikėjo kad patėvis 
taip padarys nes tame laike EI- 
va sėdėjo ant trepu, prisiarti
no jisai prie josios, apkabino ir 
norėjo pabueziuot o kada po- 
dukte pasiprieszino ir uždavė 
jam per veidą, tapai taip pa- 
szelo kad nubėgo in grinezia, 
pagriebė revolveri ir be jokio 
žodžio paleido szuvi.

PAĖMĖ VYRO PEDE
IR LYG SZIAI DIENAI 

NESUGRYŽO.
Philadelphia. — Juozas To

bolsk!, 40 metu, užvedu teisina 
prieszais savo paezia Elva ant 
persiskyrimo nes ji apleido be 
jokios priežasties ir nežino kur 
jojo pacziule sziadien randasi. 
Juozas apsivedė trys metai ad- 
gal su Elva, kuri yra protesto- 
ne, ir gyveno gana laimingai.

Juozas savo užmetinojimo 
prieszais paezia kalba; 11 Dau
geli kartu man kalbėjo mano 
pati kad mane jau ne myli ir 
apie mane visai nesirūpino. 
Kelis kartus buvo apleidus ma
no lova ir paslegia bet po ke
liu dienu vela sugryždavo ro
dos gailedamasi ka padare, bet

laike
• Prc- 
kal bos 

ap-

UŽMUSZTA 300, SUŽEISTA 
APIE 3,000, TUKSTANCZEI 
PASILIKO BE PASTOGIŲ, 

DAUGELIS NAMU 
SUGRIAUTA.

G KAIMAI
216 ŽMONIŲ UŽMUSZTA;

378 SUŽEISTA; 3,500 
NAMU SUNAIKINTA.

SUGRIAUTI;VOKIECZIAI VELA PASI- 
RENGINEJE SUPLIEKT 

FRANCIJE.
Gramai, Franc i jo. 

mieris Harriot,
ant tautiszko susirinkimo, 
reiszke, buk valdžios slapta po
licija isztyrinejo, buk Vokle- 
cziai slaptai geidžia sutverti 
drūta kariumenia, «u kuria ga
lėtu užduoti nauja smūgi savo 
nevidonkai LTancijei ir tai telp 
sinagei, kad -sumusztu jaja ant 
szmoteliu.

Francuziszki slapti agentai 
jau nuo keliu metu sznipinojo 
Vokietijoj apie juju darbavi- 
masi ir slapta apsiginklavimą.

prasergsti savo 
sklypą kad nemiegotu ir neuž- 
si t i kotu Vokietijai.

1 Tomi oris

r>

San Juan 
Pasiūt iszka 
oro czionais 
m o, 
rydama daugiau 'bledes 
:aip padare 1928 mete.

Apskaitoma kad 
mažiau kaip 3(X) žmonių o ypa- 

• tingai mažesniuose rniesteliuo-

> Porto įtiko, 
viesulą 
120 m v Ii u9

Utarninko vakaru 
daugiau

prapute
o reitu- 

pada- 
ne

ZU VO nc

kaip: Barrios, Sabanalana 
Catano ir Rio Piedras.

Tukstancziai žmonių pasili-
, sužeista apie

so >

ISZKASE KŪDIKI KAD JI 
PRIGULINCZEI PAREDYT.

ko be pastogių
v 3,000 žmonių ir daugelis namu 

sugriauta. Szimtai žmonių 
do 
mokslai nose 
namuose.

kaso 
nebaszninko

prieglaudas 
ir

ra- 
bažnycziose, 
valdiszkuose

Gubernatorius Beverly1 nu- 
siuntė pagialba del nukentėju
siu kaipo ir Raudono Kryžiaus 
drauguve
maisto ir reikalingu daigiu del

al gabeno daugybe

Balumin, Lenk. — Kada vie
tiniu kapiniu duobkasis 
nauja kapa del 
kuris taja diena mirė, artimoje
patemino, buk kapas kuriamo sužeistu žmonių, 
ncsenci likos palaidotas mažas 
kūdikis, buvo isz naujo atkas
tas ir vela užkastas. Pradėjo 
tyrinėt ir persitikrino, buk ka
pa atkaso mirusio kūdikio mo
tina. Molina prispirta per po
licijų, prisipažino, buk atkasu 
savo kūdiki todėl, kad negalė
dama nukensti gailesties, kad 
josios kūdikis likos palaidotas 
skarinaluosia.

Nelaiminga motoro apleista 
per savo vyra, laiko palaidoji
mo kūdikio, neturėjo už ka nu
pirkti tinkamos szlebukes kū
dikiui ir turėjo palaidoti pus
nuogi. Kada uždirbo kelis ska
tikus,
iszkase lavonėli 
niai ir vela užkaso. — Kas pa- 
na«zei padarytu, jeigu no mo
tina? Kalto jai dovanota.

Apskaitoma kad viesulą pa
dare bledes ant daugiau kaip 
deszimts milijonu doleriu.

KETURI NUŽUDINTI
HAVANOJE; MIESTAS 

PO KARISZKA VALDŽE.
Kuba. — Visas

pirko balta szlebukla 
aprėdė tinka-f

Havana, 
miestas likos pastatytas po ka- 
riszka valdžia isz priežasties 
nužudinimo Klemento Vasquuz 
Bello, prezidento Kubaniszko 
senato ir trijų kitu nariu ku
rie buvo prieszininkais prezi
dento Machado.

Valdžia tikisi sumiszimo iv 
paliepė vaiskui apsaugot mies
tą nuo tolimesniu žudinseziu 
isz priežasties politikiszku ne
sutikimu koki sziadien viesz- 
pątauja Kuboje.

200 SZEIMYNU PRAŽUVO 
SU SALA KURIA MARIOS 

NURIJO.

Atėnai, Graikija. — Praeita 
Panedelio yakara, baisus dre
bėjimas žemes sukrato Make- 
donije, Chalcidice ir Jugoslavi
ja, kurioje žuvo 216 žmonių, 
pagal nesuskaitytu lyg sziai 
dienai nelaimiu, gal daugiau 
kaip 378 sužeisti

Jeriso, ir Szv. Aghira, 
milžiniszkas bledes

, 3,500 na
mu sunaikyti ir apie penkio
lika tukstanezei žmonių pasi
liko be pastogių.

Kaimas Strakonikin, likos 
visiszkai sugriautas, o kaimai 
Sklyra, 
paneszo
kur daugeli žmonių teipgi pra
žuvo. 

9

Valdžia nusiuntė iii tonais 
pagelba ir kareiviu, o Raudono 
Kryžiaus draugavo pribuvo In 
pagelba su maitftu, drapanoms 
ir gyduolėms.

Belgradas. — R apartai daet- 
na isz Valandovo, Kavadoro, 
Demirkapu ir Gevgeli, Pieti
nes Si beri jos, buk tonais dre-* 
bejimas žemes teipgi padare 
milžiniszkas bledes. Kiek UŽ- 
muszta ir sužeista, tai lyg sziai 
dienai nedažinota, nes telefo
nai likos suardyti ir visa ko
munikacija pertraukta.

Atėnai, G ranki ja. — Po bai
siam drebėjimui žemes ant 
Chacidici, 200 žmonių gavosi 
ant salos Amogiana su vilczia 
kad gal tonais bus saugiau, bet 
ne ilgai tonais radosi nes visa 
sala dingo nuo virszunes že
mes su nelaimingais žmonimis 
ir viskuom kas ant josios rado
si.

Nemažai nukenejo nuo dre
bėjimo “
Athos ant kurio gyvena dau
gelis dvasiszkuju kuriu namai 
likos sugriauti, daug užmuszta 
ir sužeista.

Kaimas Stagira likos vioisz- 
kai užlietas, kur taipgi daug 
žmonių pražuvo.

Szventas Kalnas”

II*’

i

sziuom paskutiniu kartu kaip -| 
iszejo tai ir nesugryžo ir vel
niai žino kur ji ji dingo.” — 
Juozas gavo persiskyrimą.

* Pagal tiesas •tai negali 
užmokėti centais skolos. Jeigu 
skola isznesza ne daugiau kaip 
25 centai, tai gali jaja mokėti 
centais, bet jeigu skola porvir- 
szina daugiau, tai su centais 
negali mokėti.

Jauslingiausia dalis žmo-
giszko kūno yra i( Adonio obuo
lys.” ■ r

7
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INDUE PRADEDA 
PRAPLATINET SAVO > 

SUKRAUTA AUKSA 
PER DAUGELI METU.

Bombay, Indija. — Nuo dau
gelio metu Indija krovė *savo 
auksa po visas slaptas vietas 
idant nesigautu in Anglijos na
gus. Indijos
paslepinejo auksa kur galėjo, 
papuoszinejo savo maldnamius 
auksu ir kitas szventas vietas 
bet nuo kokio tai laiko 
auksa pradėjo praplatinet po 
svietą. Svietas žinojo kad In- 

aukso 
kur jisai buvo paslėptais, tai 
niekas nežinojo.

Nesenai Indija iszsiunte in

d i jo turėjo daug

J 
taji

bet

SOVIATAI UŽGRIEBĖ
RUSISZKU ŪKININKU 
MESA—TURES MESA

PARDUOTI UŽ 
VALDŽIOS PREKE.

Moskva, Rosije. — Isz prie- 
žasties dideles stokos mėsoj 
Rosijoj, valdžia iszleido ukaza, 
kuri priverezia valstieczius ati
duoti mėsa panaszei kaip pa- 
dotkai. i

Per ateinanezius 15
sius, kožna ūkininku szeimyna 
turės pristatyti valdžei tam 
tikra ^paskirta dali mėsos pa
gal valdžios nustatyta preke. 
Jeigu katras ūkininkas nega
lėtu pristatyti paskirta dali 
mėsos, tai už bausme turės mo

JESZKO PASKANDYTO 
TURTO 1867 METE.

m e lie

$

Anglijo $21.3,24o,000 aukse ir ]<oįį valdžiai rinkos preke, kn-
$8,302,000 in Suv. Valstijas. 
Pagal apskaitymu avietiniu 
bankieriu tai Indijoj randami 
suvirszum pusantro bilijono 
doleriu aukse.

Ant viso įsvieto randasi apie 
vienuolika bilijonu doleriu ver
tes aukso isz kuriu Suv. Vals
tija turi $4,000,000,000, Franci- 
je apie $3,000,000,000.

ri yra kelis kartus auksztesnc 
už valdžios nustatyta mokama 
kaina ūkininkams.

Kožno kolektvvio ūkininko 
szeimyna turi pristatyt valdžei 
15 iki 32 kilogramu pieno ir gy
vuliu kolektyvai turi duoti po 
30 kilogramu mėsos nuo kož- 
nos karves; kiaulių po 120 ki
logramu ir 1.1.

Į

Cape Town, Afrika. — Daug 
sidabriniu plytų, sloniu kaulu 
ir brangios senoviszkos porfce- 
Ienos, kurios turi užimtus me
tu, yra jeszkomos per nerikus 
East Indijoj, paskandytam lai
ve Haarlam II, kuris nuskendo 
Table Bay, 1865 mete.

Nors laivas guli tik dvylika 
pėdu gilumo, bet guli gilei plo- 
skoso kurias turės pirma i®b« 
kast su garineis sziupeleis. 
Porcelena susideda isz brangiu 
ir labai puikiu torielku ir kitu 
indu padirbtu per Kinczikus 
senoviszkuose laikuose kokias 
sziadien nežino kaip padaryti. 
Tasai turtas yra vertas ant ke
liolikos milijonu doleriu.

Mh
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SVARBUS PRANESZIMAS 1 V

Zmog-varlo plauki ne ja didele-

I

/

»

SAULE

N«afmirtaklte Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
ui laikraaati “SAULE,” kurio apie 
tai užmiraso ir praase idant nesulai
kyti laikraaicsio. PASKUBINKITE!

________  <i

PINIGU LAIKRASZTI 
NESIUNCZIAME !

BE

»»

Pilnai Užiimokeja Gaus 
Kalendori (Knyga) ant 1933 m., 

DYKAI I

“SAULES”

LAIKRASZTI ANT BARGO 
VISAI NESIUNCZIAME I

I

ANT

REDYSTE.

Kas liirdet
Ant ulyczios mieste Kansas 

City, susipesze dvi patogios 
merginos kurioms pasiklonio- 
jo kokis tai jaunikaitis. Kožna 
mane kad tai jei pasikloniojo. 
O kad abidvi turėjo po revol
veri, po karsztam bombarda
vimui žioeziu, pradėjo pyszkyt 
isz revolveriu viena in kita. 
Viena isz juju likos perszauta 
ir likos nuvežta in ligonbuti. 
Tame laike, kada piečius apty
ko, jaunikaitis sutikės treczia 
mergina, pasikloniojo ir abudu 
nuėjo ant krutamuju paveiks
lu.

J >

James J.

užlaikymo.

valdžia 
pinigu

Tafr>

Kongrcsmohas
Beck, kuris kitados buvo Su
vienytųjų Valstijų prokurato
rium, pranaszauja buk už ke
liu menesiu prohibicijos tiesos 
bus praszalintos nes 
nepaskyrė užtektinai 
ant josios
kongresmonas Beck kalbėjo 
ant politikiszko susirinkimo 
Filadelfijoj. Tolinus jisai sake 
kad szlapieji turės ateinanti 
kongresą kuris susidės isz di
džiumos vyru kurie stengsis 
praszalinti visiszkai prohibici- 
jn.

Jaigu tas negalima bus in- 
vykdint pagal konstitucijos 
tiesas tai ateinantis kongresas 
remsis ant senoviszku Anglisz- 
ku tiesu kurios duoda žmo- 
niems tiesas kaip valdžia turi 
iszduoti gyventoju pinigus ir 
ant ko, o ypatingai iszdavima 
pinigu ant užlaikymo tiesu ku
rias žmones nepatvirtina ir ne
gu odo ja.

Visi kandidatai ant urėdu 
prižadėjo suszelpti
ma prohibicijos ir darbuosis 
tame tiksle karsztai. 

-------- u--------

atszauki-

daugiausia reikalauju ir es
mių nulindęs ne kaip buszeli je stiklinėje dežoje taip kaip 
dūsavimu ir ceberi aszaru ka
da jau mano kūnas yra susten
gęs!

Ir kas to negeistu?
Arsziausia su mumis yra tas 

kad musu szi'rdyse tas viskas 
randasi bot juju nepanaudoja-- 
me tiktai tada,
ta, atsiliepia sanžine ir iszmo- 
tinejimai, kada numirszta mil
tu mylimieji. Kiek tai isz mil
tu gailisi po laikui ir iszmeti- 
nejame sau kad būtumėm ga
lėja daugiau padaryti del tuja 

negu juos 
save.

varle. .Jojo plaucziai yra labai 
dideli (odei gali panerti ilgai 
po vandeniu ir nieko jam tas 
nekenkia.

. ------------------------------------ ... . . . ■_ .. ... . ____ ____ , ............ ■■■■

KUNIGAS LIETUVOJ 
GRASINA POLICIJA 

UŽ GIEDOJIMĄ 
LIETUVISZKAI?

Vandžiogala, Kauno aps. —..

Neiszaiszkintas 
Dalykas

Sėdėdamas ant apskustu šuo-

kada numirsz-
naudojame ne tik

pirm 
szauke pas

Dievas past-
Tiktai ana

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

Gal ne visi žino kokia nauda, 
turime isz paprastos namines 
druskos?

Druska
prie valgio bet ir del kitokiu 
dalyku kaip: druska užgesina 
užsidegusi kaminu, sauja drus
kos inmesta in kalkes geriau 
jos prilimpa prie medžio ar 
muro; druskos pabarstyta ant 
divonu laike szlavimo prasza-

diena tūla vedusi dukrele ver- l>mi kandės; su druska galima 
ke kareziomis aszaromis nete
kus savo motinėlės

Vaikai užmirszta

, i szme t i ne
darna sau kad taip mažai pa
daro del savo senukes motinos, 
bet jau buvo už vėlai...

Taip, užmirsztame daryti 
gerai del gyvųjų, užmirsztame 
nusiunsti gromata tiems, kurie 
jos laukia,
duoti meiles žodeli tėvams ku
rie to 
vaiku.

Taip, taip, esame labai duos- 
nus su savo gailestingumu, žie
dais ir kalbomis kada jau juju 
nesiranda ant szios Aszaru Pa-' 
kainos.

Jaigu tieji žmones sziadien 
butu gyvi tai neturėtumėm lai
ko ant juju dirstelėt ir isztart 
dėkinga žodeli juju apgynimo.

Mano nuomone tokio gailes
tingumo yra:

Kaip asz mirsiu nenoriu pa
mokslu 
tada 
clien,
na geidžiu aplaikyti taji rožes 
žiedeli, suspaudimą prietelin- 
go delnelio, žodeli suraminimo 
— o tada szirdis mano bus su
stiprinta ir suszildyta o tada 
galėsiu szi svietą apleisti už- 
ganadintas ir suramintas kad 
už gyvasties mane žmones my
lėjo ir buvo man teisingi lyg 
smert. — Argi ne teisybe?

Visi rėkia kad
biznierius kurie taipgi szelpia 
visokius užmanymus savo 
mieste: perka tikietus ant vi
sokiu pasilinksminimu, balių, 
loterijų, kard-partiju ir paibe- 
liai žino ant ko. Bet žmones ne
paiso ant savo miesto biznierių 
kurie tuos

I szelpia laike
bes ir vargo, po tam, jaigu turi 
koki reikalu tai pasamdo kito
kius biznierius ar kitokius 
amatu i nkus isz 
kad jiems patarnautu. Tas yra 
didele skriauda del biznierių

Į isz jusu miesto. Toki biznieriai 
isz kitu miestu, nead'boja ant 
musu miesto bile tiktai isznesz- 
ti isz jojo dolerius o kada rei-

I kia suszelpti kuom tai 
; bene asz ten gyvenu? 

asz turiu juos szelpti?”
Szelpkime

geidžia isz lupu savo

ne dūsavimu nes juju 
nereikalausiu bet szia- 
rytoj, po ryt, kožna die-

szelpti savo

paežius 
nelaimes, bedar-

zmones

iszezystyt atramentini plotina; 
druska yra gera nuo inkandi- 
mo biržių ar voro ir yra szim- 

druskatas kitu dalyku kur 
prisiduoda labai gerai.

-------n-------
Kada jeszkotojai senovisz'ku 

užlieku surado grabu Egipci- 
joniszko Faraono Tutankha- 
meno, tarp kitokiu dalyku su
rado ir keliolika grudų žirniu 
kurie iszgulejo grabe per tris 
tukstanezius metu. Mokyti pro- 
iesoriai pasodino tuosius grū
dus kurie iszdave nepaprastus 
žirnius 
svietui.

Ir kaip-gi ežia neguodoti 
gamta kuri užlaikė savo galy
be per tukstanezius metu?

nežinomus t e byri am

ežia

mokėti tolinus

užlaikymas be-

Nu vargęs u kęsas szio skly
po jau negali 
padotku.

Tuom laik prisiartina žiema 
laike kurios
darbiu kasztuos milijonus do
leriu.

Isz kur tieji milijonai ateis?
Juk vargszai negali mokėti 

— o turtingi nenori mokėt.

ISZ LIETUVOS
VAGYS VYKSTA ISZ 

LATVIJOS IN LIETUVA 
IR TEN VAGE ARKLIUS.

Biržai. — Biržų apskrity 
paskutiniu metu buvo keletas 
arkliu vagyseziu. Nustatyta, 
kad pavogti arkliai vedami in 
Latvija. Latviu policija arklia
vagius, savo pilieczius, suėmė, 

nukenteju-o arklius gražino 
sienas pilioeziams.

Vandžiogalos bažnycziojc di-|](), Klaudijuszas Bardin, szvon- 
de.sne pamaldų dalis yra Len-. Padieniai

Rugip. 28 d., buvo ’ abejingai prisiekusiu sūdo tar- 
Nedelia Lietuviams. Susirinko dvmnms.
gausus choras. Po miszparu,

ir visuomet
Laba Nakti.”

sas atsiunezia zakristijoną, kad 
nustotu giedojo. Chorui nuti
lus, kun. A. Syrusas bažnyczio-
je, kurioje buvo apie 60 žmo
nių, garsiai suriko: “Jei neim

apsitaisęs, klausėsi
ku kalba.

kaip
4 4

Po miszparu
užgiedota blizgnncziom akimi ir riauksz-

Tai buvo senas kaimietis su
y

Kun. A. Svru-

garsiai suriko: 
tilsite, 
siu.” 
tikybiniu
priesz 'sulenkėjusia visuome 
buvo inžeisti.

J
4 4

su policija iszpraszy- 
Lietuviu choristai tiek 

požvilgiu tiek Ir
ne

lėtu veidu. Jo fiziszka iszveiz-

jo staeziai in 
ežiais buvo

u z pa-

gyvasti užbaigti kartu su ma
no sene. Tiktai kada pajutau 
kad einu silpnyn, nuszliaužiau 
prie lango. Norėjau Įauga ati
daryti bet neturėjau jau tiek 
pajiogu. Iszlupau su dantimis 
isz vieno plyszio skarmalu ir 
kvėpavau per tu plysszi, neži- 
nodumas puts ka veikiu. Buvo 
tai instinktas, ponas supranti? 
Kada atgavau sanmone, iszmu- 
sziau langu bet jau 
volu. Ak,

buvo per 
mano biedna seno. 

Ir dabar norima mane apkal
tinti, t'as netiesa, ponas pirmi- 

tni viskas

szalta krauja(

Neseniai Bostone mirė žv- * 
mus žmogus ir ka apie ji laik- 
raszcziai apraszinejo tai gali
ma butu sutalpyti in kolos kny
gas. Nors daugelis apie ji ge
rai manste ir mylėjo, tai jaigu 
sziadien butu gyvas tai ne ne
sapnuotu kad tiek žmonių jo 
gailėjosi ir kalbėjo apie ji ge
rai.

Kaip tai butu gražu jaiga 
žmones daugiau gero kalbėtu 
apie mus kada da esame gyvi 
ir galime iszgirsti savo ausi
mi; kad mus palinksmintu mu
su varguose, suramintu mus 
nubudimuose ir sužeista szir- 
di o ne tada kada jau esame po 
žeme ir jau nereikalaujame 
niekeno pagialbos.

Ar nebutu geriau kad da už 
gyvasties paduotumem brolisz- 
ka ranka, kada to daugiausia 
yra reikalaujama, kada kovo
jamo su visokioms priesziny- 
bems savo gyvenime nes viri 
pagyrimai po smert ant niek 
prisiduoda. Geriau turėti vie
na Žodeli nuo gero prieteliaus 
ne kaip pilna automobiliu žie
du kurie uždengtu musu kape. 
Geriau apturėti viena szirdin- 
gą fl^zarą gąilosczio ^ada jąją

ar 
kitu miestu

J

<
sako: 
Kam

T1 ’ 
saviszkius 

reikale kokios ibedos, pas ka 
eisime jeszkoti paszialpos jai
gu ne pas saviszkius. 

------ r:— 
girdime

nes

Daug girdime apraszymu 
apie taip vadinamus “žmones - 
žvėris” 
tarp saves užtektinai) bet ne 
apie tuos norime kalbėti. Ne 
taip seniai skaitėme kad ne to
li Mairhofen, Austrijoj, randa
si kūdikis kuris yra visas ap- 
želias ir roplioja kaip bež- 
džionka—žmogus 
Bet dabar skaitomo apie nepa
prasta sutvėrimą žmogus—var
le.

Tojo žmog—varles rankos ir 
kojos — neturi ranku, tiktai 
yra panaszios in varles lete- 
nas, todėl ir ji praminę taip.

(norints juju turime

beždžione.

VIETOJE KIAULIŲ, 
ATVEŽE KATES.

Obeliai, Rokiszkio aps. —• 
Rugpiuczio 30 d., vienas ūki
ninkas, net nuo Dirsėtu, in Obe
lius betoniniu kiaulių priėmi
mo punktą atvežu vežimą ka- 
cziu prigaudes. Visaip pajuo
kiamas ūkininkas del atvežtų
jų gyvuliu, aiszkinosi, kad jam 
vienas “ponas”
toj bekonu, ima ir kates. Kates 
jis tuojau paleido. Ju daugu
mas apsigyveno geležinkelio 
sandeliuose, kur yra daug žiur
kių prisiveisė. Stoties virszi- 
ninkas tokia proga džiaugėsi, 
nes tikisi, kad iszalkusios ka
tes pradės žiurkes gaudyti.

sakes, jog vie-

v •

NĖRA KAM KRYŽIUS 
TAISYTI.

Žygaiežiai, Tauragės aps. —■ 
Szios apylinkes pakeles gau
sios kryžiais ir medžiuose in- 
taisytom koplytėlėm. Seniau 
jie dar gražiau atrodo, bet da
bar nejauku in jas
Kryžiai pasvirę, apipuvę, o ko
plytėles — tuszczios, be dtalu 
daug kur vos laikosi.
sziais dalykais nesirūpina 
niekas j u
stato,

žiūrėti.
Y ’

Niekas 
ir 

ne taiso nei nauju

TRŪKYJE EKSPLODAVO 
DINAMITINE BOMBA 

KURI SUDRASKĖ 
KUNDUKTORIU.

Rūgs. 9 d., konduktorius Vit
kauskas gavo Kauno geležin
kelio paczto jo vardu atsiunsla 
siuntini. Tas siuntinys paezle 
gulėjo jau nuo Rugsėjo 3 d. 
Vitkauskas apžiurėjo dėžutes 
formos siuntini ir labai stebė
josi, kas ežia butu galejes jam 
siunsti, — nes jokio siuntinio 
jis nelanko. Bot neturėdamas 
laiko tuoj susipažinti su siun
tinio turiniu. Vitkauskas pa
siėmė ji in truki, kuri jis kaipo 
konduktorius turėjo lydėti. 
Vitkauskas siuntini padėjo 
tarnybiniame skyriuje, o pats 
nuėjo su pagolbininku tikrinti 
bilietu. Kol tai jis atliko, trau
kinys jau buvo netoli Vilka
viszkio. Turėdamas darbe per
stoge, 
atidarinėti siuntini bet vos tik 
atidarius siuntini invyko bai
sus sprogimas ir siuntinys, ku
ris pasirodo buvęs dinamitine 
bomba, sprogo jo rankose.

Sprogimu Vitkauskas baiset 
sužeistas, nutrauktos rankos ir 
kojos, iszardyti. viduriai

ninke, tas neliesa, 
ka asz 'galiu pasakyti!

Nežiūrint visokiu klausymu 
kokiu jam nesigailėta 
jo au savo tuom 'apsakymu 
skirtis. Veltui pirmininkas 
stengėsi ji 
iszpažinimuose

J

y

nenore-
savo tuom 

Veltui
sunerplioti tuose 

, jo atsakymai 
iki pat galui paliko tie pats ka 
ir pirmiau ir

žveriszkai, bet
galutinai jam

iszrode kad jis 
nieko nebijo, pasakodamas tik
ra tiesa.

♦ * ♦

turėjo 
siuntini

jis ome atraiszioti ir

, su
žeista galva. Vis-gi jis buvo da 
gyvas, bet kankinosi jau tik 
trumpa laika ir vos nugaben
tas Lin Vilkaviszkio 
mirė.

Ii‘jonineO

NE VISADOS TREOZIAS 
LAIME KUR DU 

PESZASI.
Sziauliuose dvi paaugėtos 

mergaites: Kapulaite ir Luko- 
szevieziute juokais ar nejuo
kais mėtėsi akmenimis. Luko- 
szovieziute pataiko Kapulaite! 
in galva ir nesunkiai sužeidė. 
Pamacziusi tai Kapulaitos mo
tina, pasistvore in rankas kas
tuvą ir eme Lukoszevicziute 
vytis. Szioji bėgti. Teip besl- 
gelbedama nuo inirtusios Ka- 
pulienes, Lukoszevicziute inbe- 
go in tūlos pil. Strogonovienes 
butą Kaukazo gatvėj ir jame 
pasislėpė. Kapuliene atsivijusi 
Lukoszevicziute iki Strogono
vienes buto, bet negalėdama m 
ji ineiti, nes jos neinsileido, Isz 
pykezio move kastuvu in Stro- 
gonovionos buto Įauga ir ji isz- 
musze. St rogonovieno praneszc 
policijai, kuri Kapulienei sura- 
sze protokolą.

PABRANGO DUONA.
Alytus. — Sanrftszy su blogu 

rugiu derlium pabrango duo
na: dabar už juodos duonos ki
logramu reikia mokėti 35—40 
centu, o pirma būdavo 30 cen
tu. Indomu, duona brangsta, 
bet rugiu'kainos beveik tos pa
ežius kaip ir pirma. 4

da buvo kieta ir kytra. Ant su
do pirmininko klausymo atsa
kinėjo balsu silpnu, bet tikru. 
Niekados jis su akimi nežiure- 

klausanti o pe
su s ik u prines ne

tiek isz senatvės, kiek todėl 
idant ant saves mažiau tuo bil
du atkreipti atydos.

Jisai 'buvo teisiamas
ežios nužudymą o tokiose isz- 
imtinose sau lygose, kad jo by
la pagimdė visur didi žingei
dumą. Jo piktadaryste, jai jis 
buvo jos kaltas, liko atlikta la
bai szalta i ir 
nebuvo galima
tos piktadarystes primesti, ka
dangi visokius faktus buvo ga
lima visaip aiszkinti.

Patsai be sunkenybes pripa
žino kad privertė paezia idant 
ji kartu su juom atimtu sau gy
vastis. Padirbo bendrai viso
kius prie to baisaus darbo pa
sirengimus, 
dūriais 
tarpu jis
anglis. Pecziukas stovėjo vidu
ryje kambario. Po tam abudu 
sugulė in lova 
kito, laukdami smerties... Bot
kol dar neteko sanmones, Klan
ai juszas Bafdiii 
szliuažti 
szio
ten giliai 
oro. Kada paszauke pagelbos 
iszmuszes stiklą kumszczia, bu
vo jau per volu. Jo pati jau bu
vo uždusus.

Ji užkimszo sku- 
visus plyszius ir tuo 

prakure pccziūkyje

vienas szalta

pajiege pri- 
prie nematomo ply- 

kuris radosi prie lango ir 
atsikvėpė sz vieži o

y

Užėjo klausymas, ar veike 
tai su protu ir su sugalvojimu 
isz anksto, ar gal staiga po in- 
tekme užsilaikymo instinkto.

Liudininkai vienodai persta
tė sena kaimieti kaipo skupuo- 
li, kuris paežiai nenorėjo duoti 
nei kąsnio duonos. Biednioke 
neteko regėjimo ir negalėjo jau 
jam pade'ti darbe taip, kaip tai 
būdavo seniau. Mislyta kad jis 
yra lankus prie visa ko, bet 
niekas jo negalėjo tame daly
ke aiszkiai apskusti.

Sudu pirmininkas (vedėjas) 
pradėjo bandymus:

— Inkalbejoto savo paežiai 
todėl, kad ji turėjo neiszgydo- 
m a liga?

— Tas buvo tiesa. Kentėjo 
akimis. Daktaras sake ir tvir
tino kad isz to gali gauti pro-

sumiszima. Negalėjo jau

ar

to
dirbti o asz einu senyn. . . ,

— Patomijote kad tai dide
le sunkenybe maitinti neiszgy- 
doma asa'ba?

— Kaip gali taip sakyti, 
ponas pirmininke! Visados asz 
jai buvau malonus ir mylintis. 
Prižiurinejau ja kiek tik asz 
galėjau, pirkinejau jai vaistus. 
Bet pagalios gyvenimas pasi
daro nepakeliamas ir tuo kart 
pamislijome apie smerti...

Katras isz jusu pirmuti
nis apie tai pamislijo.

— Asz. Tąnkiai kalbeda- 
Taip ilgiau negali būti,vau: “ 

reikia nors karta užbaigti. 
Tada viena diena pasakė ji 
man: “Neapleisk manes, už-“ Neapleisk manes, 
baigsimo viską .drauge.”

— Pasakykite man, kas at
sitiko po 'tam kada atsigulėte 
szale paezios apkamszytame 
kambaryje t

— Prislegiu kad norėjau

Iszklausius liudininkus 
riaušes prokuratorius atsistojo 

apskundima.

vv-
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ri. Ant vidurio trepu staiga ve
jas smarkiau papūtė ir užgesi
no jam lempa. Persigando, bet 
greitai atgavo
nždege vela lempa ir ėjo toliau 
sau szvilpaudamas.

Pirmu kartu vėl pamate pik
tadarystes vieta. Nejauto jokio 
sumenąs iszmetinejimo prie 
tos lovos aut kurios priesz du 
menesius atsigulė szalia pa
ezios idant ja prikalbinus mir
ti. Puolė ant lovos apsirengęs 
dar užputę lempa isz paezedu- 
mo ir tuojaus sunkiu miegu, 
karsztu miegu užmigo.

Staiga iszbudo. Jam pasiro
do kar kokia tai ranka nutvė
rė jam už rankos. Pasikėlė lo
voje isztempe girdėjimą o su 
baime apimtom akim norėjo 
permatyti tamsybes. Koksai 
tai szaltas a tsi d u kosėjimas atsi- 
musze jam in veidą — sudre
bėjo.

kad perskaityti 
Atkartojo visus paklausymus 
ir 'atsakymus, pataisė netikru
mus ir apreiszke kad delei tos 
slaptybes tamsumo ir tos'bylos 
neaiszkumo nusileidžia su rei
kalavimu apsūdyti ir pasmerk
ti Klaudijusza Bardina. Bet at
sisukęs in apskustąjį mete se- 
kanezius žodžius:

— Klaudijuszai Bardin, 
neturi galybes 

nubausti nekurias paslėptas 
piktadarystes. Bet tos piktada
rystes nepasilieka be bausmes. 
Mirusieji patys atkerszina sa
vo užmuszejams. Jai esi kaltas, 
neiszbegsi nuo pakiltos ir baus
mes. Palieku 
s u ome nes
Locnoj szirdyj turėsite budeli 
kuris jums neduos nei ramybes 
nei džiaugsmo. Jusu miegas 
bus pertraukiamas gedulingo
mis baidyklėmis kol jus neisz- 
golbes smertis arba kaltes isz- 
pažinimas.

Iszkiįmingu tylėjimu priim
ta toji netikėta prokuratoriaus 
kalba.

Kad neapsilpninti gilaus in- 
spudžio, koki padare toji pra
kalba Bardino advokatas atsi
sakė ji ginti ir visa reikalą pa
liko prisiekusiu slidžiu teisin
gumui.

Po trumpam pasirodavimui, 
prisiekusieji slidžios Bardina 
iszteisino. Kada perskaityta 
isztarmc, Bardin iszsitiese, jo 
ukyše sužibo liepsna 
pridusinta liet nei vienas jo 
veide muskulas nesusijudino.

♦ ♦ ♦
Vakare iszsedo isz trūkio 

ant tos paezios stoties isz ku
rios iszvažiavo su dviem žan
darais.

Slinkdamas prie mūru perė
jo per miesteli. Namai jo sto
vėjo už miestelio, 
atokiai nuo kelio.

Kada atidarė duris papūtė 
ant jo koks tai drėgnumas. 
Langai buvo uždaryti perdu 
menesius. Tai 'buvo vidužiemis 
per tai viduryje neiszpasaky- 
tas buvo szaltis. Bardin atida
rė langinyczias, užkure pecziu- 
ka, atsinesze vyno ir nusikabi
no kumpiuka nuo balkio. Norė
jo valgyti ir gerti idant pas
kiau butu galima pasekmin- 
giau kovoti nakezia 
ežiu ir vienatumu.

Ant kiemo staugė 
jos vilnys buszavo aplink na
mus o karūnėlės ant stogo grie
žimas baisiai persistatė.

Iszgeres antra buteli paėmė 
lempu ir nuėjo įn savo kambą-

žmonių tiesos
Bardin

jus justi locnos 
i s z m e t i n e j i m a m s.

greitai

laukuose,

su szal-

viesulu.

— Mirusieji atmonijo gy
viems — suszvapejo, atsimin
damas sau prokuratoriaus žo
džius.

Norėtu uždegti szviesa, bet 
bijosi pasikūrinti. Ilgai taip 
prasėdėjo ant lovos... Toli kur 
laukuose staugė szuva o torp 
viešnios atsiliepė koki tai bai
sus balsai. Urnai iszgirdo tris 
kartus subarszkinima in lango 
stiklus.

— Dovanojimai — suszu- 
ko, žegnodamasi^ ir užmerkė 
akis laukdamas kokio tai bai
saus pamatymo.

Kada jas velei atvėrė pama
te paezia sedinezia prie lovos 
ir žiurinez-ia in ji. Jos veidas 
buvo dar pamelynaves nuo už- 
ga ravimo.

— Pradėjo maldauti:
— Malones! malones!
Sene nepasijudino ir nuola

tos iii ji stebėtinai žiurėjo. 
Tuokart paszoko nuo lovos pa
bėgo isz kambario ir nubėgo 
kaip beprotis iii darža.

Ant rytojaus ausztant pir
mutiniai praeiviai einanti isz 
miestelio atrado seni Bardina, 
pasikorusį ant gruszios pries i 
savo namo duris.

f

GREITAS ATSAKYMAS.

— Pyplaiti, pasakyk man, 
kas tai yra kanibalai — (žmog- 
edžiai)!

— Nežinau ponas profeso-
riau.

— Kaip tai nežinai! Tik at- 
simyk sau. Ant pavyzdžio, jei
gu tu suvalgytum savo tęva ir 
motina — kuom tu būtumei?

— Sierata, ponas profeso-
riau.*

Rugsėjis—1932—September
' ________ J. * "-L-JIULJA-J 11" »

1 k Egidijaus
2 p Stepono
3 s Serafijaus

<£<

4 N Rozalijos
5 p Lauryno, Labor Day
G 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 Skausmu
16 p Kornelijaus
17 s Franciszkaus Žaizdų

18 N Juozapo Karp.
19 p Junuariaus
20 u stakiuszo
21 s Mateuszo Ap.
22 k Kritoforo
23 p Tekios
24 s Sz. Panos M. Neval.

25 NKleopato
26 p Juozapato
27 u Komo ir Dominij.
28 s Venceslavo
29 k Mikolo Aark.
30 p Jeronimo > *<
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Buvo du kaimynai o prick 
tam da pus-brolei. Vienas isz 
ju ponas Jonas Kuczinskas o 
antras Mikola Žasinskas.

Vienas ir kitas drūti vyrai 
kaip aržuolai, tikri karoivei.

I

1

I

I

I

Gyveno sutikime ir broliszkoje 
meileje. Bet sziadien abudu ap
siniaukė, nežiūri viens ant ki
to kada sueidavo... suėjo abu
du prie girrios su užrūstintais 
veidais.

Kada teip stovėjo valandėlė 
Jonas prakalbėjo:

— Reike mums aiszkei pa
sikalbėt, ponas broli, 
bus beda.

— Ir asz
atsiliepo Mikas — tu mislini 
apie Mariute.

— Tai-gi mislinu, patinka 
man, ir ne atstosiu nuo josios.

— Ir asz no atstosiu.
— Turi būti mano.
— Mano, teip-gi.
— Tai negalemas daigias, 

du vyrus turėti... Vienas isz 
mus turi prasiszalyt.

— Asz ta gana gerai žinau 
bet ne pasiduosiu.

— Asz teip-gi...
— Tylėjo per valandėlė, o 

kožnas ka toki sau po nosta 
murmėjo.

— Ponas broli! Esame kai
mynai ir gimines, gyvenome 
sutaikoje, ar-gi dabar turėtu
mėm bartis. '

— Ir asz ta pati mislinu 
bet ka daryt?...

— Pats ant to užsimislinau, 
kaip tam visam užbėgti o ne
žinau. Vienas isz mus turi pra
siszalyt — bet katras?

Ilgai vieszpatavo tykumas. 
Jonas prisiartino, 
ant Miko ir tarė:

— Sztai isztrauk karda — 
iszbandysimo juos... katras 
bus pažeistas, tas turi prasi
szalyt, o ingaletojas paims Ma
riuką.

— Gerai.
— Ka nutarė ta ir padare. 

Sužibėjo kardai, suskambėjo 
abudu ir galėjimas prasidėjo... 
Vienas kitam nepasidavinejo, 
atkirtinejo vienas kitam ypus 
smarkei, matyt, jog vienas ki
tam ne greit pasiduos.

Užimti galėjimu, no pateml- 
no kaip prisiartino prie juju 
kokis tai ponas. Ant parodo 
galima buvo pažinti jog paėjo 
isz augsztesnes gimines.

Stojo arti ju ir akyvai prisl- 
žiurinejo muszantiems, rodos 
buvo isz ju užganadytas, o ka
da jau prisisotino tuom regė
jimu, paszauke:

— Kaip esmių jus brolis 
užlėkta, tai puikei muszaties.

kitaip

teip mistinu —

J

dirstelėjo

Ant tu žodžiu Jonas ir Mikola 
atszoko nusistebėja ir pažiurė
jo ant kalbanczio.

— Tylėkite man ponai, — 
kalbėjo tolinus nepažinstamas, 
— jau ne vienoje musztyneje 
davėsi matyt visokiu kireziu, 
bet tokiu kaip jus tai ne tankel 
žmogus mato. Bet pasakykite 
man už ka jus muszaties, ar-gl 
be jokios priežasties su kar
dais sau mosojete ant gaivu?... 
Ant niek praleidi ne jete savo 
laika — prisiduotu jusu kardai 
kur kitur.

Jonas ir Mikola stovėjo už- 
sisannatinia. Nežinojo ka at
sakyt ant jojo užklausymo. Po 
valandėlei Jonas atsiliepė:

n-. Mes musząmes įiž pūnai
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Kaiminkos jaunos naszleles 

ponios Rožes, 
kalbindavo ant
Ant galo negalėdama nnkensfi
nnobrodžiu kumueziu atsake:
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IN VANDENI NUĖJO 37 
ŽMONES.
per karszczinusius

tfjjl

nuolatos ja ja
i szte kojinio.O Žydelis negalėdamas 

sūdo j 
eina

fu lūsTūlas I 
susilaukt nusprendimo 
kokiam tai 
pas Slidžia ir kalba:

— Perpraszau pono su
džiaus, ka turi prioszais mane,' 
kad daug mažesnius teismus 
nusprendi o mano taip svarbu 
visados atmeti ir neužbaigi?

Slidžia: — Ba jus, Žydai, nu
žudei Krislu.

— Ai vai, nu, Jis pats sau 
kaltas — paszauke Žydelis. 
.Jaigu Jisai butu apeliavęs in 
augsztesni suda, tai taip ilgai 
butu laukes ant savo teismo 
kad butu lyg sziai dienai gyve
nęs. Kodėl neapeliavo?

Po tokiam argumentui, 
džia nusprendė teismą ant ry
tojaus ir Žydelis buvo užgana- 
dintas.

:d

Szimetįjį?

1V

9 

menesius — Birželio, Liepos ir 
Rugpiuczio, — Lietuvoj tiu«- 

į kendo 37 žmones, isz kuriu 19 
’ motoru, 14 vyru ir 4 vaikai.

Isz szito skaieziaus Nemu
nas pasiėmė 26 aukas, Palan
ga dvi, o devynios aukos teko 
didesnėms Lietuvos upėms ir 
ežerams.

< 
a- # f J

teisme slide J

Kam man po szimts pyp- 
teketi volą už antro vyro 

kad man ir taip linksma — tu
riu szuni, plipuga ir kutina, tai 
man užtenka.

Bet mano miela —- atsi- 
liope viena isz kumueziu — tai 
neužims vieta vyro!

— Kaip tai ne!

pono
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NAUJA EROPLANINE STOTIS ANT MARIU.
North German Lloyd laivine kompanija padirbo szita laiva 

planine stoti ant mariu del croplanu, kurie lekios tarp Dietines Amerikos ir
i kurios oroplanai galės sustoti laike pagedimo ir pasilsio. Aut tojo laivo rasis visokios ma- 
szinos ant pataisymo croplanu, magazinai ir rcidio stotis.

i i Westfalen kaipo 01’0-9

Europos, ant

Mariute!
— Už pana Mariute? — pa

antrino nepažinstamas. —

| Kodkeviczius, — jau kone mc-
tas kaip su manim muszaties o

O negaliu pasakyt, katras isz jus 
tai, tikrai yra svarbus dalykas, yra geresnis. Sziadien turės bu- 
bot ar geriau nebutu, jeigu ju
su pajiegos ir kraujas pasilik
tu del ko brangesnio no kaip 
Marijona ? Ar-gi no galetau at
rasti geresni spasaba ant sutai
kymo jus!

— Mes ne pykstame, ba 
esame broliukai, kaimynai ir 
mylimies, bet mums eina apie 
tai, katras isz mudviejų turės 

asz

ras pleciaus

prasiszalyt nuo Mariutės, 
ar jisai... kalbėjomės, jog kat- 

prasiszalins nuo
musztynes, tasai turės atsiža
dėti Mariutės.

— Sztai asz jum duosiu 
geresni spasaba, iszklausykite 
tik manes su at yda.

— Jonas ir Mikola atidaro 
akis ant nepažinstamo.

— Abudu mylėkite viena — 
vienas turės atstot. Katras, 
sunku pasakyt, 
duosiu rodą. Sztai Inflanluosiu 
vaina. Szvedas užėjo ant rubo- 
žiaus, ne kas ten su musiszkeis. 
Sztai pašiepkite jusu kardus 
in maksztis, sėskite ant arkliu 
ir visi, ant neprieteliaus. Apie 
musztyne nesirupinkyte. Pir
moje ar antroje, katras isz jus 
gerai atsiženklys, tasai aplal- 
kys Mariute už paezia:

— Tegul būna kas norinls, 
kalbėjo ponas Jonas, — asz ei
nu pagal jusu rodą.

— Ir asz.
Nepažinstamas suspaudė ran

kas abieju o ponas Mikola tru
puti pamislino ir no drasei pra
kalbėjo:

— Bet esamo akyvi dažino- 
ti, su kupm turime garbe kal
bėti? '

jum

atstot.
tai asz jums

liepe.
Teip!

jusli 
szlokta

brolis —• 
Jonas

Hetmo-

— Esmių 
Lietuviszkas 
Kodkeviczius.

— Kodkeviczius!
nns Lietuviszkos, bajoras žmu- 
dijos — suszuko abudu szlek- 
tos...

— Teip mano ponulei, ap
teikiau žino nuo karaliaus, 
idant skubintau in Inflantus 
sztai traukiu su savo pulku.

Dirstelokite tonais, randas! 
mano vaiskas ant atsilsio, o asz 
iszejau truputi in girria pasl- 
vaikszcziot užtikau ant jus.

♦ ♦ ♦
Buvo tai 17 diena Rugsėjo 

1605 mete. Ponas Karolus Kod
keviczius, ant lauko po Kircz
kolniu pa rengi nėjo savo vais
ku ant musztynes, o buvo tat 
labai svarbus laikas. Szvedu 
buvo milžiniszkas skaitlis o 
musiszkiu tik saujele. Bet Kod
keviczius nenusiminė tuom. 
Padalino savo vaiska ant trijų 
daliu. Kada padaro visa pared- 
ka, žiuri o czionais du karel- 
vei ant szonu. Buvo tai ponas 
Jonas ir ponas Mikolas.

Juk HZ no 
visados loja ir kanda, papūga 
keiki' per visa diena o 
praleidžia naktis už namo. Vi
si luri tuos paežius budus ka 
turi vyrai, tai kam man teketi?

Kūmutes 
voms ant : 
iszejo namo.

katinas

ti galas ir ant tikrųjų dažino- 
simo katras nuves 
prie altoriaus.

Mikola sudrebėjo ant tu žo
džiu ir atsiliepo:

— Dievaž, sziadien turime 
taji dalyka užbaigti, paduosi
me teip: — tu eikie ant kaires, 
o asz eisiu ant deszinos. Neži
nosime nidko apie viens kita ir 
kas su mumis darosi, o po 
musztynei stosimo priesz poną

ir 
jam musu darbus 
ponas Kodkeviczius mus apsu- 

kam priguli 
Tiko ant to, 

sodo ant puikiu arkliu 
nujojo ant kaires 
dcszines. 

f

Marijona

>

mumis darosi

Kodkevicziu
musu

apsakysimo
o tada

dys ir pasakys, 
pana Marijona.

vienas 
o kitas ant

❖

Kone kožnas žino kokia tai 
musztyne buvo

Keturi tukstan-
czei musiszkiu ingalojo 20,000 

Ant pleciaus su-

kruvina 
Kirczkolniu.

po

neprieteliu.
skaito 8,000 užmusztuju, o kiek 
tai nuskendo upėje neprieteliu 
kada bego nuo musu narsunu?

Ingalejimas buvo teip dide
lis, jog visi karalei ir pats 
szventas Tėvas o ir Persiszkas 
Szakas siuntė gerus velinimus 
ponui Hetmonui o karaliui 
Zigmuntui užvydejo tokio nar
saus Hetmono.

Sztai ant pūtuoto arklio at
jojo ponas Mikolas. Akys jojo 
žibėjo isz džiaugsmo. Rankoje 
laike Szvediszka karūna o prie 
szono aficieriaus karda.

— Bravo! gerai! — paszau
ke Hetmonas, — jau matau, jog 
Marijona yra tavo. Bet kur 
randasi ponas Jonas? No ilgai 
reikėjo apio ji klausinėti. Dul
kes pakilo isz doszines szalies, 
zbrajus suskambėjo ir ponas 
Jonas stojo priesz Hetmona.

Ponas Mikola truputi susi
raukė. Ir nedyvai — ponas Jo
nas teip-gi turėjo puike Szve
diszka karūna ir 
karda prie szono.

— Ilal ha! —suklyko Kod
keviczius, juokdamasis ant vi
sos gerkles, — ir musu Jonas 
prakaito iszliejo, sunku ,man 
bus apsudyt, katras isz jus yra 
geriauso tarnavęs būti vyru 
panos Marijonos.

— Ka ežia daryt?... ka da-

Jau

ir

aficieriaus

ryt? — kalba Hetmonas. 
Tikrai su jumis ergelis, 
metas laiko muszatos ir nega
liu apsvarstyti, katras isz jus 
geresnis kareivis. Bot asz ki
taip taji dalyka apsvarstysim 
Sztai viena isz jus darau pul
kauninku, o antras tegul su- 
gryžta pas Marijona. Iszsirin- 
kite kam kas patinka, ar pati 
ar pulkauninkysta?

— Ka mislini? — susznab-

nėr ka apie 
kalbėt. Pulkauninkysta, tai ne 
juokas, — bet pana Marijona 
kraujas su pienu, akutes juo
dos, sveika kaip rože.

— O ka tu sau iszsirenkii 
— užklauso vėla Jonas 
kola ant to:

—> O tu ka ?
— Kaip Dievas mato; 

žinau.

t a i

palingavo su 
ženklo teisybes ir

) o Mi-

no-

apsi misi inkile grėi-
tai, — tarė Kodkeviczius —« 
tuojaus. .. viens, du — o kada 

t ri s ’ ’ — 
tai pradedu;

i 4

sa
ga 1-

DAR VIENAS ALAUS 
BRAVORAS.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
atsidaro naujai inrengtaa bro
liu Szadausku alaus bravoras. 
Mažeikiuose. Tai bus tryliktas 
alaus bravoras Lietuvoj in- 
steigtas Lietuviu.

VANAGAS APDRASKĖ 
VAIKA.

Puszalotas. — In Lepszineė 
miszka atėjo N. kaimo Pusza- 
loto v. gyventojai, apie 13—15 
m. vaikezai. Vienam inlipus 
apžiūrėti pastebėto auksztame 
medyje didelio lizdo, ji užpuolė 
didelis vanagas ir nusileidee 
ant galvos eme draskyti veidą. 
Iszsigandes vaikas pasileido 
rankas ir su visu vanagu nu
griuvo žemyn. Vaikui gerokat 
apdraskyta veidas ir galva. Be 
to krentant gerokai susitrenkė.

Ant taip vadinamu mergų.* * *
Ar žinote Mahanojaus mote

riukes, tai negražu
Tai netinka moterei su vis, 
Po vyro»skryneles vartyti, 
Ir bile daigta prisisavinti, 

Paima ta, kas joms patinka,
Kaip kada ir pinigus jaigu 

užtinka,
Kad to daugiau nebutu,
Ir in mano ausi nedaeitu, 

Ba dievaž, taip pataisysiu,
Vardus visu apgarsysiu.

- viskas pra- 
viens

isztarsi u 
puls. Na 
du, trys!

Ponas Jonas nusiėmė kepu
re, pasikloniojo gilei Kodkevi- 
i’ziui ir prakajbejo:

—■ Tegul luina Dievo vale, 
I letmonai.

Marijona, 
dinstas pulkauninko, — tai 
asz jau pasiliksiu pulkaunin
ku.

Ponas Mikolas užsidėjęs ke
pure a 111 szalies 
linksmai:

— Na, jeigu teip,

ponas

9

Puiki pana 
bet puikesnis 

pulkauninko

szalii

V ra V

paszauke

ir
aps i pa- 

gaspadoriavo lai-

4 4

tai asz 
paimu Marijona pasilikit svei
ki ir muszkites giliukningai.

Nuvažiavo namon, 
cziavo. . 
mingai.

O ponas Jonas? Sztai ant jo
jo antgrabio radosi tokis pa- 
raszas:

Czionais silsisi Jonas Ku
czinskas, garsingas kareivis, 
pulkauninkas karaliszkos gva
rdijos Vladislovo IV, bajoras 
Mendžižauckas.
vainose atsiženklino naršei, 
kaip tai: po Ryga, Sztumenu 
ir 1.1.

O ar apsipaeziavo kada?... 
nieko apie tai nežinau.

Szesziolikoso 
narso!

o

)
I

SAUGOS PREZIDENTĄ 
HOOVERL

Pulkininkas Paul P. Powell 
isz Virginijos, likos paženklin
tas apsaugoti prezidentą Hoo- 
veri kada tasai kur iszvažiuoja 
arba iszeina.

<4F Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti

— Ponai broleli — paszauke ždejo Jonas j — Mikolas fttsį- iąikra«sczi«i Skubinkite!

Del t uju

Klevelande moterėles butu 
labai geros, 

.Jaigu nesigaih‘1 ir lazdos, 
gyva-naszliii,

Isz kur ten pribuvusiu.
Viena palikus tėvynėje du 

vaikus ir vyra,
Tai galite suprasti kad boba

Neseniai du vyrai velniava v
turėjo,

5 dolerukns pas vaita 
padėjo,

Kad jiedu skradžia žeme 
butu nueja,

Ne kaip in Amerika ateja
Doros moteres neprivalo su 

jais kalbėti,
Ne joki reikalą turėti,

Tokiu paleistuviu randasi 
kožnoje apygardoje,

Ka savo vyrus iszvija,
Ba sarmata nuo savos nuvija, 
Savo vyrus už daug ganubija.* * *

Jau tik tam Detroito vis 
kvaraba,

O kad ir baudžiu gana 
Nemaczina nieko,

Jau kantrybes netekau nieko 
Kelios bobeles pasileido,

Dorybe dingo kaip ant ledo, 
Vyrus už nosių vedžioja, 

Ant kalbu žmonių neadboja
Sztai — kokis medis, tokis 

kylys, 
Tėvas kvailys ir sūnūs kvailys 
Bet jaigu jau motina netikus,

Ir dukrele niekszus atlikus, 
Ne ilgai mamyte toki bizni 

varysi,
Ateis pabaiga, pamatysi

Dideli vargu vargsi,
Szuni apsikabinus staugsi
Kas bus isz jusu dukrelių, 

Jau stovi ant prapulties kelio
Mamule szlektai daro,

Ir dukreles bloga gyvenimą 
varo,

Ne vienos dukreles apsi- 
liejusios, 

Karczemoje stovi pasigėrusios
Suvarginta ir suteriota, 
Neturi kaip reikia protą 
Prie kožno kimba kad 

užfundytu,
Prasžo kad munszaines 

pirktu,
Sarmatos jokios neturi, 

Kaip kokia pus-galve iszžiun,
Po gzh^ts žaibu.

rn

Net po o

9

* * ♦
Kur ten apie Vi Išberi, 
Kokiam tai užkabory  j,

Misiuke per galva su buteliu 
gavo,

Ba už daug munszaines 
ragavo

Gerai del tokios, 
Naktines valkatos

Ka norėjo, 
Tai ir apturėjo.

Tonais yra ir viena mergina
Per mamyte neužlaikoma
Bambiliu lyg vidur-nakt 

gūžinėją,
Nežine kur važinėja,

O kad jus mamužes gala 
gautumėte,

Jaigu tokiu dukrelių 
nesuvaldo te

Ne viena vargsze mamele, 
Dirba sunkiai per dienele, 
Toki egzekutninka užlaiko,

Ir da geriausia valgi pritaiko.

9

?
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Lietuvis ant Egzamino
Atvažiavo kaimietis in Kau

na atlankyti savo sūneli gim
nazijoj, kada tai atsibuvinejo 
egzaminas studentu. Kunigas 
V. užklausė kaimieczio:

— Tėvuk, padek deszirms 
litu, asz ir tiek padėsiu ir už
klausiu tavęs užklausyma, jai- 
gu atsakysi gerai, tai tu pasi
imsi litus o jaigu ne, tai pralai
mėsi.

Kaimietis sutiko. Kunigas jo 
užklausė:

Kaip vadinosi Majžie- 
sziaus szvogeris?

— Kaip vadinosi szvogeris 
Majžiesziausf Ogi...
Jetra! —-
tis, ir nudžiugęs tuom, deda ve
la ant stalo litus ir klausė ku
nigo:

— Jegamasteli, dabar asz 
jus užklausiu: — Kaip mano 
szvogeris vadinasi?

— O ar asz tavo szvogeri 
pažystu ?

— O ar asz Majžiesziaus 
szvogeri pažinojau? — atsake 
greitai kaimietis. Studentai 
nusijuokė garsei. Kaimietis su- 

in. delną, pasiklo-

ogi... 
atsake gerai kaimie-

žėrės litus

APIPLESZE BAŽNYCZIA.
Lekecziai, Szakiu aps. — Ne- 

žinomi piktadariai per langai 
inlindo Lekecziu parapijos 
bažnyczion ir atplesze auka 
dežele,
iszeme apie 15 litu. Be to, isz- 
varte bažnytinius kunigu ru* 
bus; kielikai ir kiti brangus * 
bažnytiniai daiktai liko nepa
liesti. t ’1 i

isz kurios, spėjama.

i

KIEK DABAR UŽDIRBA
LIETUVOS DARBININKAI.
Paimsime ežia pavyzdžiui 

Rokiszkio miestelio darbinin
kus. Juos galima skirstyti Irt 
kelias ruszis: pramones darbi
ninkai, statybos, amatninkai 
malkakircziai, gatvių .valyto
jai ir p.

Pramones darbininkai dabar 
uždirba 2V2—3 lit. in diena, bet 
uždirbti pinigai jiem sunku 
gauti. Kitu darbininku gyveni
mas szimet pasunkėjo 50 nno- 
szimeziu. Malkakircziai, sene
liai ir besveikaeziai uždirba in 
diena 1—2 litus ir in san vaite 
dirba <

1 • *’

1 
z

dienas. Geriausiai 
gyvena statybos darbininkai, 

h*kurie in diena uždirba 
tus. Seniau jie uždirbdavo po 
8—12 litu.

Geras Katalikas
Visa szeimyna Szvarcmona 

pere jo ant katalikiszko tikėji
mo, priimdami eam pravarde 
Juodaicziai. Ant rytojaus^ po 
kriksztui, jaunas Vincukas 
mokslaineje sumusze baisiai 
savo dranga Szmuliuka Gold- 
fisziu.

— Už ka tu ji taip baisiai 
sumuszeit — klauso mokyto* 
jas-

— Ba jisai yra Žydu...
— Tai ne yra gera priežas

tis sumuszti taip vaikai
— Juk jieji nukankino Po

ną Jezusa... 1
— Bot tai buvo labai se

niai — beveik 2,000 metd ad- 
gal.

— Taigi, bet asz tik apie
I

*•4iiįojo sakydamos; “Pagąrbįn-J tai dažĮno jau .
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ŽINIOS VIETINES ISZJUOKIMAS SKEBU KURIE
DIRBA ANT VIETOS STRAIKIERIU

LIETUVISZKAS PILIECZIU 
KLIUBAS PARŪPINS JUM 

CITIZENS POPIERAS.
Gerai Atsake

žydu

— Sziandien (ketverge) Sz. 
Mikolo.

— Subatoj pirma diena Spa
lio, Octdberio.

— Subatoj pripuola
Nauji Metai. Yra tai ju 5693 
metas.

— Poni V. Matulaitiene 
nuo W. Spruce ulyczios, išva
žiavo in Jefferson ‘ligonbuti, 
Filadelfija gydytis. Su jaja isz- 
važiavo josios vyras Vincas, 
jos sesuo ir Antanas Matulai
tis.

v.

— Alfonsukas, sūnūs Juo
zo Cziginsko, 630 W. Mahanoy 
avė., ana diena sulaukė septy
nis metus savo amžiaus, ir isz 
tos progos parengė savo drau
gams vakarėli. Alfonsukas lan
kosi in Szv. Juozapo parapine 
mokslaine.

— Raudono Kryžiaus drau- ' *
guve apgarsina, buk vela Isz- 
dalins miltus del tuju kurie 
randasi be darbo. Tieje, kurie 
reikalauje miltu, tegul užsire- 
gistruoje szia sanvaite in High 
School.

— Del daugelio žinomas 
faierbosis James Buchman, 
kuris pildė taji dinsta per dvy
lika metu Moreos kasyklose, 
mirė Panedelije nuo szirdies 
ligos. Paėjo jisai isz Freelando, 
kur bus palaidotas.

— Isz musu pavieto Schuyl
kill i n stojo in Pennsylvania 
State kolegije sekanti, kaipo 
pirmutinei metinei studentai: 
Albertas Kalėda ir Juozas Sze- 
stkeviezius isz ^Jahanojaus; 
Antanina Kemžiuriute isz Ta- 
makves; Grace Birsztoniute isz 
Shcnadorio — viso apie szim- 

* tas studentu.

- — Ne tik jauni bet ir seni 
atlankė puiku szoki, kuri pa
rengė Seredos vakaru 
Juozapo Lietuviszkas koras,
Leiksaide. Szokis buv^ pasek
mingas ir manoma daugiau pa- 
nasziu szokiu surengti.

Szv.

i

Bovalnos audėjai, kurie iszejo ant straiko Blackburn
Lancashire, Anglijoj, susirinko su savo szeimynoms prie 
dirbtuvių iszjuokti ir sulaikinet skobus nuo darbo.

SHENANDOAH, PA.
—• Pana Marijona Remci- 

kiute sugryžo atgal prie moks
lo in Womens Medical Kologl- 
jo lavintis tolinus, praleidus 
vakacijes pas savo tėvelius ant 
W. Center ulyczios.

— Nuo kada nekurios ka
syklos pradėjo dirbti musu ap
linkinėje, bizniai truputi pa
gerėjo ir žmonis daug links
mesni.

žmonis daug

— Jonas Barrett, 30 metu, 
isz Lost Creek, likos užmusztas

su

Paskutines Žinutes
11 Belgrade, Jugoslavija. — 

Smarkus drebėsimas žemes da
vėsi jausti aplinkinėje Valau- 
dovo, Kovadar, Denir, Kapia ir 
Guevuglia, kur padare nema
žai bledes. Žmones taip iszsi- 
gando kad iszbcgiojo in kal
nus.

U Cherbourg,
Baisi eksplozija kilo ant naujo 
Francuziszko submarino “Per- 
see”, 
voriu ir
keli turės mirti. Tasai subma-

<l Pro- 
kuris nuskendo Jula-

Lietuviu Schuylkilo Apskri- 
ezio Piliecziu kliubas susirin
kime New Philadelphia, Pa., 
nutarė: kad Lietuviai, kaip vy
rai, taip ir moterys, visi turė
tu būti piliecziais Juug. Vulsr. 
Amerikos ir kad ta sumanymą 
invykdint, turėdami egsekuti- 
vi komitetą kiekvienoj parapi
joj Schuylkilo County, pasiža
da pagelbėti visiems tiems ku- 
i ie da neturi pilietystes popie- 
ras.

Lh.etuviu Sohuylkill’o Aps
krityje gyvena virsz 25,000 ir 
daugelis da neturi citizens po- 
pieru.

Tad-gi, malonėkite pasirū
pinti tame reikale ir, tiktai tu
rėdami tais reikalingas popie- 
ras, galėsimo daug gelbėti sa
vo žmoniems balsavimu rinki
mu dienoj.

Rasztininkas Lithuanian Ci
tizens League of Schuylkill 
County yra: Mr. E. J. Spelyng,

Cumbola, Pa.

In viena mokslaine atvažia- 
inspcktorius

isztyrineti mokslą vaiku, už-
vo ir geisdamas.

•k' "

davė toki klausymą:
— Pasakyk man, Mariuk 

kas tai yra nugarkaulis?
Mergaite atsake tuo jaus:

Nugar-kaulis lai yra d i«*•**«• IXMMI

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. Traskauskas, Est
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažiuėjU 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506

Mah. City

Franci ja.

kuri užmusze viena lai- 
sužeide 14 isz kuriu

Crr-g.'-.   ■ 1 4 «

Lietuviszki Bonai

i C. F. RĖKLAITIS
I<lelis kaulas ant kuriu vienu,I»tiklml.u.l. Gr.bo.iu,

galo sėdi mano galva o ant ki
to galo asz pati sėdžiu.

» Ilginus© žmonis .gyvena 
valstijoje Kansuose.

iii 1

603 W. Mahanoy

o
c o

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

Iszbalsnmuoja ir laidoja mirusiu 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

I

ATSKAITA
18-tos Lietuviu Dienos 

AUGUSTO 15, 1932 
Lakewood Park, Schuylkill Co.

Penn’a.

1NEICA:
MAHANOY CITY, PA.

Nuo szokiu....................
Už Ženklelius,..............
Nuo Lake wood Co.,...

SHENANDOAH, PA.
Už Automobilius......
Už Ženklelius,..............

MT. CARMEL, PA.
Už Ženklelius,..............

FRACKVILLE, PA.
Už Ženklelius...............
Už Lietuvos Velevukia, 

HAZLETON, PA.
Už Ženklelius,..................

ST. CLAIR, PA. 
Už Ženklelius...............

MINERSVILLE, PA. 
Už Lietuvos Velevukia,. .

Vito Inejo Pinigu

1SZEIGA:
lazdininkas M. Lapinskas, 

Už Darba......................
Sekret. M. Leskauskaite, 

Už Darba......................
Darbininkam Nuoszimtis, 

Už Pardavinejima Ženk
liai i u ir Automob. Tags, 

: Viso.....................................

Vito Itdaidu Yra

Vito Inejo Pinigu
Vito Ittlaidu Yra,

Lieka Pelno

$ 117.20
21.30

500.00

80.06
20.10

20.00

47.11
.25

5.70

5.00

.25

$ 616.97

$
10.00

10.00

38.70

$ S8.79

$ 816.97
58.79

$ 758.18

Pasiusta Seserims Kazimi- 
eretems, In Chicago, III. $ 379.09

Pasiusta Seserims Francisz- 
kietems, Pittsburgh, Pa. 379.09

v

VIm Pasiusta Seserims,..
Pa* Iszdininka M. Lapinnka
'■ Nuo Pereitu Metu Yra

'Pinifu, ..............................

. .$ 758.18

.01

Gabiausia* Balaamuotojaa
Goriausin Ambulanco 

patarnavimas szioj 
npelinkeje. 
hiarn laike, diena ar 
naktį. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu, 
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Puriu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITYj516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

n tt

Skaitykite “Saulen

Vi

Bile Ko.

Laidoja nu*

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

-------- ------------------------ "2 .. - ----

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

ž^Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

4

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 L>pos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažat ar didelis.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEMA. J. Sakalauskas

Lietuvlszkas Graborius
Pirmos klasos patarnavimas

Ofisai Dviejose Vietose 
331 W. Centre St. Shenandoah

Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St. Mahanoy City
Phone 501

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markčto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

MAHANOY CITY, PA.

Turi atnaujinta vilti apie vertes prapereziu szioj ♦
apelinkėje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti

w . . -9

industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities

per automobiliu ant kelio Boa- rinas yra dvynas laivo
dint* Pike.— "’r* x

— Po mirusiam vargoninin
kui prof. J. Žemaiczio, kuris 
taji dinsta pildė Szv. Jurgio 
bažnyczioje per keturesde- 
szimts metu, jojo vieta užims 
prof. S. Simanaviczius isz Fo
rest City, Pa., nuo 1 Oktobe- 

Prof. Simanaviczius yra♦ 
gabus muzikantas ir geras ve
dėjas koro.

per

no.

Hazleton, Pa. — 
neviezius, 27 metu, 
griautas per žeme No. 
pins© arti McAdoo, kada rinko 
anglis. Nelaimingas žmogus 
gyveno W est Hazletone.

Jonas Sė
li kps už-

2 stri-

Nelaimingas

Tamaqua, Pa. — Gerai žino- 
profesorius 

czionais
mus profesorius publikines 
mokslai nes czionais John F. 
Derr, kuris per 47 metus buvo 
daraktorium, mirė staigai nuo 
szirdies ligos.

J 55 metu, 
ligonbuteje

Locust Spring

Mount Carmel, Pa. — Povy- 
las Mazurkeviczius 
mire Ash lando 
Utarninko ryta, sirgdamas ko
ki tai laika.

— Kada Antanas Vitkaus
kas, 55 metu, pradėjo savo kas: 
dienini darba
kasyklose, szmotas anglies nu
krito nuo virszaus užmuszda- 
mas nelaiminga žmogų ant vie
tos. Szmotas anglies, kuris ji 
užmusze, svėrė apie 20 tonu.

— Szioje aplinkinėje dega 
kerszino 

apėmimu miestelio Locust 
Gap. Daugelis žmonių kovojo 
prieszais liepsna pakol pavojus 
praėjo.

girrios ir krūmai ir 
miestelio

Chicago. — Juozas Stoczkus, 
placziai žinomas dekoratorius 
ir maliorius, 6936 S. Talman 
Avė., su buriu draugu iszvyko 
žuvauti Desplaines upėj,
žuvavimas užsibaigė nelaimin
gai: Stoczkus pateko in gilu
ma ir prigėrė.,

Velionio liko moteris ir vai
kai.

Bet

I

• Žmogus turi ant saves 
apie 3,500 keturkampi uiti coliu 
sk uros.

methee”
jaus menesyje su 60 laivoriais.

n Currbrklgey A|nglija. — 
Aplinkinėje Hampshire •žuvi
ninkai suėmė viena isz nopa- 
praseziausiu žuvu kuri loja 
kaip szuo. I)a pirma tokia su
gavo ant svieto.

11 New York. — Lyg sziai 
dienai, nuo užtrucinanczio al- 
koholiaus mirė czionais 28 žmo- 

Nuo pradžios menesio 
Septemberio jau mirė 49 žmo
nes nuo munszaines.

11 Pittsburgh. — Septynios 
ypatos szeimynos Jono Ūsiu
ko, anglekasio isz 
likos iszmestį isz lovų nakties 

e ksp loz i j e din a m i to 
kuri kas tokis padėjo po namu 
turėdamas 
l snika.

11 Bellefonte, Pa. — Paul 
Reeder, 26 metu, lekiotojas del 
National Air Transport 
daužė su eroplanu 
Snowshoe arti czionais.
svaru paežio ir 35 svaru eks
preso sudege drauge su eropla
nu.

nes. pradžios

Coverdale

Vi

laike per

piktumą prieszais

, su si
aut kalno 

650

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

— KasyklosAshland, Pa.
Potts, kurios dege beveik per 
visa meta, ugnis likos užgesin
ta ir vanduo iszpumpuotas. Ke
li szimtai anglekasiu sugryžo 
prie darbu.

Wilkes Barre, Pa. — Luzor- 
res paviete kasyklos dirba ge
rai ir bedarbe pradėjo po tru
puti dingti. Sekanczios kasyk
los dirba: 11 Glen Aldon, 9 Le
high Valles, 6 Pittston Co., vi
sos Kingston©, 3 Hudson Coal 
Co. ir daugelis independent ka
syklų.

Jackson, Mich. — Reynolds 
Spring Co., paszauke savo 800 
darbininku adgal prie darbo 
bet tik ant puses laiko.

Shamokin,Pa. — Ant balsa
vimo No. 7 distrikto angloka- 
siu, likos iszrinkti beveik tie 
patys virszininkai ir preziden- 

itas Brennan.
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