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Isz Amerikos
TRYS METAI ANT

PASTOGES
SENAS ISZGAMA LAIKE 

MERGAITE NELAISVĖJ 
PER TRIS METUS.

Rusellvile, Ken. — IJžilaryta 
per tris metus, arsziau kaip ko
kia nevalninke, pusnuoge ir 
tankiai suplakta virvėms, Vir
ginia Wadyridge, kuri yra da
bar staugus mergina, 18 motu, 
buvo laikoma uždaryta ant pa
stoges per tris metus, bet ana 
diena užsibaigė jos kentėjimai 
kada ja iszgelbejo isz tos pek
los policija.

Rakalis, kuris laike mergina 
nelaisveja yra Simons Laurel, 
52 metu senumo, kuris novos 
paėmė mergina ant iszaugini- 
mo kada toji turėjo penkiolika 
metu, būdama sieratele. Po tri
jų metu mergaite dingo, 
įnynai dagirdo 
buk mergaite iszvažiavo pas 
savo gimines. Per tris metus 
niekas jos nemato bet per visa 
ta laika buvo uždaryta ant pa
stoges.

*• n diena ' L(:ne policija 
aplaike slapta gnimata^isz ar- 
tymo miesto, kuri daneszo buk 
mergaite rahdaši ūždarytd ant 
pastoges ir jaigu policija pa
darys krata, tai mergina suras. 
Policija taip ir padare, o kada 
prispyrė Lurela prie muro, pa
rode kur mergina rdndasi. La u 
rel likos uždarytas kalėjimo už 
priverstina laikvma merginos 

I ir žveriszka pasiegima su ja.

VOGĖ IDANT PIRKTI 
PACZIAI DOVANA.

'Philadelphia. — Nicholas 
Bernett, 60 metu, neturėdamas 
pinigu ant pirkimo dovaneles 
savo paežiai, nuėjo in sztora, 
pavogė kelnes, bet likos suim
tas per policijanta ir uždary
tas 'kalėjimo. Ant policija pa
sako: “ 
galeeziau juos parduot ir 
aplaikytus .pinigus nupirkt do
vaneliu savo serganeziai pa
ežiai ant Kalėdų. Mano pati gy 

apie 
ežia

nesura
inio 

j y

Slidžia ji .paleido ant liuosy- 
bes nes sztorninkas ne 
kad ji laikytu kalėjimo.

ISZMETE LAUKAN 
MOTERIA IR DUKTERĮ.

Iszmes-r f

Ifl

Kai- 
huo Laurel,

r ne

Pavogiau kelnes idant 
už

vena Camdenė ir nežino 
mano beda nes pribuvau 
jeszkoti darbo kurio 
dau ir tikėjosi aplankyti 
manes dovanelia.

norėjo

ft M
YALE PROFESORIUS MEL
DŽIA VALDŽIOS GERES- 

NIO ALAUS.
"Washington, T). C. — Profe- 

soris Yandell Henderson isz 
Yale universiteto, indldžia kad 
valdžia pavėlintu dirbti geres
ni alų, nes nuo kada prohibici- 
ja užėjo, studentai gere pasiu- 
tiszka munszuine nuo ko netu
ri noro mdkytis ir elgėsi kaip 

Profesoris sako, kad 
alaus neu'žkcnke

žmogui o studentai butu daug 
tinkamesni prie mokslo po isz- 
gerimui keliu stiklu gero alaus 
ne kaip trucyznos.

kvaliai.
stiklas gero

DU LIETUVIAI MIRĖ NUO 
1 MUNSZAINES.

Minint Grove, Pa. — Iszger- 
dami trucinanczio alkoho-trucinanczio
liaus Vincas Samuolis, 65 metu 
ir Jonas Raczkis, 59 metu, gy
venanti Scotch Valley mire na
mie. Samuolis v ra benamis ir 
neturi jokiu giminiu o Raczkis 
paliko paezia ir kelis vaikus.

NUVEDE MOTINA

Ona Kelley, 
nuėjo 

užmuszt as 
Po ne-

F v

I

szuo
PRIE UŽMUSZTO 

SUNAUS.
Kansas City. —Liūdnus Nau- 

jus Metus turėjo
'kurios* 18 metu sūnus 
medžioti ir likos 
per trūkimą karabino.
laimingam atsitikimui atbėgo
szuo namo ir per smaugimą ir 
mųjaprasta pasielgimu ir loji
mą, davė moteriai dasiprasti 
kad kas blogo turėjo atsitikti. 
Ant g 
szuni in artymu 

•r

szuo nuvedu ja prie tos 
kur sumins lavonas gulėjo prie 
d ratines tvoros. Matyt vaikas 
norėjo perlipt per tvora 
tame vamželis karabino 
patrauktas per drains o szuvis 
pataikė in nelaiminga vaika.

;alo motore nuėjo paskui 
gi irai te, kur 

vietos

y kad 
likos

Joseph

SUDAUŽĖ PACZIAI GALVA 
PATS PERPIOVE SAU 

GERKLE.
Lancaster, Pa.

Griender, 52 metu kuris .pribu
vo su savo szeimynele isz Al
toona, Pa., jeszkoti darbo, ana 
vakaru susibarė su pa’czia apie 
szeimyniszkus ergelius, taip 
inirszo, kad pagriebė kirvuką, 
baisiai sudaužydamas jai gal
va. Motore iszbego klykdama 
ant ui vežios ir sukrito. Kada 
policija subėgo in narna pažiu- • t
reti kas ten atsitiko, rado Juo
zą ant grudų su .perplauta ger
kle, negyva. Motore randasi li- 
gonbuteja o asztuoni vaikai 
prieglaudoja.

o asztuoni

; .QuarryyiMc, NA J.
.ta.laukan su dukteria per savo 
vyra laike szalczio, Glendora 
Morrow, 43 metu ir jos dukrele 
12 metu pribuvo in czionais isz 
Canton; asZtuonios mylios ir li
ekos surastos ant ulyczios per 
policijai

Morrow*iene apsakė buk vy
ras jdi iszmetc laukan nes neno
rėjo kad ji.turėtu daugiau vai
ku. Motore yra neszczia ir tiki
si pagimdyti už keliu dienu kū
diki. Geri žmonys surinko ant 
kdlio ir du policijautai nuvožė 
jas namo o vyrui kerszino
darymu kalejftnu jaigu su jom

uz-
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BEDARBIU ARMIJA PRI
BUVO IN WASHINGTON. "* ‘ * 1
Washington, D. C. — Apie 

16,000 bedarbiu-, kurie atvažia
vo in czionais (rokuosia, kuriu 
vadu buvo Katalikiszkas ku
nigas Cox isz Pittsburgo, pribu 
vo in czionais melsti Kongreso 
idant duotu jiems darbus.

Atvažiavimas buvo malszus

vo in czionais melsti

I1. "fI' ■» ' i te «JR, I 4 <|| m/
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ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose f8.00 metame 
Kitose Vieszpatystese |4.00 metame

Latakus Ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso 1

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STR.,

W. •. BOCWOWNII, Pm.* ■«.V* VY rNNA If rrpi»*
P. W. BOORNOW MM I, MliUr.

Isz Visu Szaliu
BAISI NELAIME

TRŪKIS UŽVAŽIAVO ANT 
SUŽEISTŲJŲ PAGULDY
TU ANT GELEŽINKELIO, 

UŽMUSZDAMAS 200.

MAHANOY CITY, PA.
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43 METAS
5

ISZVIRE VYRA 
ALIEJUJE

a --------
INSTUME SAVO SERGANTI

VYRA IN VERDANTI
ALIEJŲ MAUDINY- • 

CZIOJE.

Italije. — Lieona 
i s zs k a i t e la i k rasz t i j e, 

tai Amcrikonka, 
pas- 
bev

Novara 
Aga des 
buk kokia 
nekenstlama 
kandino ji iium,ui< n.vjv, 
Leoną norėjo da geriau įszpil- 
dvt atsikratima nuo vyro no 
kaip padare Amcrikonka. Vie
toje pripildyt maudyne su szil- 
tu vandeniu kaip melde vyras 
savo prisiegeles, nes buvo sir 
ges, tai ta nelaba motere pripv 
<e verdaneziu aliejum. Atvedo 
serganti vyra prie maudynes 
patamsėję, o kada vyras lipo 
in maudyne, toji ji greitai ju
stume, užrakino duris ir iszbe- 
go isz namo. Baisu riksmą vy
ro iszgirdo kaimynai ir įx> ko
kiam laikui pasisekė iszverst 
duris, bet vyras buvo jau isz- 
viros aliejuje teip, kada ji žmo
nis isztrauke, tai visa skūra 
buvo n irsi hipius nuo kaulu.

Policije pradėjo jeszkoti ne
labos mot eres, kuria surado ar
timam miestelije gyvenau te su 
savo mylemu, kuris prikalbino 
motorid aUt mSiWatimo nuo 
sergahezio vyro. Motore likos 
nubausta aiit 25 metu kaleji- 
mu prie sunkaus darbo, o jo- 
sos mvlemas ant 15 metu. •

>

Moskva, Rosije. — 
ar daugiau likos 

muszta ir daug sužeista nelai- 
i meje ant geležkelio apie devy- 
j nes mylės nuo Moskvos.

Du pasažierinei t rūkei 
muszc ir 50 pasažieriu 
užmuszt a ir daug

szi nitai
Gal du

už- savo vyro, 
maudykloje

irr • 1 ’

Karoliams Schurz draug įve isz Berlyno, perstatė užmanymą miestui idant szita vieta 
geldžkelio stoties butu užvardinta.plaza” kuri randasi prie Lehrter

ant garbes 200 metu sukaktuviu prezidento Washingtono, kuri pripuola 22 Vasario, 1932.

k 4 i I Washington Plaza yy

TAI TAU
Pittsburgh, Pa. — 

C. Cook, 15 metu, 
szauktas in suda ant 
savo paezios, 
nieko ant josios užlaikymo. J 
pati Darata, 
reikalauja nors 2 dolerius 
maisto. “Vryras” dirba, už pa
stumdėli 
na 10 doleriu ant sava tęs. Su 
das paliepė jam mokėti paežiai, 
kiek ji parei’kalavo.

15 metu

“VYRAS.”
William 

likos .pa
skundė

kad jai nemoka 
o I

t uri 19 metu

SUDEGINO

wart ir Mi

susi
liko!) 

sužeista. 
l\aimuo<‘ziai isz visos aplinki
nes subėgo neszti pagclba su
žeistiems ir iszneszti užmusz- 
tuosius. Sužeistus paguldė ant 
kitu sztangu idant vėliaus juos 
nuvežti in ligonbutes.

Sztai atbėgo greitasis ta vė
rinis truki-s ant kelio ant kurio 
gulėjo sužeistieji ir pakol ma- 
szinistas galėjo sulaikyti loko- 
inotiva, užvažiavo ant gulin- 
cziu sužeistųjų sumaldamas 
juos ant szmotcliu.

Norint s valjže apie t a ja ne
laime nieko neiszdave bet ma
noma kad du szimtai žmonių * ! i • i
likos užmuszti toje nelaimėje.

*' * a iN
_____________________ _.\

MEKSIKONAI 
BAŽNYCZIA. |r» •

Mexico (^i'ty. — Minia apsi
ginklavusiu kaimiecziu sude
gino Kutai kiszka bažnyczia 
San Miguel Del Monte arti Me
relius. Priesz sudeginimą, api- 
plesze bažnyczia nuo visokiu 
brangenybių.

DVI MOTERES ŽUVO 
EROPLANO NELAIMĖJA. 
Harrisburgh, Pa.. — Dvi tur

tingos mot eres Mrs. Riith Sto
si. Debbie Stanford

kurios leke isz New Yorko in
e ro 
arti 

Doubling j Gap, Pa. laike mig
los. Praėjo net kelios dienos pa 
ko ju lavonus suraito eropla- 
nas. Mot eres buvo g 
tojos, bet;laike miglu 
kur jos lįkc, 
statu kaina.

į 
fr — — —< Bill !,!■

DIRBA DAUGIAU 
AUTOMOBILIU. 

Detroit, Mich. — Keturios au- 
tomobiiu fabrikai, kurie pra
dėjo dirbti naujus modelius ap 

arsimi, buk . pradėjo

ir Buenos Aires žuvo, kada ju 
ant planas

Vvras” Iv
grosersztoryj ir gau

sa vales.

trenkė in kaina
i ■ -

užvažiavo ant 
sužeistųjų

NUŽUDĖ PENKIS, SUŽEI
DĖ PAOZIA, PO TAM 

PAT MIRĖ.
Cape Grardean, -Mo. —di

rer Davenport, 50 metu, nnžu- 
penkis vaikus sūdau-

v
do savo
žydamas jiems galvas 
na i sužeidė paezia ir 
po tam nusiszove

k

mirti- 
kudiki 

ant smert. 
Manoma, kad Davenport Stul
gai pamiszo.

y

ISZMETE KATE PER LAN
GĄ; 10 DIENU KALĖJIMO.

Vicksburg, La.

y kuris

Jack Wi
thers, kas tekis isziminejo už
kandi isz kiszeniaus kuri atsi- 
neszdavo in dalba. Nutarė vak 
tuoti kas tokis butu
yra iszalkes, kad net dryso isz 
kiszeniaus iszimti maistu, 
ilgai lauko pasislepos, nes ate 
jus didele kate, 
Jack’o pįelus isz 
Jack pagriebė kate už sprando 
ir iszmete per Įauga isz penkto' 
laipsnio. Ta j i .pasielgimą mate 
kiti darbininkai, pranesze poli
cijai kuri aresztavojo Jack o 
,sudžia jam už tai pado vanojo 
deszimts dienu 
Kate užsimusze.

LIŪDĖJO PASKUI SŪNELI, 
ATĖJO PAŽIŪRĖT, LI

KOS NUSZAUTAS. . f iį * 4
♦ Duluth, Minn, 
rych,
Wis., atėjo in narna savo buvu
sios .paezios, 'kuri buvo aplai- 
kius nuo jo persiskyrimą pasi- 
iindama su savim keturi u metu 
h lineli. Tėvas 
paskui ktineli ir 

M

'y

m

re^os lekio- 
neinate 

trenkdamos in

*

o

* i_

dirbt į 
daiigiau automobiliu no kaip 
praeita meta sziam laike.

Buick -kompanija Decemb
rio menesyja padirbo 11,629; 
Ctu-debaker kompanija padir
bo 6,237; Graham Page padir
bo daugiau ne kaip kitados ka
da, o Hųbb Motor Co., iszsiun- 
te 1,044.

Paskutines Žinutes

Kaimo

Ne
0- 

isz k rapszte 
'kiszeniaus.

kalėjimą.

1

Juozas Pa*

Spartanburg, S; C. — Ja
mes Kenned v likos nubaustas t 4
ant ])ęnkių mętu kalėjimo už 
pavogimą dvylika visztu nuo 
savo kaimyno.

Lyavas, Lenk
SukodoĮe sudegu 21. gaspado- 
rivi grinezios, daug gyvuliu Ir 
padaru; 22 szeimynojj pasiliko 
be pastogių, bledes padaryta 
ant 100,000 zlotu.

H Istambul
Tūkstantis gyventoju Urle 

nuo bado ir da kiti 
randasi pana- 

sziam padėjimo 18 kaimuosla.
U Washington, D. *C. —Ke- 

.lio’lika moterių likos sumin
džiotos ir supjaustytos 
laiko U1...... .
THO.

mirszta
t ukstaneziai

Turkije.y 

gyventoju

barge n or>

stiklu 
p.ardavincji-

Karine ris 
pabudo isz

ŽIURKE PRIEŽASTE DAUG 
BLEDES.

Berwick, Pa.
Chester Campbel1!,
miego nakties laike iszgirsja- 
mas koki tai sumiszima viszti- 
nyczoja. Alėjas i u visztinyczia 
pamate didele žiurke, kuri isz- 
baidino visztas. 
states žibinte

Farmeris pa- 
ant grindų pa

griebė kuolą., norėdamas 
ko užmuszt.

žiilr- 
Žiurke pasislėpė 

in skyle, o iszbaidintos visztos 
apverto žibinte, nuo ko užside
gu visztinyczia ir liepsna grei
tai .prasiplatino, sudegindama 
350 visztu ir visa tvartu. Ple
dus padaryta ant 3,000 dole-

. u"

2.) metu* isz Superior, rju. Žiurke taipgi ir žuvo ug
neja.

■ »'-T.......-...............

UŽ DU BUCZKIUS 
.i 1 r i

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

mire Retreat li
ved li

t Ignotas Klimaviczius, 76 
metu, kuris pergyveno czionais 
arti 48 metu, 
gonbuteje, paliko kelis
sius vaikus ir 19 anuku. Laido
tuves atsibuvo isz namo duk- 
ter Budinienes, 1002 Košeiu- 
•3zko uyĮ., su pamaldomis Szv. 
Traices bužnyczioje.

y

y# * # I
su giesmėmis ir pasveikini-1 
mais. Policija juos praleido 
malsziai.
Kunigas Cox iszaiszkino kon

gresui kad stengtųsi užbėgti 
bedarbiai*, nes žmonys Ameri- 
ke labai nerimauja ir. gali s u J

Policija

labai1 liudejii 
negalėdamas 

i'lgiaus nukensti atvažiavo jo 
pažiūrėti. Duris jam 
antras vyras

metu ir paliepė

> r nepasielginęe geriau. ___ Įkelti kruvina: revoliucija, j

LENKIJOI GEMA DAUG 
VAIKU.

Varszava, Lenk. — Pagal su- 
rasza gyventoju, tai Lenkijoi 
gema 17 vaiku ant kožno 1,000 
gyventoju. Gyventoju Lenki- 
joi.sziadien raudasi 31,000,001). 
Mete 1931 likos suvineziavotos 
300,000 poros ir daugiau kaip 
milijonas vaiku užgimė nbi*s 
gal puse isz tojo skaitliavis mi
rė.

t b " <į

SUDEGINO SZVEN.TVAGI * 
KURIS APIPLESZE 

BAŽNYCZIA.
»

Vizzini, Silicije. — Myne iii-
irszusiu žmonių sugavę vagi 
Fillipa Paola, kuris apvogine- 
jo vietiniu bažnyczia nuo viso
kiu brangenybių ir relikvijų. 
■Myne t ei p buvo inirszus ant 
vagio, kad ji baisei sumusze, 
myne, po tam.aplaistė gazoli
nu ir sudegino gyvu. Policije 
ncinsimaisze in žmonių darbe-

I

moterį d ant XKiWntimo

NOREJO NUŽUDYTI 
JAPONISZKA CIESORIŲ.
T^okio, Japonije. — Jaunas 

koreonas vardu Rihosho, mete 
bomba ant ciesoriszkos karie
tos, kuris važiavo isz maneb- 
ru, arti palociaus 
prie

y y

kurioje

cije tuojau s

bet truko 
antros karietos

važiavo kiti.virsziniūkai. Poli- 
sueme metiką I

bombos ir uždare kalėjime.
Badai Rihosho likos nusitins

tąs nužudyti ciesorių, 
atgavimo laisves del Koreos.

tiksle

VAIKU PIRKLEI EUROPOJ 
PELNO GERUS PINIGUS.
Berlynas. — Vokietijos ii 

Holandijos policija jeszko ku 
dikiu pirkliu gaujos, kuri su 
pirkinėjo Vokieti joj* nubedne 

I jusiu karininku ir bajoru vai I
I kus po $24 ligi $50 ir pardavi 
nėjo Holand'ijos bevaikiams p< 
$400.

Ii tik žiurėjo isz tolo.
—....... .... ■"» ............. *'■■■■■'■■ !■■■"■■ |

KORAS SUGRIUVO SU 
GIESMININKAIS.

Brescia, Italija. — Laike pa-, 
maldų Ponte de Lęgno bažny-

H*
J

i . /LT W----------------

BANDITAS NUŽUDĖ SAV( 
MOTINA.

Vivjdnius, Austrija. — Ma 
rius Opescu, 
naszles sūnūs, 
nuas ir su plėšiku gauja dav I » * ' * ’
žesi kelis metus. Viena na Irt 
bandai užėjus in kaima, 
rius pabeldė in duris, noredu 
mas gauti pasiimti valgyti. St 
mite atidarė dun's ir garsiai si 
riko, pažinusi savo sunu, 

in kuria ’ tas pbs nepažines smoge szai 
tuvo kotu in galva ir tik 
muszes pažino, kad tai jo m< 
tina, ii Po to pjaunas bandite 
pats pHri<taY04X>licijai.

t ‘ Antanas Balota,. 16 motu, 
15 Krick uly., Kings tone, mirė 
ligonbutoje. Vaiko tėvas likos 
užmusztais devyni menesiai at- 
gal Loomis kasykldsia. Velio- 
uis paliko motina ir tris sese- 
ris.

t Adomiepo Zukliene, 46 
metu, 557 Shawnee uly., (po tė
vais Cecilija Straždžiute) isz 
Plymouth, mire namie Jjarks

Paliko vyra, sunu, szc-
szos duktores, seseria Durijoi 
ir broli Lietuvoje.

— Antanas Markevicziuis, 
41 metu, 142 Nesbitt uly., 
Larksville randasi Jigonbutejc

4^ t •

ęzioje, 'kada koras; susidedan-
) t i’1 .. ‘..1.1«... I ■

tis isz szesziolikos giesminiu-, 
ku giedojo nuszei«, staigai ko* 
ras sugriuvo ant žmonių. Ke- 
li žmpniš likos skaudžei sijžeis-

vienos numini 
pabėgo in kai

I * ■ * ■' ’ ’ • ii f * ' j, j

UŽMOKĖJO 300 DOLERIU.
Hugh Kieman, 

stojo sude ant skundo Onos 
O’Conner, už hedalaikyma duo 
to žodžio kad su ja paeziuosis. 
♦Jaunikis teisinosi, bulk Onai 
nieko neprižadejo ir tiktai du 
kartus ja pabueziavo ir tai su 
jos pavelinimu. Slidžia nutarė

Chicago. -

ti, bet isz giesmininku nieką 
nesužeidė. žesi kelis metus.

atidaro
Edvardas Solo,

24 metu ir paliepė Juozui 
trauktis szalin bet kada to pa
liepimo nepaklauso ir 
pasimatyma su šuneliu,.
szove jam in pflva padedamas kad du buczkiai yra verti 300 
ji ant vietos; Žadintoju uždaro dotleriu ir turi Onai.už juos už* 

mokėti. : ’ •;kalėjimo, m'
• •

f t % <

vi lie.

VYNAS PRIESZAIS VĖŽIO
’ ■«,.b. ■ j....r “ v. i. >. B' (iflbiui.

spyrėsi
Solo

f d
! ’

b<

su dviems žaiduleis1 nuo peilio
i

LIGĄ.
Paryžius, Francije. — Fran- 

cuziszka Draugavo Kovojimo 
prieszais vėžio liga,
priguli daugelis daktaru, ap- 
reiszke ana diena, kad gėrimas 
vyno yra pasekminga gyduole 
prieiszais vėžio liga. •

ui
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Kas Girdėt
Kitados musu tėvukai tik kū

rindavo viena kaminui, laike*

Žmonys vieni kilus be palio
vos apjuodina muszasi kada 
susitinka. Sziadien jau net ir 
gimines gyvena nesutikime — 
vieni priesz kitus slapstosi ir 
szalinasi. Kada su tyszeziu ki
szeniu eina pas gimines, 

‘‘ko' juos
tai 

vėl-žiemos. Po vakarienei uždary- tuojaus kąlba: 
davo kukna ir visi apsėsdavo njai pas mlls |rauket” Bet ka-
pecziu viduriniam kambaryja. 
Miegkumbnriai buvo taip szal- 
ti, kad juosia vanduo užszalda- 
vo stikle. Bet visi buvo užganą 
dvti. V

() sziadient 
karte ne yra užganadyta, jaigu 
kožnam kambarva nesiranda 
“sztymas” ant kurio galėtum’ 
iszvirt kiauszini. Už tai žmo
nys serga visokioms ligoms ir 
bijosi mažiausio szalczio ir 
greitai pagauna uždegimą

Sziadien gent-

da ateina su pilnu kiszeniu ei
na tai sako veidmainiai: 
va s pas sava traukia.”
Visa tame priežastie yra žmo

nių veidmainyste, 
patauja. po visa svietą.

i i Sa-

*

kuri viesz-

sztymas ! >

I

Ana diena mire Chicago Ju
lius Rosenwald, Žydas, kuris

mažiausio
pagauna 

plaucziu. Ki t atlos žmonys bu
vo -sveikesni, apsukresni ir il
giau gyveno ant svieto.

Raudasi tokiu žmonių 
svieto, kada juos giliukis 
teike visokiais smagumais, už- 
mirszta apie tai, ka patys turė
jo nukęmst kitados, o dabar ne 
atsimena ant vargo savo arty
mo.

Randasi ir tokiu, ant kuriu 
kada nelaime užkrinta, nuduo
da jiems kad jau visos sunke
nybes szio svieto nukrito jiems 
ant sprando.

Abu sztamai užsitarnavo 
ant pasigailėjimo, nes pirmuti
nis duoda ant saves pažinti, 

ne-

sztamai

ant
ap-

saves
kad savo gyvenime nieko 
pramoko, o antras, kad moky
tis ne nori.

Geriausiu mokslu del 
gaus yra pats .gyvenimas 
ris ji iszmokys visko.

zmo-
ku-5

Žiaunai isztyrinejo 1/uk ant 
svieto mažinusi veisle asilu ir 
neužilgio visai dings tie gyvu
lėliai isz virszunes žemes. Da
bar ketina užvesti projektą ant 
apsaugojimo tu gyvulėliu...

Tas priguli nuo to, apie ko- 
Kas ki- 

il-
isztiki’uju 

gerai butu idant juos apsaugo
ti nuo isznvkimo. 

•r

Bet jaigu kalbama apie dvi- 
kojinius asilus su ilgomis ausi
mis, tai bus geriau del svieto, 
kad ju butu kanuomiržiausia, 
ba tokiu priviso jau už daug.

kius asilus kalbama.
szasi keturkojiuiu asilu su
gomis ausimis, tai

na-
vuz-

ISZUETUVOS
——■

BAISI PLESZIKU ŽMOGŽU- 
DYBE SUBAOZIAUS 

. VALSOZIUJE
y.

SubacziausŽiaunu kaime 
valsczinj rastas nužudytas 70 
metu senukas J. ^Matulionis ir 
jo dvi iscnos ^seserys — Dęmi- 
cele ir Elzbieta. Matulionis 
rastas?'visas kraujuose paplū
dęs^ kluono,

SAULET-*‘M < . o ■■■: -,4 r r—- 
DR. MATULAITIS DEL 

KOMUNIZMO BUVO
APLEIDĘS LIETUVA ■> r

T .. -’C.-.-T“

»
'if-l’l*, •I* 1 * |Į*' W* 1

I
legaliszka

‘ 4
szczesciep, bldbionč uždėjo gyste iszaugo iIDZŪKELIO KELIONEI

■** *

IN KAUNA
r .................. .....................* J i

. Asz labai myliu, eincie an at-
. V ienų rozu mekterejo

,u mana, ant razumo atlankyc at-

■ t

Kaunas, Gruodžio 24 (L. Ž.) 
—; Lenku spauda pranesza,

t* I
*

t C”

kad Minske suimtas ir isztrem-1 PbHku.
‘ * I . . . ■

tas in Solovęcko salas Lietuvi..
komunistas Dr. S. .Matulaitis.

Daktaras Matulaitis, fjru^| 
kelis metus emigravo is/, Lie- -

slomij |kiu. Apsivilkau gunezi’

« **

mno f
an lancynos. Kap cik visi is^ draugyste.

• ’ ’♦ • • -------- I 1888 mete per Ethical Cul-
Bet lancyna ture draugyste Chicagoja, tame

pirkcios iszajo, asz acikeleu Ir 
ai nu paveczeroc.

o jo sosry-s troboj. 1 
J u visu galvos sukapotos kir
viu. Isz paliktu pėdsaku maty- 
t i, kad piktadarei jeszkojo pL-. 
nigu, tacziau kitoks tartasi ne

vos in S&SR. 1
Minske 11;'. Matulaitis pro- 

fosęrjavb Gudu mokslo akade- 
imijoje. Aleksa-Angaijelis' Įini-1 
dėjo kreivai žiūrėti in Dr. Ma-1 1

“men-

tnreo geniu bireli ir gal buvo į licstnjJi Kt.uvina kirvi piklada). 
vienu, isz. mielaszn-dingmu.iuĮ riai inine((. in M11(uliolliu szu. 

lini.
, h r H b.'

DABAR - KAUNE N3,000 BE 
NUOLATINIQ DARĘ,O, !

.“EltosV.žinięl- 
mis, dabar Kaune esą apie 3,- 
000 tarnautoju be .nuolatinio 
darbo. Tam tikslui tarnautoju 
Sąjungą praszo savivaldybes 

instatyma investi 8 
vid. darbo diena, o visas mies
te krautuves uždarinėti 6 vai. 
va.

vienus isz miela.szirdingiausiu 
žmonių Amerike. Turėjo jis 70 
metu ir buvo prezidentu gar
singos kompanios Sears, Roe
buck and Co. Už gyvasezio jis 
iszdulino daugiau kaip 40 mili
jonu ant labdaringu ir 
szinlingu tikslu.

Gimė jisai Springfield, 11., 
pirmutini darbu aplaikc dum- 
plyty vargonus bažnyczioja už 
ku aplaikc penkis- centus ant 
valandos po tam vis ėjo augsz- 
tyn ir augsztyn ir tik per jo 
gabumu Seras, Roebuck kom- 
pnija pastojo ant kojų. *,

Rosenwaldas buvo niųnyle- 
tas per visus ar tai Katalikas 
ar Pro t ėstomis. Jisai nedaro jo
kio skirtumo tikėjimo 
tos.

Nepalikit zapalku ant stalo, 
kitur kur vaikai galėtu pasi
imt kada nesiranda tėvu 
mie. Puiki liepsnele gali
degti vaiku szlebukes ir pakol 
apsižiūrėsite, tai jusu apsižiop- 
linimas gali kasztuoti ne tik 
visa jusu turtą bet ir g\waste 
jusu kūdikio. — Todėl bukite 
saugiau su ugnele.

*■-. II A , „ • • , , , „ „Į,
• •

Kas gali sutaisyt vaitinkli, 
kuri vejhs suardė! Ar galit už
dėti Obuoli ant szakos, 
nukrito prie musu kojų! Ar 
gaflit sutaisyt peteliszkes spar
nus, kuri suardo bledinga ran
ka? Ar gali indeti branduoli 
atgal in rieszuta ar kiauszini 
in trukusi lukszta! Jvas gali- 
sugrąžyti midų atgal in kosi ir 
prilenkti vaszku ? Yra tai sun
kios užduotys mylemi skaity
tojai, lx)t panasziai ir su pra- 
platintoji! apkalbėjimu ir ap- 
juodinimu savo artymo. Karta 
numestas biaurus žodis, 
daugiau nesugryžta ir sunku ji 
atszaukti, kuris bėga aplinkui 
žaibiniu staigumu po svietą.

vaitinkli

kuris

jau

♦>*r*

<ulaiti,; intardamas ji 
szevizmu.?,
reabilituotuš, JM*. Matulaitis

r. ' ■ / *'

patįs pradėjo ieszkoti. ‘^socia
listines revoliucijos prioszu ” 
vietos gudu tarpe .ir paraižė

p

k p • ’ e

iniskus, ba girdėjau, kat tynai
■ .. A * ?

labai dzidelcie szvientos vietos 
ir liciprovineja visokį atpus-

■ .J . 1 . .. r b . į 11 , "i, 1 ,1 /

\ pa se
men tui'bu ir szczyvu lazdų, nu 
ir ddyai. aic an Dzievo acidejis. 
Nėra k u žerta voc, ba isz Kros
nos ip Kaunu jpascipusci. dzi- 
dclis kiahis; nenuaisi vienu 
dzienu. Ainu, ninu, jau limsta.

I
delis kialas; 

r nenuaisi

•/
1 \

visur ant svieto 
; veidmainyste. • lunkus sutiki- 

kožuas
nuo ju szalinasi — visi barasi, 
rodos proto nelekia.

Sziadien

. maa tarp žmonių ir

miela-

ar tau-

I

Kaunas. ♦ <t-\

iszleisti

auksztai, nedasiekiu. Ku da-,m’es^e insteigta antia oigani- 
ryc? Žurau, brace, netoli lan-1 
cynos stovi dzieszka su taszlu,

zacija, kuri vadinta Bureau of 
Jr isztikro pirm 'lega- 

organizaeija. 
s legali szkai 

tarnavo visokiuose atsitiki
muose visiems žmonoms, nepai
sant tanios, rases, ar lyties. Pi
nigai užlaikyti draugyste mie- 
laszirdingu žmonių paaukuoti.

Pirmas deszimtmetis naujo 
szimtmeczio parode, kad orga
nizuotas legaliszkos pagelbos 

tautiszka

Justice.
užraukta duonai kepc. Nu, pagelbos

i w . czita draugystemierakaVojau, an jos užlipau ir 4 . f.-..,,
nusimsiu bulbieni. Gerai. Vie-
nu kojų uždėjau
dzieszkos braunus, kitu ant ki 
los

a n vienos
*■ J

Kad pasiteisintu ir Ąjnu įn. ga^padoriu praszyc an 
.o Vf it 1 n i i i u « . -»v 1

p Įsz-lyksztu donosa ant žinomo 
gudu veikėjo. V. Lastausko. 
Lastauskas buvo -isz t remtas i n
Solovecko salas. Bet Dr. Mątu-

ir tarnautojus pietums 
leisti dvi Vai., žiema viena va
landa.

>

v Ai —'ll y r ■ 1 - -- II ' -

KUNIGUI NESISEKA 
ADVOKATAUTI.

Ex kunigas Ad. Vilimas už ' > H 4 * ■ I
iuvairius prasikaltimus baus
tai, o pagaliau advokatu tary-

• •
Ka tie mokyti profesoriai ne 

iszras ateityja ? Mergaites, jai- ba ji visai paszalipo isz advo- 
gu jums nubodo būti mergi- katu luomo. Dabar Advokatu 
noms, tai 
nes

turėkite 
tie mokyti •z

ir.tep visk u
Skradzei žemi! Užlipo

| lengva, bet nulipė nei szep nei 
j top: nei kur puodu padee, 
kur kojų nukėlė.

pašomu..
buvo

. I| r *'**

Mėginau
nei ‘

’, darbas iszsipietos in11

nakvynes. O kur pazdesi? Nu-j nemožna ii gana, projektą. Iszpeltcjimas negrei-
veinu, sako, nėra kur gule. Te Top man su tu bulbieni betų- Įag> tvirtas,
gu tavi nomaoi! Jau sauk' nu- ^°TDic nemačius žino kap, pa-. meta organizuotas

a i na ii; kitu gaspado- 
a-

ir apie 1910 
legaliszkos

■ */ ' '■ 1 " '|Z ■ 1 * ■ JĮ I1 ■" J

laicziui matyti tuo pepaVyko 
inrodyti. savo czystata, ir da
bar jis pats atsidūrė Soloveco 
salose — tame “rojaus roju
je.”

D-ro Matulaiczio liūdna is- 
torija pagaliau turėtu prablai
vinti protą kai kuriu musu in- 
vairiu. pavtiju ponu, kurie be 
atodairos giria sovietu kultūra 
ir tvarka ii? tuo padedu Komin- 
ternui.

tame

S J 
kos. E, — 
nkszcz, kad 
kad teksziu

lydo viena koja nuo dziesz- jmgelbos dai'bas tvirtai insteig- 
cik — kaba rd y- 
cikras dzyvoka>,

, atbulas in tu , bas žymiai didėjo. Ir 1909 mete 
dzieszku! Oi, Net taszla in vi-

sihiido, 
riu, 'katro pirkęe strakesne. S 
ko: “nug, aik an kluono szali- 
nes ir sprok kiele cik cilps, kat 

pirkcioj nėra kur.”
Ka# ce zo nakvyne, misnu sau! 
Nnle, ku dzirbi padzirbsi nau- 
jis in szalini acigulcu ir gunezi 
nusimeteu. 
su use, g
toj pusei lyk kas sznipcioja ir 
ntsžlaumoja ciesei par szaudus 
in mani. “Skradzei žami!” 
misnu sau. “a kibą ce ladokas, 
a ko'kis namcius'?,, Isproginau 
akis ir žurcc i n tu szonu. Kap 
mani gyvu — cep, cep, eep — 
tep ir atszlamoja per grandzi- 
mu i n mani. Brolali, man plau
kai kap sztakietai acistojo, vi
sas pašei ra ią — nėra ku daryc, 
raikė žiurec kokios pamacies. 
Nurape tojau i n sienų, apgrai
bei! karanci spragėtu ir stoviu 
napagatove. Kap cik ladokas 
arcyn mani, asz jam bupc spra
gele 'kuprno, jis kabardukszcz «
ir uusikaporino. Asz Dzievu 
padiekavojis ir szczyrai papo- 
teriavis, vel spakainei acigu- 
leu. Ale kur tu! Kap cik sudė
jau akis, klausau i vėl atrapec- 
kioja, atszlumcioja isz kitos 
szalines ciesiok i n mani. Pone- 
dzie szventas, jau cik sakau, ce 
laddkas prispainiojo, ar nege- 
rocius an mano neszezescies. 

pacykom, kapcz už spra- 
ielo, ku szaii savis buvau paz- 

. Kap cik negei’ocius ar- 
asz jam vėl spragėtu cik 

—. dziupcz in laboni ! Kap teszl 
keu, tai net ventrabos iszleke. 
Ogi, iszryto, 
brekszcz, praplesziu akis,

atbulas in
nori,

Kaip cik pradėjau 
irdziu per miegu — ki-

Skradzei 
a kibą ce ladokas

tas visuose miestuose.
Per kitus keturis metus* dar

kei uriolika organizacijų egzis-
sus szonus izlakiojo. O puodas Į tavo, ir pabaigoja 1913 meto 

buvo dvideszimts-asztiionios, ir 
> keturias-de- 

tarp kuriu'buvo 
dvi vieszos apginė j u organiza
cijos, kurios atliko nelik civi- 
liszka, bet ir kriminaliszkadar- 
b'a, ir keturi apgineju ofisai, 
kurie užsiėmė tik kriminalisz- 
ku darbu, 1921 mete buvo 54 
legaliszos pagelbos draugystes

S ir 
visuose miestuose kur tik lega
liszkos pagelbos darbas insteig 
tas tvirtai auga.

Legal Aid Draugystes ima 
dviejokius užmokesezius. Pir
mas užmokestis yra rankpini- 
gai reikalauti kuomet žmogus 
piaszo pagelbos, invarios orga
nizacijas ima nuo deszimts iki 
penkias-deszimts centu; antras 
užmokestis kuomet organizaci
ja jiems surenka ar atima nuo 
kitu pinigu’s, žmoąes organiza
cijai moka nedaugiaus 10 nuo- 
szimti.
Kuomet organizacija ima tuos 

rankpinigus, ar tai deszimts- 
dvideszimts-penkis ar pehkes- 
deszimts centu, tai ypatų tik 
užmoka už iszlaidas, kurias jo 
atsitikimui organizacija isz- 
leidžia, kaip tai, 
gatvekario iszlaidas, ir irž kra- 
sos ženklus.

. v - Y

Yra papratimas visu organi
zacijų reikalauti nuo kliento, 
kuomet gali, užmokėti už teis
mo iszlaidas ir liudytoju iszlai
das. Kartais organizacija pri
versta užbaigti atsitikimus 
kuomet tik organizacijai prisi- . 
eina pralcįsti pinigus, laika ir 
pastangas.

Legal Aitl Organizacijos gali 
legaliszka tarnyste. Visuomet 
duoti biedniems kuogeriausia 
galima prieiti prie ju advoka
tu nes ju priederme. Visus at
sitikimus prižiūri legaliszkos 
pagelbos*ofisas kaip bile pri-

•su bnlbiene, ku laikei! rankose,' 
huną ta i ir užsivožė man i__
galvos. Tai tau veczarija! Cik, 
cik per dzideli bedu isikepur- 
nejau isz dzieszkos visas i n ta
szlu insimoknojis 
apsidzirbes, in stvarainiu ne- 
padabnas. O tai viesznage! Ru* 
daryc? Nukrapszteu nuo akiu 
taszlu, paskui iszpleszeu Jangu 
iszlupinejis cvekus, isznerau 
laukan ir paidisz, kad mani 
nei sliedo nužvuostu. Apricz to 
visko, kiek turejąu prociosį pa- 
ki nukrflpszteu ,visu lakmotn 
gunezi! O, Dzieve ratavok, ne
možna nei iszrokuoc; Kad bu
tai! naumisne tep padaris, tai

I

nieko, bet visai necyce!

r

ant! 1917 mete buvo 
szimts viena i

ir bulbieni

cvekus 
paidisz,

ir suvienytos organizacijo

KIEK LIETUVOJ GERE 
ARBATOS.

Per pirmus 10 menesiu pas 
mus pagaminta akoizuotos ar
batos: užpernai—- 6 

atseit

13,300 kg., 
ir sziemel 
, sziemet 

9,300 kg. mažiau kaip užpernai 
ir 3,100 kg. mažiau kaip per
nai.

300 kg.,kantrybe, taryba uždraudė 3 men. verstis 
ir kitam 
Sajaus

kui Vyr. tribunęlas Ądvokatu 
tarybos nutayima (Salauskio 
byloje) vakar patvirtiiiQ,

iszrado būda advokato praktika
kaip permainyti mergina ant Alytaus advokatui —
t^WA< HKiin Ivivimn nvAl’ncMi’rj ’i • ir  i • i   i ivyro. Taip tvirtina profesorių 
Ottonas Bernsteinas isz Berly
no, kuriam pasisekė surast bū
da po asztuoniolikos metu tyri
nėjimo su karveliais.
Girdėjome, kad isz vyro leng

va padaryti mergina, bet kad 
isz merginos padaryt vyra, tai 
jau tikrai stebuklai!

< * * *» 4^ k

Teisingos Teisybes
Jaigu žmogus yra alkanu

NEPASISEKIMAI < > 
“SAMAGONO” BRAVORE.

ti 11 --I • "i ■ 1 " RA " i į

Slabadai, Szakiu aps. Szioje 
neapsakomai di- 

” kuri laika 
“ sa

mu gon kės bravoras.” Bet bra
voro eksploatatoriai vis dėlto 
pakliūva. Gavo protokolą. Nau

a p linkinėje, 
del i u pasisekimu 
gyveno taip vadinamas 
ma goi i k es b ra vor a s.

< k

tai ir garbe nieko nežeuklina. miesczio taikos teisėjas visiem
Kas turi tuszczia kisze

niu, ne turi prieteliu.
*

tai

kis kad kitiems patikt.
Kur pinigai turi 

ten liiios.Vbe tyli.

i
trim i “
po 300 litu ir po tris menesius

karžygiams yy priteisė

Kada pilvas yia pilnas, )(SC(jeti Apygardos teismas ta 
» 1 ■ *> 1

.Valgyk ka nori, bet redy-
smegenys t uszczios. sprendimą patvirtino.

baisa

Vyras be paezios, tai kaip 
kailiniai be plauku.

Alkanas visados mislina*

apie duona.
Sziadien viską

gauti ant iszmokesties, tiktai 
paezia reikia pirkti už “kosz.

*

Jh galima

y y

. Nekurip .praleidžia pini- 
del to, kad parodyt jog tu-gus

ri, Let tokie isztikruju mažiau
sia turi.

Pakol žmogau apsivesi — 
pirma 
tiesiog in namus po darbui.

isnmokie vaikszczioti
* II*

»

• Vyras visados gali turėti 
savo iszmiidi, bet motore turi 
visados turėti “kas tai asz.”

* Niiekas žmogui neatnesza 
geradi'desnio procento, kaip 

iszmintis ir sveikata.
* Kuom toliau eini in gir- 

ria — tuom lengviau paklysti.
Nekurie žmonys tik tada

yra mandagus, kada tęs man
dagumas jiems nieko nekasz- 
tuoja; kiti vėla yra pilni man-
dagumo, bet tik del ju, ka jiem

.............; • ■ t ' — F.už tai užmoka. '

KVITU knynlt Drawyateiaui <«l tos* 
mokėjimą pinio UtftnUma.I’NkP Sfe 
KVITU knygsls Draugystėms dal Ka* 
slarlaos ne# Meta pinigu ant 

Ib.

KVITU knygai* tfeaugyaUma del Ka* 

mMnkhra. •

pernai — 61,1 (K) 1 
— 58,Q00 kg.

“LEGAL AID”
DRAUGYSTE

džioje szio kaimo

SUDEGE GYVENIMAS NA
MAS, MERGINA IR 4

OŽKOS.
■ «

Gruod. 5 d., Mosėdžio valscz. 
Szaukliu km.' t. Gi iciencs su
degę namas, ir Gricienės duktė 
Petronėlė Gricaite, apie 50 me
tu amžiaus ir 4 ožkos. Sudegu
si Gricaite buvę pąfalyžuota, 
visai nevevalde kairiosios rau
kus ir buvo raisza ant vienos

’ V* * ’r ’ f v

kojos. Gricaite tik padege; Ja 
kaimynai iszgęlbejo.

■’ ■ 1 > ■ f' ” • k . ■ r

LIETUVIAI ISZ, SAVO 
KRASZTO BEVEIK

NEEMIGRUOJA. , 
pV* 1 'i • > ” < f t H * •

Praėjusi menesi isz Lietuvos 
em i g ra vę 92 žmo nes. U žpęreit a 
menesi 118, o sziu metu Sausio 
men. 173. Praėjusi menęsi in 1 / *
Argentina iszvažiavo 17 žmo
nių,
Afrika

in Brazilija — 3, in Pįetu 
— 28 in Kanada —.1, in 

Urugvajų — 21, in.Jungtines 
Valstybes 26, — in Meksika 
— 2) i u Palestinu —3 ir in Au s- 
traŲje pereita menesi iszvykįo 
1 žmogus.

Pažymėtina, kaįl pereita nic- 
nesi emigravusiu Lietuviu yra 
visai palyginti, nedidelis ųuo-

4, f I-. ...

KOKS GYVENIMAS, TOKIA 
IR MIRTIS.

■»* A >f, i.« i * M- *
V*'

Nendriniai, Antanavo vai.— 
Sziu metu Gruodžio men. pra- 

gyventojas
Prąnas D. nutarė nusižudyti. 
Paemes brauningu szovosi ir 
vietoje mirė. Žmonių pasakoji
mu, jis priesz keletu metu bu
vo susitaręs su viena mergina 
apsivesti. Vėliaus ju susivedi- 
mui kliudė jos brolis. Kad pa- 
'szalinus klintis, nutarė juodu 
ji. nugalabinti; Savo nuturima 
invykde. Vėliaus szis baisus 
žygis jiems naudos nedavė, Su- 
žinousi policija juodu suarosz- 
luvo ir teismo sprendimu buvo 
nuteisti kalėti keletą metu. Pa
ragavo kalėjimo “pyragu” ke
letą metu, einant amnestijos 
keliu juodu isz kalėjimo buvo 
anloscziau paleisti. Jo sužadė
tino gryžusį 'tuoj isztekejo už 
kito vyro, o pastarasis gavės, 
kalėjimo džiovos p radote, nuo 
jos neiszsigelbejo, bet dar gi
liau insirgo. Kadangi ilga lai
ka, pasak žmonių, nėjo iszpa- 
žiuties ir su tikėjimu nesiskai
tė, Pilviszki u parapijos klebo
nas kun. dek. S. Szvilpa nelei
do laidoti jo k u na pasivestoje 
vietoje, bet'be jokiu bažnytiniu

o pastarasis gavės

t

apeiga palaidojo in atskira, ne-
szvesta, tokiems žmonėms pasi-

J I
1
t
i

kirta laidojimo vieta, 
t f . ■ i ■

— .
PASIKORĖ VAGIS.

Trj'szkiu policija

’ I

U ?

sugavo
daug vagiu. Ju vadas, T, Nor-

* s"' 1 r * A * ■ ‘ >

kus, daboklėje pasikorė. Rasta 
'daug vogtu daiktu, kuriuos da
bai* žmones .prfeipažiesta ir at
siima. Kitu tu vagiu dalis gy
veno Papilęs .valscziuj bet bud-

t

tszimtis. Isz visu ^2 žmonų apie ri Papilės policija ir juos suc-
70 yra žydai. me. Rasta ir ten daug daiktu.70 yra žydai.

t

Rasta ir ton daug daiktu.
* . •

mano
Asz, 

dejis 
cyn,

'‘i

kap cik pradėjo 
žiu- 

rau ir pac sau neviorinu. Szaii 
mani cyso dzvi telyczaites vuo- 
degas papūti. Tfu! Kat tu 
staugdamas! Tai dabar padzir- 
bau! — misnu sau. Ku pasakys 
gaspadorius už tokiu vieszmi- 
gi! Reike neszcz grobszius kur 
grybai auga!

Dzieve ratavok, kat užeiktu 
da gali nulupo paskucięi' g" 
cziali nuo kupros! Tai nužer
tas!. — Nieko nelauki.?, pa-

v
y

gu-
>■

Nuo g 
nas žmogus prigaviku auka Jis 
tiki, jog teisybe visiems prigu
li, bet jis tuo randa jog už ja 
reikia niokoti pinigus, ir jis ne 
turi užtektinai užmokėti advo
katui. Yra apsaugoti tokius Le
gal Aid draugyste organizuota 
ir atlieka savo darba žmonisz- 
kai, praktiszkai ir pasekmin
gai. Bile biednas gali kreiptis 
prie Legal Aid Draugystes.

1876 mete keli Amerikos pi- 
liecziai, Vokietijo gimė, po va
dovyste Arthur von Brieson, 
susirinko ofisuose buvusio gu- 
bernatorio, Edward Salmon, 
kuris tuom laiku buvo advoka
tu New Yorke, insteigti organi- 
zącia, kuri teikc dykai legalisz
ka pagalba tik Arokiecziams 
New Yorke, kurie neturėjo pi
nigu užmokėti už legaliszka pa
galba.

Nuoipat pradžios organizaci
jos insteigimo matyta, kad ge
riausia inkorporuoti ta organi- vatiszkas teismo ofisas Tamys- f

imimo iki mirties, bied-

organizacija
už telefoną,

Nieko nelauki.?, pa- 
szmurkszcz per stogu ir pai
disz, kat net kulnai braiszka!

Kitu dzionu, brolali, 
ainii ir isituszcino laiba, kat 
nei gurinio- aieiszkrapszcysl 
daugiau. Ku daryc? Tuszcziu 
tarbu žarnų neužgrusi! Asz, 
druf in gasptyioriu. O jau ir 
time eme. Kap cik in r ozu pa- 
tropinau an veczarijos. Pagar- 
bavojau ir praszeu kat priimtu 
pergulcc. Sako, gulėk ant suo
lo, ba nerlkur. Ir an veczarijos 
neprasze. ,Ku darysi. Džiovu 
dėkui ir už tai. Bet žiurau, no 
veęzarijos dar liko daug buL 
bienes. O man nedavė nei pa- 
kasztavoc. Tegu jus džiovai, — 
asz cik miorkavoju kur tu bul- 
bioni pftdęs. Misnu, aeikelis 
nakCiu pasiciąszysiu ba jau ne- 
triyoju. Kap bus, tap bus kąt 

a . a "• A

a i nu y

S)

zacija. Kovo 8 diena, 1876 mete 
German Legal Aid Society” 

inkorporuota Albany, 
N.Y. Ir tik> apsaugojo tikin- 
ezius at važiavusius nuo inval
idu apgaviku kaip tai, nuo na
mu savininku ir 1.1. '

Paežiu laiku Chicagoja pra
sidėjo nepriklausomas bet pa
kasaus judėjimas. Kaip ir New

i (

buvo
f 1

te ar paturimai yra kuogeriausi 
nes ju advokatai per ilga ir at
kartota patyrimu tapsiu speci
alistais biednuju . reikaluose. 
Legal Aid Draugyseziu in vai
ri u miestu adresus galime gaut 
isz Foreign Language Informa
tion Service, 222 Fourth Ave., 
New York. . - z

o

Yorko taip ir Chicago,ia. papil- SKAITYKITE "SAULE
dytos prigayystes kreipe atyda* 
in ateivius, ir prie organizavi
mo draugysčių jiems pagęlbe-l 
ti. Didis skaicziusl suviliotu jau J 
nu mergaieziu, po (priedanga' 
darbo pasiulijimu, sujudino to( 
miesto moteres ir privedė prie 
organizavimo, 1886 mete drau
gystes, kuri sekaneziais metais 
inkorporuota ;po vardu 
Prętective Agency for Women 

cik szunim peatid uotu. Ąn ma- and Children”. Tuoj ta drau-|

...

< < The

>>

12 ISTORIJOS UŽ 25c 1
Nedaryki* skirtumo tei'p vaiku 

mlliekia visus ligai. Vdnisskfs 
kaziriavimas. Jesskojo tarnaites 
o rado paesia. Stebuklinga kuezia.
KreslaB. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyran. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaesiuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

w. a bocziauskas - po
■ a <w« 
‘"•■’T

MAHANOT CITY, FA.
MM
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Paskutines Aszaros
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kas Karklynas geras mano

I

t

! r*
M*
f ii

I

■y i

!’•

t’

3^*^. $

it < •'!

į- H*h.

f *

W į

J!'l' ' ..r

£
M&

M
<1

4 f 1 JEIGU NORI K
—

arklius. — Czia kryželis, in ku
ria puse dabar sukti!

— Sukite po kairei. — Ta
re lyg isz miego pabudus.

Pavažiavus apie 15 mi
liutu, s 
ne ir nviszpasakytni linksmu 
balsu suszuko:

— Antai

staiga paszoko Luksztie- 
m*iM'zmmnLrvtni linlrnmn '

.. Tai Jo-
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pagal jos sėkla.

* ‘Negabume apsieiti be žino-,
§ ( ^ępriesztarauk ąlęląąm,

4 kuiąo mums nuolątos rody-
i utys žinai, kad turi teisybe

I Li a

Nekįązk nosies in kiturei

O

1
'’•s- ...

i

J
kilius kiųl ir butu'tavo’ geriau. M' ųU dalyku, kuriuos ir be ju 
sos prietelis. , *

§ Ne niekink to, ko pats ne
turi.

2

I
I

>
4

■m ■

k ' ■Ui

'»( matome,,
• o

r ■’i 1

! teisinga
• t Qrickus mokinamos ‘ be

t -■

Tikrausiafe kėlės in garbe

prieteli^
I. * 1

/ ■ K> it o i J
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Baiminga meile ne yru ne
1 ■ I

w *
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§ Nemanyki©, kad kiti .už 
it i • n r • i • • b(

■''. y. 
u vi 
n» -ii, r n t ■ j i ’ į t

tave yra linksmesni. Milijonai 
kenezia didesni vargu už tąye. I

mokytoją. 
I---

§ Ner.ugokie, kad neturėjai yra pnrtiy.i .
proga, gyvent i, an t svieto.

§ Netikekio in kožna bloga'do drukorius.
apkalbėjimo, koki girdi. •

•>
►į:

rH r*'
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Sztai jau ir Pagirėliai, drąugas, todėl būtinai pasini- 
tarė vežėjas, stabdydamas; pinsiu, kad Joną paleistu ant 

Naujo Meto, — pridūriau, be
sirengdamas eiti laukan.

— Ant Naujo Meto! —- 
spaudžia mano rįinka sudžiū
vusiais savo pirsztais moterių.

, Tamista, pats, kad
szita paskutine diena senojo 

'meto... Todėl malonėkite pn-l 
Musu sirupinti, kad būtinai paleis

tu, — ir nukrito kelios karsz- 
tos aszaros ant mano rankos.

— Kadangi tamista jau 
trusiesi aptaisydamas szita na
meli, — tariu nepažinstamam, 
— todėl dvasiai galima pasiti
kėti, jog neapleisi .savininkių 
ir pasirūpinsi, kad jos laimin
gai sulauktu szeimininko.

— Pasirūpinsiu, tikrai pa
sirūpinsiu, kad jiems nieko 
nestokuotu. Nameli jau baigiu 
aptaisinti. Sztai vienas langas 
dar geras, o kitus irgi pasis
tengsiu nžkamszyti nors sziau- 
dais, kad pro lentas nepustytn 
vidun. Asz Joną pažinsiu nuo • 'l * ■ *
praeitos vasaros ir ji 
kaip tikra vaika, todėl ir jo 
szeimyna tinkamai prižiuresiu.

. Atsisveikinau ir iszvąžiavau 
palipdamas gunes ir arkliu už
dangalus, kad ‘nelaimingosios 
turėtu nors kuomi prisidengti 
nuo szalczio. Taipgi prižadėjau 
per Naujus Metus juos atlan
kyti.

langai
Vienaslentomis.

buvo neužkaltas, per
Iszlipes

is

žiburys!
grintvleje žibury 
nulis mus laukia! -
Neužilgio privažiavome grin

tele. Stogas nuverstas, 
užkalinėti 
langas
kuri matėsi žiburys 
i>z rogių pabaladojau in dūri 
kurios buvo tvirtai paremtos 
isz vidaus.

Kas ežia ? — pasigirdo 
tvirtas vyro balsas isz vidaus.

— Geri žmones, — tariau. 
— [ulei skit e.
Sugirgždėjo duris ir asz at- 

* • • • • siduriau tamsioje pnemeneje, 
kuriose kampuose baltavo snie- 
į>iis. 1 nejus grinezion buvo be- 
galo triszku. Ant priežado kū
rinėsi ugnis, o kadangi kami
nas-buvo nugriuvęs, tai durnai 
ėjo grinezion ir todėl begalo 
troszkino.

l’rieszais mane stovėjo jau 
senyvas kaimietis ir su pilnoj 
nusistebėjimo akim žiurėjo. 
Jau buvau norėjos klausti:

Ar tamista esi Jona.8 
Luksztas? — bet tuo tarpu 
tarpdury je pasigirdo skaudus 
balsas:

- Kur Jonas
- Jis

*

Lietuvos

■•d, 

B

t
♦

■

*

i&Jl

i

JI

kad jiems

myliu,

kad va-

/i f

tarnauje 
kariumeneje, — tarė tyliai iie- 
pažinstamas.

Jisai dar gyvas? — 
bzuko linksmu,

su
dus! i u balsu 

moteris ir nusigriebė už adve-
rijos.

rp- Taip, 
bu> namie, 
žinstamas.

Mano Jonulis, mano ba
landėlis, gyvas dar!... Neužil 
gio pamatysiu ji ir iszpasako- 
riu jaiH^yisas musu nelaimes, 
visus i>gkenletus skausmus. — 

• gaudydama kv.ipu džiaugiasi 
pusgyve moteris ir per jos su
nykusius, kaulėtus veidus rie
da džiaugsmo aszaros.

— Isz kur žinai, kad Jonas 
užporyt sugrysz! — vėl klau
so ji.

<r r>,yvas, ir užporyt 
tvirtina nepa-

k

V. ,
Pavakare, Nauju Metu, kuo

met sėdau in roges, 
žiuoti ])ažiureti Luksztu ir szi-
ta jiems nuvežti, nuėjo musu 
kieman jaunąs, įąreįvjs; Jt 

inteike 
man bdsžka. Pakratė mane 

‘sziurjiulys. Nematęs nei nuo ko 
yra laiszkas, jau nujauezian, 
kad kas nors baisaus artinusį. 
Laiszkas buvo trumpas, 
kanezio turinio:

“Sulyg tamistos praszymo, 
burvedis Jonas Luksztas buvo 

.paleistas namon ant 10 dienu ir 
Gruodžio 30 diena vakaro ren
gėsi iszkeliauti, Tecziaus pirm, 
negu jisai is^keliavo, prieszi- 
ninko orlaiviai atakavo musu 
stovykla. Žuvo keletas karei
viu. Tdrpe žuvusiu yra ir Jonas 
Luksztas.

Pulkininkas Karklynas?’ 
Nuliūdau... Begalo prislėgė 

mano siela ta žinia. Tarsi tik
ras brolis butu žuvęs. < h” T | «i»

— Ka as^ toms jieįahnin- 
miilgoms pasakysiu! Kaip szi- 
ta baisia žinia joms pranesziu ? 
— misliju važiuodamas.

Prie grinteleą jau radau 'be-

klausės Aržuolaiczio, » r

Pakrato

luu kianti

f

.80-

Jisai pats maŲ-sake.
O kada ji matėte7
Pereita savaite buvai.

Alytuje, tat ir ji suėjau. Jisai 
taipgi manes prasze, kad asz 
aptaisycziau jo nameli — kaa
butu galima nors sziek tieK 
prisiglausti, todėl, kaip mato
te, ir triuši uosi cziouai. Mat, 
jisai užsimanė vakariene czio- 

. jiai suvalgyk
— Noriu, — sako Jonas, 
nors trumpai valandėlei pri

siminti buvusias mano laimes 
va

ana nepažinstama 
kaimieti, kuris apsiėmė globoti 
s u vargeles. ,

— Ka* £cro vidų ja girdėti ? 
—klausiu, Jjudnai, tarsi in szer- 
menis atyažiąves.

— Vidujų -, dar

r

landa s\
—» Neveltui mes kentėjo

me ir vilkome sunkaus gyve
ninio junga. Neveltui man prl- 

- jautimas nuolatos «znabždojo, 
žadėdamas dar linksmas va
landas suteikti. Po tiek skaus
mu iszkentetu, po tiek užlietu 
aszaru, vėl visi kartu valgysl- 
jne vakariene. O, kiek laimes! 

, -- Kokiam pulko Luksztas
tamatfjM — klausiu namisz- 
kio. ,

— Narsiųjų Szauliu pulke. 
| -~-
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• Szitie Kiniszki sznipai supanezioti ir varomi in nelaisve, 
likos suimti per Japonus Chu Lili ITo, Mandžinrijoj.

I jukszt iene sėdėjo 
ai>si'knia.ubusi ant 

apkrauto —

d n regini: 
užstalėj a 
stalo, vakariene 
niekas ant stalo nejudinta.Mer
ga i tęs sėdėjo pas paežiu kam
pe susitraukusios ir 
paremusios ant keliu.

— Suszalol... — suvaitojo 
pro aszaras kaimietis! —- Bet 
tikėki man Tamista, asz tam ne 
kultas. Asz norėjau vakar pa
laukti kol Jonas pareis, bet ji
net pro aszaras manes praazp, buvo uiszkinta ? 
kad asz palikeziau jas vienas.

Asz pati viena noriu su- nu balsu vaikai atsako, 
tikti savo Jonuli, — kalbėjo ji 
vakar man iiszcinant.
trumpai valandėlei nors pasku
tiniai vakilrieniai, tegul atgim
sta buvusi musu laime ir tegul 
niekas mums jos nedrumsezia.

— Jokia pasaulio galybe ju 
laimes jau nedruins, — 
(arsi pats sau.

Besileidžianczios saules rau
donas spindulys insiverže in 
grintele ir nupuolė ant mėrgai- 
cziu gaivu. Atsiklaupė kaimie
tis prie ju. Jos sėdėjo sustingu- 

tarsi isz gipso nulietos
, o per nuvytusius

galveles

Nesuprato kas buvo 
Aiszkinama

mokyk loja viena(trvbinnv 

karta mokytojas aiszkino >Szv.
«■ I v ■ .

Istorija Senojo Instatymo, a.pie 
visuotinaji tvaną.. Kad persi
tikrinti, ar mokiniai gerai insi- 
temijo, mokytoja, paklauso vai
ku : 1 , ;

%
§ Nepaantrinekie piktu pa

skalų norints kiti 
klausytu.

§ Ne bukie neszvarus ma
nydamas kad tave visi pažino
ta ir nėr priesz ka rėdytis.

§ Nepaniekinek varginga 
ypata manydamas, kad ji su ta- 
vim nesi lygina tavo gyvenime.

§ Neszandykio isz kito ti
kėjimo — kožuas tikėjimas yra 
geras, jaigu pilnai jo prisaky
mus. Visi dori keliai veda in 
dahgu.

§ Nerodyk kitiems savo nu
siminimo ir skausmo, —

iyzsižioja

apie

Ar .supratote viską kas

Taip, suprantam. —- Vie

#

, * , -Beda jaigu viena avis tu
ri septynis piemenis.

Tasai, kuris parduodu ap
sieis ir su viena ūkia, bet tasai, 
ka perka, turi turėt dvi akis.

Žmogaus didžiausias ne
vidonas yra jo kvailas draugas.

• * Jaigu priimi pas save 
sveczia tai duoki e ir jo szunim 
vakariene.

* Susidraugauk su vilku, 
bet turekie rankoja ginklu ant 
greito pareikalavimo.

obuoliu turi

niu ž-kiek

Vėl vienu

Na

tariu

o per 
nusidreike ’lediniai

sios, 
stovyleles 
veidelius 
ruožai.

Jos yerke... Sztai žiūrė
kite ju aszaros suszale.

— Taip aszarosTaip aszaros — tariu 
jam. — Paskutines aszaros..

* *
Aržuolaicziu savo 

visi vieszbuczio

*

Pabaigus 
pasakojiuna, 
sveeziai nuleido galvas ir ilgai,
ne vienas neprabilo.

— GALAS. —

*'! . ♦

nebuvau, 
nes ir asz lik dabar atėjau. — 
Tai kalbėdamas priėjo prie du
ra ir mėgina jas atidaryti.,

— Kas tai !♦ durys parėtą-

Geras Paaiszkinimas

n h. i r ■ 1 , '

tavo vargus niekas nesirūpina.
§ Nekiszkio nosies kur ne- 

reik — szis pamokinimas yrp, 
labai svarbus. f

§ Bukie visados mandagu 
ir daryki© kitiems taip, kaip

F.nori idant jie tau darytu.

,* Isz stokos 
valgyt morkvas.

Ž^mczi ugas ne visados bu
na prietolium, bet prietelis vi- « 
sados yra tavo žemczitigu.

Ubagas, kuris sarmatina-
si, no turi giliukio.

Imkio vilnas, 
kaili. i

* N
ru kaimynu.

*

*

# bet palik

epirkinekie namo be ge-
— F.

Ar galesite
— Nors apie tai klausiami atsakyti? 

Galėsimo, 
balsu suriko.

, gerai. Asz ‘justi da
bar klausiu, kuris man gerai 
atsakysite. —

• ►

Visi vaikai, tarsi pasirenge 
atsakyti. c

Kuris man 
Kas buvo po 
nui?....

Mokykloj nutyko, kaip aguo-
* ’ ■ K j i L v f '

a t sa kyšite :* •
visuotinam tva-

nas sejant; vaikai in viens kita 
pradėjo žiūrėtis, kuris bus drą
siausias atsakyt.
v i e i ia s #pa s i d ra sines, 
viduriniubse suoluose ir pakele 
ranka, buk jis atsakys.

nukreipė 
mokytoja

) T „

Tyla.... bot 
atsistojo

Visi
vaikai su aky varnu 
akis in atsistojusi 
j oj. paklauso:

— 0 ka ar žinai ? —
— Žinau — neperdrasiai at

sake. . ;

y o

Karta mokytojas 
Ant anūko paklauso:

Kiek žmogus turi burno
jo dantų?

Ąsz turiu pilnu burna— 
atsake Aątanukas. — Ir auksz- 
tai ir žemai. Skaityti ju niekad 
neksaiczitiu; sziuomi sykiu nei 
ant to klausymo negaliu atsa
kyti ponui mokytojui. Bet asz 
dar žinau ir daugiau pastabu.

— Saky k ka žinai daugiau ?
— Bot mano nuima, tai turi 

net dvejopos ruszies;
apie vienus pasakoja, kad nie
kam netiko, 
duoda isztraukti< I . I ,

Bežoniu

?: *

Na, tai pasakyk: kas bu- 
vo po didžiam jam./ visuotinam 
tvanui ?.,. - •

Vienas didelis purvynas 
po tokiam dideliam lytui.

Jr mokytoja ir vaikai nusi- 
szypsojo ięz tokio, nors žioplo, 
nepilno ir neaiszkaus, bet su-

*’ * i * ■!< . V '»

manaus at^ukyiup. ♦ 
"■■i—i.  ■ " —-

■:

Teisingos Teisybes
i ‘ ■

•7’’ . , *
Pirma imkie pinigus pa-

•I’M ■ 'Ai1 1 <’ |(. •• <|

*
kol duosi kvitą.

# • 4 <

Lape miega ir 
apie yisžtas.

. 4

dantų

sapnuoja

tos.
Baladoja in duris ~ niekas 

neatsiliepia. ,
Kibą Jopas nogryžo!
— Ncgryžo.... (
—* Isz kur Tomistą žinai f- - 

iszvertes akis kausią kaimietis.
— Pulkininkas Karklynas 

ka tik pranesze man, kad Jonas 
užvakar vakare žuvo.

— Vieszpatie!

kuriuos dažnai 
o kiįąs kar

tais pati iszsiiiua ir vėl inside- 
du. Pastarieji yra 'blizganezia 
bleta užlopinti. 

I M

Moteryste yra tai meileę 
grabąs.

* Kožuas dvasiszkasis igu 
da pagal savo natas.

nius vagius.

r*

X. I #■
I »

PRIE LOVOS MIRSZ- 
TANOZIO.

Kunigas:— Žmogau, ar tu 
nebijei peklos?

MirsztantysVisai ne... 
suriko’Per dvideszimts metu gyvenau

žmogelis ir vienu ypu iszverto drauge su savo uoszviu ir jau 
duris. |

Kaijl puiku! Pulfriijin- l.neją vidun iszvydome skau- nio. *
nesiranda man nieko baisės- 

A.

AnU., ,«b*i> *• AHMįt

fe
JU

•r
■

L ‘Irtis,* f
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SIUNTINYS ISZ EKVADOR.
Senor Don Clonzales Zaldum- 

bide, naujas siuntinys isz Ek- 
vaderio in Snv. Valstijas.

> z? '

Visu Tautu Dainų ir
Szokiu Vakarėliai

Sausio 31 diena, ir Vasario 7 
1932 mete Sekmadienio vaka
rais, invyks milžiniszkąs dainų 
ir szokiu pokilis Guild teatre, 
New Yorke.

Per ilga laika jau invairios 
draugystes ir asmenys, kurie 
interesuojasi tuom darbu, lan
ko susirinkimus ir insteigia 
Folk Festival Council. Dabarti
niu laiką Tarybo randasi at
stovai net 22 svetimtaueziu 
grupiu — Amerikiecziu, Armė
nu, Bulgaru, Rusu, Danu, Ane- • 
lu, Vokiecziu, Italu, Jugoslavu, 
Lietuviu, Meksikiecziu, Norve
gu, Lenku, Szkotu,-Slovaku, Is
panu, Szvedu, Ukrainiecziu, ir 
kitu Thomas L. Cotton isz For
eign Language Information 
Draugystes egzekutyvis sekre
torius.
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Ant to moterėlės varosi.
Vyras pas tokia už nieką, 

Ant galo iszbega ir palieka, 
Nesigaili ne mažu vaiku, 
Prisiplaka prie kitu. 

Szenadoryja yra tūla moterėlė, 
Ne kam tikusi žmonele, 

Visai nesuvaldo liežuvio, 
Apuodina kas tik pakliūva 
Vyrus visaip pravardžioja, 

Nepaiso ant kožno loja, 
Kožna užkabina, 

Ir 1 ‘ rupūžes* ’ vadina.
Badai ir mergeles isz kitu 

miestu priiminėja,
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Aukso kalnus prižadi ne j a,
V: * r " 11 „ '

Moterėles vyru uždarbius ,pra-
leidineja,

Ant visokiu nieku iszdąvineja,
Skribliu brangu užsideda,

Ir mislina kad taip bus visada.,
Oj szirdeles, dirstelėkite in di

desnius miestus. j
Najorka, Klivelan-

da ir kitus, J
Didelius vargus žmonys turi, 
Ne valgioj apredalu ne kuri. 
Priesz ka jum ežia pūstis?

Tr kam daiiytis,
Skarmalu brangiu ant sąves ne 

kabyk,
Tiktai savo protu dabyk

’J* .Tr žioti suvaldyk.
Ar einate melstis in bažnyczia?

Ne — ateinate tyczia,
Kąd savo nauja drese parodyk, 

Akis in szalis metinejate,
Ir kitas pamatyt.

Net sutepu dreses cziupinejate,
Ar plonas, ar storas, 

Vįluęnis ar marszkonis,

Filadelfia

A*

f d
• ži

i

O kas toliaus pasidaro, 
Apdrebiu ir szalyn iszvaro.

O tu nelaba bobele, 
Iszrinkai sau negera kelia, 
Jai'gu greit nepasitaisysi, 

Tai baisia pabaiga sugraibsty- 
si.

KIi■IĮ
i ū-

L it:

•>!
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*
Arti Mahanojaus, vienoja pe- 

czeja,
Yra pora bobelių aibeezia, 

Tai kaip viena pas kita nueina, 
Tai lyg vakaro nepareina.
Vyras isz daTbo pareina, 

Suodinas pas buezeri eina, 
Mėsos parsinesza, 

Vakariene pasigamina 
Pacziules neeulauke,

Pasirodo ir in miestą braukė, 
, Tokte gyvenimas, 
Tai szirdeles ne kas.
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KAMISORIUS TARIFOS.
- Bobert O ’Brein, redaktoris, 
likos paženklintas per prezi
dentą kaipo tarifos kamisijos 
narys.

i

Dideli vagys 'kare mažės-
I ■

Jaigu kūdikis neverkia, ’ * L
tai motina nežino ko jam reik.

* Vilko pilyap ir kunigo 
akys niekados neprisotytos.

* Prie visko galimu . pri
prasti o ir peklos.

* — - v -
J, - ,

kraty’k pakol jos jeszkosi po su
dus.

J i 'l

t * Bvaiyjuk vaistai visados 
atnesza nauda —- jaigu ne ligo
niui tai aptiekoriui.

Idant poro ja Į>utu sutiki-

e>

t

Pirmiau savo savžine per-v •

*4

Braiyęuk vaistai visados

. I, ■ .

Szilkinis ar knatinis.
Galvos su skrybėlėms apdang-l 

st y tos,;
sumai-

'szytęs

t

O smegenis su
ĮMĮ|O 

0 kaip iszsižioja,
Ta i u’psaugpk Poną 1

■

Hc * *

Kol vyras bobos nesuvaldys,
Tai vis ‘bus kvailys,

aksejiu
*

II, II; jra I "• *
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Bįnghumptono keliop mergeles,
Pamėgo laika nakteles, 

Pęr naktį bambiliais važinėja, 
O kaip szvinta parkeliauja 

Geriausiu padarytu,

hv 1

j

Geriausia padarytu, 
Kad naktimis nesivalkiotu, 

Namie sėdėtu, 
Mamelių klausytu, 

0 kaip da karta dąžinosiu, 
Tai labai puikiai padainuosią.

ii

mas, vyras turi būti kurezias o 
motore aklą. > < -—F. '<■1

Ant moterių ne reikia rugotų 
Tiktai kvailius vyrus kolioti, 

Jaigu duoda moteriai valia, 
Per ka pamota dorybes kelia.

Jau priesz tai kalbėjau,

ŽINOJO KA DARE.

PAJESZKOJIMAfi.
" ' "■" * 'r i

Pajeszkau savo brolio Alek
sandro Astrausko, kuris daug 
metu atgal gyveno Park Place, 
Pa., ir buvo plaeziai pažinsta- 
mas Mahanojuj. Paeina isz Vi
duklės, Baseinuose ir pribuvo
in Amerika turėdamas 16 metu 
amžiaus, o sziame laike feri 
apie 36 metus amžiaus. Tegul
jis pats ar kas kitas pranesza 
apie ji nt adreso.

M. G. Ostrowski, 
3318 S. Union Avė., 

Chicago, UI.

2t.

1
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SIENINIAI KALENDORIAI!
e

fi

1

Ii

Ka« prisiuna viena doleri, aplaikya
5 PUIKIUS

SIENINIUS KALENDORIUS
‘ ANT 1932 METO

Prie kožno kalendoriaus yra prisiūta 
azventuju kalendoris su pasnykais.

Mil,
,

*•

Onuik, kam tu pastalei 
vygia su kūdikiu ant stalo! J

Matai misiuke, kad ge- Kalendoriai pulke! hsmarginti ir Us-

— —II <

f’I Į'

Jau priesz tai kalbėjau,
Viską kaip ant delno uždėjau, W girdecziau, kaip vaikai nif- 

Ir o oi o vi 4* tIamadi Dili R AllŽ< ŽdUOfihKokie trikdai ant svjeto darosi, pulk *nt žemos.

. pjauti.
W. D. BOCZKAUSKAS >CO.,

* ! MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES

me juju automobiliu

— Praeita Petnyczia tru
puti pasnigo. '

— Jurgis Kovalowskis ir 
Jona^ Lewis likos arcsztnvoti 
UŽ vežimą alaus. Sznipai pac- 

ir dvi
baczkas gero alaus. Abudu pa
statyti po belu.

' — Jonas Davidson, 51 mo
tu bosas Maple Hill kasyklų, 
likos mirtinai sužeistas per nu- 
įęriuvimn virszaus. Likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute.
t Praeita Petnyczia, po ke

liu menesiu ligos, miro namie 
Antanas Kaminskas, 45 metu, 
31 W. South uly. Velionis pali
ko paezia, broli Piusza mieste, 
broli Petrą ir seseria Helena 
Lietuvoje. Laidotuves atsibuvo 
Utaminko ryta su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje. Lai
dotuves ant senu kapiniu |x>r 
graboriu Rėklaiti.

— Kaip tai bjauru klausyti 
szalo stovineziam, kada jaunu 
moterėle atėjus in sztora ar bu- 
czerne, norėdama pasirodyt 
kad ji moka angliszkai kalbėti, 
naudojo po kožnam isztartam 
žodžiu “Džisus.’’ O gal nežino 
kad laužo antra prisakymu 

“Nevmk Vardo Viesz- v
paties Dievo tavo dovanai.” 
Yra tai bjaurus paparatimas h 
tokie, kurie taji vardu isztarc 
be reikalo nužemina save terp 
žmonių. , *

— Ant East Market (pa- 
*krikijo) ėjo dvi jaunos Lietu- 
viszkos moterėlės apie deszim- 
ta valanda vakare, kurios bu
vo užsigeria

negalima sakyti
ha gyvulei muiiszal-

Dievo

kai j) nesutveri- 
“ kaip

:&•

ISPANISZKAS PREZIDENTAS VAŽIUOJA IN PALOCIU.
Naujas ispaniszkas prezidentas Niceto Alcala Zamora, Ir 

premieris Manuelus Azana, važiuoja in savo palocius po pri- 
siegdinimu idant apimti savo dinsta.

Isz Lietuvos.
NELAIMIU “PRANASZAS” 

Tryszkiai, Sziauliu aps. — 
Szioj apylinkėje kuliant javus 
žmones sugavo balta pele. Mu
su provincijos “galvocziai’- 

, kad tas gamtom 
prajovus -v maža balta pelių-; 
ke — yra nelaimiu pranaszas. 
Todėl, bijodami užsitraukti 
Dievo bausmes, ja gyva palei
do in sziaudus. Vis dar tie pe
lėm! i prietarai..’.

provincijos 
iszuiszkino

bijodami

SHENANDOAH, PA.
— Lehigh Valles kasyklos 

Packer 2, 3, 4 ir 5 pradėjo' dirb
ti Panedclije. Tosios kasyklos 
buvo sustoja nuo 7 Dęccmbetio
ir turės darbo del l,ŽO0 žmo-‘ 
niu..

Girardville, Pa. t Adomas 
Misiūnas, 18 metu isz Rappa
hannock, kuris baisei susižei
dė per apsivertima motorcik- 
laus, mirė Ashlando ligonbutc- 
je praeita Sereda. Velionis pa
liko tėvus,
viena seseria Mahanojui. I4U- 
dotuves atsibuvo su apeigomis 
Szv. Vincento bažnyczioje.

penkis brolius ir

S A U p n

JUOKAI
KVOTIMUOSE
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Žgsliu mokykloje karta mo
va ik u .1k y tojus, kvosdamas 

paklausė vieno
— Pranaį,

I

i 4
t

I■pąsukyk
t' O L

man,
koks sutvėrimas- yra daugiau
pagarsėjęs tingidysteje t

'M "I •

Vaikas trumpai, pamiistebI «

atsake:
BlakeIi : ■

jau.
I

I1 t

ponas mokyto-
i j
iM' » I

i H»— Kaip tai blake ?
— Nu-gi ji labiausiai megs-

ta gyventi lovoje.
... .. ■ ■ ,n

APSAUGOJIMAS, 
z i- ' J

Karczemojc sėdi darbininkai, 
sztai vienas isz j u skaito lai k- 
raszti ir paszaUko:

— Antanai ar žinai kad Jo
nas Silke mirei Argi tai butu 
musu Silke? Žinoma, jisai jau 
14 dienu ne buvo su mumi's.

Visi liūdnai nijsimiiie. Tame
duris atsidaro įrištojo in vidu
rį Jonas Silke.‘Vi-si dirstelėjo 
ant jojo su baime o vienas at
siliepė in 'savo draugifk:

— Vyruczei tylėkite, matyt 
jisai apie tai nieko nežino. *

$

tnai, 
gyvulei 
nes negero. Graudu buvo žiū
rėti ant tuja Lietuviszku moto
rėliu, bu da buvo jaunos ir ga
na patogios isz kuriu viena bu
tu insivertus in upcluka, kau 
nebūtu priszokes in laika pra
einantis žmogus ir ja ja su bu
kos. — O j toji prakeikta pro 
hibicije, kiek ji ji nustūmė do
ru motorėliu ir merginu in pra
garu. Raszytojas žino ir pra
vardes tujų motorėliu bet ge
riau apie tai užtylet.

— Vikaras kun. V. M įkai
tis prie Szv. Juozapo Lietu- 
viszkos prapijos iszvažiavo in 
Szv. Agnieszkos ligonbuti, Fi
ladelfija ant operacijos ger
kles. Prieteliai kun. Mikaiczio 
geidžia matyti ji namie greitai 
ir sveikesniu. Jo vieta tuom 
Įnik pildo kun. Tiszka 
Meizvilles.

M

o

Jo 
kun. ISZ

Szia Petnyczia
25 metines

a p vai k- 
sztines savo 25 metines arba 
sidabrines spkaktuves savo ve- 

. dusio gyvenimo poni Ona Moc- 
katiene, 23 D. ulyczia (po tė
vais Ardickiute). Taipgi ir bus 
atmintis 15 metu nuo kada mi
re jos v v ras.
—- ■ y    —

PAJESZKOJIMAI
J 1J I. • ♦ ’ * } '

Asz, Lovose Jusaiezhite, po 
vyru pravarde Wolfe, pajesz- 
kau savo seseria Petrone Ju- 
saieziute. Jos nemaeziau no nie 
ko negirdėjau apie jn per 20 
metu. Jai’gii kas ka apie ja žino 

o asz 
Meldžiu i

tegul man pranesza
tai atlyginsiu.
szaukti eziuo antraszu:

• ' Mrs. N. Wolfe,
Station 46l/j

So. Windsor, Conn

i 11 z 
atgi

Skaitykite “Saule”
* A'*

H Ji

ISZKRATE KUN. KARALIŲ.
Atsikėlęs iii Kalvarija nese

niai gryz.es isz Amerikos kun. 
P. Karalius buvo policijos isz- 
kratytas. Taip pat iszžiurejo 
jo visus daiktu.’’, kuriuos besi- 
kraustvdamas atsivežė, leszko- 

literatu-jo prieszvalsty bines 
ros.

Ii Pittston, Pa. — Keli na
mai inslinko in kasyklas West 
Pittston. Gazas sutruko ir vau-' J
duo o nekuriosia namuosia rei
kėjo užgesyt peczius kad ugnis 
nekiltu. \

- -................ .. - .. --------- <%■■!■*<»■■ ......................

Neužmirszkitc guodotini «kai- 
tytojai, atailygiht |u prenumerata už 
laikraaztl “Saule,” kurie apie tai už- 
mirsao ir praaxe idant neaulaikyt lai- 
kraazezio. Paakubinkite I

kurie apie tai už-

Monongahela, Pa. — Czionais 
vieszpatauje didelis vargius o 
katras ir dirba, tai tiktai po 
dvi dienas ant savaites tai ne
galima jokiu budu pragyventi. 
PasziaIpos mažai duoda. Priesz

SERGA J. O. SZIRVYDAS Kalėdas kaip kurie gavo szlo- 
kia tokia piisziulpa. Czion raiv 
dasi daugiau kaip 400 bedar
biu. Per Kalėdas iszdaliuo del 
50 szeiniynu po kelis svarus 
n.iltu, bulvių ir kitko o kįli 
visai nieko negavo. Tiejei ka 
turėjo suezedinin kelis dolerius 
bankuosia tai ir tiejei 
per užsidarima dvieju banku. 
The Monongahela Trust Co., Ir 
The Alexander Co. kurios pre
zidentas vėliaus 
Darbi ninkiszkas 
czionais labai liūdnas.

“VIENYBES” REDAK
TORIUS.

Jūžintai. Rokiszkio aps. Bu
vusiam Amerikos “Vienybes” 

i redaktoriui, vasara, buvo iszsi- 
liees kraujas in galva. Gyvybe 
buvo iszgelbeta. Dabar nors jis 
gyvena namie, bet del 
kausmo nieko negiS

b i Vienvbes’

galvos 
iii veikti.

MASZINA APNUOGINO . 
MERGINA

Mariampole. — Lietuvos 
cukraus fabrike ma.-zinos ra 
tas nutvėrė viena netoli jos 
dirbusia mergina, ja apsuko 
ore ir visai nuplosztus drabu
žius, numėtė in vvrus darbiniu- 
kus. Fabriko darbininkai da
bar juokauja, bet mergina lai
minga, jog taiĮ) lengvai pasi
sekė jai iszvengti didesnes ne
laimes.

nutvėrė viena netoli 
mergina j

i

t«Z

dingor>

nusiszovc. 
padėjimas

* M J V ’
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LIETUVOJ VYRAS 28 ME
TUS,BUVO “MOTERIS” 
Kvėdarna. — Tenka patirti, 

kad Kvėdarnos valscz., vienus 
vyriszkis nuo pat mažu dienu 
dėvi moteriszkus rubus ir Ji 
visi laiko moterim. Esą ; 
del to taip elgiasi, kad metri
kuose per klaida užlaižytas 
moteriszku vardu. Vadinasi 28 

♦ i

metus taikėsi prie metrikuose 
invykusios klaidos ir niekas 
apie tai nieko nežinojo ir isz 
apsiejimo nepažino. Jeigu ne 
jis pats, ir toliau niekas apie 
tai nieko butu nežinojo.

JAUSLUS TĖVAS.
Jauslus tėvas turintys 87 

metus, nori antru kartu pu- 
cziuotis, bet ji atkalbinėjo žmo
nis nuo to ir sako kad jisai jau-

1 ' X

per senas. •
— Na juk tai teisybe, kad

)

Nedeline Ekskurcija in 

In New York $2.75 
IN TEN IR ATGAL 

Nedelioj, JANUARY 17 
Isz Shenandoah 25c virsziaus
Praleiskite diena New Yorke 

arba atlankykite gimines ar pa- 
žinstmus. Matykite szi didžiau
sia Amerikos miestą.

Isz
Shenandoah ... 
Mahanoy City . 
Tamaqua .........

Ryte 
. . . 12:35 
... 1:17 
... 1:45

Nedeline Ekskurcija in 
1 - “ 1 ■ T F » L'VrAr* . ■

Philadeldphia $2.25
_____ ______  — - _ •__ . — ~ 'IN TEN IR ATGAL f.

Nedalioj, JANUARY 31
Isz Shenandoah 25c. virsziaus
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----------------------------------------- K.-—. - ,1 I ,» .. ..... . , 
vaikais užsiimtu motina.

— O kiek turi metu tavo 
vaikai ? —,vienas užklauso.

/ ■ r ■

. —- U-gi vaikas jau susilau
kė szeszosdęsz.imts keturis me
tus o dukrele jau turi penkes- 
deszimts septynis. *
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SAUSIS - 1932 - JANUARY
• p• 4,1bt I.Mir w 'U • i|l«n s *'• i'*ifcwM’'• *»•«• '1<i ''i1**'O-Jv fr ~1jjHį r 1

1 p NAUJI METAI
2 s Fulgencijus
3 N Genovaitės
4 p T i tušo
5 u Telesforo
6 s TRYS KARALIAI
7 k Lilei ono
8 p Apolinaro
9 S Julijono
o N Vil'jnu's

11 p Hyginijnus 
‘2 u Arkaudiiaus
13 s Veronikos
14 k Hilaro Ir Felikso

5 p Povylas Tyruolis
16 s Marce’.iaus

17 N Antano Abbas
18 p Prinka panos
19 u Marius, Mortos
20 s Fabino Sebas.
21 k Agnieszkos
22 p Vincento, Anast.
23 s Raimundo
24 N Timotiejaus
25 p Atsivertimas Povilo
26 u Polikarpo
27 s Joną Auksaburn.
28 k Valerijaus
29 p Franciszkaus do S.
30 s Martino
31 N Petro Nolasko
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K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
galy naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 

, ninke moteroms. Priei
namos prekes.

616 W. Spruce St., < 
Bell Telefonas 149

. JWAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J 
' TAMAQUA. - PA.

6 6 6
ww

*

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
‘ TELEFONAS 285-R 

iNzbalRnmuojn ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
pri/innmu preke. Pnrsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1480-R St.Clair

Wi

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

p k •
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Skaitykite “Saule”
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Mokame 8-ežia procentą ant ! 
nudėtu pinigu. Procentą pride- < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir Į 
1 I epos. Me* norim kad ir j u* < 
turėtumėt reikalausBU musu ban- ’ 
ka nepaisant ar mažas ar didelis. J ;

I 
1G. W. BARLOW, Pres. -

į C J. FERGUSON Vice-Pres. ir Km. 
i f
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666 Gyduole ar Tabletai imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.

$5,000 Pinigines Dovanos | 
Klauskite aptiekoriaus apie daugiau* .

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centra St; Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1512)

/------- ----—--------------------------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

t<Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriau*! patarnavimo. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti. ...«

Isz Mahnnojau* ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano Pa- 
tarnavimo tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dbszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Busite pilnai Užga-

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

Wm. Traskaųskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

PINIGĄI BANKE YRA GĘRI DUSIAS INVESTMENTAS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
i *

Perspėja geresius laikus ateityje.
Kožna stuba bus parandavota ir Mahanojaus prapertes bus 
daugiaus verti., ’

Paakubinldte I
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cigaretu nėra
*

J

1»

t

“AS visuomet naudojau LUCKIES — kiek tas mane liečiu, tai geresnių cigare- 
tų nėra. Sveikinu jus už patobulintą Celofaninį pakelį, taip pat už skvetą, 
kuriuo taip lengvai galima atidaryt pakelį/’
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Copr., 1932, Thę American Tobacco Ot.
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66It’s toasted
Justi Gerklei Apsauga—prieš knltejimus—prieš kosulį

Noperalampamat Cellophane Užlaiko tq ,,$praęlnlmo’’ Skoni Vltuomef $ vieži a

jn ncriamltii frtsiulio lokitĮ orkft)rfit ir Vtlirr V incbcll, kwloVtSŲK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 inodfrnilkų minučių 
pustikoįlmiil apie iia>iJie>ių tampa rytofaut iinlot. Programai kieki inių AtihaJienį, Kelt irtaJicnį, ir šrltaJienĮ, taParaii per N.B-C. radio tinklų.
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