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BUTU NUŽUDŽIUS
TETA

PALIEPĖ SAVO IįPRIELAI- 
DINIUI NUŽUDYTI JOS

VYRA.
Hillsdale, W. Va. — Kad ga

lėtu g: '' •" ' ' į^kios perszka- 
dos su savo prielaidiniu Lang 
Dundore, 20 metu vaikinu, Ber- 

I ta Elwell, 30 metu, pati
»I naitinio farmerio,

DVI MERGINOS UŽMUSZ 
TOS PER NEŽINOMA 

AUTOMOBILISTĄ.
Mount Carmel, Pa. Jonaspa Elwell, 30 metu, pati czio- 

Holda surado dvi merginas,, naitinio farmerio, prikalbino 
arti tilto isz kuriu Veronika jį p-a{] nužudytu jos vyra, kada 
Meilzvinskiute, 17 metu buvo įszcj0

vembėrio 1931 meto ir tik 
mis dienomis Dundoro prisipa
žino policijai buk tai jis nužu
dė farmeri ant nuolatinio pri-i 

» kuri yra|

merginas 
Veronikai

Berta Danilevi-Užmusztn, o 
ežiu t e, 18 metu buvo mirszt an
ti ir mire in valanda laiko 
Ashlando ligonbuteja. Abidvi 
gyveno Atlase, netoli czionais

Policija ant vietos surado 
sudaužyta žiburio stiklą ir jesz
ko po visus garadžius automo
biliam*, kuris trenke in mergi
nas.

medžioti praeita No- 
to-

kuri yra

“AKRON“ SU-ORAL AIVIS
DAUŽYTAS LAIKE 
SMARKAUS VĖJO.

Lakehurst, N. J. — Panede- 
lio diena, kada keli kongres
menai ir valdiszki virszininkai 
ketino iszlekti su
* ‘ Akron ’ ’
ant svieto, idant ji iszbandyt, 
staigai kilo smarkus vejas ka
da oralaivi isztraukinejo isz 
sziopos ir vejas trenkė oralaivi 
in žeme sugadydamas ji labai 
ir du žmonys likos sužeisti. 
Orine kelione likos pertraukta 
ant neaprubežiuoto laiko. Ma
noma kad oralaivis yra visisz- 
kai sugadintas:“'**’ ;

iszlekti su oralaiviu
didžiausiu oralaiviu

MA

spy r i ne j i m o Bertos, 
motina keturiu vaiku.

Vaikinas prisipažino, buk ta 
nedorėlė taip in ji insiklepojo 
kad jam 
diena ir nakti 
kad eitu su jos vyru 
džiokles ant ko ant galo ir su
tiko. Nuo tos dienos motore 
laike ji kaipo nevalninka, gla- 
monedamasi su juom ir neisz-

Vaikinui to- 
meilingo no

nų ta re

nedavinėjo pasilsiu
gundydama ji

ant me-

leisdavo niekur, 
kis gyvenimas 
vain in ko”
viską iszduoti policijai. Abudu 
likos uždaryti kalėjime.

I L 

nubodo ir

MANE KAD MERGINA 
APRAGANAUTA.

Stoopville, Md. — Szeszioli- 
kos metu mergaite Alicija 
Arksill sirgo per keliolika me
nesiu, o jos tėvas buvo tokiu 
lengvatikiu kad mane kad ji 
buvo užraganauta. Paszauko

VARGPZAI TAIPGI IR TURI ! 
TIESA GERTI.

Chicago. — Sudžia Green 
paleido ant liuosybes Adoma , 
Kralikaucka, kuri prohibicijos 
agentai aresztavojo už parda
vinėjimu uždrausto sztopo spy- 
kyzeja darbininkams, 
apreiszke, 
laužo prohibicijos tiesas, tai ir 
vargszai gali turėti lyges tie
sas pardavinėti darbininkams' 
gerymus ir todėl ji paleido be 
jokio nubaudimo.

Sudžia 
kad jaigu tureziai 

tai ir

_ '______________________________________ . ) ,;   ■ , . ... .... -.. - - - -- ---———— "—

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
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1. — Masonu namas Aleksandrin, Va. 
apvaikszcziojimo Washingtonopaminėjimo diena.
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MERGAITE NORĖJO PASI- 
REDYT ANT VAKARUSZKU 

BET NETURĖJO TINKA
MOS SZLEBES.

Debereczen, Vengrai. — De
vyniolikos metu mergaite Ma
ra .Jaszpati, likos nubausta per 
suda ant penkiolikos metu ka
lėjimo už iszkejsejima ant gy
vasties savo tetols.

Mara insimylejo in jaunikai
ti penkis metus vyresni už sa
ve kuriam atsidavė su duszia 

! ir kimu. Tula diena josios my- 
lemais jai tarė: “Mieliausia ei- 

J

tame szi va'kara ant vakarusz
ku, bet pasirodyk puikei,

Į ten bus daug puikei pasiro
džiusiu merginu!”

Sunku buvo iszpildyt velinl- 
ma mylemo, ne>s Mara įdirbo 
krome, bet kėlės savaites atgal 
buvo praszalinta nuo darbo, 
gyvendama pals savo 26 metu 
teta. Teta turėjo užtektinai 
puikiu parodu, o kad buvo kar- 
czemine pana, todėl turėjo pa
sidaboti girtuokliams.

Vakara priesz vakaruszkas 
Mara negalėjo užmigt per visa 
nakti. Graudinosi ir rūpinosi 
ka'd negales būti aTit vakarusz
ku, kur bus daug pasirėdžiusiu l

likos

i—*.-j"”- 1 —y 1,1 »

KINAI PLAKA JAPONUS - 
6,500 ŽMONIŲ UŽMUSZ- 
TA — CHAPEJUS BOM

BARDUOTAS IR SU
DEGINTAS.

*

Shanghai, Kinai. — Per pas 
kutinės kėlės dienas Kinai su- 
plieke smarkai Japonus, o tie 
jei nelaukė ant pribuvimo dau 
giau kareiviu pradėjo užklu- 
pinet ant savo pneszu su vise 
karszcziu. Miestas Chapejm 
kone visas sudegintas. Konsu
le! visu vieszpatyscziu
persergėti kad palieptu visiesn 
svetimszaliam prasiszalyt , iii 
saugesnes vietas.

— Japonai tikisi 60.00C c 
nauju kareiviu in Shanghaju. 
Lyg sziolei apskaityta, kad 
musziuosia likos užmuszta 6,- 
500 kiniszfku gyventoju.

Nanking, Kinai. — Telegra
mai pranesza buk kiniškas ge
nerolas Mali Chen Shan, kuris 
apginojo Harbina, Mandžiuri- 
joi, likos nužudytas per neži
nomas ypatus.

tikisik e 
Naujas sekretroius arba ministeris 

Suv. Valstijų iždo. 3. — Posėdis taikos delegatu Genevoja,

NEPAGELBEJO JOS MEL
DIMAI — NAKTINE 

TRAGEDIJE.
Pittsburgh. — Nakties laike 

davėsi girdot klyksmas ir mel
dimas tūlam name ant Fast Si
de, po tam davėsi girdėt keli 
szuvei ir viekas aptilo. Kada 
polieije atbėgo ir iszmusze du
ris, rado ant grindų du lavonus 
— vyro ir merginos. Szale gulė
jo revolveris o ant lovos gro- 
matele ant kurios buvo para- 
ezyta: “A-sz jai atidaviau vis
ką bot jiji man buvo neteisin
ga ir nenorėjo eiti doru keliu. 
Vyras buvo Danielius Webster 

jojo drauge, patogi szyies- 
plaiikc Elzbieta Somders.

Szvaicarijoj.

VYRAS MIEGOJO 
PRISIEGELE ISZDUME 

SU PINIGAIS IR 
RAKANDAIS.

Westland, Ill. — Kada Mar
tynas Petczar, po sunkiam dar
bui kietai užmigo, jo pati isz- 
trauke isz banko 2,200 doleriu
sukrovė ant Fordinio treko sa
vo rakandus ir nupyszkejo po 
szimts kn i poliu nežinia kur.

Pinigai buvo sudėti banke 
ant vyro ir moteres vardo ir 
buvo tai sunkiai suezedyti per 
abudu per 20 metu. Martynas 
sako kad moteriai netikėjo nuo 
kokio tai laiko, nes dasiprato 
kad turėjo prielaidini, kuriskad turėjo prielaidini,

'in pagelba burike, kuri tėvam prigelbejo jai iszrunyt.
iszaisžkino,
da vandens ir inpils in ji mil
teliu kokiu jiems davė, tai van- 

idenyja ant rytojaus matys vei- 
I da to

PAVOGĖ BUCZKI IR $150.
Spokane, Wash. — Miss' 

Elaine McCanni iszlipus isz 
gatvekario, jaunas vaikinas 
pribėgės ja staiga pabueziavo 
ir pagavės rankine su $150 nu- 
sinesze.

UŽ DESZIMTS CENTU 
GAVO 400 DOLERIU.

Philadelphia. — Dabar El
mer Filbert, gailesi kad nete
ko keturiu szimtu doleriu, ku
riuos neseniai iszeme isz banko 
ir paslėpė maiszelyja senam 
svederyja. Jo moterėlė nieko 
apie tai nežinodama, pardavė 
svederi su kitoms senoms dra
panoms skudurninkui už do- 
szimts centu. Norints Filbert 
pranesze apie tai policijai, ku
ri jeszkojo po visa miestą sku- 
duminko, bet lyg sziai dienai 
jo nesurado.

Isz to buna tokis pamokini
mas: “neslėpk nieko priesz sa
vo paezia, ba ir ji turi dalintis 
su tavo džiaugsmu ir nubudi
mu kaipo ir turtu, ba tokis pa
sielgimas vyro nuolatos iszeina 
ant b)ogo abiem. Elmeris szia
dien gailesi kad taip pasielgė, 
bet galestis dingusiu pinigu ne 
surado. ' . .

O

jaigu pripils blu-

už raganavo ju
Burtai nepagelbėjo

kuris

Isz Visu Szaliu
I

TAMSUS TĖVAI
NEPAPRASTUPABIJOJO 

KŪDIKIO TĖVAI JI UŽ
SMAUGĖ. BUTU BUVĘS 

DRUCZIAUSES ANT 
SVIETO.

ba

KETURI BERTAINIUKAI 
AUKSO INKRITO IN 

VANDENI.
Cherbourg, Francije. — Ka

da darbininkai iszkrovinejo 24 
milijonus doleriu aukse, kurie 
radosi bertainukuosia, keturi 
bcrtainu’kai -su 200,000 doleriu 
iiikriįo in vandgni. Auksą at
gabeno laivas Beringeria del 
Francijos Banko. Norikai li
kos pasamdyti ant suradimo 
aukso.

Kielce, Lenk. —Sausio mc- 
nesije kaime Vlodjiany gimė 
darbininku szeimynojc, pas 
Martina Glodek kūdikis nepa- 
•prasto stiprumo 
diena po g 
prausent kuditki, ta'sai staigai 
atsisėdo ceberije. Buvo tai ne- 
papra'stas dalykas ir negirdtas 

aplinkinėje
nusprendė, kad tai 
, kuris gimė idant 

'paluo’suoti žmonija nuo nelai
mes, na ir kūdiki tuo jaus pas
maugė. Pakviesti daktarai, ap
žiurėjo kūdiki ir pripažino, su- 

! lyg tam tikru raiszcziu ant ku- 
Gin iM1 : no kad kūdikis butu buvęs ne- o 11 Jtk ll *•

tiktai' paprastas 
svieto.

szeimynojc

nes ketvirta• " ■ *'1

b imelymo, motinai ; merginu kurias prilips prie jo
sios mylemo kuri jai galėtu 
paveržt. Josios varginga szle- 
buke nebuvo tinkama eiti ant 
szokio. Kada teip graužėsi, ine- 
jo in kambari teta'puikei pasi
rodžiusi in szilkine szlebe. Ak, 
kad tai tokiaszlebia turėtu!.. . 
praisliiiko pro Maras gal velia.

Kada teta užmigo po nakti
niui slankiojimui ir
Mara paszoko isz lovos, pagrie
bė geležine sztanga, kirto mie- 
ganeziai per galva keliolika 
smarkiu ypu. Manydama, kad 
teta užmusze, apsirodė in szil- 
kinia szlebia, neapsidairyda
ma iszbego kur... jotuos aky« 
nėsza. Nuėjo ant vakaruszku, 
mylemui labai patiko, nes per- 
virszino savo pasirėdymu ir pa 
togumu visas kitas merginas.

Bet tetos neužmufeze...
Atsipeikėjus nuo ypu ir isz-

NUŽUDĖ TĘVA LAIKE 
PIET.

Cleveland, Oho. — Locnįn
inkąs garadžiaus Mykolą Ad
ams, 50 metu senumo, likos 
nužudytas per savo sunn Alvi
na, 22 metu. Priežastis žudins- 
tos buvo sekanti:

dūk t ere. i •• nieko, tiktai burtininke isz to 
pasinaudojo už ka gavo de- 
szimts doleriu.

Ant galo tėvai 
' daktaro, kuris apreiszke 
varas buk ju dukrele turi kokihyg ankstybo ryto, ant ko su- 

nūs nenorėjo levui atsakyti, per 
ant sunaus 
ranka 

nulbego in kita 
atsinesze revolveri 

szaudamas in tęva du kartus 
padedamas ji negyvu ant vie
tos. Sūnūs po 
policijai.

b

pietLaike 
paszauko tcvus užklauso sūnaus, kur ana

^°* nakti trankėsi automobiliam

APSIVEDĖ SZESZIS
KARTUS; VIENA 

_ NUTRUCINO.
Justus, Del. — Mrs. Anei t a 

Breslau, 40 metu, likos suimta 
ežia ir uždaryta kalėjimo. Poli
cija jos nuo seniai jeszkojo ku
ri buvo pabėgus isz Wiskonsi- .czionais. i

tojo 
kūmutes 
anti'krista's

Subėgusios

gėrimui,

tai iszaugima ant smegenų 
tur eiti po operacija. Paklausė įev 
daktaro, nusiuntė mergaite in kirsdamas i 
ligonbute, operacija buvo 
sėkminga ir sziadien yra svei
ka. .

ir I

pa- I

užpyko 
jam su 

veidą. Sūnūs 
kambari

as
per

f

no ir atsi'baladojo in
Nužudo ji savo vyra, 
riuom buvo apsivedus 
pereita meta. Motere prisipaži
no, Įnik tai buvo jos septintas 

o'su vienu apsivedė net

drutuoHi ant viso

SUMUSZTA KAD NEOREJO 
TEKETI UŽ SENIO.

Allentown, Pa. — Asztuonio- 
likos metu Hecla Finney kuri 
pabėgo isz namu ir dabar poli
cija jos jeszko, jos tėvai pri
verto idant isztekeu už Fredo 
Heckendon, 52 metu seno tur
tingo farmerio, o kada priesz 
tai pasiprieszino, likos baisiai 
sumu'szta per tęva. Mergaite 
kolos dienas gyveno pas kai
mynus bot po keliu dienu isz 
ten pabėgo, kada dagirdo kad 
jos tėvas jeszko ir nuo to laiko 
visa žinia apie ja dingo.

ŽIURKES SUKANDŽIOJO 
3,000 DOLERIU.

Pittsfield, Mass. — Franas 
Kaminskas, isztraukes isz 
bunkos 3,000 doleriu paslėpė 
juos skiepe. Po kokiam tai 
laikui Kaminskas nuėjo pažiū
rėti ar pinigai yra saugus 

^t nelaimingas

isztraukes

banke’ ’
grudžiai apsiverke, kada rado 
bumaszkas sukandžiotas ant 
szmotoliii per žiurkes.

tam pasidavė

NUŽUDĖ KŪDIKI PO TAM 
NUSIUNTĖ LAVONA 

TĖVUI. 
Ind.Clayton, 

Klinger, 18 metu mergina, li
kos aresztąvota už nužudinima 
savo naujai gimusi kūdiki, ku
ri po tam indejo in .krepszi, nu- 
siunsdama kūdikio lavonėli le
vui kūdikio su gromatele, kad 
pasiimtu savo “locnasti”. Tė
vas kūdikio, kuris turi paezia 
ir tris vaikus, turi jau 51 
tus. Policijai ji taipg ir aresz
tavojo už svetiin-moterysta ir 
teviszkuma.

Elvira

J

me-

Mrs.

$9,000 UŽ ISZMUSZIMA 
14 DANTŲ.

Los Angelos, Calif. 
Margarieta Hammons, 20 metu
moterei, sūdąs pripažino $9,000 
kaipo atlyginimą už rszmuszl- 
ma 14 dantų laike nelaimes su 
automobileis o teipgi sutrukr- 
no žandu.

vyras, 
du kariu, keli isz ju yra mirė 
o su kitais persiskyrė.

Policija yra tos nuomones, 
kad toji volniszka moterėlė 
juos isztrucino. Dabar mirusiu 

daktarai 
ji<>

lavonus jeszko kad 
galėtu isztyrineti nuo 
mirė.

ko

y

Buvo tai nepaprastas kudi- 
'kis, kuris butu sujudinęs visa 
svietą savo durtuinu jeigu bu
tu gyvenas. Kūdikis, kuriam 
likimas buvo palskyriais nepap
rasta dovana ir garbe, kūdikis 
kuris užaugins gailėtu didžiuo
tis jojo tėvai, bet lilkos pa-

BJAURUS PASIELGIMAS 
VYRO SU MOTERE. ,

Kijevas, Rosije.— Polieije 
ana diena atidengė nepaprasta 
bjauru pasielgimą Vyro su sa
vo motere. Kaimuotis Borotin- 
ko, nuo dvieju metu turėjo sa
vo paezia pririszta nnt lencziu- 
go ir net tik tada ja ja paleis
davo ant liudsybes, kada ka- 
necz turėjo tai padaryti. Priek 
tam kankino nelaiminga viso- 
keis budais, plakdavo su na
gai ka, degino ja i n kai tusia 
geležia ir inmnszdavo paszinus 
po nagais.

Kas tokis

, GAIDYS PRIEŽASTE 
ŽUDINSTOS.

Glonsboro, Mass. — Chester 
Mills, 40 motu, likos nuszautas 
ant smert per savo kaimynu 
James Beccaria. Priežastis žu- 
dinstos buvo susibarimas kai
mynu, buk gaidis iszkrapszte 
jo žiedus ant gonkeliu. Mills 
inbego in stuba kada kaimynas 
ejb namon, pagriebė karabinu 
ir szove per langu in einanti 

nuszove antBeccaria 
smert.

savo

kuri

Petras Cal-

PUSE VISZTOS, PUSE 
KATES.

Lansing, Mo. — 
vertėtomis dienomis aplaike
nepaprasta sutvėrimą draugo 
su iszperetais visztukais. Tasai 
sutvėrimas yra puse visatos o

Turi sparnelius,
kates galava ir kęturos kojas.

1

puse kates.

bet lilk<x
smaugtas per tainsunelius, kad tdkimo kraujo po geram laikui 

apskundė Mara už užsiikeiseji- 
ina ant jo&io-s gyvasties, už ka 
likos nubausta. Malszei priėmė 
bausme už pasilinksminimą 
vieno vakaro.

“ iszgelbeti įsvieta nuo antikris
to nelaimes.”

LENKISZKSAS
KUMSZTININKAS 

UŽMUSZTAS.
Lvavas, Lenkije. — Laike 

kumsztyniu czionais likos už- 
musztas kokis tai kumsztinni- 
kas Godevs'ki's, kuri prieszinin
kus paguldo trecziam raundo 
ir tasai daugiau jau neatsikele. 
Jojo prieszinin'kas likos aresz- 
tavotas.

I

KETURI DARBININKAI 
UŽMUSZTI.

Sosnovicai, Lonkijo. — Ke
turi darbininkai likos užmuszti 
o daugelis sužaista maisza- 
cziuosia kokie kilo czionais ant 

straikuojeheziu
anglokasiu. -baug ąroszfavota.
•susirinkimo

ATKERSZINIMAS TURTIN
GO KAIMYNO.

.Petikovas, Lenk. — Kaime 
Neveszo, kilo ugnis pas kaimy
ną Ant ana Aneliejaucka. No
rinti visas kaimas subėgo gc- 
syt, bet nieko negelbėjo isz 
priežasties vėjo. Visais turtą® 
Antano sudegė: namas, kluo
nai, trys tvartai ir kiti bučiu
kai, kaipo gyvulei ir visi pa
darai. Laike ugnies Antanas su 
bernu likos baisai apdeginti ir 
manoma Ikad tureis mirti.

Laike slieetvos pasirodė, kad 
namas likos padegtas per už- 
vydusi kaimyną isz artimo kai
mo Joną Sykusa, kuris likos 
areteztavotas.

isz kaimvnu in- 
skundo policijai apie tojo pa
siutėlio pasielgimą ir polieije 
atėjus netikėtai in jojo grin- 
czia rado pusgj’vo motere, ku
ria nuvožė in ligonbute. Nelai
minga turpjo ant viso kūno 
baisius žaidulius ir szaszus ir 
visa buvo pamdvnavu's.

Ar Žinote Kad...
* Žmonių knygynas Lenin

grade, Rosijoi, turi 4,832,695 
knygų ir 331,129 kitokiu raso
tu.

Mete 1930,^Alaskoje už- 
muszta mariniu «zunu (seal) 
1,045,101 isz kuriu tiktai 42,- 
500 sunaudota ant kailiniu.

* Su v. VaMijuosia randasi 
daugiau kaip 67 tiikstancziat 
dentistu.

* Praeita 1932 meta,
Va 1st. radosi 6,719 ligonbuczlu.

Mete 1930 Suv. Valstijet 
337

B I

iszprodufkavo 
svaru vilnų,

mi H jonus
I
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Kas Girdėt
< 
i

protest uoja 
Mandžiuri- 

jos per Japonus, sako, kad tai 
nelegaliszkai... Todėl kas isz 
to? Valdžia jau nuo keliolikos

nuėjo pas savo pažystama pra- ŽINUTES ISZ

Musu valdžia 
prieszais uže nima

MERG-KAREIVISr *1

PUIKUS APRASZYMAS 
SENU ŽMONtU.

72 id. -4Uw■i

1 UIL > ’ i. < . IrlZ •-W HU.szyt ant szermenu, o vienas isz
jo pažystamu užklausė 
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tavo moteriaj
“Ugi Iks.”
“O kodėl ne Mix?
Tai mat, negalėjau paimtio

kita kaip tiktai Iksą, ba kol da joje, kur vis-gi parapijos kil
tai sėdėjo nūs darbas atliktas.

Naujos klebonijos paszventi- 
nimui, vėl Lietuviai turėjo gur-

I 
Katras isz graboriu laidos

iki

TORONTO, KANADA 1

9 9

< 4

motore buvo gyva,
metu sako, kad varvmas mnn- Lyg treczios valandos ryte, kol
szaines ir pardavimas gerymu jj nurairo. _ Tai ir turėjau del
yra nclegaliszka, — o bet but- jo pnvcsti s7.ormonis. 
lageriai ir i

Kas isz to?..

Toronto Lietuviu Parapijos 
iszrengti 

Nuo 15 d., SaWio perėjo klebo
nas gyventi nuosavoje 'kloboni-

c'honi.ia jau baigta
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drauge abudu.”
Ir paejas gera gala užtiko 

žmogų baisei dideli, kuris sto
riausius medžius isz szaknu ro
ve ir in krūva dėjo ir tarė mo

ka slaptybėje užlai'kyt, — da-įdėjus: 
duodamas:

— Bukio

po isz prasto Žalnieriaus ir da- 
liepc palaukt koki laika, o jai- 
gu vis bus teip atszales, tada 
iszras spasaba, kad ji 'kur pra- 
daigini, o tuom laik liepe Vis-

tai visi turėjor
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Senovės kukuosią kada už- 
khųalavo ant katros karalys
tes nevidonai, 
vidka pametia eitie guit nevi
donus ir tai isz kožno namo po 
viena nuo seniausia iki jauniau 
šio. Vionoje karalystėje gyve
no turtingas ponas ir ne 'turė
jo ne vieno sūnaus tiktai tris 
dukteres. Ir ant tos karalystes 
pasikėlė kaimini n is karalius,

te'

kantri * I

ar katras isz karalių pra- '1 bes susilaukti garbingo sveczio 
tai vietos, Jo Eks. arci-vysku- ’ 
po, kuris jau nelabai pa ra pi-

• jose lankosi, nes yra senolis 84 
motu amžiaus bet Lietuvius at- te
lanke, sz. m. Vasario 14 d., da
lyvavo pamaldose, paskiaus 
gražiomis mintimis prakalbėjo 
in Lietuvius, iszejo su žmonė
mis gražioje tvarkoje prie nau
jos klebonijos paszventinimo. 
Gėrėjosi garbingas sveczias 
Lietuviu paežiu darbu ir kle
bono rupeseziu. Garbe Lietu
viams, kad aplanke žymus sve
czias, kuris Lietuviams 
gero daro ir linki.

Lietuviu parapijoje atvyko 
nauja vargonininke isz S. V. 
p-le O. Pikulis, kuri jau eina 
rūpestingai apie savo pareigas 
vargonin'kaudama. P-le Pikulis 
matyt yra žymi mylėtoja dai
nų ir muzikos, ir pasiszventus 
gerai iszaukleti Toronto kata
likiszka chorą kaip bažnytiniai 
teip pramogoms. Tik gaila, 
kad ne visas jaunimas supran
ta kas tai yra daina, muzika ir 
jos simbolis.

Nauja vargonininko rūpes
tingai stengėsi jaunimą su
trauki po dainos ir muzikos ve mincziu. 
liava, 
dojo gimęs jaunimas ar suva-

Kanadoja 
ypacz kelios 

/ mergaites, keli vyrai, jau dau-

na,
szmugleriai sako

9 9
SZita atsitikima galima pri- 

lygint prie priežodžio
Kada apie narna lekioja 

juodvarniai,
Tenais jau turi būti negerai 

Yorko, nors sziadien yra labai q jaįgu gm'boriai prio ligonio 
sėdi,

daejo lyg 125 milijonu doleriu. Tada jau duszia kūno ueiszsedi 
Duszia mirusio milijonie-, 

riaus gal turėjo sunku darba

i i I I bAvU MAUjA UliMolA.
isz

Kada po mireziai turtingo 
Tamosziaus Ryano isz New j

vargingi laikai, tai jo turtas

iszaiszkint SzV. Petrui, sargui j 
dangiszkos karalystes, 
tai stebuklingu budu
taip milŽiniszka turtą savo gy-l

Raszte Szventam skaitome: 
“Mylekie savo artyma kai 

kokiu po patsai save”

venime, kada milijonai jo ar-' 
tymi, vos uždirba ant szmote-l 
lio duonos.

Arthnras A. Baleantine
New Yorko likos paženklyta> 
per prezidentą kaipo vice ka- 
sierius Suv. Valstijų.

— Ka tu žmogeli dirbi. Pa- 
dukrela meškio ta darba o eita drauge 

kaip tiktai pasikels kokia vai- su mudviem.
Tasai paklauso ir ėjo drau-

szispagelbos, tai asz ji iszsiun- ge. Kada pribuvo in taja ta
per ka prisako kožnarn isz sa- siu ant pirmutines ugnies, 
vo padonu, kad duotu po viena taip gala gaus tada busi lino- lui vienam eiti pas karalių o 

sa ir iszte'kesi už kokio kara- jiedu pasiliko pagirije ir inta
ke jam 'kad kaip klaus in kat-

Ne trukus kokis tai karalius ra szali nori bėgt, tai tu leis- 
prisiunte siuntini, idant duotu kis in czion kur mudu pasille- 
karalius pagelba, ba likos už- kame.

vainos atsitinka. Jo vyriause , pultas per galinga savo kaimy-
Karalius pasiszaukes savo žentas karaliaus, o tuojaus -k 

1 kiek nori 
vaisko ir traukt ant pagelbos, I

o ralysta, medėjus liepe jonaro-

— sako kapi- 
surinko talistai ir nukapojo “pedes 

savo darbininkams.
svetimu

9 9

9 9

dievu
— tarė kapita- 

rodydnmas

Gal reidio klausytojai ne- į

Neturesi 
pnesz mane 
listas iii kunigą, 
jam masznukia su auksu.

Palaiminti ubagai, nes ju 
” — tarė

(l

karta girdėjo Katalikiszka ku-’yrn karalyste dangus 
niga Charles E. Coughlin isz kapitalistas, turėdamas kara

kulis skelbė Jifs^kn gyvenimą ant žemes.Pittsburgh, Pa., 
per reidio nepaprastus radika- 4 4 Greicziau verbliudas per-
lis-zkus pamokslus, užklupda- eja per adatos skylute, ne kaip 
mas ant valdžios, prezidento ir turezius gausis in dangaus ka-

— sake tūlas
paskutini

kaip kada gana ruseziai. ra! vate > 9 •d va
Isz tos progos surenka jis riszkasis imdamas 

aukas ir isz to kunigėlis daro doleri nuo naszles, kuri turėjo
gera bizni, kad net turėjo pri
imt net szimta rasztininku in 
pagelba kurie atidarinėja gro- 
matas, skaito pinigus ir atsa
kinėja ant gromatu.

vaikus, ant misziu už 
mirusi vyra.
septynis

Angįiszkas psychologas Ar
thur Donnigbam, apreiszke 

Akyvu daigiu yra, kad baž- !„,]< jn ^ika paskutinių 
nytine valdžia neuždraudineja keadeszim's metu, žmonių nuo- 
kunigėliui vesti politikiszka- mone apie

Donnigbam
pen-

daug

gaila

stengėsi jaunimą

neatsižvelgiant ar Kana-

reidini bizni.
Jaigu tai butu vienas isz mu

su Lietuviszku kunigu tai vys-

jose,

gyvenimą.
ma

ir j u szeimynele, garbi 
Bolicku szeimynai kad gcr. 
patrijotai visame.. Manom: 
kad ju vakeliai paseks teveliu 

Pasirinks gyveni
Lietuviiszko jo dvasi oje 

Gražius pavyzdys ir kitiem isz 
minėtos szoimynos.

Parapijos svetainėje 21 d. 
Vasario atsibuvo gražus pro
gramas, 14 metu Lietuvos ne
priklausomybes paminėjimas. 
Publikos atsilankė pilna s ve 

Programa gana 
choras sudainavo

tuva Tėvynė” te 
Su gyvu paveikslu, 
Lietuva. Po dainavimui sek* 
Eiles, ir Lietuvos Savanoriu 
kalbos. _____

Rytojaus Diena 
dos laiku, 
prakalba 
reikalu.

tą i n e. 
graži

buvo 
“Lie 

isz šeiniUing. 
Canada u

ir Lietuvos 
Vėliaus

žalnieri. Tasai, ponas, no tu ro
damas užvado o bedamas jau 
ne jaunu, labai buvo nuliūdęs,, 
jog senatvėje reilkes kenst vi
sokias nevigadas kokios laike

lai ežio.

1 na.
gina, gailedamasi savo tėvo ta- į žentą, liepe paimti 
re in tęva:

— Teveli,
labai, — asz tave iszvaduosiu!
Esmių kaipo ant merginos ga
na augalota, persiredysįp

i . gink-

duktė, būdama digto ūgio mer

Nusidavė pas karalių 
persistatė, kaip jenarolas ir 

li

nesirūpink teip savo kaimynui.

in

ralius tare in ji:
I — Matau jog esi jaunas ir 
1 patogus vyras, nes gaila man 

Nesiprieszino žentas paėmė tavęs, jog paezioja jaunystoje 
vaisko sztarkiausius vyrus nu- turėsi numirtie. Bet matai, jog 
sidave ant pleciaus vainos, ka- tavo noras ne permainingas, 
Ha jau nevidonai pradėjo imt tai turėsi eitie lenktyne su ma- 

Isz nežinių isz deszines no bėgimu jeigu ji pralenksi 
puses kaip perkūnas su žaibu, ir greicziau sugryszi tada busi 

pradėjo laimingu, o jeigu ne, turėsi nu- 
kapot ir badai nevidonus, Jog mirti, 
tiejei mete ginklus 
bėgt in visas szales. Daugybe nu ir leidosi isz vietos, bet be- 
labai neprieteliu suome in ne- gunas tuojaus pralenkė ir nu- 
laisve, apart to paėmė dau.gy- bego palikdams toli už

vyriszkus drabužius su
Jais esmių apsipratus, ha žinai 
teveli, jog neturėdamas sūnaus, 
'ai isz nuobodumo tankiai savo 
dukreles mokinai musztro o ir 
jotie ant arklio, tai man ne bus 
sunku tarnaut vaiske.

Toras ant tos rodos dukters 
tiko, tuojaus duktė davė plau
kus nukirpt, persirede iii kel
nes, mandiera, apsiszarvavo ir 

o atsisveikinus 
dviem

vi rszu.

užpuolė ant prieszin

pradejo

i

Tuojaus stojo lygei su begu-

savos 
be ginklu ir visokiu brangeny- jonerola, norint ir tas bego 

kiek galėdamas. Kada karalisz- 
kas bėgimas atbėgo tie's medė
jam ir medroviu, turėjo didele 
'klude ba medrovis, pradėjo 
medžius raut ir mėtyt po kojų 
begano ir tuom sutrukdė begu

lu koki laika, velei karalaite' na ir tasai per medžius vos ga- 
nusidavo su skundu pas tęva Įėjo vežlot. Medėjus pasislepes 
karalių, jog josios pats da vis už krumu pamieravo isz pucz- 

S, ir 
kad ka greieziause pasirūpintu 
kaip norint juosius atskirt. 
Karalius prižadėjo dukterei, 
jog apie tai savo laika pasirū
pins ir viską del josios pada
rys : •r

Buvo viena tokia karalyste, 
in kuria jeigu kas nusidavė tai 
jau ne sugryždavo ir pastana- 
vijo karalius in ten savo žentą 
nusiunst. Tuojaus 
žentą ir tare in ji:

— Ar žinai ženteli, 
prastu Žalnierium ir gavai ma
no duktere už paezia turi ke
liaut in karalyste Salų gal ten 
rasi del saves kokia dale ba 
musu karalyste yra per maža 
dviem vieszpatauti o da asz 
jaueziuosiu gana .drūtu ir vie
nas sau duosiu rodą.

Ka gali daryt, turi karaliaus 
klausyt, norint yra jo žentu. 
Pasirenge netrukus in kelione 
ir iszejo pats vienas. Ėjo kėlės 
dienas ir naktis nieko nepriei- 
dams; daejo didele girre ir ei
damas per taja girre 
medeju ir tasai paklausė:

In kur eini jenorole?
Einu ant Salos karalystes gi- 

luko jeszkot, — atsake jenaro
las.

. I
Vaidinime * 
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Po vaidinimui vėl 
.7. 77. Lietuvybės 

Kun. P. Garmus ne
trumpai nukalbėjo gana gra- 

Publika pateikė 
garbe kalbėtojui už telkia pra
kalba.

Po prakalbu, choras, po va 
dovyste p-les Pilkutes su daino
mis užbaigė visas paminėjimo 
iszkilmeis. Tenka visiems ren
gėjams 
aeziu.

< <

J. K.

isz spau-
bin.

Karalius iszgelbetas sudėjo 
gile padekavone žentui kara
liaus ir inteikia jam gromatas 
dėkingas del jo voszvio, jog tel 
kosi priduot pagelba.

apsiginlklavo, 
su tėvais ir dviem sesutėm 
leidosi in pulką ir nuo vyrausy- 
bes likos su džiaugsmu priim
ta, ba iszrode aut dailaus ir 
narsaus vyruko. Musztras la
bai gerai ėjo ir ne trukus likos 
’’elfebeln, o kad buvo 

tai likos > 
nrie karaliaus pulko.
labai gerai pasrsdke, ba užpuo- 
’ikai likos iszguiti ir sumuszti. 
Po vainai buvo peržiūra vais- 
ko gi i tos visos sutraukt i aut 
lygumos priesz karaliszka pa
loci. O reiko žinot jog tasai 
karalius ne turėjo sūnaus, tik
tai vienatine duktere, del ku
rios sostas karaiiszkas pripuo- 
linojo ir dabar karalius Su ta- 
jc duktere sėdėdami karietoje 
peržiūrinėjo glitas vaisko. Ka
da be važiuodami, patemino 
karalaite ta patogia feltfebeli, 
tokia užsidegė meile prie jo 
jog kaip tiktai spėjo pribu't in 
paloci, klauso tėvo kas tai per 
vienas tasai žalnioris, o jeigu 
nežino, idant lieptu paszaukt. 
Karalius no galėdamas del sa
vo dukters nieko atsakyt, liepe 
paszaukti žalnieri ir kada tas 
stojo priesz karalių szoko ka
ralaite prie feltfebelo, apsika
bino už kaklo ir pabueziavo. 
Paskui pripuolė prio karaliaus 
ir su aszaromis melde idant ap- 
ženytu ba jeigu ant to no pave
lys tai jiji sau smerti 'padaris. 
Ka giliojo tėvas daryt turėjo 
ant mylemos dukters noro tikt.

Tuojaus pakele feltfebeli ant 
jonrolo dinsto ir netrukus at
sibuvo labai puiki veseilo, kuri 
traukėsi kolos dienas. Po vesei- 
loi iii treczia diena, karalaite 
buvo labai nuliūdus ir patomi- 
nias taji nuliūdima karalius su 
'karaliene, klauso, 'kas už prie
žasties nuliūdimo. Duktė apsa
ko, jog no-yra terp Jn kaip tai 
privalo torp poros būtie, ir jog 
josios vyras labai atszales prie

se-“ja'unysta” ir 
visai persimaino.

4 4

nys ta
Penkesdeszimts metu atgal 

turėdamas keturesde- 
kupas jam tuojaus palieptu szimts me'u amžio jau buvo 

hands off” arba “lav low”.

v v ra s

9 9 žiaves isz Lietuvos, 
gimęs jaunimas žalnieri '8J9

patogus 
priduotas 

įvare

laikosi atszalime del josio

4 4

‘kos ir beguna padilgino, gaidį, 
tasai uole aut lirantkos puolė 
szuvis staigus, — beguna nu- 
szove, užkrovė medžeis ir Traną 
sudegino.

Tuom laik jenerolas subėgio
jo paskirta toli ir parbėgo pas 
karalių, o kuris, kaip paklausė, 
kur dingo bėgimas, atsake je
nerolas jog nežino kur jisai 
dingo tiktai tiek žino, jog ji 
ralenke. Ka galėjo daryt, turė
jo karalius duota žodi dalaikyt 
ir ne kovot smerte ir nieko ne
laukdamas, davė daugybe auk
so ir brangiu akmenų ir liepe 
keliauti in savo karalysta.

Jenerolas su džiaugsmu ap
leido paloci baisaus karaliaus 
ir leidosi atgalios, paemias su 
savim medeju ir medrovi.

Keliavo per kalnus, kluonis, 
girrias ir pustyues datirdami 
didžiausio vargo ir bado, o no
rint turėjo daugybe skarbo, 
bet negalėjo niekur gaut nu- 
piikt o auksx) valgyt ne galėjo. 
Ir po kiek dienu pribuvo su
vis iszalkia in viena dvara ir 
pasiprasze ant nakvynes.

—: Tolinus bus :—

Lietuvybe Irjau
o 40 metu mo- 

pasenus
“viduramžinis 
t ere buvo jau 

moterėlė
apie jauna ir pilna karszczio,

riaukszles savo szilkinesia pan sziadien
riaukszles

Sziadien didesne dalis mote
rių rūpinasi daugiau

20 metine

9 9

4 4 o tik

cziakosia 
ant savo veideliu.

ne kaip

9 9 
9

vadinosi 
bet

kožna trisdeszimtine 
metine moterėlė su piktumu 
priiminėja u žme t i ne j ima 
ji vidutiniam amžyja

su
buk 

o vyras
Su prasiplatinimu daugybe turėdamas G0 metu, da yra tos 

automobiliu ir reidio, Protes- nuomones, kad da ne senas ir 
toniszki kunigužiai pradėjo perszoktu per tvora.
bedavot kad jiems bizni paga
dino, nes po visa Amerika už-

Sziandienines 
progresu 9

vykusiu J

jėgomis 
nes gyvenime, 
vien o ja p u soja,9

moteres su

daryta net 604 visokios Protes- guma ir pavidalu, 
toniszkos bažnyczios. Mat žmo mokėti užlikyti. Iszmoko kaip 
nys gyvenanti ant tarmu ir turi rėdytis, valgyt, gert, szokt 
mažuosia miesteliuoria ir kai- jr kaip pritraukt prie suves tu 
muosia, klauso pamaldų per sutvėrimą 
reidio arba sėda in automobi-' 
liu ir pyszkina szventadieniais

tarti padėkos
Girrios Volungelis.

žodis,ISZ LIETUVOS
KIEK 

VALDININKU.
Lietuvoj isz viso inxkaitoma

27,500 valdininku, isz ju Kau-

LIETUVOJE
paszauke

buvai

giau pamylės 
dirbs bendrai kilnus darbus.

Su jaunimu isz Lietuvos at- 
garbe tokiems jau-

nuoliams-ems kur bendromis 
stengėsi dirbti. Žmo- 

vieni keicziasi 
kiti kiloja. Du,

trys metai atgal man atvykus 
Toronto mieste susipažinus su 
Lietu vers, ju gyvenimu, ju vei
kimu. Radau keletą Lietuviu
žymiu visame kame, kaip vei- 110 mieste dirba invairiose in- 

aplaiko nauja pato- hjme> fejp tikyboje. Ir sziadien 
isz tu paežiu dar randasi kad tuvos 
nenustojo dirbę tokioje dvasi- Klaipėdos mieste 1,031 
ne j e.

Daugeli jau surasime 
nuleido rankas nuslydo v 

Lietuvybės nuo veikimo. Pasi- i 
davė kitokiems palinkimams 
pa pro ežiams tokiu Lietuvi u ra
sime daugeli ir isz jaunimo tar
po ir isz senosios kartos Lie
tuviu kurie keliolika metu gy
vena Kanadoje, ir j u szeimy- 
nos pasikeito buna teippat ne
mažai visko.

kurios buri
i

staigose 7,031, didžiausios Lie 
provincijoje

kuri vadina 4 4 vy-
ru”.

Motore turėdama keturesde- r

tad
nuo

>

18,170, 
L, Ma- 

i-žiausios Lietuvos provincijoje 
1,145 ir užsieny 123. 9

9

in didesnius miestus, atlanko szimts metu, atranda, buk vy-
pažystamus ir gimines ir baž- 
nyczia jiems visai nerupi.

Dalia r ponai bambizeliai ne
tekdami džiabu, turi pasijesz- 
koti sau kitokio užsiėmimo.

ŽIAURUS LENKU
ELGESYS SU 

VILNIJOS LIETUVEIS.
Kaunas. — Utenos apskri-

vi rsz i ni nlko p r a neszi mu,

rai turi protą, kad nieko taip 
nebijo kaip nubodumo, o jaigu 
turėdama ketnresdeszimts me
tu ir nemokėjo pritraukt prie 
saves vyro, tai pralaimėjo gy
venimo kova. Sziandienine mo
tore turėdama ketureszdeszimt 
metu amžiaus, turi taip but 
jauna kaip dvideszimts metine

ties '1 ■
r 1 sz. m. Sausio 11 d., Lenku ka-

Kiek tai kartu laikraszcziai 
apsergsti jaunas mergaites 
kad nevažiuotu su svetimais 4.
ik nežinomais vyrais automo- mergina ir kovot už pirminybe.

Todėl nerugokite ir nenusi
minkite, kad esate 
bos ’ ’ arba ‘4

jaunas mergaites
svetimais

Pažvelgus in kitus Lietuvius,

reiviai <su policija per Paluszes 
1 m. (okup. Lietuvoj) vare apie 
20 asmenų — vietiniu gyvento
ju — sukaustytu geležiniais. 
Kai kurie isz ju buvo pažinti,

O

sUtiko

biliais po visas pakampes, bet 
t uju persergejimu visai ne
klauso, po tam aplaiko grau-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
•••••• gt*

Jau nžbaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnorin 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius na 
onus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis

vėl dirba didvyriszkus darbus, būtent: Meidunas Julius ir
Du, trys metai atgal pažinojau asmenys isz Motiejumi kaimo, 

tuviszkas, žemaitis i'sz, Modkenu kaimo, 
irv

kelias szeimynas Lietuvis^kas, žemaitis
kur seneliai geri Lietuviai pat- Bruksztu/s Hubertas isz Szar- 

niauju, pu icixu. npiciiivv kičiu* ( uuo arua uiuiuu • uck • • . . • *11 i • v,. , . . , & . | -i . x • r įjotai o ju vaikeliuose mažai VnVOų Rinzv^ .Tonadingus pamokinimus, bet jau galite sau prailgint jaunyste . . . . r . Kavos, uiazys upna

4 4 senos bo- 
seni diedai”, ba

r

buna užvelai laistyti graudus ant dvideszimts metu. — Žmo- 
verksmus.

Ana diena Mount Carmel, jauezesi, bet kada pradeda ru
pu., likos užmusztos dvi jaunos pintis, kad yra senu ar sena, 

erginos per pasiutusi bambi- tai greitai ir pasens, nuleis ran-z® . , .
lista isz kokios priežasties, tai 
da neisztytineta, ar jos ėjo ke
liu ar likos iszmestos isz auto
mobilio tai policija da nedaži- 
nojo.

s isz Misz- 
pastebėdavai hada lietuvio- lciu vienk.,' Kinduris Julius isz 

. . ..... kūmo. Pažvelgus in tuos lai-gus yra taip senu kaip jisai T . _ _ .°
kus ir dabartiniuis visai 'ka ki- 

i

Kauki'szkio vien’k., Czeberkyte 
isz Antallksne-s km. > Brukižztus

sena

— Nueit nueisi, bet isz to
nais ne sugryszi.

Medėjus tuojaus isztrauko 
sztemfoli isz vamzdelio, insmei 
ge iii žemo, paslkui volei isz- 
traiikias įklausė prisidejas au
šo prie tosios skyleles ir iszgir- 
do tuosius žodžius:

-— Kaip pribus tasai gene
rolas giliuko jeszkot, tai pir- 

■ minuso turės bėgti lenktyno su 
bogunu, kuris bus iszloistas, 
tai jeigu beguna pralenks ir 
pirmai pribėgs, tai gaus ka no
rės, o jeigu ne, tai bus smortė 
nu'korotas.

Tada medėjus sako

ta pamatai tu tėvu vaikai nu- įsz Lepekalnio km., ir 4 asme
nys isz Lik menu km.si krato blogus draugus-os, sto

kus ir lauks kauluotos diedie- galingose ei lose, dalyvauti
pradėjo kilnus idealus pamylė
ti ir sziadien viską ka kita ma- 

czios ar eina bobute ar mer-, Nb pro szali tenka paminė
ti Lietuvio A. Belicko

nes.
Sziadien nepažinsi ant uly-

ANT GAVĖNIOS.

arba Kalvarija
i « ♦ • «

Viesz., "

Knyga

Stacijos . ................ ........ ........ ,, . . . , . , ,
Jezuso Kristuso,........... ...............10c josios — jeigu teip visada bus,

Graudus Verksmai arba Pasibudi- apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pą.

tai jiji su juomi negales gyven-t “Sau-
: les ” skaitytojo szeimyna. Kaip

gaito — isz užpakalio..

tytojai, atsilygint suprenumorata juž visame kame atsižymi dvi dūk- reikalinga ant Gavėnios.
vienam isz Lietuviszku mieste- U' stmus,
liu Pennsylvamjoj. Žmogelis laikraszczio. Paskubinkite t

tl • • —L• •

Ana diena mirė moterėlė
Neužmirszkitc guodotini ūkai-

n imas prio Apmislinimo 
Vicsz. Jezuso Kristuso.

užmirazo ir prasze idant nesulaikyti
dalyvauja cho-, “'T““

1 re; abu tėvai priklauso draugi-

Kanezios

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

W. D. BOCZKAŲSKO-CO., 
Mahanoy City, Pa.

Knyguto H*
Karalius 'pradėjo dukterei 

pei’jdostinet, jog žalnioris da ne 
iszsidrasinias prie josios, Ikaį-

i

te

“Eimč'



f
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Szirdies
Atmintis

— Kas ta viską daro/ — su
dus nubudimo ir želaboj

Patraukė kelis sykius 1 
ku pataisė plaukus ir paauksa
vo, sujnažino veidą ir apdengė 
rožiniu dažu.

Žiūrėdamas in nutaisyta pa
veikslu, karalius buvo labai už-

» ROŽIŲ
J LIETUS^

Szv. 'Terese Lietuvoj a.

O 21 U U PJ

4* $$1 Ar Žinot Kad
i r

ft
kariszkięms reikalams, bet vie
toj tas mokestis sunaudoti ar
mijos apginklavimui, pinigus 
krovė sau in kiszenius ir szalis 
del visu neprieteliu likosi at
dara.

Neužganėdintu skaitlius vis*gauadintas. Sekanęzia diona 
ba augo ir kiekviena diena minios

jaunas karalius, kuomet paliko žmonių rinkosi prieszai kara- los permainas,
•>> ant paveikslo pamate vol dido

* 
Bonham isz Wishford, Irlandi-

 jos, pagimdė 7 vaikus ant kart.
Tuo szis atsitikimas mums Apie gimimą vaiku randasi 

malonesnis, kad jis yra isz mu- metrikai vietinioje bažnyczio-

I

Edita, pati Tamoszians

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU .
— I

Plv-Jurgis Kazlauckas, 
mouth, Pa. — Nors ir pas mus

Iszmintingi Žodeliai
■ ■"

Tinkamas protavimas yra 
geriausiu raktu iszminties.

Sauja gera protą daugiau

v

naszliu, perstojo mislinos apie
. « •*« . •karalystes reikalus, praleizda-, 
mas isz tisas dienas ir i____
aszaroso priesz savo 
pacziules paveiksią.

Ta paveiksią jis pats pieszc' 
del to tiktai jis ir mokinosi ma- 
liorystes, nes jam butu buvus 
labai sunku žiūrėti, kad kas ki-

— Nyra jokios abejones, 
kad ežia dalbas buą piktu dva- 

nuolatos ’ siu, nes kaipgi galima iszaisz-

liaus ramus su skundais.
Bet karalius ant to visko no

na ktis atkreipdavo atydos, j 
mylimos žiūrėdavo ant karalienes pa-. kinti aku ir lupu permaina!

1 veikslo.
I
II

Tuo tarpu viena rytmeti ka- 
1 ralius iszgirdo stebuklinga gio- 
' dojima. j

Apimtas žingeidumo 
tas jo mylimiausios paezios pa- artino prie lango ir staiga 
veikslą pernesztu ant audkelo 

Karalius žinojo apie 
kad malioriai-dailininkai

prtsi-
su-

tai, 
ne

, *
k

raminsi blogi laikai, bet turiu verta ne kaip buszelis mokslo.
*“Salde” prisius- 

daimas užmokesti. Nuo “Sau
les” dideles szeimynos neno
riu pasilikti užpakalyja ir ma-

atsilygint už Arklys daugiau dirbs aut 
szvilpimo ne kaip ant plakimo.

Gembloryste tai yra eks- 
no pageidavimu yra kad “Sau-* prosninis trūkis in prapulti.

* * i * Uždek spyna ant lupu jei-
moli, nes tai yra smagiausias' gu manai apkalbėti, 
laikrasztis už visus kitus.

’su Lietuvos padanges. Tikruo- jo tam kaimelije.
•! . - . _

r ’ 1’^. I

nejaukiai galėtu jaustis mini-! Calif.
sas”

Antalieptės vaiku' prieglau-1 septynių pėdu

sius vardus kai kur sutrumpi-

j mi asmens.
No, niekados! Mano my |

Del tūlos poros kuri ne-
nom, ar visai praleidom, nešmenei apsivedė Los Angeles, 

, , r likos pakeptas ‘‘keik-
kuris buvo 

ir

likos pakeptas
(^pyragas)

augszczio
le” nepaliaus lankyti mano na-|

lipinusia neturėjo tokiu juodu d°j*1 vienuolikos motu morgui- svėre 1,516 svaru.
akiu ir taip placziu lupu, per ^0Jadvyga G. priesz penkis Pirmutinis zokoninkas
kurias matyti beveik visi dan- *P°lUs pervažiavo sunkus veži- ^u^)g pasįiiflę0 Popiežium po

Antanas, Barkauckas, Law
rence, Mass. Siuncziu ta
rn istoms užmokesti už 
le” 
geresnio laikraszczio hž 
le” nesiranda, nes jame randa
si daug naujiena ir visokiu 
puikiu straipsneliu isz kuriu 
turi dideli džiaugsmu skaity
dama.

mas ir sulaužb koja dviejose
Prieszingai; szviesio^ ir 

žydraines, kaip rytmeczio de-

Ivs!i

stojo kaip inkastas.
— Ne, panaszios grožybes be&iai jos buvo akys, kurios ak, 

da niekad niekur nemaeziau, taip daug saldžiai antI manes
syki turi papratime be jokios kaip ta maža piemenaite, oinan žiurėjo, o luputes jos taip ma-
atsargos žiūrėt in savo modeli, ti paskui kaimene — tarė 
prie tam ant paveikslo to visko 
ka mato nenupieszia, bet palie
ka sau ir užlaiko savo szirdy- 

nnt visados — o 
> to visko už jokius

#

Mass. —vietose. Kaulo lūžima Kauno 
ligonineja sugydė, bet prisime- 

I te kaulo džiova. Kaulo džiova 
buvo blauzdoja. Labai ilgai gu
lėjo ligonineja.
kartu daryta operacija, tris 
kartus skustas kaulas ir galu 
gale daktaras Kuzma patarė 
nupiauti koja iki kelio, bet me r 
gaite nodave. Toliau tiuberku- 
1 i ozas persimetė in klubą. Dak
taras pasako, kad toliau pagy
ti imo jau nėra, nes klubo nenu- 
Visam gyvenimui invalidas. 
Kojos nesulenkdavo kelyja Ir 
isz klubo nevaldvdavo. Nuolat

Indijoi randasi 70 mili.jo-i

Motina niekam neduos 
plakti savo kūdikio ir nemyli 
paezios savo sunaus. i

Skaudanti žaiduli galima
iszgydyt, bet nupleszta szlove 
sunku iszgydyt.

Akis kuri mato visokes 
piktybes, nemato pati save.

Žmogus negali būti links
mu be prieteliaus ir nebus tvir
tu juorn pakol nebūna nelaimė
jo.

“Sau
nos mano paeziule sako kad 

“Sau-

mireziai Benedikto, buvo zoko- 
ninkas žinomas kaipo Grego- 
ras I 590 mete.

*

nai žmonių kurie iszpažysta 
muzulmonu tikėjimą.

* Keturiu metu Robertukas 
Scott isz Beno, Oklahomos, mo
ka grayt 227 szmotelius ant

I

pomietes ant lupines armoni
kutes.

Vienuolika 
daryta operacija,

a

žos, kad kuomet 
matėsi tikrai keli balti dantu
kai!

Karalius dege baisiausiu 
saule! piktumu, kad butu galėjas su-

i u giedodavo
save.

Tai buvo jauna mergaite su 
plaukais, rodosi,! dogeszviesiais 

se am risimos — o juk kara- kad jos plaukus pati 
liūs to visko už jokius svieto auksavo. Jos 
turtus neleistu daryti niekam, taip rožine, 

Tasai paveikslas dabar jam rožes bumburas, 
szviesias, 

dime, kada ant jo žiurėjo, apsi- putes taip mažas, 
liedavo gailingomis’ nszaromis, giedant vostik kelis 

už galėjai pamatyti.
Karalius tuo 

buvo apibartas, bet netrukus 
uždengė akis ir užsigedino, 
kad ta laiko pamirszo savo my- 
______ i paezia. Atsiklaupt 
taigi priesz paveiksią, pradėjo 
lieti gailingas aszaras ir jau 
nemislino apie stebuklinga 
piemenaite.

— O! — suszuko jisai per
imtas didžiausiu sopuliu — tu 
žinai, kad mano szirdis tau am
žinai priguli kadangi nebuvo ir 

tau panaszios inoterisz- 
Mano žmones reikalai!j i 

naujos karalienes, tiktai tuo
kart sutikeziau, kad tu joja at
gytam!

Kada ant rytojaus karalius 
kaip paprastai, atsistojo priesz 
karalienes paveiksiu, užgimė 
nepaprast as atsitiki mas.

— Tai stebėtina! — atsi
liepė — ar-gi ežia butu szlapu- 

dregnumas! Rodosi, 
kad tasai kambarys paveiks
lams kenkiantis. Paveikslas 
baisiai pajuodavo. Juk kuoge- 
riausia atsimenu, . 
mylimiausios plaukai nebuvo 
toki juodi, kaip kad dabar ma
tau. Ne, užtikrinu, nebuvo toki 
juodi, atsimenu gana aiszkiai, 
kad buvo szviesus, taip kaip 
paauksuoti. Mano mylimiausia 
buvo panaszi in Szviesos Die
vaite bot ne 
iiene. , I

Karalius tuojaus liepe pa
duoti teptuką ir viską ant pa
veikslo pataisė, ka drėgnumas 
buvo sugadinęs.

— Dėkui tau Dieve!* Vėl tu
riu tuos gražius juodai-paauk- 
suotus plaukus, kurios garbinu 
beprotiszkai ir kuriuos iki gy
venimo pabaigai noperstosiu 
garbines — suszuko ir atsi
klaupė priesz paveiksią dary
damas amžinos 
szliuba.

Bet matyti pikta dvasia in- 
simaiszc in karaliszkus reika
lus, kadangi po keliu dienu ka
ralius vėl turėjo pataisyti pa
veikslu. |

— Ks ta viską daro ? — su
szuko piktai. — Kas drysta 
szventvagiszkai palytėti mano 
karalienes paveikslu! Isz kur 
vėl ūmai atsirado ta aukszta 
baltu kaip sniegas kukta! Gar
binti Dieva gerai atmenu, ir ži
nau, kad jos žema kakta buvo 
rožine ir nuolatos, jauna, kaip

buvo visas suraminimas nuliu-

o savo sopulio neatiduotu 
visas svieto linksmybes.

Dykai ateidavo pas ji minis
terial ir sakydavo

— Mielaszirdingas Poue,
aplaikome nerames žinias, pra- |judausia

kad paszalinesneszanczia>, 
vieszpatystes karalius ginkluo
ja milžiniszka armija, idant in- 
siverszt musu karalystėn.

Karalius abejingai ministe- 
riu praneszimu klausėsi ir nei 
aut minu tos >avo akiu 

mirusios
nenu- 

paezio

privalo pamislyti

i

• v

nebus 
kės!

s žema kakta buvo,įgauti ta raganių — bet be abe- 
kaip pražydintis jones tai buvo raganiaus dar- 

akis turėjo bas, tai baisiai jam už tai at- 
kaip auszrine, o lu-1 monytu.

kad jai be-'gavo, tai visa savo 
dantukus ’ iszliepo ant paveikslo. Mažai

/I ;

I
I

Bet raganiaus nesu- 
piktuma

I

ko reikėjo, idant paveikslas ne,^°^e v°Gs nuo kaulo, baisiai

I

I

apsireiszkimu

apie

SKAITYKITE “SAULE f *

butu nuplesztas nuo sienos 
: kojom nesumindžiotas, 
koks netikras paveikslas.

;r I karszeziuodavo.
kaipo pakildavo iki 41 laipsnio. Dak-

Temperatūra

taras turėdavo skaudama vie-
Palengva vienok susiramino *“ Piauti ir valyt nuo Imulo su- 

kadangi jam atėjo mįsles in AC galva kad ta viską ant paveik
slo dar galima pataisyti.

Taigi ėmėsi enorgiszkai 
larbo maliavoje pagal savo at

kilo- 
Po keliu 

valandų darbo patogi mote- 
riszke su szviesiai —žydraine- •r

akimis, auksinius plaukais

(

si minimus ir viskas jam 
geriausiai pasiseko.

i

u z

tranko nuo
I >aveikslo.

Viena diena karalius inpuole 
baisiausiam piktuman ir ma- 

t

žai ko truko, kad pulti ant savo 
dvaro mvlimiaiisio vieno mar-* 
szalko, kuris savo ponui nuže
mintai dryso perstatyti*, jog di
džiausias sopulis negali trauk- 
ties amžinai ir kad szviesiau- 
sias ponas
apie tai, kad savo pavaldinius 
apdovanoti nauja karaliene be 
skirtumo, ar tai bus isz kara 
liszkos ar isz žmonių gimines.

—■ Begedi! — suszuko ka
ralius drebėdamas isz piktumo 
— kaip drysti man tai pasako
ti! Asz, asz turecziau savo my
limiausiai karalienei žodi lau
žyti! Szalin isz po mano akiu, 
arba tuojaus ežia pražūsi! Bet 
kolaik isz ežia iszeisi, žinok 
apie tai ir visiems kitiems vi
sur pasakyk, jog jokia mote- 
riszko nepasidalys su manim 
sosto, kibą bus visiszkai pana- 
szi tai, kuria dabar matau 
sztai ant paveikslo..

Karalius žinojo gana gerai, 
kada isztare tuos žodžius, kad 
tas-viskas nesirisza su prisiža- 
dejimu, kadangi kur ant vioto 
rasis tokia moteriszke, panaszi 
tam paveikslui! Ji buvo per
daug patogi; gamta pati juk 
du sykiu nesutvers tokios pato
gybes.

Ak! tos aksomo akys, tos di
deles akvs! v
plaukai, aukszta, 
sniegas kakta, gražiai isztaisy- 
tos lupos, tasai 
nusiszypsojimas!

O panaszia ant visos žemes 
apskriezio niekur neatsiras!...

♦ ♦ ♦
Perejo menesiai, perejo cieli 

metai, o tame liūdname padėji
me nebuvo permainų.

Isz paszalines karalystes ka
raliai tas visai nerūpėjo.

Ministerial, kas teisybe, ka
raliaus vardu pakele mokestisa rožes bumbuoras.

tie stebuklingi
balta kaip

stebuklingas

mas ir

kad mano
• 1

I

in Nakties Kara-

isztiktimybes

I

mis 
ir mažomis luputėmis žiurėjo 
in ji nuo paveikslo.

O karalius džiaugėsi su savo 
darbo ir liūdnai dejavo.

Taip, taip ji! Tai ji iszrode, 
mano mylimiausia, nepamirsz- 
tina karaliene!...

Ir kada viena diena dvaro 
marszalka, turintis bloga pa
protį žiūrėti per rakto skylute, 
patarė karaliui paimti už pa
ezia maža piemenaite, kadangi 
kaip laszas vandono ji panaszi 
in mirusia karaliene, o gal dar 
už ana ir gražesne, karalius ta
da tam patarimui nesiprieszi- 
no.

Velniszkan
Jeazkojo tarnaites

12 ISTORIJOS UŽ 25o
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktero. Nelabap 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.

Vasario - 1932 - February
1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiojaus
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 
Ilk Paneles Liurdo
12 p Bonedikto
13 s P. Angele, naszle

14 N Valentino
15 p Faustino, Jovito
16 u Jupjono
17 s Flavljono
18 k Simeono
10 p Konrado
20 s Eucharijaus

21 N Pepino
22 p Petro Antiokijoj
23 u Petro Damiano
24 s Matas Ap.
25 k Tarasiuso
26 p Aleksandro
27 s Leandro
28 N Romanns
29 p Osvardas J
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si rinkusia medžiaga. Būdavo 
kiek geriau, bet neilgam, pa
būdavo truputi ir vėl tas pats. 
Taip mergaite kankinosi pen
kis metus. Sziemete, tai yra 
1931 metais gavėnioj vėl ke^o 
nuo kaulo votis szlaunyj. Visa 
koja buvo taip raudona, net 
juoda, temperatūra sieke iki 
41, o kartais net ir daugiau, vi
sa drebėjo isz skausmo. Bengė
me vėl in ligonine operacijai

Bet labai buvo biaurus 
orai. Susilaikėm'’ kiek laukda
mi kad but gražiau. Mergaite 
pati pradėjo in Szv. Teresyte 
novena. Septintoj novenos die
noj iszkrito jai isz ranku nosi
nėlė ant grindų. Kadangi kam- 
barelyja nieko nebuvo, tai pati 
bando paimti. Iszkele isz lovos 
kojas, nori ant sveiko kelio 
klauptis, o skaudama isztiesti, 
nes per penkis metus vis nega
lėjo skaudamos kojos sulenkti, 
bot apsiriko — atsiklaupė ant 
skaudamos, o sveika isztiese. 
Nagi jauezia, kad visai neskau
da. Pradėjo bėgiot po kambarį, 
gimuastikuot, neskauda ir tiek. 
Nuriszo pažiūrėt. Žiuri, 
raudonumas dingės, 
atleistas, nei žymes 
skaudėjo. Bot temperatūra dar 
’aikesi. Asztunta novenos die
na nuėjo in koplyczia atliko isz 
pažinti o devinta prie Szv. Ko
munijos. Klūpojo abiem keliais 
ir dėkojo Dievuliui už sveikata 
ir Sz. Teresytei už pagydymą.

Vasara atostogų metu nuva
žiavo pas ta pati daktara Kuz
ma patikrinti sveikatos. Dak
taras Kuzma nufotografavo ir 
dvi savaites visokiais budais 
bando, paskui antra karta fo
tografavo ir rado kad koja vi
sai sveika. Dr. Kuzma iszdave 
gražiausi liudijimą apie ligos 
eiga ir dabartini sveikatos sto
vi.

Dhbar ta mergaite jau sze- 
sziolikos metu amžiaus, 
buojasi Panemunes N.N., 
staigoja, gyvena net Slabadoja 
Viliampolyj ir kasdien važinė
ja in savo darbo instaiga dvi- 
racziu.r

Tagi Szv. Toresyto nuleido 
rožių lietu tai mergaitei. Gar
be Dievui per Jo szventuosius.

Visa eiga maezius. E. Jan-te. 
imsi, o taip, irgi nepasveiks.

i

raudona 
temperatūra

vežti

I

1

I

I

TARADA1KA

I

kad 
tynimas 

nėra kur

dar-
in-

Ozikagc ant plečiu soptynioli- 
, ka,

Tai isztikro vieta prakeikta, 
O kas ten darosi, 

Tai net sunku apsakyti 
Ir apraszyti. 

O bobos, bobos, 
Biaurybos nelabos 

Girtuokles,
Makalakuotos kiaules, 

Negana kad per naktis trankosi 
Po visas pabulkes bambiliais 

valkiojasi,
Ir da dukreles pikto mokina, 

Vyrus pas save in sveczius 
vadina.

O girtuokles, 
O nedorėlės!

Aniglikai Lietuvius už> niek 
laiko, 

Už sutvėrimus nelaiko, 
Kaip tik Lietuve pamato, 

Tai net pasikrato.
JiVjgu mane netikėsite, 
Tai in ton nusiduokiae, 

O apie teisybe dažinosite. 
Vyrai negali pasirodyt.

Turi per kitur eiti, 
Ypatingai Subatomi 

Ten bobeles eina galvom. 
Siunta bobeles 

Siunta ir ju dukreles.* * *
Kokia tai gyva-naszle Pennsyl- 

vanijoj vyra paliko, 
Ir in Miczigana atvyko, 

Mat labai smarkszti buvo, 
Du sportai in jos nagus 

pakliuvo, 
Vienas biednas, 
Kitas bagotas.

Ir taip sau padieniui gyveno 
Ir ant galo,

Garnys dovanele atgabeno, 
Ne ilgai dovanele paregėjo 

svietą, 
Vandenyja gavo vieta.

Bobele mato kad. negerai 
s padare, 

Nekalta dusžele isz svieto 
iszyąre,

Bet Keidutes savo nemato.
Da koki laika Motiejukas ežia 

bus,
O paskui ir jis in ten pus, 

Mat sviete visaip atsitoiko, 
Tokios hobelkos tankiai vyrus 

ant juoko laiko,
* * ♦

Jaigu mamužes dukrelių ne 
prižiūrėsite, 

Tai sarmatos iii valos turėsite 
Tankiai labai duodasi girdėt 

Kad dukreles nori pabėgt 
Su bile vaikinu, 
Kad ir niekszru.

0 ka motinėlė kožna vadina 
ženteliu,

Kad ir szuni bėganti keliu 
Ant galo kada durkele patars- 

ta,
Del visu ženteliu pakarsta, 
Dukrele isz turgaus iszeina, 

Ir aut szunc iszeina.
Tada prisiplaka bile vaikina 

Ir su tuom in kitur runina, 
Suranda kur koki kuniguži 

Katras už doleruži 
Szliuba duoda, 

Ir pabaigta beda.
Negerai mano szirdeles,

Jaigu kelete tokias veseiles, 
Tiktai vajsete ubagus, 

Ir ka tokios dukreles sulauks, 
Kada žilus plaukus sugaus!

O jaigu da nevidonas garnys, 
Bile diena atsilankys.

Jaigu taip padaro viena, 
Ir kita, pasiims toki vaikina, 

Susiporuos, 
Ir su gyvuo-s!

!

i

ženteliu

f

!

Daugiau žmonių pražūsta 
nuo valgio no kaip nuo kardo.

* Nesirūpink kur ,dirį>i, 
daugiau rūpinkis ka dirbi.

* Niekas nemirė, baisįa kąn- 
czia kuris gyveno dorai. —F.

♦ • ......

JUOKAI
• 'M * < ' .•ii* , %

ŽYDU MAUDYKLĖJE. 1
Jonkelis nuėjo iszsimaudyt 

maudykloje. Kada pabaigė 
maudytis,, patemino kad jam 
dingo kamzole. Jenkelis šukele 
daug riksmo ir oj vai, bet kam- 
zoles nerado.

Buvo tai 1931 mete. In me
ta vėliaus Jenkelis vela nuesjo 
in maudykle ir sugryžta namon 
nudžiugins szaukdamas:

— Sore, ar tu žinai kais at
sitiko, suradau savo kamzole!

— Ka tu kalbi, argi po me
tui laiko kamzole atsirado! O 
kur jiji buvo per taji laika!

— Kur buvo! Matai per 
klaida asz jam užsidėjau po 
marszkineis. *

ISZMINTINGAS SŪNELIS.
— Mamyte, mes bo vi ilsi

ni es in žverinycziu, asz buseiu 
sloniu o Maryte bus bezdžion- 
ka, o ir tu mamyte turi su mu
mis bovintis!

— O kuom asz busiu!
— Mamyte busi tokia po

nia, ka atejsi žiūrėti ant žvertu 
ir duosi mums pinacu ir 'ken-

Ar gerai. *dzin

&
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DARŽELUE.
Maža Onute Stovi prie krės

lo darželije ir verke. Kokis tai 
ponas sėdėdamas ant krėslo už
klausė Onutės:

— Ko tu verki mano kūdi
ki !

— Asz noriu kad ponas man 
atiduotum mano ‘keiksa.

— O kur jisai!
—- Tu sėdi ant jojo •

KODĖL JI NESTREIKUOJA
Ona: — Pas mano . pirmesni 

bosą man buvo geriau ctir^bti 
negu dabr. Už asztuones valan
das darbo gaudavau szeszioli- 
ka doleriu. O dabar dirbu die
na ir nakti ir vos gaunu aut 
pragyvenimo. . , ,

Mare: — Tai kodėl nesustrei 
kuojį! ,. , . , 1

Ona -t Negaliu, Juk dabar
tinis bosas yra mano vyras.

■ .

Ar negaletwuei 
pasiskubinti greicziąus apsi-

Bet asz jau teiip skubi- 
i niuosi nuo dvieju adymi.

*

KAJyiANDIERIUS 0RALAI- 
VIO “AKR0N” KURI 

VEJAS SUARDĖ. / 
Sztai kamandierius Alger H. 

Dressel didžiausio oralaivio 
“Akron”, kuris likos suardy
tas laike staigaus vėjo praeita 
savaite. Jisai apemo komanda rengti, nes jau teip vedu

Sziadien Motiejukas drąsiai po kapitonui Rosendahl, kuris — . _
pasistato,

pi

Prisiklepojo pas turtingesni, 
Kaipo milaszirdiugesni.

I<kip tik gavo nuo jo pinigu, 
Tuojaus dingo isz miesto ir isz 

. jii ajriu, .

Vyras;--

l*r

ju akiu

jiszvažiavo in Vokietija.

1
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Scredos ryta truputi pa-

snigo.
— Pas Antaną Pangoni ana 

diena lankėsi garnys, kuris pa
liko sveika dukrele.

-r- In laika menesio mieste 
pleszikai apvogė szeszis biznie
rius ant keliu tukstaneziu do
leriu. Praėjusia Subata likow 
apipleszta sztorai Tamosziaus 
Consorte, 1338 E. Center uly., 
ir Kelley, 239 E. Center uly- 
czioe, bet ivg sziam laikui ple-

•j- ) *

sziku nesurasta.
— Vikaras V. M įkaitis isz- 

vaŽiavo in Filadelfija ant kc-*
liti dienu ant daktariszko egza
mino gerkles. Kolos 
at^al kunigas M įkaitis

)

savaites 
i turėjo 

operacija ant tonsolaitis.
— Read i ngo 

neužilgio pradės statyti nauja 
tilta Big Mine Run, kuris su
jungs Aslilamla su Gerardville, 
kuris knsztuos $35,000.

i

vargon inkaro

VdiaUs dažinojome, buk 
Lietnviszkam koncerte per ra
dio praeita Nedelia isz Readin- 
go, Volgos daina sudainavo ba
so, gerai žinomas Bronius Nc- 
kraszas, seniau dirbės banke Ir 

Girardvilleje.
Jisai yra balso specialistas mo
kinosi Italijoi ir paskutiniam 
laike buvęs Clevelande, Ohio. 
Jis mano da trumpa laika pa
būti szioje aplinkinėje, todėl 
aplinkinei gyventojai reikalau
tu daugiau iszgirsti per radio 
teip puikaus balso pono B. Ne- 
kraszo.

- F. ---..V r r ? r , -

Minersville, Pa. f Gerai Ži
nomais czionaitinis gyventojas 
Jonas Žurauckas, 64 metu, per
gyvenąs musu mieste 35 metus, 
mirė 15 diena Fcbruariau's, pa
likdamas dideliam nuliudimo 
savo paezia. Velionis likos pa 
laidotas 18 diena su bažnyti- 
nemiis apeigomis ir buvo skai
tytoju “Saules” daugiau kaip 
per 15 metu.

s a n L n 4

— Policija aresztnvojo Kat
re Domas, gyvenanti ant Ema

li kos aresztavota užrik u Iv. J

geležinkelis vogimą t a voro isz 'keliolikos

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Mahanoy Plane, Pa. — Ge- 
neraliszka^ Kasyklų Komite
tas, susidedantis isz nariu visu 
angliniu lokalu distrikte 9, tu
rėjo susirinkimą czionais ant 
kurio buvo apsvarstyta penk- 
diėninis darbas ir tokiu budu 
aplaikytu darbus tie kurie ne
dirba, tai yra padalyt
tiek darba del kitu. Ant angle- 
kariu seimo Indianapolis, Ind., 
angį ek itse i tam 
pritarė.

Akron, / Ohajui,
gurno Goodyear Tire kompani- 
je pradėjo dirbti tiktai po sze-

sziek

užmanvmui

dirbtuvėje

savoMotoro kaltina 
•kad ja ja prikalbino

sztoru.
uoszvia
prie tojo darbo, uoszve taipgi 
likos aresztavota.

— Locust Mountain ilgon- 
buteje gydosi sekanti ligoniai: 
Juozas Ancereviczius ir Vikto
rija Bemadkiene.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
— Juozas Kraska, trenka in 

7 metu mergaite Juze Czernec- 
kiute isz Ashley, sužeisdamas 
jaja pavojingai ir tuojaus nu
vežė in ligonbute, kur po ko^- 
kiam tai laikui mergaite mirė. 
Nelaime atsitiko arti mergai
tes namo.

.Juozas Zaverovskis 15
metu, likos užmusztas kada da
ly pst ėjo elektrikini drata ant

mes valandas anl dienos idant Wyoming tilto Wyominge.

Juozas Kudzinovski, 42 
White Ha- 

per

duoti proga ir kitiems darbi
ninkams dirbti. Tame fabrike 
dirba apie 18,000 darbinin'ku o 
tokiu budu apie 3,000 gales dir
bti taipgi.

Scranton, Pa. — Lehigh Val
les kasyklos Seneca, Pi 11 st one 
ir Heidelberg arti 
Broadwell arti Moosic, 
uždarytos Ketverge be nežino
mos priežasties, 
žmonių pasiliko be darbo.

Shamokin, Pa. — Pennsyl- 
vanijos ir Susquehanna kasyk
los pradės dirbti nuo 1

Avocos ir
likos'

r
metu, 
ven likos užmusztas per Le
high Valles truki czionais. Isz 
surastu popieru kiszeniuja už- 
musztojo pasirodė kad jis bu
vo kariumeneja.

gyvenantis

Herrin, Ill. f Diena 15 Fe- 
bruariaus mirė ligonbutejemirė

Apie 1,500 j\h ksa Szimaitis po ilgai ligai, 
• palikdamas dideliam nuliūdi
me savo motore Barbora M" 
vaikus: Aleksa, Stanislova, Ir

New Philadelphia, Pa. f Po 
trumpai ligai vienos savaites, 
ant uždegimo plaucziu mirė 
Antanas Pokaitis, 39 metu ain-l 
žiaus, gyvenantis ant 42 Wig
gin idi. Asztuoni metai atgal 
velionis gyveno Middlcportc, 
bet paskutinius 4 metus pergy
veno czionais dirbdamas kasy- 
klosia. Paliko dideliam nuliū
dime paezia ir tris vaikus: Juo
zą, Viktori ir Frana kaipo ir 
broli Juozą, Middleporte', mo
tina, 2 brolius ir seseria Lietu- 
voja. Laidotuves atsibus Suka
tos ryta, 9 valanda su pamal
domis Szv. Szirdies bažnyczio- 
ja, palaidotas bus ant kapiniu 
New Philadelphia. Laidotu
vėms užsiėmė graboriua A. J. 
Žalonis.

VĖTRA SUARDĖ KARISZKA ORALAIVI, VIENAS

Laidoja kunus numirėliu*. Pasam
do automobiliu* del laidotuvių, 
kriknztiniu, veaeliju, pn*ivažHėji- 
mo ir t. t. —Bell Telefoną* 506 
603 W. Mnhnnoy A»«i Mah. City

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

">* ’ "v’'111

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletai Imant in , 
viduriu* ir 666 Monti* isz lauko, su- ' 
teikia vsinzka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.
I 
I

UŽMU3ZTAS.
Sztai kas pasiliko isz oralaivjo “Columbia”, kuris pri

guli prie Goodyear fabriko, likos pagautas per smarkia vėt
ra ant Flushing, Long Island ir kone visas suardytas. Vienas 
isz trijų lekiotoji! likos užinusztas.

GERAI JAM VĖLINO

i

visas

dl ĮĮ**h*b

Skaitykite “Saule”

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St: Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dinl 2-1512)

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam porinusi patarnavimo. Pa
laidojimo atliekam rūpestingo!

Busite pilnai užga-

C. F
Mahanojaua laztikimiausi* Graboriua 

t: Gabiausias Balsamuotojas n

. RĖKLAITIS
Gabiausias Balsamuotojas

Geriausi* Ambulanco 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu.
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 4^9 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Laidoja nu- t

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

iP

1
i

Bayonne, N. J. — Del nedar
bo ir suniktos gyvenimo būkles 
Lietuvis Paulinis Szatalis szio- 
mis dienomis nusinuodijo. Ji 
rado gatvėje, bet vėliau nuve- 
žus in ligonine bandyta atgau 
vinti. Jis kiek atsigaivino, vė
liau greitai mirė. P. Szalkalis 
buvo 40 metu amžiaus, palinko 
žmona ir keturis 'Simus, kuriu 
vyriausiais 15 metu amžiaus.

Mokome 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I epos. Mes norim kad ir ja* 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ko nepaisant ar mažai, ar didelis.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRAEOR1US 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

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

ir gražiai, 
nėdinti.

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.ir gersdama^ 

ptlszauke garsai:; 
Akyvas dalyikas kad lyg szio- ( 

neįia !

ajriszio
Laike parodos, stovėjo žydas ; 

s žale 
jam daesti 
( 4
lei da ne vienas Airiszis 
siliko prezidentu Suv. Valsti
jų.”

Užpyko labai tokiu apreisz-j 
kimu ajriszis kuris suriko žy
dui in ausi: “ 
vo, tu -smirdaii, 'kad tavo tau
tietis kada pasiliktu Pop i e-

■ -, I

Nesulauk imas ta

zium.

ASEKŪRACIJA NUO VAGIU.
Vagis veikia naktimis kada jie žino kad žmonis laiko 
pinigus namie. *
o tada galėsite ramiai miegoti. * Muso banka turi aseku-
racija nuo vągiu ir ta asekitraeija yra tai protekcija del 
depozitoriu pinigu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

t

MAHANOV CITY. PA.

Geriausias būdas yra laikyti bankuose
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Aš. vjsuome? reikalauju Lucky Strike 
■1 ’ ' * ♦

“Niekas taip balso savybių neiškelia, kaip mikrofonas. Dėl to aš visuomet 
reikalauju LUCKY STRIKE — cigarelo, kuris, tikrai žinau, bus palankus 
mano gerklei. Tamsta savo kreditan turite dar vieną laimėjimą įvesdami 
naujos rūšies Celofaninį pakelio įvyniojimą, kuris taip lengvai atidaromas/’

“It’s toasted 
Jūsą Gerklei Apsauga—prieš knltėjlmus—prieš kosulį

Neperllampamas Cellophon* Užlaiko tq "ipraglnlmo" Skonį Vhuom*t švltfl*

UŽSUK RADIO LUCKY.STRIKE PROGRAMAI—60 wo</rrnHk/( uitnučiif in utrifuuaii lokių orkntroh if Wtlitr WincMl, kurio

f
♦

£
)Chicago. — Du banditai plc- 

sze Joseph Katzmoro kratuve 
adresu 3248 So. Morgan street 
Subatois vakara. Bet Katzma- 
no kratuvejo buvo in taisyta au 
tematinis alarmas. Pleszikams 
besidarbuojant pribuvo polici
jos skvadas. banditai mėgino 
pabėgti, bet vieną ju policija 
pagavo. Jis pasirodė esąs Jo
seph Cerise, 2349 West Ohio 
street.

Asztuoni’kiti banditai turėjo 
muszi su policija ir pabėgo au- 
tomobiliuje, apiplesze John 
SoVietsky flerautuvo, 6234 So. 

„ Western avenue. Pleszikai isz- 
sivežo 
$12,000. Sovietsky yra Lietu
vis. — N.

iri . : vertes drabužiu už
Mor- trį6 dukteres Grasilda, ir Stella 

ežiam* per ka gaus darbus apią Chicago ir Besisie pasiliko prie
500 anglekasiu. Tosios kasyk
los buvo sustoja nuo Novembe- 
rio menesio 1932 meto.

Daugiau
kaip 50 kasVklu Skrantu ir važiavo in Herrin, kur iszgyve-

1932
Scranton, l’a.

motinos, 'kaipodvi seserie Lie
tuvoje. Velionis atvažiavęs in 

j Amerika pergyveno George
town, Ill., 7 metus, po tam at-

. .........   .i , , i* —

PAJESZKOJIMAI

\\ likęs Baniu aplinkinėje dir- * n0 19 metu. Velionis buvo do-
bo pilna laika isz 
užejimo szalczio.

PARSIDUODA FARMA.

priežasties ras žmogus, vede szeiminiszka 
gyvenimą ramiai ir iszaugino 
navo szeimyna dorai ir mo’ksle. 
Paliko viena pusesere Petrone,

67 akru tarj>e dvieju miestu, kuri gyvena Georgetown, 111. 
viena myle nuo stacijos. Gera, 
lygi viefa ir pigiai parsiduo^ 
tik už $3,500 todėl pasiskubin
kite. (3t.

Chas. Stankūnas, *
Main St. Green Lane, Pa. metu.
■m"'*" F 1 ■' ——..........................     —

Prigulėjo prie vietines drau- 
guves D.K. Vitauto ir S.L.R.K. 
Likos palaidotas įsu bažųytine- 
mi*s apeigomis. Buvo senu skai
tytoju ” Saules J) nuo daugelio

V

Vilkaiti.
gyveno

J'ona
Keli metai atgali jis 
[Ilinojaus valstijoj. Dabar neži
nau kur. Praszau atsiszaukti 
sziuo adresu:

J. Rudaitis 
Sharpsburg

Pajcsžkau
O J

Box 7761,1

St jPittsburgh, Pa.

Pajcszkau savo teta Ona Sa- 
niltaite. Ji pati ar kas ka apie 
ja žinantis malonėkit atsiszau- 
kti sziuo adresu:

Mrs. C. Yanalonis
2801 8th St., So. Omaha

(2t.
t

Nebr.
1 w

Lietuviszki Bonai M

•— Vėl Sugrįžau Darban
wAi kentėjau akauimus kojote, tačiau nekreipiau daug domča j <ai, net reikėjo 

dirbti ir darbai palaikyt. Vieną dieną, tačiau, atsibudę* rytmety negalėjau naši- 
ludiot Tuomet ai pasiunčiau Nupirkti man bonką PAI N-KX PELLERIO ir

f*

-

I

»

Norintieji parduot gaunate

L *

i

• )tryn<< jį kelis kartus dieną j skaudamas kojas pradėjau jaustis taip Rerai, kad 
- aatrytojius ai v<l sugrįžau darban. Nėra nieko geresnio už Pain-Expelieri.”

(paiiraio) F. P., Brooklyn, N. Y.

PAIN-EXPELLER*
Įreg. J. V. Pat. Biure

Per sueiti 60 raetij tikrasis Enker 
PAIN-EXPELLER1S gelbėjo darbi
ninkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.** 
Sustingt Mnariai, skaudami muskulai, 
skausmai pečiuose, reumatiėkl gėlimai, 
strėndiegUs, neuralgija ir kiti panaiųe 
skausmai greitai paeiduoda iio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

K« PAIN-EXPEL LERIS paderi 
kitiems, jie padarys t« patį ir Jums.
Kaina ISc. ir 70c. Parduodamas visur

* Tikrasis pažymėtas INKARO
* vaisbaienkliu.

Trade

1

.4

' aukščiausia markfcto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

i

Mark

1
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviazkaa 
Dentistas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre 31., Mahanoy City 
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pasakojimai apie Vafidlenų tampa rytojam iinios. Progrųmot kieki ienų Aubaihcuį, Kili HtaJienį, ii ScitadicHį, lakatais per N.B,C. radio tinklų.
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