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PAKINKĖ VYRA PRIE 
ŽAGRES.

Juniper, Ga. — Neturėdama, 
mulo prie darbo ant likes Mrs. 
T. Humphries, pakinko savo 
vyra prie žagres, apdii'binojo 
su juo m lauka ir tokiu bud u su- 
czedino pinigu ant užmokėjimo 
taksu. Motore ir vyras neturėjo 
pinigu ant parandavojimo mu
lo, todėl vyras sutiko užimi i 
vieta mulo ir trauke žagre per 
visas dienas.

INSIUTES KAREIVIS SU
KAPOJO SAVO DUKRELE

SUŽEIDĖ PAOZIA IR 
SAVE.

Charleston, S. C. — Insiutes 
nuo munszaines, seržantas 
Charlie Ixmg, gyvenantis Fort 
Moult re, in'begcs in narna su
pi aust e ant smert savo dvyLi
kos metu dukrele ant smert, po 
tam mirtinai sukapojo kirvuku 
savo paezia ir pats sau uždavė 
mirtinus žaidulius su peiliu.

Long apsipaeziavo su Vokiete 
1 j kada radosi ant tarnystes R-ai-

I

munszaines,

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

RADO VISZTOJA AUK8A; 
VISI DABAR JESZKO.

Downieville, Calif. —Priesz 
Kalėdas Mrs. Nesler czvstinda- 
ma kėlės visztas, rado vidu
riuosią 18 doleriu vertes aukso. 
Dabar vyras kas diena kasa ant 
savo farmos ir badai surado 
daugiau aukso. Kaimynai da
gilio apie Nestoru gilinki pra
dėjo jeszkoti aukso ir ant savo 
farm u.

VYRAS LAIKYTAS KLET- 
KOJA PER 10 METU.

Holdingford, Minn. — Poli
cija dažino jo ir paleido ant lino 
sybes 34 metu žmogų, kuris bu
vo laikomas uždarytas klot koja 
per deszimts metu namie. Ko
kia tarne buvo priežastis da to 
nedažinota .. -
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LENGVAI ATĖJO IR 
LENGVAI ISZEJO.

Cleveland, Ohio. — Lengvai 
atėjo, lengvai ir iszejo*— taip 
gali pasakyti S Balicki, 42 m»/- 
tu, kuris praeita meta iszlaime- 
jo ant Kięiadiszkos loterijos 
11,257 dolerius, o sziadien tini 
vos kelis dolerius kiszeniuja, 
nes pagal jo paezios pripažini
mą, praszvilpe viską ant guzu- 
tes, automobiliu ir moterių

Motore sūdo apsakė apie 
griekus savo vyrol 4

da laimėjo 
daugiau -dirbti, tiktai tureli 
gerus laikus. Slidžia paleido 
Balicki ant meto pataisos, o jai 
nepasitaisys, tai uždarys ji ka
lėjime.

ir nuo ka- 
pinigus nenorėjo

PER SZVENTES ŽUVO AFIE 
200 YPATŲ.

Chicago. — Per Szventes po 
visa Amerika atsibuvo daugy
be nelaimingu atsitikimu isz 
kuriu automobiliu nelaimėse 
žuvo daugiausia. Blogas oras 
ir guzule buvo priežaste dau
giau kaip szimta nelaimi u.

Illinojuj daugiausia buvo ne
laimingu atsitikimu, ba net 80 
ypatų.

KALININKAI DIRBO 
MUNSZAINE KALĖJIME. 
Leavenworth, Kans. — Pa-

* Į >

gal tyrinėjimą valdžios inspek
torių apie pabėgima isz czionai- 
tii)io vaistinio kalėjimo, tyrinė
tojai nuo kitu kaliniu isztyri
nejo buk kalėjime dirbo mun- 
szaine isz vogtu vaisiu arba pa
imti nuo 8taįp po Valgiui.
/ Dažiuretojai kalėjimo buvo 

labai apsileido savo tarnystoja 
todėl kaliniai dare kas jiems 
patiko, turėjo ginklus ir pabe- 

, girnas buvo lengvas.

ne, po pasibaigimui avietines 
kares. Matyt nubodo Vokiete 

nutarė nuoAmerikiccziui ir 
jos atsikratyt.

SENAS VYRAS NUŽUDĖ 
PACZIOS SENA 

PRIELAIDINI.
Selinsgrowe, Pa. — Martynas 

Snyder, 26 metu, nudure turtin
ga Harry A. Wagner, 56 metu, 
kuris buvo susineszes su jo 18 
metine paezia.

Sny'deris subarė savo paežiu 
ta vakara, kad 'buvo iszvažia- 
vii'S su savo senu meilužiu ant 
geru laiku ir nesugr\-7.o per kė
lės dienas, neiszaiszkindama 
vvrui kur ta laika buvo ir 
daro. Kada Wagncris vela at
ėjo pas savo,meilužiu paimti ja, 
vyras taip inirszo kad pagriebė 
peili ir nudure savo priesza.

MEKSIKOS VYSKUPAI 
PASKELBĖ VALDŽEI 

KARA UŽ KUNIGUS.
• Meksikos Miestas, 
reikszdamas, 'kad

Pa- 
“ Katalikai 

szioja 'žemea privalo klausyti 
vien tik Dievi vldžios, kad baž- 
nvezios valdžia vra aukszcziau 
visokios svietiszkos žmonių 
valdžios, Meksikos arkivysku
pas Diaz savo laiszke insal<e 
kunigams nepasiduoti valdžiai 
ir pasilikt savo vietose ir Kata- 

valdžios, 
‘ ‘ prieszi-

likams — neklausyt 
kur jos reikalavimai

3

naujo orinio milžino del Suv. Va 1st. kuris dirbusi A krono, 0.,
•j

......

L — Pradže padirbimo 
ir bus žinomas kaipo ZR-S —5. 
muszimui darbininkiszkos partijos.

Vilnius.

Joseph Lyons, kuris pasiliko premeriu Australijos po su- 
— Winston Churchill, A ngliszkas ministeris kurl<j ana 

diena likos sužeistas per automobiliu Ijondone.

...... f 
MOKSLAS VAIKU KASZTA-

VO $3,200,000,000.
W ashington, D.C. —Mokslas 

Amerikoniszkti vaiku praeita 
mota kas/Javo 3,200,000,000 do
leriu, pagal įipskaityma 
szvietos biuro. Toji milžiniszka 
suma pinigu buvo iszduotaant 
užlaikymo pradiniu

“AUKSINIAI LAIKAI“ 
JAU PRISIARTINA?

Tūlas žyjnusNew York. — 
biznieris, ana diena apreiszko, 

metas atnesz 
auksinius laikus

buk szis 1932 
mums vela “auksinius laikus“ 
ir užeis gerbūvis po visa Ame
rika. Pagal jo nuomone, tai szi 
bedarbe ir prispaudimas buvo 
naudingas, idant žmones isz- 
moktu kaip apsisatigoti nuo pa- 
nasziu nelaimiu a t ei lyja.
Kad jo praneszimas greitai isz- 
si pildyt u. , j

VAIKAI SUDEGINO
ASZTUONES YPATAS.

• |)u Vui-
KIs-

randasi

O.

ap-

užlaikymo pradiniu mo/slai- 
niu\ kolegijų ir universmėtu in 
kurias lankosi 29,365,8-12 stu
dentai.

----- r—«—.—_
TARNĄITE 3 PAKORĖ - DU 

VAIKUS IR PATLSAVE.
Kada kontrakto-
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Isz Visu Szaliu

KURIS PADEGE 
GRINCZIA.

Kaime Usnie, np- 
skritije Druskininku, atsibuvo
baisus sūdąs kaimoeziu ant 

1 žmogaus, kuris padege grineze 
savo kaimyno.

Kokis tai Jonas Viszlaitis, 
padare isz kerszto, padege 
grinezia gaspadoriaus Adama- 
viezians. Isz priežasties didelio 
vėjo, liepsna persiiieszo ant ki
tu budavoniu ir trumpam lai
ke visas kaimas stojo liepsną 
šia. Novints žmonis gaila Sten
gėsi užgesinti liepsna, M|tt ne
pasisekė. Isz tos priežasties 
sudegė deszimfs grineziu ir 
keturiolika kitu budinku. Vie
nojo isz grineziu apdege mirti
nai 89 metu senukas Jonas 
Grinceviczius.

Po kainui*pa-sk lydo žino, kad 
liepsna kilo nuo padegimo o 
tame vra nužiūrėtas Viszlaitis. 

surado ji pasislėpusi 
gimine Bairioni. Ada-

PRASZALINIMAS # 
DARBININKU,

ŠUKELE REVOLIUCIJE.i

Tegucigalpa, llondurai. -—• 
Visas sklypelis likos apszuu'k- 
tas po kariszkas t iesas isz prie
žasties kilusios fenais revoliu
cijos. Badai priežastis sukili
mo buvo ta, kad United Fruit 
kompanijų prasZalino asztuo- 
nis szinitus darbininku kurio 
dirbo prie kirtimo bananiu.

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
KETURIS.

Moskva, Rosi jo. — Kabarovs- 
ke, Siborijoi, likos suszaudytr 
keturi kunduktorei už tai, kad 
buvo girti ir nepildo savo pri
valumu per tai susimusze trū
kis ir nelaimėje likos užmuszta 
dvylika žmonių.

LENKU SEIMO NARYS 
PASIKORĖ.

Varszava, Lenk. — r p

4

ŽMONIS VALGO VAIKUS 
SIBERIJO1. t i

Soviatu iivaldže 
aplinkinėje

daugybe
I * 

viii k u
r*>.

buk

Žmonis 
pas savo 
maviezius ir sūnūs Grincevt- 
ezius, isztrauke kaltininką lau
kan, baisei apkūlė ir 
ant pelenu

nunesze
sudegusios

ežios, kur ji dainusze aht smert
Policije pribums

ir DAUG UŽMUSZTA IR SU-

irri li

naši dieviszkoms bažnyczioms 
teisėms 
las tai ir 
Dievo garbe“.

Meksikos vyriausybe elgiasi 
labai ramiai ir szalta link szio 
karo paskelbimo. Jokiu žinks-( 
niu dar nesiimta 
grasi n i mams a t rem t i, 
visi laikraszcziai atsisako arki-i Ą g
vyskupo laiszka spausdint ir 
ra<Iio stotis nedavė jam savo 
kalbos per radio pasakyti.

Valdžia laikinai atome leidi- i ... ....mus piliecziams neszioti gink
lus ir uždraudė pardavinėjimu 
amunicijos.

> o jai atsitiks
k ra uja pralieti4 4

Gallipolis, Ohio. — 
kai, Albertas Revmer ir 
worth Mowyer, kurie 
pataisos name, prisipažino sze- 
rifui Swanson, buk jie praeita 
vasara padege grinezia 
White, 40 metu, kurioja sudegu 
ant smert levas 
vaikai.

Tie iszgamos pirmiausia pri
selino, prie grinezios užkalė du-

t Ihieago.
ris John Heindel isz River For-' 
Osl iszvažiavo su savo paežiu in 

paliko
8 menesiu

James

ir septyni jo

reika- r*s ’r ^unous tP° tam padega isz
v u z

arkivyskupo 
vėliaus

Isz

NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 
SAU PASIDARĖ MIRTI. 

I

Mahanoy Plane, Pa. — 
priežasties bedarbes ir apskun-
dhno per savo paezia kad jai ne 
davinėjo nieko ant pragyveni
mo Nikalojus Stefanik, Rusna-

• ■* * t' t

kas, 38 metu, nuszove savo pa
ežiu'Nancy, 36 metu, trimis szu- 
viais, po tam pats «auepaleido 
szuvi iii krutino. Du kartu szo- 
ve in motore, kada ta tbego isz 
stubos o treczia paleido in ja 
kada radosi lauko arit saidvo- 
ko. Porele paliko septynis vai
kus sieratukais. Abudu palai-

keturiu kampu. Vaikai padaro 
tai isp kerszto, nes kėlės dienas 
priesz tai White viena isz ju nu 
bando už koki tai 
ma.

sveczius loszti kazyras, « • ► namie du vaikus — 
senumo ir 4 melu, po priežiūra 
tarnaites Mary Both, 25 metu, 
toji pasinaudodama isz levu ne 
buvimo pakorė abudu vaikus, 
po tam nuėjo in skiepą pasikar
dama taipgi. Tarnaite radosi 
pas Heindelus kone keturis me
tus ir tankiai parodinėje savo 
užvydejima kada motina 
nionejosi su vaikucziir.

gla-r>

prasižengi-

K v. — Lai-
at rasdami

VIRSZININKAS UNIJOS 
PLAKE ANGLEKASI.

Mount Sterling, 
ke teismo czionais, pasirodė,
buk William Hightower, prezi
dentas Anglekasiu unijos, su- 
ren'ge nužudinima szerifu ir ka
syklų sargu.

Hightower paliepė 
suplakti anglekasi
Carpenter, kuris dry so eiti in 
darba Black Mountain kasy
klas, kurioja buvo apszauktas 
st vaikas, 
skoba vo.

baisiai 
’Charles

kurioja Carpenter

-    ■ < . "    

PASIKORĖ PO
PAGIMDYMUI KŪDIKIO.

M i 1 wa ukee; W is. — Li 11 y Vai - 
breoht, 29 metu, pasikorė ant 
pastoges savo name. Jos vyrais
M • • • • •pasako policijai buk jo motore 

pradėjo navatnai pasielginet 
po pagimdymui kūdikio priesz 
Kalėdas. Lavonu nelaimingos

SURADO SENOVISZKAS UŽ 
LIEKAS IR PINIGUS.

Philadelphia. — Jeszkotojai 
senoviszku užlieki! kurie iszva
žiavo in Minturno, Italija, jesz- *
koti užlieku del Pen nsy Įvairi jos 
Universiteto Muziejaus turėjo 
didelia paseknria,t
lenais konia tūkstanti szmote- 
liu visokiu dalyku paeinaneziu 
da nuo szeszto szimtineezio ir 
ketvirto priesz Užgimimą Kris- 
tuso. Jeszkoto'jai surado 300 
szmoteliu visokiu pinigu,' 1.00 
žibineziu puikaus darbo, dau
geli puodu ir vazonu, 'kelis 
Graikiszkus stovylus.
Jeszkotojai. pradėjo savo dar

ba 1930 mote. Visus radinius
atvež iii Filadelfija kur patal-v
pys universiteto muzejui.

: PRASTAS DALYKAS.
I' |

Jonukui balsei skaudėjo dan
tis: Mamyte nuėjo su juoin pas 
dontista. kuris jam isztrauke 
dant i. Ant rytojaus jojo drau
gai inokslainejo užklausė ai

moteros surado broliene, kada jam da skauda? Ant ko Jonu- 
doti ant Rusiszkn kapiniu nuėjo ant pastoges atneszti pa-

tįsta's pasiliko sau (Junti, '*Frakvilleja. duszlęa.
kas atsako: < ( Nežinau, ba den-

. A ' 

» ’
v

Alįskva. 
isztyrinejo,
Topisko, aut Siberijos, atsitiko 

nužudinimu mažu
kurios tėvai suvalgė isz 

priežasties tmiaitinid bado. 
Valdže nusiuntė in tonais vais- 

idant užbėgti lolimesniai 
žmogedystai.

..... .................................... ..... MII -

’DVI SESUTES
PO 110 METU.

Sosnovicai, Lenkija. — Lai
ko paskutinio suraszo gyvento
ju, tai ‘pasirodo buk Olkuszu 
aplinkinėje randasi dvi moto
rus turinezios po 110 metu am
žiaus. Rože Granek ir Cliana 
Graicer. Abidvi <rime 1821 mc-

ka

tenai tinid

(oliinesniai

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

te ir yra gana sveikos.

SZVENTVAGYSTE ORANU 
BAŽNYCZIOJE.

\rilnius. — Senoja bažnyczio- 
ja Oranosia kas tokis papil
de szventvagystė. Vagei gavo- 

in bažnyčzia, 
pasiymdami

> ’

Verte pavogtu brangeuyblii 
da neapskaitytu ir vagiu da.nc-

si na’kties laike 
sudaužė altorius,
v i so k es b ra n ge n y b e s.

susekta.

j , , . ■ ■

BUS PAKARTAS <

su kuolais, 
aresztavojo 
Grincevicžiu

Adamavicziu

NUŽUDĖ MOTINOS 
PRIELAIDINI.

Tadeli- • 
szas Warynski, 40 metu, narys 
Lenkiszko seimo, atome sau gy
vastį per pasikorimu. Priežas
ties pasikorimo telegramai ne- 
pranesza.

Warynskio tėvus buvo dide
lis platytojas socializmo Euro- 
poja, likos aresztavotas ] 
maskolius ir mirė kalėjimo.

pe r

Vilnius. — Ant irkes H i ra
liuosiu, kuri priguli prie Anta- 
navieziaus. Grinczioje likos su
rastas nuszautas dviems szu- 
veis administratorius Stanislo
vas Rutkauckas. Laike sliect- 
vos pasirodė, bu'k Rutkauckas 
likos perszautas per 15 metu 
sunu Antanavicziaus. Vaikas 
prisipažino ka padare, ap- 
reikszdamas, buk padare tai 
del to, kad melde Rutkausko 
ant keliu idant prie jojo moti
nos daugiau ne kiblu ir duotu 
jai ramybe, bet jisai staezei at
sisakė to neiszpikly’ti ir tolinus 
gyvent susineszime su vaiko 
molina. Tada vaikas sumanu 
nužudyti Rutkaucka ir teip pa
dare. . '

ŽEISTA SUMISZIMUOSIA.
Madrid, iszpanija. — Asz- 

tuonios \ palos likos ttžmuszto % 
tarp kuriu randasi keturios ma
tures sumiszime tarp straikic- 
riu ir policijos Arnpde. Zara- 
gosoja užmuszta du ir 20 sužei
sta. Bilboa likos sužeisti keli 
kunigai isz kuriu vienas mirė. 
J i jone policija iszgelbejo kuni
gą isz ranku inirszusios minios 
kin i norėjo kunigą pakart. Bu
vo jis pit bėgės laike revoliuci
jos ir sugryžo
vauti laidotuvėse savo draugo.

ta diena daly-

SZMUGLERIS NUŽUDĖ 
VISA SAVO SZEIM^NA 

IR PATS SAVE.
Be ja, Portugalija. — Garsus 

szmugleris Antonio Dias .Ma
tos, nužudė visa savo szeimyna 
isz penkių ypatų po tani pats 
save nusiszove. Kada policija 
atėjo ji suimti, užsitlare namie, 
nuszaudamas |>olieijos viiszi- 
ninka. Policija szaude in ji per 
ketures valandas, ant galo ma
tydamas, kati negales ilgiaus 
gintis, pats sau atėmė gyvaste.

r i-.. ■ f ■■ ■ • '■ ; ■•'
SKUPUS NEBASZNINKAS 
— NENORĖJO UŽMOKĖT 

UŽ LAIDOTUVES.
Medyolan, Italije. 

žai nudžiugo gimine
— Noma-
is Cezaro ’M

Franconetti, kuris buvo senaa r PsskutiflCS ZilllltCS 
jaunikis ir labai skapus Gimi
nes surengė jam paikos laidotu
ves 
.Ii turtą. ..

Kada jau inleidinejo grabu 
iii duobe, nebasznihinka^ pasi
judino ir

| grabe.

I

UŽ PASMAUGIMA 
SAVO SZVOGERKOS.

^iesviež, Lenk. — Suda 
perkratinėjo czionais teismą 
kokio tai Jono Kara pusto, gy
ventoja isz Zatrejo, kuris nu
žudo seseria savo paezios. Jo- 
nas isžV.eže szvogerka in girria 
ir tonais jaja pasmaugė. Už ta 
darbu sudus nubaudė ji ant pn-

I 

korimo. •
»,^,l I I 1 —

74 ANGLEKASIU LIKOS 
UŽGRIAUTAIS.

Penthen, Vokietija. — Ketu
riolika anglekasiu likos už
griautais augliu kasykloja ir 
visi pražuvo. Lavonu d|i neaL 
kasta. Badai kasyklos ingriuvo 
nuo drebėjimo žemos. Visi buvo 
paeziuoti ir (paliko dideles szei-

• * !

NiesViež, Lenk.

mynas.

ri

nes žinojo, kad paliko dide-
)

nepoilgai atsisėdo

H Chicago. —Miestas szia- 
dien turi 3,475,000 gyventoji 
arba 50,000 daugiau ne kaip 
pabaigoj 1930 meto. .

11 Harrisburg^ Ea.( 
elniu- r.sęzona,
medžiotoai nuszove 70,299 el-

in lai-

Per
Pęnnsylvanijoj

Persigandę žmonys pradėjo nįu briedžiu ir stirnų
"JT • " W k * ‘i t * L ■ r A

bėgli "'tiktai pasiliko ant vietos 
grufidrius. Nuvežęs “nebasz- 
ninku“ namo idant atsiimti už-

i j. , ,į ' . . 4 k ' i v

mokesti už laidotuves. Franco
netti su piktumu paszauko kad 
jisai jokio pagrabo neužkalbi
no ir tai ,per daug o prie to jo-

Tbis-

,jPF

kiu laidotuvių nebuvo.
mas nuėjo in suda kuris pripa
žino giminėms užmokėti už lai
dotuves; *

i

n**

ka 15 dienu. I

PROGRESIVISZKAS 
UBAGAS.

Tarnaite in ubagu<— Palauk 
žmogeli, tuo jaus tau atneszlu 
szmota mėsos su duona.

Ubagas:—
ba žemai palikau savo automo- 

’ biliu ir da kits gal pavogt. •

• •

Tiktai paskubyk



i
- • i |,

A

fl

t

L

r * , i

tHV

I

Kas Girdėt
Taigi Finlandija po kelioli

kos metu iszbandymb prohibi- 
cijos nubalsavo ana diena pro- 
hibicija praszalyt nes atneszo 
daugiau Medes no kaip naudos 
del sklypo. Ant užlaikymo pro- 
•hibioijos balsavo 67,314 o ant 
prasznlinimo 210,093 o permai
nymo 3,274. Didesne dalis 4>al- 
su ant praszalinimo prohibici- 
jos buvo moterių.

Findlandija praleido szveu- 
tęs labai linksmai, ba visosia 
reshuiracijosią ir vieazbutęsia 
pardavinėjo gerymus norint s 
vaildiszkai prohibicija da neat- 
szaukta, bet žmonys ant to 
paisė.

Argi ne laikas Amerikai imti 
pavyzdi ir atszaukti kvaila pro 
hibicija!

ne
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Greicziausia gaunasi in dan
gų tas, kuris ant žemes stengėsi 
padaryti rojų kitiems.

Vaikai nežino koki turi skam
ba, pakol netenka geros moti
nos, o in jos vieta gauna moeze- 
ka, kuri savo povaikiu tan
kiausia neapkenezia. Moczeka 
nežino meiles del vaiku, ba jū 
nepagimde ir del ju nekente, o 
už mažiausia prasikaltimu bau
džia, plaka ir kankina isz pa
dūkimo, tada tai vaikai apver
ki ne ja savo motinėlės ir grau
dinasi, kad neteko geros moti
nėlės. Jaigu tėvas sierateliu pa
ima antra motina del savo ap
leistu vaiku, tegul stengėsi but 
<lel ju gera motina kuri mylės 
vaikus kaipo savo, ba vyras pa
imdamas antra paezia, buvo 
tos nuomones, jaigu ji myli tai 
ir jo vaikus mylės.

Vaikai atlaikydami
motina, jeszko ir trokszta jos 
meiles, o idant turėti užsitike- 
jima nuo vaiku, reikia juos my
lėt.

antra

Ant Bermudus salos inejo 
naujos tiesos nuo pradžių meto, 
kurios Landžia tėvus už prasi
kaltimą ju vaiku. Ana diena de 
vyniu metu vaikas suimtas už 
vagysta, likos paleistas, bet jo 
motina turėjo užmokėti bausme 
ir nuėjo in kaleima ant vieno 
menesio už tai, kad pavėlino 
vaikui būti vagiam. Tos tiesos 
padaro daug gero, ba tėvai 
daugiau prižiuręs savo vaikus 
ir nedaleidžia prie visokiu pra
sižengimu.

Tokios tiesos padarytu daug 
gero czionais Amerike, kur jau
nuomene yra labai iszdykus.

jos szirdies (ne'dalaiky
šti

LIETUVOJE TRAUKIAMI 
ATSAKOMYBĖN KU

NIGAI.
Kaunas. — Lietuvos vynau- 

sybo pradėjo traukti atsako
mybėn kai kuriuos Lietuvos

F
kui’i baisiai ant to nukente, ap
skundė ji už tai ant deszimts 
tukstaneziu doleriu už “inžei- 
dima”
Yno prižadėjimo apsivesti
ja).

Ant ras vyrukas taip pamyle- pavienius kunigus, kurie baž-1 
nycziose 
kerszino
Liet uvos vyriausybe.

Pirmiausiai : numatyta vy
riausiam tribunole apsvarstyti 
kjturias tokias bylas.

United Press koresponden
tas pastebi, kad yra gidimu-

1 mu, kad vyriausybe ir R. Ka
taliku vadovybe ’Lietuvoje pa
sieks kokio nors teigiamo susi
tarimo, nes esą Ganytojiszkas 
laiszkas0
vyriausybe, kuris buvo iszsiuh- «
tinetas visiems Lietuvos klebo
nams ir vyskupams, ir kuris

sulaužojo savo mylema, kad
jai du sz.onkaulius. Apskundė 
ir spyrėsi kad ji sūdąs už tai l «
rustai nubaustu. Slidžia matyt 
buvo iszmintingas žnlogus ir 
nubaudė jauniki idant užmokė-' 
tu bledes merginai keturis cen
tus.

Dabar matote ■į 
kad szirdim yra brangesne 
kaip laužymas merginom szon- 
kaulius!

jauni knicziai 
no

Tula dukrele gyrėsi priesz 
kitus, buk jos mirusis tėvelis 
būva geras vyras ir jisai buvo 
ponu namie — žodžiu ti'kru 
“bosu” 
velionio, 
klausyti lepszejimo tos dukre
les atsiliepė in ja:

“Tavo levas buvo 
namie!? T 
girdint tavo apsakymu, o nors 
tai negražu juoktis isz mirusio, 
bet pati ganu gerui žinai, kud 
tavo motina buvo “bosu” 
mie .Kam ežia, meluot ir girti 
Jau tokiu ponų namie nenori 
tau būti, nors turetau du dvidc; 
szimts metu gyvent ant szio 
svieto. Juk jisai turėjo pirma 
numirti, pakol gavosi in “

kur ji pats graborius nu- 
i»»

Dukrele susimaisze ir dau
giau nelepszavo apie ponu na
mo, nes žinojo kad tėvas netu
rėjo jokiu tiesu namie 
vasezio.

žodžiu

lori” \ 
neszeI

atvirai agitavo 
parapionjus

.r- r. 
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SAULE

Guodok Tęva 
Ir Motina
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ŽYDELKUTl
Mus gimdytojai apdovanojo! Jau pradėjo temti mano kam- 

j nesusknitomis geradejystemis;• baryja, kada durys tykiai atsi-

paraginti ir ta mislis, kad tuo 
savo budu pataiso ta pikta, ko
kio seniai ji aky veizdoja dasi-1 
leido. • I

o pne
• ' ir

priešai

smerktos Lietuvos

. Iszgirdes tai prietelis' turėjo būti, perskaitytas baž-
negalėdamas ilginus

“ponu”
Pik juokas mane ima

na
ši

par-

li z iryr> J

I nycziose paskirtu sekmadieniu, 
iki sziam laikui neskaitytais.’ 
Be to, numanytu, kad sziomis 
dienomis bus paskirtas Lietu
vai nauajas Popiežiaus ntinclo, 
instrukcijomis isz Vatikano, 
rasti būda baigti nesusiprati
mus terp Lietuvos vyriausybes 
ir Romos Kataliku Bažny- 

czios.

ISZ LIETUVOS

varo-

mes turemem už tai jiems būti dare ir tykiai užsidarė, 
dėkingi, juos turėtumėm myle-’slenksezio atsistojo kokia tail 

Bet ka isztikro padarėme- smulkaus sudėjimo ypata.
prisipažinti O buvo laikas, kada durys

i, kad ne visados iszpil- taip tankiai iki tamsiai atsida- 
iszaūginti, denio tas sulyg gimdytoju pri-ž inojo ir užsidarinejo, o kas

Ne vienas senas tėvas, ne v i,e 
na senyva motina, kurie su pro-Iii. 
kaitų sunkiai dirbo, idant savo Ar neturime visi 
vaikams suteikti szioki toki už- atvirai 
laikymą ir gražiai 
sen a t veja tankiausia isz 
vaiku lupu iszgirsta nedoriaiv

iszmetinejimus. Vienam darni nusidėjome gimdytojams, 
vąikūi tas nepatinka, kitam mažiau ar daugiau, be noro ar 
kas kitas, žodžiu sakant, seni, su noru. rl'aigi ar negalime pa- tiesiog net tuszti. 
geri gimdytojai yž savo darbo, laikyti to. per tikra laime, 
rupesezius, gaunu nuo vaiku |per didžia malone, jaigu paskui' ta reikalai.

sius

'I

z savo; dorystes, kad mes juos nesyki toksai prie slenksezio stoveda- 
, . i • '

vo, nei sveikinosi, nei aiszkino, 
kuo ir ko atėjo.

Žodžiai rodėsi nereikalingi

inžeidenie? Taip, visi jauni bu-.
su

net

t ik* paniekinimą ir iszjuokima.
0 jus vaika ar jus nežinote, 

kad už-ta i labai sunkiai Dievui 
atsakysite! Juk tai didis nusi- 
dejiinas paniekinti savo gim
dytojus ir ju neguodoti

k Tegul tas, ka seka žemiau,

<4 *
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Suprasta be ju. Be ju atjaus-

tus laike pas savo senele moti
na. Te seniau tokia smagi ir 
darbszti moteriszke

Pirmu kartu pamatytus žmo
nis priiminėta kaipo artymus

v

sėsdavo

iiž viską galime savo gimdyto
jams atlyginti?

Vienas geras sūnūs ilgus me- 'pažinstamus, kaip kokius kuriu 
sztni laukta.

Kas buvo alkanas
paliko' ant valandėles ir pasidnitinda- 

kaip vaikas kuris nepriauges vo — norintssausu duonoskas- 
pamokiiui jus, kaip reikia apsi- proto. Taigi reikalavo dideles niu. K^s pailsės, nuszales, tam 

globos ir priežiūros, o labiausia iszeidavo dekavodamas, o kar
tais ir be jokios padėkos, 
paskui ji tykiai durys užsida
rydavo. *

Taigi atsidaro ir dabar dury

eiti su gimdytojais. '
1. Vaikai privalo su savo se-’ nuo sūnaus, kuris ir taip dau 

nais gimdytojais asieiti gražiai savo szeimyna buvo apsunkia 
Juk‘tas.

n beinąs ketvirtas
4 4

i
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Bet tiktai paklausykite, kaip 
Guodok misi i no apie tai tasai geras su- 

kaip ilgai yra nūs. •
— Teisybe —■ kalbėjo jisai

VFi

SPYRĖSI LAISVES DEL
FILIPINŲ.

Daktaras Hilario
Moncado, prezidentas Filipinų 
Red e ra c i jos isz Ameriko, spy
rėsi nuo valdžios idant duotu 
Filipinams laisve, kerszinda- 
fnas karo jaigu Suv. Valstijos 
aut to nesutiks.

Camino

iszsižadeti.
Atsiduso tyliai.
— Ach, kaip jie verke! 

Kaip plaukus rove! Tėvas, mo
tina plaukus rove ir verke. Kad 
asz bueziau tris kartus 
rus ir kad mane butu tris kar
tus palaidoja, tai tokio verks
mo Imlu nebuvo.

kaip jie

ba tokia yra Dievo valia, 
prastas ir 
Dievo prisakymas: 
tęva ir motina,
tvirtais ir gali da dirbti, arba 
kaip ilgai tu reikalauji ju pa- — kad mano šernų sukudikeju- 
gelbos.”, 
nedino tuo abelnu prisakymu.' bet dekavoju Dievui, kad galiu 

prisakė, jai senatveja atsilyginti. 
Tai kur buvo tikras 

Lai visi vaikai ima 
nuo jo!

žemes
’ Bet Dievas neužsiga- si motina yra man sunki naszta

0 
ir užsidaro tykiai, o prie slenks 
ežio atsistojo ^fflulki, mergaite 
su dideliu naszfdiu.

• Sustojo, naszuli ant
padėjo ir atsirėmus prie sienos 
sunkiai dūsavo.

Priėjau areziau.
Tai buvo Žvdelkiutc da labai! 

jauna ir labai prastai apsiren
gus. Jos veido tipas drueziai 
Mauritaniszkas, tankus suvelti 
ant kaktos plaukai ir juosvai-1 
auksines deganezios akys, 
tu akiu veržėsi riksmas be 
kio ‘balso.

Pasiūliau jai krose. Pakratė 
galva kad nenori.
Stovi, lupos dreba, deganezios 

akys pasikelia ir nusileidžia.

ISZ VIENO MIEŽIO ISZAU- 
GO G6 VARPOS SU 2640 

GRŪDAIS.
“J. Z.” pranesza, kad Virbu 

valscziuje, Vecpeiduliu kaime 
Latvijoj, ukiiririkiū Janiui Bo- 
kuniui sziais metais pasiseko 
isz vieno Kuržemės szesziaeillo 
miežio grūdo iszauginti 66 
varpas su 2640 grūdais. Jis ta 
miežio grūda insejas netoli na
mu vagoje terp runkeliu. Žeme 
buvusi negeriausia: raudonže
mis su tnipucziu molio prie- 
maiszto. Bok urnas ir kitais 
metais tokiu budu gaudavos 
isz vieno 
bet szei metai visus pralenkė.

VAGEI APVOGĖ ŽMOGŲ.
Kaunas. — Kada V. Tarnu- 

laitis ėjo geležinkeliu namo lu 
kaima Žagorisakius, netoli nuo 
Kauno užklupb ant jojo du va
gy*,

Bok urna s ir 
tokiu budu g.

grūdo dideli derĮiu r

i

Kadangi jisai 
“Mano 

užsiimk savo tėvu jo s

Jisai ypatingiausiu 
kad vaikai su savirsilpnais ir, 
senais gimdytojais apsieitu gra 
Žiai ir su meile,
kožnam vaikui sako: 
sūnau, užsiimk savo tėvu ,jo so- 
natveja ir neliudink jo, kol gy
vena; o kada jisai neteks šylu, 
neturėk jam to už pikta ir jo no i 
niekink, kad tu esi sylejo; ba' 
geradejyste,

numi-

vaikas, 
paveizda

NERVAI
New Yorko Sveikatos Komi- 

•. sijonierius žmones padalina in 
savo tėvui, niekd nebus pamir- skyrius; sveiki, liguoti i_

kokia padarysi

Kas ežia pasakytu apie-

Isz

— Ir taip juos 
palikai?

— Turėjau tarp daryti. Asz 
nuo to sirgau, bet ture,jau. Te-

i nais tokia nelaime, toksai už- 
.|o-1

beverkiant

muszimas...
— Tai asz daugiau 

penkių kartus gryžau ir 
slenksezio gulėjau, ir su galva 
in duris beldžiau, ir girdėjau 

) gailėjosi, ir daugiau 
ir 

Asz turėjau...
Ach !....

kaip 
prie

ir 
patenkinti blo- 

Jisai, sakoj kad
tie, kurie lyg 
ga sveikata.”
pirmųjų skaioziu reikia didini, 
antriesiems duoti sveikatos pa
tarimu ir treezinosius intikrin- 

I Ii, kad jie kreipiu domes in sa- 
I ve,

szta. ” 
tęva, tas' viska^ apoiiia ir moti
na. Ta’igi norints tavo gimdyto
jai butu ir labai seni ir sergan
ti, norints neturėtu jokiu šylu, 
norint drebėtu jiems ranka ne- 
szant prie- 'burnos szaukszta, 
norints netektu matymo ir gir
dėjimo, neniekink ju. Apsupk 
juos savo meile ir geradejyste
mis. 1
ozia, ant? žemes, iv anapus gra
bo, po smereziai.

nesuskaitomas

Renka skalbinius. Skalbinius k,l*P j*1
penkių kartu pasikeldavau i 
eidavau szalin.
tenai tokie... Tokie..

Palytėjo abiem rankom su- 
puolusiu veidu ir tuojaus 
svyravo ant grindų

— Ir už tevQ didesni, ir už 
motina didesni, ir už didžiausia 
vargu taipgi ir didesni... 
negalėjau..

Valandėlė tylėjo, greitai dū
suodama, giliai sunkiai dejuo
dama. Greitai pakele galva.
' — O ponia?... Kaip ponia 
padarytum ?

Insmeige in mane žėruojan
čias akis.

Stambios asziuos krito dide
liais, atskirais laszais per jos 
sudžiuvusi ir pajuodavusi vei
dą. *

Ir asz nuleidau akis.
— Aez nežinau vaikeli, — 

iszt ariau.
Žydelkute buvo prasikaltus 

su Krikszczioniu....

pas žmonis gauna. Turi neatbu-; 
tinai gauti biski skalbinių, nes 
labai jai reikalingi.

Primetu pora skalbinių. Na- 
szulys. da sunkesnis pasidaro, 
bet ji tuojaus jo pasilenkia, kad 
tuo tarpu sausas, smarkus, so
pulis sukrato jos iszdžiuvusia' 
krutinę ir naszulys isz ranku 
iszpuole.

— Ar yra kas su tavim? Ai’ 
laukia kas, kad tau pagelbėtu, 
mano vaikeli ?

Žiuri in mane placziom akim.
— Man ? Ne. Niekas nelan-

su-

GIRTAS SZOFERIS UŽVA
ŽIAVO ANT VEŽIMO.

Vilkttviszkis. — Ant Tjiiisves 
ulyezios, automobilius
mas per K. Bujauska, užvažia
vo ant vežimo J. Raulinaiczio. 
Nelaimėjo likos užmusztas vie
nas arklis, o antra teip sužeido 

, o vežimas 
teipgi likos sudaužytas. < 
padorius aplaike bledes
I, 300 litu. Bujevskis vare 
tomobiliu būdamas girtas.

. ------------------
MIRĖ PROFESORIUS

JONAS YCZAS, TEIPGI 
KAUNO BURMISTRAS.

Kaunas, Lietuva. — Vakar 
ežia pasimirė nuo szirdies ligos 
Dr. Jonas Yczas, Lietuvos uni
versiteto profesorius ir vienas 
geriausiu istoriku. Prof. Jonas 
Yczas buvo kilimo nuo Biržų 
ir pasižymėjo ypatingai Lietu
vos istorijos tyrinėjimais.

Gruodžio J6 d., Berlyne, Vo
ki ęt i jo j, nuvežtas gydyti, mirė 
Kauno miesto burmistras Juo
zas Vokietaitis, kurs buvo isz- 
rinktas burmistru vietoj Jono 
Vileiszio nesenei idivykusiuose 
dabartines valdžios pravestuo
se savivaldybiu rinkimuose.
J. Vokietaitis buvo isz profe
sijos pedagogas.

/J kad reikėjo užmuszt

Bernadine, Kalifornijoj, ana 
diena rode nepaprasta gamtos 
szposa. Buvo tai versziukas su 
keturioms ausimi, dviems snu
kiais, asztuoniom kojom, dviem 
uodegom, dvi poras plaucziu ir 
trimis a'kitnis. Sziaip versziu
kas yra sveikas ir paprasto 
kiauliszko'budo. Lyg sziam lai 
kui da neisztyrineta, ar tai du 
versziukai suaugia in viena ar 
lik vienas, ba akyvausia, kad 
tas versziukas turi tik viena 
szirdi ir vienas smegenis. Ver- 
sziitk;as priguli prie farmerio 
Gustavo Fenhammer gyvenan- 
czio arti Bemadino. Daktarai 
tyrinėja priežasti tokio užgimi
mo ir naudos ji ant tolimesnio 
daktariszko mO'kslo. » F •

Vyrucziai, pigiau yra sulau
žyt mergom szonkaulius ne 
kaip ju szirdeles, kaip jum apie 
tai iszais^kysiu.

Tūlas jaunikaitis Filadelfi
joj sulaužė szirdi savo mylemai

< Nekreipimas domes in savo 
ir blogan nukreiptos mintys ir 

ncurastoniataip vadinamoji
Už tai tau bus atlyginta kasd4cn vis baugiau žmonių pa>

Gas
an t 

s a u-

JESZKO GIMINIU PO 
AMERIKIEOZIUS.

Kaunas. — Mete 193Q Ame- 
rike mirė uuo sužeidimu kasyk 
losią kokis, tai Pranas Parnov 
(o gal Panoris) patikdamas po 
mircziai turteli. Manoma, kad 
Kaza’ktozkiuosia gyvena gimi
naitis. Lai gimines atsiszauke 
in Mintoteri Užrubežiniu ve:-

♦ **

kalu Kauno, b aplaikys visas 
informacijas.

i > *
U

kurie prikisze revolverius 
priė jojo krutinės perkrato kl- 

500 litu irszenius; pasiome 
dingo tamsumoje nakties.

SUDEGE VAIKAS.
Kaunas — Laike užsidegimo 

namo ant Auksztosios ulyezios 
sudego . vaikutis palicijanto 
Liepinio.

t

_ ... . *_________ *' • t
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UŽMUSZTAS PER ELEK
TRIKĄ.

Kaunas. — Laiko išvedimo 
elektriko name ant 40 Doneial- 
czio ulyezios, likos užmusžtas 
darbininkas • Brumbulis per 
elektrikini drata. I .

. •

Jaigu vyrai nepermamo savo 
budo ir papratimu pp szliubui, 
tai ženklina, kad jisai yra ponu 
namie ir ‘Lieszioja kelnes.”
——....  ■y,

PAJESZKOJIMAS. 
•L f S1 I

• ..... ..............................

Pajeszkau savo brolio Alek
sandro Astrausko, kuris daug

• I <

metu atgal gyveno Park Place, 
Pa.J ir buvoplacziai * pažins ta
rnas Mahanojuj. Paeina isz Vi
duklės, Baseinuose ir pribuvo
iii Anierika turėdamas 16 metu 
amžiaus, o sziamo laike turi 
apįo 56 metus amžiau^. Tegul 
jia pats ar kas kitas pranesza 

2t.apie ji n t adreso.
M. G. Ostrowski, 
3318 S. Union Avc.į

Chicago^ Ill.

2. Taipgi ir 
geradejystes, 
nuo gimdytoju aplaike, taipgi 
juos turi priversti mylėti ir 
guodoti savo gimdytojus.

Ypatingai suaugę, sunai, ku
riu vaikai jau gal lanko moky
klas, akyvoizdoja auku, kdrias 
panesza del vaiku labo, privalo 
sau tankiau atsiminti tas visas 
aukas, kurias gimdytojai del ju 

.1 *

vergia.
daug. Viena isz daugelio, 
moderninis gyvenimas ir stoka

To priežascziu yra 
tai

kokias vaikai Plotinio ramumo.

paežiu pakele. Tasai atsimini
mas be abejones jiems bus ge
ra ir naudinga.

Jaigu tankiau pradės sau at
siminti, ka jiems padare seny
vi gimdytojai, jaigu atsimins 
tuos’ nesuskaitomus prakaito 
laszus, koki us iszliejo del j u še- 
nelis’tevas sunkiai bedirbda
mas, tuosv argus ir kentėjimus, 
kokius pakele del ju susilpnė
jusi motina, jaigu atsimins, 
kaip gimdytojai su ju iszaugi- 
nimu vargo ir už juos meldėsi, 
tai turi sau pasakyti, kad ežia, 
ant žemes, po Dievui neturi di
desniu geradariu, kaip amži-

i " ■, < ♦ I ’ ♦

nui sulenktus gimdytojus,^ kad 
jokia kita szirdis nejilake del

' * t • *

j u taip tikrai ir su gatava prijo 
pasiszventimo meile. Ar tada 
jie sau nelaikys per didele mei-

‘•S « ' , » . I " I

le, kad gali senus gimdytojus 
užlaikyti, poneti, jais rupinties 
iv vakaru gyvenimo jiems pa-

/ • $' 1 . . '
&saldinti.

3. Prie gera pasielgimo su so •
i V' ■< i, ’• . .1 , 1,1 ■. *■ , . ' ' I 1 1 .

nais gimdytojais turi da vaikus
r

ranku Asz

Patirta, kad karo metu tose 
szalyse, kurios dalyvavo kare, 
j u gyventojuose neurasteniku 
skaiezius sumažėjo vien dėlto, 
kad žmones buvo užimti dar
bais ir neturėjo laiko mastyti 
apie save. Visiems, kurie esate 
aukomis nervu ligų'patartina 
dirbti ir dirbti nuoszirdžiai ir 
prie to auklėti savyj prisiriszil, 
me prie geru knygų ir muzikos, 
nepasitenkinti skaitymu laik- 
raszczinoso kasdieniniu sensa- 
ziju ir prisiriszti prie taip vadi
namojo “jazz” muzikos. Jei ne 
gali pasirinkti atatinkamo sau 
sporto, priprask diuig vaiksz- 
ezioti. Kuomet vaikszczioji gi
liui kvėpuok, laikyk, balva auk- 
sztai, žiurek ir klausyk. Taip 
daug gražiu dalyku gamtojh ir 
stebėtinu, kad tiek daug žmo
ni no pasiduoda szlyksztiems ir 
biauriems dalykams. Kiekvie
nam metu sezone žmogus gali 
gėrėtis gamtos grožybėmis. Pa
vasaris, vasara, ruduo ir židma 
daug inspiracijos'žmonėm duo
da;
Nervingi žmones yra ligoniai, 

verti protingos, bet ne poidaug 
simpatijos. — F.L.I.S.

kia.
Mėgina velnaszuli pakelti.
— Bet tai didelis sunkumas.
— Kai Vežimėli? Dvide- 

szimts penki skatikai? O ji al
kana...

— Tai sargui paliepsiu.... 
Nors nuo trepu...

— Ne, ne! Asz pati! Kas 
ežia su manim turėtu da rūpin
tis? Asz tai tuojaus pati....

— Bet tėvas ir motina pyks 
kad tokias sunkenybes pati kil
noji !...

Labai geri.
.... Jie ma-

Neužmirazkite guodotini akai- 
ty’tojai, atailygiafc au pranuaiarata ui 
laikraasti “Saule,” kuria apfe Ui ui. 
miraxo ir praasa idant neaulaikyt lai- 
kraasesio. Paskubinkite I .

•

— Tėvas?.... Motina?... Kad 
mane įtaiga mirtis pagautu, 
tai tėvai man nieko nesakytu. 

v

— , Kaip fai ? Ka tu sakai? 
Tokius piktus tėvus turi?

Pakratė galva ir pamojo ran
kom.

-— Jie geri!
Kolio tnielasziixlingi! 
ne Liūliuotu, kaip ta pauksztuli. 
Jie mane ant ranku nesziotu! 
Ajsz^pas juos ti'k viena. O jai., 
kad us?5 ‘buiau gera mergaite, 
tai jie mime medum apteptu.

Tuose žodžiuose buvo girdi
mas stenėjimas, tai persigandi- 
mus, tai vėl džiaugsmas.

— O ka.tu?... Ar tu negera 
mergaite ?

— Ne. Asz esu isz partijos, 
o jie hasidai. Jie turėjo manės

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— • Ugnis kilo Tracy szokiu 
moktdaineje, kuri padare ble
des aut 100 tukstaneziu dole
riu. Keli ugnagesiai vos iszsl- 
gelbejo nuo mirties kada 
griuvo stogas.

— Juozas Puszko^Skis, 33 
metu, 24 Parish uly., Plymouth 
randasi Mercy ligonbuteje su 
trimis žaiduleis krūtinėje ku
riuos jam uždavė tėvas Anta
nas, 68 metu. Juozas sugryžes 
isz Nantiko vėlybu laiku už ka 
likos nubaustas per tęva. Nhc 
to tėvas su sunum susirėmė Ir 
tėvas pagriebęs peili dure jam 
tris kartus in kratine. Badai 
pasveiks pagal daktaru nuo
mone. Tėvas likos areaztavo- 
tas.

su-
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Paskutines Aszaroš
< • • - •—

Gelbėkite!...— sunkiai
Kauno vieszbutyje kvėpuodama silpnu balsu mal- 

kuri daugiau

L

Alai, Lietuvoje jau in gyvo žmogysta.
Tuo tarpu dvi kaip viena sa-

iszkilmipga
Tat ir fcZio viesz- 

sav minkąs, matoma,

Vienam 
sėdėjo apie stula diktokas bu- danja moteris, 
rys svecziu ir baigė valgyti vari buvo panaszi in szmekla, negu 
karione,
tokis paprotis — kiekvienas 
deda visas pastangas, kad pa-' v<> amžiumi ir paiiaszumu mer- 
siokus namus paskutine diena 
seno meto, kad kartu visai szei- 
mynai suvalgius 
vakariene, 
buezio

urbia, szita sena Lietuvos tra- 
1 surengo vaka

riene savo sv’eeziams, kuriems 
aplinkybes neleido pasiekti sa
vo namu.

— Gerbiamieji! — prabilo 
pakilęs seimininkas, vakarie
nei užsibaigu 
pe czionai susirinkusiu yra 
žmonių beveik isz visu Lietu
vos krasztu, todėl leisite man 
jiasiulyti sumanymą, kad kiek
vienas isz musu ka nors pasa-

Tno būdu ir laika 
smagiai praleisite irszi-ta nau
jo iszgirsime.

—» Sutinkame! 
su s^eimininko sumanymu! — 
pritarė visi svecziai.

— Kuris pradės! — klau
sia jaunas karininkas.

— Tamista pradeki, — ta
re jam jauna patogi panele sė
dinti prieszais ji.

— Tegul sumanytojas pra
deda, — pasiūlo apysene ponia.

— Taip, taip, tegul gerbia
mas szeimininkas pradeda, — 
taria dar keli balsai.

— Asz praszycziau g. Ar- 
žuolaiczio pradėti, — pertrau
ke bęsiginezijanezius szeiminin 
kas. 
ministerijos valdininkas todėl 
daug apkeliavęs daug visokiu

f

Kadangi tar-
ezionai susirinkusiu

kjtume.

sutinkame

Jisai vra susisiekimo

atsitikimu žino.
Visi 'sužiuro apyseni •jau 

pradėjusiais žilti ūsais, inteli- 
gentiszkos iszvaizdos žmogų 
kuris sėdėjo gale stalo giliai 
užsimislijes su monotoniszkai 
nuleista galva.

— Ot puikiai sugalvota! — 
tarė keli balsai.

ArŽuolaitis pakele lotai gal
va ir pervedė akimis visus sve- 

. ežius, lyg norėdamas persitik
rinti, ar visi tinkami suprast 
jo pasaka kuria jisai rengėsi 
pradėti.

— Jeigu Tamistos sutiksi
te, kad asz sėdėdamas kalbe- 

'cziau, tab papasakosiu pereitu
Kalcslu atsitikima kuri ka tik 
permislijau. -

— Sutinkamo! — tarė visi.
— Matote, asz ne prakalbu 

sakysiu o pasaka seksiu. Viena 
isz tu pasakų, kurias patsai gy
venimas pina, — aiozkinasi ji
sai, lyg norėdama^ tuomi pasi
teisinti už pastatyta iszlyga.

n.
Pernai Gruodžio 22 d., gry- 

žau isz Vokietijos, — pradėjo 
po ilgos pauzos, giliai atsidu
sęs, — kur važinėjau susisie
kimo reikalais. Kadangi reikė
jo keliose vietose sustoti pasi
teiravimams ir tos vietos bu- 
vo toli nuo geležinkelio, todėl 
važiavau a ik U a is.

Vos iszvažiavus isz Vokieti
jos ir važiuojant pro Ažerenu 
puszyneli, patemijau tris juo
dus t a sakelius juoda nezius ant 
bal(o sniego prioszakyje mns^ 
Privažiavus prie ju, pamaeziau 
moteriszke su dviem mažom 
mergaitėm, kurios klupineda- 
mos stengėsi žengti pirmyn. 
JJepiau vedėjui sustoti.

- d., gry-

gaites

neiszpasakytai sunyku- 
suvergusios ir tylia:

kurios galėjo būti apie 
7 metu, atsisėdo ant sniego pa
lei motinos kojas. Jodvi irgi 
buvo 
sios ir
verke. Visu trijų drabužiai bu
vo Įianaszus in skarmalus, vos 
pridengianezius sunykusius ju 
kimus.

Netardamas nei žodžio inke
liai! visas tris in roges ir apsu
pau jas gūniomis, kuriose su 
vežėju buvome susisukę kojas. 
Arkliu uždangaluose suvynio
jau ju kojas; avalai buvo vi
siszkai suplysze, teip kad ma
tėsi ju raudoni nuo szalczio ko
jų pirsztai.

— Isz kur keliaujate? — 
klausiu gera gala pavažiavus.

— Nežinau... tyliai sznab- 
žda nelaimingoji motina.

Vežėjas isz padilba in mam 
pažurejo. Suprato, jog nuo di
deliu kaneziu jos protas su- 
iniszo. Bet lyg netikėdamas 
pats sau, vėl jos užklausiau:

— Kur keliaujate?
— Namo...
— Kur jusu namai ?
— Netoli Pagirėliu kaimo. 

Gal žinai ant dvaro lauko pa 
lei vieszkeli yra grintcle — tai 
musu namai.

—. Bet man stebėtina, kao 
nežinai isz kur keliauji —ve; 
primenu jai, pilnai insitikri- 
nes, kad ji yra pilno proto.

— Turbūt isz Prūsu, bei 
tikrai nežinau. Nežinau. Ne
žinau kokioje szalyje mus teip 
ncžmoniszkai kankino... — 
kalba vis sunkiai ‘kvėpuodama.

— «Žinai kelia in Pagirė
lius ? — klausiu vėžejo.

v

— Žinau bet mums labai 
isz kelio.

— Vistiek važiuok in Pa
girėlius, — liepiau jam.

— Tegul Tamistai Dievas 
tarė drebancziu

balsu nelaimingoji.
— Kaip tamista vadiniesi i 

— klausiu jos.
— Alena Luksztiene.
— ikr tai tamistos dukre-

atlygina, ™

les?
— Teip.
— Labai panaszios viena 

in kita.
— Dvynukes, mat. .
— Kur tamistos vyras?
— ‘Nežinau... — ir sun

kiai atsiduso.
gyvo nėra. Pradžioje karei} pa-

f i. * * H

— ir
, Turbut jau

pos-
, nesiseka man ja inkal-

I
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įm) tuo stogu, kijr Uok daugįm) tuo stogu, kpr Wok daug 
gražiu laimes valandų pergy
venta. Pagalinus gal mano Jo
nulis namie — gal laukia mūsų 
sugryžtant.

Sužibėjo jos . akyse nsZĮiros 
ir suspindėjo besileidžiancziot 
saules spinduliuose,*tarsi dei
manto laszai.

— O jeigu jo ner^a namie 1 
Ir namai gal jau sugriuvo ar
ba sudeginti...

— Nekalbėk teip, .laminta, 
ir negąsdink mus!... Nejaugi 
mes veltui tiek iszkentejome. 
Nejaugi likimas bus toks žiau
rus ir neleis iszsipasakoti mu
su 
tiems

y '■ <

SAULE
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ncsziniis liktarnn ir tas ponas, 
f* ’kuris mane pai’veže, ir pradė

jo ka tokio kdlbeti. Asz-gi 
lesupriisdama, ka jisai kalba, 
nuolatos pureziaus galva. Tuo

1' >#■ »

i
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Ir ka ten pamaeziau:
Būdavo mergaites’ užsimu-

T

met jisai pagriebė mane glėbin 
ir pradėjo spausti prie saves. 
Isz, karto asz kovojau tyliai 
bet matydama, jog neatsi gi li
nu pradėjau pilna gerkle-spief. 
ti. Alcrgaites iszsigaiulusios ir 
gi pradėjo klykti ir taip mil-. 
•Įsai garsiai ekairtbejo per di-l 

deli dvaro soda. Mėgino man 
burna užkimzsti.sziaudais, be 
negalėdamas to atsiekti prade 
jo mane muszti. Tuomet pra
lojau ir asz ji nagais drasky

M

skausmu ir nelaimiu ne.
kampams, kurie būvi I i'' dantimis kramtyti ir ne 

liudininkam musu laimes eilė poilgam jo veidas buvo.kruvi-

ny-s valgyt, tat atsisedu>ioh 
tamsiame skiepo kampe kaip 
pradės verkti,
skiepo drėgnos akmenines sie
nos ir visas pasaulis drauge su

fui rodosi ir

t*-r r1 f'' f  ' 111 "*' įI**--'-
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Tevu-Mokytoju Sąjungą
Tėvu Mokytoji! Sąjungą rūpi
nasi insteigi, žaidimui vietų, 
sziltu užkandžiu vaikams, kli
nikų ir medikalu priežuru in- 
steigimu, knygynu ir t.t. Be to, 
sąjungą rūpinasi stipendijoms

rr- 
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Per daugeli motu tėvai leis
davo vaikus mokyklon #mažai 
nusimanydami
žvilgsniu- jie tinka mokyklos 
gyvenimui, ar ne. Taipgi mažai

ar sveikatos t

jom verkia. . f Nora jos ?verk- demes būdavo kreipta in vaiku
kdavo tyliai, .vėliaus asz jas budo aųklejima priesz leidžiant j ir studentu paskolų fondais, 
girdėdavau. Būdavo užsikloju nR)vkllon ir leidžiant mokyklon1 Tokiu bildu, daugeliui netur-
galvą, užsikcrtiszu ausi? ir,vis-

moykllon ir leidžiant mokyklon'Tokiu bildu, daugeliui netur- 
« 1 . < 1 Im«H 11 l n ii 4 <La at < J* 1 tillicrii t žiu ii 1/uiLroYYiM JnnJnYnn

tiek girdžiu ju tylu verksmą ir | 
i aszaras,

1

I matau ju kruvinas

mano nusikratusia atsakomy-j tingu tėvu vaikams duodama 
>es,

auklėjimas ir
ųes vaiku moralybe, isz-į galimybių baigt pradine, aug- 

budas būdavo sztesne ir mokytoju mokyklas
krintąnezias ant raudonu ply- atiduodamas in mokytoju nui- ar kolegijas.

Ir

t

nas ruožais iszmargilitas, < 
rankos kruvinos — ap k ramty 
tos. . .

Galu gale nustojo mane dra 
kyli ir baisiai rėkdamas i. 

man grūmodamas iszejo lau 
kali. Ant rytojaus atsivedė tu 
la seneli, kuris prakalbėjo Lie- 

uviszkai! . .
Jeigu tu, moterėle, pasi- 

puvasari Vokiccziu kareiviu. I l«o«» augsziąi paszloviii 
nuo musu vals to P0110 reikalavimams, tai ji .

20,000 rubliu kokio. ] ,ni tave gražiai apredys, nieki 
icdirbsi ir gyvensi palociujc 
J jeigu ne 
-liliksi szitame skiepe ir apar

nu.

te?

ruožais iszmargintas,
Turbut daug iszkcntejo

— Oi, daug, daug!... Dau
giau negu galima apsakyti.

— O ar ilgai buvote nelais
vėjo?

*

Arti du metu. 
I

— , Kaip patekote?
— Paprastai. Ateje penia. Į 

kareiviu’
valspareikalavo 

cziaus 
ten baudos.
neturėjo pinigu, tai VokiecZia 
ome viską, ka tik surado. Ku
rie ūkininkai turėjo gyvuliui] turėsi sunkei dirbti.

I -r-. Iki asz gyva tokiem: 
•eikalavimams nepasiduosiu — 
itsakiau tvirtai, e ■

Jiedu iszejo. Neužilgo atėji 
Įvaro užveizda ir piktai sūri 

Į kės iszvare mane laukan. Mer 
| gaites paliko skiepe, kuri už 
daro ir užrakino. Visa savai
te nuo tamsos iki tamsai dirb 

Į davau, o valgyti gaudavau tik 
I tai po maža bliudeli viralo D 
apuiLszmoteli duonos ant die 1^4 .1 » f Tp i »<*- J - *■' M ' '

į uos. Naktimis mane pždaryda-

Kadangi žmone;-
i tai visuomet pa

i I

ar koki turteli, tai viskas nu< 
ju atimta bet^pžtat paežiusju atimta het^ztat paežius pa 
liko. Ateje iu musu grindele i: 
nieko jiems patinkamo nerudi 
iszsiveže mane su mergaitėmis

— Ir už tai teip nežmonisz 
kai kankino? — klausiu nuste
bės.

Nežinau už ka. nu t i
lo. . •

— Jeigu tamistai nesunki 
kalbėt, Jąi malonėkite papą,j 
šakoti ir maudavo nelaimes... J

— Nejaugi Tamistai -bu 
indomu klausytis musu skaus
mus? — ir pažiurėjo in mani 
nustebusiom akim.

— Teip asz labai indomau 
ju, — pertikrineju ja.

■ m.
— Insodino mane su mer , 

gaitems in dideli su stogu ve j 
žima, — pradėjo užmerkt, 
akis. — Tas vežimas, lyg Ii 
koks garvežis, be arkliu važia 
/o. Buvo jame ir daugiau jau
nu moterių ir merginu, teeziai 
asz'ju nei vienos nepažinojau 
Veže įpus ilgai, per kelias die
nas, vėliaus in kur veže -— ne
žinome, nes vežimas buvo už
darytas. Ant galo mums liepc 
iszlipti. Buvo koks tai nedide
lis miestelis.' Neužilgio atėjo 
koki tai žmonos, kurie kalbėjo- < '

mums kalba. Rinkosi moteris 
ir užmokėjo pinigus vedėsi kas 
savo keliu.-Mane pamojo koks 
tai ponas ir liepo sektis jo ve
žiman. Pavažiavau keletą va-

• ~ »» ,1

landų, privažiavom gražu dva-.Į 
ra. Tuomet liepo man iszlipti 
ir uždare mano su mergaitėm 
iii tamsu skiepą ir užrakino. 
Buvo tiktai vienas mažas lan
gelis ir tas pats geležinėmis

♦ I

si su kareiviais nesuprantama

na-
’ sztangomis apkaltus, todėl ma

žai ineidavo vidun szviosos. 
fiasidare nciszpasakytai baugu 
— supratau, jog artinasi baisi 
mano liūdno likimo valanda.

Neužilgio vėl atsidarę (Jurys 
ir koks tai piktas žmogus iii-

ome Rusu kariumenen ir. nuo 
to laiko apie ji negirdėjau.

Trūksta musu kalbos 
mai »
binti. O asz būtinai noriu suži
noti apie jos likimą kuodau- 
giausiai todėl vėl klausinėju.

— Kas dabar tamstų 
mus prižiūri?

— Nežinau — turbut nie
kas. Arti du motai, kaip nie
ko negirdėjau apie savo* krasz- 
ta.

-— Jaigu nežinote, kcVkioja 
padėtyj© yra jusu namai tai
gerinos važiuokite pas mane, mete globi sziaudu ir ka tokio 
Vėliaus sužinosime apie 
mus.

— O ne ne!
tyliai. — Matai Tamista pats, j nu iieiaui 
jog mano gyvenimas jau trum- guoli.

» I

pas todėl noriu nors numirti.

na- sumurmėjęs uždare ir vėl už
rakino duris. Supratau, jog l*.c 

maldauja sziaudai yra guoliui, todėl nie
ko nelaukdama ėmiau taisyti

• ' *

Jau visiszkai sutemus atėjo
■ ■ 1 v., . r ■ .

f
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aniza szmoteli duonos ant die
g i f TM H*’ tjk > f r . ’! *
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vo kitame skiepe.kuopei sau- 
ios sziaudu nebuvo -įgulėjau 
iijt szaltu akmenų. Bet miegot 
•tegalėdavau. Sudėsiu akis; — 
ir matau verkianezias mergai
tes.. . Rodos isztiese savo ne
kaltas rankeles szaukiasi pa- 
Telbofį. Szoku isz miego, tran
kausi po szalta, drėgna skiepą, 
iki atsjkvosziu kur ošiu.

Szesztoje dienoje leido ap
lankyti mergaites; Radau ma- 
žiulelos visiszkai užsiverkusos.

• I

In laukines pavirto — isz kar
to nei maneS nepažino. Ir teip 
mus 'kankino per isztisa vasa
ra. Asz pati nesuprantu kaip 
žmogus gali tiek daug iszken- 
teti.

/1 * •

Užstojus žiemai

v

gyvenimas 
pasidarė tiesiog nepakeliamas. 
Ir jeigu no mergaites ir ne ta
spindinanti viltis pamatyti sa
vo Jonuli, tikrai bueziau nusi
žudžiusi. j t T „ I'
•• Pagalinus, matyti, pagailo 
manos, nes užstojus dideliems 
szuleziams leisdavo nakvoti su

. -• • * 

mergaitėmis.
Viena labai szalta diena be- 

veldama drabužius neiszpasa- 
kytai penszalau, mes neturėjau 
kuomi sziltai apsirengti. Tu-

<1

tu. Tame kampe, kur jos nuo
latos verkdavo, kietos plytos 
nuo įu aszam sutrupėjo — m 
raudonas smiltis pavirto...

Su užstojimu pavasario
asz szipk tiek sutvirtejau. Vie-

I f

nok seninus buvusios sveika
tos netekau. Pajutau, kad ma
no krutino kas tokis nuolatos 
slegia. Pradėjau sunkiai kvė
puoti ir nuolatos kankino skau
dus kosulys, vėliaus per vasa
ra dar sziaip taip laikiausi Ir 
dirbau. Atėjus bulbekasiul, 
mano sveikata visiszkai suma- 
žejo. Viena diena pakėliau pil
nesne kasze bulvių ir pąjutau, 
lyg kas truko man krūtinėje. 
Per burna prasimusze kraujas, 
akis aptemo ir daugiau nieko 
nebeatmenu. Atsibudau tik

• (i I I

skiepe begulineziu tyjus verks
mas mane iszbudino...

In kėlės dienas po szio atsi
likimu, atėjo pas mus tas pats 
senolis ir pasakė, kad mes esa
me liuosos ir galime eiti namo. 
Taipgi parode in kuria puse 
musu namai. Nuo to laiko mes 
ir tebekeliaujamo namo link....

Ji nutilo užbaigus savo 
skausmus rokuoti, o asz giliai 
užjfiimislijau,
sakymo in szi klausima:

Kas atlygins nekaltiems, 
monems už ju kruvinus- skaus 

o
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— Tolinus bus —

0 • • ♦ • kas. Pries zapio 30 metu invai- 
rioH t valstybes susirinkdavo 
grupes moterių svarstyti kaip 
kokoperuoti mokytojams vai; 
ku auklėjimo. 1897 mete tas ju
dėjimas tai piszsipliete, kad 
tais metais buvo suszuuktas 
tautinis motinu kongresas. Su- 
r;i8ta, kad tokiu darbu galima 
daug pagelbėt mokytojams. Su 
ląįku ir tęvi iifimti ton sajun- 
gon, taip gad 1924 mete organi
zacija pasivadino — “Tėvu ir 

'Mokytoju Kongresus”.
Tos sąjungos darbo dalis yra 

parūpinti leszu mokyklos rei
kalams. Bo abejo sąjungą nusi- 
tftaczius, kad leszas mokykloms 
parūpintu visuomenens fondai.

iVugsztesnese mokyklose sa-, 
junga iszrisza daug sziu dienu 
kebliu problemų. Sajungoja 
Svarstoma maisto parinkimas, 
apie poilsi, mažiau susijudini
mu apie rūkymo bledinguma, 
insigijima geros muzikos, kny
ga ir taip toliau, kuriami geru 
rasztu skaitymo rateliai. Lai
komi savaitiniai susirinkimai.

■ o ' • ■

Sąjungos narini randasi net 
48 valstijose. Organizacija insi- 
szakneja net /kaimuose. Iszsi- 
pletus organizacijai pasirodo 
reikalas iszlavintu vadu turėti, 
tam tikslui svarbesnėse moky
klose investa atatinkami kur
sai. K.L.I.S.

e

tfARADAIKA

nerasdamas at-
. ' ' i m

JA M
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Ir vela žmogau po svietą
* -, jsulykie, b*. w

ž 
mus?

<l I

no, Shenandoah, Pa. —

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Poni Antąpina Kalesinckie-
Pri-

siuneziu tanpistoms užmokesti 
ant atciiianczio meto už “Saii- 
’e” ir dekavou guodotiniai re- 
lystai už taip smagu laikraszti 
kuris man patinka geriau 
kaip kiti laikraszcziai. Kaip tik

ne

aplaikau “Saule” tuojaus pra
dedu skaityti iv taip man grei
tai prabėga laikas, kad vakaras 
v isa i t r, u mpas paeidaro .Skai ta u 
“Saule” jau* keliolika metu ir 
vėlinu visoms moterims ji užsi- 
rasžyti ir skaityti, nes tdi yra 
smagiausias ir naudingiausias 
laikraszti.4 isz visu- Lietuviszku 
laikraszcziu ozionais Amorike.

SLinkiu jum viso gero ir laime 
su sziais Naujais Motais.

*
• • - * 

Marijona Stunkeviczione, Pit
tsburgh, Pa. —Szirdingai aezin 
jums už’siuntimą man laik- 
raszęzio uSaules” už kuriu bu
vau truputi pasivėlinus su už- 
mokosezia. Turiu primint kad 
be “Saules” Ibutu mano gyVe-rejau tiktai tuos vienus drabu- . , , . . , . to.. .v. . minias labai ūkanotas ir liud-žius, kuriuose mane isz namu 

iszveže. Nuo tp apsirgau ir iki 
pavasariui iszgulejau. 0j, ko
kia baisi man pereita žiema 
buvo, tai niekas to negalėtu in- 
spetn J .

Būdavo guliu ant sutrintu 
sziaudu — szalta nuo plytų, o 
užsikloti irgi nėra kuo, nes tu
rėjome tiktai : viena suplyszu- 
sia gune. Valgyt gaudavome 
tik viena karta kas antra die
na nes mat, nedirbdavau, tat ir

. , ■ .. 1 '

valgyt kasdien neduodavo
< ■. . / X 

*

Vela žinuĮps visur rinkie, 
Jau tas mano džiabas,

I' I

Tai tikrai nelabas. 
O ka daryti, 

Turiu polyti: 
Vyrucziai, kas bus tarp musu 

. Lietuviu,
Ar vis bus apsigaubia skurduo- 

t liu,
Ar jau neiszsimiegos isz tu 

kvaituliu, 
Sarmata po szimts knipeliu.

Jaigų iszmintingu sznektu ne 
turite, 

O jaigu keli ir sueinate,
Tai tuojaus sznejcas atrandate, 
Ginczus, bažnyczia ir tikėjimą 

statote, 
Namie nesusedate.

Ba josią ka.veikti neturite, 
Tuojaus kotą ant pecziu,

Tai visus isz Ameriko Užvarys. 
. * ♦ ♦

Tarp Schuylkino pavieto 
Lietuviu, 

Turime daug gyvuliu, 
Kol da katras blaivus, 

Tai szioks toks žmogus, 
Bet kaip'munszaines isiger:

Tai suvis proto atstoja.
Dorais buna bažnyczioja, o lat

rai karezemoja.
Ana diena pasigėrė keli ant

I ulyežios stovėjo,,
1 Žmonis einanezius isz bažny- 

czios užkabinėjo.
Tokis pasielgimas ir progresas. 

Tai jau ne kas.
Ne dyvai juk su kiaulėms 

užaugyti,
Isz tokio gyvulio niekas nau

dos neturi, 
Ba ant paikszo iszžjuri.

re;

nas, bet kada “Saule” ateina, 
tuojaus pralin^smimt mano gy
venimą ir visos maup szoimyne-• • • u ♦
1

les, kad turiu skaityti visa -ir
nepabaigiu kol einu gulti ir ant 
rytojaus da peržiuriu neku- 
riuos strapsnius. Patariu■szir- 
dingai visoms moterims skaity
ti

,į *
draugus.

•*

valgai.

Veikutes atlankyti urvu, 
Tokis vaikine gyvenimas. 

Tai jau niekas.
Žmogdi, ka naudosi užejas, 

Ar smagumą gausi munszaines 
iszsigeres? .

Namieje vaida padarysi, 
Kaip girtas parsivilksi. 

Visos tautos skaito gazietas,
Sziadien to geidžia visas 

svietas, 
O ar tu prie žmonių nepriguli,

il Ji „i 1’w«ilT; Į.

♦ * ♦
Viena graži žmonele, 

Pilna teisybes moterėlė, 
Sako, kad nieko negore 

Tik kaip kada bpna girta. 
Karta užsitraukė raugalo 

naminio, 
Ba ten nesiranda saluno, 

Kokis tai nedorėlis, .
Szposu pilnas vaikinelis, 

Norėdamas szposa moteriai 
padaryti, 

Pradėjo in jos langa akmeniu 
metyti. 

Burdingierius in pagelba pa- 
szauke 

Norėjo szposininkus pagauti, 
Isz revolverio pradėjo, 
Bet nuszaut negalėjo, 

Buvo juoku visiems in vales, 
Žiūrint ant tos bobos kvailes.

Ar gazietu skaityti negali? 
Daugiausia isz Lietuviu, 
Turime dideliu tinginiu, 
Ba kada kiek laiko turi, 

Tai gere, valfco ir per dienu 
guli.

Tokiems no rupi skaitymas, 
Tiktai munszaiiiavimas, 
Apsiejimai piemeniszki,

• Pasielgimai gyvuliszki: 
Ar kui? svccziuosja ant kelio,

i

t

lu viena miesteli mergina isz 
kitur pribuvo,

. Tai kaip vyrai gunda gavo, 
Pradėjo apie stuba sukinę L

Ir in langus žiūrėt
Ant ko tai iszžiuri^

Jaigu ne trupinėlio sarmatos •< 
neturi. II

4

ISZAISZKINO GERAI.
*

— Pasakyk man Klinaitl, 
per ka galima greieziause gau-

— Per padotkus kunigdL..
— Kvailas esi mano.vaiko...

; — Bet tai teisybe kunigėli. 
' juk tote ana diena kalbėjo 
j mamytei jog kad per tuos pra-

i-ii—*

*

I 
I r

; tis in pekla? .
Tokis žmogus visur iszrodo ant 

> i -t kvailio.
8tętimi ant juoko mus laiko, 
Senatvejg gero nesulauksime 
‘ . nuo musu vaikų,

Gir'kie poną kurio duona. Ir jaigu tokie gyvuliai neperki- keiktus padotkus,tai visus mus 
į 

< i

Iv pakloja surasi gerus

mainys, .payrąs velnei t

h I4
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA New Philadelphia, Pa. f Po
1 i'gn 1 keliu meiicsifrmtrc■1 ožiOi

— Kaip žmonis dirba tai 
mieste ir daugiau krutėjimo 
buna, o kada kasyklos nedirba 
tai nuliudia ir nusiminia, todėl 
ir visokį atsitikimai susimaži
no. Kožnas malszei sėdi ir mis- 
lina kas ežia bus ateit i je.

S A B ,,, ............

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Kearney, N. •Tiįjį— Visi darbi-

į*

f

J
' rf .***

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

iHZbnliMimubja .ir laidoja mirUHiun 
ant viMokiu kapiniu. Pagrąbua pa^ 
ruoKZin pagal naujausiu mada yž 
priėnama preke. Paraamdau riuto- 
mobiliiiH del k.idotuvlu, vcHeliu ir 
kitieniM pniHvažinOJimamfc.'' 
Naminis Tolefonna H.'iO^R St.Clair r

.«■■■ >*ih ■ a .k*.1.1 ■ m—i, Z 1 «i ........... ęf

K. RĖKLAITIS
. Lietuviazkaa Graborius .

Laidoja numirėlius pa- (Y 
gal naujausią mada Ir 

jF mokslą. Turiu pagelbi- JT 
jJL. ninke moteroms. Priei-
11 f narnos prekes. Tf
|| SI6 W. Spruce St., ||

1 ji! Bell Telefonas 140 ||
| MAHANOY CITY, PA. |Į 
U > 439 Willing Street ||
M Bell Telefonas 538-J
® TAMAQUA.

‘ A 
-V Mokame 3-czia procentą ant‘S 

auditu pinigu. Procentą pride- c 
darn prie jutu pinigu 1 Sausio ir S 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus z 
turčtumetreikalaussu musu ban- < 
ka nepaisant ar mažas ar didelis.' >

CAPITAL STOCK $125,000.00 . 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

*1 IW

- I
• r

r
nais getai'žinomas Juozas Pi-į 
liūs, kuris pergyveno cziojiaid 
40 metu. Velionis paliko paežiai 
ir kelis vaikus. Laidotuves aU 
si bus ateinanti Panedeli

Philadelphia, Pa. —

m

* t

II— Apie vienuolikta valan
da Panodelio ryta, likos suras
tas lavonas Antano Juodaiczio, 
24 metu, 243 W. Penu uly., ku
ris buvo pcrszautas kada sėdė
jo ant krėslo szantojo ir t nu
jaus nuvežtas in ligonbute.

e 
žemiau szirdicw ir gali Ijuti pa-
Kulka isz -revolverio pataite 
v . <*, .-/mMilijoninis brokeris St.
vėjingas žaidulis. Leonas įlp- 

keliu menesiu bus pabaigtas, ko ir Nikas Skorupskis drive 
f A ■* .t <' . $ i1*1 ,

Nicolas sparczei statosi ir

Yra viltis, kad bus priimta ke
li šzimtai žmonių prie darbo.

• f Praėjusia Nedėlios vaka
ru, Ashlando ligonbuteje mirė 
Augustas Stoczkus, 31 E. 
Spruce uly., in kuri buvo nu
važiavęs gydintis Subatoje ant 
uždegimo plaucziu. Velionis 
paliko dideliam nuliūdime pn- 
czia, sūnūs Juozą, Antanu, 
Vinca ir dukterį Franciszka, 
keturis įmukus, broli Petru

31

anūkus,
kuris gyvena Dresden, N. Y., 
broli ir seseria Lietuvoje. Lai
dotuves atsibuvo Ketvergo ry
ta su apeigomis Szv. Juozapo 
bažnyczioj. Traskauckiene lai
dojo.

— Panedelije buvo paženk
linti per Pottsvilles suda viso
kį darbininkai sūdo ir iii viso
kius ofisus. Daug darbininku 
užėmė vietas senųjų, nes naujei 
iszrinkti virszininkai inkiszo 
savo prietelius ir darbininkus 
kurie už juosius dirbo laike 
rinkimu. Keli Lietuvei ir Len
kai gavo mažus “džiubus” o 

xant toip didelio skaitlio Lietu- 
“džiubai ” 

tiek ženklina kaip laszas van
dens mari uosiu. Del ko? Del 
to, kad Lietuvei ne yra susi
organizavę todėl politikierci 
Lietuviams numota maža kau
leli ir su tuom turi būti užga- 
nadyti. Lietuvei galėtu daug 
padarj'ti, nes turi didele galy
be, bet kas isz to kad vieni ki
tiems kasa duobes. ..

viii tai tiejei keli

d Žilti)US

— Ant susirinkimo 
konselmoim Panedelio vakaru 
likos paženklinti ir nauji mies
to virszininkai, tarp kuriu bu
vo iszrinktas Florijonas 1). T. 
Boczkauckas, sunūs redakto
riaus ‘‘ 
kasierium.
Lietuvis, kuris kada 
miesto kiLsieriaus dinsta.

prisidėjo musu Lietu- 
konsulmonas ponas 

Ai mere v i ežius kuris smarkiai 
kovojo idant ir musu tautos 
žmogus butu paskirtas ant ko
kio dinsto. Kad tokiu tautie- 
eziu butu daugiau Mahanojuj 
tai turėtumėm daugiau virszi- 
ninku.

žinia policijai, buk Juodaitis
• ___ , | :

nuf j niiQi^nvn Phlipi in inlinii^
• _ ' H w s

pats nusiszovc. Pblicijo tolinus 
tyrinėjo taji atsitikima.

— Al bert u kas Subaczius, 
10 metu vaikutis 305lZ» S. Fer
guson uH., baisiai apsiszutįno, 
kada vožliodamas ant 
apverto bluda su 
vandeniu.

grindų 
verdaneziu 

nuvežtas in

eikliu, 
metu

18

Likos
Ashlnndo ligonbuti.

Per ių>sivertima motor- 
Adomas Nipunas,*

isz Konertono likos pa
vojingai sužeistas in kojas ir 
likos nuvežtas in Ashlando li
gonbute ant operacijos.

■ Apsivedimo laisnus iszc- 
Mikolas Bonner .isz Lost

Creek su Ona Kerkickiute isz 
Szapto.

ule

f Maro-Veronika Tabarie- 
ne, gyvenanti ant Ohio avė., 
Heights, sirgdama trumpa lai
ka, mirė namie Seredos ryta. 
Velione gimė Shenadorije ir 
buvo naszle Adolfo Tabaro ku
ris mirė penki metai atgal, ta 
paežiu diena. Velione po tėvais 
vadinosi Ambraziuto, buvo 
malszaus budo motore ir guo- 
dota per visus kurie jaja paži
nojo. Paliko sunu Klarenca, 
(lukteri Alberta, viena anūkėli 
ir seseria Jeva Vitkatiekiene 
mieste. Laidotuves atsibus Su- 
batos ryta su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Ambraziute,

1
i 
I 
I 
i 
i
i

N 01’8
’ y . . . , i

stebukjiii^s jietikiu, bet kadi|> 
pits i t ui ko > nepa p ra s t i atsitiki- 
mni,' jtį' Jiiįpąrrii ne jus negalimai 

; praleist i. Czin y ra gerai žino* j 
mas Lietuvis A. Ursžihškan,' 

’pragyvenęs apie 50 metu J‘ su j

pas i t ai k o > ne pa p r a s t i atsitiki-

rūtelėmis ”... iTabar senatvei’« 
. »S»' -.4 « ‘

1 ’

i i
■ 1

tik
susivedė bu tūla naszle. Neblo 
gas isz jo buvo Lietuvis, 
dabar kuomet jis iszrinktas pi- 
liecziu klubo, kuriame priklau
so daug komunistu truk'szmu- 
dariu pirmininku,
geli tiek suklaidino, kad pada
ro niekam tinkamu sutvėrimu.

Viena sekmadieni komunis- «
toliai su savo prezidentu A- 
Urszinsku susirinko įr be poli
tikuodami »—
padaryti, perversmą, sukelti 
revoliucija ir padaryti tokias 
valdžias kaip Rusijoj. f

Tada visiems,eBa bus 
rojus.”
pastebėjęs ant sierpĄ Jtąlendo-,

jie ta žino-

nutarė pasauly

‘ ‘ žemes
Vieųas komunistėliu

< C nuverstif)

ir kelti

ninkai skaitliujh 44,000 likos
priimti in darbil ^Vostern Elec
tric Co. NorintS;iiekuric dirbu 
puse szj|pto,(bęt, yisi turi dar
bus ir džiaugė^

*' ji'‘V

Chicago. —į?
skerdinyczios nupirko Western 
Packing Co., isz Snn Franciskot 
ir Oakland Meatpacking Co.,’ 
isz Oakland, (zįjif. priimdami 
daugiau darbirtiucu prie darbo.

<....................................
... „ . ,. y

'lt .

..■U1

Swift and Co.

ir Oakland Meatpacking Co., 
isz Oakland, Ctrl i

Idea prie darbo.
Washington, C. — Pagal, 

nuomone LartUmto, sekreto- 
rilius vertęlgystęs, tai laikai

3

pradėjo užgaiuRlinancziai pasi
gerint po visa Aįįner’rka.
------- rL-----  ‘

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletai imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz. lauko, su
teikia visisika ir veiksminga gydinima 
del pcrszalimo.

$5,000 Pinigines Dovanos,
Klauskite aptiekoriaus apie dauginus 

............... * ■ ■■* ----------------- - '

nu su Lietuvos prezidento A. 
Smetonos paveikslu, tuoj susi
rinkimui pasiūlė 
Lietuvos prezidentą
revoliucija. Po dideliu pastan
gų pavyko invykdyt revoliuci
ja — prezidento paveikslu nuo ' 
sienos nuverto. Klubo prezi
dentas sumano dar paveiksią
iszniekinti, ir del to jam iszba* 
de akis ir savo, purvinomis ko*
• e . 1 * * <l • 4 *

jomiš sumynė.
Negana to, kaip raszo apl(^

tjiJ
pradėjo skelbti, “'revoliucija^*'

tai “Vienybe” komunistu pre-
.ų ,-v“*’ i™ ;<*• 1. ir t_„' •- ” d.,t Vi'*'
.J U , ■ V 4H> * I 'zi dent as parėjės namo,

*•

i

r
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The Blumberg Music House 
1017 Carson Sb S.S.

»^Pittsburgh, Pa.
' ■* i h • * » I it1 H1 hI j *------ •+*----------

Turime dideli panirinkihyi 
PiAnu-

Armoniku kurias parduo- 
danie už labai nupigintas 
prekes. Raszykite o gausite 
katalogą dykai.

aukuztos ruszios

Į
I
I

I
J

t

Ant. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

* • . f

331 W. Centre St) Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1612)

PA.

. G. W. BARLOW, fres.
J. FERGUSON, Vice-Pfea.if Kaa.

I

r=----—...... ..
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentįstas Mahanojuje » 

t<A»rt 2-tro Floro* Kline Sztoro 
19 W. Centre St.. Mahanoy City

£GTa ...  7 ~ ; r v - % I.............. ■
*

“Tu Esi Pavaromas
Iš Darbo!”

ii • - <1 **» ♦ * lt

Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais. . y

Neduok jam progos Sitai pareikšti / 
tau. Užsilaik'' “
Kiekviena vakarą

tu negali pasilaikyti kartu su kitais lt l/n t ca *'"*

Mark

Busite pilnai užga

Nuliudlmo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nčdintl.

Isz Mahanojaus ir Girardvines 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tamavima tai meldžiu man tefle- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

_ ......r .... miTfl----------n------------------ ----------

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

J
Į

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

;yk prideramoj padėty, 
kąrą naudokit garsųjj
• J

PAIN-EXPELLER*
Jreg, J. V. Pat, Biure.

Masažuokit savo muskulus su juo.
Apsaugokite šavo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą.
PAIN-EXPELLERRIS* Jums pagelbės.

Kaina 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

seną

Trad*

4 <

IŽvengkite peršalimų išsltrindami bu juoml sau krutinę.
Apsaugokite savo darbą palaikydami gc 
PAIN-EXPELLERRIS* Jums pagelbės.

• « *

Tikra,|» turi INKARO
I

h

PINIGAI BANKE YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Perspėja gerešius laikus ateityje. .

Kožna stuba bus parandavota ir Mahanojaus prapertes bus. 
daugiaus verti.

' .J <,:!*• . ’J ’1
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BJūsų Gerklei Apsauga—prieš knHeJimus—priei kosulį
Neperitampamaa Cellophane Uilaiko tų ** S progini mo’* Skonį i'iouomet Sviesiu

=±x
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“Žinomu, aš esu LUCKY vartotojų tarpe. Pereitų vasarų, kada aš buvau 
atostogoms Sierras kalnuose, aš šešias mylias ėjau pėsčia nusipirkti sau

laiko visuomet riikiau LUCKY 
su skveteliu, ati<la«

t*3

^Žinoma, aš esu LUCKY vartotojų tarpe. Pereitų vasarų, kada
atostogoms sierras Kainuose^ as se»iu» mylias ėjau pėsčiu nusipuft“ — 
ILUCKY STRIKE atsargai. Kada prasidėjo kalbamosios filmos, tada až išsi- 
'žadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo to I-------
STRIKE. Tas jūsų patobulintas Celofaninio įvyniojimas
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žadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo to
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bet jo moterėlė, visuomet tam
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pasiruoszus — įsmoge “r*'—

■ ’ ‘ 1 d ;< ■■1 , j t,panamių 1
I’evo- ( 

ju in gąl- I
pasiruosztis 
liucionieriu 
va. “Revoliucioiiionųs’^ lirįtę 
vietoje. ./

•smogo
I ■

Brooklyn, N. Y. — Bed foro 
Avė., stoties policija veda ty
rinėjimą Jono Žitkaus, 40 m., 
ainž., gyv. 476 Humboldt St., 
mirties, kurio kūnas buvo ras- 

g 

tas ant ulyczios, priesz narna 
176 No. 4thSt.

Policininkas Patrick Duffy, 
isz virszminetos stoties, kuris 
rado lavonu, pranesze szv. Ka
tarinos ligoninei. Ten gydyto
jas patyrė, jog Žitkus jau nc- 

. | gvvas. Lavonas buvo nuvežtas Prie . * 
m

nauju

SUKUS
Saules”, kaipo 

Yra tai pirmutini’ 
aplaike

miesto

i

Volhiu pradėjo JĮi|t įga|: Į j “*

i '* 

f

va. Paszaukus gyt 
kejo, kad sužeistai jo aids, jc

to daug 
viszkas

Kings Coilnty lavonbuti, 
kur Žitkaus giminaitis pažino, 

• kad tai Jono Žitkaus lavonas.^

1932
ren-

su

Nedelįoj, Sausio 17 (L, 
po-bažnytinej salėj Szv. 

Juozapo Parap., Choras 
ge szeimyniszka vakarėli
vakariene. Pradžia 7:30 vai., 
vakare. Inžanga 50c. Tikietus 
galima pirkti nuo choristu. 
Prie duru nebus parduodami 
ir tik tie bus leidžiami kurie ti
kietus turi. Visus praszom at
silankyti ant szio parengimo.

— Rengėjai.

------—S3*!-----— --------------- ?

Lietuviszki Bonai --------- --------
Norintieji pardnot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NBW YORK
ji ii tir u n z»i-—

Vi
riai reikės operacijos ir, .nęa- 1 
bejojam.ai? ja iszphipti. Opera
cija atlikta ir vieiyi akis iszim- 
ta. • — V J

4

v

i

— Per szvcMites pas ponst- 
va B. Legečkius lankėsi juju Į • 
mylema dukrele sesuo Edmun- f 
da, kaipo ir sesuo Konstantina ;

1
pas savo,tėvelius Rimkus, 'ku- ;|

1 B*- » <

4

ii’ . . *’ s •* j 4 t'

įnos mokinu parapinėje moks- - 
laineje Szv. Juozapo, tylalujnoy j
City, Pa., kurios .praleido labai įP > I

' i* (.Wė*

ge $5.00.

Ridgewood, Md. — Du jau
ni juodukai, nigeriai insigave 
in Lietuvio Mickelaiczio krau
tuve ir garsindami revolveriais 
isz krautuves registerio iszVo- 

Vįenas banditas re
volveriu grasino Mickelaiczio 
žmonai ir sunui, o tuo tarpu 
kitas i szk raustė regi stori. Lai
me, kad regitštcry nebuvo dau
giau pinigu, kaip $5.00. Ban
ditai automobiliu pabėgo. —V.

I
I

Kingston, Pa. — Pas pomst- 
va Antanus J. Baraučkus, 18 
N. Atherton avė., atsibuvo va- ; . j
karolių ant pagerbimo gimimo 
dięna pono Baraucko sesutes, 
Helenos isz Shenadorio. Vaka- 

! relije dalybavd tekanti svetelei

4

Daktaras ir poni Fraiiai Auk-

linksmas seven tęs su savo te-
į ’ p ' • *' r *

,ve|iais, broliais ir sesutėms
t;

v,

i
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SAUSIS - 1932 - JANUARY 
-------------------

1 p NAUJI METAI
2 s Fulge-ncijus
3 N Genovaitės
4 p'Tituso *
5 u Telesforo
6 s trys KARALIAI
7 k Lucijono >
8 p Apolinaro
9 s Julijono ,

10 NVilijau!)

q

i I

I

•i .

<*w< P
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V
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t

sztakalnei, ponas Vincas Valt- .
keviezius, (White) su seseria 
Helena, Anielo Bubliute isz 
Shenandoah, daktaras Anta- 
mis RakoVskis, daktaras Jonas
Kozak ir ponstva Barauckai., 
Svetelei linkėjo sulaukti panai
Helenai daugeli męteliu, lai-
mes ir sveikatos.

c f 1
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4

11 p Hyginijauk
12 u 1 Arkaudijaus- n
13 « Veronikos 1 i •/ £14 k Hilaro ir Felikso

■ .4 
i

<• ^7 •'

r
15 p Povylas Tyruolia

f16 » Marcelinus

.17 N.Aptano , Ąbbos
18 p Priska jpanoa ( ,
19 U Mariud, Mortos
20 s Fabino Sebas.
21 k Agnfeszkpę r

18 p Prlaka jpanoa ,
; 4

22 p Vincento, Anast. '
23 a Raimundo
24 N Timotiejaus
25 p Atsivertimas Povilo
26 u Polikarpo
27 s Joną Auksabum.
28 k Valerijaus
29 p Franciszkaus do S. *
30 s Martino
81 N Petro Nolasko
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• UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAM/U—60 modernllkų nibntcių tn geriemlah padubo lokių orkeitrait ir Welter Winrhrll. knrlg
« ptsaitojbi/ai apie lialidieiiį tanipe ryfoįaui ilniot. Progreinot kiekvienų Antradienį, Ketvirtadienį Ir šeltedienį, vakarait >r. N.BC. radio truki*.
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