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Isz Amerikos
LIETUVIU

TRAGEDIJE
NUSZOVE VYRA IR SUŽEI- 
DO JOJO MOTERIA KAD 
PAS JUOS ATSILANKY

DAVO JOJO MOTERE.

Waterbury, Conn. — Buvo 
aresztuotas Jonas Delinikaitis, 
37 metu amžiaus Lietuvis, kuri 
policije kaltina nužudymu Jo
no Kavetkaus (gal Kviet- 
kaus?). Kavetkus buvo nu
mirtas ant vietos, o jo žmona 
Ona, 50 metu amžiaus moteris

* V * * - 4 1 I ♦ f , I H

buvo sužeista.
_ Delinikaitis gyveno Ansonl- 

joj. Policija rado jo lovoje po
„i H ’ 4 ll> •

fizieninku revolveri ir paėmė 
jį .apklausinėjimui. Suimtas 
Delinikaitis ilgai gynėsi. Kai 
policija klausė, kur jis gavo ta 
revolveri, jis pasakė, kad pa
siskolinės ji Waterbury isz An 
tano StrelkaUsko. Policija ta
da suėmė ir Strelkauska ir pa
state ji priesz Delinikaiti. Ta-
da paslaptis pradėjo aiszketi.
Strelkauskas ‘ pareiszke, kad 
jis '• neskolines Delinikaicziui 
jqkio revolverio, ir kad Dell- 

- ’nilnįitis pftte ta revolveri rodės 
Žinonęms spykyzej po szau-
dy»)6

* Ąky.vaizdoje szito paręiszkl-
* f * f • * —

m6 Dėlinikaitįs susilpnėjo ir 
prižadėjo, pasakyti tikra tiesa.

4 • * f •

Jidai Prisipažino prie, kaltes ir 
paaiszkino, kad szoves Kavet- 
ku. ir jo žmona Ona del to, kad

> 4 t

ju damuose jo pati susieidavo 
bu kitais vyrais, kaip apie tai 
Mpraszo 4‘Keleivis.”

1 ■* ■' * ' 11 * ‘

; Tada-policija suimtąjį Strel
kauska paliuosavo, o Delinin- 
kaiti laiko kaipo' tikra toa 
žmęgžudystes kaltininką.

PASIKORĖ LIETUVIS.
. Hardford, Conn. — Sausio 

.7»d., ežią pasikorė Lietuvis Jo- 
nriSį Vaznionis 40 m., amžiaus. 
Sakoma, kad priesz pasikori
mą jis; buvo.susirgęs proto li
gą. Velionis nevedes.

APLEIDO SAVO GERA PA- 
b 9

Ožį A o PABĖGO Bū. : 
. MERGAITE.

Roxbury, Kanš. — Owen Lie
berman, kuris apleido narna, ir 
gern pąęzia kaipo keturiu me-
tu sūneli,.pabėgo ana diena su

f • b «

■zesziplikotf metu Gracija Pat-
Jer.
. / >Pagal; ąpsakyma apleistos
motėręs:tąi; jos vyras buvo ge
ru ir mylineziu tėvu ir negali 
Bupraąti.del ko ja ir vaikus ap- 

.ląido. Per keturis metus pui
kaus gyvenimo ir net dvi die-

4 t 4 .r ,

.nasj priesszz Kalėdas atneszo
« *. i, - r r ■ i ’ . *

dcfvaneles namo, kurias pasle- 
.pef ąavo kambaryja, o motina 
kalbėjo šuneliui bpk tai del jo,
bet vargsze apsiriko, nes do-
VAnelea^buvo del jo mylemos.
^iębermAn atlankydavo Gra

cija jos name, o norints ’jos te^ 
• viri if ji žinojo buk jisai yra ve-

< f 1 'Ji “ * “ I

dės imogumj. bet nieką sau iszf A ••
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NELAIMINGAS
CHICAGAS

BADAS KERSZINA 500,000 
ŽMONIEMS, 30,000 DARBI

NINKAI NEAPLAIKE 
MOKESCZIO, 35,000 

SZEIMYNOS BA- 
DAUJE.

nc-

Chicago. — Da niekados ne
sirado tokiam padėjimo Chica- 
gas kokiam sziadien randasi: 
Puse milijono vyru, moterių Ir 
vaiku aplaike nuo miesto su- 
szolpima, bet dabar negauna 
nieko, 625 tukstanezei žmonių 
vaikszczioje be darbo, 30,0Q0 i
daraktorku, policijantu, ugna- 
gesiu ir kitu micstiszku darbi
ninku neaplaike užmokOsczio, 
nes miesto kasa tuszczia.

Jeigu greitai pagelba
ateis, tai tukstanezei žmonių 
suszals ir mirs nuo bado.

Chicagino Ugne ne buvo teip 
baisi kaip sziadien kenczla 
žmonis mieste. Tieje deszimts 
ir puse milijono doleriu kurios 
geri žmonis paaukavo ir surin
ko jau iszejo o daugiau nesi-’ 
randa ant szelpimo vargszu. 
Penki tukstanezei vaiku ana 
diena likos pavalgydyti moks- 
lainese, nes namie ne buvo ka 
valgyt. f

Priglaudos dėl vargszu,. li- 
gonbutes ir mokslaines, ketina 
būti uždarytos.ba nėra pinigu 
ant juju užlaikymo. .Žodžid, 
Chicagas teip susibankrutino 
kaip ubago tuszczes krepszys 
ir padėjimas yra labai Medin
gas.

UŽMOKĖJO PACZIAI ALI
MENTUS SU DESZROM 

IR KUMPIAIS • I
Chicago — Jurgis Klupta, 

paszauktas in suda ant iszaisz- 
kinimo del ko nemoka savo pa
ežiai alimentų (pinigine pagel
ba ant užlaikymo) apreiszke su 
džiui kad negali mokėt pini
gais tik tavoru nes pinigu netu 
ri. Klupta turi sztoreli, bet biz
nis neeina todėl sutinka pa
ežiai duoti deszru ir kumpiu 
ant užlaikymo. Sudžia Miller 
apreiszke, kad isz priežasties 
sunkiu laiku ir stoka pinigu, 
paeziule Klupto turi sutikti ant 
to ir būti užganadyta, kad tu
rės ka valgyt.

PELES SUKRAMTĖ 1,000 
DOLERIU.

Philadelphia. — Georgo Mur 
ray, 69 metu nigeris, czedino 
pinigus ante senatvės per 24 
metjis ir suezedino sau tūks
tanti doleriu ant juodos valan
dos. Ana diena nuejas pažiūrė
ti savo turto rado tiktai szmo- 
telius bumaszku kurias su
kramtė , peles.
žmogelis graudžiai apsiverke 
netekes pinigu.

Nelaimingas

Baisi vėtra

7 UŽMUSZTI PER SMARKE 
VĖTRA.

Trenton, Tenn.
prapute per du mažus mieste
lius Lex ir Eaton, Bugrianda- t H.
ma keliolika namu užmuszda- 
m septynes y patas isz P. W. 
Price szeimynos, o sužeidė in 
p.enkįMdesMųits ypaU*.......
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NEPASISEKE
ŽUDINSTA

SUSITARĖ SU KAIMINKA 
NUŽUDYTI SAVO SENA 

VYRA, BET BROLIS 
ISZGELBEJO.

Augusta, G co. — Mrs. Bor- 
nica Duvon, 30 metu, motina 
szesziu vaiku, prisipažino lai
ke slieetvos, buk tai ji prikal
bino savo kaiminka Ella Mor
gan,40 metu kad jai prigelbotu 
nužudyt savo sena vyra Pear
son, 60 metu amžiaus.

Szeimyna Duvon gyvena už- 
miestyja. Sena vyra surado 
szulinyja kuriamo radosi asz- 
tuoniolika pėdu vandens, per 
savo broli Richardą, kuris ta- 
mo laike praeitinejo ir girdėjo 
broli szaukiant pagalbos.

Kaiminka prisipažino, buk 
laukia su szmotu geležies ran- 
koja, pakol senis iszeis laukan. 
Duvoniene iszsiunte vyra kad 
parnesztu viedra vandens. Vos 
vyras žengo per slenksti, kai
minka uždavė jam kelis ypnfc 
per galva. Manydama kad ji už 
musze, abi moteres paėmė gu
linti ir inmete in szulini. Mor- 
ganiene pagriebė ilga pagali 
stumdama vyra po vandenin, 
bet tasai vis iszkildavo in vir
ažu, atsigaivino* nuo apsvaigi
nimo per szalta.vandoni T .. . '

Motere likos nubausta ant 
deszimts metu o jos . pagalbi
ninko ant penkių metu kaloji-
mo. Duvon dabar užvedė skun
da prieszais savo moteria ant 
persiskyrimo.

insi-

BURDINGIERIUS UŽRAGA- 
NAVO SAVO GASPADINE

BAISIU BUDU. .
Chicago.,—Pas tūla Czekisz- 

ka motere radosi ant burdo 
burdingieris, . kuris
mylėjo in ja ir kalbino ja vesti. 
Motere ji atmete, už ka likos 
baisiai sumuszta ir nutraukęs 
nuo jos pirszto szliubini žiedą, 
nukalė isz jo kryžių ir ta kry
žių paskui prikalė prie lentos 
su dvyleka vinimis, kalbėda
mas prakeikimo žodžius su kož 
nu plaktuku sudavimu.-

Szitoks burtas pas ■ Czekus 
yra labai baisus, todėl motere 
atėjus nusigandus ant policijos 
stoties ir verkdama pradėjo 
praszyti, kad policija ta jos 
burdingieri paszauktu-ir pa
lieptu jam savo prakeikimą at- 
szaukti nes kitaip ji bijosi, kad 
jai neatsitiktu kas blogo. Ęoli-

, I ' ■' »

ei ja iszdave varanta tam bur- 
dingieriui aresztavoti, bet. ne
už burtus tiktai už pagadinma
žiedo. -I

SUDEGINO PAOZIOS DAN
TIS, TURĖJO PIRKT 

NAUJUS.
Philadelphia., —” Dantis už 

danti”, 
mas sūdo, kada užsibaigė teis-;

♦

f

tokis buvo nusprendi^
_ ■»

mas Pilipo Cooper, kuris likos
aresztavotas už girtuoklysta ir

. « a ' , -i 1 1

sudeginima savo paezios netik-į 
rus dantis. Sudžia pasakė Pilu 
pui, kad turi paežiai nupirkt 
naujus dantis arba atsėdėti 60

S * f
rus dantis. Sudžia pasakė Pili-Į 
pui, kad turi paežiai nupirkt

dienu kalėjime. Pilipas per-> t *• • . .
prasze paezia prižadėdamas 
pirkti jį naujus dantis.

, DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SMĮIįB” 
ISZEINA KAS JJTARNINKĄ IR PETNYCZIA'

į ftennmerata Rantuoja: Suvienytose Valrtijoee f8.00 metami 
Kiloto Vieszpatystewe |4.00 metama

Ijalazkua Ir Pinigui visada siuskite ant szio adreeSl
'f

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

ft
W. D. BOCHOWRKI, PmZ A lf. 
f. W. BOCZHOW8K1, B41Ur.
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SUPANOZIOJO IR PRIE LO
VOS PRIRISZO INNAMI 
NAVIOKA. MAŽAI KA 

RADO.
Chicago. — In kun. Link aus, 

tautines parapijos klebono, na
mus prie 35 ir Union ulycziu 
insiverže keturi ploszikai. In 
namiis insigavo jie per rusi ir 
pradėjo vaikszcziot, mėginda
mi rahti iszejima in virszuti- 
nus kambarius. Viename rūsio 
kambaru miegojo neseniai isz 
Lietuvos atvažiavęs 
vaikinas Stasys Navickas. Isz- 

4 ♦

—— Policijos 
insako visiems

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 19 SAUSIO 1932 (TUESDAY, JANUARY 19 1932)
, „ ..W ..., ........................................ I ! ■ I—— -

UŽDRAUDĖ POLICIJAI 
KISZTIS IN PROHIBICIJA.
Baltimore, Md. 

virszininkas
miesto policijantams kad ne
darytu joku aresztu no kratų 
namuosia ir kitur jaigu prohi- 
bicijos agentai juos pareika
lautu in pagelba. Virszininkas 
policijos aiszkina kad tai ne 
miesto policijos privalumas 
daryt krata tiktai valdžios 
agentu.

jaunas

girdės triukszma gretimame 
kambaryja, jis isz pradžių in 
tai neatkreipė jokios atydos. 
Bot vėliau žingsniavimas ir 
triukszmui nesiliaujant, jis at
sikėlė isz lovos ir atidaro du
ris. Staiga vienas plesziku už
degė uflashlight”ir mete szvio 
sa jam tiesiai in akis. Navickas 
nieko negalėdamas matyti pra
dėjo trauktis atgal. Kuomet in 
jo kambari dasigavo vagiliai, 
jie priverto atsigulti in lova 
kniupszcziam, inkimsžo nosine 
in gerkle, užriszo burna, supan 
cziooj jo rankas ir kojas ir vė
liau ji. pririszo prie lovos, — 
kaip raszo apie tai 
nos”. •

I
Tuomet vagys pradėjo kraus

tyta, po kambari. Pasiėmė Na 
vieko palta, jo ir kito žmogaus

< c Naujie-
J,

4

marszkiniuB. Bot nepasitenkin
dami vien toku grobiu, jie jesz- 
kojb toliau ir .mėgino dasigauti 
in viražu. Bet • vienas jti ‘ bo- 
vaikszcziodamas koja užkliudo 
dura geležine sztanka ir kris
dama ji šukele dideli triuksz
ma. Pabūgo, kad kas neatsikel- 
tu ir juos neužkluptu, vagys 
pabėgo, o Navickas iszgulejo 

szeszta 
lovoj

iki jo draugas atėjo ; 
valanda ryto ir rado ji

»supaneziota. .

PARDAVĖ MOTINOS 
KANDUS UŽ MUN

SZAINE. , f
Camden, N; J., — Mykolą 

Wright, 30 metu, aplaike po 
mireziai motinos kelis tukstan-

• - ' -Hlų ' . I

ežius doleriu ir puse, rakandu. 
Vqs praėjo metas laiko nuo mo 
tinos mirties Mykolą praszvil- 
pe visus pinigus, o kad ir to ne 
užteko, pardavė rakandus kad 
turėtu už ka gert. Ana diena li
kos arešztavotas su kitais val- 
katais už koki tai prasižengi
mą ir uždarytas kalėjimo ant 
trijų metu.

RA-

NENUSIDAVE, 
JOS UŽMANYMAS.

Norfolk, Ncbr. — Kada pro- 
hibicijos agentai atėjo pas Lud 
vika Brandhurst, idant pada
ryti krata ant munszaines, mo- 
tere irisįdejo in kruti paintuke, 
atkįmszo .ir apsilaiste .su. be- 
ganezia mųnszaįne. tiksle kad

tere insidejo in kruti paintuke,

agentai neturėtu jokio davado 
priosząis ja.
nuvožė motere ant policijos, lie

4 » t > • a t i a

Agentai tuojaus

pe kitai moteriai ja nurėdyti,
‘ t . ‘ . M. A » . A -

iėzspaudo munszaine isz josios
šžlėbiu ir turėjo davada priesz
moteria

Rodos ziegorelis yra ma-
ža maszina o bet . susideda isz 
150 visokiu atskiria .f

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS

Juze

NUŽUDĖ KUNIGĄ IR PATS 
SAVE.

Panama Miestas.
Peroz, kuris dirbo aukso kasy-
klosia czionais, insigavo in kle
bonija vietinio kunigo ir nu- 
szove ji keliais szuviais isz re
volverio. Po tam žadintojas in- 
sidejas szmota dinamito in bur 
na, uždegė ir pats likos sudras
kytas. Galva visai nulėko nuo 
stuobrio.

SUGRYŽIMAS. '
Richmond, Va. — “Mano se- *

šuo apsivedus su Protestonu 
asztuoni metai atgal, nustojo 
lankius bažnyczia — pamėto 
tikėjimą. Asz prisiraszius nese
niai prie Apasztalystes Maldos 
prižadėjau Szv. Jėzaus Szir- 
džiai duoti ant Szv. Misziu. ir

w. * r • • ,

paskelbti , yiesza padekojimar.

ijėi mano isžkiydusi sesuo su- 
gryžtu prie tikėjimo. Praeita
Spalio menesi, aeziu Szv. Jė
zaus Szirdies intekmei, mano 
sesuo priej iszpažinties, priėmė 
Komunija ir atitaiso savo klai
da. ’ ’

ALUS YRA NAUDINGAS 
SVEIKATAI SAKO 

DAKTARAI.
Washington, D. C. — Dakta

ras William Morgan, buvusls 
pirmininkas daktaru draugu- 
ves apreiszke ‘ savo nuomone 
laike perklausinejimu kas ki- 
szasi sugrąžinimo gero alaus, 
kad naudojimas ketvirto pro
cento alaus yra naudingas del 
žmogaus ir ligoniu.

Tos paezios nuomones yra 60 
procentas Amerikoniszku. dak
taru ir patarė kad. valdžia su- 
gryžtu alų o žmonys paliautu 
trucintis su munszaine, o tada 
užstotu Amerika, gerbūvis ir 
visi butu užganadyti.

suejo

TĖVAS IR SŪNŪS PRI
SIKĖLĖ ISZ NUMIRUSIU. 

. Kansas City. — Abe Wasser
man kareivis isz Iszpaniszkos 
karos ir jojo sūnūs Franklin 
isz Milwaukee, Wise.,
czionaitineje ligonbutejo pir
ma karta ,in .penkiolika metu, 
vienas kito apverkinejo kaipo 
mirusius. Tik. ana diena sunua 
dažinojo apie, buvimą tėvo Ir 
kur ji galėtu surasti. Po pasi
baigimui Iszpaniszkos kares, 
tėvas sugryžo namo ir susilau
kė sunu. In kelis motus po tam i / .f ■’I J . f ♦ » • ,, ■*

vaiko motina, mirė. Tėvas isz
gailesezio atidavė vaika ir visa 
savo turtą in . rankas giminiu, 
nusiduodamas in Westus., Bū
damas t Kdifornijoi, dagirdo

i

PASIUTĖLIS UŽKLUPO
ANT KUNIGO ISZBARS- 

TYDAMAS KOMUNIJE.
Madrid, Iszpanije. — Laike 

misziu Szv. Juozapo bažnyczio- 
je, kada tai kunigas dalino ko
munine klupojencziams žmo
nėms prie altoriaus, kokis tai 
pasiutėlis, rože su kumszczla 
kunigui per veidą, p^jriebe 
puszka su komunijo ir iszbars- 
to terp žmonių. Žmonis teip in- 
irszo ant tojo beproezio kad pa
kol policija ji paėmė in savo 
rankas likos baisei sumusztas.

NEPAPRASTAS KERSZTAS 
BEDARBIU MERGINU.

Brisbane, Australijo — Czio- 
naitinio miesto merginos ir mo- 
teres, kurios nedirba nuo ilgo 
laiko ir neturi pinigu ant pra
gyvenimo, apreiszke, kad jeigu 
miestas joms nepasirūpins ko
kio nors užsiėmimo, tai pada
rys po miestą paroda visai be 
jokiu drapanų... nuogos.

• Nežino ar miestas duos pave- 
linima joms ant insteigimo to
kios nuogos parodos. — Kau
kam labai patiktu

I * * * ' *-“sakų*?
tokis

SURADO DAUGYBE PA
VOGTU BRANGENYBIŲ 

PAS ŽYDĄ. 
«

Krokavas, Lenk. — Policije 
ana diena uždaro in kalėjimą 
pirkli pavogtu daigtu žydą 
Szumuila Federmona, pas kuri 
padaro krata, surasdamas pas 
ji daug visokiu brangenybių ne 
tik pavogtu isz namu bet isz 
bažnycziu ir kitu vietų o terp 
kuriu radosi ir senoviszki ka- 
raliszki žiedai. Policije paėmė 
viską pas savo stengdamiesi 
surasti locnininkus tuju bran
genybių kurii.s apskaito ant 
milijono doleriu vertes.

I
buk sūnūs riUre. Džiaugsmas, 
tėvo ir sunau-s buvo neiszpasa- 
kytas kada suejo po tįek metu.

PETRASZIUNAI LABAI ;
KYLA. / *

—. Kauno priemies- 
didžiausias

Kaunas.
ežio, didžiausias pramones 
centras bus Petrasziunuose. 
Vieta sveikatos atžvilgiu ir sth 
sisiekimui labai patogi (prieik 
na geležinkelis, plentas ir Ne
munas), todėl numatoma, kad 
ežia ir daugiau fabriku staty* 
sis.

75 KALAKUTUS PER NAKTj 
LAPE PAPJOVĖ.

Szventežeris, Seinų aps. Nt* 
senai Priepuntu dvaro 100 ka
lakutu negryžo -•'kare. Szeh 
mininkas iszsiunte tarnaite ju 
pajicszkoti. Kalakutai buvo 
rasti beržynely sutupe. Dalis 
žeme j o tupėjo, o kai kurie me
džiuose. Tarnaite, nepajėgda
ma ju namo parvaryti, paliko 
vietoje nakvoti. Ryte isz viso 
to didelio kalakutu pulko tik 
25 gyvi rasta, o 75 ‘paplautų 
Spėjama, kad tai lapes upasL 
darbuota.”

400 GYVENTOJU TURES 
EITI IN KALĖJIMĄ UŽ 

‘RINKIMĄ GIRRIOJE 
SZ AKU.-.

Trys vai-

TĖVAS IR MOTINA MIRĖ 
TRIS VALANDAS SKY

RIUM.
Scranton, Pa. <—

kai ant North Side staigai pa
siliko sieratukais, isz kuriu vy- 
riauses turi vos 16 metu, per 
mirti tėvo Kazimierio Gane- 
szausko, 253 Charles ulyczios. 
In tris valandas po tėvo mlr- 
cziąi mira ju motina. Abudu 
sirgo ant uždegimo plaucziu.

Valdžios

VALDŽE PANIEKINO KAR
VES FARMERIS NUŽUDĖ 

PAOZIA IR PATS SAVE 
» j

Allentown, Pa. —
inspektoriai paniekino 32 kar
ves kad sirgo džiova ir paliepė 
farmeriui Frank Stoin, 54 me
tu, jeises nuszauti. Farmerią 
isz rupesezio kad neteks tiek 
karvių, staigai neteko proto, 
sudaužė galva savo moterei 
nuo ko mirė ligonbuteje po tam 
pats sąu perpjovę gerkle.

j 
v ji

Kaunas, Sausio 11 d. UnL 
ted Press žiniomis, Lietuvoj 
visi Naujamiesczid bažnytkai
mio gyventojai (Panevėžio 
apskrity) dar. nuo prieszkarl- 
niu laiku renka ir vaginėjai 
valdiszikam miszke szakas lę 
medelius.

Priesz kara Naujamiesczią 
gyventojai keletą kartu val
džios bausti, už tai jie padav® 
valdžia teisman. Ta byla užsi
tęsė net dar iki sziu laiku, nes 
Lietuvos valdžia nuo pat Ne- 
prikl. (1918 m.) atgavimo drau 
de ūkininkams rinkti szakas 
miszke,; • juos keletą kartu pa
baudomis baudė. Ūkininkai, 
vėliaus pabudu nemokėjo, o ge
riau sutiko eiti kalėti.

Nesenai teisme valdže priesz 
ūkininkus laimėjo. Dabar ten
ka ūkininkams mokėti pabau
das, bet kadangi jie nenori mo
kėti, tai teks 400 suaugusiu 
Yaujamiesczio
atąedeti szaltojoj po dvi savai
tes laiko. Kalėjime telpa tik 
10 žmonių. Tokiu budu dabar 
jie isz eiles po 10 žmonių at- ‘ » ’K
sėdėti savo laika, ir vėl eina Irt 
miszka szaku rinkti. .:<8

gyvenfojama

UŽSIMUSZE ANT LEDO.
Kibildžiai, Balninkų vals.| 

Ukmerg a. Gruod. 7 d., isz Ki-» 
bildžiu km. 27 m. jaunuolis Al
fonsas Burbulis gryžo nakezia 
namo per ežerą su beveik pus
antro centnerio sunkumo medž 
galiu ant peties. Eidamas ledu, 
taip nelaimingai slydo, kad 
jam pargriuvus medžgalys bai
siai trenke jam in galva, kad, \ Iii’ I
po minutes neteko visai gyvy-, 
bes. ff

Skaitykite “Saule”



i
i
ir

I!

Lm

I i
I

f

Kas Girdėt
Koks tai Lietuvys Baltimore] 

ant susirinkimo prisipažino, 
buk jisai myli gerti munszaine 
ir kad ja nuolatos gere, o ji 
cholera da ne pasmaugė ir buk 
laikraszcziai, kurie keike mun- 
szainierius ir tuos, ka ja gero, 
nepasielgineja Katalikiszkai, 
nes žmogui po darbui gerai isz- 
sigert stikleli munszaines. Bot 
tasai žmogelis nepamislino sau 
kad gyvena Amerike, kur tie
sos uždraudžia daryti, parga
benti arba turėt pas save mun
szaine, o kožnas žmogus juk 
turi pildyt tais tiesas, nes ki
taip gali būti sugrąžytas atgal 
in Europa. Laikraszcziu prie
derme yra žmonims iszaiszkint 
tais tiesas. Kada žmonys bus 
iszmintingesni, tai kvailu tiesu 
neinvedines o ir ju nepildins ir 
nieko ežia nepagolbes joki 
° graudus verksmai”.— Ir tas 
žmogelis szaukia: “maj Gad, ir 
ežia vadinasi fri kontri”!

Pakviesiu poną

damas! už savo nusidėjimus, 
prisipažino prie visko vyrui.' 
Nuo tos valandos vyras paežiai 
niekame nepasitikėjo, ba mane, 
kad ir po apsvedimui ji apgau
dinėja. Norėdama pertikrint 
savo vyrui, kad ji tik jam yra 
isztikiaa, padavė jam szitoki 
užmanymą: 44
Carey in namus o tu pasislėpsi. 
Isz mano pasielgimo su juom o 
jis su manim, galėsi suprast, ar 
tau esmių isztikima.”

Vyras sutiko ant to. Abudu 
pasielgė pagal sutarti, bet Ca
rey norėjo primint praėjusius 
laikus ir tas ji pražudė. Abudu 
nužudo ir dabar laukia sūdo nu 
sprendimo. Teismas tesėsi ko
ne tris metus.

Tarp musu Lietuviu ežia 
Amerike ypatingai jaunu mer- 
gaioziu panasziai dedasi, ku
rios siauezia su ugnia, neatsi- 
mindamos, ka jom gali atneszt
ateityje ju vedusiaip gyveni-j 
me. Kada apsiveda, vyras daži-1 j 
no apie jos praėjusi gyvenimą Ž 
isz ko kyla tankus nesuprati- !

r .
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mai, persiskyrimai, iszbega su j

• • ■ ■■

Keliolika metu atgal Amori- 
koniszki sportai paniekino 
sveikas petneszes o pradėjo ap 
sijuost su diržais pagal Ang- 
liszka mada. Daktarai tam no 
pritarė, tvirtindami, buk nuo 
diržo vyrai serga pendesaitis 
ir visokioms viduriu ligoms.

Dabar vela ineina mada ne- 
sziojime petneszu, o net ir mo- 
teres suprato ju smagumą ne- 
Bziodamos kone visus apati
nius apsivilkimus ir andaro- 
kus ant petneszu.

------- :s-------  i

Tula mergina raszo pas mus 
klausdama: 44ar mergina turi 
iszsispaviedot vyrui .apie savo 
praėjusi gyvenimą, pakol su 
juom susirisz mazgu moterys- 
rystes ant viso gyvasezio?”

Pagal musu nuomone, tai ge
riausia iszsispaviedot priesz 
Bzliuba jaigu iszteki už vyro ar 
moteres, ba tankiai atsitinka 
po tam biaurios žudinstos, pa
simetimai ir nesutikimai isz 
tos priežasties.
Atsitinka, kad motere turėda

ma kokius meilingus atsitiki
mus su kitais vyrais priesz 
szliuba — ir tik po szliubui isz- 
sispaviedoja vyrui isz praėju
sio savo gyvenimo. Po tam už
eina visoki nesupratimai, ne
apykanta, persiskyrimai, o kas 
arsziausia, vyras su tokia mo
teris nužudo buvusi jauniki.

Taigi, užeina nekarta klau
symai, ar motere turi iszpažin- 
ti vyrui savo praėjusi gyveni
mą arba užtylet. Nekurie yra 
tos nuomones, kad mergina ar 
vyras turi iszpažinti savo my- 
lemui ar mylemai viską priesz 
apsivedima, o jaigu priesz 
szliuba to nepadaro, tai po 
szliubui tegul laiko drueziai 
sukandus liežuvi.

Neseniai San Franciske, bu
vo atsitikimas, kad motere su 
vyru nužudė pirmutini jauniki, I 
už ka vyras mirė ant elektriki- 
nes kėdės, motere pagimdė kū
diki ir likos uždaryta kalėjime 
ant dvideszimts metu. Kūdiki 
paėmė gimines ir tai buvo prie 
ž&ste iszpažinimo moteres savo 
kalte po szlubui, buk pirmuti
nis jos mylemas subiaurino ka
da buvo jauna mergaite.

Neseniai New Yorke tęsęsi 
tesimas porąs Pendleriu kurie 
nužudė priesz^zliubini jauniki 
Corey, kurio lavona insiuvo in 
znaisza ir paskandino upe ja.

Pendleriene turėjo savo mei
lingus atsitikimus, o po iszte-

kitu ir ant galo užsibaigia kru
vina tragedija.

Geriausia idant merginos 
iszpažintu savo 
mus”
galėtu jai iszmetineti nes kas 
atsitiko priesz tai, tai vyro ar 
merginos nekalto, bet po tam 
užvelu buna iszpažinimas, o 
geriau kad visai užtylet priesz 
savo 44jaunystes kvailumą”.

Bet ir tas gali užkenkt po ap 
sivedimui, ba po kokiam laikui 
vyras gali netikėtai dagirat 
apie “szposelius savo paeziu- 
les” ir be velniavos neapsi
eitu. Sziaip ar taip negerai. 
Bet gerausia... gyvent dorai, o 
po tam nereikes gyvent nuola- 
tineja baimeja, nerimastyja ir 
graužimą savžines

“prasikalti-
vyrui isz laik o tada ne

Tūlas musu skaitytojas isz 
Chicagos prisiuntė mums kopi
ja kaip meldžiasi tenaitiniai 
Lietuviszki progresistai:

Vardan tėvo Dolerio*f vardan tėvo Dolerio, sū
naus o frAnko ir Lietuviszko li
to — Teve Doleri, kuris esi ge
riausiu pinigu ant svieto, gra
žus vardas tavo, kaip Amerike 
tajp ir Europoje. Duonos pi
gios duok mums sziadien ir at- 
leiskio kaltes Lietuviszko lito 
kaipo ir mes atleidžiam musu 
kaltininkams Ne vesk mus in 
pagunda, bet iszgclbek nuo pik 
tu susirinkimu ir visokiu parti
jų musu tevyneja. Amen

O bukie sveikas Lietuvisz- 
kas litai idant loskos pilnai 
būtumei pas mus. Palaimintu 
busi ant visados per tuos, ku
rie tave sziadien turi. Saugok 
mus tu litai ir melskis už mus 
vargszus dabar ir valandoje 
szios bedarbes ir kurso .tavo, 
Amen

Tikiu in doleri visogalinga, 
tęva pinigu, sutvertojaus 
džiaugsmo ir vargo, franko 
Svaicariszko, sunaus svaro An 
gliszko, kuris prasidėjo isz sve 
tinio kapitalizmo ir užgimė isz 
avietines kares ir paniekintas 
laiko pabrangimo, inžengdams 
in kiszeniu milijonierius, graf- 
terius, po tam prisikeliai ant 
svietiszkos geldos bankieriu. 
Tikiu in tautiszka dvasia, do- 
lerus, bepartiviszka valdžia, 
teisingus ministerius pataisy
tus ir atleidimo padarytu klai
du, ant galo prsikelima isz nu
mirusiu musu tikros valdžios 
o praszalinima negeistinu par
tijų Amen.

gios duok mums sziadien ir at- 
leiskio kaltes Lietuviszko lito

pinigu,

kejimo gimę kūdikis ir g41e

f
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CHINCHOW MIESTAS KURI PAEMF JAPONAI.
Paveikslas ulyczios mieste Chinchow, svarbus miestas Mandžiurijoj, kuri Japonai pa- • i « • • « • i 'vk.• n i* > rIeme, po atsitraukimo Kiniszko vaisko nuo Didelio Muro.
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Buvo tai no labai senei...
Mikutis gražus vaikinells, 

jaunas vos pabaigė 25 metus, 
isz nuobodumo pastanavijo pa- 
praszyt Magi ant atrilankymo 
in Vaduville.

Pagal Amerikoniszka papra- 
tima, nuėjo prie telefono ir už- 
skambino in sztora kuriam 
Magi dirbo už pustreczio dole
rio ant nedėlios.

—• Ličio I
— Helo!

Ar tai tu Magi?
Yes, kas takina?
Tai asz, Maik. Noriu 

kad su manim eitum Ketverge 
in Vauduvilo. Ar ejsi Magi 7 

B
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— Ali raiti Lauksiu tavos 
ant puses asztuntos.

— Gudbai!
— • Gud bail avit bart!
Ir viskas buvo parengta.
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Milicijos Naujas
Perdetinis

Georgo Loach, kuris buvo 
burmistru Minneapolis, tarna
vo svietineja kūrėja ir buvo 
sužeistas, likos iszrinktas per- 
dotiniu vaistines milicijos.

boksu?
— Well...
No sake ’^ko, nes daugiau- 

sc jai rūpėjo jog ant virszam 
no galėjo su paskolinta skry
bėlė pasirodyt laike perstati
nio. Pyko kaip kate. Užmokė-

■ ■ ■—■::*..........
ttr Neviatlrtildta swodotlal »kal. 

tytojal. atellyglat pr«aum«rat< 
lalkraaatl “Saala,” karia apie tai ai- 
mlraso ir praase idant neaulalkyt lai-
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Žinoma tėvai apie tai ne turėjo I jo doleri ir puse už paskolini- 
žinot, kur duktere ejs Ketver
ge. Magi užezedino žigi Mi
kui idant ateitu pas tėvus ir 
praszyt pavelinimo nuvest dūk 
teri in teatra. Kas jai apėjo tė
vas ir motina, kada jiji turi 

good taiml”...
Atėjo Ketvergas...
Magi puse adynos greieziau 

sustojo dirbt. Penkta adyna 
sugryszta namon. Rankoje ne- 
sza milžiniszka skryne kuriuo- 
ja talpinasi didele skrybėlė ku
ri... paskolino sztore už pas
kirta preke....

Prisiartino septinta adyna. 
Kas tokis pabarszkino in du
ris. Magis szirdis pradėjo musz 
ti kaip kalvio dumples. Duris 
atsidaro ir kone ne puolė isz 
nusiminime, ba vietoje pare- 
get Mikuti pamate vaikinei’, 
kuris padavė lai gromatele...

Atidaro koperta ir skaito: 
44Dir Megi! Nt galiu ateit pas 
tave. Sutik mane ant kampo 
ulycziu Mein ir Center, kur ant 
tavęs lauksiu..,, Jurs truli, 
Maik.”

Susiraukė kaip sena bulve, 
apsirėdė greitai ir cu in mies
tą. Mikas jau lauke ant josios. 
Megi turėjo ant galvos skrybė
lė kaip dugnas cebęrio, kuri 
labai pagyre, na ir nnsidave in 
Family Teatra. Mikas buvo nu
pirktas du tikietus ant vir- 
szaus, pirmutiniam rede, geroj 
vietbj.

—•. Ar gut sit, Megi I
— No, ra ten!

<4

Jurs truli

namon

skrybėlė.

ma skrybėles ir no gales jaja 
parodyti...

No galėjo dalaikyt isz piktu
mo. Perstatymas suvis jai ne
patiko, o kada iszejo, Mikutis 
paprasze jaja ant ojsteriu, bet 
atsisako nuo to.

— Kom homo!
norėjo eiti. O kada pribuvo, 
nutrauko staigai skrybėlė ir 
numėto in kampa, no teminda
ma suvis kur numėtė.

In tris dienas aplaike Megl 
post-karte idant sugražintu 

Bet kaip nusiste
bėjo kada visur iazjeszkojo o 
skrybėlės nesurado. Atitraukė 
sofka ir rado 44Meri Wido” 
sumankiota ir iszsukinta in vi
sas szalis, su kuria szuo turė
jo pikniką Mcgi kone apalpo 
ant to regėjimo! Dirbdama 
per. visas dienas, czedindama 
kaip galėjo kelis dolerius, už 
kuriuos ketino sau nusipirkt 
szlobe ant Kalėdų, o dabar tu
rės užmokėt už skrybėlė!...

Oh baisus daigtas!...
Megi turėjo sugražyt skry

bėlė ir da damoket $12 už su
naikinimą. O tam visam buvo 
kaltas pasisziauszimas ir no
ras pasirodimo augszcziau sa
vo stono, o tai yra griekas, už 
kuri Megi in pekla ne eis ba 
jau czionais atpakutavojo už 
savo grieka, brangei užmokė
dama už savo puodą ir nesu
pratimai.

Pamokinimas: nesipusk aug-

Meri Wido

Toronto, Kanada. — 1932 m. 
Sausio men. 7 d., Toronto mies
te Lietuvis K. Požėla ritosi s a 
Anglu J. Wagner. K. Požėla 
lengvai paguldė savo priesza 
vis-gi Lietuviams garbe, kad 
kas nepasisuks o didvyrui ga- 
bin vyru randasi.

Kunigas P. Garmus darbuo
jasi, vos 4 menesiai kaip užė
mė vadovauti Toronto Lietu
viu Pasapija, o jau žymiu dar
bu padaryta, bei nugašpa- 
dorauta. Bažnyczia iszpentuo- 
ta jau klebonija greitu laiku 
bus užbaigta statyti. Jau dabar 
nereiks klebonui po namus pri- 
vatiszkus bastytis ir randos 
dideles mokėti. Bendrai paė
mus visur prisideda klebonas 
darbuotis ir prie vakaru rengi
mo ir vaikucziu auklėjimo ir 
gana Žymus dvasiszkis iszeivu 
gyvenine. Tik prie tokio dva
sios vado reikalinga kad butu 
parapijonys jaunimas vienybė
je ir prisidėtu visame kame 
darbuotis kas kuom gali.

— Kanadoja Lietuviu gi
męs jaunimas jau pamaži dau
giau Lietuveja dauginus ženge 
prie supratimo Lietuviu tautos 
ir kilnesniu darbu ypacz atvy
kus P. B. Vaskevicziutei isz 
Suv. Valstju ir gyvenant To
ronte. Kataliku eilese Toronto 
nemažai žymes pasirodė tarp 
Kanadoja Lietuviu gimusio 
jaunimo. Ypacz tarp mergai- 
cziu. Jau keletas nauju mergai- 
cziu prisidėjo prie kilnaus dar
bo, tai prie bažnyczios choro. 
Toliaus atidarė viena vakara 
savaiteja vakarinius kursus 
Lietuviu kalbos, kur nors ne 
daugel lanko, bet kurie atsi
lanko gana žymus darbas. Dau 
gel iszgirsta ir gauna suprast 
isz pamoku, kaip apie Lietuviu 
raszyba, Lietuviu istorija ir tt. 
Gaila, kad nevisi jaunuoliai-es 
ta kilnu kultūros žinksni su
pranta. Garbe Kanados Lietu
viu gimusiam jaunimui, kad at 
siskiri nuo Airiszkumo ir isz- 
tautejimo bangos o vieninasi 
su savo Lietuviszku gyvenimo 
judėjimu kaip ju tėveliai per
gyveno ir tebegyvena. Tad jau 
nime bendrai in darba. Kilnu, 
gražu, Lietuviszka ir žengti 
gyvenimo ateities bangon.

—- Girrios Volungelis.

Skaitykite Laikraszti

Del ko.!. O gal norėtum szenįus.

Paduoda Visokiu Žinių 
szcziau, kaip isztenka tavo kl- Isz Amerikos, Lietuvos ir Viso 

Paiftulie Gyvenimo.Pajasze g. JB.

44Esmu paprastu valkatų. 
Jau nuo daugelio metu vedu to
ki gyvenimą, norints galėjau ir 
turėjau gera proga pasilikti 
kuom geresniu nes nepasinau
dojau isz tos progos ba negalė
jau.

Mano proga buvo tokia: Ba
dausi kelioneja viena diena — 
žinoma ne vidurį vagono bet po 
apaczia, kaip tai visi valkatos 
keliauna, — ant szies — kuri 
paregėjau kokia tai popierele 
plyszyja rodės man, jog tai bu
vo dolerine bumaszka. Nega
lėjau jos prisiegti pakol nesu
stojo trūkis. Teminau ant jos 
ilgai o galvoja man painiojosi 
kokiu budu toji bumaszka in 
tenais gavosi. O gal kas tokis 
pamėtė ant stacijoso kada trū
kis judinosi isz vietos, bumasz
ka likos intraukta per veja.

Kada trūkis sustojo, pagrie
biau bumaszka. Bet kaip nusi
stebėjau ir nusiminiau kada 
paskui skaitlį 441” paregėjau 
da tris uolius. Buvau locčninku 
tūkstanti dolerines bumaszkos. 
Kada persitikrinau ant tikrųjų, 
jog tai isztikruju tūkstantis do
lerine bumaszka iszlipau isz 
savo vietos ir drožiau per lau
kus in artyma kluoną netolimos 
farmos. Inlipau in virszu ir at
siguliau ant szieno, mielinau ka 
turiu pradėti su mano rastu gi- 
lukiu. Mielinau nueiti in arty
ma miesteli nusipirkt maža 
bizni ir pradėti kupezysta ant 
mažo laipsnio.

Ant stacijos neturėjau ko eiti 
nes negalėjau nusipirkti bilietą, 
ba valkatui neintiketu o priek 
tam neiszmanytu tūkstanti do
leriu. Nuėjau pekszczias. Kada 
inejau in miestą pirmutinis ma
na geismas buvo, idant truputi 
pasirodyt. Inejau in drapanų 
kroma ir meldžiau pardavejaus 
idant man duotu drapanas ku
rios man tiktu. Pardavėjas nu
ėjo bet sugryžo už trumpos va
lančios su locnininku kromo ku 
ris man pasakė, jog drapanų 
del valkatų neparduoda. Kada 
jam parodžiau pinigus, žmoge
lis net nutirpo bet drapanų man 
nepardavė.

Žinoma ir pilve pradėjo gur- 
guluot kaip telefone. Nuėjau in 
restauracija bet ir tenais man 
atsake kada parodžiau savo 
tūkstantine bumaszka.

Jau buvau konia visai susilp- 
nes, sustojau prie mažo name
lio. Patraukiau už varpelio ir 
tuojaus atidarė man duris jau
na mergaite apie 19 metu senu
mo Ar toji mergaite buvo kvai
la ar labai mielaszirdinga to ne 
žinau. Paprasze mane in kuknia 
pasodino prie stalo kaip koki 
karalaiti davė gerai pavalgyt ir 
nuolatos žiurėjo ant manes ap
gailestaudama mano vargingu
mą. Prisipažino man jog mylė
jo jauna vaikina kuris ketino 
būti praszalintas nuo darbo, 
nes locnininkas fabriko reika
lavo tūkstanti doleriu ant pa
gerinimo savo biznio ir ketino 
toki paimti žmogų, kuris turėjo 
tūkstanti doleriu ir padaryti 
ji pusinnku.

— Ar ta viskas ka jisai rei- 
kalauna nuo tavo mylemo I isz- 
taViau. — Gal geistumei iszte- 
keti, jaigu tavo mylemas turėtu 
tūkstanti doleriui

— Žinoma kad tuojaus su- 
sirisztumem, nes be pinigu ne 
galima fe pądftrj^

Tikra Aktorka
Miss Darata Adams isz Great 

Bend, Kans., likos iszrinktx 
kaipo *4 Tykiausia Aktorka” 
laimėdama ta garbe prieszais 
100 kitu merginu. Turi ji 19 
metu, turi juodus plaukus ir 
mėlynas akis.

i.

I

— Na tai gerai, juk tūks
tantis doleriu tai ne yra daug. 
Asz mislinu, jog tau galėsiu 
paskolinti tiek už tavo miela- 
szirdinguma ir gerus pietus.

Isztraukau tūkstantine bu- 
maszka isz savo suplyszusioi 
kamoles, padaviau jaunai mer
gaitei, o pakol galėjo atgauti 
kvapo, jau asz buvau už duriu.

In kokia adyna laiko radausi 
nt kelio vedanczio nežinia kur, 
nes tokie gyvenimas man buvo 
smagiausias ir linksmiausias. 
Nes daugeli kartu, kada silsiuo- 
siu kur ant pastoges kluone, ne 
karta mislinu koki džiaugsmo 
aplaike toji dora mergaite o isz 
to esmių užganadintu. — Ma
tote, norints žmogus ir turi tur
tą o jaigu ant virszunes neiszro 
dai szvariai tai tavęs niekas ne 
paguodoje

Lazda Turi Du Galus
Anglijoj yra paprotys drau

sti netik turtą, gyvybe, sveika, 
ta, bet ir menkniekius, kartais 
mažos vertes daiktus. Taip, 
vieno cirko artistai apdraudė 
nuo nelaimingo atsitikimo iss- 
dresiruota blusa. Kitam keis
tuoliui Anglui užėjo in galva 
mnts apdrausti nuo ugnies sa
vo cigarus.

Praslinkus metams Angląs 
paduoda pareiszkima draudi
mo bendrovei, kad visi jo ciga
rai sudege, ir praszo iszmoketi 
premija

— Žinoma, mes tamstai at
lyginsime nuostolius — atsako 
agentas. — O, ar galima butu 
sužinoti, kokiu būda cigarai 
sudegei

— Kokiu būdui Labai pa
prastai, asz juos surukiau.

— Puiku! Mes tamstai su* 
mokėsime premija, bet tamstai 
teks atsakyti teisme už savą 
apdrausto turto padegimą.

Anglas suprato, kad jo szpo- 
sas nepavyko* Jam teko atsisa
kyti nuo apdraudimo, kad isz* 
vengt bylos teisme. »

SIENINIAI KALENDORIAI!

Kas prleiane doleri, 
S PUIKIUS '

SIENINIUS KALENDORIUS
ANT HM METO

W. D. BOCZKAUSKAS-COų
... MAHAfiOY «TT. PA.

S PUIKIUS



t

k

■—

T

r

i'lM

Illi* — 1

hz Likimo Vargdinenio
n n . APYSAKA ii n

— szaukiu,

Skaicziau knyga, užtat

ONAS FARNELSKIS tai 
buvo mano mylimiau- 

r sias draugas. Vaikystes 
amži perleidome drau
ge, o vėliaus paaugtele- 
je dar labiau mylėjome 
vienas kita, tik koki

keturi metai kaip visai terp 
saves nesužinojome.

Užvakar gulint savo lovoje, 
girdžiu nedrąsu klabinima in 
mano duris. “Kas tenai toks 
— tegul ineina“
mislindamas sau, kokis ten pai- 
belis atnesza mano nopraszy- 
tus sveczius ir visai negeisti
nus.”
dar ir szviesa buvo pas mane, 
bet kada gi ne osmu pasiturin- 
cziu, tai gi ne kasžin kaip ten 
ir žibėjo. Nedamatau truputi, 
tai ne inžiureti gerai negalėjau 
kas tenai inejo.

Meldžiu areziau, szaukiu. 
Prislenka prie mano lovos 

žmogysta susilpnėjusi, sunyku
si, susikuprinusi — mislijau el
geta, tai-gi ir sakau:

— Tikekie man drauge, pas 
mane skatiko nesiranda, ka-gi 
tamistai galiu duoti!

— Karoliau! ar tai szitaip 
tu in mane!

— Kas tu tokis — nepažins
iu!

ir

Ir paėmiau

— Nepažinsti manes drau
ge, oj matyt, kad mane vargas 
permaine skurdas sugniuždė, 
matyt bjauriai pažymėjo veda 
nuodėmes mano gyvenimo — 
kad net tu manes nenori ar ne
gali pažinti.

— Isz tikrųjų negaliu, pa- 
gelbekie mano atmineziai arba 
atnaujinkie joje isznykusias 
jau žymes.

— .Atmeni Karoliau Joną!
— Jonas Farnelskis, las 

vyras diktas, sveikas — 
kaip-gi ten jam! — klausiu.

— Kaip ten jam! Žiūrėk, 
prieszai save — sztai ir jis.

Iszszokau isz lovos, imu at
ėjūną, traukiu prie szviesos ir 
žiuriu ir žiuriu...
ta galva, rziadien jau pražiluse 
in abi rankas ir prispaudžiau 
lupas prie lupu •— ir vienu ilgu 
pabueziavimu atpirkau sunkė 
skriauda, kokia jam padariau, 
nepažindamas jo ir duodamas 
jam suprasti, kad gyvenimas 
taip ji atmainė.

Norėjo pasakoti.
— 44Ne broli, sakau, ir ryt’ 

diena, turime laiko iki ryto
jui.”

— Klysti, sako jis kymlu 
balsu — asz daug laiko jau ne
turiu. Džiovos karsztlige jau 
baigia cziukura pasiekti —* 
skurdas ir iszalkis savo atliko, 
jau baigiu eiti prie paskutiniu 
rytu mano geidavimu. Neil
gai — sake, atsisėdės ant lovos 
ne ilgai o pasibaigs mano ken
tėjimai— ne ilgai asz busiu tau 
sunkenybe —
pastoges, tu turi mane pri
glausti.

Ir pradėjo pasakoti: 
t

— Gerai žinai, kaip 15 me
tu atgalios, aipo gerai iszsl- 
mokines mechanikas leidausi 
in svietą. Buvau Anglijoje, Pa
ryžiuje dirbau pas Abakanovi- 
cziu — o tėvu iszmokintas lai
kausi nu sz ai i ai nuo darbinin- 
kiszkuju kuopu, svetimu man, 
kaip man rodėsi. Ir pasidariau
kokios tai dyvinos noturos. In- kirto laiko turėjo būti prisi
eidavau dirbtuven tarsi neby
lys, ba tie žmones svetimi ~

pagal kalba įr tautyste — prle- 
szais esu man rodėsi. Ir nors 
noriai szauke prie saves, asz 
Lenkas su svetimu broliautiesi 
nenorėjau. Kada ypacz pagry- 
žau in Austrije ir dirbau Vie
noje, tik su lenkigzkomis drau
gystėmis susidedamas, ka tai 
po priegloba ponu ir kunigu 
esti — maoriau kožname vokie- 
tije priesza, kožname maeziau 
Liucipieriu, arba socijalista.

Ir toji mano manije kožna
me matyti priesza, pagimdė vi
sas mano nelaimes. Niekados 
nesusidodavau isz drauges. 
Tuomi tarpu, kada jie nodel- 
dieniais ir per szventes szau- 
niai linksmindavosi savo susi
rinkimuose —*asz gedydavausi 
mano doviai pelnomos duonos 
stengdavausi pasirodyti, ponu 
uredninku, pirkliu da-gi pae 
kutiniu rasztininkpalaikiu ve- 
lyjau vadintiesi, jai tik mane 
darbininku nieks nerokuotu.

Kada jie nedeliomis klausy
davosi visokiu pamokinimu sa
vo draugystėse susirinkę, asz 
jokiu budu ne bueziau ryžes 
sau tokia geda daryti, kad in 
darbininkiszkas draugystes ly
sti — bueziau velyjas geriau 
prapulti.

Pajieszkojo man ponai, ka 
tai mus savo globoje turėdavo, 
Viennoje kokia tai mergina •— 
ka tai daili buvo ir lenke ir ska 

o neaigedyjo 
manes darbininko. Rodėsi man 
tada tuomi labiau, kad ant ma
nes tur but ne teip labai paŽym 
tas kūjis, kuri dirbtuvėje kilo
jau, kada apsirengęs ir pasiė
męs Halka už rankos su jaja 
drauge ir su jos globėju — ku
nigu musu iszejau pasivaiksz- 
czioti.

Ateidavo isz tiesu pas mano 
dirbtuvėje ir Schuster’is Ir 
Michler’is ir kiti, sakydavo 
man szvabiszkai: “Ka tu da
rai žmogau, tai sugulove tavo 
kunigo ta nieksze mergpalal- 
ke, ka tai su tavim yra susižie- 
dojusi, o su kunigu vis susine- 
szimus turi.” Bet sznekek ten 
aklam!

Tai tie bjaurybes socialistai 
teip szneka, kad mane su ku- 
nigč ir susidraugavimo ati
traukti ir nuo merginos prasza- 
linti.- O jau mylėjau Halka vi
sa szirdžia. Tokia linksma buV 
vo, tokia juokdare, tokia daili 
ir teip ji didžiuodavosi 
sužiedotiniu..

Czionai pertrauke Jonas, o 
ir tas visas pasakojimas nejosi 
jam teip lengvai, l^nip czionai 
asz junut pasakoju, des tine jo 

m a A • '

• •

«•

tiko turėjo,

ba neturiu kitos

PERSTATYMAS BUNKER HILL MUSZIO PAVEIKSLUOSIĄ. /
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Szis muszis prie Bunker Hill bus atlosztas paveiksluosią kuris perstatys “Gyvenimą
Washingtono” ir neseniai užbaigtas per Eastman Teaching Films Ino.

o

savo

žodžiu ir kvėpavo sunkiai, bet 
orionai jau negalėjo toliau pa
sakoti.

— “Atsilsekie —"1 sakau, ry
toj daugiau papasakosi...

— O ar tu žinai, ar rytoj 
galėsiu, — atrėmė ir po valan
dai su kas kart didesniu sun
kumu pradėjo toliau pasakoti.

— Klausykie drauge iki pa
baigai. — Niekam teip savo gė
dos, savo nužeminimo nesakiau 
kaip tau, bet tai man neatbūti
nai reikalinga, slogina mane 
kas tai, krutinę man spaudžia.

Tuomi tarpu pas mus prasi
dėjo straikas. Musu fabrikan
tas turėjo gera laimiki su ge
ležinkelio szynomis. Ant pas-

no uždarbio isztekdavo 
musu ponai draugystėse mo
kindavo visados, kad reikia 
būti dėkingais ponams už tai 
ka duoda, o ir kunigai musu 
velydavo neprisidėti prie ne- 
Žmoniszku reikalavimu socija- 
listu.

Kaip tai viena dionh, besi
rengiant man sutituokti, priei
na prie manos Schusteris — 
azvabas ir sako: *4Žinai ka, len 
ke, kad mes nuo Panedelio visi 
nedirbame. Ponas daugiau al
gos duoti nenori, darbas sun
kus ir ilgas, uždarbis menkas— 
tai-gi sutarėme no dirbti ilgiau 
jeigu ponas nepakels mums 
mokesti ant 30 procento. Ka-gi 
tu ant to, ir dirbti neisi, juk 
teip!

— Tamista — sakau, asz ei
siu dirbti. Man mokesties už
tenka, o galiaus, tai juk prasi
žengimas eiti prioazais ponus.

Tu Jonai, teip pasielgia! 
— ir tu galėjai stoti prieszai 
savo sabr/ais, 
draugu., ka tai su tavim drau
ge prakaito liejo — tai ne gali
mas daigias.

— O vienok teip buvo. Ap- 
sipainiojo mano szvontenybe- 
mis, apvysto visokiai pretl- 
kiais. Mislijau apie sutuoktu
vine, apie Halka apie gyveni
mą del jos ir del savos, ka man 
visa draugija galėjo rūpėti!

Bet tolesnei Schusteris pa
žiurėjo sznairiai įn mane, su
murmėjo ka tai ir nuėjo sza- 
lin. Vakaro ankseziau atsiė
miau pinigus ir, pasipraszes, 
ankseziau nuėjau namon. Ant 
rytojaus kunigas suriszo ran
kas Halkos ir mano — pasie
kiau cziukura mano geidavi
mu — apie straika ir pamir- 
sząu. i

prieszai savo

tik liglaikini palengvinimą bū
vio (užlaikyma algos — juniju 
— algos, sutrumpinimą dienos 
darbo) — darbininkai apleidę 
politika — kapitalistu parti
joms — republikonams ir de
mokratams, ir patys reme savo 
balsais viena, ar kita partija 
pagal užtarimą savo papirktu 

I vadovu.
.Viena tik socijalistu partija 

apgarsino velijimą idant dar
bininkai pamote republikonus 
ir demokratus, sudėtu atskirti
na savystova darbininku parti
ja <— ir skirtu isz tarpu saves 
darbininkiszkus depuototus m 
kongressa ir in Sena ta ar in 
vietinius uredystes, ir tokiu bu
du per sziltus darbininku isz- 
rinkimus Rengtųsi permainyti 
instatimus naudon varguoliu.

Ilgai balsas socijalistu buvo 
balsu szaukenezio tyroje. Nors 
skaitlius ju ir balsu ingytu per 
socijalistus kas met daugina
si, vienok tai yra daugiausiai 
balsai ateiviu — vokiecziu, žy
du ir t.t.
darbininkas

• •

ar

Ateilsekie

tytos — o mes dirbome neisz- 
pasakomai. Na, man tada ma-

Paskutlniu Straiku Pamokslu:.
Iki sziol gyvenime Ameriko- 

niszko darbininko matome dvi 
tėkmės — sena I1*—* ekonomiszka 
judėjimą suorganizuotu darbi
ninku ir nauja judėjimą pir- 
min ženginiu daliu darbininku, 
kurioms ne pakanka vieno el:o- 
nomiszko krutėjimo, kurios šo
kia ir politikiszkus mierius.

Pirma tėkmė mes matome 
dviejose organizacijose darbi
ninku 4 ‘ Darbo Karžygiu ir 
Amerikoniszkoę Federacijos 
Darbo.” Po vadovyste Gom- 
perso ir Pooderly (dabar jis 
apleido vieta, o jo vieta užėmė 
Sovereign — doras žmogus)— 

vienkurie state darbininkui

&
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Szvento Povylo mieste yra
• boba,
' Bet niekam neverta,

Per dienas latrauja,
Ir nuolatos girtuokliauja,

Tankiai provojasi,
Ba nuolatos su žmonimi vaidi

jasi,
| Ant galo, geri žmpnys su ta

Ir Ilgai neužeidavo. 
Su bambiliu kur ten važiuoda

vo, 
Ilgai isz keliones nesugryl- 

4avo.
Biauriu,

Net szlyksztu, 
Velniai kada galva nutrauks, 

Isz džiaugsmo staugs. 
Dabar da nutylėsiu, 
Nieko neoyptelesiu, 

Paporysiu kitam karte, 
Apie ta moters.

I

Žodelei teisybes, ku
rios visi privalo per
skaityt ir gerai juos 

apmanstyt

*

boba neuŽsiduoda, 
Ypatingai kurie supranta 

geda.
Bet yra ir tokiu kvailiu, 

Nuo visu paniekintu, 
Kuriems ta boba patinka, 

O tokiu kas diena prisirenka, 
Goria per dienas ir muszaai, 

Paskui provojasi.
Jaigu toji misiuke greitai 

nepasitaisys, 
Ta mano koczelas ja isztaisys, 

O kaip kaili iszpers, 
Tai nesivaidys ir nosibars.

♦ ♦ ♦ .
Badai Montkarmiu sporteliai 

Niekam netikia vyreliai, 
Neturi giliukio ant mergų, 

Tai visaip užpuldinėja ant ju, 
Nieko daugiau nedaro,

dota.

tuosius.
Ir sztai streikas prapuolė, 

nes žmonių suorgfinizavotu yra 
per mažai. Prezidentas Juni
jos Debs pats pripažino kad 
dabar straikas, tai ne tikras 
ginklas ir kad darbininkui vien 
tik pasilieka sutverti atskirti
na darbininku partija ir per 
savo darbininkiszkus iszrinkti- 
nius permainyti instatimus sa
vo naudon.

O kaip svarbu yra del darbi
ninku turėti valdžioje savo ar 
prielankus darbininkams žmo
nes, parodo mums paveikslui 
gubematoriu, Altgeld’o, Whi
te’o, kurie ne siuntė kariauna 
priosz straikierius ir laikę pu
se instatimu ir darbininku. —

Patersone, N. J. Aldermens I 
socijalistas Magiure gyna dar- p 
bininkus.

Panedelije būdamas apkvai- 
szes nuo lėbavimu ir inskvarbu 
ne iszejau in darba.

Utarninke isz ryto einu dirb-1 peozej dar08i(
tuven. Pecziai nesikuriana ma- Ka<j net vjBį jnokeBi, 
tau isz tolo, ba durnu isz ka- Salto, kad nekurios misiuke. 
minu nematyti. Atmenu sau, labai (zurnija,
kad tai straikas... gal... gal 
neiti in darba. Bet ka Halka Į Munszaines nepavydi del saves 
pasakys... ji tokia prieszinin- . Gere kas diena invales, 
ko tu kvailu metimus!, o ka pa- Kaip tik vyrai in darba iszeina 
sakys kunigas globojas, kaip | Tuojaus in viena vieta sueina 
dažinos....

Einu dirbtuven. Tuszczia ir 
tyka visur — nieks nei nekrus- 
tele, tiktai rasztinycziojo gir-

• Mokytas Žmogus be nžaL
ėmimo, tai kaip debesys bt 
lietaus. <

• FrifrnL’f čigoną in «v*- 
orius o jisai tau pavogs sur-

I
I

• Tylėjimas yra geriariu 
atsekimu ant riksmo kvailiu,

• Nematyk rožių tarp kiau
lių, peš vietoje uostyt juju 
meilu kvepsni, tai jeises stu 
mindžios.

• Kas turi tuszczias rankas 
—i ne turi prieteliui Žmogui 
surenka.. el laikas payma.

• Vienas centą* blesrinej*
padaris daugiav riksmo, n* 
kaip tūkstantis doleriu srilkl- 
neje maszneleje. f

• Kitados žmonis kalbsdtf* 
vo, kirsk instala, žirkles atsi
lieps; sziadien kalba: kirsk ne* 
kalta o jisai tuo atsilieps.

• Jeigu esi turtingu, turi

r/j I •

Tik liežuvius ant nekaltu varo, daug giminiu, o kada eri var- 
Merginos nuo tokiu szaHnaai, 
Kad ir sportiszkai pasiredusi, 
Geriau sporteliai liežuvius su- 

valdykite, 
Malsziai Bedekite, 

44Saule” skaitykite, 
Tada merginos jus mylės, 

Meiliai ant jus žiūrės. 
♦ ♦ ♦

Kas ten arti Szenadorio vienoj

Kad net visi juokėsi

Su liežuviai apjuodineja,

gingu būni rierata ir nuo visu 
apleistas. 4

• Žeme, tai motina musu—< ,
kada visi tave nuo saves atstu
me tai tiktai jiji tave priglaus 
ir duos tau kapa. »

• Ant kapo tavo tik saulei* 
tau szviea, menulis dristele* 
ant tavęs ir vėjelis tave ątlaa*

. kys. o4
• Gyventi sunku, bet mirti 

da sunkiau. —F.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Mrs. Helena Lisauokiene, 
R Prisiuncziu

amcrikoniszkas-gt 
vis-gi pasilieka 

prie savo senu juniju ir pra
mindamas ateivius 4 4 red flag’- 
aia” vis tikisi ingyti didesne 
alga ir trumpesni darba per 
streikus.

Bet laikas mainosi. — Atėjo 
metas 1893 — 1894 — Ameri
koj randasi 4 milijonai darbi
ninku kurie neturi darbo. Ka
pitalistai, ar demokratai,
tai republikonai nuolatai su
mažina algas, atleidžia darbi
ninkus, uždaro fabrikus. Algos 
nupuolė Anglių kasyklose sker 
sine alga darbininko 7—8 dol. 
ant nedėlios r" ■* algos vieno 
puolė žemin. Darbininkas grie
bėsi už savo paprasto ginklo 
— straiko. Anglekasiu- strai 
kavo apie, 140,000. Laikėsi jie 
drueziai per 2 menesiu. Bet 
daugybe skebu (*) sviravimas 
ju vadovo McBrid’o, prispyrė 
anglekasyklus priimti iszlygas 
sadoros pusėtinai tik atsakan- 

I ežios, ju reikalavimams.
Tas pats atsitinka ir su kita 

milžiniszku straiku, straiku 
Amer. Geležinkeliu, 
Kova priosz kapitalistus isz 
priežasties straiko Pulmano 
fabrikuose vede prezidentas 
Debs, kuri isztempo visas pa- 
jiegas savo idant suteikti dar
bininkams viražu. Bet 
ežia skebu atsirado daug ir

junijos.
■ • *

ir

. Linksmai dainuoja, 
Vienos kitas aploja.

Butu moterėles geros, 
Kad neturėtu tiek valios, 

dėti koki tai balsai. Ineinu'tai | Kad vyrai kaiP kada ant už‘ 
kluptu,

Kaili gerai iszluptu.
Sziadien už daug valios turi, 
Piktai bobai in kaili vali,

Ba vyrai bobelių neprižiūri, 
Kiek tik pajėgu turi.

♦ ♦ •
Negaliu jums pasakyti kur, 

Žinomą kad Skulkine nekitur,
. Gana didelioja vietoje, 
Negirdėta Žinia ant svieto.
Viena Lietuviszka misinke, 
Panaszi in riebia kiauluke,

Apsivedė su vyru doru, 
Kuris buvo gerum gaspadoriu

Ne ilgai su savim gyveno, 
Ir nuo jos prasiszalino, 
Iszdume in platu svietą,

In tolima vieta.
Nebagele viena pasiliko, 

O vyras nieko jai nepaliko,

pons sekretorium ar buchalte- 
riu savo ir inžinieriais.

— “Aha! lenkas — in dar
ba jau po straiku ka!” — szau- 
kia ponas juokdamasis.

— “Po kokiam straikui, va
kar nebuvau, — b’a po sutuok- 
tuviu, ka tiktai nedelioje ve
džiau paezia F"—< 
ju in darba.”

44Nedirba...

o sziadien sto-

vis nedirba, del
I tamistos asz peczius nekursiu.
Gali tamsta eiti o kad viens 
esi doras žmogus terp tos krū
vos galvažudžiu ir rujos ple-
Lziku tai tamistai už vakar ir

I už sziadiena užmokėsiu, ir už 
kožna diena, kurioje stosi in 
darba.

Dave tuojaus pinigus, o asz
I džiaugdamasi, kad pargrysziu I Visokiu spasabu jeszkojo, 
su tokiu pelnu pr s mano Halka Žmonys ir nemiegojo.su tokiu pelnu prs mano Halka Žmonys ir nemiegojo.

lekte lėkiau linkon namu. Ir Į Vakarais kur ten vis slankiojo, 
Rankoms mosojo,

I

nei kiek mane geda nebuvo su I
tai pinigais — nei kiek, o nei Į Kur tik patiko koki sporteli, 
kiek....

Pake?*4 macziatt savo drau-
’ gus, bot no palriau ant ju, ėjau I Kaip kada ir pabucziuodavo,
t , ' » I , •

Paimdavo ji už kotelio, 
Meiliai sznekucziuodavo,kaip tiktai kariauna apmal- 

szino straikierius, ju vietas ta
pe užimtos pe? negrus, ar bal- savo keliu. XTbliftUS Bus.) 1 Ant ojeteriu tankiai flidavp,

* * ■ * 1 ■ z

Maspeth, N. Y. 
užmokesti ant ežiu metu ir 
szirdingai tariu aeziu kad na* 
sulaiket man “Saule” kuria 
jau skaitau 29 metus ir skal* 
tysiu pakol gyva busiu ir Skak 
tau be akuloriu norint* jau 
laukiau 67 metu amžiaus.

/HMMRk ------
Jonas ir Barbora' Paliulei, 

Scottville, Mich.— Prisiuncriu 
užmokesti už “Saule” kurioje 
randame daug naudingu skat« 
timu ir pamokinimu. “Saule’1 
mums patinka geriausia ir vi
sados jaja skaitysime ba be jo
sios negalime rimti ir su ne* 
kantrumu laukame dienos ka
da jiji ateis. Vėliname jums 
pasisekimo ir kad 44Saule” 
szviestu laimingai per dange* 
Ii metu.

PAJESZKOJIMAS.

Asz, Antanina Gulbiniute, 
pajeezkan savo tęva Feliksą 
Gulbiną. Pirmiau gyveno Glen 
Robbins, Ohio, dabar nežinau 
kur. Pats ar kas ka apie ji liną 
tegul atsiszaukia žemiau pa- 
duotu antraszu už ka busiu dė
kinga. ,

Miss Antoinette Gulbin, v 
14247 Woodmont Rd.,

- X Detroit, Mįgh

i
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ŽINIOS VIETINES

— Praeita Petnyozia suėjo 
deszimta metu kaip graborius 
Vincas Traskanckas (tėvas ne- 
sonoi mirusio Traskaucko) sil
sisi amžinam atsilsi.
- — Ona Striolkiute, 317 W. 
Mabanoy Avė., Petnycziojo tu
rėjo operacija ant pendespitls 
Ashlando ligonbuteje. Spėjama 
kad už keliu dienu sugryž na
mo.

‘ — Kunigas Brigmantas isz 
Wilkes-Barre, Pa., prigelbsti 
prabaszcziui Czesnai dvasisz- 
kam darbe in vieta vikaro kun. 
Mikaiczio kuris randasi Szv. 
Agnieszkos ligonbuteje Fila- 
delfijoi po operacije.

— Studentas Jurgis Kalė
da, 700 E. Pine uly., kuris lan
kosi in Lehigh Universitetą, 
likos iszrinktas garbes nariu 
studentu draugavęs Tau Beta 
Pi. Jurgis lavinasi ant kemisz- 
ko .inžinieriaus ir yra sunum 
ponstvos Jurgiu Kalėdų.

— Kokie tai nežinomi pik- 
tadarei apvogė drapanų sztora 
Nitchun Broliu ant ‘200 W. 
Center uly., iszneszdami dau
geli visokio tavoro vertes keliu 
tukstanczlu doleriu. Pleszikai 
insigavo per užpakali' sztoro. 
Policije da neužėjo ant pedsa- 
kio plesziku.

— Petnyczioje garnys pall-
ko sveika ir drūta dukrelia 
daktarui Klementui Burke 
(Lukszaicziui). Motina sveika 
o pons daktaras džiaugėsi isz 
savo dukreles.

— Daugelis vyru kurie 
randasi be darbo, czfstina ir 
pataisineja Lietuviszkas kapi
nes. ■ . ...

— Vagis apiplesze William- 
so cigarsztori ant 526 E. Cen
ter uly., ant daugelio tavoro Ir 
keliolika doleriu pinigais.

t Velt ©irtis paėmė isz 
musu tarpo perai žihoma gy
ventoju, Kazimiera Lapinską, 
534 W. Spruce ulyczios praeita 
Ketverga po piet, mirdamas 
namie po ligai kėliu menesiu. 
Velionis gimė Lietuvoje, Vil
niaus gub., Traku pav., Merki
nes Parapijos, Raicininkiu kai
mo. Atvažiavo in Mahanoy 
City, 1901 mete pergyvenda
mas Mahanojuj suvirszum 30 
metu, prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos ir keliu drau
govių. Paliko dideliam nuliū
dime paezia, vaikus .Alberta, 
Juozą Edvardą, Kazimiera ir 
Hėlena kaipo ir broli Karalių 
Lapinske Jlezletone, dvi sese
ris One ir Mortha,-ir broli Al- 
phonsa Lietuvoje. Leidotuves 
atsibus Utaminke, 9 valanda 
ryte su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Graborius 
Rėklaitis laidos.

Aleksa Meszkovski, 23

SHENANDOAH, PA.
- , . 1 : •. ■ *
<

‘ a—

metu, randasi vietinioje ligon-
buteje sužeistas kelis kartus 
peiliu/kurios jam uždavė Fe
liksą Paliudis, 214 N. Emerick 
uly. Peilininkas likos uždary
tas kalėjime.

EZ LIF.TUVTSZKU 
KAIMELIU

South Windsor, Conn. — 
Czionais automobilius užmu- 
sze Frana Titusa, kada ėjo ke
liu. Velionis buvo skaitytojam 
“Saules” keliolika metu. Bu
vo jisai ant burdo pas Kasze- 
tus. Tolimesniu žinių neaplaj- 
keme kokiu budu likos užmusz- 9' r J h
tas.

ISZ WILKES-BARRE Ur. Whites Lon-ge Hai 
IR APLINKINES . - - ’• . ’

— Tamosziukas; 4 metu su- Į
nelis Juozo Vaszkelio, 125 
Cherry uly., Plymouth, likos 
skaudžei sužeistas per duonini 
troka ir nuvežtas in Mercy h- 
gonbuto. i

— Kazimieras Bacovicze, 
53 metu, East End bulavard, 
likos -sužeistas per automobiliu 
arti namu, nuo ko mirė vėliaus.

M

la Kosuline Gyduole 
Iszgyde Allentown 

Motere
i.»

Norint žmogus sirgtu ilgiausia bot 
vis turi vilti gauti palengvinimą. Dak
taro White’s Lon-go Hai-la kosuline 
gyduole neiszgydo visokias ligas, bet 
tukstaneziai žmonių pripažino kad 
jiems tol gyduole palengvino, no tik 
suaugusiems bet ir vaikams kurio ko
sėjo ir turėjo Bzalti. DR. WHITES 
LON-GE HAI-LA, kuri kitados vadi
nosi Dr. Whites Lung Healer yra ta 
pati gyduole padirbta pagal ta pati 
receptą. Tukstaneziai Žmonių iszban- 
do visokias gyduoles bet jiems noat- 
neszo jokios naudos, pakol nesikreipė 
naudoti Dr. Whites Lon-ge Hai-ia. 
Sztai ka tūla motoro isz Allentown, 
Pa., raszo apie ta gyduole: Mrs. John 
Agens, Peach ulyczioa sako: “Turė
jau baisu kosuli ir skausmą krutine- 
ja. Viena diena girdėjau kaip tūla 

[motoro kalbėjo mano pažystamai Jcu- 
ri sirgo panasziai kaip ir asz, apsako 
apie DR. WHITES LON-GE HAI-LA 
gyduole nuo kostymo. Pirko bonka ir 

I pradėjo naudėti kaip paraszyta, o 
I kaip baigė antra bonka kostymas 
I praėjo ir pasijuto kaip kita ypata.
Nutariau pirkti bonka toujaus DR.

J. Incziura tikslu pavaiszinti | whites lon-ge hai-la ir džiau- 
szeszes dukteres ir tris sūnūs: choristus, kurio per visa klebo

no buvimą Kingstono pasitar-Įszitas mano paliudymas prigelbcs 
sergantiems tai galite ji apgarsyt. 
Su mielu noru vėlinu kad visi naudo- 

Sekanczios ypatos mirė j tu Dr. Whites Lon-go Hai-la gyduole 
nuo kostymo kuri kasztuoja tiktai 
25c., ir 75c., už bonka.

Dr. Whites Black Crow pilukes nuo 
szalczio yra labai pasekmingos kaipo

Coaldale, Pa. f Mylema pati 
Jokūbo Baldžiuno, mirė stai- 
gai nuo paraližaus namie. Ve
lione pergyveno czionais per 30 
motu prigulėdama prie Szv. 
Jono parapijos. Paliko vyra, 
dukteria, viena aunu ir aeseria.

Frackville, Pa. f Staiga i mi
rė namie Ona Maslauskiene, 
48 motu. Velione gimė Lietuvo
je ir pergyveno czionais 20 me
tu. Paliko dideliam nuliudimo

Kapinskiene isz Gilbertono, 
Valukoniene, Schalskiene, Rut- 
kiene, Quinu ir Ona namie, su- 
nu Viktorą namie, Juozas De
troite ir Albertas Clevelando. 
Laidotuves atsibuvo Panedelio 
ryta su bažnytinėmis apeigo
mis.

Philadelphia. — Su trenks
mu sugriuvo czionais 
ant 4322 Paul uly. Isz pradžių 
buvo manyta kad locninikas 
namo M. A. Zdanovskis, 45 
metu likos užgriautas sugriu
vusiam name, bet ugnagesiai 
jojo nesurado. Nekurie,kaimy
nai sako buk kilo eksplozije 
nuo bombos arba gazo skiepe. 

a

namas

Minersville, Pa. — Mikola 
Szilkaitis, 45 metu, Svietines 
Kares kareivis, likos mirtinai 
sužeistas praeita Subata ant 
plento per automobiliu kuri 
vare Landemann. Nelaime at
sitiko arti beisbolinio parko. 
Pagal liudintoju pripažinimą 
tai Szilkaitis žengo prieszais 
automobiliu. Sužeista tuojaus 
nuveže
kur nepoilgam mirė.

in .Warne ligonbuti

New Haven, Conn. — Puiku, 
vakarėli su laimėjimais paren
gė Lietuvaicziu Apszvietos 
Drauguve, kuris atsibus 6 die
na Februariaus po numariu 
234 Front uly., pradžia 7:30 
vai. vakare. Dovanos bus dali
namos tiems, kurie iszpus ir 
laikys ilgiausia balonus. Narei 
drauguves stengsis užganadyti 
svetelius visame kaip: skaneis 
valgeis ir gėrimais. Svetelei tu
rės gana juoku ir gales pasi
linksminti draugiszkai. Kvie- 
czia visus rengėjau

Chicago. —.
diena suejs metas laiko kaip
persiskyrė su sziuom svietu, v ' I
a.a. Antanas Raulinskas už ku-

Februariaus 16

Springfield, Ohio, f Elzbie
ta Adamavicziene, po tėvais 
Jiujauckiute, hz kaimo Lida- 
riszkiu, apskriczio Mariampo- 
les, mirė ir likos rpalaidota su 
bažnytinėms apeigomis ant 
Szv. Bernadino kapiniu czio
nais/Paliko dideliam nuliūdi
me savo vyra Vinca kuris te- 
J>yri>m laikę serga. 

■ 

' t

• • • a • *Velionis paliko kelis vaikus.
— Antanas Laigunas, 16 

metu, Washington uly., likos 
sužeistas susidurdamas su bai- 
sikeliu in stulpą ir likos nu
vežtas in General ligonbuti.

— Sausio 9, pas panele 
Lenkimai te, Plymouth St., Ed- 
wordsvillej, invyko choro ba
liukas.

Ta baliuką surengė klebonas

giuoMu kad taip padariau, dabar ga
liu dirbti savo darba namie. Jaigu

navo bažnycziai ir parapijai.

musu aplinkinėje:
t Helena, 5 motu dukrele

Vlado ButviocziaUS, 82 N. Ful-Lr del szalczio galvoja, neuralgijos ir 
ton uly., mirė nub dipterijas. smarkaus skaudėjimo kūno ar 

Palaidota privatiszkai ant Szv. |vis08jR aptickuosia ir sztoruosia. (Ad.
- - - - - L ■ - - - - ----

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms,

r*

Petro ir Povylo kapiniu.

f Mykolas Orenta, 48 m., 
gyv. 325 Lynwood Ave., Lyn-

sana-
riuosia. Garantyta ir pardavinėjamos

wood. Miro Sausio 3-C7,ia nu0 del Kairiau,, noK sudėtu pinigu ant

szirdies atakos. Ta paezia die
na velionis buvo darbe ir nesis
kundė sirgimu. Paliko žmona, 
3 dukteris ir 3 suims. Kingsto
no palaidotas Szv. KązimieriO I 
kapuose, Plains. .

•f Mare Baniene, gyv. 323 > 
Salem St., West Pittston; Mirė' 
Sausio 4-ta. Ketvirtadieni, 
Sausio 7-ta po uždusimu pa? 
maldų Szv. Kazimiero bažny
czioje palaidota parapijos pa
puose. ,
t Antanas Balita, 17 metu, 

gyv. 15 Krych St, Kingston. 
Mire Sausio 6-ta nuo mažakrau 
jystes. ’

f Pranyte Sakalauskaite 12 
metu, dūkto Prano Sakalausko, 
gyv. 51 Union St, Inkerman, 
Pa. ire Sausio 7-ta Pittstono 
ligoninėj nuo užnuodinto krau
jo. Paliko tėvus, seseris ir bro
lius. Sausio 11-ta pb gedulo 
pamaldų Pittstono Szv. Kazi
miero bažnyczioje palaidota 
parapijos kapuose., . 4
t Pranas Zeringis, gyv. 24 

Wyoming St., Plains, Pa. Mire 
Sausio 7-ta nuo ligos kompli
kacijų. Paliko žmona ir 4 val
kus. Sausio 11-ta po gedulo pa- Į 
maldų Wilkes-Barre Szv. Tre
jybes bažnyczioj palaidotas 
parapijos kapuose. Į

t Ad. Žukliene, gyv. 325 
Colley St., Plymouth, Pa. Sau- ’ 
šio 9-ta su užduszinemis pa
maldomis atlaikytonus; szv.

• •

rio dusze atsibus gailios pa- Kazimiero bažnyczioj palaido-
maldos.

— Piktadaris užpuolė jau
na mergina, Miss Stella Ka
mi sky, 19 metu, 2554 Winne- 
mac avė., kai ji gryžo namo isz 
skalbyklos, kurioj dirbo. Atė
mė isz jos $2.50.

o

Frackville, Pa. — Motiejus 
Važelis, 20 metu, likos aresz- 
tavotas už insilapžima in cze-
veryku szvaiptymo padori k u-

» _ _ _ __ »

Prekesusirinkimu. Preke ... 25c.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

t?'

i

• <

ta parapijos kapuose Muhlen-| 
burg. r
t St. Bellas, 73 m., gyv. I 

Nanticoke, mire szesztadienl, I 
Sausio 9-ta, Retreat ligoninėj.

t Margaricta Bekesziene— 
Turauskaite, 30 m., gyv. 280 
Phillips St., Lynwood. Mite 
Sausio 10-ta* Paliko vyra du 
vaiku, motina,.brolius ir sese
ris. t Užduszinea pamaldos, at
laikyta Szv. Kazimięro bažny-

I
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ri apiplesze ant 60 doleriu ver
ties tavoro ir likos uždarytas 
PotUviUes kalejųne. j- AS-ją. r

’ t 4

• - . \1 • • » ► ‘
ežioje Plymouthe. * Palaidota 
Muhlenburg kapuose Sau&o

i . ' >K. .
t
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SAUSIS -1932 - JANUARY
1 p NAUJI METAI
2 s Fulgencijua

*" 11 ■" ■ ............... . ■■

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

10 NVilijaus
11 P Hyginijaus
12 u Arkaudijaus
13 s Veronikos
14 k Hilaro ir Felikso
15 p Povylas Tyruolis
16 s Marceliaus.

17 N Antano Abbas
18 p Priska panos «
19 u Marius, Mortos
20 8 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 de S.
30 š Martino
31 N Petro Nolasko

t I

4

K. RĖKLAITIS
__  Lietuvisxkai Graborius —

Laidoja numirėlius pa- < 
gal naujausia*mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- • 
ninke moterems. Priėi- t 
narnos prekes.

016 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149

•t

MAHANOY CITY, PA.
*

i

O

» 'RlIlAt*

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszla pagal naujausia mada už 
priSnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Skaitykite “Saule”

Ant. J, Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

> Busite pilnai užga-

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. 
nCdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J 

t TAMAQUA,, - PA.

6 6 6
666 -Gyduole ar Tabletai' imant in I 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalhno.

$5,000 Pinigines Dovanos 
Klauskite aptiekoriaus apie daugiaus

. ... 
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SURPLUS IR UNDIVIDED.

CAPITAL STOCK |125,Ood,V0
I__________ __ _____ ____

PROFITS $628,358.62
* 4

Ar
*4’ įffi 

Mokame 8-czia procentą- ėąt 
sudėtu pinigu. Procentą-.] 
d am prie jusu pinigu 1 Sausio t 
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis. Lietuviszkas,

•lt *Dentistas Mabąnojuje 
O’Ant 2-tro Floro, Kline Srtoro 
19 W. Centre StM Mahaney -City ........ . . . . • ' -

A

Mi 
, A .
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Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORlu|

• * • ’ • . 1

*4Laidoja kilnus numirėlio*. Pi 
do automobilius del laidot a , 
kriksztiniu, veseliju, paąivažinMĮ- 
mo ir t. t. —Bell Telefonas*506 
603 W. Mahanoy

Ia,

Malu. City

f

PINIGAI BANKE YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS ‘

MERCHANTS BANKING TRUST CO
•ty»j

.'W

t f„i I
f

iMAHANOY CITY, PA. • ■ . , 
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

* 1

Perspėja geresius laikus ateityje.
Kožna stuba bus parandavota ir Mahanojaus praperterbui 
daugiaus verti. : * ’

SKAITYKITE “SAULE’*

. ’ * f-
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Copr., 1932,VOpr<| liras,

The American Tobacco Co,

I

r“AŠ negaliu rizikuot savo balsu. Todėl aš apsisaugoju rūkydama LUCKIES
r a r’ ii) »■ ■ . ‘

— jie visuomet palankūs mano gerklei. Aš jums dvigubai dėkinga uz pato* 
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bulintą Celofaninį įvyniojimą, nes jis taip lengvai atidaromas skvetd 
pagalba.” f ęv
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Aš apsisaugoju rūkydama LUCKIES
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It’s toasted
lūty Gerklei Apsaugo—prlei knlt<|lmus—pilei kosulį
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, t Ntperslampamas Cellophane Uilallo fq "Sprajlnlmo" Skonj Vlteemež ŠUeile

V1SUK RADIO IVCKV STRIKU fRt&RAMAI—iO motltrnnht tu įtrituiM Ritulio lok* orbttriit ir VoUff VtocMf, lefll 
Paukojtond aph Ihndhną timpa rytojui iMoi. Prcgr^nfos Ant ridini, KiMrtidinĮ, Ir šrUidinĮ, vtktrtii N^Co rtdio įhMgo
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