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PASZOVE PAOZIA PO TAM
PATS NUSIŽUDĖ. — BAR- 

NIS UŽ NAMA.

Girardville, Pa. — Motiejus 
Szalczius, 40 metu, yra negy

UŽVYDI MYLEMA
ISZDAVE POLICIJAI

BANKINI BANDITĄ.
Chicago. — Donald Loftus, 

30 melu, kuri policija jeszkojo 
nuo ilgo laiko už apipleszima
mažiausia (penkiolika banku po vu o jojo pati Franciszka guli! 
visas dalis Ameriko, likos su- Locust Mountain ligonbuteje 
imtas Michawaka, Ind.

l’žvydi jo mylema iszdave barniu apie narna.
ji in rankas policijas, kada da-, nuolatos burdavosi su savo pa-

ant jojo

I
su kulka žande isz priežasties!

Szalczins |

girdo buk jisai buvo vedos su czi)l .kll,i užniszytu 
trimi merginom o ja poli- vnl<lo vienu isz. dvieju namu, 
ko ant ledo. Loftus apiplesze kurįc radosi ant paezios vardo.

merginom o

bankas mažiausia ant 100,000 
doleriu.

NUŽUDĖ SAVO SENA 
MOTINA IR PATS SAVE. 
Amesbury, Mass, —r Marijo

na, 66 metu, nuszove ant smert 
savo sena motina 88 mętu, po 
tam pati sau paleido kulka in 
knitute.

Mergina buvo suezedinus 
gana gera turteli ant senatvės, 
bet viskas dingo ant spekulia
cijų ir nuo to pradėjo netekti 
proto. Atėjus ana diena isz 
darbo nutarė užbaigti gyvaste 
motinai ir sau kad apsisaugo t 
nu kerszinanczio 'bado.

buvo

KŪDIKIS SVĖRĖ J ŠVARA,
14^2 COLIU ILGIO. *

Kansas City, Mo. — Panede- 
lio ryta Mrs. William John pa
gimdė kūdiki kuris svėrė vie
na švara o yra 14VL» coliu ilgio. 
Jo tėvas turi 18 melu o motina 
17 metu. Tėvas yra szesziu pė
du augszczio. Vaikutis gyvens 
ir yra sveiku kūdikiu.

Tuom paežiu laiku ir ta pH- 
czia diena, gimė kūdikis Ber
lyne, kuris svėrė 1 švara ir 19 
uncija ir 121/2 coliu ilgio.

su

TĖVAS KIRTO DUKRELIAI 
SU RANKA PER VEIDĄ;

UŽMUSZE JA.
Milaukee, Wis. — Joseph 

M. Coutley, 19 metu, tėvas sto 
jo priesz sudžia s.u aszaromis 
apskydamas kokiu bu du buvo 
priežaste mirties savo devynių 
menesiu dukreles. Mergaite ne 
paliovė verkti, kas labai
erzino tęva ir tas isz piktumo 
trenkė verkianeziam kūdikiui 
per veidą. Tame laike motina 
kūdikio su savo motina buvo 
iszeja in miestą su kokiu tai 
reikalu palikdamos kūdiki po 
priežiūra tėvo. Ypats taip bu
vo smarkus, 'kad kūdikis mirė 
nuo to in kėlės mirautas. Tėvas 
sziadien gailesi už nesuvaldy- 
ma savo piktumo, bet jau per 
vėlai.

TĖVAS ISZPIOVE 
KŪDIKIUI LIEŽUVI.

Ashland, Ky. — Už tai, kad 
vienas isz ju vaiku negalėjo 

‘ f aiszkiai kalbėti Daniels Evans 
farmeris su pagelba motinos 
nupiovo gahika liežuvio savo 
penkių metui šuneliui. Tėvas 
likos aresztavotas už tai kai
po ir apleidimu savo kitu pen
kių vaiku su kuriais pasielgi- 
nejo nežmoniszkai o prie to jam 
prigelbinojo jo motina. Jo 
motina taipgi ir likos užtlary- 

i'ta kalėjimo. ’Vaikiukas likos

Kada motore ant to nesutiko 
pradėjo (daužyti forniczlus. 
Motore 
jam kad važiuoje in Shenadon 
atlankyti gimines. Žengdama 
tropais žemyn su savo dukrelia, 
apie 4:30 valanda Seredoje po 
piet, 
dyt, pataikindamas paczei in 
žanda. Po tam. inbegias in šlu
ba paleido sau kulka in galva. 
Kaimvnai davė žino in Shona- 
dori, isz kur atvažiavo steiti- 
nei, kurio rado savžudintoju 
negyva ant grindų o sužeista 
motore nuvožė in ligonbute.

Velionis paliko paezia, duk
rele Violeta ir broli j 
gyvena ntL .Lie wellywe 
Pottsvilles.

Savžudintojas

y

(daužyti 
taja diena apreiszke

Szalczius pradėjo szau-

Antanu 
arti

paszarvotas 
name Juozo Garnio ant 149 ( 
ulyczios.

'I

UŽTRUCINO MESA KAD 
PATI SU VAIKAIS JOS 

NEVALGYTU.
Norfolk, Va. — Czionais gy

vena gal bjauriausias žmogus 
visoja Virginijoj, o juom yra 
Tamoszius Murray,
Likos jisai pastatytas 
$1,000 kaucijos lyg
Jo motere su trijų metu kūdi
kiu stojo priesz ji liūdindama

30 metu.
()O 

teismui.
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I

AL
važiuoja in sostapile apimti savo dinsta,1. — Henry Pu-Yi, buvus is ciesorius Kinu

; k-. .
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PAGIMDE KETVIRTA 
VAIKU.

Bromicai, Lenkije. — 
vargingo

Pati 
darbininko Motie- 

j jaus Dymovdkio, pagimdė ke
turis sveikus vaikus — du vai
kus ir dvi mergaites ant syk.

i Motina sveika ir vaikai gy
vens.

vaikai f
II

I

“MERGAITE“ INSTOJO IN • 
LIETUVOS ARMIJA IR

PATAPO “POVILU.”
Kaunas. — Tauragės polici

ja dar ir dabar kalba apie Pau
lina Pudzimaite, kuriai ji pa
dėjo instoti in Lietuvos raite
liu pulką ir patapti “Povilu.’' 
Dalykas buvo sztai koks. Vie

na vakara in Tauragės polici/ 
jos nuovada atėjo nedrąsi kai-

*

y

kuria su'tvere Japonai. Kinai tos vieszpatystes neipripažystakaip prezidentas Mandžiurijos,
ir tvirtina kad Japonai netuie jo tiesos paženklinti Pu Yi kaipo prezidentą. 2. Penkių mo
tu Rita Sigmund, kuri randasi karsztam pecziuja ant iszgydymo plaucziu liga, ligonbuteja 
Long Branch, N. J. Tame pecziuja jau istfgpĮcjo po 18 valandų in para nuo praeito Sep-
teinberio menesio ir manoma kad pasveiks.

MOTINA KALĖJIME, 
TĖVAS MIEGOJO

O KŪDIKIS DEGE.
Plattsburg, S. C. — Georgi

na Dever sėdi kalėjimo ant 6 
menesiu už darymu munszai- 
nes. Laike jos nebuvimo namie, 
jos vyras ketino rūpintis ju 

d u'k re le. P ra va ži u o j a n t i

da inbego in 
vygo visa 
gulėjo kūdikis, 
gulėjo suteszkinta lampa

ipamate 
kurio ja

maža 
žmonys automobiliniu pro na
rna, užtemino. jame liepsna. Ka 

narna,
liepsnoja

o ant grindų 
nuo 

kurios užsidegė vyge. Kūdiki
pa'grie'bo isz vyges bet vargsze 
buvo taip apdegus kad tuoj 
mirė. Kitam k a mb a ryja mal- 
sziai gulėjo tėvas ir nieko ne 
žinojo apie užsidegimą vyge-?. 
ba buvo girtas.

■ i

NUŽUDĖ DU VAIKUS IR 
PATI SAVE.

Mountclair, N. J»
Raymond B. Fosdick y

— AI r\5. 
pati bn-

70 KALININKU SUDEGE
DEGANCZIOJ SZIOPOJE. miete mergaite. Buvo tiek nc-
Varszava, Lenk. — Telegra drąsi, kad tik po ilgu praszy- 

ma'i in czionais danesza, bua mu sutiko ji prieiti prie virszi- 
70 kalininku sudege deganezio- 
je sziopoje Kraikoje.

Nelaimingi buvo uždaryti 
’ sziopoje o kada ugnis kilo, sar- 
' ■ I-a « < z-V ’t r4' • Z-I a . M ««

NETIKĖTAS SURADIMAS 
AUKSO KASYKLŲ. '

Fairfield, Mont 7 . r
laukine kate buvo priežaste at
radimo aukso kasyklų netoli 
Sinipsono kalnu. Luther, Mel
rose, rasdamasis kainuosią su
žeidė laukine kate, kuri nukri
to nuo kalnelio, palmosuoda
ma keliolika akmenų, puldama 
in maža upeli/ka. - Vienas ijz 
akmenuku?labai žibėjo, kas at

oned žio tojaus.

Sužeista

PARANDAVOJO SAU SVE
TIMA VYRA UŽ $25

Los Angeles, Calif. — 
ragana man moka 25 dolerius
ant įsanvaites už mano vyra ir 

kad isz to 
y y

“Toji

gai bijojo atidalyti sziopa ir 
iszleisti kalini nkus be pa veil- 
nimo apicieriaus. Tame laike 
sziopoje radosi 150 kaliniu ku
rio sumindžiojo savo draugus 
geisdami iszsigelbeti isz lieps
nos.

ka. yy

Su-

kreipe atyda

privalau

laike -teismo

58 metu,

sako, 
džiaugtis.

Taip kalbėjo 
Mrs. Sadie Rubin, 30 metu, ku
ri užvede skunda priesz Mrs. 
Mildred Koivart, 
skunsdama ja ant 30 tukstan- 
cziu doleriu už paveržima jos

Pakeles nuo žemes žibanti ak-1 vyro, 
menuka, persitikrino, kad tai 
auksine ruda. Žmogelis pradė
jo kasti kalne ir isztikruju su
rado miksa. Dabar
kompanija kuri iszkase dan 
aUkso o 

Wild Cat Strike.

ninko ir pasakyti jam kame 
reikalas.

“Asz esmių Paulina Pudzi- 
maite ir noriu užsiregistruoti, 
'kad esu ne mergaite, bet vyras. 
Noriu instoti in raiteliu pul- 

Nuo vados virszinirikas
paprasze paso. Jame buvo pa
žymėta, “Paulina Pu&rimaite, 
Katono Pudzimo duktė, gimė 
Liepos 2 d., 1903 metais.“
pykęs, Paulinai atszove eik na
mo, tu esi mergaite ne vyras ir 
nemėgink kita panaszau szpo- 
sa iszkirsti, nes busi aresztuo- 
ta.”

Paulina, vėliaus nepasidavė. 
Nuo pat (kūdikystes 1 dįenu 
Paulinos motina jai tikrino, 
kad ji buvo mergaite ir siuvo 
jai mergaites rūbus. Ji tam ti
kėjo iki nesulauke 20 metu, 
'kuomet patyrė, kad ji, isztikro, 
ne mergaite, bet byniukas.

SENA MOTERE AUKA 
TAMSIU KAIMIECZIU.

*«
Bialystok..— Kaime Vasz- 

koviciuosia, atsitiko baisus at- 
sitilkimas kuris parodo, bulk to
nais apszvieta terp žmonių da 
neužvydo. Gyventojai užklupo 
ant “raganos,” senos moteres 
Nadzinos HolovaczienesJ kulia 
nužudo -bu kuolais, szakems ir 
akmenais.

Priežaste tokio baisaus pa
sielgimo su senute, buvo paleis
tas paskalas buk senuke yra 
ragana “susikūmavus su vel
niu, me’te visokius užkerėjimus 
ant kaimynu ir karvių, kurios 
neduodavo pieno.“

“Ne eina man apie pinigus, 
tiktai tas, kada Mildreda gei
džia kad mano vyras praleidi
nėtu saldžius vakarėlius prie 
tos turtingos naszles. Tasai 
kvailys jai mazgoja grindis ir 
torio Įkas, o kada užbaigė savo 
darba aiplaiko 25 dolerius ant 
savaites kuriuos man atiduo
da, bet kiek aplaiko nuo jos 
dovanu tai to nežinau. Ne ga
na to, praleidžia jis tris naktis 
ant savaites su ta naszlo lyg

VERSZIUKAS DVIEM 
GALVOM.

Raguvos v. SurvilisžSkio kai
me ūkininko karve atsiveda 
gana keista versziuka: — dvi
lypi. Liemuo suaugės, bet žy-

sutvėrė

praminė
C i

kasyklas
! y

AUTOMOBILIAI 
NEW YORKE UŽ-

MUSZE 3,104 YPATAS.
Savo meti

niam raparte kamisorius
Albnay, N. Y.

mu szioks toks sulipimas, gal
va ir kaklas — po du ir atsis
kyrė, uodegos irgi dvi. Pasius
tas gamtos tyrimo stoeziai.

MIRUSIS VYRAS INTRAU- 
KE J AJA IN SZULINI.

Lvavas. — Miklaszeve, ate-
vusio sekretoriaus Tautu Ly- munikacijos apgarsina, 

buk jos vyras tankiai ja bai- ^°'8» nuszove savo du miegan- 
siai suplakdavo, smaugdavo ir czius vaikus, po tam pati nū- 

t sižudo tuom paežiu budu. Ma- 
maisto. Kada tas bjaurybe da-' noma kad motoro staiga! neto- 
žinojo buk motore iszdave 65 ko proto. Josios vyras surado 4 
centus ant mėsos praeita savai lavonus isz ryto vienam kam- 
te, inpuole in toki pasiutimu 
ku<l užliejo trucyznos unt mė
sos idant pati su vaikais nega
lėtu jos naudoti.

Vaikai likos atiduoti in prie
glauda, o drauguve 
vaiku paėmė motina po 
apgloba, pasirūpindama jai ge
ra dar'ba.

mažai pinigu duodavo an

bari je.

Du vaikai

s. Juo. 
apsidegino

valstija New Yorka

ko- 
buk 

praėjusi 
meta automobiliai visokiuiosia
nelaimėsią užmusze ar*ba buvo 
priežastis mirties 3,1.04 ypatų 
o 124,889 likos sužeista.

.........   "" |Į l" .. .......................... . ....... .. ......

VAIKAS SURADO PANCZE- 
KINI 4‘BANKA” 

GO ISZ NAMU.
Aurora, Ill. — Pranukas Vas-

PABE-

antrai valandai po pusiaunakt mo sau gyvastį per inszokima
o kaip kada visai neateina na- jn szulini Anastazije Ružinevs- 
mo. Ponas sudžia gali pats da- l>rįežastis savžudins’tos bu-

argi motore gali pave-siprast, 
lint vyrui ant tokio gyveni
mo ? ’ ’
savo nusprendimo da neiszda-
ve ka su ta pora padarys.

ru'gojo Sadie. Sudžia

MERGAITE SUDEGE ANT 
SMERT NUO ŽVAKES.

Anklerson, N. J. — Penkių
cilia, 18 metu kurio levai turį moįu dužimą Barkley, sudegė

MOTINA IR 5 VAIKAI 
ŽUVO LIEPSNUOSE.

Tupelo, Miss, 
apleistu sudegė tvartelyja kada uždegė

savo sena žibinte. Motina, Mr 
Caldwell baisiai 
gelbėdama vaikus.

Port Jefferson, N. Y. — Mrs. 
Omą Brandt ir jos du maži vai 
kai sudegė deganeziam name. 
Namas užsidegė nuo inkaitusio 
poeziaus.

farma arti czionais, ana diena 
rado sena paneziaka prie visz- 
tinyezios kurioja radosi daug 
bumaszku. Įszeme isz jos 500 
doleriu, o likusius paliko ir 
nuploszkejo in Gary. Ant sto
ties policijantas užklauso ’ jo 
ar reikalauja pagelbos,

i

aidimo

ŽMOGUS SU AKMENINE 
NOSIA.

New York. — Czionaitineje 
ligonbuteje randasi žmogus, 
kuris serga nepaprasta liga, 
kuri yra mažai žinoma Ameri
ka, o daktarai negali jojo isz- 
gydyt. Liga vadinasi “
schleroma“ arba suakmenėji
mas nekuriu daliu kūno. Toji 
liga atsitiirfka tankei Rosijoi ir 
Australijoi, bet czionais yra 
nežinoma. ’

Ligonio nosis yra kieta kaip 
akmuo ir turi kvėpuot per bur- 
,na ir serga ta liga jau asztuo- 
nis metus ir kaip roįdos žino- 

- z. A- V.<1__> f_ i

PLAKE SZEIMYNA KAD 
GALĖTU UŽMIGT.

Newkirk, Pa. — Idant pate 
galėtu užmigt isz ryto, plake 
savo paezia ir szCszis vaikus M
idant neužmigtu ir nesibelstu 
isz ryto kad jisai galėtu mal- 
szei gulėti. Už tai Martinas 
Kuzniar, likos nubaustas ant 
6 menesi u kalėjimo. Kaimy
nai liudijo laike teismo, buk 
Martinas pasielgi nėjo su savo, 
paezia ir vaikais kone per asz-

*-• ■**•*• r* *v^ i I t

bot 
Pranukas atsako kad nerei
kalauja paigelbos! bet Pranu
kas atsake, kad nereikalauja, 
nes Užtektinai turi pinigu ir 
duos sau rodą visame. Nepati
ko polio! jaut ui toks atsakymas. 
Ant galo pradėjo kvosti vaiku 
isz kur paėmė pinigus. Vaikas 
prisipažino, agentas davė ži
nia jo tėvui, idant; pribūta
paimtu mano pabėgėli. Pini
gai prigulėjo prie kaimyno ku
ris ta diena mano nuvežti in 
Lanka, bet juos pamoto kada 
atlankė savo 'kaimyną.
r. ... r. ...... , 1 z. >

n

Liku-

ant smert name savo tėvu, ant 
kurios užsidegė szlebukes nuo 
žvakes.

Tame laike.elektrikine szvle- 
sa buvo pagedus, todėl namie 
buvo naudotos žvakes.' Mergai
te nuėjo in maudinyczia, žvake 
stovėjo arti, kuria perverto su 
alkūne ir nuo josios užsidega 
mergaites szlebutes. Liepsna 
apėmę mergaite staiga i ir pa
kol pagelba pribuvo, mergaite 
sudegė ant smert. ‘

36,509 LIETUVIU N. Y., N. J 
IR CONN., VALSTIJOSE.
Washington, D. C. — Pasku

tinio cenzo žiniomis, Lietuviu

•>

I *

trijose rytinėse valstijose New 
Yoi4c, Now Jersey ir Connec
ticut yra 36,600. Nexv Yorko 
vali, 15,933, N. J 
i ii 1 O O

8,057 ir
if" i

vo nuolatinis gailestis pankui 
mirusi vyra.

Apie taja savžudinsta žmo
nis visaip kalba. Baidai kožna 
naktį, apie pusiaunakti, moto
ro susitikdavo su savo vyru 
kuris pasirodydavo szuliniJe, 
melsdamas josios kad ateitu 
pas ji su juom susivienytu. 
Liudintojai laike sliedtvos ap
sakinėjo, buk mate kaip Ruž- 
nievskieno nakties laikė,5Vien- 
marszkino ateidavo prie szult- 
nio ir rodos su'kuom tai kalbė
davosi.

75 MILIJONAI BEDARBIU 
ANT SVIETO.

Geneva.
švietimo darbininkiszko biuro

' Pagal surasza

tai isztyrineta, buk ant svieto 
randasi scptynesdcszimts pen
ki milijonai bedarbiu. Paczioj 
Indijoi randasi daugiau kaip 
40 milijonu žmoni u be darbo. 
Vienatiniu sklypu ^ant svieto 
kur nesiranda bedarbes yra 
Japonije, o tai isz priežasties 
visokiu ir tankiu drebejimu 
žemes, todėl žmonis turi užtek
tinai; darbo atstatimo namu ir 
dirhimn knliu. . i >

*.

KAIP CHIOAGOJE.
Biržai. —

in pavakarį, p. Smedes deszni 
krautuvei! inejo jaunas, auksz- 
to ūgio, pailgo veido vyras. Pa
sisakė noris pirkti deszros. Už
mokėti ant bufeto padėjo 50 
litu. P- iai Smetienei atskai- 
czius grąžą vyras phsigrfebea 
savo ir Smetiens pinijąfūš iszbe- 
go. Kadangi nukentėjusi krau-* • > 
tuveje buvo viena, lodei pagal
bos szaukti negalėjo.

Viena diena, jau

■<

NEPAPRASTAS 
T ELI U K AS,

Kamajai, Roikiszlrio aps. Cy- 
ko p. Czc-piszkio kaimo uk 

pulk karve atsivedė teliuka, 
kuris yra nepaprastu tuo, kad 
kartu yra versziul 
czaite. Teliukas sv

L i '

is ir
• 1

tely- 
ir ge-

fai auga.
M.” . . ' 

BRAZILIJOI APSIVOGĖ, O 
LIETUVOJ AREŠTUOTAS.
Kaunas. — Lietuvos pilietis 

Mikneviczius gyvendamas B ra 
'zilijoi isz Sao Paulo barako pa
vogė $5,000 ir pabėgės Lietu
von — apsigyveno Raseiniuo
se. Kriminaline ^policija‘Mik- 
nevieziu. sulaikė ir yierdave 
foismni. ■ • ;
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^PS“I‘ Paskolos ŪkininkamsNUO FLU IR GRIPO *

Europiszki laikniszcziai pra
nešta apie baisu szeiminisz’ka 
at įsitikima kokis atsibuvo kai
me Vroczku, art i moja Lvavo, 
Lenkijoj. Aukos to atsitikimo 
buvo konia visa szeimyna gas- 
pa-doriaus Adomo Gajevskio.

Adomas sugryžes isz atpus- 
ko namo, gerai apsvaigintas, 
pradėjo bartis su paežiu ir da- 
ejo prie to,

paliep- 
žvaigž-

kurini
J

kad iszmete pn- 
czia su dukteria laukan kurios 
buvo vienmarszkines, 
damas pernakvoti po 
(lems.

Nelaiminga motoro,
vyras korszino iržmuszimu jai 
gu dry st u i neiti in grinezia, 
inszoko in pruda ir nuskendo. 
Penkių metu dukrele graudžiai 
verku per visa nakti sėdėdama 
prie prūdo, Kada Adomas isz- 
sipagiriojo ir iszcjo laukan, da- 
žinojo nuo dukreles apie mirti 
savo paezios ir taip tuom per
siėmė, kad nuojas ant pastoges 
pasikorė. — Liūdna pasekme 
girtuoklystes.

• •
Nesziojame ziegorelius 

lenciugeliu, o bet laikas bėga ir 
gana. Yra tai pamokinimas del 
valdytoju kaip yra nereikalin
gi ir benaudingi lenciūgai.

ant

Tiejei, ka rugoja ant Amo- 
rikoniszko valgio, tegul* nuke- 
liauna in Tokio, Japonija, nes 
ten kas menesis sunaudoja dau 
giau kaip 60 tukstanezius kir
mėlių ant valgio. Japoniecziai 
sako, buk kirmėlės mesa yra 
panaszi in visztiena ir labai 
gardi. — Tonais Szv. Petrikas 
nereikalingas.

Taipgi sudeginti kirmėlių 
pelenai sumaiszyti su alkoho
liam yra labai skanus gerymas 
kuri Japoniecziai labai myli. 
Aeziu už tdkiu valgi ir geryma 
geriau gerti Amerike muilszai- 
no.

Talas musu pažinsi amas re 
daktoris padekavojo už savo 
dinsta pradėjo gyvauti isz 
szimto tukstaneziu doleriu. Ka 
da jo užklausta kokiu budu su
dėjo toki turteli, tai atsake:

“Džiaugiuosiu kad galiu da
bar gyventi malsziai su tais pi
nigais po 30 metu sunkaus dar
bo spaust u veja o tai isz prie
žasties sunkaus darbo, teisin- 
gystes, prižiūrėjimo biznio Ir 
didelio paezedumo kaipo ir už 
tai, kad mano dede mirdamas 
paliko man 99,999.95 dole
rius.”

Kiek turėjo redaktorius tiž- 
siezedines savo pinigu?

man

Negalimu sūdyt 
verte isz to ka jisai daro už na
mo arba slaptai, arba kad jisai 
eina tankiai in bažnycziu ir 
nuduoda karsztu Krikszczio- 
niu, bet pagal ta, kaip jis pasi- 
elgineja namie taip savo szei- 
mynos. Tik namie galima toki 
žmogų pažinti kuom jisai yra 
kada įpimeta nuo veido uždan- 
gala ir pasirodo ar jis yra vel
niu af ariitiolu; ledoku ar ka
ralium; didvyriu arba apgavi
ku. Lai jo vardas būna paže
mintas, arba jo tikėjimas: jai
gu jo vaikai dreba isz baimes 
kada tėvelis ateina namo, o pa 
oriai szirdis greit klaba isz bai 
irtos, kada papraszo keliu dole
riu ant naminiu pirkiniu, tai to 
kis vyras yra apgaviku pirmo 
laiptinio, rtotints jis melstųsi 
diena ii* rtakti lyg pamelinSvi- 
moi ir rėkta ant visos gerkles 

nww4 a nertini ” tai

žmogaus

garbe ant augsriybes!
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MILŽINUS.
Daktaras Herbert M. Evans 

isz Kalifornijos universiteto 
iszrado stebėtina būda gydy-

Sziaidlen daug žmonių serga 
Fht ir Gripo ir visokiu užsi- 

I szaldimu o jeigu apsilėidže, tai 
liga persimaino ant uždegimo 
plaucziu ir žinogus randasi pas 
vojui smerties. Dalktftrtu pata
rė laikytis sekaneziu pa tarimu 
ant apsisaugojimo nuo tuju h- 

igu:

Su lyg Reconstruction, Fin- produkuotu 1932 mete. Apli- 
an'ce Corporation a'prnpirtimo, kacijos blunkos ir kitos reika- 
kuria -korporacija Kongresas Hugos formos bus pasiustos 
ihsteigo kaipo dali generrtlio 
programų atgaivinti industri
ja, uŽHicmimus, ir ngrikultufa, 
$50,000,000. buvo paskirta tik
slui duoti 'paskola ūkininkams, ja. 
kurie -dolei visoki'iu finaneisz- duos kiekviena atskira 
ku sunkumu negali sodinti' kauta.

1— Apsisaugokite tuju V1o-į1932 mete javus.
Agrikultūros Sekretorius ka tos keliems ofisams kuriuos

titk iszleido regulacijas kastinį Sekretorius 
iszdavimo paskolų. Tos pasko
los bus teikiamos ūkininkams 
visose valstijose apart Connee- neseniai Kongrese autorizuo- 

Ponnsyl vania,
dviejose valstijose vietiniai ln apolis, 
statymai neaprupina užsta- Dalias, Salt Lake City, Spo- 
tyma ja^tti gauti 'paskolas, ka kaitė, Grand Forks ir 
szis aprūpinimas reikalauja. Dakota.

.. -- - ... Į .  ________________________________________

Apie žmogų kuris
M . * ti J 4

niekad negrieszino
* «i

■ v

■

kaip tik greit gatavos, apskri- 
(•ziu patariamoms komitetams, 
kurie komitetai tino j bus in- 
stoigti kiekviename apskrity- 

Tie komitetai užrekomen- 
apli-

Visos popieros kurios 
tik lieczia paskolas, bus pasius

kaimelyja

tu kur mikrobai tuju ligų gali 
būtie kaip, prikimsztuosia ka- 
rukuosia, susirinkimuose, szil- 
tosia stubose ir kilosią pana- 
sziuosia vietose.

2— Nepricikinekite per arti 
tuju, kurie kosti arba cziaudo;

priimti
aplikacijas.

Afišai teikti szias paskolas,

ticut ir tose tas, rasis Washingtonc, Minno- 
St. Louis, Memphis,

mo mnžiuleliu žmonių isz ku- kvėpuokite per uosi ii- laimi- 
Kokiu ' te burnas uždarytas, gaukite 

svietui dal kanuodaugiausia szviežio *oro, 
I bet apsisaugokite nuo užpustl- 

------------ nimo ar porszaldimo.
3— Kanuodaugiausia gauki-

milžinus, 
daro tai 

noapreistfke.

riu padpro 
budu th

neaprupina

o jo ir laikykite savo burna suvarei. 
Apsisaugokite nuo szal- 
nea szalczei nusilpnina 

visa kuna ir ligos limpa prie
silpno kūno laibiausia sėdėkite 
namie pakol szaltis praeina.

4- 
cziu

i

tas nieko nepagelbes.
Bet jaigu jo vaikai iszbega to apilsio: Gerkite daug van- 

priesz ji su džiaugsmu pasitikt dens turėkite liuosus vidurius 
ant naminio slenksczio,
varginga motore su džiaugsmu 
iszgirsta jo ateinanezius žing
snius, tai atvirai galima sakyt 
kad tasai žmogus yra geras, 
kad jo stiibpja vieszipatauja
sutikimas ir jame randasi tik- g_ jejgu tnrjtc pavojiiiga 
ras žmogus.

Vyras gali būti
11011 kellll , Uiuuvimo <miu m o i <*.->, 

butlegeris, kaži minkąs ir gerti 
munszaine, 
lio, o bet gali būti geresniu 
žmogum, ne 
kas kuris tarp savo draugti pa-, 
sirodo dievobaimingu, paveiz- 
dingu ir saldum, o namie pasi- 
elgineja kaitp liucipierius pek-j 
loja; iszvere savo piktumą ir 
tulži ant vargingos motores ir 

I
mažucziu vaikeliu, nes ne tu-i 
ri gana drąsos tai padaryti antį 
savo draugu 
kur kitur.

Galima daug atleisti tokiam 
žmogui kuris priverezia kif / 
ant pikto, bet suezedina mote
riai aszaras, ka iszszauke ne 
apykanta ir piktumą savo mo
terių, kuris buna baime kitiem 
ne kaip iszverti baime ant vei
do-savo kūdikio.

didžiausiu.
raudonas anarkistas

flu arba gripą, sza ūkite d akta- 
i ra.

pakol nemato ke-

kaip tas apgavi-Į

k a rėžomojo, ar

LIETUVISZKA 
LYGA PAGERBS

JURGI WASHINGT0NA.

Lietuvisrica Ukesiszka Lyga 
Schuylkill (paviete, turės apei
gas
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kongros

ISZBUVO KONGRESMONU 
33 METUS.

Ilgiausia iszhuvo 
monu Silvestras N. Hanger isz
lowos, kuris jau pildo ta dins- 
ta 33 metus. Matyt geras žmo
gelis jaigu ji žmonys tiek kar
tu iszrinko.

X

GERAS ISZSIKALBEJIMAS

Tula moterėle ^ažiuodamti 
Saki. Szirdies Jėzaus mokslai- bosu isz Mahanojaus in She- " * 1
neja New Philadelphia, Pa., 7 nadori sėdėjo prieszais vaiku- 
valanda vakare, Apriliaus 12 
diena#'

Publika yra nžkvioeziama at 
silankyti ir dalybauti 200 mė
tinėse sukaktuvesia pirmo pre
zidento Georgo Washington©. 
Mokiniai parapines mokslai- 
nes perstatys perstatymu isz 
gyvenimo musu Tėvynės Tėvo. 
Prakalbas laikys žymus kalbė
tojai kaipo ir Lietuviszkai kal
bės apio gyvenimą musu vieno 
žymaus Liotuviszko generollo. 
Szirdingai užpraszo komitetas: 
George Getusky, F. J. Spcly- 
ing, William Abromaitis, skva 
jerift Joseph J. Unitis, Julian 
Bulat, John Diszkevicz, Victor 
Klenonosky, Antanas Leskaus- 
kas, Feliksą Manzanskey ir 
pirmininkas Kun. J. Karalius 
isz Shenandorio.

parapineja salėja Szv.

6

t i kurie nuola tos patraukinėjo 
nose ir ant galo negalėdama to 

-nukensti paklausė vaiko:
— Pasakyk mano vaikeli 

ar neturi skepetaites? -
Vaikas: — Turiu, bet nie

kam nepaskolinu jos del žmo
nių kuriu nepažystu.*

y

GERAS SŪNELIS.

Tūlas žmogelis trukyja sėdė
jo su kihi pasažieriiim ir pra
dėjo rugoti aiit savo šuneliu. 
Po tam užklauso:

— * Ar tamista turi vaiku?
—- Turiu sunu.

Ar ruko?
— Da nedalypstejo papero^ 

so.

MOKSLAINEJA,
— Kiek yra daliu svieto?
— -Penkios, ponas profeso

riau. ’
— Gerai, iszskaityk jais.
*— Pinmuitino, antra, tre- 

czia, ketvirta ir Europa?

O ar gero ir losze isz ka-
v

Į

Niekados.
— Tai gal praleidineja lai

ka pulruimyja?
— No jam tas liesisapnavo.,
— H'uim; O kiek jisai tuiįi 

metu?
— Du menesius ir kotures

.. • X idienas. ; •

zyru ?

sZi8 aprūpinimas reikalauju.
Kiekvienu paskolų prigples 

nuo kiek javu 1932 meto bit$ 
sodinama ir kiek pasiskolinto- 
jas reikalaus invairiu reikme
nų kurie reikalingi produkuoti 
tuos javus. Pavyzdžiui, neku- 
rio phsiskolintojai taures paszn- 
ro dirbantiems gyvuliams not 
neturės i.4z ko pirkti seklu. Ki
ti turės isz ko pirkti seklu, bet 
negales pirkti kuro arba alie
jaus savo traktoriams. Di
džiausia pas'kplinuma 
bus $400. ir'arenduotojams bile 
katro žemes savininko viena
me apškrityja nebus paskolin
ta dauginus kaip $1,600. Nuo- 
sziriczio ratu visuose atsitiki- 
m’uose bus 5^ nuoszimtis.

Paskolos neduotos asmenim 
kurie neužsiėmė ūkininkavimu 
1931 ir neteikiamos nepilna- 
mecziams. Paskolos pūdymam /
arti irgi neduotos. Pinigai pa
skolinti isz saito fondo negali 
pirkti maszineriju, ir nemoket 
taksus, paskolas arba paskolų 
nuoszimczius.

Ūkininkas kuris nori gauli 
paskola turi padaryti aplika
cija ant formos kuria gali gau
ti nuo žemdirbystes sekreto
riaus, ir paežiu laiku iszpildyt 
nota suomaj jo paskolos ir duo 
ti pirma morgieziu ant javu

North 
ofisasWasliingtono 

priims aplikacijas nuo ūkinin- 
Įku isz Maine, 
I LJ

Vermont,

• •

New Hampshire
Massachusetts

suma

BALSAI MUSO
SKAITYTOJU

Juozas Czerniauckas, /Win
dsor, Conn.,—“Prisilamc^iu ta- 

‘ Saule’ 
■mes skaitome daugeli'

I
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Rhode Island, New .Jersey, 
Michigan, Ohio, Maryland, 
Delaware, West Virginia, Vir
ginia, North Carolina, 
Carolina, Georgia ir Florida.

Minneapolis afisas priimąs 
praszymus isz Wisconsin, Min
nesota, Iowa, South Dakota ir 
Nebraska.

Afisas Grand Forks prižiu
ręs aplikacijas isz North Da
kota ir Montana, kurias valsti
jas 1931 mmetc sauslaikis už
puolė, ūkininkai vargingame 
padėjime, ir isz tu valstijų ti* 
kima priimti daugiausia apli
kacijų.

St. Louis ofisas veiks Indi
anoj, Illinois, Kentucky, Mis
souri, Kansas ir Oklahoma. Ir 
Dallas afisas Texas, New Mex
ico ir Arizona. Memphis ofisas 
pa tarnams Tennessee, 
sas, Alabama 
Louisiana.

Paskolos Koloradoj, 
ming, Utah, Southern Idaho, 
Nevada ir California bus pri
imtos Salt Lake City. Isz 
Sziaurines Idaho, Washington 
ir Oregon bus priimta Spokane 
Wasliingtono valstijoj.

— F.L.T.S.

Vienas kaimelyja gyveno Norėjo kirst kūdikiui pdr pe- 
vargingas žmogus kuris buvo 
labai doras ir dievobaimingas;
norlnts buvo apžilos kaip kar- amžių.
Vėl is, bet saVo |
niekad ne sugrieszino, niekam Į szventus.
ne pėrsižėnge mažititisiu žodė-i Tai matote, ka daro girtuok
liu. Pyko velnes pekloja bai-;ly»te? Jaigu ne butu pasigėrės 
šiai; pasikaso po aušo szau'kda- 
inas

— žmogus gali net trukti 
isz piktumo 1 Kiti norints dori, 
bet taip ar sziaip sugrieszina 
bet tasa senis, gali sziadien ar 
rytoj numirti o dll nieko -nepa
pildo pagal mano paliepimo. 
Na palauk tu aniuoleli, jau 
asz tau duosiu rodą!

Vaf'tft&fllS nežinojo, jog vėl-
nes aut jo stato kilpas; gyveno Sveikata Brangiausia 
malsziai savo brinczeleja, mel- . Pasakaite

ežius kad tylėtu, bet pdtaike 
per galva o kūdikis nutilo ant

• Po tarti, no tik keik©S_, vjsusgyvastyje da , velnią bėt ii* Dievą ir

Tai matote, 'ka daro girtuok-

galėtu numirti šzventu, 
tam nebotu didesnio persižon- 
gelio, vagies, žudintojaus už 
ji. Sunkiausia karta .pasigeri; 
po tam jau viskas eina leng
vai.

O tasai juodasis pekloja link 
sminasi ir da lyg sriai dienai 
linksminasi, jog no be reikalo 
iszrado degtino.

o po

Ohio

Soin th

malsziai savo brinczeleja, mel
dėsi kas dien pas Dieva, nie
kam pikto no padare ir gyveno 
pagal prisakomus Dievo.

Sztai nežinia isz kur, stojo 
priesz ji vėluos, ir tai taip kaip 
ji Dievas sutverė; dantis turė
jo kaip arklio, kojos arklio, ant 
galvos ragus, o isz užpakalio 
uodega ir pradėjo:

— O ka, ar žinai tu ka turi 
priesz savo? Nuo tavo užgimi
mo nuolatos einu paskui tavo, 
o da ne karta negalėjau tave 
invest i in pagunda. Dabar isz- 
sirink sau, ka nori, ar užmuszi 
žmogų, ar priesztarausi priesz 
Dieva ar pasigersi. Isz t’u trijų 
grieku, viena

Ryto vela ežia at-

j

Arkan-
Mississippi ir

Wyo-

Jojo Tautiszkas
Pasilinksminimas

mistoms užmokesti už 
kuria mes skaitome daugeli 
metu, o kuris mums patinkala-j
bai kaip: visokį pamokinimai 
o sz nekuriu straipsnėliu, tai; 
žmogui net apsias^aruoje. Ge-| 
rėmė laikraszczio, u'ž ‘4Saule 
ne 'būva ir gal no bals.
Dievas laiminiu tamista dar 
b uo t is per daugel i metu.

/

1?

Kad

) )

\
Poni Agnieszka Skerengiene 

Staimfch’d, Conn., — 4 4 Prisimi
ežiu jum .prenumerata ant viso 
meto už lai'kraszti 44Saule, 
kuria skaitau sudydžiausiu uz- 
ganadilnimiui. Esmiu u'žtikia- 
■ma skaitytoja ‘‘Saules” kuri 
man labai patin'ka o ypatingai 
tiek svarbiu naujienų isz Poną 
sylvan i jos nes tai mano gym- 
tįnes szalis. Patinka man ju- 
so visi straipsnelci ir istorijos, 
kurie mane labai suramina.

Į-anadilnimiui.
s k a i ty toj a 44 Sau los

/ • • ' Vsylvan įjos nes tai mano
i <

> f

✓

I 
J

Petras Welch, IdiilLipsbilrg, 
Quebec, Ci^nida^ 
pas mus Kanadoje laikai blogi 
ir Smogusi vos užsidirbi lant 
maisto, bet turim isztarti jum 
sziixlinga aeziu, kad nesulai- 

“Saule” ba kaip ji 
'paskaitau, ir' ramiai užmiegu 
ir nesirūpinu ne ka sapnuoju.”

kote man
1 r

“N(j|riPt8

eisiu

» 4

turesi kanecz 
iszsirinkt.

idant man • pasakytum, 
ka iszsirinkai.

Kada pabaigė iszleke kami
nu.

O ka ant to dievobaimingas 
žmogiiš?

Po teisybei nenusigando jis 
.labai, Ųa žinojo, kas su Dievu, 
tas Dievas sti juom skaito per 
visa diena isz malda-knyges, o 
ant galo da pasimeldęs, atsidu
so

Ir ne vesk mus iii pa- 
nuo viso
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1 Norints Washingtonas yra
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toli nuo Finlandijos, bot Leon
ardas AJtTom, įlinkandisizkos 
Ministoris in Suv. Aralst., pru- 
leidineja nekart smaįu laika, 
ant (f>iiieg4iniu lezeĮvoriku, lant 
sniego Congressklnal Cotinty 
Kliitbo lauko.

—

. ,... . g

fiT Neužmirazklte guodotini akai- 
tytojai, atsilygint su pr4hiitnerata uŽ 
laikrassti **Sauia/' kiurio apie tai ui- 
įhirsao ir prasce idant nesulaikyt įsi- 
kraterio. Paskubinkite!

guna, bet iszgelbek 
pikto. f

Bet ka? Ant rytojaus vel
nes volą inszdko per kamino 
szaaikdamas:

— Na, ar jau iszriririkai ?
— Jau, iszsirinkau. Jaigu 

esi velniu, tai eiki in pekla, 
kur tave Kristusas uždare, o 
žmonimi duoki pakaju. Jau asz 
del tavo noro nesugrieszinsiii.

— Bet asz tau kalbu Jog 
isz to neiszsisaugosiba nesi
randa ir ndbus žmogus ant 
svieto, kuris nors karta nesu- 
gricszintu savo gyvastį. Velnes 
gal turi tėištbe. Ot nesiprie- 
szinsiu jam, hes ka ežia daryt! 
Užmuszt žmogų? E, tai butu 
labai sunkus griekhs! Per visa 
savo gyvasti nieką ne nn- 
skraudžiau ne mažiausio 'kūdi
kėlio, o dabar ant kart turetau 
užmtiszt žmogų! To ne pada
rysiu, Dievui priesztėrant, o, ir 
tai butu didelis griekas! Ar-gi 
dabar ant senatvės turetau 
Dievui prieszintis? to nedary
siu. Pasigerti Ha! tai butu ma
žiausias griekas, juk per pasi
gėrima tiielcam pikto ne pada
rysim. Ka? Pasigersiu, parei
siu nhirto, iszsimiegėsiu ir bus 
gėrai — velnes paliks mane 
fiakajtija.

Kaip paiiiislino taip ir pada
re, stojo nuo stalo iY nuėjo in 
karezema, kur viėnas po kitam 
iszgordavo stiklelius degtines, 
pakol gerai neužsigerė.

Parėjo namon. Pradėjo* da
ryti riksnjia. Nuo riksmo pabu
do anūkėlis ir pradėjo verkti. |ga!

Vienas labai turtingas žmo
gus gyveno puikiuose ritmuose, 

( kuriu sienos net blizgėjo nuo 
aukso. Dėvėjo jis brangins rū
bus, gardžiai valgė ir skaniai 
gere: kasdiena pas ji buvo, tar
tum, didžiausiiis pokylis, nes ir 
muziko grieže ir svecziu daug 
būdavo. Ant stalu 'stovėjo auk
so ir sidabro torieliai ir bliu- 
dni kaupini skaniu valgiri: isz 
aukso tauriu možiai gere ska
nius gerymus.

Karta, per tdki pokyli, buvo 
szeimininko senas pažystamas 
ir bieziulis; jis dideliai stebėjo
si, matydamas tokius szeimi
ninko turtus, ir tarė jam:

— Asz niekuomet dar ne- 
maeziau tokiu turtu, kaip tavo; 
asz nei nesvajojau, kad galima 
taip brangiai sveczius vaiszin- 
ti!... Bicziuli malonusis, man 
rodos, kad laimingesnio žmo
gaus pasauly negalima rasti!... 
Tu visu laimingiausias!

Turcrius, atsidusęs, paemo 
isz aukso bliudo gražu obuoli 
ir padavęs svecziui, tarė!

Meldžiamasis! asz prilygstu 
szitam obuoliui; pavirszutinei 
jis gražus, bet sztai kas yra jo 
viduryj... /

Taip kalbėdamas^ szeiminin- 
kas perpjovė obuoli pusiau, ir 
viduryj viri pamate kirmėlė,

4h «

kuri ode ta gražu Vatsik 
jtavi iššutinai

bot ir mano

— Ir asz, 
sprendžiant, esu laimingas 
tėse turčriiis 
baisus kirminas ėda...

Szituos žodžius kalbėdamas, 
didžturtis pradengė safo‘ ru
blis ir parode ant krutinės bai
siu žaizda — veži, kurio jokiu 
budu negalima iszgydyti.

— Kas man ięz turtu --- 
kalbėjo toliau turozius — kas 
man isz mano rumu, valgiu ir 
geiymu, jeigu netekau sveika
tos ir kas valandėle mirtis gra
sina !... • ' ’ ►

Svecziai, ta pamate, atsidu
so ir tarė: ’ - ...I

— Sveikata tai didžiausia 
laime, tai brangiausias turtas. 

.■ .... . —■ ■ i ....- ■—
NORĖJO GREITOS 2AGEL- 

BOS.
Heilo! Ar tamista yra agen

tu nuo ugninio insriurenč?
— Taip. Esmių agentu.

Kuom galiu patarnauti?
nuo 

ugnies Savo narna. Ar galima 
tai padaryti per telefoną?

— Tuojaus prisiunsiū pas 
tamista mano pagclbininka, 
jis patarnaus. / •>

— Gerai. Tiktai paskubin
kite, Imi jau mano namas dė

to

— Noriu asekurayot

I

I
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Szitas Kaimelis Bus Visas Užlietas
I

Snierties
II. Netikra ir Tikra Laime.
PrasUin’kus metams, Magdu- 

te atvažiavo in kaima, aplan
kyti tėvus. Kaip tik buvo ga
lima ja pažini i.

rodinus turėjo nameli parduot 
ir pasijeszkcti sau vietos mles-

Tiktai vienais Dievas žinojo, 
khip tai jai buvo sunku apleis-Įima ja pažiriti. Pasirėdžius

puikiai taip kaip didžiausia, t i gimtini kraszta tėvu grabus 
ir viską kas iki sziam laikui
jai buvo brangiu, daiktu bet; 
kitaip negalėjo būti.

Su akimis pilnomis aRznm 
insedo trukiu ir ant laimes at

ponia bet ant Luszczinu gyven
toju kaitniecziu ji padare ne
maža inspudL

— Mieste, tai Visko gali 
išmokti — kalbėjo žmones —o
Magdnte visados prie visko bu- si rado vagono kuriamo važia
vo smarki.

Kunigui klebonui jos daugel 
kas nepatiko, ypatingai jos 
drąsus apsivaikszcziojimas
būdas kaip ji szypsojosi is?.' juokais ir riksmais, o giedant '4 •« • i 1 .

vo nedaug ypatų. Bet jau ant 
Vienos isz artimiausiu geležin
kelio stacijų susėdo vagonan 

žmonių su garsiaisir > daugiau

kaimecziu dievotumo. No toji ir švilpiant susėdo vagone ant 
mergina nebuvo ant kelio, ku- i tuszcziu suolu. Buvo matyties 
ris veda prie ti'kros laimes, ant I kad vyrai jau diktokai užsl- 
to kuris užganadina kuna ir , trauke.

Į Ona insiglatido savo kam
pan ir atkakliai žiurėjo per 
langa. Bot patogi mergaite at
kreipė vyru at yda ant saves 
ir jie stengėsi prie jos prisiar- 

' tinti. Bot trumpi Onos atsaki
nėjimai ant ju užlklausrinu ir 
visas jos užsilaikymas juos to
li nuo jos laiko. Tas juos labai 
rūstino.

isžsilaivinimo... ah, kas tai do* pamato Dievo Motina medali- 
jona ir pradėjo tuojaus giedoti

1 ’

duszia. Kunigas klebonas buvo 
apio tai persitikrinęs.

Viena diena Magduto aplan
ko savo prietelka Onute Krau- 
cziuniute ir priesz ja negalėjo 
atsigirti su miesto grožybėmis.

— O fenai tai tik ir gyven
ti! Dienomis giedojo lekcijas, 
ir besi lavinimu i vakare j teat
rai ir koncertai, tai priguli nuo

i

I
Vienas isz j u pas ja

gyvenimas puikus!
Kad ji turėjo dirbti pras-' bjaurias giesmes, kuriose tan- 

cziansins darbus, 
apsiva?kszcziota prastai, be- vatka. 

I • •M e B * B A A ’ _

kad su ja kiai buvo girdima žodis
Po tam isz jos visi pra- 

veik nežmoniškai, kad visi jos fle.i° juokties.
Onute karszfai paraudonavo

i i da-
«. -

parėdai skolinti apje tai ji vi
sai nieko neminėjo, tai lygiai ir norints giesmes tik puse’su- 
ir apie kitus daiktus, kurie ne- prato, vienok jai labai nešina- 
kalta jos prietelka butu por- 
gazdine. Bet gudri Onutės aki
luojaus viską ant jos patemijo 
tai yra kad po tuja garse links
mybe slepiasi kentėjimai apie 
kuriuos niekas nedasižinos.

.1 
s ♦

I

— Eik ir tu su manim in 
miestą, Onute — atsiliepė Mag-|

gu buvo, kad isz jos kas turėjo 
1 juokties. Likus tokiame nesma- 
’ gurne, pasiėmė in rankas kny
ga, kuria kunigas klebonas jai 
dovanojo atsisveikinant.

panaite 
stiszuko vienas — 

I juk ežia panaitei gieda serena 
da!

Visi tuojaus pradėjo garsiai 
juokties.

— Nereikalauju jokiu sere
nadų — atkirto Ona, primiras
dama tub tarpu, kad jos padė
jimas su tylėjimu visados tegal 
daug daugiau laimėti.

0»' * —

pamokslo — atsiliepo kitas, pa
sižiūrėdamas iri jos knjrga^

— Puikus daiktas! Tai gai 
ir mums visiems isz tos iszmin- 
tiea bent kokia dalele teks! — I
juokėsi treczias. — Žinhi, pa
naite, kunigai su savo painoks- 
lais mus visai neužima, bet pa-

— Tai tegul-gi
klauso

date atsisveikindama — juk te
nai kitoniszkesnis gyvenimas 
negu toj kaimo skylėjo.

— In miestą? — nusiszyp- 
sojo Ona. — Jau kibą taip ne
padarysiu kol ežia turiu name
lius ir savo brangia motinėlė.

Onutės motina rodėsi atjau
tė, kokia tai laime Magdutes

• kadangi likus viena su dukte- 
ria, tarė:

— O, tasai fnlszyvas svie
tas! Pirmiausia savo pasekė
jams pina vainikus isz rožių, 
po tam suteikia emkecziu vai
nikus.

— O Iszganytojas savo mo
kintiniams pirmiause ant gai- sakytas pamokslas tokiom pui- 
vu uždeda erszkecziu vainikus kiom lūpom, kaip panaites, 
ir po tam tik crsžkecziai persf- 
maho in rožes — atsalko Ona.

Neilgai jau Onute turėjo 
džiaugties su saVo motina ir 
ankseziau negu atjauto atsiejo 
jai keliauti taipgi in miestą 
bet tiktai su prievarta. Ta pati 
rudeni naszle pradėjo sirgti o 
kad atėjo pavasaris, Onute su 

s palai
dojo savo motina kuri jai ant 
svieto buvo brangiausiu daik
tu.

Bet nelaimes miora dar ne- 
priaipilde. Ilgai motinai sori 
gant Onute nedaug galėjo dirb
ti negalėjo priimti apsteliavi-• * * 

' mus o kas arsziausia kaip del
didesnio piktumo, kaime apsfs- 
tojri nauja isz miesto siuvėja 
ir nuo jos atėmė visokį darba.

^Daktaras ir aptieka daug pini
gu nurijo ir jauna sierata tuo- 
.jaus netėko net s»taotelio duo
nos. Geriems prioteliamH pn-

v
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graudžiomis aszarLt-lU

Panaite dabar esi ant
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Szitas kaimelis Honeoye, N. Y., kuriame gyvena mažiau 1 
bus užlietas per padirbima naujo prūdo kuris bus 15 miliu iląi 
pristatis vandeni del Rochesterio miesto, 35 miles tolumo. • \ -----------—-— ------------------ ♦------------------------------------------------------------------------------------------------ j----------------------------  

žmonių kalbas, vienok visu tu* ėjo palei jo szona, jisai priesz 
ja mandagiai skrybėlė nusiė
mė i r pfllen ko galva.

— Dievo Motina panai už j 
mokos už tokia karszta prie 

s Jos meile ir už uolumą — prasz 
dairosi aplinkui, žiurėjo in ki- neko in ja. 
tus kol i auni įlinkus, neprigulin- 
czius prie 
draugijos, bet tie su tuo visu jimu už jo nuolankumu jam pa-1 
atsitikimu visai nieko nosini- dokavojo. 1
pino, ar tai kaip no in >sayo rei- Tuotarpu atėjo kondukto- 

Jkuris jai pareikalavus,

kalbu vis-gi ant fiopieros nega-
lime iszreikszti.
O, Onute? Jos szirdyj kariavo 

įnirtimas, sopulis ir pasibjau
rėjimas. Jieszkodarna pagelbo

)00 gyventoju,
Vanduo isz tojo prūdo 

Žinoma kad namai bu« nuardyti.
ll*n> * IMMII—IBBI W —f il« ■!!—l įį ,<mii ^1 MiiH    llHBl
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Kaip 
gio.

Į neuž ilgio

Ona linksmai ant to pono j 
tos keliauninku ! pasižiurėjo ir galvos linktorc-1

I
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TARADAIKA
kala visai nesi'kiszo. Ar ir 
pati turėjo tylėti, 
kius bjaurius bedieviszkus žo
džius.

Ne, ne neleis užgauli
(bmgisžkos Molinos. A įsistojo davė 
su liepsnojaitczin veidu isz ras
tumo.

ji
girdint to-

sa vo

Ir tai ponai norite būti 
s ?! — 

o nesigedinate 
žodžiais

gal ir mus tuo»kart 
prie tikėjimo.

Ta viską pavedu pa
ežiam Dievui, kuris jau ne vie
na burnotoje nutildė — atkir
to Onute.

Taip pasakius, tuojaus pasi
suko priesz langa ir dabar jau 
tikėjo, jog jai bus duota szio- 
kia tokia ramybe. Bot jai be
sisukant isz ranku iszkrito 
knyga. Arcziausia jos sėdintisI 
knyga tuojaus pakele ir gar
siai perskaitė jois' varda.

— Garbes vainikas Szvon- 
cziausios Paneles Marijos! Ha- 
ha! — ir visas drebėjo isz juo
ko.

Užgimė brdzdejimas ir * ne
girdėtas riksmas ir prasidėjo 
piktžodžiavimai ant ezyseziau- 
sios dangaus Karalienes, kaip' žmogus 
. • 1 * •» • 1 . • y t I

atverstu

I IH I I •

npgzviesta i s žmonėm i 
szu'ko 
bjauriais žodžiais pažeminti 
tai, kas yra szventu daiktu mi
lijonams žmonių ?! Pfu! Papras 
eziansias mužikas t ai į> nedrys- 
tu bliuznvti! *

Tai pasakius nutverė 
bandeli ir rengėsi iszeiti in ki
ta vagona.

Keli keliauninkai juokėsi, 
bet niekas nedryso prieszai Ja 
atsistoti ir ja subarti.’Teisiu- 
gas įnirtimas apsireiszlkiantls 
ant jos veido, suteikė jai daug 
rimtumo ir guo,donos, kas tuo
se paleistuviuose tuojaus 
gimdo nenoromis tylėjimą.

Ona viduriu vagono pada
rius kojis žingsnius pirmyn, 
urnai sustojo kaip inkasta 
priesz kokia tai pasirėdžiusia 
motcriszke, sedinezia drauge 
su kitomis pomiomis. Tai buvo 
Magdnte Garbiniutc. Ji pama- 
czius savo jaunu dienu prietel
ka, paraudonavo ir susisarma
tijus atsistojo, idant jai paduo
ti ranka. Ji buvo to viso atsi
tik imo liudininke ir tuojaus 
Ona pažino ant balso, bet jai 
nei iii galva neatėjo užsistoti 
už ja.

— Mngjdu(te, tai tu! — to
kioj draugystėje? — klausė 
Ona nenoromis. Ir tuojaus su
prato kad ir pati Magduto pri
klauso prie tu bedieviu.

Magduto išgirdus Orios to
kiu^ aštrinsi žodžius, ranka pa
traukė nuo jos šzalin ir atsilie
pė:

<1 »W» imi

* I " •

gali būti tokiame szvėntamo 
su-sirinkime, kaip tu — atsake 
visiems besidžiaugiant ir 
atsisėdo.

Ona latisidtfsus toliau nuėjo 
o pas Magduto tuo thrpu prit- 

ta

su
si r

savo

pa -
j

Nrt, ha, iie 'kieleVienas

vėl

Tttbtarfyu atėjo 
riu.M,
nuvedė ja in kita vagona.

Mieste Ona pinniausia ap- I 
sistojo vardu Marijos instnigo- 
je, in kur jai kunigas klebonas 

re k omon ddei jos lai szk a.
Po tam rado sau darba vienuo
se geruose katalikisz'kuoso na
muose 
liuesą,

r>

kur ji visados buvo 
jei tik kad norėdavo 

iszpildyti savo tikojiiniszkas 
praktikas kada norėjo 
melsti. Isz palengvo priprato 
prie -šviežiu žmonių ir jei dar 
jos motinos grabas butu buvęs 
areziau, lai savo laimei nebūtu 
jau daugiau nieko norėjus. Per 
visa nededa kas teisybe turėjo 
labai darbo — bet prie darbo 
juk esame sutverti — už tai-gi 
nedeliomis ir szvontomis die
nomis visados priesz pietus tu
rėdavo liuosa laika iszklausyti 
szventu misziu. Szventu dienu 
popteezius praleizdavo ant su
sirinkimu Marijos insthigoje 
kur pamokinanezios Į)i|sakai- 
tes buvo mai-szornos su nekalto 
turinio pasibovimais. Bet sal
džiausiu jai daiktu buvo szir- 
diek ramybes neužnuodinta jo 
kinis grieku nuodais.- Ir kas 
tai per laime būti tikruoju ir 
isztikimu Marijos vaiku!

Savo gražu baisa ir miesto 
būdama paszvente no kam ki
tam, kaili tik dangaus karalie
nei ir ežia jos balsu visuomet 
geretasi.

Beveik po kiekvienu misziu 
iszeinant isz bažnyczios, susi
tikdavo angoj ana jauna žmo
gų, kuris taip nuolankiai ja pa
sveikino vagone. Ir ežia 'susi
tikdamas jai nuolatos klonlo- 
davosi.

r

savo
pasi-

T0L1AUS BUS

' > > ■ ' ' g »'

PAJESZKOJIMAI
* ii

Ašz Juozapas Vinkeviczius, 
esmių ilgas laikas be darbo, 
todėl asz pajoszkau darbo in

t i

dėjo visi klausinėti apie 
“Kaimo žasi.” .< 

Jhunas, idiiHiai
, sėdintis pasIkrifiTrla-

, iri ta
'1 '1 iv — ■ ” **

dpros ir tikėjimo. Plnlksna d re- visa atšitiki ma įsu at^da žiūre- 
ba rašant apie tokias nedoras jo ir visko klausėsi. Kaida Ona ‘

i 
afisirėdias

i -t •
L 

anglių kasyklas už lebcri, arba 
kur iri dirbtuve, arba ant far- 
inu už pagelbininka. Kurieriis 
reiketu pagalbininko, tai ma- 
lonękitę pranoszti.' man ant 
hgeituju, o asz busiu labai dė
kingas. Antraszaš sžitaš:

Randasi tarp nekuriu 
Lietuviu, 

Tokiu tėvu kvailiu, 
Isz pradžios ant dukriukes 

nežiūri, 
Norints da snarglis po nose 

“o fele” turi.
Ir ko naujo szukute pritrauko, 
Tai jokis kvepalas noiszfrauko 

Mamužiai gražu kaip jau 
dukrele, 

Iszrodo in szokia tokia 
mergele, 

Ir kada .jaunikiai apie ja 
skraido, 

' Tai rodos boBėTez^zk^Te ant 
\ kraigo.

Nekaltos butu dukreles 
Butu doros mergeles, 

Kad ’butu dorai užaugintos, 
Dvasioj szvenfoj iszniokytos 

Kad stdboj sėdėtu 
Ne tinginiautu, 

Motinėle užvaduota- 
Puodus mazgotu,

Lyg pusiaunakt Besivalkiotu, 
O labiausia 

Parsilupt, 
Kaili lupt, 

Kaip nusileis, 
Tai ne pasileis.

* * *
Vienas žmogelis darbo netu-

( rojo,
Na, ir darbo gauti negalėjo, 

Daug niio savo bobos isžkente, 
Tegul gelbsti Visi Szventi, 

Teisybe, 'biaiturus bebos liežu
vis, 

Vargiai toki 'turi szunis, 
Duoda saviszkiui pipiru, 
Neaplenke ne kitu vyru, 

Už tat burdingieriu neturi, 
Ba nuolat; plusta ir nedažiuri.i

* * * J

Sza mokiuos i a yra tūla eacyte, 
Nepaprasta puikybe sviete, 

Ant S. gyvena ulyczios,
- Prie sienos kiaulinycziosi 
Sriaubė toji (puikybe guzute.

Kaip dvarinė kiaulute, 
Baliu per Velykas turėjo, 

Visus šveczius išvarinėjo, 
Ba mylemas jos atėjo, 

Dovaneles sudėjo, 
Oj kvailiai, 
Pasiutėliai!

* ♦ *
O kad kvaralba su tokia galva, 
Ir ne dyvai, Auriu tokiu baldu

1 *
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tiktai gali burnoti žmones be rne vagono pertvėrimo,I Mr. J6s. VinkcViėzius, 
450 E. Seventh St.1

So. Boston,

Kad ir rožaneziu gieda, 
Daug gere ir daug mėsos 

suėda, 
Didelio suėjimo ne buvo, 
Keletos poros tik pribuvo, 

Gerti in vales turėjo, 
Gero kiek kas galėjo. 

Valanda treczia n akt i atėjo.
Da nekurie sėdėjo, t

if

, — “ f » r iiiUtr ? « * , 
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•Jos sūnaus, pakol tu ne sugry- 
szi ant kelio tickjimo!n Labai 
motina norėjo kad buč2li& M- 
tikimas ir maldingas bet kas — 
tarė nusiszypsojas — kad nė 
galiu persitikrinti apie reikalą 
spaviednes.

Senis taip insisznekejo
apipasakojo kunigui visa savo 

Vienas žmogęlįs labai pūva r- praeiti ir su tokiu teisingumu,

Ant rytojam turėjo eiti prie 
b, darbo.

Ir tarė in pacziia 
l)u3*ziuk eime namo 
Ba man sunku galvoj, 

Rytoj turiu eiti in darba, 
Tai man laibai skaudės 'galva. 

Bolxde baisiai užpyko, 
Prie vyro su kode priszoko, 

Galva perkirto, 
žmogelis neparvirto.

Ir d a poliemonus pa szauke, 
Ir žmogeli pas vaita nuszaukc. 
Tai vis taip Isz Dievo garbes, 

Ant prapulties.
Rožaneziu pargiedojo,

Ant Iprovos nuoJo,
Tai vis ant didžia’usios garbes, 

Kad ir su pramuszta galva 
stenės.

■MMM
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ATNAGRADINTA
GARBE MARIJOS

Snbatojn,

kad net savo piktybių ir nusi
dėjimu neužslepe.

— Esi ponas prieszingu spa 
viednei —tarė kunigas — bet 
del ko taip aifizkiai apsakiai 
gyvastį kad dabar matau tuvri 
duszia perdėm. Ir kad gailetu- 
meis už savo kaltybes ir pripa
žint um tikra tikėjimą savo szif 
dyja, galeezia tau duoti iszri- 
szima.

— Ar tikrai — tarė — ga
leezia gauti iszriszima? — Jau 
daugiau kaip trisdeszimts me
tu kaip neturiu ramumo szir- 
dyja ir ne buvau spaviedes no 
prie Szveneziansio Sakramen
to. Ant atminties savo motinos 
jaueziu, kad sziadien galiu su 
gailesezia iszsispaviedbti. Ar 
tikrai busiu vertas iszriszimo? 
Jaigu taip, tai praszau tavęs 
iszklausykie mane spaviednes 
ir duok Szv. Sakramentu..

Ant rytojaus rytmetyja ga
vo kunigas žinia, 
numirė, užmusze ji paralyžiuj. 
Stebuklingi keliai Apveizdos 
Dievo! Kunigas pažino tame 
paveiksle kiuris kabojo, tapa- 
czia moterc kuri ji vede pas li
goni, o ne žinoma isz kur ji at
sirado ir kur prapuolė: — Tai 
buvo motina to senuko. Garini 
Marijos iszmelde senam grieJ’Z- 
ninkui atsivertima ant tikeji-

4 I1

t

4i

kad senis

1 bet

Viename mieste, 
apie dvylikta adyna riakti, pa- 
szatiko kunigą su 8zyenczian- 
šiu Sakramentu pas ligoni. Se
na motore kuri pribuvo pa- 
szaukt kunigą pasako varda 
ui yezios, numara st ūbos ku
rioj buvo ligonis, ir ėjo pir
miau kunigo rodydama kėlė. 
Kunigas ėjo paskui ja. Staiga
prapuolė, jam isz akiu, bet ta-' mo paskutine valanda priesz 
me laike pamate kad stovi pas 
ta stuba kur yra ligonis 
niekas neatidaro duris.

Po ilgam skambinimui atsi
darė langas antro gyvenimo ir 
pasirodė galya žilo senuko.

— Kas tonais skambina 
taip vėlai? — užklausė senis.

Ateinu pas ligoni, pas katra 
mane szauke, kad jam duoti 
paskutini patepiima — atsake 
kunigas.

— Czionais szitame narna 
klek žinau, ne yra ligoniu — 
atsake senis — bet kad prade
da lyti, tai praszau užeikite 
pas mane ir palaukit kol
stos ,lyt. Busite man kunigėli 
mylimu svecziu ba asz sergu ir

«

negaliu miegoti..
Kunigas inejas tropais in 

stuba ir pamate Ssfuboja ant 
sienos kabanti dideli abroza 
Motinos Szvericziausios, priesz 
kuri dego žvake.

Dėkui Dievui! —

smert.
— Teisingai ir ne be nau

dos szaukeme: 
griesznuju, melskis už mus!

Užtarytoja

SKANDINAVU AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAKORTES 

IN LIETUVA ATPIGO

In Klaipeda $75.50 ih abi 
puses $125.50 Treczia Klase.

nu-

pa- 
szauke kunigas — esmių stubo- 
ja tikineziu Kataliku.

— Ka tai, tai ne ~ atsake 
senis sausai. ’

Esmių Liuteronas ir ta vis
ką už niek laikau. Tiktai del 
nabaszninkės savo motinos,' 
kuri buvo labai tikinti ir su di
dele garbe apžiūrinėjo ta abro- 
za, tai ir asz dabar kas Subata 
uždegu žvakute ir szlovinu 
abroza, taip kaip mano motina 
nebasznjnke daro.

Laike tos kalbos inejome in 
i .. , , . I

Skandinavu Amerikos Lini
ja paskelbė, kad kainos kelio
nei in Klaipeda ir atgal nupi
ginta 20 nuoszimti ant visu jo i 
laivu ir ekskursijų.

Tikimasi, kad szis nupigini- 
inas laivakorcziu kainoš duos 
progos Lietuviams daugiau 
aplankyti Tėvynė Lietuva. To
dėl kiekvienas, kuris žada ke
liaut in Lietuva turėtu pasi
naudot žemomis laivakotcžiu 
kainoms ir dalyvauti bile ku-

Ja" ui. | į | ' < " '

rioj Skandinavu Amerikos li
nijos ekskursijų arba iszplau- 
kimu. J.E.8.

5 • R ■ ' 0U J ■ ,, .. m , , „ I • , », .|<0 |Į|. u -’UmL 1'
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Balandis — 1932 — April

l
savo

2
Teodoraus
Francistkaui Paul.

r—"T----------------------

kita kambari, czionais raszti- 
nyczioja kabojo paveikslas mo- 
teres senovės rūbuose. Kada 
sėnis nužvelgė, kad kunigas 
labai aky vAi prisižiūri ne ja, ta-' 
re susigraudinek:

— Tai mano mieliausi mo
lina klūpojanti priesz abroza 
Motinos Dievo.
smėrti, man kalbėjo:

1*’ ,
3 N Richardo
4 p Izidoraus
5 u Vincento Ferr.
6 s Celestino
7 k Jono de la Salle
8 p Alberto
9 s HOlariJaus

x~ 1 .7. ,yf10 N Makarijušžo
11 p Sz. Pan. SopubTifros
12 u Viktoro kenk.
13 s Teodorbs P. kank. „
14 k Justino
18'p Anastazijos
10 s Kaliksto

*1.
v

K

>

»
17 N Aniceto
18 p Vilhelmo
19 u Epipanijo
20 R SuipicijuR
21 k Anzelmo vyskupo
22 p Liudvina
23 s jJųrjrlo .kank.

24 N Vaitiekau*
25 Morkaus cvang.

t
*

Priesz savo 
‘ ‘ Mano * 

nelaiminghs sunau, jaigu mic- 
laszirdihgiaušiiis Dievas pa- ’

per UŽtarvma Panelės Sžvėn- 20 p Petro ir Veronos X
— A. M *

cziausios taip ilgai prasByriu

Tai Aunku viską atrtiihti, 
’ Todėl infitt aprasžyti. 
Paprasze mane in Viena vieta szaukš mario prie savo garbes

* *1. ..-u 7 I I ii ' * j1 ,■ - 1 , I

aht žėlaiftisziu, 
Kaip jau žinoma, del visu,

26 u Klęto ir Marcelino 
27\a Zita , . .

Povilo nuo Kryž- ”28 k

30 • Katrinos panos -
■

—

X.

k
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New Yorka
“I ir atgal

Nedelioj, 10 Aprilaus
Specialiszkas Ekskursinis treinds apleis
Mahanay City 4:25 vai,, Nedėlios ryta.

Pirkite Tikietus Isz Anksto.
- Lehigh Valley Railroad

CHr Route of The Bl wk Die mond

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA

tuisineja gengvo

Girdėt kad darbai pasi
gerins.

Readingo kompanija pa- 
iržpakalyja

Maple ulyczios Salmono drifte 
einant ant kapiniu. Tas duoda 
suprasti kad neužilgio pradės 
dirbti.

pradėjimu 
Hammond kasyklų arti 
nais, apie tūkstantis anglcka- 
siu sugryžo prie darbo. Teipgi 
pradėjo dirbti kasyklos tyaple 
Hill ir Ellengowan arti
nais kaip ir Alaska, Reliance 
kasvklos arti Mount Carmel, 
kanos nedirba daugiau kaip 
szeszis menesius. Operatoriai 

kad darbai pasigerins
szia vasara.

United— Susirinkimas
Mine Workers anglekasiu at
sibuvo Seredos vakaru ant Co
lombo salos apsvarstyti kas ki- 
szasi sumažinimo mokesties 

kompanija.
sumažinimo 

angldkasiams per 
Readingo kompanija pasiūlė 
$5.95 už kompaniezna darbu 
ant dienos. Jaigu anglekasiai 
sutiktu ant to. tai badai atida
ręs kėlės kasvklas Mahanojuj.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Shamokin, Pa.
Ulav kasvklos,

V

prie Readingo kompanijos, ku
rios nedirlm per daugeli mene
siu. Apie 8(H) darbi ninku
džiaugsmu sugryžo prie darbo.

Henrv t 
prigulinezio •

sn

Colombus, Ohio.
gum paviete kilo >umiszima* 
terp straiikicriu ir skubu. Apie 
1,000 straikivriu atėjo isz Can- 
nesvillcs ir Perry sulaikyti ei- 
nanezius in darbu skubus. Po
licijų turėjo panau/loti 
nes bombas ant 
maisztinin'ku.

Piketai uždare dvi kasvklass 
Wolf Run, Berghotz ir Witch 
Hazel, Adenoje.

M u.-skin-

aszari- 
iszvaikinimo

ANT RANDOS.

Du flatai. Pigi randa. Kreip
kitės pas: B. SKLARIS, 
601 E. Pine St., Mahanoy City.
« Neužmirszkitc puodotini skai- 

tytojai, atsilygint au prenumerata už 
laikraszti “SAULE,
užmlrszo ir praszo idant nesulaikyti 
laikraazczio. Paskubinkite!

• f kurie apie tai

Pigi Ekskurcija in

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

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

Specialia Treinas Subatoa Nakti 
hz., . Ryte

Tamaqua ............................ 8:05
Mahanoy fity .................... 2:36
Shenandoah .......................... 1:50

' " — ■ ...... ................... — - aon

Matykite kaip vyszniu medžiai 
sziame laike žydi. 
Ekskurcija in

WASHINGTON D. C. $3.00 
Nedelioj 17 APRILAUS

Matykite plakatus apie daugiau*

VAŽIUOKITE 
k READINGO 

GELEŽINKELIU

dirbti
ezio-

czio-

'isz WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Immigrucijos inspekto
rei czionais daug darbuojesi 
sūri ilk įliedami negeistinus atei i

! ,i.................... ? A~.... n... I
I

I

vius, kurio gavosi in Amerika 
apgavingu bildu ir jau surinko

• " • . . Al < V . . i
apie szirnta tdkiu žmonių ku
rios iszs'iuim atgal in Europa. 
Isz priežasties darbi n ink isz k u 

'nesupratimu, vieni kitus In- 
skunde valdžei ir tas buvo 
priežasto pribuvimo inspekto
rių.

I

isa

sako

t Ibuninikas Tamuloviezius, 
mire 
g

4 *
Schuylkill Haven prie- 

laudoja po trumpai ligai. Ve
lionis nepaliko czionais jokiu 
giminiu. Likos palaidotas isz 
namb Felikso Szclclio.

Szumskis, likos
paraka laike

— • Mvkola 
apdegintas per 
darbo Ellengowan kasyklosia. 
Likos nuvežtas in 
Mountain ligonbuti.

nuvežtas Locust

, stu- 
“ Annapolis 

motina aptieko-
> I

Klemencus Kazunas 
(lentas ant laivo 
atlankė savo 
riene ponia R. Kaziuniene ant
kuliu dienu. Klemensas neuž.il- 
gio užbaigs mokslą ir tikisi ap- 
laikyti puiku dinsta su viena 
isz laiviniu kompanijų.

Mount Carmel, Pa. J Petras 
Petruszkeviczius, 67 metu mi
re namie nuo uždegimo plau- 

Velionis turėjo groser-
sztori per keliolika metu. Pa
liko paezia ir viena sunu.

ežiu.

Worcester, Mass. — Stanis- 
Vitkauskas,lovas Vitkauskas, pen'kiasde- 

szimts trijų motu nevedės vy
ras, guli miesto ligoninėje pa
vojingai sužeistas, y Vitkaiiska 
perdu re vienas isz dvieju vyru 
anksti Seredoje. Vienas isz ju 
pabeldė in duris, o antras be. 
pasargos staiga dure Vitkaus
kui in vidurius, kada nelai
mingasis atidaro duris. Vėliau 
policija padare krata. Vitkaus
ko vieno draugo namuose Ir 
rado peili, bet nežino ar tikrai 
tas esąs prasikaltėlis. Policija 
nerado jokios priežasties kode! 
Vitkauska užpuolė, bet mano, 
kad užpuolikai jeszkojo kito 
vyro ir pagavo Vitkauska per 
klaida. Policija daro isztyrine- 
jima toliau, gi Vitkauskas li
goninėje eina geryn. Gydyto
jai sako, kad už savaites laiko 
pasveiks ir gales,eit namon, joi 
gripas, kuriuo jis sirgo tuo la*. 
ku kada iny^kp li^puolimas, 
nevirs in plaucziu uždegimą. 
Policija vienok svarsto keletą 
teorijų. Viena gal tiksliausia 
yra, kad Vitkauskas buvo per
durtas isz pavydo arba, 
užpuolimas buvo del Stanislo
vo Urbanavicziavis nuo

! Harding gatves, kurs savaite 
atgal susipyko «u žmona ir per- 
sikele pas Vitkauwka gyvent.

— A r,

■ f

—• Antanas Melone ir An
tanas Just, abudu isz Pittston, 
apskundė Vinca Laurinaiti isz 
Scrantofio, už atlyginimą an- 
tomobiliaus nelaimėjo.

— Juozas Shilinskas
Dalias, giliukningai iszsigelbe- 
jo nuo nelaimes kada jo auto
mobilius' iszejo isz kontroles 
ant Park avė., trenkdamas in 
stulpą. |

— Policijo uždare kalėjime 
Stanislova Jestremski, 29 metu 
ir Karoliu Antana, 20 metu, už 
subjaurinima 14 metu mergai
tes.
1
t Ona, 52 metu, pa‘ti Jono 

Pctrauoko isz Kingstono, mirė 
namie. Velione prigulėjo prie 
Szv. P. Marijos ir prigulėjo 
prie Rožancziavos draugystes. 
Paliko vyra, dukrele ir dvi se- 
seres. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis.

—- .Tamoszius Maloney, pre
zidentas Stanton kasyklų loka- 

•r

lio likos praszalintas nuo dar
bo per Glen Alden kompanijų 
už sukėlimą nereikalingo strai
ko prie kasyklų. Keturi kiti 
kurie pakurs'tinejo žmonis ant 
straiko likos nraszalinti nuo 
darbo.

praszali nti

Port Carbon, Pa. f Po ilgai 
ligai anglinio dusulio, Buba to
je įniro gerai žinomas gyvento
jas Jurgis Stankeviczius, 40 
metu amžiaus. Velionis pribu
vo in Amerika

sunn Vincu
Alberta.

22 metus atgal 
isz Lietuvos, laikydamas hote
li per 15 metu. Paliko dideliam 
nubudime ]>aczia,
ir (lukterės Ona ir 
Laidotuves atsibuvo Ketvergo 
ryta su apeigomis Szv. Kazi
miero bažnyczioje St. Clair, 9 
valanda. Graborhis Ramanauc- 
kas laidojo.

> Paskutines Žinutes
— Dau-11 Langley, S. C.

giau kaip 1,000 žmonių iszejo 
ant straiko Aiken audinvezio- 
sirt.

1f Napa, Calif. —
Douglas Every, 67 metu, užmu- 
szes didele kirmėlė, miro in ke
lps minutas nuo wzirdies ligos.

Dovidas

1f Providence, R. I. ~ Mrs. 
Anna Marks, 60 metu, motina 
vienuolikos vaiku pasikorė na
mie. Senuke sirgo norviszka li
ga nuo daugelio metu.

PADEKAVONE.
r? <1

Valerijų
4 4

Poni
Easton, Pa., 4-

Pekeliene, 
Dovanuokite 

man kad feip pasivėlinau 
<■ e z\L/^nr» ini I • a ii aa a lt r ta. a < a i a 'a

kad

297

su
isz

Acziu gar-
redakeijai už

užmokesziu luž 'laikraszti 
priežasties ligos, 
bingai “Saules”
teįp gražus pamokinimus, isto
rijos ir naudingus straipsne
lius ir kad Dievas suteiktu ju
mis kantrybes ir sveikatos ir 
linkiu 'linksmu Velykų kaipo 
kūmai Balturveinei ir kunuii 
Ta radai kai.”

** V It
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UGNIS KURI SUNAIKINO KONIA VISA MIESTELI.
k.iri sudegino dvi bažnyczias, hoteli ir dideli apartamentini na-

? Mokame 3-ežia procentą ant 
C. sudėtu pinigu. Procentu pride* 
S dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
r 1 t .e p o a. Mes norim kad ir j u.
S turėtumėt reikalaus su musu ban- 
? ka nepaisant ar mažai ar didelis. . 
C mmmnm

S G. W. BARLOW, Pres.
5 J. FERGUSON, Vice-Pres.tr Kas.

Y M

Sztai reginys ugnies, 
ma kaipo kerszino ir sudegino visa beveik miesteli Eureka Springs, Avansuosiu.

Nupigintos Laivakortes
U Visose klasėse in Lietuva ir in abi puses žemiausios kaino

Irlndn 4r» V1 a <•> C 7R RA Tn nlvi nnsoa $1 QFS fi
kainos

)

Ruosziamos keturios dideles 
Ekskursijos, todėl kiekvienas

Treczia klase in Klaipeda ... $ 75.50.. In abi puses $125.50
Turistine klase in Klaipeda. $ 96.00. In abi puses $163.00 

’ Cabin klase in Klaiped .. r.. $118.00. In abi puses $218.50
ISZPLAUKIMAI

Urvoaui aijvuuvi ixjvarivutto 

kuris žada keliaut-in Lietuva S.S. Frederik VIII 
turėtu pasinaudot žemomis 
laivakorcziu kainomis ir daly
viui t by kurioj sziu ekskursijų

Ir aekancziuoan iazplaukimuoae ksin oa nebus padiditoa visu

pasinaudot S.S. United States
S.S. Frederik VIII

I

*

PROFITS $623,358.62

CAPITAL STOCK $126,000.00 >
SURPLUS IR UNDIVIDED <

I'

l

28 diena Balandžio
14 diena Gegužes
28 diena Gegužes 

vasaros
sezonu. Užaiaakykit laivakorte* paa arcziauaia vietini agenta arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 WHITEHALL ST. NEW YORK

248 Washington St, Boston, Mass.
130 N, LaSalle St. Chicago, III.
123 S. 3rd St. Minneapolis, Minn.
1402 3rd St. Seattle, Wash.

582 Market St. San Franciaco, Cal.
461 Main St. Winnipeg, Can.
51 Upper Water St. Halifax, N. S.
7G9 St. Antoina St. Montreal, Can.

Isz Lietuvos.
I Juozas Szniepis,

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dent/stas Mahanojuje 

t*"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centra St., Mahanoy City 

’ ' — — ■ ■ - ...... ?

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

I II

v

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua iaztikimiausia Graboriua 

:r Gabiausias Balsamuotojas it

T

MIRĖ PROFESORIUS 
P. MATULONIS.

Kaunas, — Kovo 15 d., nakti 
Aleksandrijos dvare plaueziu 
uždegimu mirė senas Lietuvos 
veikėjas, buvęs Lietuvos Že
mes Ūkio Akademijos 
riu/s bei profesorius 
Matulionis, eidamas 7 
amžiaus.

Profesorius 
pat jaunu 
dirbo Lietuvos atgimimui. Ve- 
liausiu laiku jis pora metu gy- 

kur rūpinosi 
Jis taip 

«u kai ‘ku
riais Amerikos Lietuviu veikė
jais, del insteigimo Kupiszky 
skaityklos ir laisvų kapiniu.

I

Pil.
Szilales v.,*Sėdėjimu k-ine 
siginezije? del bendro 
su Antanu Joniku, smoge jam

g v v.r>. ’ •

, SU- 
paszaro

, , . ... . - - - T - ■ - . a

KŪN. VAITEKŪNAS ISZ- 
TREMTAS ISZ 

PANEVĖŽIO.
“DarbininkasSo. Bostono ? >

Gsbiauaiaa Balaamuotojas
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
rpeiinkeje.
Iiiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimu meta- 
liszki/ ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja^ nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAIt

siio j
Bile Ko-

szakemis per galva ir rankas, pranesza, ka,d Lietuvos valdžia •
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.nuo ko pastarajam lūžo kaires isztrenio isz 

rankos kaulas aukszcziaii rle-
szo.

Sudegu pil. Kelopus NorgaL 
la, 72 m., amžiaus ir jo gyve
namas namas su inventorium.

Kovo men isz 6 in 7 d.,naktį 
Paiiedelio v., Paberžiuos vienlk.

Į v-

isz, del nežinomos priežasties pir- 
atsidavusiai I tyje pasikorė pil. Antanai Zi

ko r i u s, 26 metu amžiaus.

rekto- 
Povilas 

?•> motus

Matulionis 
dienu

veno Kupiszky, 
K up i s z k e nu r e i k a 1 n i s 
pat susiraszinejo

KRUVINA DRAMA DEL 
MERGINOS IR JOS 

PAS0G0S.
Plokszcziai, Sžakiu apskr.— 

Budovicziu Ikaimo Kovo 8 d., 
Antanas Morkoliunas nuvyko 
pas siuvėja p-le Dailydaite, 
nuvyko atsiimti drabužiu.

Juozas Stankūnas i rd ares, 
kad Dailydaite tariasi, su Mar- 
keliunu del pasagos, ikaip ‘kon
kurentas, nuvyko pas Daily- 
daito dar su keliais vyrais.

Kaip (kalbama, konkurentai... r - a " • ' 

susiginezije if susipesze iszbe- 
ge-lankan/Czią Morkeliuiias m

les szGslzis szu-

w

SanJkuna pa Įeiki 
vius ir ji sužeidęs. Sužeistasis 
Stankūnas, vežamas in Szakin 
ligonine, pakeliui mires.

>. I L; ‘ ' i L.■4if »

a Merkeliunas, sulaikytas* Po
li ir j n vyk i alsz- 

it ■ iilicija veda 
kilia. ’ p I

r i
i

7

y

LIETUVOS GYVENTOJAI 
PRIEAUGLIS.

Kaunas. — Pernai Lietuvoj 
gimė 63,419 vaiku; 32,691 ber
niukas ir 30,728 mergaites. Mi
rė 27,478 žmones, 19,359 vyrai 
ir 18,119 moterų. Vedybų buvo 
18840 daugiausia miestuose.

Sziemet Sausio 1 d., Lietuvoj 
buvo isz viso 2,392,983 gyven
tojai isz ju 147,742 vyrai ir 1,- 
245,241 moteris. Palyginus su 
pernykszcziu metu daviniais 
sziemet . gyventoju skaiezius 
padidėjęs ,25,941 žmogumi.

Kaunas.

>

kvol
l‘'1' if

~ ..... r———

PASIKORĖ, SUDEGE
SUMUSZE, SUŽEIDO.

Kovo 8 diena Kazyw Adomai-
tis isz Vilijampole 
d vario vai. 
Dovydo 
niisipiovo 
nirsztns ir du susižeidė.

Ra udon-)S,

Solomenkos km.
lentpiuvuje, 

du vienos
Le v i no

ranki ms

MIRTIES BAUSME UŽ ELE
MENTORIAUS PAVOGIMĄ.

Daumeniu km. 
Ivultaczio wunus pavogė, nuo to
pat kaimo u'k. Griszkaiczio vai
ko elementorių. Dalykas butu 
geruoju pasibaigęs, jei Kulku- 
taiezio sūnūs butu prisipažinęs 
ir sugražinęs knyga! Kalkutal- 
tis gnežeziausiai užsigynė li
dar net Griszkaicziui pagrasi
no teismu už tai, kad apvagi
no jo szeimos nari. Griszikaitis 
pasiskubino. Dalykas atluTiurc 
teismo kameroj. Tuo tarpu 
Kulkutaiezio suims prisipažino 
knyga pavogęs, o insiutes tė
vas vaika tol daužė, kųl ,szis 
sugriuvo ir nekelia. Negelbėjo 
motinos maldavimas; tėvas su- 
nu užmusze ir dar be to, isz gė
dos noreio pats nusižudyti.

buv. ! 
Amerikieti, kun. Vaitekuna, ir • 
jisai atvyksiąs Amerikon.

Vaitekūnas buvus labai ' 
kytas“ 
kykla La Sallette, 
Conn., ir mokėsis Romoje.

Pane vėžio

'kunigas:

l 4

1

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J 
juo ------------------------------- --------- - ■

laukes nio-
Hartford,

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

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

)1
-n
l1

•jį;‘ j

ra si
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u
PADEKAVOS UŽ DINSTA.

Supreme Court sudžia Geo. 
Sutherland isz Utah szimei, 
padekavos už dinsta isztarna- 
vc8 kaipo sudžia deszimts me
tu.

SIENINIAI KALENDORIAI’!!
Kas prisiuns 50c., aplaikys 3 Sien- 

ninius Kalendorius ant 1932 moto. 
HQATir l? ” Mokamu PUv Pn (tf)SAULE,” Mahanoy City, Pa.

Palengvina Skausmą 
Nckcntckito reumatiszku gėlimu 
ir skausmu. Nusipirkite bonka 

Hnimento po vardu 
PAIN-EXPELLER

•v

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas 
__ Iszegzaminuoju akis. Jeigu-

reikalinga tai paskirtu tin- 
kamus akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte.
I iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa, 

Telefonas 37f-R

1

Wm. Traskauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pinigai Banke yra tai j ūso Geriausias Prietelis
Banka yra geriausia vieta laikyt justi pinigus. Ne reikia 
bijotis ugnies nei vagiu. Jie banke uogai sudegt ir ne gal 
but pavogti.

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.

M

Pres.tr



