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PATI PAPUOLĖ IN
BEDA

ISZPERE KAILI VYRUI 
BET PRISIEGE KAD TAI 
JISAI JAJA SUMUSZE.
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KAILI

Passaic, N. J. — Priesz sli
džia stojo Antanas Roczck, ku
ri apskundė jojo pati už sumu- 
szima su diržu. Roczekiene liū
dėjo, buk Antanas alėjas in 
josios miegkambari kerszinda- 
mas jaja nžsmaugimu, o kada 
gynėsi priesz ji, tasai pagrie
bė stora diržą, uždiuidamas 
jai keliolika ypu per pcczius 
ir... Advokatas Antano ap- 
reiszke, buk ne motere gavo 
su diržu, bet pats Antanas ga
vo gerai pliekti nuo savo mo
terėlės, o kad liudininkai prl- 
sieginejo prieszais vyra, todėl 
sudže ji nubaudė ant užmokė
jimo sūdo kasztus.

Kada Roczekiene apleido sa
ida, aplaike 24 dolerius už liu- 
dinima ir atsigryžus in stovin- 
czius draugus Antano paszau- 
ke: ”
rszperiau kaili, bet da sūdąs 
man už tai užmokėjo.”

Draugai bztMe ftai, pranc- 
sze tuojaus advokatui ka gir
dėjo o jisai apie tai danesze su
džiuk Palicijantas nubėgo 
paskui mo'terc, atvedė in suda 
kur turėjo sugražyt ne tik pi
nigus, bet turės atsėdėti kalėji
me už kreiva prisiega ir liudi
jimą.

Negana, kad tam asilui

NUŽUDĖ SAVO SVECZIA.
Philadelphia. — Policija 

aresztavojo Juozą Zabrovski, 
35 metu kuris nužudė Jurgi Me 
t aiški, 50 metu, kuris buvo už- 
praszylas in sveczius ant vaka
rėlio. Metalskio lavona surado 
ant ulyczios artimoja Zubrovs- 
kio namo.

Zubrovskis susibarė su ki
tais svecziais taji vakara, už 
tai, kad per daug prikibo prie 
jo paezios, o Metalskis norėjo 
gaspadoriu apmalszyti ir gavo 
peiliu in szona.

o isz 
Lenkija.

LENKISZKA MOTERE 
LEKS IN LENKIJA.

Detroit, Mich. — Zuzana 
Budny, 33 metu, naszle ir moti
na dvieju vaiku iszleks isz Mil
waukee in New Yorka, 
ten in Franci ja ir
Kasztus keliones apmokės tur
tingi Lenkai isz Milwaukee. 
Budriene pasiims su savim vy- 
riszka lekiotojo, 
Paryžiuja, po tam pati lėks isz 
tonais in Lenkija.
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kuri paliks

CENTAIS.
Davenport, Iowa. — Maurice 

Galys, 22 metu isz McCaus-
*

Galys, 22 metu isz McCaus- 
land, iszeme czionais laisnius 
ant apsipacziaviono su Agnes 
Walker, 18 metu, mokėdamas 
už laisnius centais. Sako jisai, 
kad czedino centus nuo kokio 
tai laiko idant užmokėti 
ialsnius. Jo sužicdotino jam

UŽ

** , 1 Wi ’ ’prigelbejo perskaityti centus ir
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abudu iszejo linkstat.
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DRAUGAI ATĖJO JAM IN 
PAGELBA.

New Kensington,^Pa. — Ka
da draugai daginio kad kon- 
sztabelis pradėjo iszmetinet 
Vlado Smockio, anglekasio, ku 
ris nedirba nuo seniai, rakan
das ant ulyczios, apie 200 susi- 
rinkn ir nrulaloido konsztnlr*-rinko ir nedaleido konsztebe- 
liui iszneszti rakandus. Nuo to 
kilo siumiszimas ir policijuntas 
gavo per galva su pokeriu. Po
licija iszvaike minia.

PALIKO 14,000,000 DO
LERIU.

New York. — John F. Arch
bald, kuris seniau buvo prezi
dentu Prairie Oil kompanijos, 
mirdamas paliko 14 milijonu 
doleriu del savo giminiu. Turė
jo jisai 70 metu ir gyveno labai 
skopia i.

milą-

NUŽUDĖ SŪNELI ISZ 
MILASZIRDYSTES.

Millersburg, Ohio. — Char
les S. Stanhouse prisipažino 
szerifui buk jisai nužudo 'savo 
dvieju metu sūneli isz 
szirdystes.

Tėvas pažinojo nuo specia
listu, bulk jojo sūnelis ne bm 
iszgydytas isz| pavojingos li
gos, pirko kloroformo, uždavė 
vaidui nuo ko tuojaus mirė, 
nos negalėjo žiūrėti ant jojo

Pakol insidrasino tai pada
lyti, pradėjo gerti ir per trba 

ne buvo ne kartasanvaites 
blaivus.

galvoje
Dave žino

DUONA ISZGELBEJO JAM 
GYVASTĮ.

Danbury, N. J. — Kepeleli'S 
duonos iszgolbejo gyvauti Jo
nui Dariszui. Jonas nuėjo pas 
kaimyną per Naujus Metus ir 
laike jojo buvimo tonais, kilo 
pas kaimyną musztyne kurioje 
Jonas aplaike 'skyle 
per burdingieriu.
daktarui inaniesta, net szeszds 
mylės tolumo, o tuom kart isz 
Jono galvos czirkszte kraujai 
be paliovos. Vienas isz sveczlu 
suprato, jeigu pagalba greita: 
nepribus, tai Jonas mirs. Pa
ėmė kepalėli duonos, pridėjo 
prie skyles, užriszo, ir po keliu 
minutu kraujas paliovė tekėti. 
Kada daktaras pribuvo, pade- 
kavojo žmogeliui už toki pa- 
eiolgima, sakydamas, kad jei
gu nebiftu panaudojus toki bū
da, tai Jonas jau butu negyvas. 
Peilininkas likos uždą rylas 
ka/lejime.

PASLEPE $4,000
LAIVELI JE;

Crisfield, Md. — Fredrikas 
Keliem, 45 metu, isztrauko isz 
banko savo paezios ir savo su- 
czedytus pinigus septynis tuk- 
stanezius doleriu, indejo in 
stiklines bonkas ir paslėpė po 
grindimis savo motorinio lai
velio.

Kada nuėjo ant rytojaus pa
žiūrėti ar pinigai randasi vie
tojo nutirpo žmogelis, kada 
pamate atplesztas grindis ir 
4,000 doleriu dingo. Trys tuks- 
tanezei doleriu buvo paslėpti 
namie, 'kuriu vagis nesurado.

DINGO.
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Prenumerata Rantuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metami 
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Latakus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adresui

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

/

W. D. aocnowsai, Fr««. a Mf.
F. W. BOOZMOWSKI, B4iUr.

ft 43 METAS

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU IQ? V™
----------- --- ----------------- ---- -------- -- ------------ V

«

'W* *«««<••*!

FT

iii
&

Sugriuvia namai par vėtra kuri prapnte per Mississippi valstija kuri užmusze
netoli

I

penkis žmonis. 2. — Kalininkai stato siena iižbegimui iszsiliejimo upes Tallahatchie
Glendora, Miss. 3 ir 4. — Rudolfas Nadohy ir generolas Von Bloomberg, kurie perstatys Vo-

A>s.kietija ant nusiginklavimo konfėrcncijc

MEKSIKAS KERSZINA 
UŽDARYMU

200 BAŽNYCZIU.
Meksiko Miestas. — Du 

szimtai bažnyeziu bus uždary
tos per valdžia,
paskiranezios viena kunigą ant

jeigu tiesos

kožno 5(J,t)Otf žmonių bus in-
vykdytos.

Svarbiausios bažnyczios ku
rios bus uždarytos yra katedra 
Guadalupa ir Sagrado Corazon*

ANT MYLEMOS ISZDAVI- 
NEJO $300 O PACZEI NIE

KO NEDAVINĖJO.
Rumfort, N. Y. r 

mano vyras iszduoda
.Jeigu 

vyras iszduocia tn’s 
szini'tus ir daugiau ant užlai
kymo savo mylemos, o man ne
duoda nieko, del ko asz turiu 
sunkei dirbti idant pasirodyt. 
Jisai perka jai du kailinius ir 
nesziojo mano deimantini žiedą 

Teip kalbėjo pati advokato 
James Roberts laike teismo už 
nedavimą jai ant pragyveiiimo. 
Savo mylema daktarėlis laiko 
puikei parengtam lizdo 
mam mieste, pas kuria pritlei- 
dineja daug laiko.

Sudže prisudino jam mokė
ti savo paežiai po 150 doleriu

nuo

< i

arti-

4

BUTU APSIVEDĘS
SU DUKTERIA

PERSISKYRES TĖVAS BU
TU UŽ TRUPUCZIO APSI

VEDĘS SU SAVO DUK
TERIA.

ant menesio ir atsikratyt V
savo balandėlės.

SUBANKRUTYTAS.
^liestas stovi

MIESTAS CHICAGAS

Chicago.
ant kranto subankrutinimo, ne
galėdamas iszmoketi algų poli- 
cijantams, daraktorkoms, ug-oi juntama, daraktorkoms

Szis

SZIAUCZIUS NUŽUDĖ G 
METU MERGAITE.

Cincinnati, Ohio. — Ant ga
lo pasisekė isztyrinet nužudini- 
rna szesziu motu mergaite Ma
riana Mo Lean, kurios lavona 
surado skiepe Charles Bischoff 
45 nlotu sziauczinuš, tris die
nas priosz Kalėdas. Bolivija nu 
žiūrinėjo ji isz pradžios bet ne 
turėjo jokiu davadu. Ant galo 
prispirtas per policijos nuola
tinius kvotinius
buk jisai nužudė mergaite, bet 
nežino del ko, tik gal vien isz 
paszelumo, kokis ji tame laike 
apėmė.

prisipažino

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Now York. — Western Union 
Telegraph Co., užvedo penkes 
dienas darbo visosia savo ofi- 
s uosi a.

Pittsburgh, Pa. — 
anglekasiu

)

Keturi 
apszaukc 

stvaika No. 4 kasyklosia Pitts
burgh Terminal Coal Co., Hor- 
ningo, Pa., pasiprieszindami 
priesz 
ant deszimts procento.

Mount Carmel, Pa. — Gene
ral Cigaru Dirbtuve, kuri ne
dirbo per tris- sanvaites, vela 
pra.dejo . dirbti. Tris szimtai 
merginu vela gavo užsiėmimus.

Joddo, Pa. — Kontraktoriai 
pradėjo atidarinet stripinsus 

Ten

szimtai

Pa., 
n ulk i rti ma mokesezi o

niagesiam sir kitiem virszinin- Midvalley kasyklų.
kams. Manoma, ka reiks pa- randasi daug anglių kurias ap- 
szaukt vaisku ant užlaikymo .leido 35 metai atgal ir dabar
paredko, nes sumiszimai gali 
kilti po visa miestą. Gyvento
jai yra alkani ir neturi Įjūrio, 
nes miestas neužmoka algų.

Majoras Cermak sako jaigu 
nopribus greita pagalba, tai 
užstos tikra nuark i ja mieste.

Argi kas girdėjo kad taip di
deli miestai kaip Chicagos, Fi- 
ladelphia ir kiti neturėtu pini
gu ant iszmokėjimo savo dar
bininkams.* Kas tame kaltas? 
Prohibioija!

viską iszims.
Harrisburg, Pa. — Apie 300 

darbininku likos priimta prie 
darbo Ponnsylvanijos geležin
kelio karszapeja Kuolą kurie 
taisys ir perdirbs daugeli plie
niniu vagonu.

1

Pittsburgh, Pa. — Straikuo- 
jenti anglekasei sugryžb prie 
darbo in Horning kasyklas pa
kol kamisijo no nutars apie nu- 
muszima mokosi les.

Paskutines Žinutes
1l Buffalo Centre, Iowa. — 

Nedėlios vakaru iszdege szis 
miestelis kone visiszkai, per ka 
500 žmonių pasiliko be pasto
ges. Bledes padaryta ant 80 
tukstaneziu doleriu.

11 Indianapolis, Ind. — Va
gis insigavo in wholesale kro
nui iszveždami t roku kone tris 
milijonus paperosu vertes 
17,000 doleriu.

<|H

paperosu

11 Shamokin, Pa. — Edvar- 
metu likosdas Topol skis o oo, 

užgriautas senam bruste szau-
o Aleksa Mas-

.... —
damas anglis 
kovskis likos sužeistas.

Sze- 
sziolika nigeriu likos užmuszti 

vėtra 
Moundville kuri padaro fenais
dideles bledcs.

11 Tuealoosa, Ala.

o in 200 sužeista per

11 Berlinas. — Buvusi grai- 
kiszka karaliene Zofije, sesuo 
Vokiszko kaizęro, mirė nuo vė
žio ligos. Karaliene turėjo 60 
metu.

1( Varszava, Lenk. — 
szimts sejmo nariu likos

De- 
nu- 

teisti nuo 2 lyg 3 metu kaleji-
Pil-mo už suokalbi numesti 

•sudski nuo valdžios.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Lodžius, Lenk. — Ant kam
po ulycziu WrzesinWlcas ir Le- 
gevinckas, kokia tai puikei pa
sirodžiusi motore, pribėgo prie 
vyro kuris ėjo sii jauna mer
gina, apdrasko smerkei mer
gina ir vyra. Zmoniis negalėjo 
suprasti staigaus užklupimo 
motoras ant tosios poreles, bet 
vėliaus viskas isZsiaiszkino.

Tuom vvru, buvo tai 45 me- 
fu Henoch Jakuboviez. Apie 20 
metu atgal, aplsipacziavo jisai 
su kokia tai Kaita Zolcer. Po 
kokiam tai laikui Jakuboviez 
persiskyrė su paezia gyvenda
mas keliolika metu pats vienas. 
Keli menesiai a’tgal atvažiavo 
in Varszava kur susipažino su 
17 metu mergaite ir nutarė įsu 
jaja apsipaeziuot. Josios duon- 
davei apsako merginos moti
nai kuri gyvena Zelove, kad 
josios, dūkto susipažino su ko
kiu tai žmogumj Lodziuja už 
kurio J<efiiT6 tekėti'’* ' ‘

Motina atvažiavo in Lodziu 
su kokiu tai reikalu ir atsiti
kimais norėjo idant motina su
sitiktu su įgavo dukteria einant 
su Jakubovicziu. Ant savo ne
laimes jame pažino savo persis
kyrusi vyra, ’kuris ketino pa- 
cziuotis su savo locnu tėvu ant 
kurio užklupo.

Mergina teip tuom persiėmė, 
kad norėjo atimt sau gyvastį 
per nusitruoinima ir dabar 
serga pavojingai ligonbuteje.

KETURI HONOLULIECZEI 
SUBJAURINO PALTA MO
TERE; VIENA NUŽUDĖ. 
Honolulu, Hawaii.

miestas ir visa Hawaii žeme 
pasiekė aukszcziainsio nervu 
intern p imo ir H aut i ne neapy
kanta gresia iszsiveržti su vi
su ligi sziol dar taip prilaikytu 
inirszimu.

Keturi Amerikiecziai pavogė 
ir nužudė viena Hawajieti, Jo
seph Kahahawai, intarta kal
tininku del tūlo Amerikos lai
vyno karininko žmonos užpuo
limo ir iszniekinmo pereita 
Rugsėjo menesio 12 diena.

Keturi Amerikiecziai, apkal
tinti pirmo laipsnio žmogžu
dy be, yra aresztuoti ir randasi 
seno karo laivo Alton autorite
tu žinioje.

Apkaltintieji žmogžudybo 
yra Mrs. Granville Fortesquv, 
žinoma New York ir Washing
ton aristokratu rateliuose, mo
tina užpultosiots karininko žmo 
nos; karininkas, leitenantas 
Massie, užpultosios moters vy
ras; E. J. Ix>rd, kariszkas ir 
Al. Jones, antnus kariškos.

SARGAI NUSZOVE 12 
ŽMONIŲ.

Bukaresztas, Rumunija. — 
Rumuniszki rubežiaus sargai 
nuszove deszimis vyru ir dvi> • •
moteres,* krrrio Sfftngesi pereit 
per rubežin in Rnsiszka kaima, 
brisdami per upe Dniestra. Bu
vo tai Komunistai kurie norėjo 
apsigyveni Rosijoj.

200 AFRIKONISZKU PASI- 
KELELIU UŽMUSZTA. .

Dzibonti, Francuziszka Afri
ka. — Ant Somalilando ir Abl- 
siniszko rubežiaus atsibuvo 
musziis terp pasikeleliu ir tau- ' 
tLszku kareiviu. Viso dalyba- 
vo inuszije apie 800 isz kuriu 
du szimtai likos užmuszta Ir 
daug 'sužeista.

i ANGLEKASEI ISZGELBETI 
PO SZESZIU DIENU PO 

ŽEME.
Benfthen, Szležingc, Vokietije. 

— Ana diena iszgelbeta septy
ni anglekasiai 'kurie buvo už
griauti Kesten Zentrum kasVk- 
losia per szeszes dienas, o je>sz- 
koma septynių kitu. Ant žinios 
iszgelbejimo subėgo daugolils 
žmonių ir giminiu pasveikint 
iszgelbetus, apie kurios nebuvo 
nebuvo mažiausios vilties kaa* 
yra gyvi.

I ______Jj._____________________________________________ _

Musu kalcn-

MUSU KALENDORIUS YRA 
NETIKRAS — DABAR NE 

1932 BET 1939 METAS.
Berlynas. — ”

.dorins yni ♦neteisingasr \szie- 
met yra ne 1932 motai, bet 
1939 metai nuo Kriistaus gimi
mo. ’1

Toks yra naujausias pareisz- 
kimas žymaus vokiecziu moks
lininko ir astronomo, prof. Os
wald Gerhardt, kurs savo teo
rija romia Kalėdų legenda, su- 

” try’s užminti ugi
vyrai isz Rytu atkeUiavo m 
Bethlehem, dėlto kad žvaigž
de” jiems pranoszo apie Jė
zaus gimimą.

Ta žvaigžde anot prof. Ger
hardt buvo Saturnas, kuri pa- 

žvaigždyne

su lyg kurios
JAPONAI SU KINAIS 

TURĖJO KRUVINUS 
SUSIRĖMIMUS.

Tokio, Japonije. — Terp Ja
ponu ir Kinu atsibuvo daugelis 
kruvinu sulsiremimu Mandžiu-

Chicago. —• Daktanii P, Z.
Zalatori ui 
namo isz ofiso, kuris randasi 
1831 So. Halsted St.

insiverže du Į nepa- rijoi: Chinsi likos užmuszti 30 
žinstami vyrai ir atkisze m 
daktaru revolverinis, ‘privertė 
ji nusivilkti palty. Vos dakta
ras spėjo tai padaryti, vienas 
Vagiu tuojau szoko ir užkiszo 
jam gerkle, kitas suriszo ran
kas ir kojas ir paguldo bejegl 
daktaru ant. grindų. —N. 

............

besirengianti eiti

in Jo
kambairi

Skaitykite “Saule”

JtUM)niszki ir keli aficierai, 
Sinchange žuvo 17 Japoniszku

F \

kareiviu ir dų afioienaij Chin- 
giuho 50 užmuMzta. Apie du 
tuk«ltanGzei Kin^ziku «uardo 
Mmkdano geležinkeli Chincho-

I . 1 I

ve.
Visa {kompanijų Japoniszku 

kareiviu ir inžinierių likos iisz- 
skordyti per kinLszkus bandi
tus arti Ifyiumintun, Mąndžlu-

• • ■ s-; r njoi, .Mt I

sirodo “ žuvies ” žvaigždyne 
septintais metais Jožaus gi
mimo, liet h ė paežiais gimimo 
metaiis, kaip žydu legenda sa
ko. Kadangi • ‘ žuvis” visuomet 
buvo žydu tautos simbolis ir 
žvaigžde Saturnas •turėjo karn- 
liszka reikszme, todėl Asyrijos 
astrologai ir padare iszvada, 
kad “JudejoHtuautoj gimė ka
ralius.” Bet ta iszvada jie pa
dare ne gimimo metais, o sep
tinta is metais po gimimo.

" " ’ iff F %.
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Kas Gird et
Visi sklypai jau paragavo 

prohibicijos ir po kokiam lai
kui persitikrino kad tai yra b!o 
dingimosios tiesos užmestos *
ant žmonių sprando, tiktai akli 
veidmainiai Amerike kanec/z* 
spyrėsi žmonieme uždėti taji 
snnku junga. Finland i ja at me-; 
te prohibicija paskiausia, ’ta-
pail are seniai Kanada, Nerve- *

I
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NAUJA EROPLANINE STOTIS WESTUOSIA.

laivu,
44

Sztai kaip iszrodys nauja oroplanine stotis del Suv. Valstijų oroplanu ir oriniu

o valdžia

gija, Szv od i ja, Rosi ja ir Turki
ja ir kiti maži sklypeliai.

Dabar senatorius Bingham, 
Republikonas isz Connecticut, 
perstatė biliu idant visai pra- 
szalint prohibieijn
turėtu kasmetinio pelno dau
giau kaip 400 milionus doleriu, 
darba tnojaus gautu apie puse 
milijono darbininku visosia 
szakosia tosios pramonystes.

Kaip matyt tai ant tikrųjų 
senatoriai ir kongresmonai dar 
buojasi kad praszalint prohibi
cija.

Kokis tai darbininkas ant 
formos biodnuju Bridgeport, 
Mas.^ prisipažino, buk jisai 
pardavinėjo lavonus vargingu 
žmonių kurie tenois mirdavo 
po dvyleka doleriu del dakta
ru ir daktariszku mokslainiu, 
o pinigus pasiimdavo saudn ki- 
Hzeniu. Ant tos biednuju far- 
mos mirszta kas metas-in szim- 
ta žmonių.

Maža suraminima turėjo tie 
vargszai kurie nusidavė in Wa 
shingtona praeita sanvaite su 
kunigu Cox melsti prezidento 
darbo, bet ar isz to turės kokia 
nauda tai nežinia. Prezidentas 
suramino “bedarbiu armija’’, 
kad neužilgio valdžia duos dar
bus ant publicznu plentu ir 
prie namu, kaipo prižadėjo buk 
neužilgio kongresas padaivs 
gala visai bedarbiai.

Lyg tam laikui laukime kan
triai ant tu geru laiku.

1 - " 1 " ' J • 4 ' ...... .

Priesz suda Birminghame, 
Alabama, atsibuvo akyvas teis 
mas kur sūdąs katino perkrati
nėti teismą kokios tai ponios 
Gildą Walscop. Ta poniute už- 
prasze būreli savo pažystamu 
ant vakarėlio. Kada likos pa
duota arbata, viena isz drau
giu gaspadines praeidama sza- 
lia, prieteliszkai uždavė per pe 
ti. Gaspadino tokiu pasveikini
mu, ka tik nenukrito 
nuo kėdės ir pajuto pety ja 
smarku skausmą, nuo ko likos 
suparaližavotn jai kairioji ran
ka. - • •
Sudžia savo nusprendimą per

dėjo ant kito laiko,-nes pats no 
žino kokia bausmia uždėti ant 
prietelkos svetingos gaspadi- 
nėles.

bedarbiu armija

Miestelyja Concepcion, Chi
le, minia žmonių mete bomba 
po tenai tini u Franoiszkonu 
kliosztorium. Bomba truko pa
darydama dideles -bledes del 
kliosztoriaus.

Priežastis fo pasielgimo bu
vo neapykanta priesz zokonin- 
kus, kurie visaip isznaudojo 
tamsius gyventojus, kurie aut 
galo susiprato ir tokiu budu at 
kerszino zokoninkams.

- - - . ..... . - -- -- • • ■ — . ________

Daugiau 500 milijonu dole
riu likos užmokėta 1031 mete 
per motoristus taksoms už ga
zoliną o sunaudojo net 15 bili
jonu galonu gazolino ežia Suv. 
Valstijuosia, pagal apakai ty
ma J. 'Borton Wechs, Keystone 
Automobile Kliubo

Paprasti kožnas mbtoristas
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'kuri bus pastatyta Sunny ville, Kaliforniją), Stot is'bus užbaigta szia vasara.

užmokėjo apie 20 doleriu taksu 
sudegindamas 565 galonu ga
zolinus su kuria vare savo au
tomobiliu 6,800 myliu.

darosi tokis larmas.
Reįkia primint, kad nokurio 

isz publikos pasiclgineja pana- 
sziai kaip ir maži vaikai, kurie 
vioto.ja užsilaikyf. tvarkiai ir 
malsziai, kalba, juokėsi ir visai 
netemina 'ant kalbotojaus. 
Svarbiausias dalykas visuosia 
susirinkimuosia yra tyla. Nie
kad eidamas per sale kietomis 
karkomis in grindis nobubnyk, 
kėdžių netrankyk ir garsiai no 
kalbėk. Kitaip pasirodysi ne-, 
mandagum.

•ant

Jaigu guodotini skaitytojai 
turi senas maldaknyges arba 
ištoriszkas knygas arba mažus

Nigeriu dvasiszkasis Nathan 
Worthy, pasako pamokslu del 
savo juodu parapijonu mieste
lyje Moultrie, Georgijuj, o už
baigdamas pamokslą su meldi
mu idant parapijonai sudėtu 
nors 7 dolerius, kurie jam labai 
buvo reikalingi.

Nesistebekime tame visai, 
ba bibliszku mokslu galima ki
tus penėti, bet pats dvasiszka- 
sis reikalauja pinigu ant svie- 
tiszku dalyku.

Matyt parapija to dvasiszko laikraszczius ir geidžia juos 
susidėjo isz labai skupiu pampi užlaikyt tai prisiunsikte in re- 
jonu, kurie mėgsta imti bot ne 
duoti, nes gurbeliai su'gryžo 
tuszti.

Ka po tam daro tasai dva- 
sisžkasis? Matyt pinigai buvo 
jam labai reikalingi, nes isz- 
emes revolveri isz kiszeniaus, 
vienoja rankoja laike o kitoja 
gurbeli ir ėjo per parapijonus 
rinkti auku. Revolveris buvo 
pasekmingesnis ne-kaip Evan
gelijos mokslas, ba pastorelis 
surinko tuom laiku vienuolika 
doleriu.

Kada parapijonai astikvote- 
jo nuo baimes, kilo sumiszi- 
mas. Subėgo policija kuri pa
storėti uždare kalėjime.

dyste o bus apdarytos gerai ir 
už^anadinaneziai. Žinoto, kad 
sena knyga, 
prie telis, 
knyge — reikia juos guodoti.

tai kaip senas 
o ypatingai malda-
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užginezina sakyda- 
Mes suprantam ganu

Daugelis sziandleniniu duk
relių sako, kad j u motinos pi 
nesupranta, bot motinos tu dūk 
relių tai 
mos: 4 ‘
gerai savo dukreles. Tu nori 
gulėti lovoja lyg piet ir nori 
kad motina dirbtu viską namie 
ir net iszczystyt tavo kambarį. 
Tu ne nori idant motinu naudo
tu telefoną ba tu lauki idant 
tave\paszauktu jaunikis. Tu 
man neduodi ne gero žodžio o 
del kitu būni saldi ir mandagi. 
Taip dukrele, motina gerai su
pranta tave ir tavo noras žino 
gerai. Tu nori viską ir gyvent 
linksmai be jokiu atsakomybių 
kasdieniniam gyvenime ”. — 
Szventa teisybe!

balių ar

Pas mus Lietuvius Amerike 
yra insigyvenus labai papeik- 
tinas papratimas. Tėvai atsi
veda ant koncertu,
prakalbu savo mažus vaikus, 
paleidžia juos ant sales. Vai
kai, žinoma kaip vaikai, gave 
Ii uosy be, beldžesi; klykia, kva
toja, eina lenktynes, daro risz- 
tines ir t.t. o motina žiuri ir 
juokėsi. Jai rodosi kad, ežia la
bai gražu, kad jos vaikai rodo
si “smart”. Bet isztikrd tai 
yra labai negražu. Stacziai ne
dovanota, ka kalbėtojui kal
bant ar daininkui dainuojant, 
motina’loidžia savo vaikams 
triukszma salėja kelti. Silpno
mis nervomis žmogus visai no 
gali dainuoti ne prakalbos kal
bėti, ~ jaigu saloja daromas 
triukszmas, o ir-publika buna 
r — - 4
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Vienas žmogelis girtuoklia pa
ežiu turėjo,

Jokios rodos gauti su ja nega
lėjo,

Isz pradžios kaili lupo, 
Kaip parėjus girta užklupo, 

0 kad ir nuolatos buvo mėlyna, 
Nieko nemaezino ir gana. 
Nežinia kas jam darodijo,

Ar gal pats sumislino.
Nupirko munszaines ir visokiu 

žolių, 
<0 ne užmirszo ir cemerycziu,

Su szaknelems kitom sumai'rffce, 
Ir su munszaine pritaisė. . 
Kada vyras in darba iszejo. 
Boba po kampus sznipinejo,
Buteli po anglimis užtiko, 

Gere bobele, kad net mažai te
liko.

Ir kas isz to pasidarė:

' '* h'1 ■ ;l "J* -|i V

czemerici jos geri ausi a,
O ir iszgydo greieziausia. 

Asz apie tai žinau,
Ba vyrueziai paezinotas nebu

vau,
O jaigu kada ir apsipaeziuosiu, Kaip ir paprastai buna, 
Tai dr taip savo boba gydysiu,

> Kol nonumarysi-u.
* • Hc *

Kur ten Pennsylvanijoja, 
Pėdos dienoja,, *

Pūkiai mu'siszkiai pasielgė, 
Su akmenims per galva boldc

< Daktarai darbo turėjo, 
Kol pakauszinw susinvinejo. 
-O nokuriems net bu drūtais 

kianszns verste,
Ba butu smegenis iszbarste.

♦ * *
Masacziužeja, kokioj ten Vilo

je, 
Nuolatos atsibuna batalija 

0 tai keli girtuokliai, 
Tikri Komunistai.

Jau ka nuo tokiu gali tikėti, 
Ir ka nuo besmegeniu gali 

norėti?
Viena diena Pctnyczioja, 

Ten dėjosi tikra Sodomija. 
Keli girtuokliai susirupeziavo,

Tai ka tik gala negavo,
• Kaip szunys ėdėsi,

Per nakti pibvcsi
-O ar tai gera, 

Jau tai pabaigti latrai.
Da vienas iszbego ant atryto, 

O kitas poliemono užriko, 
Tasai tnojaus ir pribuvo, 
Koletas in koza inkliuvo. 
Kozoja dvi paras- sėdėjo,

Nuo szalczio dantys braszkejo 
Staugė nuolatos,

Net'buvo girdėt ant ulyczios.
Nedėlioj per diena ir nakti isz-

.sėdėjo, 
Net ant septintos vakare isz 

kozos iszejo.
Geriau* butu valdžia padarius,
Kad butu isz miesto iszvarius, 
Tada geri Lietuviai sarmatos 

neturėtu,

Pedes dienoja

t

Ar Žinot Kad.

suvaldyti.

I

Bobai pilve užgurguliavo, 
Kaip pradėjo ožius varyti, 

Vare dr įvare, kad negalėjo no f
I

Ogi vyrueziai szpuliavo, 
Kad vos galo negavo.

Per tris dienas veme ir stenėjo
Kad sulaikyti negalėjo,

Vyras nevos nieko nežinojo,
Pas kūmutes rodos klausinėjo, 
Bobeles visokiu žolių su mun- 

szaine davinėjo,
O ligone ne žiūrėti ant to no

• galėjo,
v Tuojaus raivosi,

* Ir vemt žiojosi.
Biesas nepagriebe, sziadion 

jau sveika,
Blaivi ir boba linksma, ’ 

Ant munezaines žuroti negali,
Tuojaus kreipėsi in szali

I
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labai nepatenkinta, kad salėja JM bobų girtuokliu ir kiaulių

i į

bario gilumojn ji pamate aifk- 'be. Ar buvai devintame! kam
šo soste seilini pati Dievą, o baiyja? Jei prisipažinsi, asz 
apie Ji asloja daugybe obuo- iszpildys'iu savo pažad, duota 
liais ir brangiais akmenimis tavo baudžiant. Bot jei neprisi- 
žaidinncziu vaiku. Maryte ty- pažinsi, tai Dievo teisingumas 
liai nždare duris, nutarusi dar atims isz tavos kūdiki.
karta ežia pažvelgti. '

Sugrįžus vakaro in dangų, ir jautėsi esanti kalta,
Szv. Panele paklauso:

— Paaisakyk Margyte, man 
nnoHzirdžmi, ar nesi sziandien 
buvusi devintam .kambaryja?

— Ne, ton visiszkai nebu
vau — atsake rausdama mer
gaite.

Nors Motina Dievo ir gerai 
žinojo, kad ta molas, 
nieko nesako.

Ir dar du kortu nepaklusni 
mergaite melavo Szv. Panelei, 
tvirtindama, kad in užginta

1 <

Labai, labai seniai, kada be
veik Vvisa Lietuva buvo apau
gusi tamsiomis, galingomis, 
oszrancziomis gi’rriomis, gyve
no sau su jaunute 'žmona vie
nas sąžiningas pamaldus ir ge- 
szirdis miszko sargas. Jo tro
bele stovėjo tarp ’žnliuojancziu 
medžiu, kuriais buvo apaugo 

. ' Paneriu kalnai. Nors ir gražiai 
ir'taikinga sargas su savo žmo
na gyveno, tacziau abu ne bu
vo pilnai patenkinti, nes notu- 
roo ne vieno vaikielio. Bot po 
keliu metu geras Dievulis pa
guodė juos, duodamas dukrele, 

žmo
gelis pradeo jeszkot jai kriksz- 
to tėvu. Po keliu dienu susira
do tinkama kurna, bet moters, 
sutinkanezios būti krikszto mo 
tina, niekaip negalėjo rasti. To 
del vargszas miszko sargas 
vaikszcziojo po girria giliai du 
šaudamas ir nulindęs, kad jo 
mylema dukrele turėsianti likt 
be krikszto, 1

Viena saulėta Gegužes diena 
visiszkai nestikedamas susitin
ka jis miszl^e puikiai apsire-'buvai man nepaklusni ? Jei no 
džusia nepažystama ponia. Vi-! 
sa ja supo aki veriantieji auk-! 
so spindulei, o ant kaklo žere-1 
jo brangiu akmenų karoliai,1 
kurie buvo lygiai tokio pat ko
kius matome Vilniaus Auszros 
Vartų Szv. Paneles altoriaus 
paveiksle. Ji maloniai pasisiū
lo susirūpinusiam tėvui but jo 
dukters krikszto motina. Bai
giant pasikalbejima, ji turo:

— ‘ Gal nori ja pavadinti 
mano vardu,,, — Maryte? Tik 
viena atmink — kai ji sukaks 
dvylika motu atvesi ja man 
ežia in ta pat veta, kur dabar 
budu kalbamės.

Tėvus siu viskuo sutiko. 
Skaisczausioji Ponia tapo mer
gaites krikszto motina. Po to ji 
isznyko ir per dvylika 
nei tėvai, nei duktė jos niekada 
nematei

Mergaitė gražiai augo, pati 
mylėjo savo tevelus ir j u taip 
pat buvo mylima. Taip visai no 
pastobemai praslinko dvylika 
metu. Todėl trylikta gimimo 
diena, nors ir sunku buvo te- kuodais, 
vams su ja skirtis, vis dėlto tė
vas pildydamas savo pažada, davo. 
nuvode ja in paskrta vieta, kur 
Gerąją Ponia rado jau belau- 
kianezia. Visi jos drabužiai ir 
papuoszalai ir ji, tokis < pat, 
kaip ir priesz dvylika metu. 
Dabar ji , levo 
szvelniai paemo mergaite už 
rankos ir invairiaspalve vai- 
voryksztes juosta nusivedė in 
dangų. Mat, Geroji Ponia bu
vo Szvencziausioji Panele Ma
rija- ____ L

Toja dangaus rumu dalyja, 
kurioja buvo apgyvendinta 
Maryte, buvo devynerios du
rys, vedanezos un devynis kam
barius. Kada tik panorėjusi ji 
galėjo e'iti in visus kambarius, 
iszskyrus devintoji kurs buvo 
paeziamo gale.

Bytoaus diena, kai Szv. Pa
nele nužengė žemen iszklausyti 
žmonių maldų Auszros Var
tuose, Marytei užėjo nepapras
tas noras pažiūrėt, kas yra de
vintame kambaryja. Pnczioj 
pradžioj ji valdėsi ,atmindama 
insakyma, bot žingeidumas ga
lu galo viską nugalėjo. Virpan- 
ozia szirdimi ir drObancziomis 
rankoms atidarė ji devinto 
kambario duris ir.,., sužavėta 
sustojo tarpduryj. Mat, kam- ’

I •
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* Ona Ondetta Grappin isz 
Paon Blank, Franoijos buvo 
keturiolika kartu naszlo ir tiek 
sykiu iszte'kejo.

Siah Khan, kuris turi vos
asztuoniolika metu ir gyvena 
Teherane, Persijoj, yra‘ konia 
dvylekos pėdu ąugszczio.

* Per Holland tuneli, Now 
Yorice,’ nuo kada ji atidaro 13 
diena, 1927, pravažiavo 45 mi
lijonai automobiliu.

* Fermeris Honolulu ja turi 
viszta kuri turi žąsies stuobrį o 
galva visztos.

* Londone per dvyleka me
nesiu Publikiniaim Knygyne li
kos iszduota 18 milijonai kny
gų del žmonių ant skaitymo.

* Ant iszdiririmo geros ska
ros reikia 150 dienu laiko.

* Kramtymo gumas prasi
dėjo 1860 mete kuris kasztavo 
55 dolerius ant jo pradėjimo 
dirbti.

* Vienam fabrike Amerike 
iszdirba guma ant '80;000 viso
kiu reikalingu dalyku I

I

ba ryja? Joi prisipažinsi

V ♦

į Užsispyrusi moteriszke, nors 
vieton 

atsakymo visiszkai nugreže sa
vo veidą in kita puse. O kada 
Szv. Panele, paėmusi kūdiki 
nunesze ji in dangų, Maryte 
net papasakoti kitiems nega
lėjo, kas su juo atsitiko.

Dar po metu jiems gimė an-* 
t ras toks pat gražus ir sveikas 
bernaitis. Ir antru kartu Szv. 
Panele nužengė isz dangaus ir 
paklausė Maryte, ar ji ir dabar 
nenorinti prisipažinti. Bet szi 
pradėjo szaukt, kad geriau ir 
antro kūdikio nustosianti, bet 
prisipažinti neprisipažinsianti.

kad in
kiamluiri nebuvo inejus. O isz- 
tikruju buvo visai kitaip. Ji ne 
tik kad ineidavo, bet ir pati Taip ir atsitiko—ir antras ku-
žaisdavo ten drauge 
kais. Treti karta gavusi toki 
melaginga atsakymu, Szv. Pa
nele rimtai prabilo:

— Prisipažink, Maryte, nr

nų Vai

motina
prisipažinsi už melagyste at
imsiu tau kai Imi.

Bet miszko sargo duktė taip 
užkietėjo, kad vietoj prisipa
žinti,* vėl melavo. Pildydama 
savo inspejima, Szv. Panele ja 
taįp ir nubaudė, kaip buvo ža
dėjusi, pridurdama, kad baus
me bus dovanota kiekvienu 
akimirksniu, kai tik ji prisipa
žins kalta esanti. Isz V. Dievo 
buvo pritaikyta jai dar dides
ne bausmg — ji tyrojo apleisti 
dangų. Bausmes atlikimo vieta 
jai buvo paskirta vieno 'didelio 
miszko gilumoj, kur buvo pil
na invairiu paslapcziu ir lauki
niu 'žvėrių, kurie nuolat tarpu- 
savyj in varinėjo baime, nuo ko 
net plaukai ant galvos sziausz-

metu davosi. To miszko viduryj bu
vo nedidele aiksztele, kurioja 
stovėjo baltas boksztas. To 
bokszto virszutiniame kamba
ryje ir turėjo apsigyventi Ma
ryte. Kad jai nebotu perdaug 
nuobodu, buvo duotas sidabro 
kuodelis ir aukso verpste. Tas 

nors ir kažin kiek
verptumei, niekad nepasibaig-

suryja
Tokia

Karta pro bokszta jojo jau
nas medžioto  jas.. Jo szunes, pa
jutę svetima žmogų, pradėjo 
smarkiai loti. Jauidkaitis, pa
keles galva, pamate lange gra-

akyvaizdoja žu ir nepaprastai malonu vei
dą. Jis panoro būtinai sužinot, 
ka per atsiskyrėlė butu ežia vi
duryj tuszczios girrios apsigy
venusi.

— Ka veiki, gražioji mer- 
gele ? — paklausė jis inojes.

Maryte tik akimis ir ezvel- 
niais nusiszypsojimais atsake 
in szi, o taip pat ir kitus klau
symus. Nustebės medžiotojas 
dar karta pakaluse:

i v •
Ar gali būti, kad toks 

grožis neturėtu kalbos?
Vietoj atsakymo žodžiais, 

Maryte linktelėjo galva ir taip 
liūdnai paževelgo kad medžo- 
tojni jos pagailo. Tad szvelniai 
paemes ja ant ranku, užsodino 
ant savo žirgo ir parsinesze na
mo. Kadang ji buvo graži ir 
meili, o medžiotojas dar neve- 
dos, tad pasiryžo ja vesti. Ne
trukus invyko ir vestuves, o po 
motu jiedu susilaukė sūnelio. 
Tada, pasirodžiusi Marytei 
Szv. Panele tarė:

— Pasakyk, vaikeli, toisy-

dikis buvo nunesztas in dangų.
Žmones tuo vaiku žuvimu 

buvo nepaprastai nustebinti ir 
delia to viso ja szalyja ėjo daug 
i nva iri ausi u kalbu ir gandu. O 
jaunojo medžiotojo,
kuri visa laika su nepasitenki- 
nigu ir nepasitikėjimu žiurėjo 
in keista savo marezia, tarė 
karta sūnui.

— Žinai ka, mielas sūneli? 
Asz j u beveik visiszkai insi ti
kinau, kad tavo žmona yra ra 
gana, kuri nakti pati 
gimusius savo vaikus,
kalte negali likti be bausmes.

Marytes vyras tuo intikejo 
ir apskundė teismui, kur ji no 
galėjo duoti jokiu save pateisi- 
naneziu parodymu, ne« negalė
jo kalinti. Teismas nusprendė 
ja sudeginti. Tuojau buvo su
krautas isz smaluotu rastu di
delis laužas, o ant jo baltuose 
marszkiniuose pririszta Mary
te. Laužui pradėjus degt i, dar 
karta pasirodė jai Szv. Panele 
ir su neiszreiszkiamu meilumu 
paklauso:

— Argi tu nebuvai devin
tame kambary ja?

Maryte sukando lupas, o rau 
doni liepsnos liežuviai jau bu
vo bepradedą siekti jos kuna. 
Bet Szv. Panele, gailestinga 
savo ranka atsutmus ugni, pas
kutini karta tarė:

— Maryte, Maryte! Asz 
noriu apsaugoti tavo nuo mir
ties, nors ir priesz tavo valia. 
Iszpažink savo kalte, o viskas 
bus užmirszta, nes Dievas yra 
gailestingas ir dovanoja kaltes 
kiekvienam, kurs jas iszpažys- 
ta ir už jas gailisi.

Pagaliau užkietejusos mo
ters szirdis atsileido, ji pama
te priesz save visa savo elgesio 
baisumą ir su galescziu szirdyj 
suszuko:

— Taip, buvau užgintame 
kambaryj! Atleisk man tai Szv 
Panele ir Vieszpatie Dieve!..

Tuo pat akimirksniu užgeso 
ugnis ir nukrito virves, kurio
mis buvo ji pririszta. Nustebo 
aplink stoveja susirinkusieji 
žmones pamate isz jos abieju 
szaliu stovi n ežius du gražius, 
szypeanozius lupytėmis sūne
liais. O Maryte susirinkusiems 
papasakojo visa szia istorija.

Po to ji gryžo: pas^avo vyra 
ir labai gražiai ir laimingai to
liau ru juo gyveno.

Szia legenda pasakoja verp
damos ilgais žiemos vakarais 
auksztutinio Nemuno pakrasz- 
cziu gyventojos Lietuves.
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Ji buvo viena isz tu gražiu; Pcrskaicziusi. užuot 
ir žavejaneziu mergeliu, ku
rios tarsi per likimo klaida 
pakliūva in raštininku szdl- 
mynas. Ji neturėjo kraiczlo, 
nei vilties, nei priemonių delei 
kuriu ji butu numylėta ir pa
galinus isztekejusi už kokio 
nors turtingo ir atsižymėjusio 
vįto. Užtai ji sutiko iszteketi 
už paprasto Szvictimo Minis
terijos raštvedžio.

Jos rubai buvo prasti, 
neturėjo isz ko gauti geresniu. 
Ji jautėsi nelaiminga, kaip 
moteriszke jaueziasi nupuolusi 
nuo sau tinkamos padėties. 
Reikia suprasti kad terp mo
terių norą nei luomo nei rasiu. 
J u grože, graksztumas, žave
sys atstoja gimimą arba szei- 
mynos švelnumas, lipsznumab 
yra ju vienatinis kraitis, kurs 
prilygsta turtingiausiu poniu 
ypatybėms.

Jausdama gimusi gyveninio 
patogybėms ir perteklių, Ji 
nuolat kentėjo. Ji krimtosi ma
tydama savo skurdu nameli, 
sienų apiplj’szusias popioras, 
sulūžusias kėdės, po kelis kar
tus susiuvinetus lango uždan
galus. Visi tie daiktai kuriu 
kito moteriszke jos stovy j ne
būtu nei patemijus, erzino ir 
kankino ja.

Kuomet ji pamate savo pras
ta tarnaite apsivilkusiu nudė
vėtais rubais, jos vaidentuve 
lanke tylus rūmai papuoszti 
iszaustais dekiais ir iszklotus 
persu kilimais.

Auksztos bronzines žvakides 
apšvietė kambarius minkszta 
šviesa. Du tarnu nuolat stovo?. 
jo prie duriu pasitikdami sve- 
czius. Ji svajojo apie didingus 
salonus pripildytus brangiai 
iszdrožinetais rakandais. Ji 
szypsojos kuomet jos mintyse 
atsiskleisdavo naminiu szilku 
ištaisytas motinos salonas, ko- 
ketiszkai apszlapytas kvepa
lais, kuriame penkta valanda 
priimama artimi draugai, mo
terys, atsižymėjo vyrai kuriu 
žvilgsni kiekviena moteris pa
vydžiai gaudo ir brailgina.

Kuomet ji atsisėdo pietauti 
prie apvalaus stalo priešais • • ja sėdėjo jos vyras. Paemes 
lekszte, seme sriuba linksmai 
pagirdamas:— Niekur nesu ra
gavęs taip gardžios sriubos ko
kios gaunu namie. — Ji tuomet 
svajodavo apie iszkilmingus 
pietus, puosznius stalus, žiban
čius indus.

Ji neturėjo puikiu drabužiu, 
nei žemeziugu — nieko. ‘O 
puoštis ji labai mėgo. Ji jau
te kad del ju ji sutverta. Ji no
rėjo draugijoj© intikti, būti 
pavydus kitiems, tapti garsi ir 
visu jeszkoma.

Turėjo viena drauge su ku
ria lankydavo mokykla. Bet 
prie jos nenorėjo eiti, nes kuo
met p^igryždavo namo kelias 
dienas verkdavo.

Viena vakara jos vyras, su 
didvyrio eisena inejo laikyda
mas rankoje dideli konverta.

— Sze,
maa jai, ežia dol tavos.

Staighi atpleszusi konverta 
ji isztrauko laiszkeli ant kurio 

. buvo atspausta:
“Szvietimo Ministeris ir Po

nia. Jurgis ir Morta Ramponai 
kvieczia Tamistas in Ministe
rijos rumus, antradienio vaka
re, Sausio 18.

ii

ncrt

ir perteklių

tarė jis induoda-

perskaieziusi, užuot apsi 
džiaugti kaip jos vyras tikėjos 

, mur-ji numoto ji su panieka 
modama.

Ko nori kad su juo dary
f

Gi
ežia u

a simano, mieloji, 
maniau kad džiaugsies. Zina: 
kad retai kada pasirodei vie 
szai, ir sztai geriausia, proga 
Turėjau nemaža vargo pako 
pakvietimą gavau. Visi nor.

*

eiti, o tokio užkvietimai ne vi 
siems bendradarbiams duoda 
mi. Tu žinai kad visi ofisialiTit 
asmenys susirinks tenai.

Ji pažvelgė in ji su panieka, 
ir nekantriai užklauso:

— Ir kuogi pridengsiu nu

VOt

desperacija.

pažin

užsi-

garu?
Jis nepamaste apie tai.
— Gi, mikeziojo jis, tie ru

bai kuriuos neszioji eidama 
teatran. Man, jie atrodo labai...

Jis nutilo, nustebės, matam 
savo paezia beverkiant. Dvi di
deles aszaros tryško isz akiu 
ir riedojo per veidą.

—• Kas-kas pasidarė?
atsigaudamas užklauso vyras.

Nustebusi savo skausmu nu 
siszluoste veidą ir ramiu bal
su atsake:

— Nieko; tiktai negaliu ei
ti in puota. Neturiu suknios. 
Pasiimk ta pakvietimą ir pa
dubk kuriam isz savo bendru. 
Gal jo pati geriau pasipuoszu 
si negu asz.

Jis inpuole in
Pa sk u i n usi ra mino:

—' Palauk, Matilda, 
rosime. Kiek kainuotu tinkama 
suknia, kuria galėtumei reika
lui atėjus ir kita karta

Ka tokio gražaus, be r 
no per brangaus?

Sekunda užsimąstė. Greitai 
sumojo ir kartu galvojo kiek 
pinigu ji galėtu taupaus raszi- 
vedžio papraszyti kad nesutik
tu pasiprieszinimo.

Galop, tarsi svyruodamas 
atsake:

— Tikrai nežinau, bet man 
rodos kad dvieju tukstaneziu 
auksinu užteks.

Jis nubalo. Tiek buvo sutau-s 
peš szautuvui besirengdamas 
medžioklėn ant Nautero lygu
mos kur jo draugai kas šven
tadieni ėjo kurapkų szaudyti.

Bet jis atsake:
— Gerai. Duodu, pasistenk 

nusipirkti gražia suknia.
Puotos diena artinosi. Suk

nia jau buvo nupirkta. Bet po-

vilkti ?

n ra Luzione atrodė nesmagi
nervuota.
vyrais užklausė:

— Brangioji,

Viena vakaru jos

kas
Eiksz, pasakyk. Tavo pasielgi
mas man nesuprantamas, tie
siog keistas sziomis dienomis.

Ir ji atsake:
E rainuos neturėdama nei 

jokio žemeziugo, nei vieno 
brangakmenio, 
puoszti. Asz atrodysiu kai var
go pasiuntine. Vercziau visai 
neiti.

tau?

nei
nėr kuo pasl-

t
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ABISINIJOS KARALAITIS APKRIKSZTYTAS JORDANO UPEJA.
Karalaitis Aston Wasso 1 Haile Selassie (troezias isz doszines puses su lazduke ranko

je) likos pakriksztytas upeja Jordano drauge su savo seseria Tonogue Work H ai lie Selassie,
kuri siuvi szalia jo per Abisiniszka vyskupą, kuris stovi ant kairiosios su airkszta kepure.
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Atbudęs jis 
pliku, pecziu apsiausta kuri 
atsinesze su savim. Kukliu 
kasdieninio gyvenimo rubat 
skyrėsi labai nuo elegantisz- 
kos suknios puošnumo. J 
skaudžiai prijautė skirtumą n 
norėjo pabėgti kad kitos mo
terys kurios vilkosi szilko ap
siaustas nepatemytu jos.

Loisel sulaikė ja. 
?— Palauk. Neeik laukan. 

Nuszalsi. 
rietą.

Ji

— Kokia neiszmanele esi. 
Nueik prie savo drauges, po- 
.iios Purienos ir papraszyk jos 
zad paskolintu tau koki žen- 
zziuga. Judvi esate gana szir- 
lingos drauges.
Jos akys prasiblaivo. Ji links

mai atsake:
Tiesa! Buvau užmirszu-

si.
Ryto meta nuvyko pas savo 

Iraugc ir nusiskundė.
Ponia Forrestier atsinesze 

lidele žemeziugu dėže, ir ati- 
lariusi tarė:

— Iszsirink kuri nori, bran
gioji.

Pirmiausia 
jranzaletus, 
grand i n ei i 
.ryželi V

4

ji pamato kelis 
aukskarus, perlu 

ir brangu auksini 
ga metais iszsodinta. 

Atsistojusi priosz veidrodi už
sidėjo visus. Lukterėjo,

arnotais

i dėjo visus.
.um negalėdama, persiskirti.
—Ar gal turi daugiau?
Taip, žiūrėk ežia. Nežinau

ta r-

ežia.
Kuris tau patiks.

Pinai patemijo juodo salyno 
dėžutėje tvykstanezius doimaii 
10 karolius. Szirdis suplasnojo 
nenumalszinamu 
itankos drebėjo kuomet iszemc 
juos isz dėžutes ir užsidėjo ant 
Kaklo. Ji paskendo 
priesz savo paveiksią veidro
dy j.

Tuomet ji papraszo:
— Ar gali paskolinti szita? 

Tik ta viena?
— S n mielu noru.
Pribėgusi prie savo drauges 

greit apkabino 
pabueziavo ja 
tuo turtu.

Diena puotai
Ponia Luziene, skaisti 
grožėje, 
kupina pritraukė

Szvclni, elegentiszka

troszkimu.

sužavėta

nuoszirdziai 
ir iszbego -su

užmėto ant 30$

savim, 
gyvenimo

Asz pąszauksiii ka-

inpacziuoti. in skurdo vergija, 
jis bet-gi nuėjo po trijų dienu

dienu nuo mudviejų paskutinio 
pasimatymo. Baisiu dienu — o 
vis per tave.

’Permanei Kaip tai?
Atmeni tuos 'deimanto 

karolius ka paskolinai man per 
Minigterio puotai

I — Taip. Kodėl?
I — Aaz pameeziau juos.

Al

!

prisiartino, 
savo 

perimta džiaugsmo 
visus prie 

saves, bzvcini, eiegentiszKa, 
lipszni, saldžia szypsepa neju- 
cziomis paviliojo vyrus. Ju do
me buvo atkreipta in ja. Jie 
klausė jos vardo, norėjo susi- 

Kabineto palydovą 
Ji buvo

batolius ir pasiėmė apsiausta.
— Eisiu atgal peszczias pci 

visa, kelia kuriuo vaikszcziojo- 
mc. Gal atrasiu.

Jis iszojo. Ji sėdėjo kėdėje 
eaip marmuro stovykla, išba
lusi,' szalta, be jogu, be jokioj-' 
minties.

Jos vyras sugryžo septinta 
va lando. Nieko nerado.

Iszejo atgal. Nuėjo in poli-

prie auksininko,.padėjo trisde- 
szimts szoszis tuktftanczius 
franku ant stalelio ir iszsineszc 
karolius.

Kuomet Ponia Luzione nueje 
gražinti, atiduoti savo draugei, 
ji tarė szaltai;

Reikėjo ankszcziau at- 
neszii. Gal butu prireikia.

Vienok dėžutės neatidaro.
Joniu Luzione lengviau atsi
kvėpė. Ka pamintytu jos drau
ge, jei butu patomijus kad ežia 
ne jos karoliai. Oi ka butu sa
kiusi? Ar nebutu iszvadinus ja 
vagimi?

Ponia Luziene dabar patyrė 
kaip sunkus gyvenimas varg- 
szu žmonių. Bot ji losze savo 
role didvyriszkai. Ta skola tu
ri būti užmokėta. Ji atstatė sa
vo tarnaite, iszsikrausto isz 
namu ant Kankiniu gatves ir 
apsigyveno labai skurdžioje 
vietoje.

Dabar tik suprato inkyruma 
naminio darbo. Jos minksztos 
rankos pasidaro raudonos, su
skilusios. Kas ryta reikėjo už- 
neszti vandeni, 'sustojant ant 
kiekvieno laipto atsikvėpti. 
Reikėjo eiti pas mėsininką, In

lygtis, bartis, ginti kad sutau- 
cijos departamenta, laikrasz-, pUS -skatiką.

Kas menesi jie turėjo iszmo- 
keti skolos dali, kitas atnaujin
ti auksatesniais nuoszimcziais 
ir praszyti kitu kad dar pa
lauktu.

Toks gyvenimas tęsęsi de-

duonos ir vaisiu, krautuves

— Galėtumei gėlėmis pasl- 
kaiszyti. Sziuo metu juos ge- 
riauses (sezonas. Už dvide- 
szimts auksinu gali gauti dvi 
ir tris pnikiauses rožes.

Ji nesutiko.
— Ne, niekas taip nežemi

na kaip atrodyti varginga terp 
turtuoliu.

Jos vyras paskendo minty
se. Pankui suszuko:

pažinti.
grūdosi vaisa Bzokti.
vakaro karaliene. Net pats mi- 
nisteris patemijo ja.

Apsupta savo grožės, vylio- 
jauezia aureole, ji valsavo tar
si apsvaigusi. Savo triumfales 
garbes valandoje, praeities ne
rimastis iszdilo. Jos jausmai 
buvo pagauti tu glostancziu,,buvo pagauti tu glostancziu 
žuvėja nežili svaiginančziu omo 
ei j u kuriomis kiekvienos mo- 
teriszkes szirdis plaka pergales

Kaip'tai? Atmenu gerai 
kad atidavei man. Jie yra 
mano dėžutėje. ‘

— Ne tie *patys. Asz atne
šiau tau ki ta pora, labai pana
šia. Ir jio mums kainavo de
šimti metu sunkiausio vargo. 
Gali suprasti kaip sunku tas 
mums atsiejo — mes kurie nie
kuomet nebuvome labai turtin
gi. Bet atsimokėjome. Rūpes
tis nuslinko. Nors dar vargsta
me, bet ids lengviau.

Ponia Forrestier stovėjo 
kaip inkalta.

— Ar sakai kad nupirkai 
deimanto karolius atvaduoda
ma manuosius?

— Taip. Ir tu nępatemijai. 
Jio buvo labai panaszus.

Ir ji nusiszypsojo dideliu 
džiaugsmu ir iszdidžiu, nar- 
viszkn.

Ponia Forrestier, giliai su
judinta pagriebė jos abi rankas 
ir suspaudė savomis.

— O, mano vargsze Matil
da! Mano karoliai nebuvo tik
ro deimanto. Jie padirbti isz 
stiklo kuris naktyj žibėjo kaip 
deimantai, ir jie verti buvo, 
daugiausiai 
franku!

ežiu spaustuves susisiekime 
kompanijos ?— visur. Žodžiu, 
jis ėjo ten kur vedė ji mažiau-' 
sės vilties szeszelis.

Ji laukojo per diena, baimes 
ir iszgasczio nuvarginta.

Luzys sugryžo naktyj labai szimti metu. Po deszimties me- I 
nusikamavęs, nubalusiu veidu.
Nieko nerado.

— Raszyk

iszspruko ir kaip deive 
greitai nubėgo laiptais žemyn. 
Abu atsidūrė gatvėje, bet vi
sos karietos užimtos.
'Nuėjo peszczia link upes So 

nos, virpėdama nuo szalczio. 
Czia pasiseko rasti viena isz tu 
seno visiku vežįmu, kurie lyg 
gendiudamies pavo prastumo, 
Paryžiuje rvažiuoja ti k 1 ai nak
timis. , ,t

Privažiavo prie savo name
lio dura in Kentėtojų gatve, 
ir vėl karta, dabar-nuliudusiai 
ji lipo aukszty. Svajones iš
nyko. Szi naktis buvo jai tik 
v i lojus sapnas.

Jis žiovaudamas, 
kad rytoj dešimta 
turi būti Ministerijoje. Mažai 
miego belieka.

Ji nusiėmė apsiausta kurus 
donge poezius ir dar karta at-

I **

sistojo priesz veidrodi kad pa-
maezius savo grožės pilnume, je- Jis peržiurėjo knygas. 
Urnai sušuko. Nubalo. Del-

)

mintyjo 
valanda

ir jie verti buvo 
penkių «zimtn 

GALAS.

savo draugei, 
patarė jis, ir pasakyk kad ka
rolių sagute^ atsileido ir kad 
nunesziai pataisyti. Tas duos 
mums laiko atsigriebti.

Ji parasze kaip jis liepė.
Savaite pabaigoje ju viltis 

užgeso.
Luszys rupesezio iszvargln- 

tas, paseno penkiais motais.
— Turimo sugražinti jai 

jis kureziai prabilo
viena vakara.

Sekanczia diena jie pasiėmė 
dėžutė kurioje buvo karoliai 
ir nuėjo pas auksininką kurio 
vardas buvo atspaustas vidu-

karolius )

l

Ne, ponia, asz neparda- 
manto karoliai nebevyniojo jos viau tuos karolius. Asz tik pn-

« • *1 V istacziau dėžute.
Tuomet juodu Ojo nuo vie-

kakla!
♦

Vyras, bepradedąs nusireng
ti, pažiurėjo in ja. I10S 'krautuves in kita, tiesiog

—■ Kas tau yra? ’
Iszplesztomis akimis ji atsi

suko in ji.
- Karoliai, karoliai! Asz
— pamccziau karolius!

Jis atszoko.
Ka? — Kaip? — Nega

lima! '
Abu pradėjo, kratyti kiek

viena suknios raukszlo, 
žiurėjo apsiausto kiszenes. Ne
buvo.

Jis paklauso:.
— Ar tikrai žinai kad tu

rėjai ant kaklo kuomet atsis
veikinai puotoje?

— Taip. Ąsz palytėjau' 
juos lipdama laiptais.

Bet jeigu būtumei pa

asz

per-

MlWM>4 

metusi gatvėje butum, iszgir- 
dusi belmntant.' Gal jie atsilei 
do vežime?

— Gal. Ar paėmei vežimo 
numeri ? / v

— No. Gal tu patemijai?
— Ne. 1

’ Lyg prikalti prie grindų juo 
in gretima kambari Joszti kor- du stovėjo žiūrėdami viens in 

kįta. Paikiaus yytas užsidėjo
' \ 1 iiX*

I 4

valandoje.
Ji atsisveikino ketvirta va

landa rytmotyj. Jos vyras isz- 
ejo isz szokiu sales apie pusiau
nakti su trimis kitais Vyritls

tomis. Jie ten ir užmigo.

numeri ?

'f

'j

sirgdami isz rupesezio.
Vienojo krautuvėje jie rado 

'siūleli deimantu kurio atrodo 
panaszus in pamestus. Auksi
ninkas įsako kad jie verti ke
turias deszimts tuksiancziu 
franku, bet nuleidžiant galima 
parduoti už trisdeszimt szeszis 
tukštanezius.

J' I ■ I į ' lt - I. , , • ’ ■ ‘ '' • - .I- ' .

Juodu melde auksininko kaa 
palaikytu karolius per tris lia
nas, ir iszsipraszo jo kad at
pirktu atgal už trisdeszimts 
keturis tukstanezius, jeigu 
jiems pasisektu surasti pames
tus ligi Vasario menesio pabai- 

v* Į 1
Luzai turėjo asztuoniolika 

tukstaneziu franku tėvo palu
pami. Kitus pasiskęlins.

Ir skolinos. Isz vieno iszpra- 
sze tukstanti franku, isz kito 
penkis suimtus; vienur penkis, 
kitur tris. Jis daVe notas, ap
siėmė pragai’sztingas pareigas, 
insiraSzo in nuomininku ir vi-, .

'i <1 w

gos.

tu jie visa skola su visais .pa
daugintais nuoszimcziais, atsi
mokėjo.

Ponia Luziene žymiai pase
no. Ji pasidarė kaip lemta mo
terimis tokiose aplinkybėse — 
stipri, sziurkszti ir be malones. 
Basa, neiszsznkuotais plaukais, 
raudonomis rankomis, jos bal
sas sziurkszcziai girgždėjo 
kuomet taszkydama grindis 
vandeniu mazgojo jas. Bet kar
tais, kuomet vyras iszeidavo 
įn darba, ji sėdėdama prie lan
go atsiminė, ta viena vakara, 
labai, labai seniai, kur ji puo
tos metu buvo tokia skaisti, 
graži, visu mylima...

Kas butu atsitikę, jeigu ji 
nebutu pametusi tuos karolius. 
Kas žino? Kas žino? Gyveni
me, tu esi keistas ir nepasto
vus! Mažais dalykais žmogų 
iszauksztini, tokiais pat ji pa
žemini.

Viena sekmadieni ji nuėjo 
pasivaikszczioti in Elizoj aus 
Laukus, atsikvėpti tyru oru. 
Netoli patemijo moteriszke ve- 
danezia kūdiki. Iszkarto paži
no ja. Tai buvo Forrestier, dar 
jauna, dar graži, dar viliojanti.

Ponia Luziene sustojo. Ar 
reiketu prakalbinti savo drau
go. Taip, žinoma. Dabar kuo
met atidavė jai karolius ir at
mokėjo skola kuria buvo užsi
traukusi per doszimti metu, ji 
papasakosiu jai viską. Kodėl 
no?

Ji nuėjo prie jos.
Laba dien, Joana.

SAUSIO MENESYJE LIE- , 
TUVIU PATARLES.

Jei pradžioje ir pabaigoje 
tame menesyje gražus oras,‘tai ■a..1 

Pu

Ą 1*

sziurkszcziai

■1 III ♦ 

w

Anoji nustebinta tokiu atvi-

yra viltis tikėtis geni metu 
, Jeigu tas menuo atšyla, tai 
reike taisytis kailinius (skran
da,) nes kita puse žiemos bus 
drėgnas metas.

Jei Sausis be sniego, ta me
ta bus mažai šieno.

Sausio 25 diena pusiaužie
mis, tai yra diena Szv. Pau
liaus atsivertimo. Lietuviai 
taip sako, kad ta diena ba įsu
kąs iszmiegojes puse žiemos, 
atsikelia ir išeina isz olos. Jei 
saulėta diena ir pamato jrs sa
vo szeszeli, tai sugryžes in ola, 
gula galva in lauka, tai reiš
kia, kad galima tikėtis anks
tyvo pavasario. Bot, jei apsi
niaukė, ir ji« savo šešėlio ne
mato, sugryžes in ola gula už
pakaliu in lauka, tada pavasa
ris bus vėlybas.

Lietuviu sakoma: kad apie 
Tris Karalius ant tiek diena 
ilgesne, kad gaidys viena Žing
sni nužengia per diena foliate.

Nauju Metu diena, jei ‘gied
ra ir gražus oras, tai ateinanti 
metai bus geri ir vaisingi. ‘

Jei vejas, tai bus pasaulyje 
neramybe.

J ei sniegą arba lyja, bus me
tas dar nei szio nei to.

Žinoma, in tuos prietarus >sc- 
nu žmonių nėr ko tikėti. Juk 
viskas Dievo Augszcziausiojo 
rankoje ir musu ateities vil
tis. Bet senovės musu tautos 

' liekanas negalima pamiršti.

1

ru pasveikinimu prastos, ne-' Tai vis turtas, kuris yra musu 
matytos motoriszkes, pasitran
ko in szali,

— Bet asz tamistos nepn-
-MM— be abejo klaida —

Visai ne. Asz esu Matil-

i *WI*turtu.

SIENINIAI KALENDORIAI!
'Kas prisiuns viena doleri, atlaikys 

S PUIKIUS 4 
SIENINIUS KALENDORIUS 

ANT 1931 METO • * ' B 1

Prie kokno kelendoriaus yra prieluta

žinstu 
■•» II

da Luzione.
— Matilda Luzione, suszu-i _____ _______

su pinigu skolintoju knygas, ko jos drauge, mano brangioji, Kalendoriai puikai i*u»arrieti ir kss-

W D. BOCZKAXJ1KAS-OO, 
MAHANOY CITY, PA.

Nors ateitis grūmojo sugriauti kaip tu .persimainei!
>į Taip pagyvenau sunkiu

r 1 * 1 <'
gyvenimo grąžiusius metus ir j —

A I
Prie Icolno kalwndoriewi yra prisiūta 
•arentųjų kulesMuris su 'paMQrWi*.

pjauti.
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ŽINIOS VIETINES

—. Praeita Subata suėjo de
szimts metu kaip mirė (kunigas 
Juozas Zablackas minus p. 
Zablackienes. Petnyczioje at
sibuvo ant to® atminties gailios 
pamaldos už jojo dnszia.

— Marcele, pati Stanislovo 
Kubiliaus, 421 W. Mahanoy 
avė., likos nuvežta in Danvilles 
ligonbuti ant gydymo. Poni 
Kubiliene nuo kokio tai laiko

ISZLIETUVOS
MELDESI IKI ŽANDAI 

ISZSINARINO.
Pereita visa savaite Kretin

gos vienuolyno vienuoliai tikiu 
tiesiems laike misijas. Be isz- 
kihniugu pamaldų kasdien bu
vo sakoma po keletą ilgu pa
mokslu, per kuriuos daugumas 
bažnycziojo esaneziu aszaro- 
davo. Nežiūrint, kad dabar žie-

" .............  • ii

PO KIEK' DABAR LIETU
VOJ PARDUODAMI 

ŪKIAI?
Kaunas. L. 2. Paskutinėmis

S
- ................................— ■ I >■«

EęoNOMiji n,,n<1. ■ ■ r

Nedeline Ekskurcija in ____ ____ __ _ _ __ ___ ’l 
dienomis redakcija gavo žinhi, Un New York $2.75 
kad ties Obeliais (Rokisz>kio 
ap.) žemes ūkis su 20 ha. par
aduotas už 2,000 litu. Kita.s ūkis 
apie Vilkija isz 40 ha esą par* 
duotas už 3,000 litu.

Esąs susirūpinimas griebtis 
kokiu nors priemonių, kad teip

1N TEN IR ATGAL
Nedalioj, JANUARY 17

L

nesijauto sveika ir ant patari- raQ3 laikas, bažnyczioje szalta,
mo daktaro nuvažiavo gydintis 
in 'ligortbuti.
pasveikimo.

f Antanas Klimcziauckas, 
48 metu, 507 W. Center uly., 
mirė Seredos ryla Pottsvilles 
ligonbuteje. Velionis buvo ve
dos Raiteliene, paliko kelis po
sūnius ir podukteres, broli Jur
gi mieste ir broli Jena Ličiu 
voje. Prigulėjo prie S.L.A. Lai
dotuves atsibus Panedelio ryta 
isz namu posūnio ant 51G W. 
Centre ulyczios. Rėklaitis lai
dos. Laidotuves atsibus su pa
maldomis Szv. Juozapo bažvy- 
ežioje.

—• Biznieriai apsisaugokite 
apgaviku, kurio nuo jus leng
vai iszvilioje pinigus. Pirmiau- 
so ateina motore su paženklin
ta 20 dolerine bumaszka, per
ka maža daikteli ir iszeina. Po 
kokiam laikui ateina vyras 
perima koki daikteli, paduoda 
doleri. Kada sztominkas inde- 
da doleri in stalcziu ir iszduo
dą reszto isz dolerio, vyras 
spiresi kad davė dvideszimtine 
ir gali jaja pažinti, nes ant 
kampo yra paraszVta jojo tele
fono numaras. Ka turi daryli 
sztominkas atiduoda buma’sz- 
ka ir netenka 20 doleriu. Tasai 

” yra daromas tiktai 
didesniuosia sztorosia.

Linkime greito
pasitaikė matyti apalps’tan- 
cziu. Viena moterėlė ilgai pa
mokslu klausiusi matyt isz 
nuobodumo, nusižiovavo ir ne
begalėjo daugiau susieziaupli, 
reikėjo kreiptis in ligonine, 
kad iszsinarinusius žandikau
lius atitaisytu.

*

parduodamus ukius gelbėtu, 
kad jie nepatektu in vertelgų 
bei spekuliantu rankas.

PAJESZKOJIMAI

“triksas
J <

Helena

ant

Matlevicziute, 
kuri paeina isz Tamakves, gy. 
vena Mahanojuj o pasigėrė Szo 
nadoryja, gavosi vela in ran
kas valdžios už neniandagu pa
sielgimą. Helena melde kad j i 
slidžia Hojudk nuteistu
elektrikiues kėdes ne kaip sių
st) in prieglamla Gero Piemens 
in Jieadinga. Matyt Helenai 
davėsi in ženklus ta prie
glauda jaigu vėlina olektriki- 
ne kode ne kaip būti po prie
žiūra seserų.

kita apga vysta 
kuria jau papilde daugeliuosia 
satorosia musu pavielte: Atei
na žmogus in sztora, parodo 
sztorninkui bloko kad vra vai- 
džios slaptas agentas ir jesz?l<o 

Tokia
atidaro štai

Sztai

neteisingu bumaszku.
“inspektorius”
ežiu su pinigais, peržiūri bu
rna szk as ir suradęs 5, ar 10 ar 
20 dolerine pasiima, sakyda
mas’ kad tai falszyvos, po tam 
dingsta isz miesto. Apsisaugo
kite tokiu paukszteliu.

t Gerai žinoma Lenke Ma-

•i”. (ir’nV'hr
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VILKAI KIEMUOSE 
SZUNIS GAUDO.

Gudupiai Mariampoles aps. 
Vilkai ežia labai drąsus pasi
barė. Gruodžio 14 d. ateis in 
Gudupiu kaima vilkas pasiga
vo kiemo vaikszcziojusi vieno 
ūkininko szuni ir nusinesze rė
kianti in giria.

Asz Povylas IVaiculas, pa- 
jeszikau Vinca Baickaucka. 
Paeina isz Lietuvos, Lazdijų 
Parapijos, Podžiu Kaimo. Kas 
ka apie ji žino ar pats tegul at
siszaukia sziuo adresu:

Mr. Paul White, j
25G Hamilton St.,/ į 

New Haven, Conn.

Isz Shenandoah 26c yirsziaus
Praleiskite diena New Yorke 

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

Isz
Shenandoah .........  12:35
Mahanoy City ........ 1:17
Tamaqua ..............  1:45
.1 - --------- ------------------------------------------------------------ ---------------- - —-------- ---------

Nedeline E k akut ci j a in

Philadeldphia $2.25
. IN TEN IR ATGAL

Nedelioj, JANUARY 31
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

i

Ryte

READING GELEŽINKELO

......................................................——-------------

Lietuviszki Bonai

t
Ii
I

3 N Genovaitės
4 p Tltuso
5 u Telesforo
6 s TRYS KARALIAI
7 k Lucijono
8 p Apolinaro
9 s Julijono

10 N Vllijnus
11 p Hyginijaus
12 u Arkaudijaus
13 s Veronikos
14 k Hilaro ir Felikso
15 p Povylns Tyruolis
16 s Marcelinus
17 N Antano Abbas
18 p Priska panos
19 u Marius, Mortos
20 s Fabino Sebas.
21 k Agnieszkos
22 p Vincento, Anast.
23 s Raimundo
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BAUSIS - 1032 - JANUARY
1 p NAUJI METAI
2 s Fulgencijua
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

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

Skaitykite “Saule”

1 I
I

!
i

Il i 
4t
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 1
SURPLUS IR UNDIVIDED '«< 

PROFITS 1623,868.62 >

Mokame 8-czia procentą ant < 
sudėtu pinigu. Procentą pride- t 
dam prie jueu pinigu 1 Sausio ir * 
1 I .epos. Mes norim kad ir jua \ 
turėturnetreikalaussumuauban- J 
ka nepaisant ar maža* ar didelis. t

’ * I
J. FERGUSON, Vice-Pres-irKas.;

G. W. BARLOW, Prei.

24 N Timotiejaus
25 p Atsivertimas Povilo
26 u Polikarpo
27 s .Tona Auksaburn.
28 k Valerijaus
29 p Franciszkaus de S.
30 s Martino
31 N Petro Nolasko

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

-    - - - . ■ -- ■   
f-----------------------------------  . X-.==!

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentįstas Mahanojuje 

«rAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

f
4

4

K. RĖKLAITIS

re Dizginiene, mirė Utarninko’ 
vakaru namie, 231 W. Spruce 
idįų: pergyvendama mieste 44 
motus. Palfko vyra, keliolika 
suaugusiu vaiku ir anuku. Rėk
laitis laidos.

—; Nėdelioj, Sausio 17 d
1932 po-bažnytinej salėj Szv, 
Juozapo Parap., Choras renge 
szeimyniszka vakarėli su va
kariene. Pradžia 7:30 vai., va
kare. Inžanga 50c. Tikietus ga-1 
Įima pirkti nuo choristu. Prie

•f

duriu nebus parduodami ir tik 
tie bi» leidŽiąmi kurio-1 ik ictus 
ttrri. Visus praszom atsilanky
ti .ant ežio- parengimo.

— Rengėjai.

ATKAKLUS
INSIM YLE JIM AS.
G mod. G d., J. M. isz Vilka 

viszkio a p., Paežerių v. Obsz- 
rutu k., insilauže in V. B. Sar- 
maezinu km., kieti, kur gulėjo 
B. duktė ir dukters iszmestas 
isz kloties tris kartus iszszovc 
in B., bet nepataikė. Po to pa
sislėpė. Kita diena M. vėl atė
jo in B. namus ir sūnūs B. ato
me isz jo revolveri. Gruod. 8 
d., M. savo namuose iszgore 
nuodu. Jis sulaikytas ir pagul
dytas Vilkaviszkio apskr. li
goninėn. Szovimo ir nuodiji- 
mosi priežastys — meile.

SUSIRUPINE KRIZIŲ.
Mažeikiu valscziuj, kai ku

riuose kaimuose, daugumas 
ūkininku net ligi sziol nežinojo 
kas Gruodžio 17 d., turėjo in- 
vykti. Jie dabar suirupine eko
nominiu krizių. Dejuoja, kad 
viskas pigu, nieko parduoti ne
galima.

Pajeszkau Antana Szipka. 
Paeina isz Lietuvos, Kauno 
Red., Skirsnemunės miestelio. 
Girdėjau kad atvažiavęs in 
Amerika. Jis pats ar kas apie 
ji ka žino tegul atsiszaukia 
sziuo adresu:

B. Tamošaitis,
51 Fairview St.,

New Britain, Conn.

Asz Marijona Petrauckiute, 
po vyru Navakicne, pajdazkau 
savo pus-broli Andriu Marein- 
kevieziu. Penki motai atgal 
gyveno Cicero, III., dabar neži
nau kur. Tegul pats ar kas ka 
apie ji žino atsiszaukia žemiau 
paduotu adresu už ka busiu 
dėkinga:

Mrs. Mary Navakiene,
512 Eafcit Pine St.,

Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt lai- 
kraszczio. Paskubinkite!

Asz Petrone Juodailiene, pa- 
jeszkau Motiejų Jaczuns'ki Įr 
jo paezia Magdalena po tėvais 
Juoda ieziu te. Pirmiau gyveno 
Mahanoy City, Pa. Dabar 24 
metai kaip iszvažiavo in Ros
lyn Wash. Jie patys ar kas ka 
apie juos žino tegul atsi'szau- 
kinsziuo adresu:

Mrs. Petrone Juodaitis
1 Jacksons, Mahanoy City, Pa.

v
Pinigai Jusp 

Kišeniuje!
Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 

savo darbo prideramai, rūpestis apie
• jūsų sveikatą, išima pinigus iš jūsų 

kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus į jūsų kišenių.

— PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure.

pagelbės Turns užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini-

Mark

yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
su s tingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail-

- - - • • Parsiduoda Visur

mantų. Išima gėlimą, susti 
susiu muskulų TUOJAUS! 
Kaina 35c. ir 70c.
 * Tikra»h turi INKARO ▼ahbalenkli.

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New Yorka
" ir atgal

Nedelioj, 17 Sausio-Jan.
Specialuzkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanay City 4:25 vai,, Nedėlios ryta.

Pirkite Tikietus Isz Anksto.
Lehigh Valley Railroad 

CVu iu«rt« af IWBlMkDlamead

'■ į i j

t

I

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

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
IS -------------------------------------- >I

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejinio pinigu liogoniams.

Preke » . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOCZKAUSKO - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE”

I

4

I

Y

5

X 1

Lietuviukas Graborius.« * •

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslu. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J
TAMAQUA.

6 6 6
666 Gyduole ar Tablctai imant in 
vidurius ir (166 Mostis isz lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.

$5,000 Pinigines Dovanos
Klauskite aptiekoriaas apie dauginus^

r
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Busite pilnai užga-

I 1

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti d pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS.

Laidoja kūnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvlu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avai Maih. City

|Į

PINIGAI BANKE YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Perspėja geresius laikuj. ateityje.

Kožna stuba bus parandavota ir Mahanojaus prapertes bus 
daugiaus verti.
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Copr., 1032, The American Tobacco Co.

Tai tikras moderniškas cigaretasi,

4AŠ iš tikrųjų dėkinga už LUCKY STRIKE. Tai tikras moderniškas eiga-

. t

I

t

»'
1

I 
v
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retas, nes jis teikia man modernišką gerklei apsaugą. Jūsų patobulintas 
Celofaninis įvyniojimas nepaprastai moderniškas, irgi., Jis atsidaro 
be jokių sunkumų — flip, pakelis praplyštas ir štai mano LUCKIES.’

It’s toasted’
Jūsų Gerklei Apsaugo—prieš knltijimus—prieš kosulį 

Neperi/ampamas Cellophane Uilalko fq "Sproglnlmo” SkonĮ Vlsnomef Svleilo
VŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAl-60 modtrnilkų minučių m ^rinnsMi pnunlio lokių orknlrSit ir Wnltrr WincMI,^^ 

fl frinkuĮImti a pit lionJitnų iompo rylojaiu ibiloi. Proįromoi kitkvUnų Au h td it n į, KtlkirlodirnĮ, ir šfitidienį, itktrob pr *** ° *—
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