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F. W. BOCZMOWHKI, Ml lor. 44 METAS

Isz Amerikos GYVENIMO KOSZE ŽUVO LIETUVIU PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU KERSZINA POPIEŽIŲ

NORĖJO ISZNESZTI 
PACZIULE SU DINAMI

TU IN PADANGES.
Mohnsville, Pa. — Milton J. 

Swoyer, 44 metu fermeris, no
rėdamas atkerszinti savo mo
tore! kad toji apskundė ji ant 
persiskyrimo, padėjo kelis 
užmotus dinamito tarpe malku 
prie josios tėvo st ūbos, many
damas, jaigu motore atsinesz 
malku užkurti pecziu tai dina
mitas eksplodavotu pecziujo ir 
moterėlė iszlektu in padan
ges. Bet szetoniszkas užmany
mas likos iszrastas in laika ir 
vyras 
me.

ATVAŽIAVO IN AMERIKA 
RADO VYRA GYVENANT 
SU KITA; PAPRASTAS 
DALYKAS CZIONAIS 

AMERIKE.

> SZEIMYNA
MISZKUNAS, ŽMONA 
KŪDIKIS UŽMUSZTI

padėjo

likos uždarytas kaleji-

PERKIRTO DUKTERIAI 
GALVA SU BONKA.

Claremont, Md. — Natalija 
Egertiene, 41 metu, likos nu
bausta ant trijų menesiu in ka
lėjimą už sužeidimą savo duk
ters, dvylikos metu ir už baisu 
sumusžima
gaite net nuvežti in ligonbute. 
Dukrele Morta parėjus isz 
mokslaines paprasze motinos 

\ idant duotu jai valgyt bet mo
tina,
munszaine, 
gaites, pagriebė bonka nuo 
stalo ir mete in mergaite bai
siai perkirsdama jai galva, po 
tam baisiai suspardė. Tėvas 

< buvo liudintojum tojo atsitiki- 
bet negalėjo

mergaitei nes motina buvo la
bai inszelus.

kad reikėjo mer-

būdama
užpyko

apsvaiginta
ant me/

mo prigialbet

Milwaukee, Wis. — Hcronl- 
Karasicvicz,

czionais keliolika metu Amcri- 
ke, žinoma, be pacziulcs, atra
do sau antra, kita szilta pata
lu... Bet kada jojo pirma pa- 
cziule stuigai atvažiavo in 
Amerika, Heronimas papuolė 
in didele beda. Da priesz kare 
vyrukas nusiuntė savo prisie- 
gele in tėvyne su prižadėjimu 
kad neužilgio pats atvažiuos. 
Isz pradžių siuntinėjo paeziu- 
lei sziek tiek pinigu bet po ko
kiam tai laikui visai užmirszo 
kad turi paezia o sau pasijesz- 
kojo “szviežesne.”

Pirmutine paeziule pradėjo 
nerimaut ir dasiprato kad su 
vyru viskas ne yra i‘rait,” pa
siskolino nuo giminiu užtekti
nai pinigu ant kelio ir dui in 
Amerika jeszkoti dingusio vy
ruko, surasdama ji prie szono 
kitos patiekos. Paeziule užve
dė skunda ir pareikalavo ali- 
mones ant josios užlaikymo.

Karasieviczius stojo ant teis
mo iszsikalbedamas kad da
gi rdo buk laike kares jojo pri- 
siegele dingo ir mane kad likos 
ji užmuszta. Gal teismas butu 
iszejas 
bet tasai labai nusigando ir 
laike piet dingo isz sūdo neži
no kur. Policija pradėjo jo isz 
naujo jeszkoti ir likos surasta.^

PR.
IR
ANT KELIO U.S. 30, TERP 
CHICAGO HEIGHTS IR 

FRANKFORT.
mas būdamas

Chicago. — Nedėliojo apie 
4 vai. ryte ant vieszkelio l’. S. 
30, torp Chicago Heights ir 
Frankfort invvko baisi aulo- 
mobilio katastrofa, kurioje žu
vo Lietu vys Pranas Miszkunas 

žmona su 
2—3 me-

szvitfžesne.

rait,

ant naudos Heron i mb 
labai

SAMOGONKA TRUKO SU 
BAISIOMS PASEKMĖMS.
Beaverton, 

czionais,
— Netoli

James

buvo

N. J. 
ant fanuos• • • • • Boyle, kilo baisi eksplozija di

deles samogonkos, kuri
priežastimi mirties motinos ir 
keturiu vaiku. Motina turėjo 
46 metus o vaikai nuo 3 lyg 16 
metu. Eksplozija atsitiko po 
pusiaunakt o pakol kaimynai 
subėgo pažiūrėt kas atsitiko

Fi <4 tai visas namas buvo liepsnose.
Tėvas su bernu radosi ant 

kiemo pusnuogi ir baisiai ap
deginti ir turės mirti nuo ap- 
deginimu. Szmoteliai samo
gonkos likos iszmetyti po visa 
aplinkine bet farmeris užgin- 
czina kad tai buvo samogonka 
sakydamas kad tai gazinis pe-

. ežiukas truko bet palicija pa
darius nerado

v

A,

A

krata nerado jokiu 
ženklu kad tai butu buvęs pe
cziu kas.

Racine. Likos vela pastatytas 
po šūdu ir likos pripažintas 
kaltu ir nubaustas ant meto in 
kalėjimą už svetim-moteriavi- 
ma ir apleidima paezios kuriai 
turės mokėti po penkiolika do
leriu ant menesio.

j. _ Už 
pacziule<, 

21 metu, likos nu- 
menesiu in 

sudžia

PATIKO JAM GYVENIMAS 
KALĖJIME; NENORĖJO 

APLEIST.
Atlantic City,

nemaitinima savo 
Bert Allen, 
baustas ant trijų 
kalėjimą. Ana diena
jam paliepė stoti priesz ji, ti
kėdamas kad gal Bert’ui nusi- 
b(xlo sėdėti kalėjime ir gal per
mainė savo nuomone ir džiaug
sis kad ji paleis isz kalėjimo. 
Sudžia jojo užklauso ar pasi
rūpins sau darba ir maitins pa- 
cziule jaigu ji paleis isz kalė
jimo bet Bert atsake kad jam 
gyvenimas kalėjimo patinka ir 
gyvena kaip kokis milijonie
rius. Sudžia iszgirdes tai,

NUŽUDĖ SUNU UŽ 
KRAMTYMĄ TABAKO.

Welch, W. Va. — Nepaklau
sęs tėvo idant paliautu kram
tyt tabaka “ežiu,” Donaldas 
Bellini, 16 metu, likos nuszau
tas ant smert per savo tęva Jo
ną Bellini, kalvi, gyvenanti 
miestelyje Anawalt. Tėvas li
kos atvežtas in pavietava ka
lėjimą czionais. Tėvas nemėg
davo tabako ir da labiau ne
kentė kad jojo sūnelis kramty
davo ji. Negalėdamas vaiko 
atpratintnuo tojo bjauraus pa- 
pfoczio, pagriebė karabina ir 
paleido in ji szuvi kada tasai|da buvo duota del kaltininko 
Jiego isz namu. už toki prasižengimą.

pa
liepė szerifui iszmesti tingini 
isz kalėjimo.

ežiu

kalvi,
14 METU UŽ VIENA , 

BUCZKI.
Salinas, Kalif. — Czionaiti- 

nis sudžia nubaudė Al Myers, 
32 metu, in kalėjimą nuo vieno 
lyg keturiolikos metu už pa- 
bueziavima devyniolikos meru 
merginos kuri buvo tam prie- 
szinga. Yra tai didžiause baus
me szioje valstijoje kokia ka-

ir greieziausiai jo 
mažu, kaip spėjama 
tu kūdikiu.

Miszkunas važiavo in vaka
rus ir prie užsisukimo susidūrė 
su prieszingon pusėn važiuo- 
janeziu “Cadillac” iszdirbys- 
tos automobiliu. Szis automo
bilis mėgino aplenkti kita Ir 
laiku nepastebėjo isz užsisuki
mo pasirodžiusio Miszkuno su 
Buicku. Susidūrimas buvo la
bai smarkus dr Miszkuilo auto
mobilio szonas gerokai nuken
tėjo. Matyt apsvaigintas ar 
susinervavęs jis nebegalejo 
automobilio suvaldyti ir pazig- 
zaves, nuvirto nuo kelio 
griovi, kur maszina apsiverto.

ITik už kurio laiko atvykusi 
pagelba isz sutriuszkinto auto- 

isztempe

Cadillac

apsvaigintas 
jis

m

mobiliauš likucziu 
tris lavonus, vyro, moteriszkes 
ir kūdikio.

Visi buvo biauriai supjaus
tyti stiklais, apdraskyti ir pa- 
sriuve kraujais. Be kitu žaizdu 
Miszkuno krutino buvo dnlauž- 
ta, o moteriszkes galva subrai
žyta ir perskelta. Kūdikio ne
galima visai pažinti. Miszku
nas ir kūdikis buvo negyvi, o 
moteriszke netrukus ir-gi mi
rė. Isz kur Miszkunas negalima 
buvo patirti, bet prie jo rasta 
kortele, isz kurios sužinota 
vardas ir pavarde, o license 

rode, kad automobilis bu
vo isz Pietines Lakotos valsti
jos, Saint Lawrence miesto. 
Moteriszkes vardas nežinomas, 
bet spėjama, kad ji buvo Misz
kuno žmona. Kaip mano polici
ja, Miszkunas važinėjos rytuo
se, po Pennsylvanija, Virginia, 
ir kitas valstijas, nes viduje 
užtikta eile tu valstijų žemla- 
piu ir kelrodžiu, ir priesz nelai
me važiavęs atgal in S. Dako
ta. — N.

isz kurios

tag

DAUGELIS LIGONBUCZIU 
BUS PRIVERSTOS 

UŽSIDARYTI.
Philadelphia. — Daugelis 11- 

gonbueziu bus priverstos užsi
daryti isz priežasties neturėji
mo pinigiszkos paszialpos. Pa
gal apskaitymu, tai daugelis li- 
gonbueziu pasiliko skoloje ant 
asztuoniu milijonu doleriu, nes 
aplaiko nuo valdžios tik $3,- 
600,000 motinos paszialpos. Li
gonbutes gydo žmonis už dyka, 
bet isz priežasties bedarbes, 
žmonis neturi pinigu ir negali 
mokėti už patarnavimu, todėl 
ligonbutes turi paskolyt pini
gu ant užlaikymo ligonbuczlu. 
Jeigu valdžia greitai nosu- 
szelps ligonbueziu tai daugelis 
isz ju turės užsidaryti.

Kapitonas William P. Wright, isz Chicagos, iszrinktas pirmininku ir
Grand Army of the Republic”

2—Imigracijos virszininkai paskelbė kad

ISZVAREMEKSIKAS
POPIEŽIAUS SIUNTINI.
UŽDARYS BAŽNYCZIAS.

Mexico Miestas. — Preziden
tas Rodriguez, kerszina užda
rymu visu katalikiszku bažny- 
ežiu Meksiko, jeigu Popiežius 
nepaliaus užpuldinet ant val
džios. Prieszingai, permainys 
visas katalikiszkas bažnvezias 
ant mokslainiu ir kromu del 
naudos žmonių.

Tohlaus Meksikoniszkas kon
gresas pareikalavo nuo prezi
dento idant iszguitu Popie
žiaus delegatą, arkivyskupą 
Ruiz Flores, kuris už daug ki
szasi in valdžios reikalus. No- 
rints arkivyskupas yra gimta 
Meksike ir yra padonu tojo 
sklypo, bet prislegiąs
nasti ir paklusnumą” svetim- 
taueziui (Popiežiui), daugiau 
negali būti ukesu Meksiko ir 
todėl užsitarnavo ant iszguji- 
mo.

Kožna diena terp Meksiko ir 
Popiežiaus kyla didesne nea
pykanta ir kaip rodos Meksi- 
koniszka valdžia savo korszta 
gali iszpildyti.

Vėlesni telegramai pranesza: 
Valdžia iszveže arkivyskupą in 
Laredo in Suv. Vaistu .Tikojv 
jimiszkas padėjimas Meksike 
tuom laik apsimalszino ir ne
žino ar prezidentas Flores isz- 
pildys savo korszta permainyti 
bažnyczes ant mokslainiu Ir 
kromu ar ne.

Nl-

kamandierium 
ant laikyto seimo kuris atsibuvo 

ant salos Ellis Island
■Simu kareiviu draugoves

L-

szimet Springfield, Ill.
yra sulaikyti 1,032 žmones isz kuriu apie 400 bus nusiunsti adgal isz kur pribuvo. Ant pa
veikslo matome tuos negeistinus ateivius iszlįpant isz trūkio Jersey City, vežami ant salos 
Ellis Island o isz ten sės ant laivo ir bus gabenti kožnas in savo sklypą.
rabinu
šukele maiszaczius ir kerszino indi
unija.

■ — m i ■ ■ i »■ m ■! ii ui ■!«••> —>■» mm ,o. m ■■ -4-^- ti 7-j7t - ~ r '  T ~- -z— —-~ T

UŽ GURBEI.I ANG
LIŲ UŽDARYTAS

KALĖJIME
SERGANTIMOTERE

SZAUKESI PAGELBOS.

4 4

3—Maszininiu ka- 
pulkas, Illinois National Guard kareiviai kurie apsaugoja kasyklas kur straikieriai 

•ginimu kasyklų kuriose dirba anglekasiai neprigulinti in

OPERATORIAI SU 
ANGLEKASIAIS 

NESUSITAIKE
TURES ARBITRACIJA.

<< vier-

Isz Visu Szaliu

Chicago. — Mykolas Eisena- 
viezius, 1909 W. 471 h St., in- 
mestas in kalėjimu ant 15 die
nu už tai, kad nuėjo prie gele
žinkelio begiu pasirinkti ang
lių. Nedirba jau per ilga laika, 
o namuos guli serganti žmona. 
Rugsėjo 27 d., nuėjo prie gele
žinkelio 'su beske ir buvo su
gautas. Sekanczia diena buvo 
paszauktas in teisina ir pasius
tas in Bridevillo kalėjimu.

Jo žmona, kuri negali visisz- 
kai vaikszcziot'i szaukiasi prie 

Turi pus-giminiu Q)agelbos.
sescro vardu W. Szileikis, bet 
nežino adreso. Ji buk užlaikan
ti krautuve ir gyvenanti netoli 

gatvių kam-Went worth ir 47 
po.

VERŽĖSI IN SVETIMA 
NAMA LIKOS NUSZAU- 

TAS ANT SMERT.
Tremont, Pa. —• Trys vyrai, 

kurio veržėsi in narna Marcelos 
Uonicnes, miestelyje Donald
son, arti czionais, vienas isz 
juju likos nuszautas ant smert.

Trys vyrai:

IN

J 

arti czionais

James Savage, 
Charles Williams, .ir Thomas 
Evans, buvo užeja pas Ilonie- 
no bet po 'keliu valandų vela 
sugryžo ir priverstinai norėjo 
insiveržti in narna, daužydami 
duris ir iiszkulo kelis langus. 
Isz namo paleista in jiios keli 
szuvoi tiksle nubaidinimo ju
ju, bot vienas isz szuviu patai
ko ii^James Savage, 34 motu, 
in szirdi, nuo ko mirė tuojaus.

Ilonienos sūnūs Franas, ku
ris paleido szuvi ir jojo brolis 
Szimas, 16 metu likos areszta- 
voti por steitine palieijo ir nu
vežti dn Tamakvo ant tolimos^ 
nio tyrinėjimo.

New York. — Susirinkimas 
angliniu operatorių ir angliniu 
delegatu U.M.AV.A. ant pada
rymo sutaikęs kas kiszasi nu- 
kapojimo anglekasiams mokes- 
lies pasibaigė bevaisingai ir 
posėdis pasibaigė nes angleka- 
siu delegatai nesutiko ant nu
mažinimo mokesties ir dabar 
visas ergelis eis po arbitracija.

Dabar tasai klausymas bus 
svarstytas per arbitracijos ko
mitetą ir 
iszrinkti.

ISZDAVE SAVO TĘVA IR 
KITUS KAIMUOCZIUS IN 
RANKAS BUDELIU;

LIKOS UŽ TAI 
NUŽUDYTAIS.

Moskva, Rosije. — Isz mažo 
kaimelio Gcrasimufkos, ateina

jau delegatai likos

NENORĖJO PASZAUKT
DAKTARA SERGANOZEI 

SAVO PACZIAI.
Scranton, Pa. — Geri vyrai 

matydami kad juju motore ser
ga ir neužilgio pagimdys ku- 

skubina pagelbės ir tuc>-d iki, 
jaus szaukia daktaru, bet Lou
is įSolkotski buvo kitokio bu
do žmogus ir apie tai visai ne
sirūpino. Todėl po gimdymui, 
pati apskundė Louis’a už ap
leidima josios ir nedavimu jai 
pinigu ant maisto ir užlaikymo 
vaiku. J.

Motoro turėjo nuvažiuot pas 
savo levus pagimdyti kūdiki. 
Vyras iszsikalbinejo kad netu
rėjo darbo bet palicija isztyri- 
nejo kad jisai dirbo bet uždirb
tus pinigus .praszvilpdavo ant 
kitu “viszteliu.” Sudžia palie
pė jam mokėti paežiai mėnesi
ne ir pastato ji po 500 doleriu 
kaucijos.

LAIKAS TAI PINIGAS.

Antanas:— Tai ir tu turi zio- 
goroli I

Jonas:— Na juk turiu.
Antanas:— 0 kick tau kasz- 

tavo ? •• ■
Jonas;— Szeszis menesius.

Jktl l 1LAV V 1 Ui 1 ik VMj      

neprasta žino apie du brolius, 
kurie iszdave savo locna tęva 
in rankas Soviatiniu budeliu, 
kuris su kitais ūkininkais dar
bavosi karsztai prieszais val
džios prispaudimą ir persekio
jimą, po tam, kada apie tai da- 
girdo aplinkinei kaimuoezei,kaimuoezei 
suėmė jaunus judoszius ir nu
žudė.

Laikrasztis ‘ ‘ Pravda ’ ’ 
raszo apie taji atsitikima 
paveikslais tėvo ir jaunu judo- 
sziu Povylo ir Teodoro, 14 ir 9 v 7

metu senumo, 
prie jaunųjų organizacijos va
dinamos “Jaunu Pionierių” ir 
likos nužudytais kada abudu 
s ngry ž i nėjo isz girrios.

Tiejei vaikai sznipinedavo 
kur kaimuocziai laikydavo sa- 
vo slaptus susirinkimus ir ka 
buvo nutarė prieszais Soviatl- 
ne valdžia ir tai geriau iszpii- 
dinedavo no kaip 
slaptingi palicijantai, bet nie
kas nedasiprato, kad vaikai 
juos iszduotu ir atvirai veikda
vo priesz valdžia.

4 4 Pravda ap-
su

kurie prigulėjo

Jaunu Pionierių

valdiszki

aresztavojo devynis

Kada apie tai dažinojo kai- 
muoczei, nekarta kerszindavo 
vaikus kad juos užmusz, bet 
vaikai ant to nepaiso, ir da 
karszcziau darbavosi. Valdžia

4 ‘Kula-
kus” kurio dalybavo nužudinl- 
mo vaiku. Toki vaikiszakl 
sznipai radosi po visas dalis 
Uralo aplinkinėje.

Tėvas ir kiti, kaimuoezei, 
kuriuos vaikai iszdave in bu
deliu rankas likos sUszaudy- 
tais.

TRYS KAIMUOCZIAI 
SUDRASKYTI PER 

VILKUS;
Bialogradas, Rosije. — Te

legramai pranesza, kad arti
moje Tenajo, prie Jugoslavisz- 
ko rubežiaus, keliolika kai- 
inuocziu dirbdami ant lauko, 
likos netikėtinai užklupti per 
vilkus. Kaimuocziai apsigink
lavę tiktai in dalgius, negalė
jo apsiginti nuo vilku kaip rei
kėjo. Trys likos baisei sudras
kyti per insiutusias bestijos o 
keli mirtinai sužeisti ir likos 
nuvežti in ligonbutes.

-

2,000 KINISZKU KAREIVIU 
UŽMUSZTA MUSZIJE.

Tsitsihar, Mandžiurije.
Du tukstaneziai. Kiniszku ka
reiviu po kamanda generolo 
Li Hai Ching, pasikeleliu va
das, likos užmuszti muszije su 
Japonais, artimojo czionais, 
Panėdelio diena. Generolas 
Ching praeita sanvaite buvo 
užkhipias ant geležinkelio prie 
Sibiriszko rubežiaus, kur buvo 
paemo in nelaisvo kelis Japo- 
niszkus virszininkus. J

VIS TIEK BUS KALTAS.
Sudžia in prasikaltusi nl- 

geri:—
— Ar žinai kas su tavim 

pasidarys jeigu meluosi?
— Žinau. Po smert eisiu in 

pekla.
— O jeigu pasakysi tehy-

bot
— Tai busiu apkaitytas Ir 

mano pakars. t

' ii

K
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SVARBUS PRANESZ1MAS I

Neužmiraskite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint au pranumerata 
už laikraaati “SAULE.” kurie apie 
tai užmiraio ir praaxe idant neaulai- 
kyti laikraascsio. PASKUBINKITE!

atsilygint

BE PINIGU 
NESIUNCZIAME !

LAIKRASZTI

Pilnai Užtitnokeja Gaut 
Kalendori (Knyga) ant 1933 m., 

DYKAI!

“SAULES”

LAIKRASZTI ANT BARGO 
VISAI NESIUNCZIAME !

ANT

REDYSTE.

Kas Girdėt

laimes

Isz keliu daliu svieto daejo 
žinios apie baisos nelaimes 
kaip: baisi vėtra Porto Rikoje 
kur likos užmuszta szimtai 
žmonių o drebėjimas ^lacedo- 
nijoj paliko szimtus lavonu, su
griovė daugeli namu ir sužeidė 
lukstanczius žmonių.

Senovės laikuose tokios ne
kaip žmones spėda

vo — buvo Dievo bausme bet 
sziadien žmones kitaip apie 
lai mansto.

Laike baisaus drebejimo že
mes San Franciske, daug su
griuvo visokiu tikėjimu bažny- 
cziu o szale vienos bažnvezios - ♦ 
kuri sudegė, stovėjo didele 
arielkinvezia 
kuri visai likos ne dalypsteta.

Gamta nerenka savo auku 
tiktai ima kas jai papuola.

žmones

stovėjo
Houghtaling’o,

Valdžia suprato kad negerai 
padare kada pakele paczta ant 
gromatu po tris centus, vieto
je dvieju centu kaip tai buvo 
pirma nes žmones no tiek da
bar raszo kaip pirma, kas daug 
sumažino darbus del szimto 
pacztiniu darbininku.

Generaliszkas pacztorius da
bar innesz praszyma kad kon
gresas vela sugražintu du cen
tus ant gromatu.

-------- ],--------
Rugojame kad po valdžia 

musu prezidento Hooverio, 
keneziame beda, bet ka turi sa
kyti vargingi Italai po valdžia 
Mussolino, Italijoj?

Ir Italijoj vieszpatauja be
darbe, norints ne taip didele 
l>et padotkine sunkenybe yra 
didesne ne kaip pas mus Su
vienytose Valstijose.

Italijos gyventojas, turintis 
paezia ir szeszis vaikus ir už
dirbantis ant meto 3,000 dole
riu, turi mokėti nuo tos sumos 
375 dolerius padotko.

Todėl džiangkimes kad ne
gyvename Italijoj, tiktai esa
me ukesais sausu j u Suvienytų
jų Valstijų.

——--------
Laikas nuo laiko skaitome 

apie apvogimą bažnycziu ir 
kliosztoriu per vagis. Sztai ana 
diena vagys insigavo in skarb- 
cziu Tėvu Daminikonu zoko- 
no Krokave, Lenkijoj. Vagys 
paėmė 
vija

gryno aukso monstran- 
iszdeta brangiais žem- 

cziugais, kielika iszsodyta dei
mantais ir kitas brangenybes 
kuriu verto apskaityta ant 250 
t ukstaneziu zlotu.

Kam tieji skarbai yra reika
lingi kliosztoriams.

Misis Cora Jorneau isz Cad
illac, M ich., 
taip vadinamo “rnming liaus, 
tai yra, parandavodavo kam
barius del nakvynes ir matyt 
buvo gera biznierka ir apsuk
ri moterėle. Todėl suezodino 
sau puikia suma pinigu 32,250 
doleriu ir tai grynais pini
gais. Bankoms netikėjo nes 
sziadien žmones negali užsili
kę ti niekam, todėl Misis Jor-

buvo locnininke 
>,

S AULE

neau insitaise sau geležine ban
ka (seifą) in 
visa savo skarba.

Praeita sanvnite atsitiko ne
laime nes kokis tai vagis daži- 
nojas apie josios turteli inseli- 
no su keliais draugais in narna 
moterėles nakties laike ir 
nesze banka su pinigais.

sziaklien niekur
Gal laimingiausi 

sziadien žmones yra tie kurie 
juju neturi ir apie tai nesirū
pina.

Locnininkas nusijuokė kal- 
“Man patinka jusu 

Duokite

Pinigai 
yra saugus.

JI NEKALTA jam...
Ponia Simon pradėjo karsz- 

tai metyti isz kasziko daiktus 
ir... isztrauke tuojau laikro
dėli.

Tamoszius, nuo sopulio in- 
siutes, nutverė motina už ger
kles.
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kuria patalpino bedamas: 

atvirumas. Duokite man .100 
doleriu po tam $50 ant mene
sio su procentu.

pasiskolino 
in du menesius, 

myna insikrausto in 
ma,” i 
ninku! $150. kaip prižadėjo.

Po tam gi Ii u k is rodos pats 
skverbėsi pas juos. Vyras dir
bo be paliovos ir sziaip taip 
sukrapszte po 50 doleriu am 
menesio. Vyras ėjo pekszczia!^ 
in darba, norints turėjo gana 
toli eiti, pati dirbo sunkiai na
mie ir ezedino kožna centeli ir 
po asztuoniu metu po tam par
davė ta paežiu šlubele už asz- 
tuonis lukstanczius doleriu.

Tokiu budu toji szeimyna 
dasidirbo pinigu už kuriuos 
pirko sau didesni narna, ku
riamo dabar gyvena trys szei- 
mvnos. Isz

Motere 
doleriu

ISZ-

ne

-----------------• I-----------------

Paliktas milžiniszkas turtas 
paliktas per fabrikantu East
man da ir sziadien isznesza ant 
jj milijonu doleriu. Gal skai
tytojai atsimena kad Eastman.- 

bnvo senas jaunikis ir gyve- 
Rochester, N. Y., nepaliko 

jokiu giminiu ir atome sau gy
vastį per nusiszovima.

Neseniai mirusia Dr. T. Dor- 
fabrikantas gerai žino- 

“Campbell Soup 
Co.” paliko toki 
turtą kad Pennsylvanijos vals
tija surinko ineigos taksu nuo 
tojo turto net 21 milijoną dole
riu.

Argi sukrauti milijonai do
leriu už žmogaus gyvasties ga
li prisiduoti ant ko locninin- 
kams po mireziai? 

----------------
Ana diena karaliszki ziegor- 

r.inkai pradėjo savo metini 
darba pataisymu ir czystinimu 
1,000 ziegoreliu ir ziegoriu 
prigulineziu prie Anglijos ka
raliaus Jurgio, kuris myli rink
ti senoviszkus ziegorius ir zie- 
orelius, kuriu turi da nuo sa

vo pra-dieduko.

o-.

as
no

ranee,
sriuba
paliko

imi

g

i <

szimta 
szei

savo na

Saule lenkiasi in vakarus ir 
ant suniurusio kalėjimo bromo 
slankiojo ilgai szeszeliai. Sivsi- 
kuprinus senele kas valandėlė

motore užmokėjo locni- kcl° primerktas akis in dangų

po

milžiniszka

dvieju szei m y nu 
paimdavo randa ir tokiu bildu 
iszmokejo narna.

zPoji szeimyna gyvena netoli 
Pottsvillcs, Pa.

viską galima padary- 
reikia kantrybes ir

nenusimint o taip-gi reikia ge
ros, paezedžios moterėlės kuri 
neiszleistu pinigu ant bereika- 
lo.

Taigi 
(i. tiktai

ISZ LIETUVOS

ka... peles bijosi
Isz pra-

Luzernes pavieto slide, Wil
kes-Barre, Pa., stojo priesz sli
džia keliolika poru — moteres 
skundėsi ant. savo vyru už 
bjauru pasielgimą 
apleidima o vyrai 
dėsi ant savo paežiu Ii u. — Vie
nas sake buk jojo moterėlė su 
jaunikiu lankydavosi ant szo- 
kiu du kartus ant sau vai tęs ir 
važiuodavo tankiai in parkus. 
Pacziule neužginezino kad isz- 
važiuoja ant “gud taims” nes 
sake kad jos vyras yra gramoz- 
da ir negali ja tinkamai užlai
kyti... Sudžia nopriverte vy
ra ant užlaikymo nes to jiji ne
buvo verta. Kelios jaunos mo
terėles, kurios buvo apsivedia 
su Italijonais, melde sūdo kad 
jaises perskirtu ir t.t.

Ir taip paeiliui visos poros 
rugojo viens ant kito. Sudžia 
perskyrė net asztuones poras 
tuja diena.

vyru 
su joms ir 
vela skun-

gud taims

kad sutalpinti

------- : ž—.... . -
Kas turi gera norą ir užma

nymą tai gali padaryti stebuk
lus ir iszteset su kantrybe lyg 
pabaigai. Turime ant atminties 
tūla Lietuviszka szeimyna ku
ri jau nuo seniai maustė apie 
pirkimą savo locnos s tūbeles.

Toji szeimyna buvo priver
sta iszsikraustyt isz Airiszines 
stubos nes turėjo už daug vai
ku. Motere nuliūdus ir susirū
pinus pradėjo jeszkoti stubos 

savo didelia
szeimyna bet neturėjo ne vie
no dolerio suezedinus. Ant ga
lo pasiseko surasti nameli, loc
nininkas pasako preke kuri bu
vo gana brangi ir manydamas 
kad motere turi pinigu, pa- 
prasze idant drauge su vyra 
ateitu pas advokata padaryti 
sutarti. Preke stubos buvo 6,- 
500 doleriu. Bot vyras apreisz- 
ke jam kad jisai uždirba ant 
menesio tiktai 175 dolerius ir 
kad neturi susiezodine ne cen
to ir pasakė kad jojo pati pirk
tu ir Brooklyno tilta ant isz- 
mokesezio.

GAISRAS VYŽUONYSE.
Vyžuoniai. — Rugsėjo 1.1 d. 

ryte Vyžuonų klebono pieni
noj isz dūmtraukio kilo gais
ras, kuris greitai apėmė pieni
nes sziaudini stogą. Nesant ge
sinimo priemonių, Vyžuonisz- 
kiams vis-gi pasiseko apginti 
sienas ir maszinu skyrius. At- 
vykę Utenos gaisrininkai 
de gaisra likviduota 
md.

Laike pamaldų gaisras kilo 
Garunkszezio klojime (kuris 
jau laike pienines gaisro, buvo 
užsidegęs, bet pasiseko

(Y
i O

va
ry zo na-

“užge
sinti.”) Nuo jo greitai užside
gė Juszkos 3 triobos. Antru 
kartu atvyko Utenos gaisrinin
kai rado tik nuodėgulius.

Nuostuoliai siekia 4400 litu.

GELBSTI SKURStANCZIUS 
AMERIKIECZIUS.

Szimkaicziai, Raseinių aps. 
— Nesenei viena senute isze
mo isz vietinio bankelio savo 

sake, 'slu-indeli 2,000 litu ir, 
siunti pinigus savo sunui Ame
rikon, kur jis labai skurdžiai 
gyveno ir neturi už ka Lietu
von sugryžti. Toki atsitikima 
sziemet nenaujiena. Daug Lie
tuvos gyventoju siunczia pini
gus Amerikon savo giminėms 
gelbėdami juos isz skurdo.

ir aprūkęs 'kvietkas ant jos se
nos skrybėles linko 
szhiostydama kalėjimo 
kasia siena. Prisiartino prie 
jos mergina isz iszganymo ar
mijos ir lengvai ir szvelniai pa
lytojo jos peti.

— Paliuosuos juos apie 
szeszta valanda! — suszvapojo. 
— Ponia laukia vyro, ar... sū
naus?

Senele pakele galva ir kviet
kas vol nukuko.

—• Sunaus, 'sunaus! — su- 
szuko. — Neiszgirdo gerai pa- 
klausymo, kadangi jau buvo 
biskuti kurezia 
ko klausta.

— Mergina atsiduso ir pa
silenkė prie jos.

— Ar jis... snmusze po
nia? — paklauso minksztai, bi
ją nezliai. — O gal buvo labai 
biednas ir ka nors pavogė?

Niekados savo gyvenime ne
palytėjo manos nei su pirsztu.

Iszemo isz kiszeniaus plute
le duonos ir atkando szmoteli.

— Paėmė ji ir uždaro ant 
szesziu menesiu už tai, kad me
te su plaktuku in dažiuretoja 
Redla apautuvu fabrike. O jis 
nei nemi'slijo mesti... Kam? 
Jis ir su kumszcziom butu da
vės jam tiek, kiek reikia...

— Melskis, idant jo szirdls 
sugryžtu prie Pono! — suszva- 
pejo mergina — bet senele ne
girdėjo tos kalbos.

— Plaktukas, — trauko to
liau retkareziais kosėdama —• 
na tai ko Redla i in dant is. Bet 
mano Tamoszius nemoto jo 
ne!... Tuojaus, tuojaus...

Kur tai sugirgždėjo durys. 
Perėjimo viduriu ėjo greitu 
žingsniu jaunas vyriszkis, pa
sukdamas in bromą.

jis! Jėzus, Marija,

zornvn,v 7

apru-

juos

bet suprato,

ne visados priimdavo. O Lili 
nedrąsi,

m i esto n ea p k e nez i a.
džios bandžiau ja imti, bet to
kia jauna... ar ji ka moka? Ir 
taip sėdėdamos kentėjome ba
du ir szalti.

—• f O ežia, kieman, pradėjo 
urnai dairyties Redla... su 
milžiniszku cigaru dantyse.

Gaila man jus, ponia Bronne,
— sako — 

nežiūrint
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asz — sako — apiera vesiuos 
jumis, nežiūrint, kad Tamo
szius norėjo užmuszti 
plaktuku. Atsiusiu jums — 
ko — vyno ir mėsos... ”

—• Lili stovi prie-manes, už 
mano pecziu slepiasi ir dreba 
visa kaip apuszes lapas. Klau-
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užkandi isz ranku to, kuris ta
vo vyra inkimszo iii kalėjimai 
Sakyk drąsiai 
nesdbijok!

mano vaikeli, 
O jis žiūrisi in ja 

savo kytrom lapos akim, pra
deda pasakoti apie teatru ir 
cirkus. Lili v i su i nukaito isz- 
girdus tuos pasakojimus.

Antra diena ant kiemo užva
žiuoja isz fabrikus vežimas 
ant jo visko pilnai, 
tai priimti, Lil/i?”
o akiu nuo jos nenuleidžiu, ka
da badas jau gerokai mus pa
kuteno. O ji tvirtai stovi, atsi
remia ant stalo, tik dar dau
giau iszbalo ir atsako: “Neimk 
to visko, motin, turime gauti 
darbus, turime!”
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— Tai melagyste! — 
szuko, tai melagyste! Lili yra 
czysta ir nekalta kaip aniolas!

— Tamoszeli!... tai asz 
pakisziau laikrodėli kaszikan... 

jNusudijo ja už tai ant trijų 
Į menesiu. Tiktai kalėjimas ja 
Į galėjo apginti ir apsaugoti nuo 
i to latro... Nieko geresnio ne
galėjau iszmislyti. Tas ja isz- 
gelbejo... jos dorybe...

Senole atsisėdo ant akmenio 
piyidejo szluostyti kraują

kuris

KAIZERIS MAŽAI RŪPINA-

sziadien iszrodo 
kaizeris 

savo
Vokietijos, 
dinsto per 

ir likos iszgui-

SI NETEKES SAVO SOSTO.
Sztai kaip 

bu vusis 
kuris neteko
S vietine Kare 
tas in Doorn, llolandija, in ne
laisve. Kaizeris sziadien gyve
na be jokio rupesezio ir džiau
gėsi kad su juom nepadaro taip 
kaip padare bolszevikai su sa
vo caru.

ir

LIETUVOJ ELGETOS BUS 
APGYVENDINTI IN TAM 

TIKRUS NAMUS.
Marijampole. — Lyg sziol 

visoj Lietuvoj, ypacz apie baž- 
nyczias per atlaidus yra elgetų. 
Elgetos laisvai eidavo ir per 
kaimus arba mieste in butus 
iszmaldos praszydami. Dabar 
Vidaus Reikalu Ministerija 
esanti nusistaeziusi elgetas ap
gyvendinti prieglaudose, 
stipresnius

Lietuvos apskricziu

o 
besiverezianezius 

elgetavimu — sudrausti. Ne
trukus tuo reikalu busiąs isz- 
leistas
virszininkams ir policijai ata
tinkamas insakymas ir in
strukcijos, kaip elgetas tvar- 
isyti- ........

— Tai 
tai jis!

— Laba diena, motin!
Tvirtai prispaudė ju prie sa

ves, o ji drebaneziom rankom 
vedžiojo jam po krutinę. Pa
kele galva per motinos peti ne
ramiu žiūrėj imu perbėgo tusz- 
czia gatve. Mot ina jo žiurejima 
tyrinėjo, jaute kaip džiūsta jos 
lupos.

— Tuojaus paklausiu, nuš
lijo. — Kas bus, kada apsakys? 
Gal suduos jai in veidą,
atstums, suduos in krutinę, ku
ri ji iszpenejo?

Apžiūrinėjo aplinkui 
kalėjimo sienas.

— Kur Lili, mof/in? Kur 
mano pati?

Ir sunkiai atsirėmė pecziais 
iii siena. Senele pradėjo kosėti.

— Ji, nesislepia priesz ta
ve, Tamoszeli!

— Nesislopiia! — Antakiai 
jam susitrauko vienon linl- 
jon. — Kur ji, motin?

Pasitraukė nuo jo per viena 
žingsni. Geriau apie tai kalbė
ti 'stovint atokiau.

— Palikai mus be skatiko.
ant kiemo

visas

ir parpuolė 
staiga ant grindų, net nesuspė
jau jai ka tai pa-sakylii, o buvo 
tai jau praėjės menuo po tavo 
uždarymui.

Tamoszius visas susipurte. 
Krutino jam baisiai kilnojosi.

— Daugiau! Noriu žinoti 
viską, viską?

— Dauginu? nieko dau
giau nebuvo. Vaikszczioja kas 
diena Redla po kiemą ir ciga
rus ruko. Sako, kad jis mus no
ri nuo vuodu durnais apginti. 
Ant Liles nuolatos iszvertes 
akis žiuri. Visi... tegul juos 
velniai paima — kada pamato 
Lilės veideli, — akliu, neatsi
traukia. O Lile, žinai jokios sy- 
los, nei drąsos... Ant visko 
pristotu, jei ne asz.

Pradėjau naktinis jos pilne- 
voti, vakarais in lova varyda
vau. Syki jos kiszeniuje radau 
cukierkas popierukese, regis 
nuo jo... priėmė;'Turėjo but 
alkana vargdiene! Paprastai 
neužmiegu laukiu kol ji už
migs. .. ir tik tada nusirami
nu, atsigulu ir verkiu, verkiu... 
idant ji nematytu. Buvo jau 
tuo kart treczias menuo tavo 
kalėjimo. Kojas isz bado kaip 
tik galėjau pavilkti, 
juk pabaigiau szeszias-de-

visas

nieko

y

Pernai

O ežia žiebia, 
szaltis...

— Juk buvau aresztuotas, 
motin!

— Na taip... taip... — f
Senele kaip tik liežuvi apver
to iszdžiuvusioj burnoj. — Szo- 
szis kryželius jau kilnoju, 
vienok nusisamdžiau tarnys- 
ton, skalbti. Bot tiek szimtu, 
jaunesniu už mane nori darbo.,.

• •

o

pabaigiau 
szimts metu...

O Redla kas diena prasedi- 
neja ant kiemo ir linksmas dai
neles dainuoja. Pakels savo sto
ra snuki tuokart matoma ant 
lupu mėlyno nuo plaktuko.

— Kaip ponas nesigedini? 
— klausiu jo. — Neturi ponas 
nei trupinio susimylejimo savo 
szirdyj nei del jos, nei del jo.

Iszsiszieps dantis kaip bež
džione ir ruko sau cigaru.

— Aha! tvirtyno pradeda 
mislyti apie pasi'davima...
i
szaltis, alkis...
daug nesirūpina, ponia genero- 
liene Broun asz ja paimsiu. Tik 
kiek tai gaila man Liles, ji per 
graži yra juju sunui, piktada
riui ... Bus ji mano bus.

Turėjau tada peili rankoje... 
su noru bueziau jam paszonen 
jnsmeigus bet stovi prie manes 
Dili, verkia...

Misliju sau; be abejones ji

Tegul ponia

papuls jam in rankas. Paims ir 
pames paskui, kaip nuplyszusi 
czeveryka. Reikdu ja isz namu 
in kur iszsiusti.

— Szalin! sakau jai. Isz
eik sau rytoj isz tu namu. Gana 
jau tavęs pridabojau. — O ji 
apsikabino mane, prispaudė.... 
Nesuspėjau apsidairyti. — Mo
tin! — sako — kur asz turiu 
eiti? Atsisukau, bet galėjau toj 
valandoj ja pabueziuoti ir su 
ja sykiu verkti.

O Redla. garsiai nusijuokė 
ir nuėjo sau.

Visa nakti sėdėjau jos kam
baryj ir mislijau, kaip ji rei
kia užlaikyti, apginti. Ryte da- 
sižinojau,
dienos pasiliuosavo nuo darbo. 
Atėjo netrukus ant kiemo, pa
sirėdęs, kaip kada szventeje 
kokioje ir pradėjo vaikszcziotl 
po langais. Lili dar gulėjo lo
voje.

pasirodo jai ant lupu. 
Sunūs purejo ant jos sumiuru- 
siai, nežinodamas, ar maldauta 
motinos dovanojimo, ar ant jos 
pulties ir ja sutreplenti...

Isz už bromos iszsigirdo bal
sas merginos isz iszganymo ar
mijos. Ji kreipėsi prie kokios 
tai sesers ir prasze jos pakelti 
szirdi prie Pono.

—• Girdi, Tamoszeli? Tai 
Liles žingsniai... Sziadien. 'bai
giasi jos bausmes laikas. Eik 
prie jos Tamoszeli... Asz ja 
nekaltybėje užlaikiau...

Pasirodo jiems jaunos mote- 
riszkes iszveizda, kuri isztiese 
prie ju rankas.

i — Tamoszeli!...
' Virpėdamas isz susijudini
mo, jaunas žmogus nutverė ja 
in savo glebi.

— Lile
brangiausioji...

> Prie kalėjimo sienos stovėjo 
užmirszta motina ir szypsojosl 
linksmai, matydama jaunuju 
laime.

miela... mano

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Pa. — Apie keturi

kad Redlo ant tos

— Imkis sau, kas tavo Ir 
iszeik!

Atplyszo jai dantis nuo ka- i
sziko. Liepiau jai eiti pas kal- 
minka Simon pasiskolint szniu 
ro. Žinojau, kad ponia Simon 
tuo tarpu yra ant turgaus. O 
pati kuogreieziausiai in darže
li, idant tenai

bon...
pagel-

iszsiverktl.
Szaukiausi tada tavęs

Sunku man buvo... 
Galva apsunkinta... ant kojų
kaip tik stoviu.

Staiga girdžiu kad eina kas 
toksai prie manės. Apsižiuriau 
ponia Simon.

— Buvo pas mane ponios 
marti. Norėjo szniuro. Bet man 
rodos ji ko tai kito buvo atė
jus in mano namus... Mano 
vyro sidabrinis laikrodėlis nuo 
stalo pražuvo...

—• Tegul ponia eina pas ja 
ir paklausia. Ji sziandie iszke- 
liauja.

— Asz pasiuneziau paszauk- 
ti policijos. Gal ir ponia nepa
tingės in namus pažiūrėti revi
zijos! — suszuko baisiai.

— Atėjo policijantas tok
sai žiaurus... Lili sėdėjo ant 
lovos ir kada i nėjome, paszoko 
persi gandus.

— Policijantas nori pasi
žiūrėti in tavo kaszika — sa
kau atidaryk ji ir parodyk

Dubois, 
szimtai darbininku, isz kurtu 
daugelis nedirbo konia per du 
metus sugryžo vela prie darbo 
in kar-szapes Baltimore ir 
Ohio geležinkelio, taisyti vago
nus ir lokomotivas. Dabar vi
so tenais dirba 600 žmonių.

Wilkes-Barre, Pa. — Kings
ton Coal Co., mano atidaryti 
Gavlord kasyklas kurios ne- 
dirbo jau 38 metus, kur sugriu
vo kasyklos ir 13 anglekaslu 
pražuvo,
randasi Plymouth, 
randasi da daugybe geros ang
lies, kuriuos kompanija ketina 
dabar iszkasti. Kada atidarys 
szafta tai apie 200 žmonių ap- 
laikys darbus. v

Pittsburgh, Pa. — Apie 4,
vyru ir moterių sugryžo atgal 
prie darbo in aplinkines dirb
tuves kaip: 
blekes, plieno

Gaylord kasyklos
kuriosia

fabrikus stiklo, 
, geležies, gelež- 

kelio szapas ir kitas, kurios ne
dirbo nuo ilgo laiko. Tosios 
kompanijos aplaikc daugeli už
kalbinimu ant savo tavoro.

JISAI NEŽINOJO JOJO 
PACZIOS.

Senbernis:— Bai gali, jeigu 
asz butau vedos žmogus,, tai 
asz buezia bosu savo namo Ir 
pasakyczia ’kur mano motero 
turėtu sustot!

Žonoezius:— Ar teipT Tai 
gal tu bliautum savo triubu 
kada privažiuotum su automo- 
bilium prie geležinkelio, per
sergėdamas ekspresini truki 
kad tau trauktųsi isz kelio, ar 
teipf



SAULE

Kur yra 
Vagis?

Užveizdetojaa Galickas ap- 
laike nuo savo pono, grafo Ro- 
vieziaus, telegrama, idant jam 
tuojaus in miestą atsiustu 25,- 
000 rubliu. Tas atsitiko jau vė
lai vakare.

— Bet jam teip greitai rei
kia! 25,000 rubliu? Pone Die
vo būti tokiu grafu! — suszuko 
Galickas. Prieg tam iszeme isz 
geležines kasos 25 banknotus 
po tūkstanti rubliu ir insidejo 
savo skuriniam dideliam port
feliu. Portfeli paslėpė kiszeniu- 
je ir nuėjo in savo namus.

— Klausyk sene — tarė sa
vo paežiai. Rytoj anksti turiu 
važiuoti in miestą, pas grafa, 
pažadinsi mane penkta valan
da iyte, supranti? Lygei penk
ta! Szeszta iszeina t nikis, tai
gi priesz szeszta turiu būti ant 
geležkelio stoties, ba 
myli punktualiszkuma.
jam nuvežti 25,000 rubliu.

— Tiek pinigo! — atsiliepė 
pati. Bijaus, idant kas blogo 
neatsitiktu. Ar negalėtum tu 
pinigu per paczta nusiunsti?

— Taip neinasi, absoliutisz- 
kai ne, turiu su grafu pakalbė
ti apie svarbius reikalus. Nesi
bijok, važiuosiu treczia klesa, 
niekas nei nepamislys, kad su 
savim turiu tokia pinigu suma.

Po tam portfeli su pinigais 
, o cigar-

nyczia, peiluka ir kitas kiszc- 
niu smulkmenas paliko ant sta
lo, idant ant rytojaus viską tu
rėti po ranka.

Galickai paskui pavakarie
niavo, jisai pats iszruko pyp
kute ir nuėjo gulti.

—• Tai-gi lygiai ant penklu 
kad žinotum — pasakė dar sy
ki savo paežiai.

— Buk ramus

grafas 
Turiu

padėjo stalo stalcziui

atkirto

i

pati.
Surengė jam kelionei rubus, 

drabužius, o po tam ir pati nu
sidavė atsilsėti.

— O Dieve, Pranuk, kelkis 
greitai, nes jau puse szesziu!— 
Suszuko ponia Galickiene, pa
žiurėjus in laikrodi žibant 
briežukui, nes tai buvo Vasario 
mėnesyj.

Ponas Galickas tuojaus buvo 
ant kojų.

— Kas per miegale isz ta
vos! — pradėjo murmėti grei
tai rengdamasis.

— O tii, tai gal ne — atkir
to pati. — Juk kaip guliu, ne
galiu žinoti, kuri valanda. Su
spėsi dar, trūkis iszeina tik 
szeszta valanda, o už 10 minu- 
ežiu busi ant stoties. Pagamin
ti tau kavos?

—’ O tai tau iszmintingas 
klausymas! Turiu mat laiko

♦

duso, patrauko isz bonkos vy
no, o kad vagone vietos buvo 
pakaktinai, iszsitaise ant suo
lo ir gerokai primigo. Juk turi 
dvi valandas laiko.

♦ ♦
t—- Kaunas! — užrėkė ilgu 

balsu kunduktorius.
Trūkis tai-gi atbėgo in mies

tą. Tuotarpu pasidaro diena. 
Vagono lango pasirodo sutersz- 
tas nuo keliones Galickio vėl-

S

d as.
— Pavogta man protfelis! 

— suszuko jis konduktoriui. — 
Isz vagono neiszeisiu 
bus suraszy’tas 
protokolas ir
nepatvirtys to fakto.

— Kas atsitjko, kas reikia 
patvirtinti? — klausia priėjės 

lango stoties naczelnin-

suko sudžia iii konduktorių.
—* Taip miegojo. Apart 

manos (ame laike toj perskyroj 
daugiau nieko nebuvo.

— Tikrai nieko? Gali po
nas ta iszpažinima. patvirtinti 
tarnystes prisiega?

— Taip. yra.
— Tai-gi, jei portfelis bu

vo, o dabar nėra, tai vienas isz 
jus abieju turi Imti vagis.

—• Asz, asz vagis? Ponas?
— suszuko Galickas. Veidas jo 
iszsipnto, visos gyslos subrin
ko.

ta!

vaiksz-

lto l lie
tame reikale 

kol budintojai

— Praszau tylėti, kol pono 
nepaklausiu! — 
sudžia. Tuo tarpu asz 
abudu palaikysiu.

Paskambino. Atėjo sūdo tar
nas.

tarė asztrial
judu

prie 
kas.

sa-— Kad asz apvogtas — a
ko Galickas. — Nėra jo!

—• Ko nėra ?
— Alano portfelio. — Jame

5,000 rubliu, kuriuos ga-buvo 2i 
benau grafui Rovicziui.

— Kas poną apvogė? 
klauso načzclninkas.

— Tai-gi kad žinoeziau, po 
ui czion 

ateina tuojaus policija — liu
dininkai, tegul raszo protoko
lą!

szimts perkuriu — t<ur o

r>

Iszjeszkota visas

— Nusiramink ponas ir isz 
vagono iszlipk, kadangi trūkis 
tuojaus turi bėgti toliau. Asz 
ir konduktorius pabudinsime, 
jog ponas neturi prie saves 
portfelio su 25,000 rubliu.

vagonas,
kur Galickas sėdėjo, bet nieko 
neatrasta.

Biedniokas pagaliaus iszll- 
po isz. vagono, isz baimes dre
bėdamas ir keikdamas ant ko 
svietas stovi. Nuvesta jis in 
stoties naczelninko kancelari.ja 
konduktoriaus pasilikusio vie
ton paskirta kitas kondukto
rius ir trūkis nuvažiavo.

In pusvalandi atėjo žandaru 
kuriam apie ta 

xL.wv.v žinia. 
Suraszyta protokolas. Susiju
dinęs Galickas atsakinėjo ant 
visu klausymu.

— Praszau eiti su manim 
sudan — tarė vachmistras, im
damas Galicka už kalnieriaua.

— O ir ponas taipgi — pa
sako konduktoriui.

Tai-gi visi trys ir nusidavė 
sudan. Tyrinėjimo sudžia ne
seniai savo urėdą buvo užemes, 
bet kriminalistikos žinovas ir 
naujos mokyklos szalininkas.

Protokolą su atyda perskai
to.

vachmistras, 
atsitikima buvo duota

— Tai ponas sakai, kad 
prie saves turėjai portfeliu su 
25,000 rubliu. Kaip ponas gali 
darodyti, kad turėjai tuos pi
nigus? — klauso tyrinėjimo 
slidžia.

ponas sakai

tikrino Zofija laužyda
ma rankas. Be't verksmas ir do- ( 
javiniai nieko negelbėjo. Užda
ryta ir ji.

Tyri liejimo sudžia
cziojo neramiai po kancelarija.

— Butu tikrai nekalta —- 
kalbėjo pats in save sudžia. — 
Tai-gi tokiame atsitikime kas 
yra vagis? Jei konduktorius 
nepavogė, tai Galicka® pats 
nudavp, kad jis apvogtas idant 
tuo būdu prisisavinti 25,000 
i’ubliu. Bet palauk, pauksztoll, 
turiu būda ir su tavimi. Atsi- 
szauke ant savo paezios, kuri 
turėjo matyti kaip dėjo pini
gus in kiszeniu — taip-gi ji da
bar turiu!

— Atsisėdo ir parasze tele- 
kuriojo szauke ponia 

rytojaus ryte

bildu prisisavinti

UŽREGISTRAVIMAS
IR BALSAVIMAS
SUV. VALSTIJOSE
Sulig 1930m?, cenzos, Suv.

Valstijose buvo 7,627,000 na-
cenzos

vardas užraszytas ant suraazd 
kvalifikuotu balsuotoju ateL 
nancziams plikimams.

Balsavimo Mechanikai.
• Kuomet rinkimo diena atei

na, [
| vo distrikto balsavimo vieta.

balsuotojas nuvyksta, įn sa-

turalizuotu piliecziu ir suvlrsz daugumoj miesteliu ir miestu
pirmoms

Ir sulyg tu skait-

duodu

— Praszau nuvesti tuos du 
ponu in tyrinėjimo kalėjimą.

— Protestuoju priesz tai!— 
atsiliepo Galickas.

— Ponas sudžia,
garbinga žodi, jog asz esu ne
kaltas ir apie tai nieko 
nau 
rius. — Savo tarnysta pildau 
kaip man priguli, o ten kas ki
tas manos visai neapeina.

— Tyrinėjimas 
aiszkins — 
Eikite!

Tarnas pastūmėjo juos pir
ma saves, t. y. su prievarta 
iszstume per duris. Nežiūrint 
in protestus vis tiek abudu už
daryti.

Dabar užtelcgrafavo sudžia' 
in visas geležinkelio stotis su 
užklausymu, ar tenai tame rei
kale niekam nieko 
Isz visur atsakyta užginanezei 
tiktai paeziamo Kauno vėliau 
patirta, kad sustojus trukini, 
kokia tai moteriszke priėjus 
prio apskusto konduktoriaus 
ir jam padavus pakieta, už ka 
nuo jo gavus kita.

— Tai-gi ji ir turime kon
duktorius vagis! — tarė su
džia.

Sudžia liepo tuojaus -surasti 
ta moteriszke suaresztuoti ir 
namuose padaryti krata.

Keliomis valandomis vėliau 
žandarai nuvede sudan pa
togia ir smagia mergina. Prieg 
tam sudžiai atidavė 9 rublius 
ir 32 kapeikas, kuriuos pinigus 
rado darant jos namuose kra
ta.

Sudžia suskaite tuos pinigus.
pa-

neži-
insimaiszo kondukto-

viską isz-
a t sake sudžia. —

nežinoma.

y

atsake paraudus

— O kur resztas? 
klauso merginos.

—• Koks resztas ?
— 24,990 rubliu ir 68 ka

peikos. #
—• Nieko nesuprantu, ponas 

sudžia!
mergina.

— Ba nieko nenori supras
ti! — isztare sudžia. — Reikia 
tau priminti. Ka tau -sziadien 
ant stoties padavė kondukto-

‘- - y - “ j — Darodyti? -— Galickas riusChudik?
laukti ant kavos. Atneszk man* iszputo akis. — Vakar aplai-
vyno, tai pasiimsiu ant kelio, 

bet greitai.
Pati pasiskubino, Galickas 

in visus kiszenius dėstė sau vi
sokius daiktus, isz ten iszeme, 
kitur indejo, ir pagalinus kada 
viską susikraustė, ima ant gal
vos kepure, po tam lazdele In 
ranka, bucziuoja paczia atsis
veikindamas nes ginczams nė
ra laiko ir bėga in geležinkelio 
stoti.

Dėkui Dievui ant laiko pri
buvau — tarė pats sau. — Trū
kis tuo tarpu atėjo, jisai inlipo 
vagonan, už poros minucziu lo
komotyvą suszvilpe ir pasilei
do in miestą vis arcziau.
- — Dabar tik Galickis atši

me liepta

manokinu nuo pono grafo, 
szeimininko telegrama, kuria- 

idant asz tuojaus 
jam atvežeziau 25,000 rubliu.
Iszemiau tuos pinigus isz ka
sos, 'sudėjau in dideli skurinl 
portfeli, kuri sziadien ryto 
priesz iszvažiuosiant insidejau 
sztai in ta brusloto kiszeniu Ir 
bruslota užsegiau. — Prieg- 
tam atsego bruslota ir parode 
kabanti tuszczia kiszeniu. —« 
Mano pati mate kaip tuos pi
nigus ėmiau.

— Kas su ponu važiavo?
— Niekas. Perskyra buvo 

tuszczia. Atsiguliau sau dailiai 
ant suolo ir užmigau.

— Ar tas teisybe?

— Daka su tuszcziu indu— 
kalbėjo pana Zofija. — O asz 
jam padaviau užkandžio. Taip 
darau tankiai. Tai — tai mano 
sužiedotinis ■— pridaro beraus
dama.

— Indas — užkandis? —* 
antrino sudžia. —> Tau bus 
daug gobiau, jei prio visko pri
sipažinsi. Sakyk-gi, 
portfelis?

— Nieko nežinau apie joki 
portfeli.

—• O tai atkaklus sutvėri
mas! — suszuko sudžia ir pas
kambino. 1

Praszau ta mergina nu
vesti in kalėjimą. Kambarys 
No. 12.

— Ponas sudžia, asz nokal-

kur yra

........f atsi- v •

grama,
Galick/iene ant) 
sudan, kad sudėti svarbu pa
liudijimą. Tuo tarpu kaliniai 
turėjo Jaukti. .

Ant rytojaus sudan atkako 
ponia Galickiene.

Atėjo sudžia.
—* Praszau, tegul ponia at

sisėda. Turiu poniai prancsztii 
baisia žinia.

— Baisia žinia?! — 
Galickiene iszbalo.

Taip, bais/ia žinia! Po- 
vyras pamėto kaip sako, 

su 25,000 rubliu ku- 
turejo atiduoti grafui 

Jam portfelis pa-

Toji mano kurna da vis serga 
r<>del turiu dideli varga, 

Ka daryt?
Keikia pyszkyl: 

Sziadien trumpai pakalbėsiu 
Savo varga jum apsakysiu 
Ant szirdies man skaudu 

daros, 
O isz akiu byra aszaros, 

Dieglys duria rodos su yla, 
Net krutino augsztyn kyla, 
Laikau rankom apkabinęs, 

Liūdna man be tėvynes, 
mane spaudžia

r

?)

)

ponia

‘ ‘ Prie toliai
Ir manydami apie mane 

skriaudžia
Nori duona man atimti

Del saves prisisavinti
Del juju butu baika,

Kad numirtu Taradaika 
Geriau jieji tada bujotu 

Kada Rekvijum užgiedotu. 
Nors iszrodau asz menkutis

Bet ne esmių vaikutis,
Ba sveikata greit atgausiu, 

Kaip tarnavau taip tarnausiu 
Vakar užtikau ant stalelio toki 

raszta 
naszta

1

mos 
portfeli 
riuos 
Rovicziui.
vogta, kaip jis sako, bet tiesa 
pasakius jis tuos pinigus pats 
kur nudėjo, arba tiesiog pats

Ka ponia apie tai ži-

nes vienui

pavogė.
nai ? — klausė sudžia.

— Pavogė — 25,000 rubliu? 
—ponia Galickiene atsikvosze- 
jo. — Bot jis tu pinigu su sa
vim visai neeme!

—* Nepasiėmė su savimi?
— Užmirszo portfeli su pi

nigais.
— Užmirszo?
— Taip, užmirszo pasiimti. 

Tai patemijau praszvitus o jis 
jau valanda buvo iszvažiaves. 
Buvo jau per vėlu. Tuojaus tai
gi apie tai daviau žinia per te
legrafą grafui Rovicziui.

Sudžia susiraukė 'ir nežinojo 
ka daryti.

— O tai atsitikimas! Ar 
kas mato ir girdėjo panaszaus! 
— murmėjo sau vienas.

— Asz pati jam siūliau pa
imti portfeli — kalbėjo ponia 
Galickiene — bet tas jam buvo 
per didelis pakas, neturėjo tuo
tarpu 'kur padėti,
buvo ankszta, kitur stovėjo vy
no bonka; žodžiu sakant viską 
dėstė isz kiszeniaus in kisze
niu, kol neužmirszo svarbiau
sio daikto. Asz pinigus tai-gi 
paslėpiau ir atlikau, kas man 
priderėjo.

Sudžia liepe atvesti kalinius. 
Bet kaip iszrode Galickas Ir 
konduktorius! Sukruvinti, sn- 
muszti, apdraskyti. Kalėjimo 
abudu viename kambaryj sė
dėjo ir tenai abudu už pinigus 
susiginezijo, paskui pradėjo 
kaip gaidžiai pesztis, kol sar
gas iszgirdės juodu nepersky- 
re.

Na, bile dabar viskas laimin
gai užsibaigė. Galickas suspau
dė savo paczia kuri jam in 
ausi pakuszdejo “senas asi
las,” konduktorius pasivadino 
savo sužiedotino ir kuogrei- 
cziausia iszojo. • *

Ir tas viskas atsitiko isz prie-
I t

žasties užmirszto portfelio!

senas

I

t4F Neužmirszkito guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt

Ilaikraszczio. Paskubinkite 1

J

Juoku dideli 
Kaip vienas smart astrologas, 
Szviesus žmogus ir neblogas, 
Kaip jisai “
Net in ja žiūrėti negalėjo 
Akys szviesos nedalaike, 
Ar ne juokas buvo vaike.
ICrne žiureti in planietas, 

Mato ka ten dirba svietas, 
„ Pažiurėjo ant Merkurio, 

Mate fenais daug kurio, 
Medžiu storu, pargriuvusiu 

Ir kelmeliu supuvusiu, 
Kirveis malkas vis kapojo 

Ir už saules sukavojo, 
Kaip žiurėjo vėl in Vernu, 

Isz ten gavo daug naujienų 
Pats jis szitaip jais apraszo

Ka nevertos ano graszio: 
Kaip žiūroną tik nustatau, 
Morgu daugeli asz matau, 

Grebliais sziena jos grebojo 
Kuri bernai sukapojo.

Erne žiureti ir in Marša, 
Mate žmones vilnas karsza 

Sake, bosai ir stovėjo, 
Ba girdėjo kaip kalbėjo. 
Jam iszrode Jupiteris, 

Toksai dailus kaip doleris 
Jis ji ilgai tyrinėjo, 

Bet naudotis negalėjo.
Atidarė placziai burna, 
Greit pamate ir Saturną, 
Jam patiko ten žiureti, 

Lengvai galėjo susikalbėti.
Turėjo du savo žiūronus, 

Buvo matyt ir Uronus, 
Ka ten mate, jis neraszo 
Tik tikėti visu praszo. 
O ant galo'ir Neptūną, 

Žino gerai kur jis buna, 
Kaip žiūroną tik nustato, 
Rodos stuboj ji pamato. 
Argi vyrai tai ne molas, 

Vieni juokai kad ji galas. 
Asz ir daug gailiu kalbėti, 
Bet negaliu tiek meluoti, 

Asz in leistrus inraszysiu, 
Baltruvienės papraszysiu,

Kad ji szita padabotu, 
Be manes niekam neduotu 
Dabar važiuosiu in szpitole, 

Kur mano kurna guli, 
Ar pasveiko ar da guli, 

Dažinosiu tai man bus buli.

v •

ir neblogas 
Saule” tyrinėjo
)

>

y

f
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<*■ Neužmirszkito guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio, Paskubinkite I
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1,218,000 ateiviu su 
popieroms.”
lyniu, galime sakyti, kad net 
8,000,000 naturalizuotu pilie- 
cziu turės teise balsuoti atei
na neziuoso tautisz.kuose rinki
niuose Lapkriczio mėnesy.

Kuomet pilietyste yra svar
biausias reikalavimas nuo bai- 
suotoju (Arkansas yra vienin
tele valstija szioje szalyje kur 
ateiviai su pirmoms popiorom.- 
gali balsuoti), bet invairios 
valstijos nustato ir kitas kvali
fikacijas. Suv. vaL,'konstituci
ja duoda teise atskiroms vals
tijoms nustatysi balsavimo rei
kalavimus, ir pasekme to, rei
kalavimai yra skirtingi visose 
szalies dalyse.

Vis valstijos nustato balsuo
tojo senumą — no mažiaus 
dvideszimts pirmi metai.

Balsuotojai turi iszgyventi 
paskirta laika valstijoj ir rin
kimu di st rikte. New Yorko 
valstijoj balsuotojas turi iszgy
venti vaisiojoj net vienus me
tus, apskrityje keturias mene
sius, ir rinkimu distrikte tris- 
doszimts dienu. Kitos valstijos 
kuriuos rei kalnu jo vieno meto 
iszbuvima valstijoj yra Illi
nois, Pennsylvania, New Jer
sey, Massachusetts ir daugu
mas kitu valstijų, bet Alaba
ma j, Louisianoj,
Rhode Islande ir South Caro
lina rezidencija isz dvieju me
tu reikalauta. Kuomet India
noj, Michigan ir Minnesota 
Amerikos pilietis gyvenantis 
tik sze'szis menesius ingi ja le- 
galiszka rezidencija ir turi tei
se balsuoti. Rezidencija rinki
mu distrikte mainosi nuo 30 
dienu iki vieno meto. Reikia ta 
ant vietos sužinoti.

4 i

Mississippi,

Dvideszimts vienos valstijos 
turi dar kita reikalavima —• 
balsuotojas turi mokėti skai
tyti ir raszyti, arba tik skai
tyti Angliszkai. Connecticut, 
Mississippi, Virginia, ir Wyo
ming reikalauja kad balsuoto
jas mokėtu skaityti. Septynio
lika kitu valstijų inimant Ca- 
lifomija, Massachusetts ir New 
Yorka turi lengvus mokslumo 
egzaminus naujiems balsuoto
jams.

Visose valstijose žmones sy
ki nubausti del rimto prasižen
gimo, ubagai ir nepilno proto 
žmones sulaikyti nuo balsavi
mo. Kelios valstijos neleidžia 
žmones, kurie nuteisti rinkimu 
prasižengimais arba suktybė
mis, balsuoti. Georgia ir New 
Hampshire neužsimokejo tak
sus, taksu mokėtojai negali 
balsuoti.

Beveik visuose valstijose ko
kia nors užsiregistravimo for
ma yra reikalauta. Tikslas to 
yra sužinoti ar balsuotojas turi 
teise balsuoti, ir sulaikyti ne
teisingus balsdotojus nuo bal
savimo keliose vietose.

Jeigu balsuotojas neužsire
gistruoja 'paskirtu užregistra
vimo Jaiku, kuomet rinkimu 
diena ateina jis sulaikytas nuo 
balsavimo. Mokelumo paban
dymai reikalaut i i k syki ir tik 
nuo nauju balsuotoju, 
pirmu .sykiu balsuoja. Bot bal
suotojas ,turi užsiregistruoti 
priesz kiekvieno rinkimo. Jo

| krautuves ir afišai paskirtos 
balsavimo vietoms bet kitose 
net mokyklos ir miesto rotužes 
atdaros tam tikslui. t

Rinkimo vietoj rasztininkaa 
paima balsuotojo varda ir ad
resą ir randa ar balsuotojas 
pilnai užsiregistravęs ir ar tu
ri teise balsuoti. Jeigu taip tai 
balsuotojas gauna baliota, kurt 
nusinesza in viena isz mažu I 
vietelių, tam tikslui, užpakaly 
kambario kur vienu y iena® ga
li pažymėti noru®. Jeigu jis ne
tinkamai iszpildo pinna balio
ta, arba padaro kokia klaida, 
tai gali praszyti anlro balioto 
ir net treczio jeigu reikia.

Kuomet užraszo, pažymėji
mus ant balioto jis sulariksto 
baliota ir nunesza kitam rajz- 
tininkui, kuris indeda in tam 
tikra balioto baksa ir tas rasz- 
tininkas pažymi kad szitas bal
suotojas yra balsavęs.

Beveik visos valstijos dabar 
vartoja taip vadinama “Aus
tralian” 
aficialiszkas baliotas ant kurio 
užraszyta vardai invairiu kan
didatu po j u partija ir ženklu. 
Praeityje 
buvo vartojami invairiose 
spalvose, “Australian” balio
tas -sumažino partijų balsavi
mu, vereziant balsuotojus svar
styti kandidatus atskirai.

Daug vietų invede balsavi
mo maszinas. Tos maszinos ve
da prie paslaptingiausio balsa
vimo ir automatiszkai suskaito 
kandidatu balsus. Panaszios 
in “cash registers” arba pini
gu maszinas, nes vardai kandi
datu atspauzdinti ,ant mažu po
pierių Spaudžiant maszinos 
mažas rankeles, kurios pažymi 
kandidatus, .balsai automatisz
kai užregistruoti. Taip maszi
nos sudarytos kad galima bal
suoti tik del vieno kandidato 
del kiekvieno afiso, ir tik tada 
kuomet vietele kur maszina 
randasi yra pilnai uždaryta. 
Balsuotojas ineinant in vietele 
po ®ave užtraukia uždangala.

Paprastai kiekvienoje balsa
vimo vidtoje, randasi pabandy
mui maszina, duoti proga nau
jiems balsuotojams apsipažinti 
su mechanikais 
priesz balsuojant.

balinta tai vienas

partijų baliotai 
vartojami

i 4 >r

balsavimo
F.L.L8.

SPALIS 1932 — OCTOBER

taksu mokėtojai

kurię

1 s Remigijaus vyskupo
2 N Aniolu Sargu
8 p Tereses
4 u Franciszkaus isz Assia
5 s Placidos ir Komp.
6 k Brunono vyskupo
7 p P. M. Ražancziavos
8 s Brigidos panos

9 N Dionizijo
10 p Franciszkaus Borg.
11 u Placidos panos
12 s Serafino
13 k Edvardo
14 p Kaliksto pop.
15 s Terese

16 N Galijo Opato
17 p Jadvigos
18 u Lukosziaus Evan.
19 s Petro isz Alk.
20 k Jono kant.
21 p Urszules
22 s Melanijaus vyskupo
23 N Jono Kapistro
24 p Rapolo kank.
25 u Krispino arkv.
26 s Evaristo
27 k Frumencljuszo
28 p Simono ir Judo
29 s Narciso vysk.
80 N Kristus Karalius
31 p Vitalis ir Agfik.
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ŽINIOS VIETINES
— Petnyczioj pripuola Pa

nos Marijos Ražancziavos.
— Naujas milžiniszkas St. 

Nickolas brokeris ant galo li
kos užbaigtas ir pradėjo dirb
ti szia 
brokeri
jau daugiau ne 
gas.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

 SAULE
savo dali pleperystes ir apga
vystes, 
vima, kareivis narsumu

2,000 VAIKU UBAGAVO 
ANT ULYUZIU DEL 

UBAGU.

C. F. RĖKLAITISKAIP LIKOS
SUTVERTAS 

REDAKTORIS

artistas -savo pageida-
, vir- 

szininkas puse savo bėdos, visi 
mokyti po truputi savo moks
lo, poetai davė jam užtektinai 
savo fantazijos ir karszlurno, 
inspetojai davė jam truputi sa
vo žinystos ir taip toliau.

Galite palys dasiprast kokis j vusiu keleiviu. I bagnli pasam- 
czia kepsnys pasidaro isz visu 
t n darbu ir profesijų!

— Ir ka tu dabar
mano vargszo su tais spigu* 
czeis ? — nulindęs užklausė Su
tveri ojas, stovinezio žmogelio.

— Duosiu sau rodą — atsi
liepė apdovanotas su nusiszyp- 
sojimu. Pasiliksiu redaktorium 
kad atsimoikdti visiems savo

ju naudingai

Mahanojaus Isstikimiausia Graborius
Ii Gabiausias Balsamuotojas n

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja konus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krikaztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 606 
603 W. Mabanoy Avei Mah. City

Geriausis Ambuianco 
patarnavimas szioj 
npelinkeje. Bile Ko
kiam laike, diena ar 
naktį. Visada turi pil
na pasirinkime meta- 
linzku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada Ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI*

Santiago, Chile. — Ana die- 
i valdžios palicije surinko du 

(ukstanezius vaiku nuo uly- 
cziu kurie buvo pasamdyti 
ubagauti ahnužnos nuo pribu-

— Vanda Petrovicz, 23 me
tu, isz Warrior Run, mire Mer
cy ligonbuteje nuo sužeidimu 
kokius aplaike automobiliaus 
nelaimėjo, kada josios automo
bilius tronke in siena tilto Cen
tral geležinkelio artimoje Su
gar Notch. Mergina
viena, kada atsitiko nelaime.

— Vyskupas O’Reilly per- 
terp 

P. Benas

m
Kada Dievas sutvėrė žmonis, 

apmansto sau, kad butu gerai 
kožnam isz j’uju padalyt koki 

kad galėtu užsidirbti
ant duonutes 

sunkenybe kitiems.
Nevilkydamas, paliepė Ark-

Maplo llifl 
nes 

bus re i kaliu-

sau vai te. 
pradėjo griauti

— Anglekasiu lokalus isz 
Tunnel Ridge kasyklos, praei
ta Panedelio vakaru turėjo 
svarbu susirinkimą ir beveik 
vienbalsiai nutarė gryžti prie 
darbo pagal kompanijos iszly- 

A’ra tai gera naujiena ly
gal neužilgio kasyklos pradės 
dirbti pilna laika. Tos kasyk
los visai nedirbo beveik pus
antro meto.

gu.

— Apsivedimo laisnus isz- 
eme Vincas A'. Vaitukonis isz 
Shenandoah su Juzefina Bog- 
danieviez isz miesto.

— Automobilius, kuri vare 
Vincas Sanavai!is, invažiavo 
in gonkeles namo Vinco Va- 
lincziaus ant Peszimtos ir E. 
Center tdvezios. ir 
maža bet automobilius 
sudaužytas. «

Blede
J* 

buvo 
likos

Mergaites 
laikvs “Ice-f’ream Festival 
ir “Szoki,” Nedėliojo va k. 
Get., ]>obažnytinėje saloje, 8-ta 
valanda vakare, 
parapines mokslaines.

Sodalieeziu
“ Ice-f’ream 

Szoki,“
• >

1
<)

Ant naudos

LENKU POLICIJA
NELEIDŽE LIETUVIAMS 

ISZ BAŽNYCZIOS ISZEIT.

Vilnius. — Lomžos vyskupo 
insakymu, Punsko bažnyczioje 
buvo investos Lenkiszkos pa
maldos. Parapijiecziai del to 
buvo labai nepatenkinti ir pas
kutiniuoju metu Punske buvo 
net keletas Lietuviu su 
kais susidurimu.

“Vilniaus

Len-

Rytojus i ti.-'z.v/, 
kad Rugpiuczio 21 d., Punsko 
bažnyczioje turėjo būti Len- 
kiszkas pamokslas ir miszpa- 
rai. Daugumui parapijiecziu in 
namus eiti toli, todėl po sumos 
daug kas nenorėdami laukti 
Lenkiszko pamokslo ir miszpa- 
ru ome iszsivaikszczioti isz 
bažnyczios. Bet ežia insikiszo *
Lenku policija. Ji užstojo baž
nyczios duris, ir neleido žmo
nėms isz jos iszeiti, priversda
mi žmones prievarta klausyti 
Lenkiszko pamokslo.

Ijiikrasztis todėl ir kreipiasi 
in Lenku spauda, kad szd pasa
kytu, kas yra zoologiniai szo- 
vinistai, ar tie, kurie ramiai 
meldžiasi 
gimtąją kalba, 
szaukiasi policijos, 
priverstu žmones 
kalba melstis.

t J raszo

amatu 
sau ir neimtu

kurie 
bažnyczioje 

ar tie,
savo 

kurie 
kad toji 

svetimąją

ft

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St.f Mahanoy City 

------------

maine keliolika kunigu 
kuriu
Pauksztis, kaipo adminstrato- 
rius Szv. Antano Lietuviszkos 
bažnyczios Forest City, Pa.

yra j r kini.

važiavo,
i

'aniolams kad tuojaus suszauk- 
tu visus žmonis priesz dangisz- 
ka sostą.

Kada jau visi susirinko, bu
vo perimti dideliu

Hazleton, Pa. — Dideli bosai 
užėmė vieta strvtkariu ežio- 
nais, kurio ėjo per 4!) metus 
torp Ilazletono ir Wilkes Bar
re. Karukai kurie ėjo in Wilkes 
Barre ant “third rail” visai 
nustojo, 
dideli bosai.

Coleraine kasyklos, ku
bu vo sustoja per tris me

tus, pradėjo vela dirbti 
diena. Aplinkines kasyklos 
pradėjo gerai dirbti ir yra vil
tis, kad dirbs per kėlės sanvai- 
tes, nes aplaike daugeli už
kalbinimu ant augliu.

akyvumu 
tuom paszaukimu, tada Pievas 
paliepė atneszti dideli maisza, 
kuriamo radosi visokį amatai 
darbai ir profesijos, kuriuos 
pradėjo dalyt terp žmonių. Ir 

budu vienas 
malonum,

rios

veiksi

dydavo vaikus, kuriuos perdir
bo ant “ligoniu ir sužeistųjų 
mokėjo jiems procentą nuo su
rinktu pinigu ir tokiu budu tu-, 
rejo gera pelnu patys nedirb
dami nieko o vaikai džiaugėsi 
papelnije kelis skatikus.

1 y 
y

I
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Skaitykite “Saule”
MAHANOY CITYjSlfl W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. FA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

KAS TAU NEMIELA... ®.sb:(3®šPi

“third rail 
o in juju vieta eina

Aplinkines
ana

Frackville, Pa. — Fiorentina, 
szesziu metu dukrele Juozo 
Sinkevicziaus S. Second uly., 
likos sužeista per automobiliu 
kada ėjo isz mokslaines namo. 
Mergaite tiesiog užbėgo priesz 
automobiliu.

Chicago. — Anksti ryte, in 
dainininko-birutieczio Povylo 
Stogio aptieka, adresu 400 W. 
72nd st. insiverže ploszikai. 
Nuostoliu esą palyginimai ne
dideli.

insiverže

— Spalio 1 d., apie penkta 
valanda ryte, vagiliai apiple- 
sze A. Norkaus valgykla, 750 
W. 31st St. Vagiliai, užlipo ant 
stogo, nusileido in valgyklom 
virtuve per oro valytojo triu- 
bas.

— Rugsėjo 22 d., Julius Va- 
lickas, G725 So. Rockwell St., 
perkėlė tula žmogų in Manis
tee, Michigan. Ten in troka 
pylėsi gazolino isz lempos. Tuo 
tarpu ugnis pagavo gazoliną ir 
liepsnos, apemusios Valicko 
ranka, skaudžiai ja adpogino. 
Valickas dar ir dabar randasi 
daktaro priežiūroje.

Spaliu 1 d. , apie 12-ta 
valanda nakti, kuomet didžioje 
saleje baigėsi Italu organiza
cijos vakaras ir naujas Chica
go s Lietuviu Auditorijos me- 
nadžerius St ūkis daro atskai
ta su rengėjais, prie jo priszo- 
ko auksztas, apsiginklavęs vy
rukas ir pastvėrė pinigus ir lei
dosi laukan. Paskui ji iszbego 
ir Italas, Stukiui pinigus mo
kėjos ir nei vienas negryžo.

Nors pleszikus vijosi polici
ninkas, bet jie paspruko ne
suimti. — N.

SENAI LAUKIAMA

Valgiu Gaminimo ir A 
V Namu Prižiūrėjimas į

Knyga jau gatava. Preke su prisiuntimu $1
Joje telpa apie 400 Receptu del gaminimo visokiu valgiu 

173 puslapiu. Su paveikslais.
Sveikatos atžvilgiu ta knyga knyga privalo rastis kiekvie
noj Lietuviu szeimynoj. UžsaKymmus siuskite sziuo adresu

AMERIKOS LIETUVIS
14 VERNON STREET WORCESTER, MASS.

tokiu budu vienas pasiliko I 
kriauezium, malorium, sziau- 
ezium, aiptiekorium, daktaru, 
kunigu ir 1.1. Ncužmirszo Die
vas no apie inspotojus ateities, 
bobdaktares, szokikes, kinta
mųjų paveikslu artistes ir ki
tas patogi o luomo sutvėrimus, 
sutvertos del pasaldimo o ir 
užtruėinimo malszaus gyveni
mo vyrams ant szios aszaru pa
kalnes.

Dievas savo nepabaigtoje ge
rovėje ir iszmincziai, padare 
teip, kad visi buvo užgailadinti 
ir vistas užsibaigė didžiausio
jo teisingysteje.

Kas turėjo gera liežuvi ir 
puikia kalba, pasiliko advoka
tu; kas turėjo narsumu, likos 
kareiviu; kas galėjo greitai 
bėgti, likos kasijerium bankos; 
kas guodojo teisingyste — sli
džia; kas mylėjo trubyt, pasili
ko profesorium muzikes; kas 
mylėjo miegot — sargu; kat» 
mokėjo daug kalbėt — kup- 
czium; kas mylėjo patogias 
merginas — artistu; kas mylė
jo daug poteriaut — kunigu, ir 
tolinus lyg paežiam galui.

Tokiu budu Sutvertojas da
lino savo malonia, pakol iszda- 
lino visa maisza. Neužmirszo 
ir apie tuos, kurie ketino paku- 
tavoti už daugeli grieku, tai 
tuosius padare mokytojus, tele
fonistėms, siuveczkoms arba 
poetais.

Po iszdalinimui visko, Die
vas norėjo siusti žmonis namo, 
kad sztai isz po Dieviszko sos
to atsiliepe kokis tai graudin
gas balselis kokio tai žmogelio:

— O man geras Dieve ne
duosi kokio amato arba profe
sijos?

Sutvertojas gilei užsimanste 
ant žodžiu. Po teisybei, užmir- 
szo apie žmogų, kuris isz nety- 
cziu, ar tyczia paskslepe už sos
to, idant klausyti, o gal kriti- 
kavot žmonių darbus.

— Gerai, — atsako Dievas 
— bet jau kožnam iszdalinau 
darbus ir profesijos, kaip ma
tai, maiszas jau tuszczias, vis
ką iszdalinau ir jau niekas ne
pasiliko. Ka asz tau duosiu tu 
mano vargsze?

Po trumpam dūmojimui Die
vas apsidairo ant visu žmonių 
kalbėdamas in juos:

— Kaipo geri Dievo vaikai, 
turite visi sudėt ir duoti szL 
tam žmogeliui koki darba arba 
įprofesije, nes kitaip kils dide
lis skandalas.

Žmonelei pradėjo zurzet, bet 
negalėjo pasiprioszyt Dievui. 
Bet kožnas — kaiip tai papras
tai buna pas žmonis kada ka 
aukauna priverstinai — nuta
rė szirdije atiduoti arsziause 
savo dali.

Teip tai advokatas atidavė

geradejams už 
dovanas.

Isz tojo, tegul buna pamoki
nimas, kad jeigu sziadien žmo- 
nys rugoje ant redaktorių, tai 
tegul sau atmena, 
tarno yra kalti.—F.

kad patys

Neuralgija in 30 minutu,

6 6 6
GYDUOLE . TABLETAI • MOSTIS 
Sustabdo szalti pirma diena. Galvos 
skausmą ar
Malarija in 3 dienas.
666 MOSTIS del sunkaus perszallmo. 
Veikiausios Gyduoles ka yra žinomos

.........  « ...................................................... ii ........................ ■■■■—■■*

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimus
Ofisai Dviejose Vietose 

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

r......... .......... .

411 E. Pine St. Mahanoy City
Phone 501

siuveczkoms
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Motina kalba in
apie ar-ztunta Valanda vakare:

— Mariuk, rikio gult, ba 
jau visi paukszlelei miega sa
vo lizduose.

Dukrele atsikėlus penkta va
landa ant 
motina:

— Ahimyle, 
visi pauksztelei 
lizdus 
keltis.
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

rytojaus kalba in

kelkis, ba jau 
apleido savo 

o ir j uju mamyte turi 
*

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- I v I

j

fr J._. -------------J"11"^1 !~L. Į._ B

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

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
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ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Paraamdau auto
mobilius del laidotuvių, vonelių ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair
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Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

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

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

MAHANOY CITY, PA.

vertes prapereziu szioj 
yra geriausia dirbanti

Turi atnaujinta vilti apie 
apelinkėje. Kietųjų anglių 

industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities
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LAUKINIS ĮNIRŠIMAS 
^Gamta saro Žalumoj** ~ kaip 
atvaizduota Meissonier'io gar
saus paveikslo (1855 m.) . • . 
įkvėptas laukinio pykčio, kurį 
Henrikas Il'-asis nulaikė saro 
griežtu įsakymu priei dvikovas 
tarpe saro draro didžiūnų.

b

Ji

ir žalias tabakas
neturi vietos
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Conr.. 1032. 

The American
Tobacco Co.

A

cigaretuose
Jo nėra Luckics

• , . lengviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkete

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonos visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, ji tinkamai pa* 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy* 
m o procesą, kuris žinomas kaip - 
It’s toasted’*. Štai kode! kiekvieno 

miesto, miestelio ir sodybos gyven* 
tojas. sako, kad Luckics yra tokie 
lengvi cigaretai.

44

v ,

It’s toasted
Tas pakelis lengvų Luckies

Jei žmogui paradytų geresnį knygų, pasakytų fcrrinj pamokilą, ar padarytų tobūleiruui siuitas pelėms
gundyti negu įo kaimynu, o paiiitatytiį namui m tiko tankmėje, iii tie k paiaulit iki jo durti pramini lakj."

1 . > RALPH WALDO EMERSON
Ar lis parcilkimas neganėtinai paailkina kodėl pasaulis užgina ir priima Lucky Strike?




