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Isz Amerikos “NEKASK
DUOBELES”

T"

f

BIZNIERIAI IR DAK
TARAI PANIEKINA

PROHIBICIJA

NORĖJO SUDEGINT SAVO 
VYRA, BET PATI 

ŠUDEGE.

SPIRESI GERESNIO 
ALAUS.

New York. — Vaistinis 
Chamber of Commerce inteike 
valdžiai rezoliucija idant t ne
jaus praszalintu prohibicija ir 
sugražintu gyventojam

užmeti noja
gera

alų.
valdžiai buk prohibicija klai
dinga, noteisingaa prieszinasi 
gyventoju ypatiszka laisve, 
padare daugiau bledes ne kai}) 
gero. Iszbandymai parodo, bu k 
tosios vieszpatystes, kurios už
vedė prohibieja, ja atszauke 
nes persitikrino jobledingumn. 
Valdžia neteko ineigos nuo pa- 
dotku, darbininku daug 
kentėjo kaipo 
kos ir daugeli bizniu.

Daktaras Warren Coleman 
isz Washingtono taipgi ir mel
džia valdžios sugrąžinimą ge
ro ,alaus nes kaip tas daktaras 
ii; szimta jo draugu tvirtina, 
tai alus yra naudingu de' žmo- 
raus kone sudrutiua t up kaip 
gerymas pieno.
..xjl_L • - 

UOSZVE NUŽUDĖ ŽENTĄ 
UŽ PAVOGIMĄ DUKTERS.
Ogden, Minn. — Morris Mid

land, 20 metu, kuris iszvoge isz 
pabėgo su Frances 

Casper, 18 metu, dukrele Mrs. 
Casper, sugryžes namo po 
svodbiniai kelioniai, likos nu
žudytas per uoszvia, 
ėjo in narna. Insikarszeziavus 
motina paleido in negeistina 
ženteli net ketures kulkas. Mo- 
tere likos uždaryta kalėjime 
duktė pavojingai apsirgo.

Biznieriai

' namu ir

ypatiszka

nn-
farmeriai, ban-

sugryžes

kada in-

O

angliu

10,000 ANGLEKASIU KEN
TUCKY BAISIAI 

BADAUJA.
Pinevile, Ky. — Sziam val

stija kur bedarbe tęsęsi nuo il
go laiko, dcsziints tukstaneziu 

■ anglekasiu minksztu
kasvklosia kenezia dideli ba- T
<la. Žmonys yra apdriskę, 
maisto turi labai mažai, o gy
duolių del serganeziu vaiku vi
sai nesiranda; skurdas yra bai 
sus.
Middlesbore vieszpatauja di
džiausias vargas.

Norints National Miners uni
ja suszelpineja kiek galėdama 
tuos vargszus, bet pinigai isz- 
sibaige ir paszelpos gauna ma
žai. Jaigu greitai paszelpa ne 
pribus isz kitu szuliniu, 
daugelis vaiku ir 
turės mirti badu.

Žmonys r

Ypatingai Pineville ir

tai
suaugusiu

.hm

JAPONAI UŽMUSZE 500 
KINTSZKU PASIKELELIU.

Y -*■ *' || " f I,

Mukdanas, Mandžiurije. —<• 
Prie rytu Kiniszko geležinke
lio, terp Japoniszku kareiviu Ir 
kiniszku pasikeleliu atsibuvo 
smarkus susirėmimas. Muszije 
užmuszta daugiau kaip penki 
szimtai kiniecziu ir trys tuks- 
tanezei sužeista. Japonai teip- 
įįi įtupėjo djdeles bl^es, ( ’

in ja inpulsi k

M
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DU-KAKT SANVAJTINIS LAIKBA6ZTI8 “SAULE” 
ISZEINA KAS Ul’ARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $3.00 metanu 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams

h
Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso: 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
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Isz Visu Szaliu

Marshfield, AVis. — “Ne
kask duobeles kitiems, ba pats 

”, — tasai prie
žodis iszsipilde ant Karolinas,
Cap red, 30 metu m o te re s, kuri 
mirė nuo baisiu apdeginimu Ii 
gonbuteja nuo gazolino, kuri 
buvo užpylus ant lovos, kurio
je gulėjo jos 59 metu amžiaus 
vyras, su tikslu sudeginimo jo, 
bet liepsna pagavo nelaba mo
terie, o vyras iszsigelbojo svei
kas.

Aryras apsakė policijai, buk 
dienoja vinezevones, vienas ki
tam prisiege, kad katras isz j u 
sulaužys duota prisiega ir ap
gaudinės viens kita, 
nužudyti kaltininke, •r

Kėlės dienas priesz lai, mo
tore užmetinėjo vyrui, buk jis 
lakstė su kitoms' moterims. At
sikėlus isz lovos, atsiuesze bon- 
ka gazolino isz garadžiaus, ap- 

numete degan- 
Prie lovos buvo 

vejas nupū
sto-.

laistė lova ir 
ežia zapalka. 
atidarytas langas, 
to liepsna nuo lovos ant
vinezios mot eros, kurios ploni 
naktiniai marszkiniai užside
gė akimirksnyjn. Ant riksmo 
moteres vyras pabudo ir sten
gėsi užgesyt liepsna, bet moto
re baisiai apdegė, mirdama ant 

Vyras tik rankasrytojaus.
baisiai apsidegino.

NUDURE SAVO
MIEGANCZIA MOCZEKA.
Montmorence, Mieli. — Kada 

jo moezeka miegojo, 14 metu 
Mallcolm Gladwin, inejo in jos 
kambarį ir su ilgu duoniniu 
peiliu dure jai in kaklu.
Manydamas kad moezeka nu- 

žudė, iszbego laukan bet buvo 
sulaikytas per policijanta, nes 
rankoja laike kruvina peili, o 
kiszeniuja turėjo užprovinta 
revolveri.

Kada jo užklausta ant poli
cijos stoties del ko taip pada
re, vaikas atsake, kad norėjo 
gautis in pataisos narna,
girdėjo kad tonais vaikai turi 
gerus laikus. Jo norą iszpildc', 
bet nebus jam lenais taip sma
gu kaip apie tai girdėjo, 
czeka pasveiks.

nes

Mo-

SENAM LAIVE RADO 
MAISZA AUKSO. .

Menominee, Wis. — Loyd 
Lucine, taisydamas grindis se
nam laive “Kalkaska”, atplc- 
szes supuvuses lentas, rado sku 
rini maisziuka kuriamo rado
si auskiniai pinigai. Pinigai 
buvo isz visu szaliu Ameriko 
kaipo ir Pietinio Ameriko. Ne 
kurie buvo senesni kaip szimta 
motu, naujausi apie 50 metu 
atgal. Kas juos paslėpė po 
grindimis, tai nežinia, bet tur- į*
tas likos pripažystas del Lu- B 
cine.

Už tuos pinigus žmogelis pir 
ko sau grinezele, kuria geide 
per daug metu. Turi jisai 82 
metus ir yra vedos žmogus su 
keliais vaikais. Viso maisziu- 
kyja radosi apie penkiolika 
t ukstamizi u * doleriu.: <' s v .

Kalkaska
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RUSAI KANKINA 
30 VOKISZKUS

DVASISZKUOSIUS.
Pro-Vokietije.

..-   .......-—* —1 ■.

DAUGELIS ŽMONIŲ ŽUVO 
TVANUOSIA, BLEDES 

MILŽINISZKOS.
Bukaresztas, Rumunijc. —. 

Apie szimtas žmonių žuvo di- 
deliuosia tvanuosia o daug ne
surandama. Upes iszsiliejo isz 
loviu užliedams daugeli aplin
kiniu.

Keturesdeszimts geležinke
liu likos paplautais, dalis mies
tu sunaikinti o nekurie randa
si griuvėsi uosi a. Miestas Soro- 
ko, arti upes Dinestio kone vi
sas sunaikintas. Moksląines ir 
valdiszki namai sugriuvo per 
paplovima žemes ant kurios 
stovėjo. Szimtai žmonių randa
si be pastogių.

PASIKELELEI PAĖMĖ 
EKVADORO FORTECA

Guayqull, Ekvadoris. — Szio 
sklypelio visa flota susidedant? 
isz dvieju laivu pasikėlė idant 
užbėgti pribuvimą namo gene
rolo Gutierrez, kuris buvo isz- 
guitas du kartu isz sklypo 1925 
met e. Apie du szi nitai pasi ke
leliu paemo fortoca Punta 
Piedra. Pasikeloliu daug su
žeista.

Beri i mis, 
tostonu laikrašztis skelliia Imk 
30 vokiszki. prolestoniszki ku
nigai randasi nelaisvoje 'kon
centracijos abaze ir turi nu
kirsti-po 40 medžiu kas diena 
stovėdami lyg pažaseziu snie
ge. Gyvenimo padėjimas losią 
abazuosia v ra baisus o maistas % 
netinkamas ne del szunu.

Kunigai likos iszsiunsti
Siberij'e po baisiam kankini
mui iszgauti isz juju iszpažilu
mus prieszais valdžia. Avienas 
būdas kankinimo yra pastaty
mas žmogaus mažam kambaro- 
lijo per septynias dienas be 
miego ir plakimo kada nupuola 
nuo silpnumo.

Keli, kunigai iszmire
ligų ir bado. Valdžia stengėsi 
juos paliuosuoti isz tos bolsze- 
vijtiszkos

fort ecu
Pasikėlei i u daug
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><• POPIEŽIUS GAVO NAUJA 
DIREKCIJE.

A’atiknno Miestas.
diena likos inteikta popiežiui 
nauja . katalikiszka direkcije, 
kuri parodo buk katalikiszka 
bažnyczia turi 3609 vyskupu ir 
arkivyskupu kaipo 55 kardino
lus.
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JESZKO DALELES 100 MILIJONINIO TURTO.
, kurie sako buk yra giminesApie 50 žmonių Pittsburgh

mirusi'ii senmergių Ella ir Reboka AVendel, kurios paliko 100 
milijonu doleriu ant mielaszirdiugu tikslu dalbai’ užvedė teis
ina ant gavimo tojo turto. Szis žmogelis, Fred, Wide, 68 me
tu, gyvenantis arti Cheswieh rado vardu savo motinos ant ka' 
pininio ženklo ,kuri 'buvo died lene del Wendell seseriu ir sa
ko kad jam priguli dalis to turto po motinai.

APGAUTA NASZLE “W™ 7

MEILUŽIS PAVOGĖ 
LIETUVIAI NASZLIAI 

17,000 DOLERIU IR 
ISZPYSZKINO.

Brooklyn, N. Y. - 
Brooklyne invyko didele 
gavyste, kuri gali būti 
pamokinimu naszlems ir
gilioms, turinezioms sziek tiek

(filtrai 
ap

geni 
mer-

pa-

i sad i su
duoda du raktus. Nenkantrau- 
dama, moteris nuėjo in paczta. 
Atidarius dėžute — nusisle’be- 
jo — vietoj pinigu 
pi ergai i u s!
del i trukszma,
jai netikėjo, ir liepe eiti namo, 
taip pat pranesze policijai.

Dabar kaltininko jeszko.
Tokiu lai bildu pasibaigė no 

meiles romansas. 
Moteris liko varge ir be cento. 
Dabar suprato savo klaida, bet 
pervelai, — kaip raszo “Arie- 
nybe”.
Szis invykis gera pamoka vi- 

nepažystamais

rado po-
Moteris šukele di- 

bet valdininkai

— kai Į) raszo

i su

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

nuo keliolikos

nelaisvos.

. 300 LIETUVIU LIKIMAS.
Buenos Aires. — JTerp nak- 

vojaneziu Buenos Aires nau
jojo uosto žolėse
tukstaneziu benamiu bedarbiu, 
yra ir 300 lietuviu. Minta jie 
saszlavynan iszmetamom mais
to liekanom. .Ju būties vargin
gumą sunku net insivaizduoti.

Kanada.

r ~ 1,ru - J  "V 111 ■" **

NUŽUDĖ DUKTERĮ KIR
VIU PO TAM PASIKORĖ.
AVhite Otter,

Kaimynai nematydami per kė
lės dienas Mrs. Elsie Traverse, 
nuėjo persitikrint, kas pas ja 
atsitiko. Negalėdami ineiti -in 
v dori, iszlauže duris o vidų 
? y;a persistatė jiems baisus re-

Ant kuknios grinda
gulėjo jos 16 metu dukrele su 
perkselta galva o szalia gulė
jo kruvinas kirvis. Ant elektri- 
kinio drato kabojo lavonas pa
sikorusios motinos.

isz

gejimas.

Vyras
i

laimingas 
pinigu. Buvo taip: Gyveno tu-Į 
las J.J. su savo žmona apie 20 
metu. Buvo bevaikiai. Gyveno 
gražiai ir sutikime, vėliau la
bai skupiai, prastuos kamba
riuos ir niekur in jokius
rengimus ar iszvažiavimus nei
davo, neužsiraszydavo nei lai k 
raszcziu ne pirkdavo knygų.

Žmona praėjo vyro nemylė
ti, o vėliau — ir nekęsti, ir bū
dama jau apie 40 metu amžiaus 
— susirado meiluži. Turėdama 
pinigu, neturėjo bėdos meilu
žiu utreti: ju nestigo,
pradėjo sirgti, ir mirė. Laido
tuves buvo gana paprastos, be 
apeigų. Mat, moteris jau buvo 
porsiemus komunistines dva- t 
sies “inkvepimu.”

Palaidojus vyra, greit susi
rado nauja kavalierių, i 
gyrėsi turis daug pinigu, 
poros dienu susitarė vestis. Ary- 
ras žinodamas, kad naszle turi 
daug pinigu bankuose, prikal
bėjo, kad ji pinigus laikytųsi 
namie, bus saugiau, nes bankas 
gali subankrutuoti. Vėliau pa
siūlė paszte pa randa vot apsau
gos dėžutė, ir joja laikyti pini
gus. Moteris taip ir padare: in 
dėžute indejo apie $17,000. Jos 
meilužis jai parode savo 
$30,000, kurie, turbūt, buvo

kuris
. Už

parode 
turbūt,

scenos pinigai. Moteris sudėjo 
savo pinigus, o vyras savo, ir
gi.. “pinigus”.
susitarė kita diena pirktis rei
kalingus daiktus

♦

Valau paskirta valanda 
meilus nepasirodo. Ji lauke dvi 

, o jo kaip nėra, 
Moteris nerimavo

Parėjo namo

vestuvėm.’:.
jos

tris valandas 
taip nėra. v.,
bof nusiramino, žinodama, kad 
nuo pinigines dėžutės 
rakta. Mat, kada parandavoji

ji turi

siems, kad 
žmonomis reikia būti labai at
sargiam.

SZITAS ŽMOGUS VALGO 
AKMENIS.

Bellevile, Pa. —
Schafner

Augustas
, senas pustelninkas, 

kuris gyvena urvo ja, apie pen
kiolika myliu nuo czion sako, 
buk jo vienatinis maistas yra

Vyras sugryžes isz darbo, 
vos nepapaiko isz gailosezio ir 
likos nuvežtas j
Manoma kad motore gaudavo 
sumiszima proto ir laiko vieno 
tokio sumiszimo suteszkino 
dukreliai galva.

DIDELIS DŽIAUGSMAS 
SUOMIJOI ISZ PRIEŽAS

TIES PRASZALINIMO 
PROHIBICIJOS.

llelsinski, Francije. — 
sam sklype buvo didelis 
džiaugsmas isz priežusties pra- 
szalinimo prohibicijos, kuri per 
13 meitu davėsi in ženklus del 
gyventoju. Sziadien jau toji 
baudžiava pasibaigė.

Isztroszkia finlandiecziai tą
ją diena isz pat lyto susirinko 
prie gorimo krautuvių, pasiren

• nu- 
malszyt per trylika metu trosz 
kuli. -

t/klype buvo

in ligonbute. Kilv prisipirkti gėrimu ir

surado užmūryta
TURTĄ.

Triento, Italijc. <— Tula szei- 
myna insikrausto in 'tuszcia

sudaužyti ant milteliu akine-' narna kuri apžiūrėdami ir stuk-
— I . - - .. • . X . z-s. v I C4/\/l Or»v\ • ni nrt ati Ir r\'T n i i av>szaknys ir žieves o jaigu

Vi-

ŽMOGUS

> Idant at- 
visigaivyt

or.2«)

- Automobi-

Shamokin^ (Pa. 
sziek tiek bizni, • I 

amatninkai sutiko gervaliai su 
mažyt savo algas. Pirtininkai, 
mariniūkai ir pleistcrei nubal
savo sumažint savo algas 
centus ant dolerio.

Scranton, Pa. Jeigu kom
panijos nesutiks aut pareikala
vimu darbininku dirbaneziu 
ant strvtkariu ir bosu tai viai •r
ketina pamesti darbius nuo Pa- 
n odelio.

Detroit, Mieli.
liti pramones pradėjo geriau 
krutet nes Chevroleto fabrikas 
dirba 15 procentą daugiau au
tomobiliu, Fordas iszkepa savo 
inaszinu apie 1,000 ant dienos. 
Chrysler dirba daugiau no 
kaip praeita meta, todėl priim
ta daugeli žmonių prie darbo.

Shamokin, Pa. — Tūkstantis 
anglekasiu nubalsavo strai- 
kuoti jeigu Readingo kompa- 
nije nepriims atgal in darba 

” ir dabar
Burnside-Sterling kasyklos ne
dirba. Anglekasei sutiko ant 
naujo mokesezio bet užsispyrė 
kad kompanije priimtu atgal 
praszalintus nuo darbo.

dvieju “ pttsikeleliu
VARGINGAS 

SURADO 574 KARATINI 
DEIMANTĄ.

Diamantine, Matto Grasso, 
Brazilije — Vienas isz didžiau
siu deimantu ant -svieto likos 
surastas czionais per tūla žmo
geli kuris nuo daugelio metu 
jeszikojo aukso.

Tokia deimantas, sverentis 
. 574 karatu yra nepaprastu da
lyku ant svieto. Didžiausia dei
mantą koki surado lyg isziolei 
buvo 442 karatu Kimberley ka- 
syklosia A f rike, kitas buvo 503 
karatu surastas De Burs ka- 
syklosią o didžiausos buvo 3,- 
024 karatu surastas Cullinan 
kasyklosia Pietiniam Afrike, 
kuris likos padovanotas del ka
raliaus VII bet likos sudaužy
tas ant mažesniu szmoteliu 
idant padalyt karaliauk karū
na.

Iszmintingi Žodeliai
sėdami sienas, netikėtai vieno-nys, 

žmonys juos daugiau naudotu,1 je sienojo užtiko užmūryta 
tai gyventu ilgiau ir butu svei- tusztuma. Atlupia tinka rado 
kosni. Schaffner turi 98 metus, skylėjo keliolika bankiniu kny- 

gucziii, kuriose buvo paraszy- 
isz paikszu prieglaudos keli ta, kad locnininkas tuju kny- 
menesiai algai todėl nieko ste
bėtino, kad jam tasai valgis pa 
fin’ka.

I

Schaffneris likos paleistas

aktas, kuris 
deszimls milijonu

gucziu turi indejas keliolika 
hi'kstancziu lyrų bankuoisia. 
Isz pradžių buvo sunku supras
ti keno tai knygutes nes pra
varde buvo labai iszsitrynus.

Badai knygutes buvo užmu- 
rines kokis tai muitinis valdi
ninkas Pietro Allesandrimi. 
Ar bankas iszmokos pinigus * ** ’ 
suradejams, tai nežiue.

Vargszas yra daug dau
giau laimingesnių, ne kaip tur- 
czius su nusidėjimu savo iszlr- 
dije.

Vanduo neturi pajiegu 
jeigu vejas neprigelbsti jam, 
tas pats ir su kooperacije, tik 
drauguvejo yra galybe.

* Ar banditas kuris apiple- 
szineja turezius ir iszdalina pi
nigus terp vargszu, ar turezius, 
kuris apipleszinejn visus ir 
nieko neduoda niekam — kat
ras isz ju privalo būti palkarias 
pirmiau?

Gyvenimas yra juokingu
del tojo, kuris stovi isz pasza- 
lies ir ant jojo prisižiurįneja.

* Ne mirtis yra baisi, liet 
numirti baisu.

* Dangus yra
pekla yra su mumis, 
Dievas gali musu regėjimą ifcz- 
pildyt. ‘

Jeigu žmogus kada Už
moks lekioti, tai persitikrins, 
kad jam reikes z idaugiau ne 
kaip sparnus inkolti iri darigu»

lt

PENNSYLVANIA
ISZDALINS $10,000,000

BEDARBIAMS.
Philaelphia. —- Pennsylva- 

uijos Supreme stulas nuspren
dė kad Talboto 
nubalsavo
doleriu del suszelpimo Pennsyl 
vanijos bedarbiu yra teisingas 
ir dabar valstis iszdnlins tuos 
pinigus del pavietu kur randa
si bedarbiai.

Visi pavietai Ponnsylvanijoj 
aplaikys savo dalis o tarp tu 
pavietai Schuylkill gaus $169,- 
680.04; Luzerne' $232,492.40; 
Lackawanna $141,461.93'; Phi
ladelphia $2,501,537.28; Alle
gheny $1 „729,228.92 ir t.t.

Maža dvieju

SZUO PASMAUGĖ 
MERGAITE.

Clinton, Ill.
metu mergaite Magduke Mor
gan likos pasmaugta, kada di
delis szuo nutvėrė už skepetos, 
apsuptos mergaitei aplink ka
klą ir vilko ja per szimta mas
tu. Mergaite jau buvo negyva, 
kaip ja dodo atrado kiemo su 
skepeta suvaržyta aplink kak
lu*. Szuni nuszovo už bausme.

SUDEGE SENA 
BAŽNYCZIA.

Seville, Iszpanija. — Ariena 
isz seniausiu bažnycziu czio
nais, Szv. Juliono, kuri likos 
pastatyta szesztam szimtmety- 
ja ir kurioja t alpinėsi bran
giu atmineziu ir dovanu, sude
gė ana diena isz priežasties 
piktadaringos rankos. Kas to
kia aplaistė vidurį bažnyczios 
gazolinu po tam uždege.

rogejunn, 
bet tik

*
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Kas Girdėt
Era nei joj, 

apie 
atisitikima. miltinio miego, ku
ris užsibaigė gilukiningai,, nes 
18 metu jaunikaitis, kada ant 

ant voža, 
likos

Tarbes, 
ežiai skeliu*

laikrasz- 
nepaprasta

jo uždengė grabini 
staigai pravėrė akis ir 
iszgolbelas nuo baisios mirties.

Tuo jaunikaicziti buvo Lan
dos Si genu, kuris nuvažiavo i n 
ligonbuti įtnsiduoti operacijai 
ant gerkles. Landės apmirė, o 
norints daktarai stengėsi viso
kiais budais ji atgaivint, bet 
viskas ėjo ant niek. Po kokiam 
tai laikui ant kūno davėsi ma
tyt ženklai mirties. Lavonu 

ir ant 
rytojaus ketino atsibūti laido- 
t avės

Kada 
laidotuvių, 
temino, buk 
akis, kada ketini 
voža ant gralio'. Tuojaus nune- 
sze ji atgal i n 
keliolika valandų 
kas”

(’zion Ameriko tokis atsiti
kimas užsi'baigtu kitaip, 
gtalborius gavės lavonn in savo 
rankas, tuojaus ji subado su 
adata ir inpiltu in kuna koki 
galonu forma Idi uos ir isz va ry
tu panevali in ana svietą.

mirt ies.
patalpino lavonyczioja

prisiartint
Ievas

SUUOS

)

> valanda 
Lamleso už- 

pravere 
uždėti ant-

ligonbuti ir in 
” nobaszn hi

nt gavo pajėgas.

ji subado

ba

norintš apie tai

susirinkimo

4 i

trnci- 
ženklina

Ir pekloja yra teisingumas, 
daugelis abe

joja ir in tai netiki; bet tegul 
tas, ka czionais apraszysiu, bū
na pavyzdžio del nekilti h žmo
ni u ant szio svieto.

Ant pekliszko
paė liucipieri ėjo kirmėlė ir ap- 
jnodintojas arba liežnvninkas. 
Eidami susibarė prie sales

“Tu duokie man pirmybe 
i nei t i, ba asz pirmutine”, isz- 
eziulbe per dantis kirmėlė.

Blusti tu rėpliojanti besti
ja”, — atsiliepe juodintojas — 
asz czion turiu pirmybe ir es
mių svarbesnis. Po teisybei ta- 
vo gylys yra asztrus ir 
nantis, bet ka jisai
priesz mano liežuvi? .Ink pek- 
Joja yra tas geresnis, kuris 
daugiau ir giliau žmogų apjuo
dina?*

“Giriesi” — suriko kirmėlė 
ir norėjo inslingt i n sale, 
sztai liucipieris paszauke:

“Turi teisybe žmogau, 
juodintojas kanda žmogų 
arti kaipo ir isz tolumo

4 I

kad

ap- 
isz 
joo 

apjuodinimai apibėga greitai 
po visa svietą. Szalin kirmėlė! 
Apjuodintojui prigulti pirmy- 
bo pakloja prie mano sosto!”

------------------------------------

Amerikos gyvenimas visu 
skirtingas nuo Lietuvos ir ap- 
raszyti ji sunku. Ba pavirsz 
apraszysiu toms Lietuvaitėms, 
kurios Lietuvoja apie Ameri
ka žingeidauja ir taip dūsauja 
gautis in ta laisva sklypą.

gyvena szi-
Vyrfls eina dirbti ir 

parnesza

Czia Lietuviai 
taip. — 
uždirbės parnesza paežiai 
“pede” (alga) kuria jai 
duoda, kiti pasilieka sau koki 
doleri, o kiti nieko, o treti ne
duoda paežiai nieko, nes ne
spėja pameszti, kadangi spy- 
kyziu randasi kožnam name.

Pa ežios tu vyru, kurie pan- 
nesza alga^ tiška tvarko ria- 
muosia, apmoka randa, sziluma 
žodžiu viską, ko reikia szeimy- 
noja. Jai lieka nuo gyvenimo 
reikalu, tai pasideda in banka. 
Tokia szeimyna yra labai tvar
ki ir pasitnitinti, nes vyras ir 
motere viską žino ir abudu cze- 
dina.

Antros eiles vyras, kuris pa-

a ii-

silieka puse algos sau; o kita pit ’ka raszo musu 
se atiduoda savo paežiai, tail . ,
jau la szeimyiia skursta, nes 
pragyvenimas Amorike ne taip 
pigus, 'l’a moteris negali iszsi- 
ve.rsti su puse algos, lodei yra 
priversta vii i n darbu, Molinai 

t

dirbant, szeimyuoja jau kvn- 
czia, ypaez vaikeliai.
Treczios eik’s \ yrąs, kuris al

gos negali namo parneszti, loji 
szoimyna visai jau ndlaiininga 
itgriludu ant jos žiūrėti. Gyve
na labai prasioja vietoja, vai
keliai iszbale o
Tokioja szeimyuoja labai tan
kiai pasitaiko nelaimes ir ka- 
lektoriai ne duoda ranivbos.

Kaslink moterių tiesu, tai 
Amerikoja moteris daugiau pa 
guodotos negu Lictuvoja. (’zia 
irgi moterys skaitosi su vyrais 
lygios. Kaip kurios moters jau 

.a • a

skursta,

vietoja, 
pel i sudžiovus.

REPORTERIS
Ana diena girdėjau 

prakeikimą kuris yra szitokis: 
Sztai kaip jisai skamba: 
tu laidoko, kbdel mano teip 
slkriaudei.
cziuotum, kad tau trilinkai už- «1 "'I j,imlu, Ofknd Inu užaugtu an;

nauja

O 
n li

ti kad tu apsipa-

t <

gengjiterio ir bnlle^erio.” 
Fain vol i n ima i.

♦ *

. Didžiausiu triobeliu yra, joi
nt b ja s isz darbo Ir

• kaulu atsisėda alsilset. I rupuli,
g u vyras

♦

e 4

Laimingas
Vyras

■ I1 * •' . i ’i
Isz stacijos Bojognoja, 

liiiezios tarp Maskvos ir Pelor- 
j n dinas i pasažibririisbin go 

Irakis 
s k yri uja

gil-r>

A ii’RhmOĮ afitros klasos
4 “ ii i|i

*

r

i ♦

M

K, ,*jį

L‘<
!

T.

PAUKSZTIS” NUTUPE ANT MEDŽIO.< <

MM

S?

'• f g

1

ORINIS
Varytojas szito eroplanu apsisau’gojo nuo baisios mirties 

kada eroplanas nukrito ant medžio ir tik mažai aipsidnnžc.

lt, 

f ■/?'.-

Viskas, pone, 
Tegul

gu užteks ligotas dantys, arba; 
pikta uoszvo kad tifea laime 
velniai paimtu.
priguli nuo prietikio.
drfbar su mumis atsitiks kokia 
nors nelaime ant geležinkelio, 
ponas tuojaus kitaip užgiedos..

— Niekybe! — surinka po
nas Jonas — nelaimes atsitin
ka in metus viena syki. Jokia 
nelaimiu nesibijau, nėra prie
žasties nelaimėms! Po velniais 

jomis! Net szneketi apie tai
nenoriu. Na, rodosi, privažiuo
jame stacija.

— * C) ponas dabar j n kur 
klausia ponas Petras —’
Maskva, ar kur toliau in pie
tus ?

'I”1.
snaudžia ptjnki keliauninkai. 
Neseniai ipasidrntinc bnf(»to, o 
dabar atsilo&ze
sėdynės, rengiasi užmigti. Pru* 
tam su spakaina. Atsidaro du
rys ir skvriun i neina auksztns 
kndas jegamastis su ruda skry 
bele ir gražiu ploszcziumi. pą- 
naszus i n operecziu korespon
dentą Verne’o apysakau. St o
vi vidų ryja vagono, lengvai 
dūsuoja ir ilgai primerkdamas 

keliauninkus.
lai ne tas —

rūku neziu

su

in minksztas -. I.'i
»! i

1_I

in.

i tai bobH tuojaus paliepė jam 
mazgo t diszius. Keikei u pada
ryti kokia prova kad lokes ml- 
sinkes uždaryt džcloje. 

labai
pa sakys

o tai gerai Kaipgi. Oh.
asz važiuodamas iri 

turiu nukeliauti in pi<
tai, 
mins 
t u s ?

zie-
Y.fl 1 L *Visos inisrtfkcs 

slaptybes, \jska ka 
savo kūmai, tai po didele slap
tybių, o toji vela, pasako po 
slaptybių kitai kuinai. Tokia 
slaptybe daugeli kartu įieret- 
na per tukstanezius liežuviu ir 
ant galo t ei p užauga (kaip slo- 
'uius, norint s iszeina isz burnos 
mažiukes kaip muse.

m v i i I

paveizdan
Mat, jie 
mokinti,

net vii*szu ima —
Bolszevi k n moterys, 
labai mėgsta #
tai pamirszta savo moteris pa
mokyti. Tai tos ir susitveria t'1
‘‘unija” ir tada jau szokina 

Jai

kit u s

mTai tos 
ir tada 

vyrus. Paveizdan: Jai vyras 
neparėjo kaip szeszios vakare, 
lai pati jam neduoda 
ba — ” 
nasziai ir kituosią atsitikimuo- 
sia

valgyt, 
nopavėlina unija!” Pa-

jai vyras nepareis ant dvy
lekius valandos nakti, tai pati 
jo nepriims in lova, ba tai ne 
pavėlina unija.

Fabrikuosią ir tas pals, 
pavėlinai minute, tai busi 
darbo ta diena, 
darbo ir turėsi storus pecziu 
tai visados laimėsi

9 ll

S

Ja 
be

Jai jeszkosi

darba; o 
jai menki pecziai Jai nešitikek 
gauti darbu.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Poni Margarieta Rutkevicz- 
iene, Providence, R. I.—“Acz- 
iu szirdingai, ka Įnesulaikete 
man “Saules,” kuri man bra- 

ramina, jau 
kone per 40 motu, ir skaitysiu 
pakol gyva busiu. Sunkus lai
kai ir sunku sukrapsztyt ke
lis dolerius, bet perkrauszcziiYs 
masznele, suradau tiek, kad 
galetau jum prisiunsti užmok- 
kesti už “SAule. ” Norint s ir 
man vargas davėsi in ženklus 
bot be “Saules 
būdu apsiejti, 
ramina ir priduoda pajėgu ir 
sulinksmina name.”

szirdingai, 
“Saules,” 

ngei szvieczia ir

Saule. y y

negaliu jokiu
kuris mane su-

SUSPIRGO PIRTĮ 
SU LASZINIAIS.

Kamajai, Rokiszkio aps. — 
Neseilei vienas Midknu kaimo 
tikinin'kas rūke savo pirty su
kabinėjęs lasziniuN. Norėdamas 
kiek paspirginiti rūkomus la- 
sžinius, kad Skanesni butu val
gyti, pripylė kadugiu krūva In 
ttgni, uždare ir pats namo pa
rėjo. VeQiau lik kaimynai jam 
parode, kaip jo pirtis su laszt- 
niais spirga. Viskas sudegė, 
nieko nepavyko iszgelbeti.

1

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV13ZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pd- 
ruoszia pagal naujausia mada už i 
j/riftnamn prėko. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, vesoliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Į

akis žiuri in

kas 
isz (proto.

keliauninku

v ra!

Nelaime atsitiko 'arti Vincennes, Indianos.

bet mes keliau

Kuom daugiau aramabiliu, 
tuoirt daugiau merginos dau
giau važinėja ant raidų ir dau
giau telkiu yra, ka visai namie 
nenakvoja. Geriau butu idant 
tosios merginos nešit raukytu 
aram abi leis,
menesius po tam baisei stena.... 
Luk ant gerbs!

Ponas Jonai! — Tai po- 
— Kas per susitikimas!

murma.
— Velniai žino

Galima iszeiti
— Vienas isz

i n jo žiuri ir linksmai juokau
ja.

nas ?
Kndas ponas Jonasa suvirpo 

pasižiurėjo ir suplojo rankom, 
metu! Ponas 

Nesupratau, kad po-

elegantas 
Petras.

Ba, del visiszkos svajo
nei perfuma

juokiasi ponas

ba per devynis

Tik tos moterėlės yra lamin
gi sutvėrimai. Visi vyrai nuo'- 
latos kabinasi in akis. Vieni 
raszo apie jeises puikes daine
les, kiti jais keike o kiti 
sos žadina. Noreczia žinoti, ka 
tosios bestijos darytu be mote
rių? Ka tada raszyt.u apie joi- 
ses? Asz vis imu ju szali, ba, tai 

p n i k i a u si as s u t ve r ima s 
Dievo, padirbtas isz szmotelio 
mėsos vyro, todėl t ei p yra fain 
soft ir good. Dais tru.* * *

Ana diena užklausiau savo 
pažystamo Pikio, ka jisai tin
kina apie tuosius mokytus vy

ku sako, buk buczlkis yra 
Jisai 

man atsako: Asz in tai labai bi- 
1 i vi nu, ba kaip ana diena pabu- 
eziavau savo kaimyno paezia, o 
jisai sanavoganas pamate (ai 
po tam pergulėjau du Vykaus 
szpitoleje. — No jus fulin sn 
kitobeba.*

— Ha kapa 
Petrai!
nas szituo t ruki ir važiuoji.

— Kas ten pas poną?
Dėkui, ne taip blogai. 

Tiktai... ot, negaliu tropyti va
gone savo skyriaus. Idijotas 
isz man’es. Esu vertas botago.

K ūdas ponas Jonas supasi 
vagone stovėdamas ir juokia
si.

gone savo

yra

ne taip

nes, nei periama apsiliejau 
Iki ausu inlindau in szito svie
to marnastis. Ne rupeseziu, nei 
mislu, nieko, lik jaucziu toki., 
ezortas žino kaip' tas pavadin
ti... Geruma, ar kaip ten?.. 
Nuo pat užgimimo d a niekad 
taip linksmai nesijaucziu.

Ponas Jonas užmerkia 
ir net galva kraipo isz to 
rūmo. ’ ’

Laimingas esu iki

indegusiu augliu, spjaudo, mo
suoja rankom, szneka net už
dusęs ir nuolatos juokiasi. Ke
liauninkai jam juokais antri
na.

Į i

ar kaip

akis
“c-r>ge-

pat

kiti jais keike

rus, 
labai dendžores biznis.

jei-
Po 
ant

Taipgi a (si tikimas! 
antram varpeliui iszejau 
koniako. Suprantam i sugeria u. 
Bet kad kitas bufetas pertoli 
tai pasirengiau iszgerti 
Geriu,
Begu, kaip padūkęs nosziuosi, 
inszoku pirmutiifian vagonai!!

kita.
o ežia ti’cczias varpelis.

vagonan!

♦

virtszininkai
*

Amorilkoniszki
labai nulindo kad Ameriko pa- 
si didi n b Skaitlį s žmonių, o jau- 
ožiu vis mažiau. Argi jieje no
rėtu kad butu prieszihgai ? — 
Tai foiri!

♦ * ♦
Ant svieto randasi daug to- 

kiu žmonių kurie niekad netu
ri proto, ba žiemos laiko alio
jus guogejo užjszala o vasaros 
laiko išZdžiuva. Bai gali, dots 
rait! — Reporteris.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokcjimo pinigu liogoniams.

Prbke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasicriaus, nog sudėtu pinigvTrint 
susirinkimu. Preke . . . 25c,

M

*

Preke . . .
W. D. BOCZKAUSKO - CO 

MAHANOY CITY, PA.

Velniszkas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykit! skirtumo terp valku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jdazkojo tarnaites
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jlo 
vienturte daktare. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAU9KAS - COj, 
MAHANOY CITY, PĄ-,

I

K

kalba, to- 
Na, tegul ponas ipats 

dabar savoEisiu 
tenai, ant kanapos,

pasi'biaurejimui! —
liAu. —
apsudina.
vgonan o
prie langelio, sėdi asabele, kuri 
tegul taip pasakysiu, atsida
vus Ina n su visu kimu ir duszia 

Tokia blondine; Kar
velėli mano! Saldybe mano du-
Pono!

Na — tegul ponas pasako — ar szios! Kojyte paveikslanI Kris
K a ?ne dijotas isz manos! — 

dardanelskas asilas.
Ponas matau turi auk-

Tegul-gi. ponassini humorą! 
sėdasi.

ne cinu jcszkoti sa
vo vagono. Buk ponas sveikas.

— Patamsėja ponas
dar nuo platiormes Iuukiioh, 

ponas paskui ras savo vagonu. 
Seskisjgi ponas! i

Ponas Jo^as dūsauja ir sėda- 
t

SI.

Turbut yra labai susijudinęs 
sėdi kaip ant špilkų,

In kur ponas keliauji? 
»— kalusia ponas Petras.

— Asz? sviotaan. Galvoja 
turiu toki kvaitulį, kad pats I • t
nežinau iii kur keliauji. Ha! 
ha! haa! Goradejau mielas, ar 
matei ponas kada laiminga du r 
niu? Ne? Taigi žiūrėk ponas! 
Turi pHesz save viena isz lai
mingiausiu žmonių! Taip! Po
nas nieko nematai 
veido? v

Taitį) yra... matomai, kad 
ponas... biski... to....

g^li 
nukristi

tau Pone! Rankute! rl’ai juk ne 
tokia lopą kaipo pono, tai pilna 
magnetizmo, alogoriszka. Taip 
paimėžiau — ir suvalgycziau 
tokia rankute!...
nas nosuprhnti. Materijalistas! 
Tuojaus kokia: analiza, tas ki

—. Juk Maskva neguli žie
miuose.

— z^inau, 
jam in Peterburgą.

— Tn Maskva keliaujame, 
susimylėk pone!

— Kaip tai in Maskva 
nusidivijo ponas Jonas.

— Dyvai... ponas turi bi
lietą...

— In Peteršburga...
— O tai vinczeydju ponui. 

Ponas insedni kitan! trukin.
Puse minutos tylėjimo. Lai 

mingas vyras 
rosi aplinkui.

— Taip, taip..

atsistoja ir dai-

ten to-

— 'Svarbiausia, ponai, tai 
mažiausia mislyti. Tegul vel
niai analize! Norisi gerti — 
gerk ne filozofuok, ar tai vedi
na, ar ne. Tegul velniai filozo- 
fi'ja, psycholdgijn ir 
linu!

Pe rei na k u n d u k t or i n s.
— Mielas pone — kreipiasi 

ponas Jonas — kaip ponas eisi 
per vagonu No. 209, tai tegul 
ponas įtasako poniai su baltu 
paukszcziu', kad asz esu czia.

— Klausau,
Irukyja nėra vagono 209 yra 
219.

'bet szitame

— Tegul bus *219. Vis vie
na! TOigi tegul ponas tai po
niai pasako: “ 
gA’vas. ’ ’

Pons urnai nusitveria sau už 
galvos.

— Vyras... Ponios, 
taip seniai?..

Eee.. bet pd- Tait da rykšztes reikia

Vvras sveikas ir
o.

tas. Sudžiovintas jaunikis 
ir liek. Kaip ponas apsivesi —
tai Ik tada viską atjausi.

— Taip, taip taigi es u ei
nu savo vngonan. 'L^nai esu ne 

Jaucziu 
pasveikinimo gardumai Ste
buklingas nusiszypsojimas. At 
si til-pi u ir taip dviem pirsztais 
už smakruko.. Ponas Jonas su- 

springsta

kantriai laukiamas.

Vyras...
Ir tai 

ha! ha!
o

1 czi vyras! Ak — idijotas! O —
j i! No, t i k r a i n e v i e ryt i n a i!

— Szituose laikuose stebė
tinai pasirodo matymas laimin
go žmogaus — sako yienas isz 
keliauninku. —- Lengviu kibą 
balata varna pamatyti.

— Taip; O kas tam kal
tas? — rėkia ponas Jonas, isz- 
tiesdamas savo ilgas kojas.

r .

B. oi ego ja 
ponas inszokai Maskvos tru
kin. Tai konjakas taip ponui 
padare.

Ponas Jonas iszbalo ir nusi
tvėrė už galvos.

— Ach, Idijotas, podlėcas! 
Kad mane szviesiausieji! Ka 
dabar asz pradėsiu! Juk ana
me trūky ja mano pati — viena
laukia manes, kankinasi! Ach 
nelaimingas asz!

Laimingiausias žmogus par
krinta ant kanapos ir pradeda 
raudoti.

— Ka asz dabar nelaimiu- 
gas pradėsiu ? ka ?

— Na, na! Didelis daiktas! 
Užtelegrafuosi ponas paežiai, 
o pats sesi ėkspresan ir ja pa
vesi.

F

Ekspresai!! — 
“ Sutveri ojas 
— Isz kur

la me n- 
savo lai- 

asz imsiu
tuo ja
mes.”
pinigus ekspresui? Visus pini
gus turi pati.

Keliauninkai tarp savos pa- 
sisznekeja sumėto pinigus ir 
gelbsti laimingidusia isz vy
ru.

f

“jIN LIETUVA!
— Patys esate kalti! Tai ■ ISZ k«8«8V» I

kaipgi ponas inislini ? Žmogus iinic»mumo, 
lai- pralinksmintu tau gyvėnima po 

sunkiam darbui. Prenumerata kaaz- 
tuoja in Lietuva tiktai $4.00.

uzra« 
tikra* 

asti ‘Saule’ ir del gyminiu in Lietuva, 
iaz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 

, nes žmonelei nors skai-
ikinoja galva ir net 

tuo laimingumu.
— Paskui guldau savo gal

va ant jos peties ir apsikabinu. 
O czia ramu, poėUsžka prie
tamsa. <

— Visas svietas prisiglaus 
tu prie krutinės toja valando- 
ja... Ponas Petrai, pavelyk po
ną apsikabinti!

— Su mielu noru. 
i

— Prieteliai -apsikabina, 
Turbut turiu visai kvai- keliauninkai juokiasi, o laimin 

((iaila kad gas vyras toliau traukia:
J a nežinos, kad — O dul didesnio idijotiz- 

mo, kaip apysakose sako — del 
iliuzijos, einasi 1______

stiklelio vieno, antro, tfeczio. 
O tada jau galvoja ir krntine- 
ja kas tokio, kad ir pasakose 
to nesurastum. Esu žmogum 
mažutėliu, pasiturineziu, o ro
dosi neturiu rubežiu... 
svietą su savimi apimti...

Keliauninkai linksminasi isz 
laimingo vyro ir ponas Jonas 
jau turi penkis labai žingeidus 
klausytojus.

O jisai Sukinėjasi kaip ant

ant mano

t

yra pats sutvertojas savo 
mes. Bet jus nenorite ? 
lenkite laime!

— Te tau! O tai kokiu bu-
i

Labai prastu! Not ura

Prasi-
'I

la veido iszvaizda. 
hera zerkolo.
virstu iU idijota. Duodu ponui 
žodi! Ha! ha! ha; Ar gali po
nas sau insidemeti, kad Asz esu 
nei mažiau-, nei daugiau, tiktai 
kelioneja po szliuOmi! Na ■— 
neesu idijotas ?

— Pone! Ponas apsivedei?
— Sziandio, goradejau, 

sziandie. Szliubas ir tuojaus in 
kelione.

Vinozcvones, linkėjimai 
kaip paprastai tokiuose atsiti- 
kiniuose.

— Tai del to isz poho toks

goradejau

I

« 
bule tau ant

Visa

V

du-?
I

padare, kad žmogus paskirta
me laike mylėtu. Atėjo tas lai
kas, taipgi mylėk. Bpt jus ne
klausote, noturos visados ka 
tokio laukiate.. Toliau., kodek 
see pasakytą, kad kožna nor- 
inaliszka ypat priversta apsi
vesti. Bq moterystes nėra jo
kios laimes. Atėjo laikas — 
vesk, neva kO laukti! O jus ne
vedate, visados 'ko tai laukia
te. Toliau — Raszte Szv. pasa
kyta, kad vynas žmogaus szir- 
di pripildo džiaugsmu. Jaign 
tau gerai ,o nori, kad dar go
riau butu, na tai eik bufetah 
ir gerk! Svarbiausias daiktas 
nemandrauti bet taip daryti, 
kaip yra reikalas. Tas tAi di
džiausias. I

— Ponas sakai, kad žmo
gus yra pats sutvertojas savo 
laimes. Gražus sutvertojoj jai- 

v <

4

I

Balandis — 1932 — April 
—=— šsė-še——te

1 p Tcodorous
s Franciszkaus Paul.2

3 N Richardo
4 p Izidorius
5 u Vincento Ferr.
6 s Celestino
7 k Jono de la Salle
8 p Alberto
9 s Hillarijaus

10 N Makarijuszo
11 p Si. Pan. Sopulingos
12 u Viktoro kank.
13 8 Teodoros P. khnk.
14 k J tutino
15 p Anastazijos 
j 6 s Kaliksto

17 N Aniceto
18 p Vilhelmo
18 u Epipanijo
20 s Sulpicijus
21 k Anzelmo vyskupo
22 p Liudvina.
2 3 s J undo kank.

24 N Vaitiekaus
25 p Morkaus eVang.
5TO ė Kieto ir Marcelino
27 s Zita
28 k Povilo nuo Kryž.
29 p Petro ir VeronOa
30 r Katrinos panos

•f'
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'A/T otina Valandoje 
Smerties

»

— ■»'----------

III. Liūdnas Susitikimas.
Vėl keli metai praslinko.
Musu Onutei netikėtai nusl-' ant ko ji tuojau* razdavo 

szypsojo namine, puiki laime, kius pat atsakymu

mas buvo girtu, moto, jai vei
dan bjanni-s juokus, tauzijo, 

to- 
s. Laikais 

Jau ji viena ant svieto negy- buvo girdimas jos nedoras juo-
Tawii sutvėrimas, gyve- 

i tokiame

I

kas.
: mintis tokiame pažeminime 
buvo tai Magduto Garbini ui e,

>

t

v

t

Jf

1 ’ ...........®...... "
Onos jaunu dienu prietolka.
Sodauninikas nusisuko su pa-

veno. Tasai jaunas žmogus ku
ris taip n’ulankiai jai klonio- 
davosi, viena karta paprasac 
jos rankos, .lis vadinosi Pranas 
Ropute ir buvo iki tolei sodan-
įlinko inigelbininkii. Neseniai sib.inurejimu. Pati po tani jam

No per persi gandi mo priežastį
daug tai didele, kas teisybe, 'savo 
vieta-, 
szeimvna kukliai užlaikyti. .

— Bet-gi ponas beveik vi
sai mane
jo Ona.

— O pažinsiu ponia labai 
---- į — atsiliepė Pranas Ropu- i ž

senas .sodauninkas numirė, 
jisai nžemo jo vieta.

bet vistick paku kauti

apsako visa atsitikima Ir savo 
delei 

draugeikos tokio liūdno 
likimo, 'kuri kaimo bažnyczioj

r
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TIKRAS VISISZKAS AMERIKONISZKAS MERGINU BASKETBOLES KLIUBAS.
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ne saukti,
Ir bobeles in szoki imti.

Vienas sportelis ta <>»belo no
rėjo in |»ora pai hit i, 

() burdingieris norėjo ja atimti 
Mat bosienes gailėjosi,

N lit V<»!•(»

I “orelekitus: k Artus Su ja. sykiu giedo
jo ant garbes Paneles sr.veii- 
cziaitrios in kuria aukso pagei
davimas ir svieto linksmybes 
|)ritrauko prie tokio liūdno pa
žeminimo.

Jos vyras klausydamas pa-' 
didžiai susijudino. 

Kas tai do prapultis tarpo 
dviejd jaunu dienu prietelku! 
Viena dievota dora, Marijos 
vaikas, o antru skęstanti grie- 
kuose ir nelaimingas sutvėri
mas.

Metai slinko greitai, o Ona 
jautėsi laiminga. Kas teisybe 

— Tik tegul ponia apie ma- ka Dievas myli, ant. to ir kry
želius visokius »si u n ežia, sako

nepažinsi i patemi-

gera i 
to karsztai. — Macziau drąsą, 
su kokia ponia keleisi 
tuos bedievius vagone;
cziaif ponios dievotumą ir gra
žu visados joA apsiejimu ir vi
sa gyvenimo būda.

— Tai manos ponas dabo
jai .* — nusijuokė Ona. — Bet 
asz, tai jau pono visai nepa
žinsiu.

priesz sakojimo 
ma-

sj

ne paklauso katali'kiszkoj amat
• « i 4 • • i ininku draugijoj — atsake so- priežodis, taigi kryželiai aplan

daumnkas.
Ona prasze duoti laika 

mislijimui. Tasai jaunas žmo
gus su savo atvira ezirdžia ir 
szirdingu pasižiūrėjimu jai la
bai patiko. Apie tąi Ona pasa
kė Marijos vardo instaigos 
perdetinai, toji — besiklausi- 
nodama apie ta jauna žmogų 
išgirdo tik vienus pasigiri- 
mus nuo žmoni u, kurio ji tik 
pažinojo. Ona dar karsztai pa
simeldė prie Motinos 
paskui t__
atidavė savo szirdi. Kasdiena 
vis daugiau gyvendama su 
juom persitikrindavo apie jo 
tobulumą ir neapsiriko, 
duodama jo valiai.

Tai buvo pirmutine nedelia 
po szliubui. Abudu jaunuoju 
iszkeliavo in atlaidus in arti
ma vieta, kad tenai padekavo- 
ti dangiszkai karalienei už su
teikta laime ir geradejystes. 
Gryžtant namo sumislijo užeiti 
pasivalgyt i in valgyklos darže
li, gulinti priemiesty j. Tenai 
buvo pilna žmonių. Gyvenimas 
virė. Buvo be to koksai tai dar 
perstatymas, o susi rinkusia jie 
nesigailėjo ranku plojimu.

Musu i>ora atsisėdo prie sta
leliu darželio kampe. Klausėsi 
valanda dainų kokiu tai dvie
ju dainiai k u,'kad urnai Ona pa
raudo ir tuo jaus atsistojo.

— Ne, Pranok, czionai il- 
nenoriu

ap-

Dievo, 
tam jaunam žmogui

a t st-

t

rv

gtau negalime būti,
tokiu daigiu girdėti.

Ir jos vyras taipgi tuojau® 
inirtes atsistojo.

basketbolinis kliubns isz Los Angeles, Kalifornijos, 
Visos mergaites yra

t i k ra i A įnori k o n i szk as
kuris susideda isz patogiu Jndijon'ku isz dvylokos sztamnii Indijonu.
užbaigė mokslą indijoniszkoja mokslainoja Sherman Jrtdian Instituto, kurios po tam ap- 

Indijonkos, bet patogios.laiko visokius dinstus. Norints

veidai. Per juos praslinko ma-įjuos kaipo viesznia aplankytu 
kol jai atsiras bent ’koksai at
sakantis kur užsiėmimas.

— Otų gera, tu szven t a, už 
ka a-sz nnt tokios laimes užsi
tarnavau! — verke nelaiminga 
Magduto. Ona-gi tuo tarpu 'tu 
ddkavoni'U visai nenorėjo pri
siimti.

— Kas buvo tai praėjo ir 
daugiau tas nesugryž, o dabar 
pratiesi nauja gyvenimą geres
ni.

Laimingai

žas raudonumats. Giliai ir sopu
lingai latsiduso, po tam ve! už
dare alkis.

Ona aplanko ja. ligonbuteje. 
Tenai jai Magdute papasakojo 
savo nupuolusio gyvenimo isto
rija. Tasai jos gyrvenimas buvo 
pilnas vargo ir pažeminimo.

— Tasai direktorius tai 
laidokas be sumenąs, jisai ma
no nelaimei ir nupuolimui kal
tas — pradėjo pasakoti. — Pri
žadėjo man turtus ir garbe iJ

tomis giesmėmis garbina? Ar 
motina galėtu užmirszti 
vaiku norint ir

Nekuria žmonys yra dideli 
kvailiai,

Iszfikruju tikri pusgalviai, 
Viena, gyvanaszle ir nak- 

tigonikas, 
ne kas.

Mat turėjo abudu susiporuot.
Ba sugims rytoj ar poryt,

O kas juos suporijo? ugi du 
drimbai. 

Prageri-smegeniųi!
Paste'liavo pora buteliu guzu-Į

ke ir sodauninko namelius, sto- 
vinezius kampe miesto sodo, 
kuris buvo pavestas Roputes 
prižiūra. Bet tvirtas tikėjimas 
ir viltis dievuje ir draugiszka 
meile saldino jiems gyvenimą 
ir visokį jn abieju likimu. Ka
da laikui bėgant jiems užgimė 
trys vaikai ir visi augo -sveik!
geri musu Roputes savo laime? 
nebūt u maine ant karaliszkojo 
soste.

♦

Tai buvo szalta rudens die- 
Su kaszikeliu ant ranku 

Ona gryžo isz turgaus, kau 
urnai paliko liudininke laba: 
nesmagios regyklos. Kokia tai 
biedna apsirengus moteriszke 
szoko upėn! Tai pamatęs poli
cini akas ir szoko paskui ja. Bet 
kada nelaiminga nutvėrė, ta su 
visu smarkumu gynėsi. Prasi
dėjo terp ju kova. Moteriszke 
su gvoltu jiesZko sau smerties, 
IX)lieijantas-gi visomis spėko
mis stengėsi ana i suvilkti ant 
kranto. Jau rodėsi, kad drąsus 
iszgelbetojas su ja sukiu pano
rės po vandeniu, kad tuo tarpu 
ant laimes prisii.ro laivelis su 
žmonomis, kurie juodu abudu 
tuojAus ant kranto ir isztrau
ke*

Moteriszke be jausmu pagul
dyta aht kranto. Susirinko bū
rys žmonių, o ir Ona tarpe Ju 
buvo. Policijautas nubėgo in 
artima policijos stacija ir tuo- 
jaus vieton atsitikimo pribuvo 
keli uredninkai su daktaru.

na.
isz turgaus

sodauninko na-man turtus ir
linksma gyvenimą o ta-s viskas muose su Ona gyvenant Mag- 
—- tai buvo tikra melagyste!' dalena atgijo. Onos vyras jai 

cielus: suteikė lengva sodo darba, kol 
• • b . •metus mokino likau jo novai- gales atrasti sau patipkamos-

I

Už tai

ninke. 
ežiai

kad mane per

Kada gavau vieta pla- 
giesmini nikųzinomo.jo 

draugijoi turėjau jam atiduoti 
visa savo uždarbi. Palikdavi ) 
man tiek, bile nuo bado nenu- 
mireziau. O tai buvo 
mas blizganczio

»

I
I

pa (eini jo kad

apie 
nepaklusnu ’! 

Xe. Marija užmoka už mažiau
si jai patarnavima. Kas jai tar 
navo tas nepražus!

Nelaiminga mergina apsika
bino Ona ir pirmiausia soeziai 
iszsverke. Kada Ona paskui 
klauso pamažu: Bet dabar su
sitaikysi su Dievu, Motina. 
Dievo ir žmonomis ? — Magdu- 
te dabar visai nieko nesipric- 
szino.

Magduto atliko

Dievu

tikra spa- 
viodni, o potam su nusižemini
mu pak'idavojo. Bet Dievas 
sutrumpini) jai pakirta. Kruti
nės liga ja pagiilde palalan ir 
priesz smerti, susitaikius su 
Dievu ir savo gimdytojais nu-

susitaikius

didolc ];Cijavo amžinon kelionėn. Dar 
jos

ne vieta. Be't tuotarpu jai kito
kio darbo niekur nebuvo.

Ona viena įkarta su 
nuostaba
prietolka pamotu^ savo tėvu t i
kėjimą. , Jai, su. tuo .dalyku ir 

JKs pas Ona buvo bloga gyventi

i indy t o ja i? —

J 
nes ji niekados nevarkszcziojo 
in bažnyczia, o kada sodaunin
ko namuose visa szeimyna mel
dėsi, ji susiraukdavo ir nežino
dama net kur savo akiu atspir
tį.

Ona bandė ja jau kelis sy
kius atversti prie Dievo. Mag-1 
dute-gi visados atsakydavo:

priesz mirsiant atleido visiems 
tiems blogiems žmonoms kurio 
sunaikino jai lyg laikino laime.

----- GADAS------

BALSAI MUSO
SKAITYTOJU

4 4 Kunigas * >

pas i ro
žėm i n.

nuo

gyveni- 
vargo!

man duodavo reikalingus paro
dus ir dar asz jam palikdavau 
skolinga.

— O tavo g
klauso Ona beklausvdama tu 

Ik 

pasakojimu.
— Ach, tie lauke metai per 

metus, kada jiems nusiusiu pi
nigu,’daug pingu. Kada nieko 
nuo manės negaudavo vadino 
mane nedėkinga dukteria. Vie
na karta įnirtus jiems asztriaį 
atsakiau, tai nuo to laiko man 
uždraudė ir namuose 
dyti. Nupuldavau vis
Mano balso skaistumas 
perszalimo pranyko ir tada jau 
niekur negalėdavau sau rasti 
vietos. Tada sumislinau — bet 
ne —• pertivuiko pati sau —tai 
ne istorija del tavo ausu ir del 
tavo czystos nekaltos dųszios. 
O, kad tu žinotum koksai gali 
būti baisus gyvenimas!
(‘zia pradėjo verkti, kaip ma

žas kudiikls o ir Ona negalėda
ma susilaikyti su ja sykiu ver
kė. Savo wzirdyj jieszkojo tik
ro suraminimo žodžiu.

F. |Simians!l<as 
Siuncziu

“Saule” kuria skaitau jau 35 
metus be perstojimo, ir skai- 

Spaviednis ne del manes, jau Lv^iu kolei gyvas busiu, ba lai- 
kraszts “Saule” yra geriausiu 
ant svieto už visus kitus lai- 
kraszcžius, ne tik asz, bet ir 
mano motore myli labai ji skai
tyt ir negalime be jo būti ne 
vienos dienos.” o

•Plainsvilk
Pa. i 4

f 
užmokesti už i

visados
K.jz.. , .VY.uv UV. UMH.VC-, tl 

asz ir taip esu prapuolus. |
Nesakyk to! — suszuko 

viena karta Ona. — Spaviednis į 
nėra del teisingu žmonių bet 
del grioszninku. Ponai® Dievas 
visiems atleidžia, net aršiau
siam grieszninkui jei ti'k uz 
griekus savo tikrai, gailesį.

Bet. Magduto laikėsi savo 
puses nuolatos sakydama:

Man jau norą jokios pagalbos!
Ona prisiglaudė prie prietol- 

kos ir pradėjo jai pasakoti 
apie nekaltas jaunystes dienas. 
Pasakojo jai ypatingai apie 
Motinos Dievo szventes, kaip 
abidvi molkinosi giedoti kaip 
1 inksmai leido laika.

<— Atmeni, kaip 'tankiai 
Tylėk Magdute — 'tarė' kalbėjome, ar Panele švėn-

♦Juo. Baikauskas, 'Shdyboy- 
gan, AVis.,—“Si,uneziu tris-do- 
lerius, už laikraszti “Saule” 
ir gailiuosiu kad teip volai pri- 
siuneziau, nes buvau užmirsz- 
ias, bet negaliu apsieiti be ma
no mylemo laikraszczio.”

Poni Katre Litvinienž, Kea- 
‘ ‘ Meldžiu do

vanot kad .nqprisiuntem užrnb- 
kešzczio už “Saule.”

rnoy, N. J.,—

Nors ir
Kada žmonių minia trauke- ant galo Ona — pamatysi kaa cziausia girdi musu giesmes it visfiek be “Saulės” negalima

— Ne, tai juk to perdaug, si szalin duodama praėjima dar viekas bus. gerai.
t •• f. • _  • 1___ ~__ JK l • i 1 • 1 XX . . 0^4. 14 K

ka draugijų giesmininku

tos. 
Ir 'buizos kėlės dėžutės. 
Vienas isz tu drimbas, 

Buvo novos kunigas, 
O antras, 

Jo pagalbininkas.
abrusn ant kaklo 

užsidėjo,
Ant stalo atsistojo, 

Pamokslo koki ten kalbėjo, 
Plovoje kaip tik ingalejo. 

Mat kad ir szuniszkai, 
Tai del pusgalviu vis gerai, 
Ant galo su abrusn rankas 

suriszo, 
Žiedus ant pirsztu užkiszo.* * *

Viekas žmogelis pamate kaip 
jo boba, 

Buczihvo jauna vaikina,
Isz piktumo pagriebė pokeri’ 

Ir pinti jam gerai užkure.
Tas dieduku pas vaitu nutara- 

bnino,
Ir 50 doleriu bausmes atome 

nuo vaikino,
Tai gerai musze ir iszbare, 

Ir isz burdo pavarė.
♦ * *♦

Jau man. nubodo poryti, 
Ir pamokinimus jum davinėti,
Sztai burdingieris pasiutima. 

gavo,
Na ir savo hosie^e apriejo, 

Abudu nuo mimszaines kvai
lioja, 

Draskosi, plūstos i ir aploja. 
Neseniai bosas su bosiene ant 

'baluke suėjo, 
Burdingieris ramumo neturėjo
Ir jis ant Krikaztynu nublizdi- 

no, 
Kur jis ir priimtas buvo.

Bankietelis linksmas buvo 
Ba ir czirpikas su armonika 

pribuvo,
Tai be szokiu ir kazoku neapsi- 

' ėjo, 
Visi iszsitraukia kaip mulai 

trepsėjo, 
džiaza’’

I

Ba labai buvo susimuezijusi. 
Bobolkop vyras tai pamate, 
Isz pi'ktumo net pasikratė, 
Szoko prie pagalbininko, 
Bet anas ndbijojo nieko. 

O kad vienas 'kito pajėgas 
žinojo, 

Bosas nuo paežio* atsitraukt 
turėjo, 

Btirdingierius peili isz kiszo- 
niaus isztrnuke, 

Žmogelis per duris isz baimes 
laukan isztrauke.

Prie burdingierians priszoko 
'kiti vyrai, 

kaip szuni gerai,
Lž ausu, galvos, 

Ir už keteros.
Bobele gelbot norėjo, 

Mat dideli gailesti turėjo, 
Kad tc^ki gera burdingieri, 
Tie vilkai laiko kaip szuni,

I Baisiai iszsisziepe,' 
Nagus kaip kate iszskiete, 

Bet kilos moterėlės priszoko, 
Aplinkui ja apszoko.
Ir taip ilgai laike, 

Kol žemdkius ncpaszauke, 
Tasai su paika inejo, 

Ant 'kaltininko pažiurėjo, 
Panczius ant rankos uždėjo, 

Burdigieris drauge su juom eit 
turėjo, 

Kada namo atėjo tai boselis, 
Kaip kokis avinėlis, 

Apie bobele pradėjo tupinėti, 
Ir visaip ramyt.

Bobele akis pastate, 
Ir paszau'ke

Tu mane nuo jo neatgyniai, 
Ir man nieko nepadarysi, 

Ba ant svieto geresnio ne yra, 
Ir niekur nerasi toki szczyra.

Ar girdėjote vyrai, 
Nebūkite kvailiai, 

Kaip tik apsivedate, 
Patys bdbeles iszdykinate!

t-r Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmimo ir prasze Idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

»

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
na ii ■ ■ ■—«»

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoria. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklinei! 
apdarais. Preke su nu-

I

t

Knyga

siuntimu tiktai $1.50.
............... m,....—

FF. D. Boczkau3ko9^Co.
Mahanoy City, Pa. 
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HOOVERIAI SODINA WASHINGTONO ATMlHlMO 
MEDELI.

S

Uooveriai ana diena pasodino AVnshingtono medeli prie 
Baltnamio. Tasai midelis paeina isz Ferry fanuos kur Wa
shing tona s gyveno.

h

T 
būti, 
sunkus laikai pas anus, bet ■

’ ’ ir 
isz-

ar Jai tas yra Smagu? O atme
ni, kaip karta kunigas klebo
nas pasakojo apie Marijos vai
ku priderystes ir bi\dus o mes

Daugelis jau metu kaip
4 Bet Magduto su nusiminimu 

lai- krato galva.
— Del manės jau nėra jo-

miesto uredninkams, Onai tuo- 
pavelija! — suszuko ir pasisu- kart teko pažvelgti in 

minga moterįs^ke.
— Jėzus Marija! — suszu- kios pagelboa. Po keliu dienu

sau
ne

» ’

ko prie iszejimo.
Jszeinant Ona dar aplinkui

i

apsidairo. Kad urnai nutvėrė ko urnai, taip kad visi nusiste- iszeisiu jau isz ligonbuezio, o
mes.'durigiszkai savo vyro ran
kai ..

Del Dievo meiles, ar ma-

(

tail
Pranas pasižiurėjo ton pu

sėn ir pamate iszsitepuso szvie- 
siai pasirodžiusia moteriszkal- 
te, vaikszcziojanczia su toriel- 
ka terp svecziu, rinkdama au- j 
kas. Vyrai, tarp kuriu dangti- f

beje net in ja atsisuko. Patžude 
buvo Magduto.Garbinkite.

Policijos daktaras stengėsi 
ja atgaivinti. Atvažiavo taipgi 
pagalbine draugija.^ Magduto 
pagalius atvėrė akis. Ona dar 
areziau prie jos prisiartino.

— Magdute tu biedniokele

kas bus po tam? Po tam vol 
vargas nuo kurio nagu mane 
gali pnluosuoti tik viena smer- 
tis. Ir kas dabar mano padėji
me būdamas nemelvartaūtu I

Sugryžus Ona namo prtsikal- 
bejo su savo vyru ir tuojau 
abudu susipratę susitaikė. Ka-

: tai teip mes ežia susitinkame 1 da ant rytojaus nuėjo pas savo
*■ . « • v r 1 1 m. zv.lfl* f 1124/7I /I £1 n P iiIsz bale ir

tada po misziu nuėjome priesz : tikrųjų
altorių ir tenai pasižadejėinc 
Dievo Motinai būti gerais vai
kais i'ki pat smerties.

— Perstok, perstok ba man 
szirdis plisz! — >suszuko Mag- 
dute.

esmių skaitytoja “Saules 
galiu sakyti, kad “Saule”

i szvieėžia kaip toji 
dabglszka siiulo.
osįu prisirisžus prie

Asz labai 
‘ ‘ Šaules 

kurios laukiu kantrei utarnin-
^Saule

Netruks ir neplypz, bet 
tarė sz velniai I 

- ------ | 
Ona. Ar gali daleišti, kad dau-. 
giszkoja Mbtina aplois nors^

iszsi^ydys —

giszkoja Mbtina aplois nors

ke ir potnyczioje. “Saule” 
yra lengvviaūsiA skaityti irsu- 
prantailti, kurioje randu dau
geli visokiu žinių ir visokiu 
apraszimu kokiu kitam lai- 
krasztije nesiranda.
jums ikanuogoriaudio ipasivc-

Vėlinu

tniipuole Magdutes prietelka, paprato idant ji viena, kas ja myli ir su szven- dimo ir giliukio,”
i

I
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ŽINIOS VIETINES
Mare Balczinnienr 

davė praszyma
sūdą ant permainimo savo pra
vardes ant ”

SHENANDOAH, PA.
pa

in Pottsvilles
56 mc-

Marv Bell”.

— Motiejus Garnius/sztor- 
ninkas laikantis 'bizni ant 536 
W. Centre ulyc^.ios pertaisinė
jo bizni pagal naujausia bilda.

— Keli vaikai likos suimti 
per burmistrą Llewellyn už lo- 
sziina boles ant ulyezios, 
v ra uždrausta, s 
mokslui burmistras paleido 
vaikus su pamokinimu kad tė
vai daugiau draustu 
nuo to paproezio.

Antanas Raginis, 
tu, likos pagautas per Lehigh 
Valles truki praeita Sereda ir 
gana pavojingai sužeistas. Li
kos nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbuti ant gydimo.

— A. Gurny, 38 metu, likos 
uŽmusztas praeitu Sereda Pac
ker No. 2'kasyklose per nukri
timą migliu.

kas
Po geram pa- 

burmistras

vaikus

— Readingo geležinkelis pa
pigins daug keliones in Phi la

ki tas

— Ana diena garnys paliko 
pinnutini drūta sūneli 
ponstvos Medelinsku, 
Poni Me<lelinskiene po tėvais 
vadinosi Helena Sl(*pulavicziu- 
tc.

d rili a del
Slia,fte.

dolphia, New Yorka ir 
iszalis, nuo 29 Anriliaus.

Simas Jnrczikonis kuris 
Mahanoojuje iszgyveno 40 me- 
Mahanojuje iszgyveno 40 me- 

iszsikrausto in Frackvilla
kur apsigyveno pas savo dak
tare Maro Lasevicziene.

\Ym. Penn lokalus nu
balsavo straikuoti ir nedirbti 
palkol kompanijo nesutik? 
juju pareikalavimu.

ant

na

Pigius 
Prekei AtŽ

Greiti 
T reinai

Matykite kaip vyszniu medžiai 
sziame laike žydi.

SPECIALISZ EKSKURSIJA IN

Washingtona, D. C.
Nedelioj 17 APRILAUS 

S3.00 in ten ir atgal 
f

Matykite szi stebėtina žydėjimą 
3,000 Japoniszku vyszniniu me
džiu, regėjimą kuri niekad nepa- 
mirszite. Kožna meta tukstan- 
cziu žmonių pribuna in Washing
tona. Užmokant $1.00 
automobilnis bosas 
per visa miestą, 
pines ir vyszniu medžiu. Sutver
kite partija ir važiuokite ant trei- 
no o iszvengsite susigrudima.
Pirkite tikietus isz anksto. Greitas 
ekskursinis treinas Nedėlios ryta.

vyrsziaus 
npveža jus 

Arlingtona ka- 
medžiu.

Isz
Shenandoah ...........
Mahanoy City . . .
Tamaqua ...............

Ryto
3 :25

4:05
4:37

In New Yorka $2.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus 

Nedelioj, 24 Apri-’aus

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

I

ISZ LIETU VOS KETURI NUSZAUTI
TRAGEDIJA

Užgriautas per. anglis 
Butt on wood kasyklose, Karo- 

49 metu, likos pa

Chicago, Ill. — Balandžio 3 
diena, praėjusio Nedeldienlo 
vakara, apie 7:30 valanda trys 
vagiliai atėjo in namus Antano 
Radvilos, 3434 So. Lowe avė. 
iszlauže namu užpakalines du
ris geležimis, nes durys buvo 
užrakintas dviems spynomis. N

liūs Žarskis, 
vėjingai sužeistai ir likos nu» 
vežtas in General ligonbute, 
kur jam likos nupjauta koja.

Kovo 29-ta garnys ap
lanke p. J. Abromavicziu szor- 
myna ir paliko gražu šimeli. 
I'. J. Abromavieziene po tėvais 

I buvo Szakocziute Simus ir mo
tina .sveiksta. P. J. A bromą vi
eži us yra 183 kp. narys.

Ponai Rudaicziai suren
gė puikia vakariene
t lives p. J. Andrusiui in Lietu
va, kur jis iszvyksta sziu metu 
Balandžio 12.

— Kovo 31-ma, pavaisarinis 
garnys pp. Karaszaus4kii szei- 
mvna’i atnesze dukrele.

Ka ra sza u^kas y ra 
Kazimiero par.

P.

I

iszlei

szv. 
vargoninkas, 

Plymoutho. Poni KaraszaiTs- 
kiene, po tėvais Kubertavicziu- 
te isz Mahanoy City, pasižymi 
veiklumu moterų draugijose.

— JulijePort Carbon, Pa.
Szadokieuo isz Graytown, likos 
sužeista skaudžei automobilio 
nelaimėjo terp Darkwater ir 
Erac'kvilios ir likos nuvežta in 
Pottsvilles ligonbuti.

New Philadelphia, Pa. t Po 
mire Good Sa- M*

maritan ligonbuteje Jonas Im
kis, 43 metu, praeita Ketvergo 
vakaru. Velionis dirbo daugeli 
metu kasyklose. Paliko paežiu.

trumpai ligai,

Girardville, Pa.,—Francisz- 
kuri likos per

buvo vyra, pradeda
k a Szaleziene,
szauta per

(sveikti ii’ iszliks gyva. Neužil-
gio atvažiuos namo.

Paskutines Žinutes
< Vokiet ije.Beilinas, 

l ‘rezidentas 11 i n< hm burgąs 
la Ii k os

x'o- 
iszrinktas prezidentu 
s SU 19,367,000 balsais 

ant republikoniszko tikieto.
Vokiet i jo

If Springfield, Mass.
k i žmonis likos užmuszti per 

apszviet imo

Po il

eksplozije apszvictimo gazo 
I skiepo. Keturi likos sužeistais. I 1

_____ /

Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

• z

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucūi Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyruals
BZTaI KA RA8ZO I8Z LIETUVOJ 

API1 BZITA KNYGA

0«rb«DMla TamlataJ:—
SulBUklAQ nuo jut n ■luncxl&moe 

mano vardo knyia 
Naktų ir Viena** ui kuria tariu 
aalrdlnga actiu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukatantia 
Naktų ir Viena** apturėjau, nea man 
labai yra tlngeldu a kaityti vlaoklaa 
latorljaa, jaa akaltydamaa nei neper 
aljuntl kaip laikas asTsntal Ir ama> 
gini praeina. Aaa vlalema llnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
**Tukatantla Naktų Ir Viena" nea ja 
■kaitydamas Imogua apie rlaka tada 
pamirsiu Ir vlaokl rupeaciial norą 
ant ▼alandolee atsitraukia.

Bu pagarba, A. ŽOKAB, 
1$ 4. Oeguilo IMlm.* 
Dr. Palatduonya, 
Cceklszkee rak 
Kauno apek. 
LITHUANIA.

T ra Ui ketvirtas iszdavimaa tos puikios knygos, taa 
parodo kad žmonėms Ubai patinka. Taipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 

z Prefca knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $^50.
W. D. B00ZKAUSKA8 - CO. MAHANOY CITY, PA.

Tolu tanui
lakstantis Naktų

SURISZO TĘVA VIRVĖMIS 
IR SUMUSZE. 

.Jenlauskiu kaiitiė
♦ ,» ’ " -

apskr., nakties laike pins V.
Beržaimki pradėjo laužtis 4 jo

nakties
Tolsziu n 1 j

I

BAISI
SEREDŽIUJA.

su nūs: Liiulasį Simonas, Vla
das ir Silvestras. ’Tėvas, paau- 
ges plesziku noinsileido. Simus, 
jėga iszlauže duris ir insiiverže 
vidun. Tuo tarpu tėvas spėjo 
per kitas duris Užbėgti 
kaimynus, imsi verža sūnūs isz- 
stumo basa, vienmarswdkino sa
vo seserį Eugenija Griciene su 
dviem mažais vaikais ant'snie-

Sugryžus levui įsu dviem kai
mynais, sumus kaimynus Isz- 
vaike, tęva suriiszo virvėmis Ir 
smarkai sumusze. Palike visa 
kruvina leva sunuw jszejo. Tas 
viskas, kaip kalbama, linvyiko 
vien del to, kad tėvas lai'ke par 
•save isztekejusia dukterį. Tn- 
vy'kio reikalu vieton buvo nu
vykusi policija: siiralszyta ata
tinkamas aktas ir paduotas 
Plunges tai'koa teisėjui skun
das.

PRIEŽASTIS SZEIMOS 
NESŲGYVENIMAS.

11 .......... ... >

Seredžiaus laiszkaneszys Ba 
nikonis jau kuris laikas nesu- 
gyvono su žmona,

Lniuoju laiku gyveno persisky-
> C'i 1 * ♦ 1_1 V — — — T> — *

I

Pirma Pagelba 
Kūdikiams

T
>«■

pas

Ar žinai k a darvti katei ar-# 1 *

ba szuniui kūdiki inkamhis?
kitiems

gyvuli bet uždary'k kur nors ir 
temyk ar pasiutęs. Ant žaizdos 

kuogreieziausia deii 
szilto vandens kad

cik, ai si imk savo daiktus, kad lengviaus tekėtu. Jaigu szuv t 
nomaty- pasiutęs tai žaizda reikia isz-

Neduok

■

nužudyti
o paskuti*

re. Seredžiaus klebonas Bani
konis žmonai pareiszke: i l I

reikia
kraujas

tavęs

-ra palaidota 'su

— Sekanti žmones mirė mu
su aplinkinei:

t Ona Petrauskiene, 52 m., 
gjw. 46 Center Str., Kingston. 
Po vienos savaites sirgimo mi
re Kovo 31-ma. Paliko vyra 
Joną, viena pasuni, dvi seseris. 
Balandžio 2
bažnytinėmis pamaldomis szv. 
Marijos par. kapuos^ Pringle.
t Kazys Kailinis, 50 m. gy. 

277 Walnut Str., Luzerne. Mire 
Kovo 31-ma po isztisos savai
tes ligos. Luzernejo iszgyveno 
30 metu ir buvo szv. Onos pa
rapijos narys. Paliko žmona, b 
vaikus, 3 anūkus, < 
savo tėvus ir setseri.

t Ona Zaikauskaite, 13 m., 
Antano Zaikausko du'kte, gj’V”. 
731 N. Main St., Upper Pitts
ton, Pa. Mire Kovo 31-ma. Ve
lione lanke Jeffenson mokyk
la. Paliko tėvus, dvi sesutes ir 
viena broli. Palaidota Balan
džio l.-ma szv. Kazimiero par. 
kapuose.

t AL Liutkoviczius, 
amžiaus, gyv. 24 Thompson St. 
Port Griffith, Pa. Mirė Kovo 
31-ma. Paliko žmona ir 6 vai
kus. Balandžio 4-ta po gedulo 
pamaldų szv. Kazimiero baž- 
nyezioj palaidotas par. kapuo
se.

t Joną vieži cn e, gyv. 73 
Cherry St., Plymouth. Laidotu
ves invyko Balandžio 5-ta sii 
užduszinemi's pamaldomis at- 
laikytoims szv. Kazimiero baž- 
nyczioj.

f Terese Motiejūniene, 50 
m., gyv. Swoyersville, Pa. Mi
ro Balandžio 2-ra.

t Jurgis Slan’kauckas 
m., gyv. 280 Pringle Str., 
Balandžio 2-ra an’k'sti ryta. Pa- 
liko žmona Margariota, 
kus, seserį Sinkevicziene i
Sugar Notch, 
an u kus. i

BRANGUS
PASILINKSMINIMAS.

Vienais Amerikonas I., atvy
kęs' in Taurage ir iszsiemes ir 
paczto atsiustas isz Ambri'kos 
pinigus, užsimano pasilinks
minti.
tuojau prisistato linksma pana. 
Netrukus jis pajuto, kad neba
ra
in policija. Bet pinigu nebora.

Tai jau nebepirmas kartas.

užsimano 
Nuėjo iszigerti. Czia

kus, seserį
Pa.,

o Lietuvoj

58 m.,

gy v.J

y, 63 
įniro

i vai- 
i'Sz 

•ir penkis 
—G.

— Ona Stanikus, 11 Wash- 
1 ington St.,
Stankus 137 Lambert St. Pitts
ton, — persiskyrė už bjauru 
vyro pasielgimą.
Spaliu 29 d., 1929 m. Szliubavo 
kum J. Ka sakai t i s. Tik metus 
isztosojo sugyvent i.

asz daugiau
cziau.”

Banikoniui iszejus tarnybon,
žmona

virszininko

3 žmones nuszauti

STIPRI ŽIEMA^
Nuo Vasario 1Sziaullai

d., nusistovėjo stiprus žiemos 
oras. Szalcziai rytais ir vaka
rais, dažnai,'25 laipsniu siekia 
bot vidurdieni atlszila. Sniego 
pakankamai gilu geram rogių 
keliui. Sulaukus žiemos kelio, 
didolo darbymeto
Žmnes skuba vožti malkas ir 
žvyrą keliams. Keliai mažai 
nužvyruotiT^lcl to daug jiems 
reikia žvyro. Lengvesniu žie
mos keliu ir nori jo ūkininkai

o va-

*1

i

prasidėjo.

pak a n kaina i p r i si vežt i, 
saros sulaukus — kelius nu- 
žvvruoti. Retai, kur žvyro arti v
yra, dužiausia, jis tenka isz to
li vežti.

LIETUVOJE PRITRUKO 
PASZARO GYVULĖMS.

K 1 A ' .i

Lietuvoje vargai kas diena 
darosi didesni. Isz Bublehu 
valscziaus praneszama, kad te
nai iszsibaige vanduo, Per di
delius szalczius Vasario ir Ko
vo mensiais isztusztejo szu'll- 
niai ir prūdai.

Be to, ūkininkai visur skun
džiasi, kad iszsibaige gyvuliu 
paszaras.

Pirkti paszaro Jtaip pat sun
ku gauti, be to, labai brangus. 
Esant gyvuliu 'kainoms paša- 
Jp'szkai žemoms ir trūkstant 
paszaro gyvuliai plaunami 
maistui, nes parduoti neapsi-

Pittsiton su Alex moka.

Apsivedė

I

PER NAKTĮ PAPIOVE 
200 VTSZCZIUKU.

Baisogalos dvare buvo indo- 
mus ir nuostolingas invykiis. 
Vos liszsirite inkubatoriaus pa- 
gelba. 235 viszcziukai,
užpulti (didžiųjų žiurkių ir per 
viena naktį du szirrttai viisz- 
cziuku buvo paplauti. Beveik 
kiekvienam perkastai galvos 
kiaUszas.

buvo

Ir
nepavy-

ANT RANDOS.

Du flatai. Pigi randu. Kreip
kitės pas: B. SKLARIS, 
601 E. Pine St., Mahanoy City.

su geležiu.
skauda tai

ko.

deginti su karsztu
Kad nors baisiai

gali gyvastį iszgelbeti. 
atsitikime telegra

fuok valstybes Sveikatos Biu
rui k a tol i aus daryti.

Motinos turi žinot kaip svar
bu yra tinkamai kūdikius pe
nėti.

Viduriavimo, priežastis yra 
netinkama* arba užkrėstas 

Viduriavimui susirgus 
per

>

arba

serganti kuomet jau nurijo. 
Motinoms labai svarbu laikyti 
nuodus kur vaikams neprieina
ma.

Jaigu kūdikiui sunku, arba 
negalima ryti, tai gal gerkle 
skauda. Kreipkis prie gydyto
jo. Senesni vaikai gali patys 
gerkle plauti su lengvu ^anti
septiku, kaip tai % szauksztu- 
ko “bicarbonate of soda” ir 
1/i szaukszJuko druskos in puo
duką szilto vandens. Atsimink 
kada visuomet reikia steril'- 
zuoti gerymo puodukus ir vi-f 
sus indus. Tas daroma iszvong 
t i ligos iszpletojima.

jau

bicarbonate of soda

valgis 
neduole valgyti per dvylika 
valandų. Vėl pradedant reikia 
duoti pusiau' maiszyto pieno V 
su vandeniu. Per kelias dienas a 
neduok stipraus maisto. Duok > 
kiek nori atvėsinti verdanezio > 
vandens gerti. Nenorint szaukt f 
gydytojo dudk 
szauksztuka 
(castor oil).

ricinos

bet nuszliauže po

atvažiavo pasisamdžius daryti
M. Ragana ir susirinkus daik- Tokiame 
tus nusivožė juos in Maciszkes 
kaima už kilometro nuo Sere
džiaus.

Banikonis sugryžes namo ir 
neradęs žmonos nuvyko in 
paczto virszininko 1>uta ir nu- 
cziupo brauninga.

Savo ir paczto
brauninkais ginkluotas Bani- 
konis apie 4 — 5 valanda po 
pietų nuvyko in Mociszkius 
pas žmonos tėvus Stelmokus.

Ten Banikonis tuojau huszo- 
ve savo žmona, uoszvi ir tame 
paeziamo name gyvenusi pil. 
Stcpanavicziu; ton pat rasta 
negyva ir uoszve, 'bet nėra žen
klo ar szuvio žymiu, tai mano
ma, kad uoszve mirė isz iszgas-
czio. Be to, mirtinai sužeistas 
ir Žydas M. Raganas, kuris ve
žamas Kaunan in ligonine mi
re.

Taigi,
pinigu. Skandalas. Atbėgo vietoja, uoszve mirė isz iszgas-

czip, Žydas Raganas mirė por- 
szautas pakelejin ligonine.

Kadangi Mociszkiai netoli
tai szaudymas buvo girdot ir 
Seredžiuj. Policuiinkas bego in 
triukszmo vieta.

Banikonis, pamatęs atbėgant 
policininką, atsigulė ir pradė
jo szaudyt policininku.. Jis il
gai szaude, bet nepataikęs, nu
rimo. Mat, norėjo policininką 
suvilioti, isz arti nuszauti. 
szis žygis Banikoniu

'Kada Banikonis mėgino 
pats nusiszauti ir paleido»szu- 
vi sau in galva. Kulka pataiko 
in smilkinį,
oda nepramuszdama galvos 
ktauszo. Po keliu sekundžių 
Banikonis dar syki mėgino sa
ve szauti, bet dabar užspringo 
brauningas.

Gydytojas konstatavo, kad 
Banikoniui mirtis nuo suaižei- 

> M • 1 • Į ■ 11 f 1 ■ ‘ •; " 1

dimo negreis’ia.
Banikoniui medicinos pagel

ba suteikta Seredžiuje ir ten 
jis laikomas.

Szios baisios tragedijos prie
žastis — pairę szeimoia santy
kiai, kurie Banikoni iszmusze 
isz lygsvaros. #

STATYS NAUJUS TILTUS.
I I l

Sziemet Sziauliu apskrity 
busią pastatyti poaki nauji t 
gelžbetoniniai tiltai: Sziauhu- 
Sziaulonu vieszkely, per Sze- 
szupe's upe 17 metru ilgumo, 
Sziauliu-Pakapos plente pei 
Dubysa, ties Jaszkaiicziu kai
mu 17 metru, Sziauliu-Lygumu 
vieszkdly per Siladžio ūpo, ties 
Sero ik i u kaimu 8 metru, tame 
pat vioszkoly per Kruojos upe 
ties Bylaicziu kaimu, Sziauliu- 

vioszkely,
per Kulpės upe, ties Stutkunu 
kaimu ir Szdkszcziu-Stacziunu 
vieszkely per Kruoj*os upe 'taip 
pat po 8 niotr. ilgumo kiekvie
nas.

Smilg'iu-Gruzdžiu

——1 - •* ‘ .M-'     uj .H. . S. " S

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuję 

«*Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

------------------------------ -----

serga nezi ui 
aliejaus 

t
Ka daaryti kuomet ausi ge

lia?
Jaigu kūdikis dejuoja ir su

ka galvute nuo vieno szono in 
kita ir neatima rankucziu nuo 
galvos tai greieziausia ausi ge-. 
lia. Ausi skauda paprastai po 
sloga arba liežuvėlio uždegi
mu. Reikia sergėtis nes lengva 
kūdikiai k u rėžiu pasilikti. 
Ausies gėlimą palengvins sau-| 
sas k rasis, kaip tai bonka kar- 
szto vandens arba maiszelis 
sausos inkaitintos druskos. InB 
ausi reikia invarvint kelius la- 
szelius szilto glycerine, 
kuomet neapleisk ausies 
ma. Kaip tik vaikas pasveiks 
nuvoks pas ausies gydytoja.

Ar žinai kad karsztis nėra 
liga'bet ligos apsireiszkimas ?

Nurengk kūdiki ir paguldyk 
lovoj. Duok mažai valgyti bot 

i daug vandens gerti. Tegul vi- 
duriai buna liuosus. Dek szal
tus skudurus ant'galvos ir kak
lo.

Galvai pradėjus skaudėti su- 
rask priežasti. Gal galva skau- t 

užkietėjimo, _

k u rėžiu

N ic- 
geli-

“smel-
Kaip vaikai, taip

da nuo viduriu
akiu inveržimo, persi valgymo 
ir 1.1. Dek szaltus kompresus 
ant kaktos ir užpakalio kaklo. 
Duok in'kvepti komparo, men- 
tholo, amoni jos, arba 
ling salts.’1
suaugę turi saugotis nuo galvos 
skaudėjimo vaistu. Ypatingai 
pavojinga vaikams.

Kuomet vaikas nakezia ne
ramus, bijosi, reikia gerinus 
prižiūrėti 'jo valgio, neduoti 
jam valgyti einant gulti.

Jaigu vaitas nurytu nuodu,
reikia kuOgreicziausia szaukti 
gydytoja. ;
tuoj pasakyti kokiu nuodu nu
rijo kad jis galėtu su savim at- 
neszti

....... ' -I—-*—.............  I

Nauimiraxkite guodotini akai* 
tytqjai, atsilygint au prepumerata «i 
laikrassti nSauie,” kurie apie tai ui- 
mira,so ir praase idant nesulaikyt lai- 
kraazczio. Paskubinkite! '

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

S G. W. BARLOW, Pres. 
(J- FERGUSON, Vice-Pres.trKas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiauaia Graboriua 

Gabiausiaa Balaamuotojaa 

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas 
rpelinkeje.
Itiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

i Bell Telefonas 538-J

:r : i

s z i o j 
Bile Ko-

Laidoja nu- .

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryto. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

14 Ogden St. Girardville, Pa.
Telefonas 371-R

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Reikia gydytojui 
i L-nVivi n n nd n nn_l

vaistus. 
Daug gerinus iszvengti nuriji
mą nuodu negu bandyti gydyti

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

> r ’ 1
Pinigai Banke yra tai j ūso Geriausias Prietelis

r

Bunka 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 CITY, PA.




