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Isz Amerikos
UŽMUSZE DR AUGA
NUDĖJO GERA DRAUGA 

KAD NEREIKĖTŲ GRA
ŽINTI PASKOLOS.
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Hartford, Conn. - 
Mountain akmenų 
ežioj, netoli czionais, 
tos Subatos ryta, buvo atras
tąsias savo grintcleje užmusz- 
tas sargas Juozas 
metu amžiaus Lietuvi 
dis, ant kuriu jis gulėjo, aplin
kui doge ir lavonas buvo jau 
dalinai apdegęs.

Tuojaus buvo duota 
policijai ir szi pradėjo arosz- 
tuoti intariamus žmones. Su- 
batoj isz ryto asz važiuoju su 
pienu, o-gi žiūriu, apie .10 po- 
licmanu gaudo vyrus ir deda 
in automobiliu. Suome kokius 
asztuonis ir nuvožė in Hart
fordą. Tenai pradėjo juos ka
mantinėti 
Bolis

Kapinis, 
Grin-

9

ir vienas

žinia

isz ju, 
prisipažino

9

Alaskaitis, 
kad jis užmuszes Kapini. J13 
papasakojo policijai szitokla 
istorija. Kelintas metu atgal 
jisai, Maskaitis, 'turėjos nelai
me su ąutomobilium New Bri- 
taįne. Jrs buver. užtai nubaus
tas užmokėti $100 ir atsėdėti 5 
dienas kalėjimo. Po to del szi- 
tos-nelaimes jis būvąs apskus
tas civiliai ir ant jo namo už
dėtas aresztas. Jis susitaikęs 
su nukentėjusiu, sulyg^damas 
užmokesti jam $600 be teismo. 
Bet neturėjęs pinigu, tai ežia 
jam pagelbejes Juozas Kapi
nis, kuris tuomet gyvenos pas 
ji “ant burdo.” Kapinis pas
kolinąs jam isz viso $790. Už 
ta paskola Maskaitis davė Kas 

prižadėdamas 
gražinti pinigus šziu metirSau 
šio mėnesy. Taigi Kapinis da
bar tote paskolos gražinimo ir 
pareikalavęs. Maskaitis pinigu 
dabar noturejes ir nuėjės ana 
vakara pas Kapini pasikalbėt. 
Kapinis tarnavo prie akmenų 
skaldinyczios už sarga ir gy
veno tenai szantej vienas pats. 
Maskaitis iszbuvo pas ji iki 2 
valandai ryto. Isz pradžių jie
du kalbėjosi draugiszkai. Ka
pinis

ant burdo.

piniui vekseli, 
pažinti pinigus

pagriežes Mas’kaicziul 
ant armonikos. Bet užesiminus 
apie paskola, kilo ginezai 
ant galo ir mus^tynes.”
jam daviau tris kartus kirviu 
in galva ir jis sugriuvo, 
Maskaitis.

, O

Asz

> > sako

bet gimęs 
Maga.

VONA SUNAUS IN UPE.
Detroit, Mich. — “Inpieskit 

jo lavona in upe ir mane netur- 
bacinkite,” — taip pasako 
Aleksa Marciszek policijai ka
da atėjo praneszti tėvui, buk jo 
sūnūs Viktoris, 26 metu atome 
sau gyvaste, 
rado ant tuszczio • loto, 
szov,usi in szirdi. Kada atnesze 
jo lavona namo, tėvas dirstelė
jo ant sunaus be jokio susijudi-

“Taip, tai 
mano sunūs, bet geriau inmes- 
kite ji in upe, 
vertas numiręs o da mažiau 
buvo vertas kada buvo gyvas.”

Ana diena sūnūs susibarė su 
tėvu, apleisdamas paslegia, 
nes motinos neturėjo kad pri
glaustu ji prie szirdies ir 
kalbintu nuo savžudinstos.

— taip

kurio lavona su- 
persi-

nimo kalbėdamas:

ba
o d a

nedaug jis

ai-4
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TĖVAS

isztikruju yra j u mo-

nes
ne

NEŽINOJO KAD 
BUVO JU MOTINA.

Spokane, Wash. — Tik ana 
diena trys vaikai Helenos Ap
penzell, kuri kitados gyveno 
Washington, dažinojo buk ju 
“tėvas”,
tina. Mete 1922 Helena buvo ži
noma kaipo vyras Edvardas 
Drysdale ir lyg sziam laikui 
niekos jos neriužiurėjo, buk tai 
isztikruju yra motore.

Motina pasilikus naszle ka
da du vaikai buvo maži osiera- 
telius negalėjo iszmaityt 
moteres su vaikais niekas
norėjo priimti prie darbo, to
dėl pasirėdė in vyViszkils.dra
panas, aplaike gera darba ir 
tokiu būdu augino vaikus per 
deszimts metu, o vaikai mane, 
kad isztikruju yra tai ju tėvas. 
Tik kada motina staigai apsir
go ir likos nuvežta in ligonbu- 
ti dažinota kad ju “tėvas” yra 

labai

MaSkaiti'S yra kilęs isz Vil
niaus kraszto, suleukejes Lie
tuvis; Kapinis taip-gi kilo« is« 
Vilniaus Lietuviu,
Amerikoje, Chicopee, 
Nors da jaunas vaikinas, Ka
pinis turėjo jau susitaupęs pu
sėtinai pinigu ir buvo apdrau- 
des savo gyvybe arit $2,000, o 
apdraudė užraszes savo moti
nai, nes buvo hevedes. Jo už- 
muszejais Maskaitis turi žmo
na, motina, 5 seseris ir 3 bro
lius. Dabar visi jie verkia. Jis 
buvo lotas vyrukas ir niekas 
netikėtu, kad jis galėtu papil- 
dyt toki darba.

lt

‘(tėvas 
ju motina isz ko vaikai 
nudžiugo .

Detroit, Mich — Milwaukee, Wis.

SĖJO ANT SAVO 
GYVASTIES.

Susiru.pi
nes kad negalėjo surasti darbo
per keliolika menesiu ir užlai
kymo savo penkiolikos 
paezios, Jack Kilis 
septyniolika metu, norėjo at
imti sau gyvastį per nusiszovi-

Isz Visu Szaliu JAPONAI SIUNCZIA 
DAUGIAU VAISKO

MOTINA SUDEGINO DEVY
NIS KŪDIKIUS PECZIUJ.
Akron, Oho. — Ona Benko, 

43 metu, inmete savo devinta 
kūdiki, kuris gimė dvi dienas 
atgal in dideli pecziii skiepe. 
Suanglėjusi kūdiki surado tė
vas, kuris apie tai pranesze po
licijai. Motore serga proto liga 
ir .kada tik užgimdavo kūdikis 
tai- ji sudegindavo. Nelaimin
ga likos uždaryta prieglaudoja 
del pamiszcliu.

UZAKMENAVOJO
SAVO VYRA

SUMUZE AMERIKONISZ- 
KA KONZŪLI.

PRIEŽASTIES ARESZ- 
TAVOJIMO SUNAUS.

— Ford i- 
nandaas Zinders, 64 metu mirė
isz priežasties gailestios, kada 
policija ar'esztavojo jo sunu 

turint is ’ Henry, 36 met u, kad nemokėjo 
paežiai.

met u
9 

norėjo

jo

alimentų savo paežiai. Tėvo 
szirdis truko isz gailesezio kaip 

ma, bet tiktai mirtinai pasižei- daktarai pripažino. 
—do.

MOTINA SU SUNUM UŽ
MUSZE TĘVA ARMĖNAIS 

UŽ SUSINESZIMA SU 
KITA MOTERIA.

NORĖJO SURAMINT VYRA 
BET VYRAS RAMINO 

KITA.
Park Ridge, Ill. — Kada jos 

vyro meile pradėjo užgest, Le
na Andrews pirko jam reidio 
idant .galėtai save palinksmint 
ir sėdėtu namie, taipgi ir pirki
nėjo jam gerus drabužius ir da 

an t 
ne-

I

tai
paezia

9

vinejo keliolika doleriu 
praleidimo nes ilga laika 
dirbo o ji turėjo užsiėmimą res
tauracijoj, bet Mykolą nebuvo 
isz to užganadytas. Vietoja nu
siramini ir paeziule glamonei 
ir būti jai už tai dėkingu 
tasai rakai is linksmino 
kilo vyro.

Lena per diena dirbdama res 
tauracijoj, kada ji iszeidavo in 
darba, Mikas pasiszaukes savo 
patogia kaiininka Jpalinksmi- 
nejo ja su reidio ir glamonėjosi 
pakol juos ana diena paeziule 
neuztiko. Žinoma, buvo dras
kymas veidu ir pleszymas plau
ku ir ant galo moterėles stojo 
sūdė, bet Mikas pasiėmęs savo 
krepszi po pažaste, iszdume in 
platu svietą palikdamas pa
eziule ir mvleina.

PALIKO 202 IMPEDŽIUS.
Mrs. Libbic 
, kuri 

turėdama szimta metu, pa
liko 202 impedžius: penkis 
vaikus,

/anūkus, ir 18 pra-pra-anukus. 
Visi gyvena Amerike ir Angli
joj.

F --- I------------------
MIRĖ KAIP SAU GEIDE.
Lafayette, Ind. — Hormonas 

11. Schmitz; 79 metu ir jo pati 
76 metu, tankiai meldėsi ir pra 
sze Dievo kad juos paimtu 
drauge iii savo karalysta. 
pageidavimas iszsipildo 
diena, nos Schmitz nupuolė nuo 
trepn ir nii'silauže sau sprandą 
in dvi valandas po mireziai jo 
paezios. 1

Pittsburgh.
Goldstein, įŽydelka 
re

202
61 anukus

m i -

impedžius:
118. pra-J

J u 
ana

“New York 
ana diena radosi dide-

TEGUL EUROPA UŽMOKA 
SAVO SKOLAS 

GERYMAIS.
. New York. —

Herald ’ ’
lil> apgarsinimas kuri patalpi
no 'žymus biznieriai, kuriame 
garsina, kad 
vieszpatsytcs,

Paskutines Žinutes
11 Montgomeiy, Ala. — Du 

vaikai likos užmuszti, o 52 
maždaugiau sužeisti kada du 
mokslą i nes bosai susidūrė ant 
kelio.

1[ Wadesboro, N.C. — Allen 
Melton, 107 metu, jojo ant mu
lo 10 myliu, dalybauti laidotu-

Aleksandro 
kuris

užmuszti

Krokavas, Lenk, 
ko,

žmonis

NEPAPRASTAS ATSITIKI
MAS ANT STRYTKARIO.
St. Louis, Mo. — Stovintis 

, policija n t as ant kampo ulycziu 
patemines kad 
strtykariiu stovi ir

Kuropiszkos 
kurios neturi 

pinigu atmokėtu savo karisz- 
kas skolas su arielka, vynu, 
alum ir kitokiais 
Apgarsinimas skelbia:

Kongresas

su arielka, 
geryinais.

“Kongresas spyrėsi kad 
Europa mokėtu savo karisz'kas 
skolas. Europa negali mokėti 

1 ”

isz niuksu, todėl tegul moka tuom, 
nesijudina kuom gamta apdovanoja, 

isz vietos,mosavo su ranka kad Sztai yra lengvas būdas ant 
’ °,

kada užtemino kad ant karnko gul Francija, Anglija, Vokieti- 
nesirado motormano, perimtas ja ir Italija užmoka Suv. Valst.

karukas važiuotu

vienas ‘

tolinusNAUJAS NUSPRENDIMAS 
KAS KISZASI SAUSU 

TIESU.
Trenton, N. J. —Federalist- akyvymu, nuėjo in vidų pažia- 

kas sudžia William Clark, ku- 1x00 
ris neseniai pripažino buk pro. 

, ana 
nuspren-

gamta

isžriszimo szio klausymo: Te-

vesią savo sunaus 
Melton, 83 metu 
Chesterfield.

Granada, Minu. — Priki- 
szus celuloidines zoboveles prie 
pecziauls kurie užsidegė ’ir už
degė szlebuke-s 15 menesiu se
numo mergaites Ko n notos 
Hodgman ir sudoge ant sniert.

1( Sunbury, Pa. —'■ Helena 
Nabrockiute, trijų metu 
nuo baisiu apsiszutiuimu in- 
puhlaina in ceberi verdanezio 
vandens.

9 mirė

mergaites

mirė

Hazleton, Pa. — Su pradėji
mu darbo Yorktown, Janes
ville ir Oneida kasyklų, dabar
inžinieriai surado 11 pėdu sto
rio gysla augliu 
o

Highland No.

1

ATSAKIMAI
F. A.,-Athol, Mass. — Nepi- 

liet'i'S Suv. Valst. negali atva
žiuoti in Amerika tilktai tokie 
kurie gauna paszporta ant pas
kirto laiko kaipo svecziats ir tu- 

sugryžti po paženklytam
laikui.

Ant lau- 
prie palivarkelio Bystro, 

žmonis surado lavona Franc 
Kotaryko isz 'kaimo Morkų, 'su 
baisei sudaužyta galva.

Kėlės dienas atgal
mate Kotarykas ėjo girtas isz 
jom ark o ji 'seko jojo pati Ona 
su 'Sūnum Andriu.

Laike tyrinėjimo pasirodė, 
buk Franas likos slaptingai 
nužudytas. Buvo jisai geru 
gaspadorium, gyveno su paezia 
sutikime, be/t nuo kokio tu i lai
ko szeimyniszkas sutikimas 
pairo, nes Kotarykas buvo su
si neszes su kokia tai Mikalina 
Konieczlkienia isz artimo kai
mo, kuri pasiliko jojo mylema.

Nuo tojo laiko kilo tankus 
barnei ir mulsztvnes su užvvdu- v 
šia moterių. Sūnūs iszmetinejo 
levui, buk susinesze «su paleis
tuve, kuriai atiduoda visa savo* 
sunku uždarbi. Karta Ko'tarv- 
kiene norėjo nutrucyt savo \’y- 
ra užduodama jam kokiu tai 
proszku. Sanvaitc priesz žu- 
dinsta, motina su vaikais nuta
rė padaryti gala tam visam ne
supratimui su vyru.

Tame tiksle prikalbino savo 
vyra idant nusiduotu ant jo- 
marko, kur ji gerai apgirdė, o 
kada ėjo namo, motere su val
kais užklupo ant jojo užmusz- 
dama ji akmenals.
sunu uždare kalėjime ly 
mesniam tyrinėjimui.

Motina ir 
toli-

ri

Shanghai, Kinai. — Japonai 
siunezia penkis laivus su 
10,000 kareiviais in Shanghaju 
ir mano pradėti karsztus mu- 
szius su Kinczikais. Kinczikai 
taipgi ir pradėjo sukubpinet 
savo kareivius ir galima tikė
tis kad iuž keliu musziu prasi
dės su visu smarkumu tikra' 
kare ant abieju fruntu.

Shanghai. — Antanas R. 
Ringvalt Amerikoniszkas vice 
konzulis ir tūla Kiniszka mo- 
tere likos smarkiai apdaužyti! 
per Japoniszkus kareivius. 
Valdžia užprotestavo priesz to
ki pasielgimą Japonu, nes yra 
tai jau antras panaszus atsiti
kimas.

KIEK ŽUVO KAREIVIU 
HARBINE.

Tokio, Japonija. — Kariszki 
papurtai pranesza,
Japonai pradėjo muszius Har
bine ir aplinkinėje, tai už- 
muszta 2,800 Kincziku ir 3,250 
sužeista ir miestas paimtas.

VISA ŠEIMYNA 
ISZŽUDYTA

Moirox, Francija. — Prie
miestyje, kaimynui surado vi
sa szeimyna iszžudinta, per ne
žinoma ypatų — viso, szeszios t 
ypatos, tarp kuriu radosi ir 77 
metu bobute su 4 metui anūkėlė.

w

buk kada

PENKI MILIJONAI NEVAL- 
NINKU ANT SVIETO.

Geneva, Szvaicarija. —Ant su 
važiavimo 1926 mete, idant ap
svarstyt kas kiszasi kupezia- 
viino nevalninkais, tai 40 viesz- 
patyseziu sutiko panaikint ta 
kupezysta o nuo 11 da negi Me
ta o tarp tu randasi da 23 viesz 
patystes kaip Soviatine Bosi
ja, Meksikas, Persija, Afiga- 
nistanas, Hedžas.

Kaip pranešta lordas Lutlon, 
tai sziadieu randasi penki mi
lijonai žmonių kurie yra ne
valninkais su kiuriais daugiau
sia kupeziavoja Arabija, Eto- 
pia, Libera ir Kinai. Paczioja 
Abisinijoj randasi du milijo
nai nevalninku. Kinuosia dau- 

9

ginusia pardavinėja vaikus.

reti kas jame atsitiko
Vos inkiszo galva in vidų/bia: i( 

paregėjo nepaprasta regėjimą/ei jos sugražins gerove 
Ant suolelio gulėjo kokis tai sklype”

vidų/ bia:
hibicija yra nelegaliszka 
diena iszdave nauja 
dima, kad tiktai locnininkas žmogelis, kuri kunduktoris pla- Į pasirasze

visokiais gerymais.” 
Apgarsinimas toliaus skel- 

Praszalinimas prohibi- 
musu

. Ant apgarsinimo yra 
s 33 žymus biznieriai, 

ke per peczius kiek tik iszma-' fabrikantai ir ukesiai, 
ž laužymą prohi- ne. ^Manydamas kad ji motc(r- ’ 

'monas nori užmuszt, 
in karuka kaip bomba ir no- 

ninkai spykyziu yra paliuosuo- rejo panaudot paika, bet pribū
ti nuo atsakomybes pagal fede- ges prie 
raliszkas tiesas. Agentai turi kas ežia atsitiko. Tuojaus misi- Amerika pralenkė daug szla- 
suimti locnininkus 
arba tuos kurie yra locninin- 
kais tfamagonku ir bravoru 
ne darbininkai kaip 
tas sudžia.

spykyzes, salimo ar kliubo yra 
atsakantis 
bicijos.

Bartenderiai ir kiti darbi- t

u z

spykyziu

O
tvirtina

✓

VALDŽIA UŽMOKĖS 
NASZLIAI $5,000 UŽ 

NUSZOVIMA VYRO.
Washington, D. C. — Kong

resas nubalsavo užmokėti 5,000 
doleriu Hel naszles nuszauto 
vyro Henrikio Virkulo, kuri 
prohibicijos agentai sulaikė 
ant kelio kada važiavo in dar
ba.

Prohibicijos agentai many
dami kad tai butlegeriai ezove 
in ji kelis kartais užmuszdami 
ant vietos. Už ta skriauda da
bar valdžia atlygins Jikuisiai

— Keleivis, naszliai. v

žmogelio dasipraato

inpuole Į DAUGIAU GIRTAVIMO 
AMERIKE NE KAIP 

ANGLIJOJA.
Washington, D. C. — Sausa

vilko surodta, 'užraitojo ranku- -pi#, Anglija girtuoklystėj kaip 
ves, inkiszo ranka in burna gu- apreiszke Stanley Shark priesz 
lincziain, isztraukdamas... nau- Senato tyrinėjimo komitetą, 
ja setą netikrųjų dantų.

Žmogelis padekavojo už pa- nais gyventoju

pia Anglija girtuoklystėj kaip
1

Anglija ir Vali ja siu 40 miljo- 
turejo tiktai 

golba, aiszkindamas, buk ka' 51,000 aresztu 1928 mete. Mies- 
4 i Ir <1 zyi/I rl f\ 11 c* 4- n TH! 1JI 1 C! I.-% ft i A Q(\tik apleido dentista kuris jam! tas Filadelfija turėjo 51, 489 
padirbo naujus dantis, , o • kad 
prie ju nebuvo papratęs, dan
tys nuslydo ir butu užspringęs 
kad nepagelba policijauto.

f . . I I. III - ■

padirbo naujus dantis o kad

GERA BAUSME.
« r,

Bay City, Mieli. — Federa- 
liszkas sudžia Tuttle netiki 
bausti žmonis už laužymą pro- 
hibicijos tiesas, todėl, priesz ji 
stojo Vladas Bartek, 32 metu 
už drbima munszaines, nubau
dė ji ant vieno cento bausmes. 
Vladas turi iiszUonis vaikus ir 
paezia serganezia,vežim

aresztu už girtuoklyste 1930 
mete, tai yra, pirma meta nuo 
kada invyko prohibicija, o 60,- 
395 mete 1928.

Filadelfija su trejais milijo
nais gyventoju turėjo daugiau 
aresztu ne kaip Anglija ir Va-

P. B. Brooklyn, N. Y.— 
venimu Szvcntuju” 
tiktai Lietuvoje galima gauti.

“Gy- 
neiturime,

Teisingos Teisybes
>*

* '

Nekurie kitiems rožes po

Nuo tusztgalvio žmogelio 
traukis iisz kelio.

Tankei szposas kvailio, 
i'szveda kita i’isz kelio.

*
kojų bere, o vėlina pikta, ’kaip 
rodos žarijos žere.

Daugiausia surasi vaiku 
terp suaugusiu žmonių.

katinėlis sparnus

>K<

* Jaigu 
turėtu, tai jokiis žvirblelis ant 
stogo neisztupetu.

Jeigu žmogus jau viską
turėtu, lai ko an't pagalios už- 
simanyltuT

* • Vargas žmogų drutina, 
būt gerbūvis ji pagadina.

* Jeigu nelaime vilties, ne- 
lija. “Kodui talpi Tas parodo, turėtu, tai (kožua szirdi sutra-

— pytu.

nukerta, 'tiktai geri darbi pasi
girtu oklysta 1914 mete,, lieka.

* Su paezia gyventi
Ir tai vadinasi Vrohi- nijoi negalėsiu užstrayti 

mniiokcsi. ' ' n <

kad mes geriamo daugiau 
paszauko Shirk.

Chicago aresztavota 52,800 
už
32,300 mete 1920 o 74,800 mete 
1928. —— 
bicija?...

I 9 
9 >4

Giltino viską su dalgiu

‘ ‘ jausda- 
nutaro apsi-

priežodis skelbia buk 
peeziuje
negalima stebėtis,

11(

urmo-

VISAS KAIMAS ATSIVER
TĖ ANT KATALIKISZ- 

KO TIKĖJIMO.
Slotin, Lenk. — Kaimas Mik 

nevieziai, ana diena perejo ant 
Katalikiszko tikėjimo — 160 
ypatų. Gyventoju tojo kaimo 
buvo Unijotai—Staeziat ikiai, 
kurie 1863 mete likos privers
tinai priraszyti in Pravoslavu 
parapija ant paliepimo caro.

Gyventojai ant tos atminties 
puikupadoVanOjo ba'žnyczirti 

altorių.

SUSITAIKĖ SU SAVO KAI
MYNU PO TAM KRI

TO NEGYVAS.
Koposzvar, Vengrui. — Jo

nus Sunder, 68 metu ūkininkas, 
kuris apskundė savo kaimyną 
daugiau kaip szimta kartu isz 
priežasties visokiu barniu ir no 
supratimu in laika 45 metu, 
ant meldimo sudžiaus, susitai- 
kint su savo kaimynu ir gyvent 
sutaikoja ant ko sutiko ir viens 
kita perprasze.

In dvi miliutas po susitaiky
mui Sandra krito negyvas.
“ SENAM PECZIUJE 

VELNES KURE.”
Czenstakava, Lenk. — Leo

nas Sivak 73 metu 
mas vale Dievo,”
paeziuot su devyniolikos metu 
mergaite. Kaip <senoviszka» 

“senam 
velnęs kure,” todėl

kad sūnūs 
Antanais pasiprieszino 
szai-s toki pasielgimą seno tėvo. 
Isz ko kilo terp sunans ir tėvo 
tankei bamei Rodos po vin- 
czevonei, seni® butu apsimal- 
ezjnes ir gyvenos saldžei su sa
vo jauna paeziule, bet buvo ki
taip.

Senis užsidegu baisia neapy
kanta priesz savo sunu, na ir 
insiutes senis a'tkcrszino sunui 
padegdamas jam tvartu ii 
grinezia. Sūnūs vos spėjo isz- 
sigelbet'su szeimyna isz degan- 
ežios grinezios.

Tyrinėjimai parode buk Ie
vas yra tuoin niekadejum ui 
ka likos nubaustas ant Irijt 
metu in kalėjimu su užmokcjl 
mui sunui už padaryta skriau 
du.

prie-
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Demokratiszkoj partijoj ki
lo nesupratimas nes taip geru 
draugu — buvusio gubernato
riaus New Yorko, Alfredo 
Smitho ir dabartinio guberna
toriaus Franklino Rooseveii 
užstojo didele neapykanta tarp 
ju, nea abudu drangai 
iszeiti ant, prezidento 
Valstijų ant Demokratiszkos 
paritjos.

Buvusis kandidatas ant pre
zidento Smithas apreiszke, kad 
jaigu gaus nominacija ant pre
zidento ateina nežinosią rinki- 
nnosia ,tai noringai priims.

Todėl tarp abieju kandidatu 
užsinesza ant karsztos poli t i- 
kiszkos kovos isz kurios gali 
pasinaudoti Repnblikonai, nes 
kur dvieji barasi ten treczias 
isz to pasinaudoja.

, . — : -1 . į

Manuarosze Sziget, ant Ven
giu, su užejimu smarkios žie
mos kainuosią Karpai uosia, 
daugybe vilku apleido savo ur
vus, susidraugavo in pulkus ir 
pradėjo iržklupinet ant gyven
toju.

Neseniai du dideli vilkai ant 
kelio in Viso, užklupo ant pie- 
menio Pamfila Staracze, kuris 
gryžinejo namo su savo sze- 
sziu metu duktere. Užkluptas 
per vilkus gynėsi su lazda bet 
apsigynęs nuo vieno vilko, ku
ris mėtėsi jam ant gerkles, an
tras vilkas mėtėsi ant mergai
tes ir sudraskė ant szmoteliu.

Ant riksmo piemenio, atbė
go kiti piemens in pagelba ir 
nuvaiko vilkus. Mirtinai su
žeista Pamfila atvožė in ligon- 
buti o isz dukreles pasiliko 
tiktai kaulai. *

New Yorko,

mano
Suv.
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Nemažai ergelio padare savo 
giminėms 72 metu turtinga 
ventoj a 1 'a ry ž i a u s.
Menton, kuri visa savo 
paliko savo giminėm po 
iszlygu, kad turtas jiem tik ta
da gausis kada visi žvėrys isz- 
stips jos žverineziuja, kairi per 
daug metu laiko ir augino 
szunes, kates, karvelius, papū
gas irt.t, kureis ketino rūpin
tis daržininkas ir tarnaite už 
ka aplaike gyvenimą ant viso 
amžio.

Visi buvo neužganadyti isz 
tokio testamento, nes žverin
eziuja daug radosi senu papū
ga ir kacziu o ir tokiu atsirado,!
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PAMES TAUTU LIGA.
Sir Eric Drummond, aproisz

ko pametimą savo dinsta kaip*, 
sekretorių Tautos Ligos, kuri 
tai dinsta laike per daugeli 
metu.

per

žiedu, kad turobu kannodan- 
giausia erszekcziu, tada, jauno 
merginos ne tiek glamoneiusi 
su jais ir neduotu save spaudi- 
net.

daigu vyrai butu žvaigžde
lėms — melscziau Dievo idant 
dangus nuolatos butu miglo
tas, kad jaunos merginos nega
lėtu žiūrėti in ju veidus.
Meile vyru yra panaszi in žo

lele, kuria jaunos žąseles gar
džiai nurija.

Duokite man visas

tik
randasi ant svieto.

Sunkiai tasai

pasogas 
kurios randasi ant szio svieto, 
o turėsiu jaunikiu kokie

atpakutavos, 
kuris iszrado jaunas merginas 
ir didele pasega

Uirmutinis porszoktas jfral- 
cas, pirmutinis pažintas vyras, 
tai panaszus in pirmutini szal- 
ti ir skausmu dantų, kuris pa
lieka paskui
reikia gyd in t is 
cziausia idant liga neinsisz ak- 
nvtu.

save atminti ir 
kanuogrei-

su
maldaknyge

Velykos netoli ir kožna mo- 
torele stengėsi nusipirkt nauja 
szlebe, skrybėlė ir kitus parė
dus ant tosios szventes, bet te
gul neužmirsztaa kad eiti 
sena suplyszusia
taipgi ir nepritinka pasirodžiu
siai moteriai. Todėl jaigu turi
te sena maldaknyge prisiuski- 
te in redakcija, o bus jum ap- 

' daryta drueziai, puikiai ir už- 
1 ganadinaneziai iii laika ant Ve 
I Ivku.

ISZ LIETUVOS

Seinų aps., padaryti krata pas 
K. Navicką, medžioklinio szau- 
tuvo paimti, rado laukuose ga-

P. M ilia vieži u,
kuri apspardė kojomis ir K. 
Na vieką: abu suare-sztavo ir 
palaike apie 2 dienas, paloiįdo.

Nukentėję, piboeziai padavė 
skunda valstybes gynėjui, ku
ris isz k ei o b Via.
Marijampolets apygardos teis

mas iszvažiuojamoj<‘ sesijoje 
Alytuje Saiksio 14 d., isznagri- 
nejes byla, pripažino 
n i nikus kaltais ir
virsz., pad., J. Piont'ka dviem 
savaitėm arėszto, Grisz’kevi- 
cziu — 7 paromis ir Vok t ori —» 
3 paromis.

Aptiekoriaus
; *

*' f
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‘ mas ka toki sau po nose atsito
lino. Tai man truputi palehg- 
vino. Pasveikinau ja, klausda
mas kuom galiu tarnaut. Pada
vė man receptą nepakeldama 
savo puikiu akrtnežiu. į

— Pono, prižadėjau užmo
kėt sziadien, bot pinigu ne tu
riu, o gyduoles da reikalingos, 
tarė pro verksmus...

Bot tai nieko, 
panų i ( ės.
tos padarysiu tai!

Dirstelėjo amt manos su 
k i ilgumu.

praszau
Noringai del panai-

a

poliei- 
nnbaudė:

I

0

Isz Visu Szaliu
J 'I * : «

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

DVASE SENUKO
LANKOSI KELIS KARTUS 
IN SANVAITĘ KNYGYNE, 

MATE JI KELI ŽMONIS.

Sheffield, Angtije.

MUSU

KLEBONAS SUSIDŪRĖ SU 
GINKLUOTU PLESZIKU 
Stakliszkes. — Vietos klebe

ni jon apie 9 vai. vakaro insi- 
brove pleszikas. Klebonas, nu
girdės bildesį ir atidaręs du
ris pažiūrėti susidūrė su ple- 
szku, laikancziu revolveri prie- 
szais jo veidą, bet klebonui du
ris pasiseko patraukti prie sa
ves smagiau, negu pleszikau 
patraukė savo pusėn. Kilus

, negu 
•savo pusėn, 

trlukszmui, pleszikas pabėgo.
Praslinkus savaitei pasikly

do gandai, kad Beižoniu baž
nytkaimy koks tai vagiliukas 
papasakojo sf 
savo žygi ir nusistebėjo Sta’k- 
liszkiu klebono kun. Jezukevi- 
czialis dideliu bailumu. Tiemb 
gandams vietos policija patik
rinti kreipėsi atitinkaimon nuo- 
vadijon ir pasirodžius, kad nu
matomas asmuo vra baustas 3 v
metais už krim. nuisižengimus. 
L 17 pargabeno Sta'kliszken 
asmens pažinimui.

Visu nustebimui pil. 
isz Beižoniu bažn., 
Kulieszius Jonas, 21 m., amž., 
prisipažino, kas ir kaip invyko 
o taip pat iszdave savo bendri
ninką, kuris davės nurodymus,

Kulie- 
abenti nuo-

avo pamotei apie Į

kilos
Traku aps., 

amž.

bet szis vi^ka neigia.
szius ir antrasis nu 
dijos daboklen.

GIRTAVIMAS DIDĖJA.
Žagare. — Aliestelis gyven-

<r 
n

M
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S,

Del manos iszpuolc pildymas 
naktinio dinsto. 
žam kambarėli 
akyva istorija.
siaunak'tis,

Sėdėjau ma- 
skai lydumas 

Buvo jau pu
is zg i rd a nkada 

skambejima varpelio. Padėjau 
knyga ant szono ir nuėjau ati
daryt duris.

— Kas ten? — užklausiau.
— Tegul ponas būna taip 

geras atidaryt — atsiliepė pui
kus balselis ir tam, paežiam 
laike i nėjo juodai
mergaite. Paėmiau receptą'ir 
dirstelėjau ant jos. Buvo tai 
puiki mergaite apie a^ztuonio- 
likos motu senumo. >

— Tcgiil ponas ne pyksta 
ant manes, nes mama labai ser
ga....

pasirėdžius

<lo-
I

I

Paomo gyduoles ir iszejo. Ir 
vėla per visa naktį nualinau 
apie pnikes akutes, o ant ryto
jaus su nekantrumu laukiau 
jos atėjimo. Prisiartino vaka
ras o jos ne buvo. j

— Na, ka?
puiki nepažinstama už 
les? — užklauso nusiszypsojas 
piktai loenininkas apt/okos.

— Ne, neužmokėjo da. — 
Tuom kartu inojo siuntinis ir 
inteiko man pakeli.

— Nuo ko? — užklausiau.
— Ne žinau.
Dreba n ežiom rankom iszvy- 

niojau pakeli ir paregėjau se- 
noviszka auksini medalika. 
Prie to buvo gromatele sekan- 
eziai s u ra s z y ta:

Gcradejingas Pone! —-
Motina mano numirė szi- 

ryta. 
žinti

užmokėjo t an 
gyd uo

Senam 
apleistam kliosztorije arti Ti
verton, d vase seno žmogaus, su 

! ilga barzda, suplyszusiftm dra- 
T panom ir ilgais plaukais pasi

rodo labai tankei. Tasai senas 
f

kliosztoris buvo skalytas kokia 
tris'szimtai metu atgal ant vie
tos kur radosi kit(i).los seno^ 

, kapines, o sziadion jame talpi- 
' naši vietinils knygynas.

D vase senuko pasirodo kone 
du kart ant sanvaltes ant trepu 
kuri mate pana Marga riet a 
Dorset dažinretoja knygyno. 
Apie savo regėjimą pranesze 
virszininkama, kurie geisdami 
isztyrineti teisingumą, ana die
na surinko apie deszimts ypa
tų ir tamsiam kambarelije lau
ke p a si r o d y mt> n; xldt i n i o 
ežio.

Apie dvylikta valanda naktį 
davėsi girdėt trys ba laidoj ima i, 
po tam szviesa, kuri pradėjo 

ant 
veidą seno

sv »•

aplinkinėje mirė 
kanezios ypatos:

t Stasys Ruda, suirus Sta
sio Rudos, gyv., 562 Mott St., 
Sugar Notch. Mire Vasario 2ra 
Nanticoke ligoninėj nuo ligų 
komplikacijų.

t Jonas BariuszZca (Smith) 
70 metu, gyv. Hanover 'town
ship. Mire Vasario 4-'ta nuo 11- 

( gos komplikacijų.
f Adomas Rinkeviczius, 4D 

m., gyv. 163 Van Loon St., Ply
mouth. Mire Vasario 5-ta Mer
cy ligoninėj. Paliko sena moti
na, 4 seseris ir viena broli. Va
sario 8-ta po geminio pamaldų 
Szv. Kazimiero bažnyczioj, 
Plymouth, palaidotas par. ka- 
piicsc.
t P. Norkuniene, gyv. 219 

Willow St., Plymouth, Pa. Mi
re Vasario 6-ta. Vasario 9-ta po 
gedulo pamaldų Szv. Kazimie
ro bažnyczioj, Plymouth, palai
doja par. kapuose, savo szei- 
mynos lotuose.

t Birute Kairaicziute, duk
tė Juozo Kairaiczio,
Dodson Lane. Mire Vasario 6- 
ta. Palaidota Vasario 8-ta su 
bažnytinėmis ceremonijom.
t Jurgis Vyszdiiauskas, 40 

motu, gyv., 12 Green St., Ash
ley. Vasario 7-ta, jis buvo sun
kiai sužeistas automobiliaus 
nelaimėj. Mirė Vasario 
H orn eo p at h i c 1 i gon i nej.

Paliko žmona, 6 vaikus, du 
broliu ir daug giminiu ir pa
žystamu. 

I 4/

— Vasario 6-ta p. Pr. Kup
stiene, p. V. Blaszikiene ir kitos 
Leeparkietes sukvietė buri 
draugu ir pažystamu pagerbi
mui p. Rožes Smi'tienes, jos 32- 
ju metu amžiaus 
proga.

so-

I

gyv. 38

pa laukia

ne

Po szimts pypkių, 
na u sau
barsis jog duodu

Ryto po piet

— Tuojaus gyduoles pada
rysiu ,tegul panaite 
truputi.

— Bet., praszau pono... 
žinau.... neturiu pinigu.

paini sli- 
senis vela ant manos 

ant bargo. 
Dirstelėjau vela ant ncpa'žins-
tanios ir tariau:

— Tai nieko, praszua atsil- 
set, gyduoles tuojaus bus...

Pradėjau daryt receptą.
, gal ptmui

galėsiu užmokei — atsiliepė ne 
pažinstama, nuleisdama akis—- 
pravarde mano Helena S... Mo- 
tiuoliai la'bai menkiau sziadie. 

Juodos akys josios užėjo 
aszaromis.

Buvau labai
Rankos man drebėjo, kada su-

aky s

susijudinęs

toju turi npie 4,000 (priesz,did. v.yniojau bonkute.
kara Ipuvo net 1.2,000), bet gir- Sztai panaite yra laszai..
tavimu neatsilieka net nuo žy- pOnki laszai kas puse adynos. 
miai gausiu apgyventu mieste-• _ Labanakt ponui! 
liu. Taip pavyz.: 1930 metais sznabždejo ir iszejo. 
vien tik degtines ežia buvoHisz-

su-

Uždariau aptieka ir vela at
geria už 178,736.50 lit., o pe- sisedau prie knygos, bet akai-

* a .a < -e « vj ’M e

rcitais 1931 motais už 188,130,- tyt negalėjau. Uždegiau pape-
15 litu. Isz ežia patiekti skai't- rosa ir pradėjau miMyt*. Pavi- 

ka gimė priesz mirti savo po-j VOKIECZIAI NET KAUNE i menu matvti
didėja.

I
nios. Reike žinoti kad papūgos' 
gyvena apie szimta metu ir j 
daugiau. In septynis menesius 
po mireziais ponios, kokia tai! 
nežinoma liga pasmaugė visus 
paukszczius, kates, szunis ir ki 
tus žvėrelius.

prisiaitinet prie sedineziu r
.M1 .v. .-X . k 4 z-.... i I <1 . r a z 1 A z. z.

I ‘ _____________ ‘ . "TNesisarmatinn prislpa- galo pateminta 
buvome didelėm žmogaus. Nežino kas butu at

vargo. Pasiliko man tik szitas sitikuks kad nebūtu
su ku- tūta motore ir dva-se t nejaus 

riuom niekad nesitikėjau at- dingo.
Po tuom namu radosi slap-

jog

auksinis medal i kas

Sziadien ketinau 
parduot idant gelbėt 
ir užmokėt ponui už j 
Nes Dievas paėmė mano my- 
lema motinėle pas save ir 
daugiau nieko neroikalaujuJ 
Siuncziu ponui szita medali-i 
ka, kaipo užmokesti už gyduo
les ir kaipo parniūkia nuo ma
nos. Žinau jog ponas esi žmo
gum mielaszirdiiigu, už tai 
nesigraudinu tos brangios del 
manes dovaneles, matydama 
keno rankosia randasi. Pra
szau tegul ponas priima ir 
kaip kada atsimena varginga

Pravirkau graudžiai o ir pik
tas loenininkas aptiekos nieko 
man ne sake. Helenos jau dau-

siskirt. u

suklykus 
v

8-'ta

/

I: motina (įngi skiepai, kurie likos senei 
gyduoles, užmarinti o teipgi ir slaptim

v u z

giau ne regėjau, bet medalika 
neszioju prie szirdies ant szil- 
kinio kaspinėlio.

apie kuri niekas 
1 I nežino kokioje daliję namo ji- 
7, sai randasi.

i __________________ __ _______________

KETURIOS MIRTYS ISZ 
PRIEŽASTIES CIGONKOS, 
KURI NORĖJO APVOGT 

NAMA.
Barcelonia. — Trys žmonys 

likos nužudytais, 6 vienas či
gonas sudogo ant smert, kuris 
buvo atejas apvogti narna arti
mojo Sentido.

Cigonka apsiginklavus ’su 
revolveriu insilauže in narna 
bet sargas ja ja pa'temino, suo
me ir uždare vienam kambari
jo, po tam iszsiunte sunu, idant 
atvestu palicijanta. Cigoirko-s 
vyras, kuris buvo pasislepia®

gas kambarį s

I 
f

|
artimoje, matydamas, kad jo^o

sukvietė

suka'ktuvlu 
—G.

— Vasario 7 d., parapijos 
Kingstone surengė puikia Lie
tu vii'szka vakariene. Publikos 
svetainėj, parapijos moterys 
apsilankė virsz pora szimtu as
menų. Virėjos valgius priruo- 
rzo kuo puikiausia. Pavalgius 
buvo taip vadinama “card 

” ir bingo.
SrHas paleido ant liuo- 

sybos Kazimiera Adamąvicziu, 
22 metu isz Plains, kuris buvo 
kaltinamas- už žudinsta savo 
uoszvio Galio, 52 metu laike 
musztynes Novemberio mene- 
sije, praeita meta.

— Kas tokio padėjo dina
mitą po namu Tamosziaus 
Walsh, kasyklų bosas Exeterc. 
Visi langai likos iszkulti.

i — Klara Fut.nna, 53 metu 
i isz Edwardsvilles,'
szauta ant smert per savo per- 

I siskyrusi vyra Juozą, 53 metu

1 party

Ivadinama

pati likos suimta, pagavo sunu, 

reiviai kurio neteko a|)ie„u 
akiu o 5,159 kurie neteko vie- 

799 yra

Lenkijoi randasi 668 
kurio nužudė ji pabs inbego in narna 

iszgeUbet paezia.
Sargas ir ji suome ir uždaro 

kambarije kuriame radosi 
' daug sukrautu malku, uždeg
damas kambarį kuriame jisai i 
buvo uždarytas.

Tuom lai k du poliCi jautai 
girdėdami riksmą čigono atbė
go <

kad girtavimas dalas puikios mergaites neda
vė man atsilsio. Vėlai jau buvo uos akies isz kuriu «> 

°)LIETUVIUS ISZJUOKE!
Kaunas. — Vokiecziu kny-

Kaune, Laisves alėjoj 
lange buvo iszstatytas Lietu
vos žimlapis kuriame Klaipė
dos krasztas pažymėtas kaip 

'Vokietijos dalis. Del to užpro-
----- - ---------- ----------------- 9 x vx- 
kalaudami žemėlapius isz lan
go iszimti. Nesutikus, vieszai 
jie gatvėje sudegino keletą že
mėlapio egzempliorių.

I
gynė

I

Viskas užsibaigė užganadi- L . T. . . , ,6 testavo Lietuvos Studentai, rei-
naneziai, gimines gavo savo 
palikimus, bet nekurie, kuriem 
nieko nepaliko, apskundė kitus 
kad žvėreliai ir paukszczia li
kos nutrucinti ir geidžia su
laužymo testamento ir dabar 
atsibus teismas.. Visas miestas 
Paryžius dabar lauke koki nu
sprendimą iszduos audžia.

gimines gavo

Vietine skerdinyczia Varsza- 
ve, Lenkijoj apgarsino, buk isz 
skerdžia daug arkliu, kuriu me 
sa sunaudoja Mahometonai ku
riu Varszavo randasi apie trys 
szimtai. Praeita meta paskers
ta daugiau kaip szimtas arkliu 
kas menesis.

NUSZOVE PLESZIKA.
Du pleszikai užpuolio Natio

nal Tea parduotuve, 2458 W. 
69 gat. Viduj buvo pasislepes 
poliemonas. Vienas pleszi'ktki 
žuvo, kitas pabėgo. Nįmautas 
yra kaž koks Charles Eakins*- 
as, 31 metu amžiaus. «

Sztai ka mislina senmerge 
apie vyrus;

Jaigu vyrai butu rožėm, tai 
melsczia Dievo^ idant vietoja

TEISMAS NUBAUDĖ POLI- 
OININKUS UŽ PILIE- 

CZIU MUSZIMA.
1930 m., nuovados virsz., 

pad. J. Piontka, eilinis polio. 
GriszJkeviczius ir pasienio po

I

kad tsig'uliu, nes kada atsigu-j netinkami piue jokio darbo. 
LENKAI UŽDARO SZV. KA- (liau ir sapne man rodosi gra

žios juodos akutes nepažinsta-
Vilnius. — Papildomai pra- mos, aszaromis apėjusios.

neszama, kad saryszy su pas
kutiniu dienu aresztais ir 'kra- Į koja kaip parastinai, 
tomis tfkupuotoj Lietuvoj, Sau-! v«» visas mislese pralsinkes.. 
;io 19 d., Lenkai uždraudė Szv. Po piet atėjo loenininkas ap-

ZIMIERO DRAUGIJA.

sio
Kazimiero draugijos sziuos 
skyrius: Miszku, Meironių, 
Motiejumi ir Linkmenų^ Visu 
szitu skyrių knygynus policija 
konfiskavo.

draugijos 
MLszku,

LIETUVA GALES VEŽTI 
VOKIETIJON 5000 TO-

"F

kuriame
v

»

Ant rytojaus dirbau aptie- 
nes’ bu-

1
ty asario - 1932 - February likos liū

NU SVIESTO!
Kaunas — Isz autoritetingu 

szaltiniu teko patirti, kad sa- 
ryszy su muitu pakėlimu svies
tui Vokietijoj nuo 50 iOd 100 
markiu dvigubam centneriui, 
Lietuva didžiauisio palankumo 
principu, gauna tbki pat kon- 
tigonta, kaip ‘ir Suomija, bu* 
tent: 5,000 tonu sviesto gales
invežti in Vokietija po 50 m a r- tos. Vargsze! Girdėjo musu pa- 

lic. Vdkteris, nuvykę in Jovai- kiu muito huo dvigubo cent n c- sikalbojima.

tiekos ir dirstelojo in knygas.
— Helen S... gyduoles no- 

užmoketos? O kas tai vėla?- 
Kas tai do viena?

— Ne pažinsiu josios..
— Kam tai barguot ko

kioms tai ubagams... Juk jau 
tiek kartu -ponui kalbėjau kad 
ant...

— Praszau pono, 
u'bage... Buvo tai po teisybei 
vargsze, bet kaip man rodos 
dora mergaite... Ant galo, jai
gu no užmokės, tai asz 
kosiu isz pensijas.

Apsidairiau ir net pastirau.1 
Priesz mane stovėjo mano gra-! 
•ži nepažinstama su nuleistom 
akimi ir apkaitus nuo

ne buvo

užmo-

šarma*

szu kaima, Lepalangio vai., rio. Ant laimes senis murmoda-

ft*

i

/

1 p Ignacijus^
2 u Grabnyczios
3 s Blažiejaus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos
7 N Romualdos
8 p Jono isz Matha
9 u Cyrilo Aleks.

10 s. Pelenu Diena
11 k Paneles Liurdo
12 p Benedikto
18 s P. Angele, naszle
14 N Valentino
15 p Faustjno, Jovito
16 u Julijono 
'17 s Flavijono
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
29 p Pavardes

>*►

♦I
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dažinot kas atsitiko. Kada
iszlauže duris kambario kuria
mo radosi cigonka, toji szove, 
užmuszdama viena isz. poliči* 
jantm o jo draugas nuszove ei- 
gonka.

isz Edwardsvilles, kada ta ėjo 
isz bažnyczios. 
pats persisžovo.

Vyras po tam

PADEKAVONE.

Homestead,

AMERIKOS oSZVENTES
22 Vasario — Prezidento Wushing- 

tono gimimo diena, a

"m.... <—w» •

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

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

be ko negaliu apsieit.

P. Kapuczonis, 
Pa. — Meldžiu man nesulaikyt 
to brangaus laikraszczio “Sau
les”,
Meldžiu dovanoti kad esmių 
skolingas per szita bedarbe, 
bet neužilgio atsilyginsiu už 
viską.

4

atsilyginsiu

Saule”, Jau 
“Saule”

1

A. Szesztakauckas, Tama
qua, Pa. — Perpraszau labai 
redakcijai kad pasivėlinau su 
užmokoste už “
maniau persiskirt su 
isz priežasties blogu laiku, bet 
“Saule” mums taip patinka, 
kad be josios butu mums nubo- 
dus gyvvenimas.
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Vyras Kuris Nieko 
Neiszmoko

III.
Zavoeki^ iszbuvo Szvoistai- 

nejo szesziolika metu.
Visi kas Jums sako kad va- 

lanczioji Szviestaines liepsna 
degina sako tikra melagyste. 
Szveistaines liepsna yra labai 
skaisti, rausva, rožes spalvos 
szviesa; tokioje szviesojo mi

mis jis mokėjo labai gabiai mė
tyt.

— Jei 
asz moku 
oi;.. .

Ir
sis kad ir

tau tinka... eh... 
visokiu szposu...

i. ■CA?*
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M
nusiszypsojo, tikėdama- 

jo dukrele prasi 
jtioks. Bet mergalite nesijuokė. 
Ji buvo rimta ir rusti kaip ii

rusiuju sielos turi iszbuti per jos motina. Ji atsake trumpai, 
daugeli metu iki visa kas joje 
buvo nelabu isznyktu. Ilgai- j

— Eik sau isz czia! I
Fai tarusi, pasienio už duru

niui ir Zavoekis taip priprato lyg norėdama uždaryti jas vai
— a * 1 « -W • t •

rr

Ji 3 pastebėjoprie tos szviesas kad jau skai- katos veidan.
visiszkai apvalytu. Tei- jos maža balta rankele ir plo- 

, jis jau pradėjo nyczius pirsztus.
tlarvli visokius planus
jo szirdies

te savo 
sybe pasakius

sula ik v, aeziu 
tyrumui, kaip jis 

pats sau tvirtino. Jis labai isz- 
siilgo pamatyti savo kūdiki, 
apie kuri nei nežinojo ar tai 
berniukas ar mergaite. Tai-gi, 
viena dienu, pamatęs vyriausi- 
ji sargybini apžiurinejusi 
visa czia tvarkoje, ar gal ka 
turi kokiu skundu ir kitu rei
kalu, Zavoekis pasiprasze lei
dimo pasikalbėti.

— Meldžiu jusu malonybe,
:is pritarė, ar asz dar gale- liko lauke. Jo pyktis pranykt

ar
s

— .)*• _

cziau vykti ant žemes, vienai 
sąskaitai iszlyginti kuria pa- 
mirszau?

Kadangi buvusiems Szvies- 
taineje per ilgesni laika duoda
ma vvresnvsi

•• %
yra kiek domes, 

sarirvbinis atsako maloniu bal
su:

Žinoma, Zavocki, tu dai 
gali pasinaudoti ta privileg* 
ja. Užeik kontorai! bile kada.

ZavockLs užėjo kita rytme
tį. Vyriausiasis sargybinis da 
ve jam dvideszimts keturionv 
valandoms. Nusivedė ji žemyr. 
kelnoren, kur rsztrauke isz j< 
szirdies peili. Palikes peili pa 
laikymui, gavo varini ženkleli 
sn insakymu daboti ji. Po visu 
tu formalumu jam leista buvę 
iszeiti. Iszcjas pamaželi, jis ėjo 
ir ėjo, iki priėjo kanapių verp 
tu ve Ujpeste. Mandagiai pasi
klausęs apie naszle Zavockiem 
kuri dirbo toje verptuveje, ga 
vo visus nurodymus kaip ja su
rasti.

gerai ui jomis

ežio

Urnai jo se 
nasis bjaurus būdas, 
tas per szesziolika metu Szveu- 
taineje, pakilo dideliu smarku
mu ir apvaldė ji visa. To pyk- 

kartybe pakilo dideliu
smarkumu. Ir jis sudavė mer
gaitei per ranka kuri renges. 
užtrenku priesz po veidą na
melio duris ant amžių.

Pažiūrėjusi in ji iszsigandu 
šiom akim, mergaite spruki 
vidun ir uždare duris. Spynoji 
dar pasuko rakta. Zavoekis pa-

mažame

taip greitai kaip ir atsirado, u 
ji visa apėmė neapsakoma ge
da dėlei to kad jis užgavo sa 
vo kūdiki. Apsidairė ir pajutę 
savo szirdy dideli sopuli. Greit 
apsisuko ir nuėjo. Jis pats ne 
žinojo kur cinas. Bet juk miru
sieji žmones nei negali eiti ki
tur kaip tik atgal in mirti.

Jau buvo gana volu kai ji> 
parėjo in ta dideli ruma isz ku
rio buvo iszejes. Tenai jau -visi 
žinojo kas atsitiko. Duru už
vaizdu piktai suniurnėjo in Za- 
vocki isz savo mažos kamarai
tes prie duru. Nuleidęs galva 
Zavoekis palipejo laiptais fr 
nuėjo kontoron pasisakyti jau 
sugryžes isz savo keliones. Czia 
jau jo lauke vyriausiasis sar
gybinis. Atėmė jie isz jo vari 
ni ženkleli ir padavė vėl ta di
deli duona riekiama peili, sa
kydami : ’

— Tikrai, didesnio balvono 
už szi niekas nėra matėsi... 
Tik ir užsimanyk tu eiti kitan 
pasaulin tam kad muszti sava 
kūdiki!

Jis nieko neatsake. Jie inki- 
szo peili atgal jam in szirdi; jis

šil
A
; i’
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APSIPACZIAVO SU

__________ SATTETI ■'

•IMMIGRANTU

MILIJONIERKA.
Sir lleetor Murray MacNeal 

statytojas
Edita Gould

va-

J 

laivu\ ngliszkas 
ipsipaeziavo su
Kono, Nevadoja, in kėlės 
a nd a s po aplaikymui persi
skyrimo nuo savo pirmo vyro
Jvingslon Weinwright.

tiktai atsiduso, ir tai tik vie
na karta, giliai. Paskui jie pa
sigriebė ji, inmote in geležim 
vežimą ir nustume tiesiai Pra
garan. Isz rožines szviosos 
kraszto Zavoekis nugarmėjo 
i u skaiseziai raudonas liepsna1*’ 
degti jose per amžių amžius 
pabaigos!

Sztai kas atsitiko su Zavoč
ių..
Jo gi mažoji

jusi kambarin pas motina, pa-
ipasakojo:

Tik ka czia buvo alėjas 
;až koksai baisus valkata. Jis t
ai j) baisiai žiurėjo in mane 
;d turėjau užtrenkti duris tie

siai priesz jo veidą.
a u užtrenkti duris,
r tu girdėja toki dalyku — jis 

-udave man per ranka! Kad tu 
utuin girdėjus kaip keistai 
a tratėjo tas jo uždavimas!
Senesne moteris žiurėjo in 

ko jeszkodaina.
rebaneziu balsu ji paklausė: 

Ir kas paskui atsitiko? 
Nieko. Jis nuėjo sau ke- 

Bet asz visa drebėjau.

mergaite, in-

Asz noro- 
ir jisai —

'rindis, lyg

Jis 
ran- 

bet man visai neskaudėjo.

m.
smarkiai sudavė man per 
k a,
Tartum kas tiktai paliete ma
no ranka. Jo kieta ranka bu
vo jaueziama lyg lupos arba 
szirdis...

— Žinau, — atsake mote
ris labai maloniai ir vėl ėmėsi 
savo siuvimo.

Ir jos niekados daugiau ne- 
bekalbejo apie tai ir gyveno 
iki numirė. Ir tq>yra galas ma
no pasakos. —Galas

PROBLEMOS
Privatiszkus Sutarimai Kom. 

pensacijos Atsitikimuose. 
Klausymas, —r Mano kom

pensacijos atsitikimas dabar, 
bile katra diena bus svarsto
mas. Manau kad už mano su
žeidimą galiu gauti apie $2,000 
bet norecziau tiesiog su kom
panija viską užbaigti jaigu 
kompanija man ant ranku už
mokėtu suma pinigu. Nes ki
taip per ilgai tesis .pinigu isz- 
mokejimas. Ar man negalite 
patarti k a turiu daryti'?

— L. K. New York.

..........'........................ . „ _ , ............. .. ............■ ...... - *

1 I
kad net ir nekvotiniams atei 
viams sunku iszgauti vizų 
sziuom laiku,jaigu tik konsu
lai tiki kad taps visuomenisz- 
kos sunkenybėms.

Sziadienos Ekonomiszkas 
Padėjimas.

Klausymas. — Ar mnn noga- 
ite praneszti kur galiu gauti 
mygu arba lankyti prakalbas 
eur galiu rasti, atsakymu i i 
lausymus “ar maszinos veda 

“kodėl 1 urime
ir blogus laikus 
panasziu

M

”, ir 
klausymu, 

užinteresūoja

/

Atsakymas. —

u'ie bedarbes
orus
indą

Nes inane labai
dabartinis ekonomiszkas padė
jimas. . E.B. Chicago, III,

I Atsakymas. — Yra labai

Jo žmona gyveno 
namelyje kurs stovėjo eilejt 
szesziu tokiu pat nameliu. Bu
vo sekmadienis, ir rytmetis 
buvo skaistus. Prie lango sė
dėjo ir siuvo moteris, labai pa 
naszi tai iszbalveidei vergei isz 
senovės laiku. Ant lango stovė
jo du puodeliu su gėlomis — 

ir ant langu ka
bojo mažiukes langtięses. Za- 
voekis mate ja labai aiszkiai. 
Jos veidas atrodo szvelnus ir 
rimtai.

Bematant duris atidarė jau
na mergaite ir sustojo ant 
slenksczio. Ji atrodė szeszioli- 
kos metu amžiaus, ir Zavockls 
buvo tikras kati tai jo duktė. 
Ji paklauso jo szaltokai:

— Ko tomistą nori!
Zavoekis padengė ranka szfr 

d i kad ji nepastebėtu dideles 
jo krutinėjo, po jo bruslot i, 
skyles, kuri perdare anais me
tais peilis. Ir sztai blykterejo 
jo galvoje mintis: argi nobulu 
gerinu tuojau eiti sau atgal, 
pamacziu's savo kukltiki ? Bet jis 
norėjo kad ka nore pasakyti.

Insikiszo deszniaja ranka in 
kelnių kiszeniu ir iszsi(traukc 
/tris celuloido bolhvkes, kurio-

■

ai
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Nekarta teip padare
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VEIDAS UŽKALTAS ANT KALNO

z.-M

Derybos ir daug knygucziu apie tuos da-
Vieszosei WASHINGTON©
nygvnui

sutarimai tarpo darbdavio .ir )ykus beveik visuo8u
apsaugos kompanijos ir sužeis
to darbininko nėr pavėlinta 
New Yorko valstijoj. Kiekvie
nas atsitikimais kompensacijos 
biuro paskirto teisdario turi 
būti sprendžiamas. Biuras pa- ; 
siunezia praneszima ' visiems

knygynuose. Didesni knygyn.. 
, t uri specialius skyrius kur ga- 
! Įima gaut iinfomiaciju kur ras 
ti visokias knygas. Ir tie sky
riai duoda patarimu skaityto
jams. Nelabai seniai szalies 
garsiausi ekonomistai ir socio-

asmenims pribūti paskirtu lai- ĮogaĮ p0 vadovyste National
k u kuomet nusprendimas duo- Advisory Council on Radio in
tas. Kuomet jau nusprendimas Education, laike prakalbas per
padarytas (ik tada gali.praszy- racp0< Q.a]į paraszyti Univorei- 

, Chicago, 
Ill., ir tau pasius kopijas tu pf.a 
kalbu. Nelabai seniai naujos 
kopijos nauju prakalbu iškleis
ta po vardu “ 
mic Recovery.

Pilietystes Klausymai.
Klausymas. — Mane neužil- 

gio szauks Natūralizacijos isz- 
egzaminatorius. Ar man nega
lite praneszti kokius klausy
mus užklaus?

— O.C. Wichita, Kan. 
Atsakymas.

gule 
nage

ti pilnos sumos isz kompanijos. (v ol- press
Industrialiszkas Bordas neku
rtuose atsitikimuose pavėlina 

pilnos sumos iszmokejima.
In’cidimas Piliecziu Ateiviu- 

Vyru.
Klausymas. — Ar teisybe 

kad Amerikos pilietes ateivis 
vyras vra dabar skaitomas kai-v v

po nakvot i ni u imigrntu?
— C.B. Chicago

— Taip. Jaigu

kvotos

i

Roads to Eocono 
o

9 >

RUSHMORE.
Idant ateityja Amerikoniszka gentkarle neužmirsztu 

Amerikoniszkus didvyrius, ant kalno Rushmore, South Da- 
kotoja, likos iszkalti veidai Washingtono, Lineolno, Jeffer-

geni karte

šono ir Roosevelto. Artistas G.itzon Burgh am isz San Anto
nio užsiėmė tuom darbu.
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Atsakymas.
a psi vedimas invyko priesz Bir 
želio 1 diena, 1928. metu. Atei
vis, kuris tapo Amerikos pilie
tes vyru po ta diena gali pra- 
szyti lik parinktiiies
stovio. Bet.ąziadieų pastangos 
dedamos neskaityti piliecziu 
vyrus prie immigracijos kvo
tos ir byla-tam tikslui dabar 
svarstoma Immigracijos 'r 
Natūralizacijos Komiteto. Dar
bo Departamentas neprieszta- 
ravo ir gal nuolankiai bus pri
imta to komiteto. Bet negalime 
sakyti ar dabartinis Kongre

sas praves. Turime atsiminti

— Nauja kny- 
Foreign Lang- 

Information Service, 
“How to Become a Citizen of 
the United Statos,“ 
neszant apie visa natūralizaci
jos procedūra dar turi szimtus 
klausymu, ir atsakymu ku- 

vartoja natūralizacijos 
egzam i na 1 o ria i. K nygu to pa iš
duodama už 25c. Gali nusipirk
ti knygų krautuvėse arba tie
siog isz draugystes, po adresu 
222 Fourth Avenue, New York.

— F. L. I. S.

iszleista
O

DUOS

Service

apart pra-

atsakymu

Jaunas Lietuvis nurodo sa
vo mvlema in t1

I

NEKENTE ŽMONIŲ I
PRASISZALINO NUO ŽMO
NIŲ O GYVENO SU ŽVĖ

RIMIS KAIPO JOJO 
DRAUGAI. kož-

Java, (IndiszkosSamarang, 
Salos). — Artimojo kalnu Te
gul, nesenei mirė nepaprastas da ilgai
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Į Kokia gali būti pati isz tokios 
dukros.

Ne bus HT-ui jokios naudos,
Ne gyvens su vyru,
Begs aut lauku tyru.

Teip, teip, mano mergeles, 
Jus mano patogios rūteles, 

Liūdna pabaiga ate'iteje turite 
Jeigu greitai neapsitaisysite.
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Klevelande randasi tūla bež
džione. *

Tarnavusi dvare, didele pone, 
Vyras josios sunkei dirba, 
Ir neturi pasikio per taja 

lurba 
Kaip tik isz darbo pareina, 

Tuojaus in sztora eina, 
Kad vaikelems maisto pameszt 
Ir szaszlavas isz stubos isz- 

neszt.
Kaip burdingieriu priima, 
Tuojaus in naga paima, 

Niekame nepataiko, 
Ir kaip szuni Užlaiko, 

kaip kada paima ir szluota, 
Iszvaro vargsza ta, 

Už keliu dienu iszvaro.
Josios vyra yra labai lėtas, 
Kaip kokis avinas skapas, 

Negali nieko pasakyti, 
Ne savo bobos suvaldyti, 

O ka, ponutei turi tarnaut, 
Jeigu ne nori in kaili gaut.

O galybe,
Jęigu tai butu teisybe!
Skulkine yra miestas,

Per daugeli Lietuviu užgy
ventas.

Yra ten ir merginu in vales, 
Neis ne turi jokios dalies,

Ba teip puikei iszlavytos, 
Ir juokingai parėdytos,

Kad net sarmata pasakot, 
Velu'k turiu nustot.

Bet apie viena nenutylesiu, 
Nors biskuteli pasakysiu, 
Mat pribuvo j i ji isz kitur, 

Negalėjo vietos gauti niekur, 
Tai szpikyzeje apsistojo, 
Ba to jiji labai ir norėjo. 
Munszainele teip trauke, 

Kad ne uesusirauke,
O priek tam pilna mandrybes, 

O ir aklybes, 
Tai akulorius užsidėjo, 

Daugiau mandraut pradėjo.
' Ogi szirdeles tingine isz jo-s, 

Sunku rasti kitos tokios, 
Ir nežine'ka pradės tada, 
Kada prilips liepto gala.

O da ir kita ten yra, 
Ka sako kad Dievo nėra
Tai kur ant burdo buna, 

Kiti bijosi, ka,d Dievas ne at
leistu perkūną,

O liežuvis, liežuvis, 
Be valdžios suvis.

O

108 METU MOTERE PAĖMĖ 
SAU TREOZIA VYRA.

Vilarinko de Castanheira, 
Portugalėje. — Maria do Puri- 
ficacao, kuri niekados nereika
lavo savo gyvenime daktaro, 
turėdama 108 metus, ana die
na apsivedė su trecziu vyru, 
kuris galėtu būti josioe pra- 
anuku^ Senuke turi szeszioll- 
ka vaiku.
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sydavo ir nedarydavo jam ma
žiausios blodes ne skriaudos.

Kada ateidavo isz ryto m 
žverineziu, tai visi žvėris ji pa
sveikindavo linksmais staugi
mais, isz džiaugsme
nam inteikdavo geriausius val
gius kokius mylėjo. Toki gyve
nimą vede lyg 68 metu ir butu 

gyvenęs kad nebutu
teip užsitikejas už daug vienai 
kirmėlei,
nctycziu in ranka. Zaiduli ga
lima buvo lengvai iszgydyt, bet

i Yanish ne'kensdamas žmonių, 
i nedavę paszaukti daktaro pa- 
gelbos, mirdamas po keliu sa- 
vaieziu. Vėlino mirti, ne kaip

apsigyveno
ant salos Javos, pastate puiku

restauracija po. žmogus, apie kuri apraszino- >
. • • T i rrt« i •

***/ *VA»**V A VM f-rV'Z | VJ 9 * *

szokiui an vakarienes .Tarnas ja London Times, kuriam nu-
nenuleido nuo josios akiu pri-jbodo gyvenimas terp žmonių, 
sižiuredamas jai temingai. Jau atvažiavo in czionais ir drau- 

, nikis tuom pasielgimu labai už-' gavo tiktai su žvėrimis. Tuom J 
buvo Olandiszkas i 

laikrasztininkas N. Yanishm, i
— Ko tu taip žiopsojasi ant'kuris aplaikes dideli turtą po 

mano merginos, ar
• jog tai nepadoru, 
apie tai locnininkui,

! paliausi.I

sirustino ir ant gęlo jo užklau- žmogum 
se:

— Meldžiu tamistos nepykti. 
ant manos, neštai nedarau 

j isz .jokio nemandagumo, tiktai 
i stebi uosiu kur tavo mylemoji

kuri ji inkando isz

TIKRAS PALICEISKAS
' I , 1 >1'

7 metu Vo-

deda visa ta valgi szi vakaru, i 
Juk ji juii penktu kurtu atsi
lanko ant vakarienes in szita 
restauracija ir vis 
jaunikiu, — tarė malsziai tar
nas.

nežinai, mirusiam tėvui, 
Pranesziu

jaigu no jidoli narna, o turtą sunaudojo 
ant pirkimo laukiniu žvėrių, 

i turėjo puiku knygyną ir aplai- 
nedaiau ^įnojo daug laikraszcziu. Savo 

3>rinoziuje turėjo visokiu žve- 

vadi
rias turėjo teip iszmokytas nuo 
jaunumenes, kad parodydavo 

, juos in vyriszkas drapanas Ir 
miestą Kolio- 

nanda ant krutamu j u pavoiks-

ir milžiniszkas beždžiones 
inamas orangutanas J

su kitokiu .

važiuodavo in

kalbėti ir melsti pagelbos bal
tojo žmogaus. Žvėris paėmė po 
savo apgloba olandisžka val- 
džeir patalpino in žverinycziu.

Del ko Yanish turėjo tokia 
neapykanta prieszais žmonis, 
tai nepaliko jokio iszaiszkim- 
mo.

ku------------------ ------------------------

Nesenei varduvių diena turėjo,

j

Tai nemažai nusidėjo, 
Kaip nusidėjo t|ii nesakysiu, 

Del saves pasiliksiu, 
O szirdeles 'dora mergele, 

Kaip ekanomo kumele.

* * *

Velniszka^
Jeazkojo tarnaitei-

szuo.
“Silver King 

kiszkas 
daug j

, miestuosia yra vienas isz žy- šokiu fabriku, kur iszdirbineja not kad tos bestijos buvo apie, 
minusiu szunu, kuris losze kru- tayora pigiau 
tamuosia paveiksluosią. |Valstijuosia.

> >

į szuo kuris nplaiko] ’
garbingu medaliu 75 racijos turi Kanadoja 1,500 vi- kaip su szuniukais (o reikc ži-

# Amqrikoniszkos korpo- No tik su joms siausdavo

• *zv-
v

ne kaip ^uv. szesziu pėdu didžio) bet ir di-
I tižiausios kirmėlės jojo klau-1

t

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo torp vaiku 

miliekiu visus ligai, 
kazįriavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir Jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

. .T- ' J' ■ '

Kaip daro mamele, 
Teip dąro ir dukrele, 

VaikeHei žiuri ant mamelei* 
darbu, 

Argi galima tiktis geru 
vai’kn T C

*

Maria kas diena atnesza 
malku isz girnos, vandeni fez 
szulnio, skalbia drapanas ir už
laiko grinezia, o josios jauna* 
vyras sėdi ant pecziauis ir sako 
kad nuo darbo labai pailsta.

No senei, priesz isztekejima 
trecziu kartu, senuke likos 
aresztavota už flaperavima su 
policijantu, bet kaęla sudže pa
mate josios gimimo metrikus 
paszauke: °
sziam laikui Dievas nenubau
dė tai asz tave nebausiu ir e!- 
kie pas savo jauna vyra.

jeigu tave lyg*

M

KVITU KNYGELE Draugyatema, 
del iszmokejimo pinigu llogoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms.

Mamele szaiposi prietsz vyrus,
Ir-dukrolo teip darę paaugus,
Motinėlė kas dien a!kis UŽ31- del Kasierlaus, nog sudėtu pinigu ant 

susirinkimu. Preke . . • 25c.
•I1- ___ _ ___ __ ______ ___pylus,

| O dukrele suvis iszdy'kus.

■K,

pylus, Preke . . ♦ 25c.
W. D. BOCZKAUSKO - CO., 

MAHANOY CITY. PA.

o
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ŽINIOS VIETINES
— Szi a savaite 

czvertis su pasninku, 
szitu 
Saules

pripuola .

f i1|h J »;

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isztikimiauals Graboriua
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LINCOLN’AS
....... ..................—'.e i ■—ui— — — —

Minersville, Pa. — Evelinai 
Ogaitis 6 motu mergaite kuri 

apsidegino 20 Janua- 
riaus, mirė Pottevilles ligonbu- 
ti praeita Petnyczia. Tame lai
ke mergaites tęva® Kazimieras 
ketino būtie uždarytai Trento- 

t mun- 
bet sūdąs dagirdes 

mdaime,

| haisei

— Su szitu n umaru lai- 
kraszczio “Saules” skaityto-1 
jai sziame pavieto ras priedai

i
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su Schuylkill pavieto Kontro-j110 darima
leriaus metiniu raportu kuris 
parodo i uoga ir iszeiga 1931 
mete. •

— Isz priežasties 
sveikatos,
Wilhelm isz Orphans 
Pottsville, padekavojo už din- 
sta kuri laike nuo 1919 meto.

— Musu gerai žinomas biz
nierius Juozas Aidukaitis, ant 
12-fos ir E. Mahanoy avė., tai
so savo praparte kuria ženkly. 
vai padidins.

— Kunigas M i kai t is, 
ras Szv. Juozapo bažnyczioja, 
sugryžo isz Filadelfijos ligon- 
butes kur turėjo operacija ant 
tonsilaitis ir jauezesi *dabar 
daug geriau.

— Kasvklu
Bottomlev savo vietiniam v
parte, parodo buk 1931 moto, 
kasvklosia iszkasta
tonu kietųjų augliu, 14 angle- 
kasiu likos užmuszti arba mirė 
nuo sužeidimu, kasyklosia dir
ba 5,322 žmonių.

menkos 
sudžia McHenrv 

sūdo

jauezesi

t szaines, 
apie

Abrahomas Lincoln ’as, 
buvo savininku Vokiecžiu kai-

Jogr>

paleido tęva bo® laikraszczio “The Illinois 
idant duotu savo kraujo bet 11- Staats-Anzoiger redaktorium 
kos nepriimtas. Sudas sutiko j buvo Theodore Carnezius; kad 

lyg 'korespondencija naminio 'karo 
beit stojosi prezidento ineme asineniszkus

»• I I

f I

kad tęva® rastųsi namie
dukivle pasveiks

* • •

kitaip ir dukrele mirė. Dabar laiszkus nuo karalienes Vikto-
Ku’sijos caro,

užinterosuo-
tėvas lure® atsėdėti savo baus
me po laidotuvių dukreles.

njos ir
Lincoln’a® buvo

ir kali

v i ka

i n spėk t orius
rū

2,435,446

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Marijona, duktė Jurgio 
Lovulio, E. Mount Vernon uly., 
turėjo operacije Geisingcrio li- 
gonbuteje/Danville, ir dabar 
greitai sveiksta.

f Tessie, mylemn pati Vek
toriaus Matulevicziaus mirė 
namie po ilgai 
Petnvczia ant 397 Indiana avė. e
Velione paliko vyra
.ir sekanezius vaikus, Violeta ir 
Ona, sunn Edvardą kaipo ir 
seseria Petrone 
isz Waterbury, Conn, 
t u ves atsibuvo sj 
Ctarninko 
bažnyczioja.

— Isz priežasties susikry- 
žiavotu elektrikiniu drain, ki
lo ugnis Home bravore, kuri 
padare b’edes ant 
riu.

Matulevicziaus 
ligai praeita

Viktoria

rvta

Stanionienr
Laido-1

I apeig mis
J urglo iSzv.

Home bravore.
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NAUJAS BOMBINIS EROPLANA3 AMERIKONI iZKOS KARIUOMENES.

per kuri domene naujas bombinis eroplanas Dong 
. * * . /m pajėgu ir nesza tris žmonis.

' :r*T*X

’Tomis dienomis būna h'bandomas 
las B 7. Turi jisai rnotori net 61)0 arka“

Kuomet žmogus Lincoln 
užklausė apie jo tikėjimu 
atsake — “

žmogus O

Jaucziu kaip tas su-
tas invairiais, net deszimts, isz- nu^<as» kinis bažnytiniame su-

Pittston, Pa.-— Eidama® na
mo, Juozas Vilkas, 37 metu li
kos perszautas in pirszta per 
pasislėpusi žmogų. Ligon bu t e- kuria

ta viską parodo ve- 
“Abra- 

J š
Emanuel

radimais, 
liausią jo biografija
h am Lincoln, a New Portrait

pagamino
je daktarai turėjo jam pirszta Hertz, 
nupjauti.

Ocean City, Oregon. — Czio- 
naitinis padėjimas toks pats 
kaip ir kitur, bedarbei slankio
je po miestą o popiero fabrikai 
kad ir dirba, tai intaiso maszi- 
nas ir kur priesz tai dirbo pen
ki žmonis tai sziadien dirba 
tiktai vienas. Vilnoniu audiny- 
ežios visai sustojo dirbti. Czio- 
naitini Ijcituviu gyvenimai 
vietoje būti sutaikus, 
užvydejimai ir nesutikimai isz 
priežalsties prasiplatinimo boL 
szevizmo ir komunizmo.

Lei tuvi u
tai vieni

Detroit, Mich. — Liūdnos ži
nios isz musu miesto, nes dau
gelis isz musu draugu tarp ku
ru yra ir Juozas Lagota, kuri 
nelaiminga mirtis iszplesze isz vmusu tarpo. Žmogus vos pra- 
dejo gyvent, pasistatė gražius 
m mus, naujoj dalyja miesto. 
Sunkus kbpulis paliete a.a. Juo
zo szeimyna o labiausia jo mo
terių Anita ir broli •Iona. Velio- į 
uis sirgo jau kelis 
turėjo kėlės operacijas,

7 diena Februariaus.
tai malonaus ir linksmo 

budo žmogus, 
bažnytinėm

damas 
Du v o

(
Laidoja nu-

;X ►'Mtm? Illi Si—III III u—> - J t-

*,l.

PAJESZKOJIMAI

?s metus ir 
mir-

Palaidotus 
apeigom

su

visas

isz

virinkime tarė 
gero padarau gerai jaueziuos, 
bet kuomet blogo darau, tai 
jaueziu neiszpasakytai blogai 
— tai taip ir su manim.”

I n t ei e k t u a 1 i s z k a i L i n c oi n ’ as 
nupiesztas kaipo abejingas ir 
fatalistas, nepriimdamas mo
kinimus invairiu garsiu Euro
pos ir Amerikos filozofu ir teo
logu. Vėlesni rasztai teisingiau 
nupieszia szi žmogų kurio var
dą® sziadien užima pirma vie
ta suraszo garsingiausių Ame- 
rikiecziu. F.L.T S.

— kuomet 'ko

P. Hertz* kszieszkojo 
pasaulio dalis kad 'tik suradus 
nliuju fa'k'tu apie szi garsu 
žmogų — Lincoln’a. Pasekmin
gai rado net tūkstanti nauju 
do’kumcntu apie Lincoln’o gy
venimą. Nauja medžiaga gau
ta net isz tokiu tolimu vietų 
kaip Sovietu arkyva Mald<voJ, 
Britu muzejau® Londone,
mažo Vokiecžiu miestelio Frei
burg ir isz Bombay muzejaus.
i Nelabai senei pasirodo tokiu 
pasakų apie prezidentą kad p. 
Hertz’o surinkto medžiaga da- 
rodo, *kad Lincoln’as savo 'spė
komis iszsidirbo in žmogų di
deles drąsos ir gabumu. Pa«- 
tangos dėtos pastaraisiais ’ke
liais motais nupieszti ta žmo
gų, kuri® iszbaigo vergija isz 
Suv. Valstijų kaipo nepastovu 
ir saugarbinga vyra.

Net ir tarpe tu, kurio pažino 
skirtin

gų nuomonių apie jo ypatingu
mus. Jo fatalizmas, idealizma'.s 
ir toli matantieji tikslai nesu
prasti ir pasekmingai kritikuo
jami.

Yra tipiwzka pasaka apie 
Lincoln’a bevažiuojant žygun-

ant Szv. v°žimo su linksmu gyventoju 
1,000 dole-* Kryžiaus kapiniu ant kuriu da- 

; 1\ bavo daugelis žmonių.
— Draugas.

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

—.u ■' > >

*_ Vi ± a

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

Lincoln’a, buvo daug

Į *
1

Anas

EKSKURCIJA PER 
Washington Birthday

Panenelije, 22 Februariaus 
IN

PHILADELPHIA S2.25 
ATLANTIC CITY $2.50 
Isz Shenandoah 25c., virsziaus

Apt regulariszko rytmetinio treino 
laz Ryte

Shenandoah .......................... 5:30
Mahanoy City.......................... 6:10
Tamaqua...................................6:39

Teipgi Ekskurcija in 
NEW YORKA 3.00

Ant regulariazko rytmetinio treinc 
Ryte 

. . . 0*10 

. . . 6:39

ilsz Kentucky valstijos.
Lincolnui siute pasirūkyti, ta
bako kramtyti, ir vėliaus iszsi- 

Lincoln;‘sgeisti i«z bonkutos.
Rockfcrd, III. — Pas mus už-, nesinaudojo žmogaus pa'siuliji- 

mai®, arba gerumu. Kuomet at- 
darbininkai sis^etkino, Kentucky valstijos » 

nusigando gyventojas sake —

VA, 
sidare trys bankai Januariaus 
mėnesy ja per k a 
labai nukentėjo ir 
ir nežino ar gaus savo pinigus 
ar ne.

I

‘ ‘ Nepažys
tame, esi iszmintingu bet keis
tu draugu. Gal niekad vėl ne- 
suisieisime, nenoriu užgauti tik

Bayonne, N. J. — Dominto- noriu teisingai pasakyti kad
kas Gausia n akt i isz .28 Sausio 
in 19, peiliu susi hades pakakle

patyrimas
žmogų® kuris neturi nedorybių

man parojdo, 'kad
J

ir nuo antro aukszto i'szszoko tetuiri mažai dorybių. Sudiev!”
per langa, vietoj užsimusze. 
Palaidotas Sausio 31.

su nu 17 metu ir

vidtoj

Mahanoy City . . .
Tamaqua.............

Naudokitės isz szitu pigiu ekskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar patinstamus arba praleisti 
diena dideliam mieste.

Ekskurcija in 
WASHINGTON D. C. $3.00 
Per Washington Birthday 
Panedelije, 22 Februariaus 
Matykite plakatus apie daugiaus.

16-Dlenine Ekskurcija in 
ATLANTIC CITY ir kitas 

Pamarmės vietas 
Subatoj 20 Februariaus 

L*b«i ’nupiginto prekes

Kaszytojai, kurie bandė da- 0
rodyti Lincolno žmoniszkuima, 
rado tiek daug melancholi'szku 
upu kad gal jis pats 'tikėjo in 

paezia nakti kita® ]<a jam pataikė tas žmogus isz 
Lietuvis Domininkas Sa'keve Kentucky.
oze girtas paezios 
kambarin miegorti, taipgi 
antro aukszto iszszoko per Įau
ga. Tik tas nevartojo peilio ir 
pirm puolimo iszsimeto blan- 
kieta, tai neužsimusze, bet 
stuburkauli nmilaužc ir dabar 
randasi ligoninėj. —-V.

paezia, 
(lukterės 13 ir 8 metu.

Paliko 
dvi I

Ta kitas

instumtas
nuo

I

ANT GAVĖNIOS.

Kitos Pigios Ekskurcijos in 
DETROIT, MICH. $12.00

CHICAGO, ILL. $16.00
MONTREAL, Kan. $12.00 

22 Febrauriaus 
Matykite plakatus apie daugiaus.

ANTREADINGO 
GELEŽINKELIO

Stacijos arba Kalvarija Viesz 
Jezuso Kristuso, 10c

Graudus Verksmai arba Pasibudi- 
nimas prie Apmislinimo

‘ Viesz. Jezuso Kristuso. 
reikalinga ant Gavėnios.
senoviszka buria),. . .

Kanczios 
Knygute 

(Pagal 
.........10c

Maldele Arcibrostvos Szvencziau- 
sio Veido Viesz., Musu Jėzaus Kris- 

..........................................10c
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

Mahanoy City, Pa.

aus,

Kuomet Lincoln’a® davo jo 
trijų minutu pralkalbli Gettys- 
burglie, kuri sziadien skaitoma 

_.ipo Amerikos literatūros 
garsioji! vei’kalu, ji® pats tikė
jo kad ta jo prakalba uealtsie- 
ko savo tikslo.

Kiekviena® žmogus turi ne
kuria® negeistinas ypatybes, 
kokias ir gal Linco/ln’a® turėjo, 
bet jo jausmus ir didele m^ilo 
bavo žmonėms labiau padidi
no ir jo tikwla gyveninio pagel
bėjo jo neiszpasakytai aiszki 
logika ir teisingumas. Jeigu 
kada nors buvo priogadingas 
ir neszvaru® galime teisingai 
tikėti, ’kad jis kaip tik įtuom 
laiku buvo sunkiai apkrauta* 
visokiais svarbiais reikalais ir 
problemomis. *

»

Gabiautias Balaamuotojas 
Geriaunin Ambulance 

( patarnavimas 
upelinkeje.
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslu. 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. 

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

t

6 6 6
666 Gyduole ar Tnbletai imant in 

, BU- | 
įteikia v’fiszka ir veikuminga gydinima ‘
del perBzaliirto. *

Pajeszkau Vinca ir Kastantu vidurius ir 666 Montis isz lauko,
isz Lietuvos

'Trakiu Pavieto, But- Yra Tai Sveikiausios Gyduoles
Paeina' Budrius.

Vilnius, 
rimoni u 
szaukti sziuo adresu:

.Mr. Jos. Bandon i s, 
R.R. No. 2 Nicholson, Pa.

Vais. Meldžiu a t si •

li

Asz, Ona Kupstute po vyru 
Mikeloniene pajeszkau Maree- 

Lietuvo s 
Veisėju parapijos, Sadziunu 
kaimo. Po vyru nežinau kaip

iszlo Biolczkiute 
parapijos

Žinoma.

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

CAPITAL STOCK $125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

I

šutei-

vadinasi. Turiu svarbu reikalą.1 
Meldžiu atsiszaukti sziuo adre-l
su: (2tJ

Mrs. O. Mkelonis 
800 Ėst Railroad St.

Mahanoy City, Pa.

>

Skaitykite “Saule”

Nuliudimo valandoje, 
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimo atliekam rūpestingai

Husitą pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaua ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tui meldžiu man tele- 
fonuoti o
minutu Bell Phone, Dial 2-1512

pribusiu in deszimts

I
I

I

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 1 epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J FERGUSON, V ice-Pres Jr Kas.

ASEKURACIJA NUO VAGIU.
Vagis veikia naktimis kada jie žino kad žmonis laiko 
pinigus namie. * Goriausias būdas yra laikyti bankuose 
o tada galėsite ramiai miegoti.
racija nuo vagiu ir ta asekuracija yra tai protekcija del 
depozitoriui pinigu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

Muso banka turi aseku-

l)r T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Don tintas Malianojujo I
«Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St

M

••

if r

Mahanoy City 
____________
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4 4 Lupę nenori aštrių kiiilėjinių. Aš LUCKY mėgėja. Negali būti abejonės
•L ___ ___ .____________________  — ... _ _ . _ IH— _ • M _ a.

I 

g 

EI 
c: d

tikrai atsidaro be didelių
apie tai — LUCKIES iš tikrųjų palankūs mano gerklei. Valio, tani jūsų pato
bulintam Celofaniniam pakelio įvyniojimui — jis tikrai atsidaro be didelių 
pastangų — dėkit tam skvetui.”
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Copr., 1932.
The Amerk-nn Tobacco Co.

LUCKIES iš tikrųjų palankūs mano gerklei

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

Neperilampamas Cellophane Užlaiko tq "Spraglnltno" Skoni Visuomet šviežiu
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAl-60 modftnūkųjninufių in xeritnuah patulio lokiq otkfitttii ir VF.I/f» VTbtcMi, kurio 
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