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Isz Visu Szaliu PAAUKAVO
SAVO SUNU

NORĖJO PAKELTI DOLERI 
LIKOS SUMALTAS ANT 

SZMOTELIU.
Indianapolis, Ind. — Jonas 

Helton, 67 metu, rinko 
ant geležinkelio ir dėjo in mai- ;

Chattanooga, Tenn. — Kitty 1 sziuka. Tame praeitinejo tru- , 
Blanish, kuri per 18 metu isz- j kis ir vienas isz pasažieriu pa- 

del savo mates varginga senuką, 
jam sidabrini doleri, kuri senu- 

l'kos norėjo pakelti nuo žemes. 
(Tarno atbėgo ekspresinis trū
kis kuris pagavo senuką, ir sū

AKLAS TIKĖJIMASIsz Amerikos
. PASTŪMĖ TARNAITE ANT

NUŽUDINIMO SAVO
GASPADORIAUS.

ISZGELBEJO KŪDIKI ISZ 
SKYLES.

Picher, Okla. — Trijų metu 
Geraldukas Collins, privežlio- 
jas prie 
niekas 
Vaiko szlebukes užsikabino už 
atsikiszusiu akmenų ir užkibo i 
ant juju.

Tėvas 
kūdikio pranesze apie tai ki
tiems žmonėmis kurie pradėjo 
rodavotis kaip kūdiki gelbėti. 
Ant galo po dvylika valandų 
sunkaus ir pavojingo darbo kū
dikis likos iszgelbetas ir ati
duotas in rankas vebkenezios 
motinos.

skyles, kurios giluma 
nežinojo, ir

t ilk imi a u so t am avo
inpuole. gaspadoriaus MMcolo Schlear 

’ staigai netekdama proto 
griebė kirvi,

4P 
iszgirdes vaitojimą

I

inbego in mieg- 
kambari gaspadoriaus sukapo
dama ji ant sinert. Jojo 10 me-

(

anglis

■:k

1

savo mates vargnu
>

pa-
‘<T_

mete

male ant szinoteliu. Pirmutinis.' 
tu dukrele tarno laike inbego m trūkis nežinojo apie senuko ne-' 
kambari bet ir jai Kitty uždą- laime.

- - - - - - * . .

I

I

Dingo Brazilijos 
Pustynejc

• •

Albany, N. Y.
I

GIRTA MOTINA SUMUSZE 
SAVO 7 VAIKUS.

Camden, N. J. — Kada Lud- 
vika Bielinskiene, 36 metu, pa
sigerdavo tai vaikai turėjo už 
tai nukentėti. Ana diena moti
na užsitraukus už daug nami
nes ramybes, pradėjo pakaloj- 
nei plakti savo septynis vai
kus, nuo 2 lyg 15 metu senumo. 
Likos nubausta ant 30 dienu 
in kalėjimą.

Du mažiausi vaikai teip bi
jojo girtos motinos, kad kada „ 4 B"' * " * * * *
pareidavo namo girta, tai pa- 

bet 
«u-

4

szupledas, 
motina juos surasdavo ir 
plakdavo.

sislopdavo in

Ed var

EDVARDAS DAUGIAU 
NERŪKYS TĖVO PYPKES.

Milwaukee, Wis 
dūkas Gcrb, 20 mensiu senumo
tan'kei matydavo tęva rūkanti 
pjqikia ir negalėjo suprasti, 
koki smagumą turi isz to tėvas 
traukdamas durnus isz pypkes. 
Vaikiukas ana diena gavo pro-

Teva«go paragauti pypkes.
padejas pypke ant stalo iszejo 
in kita kambari, Edvardiikas 
priszokes prie stalo pagriebė 
pypke užtraukė kelis durnus ir 
buvo gana. Tėvas turėjo pa
smaukti daktara kuyis vaikiuką 
atgaivino su pagelba puhnoto- 
riaus. Gal Edvaixlukas pyj^kes 
ne ims in burna pakol 
augs ant vyro.

neuž-

Chalukas

TEIP ILGAI VALGĖ PAKOL 
NEAPSLOBO.

Toledo, Ohio. — Chalukas 
Mainmre eidamas ulyczia pare
gėjo per Velykas lange ręstai:- 
rancijos parasza: “Už 25 cen
tus galite suvalgyt kiausziniu 
kiek jum patinka.”
turėdamas tiktai 25 centus nu
tarė pasinaudoti isz tosios pro
gos ir nors karta soeziai paval
gyt taja diena.

Atsisėdo prie stalo ir pradė
jo valgyt. Pirmutinei 30 kiau- 
sziniai nuėjo lengvai, kiti <lo- 
szimts jau sunkiau, o kada bai
gė valgyt 50-tini, pradėjo ko
sėt, o kada baigė 55-tini puolė 
ant grindų ke žado. Kada ji ve 
že ambulansas in ligonbuti ir 
iszgirdos skambejima ambu- 
lan^o, paszoko ant kojų ir iszh- 
pea isz ambulanso nuėjo slu- 
hnndn.mAA knin otrhm iinnm

ve su kimu perkirsdama bal
sei veidą. Po tam Kitty inpuo- 
le in kambari gaspadines, kuri 
tame laike sirgo užduodama ir 
jai keliolika ypu su kirviu, nuo 
ko randasi mirtinam padėjime 
ligonbuteje. Gaspadoriaus gal
va buvo 'konia visiszkai nuka
pota nuo stuobrio. Nužudinta- 
sis turėjo 52 metus 
didele farma.

Pasiutėlė suriszo ir nuvožė 
iu kalėjimu. Tonais po keliu va 
landų pasilsio apsakė policijai, 
buk jiji tufti suezedinus apie 
penkis tukstanezius doleriu, 
kuriuos policija rado josios 
kambarėli je.

Kada josios užklausta del 
ko nužudė gaspadoriu, Kitty 
atsake, btrft jai Dievas paliepo 
nužudyti visus.

Kas per daug tai szelauk. 
Panaszei ir su tikėjimu jeigu 
žmogus jojo gerai nesupranta 
tai stojosi kvailiu arba paml- 
szeliu. — Viską reikc naudoti 
iszmintingai ir tik tiek 
kast kiek žmogus gali nuryt.

ir turėjo

nu-

MERGAITE NUMĖTĖ NUO- 
BRODUS DEIMANTUS.

Omaha, Nebr.— Keturi u me
tu M/irtelei Ona Van Roy nu- 
bodo žiūrėti ant motinos dei
mantiniu žiedu, kurie buvo ver
ti apie 1,500 doleriu, todėl juos 
pasiėmė ir užkaso in pieskas 
arti namo, 
numėto ir 
randasi.

Kada motina josios užklauso 
kodėl taip padare, tai mergai
te be jokios baimes atsake, kaci 
jai nusibodo žiūrėti ant tu nuo- 
brodžiu. Kur užkaso žiedu, ne
nori parodyt.

o du ’kitus žiedui 
nežino kur dabar

nutarė už- 
svietiszkus 

Pririszo

NETURĖJO DARBO, SUSI
DRASKĖ DINAMITU.

Pottsville, Pa. — Adomas 
Kasparu, 51 metu, kuris nedir
bo per ilga laika, 
baigti visus savo
vargus baisiu budu. 
szmota dinamito ant krutinės 
sudure su elektri'kinia baterije, 
atsisėdo ant trepu arti Miners- 
villes beisbolinio parko,
pąudo guzikeli ir buvo po vis- 

’kuom.
Namas ir nukentėjo nuo eks

plozijos, bet pati ir trys vaikai
pasigavo dvi kates kurie radosi tame laike ant vir- 

szaus apsisaugojo nelaimes.

pa s-
PUIKUS PIETUS ISZ 

KATIENOS.
Gary, Ind. — Vincas Kusli- 

ner, norėdamas pavieszyt savo 
draugus,
nuo savo kaimynu, kurias už- 
musze iszlkepe ir padavė drau
gams. Kada svetelei apie tai 
dažinojo, norėjo ji pakart, bet 
nekurie pripažino, kad kalinis 
kepsnis buvo gardus ir atkal
bino karsztuolius nuo tojo dar
bo, sakydami, buk katiena bu
vo gardi mesute, jeigu jaja kas 
valgo ir apię tai nežino.

RADO ŽMOGAUS LAVONA 
ANT MEDŽIO.

Reading, Pa. — įknt augszto 
medžio likos surastas hpie peli
kes mylės nuo czionaia, lavo
nas Ilrico Andrusako, 40 metu, 
kuris praeita meta buvo pabė
gės isz pavietavos priglaudus. 
Paėjo jisai isz Virginijos, o ka
da ji uždare priglaudo jo buvo 
nepilno proto. Matyt pasikole 
jisai ant.medžio po iszbeginpi 
ir tik dabar surado jojo kaban
ti lavona.

.1 !■ I ■!—

VISZTELE DEDA 9 
COLINIUS IKIAUSZINIUS.
Flemington, N. J 

/prigulinti prie 
N. Danley, iszz 
padėjo didžiausia kiausziniu 
Amoriko, o gal norėjo nustebet 
savo poną ant Velykų, duoda
ma jam kiauszini kuris turėjo 
9% colhis plinkni o 8Vs colius 
ilodn n avoro (UZi liticiies. >

VYRUI DAKAKO UŽ DAUG 
SZVARUMAS; PER

SISKYRĖ.
Flint, Mich. —( Szyarūmas 

turi visame turėti rubežiu, ne 
tik pasielgime bet ir szvaru- 
mas žmogaus st ūboje, bet su 
motore Nina Oberson buvo ki
taip. Josios vyras Robertas ap
skundė savo Nina ant persisky- 

bą negalėjo su jaja il-

'turėjo nusiimti

—* Viszta 
farmerio Ed. 
Stockton, gal

•J

rimo, 
giaus gyventi, nes kaip pats 
prisipažino, jojo moterėlė buvo 
už daug szvari, užmirszdama 
visai apie savo vyra kad tik už
laikyti savo s tūba sz variau ne 
kaip josios kaimin'kps. Vyrui 
buvo uždrausta rūkyti, namie, 

cžove rykus
priosz inejima in stuba, jokiu 
draugu negalėjo atsivežt pas 
savo kad grindų nesupurvytu, 
turėjo mazgotis lauke ir daug 
kitokiu daigiu buvo jam už
drausta per savo szvaria mo- 
torelia. Ant galo nubodo jam 
tas szvarumas ir moterelo pa
mote.

Dabar jojo motore ispyrosi 
pirso jojo biznio, kuris vertas 
api<k 50 tukstaneziu doleriu. 
Robertas sutiko ir ant to bile 
tik aplaikyti laisve nuo tojo 
szmnuno. ■ —. „ i r

/

4

PAMįSZELIS ISZŽUDE 
VISA SZEIMYA.

Vaerdulen, Norwegije — Ei- 
vindas LarSen, 21 metu staigai 
netekes proto, pagriebė kirvi 
sukapojo ant smert savo tęva, 
motina, pelikes sesores ir bro
lius, kurie gyveno ant fanuos 

• • • *arti czionais, po tam baisiam 
darbui padogo grinezia. Arisi 
lavonai sudegė. Darsenas ve- 
liaus pasidavė policijai, kuri 
paniisze'li uždare priglaudoje.

PAPJOVĖ SŪNELI IDANT 
UŽGANADYT SUPYKUSE 

SZVENTAJA.

NESUTIKIMAS; VYRAS 
PASIKORĖ.

— Sziomis die
nomis ežia buvo toks atsitiki-

i mas. Juozas Gaidamaviczius 
inlipo in aukszta medi, pririszo 

į prie szakos virve, antra jos ga
la užsiriszo sau ant kaklo
szoko žemyn. Toks baisus kri- 

v *

nutrenkė jam kakla ir 
žmogus atidavė Dievui duszia 
žemes nepasiekes. (

Szitos
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: priežastis buvo szeimyniszkas 
nesutikimas.

mirties

Gaidamaviczius
buvo vedos su motore, kuri gc-

I

Pulkininkas P. II. Fawcett 
angliszkas keleivis, kuris sep- 1V
tini metai adgal su savo sū
num dingo Braziliszkoje pus
tyme je, badai yra gyvas kaip 
aipie tai pranesza tūlas žmogus 
kuris sake kad ji mate indijo- 
nu kaimeli jo, szcszes sanvaites 
keliones nuo Sao Paulo.

ro gryvenimo buvo nemaezius ir 
mėgdavo gerti. Isz to kilo ne
sutikimai, kurie pasibaigė vy
ro savžudysto. Gaidamaviczius 
buvo doras žmogus ir gėrimo 
negalėdavo pakęsti. Liko pora 
mažu vaikueziu naszlaicziais.

TURI VILTI PASIMATYTI 
SU SAVO ARKLIU 

DANGUJE.
Catawissa, Pa.,—Rev. W< 

Myors, 85 metu, Tiuteroniszkas 
kunigas, kuris mirė ana dięnu 
Geisingerib‘ ligoiibtiloje, Dan
ville, Pa., aprciszke savo szei- 
mynai, buk po smert turi vilti 
pasiniaiimo dan 
mylemu a rkl i u ‘ ‘Clover, ’ ’ 
ris pastipo septini metai adgal 
dagyvendamas lyg 53 
kuris likos 'patalpytas in New

Senukas pasa- 
danguje randasi vie-

Pa.,—Rev.
)

ujo su savo
ku>

o*
o

‘ ‘Clover,

metu

York milzeju. 
ke, kad “ 
ta del visokiu patogiu dalik’i 
gamtoje.”

BAISI KLAIDA; NUTRU-
i CINO SAVO MOTINA.
Trenton, N. J. — Stengda

masi greitai atneszti gyduolių 
savo sonraneziai motinai, 1.6sorganeziai motinai 
metu, Ella Sosnicki, sumaiszo 
bonkutes su gyduolėms ir vie
tojo paduoti geru gyduolių, pa
davė motinai, liirimento sumal- 
szyta su beladonų, (kuri yra la
bai trucinanti. • Motina dide- 
liuosia -skauomuosia likos nu
vežta in Hgonbuti kur iu valan
da laiko mirė. Nuliūdus duktė 
apsirgo isz rupesties ir gailes- 
czio paskui motina.

Praeita menesi Sosnicki e no 
turėjo operacijo aut tonselitos, 
o kėlės dienas phiesz tali nupuo
lė nuo gonkeliu skaudžei susi- 
žeisdama. Daktaras buvo jai 
užraszes linimonta ant trynimo 
skaudaneziu vietų ir tai ta 11- 
nimenta padavė motinai isz- 
gerti.

DINAMITAVO ANGLE- 
KASIO NAMA.

Scranton, Pa.,—Manoma kad 
pasikelelei padėjo dinamitą 
po namu dirbanezio angleka- 
sio Antano Potockio, isz Tyler 
Drūtis eksplozijos suardė dali 
namo ir iszmete szeimyna isz 
lovų, szeip nieką nesužeido.

Potockis nenorėjo pamesti 
darba, už tai ji piketai sulaiko 
ir gal- del to jam atkerszino 
dinamitu.
deda apsimalszyti szioje ap> 
linkinejo.

SAVŽUDINSTA 6 METU 
MERGAITES.

Poznanius, Lenk. — Lesznc, 
szesziu metu mergaite, Mariu
te Celinskinte, apsilaiste save 
karasinu po tam užsidegė. Nu
vežta in Hgonbuti mergaite mi
rė iu trumpa* laika baisiuosia 
kaneziuosia. Užklausta del ko 
teip padare, atsake kad jai nu
sibodo gyventi ir teip norėjo 
padaryti kaip didelius mergos 
daro.

Szeip viskas tpru-

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Wilkes-Barre 
keleliu 
szioje apylinkėje, 
toil kasyklos 
gryžti prie darbo

Chicago,

J

S t ra i k as”
Pa.,—‘ ‘ Piasi- 

pasi baigė 
Stan- 

su-
nes 

nubalsavo
2 Aprilaus.

111.,—Visos Illino- 
I 

jaus kasi klos sustdjo /ant 30 
dienu, 
terp tos 'operatorių ir angleka- 
siu. Girdėt kad nėra vilties 
kad abi szalis susitaikins.

Shamokin, Pa.,—Distrikto 9 
pradėjo dirbti 42 kasikius, bet H
1 Aprilaus visos nustojo, ant 
atminties 8 dienu darbo.

New Yoik.,—Visos anglines 
kompanijos papigino 
$1.25 ir 50^ ant tono.

SOVIATAI NUŽUDĖ 1,000 
PABĖGĖLIU.

Tighina, Beserabija. — New 
Yoi'k Times pranesaa, kad per 
paskutinius tris menesius, so
vietu pasienio sargyba nuszovc 
virsz 1,000 vyru, moterų ir val
ku, kurie mėgino pabėgti nuo 
raudono teroro, pereidami pei 
užszalusia Dniestro upe in Ru
munija.
Panaszios žinios per kuri lai

ka ateidavo isz Rumunijos, bet 
Maskva paprastai jas 
czvdavo.

London, Angliję. — London 
dienrasz. “ 
kad Adamalpeto mieste, Indi
joj, vienam kunigui prisisap
navo toks pat sapnaį, kaip tam 
bibliszkam Abraomui, kuriam 
Dievas liepos paskersti ir su
deginti vienatini savo sunu 
dangaus garbei. Abraomas Vė
liaus savo vaiko nepapjove, 
nes kaip tik užsimojo peiliu, 
aniolas isz užpakalio sueziupo 
jam už rankos ir sulaiko.

Bet Lidijos kunigui Dievas 
dabar szitokio stebuklo nepa
rodo. Per sapna jam pasirodė 
viena szventoji labi supykus, 
kad per du pastaruoju metu 
vietos miestas nokeles jai jokiu 
atlaidų. Už tai pareikalavo, 
kad kunigas paaukuotu jai sa
vo vienatinio sunaus krauja.

Kunigo vaikas buvo jau 12 
metu amžiaus. Kelias dienas 
kunigas svyravo, nežinodamas 
k a darvti. 
sz ven tosios 
pildyt. Sziu metu 3 Vasario 
diena jisai mmiėve savo vaiku

ISZ

Times ’ \t pranesza,

Ant galo nutarė 
c <
. If

rJtyailavima” isz-

lį zgi li

kad padaryti sutaiką

kuria

DEVYNIOS YPATOS ŽUVO 
EKSPLOZIJOI.

Zagrzebas, Rumunijo. — De
vynios ypaitos pražuvo eksplo- 
zijoi degaųcziam name,
užsidegė nuo eksplozijos kru- 

paveikslu stucjdkcliu, 
kurios buvo sukrautos tame 

Daugelis žmonių likos 
sužeista isz kuriu keli mirs.

taniųjų
---------------------------t

name.

anglis

BANDITAI ISZŽUDE VISA 
SZEIMYNA, DU SUŽEIDĖ.

Beriuo, N. Mex. — Trys ban
ditai atvažiavo ant fanuos 
Melquiady Espinosa, paikika- 
ląvo $5,000 kurios farmeris ap- 
laiko taja diena už pardavu
sius gyvulius, o kalda pasiprie- 
szino banditai pradėjo szaut be 
jokio persergejimo užinuszda- 
mi jojo paęzia ir penkis vaikus. 
Espinosa motina likos sužeista 
o pats gašpadorius aplaikes 
szuvį iu galva gulėjo malsziai, 
n ud uodamas mi rusi u i r tokiu 
.budu iszsigelbejo. Banditai po 
tam nuvąžiavo in szali Meksi
ko. • 1 ll

LIEPSNOJ PASIKĖLIMU 
KYLA PO VISA ROSIJE. 
Ryga — Maskoliszkas kores

pondentas la'ikraszczio “Dni”, 
danesza, buk vilnis pasikėlimu 
soviatinei Rosijoi kas kart dau 
giau platinasi.

Ant Ukrajinos, po Volga, ne- 
kuriuosia balt rus iszkuose kai- 
rnuosia pasilkeleliai teip padi
dėjo, kad kaimuoeziai pradėjo 
užklupinet ant kromu ir 
kiu.

Isz Turkestano danesza kad 
nuo Krasnovdzkio lyg Mervoa, 
stebėtinai pasklydo sukilimai 
kuimueziu. Tonais užstojo tik
ra kare terp kaimuoeziu ir so- 
viatiniu virsziyinku (kurie at- 

gyvento-

tru-

f '^*i<Ri

galva ir Sfo jo kraują 
priesz tos szvontosios altorių.

Po to jisai pranesze. apie sa
vo pasielgimą policijai ir paro
de jai vaikai su nupjauta gal
va. Policija tuojaūs kunigą 
aresztavo ir uždare kalejimau. 
Dabar jisai yra 
žmogžudystėj.

kaltinamas

MIESTAS SLENKA įji
POŽEMINES URVAS.

Neapolins, I tali jo., — Dess- 
imts tukstaneziu gyventoju, 
miesto Villa Santo Stefano, ku
ris guli terp Neapoliaus ir Ry
mo, iszbegiojo ihz namus kada 
pajuto kad miestas pradėjo 
slonkti in požemines urvos, ant* 
kuriu miestas Ibuvo pastatytas. 
Lyg sziain raszimui apie szim- 
tas namu dingo isz virszunos 
žemes.

Vaiskus ir palicije likos, nu- 
'« > ji

siunstas in tonais, ant užlai- 
kimo paredko ir kad vagis ne- 
apipleiszinetu apleistu namu.

BEDARBEI KERSZINA
APIPLESZIMU KROMU.

St. Johns, Now Foundland.- 
Valdže prižadėjo suszelpti 70 
tuktanezius žmonių, kurio kon- 
czia dideli vargą per bedarbe. 
Jeigu valdžia j uju nesuszelps

NUŽUDE SAVO KŪDIKI..
Corttandt, N. Yr. — R. J.

Simpson 29 metu ir jojo pati 
Maro 22 metu, likos apkaltin
tais už nužudinima įgavo 14 me- e
liesiu kūdiki. Isz pradžių moti
na ir tdvas pripažino kad norė
jo užtrucyt 'kūdiki su trucizna 
bet tas nepasiseko tai ji pas
kandino. Porele nenorėjo val
ku >nes buvo jiems sunkenybe. I jas svere septinis/svarus.

I" 1

» . . ............

pi|TS2itino yra

pagal prižadejima, tai iszbade- 
jusiai kerszina apipleszimu vi
su sztoru ir magazinu.

p

Ar Žinot Kad

* S kurinio 
padaryta isz 9 szmoteliu sky- 
ros.

* Visas kraujas žmogaus 
kūno inejna ir iszejna <pqr szir- 
di kožna minuta. Visas*krau- jiuuz.ii,

kkftl’cs.

Visas raugas žmogaus

nėra’

važiavo užgriebi net 
jams rnaista.

Mandžiurijoi didelis 
niurnas. Vladyvastoke soViatal
apginklavo pristovn ir, visa 
miestą. Kareiviu daugybe su
važiavo ir patruliuoje aplin- 
kinia. Matyt bolszevikai tikisi 
neužilgio dideliu 'sukylimu Ir

i i

*

* Kožnas Sncta, apie .du
mi Ii joną i žmonių, atlanko Mo« 
n te Carlo, Monake. •

Niderla.n'įle randasi 1,-
850,000 d v i r ar z i u 4m isikel iu.

Kada Kolumbas atplau
kė antru kartu in Ameriikn, 
turėjo po savo valdžia, 17 lai
vu ir L500.žmomuynv

*
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Kas Girdėt
-skaitlio ja i 

pigiausiu 
daigtu sziuosia sunkiuosia lai
kuose bedarbes, kuri galima 
pirkti mažiau kaip szeszis cen
tus nnt sanvaites, .o kas jum 
užsimoka szimteropai ir atne- 
tza daugiausia naudos.
Tuom dalvku vYa — laikrasz- 

tis, o tuom yra “Saule.”
Kas diena musu tautiecziai 

pristoja in didele szeimyna mu
su skaitytoju, kurie ne tik ka 
patys grąžei atsilygina su .^ko
la, bet prikalbinėja ir jaunes
nius prie skaitymo, žino kad 
“Saule” yra juju mokytojas, 
suramintojas ir geriauses drau
gas, kuri stengėsi visiems i n tik 
t i 'kiek galima.

Bet “da tokis žmogus neuž- 
gime, 
tu,” 
dis. Yra tai paprastu daigtu, 
nes jeigu butu neužganadiniinu 
ir “Saule” 
ganadyt, tai laikrasztis patru
ly tu savo svarbumą būti Gyvu 
Laikraszcziu o pasiliktu nuo- 
brodžiu.

Ar kada mieli' 
pamisimo kas yra

Saide

kuris visiems intik- 
sako senoviszkas priežo-

visiems

galėtu visiems už-

Apie szimta milijonu doleriu 
palikimu, kuri nesenei paliko 
mirusi pana E. Wendells isz 
New Yorko, daugiau kaip du 
tukstaneziai prasiminusiu gi
miniu po visa svietą pradėjo 
kovoti už paliktus milijonus.

Gal geria use papelnys ant to 
advokatai o 
nes.

ardžiausia giml-

Szimtmetinis franeuzas M. 
Mareschal, duoda sekanezias 
rodąs kaip dagyventi ilga am- v • zi.
“Valgyk, geil< ir bukie links

mas, o gyvensi ilgus metus. Asz 
geriau vyną per visa savo gy
vastį pakol troszkimo ne užga- 
nadinau.”

Laimingi tiejei Prancūzai.
Senukas sako kad niekas ne

privalo pykti, bet kaip ežia ne 
pykt jeigu Amerike sunku bus į 
iszpildyt jojo rodąs, nes dau
gelis isz mus gyvena sukirmi
jusiu gėrimu o gero vyno netu
rime. Todėl piktumas ima žmo
gų, žiūrėdamas kas tam lais
vam sklype darosi.

Munszaine, kokia sziadieu 
yra geriausiužmonis gere, 

prietelium graboriu.

lai

i ■*

LAIMINGAS SZVAISTYTO- 
JAS CZEVERYKU. 

szvaiistytojas,

>: i
i

t >

>, 3'

C *

$

Czeveriku
isz New York o, laime-For b ra, 

jo 150 tukstanezios doleriu ant 
arkliniu lenktynių, Anglijoj. 
Pirko jisai loterijos bilietą už 
du-dolerius.

lyt ant kožno gyventojo Ame- 
i rike, tai kožnas gautu po 65 do-

visa skarba valdo tiktai trvs H 
broliai.

Brolei Melionai turi po val
dže visas didžiausias pramones 
Suv. VaM. visa ejle didžiausiu 
banku o juju rankose yra liki
mas milijonu žmonių, 
panorės, 
milijonus žmonių.

Jeigu prie lo pridursimo da 
turtus szeimynn, 
Rockefelleru ir Fordu, f ai jųjų 
rankosia randasi 80 procentas 
viso turto Amerike.

Bet randasi tokiu neiszma- 
neliu Amerike, kurie kalba,! 
kad Amerika yra laisvu dklypu • 
ir sklypu lygiu tiesu ir lygybes Į 
visame — gal tiktai ant lygiu 
tiesu pasilikimu nevahfinkals 
kapitalizmo ir kapitalistu.

lerius. Ir tik pamislykit t a ji

A L-

.Jeigu 
tai sugniauž ran kosi a

ISZUETUVOSl
T ♦

V 111

DARBININKO’1
TORIUS PER PLAUKA 

TIK NEUŽMUSZTAS 
‘ KALAJIME.

Lietuvos QaBraszczialii p ra- 
neąza, 
darbu kalėjime, kur terp kitu 
sėdi ir Jonas Karosas, buvusia 
South Bostono “ 
redaktorius, ingriuvo ana die
na lubos. Visi kitiJailiniai tuo 
laiku buvo iszvaryti. bulviu 
skusti, bet J. Karosas buvo li
kos viduje ir tik per plauk a 
iszlikeh gyvas.

< < REDAK-

kad Kauno sunk i uju

SAULE ______

| DU KART MIRĖ
I t, 1 • . .'V ♦ 1 . Lv , 1 ,, 4
| | . ,1,   

BET IR DU KART "ISZ MI-
'■ S ‘

Darbiniu kb”i .

“CUDAUNAS A P TIE KO
RIUS” ISZ “GRIESZNO” 
KŪNO ISZVARO VELNE
Ariogala. — Vietos turguje 

nepažins tarnas žmogelis, pasi- 
“eudaunu” ap- 
vidury turgavie- 

aptieka,”

vadines save 
tiekorium,” 
tęs pasistato savo < < <i

susidedanezia isz mažos dėžu
tės ir suolelio. Ji tuojau apsto
jo minia.

t m pu t i

J

ŽIEDAS
Už Girdžiaus kluono dide

lis platus prūdas.
žali, nusvirę in dumblo gelme

Ant kranto sėdi Ma-
Stasal- ryte ir žiuri in plaukiojanczius 

valscziaus i mažus,

RUSIU” PRISIKĖLĖ, DA
BAR GYDOSI LIGON- 

BUTEJE.
l—............ .........

Kaunas. — Praiuts
tis isz Kurtavenu valscziaus! mažus, geltonus ancziu'kus. 

pasilokamijo” geležiniais re-1 Vanduo žalias ir mirgantis.
kuriais jo kaimynas Ancziukai geltokakliai vikriai 

linksmai.

nusileidžia in slėni.
f — Jai tas norui 
Stasys.
Ir vėl, kai skambanti dalgiu

platus

ajerai.

geležiniais re-1 Vanduo žalias ir

Prude

< i

t ežia i s,
; Geležinis savo karves panezio- nardo vandeniu Jr 
jo ir juos pasivogė. Stitsaitis taszkosi, gargena. Maryte juo- 
atsidure in teismą.

Atėjo sudna diena, bet pats1 virszius, lengvai juda jos jau
na krutino. Ir juokinga, kad 
sene viszta; aneziuku motina, 
iszsi'slketuSL vaikszczioja nuo 
vieno liepto galo prie kito ne

kaltininkas in teismą neatvy-!
ko. Jo vieton Sziauliu policijos

■

virszinmkAs pristato liudyma
Mirusiu ikad Stanaitis mires.

J

kiasi. Kaip žalsvo vandenspa-

niekas neteise ir byla buvo nu- moka plaukti.

blusos apmirė, plaukai

Amerikonai skaitosi ant dau
giau kaip szimta milijonu gy
ventoju. Amerikos yra sklypu 
“of equal opportunities,”
yra, kožnas turi lygias progas 
dasidirbemo turto ar biznio.

Bet ar isztikruju teip yra? 
Abejojame labai.

Angliszki laikraszczci t virt i- 
pa, buk buvusia ministers 
yzdo o dabar ambasadorium 
Ijondone, Andrius Mellon ir 
jojo trys brolei turi po savo 
valdžiai septynis bilijonus, de- 
vynesdesžimtH milijonu, “ketu
ris užimtus dvideszimts penkis 
tukstanezius, szimta 'soptynee- 
deszimts penkis dolerius turto 
didžiausįosia ^ramonesia Suv. 
Valstijuoee. (7,090,425,175 do
leriu.)

Turtai valdomi per brolius 
Melionus yra kone du kart di
desni ne kaip pinigai, 
randasi valdžios kasėjo ($4,- 
237,334,850), danginu 'kaip vi
sa© auksas Amerike, daugiau 
ne kaip randasi begije terp 
jbnoniu. Jeigu j u turtus pada-

buk buvusia

kurie

szaltai žiurėjo. Baisiomis aku 
mis žiurėjo in ja.masto

Jai Ig’ėriau dykauti. Sužinojo viską* Marytes te-
y v

Ir vėl, kai skambanti dalgiu vai. Senis Girdžius neapkCn- 
daina pažadina ji, atsistoja jis te daugiau Stasio.

— Matai, it kaŽin-ka gali 
padaryt i!... Tai baisu!... ma
ne tėvas.

ir braukdamas nuo sprando 
prakaitu vejasi piovejus.* * *

Gal kaimo, pastzile^j, viena 
sekmadieni susirinko sodžiaus 
jaunimas pasilinksminti, 
karas tylus.

vienmarszkinis 
basas insispyres samanose prie 
kelmo isztempe armonika.

Susikalbino jaunieji in rata.
Stasys pusiau prisimerkęs ir 

užvertos galva kaž-ka niūnia
vo. Jo nuoga krutinę glosto 
szvolni vakaro vėsuma. Kaž
kokia mergaite prabėgo pro ji 
ir numėtė ant keliu geltonu ge
liu. Jis nJpažiurej. Ir kaip 
tik kszgirdo Marytes juoką, jo 
szirdis sujudino krutino.

— Dabar asz truputi noriu 
paszokti, pasakė jis ir atidavė 
kitam bernui armonika. Ma
ryte stovi prisiszliejusi prie 
kitu dvieju mergaieziu. .Ii pa
mate Stasyi. Jis nenuleisda
mas akiu žiiuri tiesiai in ja.

— Koks akylplesza, (mano 
Maryte.

Stasys priėjo prie jos ir pa- 
prasze: Gal paszokeime?

— Man koja skauda, atsa- 
Stasys dar karta pa-

Pradėjo keletas

I Stasys, t' • •
ir

* * *

* * 1| r M 1

Stasys indtojo savonoriu ka
riuomenėn.
pienesiu. Užmirszo Stasi visi.
Tiesa, ji labiau minėjo Maryte. 
Prude nuvyto žali ajerai. 
Viena rudens diena, paiwazia- 
ves tėvas isz miestelio parvežė 
Marytei laiszka.

— Laiszkas ?
kas man ji galėtu siusti?... 
Mano Manio.

Ji pasigriebė laiszka ir nera
mi nubėgo in svirną. Ilgai jo 
jo neatipleszs. Ji drebanezio- 
mis rankomis paėmė laiszka. 
Smarkiai tvaksi szirdis ir 
graudžiai skamba vestuvių 
Varpeliai.

Ji bijo praplėsti laiszka-
— Gal sveikūrimai?...sa

ko kai kas.
Paskui ji greitai atidaro vo

ką. Juodame kaspino, buvo 
suvyniotas jos žiedas.

—• Dovanos!
Mažame, rausvame, rožių 

spalvos popierėly 'buvo para- 
“Marytei Raszau tau 

sziuos žodžius fronte.

nuvyto žali
*

Isz kur-gi,

Klojimo durys susijuokė, su
žvengė arkliai ir in pieva pasi
leido daugybe galviju.
skui juos, raitas ant bėro ark
lio,
Pagaliam isz kiemo, isz daržu 
ir tvartu visi susirinko prie 
prūdo. Karves ir versziai 
•klampoja žalia piova. Bernas, 
Stasys, iszputes žandus ir in- 

szvilpia kaž-ka

Pa- Jis nJpažiurej. jo neatipleszs. 
mis rankomis

tvaksi 
skambaGirdžiaus bernas Stasvs. 

v

traukta. ęTi'k karta Geležinis 
važiuodamas žiuri, ugi Stašai
tis prioszais ateina. Žmogeliui 

pasl-
szausze ir pasukos arklius, pa
sileido, 'kiek inkerta namo po
teriaudamas.

Pasirodo, kad ligoninėj mi
res visai kitas Pranas Stasai- • 
tis, o szis neatvyko iii teismą 
dėl to, kad isz viso nebuvo pra 
tęs laisva valia in 
szaūkiamas vykti.

Bet 
siu,” 
už griekus po teismui tašyti. 
Nusibodo Stasaicziui to'ks gy
venimas, jis nusprendė dabar 
jau tikrai numirti. Eme ir pa
sikorė. Užsinėrė ant kaklo kil
pa ir pasitempė savo namuo
se po lubomis. Ir liežuvio ne- 
užmirszo pro dantis iszkiszti.

Apie pasikorimą tuojau pra- 
neszta policijai, kuri, atvykusi, 
rado Stašaiti jau gulinti ant 
žemes — žmona nupjovė virve 
ir pakaruokli paguldė. Polici
ja Stašaiti apžiurėjo, 
mirties lakta ir iszvažiavo.

Praėjo kuris laikas. Viena 
diena, nelabai seniai vienas 
Sziauliu policininkas užėjo rei
kalais in apskrities ligonine ir 
susidūrė tarpdury... su paka
ruokliu Stasaicziu.

Pasirodė, kad policijai iszvy- 
kus, 
dangi virve paliko ant kaklo 
nemalonu atminima,

san
Arkliai

si rėmės
gi rd yda mas ark Ii us. 
purto karezius ir neramiai 
trypia.

nul
ėmė

Aptiek oriu s, 
tyt, truputi intfa nikes 
smarkiai reklamuoti savo pre- 

piliecziai

< i

teismus

Gerbiamieji

mano naujai iszrasti

Morganu, i

kės. ‘ ‘
pilietes ir mažiukai pilictukai 

vaistai, 
i kuriuos asz -siulati už 50ct. jus
pagydys nuo visokiu ligų: reu
matizmo, perszalimo
ir dantų skaudėjimo. O jei jusu 
kūnas yra velnio apsėstas, mn- 

be-

gumbo

no vaistais iszsitryne jus
11 , . . .i matant apleis velnias. Tai ligai 

reikia tik didesni kieki vaistu 
nusipirkti. Kad asz neapgavi- 

mokslo 
savo 

, leiiRu, 
Bobeles

■ kas sztai jums mano 
i i n rodymai.

1

I 
t

Ir pradeda 
mokslą aiszkinti rusu 
vokiecziu kalbomis, 
patikėjo ir perka eudaunu vais

trintus 
galva rankas. Biznis gc-

“prikėlus isz numiiu- 
vargszas Stašaiti vėl eme

nustato

— Varyk, varyk greiezian 
nuo ežia karves, jos visus audi- 

suimindžios'? — suszukomus
Maryte.r

* * *

— Maryte, vienintele Gir- 
žiaus duktė. Ji sėdi gonkose 
ir klausosi kaip Stasys griežia 
armonika. Pamažu, pilki de
besys užgula dangų ir visai su
temsta.
keletas vyru.

ežy ta:

Žymus protestoniszkas ku- 
nigužis, 60 metinis Reverendas 
Harold Francis Davidson isz 
parapijos St iff key, Norfolk, 
Anglijo!, yra teisemas per baž
nytine valdže už svetimoterys
te, subjaurinima mergaieziu ir į 

kitokiu nemoraliszku 
prasižengimu. Senas isztvilke
lis iszsikalbineja, buk jisai gel-1 
bėjo jaunas merginas nuo p ra-j 
pulties ir paleistuvingo gyve- 

bet jisai pats instume

daug

nimo, 
in pragara apiel60 nekaltu mer 
gaieziu ant paleistuvystes ke
lio in pragara. Mokėjo jisai 
randa toms, kurias subjaurino, 
turėjo raktus nuo juju gyveni
mo ir jeises atlankydavo nak
timis o savo paežiu paniekino 
akyse visu žmonių. Užeidamas 
in kokia restauracije ar hotel i 
neduodavo ramybes ir prikal
binėdavo ant paleistuvystes.

Viena isz liūdintoji!, Barbo
ra Harris liudijo: “Turėjau 
tiktai 16 metu kaip tasai dhi- 
ftziu ganytojas mane sutiko ir 
subjaurino. Sunku yra būti do
ra jeigu karta mergina nupuo
la. Tasai senas iszgama turi 
daug raktu in kambarius savo 
auku. '

Teismas da nepasibaigė, nes 
kožna diena atsiranda daugiau 
merginu kuriom liudiję prie- 
szais kuniguži. Kaip tas viskas 
pasibaigs tai dėžinė, bet baž
nytine valdžo neatbūtinai «ena 
rakali nubaus ir iszmes isz ku
nigystes.

liudijo:

X ✓

Neužmirszkite guodotini akai- 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikrasati "Saule," kurie apie tai ui* 
miražo ir prasze idant nesulaikyt lai- 
kraszctie. Paskubinkite I

tu ežia 
akis

I ra i.

pat eme jais

REVOLVERIS VIENOJ 
RANKOJ, PEILIS KITOJ.

Sziaidietis Garbauskas
kolos 3 vai., ryto rengėsi kelio
nėn.

alsi-

kažko
! jeszkojo. Žmona atbudusi pa
klausė :

■ dėti.”
; atsakpno, vienoj rankoj laiky 

revolveri, 
Nutraukė

Nuėjės virtuvėn

Ar nereikia tau pa
vietėj

< C

Bet Garbauskas

antfldode.
revolverio ir

damas peili, kitoj 
puolė ant žmonos.

Žmona sugriebė už 
pradėjo szaukti.

Tada Garbauskas dure jai pei
liu, bet atbėgus motina Gar- 
bauska isz vi jo. Jis 
lau'k szovo du kart pro Įauga
vidun. Paskui pasislėpė.

iszbeges

TRYS SZUVIAI IN MOTERĮ, 
VIENAS IN SAVE.

Kazi- 
žiau- 
trimirios žudynes.

1 la ugu vos vai sez i u j e, 
mieravos kaime invyko

Žekonas 
szuviais nu'szovo savo buvusia
tarnaite ir pats nusiszovc.

Pernai pas ji tarnavo graži 
mergina. Juodu norėjo tuoktis, 
bot protestavo gimines ir mo
tina. Pi'iesz užgavėnes susive
dė su kita mergina. Bet su tar
naite buvusia mylimąją nege
rai baigėsi. Tapo motina. Ji 
omo kabloti apie Ocudikio isz- 
laikyma. Žekoniui nemalonu 
žmona iszmetineja. Nuėjo pas 
mergaite. Ja rado tvarte. Pa
leido in nugara szuvi, 
dar gyva, paleido antra 
va. Treczia in krutinę, Sžis ate- 
me gyvybe. Žekonis nubėgo 
daržinen ir nusiszovc. Namie 
rastas laisžkelis kuriamo pra- 
szo tinkamai užlaikyti jo žmo
na.

I.

bet ji 
gy-

Stašaitis atgijo bet ka-

tai tuo
jau iszvažiavo in Sziaulius gy
dytis.

MERGINA ISZTEKEJO UŽ 
VOGTO VYRO.

Szilavoto valscziuje panele 
A. G. mylėjosi su gretimo kai
mo kavalierium J. K., už save 
jaunesniu. Sako, Ara’saros vaka
rais minėtoji p-le vyriszkais 
drabužiais apsirengus ateidavo 
pas K. gulinti ant tvarto. Vy- 
risžlvai apsirengdavo bijodama 
kad nepažintu jaunuolio'moti
na.

Paskutiniu
pradėjo 'sznėkcti

laiku 
kad panele 

G. 'turėsianti kūdiki. Motinos 
prigrasintas K. atsisako ja ves
ti, nes ji turėjo ir Saugiau pa- 
nasziu kavalierių. Bet kiti jos 
meilužiai1 visa kalto suverto 
ant nepilhamoezio K. Vienas 
merginos dnuigas tii|da nuva
žiavo pas jos meiluži K. ir pri
kalbėjo ji važiuoti in p-les G. 
tcviszlke. Czia jaunuolis buto 
gerokai' nugirdytas ir girtas 

v

y

žmonos

nugirdytas ir 
nuvežtas prie szliubo. Jo mn- 

mer*ma ir ncapsižiurojo, kaip 
gina pavogė isz jos ^unu.

. . f. , . . ' . 4

SUKAPOJO PUSBROLI.
Padubysio v., Užkalniu km., 

Stasys Povilaitis kirviu nužu
do pusbroli Povilą Mažuli.

t

ke ji. Stasys dar karta pa
žiurėjo in ja ir atsitraukė. Pa- kar mane sunkiai sužeid 
skui nueja in szona ir pradėjo 
Efnarkiai tampyti armonika. 
Jo kaklo gislos iszsitempe, vei
das pasidaro raudonas ir 
pirsztai drebėjo isz pykezio,

— Nėjo su manimi, ne'ken- 
ezia manes, asz jos namu sam
dininkas. Todėl, mane Stasys.

Ir staiga, prapiestes akis jis

raudonas

Užva- 
o. 

Nubėgo daug kraujo. Asz gir
dėjau, kaip gydytojas kaž-kam 
pasakė, kad asz nesulauksiu 
vakaro. Man nieko negaila 
palikti, ti tavęs,. .Dovanok už 
visiką!

Pro klojima praėjo 
Stasys nuleidęs 

galva ir atlapojęs krutinę vis
Nors ir vėlus vakar-' pamate rato vidury szokanezia 

as, bot jam taip norisi griežti. Maryte. Jos suknelę skriejo 
Gal deszimtis kalnu girdi jo j taiip augsztai, kad daugelis 
armonikos baisa! Taip .tyhr pradėjo" jtiOktisr^Maryte trtV 
tuszcziose apylinkėse, tik vie-1 puti Užkaitusi ir paleidn-si gel- 
nas jo armonikos balsas ir kai- tonus 
k!ur sustaugia szuo. Kamaros 
langas pamažu užsidaro; rei- 
szkia Maryte nuėjo miegoti.

Stasys atitraukia nuo armo
nikos pavargusius pirsztus ir 
pasižiūri in dangų.
daug Žvaigždžiu, bet jis pažin- 
statiiktris. Viena žvaigžde; jo 
mirusios motinos žvaigžde. Ji

griežia.

Taip ten

kad daugelis

žvilganezius plaukus 
skriejo rato vidury. Ji szypso- 
jossi visiems žiūrintiems ir to
kios vikrios kojos.

Stasys vis smarkiau - ir 
smarkiau tampė armonika.

Pusiaunakty, upelio vanduo, 
žvilgėdamas menulio szviesoj, 
tekejo tolyn. Stasys perszoko 
per

• » 
VIS

upeliukszti ir pasileido 
truputi tamsesne ir ne taip pievų taku.. Vis artyn ir ar- 

Jis pasivijo Maryte iraiszkiai mirkozioja. 
ežiuose rytluose, aiszki ir didele' 
žvaigžde; Marytes paveikslas. 
O fietoli jos ir jo paties žvaigž
de, patekanti ankszti, saulei, 
nusileidus. f
žvaigždes myli danguje. Kai 
kada jis mato nakezia, gulėda
mas, pro kiaura klojimo stogą 
Marytes žvaigžde.
ežio ja ir spindi jo akyse taip 

kad kartais jis užv
ilgai nežiūri iii

Kita, pa- tyn.
sugriebė ja už rankos.

— Tu melage!
—- Ko tau reikia? s
— ?įnuu, tu nekenti ma-

Stasys tik tris nes! Kodėl tu nekenti mane?
— Maryte pažiurėjo jam in 

akis; Jos buvo pilnos aszaru. 
Ji nuleido galva ir nieko ne
atsakiusi pasileido bėgti. Sta
sys pasivijo.
bino jos licmeni ir perbloszke 
ant žemes.

— Maryte, asz myliu tave!
Po naktiels, už szilo, teka Kaip sau nori, neaplesk manes 

saule. Stasys pakila ahksti ir 
iszeina in laifkus. Jis nusilei
džia su dalgiu in upelio tekine, 
pažiūri in nuszienauta plota. 
Toliau, pievoje, daug piovoju. 
Ju ilgos eiles iszsitiesia rytuo
se ir skambanezia dalgiu daina 
nusileidžia in slėni.

— U-u,.. .szųk'teleja Sta
sys žemyn nežinomai mergai
tei, kuri nesza rankose kaž-ka 
susiriszujsi. Stasys nustemba. 
Per rasota želia atbrenda Ma- 

1, ’ . < ' T- . T- . T y .t—» ih '

ryte ir tylėdama paduoda jam 
paryti. Ji pavirsta truputi 
ant szono ir kramtydama žalia 
ddbilo kotą insižiuri tolyn.

— Asz manau, kad butu 
laikas pavartyti sziend!.. .pa
sako Stasys. 

» „ k v

Maryte su juo visai mažai 
kalbą. Ji atsistoja iszsitempia 
s'avo plonoj (suknelėj. ir basu

aisžkiai, 
merkia ir 
žvaigždes.

i

Ji mirk-

nežiūri

Stipriai apka

Jis savo slip-

BALSAI MUSU.
SKAITYTOJU

Petras Szerkus, Glen Lyon 
Pa.,^- •* 
gero, ka tik sau velinat’ nuo 
Pono Dievo, ir perpraszau kad 
užsivelinau su jin siuntimu 
mokesties už “Saule, 
“Saule” 
o man 'butu labai neramu be 
josios. Esmių 67 metu am- 
žaius žmogus ir dusulingas, o 
7 metai kaip nedirbu, todėl 
sunku buvo man sukrapsztyt 
tuos kelis dolerius, bet4Saule’ 
turi mane Lankyti kaipo geriau 
sės draugas.”

>
Vėlinu damistoms viso f

su
už “Saule,” nes 

apsvieczia visa meta

9

J. K. Simons, East Nortport, 
“Prisiuncziu užmo

kesti už “Saule,” 
tinekit man, nes “Saule” mi-
liu labai skaityti, kuria jau 
skaitau nuo senei ir su jaja ne
noriu persiskirt.”

kuria siun-

Balandis ■. . ■» 1932 — April

Paskiau jis 
Ji

bet asz myliu.
riais pirsztais atplesze jos ran 
kas, dengusias veidą ir pabu- 
eziavo in veidu.
dar stipriau apglebo ja.
pradėjo szaukti. Nidkas tusz- 
cziuose laukuose to negirdejo. 
Jis laikė ja savo Tankuose ir 
nieko piedare. Tos valandos
jam buvo laimingos.

Maryte iszsiliupsavk). Jis 
laike tik jos rankas. Kada ji 
isztraukė jas, Stasio piVsztuo-I 
se liko jos žiedas. Jis stipriai 
traukdaunas numovė ji ir pa
žiurėjo;
žvaigžde.
viena didele perline as žara.

Matyto kankinosi visa nakti.' 
Ryta ji pamate Stasi kieme.

-— Atiduok žiedą, o ne, tai
ti

Žiedas žibėjo kaip
Jis spindėjo kaip

pasakysiu savo tėvams.
Stasys stovėjo ir vis taip

'M*

1 p Tcodoraus
2 s Franciszkaus Paul.

-^11 1, ■ L, . ...................... .......

3 N Richardo . .
4 p Izidoraus

• 5 u Vincentą Fcrr.
6 s Celestino
7 k Jono de la Šalie
8 p Alberto
9 s HiUarijaus

e

1

4

10 N M&karij.iuzą
11 p Sz. Pan. Sopulingos
12 u Viktoro kank.
13 s -Teodoros P. kank.
14 k Justino
15 p Anastazijos
16 s Kaliksto

17 N Aniceto
18 p Vilhalmo
19 u Epipanijo ,
20 s Sulpicijus
21 k Anzelmo vyskupo
22 p Liudvina
23 s Jurgio kank.

24 N Vaitiekaus
Ii

..—
25 p Morkaus cvang.
26 u Kieto ir Marcelino
27 a Zita ,
28 k Povilo nuq Kryi.28 k Povilo nuo aryt.
29 p P»tro Ir Veronos
30 s Katrinos panos

*s<

I
/
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Kas Girdėt
J

•skaitytojai 
pigiausiu

I

<

I

Ar kada mieli' 
pamisimo kas yra 
daigiu s&iuosia surikiuosią lai
kuose bedarbes, kuri galima 
pirkti mažiau kaip szeszis cen
tus ant sanvntte®, .o kas jmn 
užsimoka gzimteropai ir atne- 
sza daugiausia naudos.
Tuom dalyku yra — laikrasz- ( 

tis, o tuom yra “Saule.”
Kas diena musu tautiecziai 

pristoja in didele szeimyna mu
su skaitytoju, kurie ne tik ka 
patys grąžei atsilygina su fiko- 
la, bet prikalbinėja ir jaunes
nius prie skaitymo, žino kad 
“Saule” yra juju mokytojus, 
suramintojas ir geriauses drau
gas, kuri stengėsi visiems intik 
t i kiek galima.

Bet “da tokis žmogus neuž- 
gime, 
tu,” 
dis, 
nes jeigu butu neužgauadinimu 
ir “Saule” 
ganadyt, tai laikrasztis patro- 
tytu savo svarbumą būti Gyvu 
Ijaikraszcziu o pasiliktu nuo- 
brodžiu.

Saule

kuris visiems intik- 
saiko senoviszkas priežo- 

Yra tai paprastu daigtu,

galėtu visiems už-

Apie szimta milijonu doleriu 
patikima, kuri nesenei paliko 
mirusi pana E. Wendells isz 
New Yorko, daugiau kaip du 
tukstaneziai prasiminusiu gl- 

p radėjo
kovoti už paliktus milijonus.

Gal geriause papelnys ant to 
advokatai o 
nes.

miniu po visa svietą

arsziausia giml-

Szimtmetinis franeuzas M. 
Mareschal, duoda sekanezias 
rodąs kaip dagyventi ilga am- 
ži.
“ Valgyk, gerk ir bukio links

mas, o gyvensi ilgus metus. Asz 
geriau vyna per visa savo gy
vastį pakol troszkimo ne užga- 
nadinau.”

Laimingi tiejei Prancūzai.
Senukas sako kad niekas ne

privalo pykti, bet kaip ežia ne 
pykt jeigu lYmerike sunku bus 
iszpildyt jojo rodąs, nes dau
gelis isz mus gyvena sukirmi
jusiu gėrimu o gero vyno net u- • 
rime. Todėl piktumas ima žmo
gų, žiūrėdamas kas tam lais
vam sklype darosi.

Munszaine, kokia 
žmonis gere,
prietelium graboriu.

sziadien
yra geriausiu

tai

buk buvusia miiristeris

savo

Amerikonai skaitosi ant dau
giau kaip szimta milijonu gy
ventoju. Amerikos yra sklypu 
“of equal opportunities,”
yra, kožnas turi lygias progas 
dasidirbimo turto ar biznio.

Bet ar isztikruju t ei p yra? 
Abejojame labai.

Angliszki laikraszczei t virt i- 
pa,
yzdo o dabar ambasadorium 
Londone, Andrius Mellon ir 
jojo trys brolei turi po 
valdžiai septynis bilijonus, de-
vynesdeszimtH milijonu, •’ketu
ris szimtus dvideszimts penkis 
tukstanezius, szimta 'septynew- 
deszimts penkis dolerius turto 
didžiansjoma ^ramonesia Suv. 
Valstijuose. (7,090,425,175 do
leriu.)

Turtai valdomi per broliui 
Melionus yra kone du kart di
desni ne kaip pinigai,
randasi valdžios kasdje ($4,- 
237,334,850), daugiau kaip vi- 
sas auksas Amerike, daugiau 
ne kaip randasi begijo terp 
Žmonių. Jeigu ju turtus pada-

lame

-1
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LAIMINGAS SZVAISTYTO- 
JAS CZEVERYKU.

s zva išlyto jas,Czoveriku
Forbra, isz New Yorko, laimė
jo 150 tukstanezios doleriu ant 
arkliniu lenktynių,
Pirko jisai loterijos bilietą už 
du-dolerius.

Anglijoi.

lyt aut kožno gyventojo Ame
rike, tai kožnas gautu po 65 do
lerius. Ir tik pamislykit 
visa skarba valdo tiktai trvs

REDAK-

_________ SAULE ________

1)1 KART MIRĖ
I -y.................

BET IR DU KART “ISZ MI
RUSIU“ PRISIKĖLĖ, D A-

1 •

kad Kauno sunlriuju

ŽIEDAS nusileidžia in slėni.
' — Jai tas norui,

Jai 'goriau dykauti,

Baisiomis -aki-

Už
lis

Stasys.

sza-ltai žiurėjo.
masto mis žiurėjo in ja.

Sužinojo viską Marytes te- 
Sonis Girdžius neapkėn- 

daugiau Stasio.
— Mulai, it kažin-ka gali

. .ma-

Girdžiaus kluono dide- vc^’ skambanti dalgiu vai.
platus prūdas. Prūde daina pažadina ji, atsistoja jis t

I
eBAR GYDOSI LIGON- 

BUTEJE.
I-.,.,, , ■

— Pranus Šitasai- ryte ir žiuri in pĮaukiojanczius
* « r L ’’ 4 V"1'/ !■ ’ , f

valscziaus mažus
geležiniais re- Vanduo žalias ir

kaimynas Ancziukai geltokakliai vikriai
■ Geležinis savo karves panezio- nardo vandeniu ir linksmai

Kaunas 
lis isz Kurlavenu 
“pasilokamijo” 
f ežiais, kuriais jo

Darbininkb” 1 .

ISZ LIETUVOS
I ..

“DARBININKO”
TORIUS PER PLAUKA ' 

TIK NEŪŽMUSZTAS
• KALAJIME.

Lietuvos Qailla‘aiszcziaiii pra
ncūzą,
darbu kalėjimo, kur terp kitu 
sėdi ir Jonas Karosas, buvusia 
South Bostono “ 
redaktorius,Jngriiivo ana die
na lubos. Visi kitiJcaliniai tuo 
laiku buvo iszvaryti bulviu 
skusti, bet J. Karosas buvo li
kęs viduje ir tiik pei’ plauku 
iszlikek gyvas.

eudaunu“eudaunu” ap- 
vidury turgavle- 

“aptieka,

tąjį |

broliai.
Brolei Melionai turi po val

dže visas didžiausias pramones 
Suv. Va M. visa e jie didžiausiu 

“ki- 
Jcigu

banku o juju rankose yra lik! 
mas milijonu žmonių.
panorės, tai sugniauž raukusia 
milijonus žmonių.

Jeigu prie lo pridursime da 
turtus szeimynu, Morganu, 
Rockefelleru ir Fordu, tai j u pi, 
rankosia randasi 80 procentas 
viso turto Amerike.

Bet randasi tokiu neiszma- 
neliu Amerike, 
kad Amerika yra laisvu dklypu 
ir sklypu lygiu tiesu ir lygybes 
visame — gal tiktai ant lygiu 
tiesu pasilikimu novahfiūkais 
kapitalizmo ir kapitalistu.

Morganu

žali, nusvirę in dumblo gelme *r braukdamas nuo sprando

ajerai. Ant kranto sėdi M a-

geltonus aneziukus.
mirgantis.

“CUDAUNAS AP T TEKO
RIUS” ISZ “GRIESZNO” 
KŪNO ISZVARO VELNE
Ariogala. — Vietos turguje 

nepažins tarnas žmogelis, pasi
vadinės savo 
tiekorium,”
tos pasistato savo 
su’sidedanczia isz mažos dėžu
tes ir suolelio. Ji tuojau apsto-

I jo minia, 
tyt, 
smarkiai reklamuoti savo pre-

‘Gerbiamieji pilieczial 
pilietes ir mažiukai pilictukai 

į mano lulujai iszrasti

kės.

1 r

kurie kalba,!

C l

truputi
Aptiek orius, 

intfaukes
ma- 
emc

vandeniu ir
jo ir juos pasivogė. SUsaitis taszkosi, gargena. Maryte juo- 

i kiasi. Kaip žalsvo .Vandenspa- 
bet pats virsztus, lengvai juda jos jau

na krutino. Ir juokinga, kad 
sene viszta; aneziuku motina, 
iszsi'slketusi vaikszczioja nuo 
vieno liepto galo įpric kito ne
moka plaukti.

Klojimo durys susijuokė, su
žvengė arkliai ir in pieva pasi
leido daugybe galviju.
skui juos, raitas ant boro ark
lio,
Pagaliau! isz kiemo, isz daržu 
ir tvartu visi susirinko prie 

Karves ir versziai 
klampoja žalia pieva. Bernas, 
Stasys, iszputes žandus ir in- 

kaž-ka sau 
Arkliai

J

Mirusiu

pasi-

I

Pa-

<

vaistai, 
kuriuos asz -siūlai! už 50ct. jus 
pagydys nuo visokiu ligų: reu
matizmo, perszalimo, gumbo, 
ir dantų skaudėjimo. 0 jei jusn 
kūnas yni velnio apsėstas, ma
no vaistais iszsitryne jus be
matant apleis velnias. Tai ligai 
reikia tik didesni kieki vaistu 
nusipirkti. Kad asz neapgavi- 

| kas sztai jums mano mokslo 
Ir pradeda savo 

rusu, IcnKu, 
Bobeles 

patikėjo ir perka eudaunu vais 
trintis 

galva rankas. Biznis gc-

inrodvmai.v

mokslą aiszkinti
vokiecziu kalbomis.

i

Žymus protestoniszkas ku- 
nigužis, 60 metinis Roverendas 
Harold Francis Davidson isz 
parapijos Stiffkev, Norfolk, 
Anglijoi, yra teisemas per baž 
nytino valdže už svetimo t eiys-1 
to, subjaurinima mergaieziu ir{ 

g kitokiu nomoraliszku 
prasižengimu. Senas iszt vi ūke
lis iszsikalbineja, buk jisai gel
bėjo jaunas merginas nuo pra
pulties ir paleistuvingo gyve
nimo, bet jisai pats instume 
in pragaru apie^GO nekaltu mer 
gaieziu ant paleistuvystes ke
lio iu pragaru. Mokėjo jisai 
randa toms, kurias subjaurino, 
turėjo laktus nuo juju gyveni
mo ir jeises atlankydavo nak
timis o savo paežiu paniekino 
akyse visu žmonių. Užeidamas 
in kokia restauracije ar hoteli 
neduodavo ramybes ir prikal
binėdavo abt paleistuvystes.

Viena isz liudintoju, Barbo-
‘ ‘ Turėjau

Stiffkev

! dau

ra Harris liudijo: 
tiktai 16 metu kaip tasai dhi- 
Kziu ganytojas mane sutiko ir 
subjaurino. Sunku yra būti do
ra jeigu karta mergina nupuo
la. Tasai senas iszgama turi 
daug raktu in kambarius savo 
auku.

Teismas da nepasibaigė, nes 
kožna diena atsiranda daugiau 
merginu kurios liudiję pric- 
szais kuniguži. Kaip tas viskas 
pasibaigs tai dėžinė, bet baž
nytine valdžo neatbūtinai sena 
rakai i nubaus ir iszmes isz ku
nigystes.

✓

t** Neužmirazkite guodotini akai- 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikrasati “Saule," kurie apie tai už- 
miražo ir praaze idant neaulaikyt lai* 
kraazcalo. Paskubinkite!

tu ežia pat ome jais 
akis 
ra i.

———
REVOLVERIS VIENOJ 

RANKOJ, PEILIS KITOJ.
Sziaulietis Garbauskas alsi-

3 vai., ryto rengėsi kelio- 
Nuėjės virtuvėn kažko

kėlės 
non.

i

' jeszkojo. Žmona atbudusi pa
klausė : 
dėti.

“Ar nereikia t
Bet Garbaubkas

a u pa-
” Bet Garbauskas vietoj 

atsakymo, vienoj rankoj laiky 
damas peili, kitoj 
puolė ant 
antklode.

revolveri, 
Nutraukėžmonos.

. "V

Žmona sugriebė už 
revolverio ir pradėjo szaukti. 
Tada Garbauskas dure jai pei
liu, bet atbėgus motina Gar- 
bauska iszvijo. Jis
lauk szovo du kart pro Įauga 
vidun. Paskui pasislepi?.

iszbeges

1 ta uguvos vai sc z i u j e, 
mieravos kaime i n vyk o 
rios žudvnes. rokomis

TRYS SZUVIAI IN MOTERĮ, 
VIENAS IN SAVE.

Kaži- 
žiau- 
trims

szuviais nu'szovo savo buvusia 
tarnaite ir pats nusiszovc.

Pernai pas ji tarnavo graži 
mergina. Juodu norėjo tuoktis, 
bet protestavo gimines ir mo
tina. Pi-iesz užgavėnes susive
dė su kita mergina. Bet su tar
naite buvusia mylimąją nege
rai baigėsi. Tapo motina. JI 
omo kableli apie Ikudikio isz- 
laikyma. Žekoniui nemalonu 
žmona iszmetineja. Nuėjo pas 
mergaite. Ja rado tvarte. Pa
leido in nugara szuvi, 
dar gyva, paleido antn> 
vai Treczia in krutinę, Sžis ate- 
mo gyvybe. Zekoni's nubėgo 
daržinei! ir nusiszove. Namie 
rastas laisžkelis kuriame pra- 
szo tinkamai užlaikyti jo žmo
na.

bot ji
r*" ■-
I. gy

atsiilure iii teismą.
Atėjo sudna diena, 

kaltininkas in teismą neatvy- 
ii

ko. Jo vieton Sziauliu policijos . *
virszinirikas pristato liudyma 
kad Stanaitis miręs.
niekas neteise ir byla buvo nu
traukta. ’jTi'k karta Geležinis 
važiuodamas žiuri, ugi Stašai
tis prieszais ateina. Žmogeliui v J l
1)1 u sos apmirė, plaukai
szausze ir pasukęs arklius, pa
sileido, kiek inkerta namo po
teriaudamas.

Pasirodo, kad ligoninėj mi
ros visai Ori tas Prana s Stasa i- 

o szis neatvyko in teismąlis,
dėl to, kad isz viso nebuvo pr.i 
tęs laisva valia 
sza uk i amas vyk t i.

Bet
> y

in teismus

“prikėlus isz,numiru- 
vargsZas Stašaiti ved ome 

už griekus po teismui tašyti. 
N u si bodo St asai cz i u i t o'k s gy - 
venimas, jis nusprendė dabar 
jau tikrai numirti. Erne ir pa
sikorė. Užsinėrė ant kaklo kil
pa ir pasitempė savo namuo
se po lubomis. Ir liežuvio nc- 
užmirszo pro dantis iszkiszti.

Apie pasikorimą tuojau pra- 
neszta policijai, kuri, atvykusi
rado Stašaiti jau gulinti ant 
žemes — žmona nupjovė virve 
ir pakaruokli paguldė. Polici
ja Stašaiti apžiurėjo,
mirties faktą ir iszvažiavo.

Praėjo kuris laikas, 
diena,
Sziauliu policininkas užėjo rei
kalais in apskrities ligonine ir 
susidūrė tarpdury... su paka
ruokliu Stasaieziu.

Pa'sirode, kad policijai iszvy- 
kus, Stašaitis atgijo,
daugi virve paliko ant kaklo 
nemalonu atminima, 
jau iszvažiavo iii Sziaulius 
(lytis.

siu

nustatė

Viena i 
nelabai seniai vienas

bet ka-

tai tuo-
uv-o J

MERGINA ISZTEKEJO UŽ 
VOGTO VYRO.

Szilavoto valscziujo panele
A. G. mylėjosi su gretimo kai- 
mo kavalierium J. K., už save 
jaunesniu. Sako, va'saros vaka
rais minėtoji p-lo vyriszkais 
drabužiais apsirengus ateidavo 
pivs K. gulinti ant tvarto. Vy
riškai apsirengdavo bijodama 
kad nepažintu jaunuolio* moti
nai.

Paskutiniu laiku žmones 
pradėjo ts$iicketi, kad panele 
G. 'turėsianti kūdiki. Motinos 
prigrasintas K. atsisakė ja ves
ti, nes ji turėjo ir daugiau pa- 
nasziu kavalierių. Bot kiti jos 
meilužiai ’ visa kalte suverto 
ant ncpilnameczio K. Vienas 
merginos draugas ttįla nuva
žiavo pas jos meiluži K. ir pri
kalbėjo ji važiuoti ih p-les G. 
teviszlke. Czia jaunuolis buVo 

nugirdytas ir girtas 
nuvežtas prie szliubo. Jo ma
ma ir neapsižiurejo, kaip mer* . " t

gerokai

laiku

gina pavogė isz jos aunu.

1 S

SUKAPOJO PUSBROLI.
Padubysio v., Užkalniu km., 

Stasys Povilaitis kirviu nužu
do pusbroli Povilą Mažuli.

i

GirdŽiaus bernas Stasvs.

prūdo.

siremes szvilpia 
gi rd yda mas ar k Ii us.
purto karezius ir neramiai 
trypia.

— Varyk, varyk greiezian 
nuo ežia karves, jos visus audi- 

siiiimindžios1!1 — suszukomus 
Maryte.

prakalta vejasi piovejus.* * *
Gal kaimo, pa8zilc\j, yiena 

sekmadieni susirinko sodžiaus 
jaunimas pasilinksmint i. 
karas tylus.

Stasys, vienmarszkinis 
basas insispyres samanose prie 
kelmo isztempo armonika.

Susikalbino jaunieji in rata.
Stasys pusiau prisimerkęs ir 

užvertos galva kaž-ka niūnia
vo. Jo nuoga krutinę glosto 
szvelni vakaro vėsuma. Kaž
kokia mergaite prabėgo pro ji 
ir numėto ant keliu geltonu ge
liu. Jis n ((pažiurę j. Ir kaip 
tik iszgirdo Marytes juoką, jo 
szirdis sujudino krutino.

— Dabar asz truputi noriu 
paszokti, pasakė jis ir atidavė

Ma- 
prio

Jis nripažiurej.

I>adary t i!... Tai baisu!. 
ne tėvas.

Pradėjo keletas 
Užmirszo Stasi visi.

nuvyto žali ajerai.

Isz fcnr-gi,

kitam bernui armonika.
ryte stovi prisiszliejusi 
kitu dvieju mergaieziu. Ji pa
mate Stasyi. Jis nenuleisda
mas akiu žiluri tiesiai in ja.

— Koks akylpl'esao, (mano 
Maryte.

Stasys priėjo prie jos ir pa- 
prasze: Gal paszoksime?

— Man koja skauda, atsa- 
Stasys dar karta pa

* * *
Stasys in^tojo savonoriu ka

riuomenėn.
pienesiii.

ir Tiesa, ji labiau minėjo Maryte. 
Prude
Viena rudens diena, paivažia- 
ves tėvas isz miestelio parvežė 
Marytei laiszka.

— Laiszkas?
kas man ji galėtu siusti?... 
Mano Manio.

Ji pasigriebė laiszka ir nera
mi nubėgo in svirną. Hgai jo 
jo neatiplcszs. Ji drebanezio- 
mis rankomis pacme laiszka. 
Smarkiai tvaksi szirdis 
graudžiai 
Varpeliai.

Ji bijo praplėsti laiszka*
— Gal ,sveikirtimaiI... sa

ko kaikas.
Paskui ji greitai atidaro vo- 

Juodamo kaspine buvo

tvaksi ^žirais >r 
skamba vestuvių

ke ji.
žiurėjo in ja ir atsitraukė. Pa-1 
skui nueja in szona ir pradėjo 
f|narkiai tampyti armonika. 
Jo kaklo gis'los iszsitempe, vei-

i pasidarė raudonas ir
Pamažu, pilki do- pirsztai drebėjo isz pykezio,

— Nėjo su manimi, neken- 
Pro klojima praėjo ežia manes, asz jos namu sam- 

Stasys nuleidęs dininkas. Todėl, mane Stasys.
Ir staiga, prapleązes akis jis

* * *
— Maryte, vienintele Gir- 

žiaus duktė.
ir klausosi kaip Stasys griežia j das

Ji sėdi gonkosc

armonika. . 
besys užgula dangų ir visai su
temsta.
koletas vyru, 
galva ir atlapojęs krutinę vis

Nors ir vėlus vakar-1 pamate rato vidury szokanezia 
«o, mvv j«.*n taip norisi griežti, j Maryte. Jos 
Gal deszimtis kalnu girdi jo jtaiip augsztai, 
armonikos baisa! 
tuszcziose apylinkėse, tik vie-Į puti užkaitusi ir paleiditsi gel- 
nas jo armonikos balsas ir kai- 
klur sustaugia szuo. Kamaros 
langas pamažu užsidaro; rei- 
szkia Maryte nuėjo miegoti.

Stasys atitraukia nuo armo
nikos pavargusius pirsztus ir 
pasižiūri in dangų, 
daug Žvaigždžiu, bet jis pažin- 
statiktris. Viena žvaigžde; jo! 
mirusios motinos žvaigžde. Ji

griežia.
as, bet jam taip norisi griežti, j Maryte. Jos suknelę skriejo 

j kad daugelis 
TaJip .tylu Į pradėjo* juoktis*"Maryte trū-

žvilganezius plaukus

Taip ten

ka.
suvyniotas jos žiedas.

— Dovanos ?
Mažame, rausvame, ‘rožių 

spalvos popierely buvo para-
Maryte! Raszau tau 

Užva- 
siirtkiai sužeid

rausvame,

szyta; “ 
sziiios žodžius fronte.
kar mane sunkiai sužeidė. 
Nubėgo daug kraujo. Asz gir
dėjau, kaip gydytojas kaž-kam 
pasakė, kad asz nesulauksiu 
vakaro. Man nieko negaila 
palikti, ti tavęs,. .Dovanok už 
vistka!

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

tonus
skriejo rato vidury. Ji szypso- 
jossi visiems žiūrintiems ir to
kios vikrios kojos.

Stasvs vis smarkiau- ir ir
smarkiau tampė armonika.

Pusiaunakty, upelio Vanduo, 
žvilgėdamas menulio szviesoj, 
tekejo tolyn. Stasys perszoko 
per upeliukszti ir

• * vis

pasileido 
truputi tamsesne ir ne taip pievų taku. Vis artyn ir ar- 
aiszkiai mirkezioja. Kita, pa
ežiuose rytluose, aiszki ir didele 
žvaigžde; Marytes paveikslas. 
O netoli jos ir jo paties žvaigž
de, jpatekaįriti ankszti, saulei 
nusileidus.
žvaigždes myli danguje. Kai
kada jis mato nakezia, guleda- akis; Jos buvo pilnos aszaru. 
mas, pro kiaura klojimo stogą 
Marytes žvaigžde.
czioja ir spindi jo akyse taip 
aisžkiai, kad kartais jis užsi
merkia ir ilgai nežiūri iii 
žvaigždes.

I

Jis pasivijo Maryte irtyn.
sugriebė ja už rankos.

— Tu melage!
— Ko tau reikia? 

' ' w |il4> <Jr , 1 11

X

— Žinau, tu nekenti ma-
Stąsys tik tris nes! Kodėl tu nekenti mane?

Maryte pažiurėjo jam iii

Ji mirk-
Ji nuleido galva ir nieko ne
atsakiusi pasileido bėgti. Sta-

Stipriai apka-sys pasivijo.
bino jos liemeni ir peVbloszke 
ant žemes.

Po nakties, už szilo, teka Kaip sau nori, neaplesk numes 
sau'lo. Stasys papila ariksti ir 
iszeina in birikus. Jis nusilei
džia su dalgiu in upelio tekine, 
pažiūri in nuszionauta plota. 
Toliau, pievoje, daug piovoju. 
Ju ilgos eiles ilszsitiesia rytuo
se ir skambanezia dalgiu daina 
nusileidžia in slėni.

— U-u,.. .szuk'teleja Sta
sys žemyn nežinomai mergai
tei, kuri nesza rankose kaž-kn 
susiriszailsi. Stasys nustemba. 
Per rasota želia atbrenda Ma
ryte ir tylėdama paduoda jam 
paryti. Ji pavirsta truputi 
ant szono ir kramtydaipa žalia 
ddbilo Ikdta insižiuri tolyn.

■— Asz manau, kad butu 
laikas pavartyti szienri!... pa
sako Stasys. • J

♦

Maryte su juo visai mažai 
kalba. Ji atsistoja iwzsitempia 
savo plonoj t suknelėj ir basu

ilgai
Maryte, asz myliu tave!

Jis savo stip

Paskiau jis 
Ji

bet asz myliu.
riais pirsztais atplesze jos ran 
kas, dengusias veidą ir pabu- 
eziavo in veidą.
dar stipriau apglebo ja.
pradėjo szaukti. Niekas tusz- 
cziuose laukuose to negirtojo. 
Jis laikė ja savo rarikuoso ir 
nieko padare. Tos valandos 
jam buvo laimingos.

Maryte iszsiliu^avb.
laike tik jos rankas. Kada ji 
isztraukė jas, Stasio pitsztuo- 
se liko jos žiedas. Jis stipriai 
traukdaanas numovė ji ir pa
žiurėjo'.
žvaigžde.

Jis

Žiedas žibėjo ’kaip 
Jis spindėjo kaip( 

viena didele perline nszara.
Maryte kankinosi visa nokti.' 

Ryta ji pamate Stasi kieme. |

pasakysiu savo tėvams.
Stasys stovėjo ir vis taip

Atiduok žiedą, o no, tai 
ft 
I ■

su firi siuntimu 
už “Saule,” nes 

apsvioezia visa mota
Saule,

Petras Szerkus, Glen Lyon, 
Pa.,-^- “Vėlinu iamistoms viso 
gero, ka tik sau velinat nuo 
Pono Dievo, ir perpraszau kad 
užsivelinau 
mokesties 
“Saule”
o man 'butu labai neramu be 
josios. Esmių G7 metu am- 
žaius žmogus ir dusulingas, o 
7 metai kaip nedirbu, todėl 
sunku buvo man sukrapeztyt 
tuos kelis dolerius, bet ‘Saule’ 
turi mane lankyti kaipo geriau 
sės draugas.”

J. K. Simons, East Nortport, 
N. Y., — “ 
kęsti už “Saule,” 
tinekit man, nes “Saule” mi
lui labai skaityti, kuria jau 
skaitau nuo senei ir su jaja ne
noriu persiskirt. ’ ’

Prisiuncziu u žino- 
kuria siun

T < *

Balandis — 1932 — April

1 p Teodoraus
2 s Franciszkaus Paul.
— .Į 1..............

3 N Richardo , „
4 p Izidoraus

• 5 u Vincento Fcrr.
6 s Celestino
7 k Jono de la Salle
8 p Alberto
9 s HiUarijaus

*

>*

10 NM&karijuftzo
11 p Sz. Pan. Sopulingos
12 u Viktoro kank.
13 s Teodoros P. kank.
14 k Justino
Ifl p Anastazijos
16 b Kaliksto

17 N Aniceto
-18 p Vilhelmo
19 u Epipanijo .
20 s Sulpidjus •
21 k Anzelmo vyskupo
22 p Liudvina
23 s Jurgio kank.

24 N Vaitiekaus
25 p Morkaus evnng.
26 u Kieto ir Marcelino
27 a Zita r , } .
28 k Povilu nuo Kryž.

■3

t

/

T

1

«a

>

20 p Pttro 4r Veronos
30 a Kairiuos panoa
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Motina Valandoje
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[svaiginti tokiais žodžiais žlu- 
( rojosi in ji ’kaip in laumes juos
ta.

Už Szita Jauti $153 Už Švara

tojas liepia mums giedoti ta 
“Avė Ataria“ kalbe- 

o t i- *jo Onute, iiAdani^j, savo prietcl-

O

> ! {

I. Paskui Laime.
Skambanczin varpu balsai gražia 

skleidėsi po Luszczinus,
kinti ant ju szauksmo būriais kai Už rankos. — Tai dailiause

> o 
ir pati Dievo Motina, matomai 
tuo labai džiaugiasi.

Bet jos prietelka apie kita 
ka mirimo. '

— Matei tu, Onute, kiek tai 
sziaudio buvo svetimu žmonių 
— pradėjo.— Visi vis miesczto- 
nys. O kaip jio in mus žiopso
jo.

/„X.

O

J. '

T:

Km i
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imti
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pasako. — Bet, Magdutq, kas ten 
apie tai m išlytu — perspėjo ja 
prietelka.

—• O buvo terp ju vienas —x

skubinosi, linksmi beszncku- giesme, kokia tik hsz žinau 
cziuodami. Juk sziandio Dievo 
Motinos in dangų Ėmimo, 
del Luszczinu dvejopa szvente,
kadangi sykiu ir atlaidai. O 
atlaidai, tai didele szvente, ku
rioje kiekvienas, kas tik gp’as 
meldžiasi, o po tam linksmai
Ixivijasi ar tai namie ar pa> 
kaimynus.

Kunigas klebonas 
gražu pamokslą, o mokytojas
parengė kuogražiausia ant mi- 
sziu muzika, kokia tik turėjo.
Giesmininkai ir giesmininkes, kalbėjo toliau Magdute, ka* 

• • • 1 • I • •' • 1taip pat ir muzikantai nutarė (ten apie tai mislytu — 
toj dienoj labinus pasirodyti, jo ja prietelka.

kalbėjo toliau Alagduto -p isz 
kurio turėjau sau viena juok
itės per isztisas miszias. Tokio 
juokingo žmogelio kol 
nemaeziau dar. Veidą turėjo 
surankszlejusi, uosi kaip pelė
dos, ant jos stiklai, o ant gal
vos plaukai, teip kaip kai- 
cziai. 0 ant jo drabužiai kabo-

perspo
y
į

O buvo torp .ju viena-j
I.

gyva

Su tais žodžiais garsiai mi

rai. Auksztas ir grynas sopra-

—- Gaila butu tokio talento 
koki turi jusu duktė idant cz«a 
ant kaimo pražūtu — kalbėjo 
toliau ponas direktorius. - . 
Tegul lavina baisa o už tai už
tikrinsiu, kad po keliu įmetu 
bus garsi ir uždirbs daug pin i- 
gu.

Kaimietis kasosi galva susi- 
rupines. '

Gal ir teisybe bet isz kur 
tiek daug pinigu tam

mokslui? .
Atsiduokite ant manos, r 

Dabar jums nekasztuos nei 
vienas centas o paskui pama
tysite. Jusu duktė tiek galės 11 \ 
uždirbti, kad man po tam galės 
visus mokslo kaszitus sugražint 
net to visai neatjauzdama. Sa
kau jiuns, kad jusu dūktos bal 
sas tai aukso kasykla.

Kaip tai praszvito senu gim
dytoju akys, girdint tokius žo
džius! 0 kaip tai pražibo duk
ters veidas! Eis in miestą, tu
rės sau linksma gyvenimą už
dirbs daug pinigu! Kas tai per 
laime! Kytras žmogus mate 
visas tas permainas ir toliau 
kuogražiausiai iszpasa'kojo jau 
uos mergaites ateiti, iszvardino 
pinigu sumas; nuo ko biednio- 
kam net galvos susisuko. Ii 
jam tas nusiseko. Už valandos 
kada iszejo isz pirkios turėjo 
klszeniuj susitaikymą aut rasz- 
to, pagal kurio turėjo priimti 
mergaite in savo mokykla, o p 
tam isz jos pareikalauti 
mokslą atlyginimo, 
rektorius”
sojiniu, nes vis kuom buvo už- 
ganadytas. Jam viskas pasek
mingai nusiseko. Dabar jam 
reikėjo dasižinot kur gyvena 
kitą giesminjulp?:, 

labiau ji

o 
už 

“Ponas di- 
iszejo su nusiszyp-

ki! ries pu i - 
buvo

szvcn-

lubas, meilus minksztas, o po 
draug drūtas, dar gražesnis al
tas antrina anam. Tai-gi jau- 
cziama, kad abidvi giesminin
kes tam giedojimui paveda vi
sa savo duszia, nes szirdys gar
sinant Szyeuęziausios Panos 
garbe.

Dievotus apsiauezia
tas snjudinimas, vieszpatauja 
visiszka ramybe ir ne viena 
akis tuo tarpu apsiaszaroja. 
O kada mergaites giesmon da
bar insimaiszo vargonai, tro
beles, klarnetai ir gilus bo>sas, 
kožnas užsigeidė prisidėti prie 
to choro, idant rszgiedot, idant 
iszliet savo meile ir savo pa
garbinimu Szv. Panai.

— Sziadien abidvi merge- 
l^vel gieda, kad net linksma

kuri
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Texas 
$1,332 
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Duokite ir man truputi papi-
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SUMANINGA BARBE
J

holelis isz 
arba po$15 
parodos

Fort Worth, T 
už švara. Jani is ‘buvo rodomas 

įSout h wester: i Fxposi tie u.
gyj”1!!! —mi1 ——————
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Texas, užmokėjo už Jauti 
ant gy-

vo prietelka tuojaus atsiliepė:
— Žinai ka, einu in mieyta 

lavinti baisa!
Ir ežia iszpasakojo jai viską.
—. Ir tu privalai eiti su mu- I

nim — dadure
kia laime galimo atrasti!

— Tasai direktorius buvo
i r pas įmano

NEPAPRASTA
PAKUTA

pamiAlyk ko-

klausyti — prasznabždojo vie
nas Kaimietis savo kaimynui, 
o tasai jam tuojaus atsake:

— Man rodosi, kad dangui 
ir anuolai gražiau negali gie
doti.

Taip, 
nUose uoliai užsiima bažnytine 
muzika, o kad supranta ta dar- 
ba ir nenuilatancziai dirba.

' taigi jo Choras garsiausias ant 
visu apylinkiniu. Chore dau
giausia atsižymėjo abidvi gies 

s mininkes, apie kurias jau auk
szcziau minėjome. Viena isz ju, 

ztaj Magde Garbiniute, daržt- 
' nfpko (fdubelninko) duktė, o 
antra, tai Ona Kraucziuniutc, 

v taip pavadinta todėl, kad jos 
nebasznirikas tėvas buvo kriau- 
czium, o jos abidvi su motina 

* taipgi siuvimu uždarbiaudavo 
ant savo pragyvenimo. Moky 
tojas ne mažai isz to didžiavo 
si jose atrado giesmininko tik
rus talentus, kuriuos retas kas 
turi ir Dievas vela kuri žmogų 
tokiu gražu balsu apdovanoja.

Abidvi mergaites, kurias 
’ Dievas apart balso apdovanojo 
dar patogumu, iszejo isz baž- 
nyezios bekeik jau paskutines. 

' — Taip visados džiaugiuo
si kiek tik 5?ykiu ponas moky

mokytojas Luszczl-

kadangi atlaidai in Luszczinus 
sutraukdavo daugeli isz sveti
mu parapijom! žmonių, net isz 
paties miesto, gulinezios už ke
liu n\vliu. Luszczanai norėjo 
parodyti visiems, ka jie gali. 

Ant ofertorium mokytojas 
iszrinko puikiausio ikonųiozi- 
torians Avė Marija. Bažuyežioj 
esanti su nuosteba giedojimo
klausėsi. Ba dabar ant viszku jo, taip kaip ant kokio kuol 
suskambėjo (hneju mergaicziu ' galio.
gražus balsai, su kokiais pasi
gėrėtu ir didesniu miestu cho- sijuoke ir apsidairo.

O Dievulėliau! — suszu- 
nas atsimusza in Dievo namo ko — juk jisai lenda paskui 

mus! Asz begu kuogreicziausct 
namo.

Ir greitu žingsniu pasuko m 
savo grintele, Oiiute-gi užsi- 
mislinus pasuko kiton pusėn.

Pas Garbinius tuotarpu su
sėdo ant pietų — tėvas su mo
tina, Magdute, kuria jau žino
me ir trys mažesni vaikai. 
Magdute kaip kartas neszc 
b Ii ūda su kopūstais, (kad tuo 
tarpu inejo per duris pirkion 
tasai svetimas žmogus,
mate bažnyczioj ir dabar tie
siog prie jos artinasi. Kaip tik 
bliudo neiszleido isz ranku isz 
baimes.

O tai ta panaite 'su la’ksz- 
tingalo balsu! »— suszuko. — 
Labai dyvijausi, girdėdama? 
bažnycziojo paneles baisa.

Mergaite paraudonavo isz- 
girdus tokias pagiras, o tėvai 
su iszdidutnu žiurėjo in ja.

— O musu Magdute gieda 
už visus gražiausiai bet ir mo
kinasi nemažai — tarė tėvas.

— Kokiame institute moki
nasi — klausė ateivis.

— Nebuvo jokiame insti
tute — atsake motina — ja mo
kina pats musu mokytojas.

• — Stebėtina! — suszuko 
ateivis karsztai. — Tai turi but 
talentas, kuris prie atsakan- 
czio mokslo puikiai iszsivystys.

Po tam atsisuko in Magdu
te.

. c

I

i

I

— Panaite turi baisa verta 
aukso, isz teisybes!

— Bet ko-gi ponas nori t— 
paklausė pats Garbinius, nega
lėdamas suprasti juokingo to 
žmogaus pasielgimo.

— Ko noriu? Padėti pane
lei atrasti laime. Vadinuosi 
Angek) o direkto
rium ir savininku instituto ku
riame lavinasi jauni pilni vil
ties talentai. Dideli artistai ir 
artistes jau iszejo isz mano mo
kyklos o su savo giesmėmis 
sau uždirba kas meta, szimtus 
tukstaneziu. < • :-

Tio praszcziokni žmones ap-

< r

kus altas dar
u judinės.

Dalyk a
kaip kad pas
kaip tik aiszkiau iszvyniojo sa
vo plonus Onute pakrato galva.

Tai ne del manes — at
sake mandagiai*bet tvirtai.

— Bet-gi tegul panaite pn- 
mislija ko tai iszsižadeti savo 
locnos laimes!

— Laimes? Nejieszkuu ki
tokios kaip tik tos kokia tik 
ežia galiu atrasti tarpo savųjų. 
Czia turiu szirdies ramybe, 
bažnyczia motina ir turiu ihaža 
uždarbi — apreiszkc mergaite

Ponas direktorius pradėjo 
rust in ties.

— Bet tai tiesiog priderys- 
te neužkasti savo talento czia 
ant kaimo reik iii jis naudoti!

Mergaite, nepasidavė prika
binę j imam.

—• Ponas Dievas apdovano
jo mane balsu, paszvoncziau ji 
Jam ir Szvencz. Panelei, giedu 
Ju garbei, bet. ne svieto naudai.

Prakeikta davatka! — 
suniurnėjo ponas direktorius. 
Dykai iszliejo savo gražiu žo
deliu szaltinius dykai persta
tinėjo mergaitei laiminga atei 
(i, Onute, liko nesu judinta.

— Motinėles neapleisiu!
Iszejo keikdamas; Naszlo 

labai jausmingai glostė dukre
les veidą.

— Geras isz tavęs vaikas 
mano Onute, Motina dangįszflca 
tan užmokės už tavo meile prie 
žcmiszkos motinos.

Po pietų ant miszparu Mag- 
dute beveik negalėjo giedoti 
isz didelio susijudinimo. Su ne
kantrybe lauko dievmaldystes 
pasibaigimo. Kaip tik iszejo 
per duris isz bažnyczios su su- 

r I '

ta ip pat pradėjo, 
Garbinius bet

Viena doringa mergina var
du Barbe, tarnavo keletą metu 
pan vienus ponus Kroką ve. O 
kad mergina buvo labai vierna 
ir prie ponu labai priairiszus, 
tai ponai kad ir Barbe imdavo 
gera alga, duodavo da daug do
vanu, teip, kad po keletu metu

I surinko sau paczctllyva mergi
na 300 renksu. Nepoilgam vie
nas davadnas ir darbszus amat 
ninkas isz mažo netolimo mies
telio, pradėjo storėti s gauti 
Barbe ir trumpame laike ap«i- 
ženytie su mergina.

Tamoszius, būvu vardas to 
amatninko, turėdamas biski įsa- 
vo pinigu, o da prisidėjo pase
ga paezios, nusipirko sau sta
bą ir gražu szmoteli lauko. Da- 
bar rodėsi Tamosziui, kad bū
damas meisteriu ir gaspado- 
rium, nereikalauje teip dirbt Ir 
czedyt kaip pirma, pasilengvi
no sau biski darbe, o kad jam 
ilgėjos, pradėjo jeszkot drau
gu ir smagumo, 
rado — karezemoje. Tada pra
dėjo lankyt kas syk tankiau, 
ir nepasijuto kaip isz doro Ir 
proeia'uninko remesninko pasi 
daro iszlaidunas, tinginys, 
kvortaunins ir girtuoklis.

Nelaiminga Barbora maty
dama kas darosi, verke bet vy
rui nesake ne žodžio. Žinodama 
gerai, kad su piktumu ir rugo- 
jimais ir barniu neviena pati 
vyro ne^utaisis, tai tylėjo, pra- 
szydama Dievo susimylejimo. 
Pinigu nebuvo daug, uždarbiu 
mažiau, tai ponas Tamoszius 
pradėjo pardavinet žeme szmo- 
teleis.

Kada jau paskutini marga 
pardavė, iszkele sau toki babu 
kad pusiaunakti sugryžo gir
tas namo. Ant rytojaus apie 
pietus atsikėlęs isz lovos o bū
damas labai nesmagus, po va- 
karykszcziam baliui, pradėjo 
dairytis pusrycziu, katruos pa
ti jam visados past oliuodavo. 
Bet sziadien peczius buvo szal- 
tas, o Barboros visai nebuvo 
stuboje. Pradėjo jos jeszkot po 
visa narna, užlipęs ant augszto 
žiuri, o Barbora stovi pas savo 
^kryne, dedama in ja savo dra
bužius.

— Barbora, pacziitke, ka tu 
darai? — klauso Tamoszius nu
sistebėjas.

Ar žinai mielas paeziuk, 
atsake spakainei Barbe, per ta
vo geryma ir tinginyste nuvar- 
gome visai. Laukas jau par
duotas, už kokia puse metu 
parduosi ir stuba.
darysi uebagai. Dabargi noriu 
eit tarnaut in Krakova kad už
dirbt randa apsivilkima ir ant 
maisto tau.

Žinai kad moku dirbt ir czfr- 
dyt, tai tau užteks ‘ka asz už
dirbsiu. Mylėjau tave kada bu
vai bugotas, ir nenoriu 
mirszt kada buri bedoje.

Aszaros pradėjo plaukt per 
veidą Tamosziaus, pažiurėjo 
in paezia, ir paemeę jos randas 
pradėjo bueziuot, o jiji glosty
dama jo galva tarė:

Lik sveikas, mano Ta- 
moisziuk, pirmutini mano už
darbi kaip tik gausi, tai Cuo- 
jaus atsiusiu — puolė po kojų Įi 
Barbei ir teip ilgai praszo-pri
sižadėdamas pasitaisyt ie pakol 
pati prižadėjo važiuot in Kro
kuva. Tamoszius pj'ižędeję pa
sitaisyt, ir dalaike žodžio.J3zc- 
dien jau yra tikrą poąu Taniu- 
szium, jog gyvenimas jo kaš
tuoja keletą tukstaneziu.

liuozavot,• • • • • ' Savo minti svietui iszgiedot 
Juk sziadien moteres visame 

baisa turi,
Ant vaiku ne vyru nežiūri 

Amerikai visu motina, 
- Europa duonute maitina. 

Ir visokius padams priduoda 
Ir ginklus k a in kaili duoda 
Ir monaikas nagus atkisza, 

Kuriuos auksas prie CzZion risza 
Lenke galvas karunavotas, 
Ba Amerikos.yra bagetas. 

Teip vyruezei, Lietuvoje gy
venimus apveiktinas, 

Dejuoja sziadien ne vienas, 
Laimingi mes, kad in czion pri

buvome, 
Ir ant gero apsigyvenome.

O kaip butu smagu ant szirdies 
Jeigu Lietuvei turėtu kitokį 

būda, 
Kad gėrimo iszsižadetu, 

Kitokį gyvenimą pradėtu.
Gere visi jauni ir seni, 

Moteres ir vaikai maži, 
Metelei greitai plauke, 
Liūdna senatve lauke

Bus vargszu, 
Bus ir ubagu. 

Verks ne vienas tu-ru-ru, 
Asz szirdeles dėt jus tarnauju 

-• Ponui vis teisingai, 
Ir prigulmingai, 

O manes neklausote.
Mano žodžiu nepaisote. 

Valanda atejs, 
Kaip bėdos užeis, 

Tada ne vienas raudos, bet bus 
( jau po laik, 

Verk žmogeli ir po tvora gy- * 
vaste baigk, 

Czion niekas nesusimyles, 
Ba ka susipelnysi

Ta aplaikyri. 
Asz senei del jus tarnauju, 

Nuolatos pranaszauju, 
Viskas stojosi kaip kalbėjau, 

Ar gal neinspejau?
Perspėjau patrijotizma ap-

* maudinga, 
Ta kėlimą lietuvystes netei

singa, 
Taii vis buvo del pinigu

Ir muilinimą akiu, 
Jau musu patrijotai iszgar- 

mejo, 
Lietuvei in protą daejo, 

Dingo duokles ir rinkimai, 
Ant saliu susirinkimai, 

Ir praneszimai.
Jau Lietuvei isznoko, 

Nuo svetimtaucziu iszmoko 
Kaip czionais reike gyventi, 
Nuo apgaviku prasiaaugoti, 
Tai biznis, lupk kiek gali, 
In žioplius prakalba vali, 

Pliovok kaip krislots po bala, 
Bile biznis ir gana, 

Penktukas duoda ir da ran
kom ploja, 

Noriuts tas nežine ka loja, 
Ir ka lojo pats nesupranta, 

Bet kvailei palaiko už daigiu 
'• szventa.

Sziadien viskas pabyru^ 
Žirnei visi iszbyro, 

Din'go ir iszinire patrijotai
Ir laisves garsintojai, 

Bus jau gana, 
Ba Taradaika smauko ana.

>

?

In Papilvius atvažiavo 
c i r k ūsas sus i d edit n t is 

arkliiu',

ma- 
isz 

juokyko-klauno 
kuris .'buvo ir direktorium cir
ko kaipo vienos aktorkos ku 

užsiiminėjo

žas 
trijų

r i tcipgi virimo

?

viena ir kita
0 ’kaip tai tas vnlSio <lri savo P0110-

tinai f

Magdu-

atsako Ona.
— Tai eini ir tu! — džiau

gėsi Magdute.
viskas gražu!

Bet Onute pakrato galva.
Mano balsas Dievo Mo- 

ne svietui tarė.
Eik, nebūk juokinga.

— Žinau koki pavoju asz su 
tikeziau eidama su tuo žmo
gum, Magdute, praszau tavęs 
apsisaugokie! ,

-- Tu-gi atkakli davatka— 
atsiiiepe nenorom Magdute — 
kaip tau negaila?

Onute tylėjo. Abieju pri et ei
kli sutikimas likos sudrumstas, 
ir Alagdute džiaugėsi dabar, 
kad su prietelika galėjo skir
ties atradus 'szokia tokia tam 
priežasti. t

Kada kunigas klebonas isz- 
girdo ta stebėtina naujiena už
simini jo. Garbiniu pasielgimas 
jam iszrode apgavyste.

— Ka-gi jus padaretp — 
klausė Garbi niaus. —
te žengia ant pavojingu keliu 
ant kuriu jau ne viena pamoto4 
szio svieto ir amžina laime.

— iloz su tuo viskuom ne
sibijau — .atsake Garbinius, —t 
Ponas direktorius tai doras 
žmogus.

Klebonas po tam klausinėjo 
miesto apie “Busionio institu
tą” bet nieką apie tai nežinojo, 
niekas niekur jo nepažino. Vie
nok jam patemyta tas jog esa
ma daug namu kuriuose muzt* 
ka yra lik dangeziu paleistu
vystės.

Kunigas kleljonas tuojau* 
apie tai praneszc Garbiniams 
ir perstatė dar syki jiems ją 
apsigavima ir atąakyma už sa
vo vaiko likimą, bet seniai bu
vo kaip apsėsti. Supainiojo 
jiems galvas aukso viltis, nes 
duktė ateityje auksa turėjo tik 
ir dirbti. i

— Ponas direktorjus ^-r tai 
doras žmogus — sakydavo vi
sada. , .

I ,1.' I 'I ♦ ‘ ■

Nebuvo ka daugiau su jais 
ginezyties. Klebonas juos ap
leido liūdnai dūsaudamas.

TOLIAUS BUS
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Iszmintingi Žodeliai
L r

ŽinonČs ne visados roi- 
kaluujo baliono idant gautis m

❖

padanges.
••• Bangelis yra talkiu k u 

kovoja už laisve,-bot josios ne
pažysta.v V

I
* Kada paskutinis žmogus

Buvo tai keliolika 
ežiu priesz Velykas, klaunas 
akrobatu nutarė pasinaudoti 
isz tos progos ir eiti iii spa-

Po 'spaviednei senas

sanvai
• •

iszlaidunas
vied n i.
k u n i ga s u Žk l au.se jojo:

— Tu no czionaitinis, 
no vaikeli ?

-- Ne.
— O ikiuiom tu užsiiminėji?

ICsmiu cirkuso akroba-

ma-

tu.
Akrobatu? Kas tai yra.’ 

savo 
Pa-

— klauso kunigas kuris 
gyvastį nebuvo apleidęs 
pilve® ir negirdejo apie tokius 
dalykus.

—- Sztai teveli,
v įso k i u s persta tymus 
czioju ant: Tanku, 

kitokius

teveli asz darau 
, vaiksz- 

stoviiu’ ant 
iperstaty-galvos ir 

mus.
•— Ant galvos atsistoji ir 

vaikszczioji ant ranku, tai la
bai akyva, negirdėjau apie tai 
kaip tai iszrodo.

nigeliui 
ir dau

T

J

/Tuojaus parodysiu ku- 
, — atsiiiepe klaunas 

cr
— atsiiiepe 
nemislydamas prade

* 
da rodyti savo perstatymą o 
ant galo užbaigė atsistojas ant 
galvos, siu kojomis iszkeltoms 
iii virsziu.

Bažnycziojo tame laike
dusi kelios mojeres. Viena isz 
juju paregėjus stovinti žmogii 
aiit galvos, atsisuko in savo 
mergaite sznabždedania jai in 
ausi:

* *

ra-

.Dievulėli žiūrėk Ma
riuk. Begkio greieziau namon 
ir užsitrauk czystas kelnes... 
Jąu nužine kas tam musu ku
nigėliu sziadien atsitiko. Argi 
kas girdėjo idant uždavinėtu 
žmonim tokia pakilta, 
tau užduos tokia

Gal ir 
—F.

Teisingos Teisybes
* Gerai jnsitemyk in veidą 

moteriszkes, jeigu nori dažinot 
kokiu yra josios vyras.

* Lengvai mes atleidžiame
savo kaltes, jeigu josios yra 
žinomas tiktai mums patiems.

Tas, kuris mano kad gy
vena be jok,iii kliueziu, ne yra 
iszmiiitiugu kaip sau mano.

.. ; : t* I ■ • - ■ ’ , (

Nevisadois mylimo t uos 
katrais gorimos ir novisada 
mus myli tiojei, kurie gerysi 
mumis.

v

—-M

f

>

Lik sveikas

I

* Žmogus išmintingas gą-
apleis szi svietą, tada žvėris Ii mylėti pasiutiszkai, bet nię^
lures’ko gyventi.

I’

1 kudos kaip kvailys.

i

paskui,

11Ž-

/

/
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.— Vagys vela apiploszo 
Mahanoy City Wholesale Gro
cery Co., kurios prezidentu yra 
V. Ixipinskas, kuri randasi arti 
Lehigh Valles stoties. Vagys 
iklvežo automobiliu daug ciga- 
ril, paperosu ir kitokiu {daigtu 
vertes ant keliu szimtu doleriu 

v^’etras Marczanlonis atėjėsI 111 
Mrba isz ryto užtiko apipleszi-, 
ma ir tuojaus pranesze apie tai 
policijai ir locnhiinkui.

— Praeita Semia Mikola 
Žioba, 632 W. Spruce uly., tu
rėdamas nesupratimą su savo 
szoimyua, norėjo nuszauti savo 
motore ir li’kos uždą rytas 
Pottsvilles kalėjimo.

— Antanas Žuko,
(Tenter uly.,
klupo su kirviu ant Petro Re- 
merisz, meksikono, kuri reikė
jo nuvožt in ligonbuti ant gjr- 
dymo. Meksikonas kibo už 

Žūk ienos

410 E. 
ta pati vakara už

kibo
daug prie Žakienės ir vyras 

, persergejo ji ndkarta kad sza- 
lintlisi nuo jojo namo, o kad to 
porsergejimo nepaklauso gavo 
kirviu in szona. Žukas likos 
nnVežtas in Pottsvilles kalėji
mą.

Liga

— \ incas Gataveckas nuo 
W. South St. su paezia ir duk- 
rvle, iszkeliavo in Lietuva kur 
ketinti apsigyventi.

— Lietuviu Citižius
Schuylkill pavieto, kuri su- 

siorgnnizavojo nesenei, laikys 
dideli susirinkimą 12 Apriliaup 
New Philadelphia, Pa. apsvar- 
stiheti politiszka padėjimu ir 
apie prisiartinanezius 
mus. ‘ 
1 -f -Apie

ri nk i-

«rv venant isn.

liko dideliam 
ežia, dukteros 
Tamakveja,

ilionicrre, mieste; Mau

ksi va rd n

7:30 valanda Suba- 
rytn, po «zirdieH ligai, mi

ro gerai žhrortias senas gyven
tojas Szimonas S. Aleksandra- 
viezius (Alex)
Hilho poezeja. Velionis pribu
vo in Amerika isz Lietuvos 
apie 45 motai atgal apsigyven
damas mieste, bet per 35 me- 
tns gyveno Hillse. Velionis pa- 

mdiudime pa- 
Keniauckienc, 

Petronėle, New
Yorke; Honningeriene, Doyles 
town; Ž 
rcr’icnc, mieste ir sūnūs Vin
centa Girardville,
mieste ir septynis anūkus kai
po ir'broli Aleksandra, mieste, 
^eseras Jogieno ir Kvederiene, 
Shonadoryja kaipo ir broli .Jo
ną JJetuvoja. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta su pamaldo
mis Szv. Juozapo bažnyezioja 
prie- kurios velionis prigulėjo.

Poni Strielkuviene, 317 
W. Mahanoy avė., kuri staigai 
apsirgo, yra po priežiūra (lak
ta f o.

Isz priežasties

>
Avė

gyvo-
Mahanoy •r

staigos 
permainos oro daug žmonių 
sefga mieste nuo szaleziu, grip- 
pd ir nekurie nuo influenzos.

i— Bust ir Ellengown kasyk- 
loa likos užlietos ir ims kėlės 
dilias pakol vandeni iszjium- 
puos. . ,

f Florijonas Žukas, 
nantis ant 515 E.

., mirė Rubato ja Hamburgo 
sanitarijoj po ilgai ligai. Ve
lionis gimė Lictuvoja ir paėjo 
iszSuvalkų vedybos, Seinų ap., 
Leipalingio parapijos. Paliko 
paezia Marijona, dukteria Ona 
ir keturis sūnūs: Florijoną, 
Joną, Vlada ir Alberta, seseria 
Marijona Gegužiene, Tuscaro
ra, Pa., ir du krolius Tamosziu 
ir Juozą gyvenanezius
mohte, Pa. Laidotuves atsibus 
CUminko ryta, 9 valanda su 
bažnytinėm apeigom Sz''. 
Juozapo bažnyezioja. Prigulė
ki tirii* S. L.A.

Kulp-

apeigom

Antanas Norvi-1 m^uszta automobiliaus nelai- 
Žukaiuskas yra papras- 

lankesi tas darbo žmogus ir gyvena

— Ponas
das isz Filadelfijos, duonkepis moj.
del A. and P. sztoru,
ana diena pas gimines ir pa-’ Woburne, netoli Bostono. An- 

1 } kuris užmusze jo
i dukterį, prigulėjo tūlam Wei- 

—K.

žystamus kaipo ir ponstva Szi- tfunobilius 
moniai isz Filadelfijos. 141 ‘

— Szia savaite musu 
vietas aplaikys nuo valdžios 20 
vagonu vaistiniu miltiu ant isz- 
dalinimo del bedarbiu. Raudo- Sdbatos ryta (mirė Petras Ta
no Kryžiaus Drauguve 
ims ju iszdalinimu.

— St. Nicholas penk-mili- 
joninis brokeris, bus iszbandy- 
tas už 'keliu sanvaieziu in kuri 
.gabens anglis isz septynių ka
syklų ant iszczystinimo.

pa- sstli.

užsi-

SHENANDOAH, PA.

vi u s 
licznoje 
mirtinai

likos;

Leonas S. Milevski, bv- 
mokytojas Ikcmijos pub- 

mokslaineje, 
sužeistas, iniirda|inas

in trumpa laika, neleimeje au
tomobiliaus, Clevclande, Ohio, 
ir tai arti savo namu. Milevs- 
kis su savo szeimyna lankėsi 
pas gymines, per Velykas.
t Ketverge ryta, Ashlando 

ligonbuteje, mire-gerai žino
mas Juozas Banonis, 73 metu, 
307 W. Arlington uli., nut> su
žeidimu kokius apturėjo pa
birdamas ant saidvoko. •r
lionis paliko paezia, du sūnūs, 
broli Kazimiera Mahanojuje 
ir Vinca Lietuvoje. Buvo pa
laidotas Panedelio ryta.

garnys pali- 
del Jurgiu

Valaicziu, ant N. Bowers uli.
-- Poni F. (’zuplieno (Lu- 

kaszi imi ute), 
uli., likos atvežta namo isz 
University ligonbutes Filadel
fijoj, kuri turėjo operacije ant 
akmenuku, d^iug pasveikus ir 
jauezesi dabar geriau.

Ve-

Ana diena 
ko sveika dukrele

209 E. Lehigh 
namo

Girardville, Pa. — Hammond 
kurios priguli prie 

Read ingo kompanijos dszszau- 
ke in darba visus tini'bermonus 
kad dirbtu Nedėliojo, 'kaipo ir 
kad visi darbininkai ateitu in 
darba Panedelio rvta. Szitos 
kasyklos buvo sustojo ilga lai
ka, todėl žmonis nudžiugo da
ginio naujiena.

kasyklos,

Philadelphia, Pa.,—Praeita 
Semia, puse po keturi u po])iot 
Tenri>lo University ligoninėj, 
po sunkios galvos ligos, mirė 
.Joana Klimaite, Dr. Klimo se-

Laidojo Sirbato'je isz ry- 
puse devynių isz namu

538 E. Alleheny Ave., Laurel 
Nuliude broliai

šuo. 
to, 
o- 
4fa4< 

II i 11 kapinėse. 
Gimines ir pažistami.

Springfield, Ill. f Czionais 
likos palaidotas iszkilmingai 
a.a. Vincas G rabanekas, 46 me
tu amžiaus, kuris mirė Szv. Jo
no ligonbuteje nuo uždegimo 
plaucziu. Velionis paliko dide
liam nuliūdime paezia Helena 
(po tėvais Budrevicziute) pa
einanti isz Mahanoy City, kai
po dvi seseris Magdalena u 
Agnieszka Lietuvoje. Velionis 
buvo pasivedęs Mahahoy City 
1913 mete. Palaidotas ant Oak 
Ridge Abbey kapiniu mauze- 
lium. Velionis paėjo isz Lietu
vos, Suvalkų red.,
kio apsk. Pilviszkiu, pribūda
mas in Amerika turėdamas 19 1 F . ■
metu. Laidotuvėse dalybavo 
dvi velionio szvogerkos poni 
Ona Lipiene ir Marijona Bud- 
rov*cziute isz Mahanoy City, 
Pa.

Vilkavisz-

Boston, Mass.,
Superior Ciyil teismas, pripa
žino Stasiui Žukauskui $10,000 
atlyginimo už jo 15 motu am
žinus dukteri. kuri buvo 1H-

— Middlesex

Nanty Gio, Pa., t Praeita

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa., — Albert 
Kumeczio, ,isz. 

(kuris
Shenadorije)
Shonandorio 
guvos,

Pa<,
!

Pat Patarnaujentis Pacztas ATSAKIMAI

EbxvanKville 
kitados

už apipleszima
Building Drąsi-

gyvenoj

likos pasznu’kta už Iiu
mulonis, 
gyvenantis czionais, 
mas 88 metus amžinus, sirgda- 
nuvs uždegimu plaucziu. 
lionis paliko dideliam nuliudi- ^tymire.

‘ kiūto turėjo ženybu laisnus, 
Paėjo ^)e( gyveno be szliub(^ su

senialises Lietuvys Jennia Linskibte.
turedn- dtl josios užklausi t a ar ji ji y

Elzbieta

Ve

mio paezia Elzbietai tris sū
nūs ir viena dukteria. 7 
isz Suvalkai rodybos, Meteliu 
valscziaus,
Pergyvendamas Amerike dau
geli metu ir buvo senu skaity
tojam Saiules. Velionis prigu
lėjo prie vietines draugystes. 
Szv. Antano, ir palaidotas su 
parodu ir bažnytinėms apeigo
mis, 28 Morcziaus, ant Szv. P. 
Marijos kapiniu. Laidotuvesia 
dalybavo daugeli žmoniiu.

— Daivai pas mus eina ge
rai ir nors kasi k los dirba ko- 
žna diena, bet mokesti tai ka
poje darbininkams kožna me
nesi. Pribuviems sunku dar
bus gauti, nes tik vietinns pri
ima in darbus.

nedidelis būrys 
Lietuviu czion gyvena, bet vis 
sutikime gyvena be jokiu val

gy vena broliszkam

Modkunn kaimo.

ors

du—visi 
sutikime.

kuri o iiszei- 
nusi verte

Montello, Mass.,—Brockton 
ligoninėj, mirszta Antanas, Mu- 
saitis, 40 metu amžiaus lietu
vis isz Montellos. Jis pereita 
Petnyczia buvo Montellos lie
tuviu kliu be, isz
damas paslydo ir 
staezia galva tropais žemyn. 
Jo draugai pakom ji, iavodo 
atgal in kliub-ruimi ir pasodi
no kėdėn paliko viena pati. 
Kada Su'batoj po-piotu jie atė
jo kliuban, jie rado Masaiti da 
sodinti toj paeziop kodej. Jis 
iszrmle lyg užmigęs, *Į>et ža
dindamas nesikėlė. Biivp pn- 
szauktas daktaras, kurįs ap
žiurėjo ji ir pasiuntę Brock- 
tono ligoninėn. Tonai iNiaisz- 

kad Masaitis turi per 
skelta galva. Daktarai mano, 
kad jis gali mirti.

kejo,
Daktarai mano 

—K.

Baltimore, Md.,—•Szimet-pas 
mus’ buvo inepaprasta žiema, 
norįnts nebuvo szalta, bet pa
snigo tik kelis colius su dideliu 
viesulą, kuri padaro daKig bla
des; .išbrovė medžiluis su szak- 
nimis, elektri'kinius ir telefono 
stulpus ir iszvorte daug 
minu.

ka-

< 1 Citizens
tai atsakome szitaip:
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Keli muso skaitytojai geidže 
žinoti apie Moterių Pilietyste 
ir ar turi iszymti 
Papers,”

Pagal szio8 szalies in statymus, 
svetimszales moterys ar mergi
nos, isztekedamos už Amerikos 
Pilieczio po Rugsėjo 22, 1922m. 
netenka savo szalies pilietybes 
ir netampa Amerikos pilietėmis, 
jei neiszsiima atskirai antrųjų 
popierių. Vadinasi, jos liekasi 
be jokios pilietybes ir be teigiu 
gauti kurios nors szalies paspor- 
ta.

Szios reikalu yra euairupinu- 
siu daug moterų lietuvaicziu, 
besirengianeziu apsilankyti Lie
tuvoje. Jos teiraujasi visur, 
kaip koki pasporta galima gaut 
kelionei.

Tacziau lietuvaites sziuo at- 
žvigiu yra laimingesnes užkitu . 
szaHu moteris, nes Lietuvos in- 
statymas, iszleistas 1919m., 
Sausio 16, aiszkiai sako:

"Moterys, kurios isztekejo už 
svctimszalio ir susituokimu neį
gijo vyro pilietybes, nenustoja 
savo senosios Lietuvos Piliety
bes."

Vadinasi, 
kurios yra 
Amerikos Piliecziu ir dar neinsi- 
gijusios antrųjų Amerikos Po
pierių, yra vis dar Lietuvos Pi
lietėmis ir gali gaut isz Lietu
vos Konsulatu atskirus Užsie
niu Pasportus, inteikdamos sa
vo gimimo metrikas, o taip pat 
isztekejimo liudymus. 
formalumu nereikia, 
tinanezios grįžti atgal, turi gau
ti isz Wivhingtono 
Permits.”

Ka • 
v ra 

mergaite atsakejojo jojo pati
kad yra ir tuom paežiu lai k i 

Pasirodė kad Lins-
i

t

Vetronn kini iszleintas

Ku- 
mooziu, manydama kad ir teip 
bus gerai.

— Juozas Lipko, kuris per 
keliolika met!.il neszojo guzike- 
li Iszpaniszku
surado ir neturėjo prie to jo
kios tįesos nudayinetti kad jį-į 
sai buvo .kareiviu iszpaniszkoi 
karoję, li'kos nubaustas per so
da. Nesziojimas
gūži kelio ar špilkos 
gystes ir kliubo, yra baudže- 
mas, jeigui kas ne yra josios 
nariu.

taikokio
d ra u-

jcigm kas

visos Lietuvaites,
ištekėjusios už

• — Darbai sustojo ir susi
mažino ir mokestis Ibaisei nu
kapotu darbininkiams, o kriau 
czei turi dirbti kone pusdykiai

* i ♦ t

Yra daugelis ir tokiu ka visai 
nedirba nuo pradžios meto, j 
Ant laimes, kad maistas atpi
gti.

Szv. ALfonsio lietu visi
ko je parūpi joi, rengia kaip 
kada po dii-kart aht sanvaites
visokSu-s pasilinksminimuf? ant 
naudok parapijos,, o norints 
blogi laikai^ bet Vis sziek tiek 
uždirba ant naudos parapijos.

į ' ' (
*

t > l ,

— Daugelis žmonių mirsz-
* ! L ‘ ' 'M f 1 I f JI . I' J ’ ‘ ’ *

tad ypatingai šonesniu gyven
toju isz Lietuvos ir kaip rodos, 
tai noužilgio visi seni gyvento
jai iszsinosz in dangiszka gy- 

—Bedarbis.voniina.

Amerike randasi dau- 
kaip 75,000 katallžkiszku rni- 
niszku, kurios užsiima mokini
mu vaiku, o kone tiek kurios, 
užsiima milaszirdingais 
I jais.

*

d ar

, va’ldža 
pacztus.

davinėja viso kės pacztines markes ir galima isz josios tele- 
fonuoti po visa miestą.

Berline, Vokietijoj
pat-patarnaujenezius

intaise ant daugeli kampu 
Airtomatiszka maszina ipar-Albertas

kada
- Du 'broliukai,
B.enas M ickcy iczej, 

ketino ejti mokslaine Nantikc, 
vienas isz 'ju, Benas 14 metu 
pasiėmęs maža karabinu, szo- 
ve in broliuką Alberta 11 metu, 
užmuszdamas ji, ant vietos. J u 
ju tėvas Kazimieras, dilba ka- 
si'klosia Tmesdalc. Benas sa
ke kad nežinojo, kad karabin- 
elis buvo užprbvintas, ir tik 
norėjo 

kareivius.
— Upe Nutsquehanna 

na is teip iszkylo, 
Kerby parka; Kingstone teip- 
gi randasi vandens, ir upe ky
la daugiau kas valanda..

• Viadukas Dixon, 9 metu 
isz Exetero, inpuole in upe ir 
nuskendo, siausdamas su ki
tais vaikais prie kranto. Kūno 
da nesurado.

ir

l 4

Kitokiu 
Tik ke-

užprovintas; ir 
siausti su broliuku

1 ’

su

, czio- 
kad užliejo

Pigi Ekskurcija in

PHILADELPHIA
$2.25 in ten ir atgal
Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedalioj 10 APRILAUS

Naudokitės isz saitu pigiu okskur- 
.ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar pažinstamus arba praleisti 
diena dideliam miesto.

Specialia Treinas Subatoa Nakti
Isz Ryte

Tamaqua ............................ 3:05,
Mphanoy, City .................... 2:36
Shenandoah ........................ 1:50

Matykite kaip vyszniu medžiai 
sziame laiko žydi.
Ekskurcija in

WASHINGTON D. C. $3.00
Nedelioj 17 APRIL AUS

Matykite plakatus apie dauginus

VAŽIUOKITE
READINGO

GELEŽINKELIUĮinęs

t

•CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 3-czia procentą ant 
audfttu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Idepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres. j
J. FERGUSON, Vicc-Pres.irKaa. < 

a a a

aplikacija -rėkia pasiusti $20, 
vard: Donimissioner General 
of Emigration, Washington, 
D. C. Liaukos, tinkamai pa-

32,000 Ateiviu Logali- 
zavo Savo Buvimą 

•.M.« *

2,000 dt'OLviu, kurie siraszytos ir prie Notaro pri- 
in Suv. siegtos, su pinigais ir fotogra- 

Valstijas rekbrdu, buvo duoti , figoms (szcszioms i 
legaliszka stovi per užsiregist turi būti pasiusta areziausiui 
ravima pereitais d vie ja is me
tais, sako Darbo Departann'ii- 
t as.

Tuos ateivius
ma iszdeportuoti
ilgai gyvena szioje szalyje. Ir

tapti
nes cnbuvo i n leidimo nuola
tiniai apsigyvenimui rekordo. 
Kad nors daugumas isz tu in- 
važiavo be peržiūrėjimo im
migracijos aficieriir, kiti pil
nai legaliszkai invažiavo, bot 

negalėjo da rodyt i in-
! važiavimo (Bena !ir /negalėjo

Apie 3 
neturėjo in važiavimo

99

44 Rc-entry

rr nebuvo
, nes jie

gali-
jau

jie negalėjo 
cnbuvo

piliecziu is

vi stie k

užvardinti laivo varda, ant 
kurioatvežiavo in Suv. Valsti

ją urios informacijos yrala-

va rd a,

ja%
bai 'reikalingos (pertikrinti le-

Kiti at-gališka inleidima.
važiavo szalin pat jaunystėje 
ir negalėjo p ra n es z t i kaip at- 

-,l ayba Jkiti /nvažiavo 
per stotis Kanadoj ir Meksijoj 
kur senoviszkose dienose re
kordai naujai atvykusiu be- 

Tarpe ateiviu 
savo i n va

žiavimo, buvo net 1,450, kurio 
’atvažiavo in szia szali priesz 

Bet daugiausia, be
veik 18,000 atvažiavo nuo 1911 
iki 1920 m. 
ruotu 
ožiai, 
kiecziai,

važiavo,!

veik nelaikyti.
kurie legalizavo

1890 m.

1

Tarpe 'ii'žrčgist-
3,567 buvo Meksikio-

3,825 Lenkai, 1,785 Vo-
1,812

f

Skandinavai,
22296 Italai ir t. t.

instatymn,Po dabartiniu » 'I.
tik ateiviai kurie invažiavo in 
Suv. Valstijos pries-Birželio 3, 
1931m., ir kurio czionais' nuo 
uto laiko posiliko, gali 
registruoti.
kalant as darodymiis 'lėgaliza- 
vimo tikslams yra, kad atei
vis kuris bando gauti (užregis
travimo rekordą invažiavo in 
szali priesz Birželio 3, 1921 m., 
ir iliokad neiszvyko isz Suv. 
Valstijum liet trumpam^isz- 
važimui. Aplikautai turi isz- 
pildyti, dviejas kopijas Form 
659,*
prie Notaro. Pasiraszytos 
fotografijos turi būtį, ^lipy- 
dytos nat abieju blankos ko
pijų. Reikia ir-gi pasiiusti 
keturias kitas fotografijas, ir 
ant ju pravarde užraszyti,

M

1 lonimissioner 
Emigration, 

Liaukos >

ISZ viso)

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauaia Graborlua 

Gabiausiai Balsamuotojas 

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas 
apelinkeje.
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 

Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslai 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St. 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

:r ::

s z i o j 
Bile Ko-

Pil-

Grabu.

turi būti
Tarpe

Jis turi atsivesti 
gerinus

hnmigracijos aficieriui. 
nas suraszas immigracijos a- 
fisu atspaudinta ant puslapio 
6-to, Form 659.

Abiejos blankos
v i e n oda i i sz p i h 1 y t o s. 
juržyklaust u klausimu ladfesus 
firmų, kompanijų ir Moniu 
kurie ji samdo nuo tos dienos.

Kuomet aplikantas pasiun- 
czia tas 'blankas, neužilgo ji 
praszo asmenisžkai atvykti del 
Egzamino.
'< 1 i e j u s Ii uk I i n i n k u s, 
Amerikos (pilieczius kurio gali 
prisiegti prie jo apsigyvenimo 
Suv. Valstijose iir jo gero cha- 
raktoriaus.

Jeigu aplikantas tinkamai 
iszlaiko egzaminą jo buvimas 
Suv. Valstijose legalizuotas, ir j 
ccrtifikatas. Tas pavėlina ji 
paduoto, jeigu jis taip ipagei- 
dauga, ddklaracija. intencijos 
tapti Suv. Vai., piliecziu. Jel- 
pirmiaus iszgavo pirmas po- 

,pievas, kurios dar nėr septy
nių metu senumo, jis tluioj gali 
praszyti antru popieru, tik pa- 
duotant naturaizacijos petici
ja. <

Užregistra v i mo cert i f i katas 
pavėlina ateivi taipgi gauti 
leidimą sugryszti jeigu jis ke
tina aplankyti, gimines Užseiny 
arba taip Suv. Vai., iszvažiuo- 
ja, ir praszyti inleidima žmones 
ir nepilnamecziu vaiku po pa
rinktum kvota. '■ /

užsi-
SvaVbiausias rei- 

l

i ir pasiraszyt (pravarde 
Notaro.

šu

I

M
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

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

Dr.J.JAVYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas 

lazegzaminuoju akis. Jeigu 
flSBsg reikalinga tai paskiriu tin- 

kamus akinius.
Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte.

I 1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa.

Telefonas 371-R

-se—-W. jju-uaj"'1; . .uj—ja i-' - —........

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Den tintas Mahanojuje 
«Ant 2-tro Floro, Kl|ne Sztoro 
19 W. Centre St., Mahnnoy City

—F.L.I.S.

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

......................  .i i

Pinigai Banke yra tai j ūso Geriausias Prietelis

Banka yra geriausia vieta laikyt juso pinigus. Ne reikia 
bijotis ugnies nei vagiu. Jie banke negal sudegt ir ne gal 
but pavogti.

-$

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY 0ITY, PA.




