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Isz Amerikos KA PADARE
PROHIBICIJA*

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

PAVOGĖ PACZIA IR VAI
KUS, — AP J AKO ISZ GAI 

LESTIES; APSKUNDĖ
ANT $25,000. į

New York. — 
gailesczio per
paczios ir trijų vaiku, kurios 
jam paveržė ^Valteris Dullena,

A p ja kės nuo 
netekimą savo

VALDŽIA NETEKO $10984,- 
000,000 INEIGU; ŽUDINS- 

, DAUG ŽMONIŲ ' 
ARESZTAVOTA, DL 

DELES BLEDES 
IR T. T.

TOS,

I

Washingfon, D. C. Val-
apskundė suvadžiotojo Henri- džia turėjo bledes nuo prohibi- 
ki Barauski ant 25 tukstancziu cijos kaip tai netekimo padot-

I
doleriu ir jam sūdąs pripažino ku, kasztai užlaikymo prohibi- 

• « . . . ' ♦ . ... • v • •_____ l lil
žudinsczin

kad no cijos, inkimszima 
galėjo jam duoti daugiau 
paneszta skriamla.

Mažas vaikas privedė neregi1 monas 'Henry H. Ourran, pre- *' •
kuris zidentas drauguves ant kovoji- 

apreiszke kad apsivedė 1928 mo prioszais prohibicijos nuo 
mete. Po keliu metu pagyveni- Sausio 1920 lyg Julajaus 30, 

paczia Henri kis pradėjo 7931 meto. Už laužymą prohi 
b.icijos tiesas buvo aresztavo- 
ta 681,657 žmonių, 
416,593, kalejimuosia 
171,205, užmuszta 286 žmonių, 
suimta 291,181 samogonkos, 
suimta 266,790,612 galonu bro- 
gos, konfiskuota 77,707 
mobiliu ir 6,807 laivu ir 
ežiu.

Konfiskuota parparcziu ir 
liausmes užmokėta $291,013,- 
724, uždaryta 35,365 salimu, 
praszalinta 1,62 4 prohibicijos 
agentu už prasikaltimus, atsta
tyta agentu nuo drbu 11,982, 
kasztai-užlaikymo-prohibioijos 
(maž daugiau) 370,000,000 dil
iem, valdžia neteko padotkti 
10,984,000,000 doleriu, žmonys 
praleido ant visokiu 
28,414,949,600 doleriu.

Ir prohibicijos kvailiai da 
vis spires i kad prohi bici ja at- 
nesze sklypui “palaiminima 
del žmonių!’

ta suma su gailescziu

Dulena prie prisiegos,

žmonių
ai kalėjimus, bledes,

ir 1.1., kaip pranesze kongres-

mui paczios
žmogelis konia 291,181

nubausta 
randasi

*

!

1. — Admirolas ^L M. Taylor, kuris valdo Amerikoniszka flota Aziatikinesia mario-
J J*se. 2. — Amerikoniszkas kariszkas laivas 

randasi

GYVULISZKAS
GYVENIMAS

43 METAS

Isz Visu Szaliu
m

n1

BROLIS SUGULĖJO 
SESERE, TĖVAS BUVO 
APSILEIDĘS IR NESI

RŪPINO APIE 
VAIKUS.

mo su 
prikalbinet jo paczia su juom 
pabėgti 1931 mete, ant ko nela
ba motere sutiko. Po iszbegi- 

su prielaidiniu, 
kožna diena

verkdavo isz nuliūdimo ir gai- 
lesties nuo ko visiszkai apjako, 
už tai -užvede skunda priesz 
Henriki ir sūdąs pripažino jam 
pilna suma

VALDŽIA ISZVARE 32,200 
NEGEISTINU ATEIVIU.

. Washington, D. C. — Imi
gracijos Biuras apgarsina, buK 
1931 mete likos isrsiunsta 32,- 
200 negesitinu ateiviu
gavosi iii czionais visokiais ap- 
gavingais ir neteisingais 
dais. Isz to skaitliaus 12,100 ap 
leido Su v. Valstijas savo kasz- 
tu o kiti buvo 
džios kasztu.

kurie

iszsiunsti

bu-

val-

DU ANGLINIAI
BUTLEGERIAI SUŽEISTI.
Ashland, Pa. — Leonas Je- 

lenskis isz William Penn, kuris 
pasidaro sau szapta isz kurio 
kaso anglis, likos užgriautas ir 
vėliaus iszgelebtas per ugnia
gesius. Žmogelis likos baisiai

Shanghajui 
Wash ingi o ne.

Houston 
apginti Amerikieczius. •> o.

kurio admirolu yra Tayloris ir dabar 
— Senatorius Huey P. Long su savo paczia

auto- 
val-

parparcziu

gervinu

»>

SZUO ISZGELBEJO 
SENUKĄ NUO SMERT.

-* Plattsburg
Hendrickh, 
yra labai dėkingas savo 
niui, dideliam buldogui, k u H s 

suma num n

N. Y. —įs, Ai. i. — Neal
62 metu amžiaus 

•szu-

savo i sutikimu ir 
iszgelbejo jo gyvastį.

Hencfrieks nukrito in

» II          nm»'i» . -t.-*--. i** '.‘■HMllBifemMIlri n -m.     HMll HOfclwi, *

MOTINA IR PENKI VAIKAI 
SUDEGE ANT SMERT.

Mrs. Oar-

gilia
1 * i

grabo ir neteko pajėgu. Jo ®zuo 
matydamas savo poną nekru
tanti, supra'to nėlaime. Pabė
gioja® kiek aplinkui, szuo gale 
leidosi in miestą. Pamate® po- 
licijanta, eme loti ir nuolatos 
pribėgdamas prie policijai!to 
ir vėl leidosi bėgti prie duobe.;, 
vis lodamas, priverto policl- 
janta kad eitu paskui. Tokiu 
budu szuo nuvedė policijanta 
pas savo poną. Senukas likos 
nuvežtas in ligonbu)ti,-bet drau- 

priesz savo paczia už biauru'tfo turėjo paimti ir szuni, ku-

ISZSPYRE SAVO PACZIA 
ISZ LOVOS. 

Los Angeles, Calif. — 
mundaas Coney, užvedė teismą 
ytw.iAcs.7 vmzkwrk l.i n ...... I
^pasielgimą ir iszspyrima jo isz ris jokiu bud u nenorėjo skirtis 

suspaustas ir likos nuvežtas in sziltos lovos žiemos laike,

Ed-

Hazleton, Pa. 
mena Rohianelli, 38 metu žuvo 
draugo su penkeis vaikais liep
snoje kuri 'sunaLkino juju narna 
miestęlije Treskove, arti czio
nais. J

Josibs vyras, burdingieris ir 
kiti peiiki vaikai iszsigolbejo. 
Žuvusio vaikai turėjo nuo 6 
menesiu lyg 14 metu. Tėvas nu
važiavo in darba o vvriause 
duktė nuėjo in szilkiniu fabri
ką dirbti. Motina pagamino 
pusryczius ir nuėjo vela gulti. 

■Už keliu valandų motina pabu
do nuo durnu nes namais pradė
jo degti. Iszbegus laukan szau- 
ke pagelbos nuo žmonių po 'tam 
inbego in deganti narna gelbėti 
vaikus, bet pati pražuvo lieps
nojo su vaikais.

NUŽUDĖ SUNU KURIS AP
SIVEDĖ PRIESZAIS JO 

NORA.
Provo, Utah. — Keli menc- 

sei atgal, Enoch Ros®, pabėgo 
su 18 metu mergaite ir ®u ja ja 
apsivcHe, norints tėvas buvo 
gana taip prieszinga's, pivsliep- 

? 8 ........į / ' ' i i »

damas sūnui Slaugiau neper
žengti kojos po pastogių. Mo
tina buvo kito’kios nuomonei 
ir meldo tėvo idanJt dovanotu 
šuniui ir pakvietė sunu -su pa
czia ant piet. Motina tame lai
ko radosi bažnyczioje kada sū
nūs atėjo namo. Kada radosi 
artimoje namo, sugryždama isz 
bažnyczios,

damas amini Slaugiau

ligonbuti.
? sa-

| kydamp, kad su tokiu gramoz-

Mount Carmel,,Pa., 
žeistas laike

du nenori gulėti. Sudžia \ isz- 
klauses Edmundo užmėtinėji- 
mus, perskyrė porele.

su 'savo ponu.

Mykola Matys, 48 metu isz 
likos su- 

susipeszimo su 
Jurgiu Troškiu, kuris paėmė
Mykolo anglini sietą ir ginezas 
uŽAibaige kada Jurgis 
Mykolui per galva su pikiu. 
Mykolas randasi ligonbuteja o 
Jurgis pabėgo.

kirto

VEŽE MIRUSI TĘVA 
NAMO; PATS MIRĖ 

KELIONEJA.
Westernport, Mich. — Ura

nas Bergman, 40 metu, isz 
Evanston, miro nuo szirdies li- 
gop ant trūkio Big Four kclio- 
neja in czionais su lavonu savo 
tėvo Ned, kuris miro Detroite. 
Franas drrthge su savo seseria 
veže mirusi tęva namo ant pa
laidojimo. Sunu ir tęva palai
dojo vienam kape.

UŽKASĖ PINIGUS IR MEL
DE PASZIALPOS NUO 

MIESTO.
Milwaukee, Wi®. — 

aresztavojo Hemy ir Ona Bei
sel us už apgaudinėji ma miesto 
ir ėmimą pasjrialpos kaipo .Ir 
pinigu tvirtindami ’kad ne ’turi 
isz ko gyvenai. Detektyvas vė
liau isztyrinejo, buk Beisel ei 
nesenei iszeme isz banko® 1,025 
dolerius kuriuos indejo iii ble- 
szine ir užkabo ant kiemo, kad 
ant tolinus aplaikinet paszial- 
pa nuo miesto.

VALDŽIA TURI DAUG DRA
PANŲ A&T PARDAVIMO.

Washington, 1). C. — Karisz
kas sekretorių® Hunley, apgar
sino buk valdžia yra pasiren
gus parduoti daug viso'kiu dra
panų užsilikusiu nuo Sv i etines 
Kares del labdaringu organi
zacijų už puse prekes. Tu dra
panų randasi magazinuosia net 
už 30 milijonu doleriu.

Devynių
Grace

MERGAITE UŽMUSZTA 
PER ANTI. « 

Perryville, Pa. — 
metu dukrele naszles,
Ix’Vin, bėgdama paskui didele 
anti, likotj užklupta ir — par- 

i • f

mesta ant žemes. Antis uždavė 
mergaitei su nnapu in smakru 
ir perdure smegenis- nuo ko 
mergaįto mirę. ______

RAUDONAS KRYŽIUS 
SUSZELPINEJA 

2,000. PAVIETUS.
Washington, D. C. — Drau

gu ve Raudono Kryžiaus szia- 
dien suszelpineja bedarbius Ir 
kitus žmonis 2,000 pavidtuoslai 
Kongresas turėjo karszta posė
di ana diena kas kiszasi suszei- 
pimui ’tosio® draugu ves kad ga
lėtu daugiau darbuotis terp be-
darbiu. 1

Petras 
prisipažino

motina paregėjo 
didele mynie žmonių prie na
mo, surandama gulinti 
ant slonksezio su kulka kruti
nėjo.
szuvi kada tasai žengo 
slenksti.

Motina ant ’tokio netikėto 
regėjimo apalpo ir mirtinai ap
sirgo, tęva uždaro kalėjimo.

su n u

Lmaesa, Tex. — Priesz sli
džia stojo 55 metu Edvardas 
Srtpera, kuriam policija užrne-. 
f i neja apsileidimą szeimynisz- 
kam gyvenime ir nesudraudžia 
savo vaiku nuo gyvuliszko pa
sielgimo. Tėvas neprisipažino

■ prie kaltes ir nežino už k a li
kos aresztavotas.

Slidžia paszauke jo duktere, 
kuri liudijo prieszais savo tę
va, buk jisai žinojo gana gerai 
ape szeimyniszka padėjimu, 
buk ji guli drauge su savo 20 
metu'broliu vienoja lovoja. Ka- 

* • • » 4 »

da slidžia jos užklausė del ko ji 
sutiko ant to, tai atsake, kad 
stuboja buvo szalta todėl vai
kai turėjo gulėti drauge idant 
suszilt.

Tėvas užginežino, buk neži
nojo kad tarp vaiku 
kas tokio pikto ir slidžia tęva 
paleido.

Po tam likos pasmauktas isz
gama sūnūs, kuris prisipažino 
prie kaltes, buk turėjo nemora- 
liszkus susineszimus su savo 
seseria už ka likos pastatytas 
po 3,000 doleriu kaucijos lyg 
teismui.

Policija apreiszke sudžiui, 
buk mergina yra paleistuvingo 
paproezio, nes patys isztyrine
jo jos pasielgiantis ant ulycziu 
ir parkuosią, o ta pati patvir
tino ir kaimynai. Tėvas yra 
naszliu ir mažai rūpinasi apie 
gyvenimą savo vaiku, 
daro ir kur trankosi, 
tikrųjų 
mas.

38 MUZULM0NAI 
UŽMUSZTI MAISZATIJE. 
Srinagas. Indije. — Muzul- 

monai vela šukele maiszati Uri, 
Kotli ir Handvnroje prieszai® 
valdžia su laja pasekmia, kad 
38 likos užmuszti ir daugelis 
sužeista. Insiutus myne sudau
žė k romus ir apiplesze.

Allahabad, Indije. — Kas to
ki® mete bomba ant rinkaus 
Azamgare kuri užmusze kele® 
ypatas ir sužeiklo keturiolika.

2,000 BEDARBIU 
SUSIMUSZE SU POLICWE.
Bristol, Angliję. — Du hiks- 

tancziai bedarbiu surengė pa
roda ir ėjo in Posėdžio Ruimus 
rodininką kad jiems duotu dar
bus arba suszelpima. Policije 
nedaleiįdo bedarbius padiegti 
savo tikslo, užklupo ant juju ir 
iszvaike, panaudodami ant ju 
paikas, sužeisdami daugeli.

I

< Ui rosi

sudžiui

KINCZIKAI ISZLUPO 
JAPONAMS SZIRDIS.

Shanghai, Kinai. — Try® 
Japoniszki lokiotoja-i, po suga
dinimui eroplanu nukrito ant 
Kini’szku apkasu, pirma nulei
do an/t juju bomba®, kurio® su- 
žeido doszimts kineziku ir už- 
muszo ®zosziolika. Kinczikai 
suėmė sužeistus lekiotojus ir 
visiems trims iszlupo da ka- 
banezia® szirdis. Kinczikai tiki 
kad iszlupus szirdis savo nevi
donams, priduoda jiems dau-I 
ęiau narsumo.

gyvuliszkas

ka jie
- Isz- 
gyveni-

Tėvas paleido in sun u 
per Paskutines Žinutes

NORĖJO SUDEGINT SAVO 
NEAPKENCZIAMA 

VYRA.
Bradadock, Pa. — Mrs. Ber

tha Friedman, panaudojo nau-| ma. 
ja būda atsiskyrimo nuo 
neapkeneziamojo vyro. Ta die
na motero turėjo žandino kova 
su savo vyru, vyras pailsės nuo 
to tarkavimo, atsigulė idant 
atsilset pakol eis iii darba. Mo
tore pasinaudodama isz tos pro 
gos, aplaistė ji benzinu, pridė
jo zapalka ir vyras pastojo 
tuojaus gyva žibinte. Paszokes 
isz lovos, iszbego laukan ir už
gesino liepsna. Neapsiėjo be 
sūdo, bet slidžia sutaikė nesu- 
tinkanezia porele ir abudu pri- 
žiujojo su taiko ja ir meileja gy
venti,. bet ar ant ilgo ?... J mos apie savo vyrus.

j

7

nu

METU MERGAITE SU
BIAURINTA IR 

NUŽUDYTA. 
Philadelphia.

metu Daratuke Lutz, suviliota 
in tuszczia narna,

1[ G ordon, Neb r. — Nea 
Jenkinso, farmerio karve ana 
diena pagimdo tris teliukus 
ant kart — du butukus ir vie
na ’telyczia.

Septynių

NUŽUDĖ SAVO PACZIAS 
KAD NEMOKĖJO VIRTI.
.Jefferson, Iowa. —

Walton, 21) metu,
policijai ant stoties, buk tai jis 
nužudė savo paczia ana diena 
po tam szoko por Įauga 
rodamas užsimuszti. Jaigu dvi
moteres butu pasistengia ge
riau pagamint valgius, tai szia- 
dien nebūtu po žeme ir gal gy
veno su savo vyrais meiloja ir 
sutikime. Bet paeziulo Walton 
ir jos kaiminka Rosy Stone, bu
vo dideles tingines ir nesirup- 
no apie savo vyrus kad pritai- 
kint valgius ,o vyrai (o baisiai 
nekente ir inpuole iii pasiūti-

r *

prisipažino
policijai buk nužudo savo pa- T
ežia už tai, kad jam nepaga
mindavo pusrycziu, už ka ja 
nuszove ant smert ir 
jos motina.

Walton matyt buvo baisiai 
insiutes nes negana kad per
pjovė paežiai gerkle nuo ausies 
lyg ausies,
Ii u akis ir supjaustė baisia vi
sa k tina.

Abi moteres tankiai važinė
davo automobiliuja su sveti
mais vyrais visai nesirupinda-

savo Stone taipgi ir

sužeidė

’bet iszdure jai pei

1L Seranlton, Pa. — Wallace 
Ruth,

per koki tai 
iszgama, kur likos subiaurinta 
ir po tam nužudyta per 
smaugimą, 
mate mergi 
kiti tai nigeriu kuris iii 
gaįte kalbėjo. Mergaites szle- 
bukes buvo sudraskytos ant 
szmoteliu ir kūnas visas paine- 
Ivnaves.

pa-
Nekurie žmonys 

lite ta diena su ko
me r-

vice prezijdeiitas First 
National Banko ir kasijieriivs 
Green Ridge Coal Co., likes su
rastas namie negyvas.

1[ Berlynas, 
Lyg sziai dienai, 
džios apskaityma, 
randasi apie septyni milijonai 
bedarbiu.

Vokietiją. — 
pagal val- 
Vokietijoj

Sesziu me-

VAIKAS IR ŽMOGUS x 
ELEKTRIKUOTI

> UŽ ŽUDINSTA.
Ali'lledgville, Ga. — Ed|lie 

Marsh, 15 metu, nigeruka® !1U 
kos oleldrikuotAs už nužudini- 
ma farmerio tikslo apipleszl- 
mo. Ta paežiu dienu likos elek- 
trikuotas ir balta® žmogus Ma- 
joi Johnson, kuris nužudo savo i 
szvogeri.

11 Pittsburgh.
uosiu dukrele Mrs. Mary Lenz, 
užspringo ant szomtelio gurno 
nuo guminio papuko.

-h

#

te atsibuvo net 46,853 automę-
I

Pennsylvanijoj 1931 mo-

biltnin nelaimiu. H*' .

* i Tt -U y, I r

Teisingos Teisybes
------M , ,

Toji ranka kuri duoda,

Sir nutrukusia virve ne-

yra garbipgosne ne kaip toji 
ku ima.

gali sunkei traujdi.
* Niekas negali tam kenk

ti kuris pats sau nekenkė.
.* Sunku sugryžti žmogui 

ant siauro tiltę.,.,

BOLSZEVIKAI NETURI 
ZIEGORELIU TODĖL BU

NA NELAIMES ANT 
GELEŽINKELIU.

Moskva, Rosije — Isz prie
žasties kad geležinkelio darbi
ninkai neturi ziėgoreliu, todėl 
atsitinka tiek nelaimiu ant ge
ležinkeliu kAip, susidūrimai 
trukiu, pavelinimas ėjimo tru
kiu ir kitokios nelaimes , isz 
priežasties kad kunduktorei Ir 
kiti darbininkai neturi ziego- 
reliu.

Transporto Unijc davinėjo 
darbininkams ziegorelius kada 
eidavo in darba o po darbui 
atimdavo, tas buvo nepralktisz- 

kaip patys persi tikrino,
dabar komisaratas nutarė vi
siems darbininkams pasilaiky
ti ziegorelius.

Sovia'tai tik kėlės sa n vai tęs 
atgal pradėjo įdirbti Mo^kvoje 
ziegorelius ^anaszius kokius 
Amerike pardavinėjo po dole
ri, už kuriom darbininkai turi 
mokėti po 75 rubliu®, apie 37 
Amerikoniszkus dolerius.

kai,

‘ ' ”T 'll j 4

r Darban ehia ant niek jei
gu nesiranda dirvos.

* Gyvenimą® butu per ly
gus jeigu jame nesirastu <duo- 
bilcliu.

* Isz tek h us turtingu duoda 
duona del vargingu.

Miegas yra labai naudin-
gaš, ba sulaiko nekurtuos žmo
nių nuo n^i»)ttjingo rupesezio
per 24 VAlaudąs'ąjįt dienos.

* *
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I

gailestingumė>.prakilnume, sa
vo broliu meileja, tai jis to bal
so negirdi. Užvydus žmogus — 
tai amžinas duszios ir kimo li
gonis. Tokis žmogus* niekados 
ramios valandos neranda ir no
rą vertas žmogaus vardo.

Gerai žinomas specialistaė, 
daktaras Alfredas A. Strauss, 
kalbėdamas daktariszkoj aka
demijoj Milwaukee, Wis., ap- 
reiszke buk žmogus gali užlai
kyti gyvybe, jaigu turėtu tik
tai puse pilvo ir vidurius.

Tasai iszradimas atėjo in lai
ka:

Jūk milijonai • darbininku 
sziadien vaiks7,czioja su tusz- 
cziais pilvais.
turėti žarnas, kad mums nuo
latos grajintu badini marsza?

Kasyklų aplinkinesia t ūks- 
tnncziai anglokasiu kencz.ia bu- j,inigai |m(u paleisti in 
da.
ru pinasi.

Pennsylvanijoj da arsziau

saugotas Darbininku Kompen
sacijos instatymu. Kaip, galiu 
gauti atlyginimo už mano su
žeidimą?

A. A. Brooklyn,‘N. Y.
II

New Yorko

ni, buvo permainyta ir 
dien duodu pensijas motinoms, 
kuriu vyrai jas apleidžia — ap 
leidimo laikas yra dvieji metai, 
kirminus reikėjo laukt penkis 
metus. Turi paduoti aplikacija 
praszant pensijos.

Vizų Klausymas.
Esiu nattira-

lizuotas pilietis, ir bandai! ežia 
parsitraukti žmona kuri dabar

Havanoj. Amerikos 
vis neiszduoda viza

fjzia-Žinomas Bucks Pavie-
■ /

to Farmeris Kalba 
Kaip Jam Pakal

bėjo Dr. Whites 
Lon-ge Hai-la 

Gyduoles

”T

Lehigh Valley R R.
PIGI EKSKURCIJA IN

Allentown, Bethlehem 
Easton

NEDELIOJ 14. FEBRUARY

$1.50 in len >r atgal
Specialia trolnas apleis Mnjiųnoy ęity 

4:25 valanda ryte.
Farmeriu! yra žmonys kurio patys !Grįžtant apleis Easton 9:15 vakare 

turi apie savo apsižiuret ir laikyt svei Bethlehem 0:30, 
kata paredkia nes daktaru mažai 
negalima ju dasiszaukt ant i, 

mi isz ranku ju in bėgų per ka pareikalavimo. Todėl farmeris su 
Amerike yra štokas pinigu be- vo turi pats rūpintis i

. iii • i • • ScwVv oVv«k<iv<i| iV tu i i Lūivvi uuiiuu H,Y”
gyjn o, bedarbe Vietoja pasige- duoIc kllrini Knll už,ltlltcti ull[0 pil.

IMMIGRANT!]
PROBLEMOS

Easton Ateviai—J ureivi ai.

Prozidcnts Hooveris kreipė
si in tuos laimingus padonns, 
kurie turi paslėpė szienikuose 
ir kituosią vietuosia pinigus 
ant tu pinigu sėdi, uepalcisda- kata paredkia no« daktaru mažai 

n^Kalima ju dasiszaukt ant greito 
i w- 

‘ i apie 
savo sveikata, ir turi turėti namie gy-

ir

J

Allentown 9t40.

LeJiltfii WileyCz M

Knilroad

Klausymas. — Ar galima isz- 
atoivi-jūreivi isz 

ežio-
cleportuot i
Snv. Valstijų jaigu jis 

suvirsz

i

Kam po noglu jrįn^ Įaį eina blogyn.
Pagal apskaitymu baukieriu, 

tai 'žmonys isztrauke isz banku 
2,300,000,000 doleriu. Jaigu tieI"i

!

yra geradu- ■ 
kas gali 

tai pasako 
Sztai ka 
farmeriu

reikalavimo. Farmeriu*. 
sziai ir jnigu žino apie.tu, 
jiems palengvint ligoja, 
apie tai ir kitiems. Sztai ka sako• lįu 1 »• ’ ’vienas isz geriausiu farmeriu Mr.
Harry Wierbnach isz Pleasant Valley

300,000,000 doleriu. Jaigu tie
)('KL: Berks paviete, apie Dr. Whites Lon-

Apie ju likimą mažai kas tuojaus pasigerintu laikai vi- (re Hai-ia gyduoles
sur.

nuo kostymo:
Esmių jums labai dekingns

J < ■ i , |

• t i

I ICzia badauja daugiau kaip 200hjaUg paslepines
tukstaneziai tarp kuriu raudo
si didelis skaitlis mušu tautib- 
cziu Lietuviu.

kapi-
stūmėsi in 

idant gelbėti

"Musu dvasiszkieje ir 
talistai panevalli 
Kinus ir Afrika, 
Kinczikus ir laukinius Afriko-
nus, statydami del ju inoks- 
laines, ligonbutes, prieglaudas, 
bažnyežias ir fabrikus.

Insižiureja in tolimus lauki
nius sklypus, apsileidžia savo 
sklype — Amerike.
milaszirdyste visados turi pra
sidėti po savo pastogių.

I
— Juk

I

Atsakymas 
valstijoj kiekvienas darbdavy* 
turi eavo darbininkus * apsau
goti. In statymas* to reikalauja. 
Jeigu tavo darbdavys taip ne
daro tai gali pavesti ■ teismui. 
Jeigu neturi gero advakato tai

tris
Pažystu toki jūreivi, 

jis rnanens klauso tu informa-
jis apleido laiva 1927 mo

te. Manau kad iszdeportavimo Į kons'ulis
paisiant fakto kad asz pri- kreipkis prie Legates Pagel bos

na is iszgyvenes 
met us.

riju

nuvalymas yra kitokis jurei-

Klausymas.

randasi

n e
1

•viams negu kitiems ateiviams. HiMIlezian aiideivitus parodant Draugystes,, kurii pati tau pa-
a | ---------------- ---------------- *

J. B., Cleveland, Ohio.ĮĮ^ f]abar dirbu ir kad bankoj gelbės arba rekomenduos advo-
Kur galiu kreip-l kala.Nelabai se-| turiu pinigu, 

aini ’ Stiv. Vai. Augszcziausias lis ir ka turiu,daryt.?
A. K. Boston, Mass.

Atsakymas.— Amerkos kon- 
i sulams isz Valstijos Departa
mento Washingtone insakyta 
neiszduoti vizų kad nors ir nc- 
kvotini'ims immigrantams, jai- 
gn toki ateiviai negali pilnai 
darodvti kad nebus 

siinkenylies
czionai satvyks. Tavo atsitiki-i 
mo, gal tavo pristatytos infor
macijos nepatenkina Konsulą. 
Praszvk konsului laiszka už- 
klosiant jo kada tavo žmonai 
bus iszduota viza. Jaigu regu- 
įriszkai siunti žmonai pinigu, 
ta faktu irgi pažymėk.
Kuomet Darbdavys Kompen

sacijos Instatymu Neap
saugotas. ’

Klausymas — Dirbu kon- 
t rak tori u i, kuris paprastai sam

* Atsakymas. —
i

Praszant Pilietystes,
Klausymas — 1926 m., mano 

pilietystes praszyma atsake, 
todėl kad laike kares nešiojau 
kariuomenėj. Ar dabar galiu 
paduoti praszyma pilietystes?

C. F. Cleveland, Ohio.
Atsakymas — Tik pilieeziai

Vasario 1932 - February
USA i> ' • ■ iL- . I ■ Ih- I UI ||

1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiojnus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos

N Rcinualdos
8 p Jono isz Matha
9 u Cyrilo Aleks.

10 s Pelenu Diena
11 k Paneles Liurde

F
Pirmiaus in- 

t eismai perved e
n u sprendi m us.

.insakymas

viso-
Augsz*“Esmių jums labai dėkingas už Dr 

Whites Lon-ge Hai-la gyduole
• žinoma 

kaipo Dr. Whites Lung Healer, kuri 
man ir mano szoimynai padare daug 
gero ir negalėsiu jum už ta gerade- 
jysta atsimoket. Mano .-.zeimyna kon
to nuo visokiu kostymu ir szalcziu ir 
darome viską ant, ju 
pakol dagirdome apie jusu gyduole. 
Pirkom bonka Dr. Whites Lon-ge 
Hai-la gyduolių ir taip greitai 
lengvino szalti ir kostijima, kad mus 
visus nustebino, todėl szirdingai da
bar patariu visiems naudoti Dr., 
Whites Lon-ge Hai-la gyduole prie* 
szais kostijima, nes suezedinau mano 

Bonka 
tos gyduoles kasztuoja 25 ir 75 cen
tu.’ Dr. Whites Black Crow Cold pi 

A neuralgi
I jos ir sk nismni sanariuosia yra gva- 
rantyta ir pardavinėjama aptiekosia 
ir sztoriuosia. (Ad.2)

First National Laboratories, Ine 
Lehighton, Penn’a.

Miestas Now Yorkas turi 
tie kas melas'bledes ant 100 mili-

Jaigu visuomene ir ant to- kostimo, kuri kitados buvo
pinigus

tas bedarbiai visai nepagolbes, 
noatnesza.

tai

ba pinigai paslėpti 
jokios naudos.

Tegul prezidentas Ilooveris 
paliepė kapitalistams paleisti 
in begi savo milijonus o gerove 
tuojaus užžydetu.

I
I

n tio Teismo

prnszalinimo,

t

><m>

pa-*
12
13

Boncdikto
s P. Angele, naszlo
p

Amorkiecziai — vyrai ir mo- 
teres gali pasirengti isz laiko szclmynoja daugeli doleriu.

J

apsunkys lūkės del szalczio galvoja,
padotku 

neužilgio
kokius

•»

Užvydejimas — tai szirdžiai rcs užmokėti padotka,

Teisintis priėmė nusprendimą, 
tame klausvme. t' 
vairus 
kins
czia irsi o 
skaito, kad (ateiviai jureivei, 
kurie nelega'liszkai i n važiavo 
szion szalin, 
na i, 1924 mete

; siliko Suv., Valstijose
<>’J 

iszdciportuoti bile kada po in- 
važiavimu, taip kaip ir daro
ma su visds kitais ateiviais.

1 <

po Liepos 1 die
1 arba kurie Pa-rniszj<Os

liszkai po ta diena
nelega- 

rali būti

visuome-
kuomet arba pavaldiniai szaliu, kurios 

nedalyvavo karėjo, ir kurie ati
davė pirmas popleras, iszveng- 
ti mili t are tarnyste atsakyti 
pilietyste ant visados. Toki te
gul ne nepraszo. Tamsta gali 
paduoti aplikacija. Mes mano
me kad tavo pirmos popieros 
jau dauginus septynių metu se
numo. Turėsi paduoti isznaujo 
“intencijos deklaracija” Dvie- 
jais metais vėliaus galėsi pra
szyti antru popiefu.

t-l N Valentino
15 p Fauetinq, Jovito
16 u Julijono
17 s Flavljono
18 k Simeono
19 p Konrado
20 s Eucharijaus
21 N Popino
22 p Petro Antiokijoj
23 u Petro Damiano
24 s Matas Ap.
25 k Tarasiuso
26 p Aleksandro
27 s Leandro

.28 N Romanas
°9 n Osvardas

■„ Ilk *

i

I

Motinu Pensijos.
KOausvmas. — Alano vyras 

mano a p h? i do jau trys metai, 
ir man labai sunku užlaikyti 
dviejus mažus vaikuczius. Abu 
esame nateuralizuoti pilieeziai. 
Ar g:iii u praszyt motinos pen-

Iprie nauju 
valdžia 
musu sprandus.

Bus tai vadihami padotkai 
“sales tax”. Kožnas kuris ka 
nors tokio pirks —ar jam bus
reikalinga ar nereikalinga, bu-, 

> o 
pinigai, aplaikyti per valdžia jonu doleriu nuo durnu kylan- 

oziu nuo deginimo minksztu1 
i |

T.U., Buffalo, N.Y. do nuo penkių iki deszimts vy-
ru. Kuomet mane neseneimįslėms piktszaszis, ’ 

n'norarnu TT^tvtrzIftiivnnfl '
kandis 
duszini pragaras. Užvydejimns | bus sunaudoti ant vedimo vai- 

prohibici- ’ anglių.:... I .
kurio visai žmonijai trucinan- jos> 
tis vanduo teka.
tiek užvydejimo nematyt, kaip 

Eikime mes1 
jaunikaieziu, 

visur ta

— tai trucyznu szaltinis, džios ir užlaikymo

AMERIKOS SZVENTES 
22 Vasario 

tono gimimo diena.
Prezidento Washing-

Atsakymas. 
•r

sijos instatymas
valstijoj, kurioja Tamsta gyve-

Motinu pen- ru* Kuomet mane nesenei su- 
Ncw Yorku žeide da'rbo vietoje, sužinojau 

kad tas mano bosas nebuvo ap-

Bet niekur
i

PELENU DIENA
« .

■SHilii
• ’ Ejdamas pro szali kapeliu 

Regiu galvas numirėliu, 
Duslioje nuliūdimas daros, 
Isztekojo man aszaros.

kada
pasiliko m6te-

Dusauju, ak dusziots musu 
Ar-gi bus teip ir isz musu 
Kolei gyvenome sviete, 
Vi^to užsimanėm turėti.

H
iinmTrTm

”,

B

gelbės t

■Y Et- X.

nnmi
y

tarpe Lietuviu, 
prie mergeliu, 
moterių ar vyru, — 
trucinanti užvydejimo szaltini 
rasime.

Sztai gera mergaite gaun i 
gera vyra, bet jos drauge jai jo 1 
pavydi ir praded nebūtus dik-' 
tus ant jo iszmislinti. Daugeli 
kartu jau ir po szlubui, 
mergaite jau
riszke, susikuria sau laiminga 
gyvenimą, jos drauge jai to pa-» 
vydi, pradeda ant vyro visa5p 
iszmislineti ir ju gyvenimą ar- 
dyl. , I

Kaimynas kaimynui pavydi, 
kad jo gyvuliai geresni, stubos; 
gražesnes ir geriau j--------
Iszpradžiu jisai pradeda savo 
kaimyną žodžiai užgauti: kad 
tu vagi tai ir turi, o paskui ki
taip jam konke, trauke ji gir
tuokliauti, kad ir jis pats nn- 
skureliu pasiliktu.

Arba Lietuvys užsideda ko
ki bizneli ir pradeda jam sek
tis, tai tuojaus ima jam pavy- 
deti ir eina pirkt pas svetim
tauti. Panasziai dedasi ir poli
tikoje — vieni kitiems 'užbėgi-į 
neja iszrinkime ant kokio po- 
litikiszko “džiabo”.

Arba iszmintingesnis 
gus duoda mokslą savo vaikui 
ar mergaitei kad sau ir visuo
menini butu naudingu, tai jam 
pradeda pavydėti, ima savo 
kaimyną pasziept, 
savo vaika ponu ar 
nori padaryti ir 1.1.

Bet tokiu Užvydejimu žmo
gus negali būti laimingu, 
pasielieka amžinu isztvirkeliu 
ir s k u rdži um. Užvyde j imas 
tankiai insiazakneja tamses
niųjų žmonių szirdyse, ba tam
sus žmogus savo laime tik tur- 
tuosia mato, o negalėdamas ja 
pasiegti todėl ir kitiems ju pa
vydi. Savžincs balso,’kurs sa
ko, kad žmogaus laime —ge
rame savo pareigu atlikime,

dyt.

Dar neturime alaus ne vyno, 
Nieks in bankictus nevadina 

‘Visi vienoj ejlei gulim, 
Ne jokiu barniu neturim.

) $

I

Nesiveržem del groiiycziu,
Dirvų, pievų ir vynycziu 
Atsiliepė trumpa galva, 

gyvena.| Dūsaudama man teip kalba:' 
' u
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Ak Dievo teisingas, 
Koks tas žmogus nelaimingas 
Kolei gyvenom ant svieto 
Nesirupinom ant nieko.

Pakutavoti nenorėjom,
“Cnaltosia neužsiturėjom, 
“Kas mums isz to pasiliko,

Tik kaulai mus iszbliszko.
Pilvas likos del kirmėlių
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Ir del draskaneziu ereliu, 
Kūnas tsupuvo, (sutirpo 
Ir i n pelen us pavi eto.

‘ ‘ Daug metu žemėjo gulėjau 
No paduszkos neturėjau,
Paduszka tiktai skiedreles, 
Apniaitusios kinneleles.

Ant grabo buvo vainikais, 
“Dabar barftzka kuosas plikas, 

Linksmybes visas mylėjau, 
Už visus goriause szokinejau. 
“Kada užmerksi ir tu akis 
1 ‘Ir užkas tave in žemes, 
‘^Visi kojom mindžios, 
“Kur pirma visi dabojos.

Gerai turim apie tai pagalvot 
4 ‘ Ir amt senatvės padumot, * 
‘ ‘ O kaip czionais pasiklosim, 
“Teip ant amžių isitoimie- 

gošim.” $

4 4
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Copn. 1032, 
The American Tubucco Co,

<

I
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■ ' . i

• Nekaltink kitu pirma no 
isztyrinejas ju prasikaltima.

I

b n
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Form 659.
Klausymas. — Naturalizaci- •r

jos Biuras du kartu man sugra
žino pilietystes aplikacija to
dėl kad negali rasti mano var
do rekorduose. Paskutiniame 
laiszke man praneszta gauti 
form 659. Kaip tas man pa-

— C. D. Flint, Mich.

Atsakymas. — Natūralizaci
jos Biuras patarė tau praszyti 
užregistravimo rekordą ])0 .in
statymu kuris pavėlina atei
viams,kurie atvyko po Birželio 
3 d., 1921 metu, ir kuriu inleidi- 
mai nėra rekorduose,legalizuoti 
buvimą. Aplikacija tokiam už
registravimo rekordui iszpil- 
dyta ant form 659 (dviejuos 
kopijos) su fotografija priseg
ta prie abieju blanku ir dar ke
turioms fotografijoms,
kiekvienos paraszas turi būti 
paraszytas. -Paczto piniglaisz- 
kis ant $20. (Commissioner 
General of Immigration) turi 
būti prisiųstas, ir aplikacija 
(su piniglaiszku ir fotografi- 
joms)
pacztu aiyziausiam iinmigraci- 
jos ofisui, tavo atsitikime De
troite, Mieli. Ant konverto už
registruoto laiszko užraszyk 
“retinu receipt requested”, 
tad kuris priima tavo laiszka 
turės ant recytes pasiraszyti ir 
žinosi kad laiszkas dasieke pa- 
žvmeta vieta, v

ant

•pasiusta registruotu
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Padėkavone

"Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus"
■ i I . . 1

uAš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus. Aš išmėgiuau beveik visas cigaretų 
rūšis, tačiau patyriau, kad LUCKIES iš tikrųjų yra lik vieninteliai cigaretai, 
kurie nekenkia mano gerklei. Kalbamieji paveikslai verčia artistę užlaikyti 
savo gerklę sveikai ir gerame stovyje. Aš manau, kad naujas Celofaninis

tačiau patyriau, kad LUCKIES iš tikrųjų yra tik vieninteliai cigaretai

ekvctelis labai gudrus sugalvojimas.

r

1
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N.S.

i
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Ignotas Rumbauckas, 
Pittsburgr. — Czion rasite už
mokesti už “Saule” ant 1932 
Ineto ir aežiu szirdingai už re- 
gulariszka siuntinėjimą nes 
“Saule” man laba patinka, ir 
nedaro jokiu ergeliu tarp žmo
nių kaip tai kiti laikraszcziai 
suszirdina žmonis.

^^^ycLlAjA.1

It’s toasted”
» ■IIIWIII I ' I ■ II I * ■■ —   — 1 "» Il 11 II I 11 l>l| 1.1 . Hl.—. — ■ II ■ y .... ........... .... I <111. ■■ 1

' Neptrllampamat Cellophane Užlaiko tq "Spraginlmo” Skoni Vhuomet Švložiu

į iH gfriaasiaii pasaulio lokių orkastrah ir Wai tar Winchell, kurio 
pasakojimai jpit HaųJienų tampa rytojaus iiniOs. Proįraihbs klekvitnų Antradieni, Ketvirtadieni, h šeltadlenl, vakarais per N.B.C.* radio tinklų.
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Sau-

Jūstj Gerklei Apsauga—prieš knifeĮImus—prieš kosulį
, T 
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UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 'nioiltrniikų ininučiit
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Mrs. M. Norkuviene, .Chica
go. — Dovanokite kad susivėli
nau su užmokeseziu už “ 
le” bet tame buvo priežastis.
Butu man labai nemalonu ne 
gauti * * Saules” ir nenoriu -ap
leist ne vieno numano/Vėlinu 
jum kanuogoriausies pasek
mes jusu dafbe.
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Kas Gird et
Gerai žinomas specialistas, 

daktaras Alfredas A. Strauss, 
kalbėdamas daktariszkoj aka
demijoj Milwaukee, Wis., ap- 
reiszke buk žmogus gali užlai
kyti gyvybe, jaigu turėtu tik
tai puse pilvo ir vidurius.

I

gailestiugumt}^prakilnume, sa
vo broliu meileja, tai jis to bal
so negirdi. Užvydus žmogus — 
tai amžinas duszios ir kūno li
gonis. Tokia žmogus* niekados 
ramios valandos neranda ir no- 
rfi voltas žmogaus vardo.

Prezidentą Hooveris kreipė
si in tuos laimingus padonus, 
kurie turi paslėpė szionikuoso 

pinigus

Žinomas Bucks Pavie
to Farmeris Kalba

4 ( 4 5

Kaip Jam Pagial- 
bėjo Dr. Whites 
Lon-ge Hai-la 

Gyduoles

ir kituosią viotuosin

&
* ‘ 1 j /

saugotas Darbininku Kompen
sacijos instatymu. Kaipv galiu

1 ’i : i! "I •» < ' f • v!

IMMIGRANTU n i, buvo permainyta ir 
dien duoda pensijas motinoms 
kuriu vyrai jus apleidžia — ap gauti atlyginimo už mano su- 
leidimo laikas yra dvieji metai, 
l’irininus reikėjo laukt penkis 
metus. Turi paduoti aplikacija 
praszant pensijos.

Vizų Klausymas.
Klausymas. — Esiu natura- 

........ as pilietis, ir bandai! czia 
parsitraukti žmona kuri dabar 
randasi Havanoj.

į konsulis vis iivio/.uiivuu » **.«*, 
j nepaisiant fakto kad asz pri-

fjzia-Lehigh Valley R R.
PIGI EKSKURCIJA IN ■

Allentown, Bethlehem
'.Easton

NEDELIOJ 14 FEBRUARY

$1.50 in len ir atgal
Specialia teeinąs apleis Majmnoy City 

4:25 valanda ryte.
Farmeriai yra žmonys kurie patys • Grįžtant apleis Easton 9:15 vakare 

turi apie save apsižiuret ir laikyt svei . Bethlehem 9:30,

j <

PROBLEMOS

atoivi-jureivi 
jis

imis iszgyvenos 
met us.

isz 
ežio-, 
tris

!

žeidimą?
A. A. Brooklyn,'N. Y.

Atsakymas — New Yorko 
valstijoj kiekvienas darbdavys 
turi savo darbininkus apsau
goti. Instatymas to reikalauja. 
Jeigu tavo darbdavys taip ne
daro tai' gali pavesti • teismui. 
Jeigu neturi gero advokato tai 
kreipkis prie Legales Bagelbos

Ateviai—Jūreiviai.
Klausymas. — Ar galima isz- 

deportuoti
Sn\'. Vaisi i ju jaigu

suvirsz
Pažystu toki 

jis mnnons klaii'so tu informa
cijų, jis apleido laiva 1927 mo
te. Manau kad iszdeporlavimo 
instatymas yra kitokia

jūreivi, |iz|1()1Į

Allentown 9:40.

Lehtlgh Xhliw■Railroad
TMctm

kata paredkia nes daktaru mažai ir 
negalima ju dasiszaukt ant greito

Tasai iszradimns atėjo in lai- Bnt )u ,pinjgu R0(]ii nopalcisdrt-
mi isz ranku ju in 'begiper ka pareikalavimo. Todėl farmcrls su ia- 
Amerike yra Štokas pinigu be- vo šeimyna turi pats rūpintis

kai •
Juk milijonai* darbininku

sziadien vaiks7x?zioja su tnsz- gyja o, bodarlie Vietoja pasige- 
ežiais pilvais. Kam po nogln |rjnl> lni ejna blogyn.
turėti žarnas, kad mums nuo
latos grajintu badini marsza?

Kasyklų aplinkinesia

ant
AinOHkds 

neiszduoda viza.
i apie 

savo sveikata, ir turi turėti namie gy
duole kuriai gali užsitiketi laike pa
reikalavimo. FarmeriiJ yra gerądu- į

r> _i «ziai ir jaigu žino npio.ta, kas galiragai apskaitvmn bankieriu,į .. . . . ,. . .° r jiems palengvint ligoja, tai pasako
tai'žmonys isztrauke isz banku apie tai ir kitiems, 

j 2,300,000,000 doleriu. Jaigu tie 
tnncziaianglekasiu kenczia bu-( pinigai lmhl paleisti in begi, Bcrka jinvįet ttpie Dr< Whlt03 LoJ

31tuks-
Sztai ka 
farmeriu

1

jurei
viams negu kitiems ateiv ianis., Kiunczian afideivitus parodant Draugystes,'kuri i pati tou pa-

fa»v*i4 (irnįlįill 11 . i. ■M

J. B., Cleveland, Ohio. ka-j f]ahai. j,. ]<a(j lankoj gelbės arba rekomenduos advo- 
Nelabai so-j turiu pinigu. Kur galiu kreip- kata.

da.
rūpinasi.

Pennsylvanijoj da arsziau. 
Czia badauja daugiau kaip 200; 
tukstaneziai tarp kuriu randa
si didelis skaitlis mušu tautib- 
cziu Lietuviu.

t j

• 'Atsakymas. — ^nd.
niai ’ Suv. Vai. Augszcziausias' (is ir ka turiu,daryt ?

A. K. Boston, Mass.
if1 k 11

Praszant Pilietystes.
Klausymas —> 1926 m., mano 

piliotystes pra'szyma atsake,

sako 
vienas isz. geriausiu farmeriu Mr. 
Harry Wicrbnach isz Pleasant Valley 

i- 

į nuo kostymo: 
“Esmių jums labai dėkingas 
Whites Lon-ge Hai-la gyduole 
ivuaiiiviu, Run KivuuuB uuvo žinoma 

j , kaipo Dr. Whites Lung Healer, kuri 
j man ir mano szelmynai padare daug

> į gero ir negalėsiu jum už ta gerado-* 
jysta atsimoket. Mano azeimyna kon
to nuo; visokiu kostymu ir szalcziu ir 
darėme viską ant ju praszalinim'o, 

Tegul prezidentas Hooveris I pakol dagirdome apie jusu gyduole.
Pirkom bonka Dr. Whites Lon-ge 
Hai-la gyduolių ir taip greitai 
lengvino szalti ir kostijima, kad mus 
visus nustebino, todėl szirdingai da- 

j bnr patariu visiems naudoti Dr. 
1 Whites Lon-gc Hai-la gyduole prie- 
szais kostijima, nes suezedinau mano 

, Bonka 
tos gyduoles kasztuoja 25 ir 75 cen
tu.’ Dr. Whites Black Crow Cold pi 

a, neuralgi 
įjos ir sk uismni aiinariuosin yra gva- 
rantyta ir pardavinėjama aptiekosia 
ir sztoriuosia. (Ad. 2)

First National Laboratories, Ine 
Lehighton, Pcnn’a.

* Miestas New Yorkas turi

Apie ju likimą mažai kas tuojaus pasigerintu laikai vi- gc Iiai-la gyduoles
sur.

■Jaigu visuomene ir aut to-, kostimo, kuri kitados buvo 
liaus paslepines
tas bedarbiai visai nepagelbe

neatnesza

pinigus, tai
8

VafiarioV 1932 - February

už Di
li u o

ba pinigai paslėpti 
jokios naudos. j u praszalinimo,

"Musu dvasiszkieje ir kap;- 
stumesi in 

idant gelbėti

paliepė kapitalistams paleisti 
iii begi savo milijonus o gerove 
tuojaus ’užžydetu.

■ r

12 ><m*

Tcismhs priėmė nusprendimą,!
tame klausyme. 1 ii minus in- į Atsakymas. •—Amcrkos kon- 
vairus teismai pervede — 
kius n u sprendi m u s.
cziausio :Teismo insakvma■'Teismo

Pirm i aus in- 
viso- 

A ugs z •
S

šalams isz Valstijos Departa
mento Washingtone

atsake
insakvta I lodei kad laiko kares nestojau 

I — m < te.

talistai panevalli 
Kinus ir Afrika, 
Kinczikus ir laukinius iVfriko- 
nus, statydami del ju rnoks- 
laines, ligonbutes, prieglaudas, 
bažnyczias ir fabrikus.

Insižiureja in tolimus lauki-' valdžia ] 
nius sklypus, apsileidžia savo musu sprandus.

I

Amerkiecziai — vyrai ir mo- 
teres gali pasirengti isz laiko szeimynoja daugeli doleriu.

apsunkys lūkės del szalczio galvoj
padotkuprie nauju 

neužilgio
kokius

pa-*

sklype — Amerike. — 'Juk 
milaszirdyste visados'turi pra
sidėti po savo pastogių.

Užvydėjimas — tai szirdžiai 
kandis, mįslėms piktszaszis

padotkai

reikalinga ar nereikalinga, tu
rės užmokėti padotka,

| pinigai
, , . |I.... O*”’ ”1'-"---^ — I---

dusziai pragaras. Užvydejimas bus sunaudoti ant vedimo val- 
— tai trucyznu szaltinis, isz ažios ir užlaikymo prohibici-'
kurio visai žmonijai trucinan- jos> 
tis vanduo teka. Bet niekur 
tiek užvydejimo nematyt, kaip 

Eikime mos 
jaunikaieziv, 

visur ta

kada

•f

Bus tai vadinami
11 sales tax”. Kožnas kuris ka 
nors tokio pirks — ar jam bus .

i

I

o tie kas metas’bledes ant 100 mili- 
i, aplaikyti per valdžia jonu doleriu nuo durnu kylan- 
naudoti ant vedimo vai- ežiu nuo degininio minksztu

PELENU DIENA
” Ejdamas pro szali kapeliu 

Regiu galvas numirėliu, 
Duszioje nuliūdimas daros, 
Isztckejo man aszaros.

Dusauju, ak duszios musu, 
Ar-gi bus teip ir isz musu, 
Kolei gyvenome sviete, 
Visko užsimanėm turėti.

. anglių.

tarpe Lietuviu, 
prie mergeliu, 
moterių ar vyru, — 
trucinanti užvydejimo szaltini 
rasime, f

Sztai gera mergaite gauni 
gera vyra, bet jos drauge jai jo 
pavydi ir praded nebotus dik- 
tus ant jo iszmislinti. Daugeli | 
kartu jau ir po szlubui,
mergaite jau pasiliko mbte- 
riszke, susikuria sau laiminga 
gyvenimą, jos drauge jai to pa-^ 
vydi, pradeda ant vyro visa’p 
iszmislineti ir ju gyvenimą ar
dyt. /

Kaimynas kaimynui pavydi 
kad jo gj’vuliai geresni, stubos 
gražesnes ir geriau gyvena.’

Dar neturime alaus ne vyno
Nieks in bankiotus nevadina 

‘Visi vienoj ejlei gulim, 
No jokiu barniu neturim.

ffl

1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiojnus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos
7 N Rcmualdos
8 p Jono i#z Matha
9 u Cyrilo Aleks.

10 s Pelenu Diena
11 k Paneles Liurde 

p Banedikto
13 s P. Angele, naszlo
14 N Valentino
15 p Faustino, Jovito
16 u Julijono
17 s Flavijono
18 k Simeono
19 p Konrado
20 s Euchnrijaus
21 N Popino
22 p Petro Antlokijoj
23 u Petro Damiano
24 s Matas Ap.
25 k Tarasiuso
26 p Aleksandro
27 s Leandro

.28 N Romanas
09 n Osvardas

Mm*
«rrnr<

><r>

AMERIKOS SZVENTES 
22 Vasario — 

tono gimimo diena.

n

83

*\AI

1

skaito, kad lateiviai jureivei 
kurie neloga'liszktu invažiavo 
szion szalin, po Liepos 1 di< 
'Tini, -1924 mete, 

j siliko Suv., Valstijose 
liszkai po ta diena, 
iszdciportuoti bile kada po in- 
važiavimu, taip kaip ir daro
ma su visas kitais ateiviais.

Prezidento Wasjnng-

neiszduoti vizų kad nors ir no- kariuomenėj.

..</ II

arba kui'ie pa- r 
nelega- 

’■ali būtiO’ 
o

Motinu Pensijos.
Kflausvmas. — Mano vyras 

mane apleido jau trys metai, 
ir man labai sunku užlaikyti 
dvieju s mažus vaiku ežius. Abu 
esame nateuralizuoti piliecziai. 
Yr galiu praszyt motinos pen-. 1

kvotiniams immigrantams, jai
gu toki ateiviai negali pilnai 
darodyti kad nebus •r 
niszkos

Ar dabar galiu
paduoti praszyma pilietystes?

C. F. Cleveland, Ohio.
Atsakymas — Tik piliecziaivisuome- Atsakymas — Tik piliecziai 

kuomet! arba pavaldiniai szaliu, kurios 
czionai satvyks. Tavo atsitiki-1 nedalyvavo karėjo, ir kurie ati- 
mo, gal tavo pristatytos infor- davė pirmas popieras, iszveng-

sunkenybes

mafijos nepatenkina Konsulą. 
Praszvk konsului laiszka už- 
klosiant jo kada tavo žmonai 
bus iszduota viza, daigu regu- 
Iriszkai siunti žmonai pinigu, 
ta faktą irgi pažymėk.

Kuomet Darbdavys Kompen
sacijos Instatymu Neap

saugotas. *
■ Klausymas — Dirbu kon- 

traktoriui, kuris paprastai sam

Y

I

ti militare tamvste atsakyti 
pilietyste ant visadps. Toki te
gul no nepraszo. Tamsta gali 
paduoti aplikacija. Mes mano
me kad tavo pirmos popieros 
jau dauginus septyni n metu se
numo. Turėsi paduoti isztiaujo 
“intencijos deklaracija’’ 
jais metais vėliaus galėsi pra
szyt i antru popiefu.

t>

Dvic-
F’ "

T.IL, Buffalo, N.Y. do nuo penkių iki deszimts vy-X. Al.., 14X ItUV,

Atsakymas. — Motinu pen
sijos instatymas
valstijoj, kurioja Tamsta gyve-

L:

A

su-

imu hhrwiwijm' iiwb.i. w—i
’Vnff3T -*** r!- -v—»    » -■■<*-—— ■*-. ———- —  
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ru. Kuomet mane nesenei 
sužinojai'.New Yorko žeide darbo vietoje

kad tas mano bosas nebuvo ap

E?

f

-J

Į
I

ge Įlies ?

Form 659.
Klausymas. — Naturalizaci- 

jos Biuras du kartu man sugra
žino pilietystes aplikacija to
dėl kad negali rasti mano var
do rekorduose. Paskutiniame 
laiszke man praneszta gauti 
form 659. Kaip tas man pa-

— C. D. Flint, Mich.

Atsakymas. — Natūralizaci
jos Biuras patarė tau praszyti 
užregistravimo rekordą po .in
statymu kuris pavėlina atei
viams,kurie atvyko po Birželio 
3d., 1921 metu, ir kuriu inleidi- 
mai nėra rekorduose,legalizuoti 
buvimą. Aplikacija tokiam už
registravimo rekordui iszpil- 
dyta ant form 659 (dviejuos 
kopijos) su fotografija priseg
ta prie abieju blanku ir dar ke
turioms fotografijoms, ant 
kiekvienos paraszas turi būti 
paraszytas. Paczto piniglaisz- 
kis ant $20. (Commissioner 
General of Immigration) turi 
būti prisiųstas,
(su piniglaiszku ir fotografi
joms) pasiustai registruotu 
pacztu areziausiam immigraci- 
jos ofisui, tavo atsitikime De
troite, Mich. Ant konverto už
registruoto laiszko užroszyk 

return receipt requested
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* 
Iszpradžiu jisai pradeda savo 
kaimyną žodžiai užgauti: kad 
tu vagi tai ir turi, o paskui ki
taip jam kenke, trauke ji gir
tuokliauti, kad ir jis pats nn- 
skureliu pasiliktu.

Arba Lietuvys užsideda ko
ki bizneli ir pradeda jam sek
tis, tai tuojaus ima jam pavy
dėti ir eina pirkt pas svetim
tauti. Panasziai dedasi ir poli- 
tikoja — vieni kitiems užbėgi-1 “Kūnas (supuvo, ’sutirpo, 
neja iszrinkime ant kokio po- 
litikiszko “džiabo”.

Arba iszmintingesnis 
gus duoda mokslą savo vaikui 
ar mergaitei kad sau ir visuo
menini butu naudingu, tai jam 

, ima savo 
kad jisai 
tinginiu

žmo-

pradeda pavydėti, 
kaimyną pasziept 
savo vaika ponu 
nori padaryti ir 1.1.

Bet tokiu užvydejimu žmo
gus negali būti laimingu, tik 
pasielieka amžinu isztvirkeliu 

skurdžium. Užvydejimas 
tankiai insiszakneja tamses
niųjų žmonių azirdyse, ba tam
sus žmogus savo laime tik tur- 
tuosia mato, o negalėdamas ja 
pasiegti todėl ir kitiems ju pa
vydi. Savžines balso, kurs sa
ko, kad žmogaus laime —ge
rame savo j pareigu atlikime,

9 
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I ir aplikacija

Nesiveržem del gronycziu, 
Dirvų, pievų ir vynycziu, 
Atsiliope trumpa 'galva, 
Dūsaudama man teip kalba: 

Ak Dieve teisingas, 
Koks tas žmogus nelaimingas

“Kolei gyvenom ant svieto, 
Nesirupinom ant nieko.

Pa'kutavoti nenorėjom, 
“Cnaltosia neužsiturejom, 
“Kas mums isz to pasiliko,

Tik kaulai mus iszbliszko.
Pilvas likos del kirmėlių, 
Ir del draskaneziu ereliu,

< 4

C C

i C

4 €

s <

4 4
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4 4

4 4

4 4

Ir iii pelenus pavieto.
11 Daug metu žemoje gulėjau 

No paduszkos neturėjau, 
Padusaka tiktai skiedreles 
Apniaitusios kirmejeles.

Ant grabo buvo vainikais, 
“Dabar barszka kuosas plikas

Linksmybes visas mylėjau, 
Už visus geriause iszokinejau. 
“Kada užmerksi ir 'tu akis 
“Ir užkas tave in žemes, 

Visi kojom mindžios, 
“Kur pirma visi dabojos.

“Gerai turim apie tai pagalvot 
“Ir anlt senatvės padumot, 4 
‘ ‘ O kaip czionais pasiklosim, 
“Teip ant amžių i&itoimie- 

gosim. ’ ’

4 4

4 (

4 4
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■ ....... - . . I
• Nekaltink kitu pirma no 

isztyrinejas ju prasikaltima.
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Copr.. 1032, 
The American Tobacco Co.
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Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metusf

1
K

“Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris mėtus. Aš išmėginau beveik visas cigaretų 
rūšis, tačiau patyriau, kad LUCKIES iš tikrųjų yra tik vieninteliai cigaretai, 
kurie nekenkia mano gerklei. Kalbamieji paveikslai verčia artistę užlaikyti
savo gerklę sveikai ir gerame stovyje. Aš manau, kad naujas Celofaninis 
skydelis labai gudrus sugalvojimas.” Z7 zrp

h
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tad kuris priima tavo laiszka 
turės ant recytes pasiraszyti ir 
žinosi kad laiszkas dasieke pa
žymėtu vieta.

Padėkavone
N.S.Ignotas Rumbauckas, 

Pittsburgr. — Czion rasite už
mokesti už “Saule” ant 1932 
Jneto ir aežiu szirdingai už re- 
gulariszka siuntinėjimą nes 
“Saule” man laba patinka, ir 
nedaro jokiu ergeliu tarp žmo
nių kaiįi tai kiti laikraszcziai 
suszirdina žmonis.

It’s toasted”
Jūsij Gerklei Apsauga—prieš knllejlmus—prieš kosulįJūsij Gerklei Apsauga—prieš knllejlmus—-prieš kosulį 

Neperitampamas Collophane Uilalko +q "Spraginlmo** Skoni Visuomet Švieiiu
■ ■■ J 4 '■■■

j >« geriausiiiif pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio 
pasakojimai apie Hatiilienų tampa rytojaus žinios. Pro&rathbs kiektienų Antradieni, Ketvirtadieni, it Šeitadleuj, vakarais per N.B.C.* radio tinklų.
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UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 'moilerfiilkų minučių
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nau su užmokeseziu už

Mrs. M. Norkuviene, ..Chica
go, — Dovanokite kad šusiveli- 

“ Sau
le” bet tame buvo priežastis.
Butu man labai nemalonu ne 
gauti “Saules” ir nenoriu ap
leist ne vieno numario.*Vėlinu 
jum 1 kanuogeriausios pasek
mes jusu datbe.
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SAULE 1

Vyras Kuris Nieko 
Neiszmoko

■ ■ ............U! ■ ■! _______________________________________________

i

Tenai viename Vieszojo Par
ko balangane, buvo vyras — 

’labai juokinga — jis vadinosi 
Zavoekis. Ta<wu Zavockis buvo 
padauža,ne kam 'tikes, visados 
kam nors pridarydavęs nesma
gumu. Taip, jis visados iszkiro
davo koki now szposa. Jis bu
vo tai snmusza koki ramu pi
lieti, tai apsivagia, tai apgau
na ka,

tižiausiai nelaiminga's?
Namie nebuvo pinigu, 

vockiui buvo 'Sarmata delei to. 
Jis jausdavosi labai nejaukiai 
kada jo mažute žmoncle-verge 
neturėdavo pavalgymui nieko 
daugiau kaip tiktai sausa duo
nos plutele; bet moteris nepri
valo žinoti apie jo szirdies 
pūlinę. Jis visados liuoba

Za-

so
re-

tai apipleszia, jei tik kauja ant jos, rodydamas ne
pasitaiko proga; jis net buvo va labai didele rūstybe: 
insimaiszes iii keletą smarkiu — Tai tu vis praleidi visus

I

pesztyniu. Ir visgi jis buvo gc- pinigus, tu!
žmogus, ir jo žmona labai

1 •

-r

ras žmogus, ir jo žmona labai Ir baltaveide liuoba pasižiu- 
ji mylėjo. .ri in ji tyliai, nuliudusi,

Szita jo žmona buvo mažių- susivaidydama kad nepravir
ko verge.. Iki septynioliktųjų kus. Ir Zavockis tuokart su
metu amžiaus ji tarnavo tūloje gniaužia kumszti ir prikisza 
Žvdu szeimynoje; viena sek- prie jos veido.
madieni — tai buvo jos liuosa
diena —- ji susitiko Zavocki ti. kai matai nusuksiu tau 
parke. Jo kelines buvo dvieju 1 sprandu ir sutruszkinsiu visus 
spalvų — viena puse,geltona, kaulus!...
antra skaiseziai raudona. Ke-1
purėj buvo insmeigta ilga gai- kamaraites, užtreiikdaanas du- 
džio plunksna; prie to papuo- ris, pasislepia kur nors kieme 

virvute, ir graudžiai verkia per visa 
kurios viena gala jis laike ki- j nakti. Baltaveide iszblyszkusi 
szeniuje kad, patraukus virvu- moterėlė nedrysdavo 
te, plunksna ant jo galvos ju
dintus!. Delei tokio szposo visi, 
ir jauni ir kartais seni, juok
davosi kad net pilvus skaudė
davo. Karuzele, kur Zavockis 
rodydavo savo szposus, buvo 
labiausiai lankoma visudai- 
liausiu^tarnaicziu. Taigi tenai 
ir ta jauna verge pirmueziau- 
sia paregėjo Zavocki ir pralei
do visa diena jo draugijoje.
Deszimta. vąlanda vakare jęs 
lauke namie, gi ji ,dar buvo 
parke ir vienuolikta valanda. 
Teisybe pasakius, ji buvo par
ke per visa nakti, ir ryto meta 
ji bijojosi pažiūrėti savo szei- 
mininkei in akis. Nuo tos nak
ties ji jau ir laikėsi insikabi- 
nusi Plunksnuoczio, ir jau ne
bėjo daugiau tarnauti. Ir ka
dangi ji buvo 'tokia gera, tyki 
ir daili mergužėlė, viena gra
žia diena tasai vaikiniukas Za
vodkis nuėjo su ja in miesto 
rotuszo ir apsivedė.

Taigi, tasai vyrukas buvo di
džiausias latras visoje placzio-

vos
> III

I

szalo buvo pririszta

I

Tik tu pabandyk žlemb

Tai tarės, būdavo iszeina isz

ne-
moteris visgi gali

verkti 
nei pati viena likusi, nes, mat 
Plunksnuoczius liepo jai 
verkti,
susivaldyti nuo aszaru. Ir taip 
tai viskas ėjosi. Per kiaura 
diena viens apie kita mausto, 
bet Zavockis nei žodeliu to ne
prasitardavo. Tokiose valan
dose, kad lengviau ant szindies 
pasidarytu, jis būdavo sumu« 
sza kiemsargi, ar subado poli- 
cijanta ir pabėga. Jis buvo bai
saus budo, tikrai sunokęs sun
kiems darbams kalėjime.

Viena szesztadienio vakaru 
labai smarkiai lijo: Zavockis 
su kitu valkata sėdėjo ažukam- 
py, pasislėpė, netoli Erminos 
gatves. Jiedu abu losze korto
mis: lyjant losze. Jau temo ir 
vargiai beatskirtum viena kor
ta nuo kitos. Teisybe, tai neda- ke ir sztai ka:

Zavockiui, — Teisybe sako'te

neszcd pinigus dirbtuvei!, bet tu nelaimingųjų sziek tiek loi- 
jau buvo ir sugryžos namon, džiama ir in Rojų, arba Dan- 
miestan. Prakeiktos tos kortos, gu. ,, . ,

c , '4 1 JL į I' 11 ‘ “  * ' ' k

Matai kaip del tu prakeiktu
W ** ' I JI" V 1

Dabar tivsai Zavockis aUidu-♦ 3 *Ii *ii • . . ’ • M ’

kortu žmogus turi pražiopsoti re dideliame žaliame vežime.

■- . ■ .. - i i imr t j ..--r- —- i *

vybe, gali ka nors pamirszti, ATSIPRASZE ISZ
žemes |nuo ko paskui kiti ant 

pasiliko gali kentėti. Ka-gi tu 
in tai pasakysi ?

Per visa ta laika jis ruscziai

KALNO
Vienas Amerikos generolas

žiurėjo in Zavocki; taip jis žiu- buvo pakviestas vakarienei^ 
szaneziu isz krutinės. Szale jo • redavo in visuis saužudžius.

li'szkojo Vengrijos Gelžkelio atsisėdo koks tai bendras, szla- 
pilimo. Jo purvynu veidu nu- pials, nuo paOiauszio iki kuinu, 
riedėjo dvi dideli aszari; ir jis Jis, 
netikėtai nubalo, baisiai nusi-

visu svarbiausi •savo reikalai
Zavockis užsilipo ant Kara-

kalifu su kitais, ir su peiliu ky-
kų?, tarp kitu sveeziu, buvo ir 
Airiszis. 

Asz užmirszau palauk/ti' • 
mat, buvo pasiskandinęs kiulikio kurs turėjo užgimti 1,1 su 

Dunojuje. Prieszajs juos sode- mano szeimynoje. ( Man gaila' 
szypsojo, s’U'sztikcs: Julija Ze- jo moteriszke su virve\ant 'kak-; kad asz jo nepalaulkiau, nes no- 

_ _ Iv. * > « • Mi • •« • • A

Zavodkis atsake: ’ 1 »r •

Kai atnesze vyno, generolas 
in susirinkusius sziaip prabiĮo: 

Gerbiamieji, asą turi n 
inspeti, jog iszgeres biski 

perdaug vyno asz tnriu bloga

rusi. Kiti vežimo neturėjo taip jau per vein. Aisz žinau, kad tai 
jau ailszkiu iszoriniu savo miri- labai liūdnas dalykas, bet asz « k « . M A
1* • 1 • * • J * ’i 1* 1 • • 1 • • .

leriute! Julije Zeleriu’tc! — Tai lo — ji vai’gsze, buvo pusike- i recziau ji paregėti,'* bet dabai
L

buvo jo žmonos vardas. Dru- 
cziai pagriebęs savo ilgaji pei
li abiem rankom, atgryžo ji lin- mo priežasties ženklu,' bet už' esu vyras, ir kadangi asz pasi- 
kui savos ir insmeige ji tiesiai 
sau in szirdi. Kvaptelejes, jis žiukes szvino kulkas,—jie bu-, kės.

Taip tasai acziu tamistai.
nuo/pilimo. Kalade taukinu' vežimas leidosi kelionėn. Bil- 
kortu, trys celuloido skrituliu- dedamas ir bavszkedamas jis atstatė krutinę ir žiurėjo valdi- 1 .. . . .................. . -

tai viduriuose jie turėjo ma-, traukiau tai ir busiu pasitrau- 
Tai ir viskas; visvien,

bematant ir numirė, nusiritęs vo nusiszovirsieji.

kai, jo žaidimu-szpo'su prietai
sai, jo

i

JUS

I

nuvažiavo

Tardamas tuos žodžius jis

GERAI JAM
ATKERSZINO

Kokis tai buezeris susitiko
^ažiftHatiiaant . ulyczios tfu 

duonkepiu.
Kur buvai ! — užklausėį J 

duonkepis.
Buvau pas tavę— Buvau pas tavę — -kM- 

ba buezeris — pirk&u -kopėta 
duonos.

— O kur ji turi f
—- Kamzoles kiazemuja! — 

atsake piktai buezeris.
— Palauk, jau asz tau at- 

kerszinsiu už tai — pamielino 
sau duonkepis.

Po keliu dienu vela sutiko 
bnezeri.

— Kur buvai ? — užklausė

inproti kolioti Airiszins. Per 
tai jaigu ir sziadien tas atsitik
tu, tai neinsižeiskito dėlei to.

Nespėjo generolas baigti sa
vo kalba, ir atsisės, kaip pasi
kėlė Airiszis:

— Gerbiamieji, — kreipia
si jis in vakarienes dalyvius, — 
ka asz szgoru. perdaug, tai asz 
turiu bloga inproti pasitveres 
už sprando mesti lauk tuos ku
rie blogai apie Airiszius kalba. 
Todėl praszau jusu neimti

tasai.
linkui Keresaturo ninkui tiesiai in akis; jo paties 

szviete taip s'kaiscziaigaidžio kelio, kur pasisuko linkui pa- akys.
plunksna tiar prie kepures, Ir taisos namu. Czia jau nebebu- kaip ir tasai virtuves peilis,
ant lupu jo ‘mažutes tykios vo gatvių szviesos visas kelias kuris kyszojo isz jo szirdies. Todėl praszau jusu neimti už

Uždarykit ji, ta beszirdi bloga, jaigu toj ir szi vakaru

'kiszeniujc,
atsake

Pirkau pas tave

žmoneles vardas: Julije Zelo- 
riute! Julije Zeleriute!...

U.
Jie palaidojo Zavocki Puo-

> I ■ > ■ 1

džiu Lauke duobėje. Gali būti 
tikras kad Esteirgomo Arcįyys-

lt. \ , .. i

kūpąs nedalyvavo ir nelaiko 
pamaldų jo Iftidotuvesę. Bet jo 
žmona buvo jose, apsirengusi 
juodais rubais, kuriuos pati pa 

skubėdama pereita
Visi namu gyventojai 

rrnino vargszc iszbaltveide Ju
lyte, sakydami: F1

— Maloningas yra Viesz- 
pats Dievas paliuosaves tave 
isz to kankintojo vergijos... 
Dievas ji nuramino... Ir ge
riau taip kaip atsitiko... To- 
kia jau Dievo valia. . .' Tu dai 
esi jaunute...

Julija tik lingavo galva, aki
mi lyg ir sakydama kad kai
mynai tiesa kalba; ji net pri
dėjo žodžiais:

— Acziu tamistai, kaimy
ne, tamista buvai man labai 
maloni,
Acziu labai, ponia Brauniene, 
acziu ir tamistai, ponia Sztu- 
fenbergeriene, visos jus buvot 
man geros, acziu tamistai, po
nia Brauniene...

Ir kas daugiau, ji dar pasa

sisiuvo 
nakti.

I

ponia Brauniene.'.

re jokio skirtumo

buvo tamsus.
Barszikedamas ir bildėdamas latrai — garsiai suszuko valdi- atsitiks

vežimais riedėjo tolyn ir tolyn įlinkas; sargyba pagriebė Za- 
iki pradėjo szvisti toli Rytuo- voeki ir nustume žemyn, 
se. Ir sztai arkliai leidosi grei- van. Visai tai turėjo atrodyti 

reityn ir grei- jam labai juokinga, nes jis per 
ir leidosi visa diena juokėsi, kvatojo,

lėkti kai patrakę. Dirstelejes visaip pravardžiavo sargybi- 
per skylute Zavockis pastebėjo nius vadindamas^ juos jungo 
kad vežimas rieda žemyn ko
kiu tai placziu plentu, iii slėni, emi’kais.

•suposi rausvas

ta risezia, vis 
tyn,

cr O
paskui zovada >

ti r- I
t 
-

jaucziais, žalcziais, ir kysziu

virsz kurio -suposi rausvas ( Sargybiniai atsilygino ap- 
ukas. Vežimas jau neberiedejo spardydami ji; vienas ju palai- 
keliu, bet'leko oru, augsztai, ke ir peiliu už rankenos kad ne 
ant žemes, žemai palikes kai
mus ir miestelius. Ir delei to 
viso Zavockis nesijautė nege
rai, • 
neje peili tokiu 
žmogus jau nebepaiso.

arkliai sustojo.

iszsprustu.
— Tolinus bus —

- nesą turėdami kruti- ĮSZ WILKES-BARRE
men k n i c In u

IR APLINKINES
Paga liaus

iVonas po kitam keleiviai'isz-
sirioglino isz vežimo ir
argybos nulydėti in

iszžiuros kambarį.
. ir

S
oficiales
rn

— Bas tavo! — 
duonkepis. - 
avino galva.

— O kur ji turi?
— U-gi po skrybėlė! — at

sake pasisziauszes duonkepi*.

TARADAIKA

Vy niežiu i Masacziuzeja

Ne sarmatos ne turi ne žmonis 
• f neapeina.
Vincukas su Mardži tpaOme 

kambarius, 
Bet abudu iszvare geras gas- 

padorius, 
Dave žinia Vaszingtono

valdžiai, 
'Kuri juos ketina nubausti 

. ; . skaudžiai,
Atgal in Lietuva iszvarys, 
Arba in kalėjimą uždarys.

* * *

4

ne 
gerai,

Ten turi t rūbelio vyrai.
Merginos paezios'siūlosi, 

Kad vyrai su joms pacziuotus’, 
Mat, dabar “lyp yrąs”, 

Tai baimėj kožnas vyras..-. 
Nesiranda tokio miestuko.

I\ad nesirastu tokio ”
Visokio sztamo užtikti gali, 

Bet szirdeles neturi dali.
Ir szleivos ir kuprotos, 
Giresi kad labai bagotos,

Isz ten tiesiog bosu pasukau, 
Iii Pittsburga neužilgio pri

buvau, 
Ir ka ten pamaeziau, 
Net akis pastaezian.

Randasi ten Lietuviu ir Lietu- 
vaiežiu, 

stako”, Visokio sztamo panaiezin, 
Ilgiausiu asihi,

Ir dideliu kvaijiu, 
Ka dorybes neužlaiko, 

Save guodot neturi lailco.
Kad ant mergaieziu neužpuldi- 

netu,

— Laike kada policije lai
ke savo metini balių, vagis in- 

dideli 8i&avo i11 narna skersai nuo Ci
ty Hali ir apvogė dvylika ofisu

buvo

j I . , Ii ■'

Tai buvo prieszkambaris,
.f

anf keliolika szimtu’doleriu.“" 
ežiu jiems liepta pateikti. Czia 1 — Ugnis da vis dega “red 
buvo pilna paraszu draudžian- ftSh,

: ’ ežiu rūkyti; betgi visame kam- iviisi l^lctsia. I a i 1^ a i du Iiim* * ' ° ..

Ugnis da vis dega 
gysloje anglies Gaylard

6 4

i

ponas
nes jis kiekviena korta galėjo Policijos Komisare, geriau taip 
pažinti isz užpakalio; antrasis kaip yra, Dievas lai duoda Jo 

norėjo sielai ramybe!
Ji gėdijosi Policijos valdi-

draugas • bet gi jau 
baigti loszima.

je apielinkeje. Kartais jis at- ir bpcTsau isz duobes, 
likdavo kpki nors mažiuką sa- 

darba . pabūdamasžininga 
“kviesliu 
kokio nors balangano; bet daž
niausia, per, i^ztiaus menesius, 
jis prigaudinedavo savo drau
gus, loszdęmas su jars kailiu
kais arba kortomis. Jei kur ka 
dailiai nuszvilpdavo tai nieko 
ir nedirbdavo per visa laika 
iki grobio užtekdavo pragyve
nimui. Kartais patekdavo ka- 
lejiman keliomis dienomis, ir 
tokiuose atsitikimuose jo ftia- 
žiuke žmona liuoba verkia per 
kiauras dienas ir naktis: nors 
ji ir žinodavo tuokart kad jis 
nepareis namo miegoti, visgi 
kas vakaras ji paklodavo, jam 
jo guoli, ezale savo loveles, lyg 
kad jis turėtu pareiti nakvy
nes! Zavoekis niekados nega
lėdavo užsieziaupti savo bur

(“balygu”) prie

nos, net ir kalėjime, už tai jis 
ne kaPta patekdavo in baudžia- 
maja kamera. Bet viena karta 
jo drąsą apleido ji, ir jisai pasi
leido verkti ir vaitoti, vis kar
todamas pats in save:

— Ak, argi mano likimas

bary buvo smarkus durnu kva- ant trijų sziptu idant užgesyt Bet vaikinu prisisavyt negali.
pas.

Netrukus inejo vidun vyras, 
su akiniais, atradus lyg koics 
teismo rasztinipkas, ir liepe vl-

Kožnas traukėsi in szali.
' M

liepsna.
—- Mare Raisinią isz Ashley [r szlapnoses kimba prie žalia- 

apskundė Vincą Svidki už par- 
davima josios sunui 20 motu,

I
blokeliu, 

Kabinasi ir sėdi ant keliu
siems, vienas po kittoi, eiti in bonka munszaines,- bet sūdąs Kad*net biauru in tai žiūrėti
kita kambarį. Zavockis buvo rado ji nekalta paliepdamas Žmogus tur akis užsidengti.

! . . . ...................... i. . i _____________ ___ i .2 n _ i • ii

paeziamo procesijos gale inc- 
jes valdininku kvdtimu kam
barin.

1

Kuo esi vardg? — pa-

užmdketi tiktai kasztus teismo.
— Kazimieras Smidovskis ✓ A

32 motu, mirė General ligonbu- 
teje nuo sužeidimu kokius pats f x ' ■' ■

Acziu tamistai, — tarė ninko už tai kad ji mylėjo vai- klausė jo valdininkas, nei ne
kata ir padauža Zavocki, visai pakeldamas akiu nuo didelio

— Taip neteisinga, — su- neturėdama tam' jokios prie- lapo gulėjusio prie«zais ji ant 
szuko Zavockis. — Man nesise- žasties. Ir isztikruju, juk geda, stalo. Ant to lapo buvo daug 
ke loszti, tu pasiėmei visus m a- Ryto meta po laidotuvių ji pra- visokiu kolumnu, ir valdinin- 
no pinigus, tu iszloszei isz ma- dėjo siūti mažutėlius marszki- kas kaž ka ant jo raszinejo.

I 

9

sau uždavė per perpjovima gei 
klės. ’ Priežastis savžudinstos 
buvo bloga sveikata ir bedar
be.

Szlapnoses nekaltos tiktai 
tėvai, 

Jaigu augina negerai, 
Ba per pirsztus žiuri, 

z Už pikta daigtai ne turi.
■ Neseniai daug juoku buvo, 

Ne vienas vyrukas pražuvo, 
Turėjo runyt in kita miestą, 

Ba nebagui buvo riesta.
. • 'I*

Ir tokiu biauriu žodžiu ne 
raszinetu, 

Raszta parodyt paprasziau 
Keno buvo tai atmaniau, 

Ba reikia žinot kad daug gro- 
matu aplankau

9

) j ». . ■ r
Tai tuojaus ir pažinojau.

Toki biaurybes, 
Užsipuola ant dorybės, 

Norints kaip žinogus vaiksz- 
czioja, 

Bet asilo galvas neszioja.

PAJESZKOJIMAS.

nes trisdeszimti haleru! Eiksz nelius ir kitokius dalykuczius, 
atgal, nebūk kiaule, paloszki- 
me dar biski!

Bet antrasis, aiszkindamasis 
kad lyja ir kad jau naktis, su
temo, ir kad jis mielu noru pa-
Iohz kita karta, traukėsi atbu-

nesą žinojo kad kita menesi ji 
susilauks kūdikio.

♦

Bet jie neužkase Zavocki tu. 
Puodžių Lauke ta pavakarį, 
bet jisai ten pasiliko ant že-
mds iki pat vėlyvo vakaro. Valdininkas nepažvelge in ji, 

las ir nukiutino sau, pleszkin- Žmones žinia apie Policijos tai- tik pakartę jo:

— JAndrius Zavockis.
— Kokio amžiaus?

Trisd.eszi'm'bs. dvieju me-

— Kur gimei?
Zavockis nieko neatsako.

Pajeszkau Petra Szideika, 
isz Trinkausku. Iszvažiavo 10 i, ■ Ti ■ Ik •,

metu tga lin Colorado valstija. 
Kas apie ji ka žino ar pats te
gul atsiszaukia sziuo adresu:

Mr. Ignatz Šaltis,

• •

1

Mr. Ignatz Šaltis
U S . *

damas basom kojom puivyne.
Zavockis, pasilikęs vienas, 

ilszsitrauke isz ųžanezio ilga' mas, kurs kas naktis atvažiuo- 
rlnAiin 1*1^1/ i n vtA.il'1 t I -i \ T 41 l<lr o 4 i ’i Irnln-iitvin T »•

. ,1 ’ ■ •<

Gimimo vieta? Nežino-sykles privalo taip jau žinoti — 
ir tai kad yra toks žalias veži- ma?

• Zavockis tik galva linktere- 
duona riekiama peili ir nuėjo 1 ja prie Valkatų kalėjimo ir isz- jo, kas reiszkc — taip. Paga- 
sau, toli užu Francuzu Gelžke-! siveža ‘tuos kuriuos policistai liaus klansytojas pažvelgė In 

ten kur yra Karaliszkojo' surinko dienos metu. Taigi taip ji.
pat kas naktis prie kapiniu
vartų sustoja didelis žalias ve- velegija sugryžti dvideszimts 
žimais ir iszsiveŽa visus tuos keturioms valandoms ton vie-

Ii o, 
Vengrijos Valtftybos Gelž'kelio 
pilim/s. Jis žinojo, kad ežia, 
szituo keliu, eis Lincfumanas, 
c|clu dirbtuves, iždininkas, ne- 
szinas pinigus darbininkams 
isz kontoros; jis taip ežia vi
sados, kas szesztadienis, eida
vo. Paeilenkes tiqs pilimu, jils 
lauko Lincmano ir mane durte- 
lejes jam paszonen ir pasl-
griebs. Jau buvo per volu. Jis 
pražiopsojo Linomaną,

I

J

410,'8tSt.
Kewanee, III.

t
h
1,1

I — Zavocki, tau 'suteikta prl-
t

CAPITAL STOCK $125,000.00 <
SURPLUS IR UNDIVIDED j 

PROFITS $623,358.02 - J
vargszus nenaudėlius kurie ton isz kur atėjai. Jei atsitaeni 

a . • a 11. I M — ' — ‘a. f . * *’4 * * -
I

sau atimdami gyvybe. Turite 
žinoti kad jie neva tusztuojau 
nutftumiami Pragaran; jie pir- 
mucziauisia eina in Szviestainc 
kad pefsitikrinuls kaip iszrtik- 
ruju su jais yra atsitijke ir

kurs kad ateityje nebutu su jais jo- nors tai tas nebuvo isz ju kaL

dienos, metu pasimirė,, patys koki nors neužbaigta savo rei
kalą ar koki paskutini dalyka . 
kurio neatlikai ant žemos gy-
vendamas. Tie įkas mirstfta nuo

' 4 ■ 4 - w - , . . ,l' ’ f1
p n i ii rto VAy»i n 16,+ ?

. į . < f r • N į

turi būti, nereikalauja gryžti 
atgal, nes jei jie ir neatliko ko
J. H X •. 1 _ V2.1. ‘ . J 2: * k _ : m . / - /

natuvales priežasties, kaip iv
. Ii . > f r • v r I,

turi būti, nereikalauja gryžti

f

perą kietas T Ar asz nesu Ui- Į sziuo laiku jau no tik buvo nu-1 kiu nesusipratimu. Juk net ir | ežios. Bot tie kais atima sau gy- j

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .opos. Mes norim kad ir jus

Viena porele mažai laiko 
turėjo, 

O apsiiporuot kanecz norėjo, 
Ba jau tik viena, 

Pasiliko diena.
. O kad pinigu buvo 

Szliubas atsibuvo, 
trumpai veseilijo, 

Liūdnumas užstojo, ;
Tegul sau sveiki gyvena, 

Ir apie juos bus gana.
* * *

Apie Skrantus. podes dieno,» 
Apėmė svaigulis vaikina viena -MPer nakti ant žemes varavo, 

Bet nieko neiszgavo.
'Oj butu gavės,.kad butu pa

laukes,
Butu ne szventu neprisiszau- 

kes*

’ i

Ant gili ūkio iszsipagiriojo,
-Ir namon nuvėžliOjo.

* * *

j

*

Badai emigracijos virszininkai
in Brukliną pribus,

J

Pacztas jau jeszko tuju 
/ šmeižiku,

Niekszu Vėjavaikių,
Už ka turės atkentet, 

Kelis metus kozoja sėdėt. .

DARBININKISZKOŠ 
ŽINUTES

*

iai
,___ w .__  , of
A. innesze užmanima surinkti 
50,000. doleriu aut snszelpimo

Scranton, Pa. — Angį 
isz No.’l disiriktoltT.ll

50,000, doleriu ant snszelpimo 
ftavo-draūgu* kurie nedirba jau

i

merie&s po ke-
ilga laika. ĘatHe* dirba turės
paaukuotiK kas
lis dolerius.

Mon
Sheet

i, Pa 
m L 

pradėjo dirbti ir 17 kito
Plato ta 

i 17 ii

■- T1American

turės American Steel kempe - 
nijos dirbtuve nedirbo tame 
menesi s laiko.

turėtumėt reikalaus su musu ban- < r ,
ka nepaisant ar mažai ar didelis. J Koki tai paszlemeka ka yra ISZ

G« W. BARLOW, Pres.
J FERGUSON, j Vice-Pros. <rKas.

S Ųetuvos merginu iszyedus
r̂. ir <

Czionais kaip vyras su paežio
• gyvena, *

J

'* Pennsylvanijoi randam 20 
milijonai, visztu kurios 
vertoj 19,90,000 ^oleritt,.o ku
rio^ sudėjo 1,766,000,000 ^kiau- 
sriniu.

L



i >
t

H

|
J J ? f 54 v j f *

4

l

I

Lehigh Valley Geležinkelis $

*<{ ' L < * SAULE I * 1*> f

i

9

1

■
I

—J__S_1—  .1 -M. LI..II - '        —————. - - — . /

SHENANDOAH, PA.

$9.50 In New Yorka £
Arf ir atgal

| Nedelioj, 14Februariaus |
♦*♦ Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis ♦♦♦
:
v t
o

Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanay City 4:25 vai., Nedėlios ryta.

Pirkite Tikietus Isz Anksto.
Lehigh Valley Railroad

Cftr Route of The BlackDHmonJ

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* I*xtikimiau*i* Graboriu* 

:: Gabiausia* Baltamuotoja* ::

s z i O j 
Bile Ko-

i
i1

— Policije aplaiko porser- 
geji-ma ida nit va k tuoitu kėlus 
platintojus neteisingu dvide- 
szimtiniu doleriniu bumaszku, 
kurie randasi szioje < aplin’kir 
neje o ypatingai jauna moterė
lė kuri sustoja po miesteliu* 
perka koki tai dalyku, paduo
da netikra dvideszimtine 
pyszkina tolinus.

ISZ LIETI I VOS;

Ir

t Mikalina Leboniehe, 229 
N. Bowers ui y., mirė namieXI

*j* Nedėlios vakaro, sirgdama ko-
* k i tai laika. Velione paliko

ŽINIOS VIETINES

Gavėnia.Geriausis Ambulnnco 
patarnavimas 
apclinkeje. 
kiam laike, diena nr
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimu meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pairai naujau
sia mada ir mokslą.

pagelbininkc 
Prieinamos

mada ir
LB Turiu
11 moterems.

JMk prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce Si.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-J

<

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga>ir gražiai, 
nėdinti.

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

r*-1 “ --- -
Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

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

T

I

'J

Buk a ucka.s, 
, isz Gorman o 

gerai žinomas žmogelis

vyra Joną, vaikus: Joną, Al
berta, Edvardą, Ona ir Violeta 
kaipo ir savo 
Lietuvoje.

— Policije suėmė tris jau
nus banditus Juozą Makunaci, 
J. Gomaski ir Juozą Rėklaiti 
kurie insigavo in

senna tėvelius

NUOLAT DAUGIAU ISZGE- 
RIAMA DEGTINES 

LIETUVOJE.
Vien Lapkriczio menesi buvo 

parduota visoj Lietuvoj valsty
bines degt ines : 1930 m., — 380, 
901 litras 40 ir 16.549 litrai 95, 
skaitant dar 57.530 litru medi
cinos ir 'technikos reikalams, 
btoidrai už 3.1,09.311 litu, o 1931 
m., 391.632 litru 40 ir 16.394
litrus 95, skaitant dar 42.379 
litrus medicinos ir technikos 
reikalams, bendrai už 3.164.678 
litrus, atseit, už 53,367 littis pei 
viena menesi {daugiau. Charak
teringa, be to, kad per menčiu 
paskutini laika parduota lb.- 
151 litras spirito mažia-u me
dicinos ir technikos reikalams, 

' o net 10.731 litras 40 degtines 
rlnnrrin-n icvcrorimiii rrni_o-i rvn-

380,

0 DARBININKU APGULĖ 
AMERIKIECZIO FABRIKĄ 
IR REIKALAUJA PAKEL

TI atlyginimą.
Plungėje Saulio 18 d 

treiknvo 
dinsko linu verpimo ir audimo 
fabriko apie 350 darbininku, 

‘kuriu dauguma moterys. Strei
kuojantieji prasze didesnio at- 
lyginimo, nes paskutiniu laiku 
jiw buvo sumažintas. Seniau už 
12 v. darbo dienos darbininkas 
gaudavo, nuo 4—6 lt. o dabar 
už <tn pati darbo laika 3—5 lt.

Streikuojantieji .Mtovi apgulė 
fabriką ir neleidžia n i eik am 
dirbti.

jie vėl susirenka. Jie reikalau
ja isz Kauno vyr. darbo inspek
torių, kad sureguliuotu darbo

I
y 1/ 1JVL JV.lUt JJLVKra TV 11UVO

Readings daugiau Užgėrimui. Tai-gi, pa-i

., sus-
Kuezinsko ir Pabe-

klausima.
Daugelis darbininku už dar

bu nėra gave po 200 — 150 lt. 
atlyginimo.

-------------- .v--------- --------—- 
stirusia ir vos gyva. Merginai 
bet nuėjės kaimynas rado pa- 
atgaivinti teko gy<lytojas par
vežti.

neleidžia

KO TIK NESUSZALO 
UŽPYKUSI.

Sasnava, Mariampoles apsk.
Neseniai Antanavo kaimo 

mergina A. M. smarkiai susi
barusi su broliu ir motina, te
ėjo kluonai! ir inlindusi in 
sziaudus iszbuvo dvi para-t, 
apie 10 laipsniu szaltyj. Sa- 

4

I

inlindusi 
dvi 
szaltyj.

Geras Arklis
... ........ ..

Viena karta norėjo Žydas 
parduoti mužikui arkli akla, 
szluba ir4)e liežuvio.

— Kaip asz ji galiu pirkti 
kad v ra aklas! — klauso muži- r
kas.

— Ny, ar jisai skaitys!
— O kad yra szlubas.
— Ar jam eis in vaiska!
— Juk liežuvio neturi.
— Ar jam hus advokatas?

Kam jam liežuvis!

f Tadeuszas 
70 metu amžiaus 
peczes, 
mieste, mirė Utarninko po pidi,
sirgdamas koki tai laika. Vė

soka n- 
ezius vaikus: Mare Zabudiene, 
Juzefina Kulienia, Ona Gordie- 
ne, Kazimiera ir Juozą, visi 

. gyvena BroOklyne, N. Y. 4eip- 
■ gi penkis anų kum ir du pra- 
anukus. Senukas prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos ir b t* s 
palaidotas Petnyczios ryta

— Penki studentai isz High 
School važiuodami namo ‘ iUz 
basket boles isz Allento^vno, li
kos sužeisti per susidūrimą au- 
tomobiliaus su automobiliu ku
riame važiavo Charles. Snyder 

i i z Bethleh(‘ino.

lion is paliko paezia ir

— Ana vakaru kada tūlas 
’ žmogeliu parijo namo vėlybu 
! vakaru, žengdamas ant porczlu 
I užstojo ant ko tokio minkszto
Į kuris suklyko kaip prispausta 
varle. Pasirodė kad ant porczlu 

porele kuri

9

I

i

' siūlėjo apkvaitus
1 tuo pasikėlė ir milapsejo kitur, 

yventojai 900 skvero ant E.
Mahanoy avė., ketina taisės 

, kalines veisle-s mylinezes pore- 
los genu paveiszyt jeigu nepa
liaus trintis ant poreziu.

Kedakcijoi randasi apt 
pardavimo senos spaudos dide- 

“Szaltinis. ”
,‘gul atsiszauke. Knyga yru 

ajMlaryta in skūra.

/1 
v 1

avė.,

lis
ga t(

Kam reikalin-

Wm. Traskauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

ULI* 7-r

T

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

verhauze te kurio paėmė daug sirodo, girtavimas paskutini 
tulsziu su kuriomis galėtu ati- 
darinet tavoriniu's karus 
juosius apiplcszinelJ.

— Szv. Jurgio bažnyczioja 
likos suriszti mazgu moterys-

J I 
? I 
ir

laika dar daugiau yra pasidi- 
dejesl... '.;L u

Per 11 mcnosiu buvo parduo
ta: 1930 m., — 4.524,830 litru 
40 ir 201.563 litrai 95 yszgerl- 
mui ir tik GOfj^y 'litrai {medi-

tes Blanche Kabulas su Leonu cin0H ir tccįį}&į r^iama,
Laurinavicziu isz New Phila
delphia. Veselka atsibuvo pas 
nuotakos tėvus.

ryta Szv.

Zigmantu isz

. — Utarninko
Jurgio bažnyczioja likos surisz 
ti mazgu moterystes pana Mar- 
garieta Sznokiute isz Shafto su 
ponu Jurgiu
Lost Creek No. 2. Pamerge bu
vo pana Ona Moczinskiute isz 
Shafto su Juozu Sznokiu, 'bro
liu nuotakos. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos levus. Jaunave
džiai iszkeliavo in Mount Ver
non, N. Y., kur apsigyvens.9

Frackville, Pa. f Seredos ry
ta apie 6:30 valanda, automo
bilius varytas per Max Spec- 
tor isz Shenadorio, trenkę in 
Mare Staknevic^iene (Stein) 
70 metu amžięus, kudu senuke 
ėjo in bažnyczia PeĮęnu diena 
ant pamaldų, Speetoris sako 
kad senukes pęmato isz priežas 
ties miglu pakol ja trenkė, 
sulauždamas jai sprandu 
ko tuo jaus mirė. Speetoris pa
sidavė tuo jaus policijai ir likos 
pastatytas po $2500 belą.

Velione gimė Lietuvoje, pri
būdama in Amerika su tėvais 
būdama maža mergaite ir per
gyveno kone visa savo amži 
Minersville o per paskutinius 
szeszis metus, apsigyveno pas 
savo žentą Antanu Weis. Pali
ko penkes dukteres. Weisieue 
ir Glamoniene mieste, Buknie- 
ne ir MeCloskiene Minersville 
ir Helena Rough, Eastone.

nuo

viso už 37.382.190 litu.

AMERIKIECZIU AUKOS
< < KAUNO PONAMS.

Praėjusia vasara keletas 
Kauniecziu važiavo sutikti 
gryžtaneziu isz Amerikos Lie
tuviu. Be kitu Kauniecziu va
žiavo ir Szvedu linijos atsto
vas “'Susisiekimo 
rektorius Kristupas Pocius.

Kadangi Szvedu laivas in 
Klaipėdos uosta negalėjo inva- 
žiuoli, lai Amerikiecziai iszii- 
po Revęly. Ten juos ir sutikti 
nuvažiuota. Važiuojant in Lie 
t u va per Latvijos 
Amerikos Lietuviai kaip 
sake “ 
ko 21 -dolerius auku ir siūle tai 
vienam tai kitam, kad tuos pi
nigus paimtu ir inteiktu arba 
Sziaulu sąjungos centro komi
tetui arba Vytauto fondui. Vi
si kiti tuos pinigus imti atsisa
kė tada paėmė K. Pocius. Pa
ėmė ir paėmė... Dabar krimi
nali ne policija pravedė kvota /
ir Pocių už svetimu pinigu pa
sisavinimą patrauko tieson.

----- r:-----  ; •• -
MIRĖ KAPUOSE PAMOKS- . * ' I I

vasara 
važiavo

I 9 •biuro di-

leritojijk 
« • 
J»e 

Kauno ponams” surin-

“Naudojau Pain-Expellerį ir Tuojaus 
Atgavau Savo Sveikatą”

"PAIN-EXPELLERTS sugrąžino man sveikatą. Per suvirl du metu ai kanki
nausi su skausmais pečiuose. lijeidau daug dolerių daktarams, kurie užsispyru
siai reikalavo, kad gulėčiau loved*

“Minn drauvaa patart man, kad jei ai trinliau akaudamu* sąnariu* *u PAIN- 
F.XPF.LI.ER11’. twill lUU^WU* llgpi.u. I 4RI4U.,, V« W <11 W U .V 
naudoti PAIN-EXi’ELLERI ir tuojaus atgavau savo sveikatą. '

PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure

Per suvtri 60 metu tikra*!* Enker PAIN- 
EXPELLER IS gelbėjo darbininkam* "jugrjiti 
vėl prie *ay> darbo." Sustingę Mnarial, skau
dami muskulai, skausmai peniuose, reumatliki 
gėlimai, *trėndiegli*, neuralgija ir kiti pana- 
*U* skausmai greitai pasiduoda iio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAINEXPELLERIS padarė kitiems, 
ji* padary* tą pat; ir jum*.
Kaina 3Jc. Ir 7<fcc. Parduodama* Visur
-Tikrasis paiytnėUs INKĄRO

tik

tam tuojau* išvyčiau. Paklaus,* savo draugo patarimo pradėjau 

(pasirašo) B. 1).. Philadelphia, Pa.

MarkTrade

vaUbaŽcnklIu*

Apie 350 vyru gyvenanti Mahanojuje dirba Maple Hill, 
EEangown ir Knickerbocker kasikiuose. *
Daugiau* vyru neužilgio dirbs Mahanoy, City kasikloje.
Geresni laikai artinasi. . •

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

•n
I

Oakville, Conn. — Poni 2\g- I v?
nieszka PuKzinskiene pranesze 
del savo giminiu ir pažystamu 
kad 13 diena szio menesio atsi
bus gailios pamaldos u'ž duszia 
jos vyro a.a. Jono kuris mirė 
1931 mete. Miszios atsibus Szv. 
Juozapo bažnyczioja Water- 
bury, Conn., ant kuriu užprn- 
szo visus pažystamus ir gimi
nes atsilankyti.

St. Clair, Pa. —r Kun. Matu
laitis suriszo.mazgui moterys
tes pana Ona Posziute su Jonu 
Bucvinku isz Frackvilles. Po 
tinezevoniai sveteliai likos pri
imti per nuotakos tėvus.

Minersville, Pa. Likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Jeva Bondinckiuto įsu John E. 
Bart Jr., isz Polltsvillcs. Porele 
irzvažiavo in Hagerstown, Md., 
kur likos surisztas mazgas.

LA SAKYDAMAS* ' ■ ■ I
Panevezys. Gruodžio 24 d., 

kapuose prie grabo,įsakydamas 
pamokslą staigai mirė vienuo
lis kun, J. Tilviti's. Velionis 
buvo darbščius žmogus ir dide
lis labdaringųjų organizacijų 
rėmėjas. Panevežiecziai, gilia

- ■ ■» /

sujaudinti sziuo invykiu, gai
lisi neteko dvasios ganytojo. 
Ta paezia diena jo kanas isz- 
vežltas in Mariampole.

ŽIAURUS LENKU ELGESYS 
SU VILNIAUS LIETUVEIS

Utenos apskri
tie^ virszininko ,praneszimu,

Kaunas. -

• * - 

sz. m., Sausio 11 d., Lenku ka- 
roiviai su policija per Paluszes 
m., (okupuotoj Lietuvoj) varo 
apie 20 asmenų — vietiniu gj’- 

• sukausty tu. geleži- 
/ t

niais panczi<is. Kai kurief isz 
ju buvo pažinti, būtent: M ei-

ventoju
•'J

d.unais Julius ir 3 asmeny^ isz 
Motiejumi karpau. Žemaitis isz 
Merkeliu kaimo, Bruksztus Hu 
benta«s isz, Szarkavus, Blažys
Jonas 'te Miszkiu vjenfl^., Kin
durį s Julium isz Kauk tekio

1 <.

vienkiomioj Czebarkyte isz An-
takalnes km., Bruksztus isz

4 asmenys
/

Lepekalnio km., ir
• J1

isz Linkmenų Icm.

✓

Policijai iszsklaidziuw viszkiai užpykusios nėjo kvii

O
tiff.

MIESTAS SANTIAGO, KUuujA, KURIS MUKuiWTĖJO MUU DREBEJIMO ŽEMES.
Sztai miestą Santiago, Kuboje, kin is kone visiszkai Iikos sunaikintas per kelis smar- 

Apie dvideszimts žmonių pražuvo, daug sužeista o bledes padary.
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kius drebėjimus, žemes, 
ta ant keliu milijonu doleriu.
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AMERIKONISZKI KAREIVIAI APSAUGOJA AMERIKIECZIUS SHANGHAJUI.
Kinuosia, randasi apie 2,000 Amerikoniszku kareiviu kurie ap-Sziadien Shanghajui

saugoja Amerikoniszkus pado mis ir ju trutus laike kivirezio tarp .Japonu ir Kinu.
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UPE YAJOO UŽLIEJO VISA APLINKINE.
Upe Yajoo taip iszkilo kad užliejo visa aplinkine miesto 

Vajoo, kurip adare gyventojams ir farmeriams milžiniszkas 
bledes. Szita upe yra szaka Mississippi 'upes kuri plauko 
per viduri Suv. Valstijų.

šita upe yra

'-‘W- s . ■
r r: - n iumwmwii j

Petnyczioj pripuola Ameri- 
koniszka szvente “Gimimo 
dieifa prezidento Lincolno”. 
Jisai buvo Suv. Valstijų 16-tn 
prezidentu, nuo 1860 iki I860 
meto, 
narkista 
ir mire Washingtone 15 Apii- 
laus I860 mele.

szvente

Buvo nuszautas per .»- 
John Wilkes Booth

■**

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Deutistas Mahanojuje 
tVAnt 2-tro Floro, Kline Sxtoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

■ .III. ........ .. ................. ....... ■■■■—_________

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletei imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia vlsiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma, 
u 'MM. « MM •
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_ KARSZTI MUSZIAI ATSIBUVO CZIONAIS. .
Geležkolio stotis Shanghajuj, prie kurio Japonai su Kin- 

czikais turėjo kruvinus mnszins. Žinoma.
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