
/ f *4

*

»

►

f
N

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISH IMT EVERY TUESDAY AND FRIDAY 

... ......... . 
YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 

4
ESTABLISHED IN 1888.

Advertising Rates On Application

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSK1 - CO 

MAHANOY AND A STR., I
•>

MAHANOY CITY,' PA.

/ RNTKHKD AT TUK MAIIANOT €1TT, PA., \ Ipumt.offick ar navom o clan* mail mattkhJ
t ................ ..

Isz Amerikos1
No 33 ft

RAGANISZKOS 
AKYS /

A

■i'
1

■f r
7 V " *'d

4
f

• ••O < O* ■ i4B ftiii W O — Mil — — ■» — — — Į— imi ■
* * '

DU-KART SANVATTINIS LAIKRA8ZTIS ‘‘SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZ1A

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

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STR., M AHA NO Y CITY, PA
o l

fe
11* I —I I

KUNIGAS GAVO 
“PER NOSĮ” %

KARDINOLAS PANIEKINO 
KUN. COUGHLAN KURIS 

PALEIDO PER DAUG 
SAVO LIEŽUVI.

Boston, Mass, 
demagogiška

- Už savo 
iszsitarima

APRAGANAVO MOTERĮ A 
SAVO SALDŽIOMIS 

AKIMIS^; ABUDU 
KALĖJIME.

East Chicago. — Mrs. Bal- 
bina Samulski, stojo sude drau 
go su savo mylemu kokiu tai 
Aleksu Kensicku, kurie likos 
aresztavoti už nepadoru pasi
elgimą, kuriuos liepe areszta-

priesz valdžia ir žymus žmonis. voįį nuskriaustasis vyras. Ka- 
Katalikiszkas kunigas Charles da audžia užklauso moteres 
E. Coughlin, kuris turėjo dau- del ko pamėtė savo vyra ir du

I vaikus, tai toji be jokios sar
matos atsake: “ 
džia, asz jam negalėjau 
spirt ir kada tik dirstelėjau 
ant jo meilu raganiszku akiu, 
turėjau viską daryt ka jisai 
geisdavo nuo manos. Tik jo 
akysia maeziau visa savo gy
venimą, tiesiog tirpau isz mei
lingumo kada in jo akis dirs
telėdavau o szirdis mano kli
boje kaip kūjis. Ak, kokias jis 
turi meilingas akis!“

Aleksa kitaip apie tai kalbė
jo, sake jisai kad ne jo akys 
pritrauko motore prie jo tik
tai kad susimylėjo ant moterė
lės vie^i tik del to, kad turėjo 
ant jos jansla ir labai gailėjosi, 
kad ja vyras tankiai muszda- 
vo ir paniekinėjo.

Sudžia turėjo kitokia nuo
mone apie ta “mielaszirdinga 
Samaritona“ už su'balamuti-

. ma svetimos moteres nuo vy-

geli pamokslu per reidio, likos 
paniekintas už savo iszsitari- 
mus per kardinola William O’ 
Connell isz Bostono.

Kardinolas pasako: “ 
ninkai Katalikiszkos bažny- 
czios nepritarė tokiem pamoks 
lam ir iszsitarimam Katalikisz 
ku kunigu, kurie atkreipė ant 
saves atyda ant kurios visai ne 
užsipelno. Katalikiszka bažny
czia užsiima iszganymu dusziu 
o ne pakurstinimu biednokeliu 
prieszais valdžia ir turezius. 
Bažnyczia yra del visu. Jaigu 
kunigas kisza nosi in kitas pa
rapijas tai buna nubaustu per 
vyskupą arba kalbėti per rei
dio del viso svieto kad girdėtu. 
Tas yra, didele klaida. Kuni
ge* turi Lalbeti del saw para - 
pijonu tiktai. Tasai kunigėlis 
isz Michigano, pasiėmė sau in 
galva kad jis turi kalbėti savo 
pamokslus visam svietui.

Virszi-

Po'

Malonus su- 
atsi-

I7L4XA1 VIlhJA UO v A OLAI UI O> AVLUAt X \F 1*1 • Vii*, . .... ro, paliepdamas įam užmokėtikokia valdžia jis priguli ir ...in ._____ _ . ____
yra atsakantis. Bažnyczia tai 
uždraudžia. »>
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kaip kardinolas O’- 

pavadina
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU DARBININKISZKOS

Buonos Aires.
biznierius pirko sena biurą ku- 
ri atsivožė namo ir davė daily-jI

džiui (karpenteriui) sutaisyti. 
Dailyde isztraukdamas suiru
sias sziupledas, užtiko ant^sziupledas, užtiko I

slaptos kavones ku.rioja rado 
175 tukstancziu pesetų arba 44; 
tukstanezius doleriu.

Tarp locnininko biuro ir dai-( 
lydos kilo nesupratimas apie' 
surastus pinigus, kuriuos pa-1 
szauktn policija turėjo apmab II 
szyt. Kada policija stengos1 į 
surasti locnininka biuro, ’biz
nierius su dailyde pasiėmė pi
nigus, dingo ir lyg sziai dienai 
ju nesurado, 
pasidalino.

O gal abudu

SZLAPES IR SAUSAS KAN
DIDATAS PAKLIUVO IN ’beda.
Kulpmont, Pa. — Niekas da

bar negali užmeti net i kad Fra- 
nas Savickas ne yra szlapes ar 
sausas kandidattas ant Repub- 
likoniszko ir Demokratiszko ti- 
kieto in legislatura isz North
umberland pavieto.

Ana diena, kada Franas isz
važiavo laikyti “spyczius“ po 
pavietą, netikėtai atlanko jo 
namus prohibicijos sznipai, 
kur surado gana dideli bravo
rą, 50 baczku alaus, 10 baksu 
alaus, 50 galonu vyno, brogos 
ir visokes maszinas.

Sakoma kad Savickas buvo 
tikrai “drai“ kandidatu.

spyczius

*
*

1. _ Buvusioje kareiviai Kvietines Kares inteike 2,509,000 parastus kareiviu del kori-
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greso idant iszmoketu jiems visus pinigus. 2. — Rūta Nicols parodo, kur lėks eroplanu szia 
vasara. 3. — Senatorius L. J. Dickinson isz lowos, kuris mano būti pirmininku Rqpubli- 
koniszkos konvencijos Chicago.

Kada

KVAILA MOTERELE 
NETEKO 565 DOLERIUS.*

Detroit, Mich.
norėjo

d ra i

ŽINUTES
Hazleton, Pa. — Generaliaz- 

kas kasyklų komitetas isz No. 7 
distrikto, U. M. W. of A. uni
jos sutiko ir surasze rezoliuci- 
je ant rinkimo 50 centu ant me
nesio, per tris menesius, nuo 
tuju ka dirba, ant suszelpimo 
bedarbiu. Ant tojo užmanimo 
visi sutiko.

Mahanoy Plane, Pa. — Per 
uždarymą Pleinos per Readin- 

I go ko.^panije geležinkeliecziai 
1 turės daugiau darbo, ba vietojo 
traukti anglis ant pleinės per 
Frackville in St. Clair, tai tu
re® vežti anglis aplinkui per 
Tamakve.

Iszmintingi Žodžei
Szlektas kaimynas teip 

kaip pekla, o geras kaip dan
gus.

• Rcpublikos dingsta per • 
gėrovo o monarkijos per var-

!ga.
Vyrai daro tiesas, o mo

te res mandaguma.
• Toji maiszna kuri yra pri

pildyta kito pinigais yra tusz- 
czia.

• Žmogus, kuris daug klau
sinėja, geriausia nieko jam nc-

I atmkvti.

ISZ LIETUVOS
I . —■—
I PAJIESZKO GIMINIU PO 

MIRUSIAM BALCZIUNUI.
Kaunas. — Mete 1931, Sep- 

temberio mansije mirė Brook
lyne, N. Y. Amerika) kokis tai j 
Jonas Balcziunas, kuris pali'ko 
insziurenc pinigu keturis tuks- 
tanezius doleriu. Ant aplaiky- j 
tu daneszimu, tėvai Jonas iri 

gyvenu 1

— Jadvyga 
Kusz, norėjo dažinoti kokia' 
bus jos ateitis, bet U'ž tai 
mokėjo brangiai. Visa turteli 
koki jai paliko mirusia vyras 
ant užlaikymo saves ir keturia v*

-vaikucziu dingo in viena die
na.

Motoro ketino ta diena nu- 
neszti 565 dolerius in banka ir 
kada pasirenginojo iszeit, ta
me atsidaro durys ir inejo ci
gonka. Lengvatiko motere da- 

, kuri 
ir kad

PASIUTISZKAS UŽVYDE- 
JIMAS UŽVYDUSIO 

VYRO.
Wilkes-Barre, Pa. —

Hrigas Kielma ateidavo isz 
(laibo, tai kožna diena peržiū
rėdavo lupeles savo jaunos ir 
patogios pacziules ar kas tokia 
bueziavo jos raudonas ir sal
džias lupeles. Ana diena Hri
gas taip inszelo isz pavydumo, 
apriszo pacziules kaklair bur
na su cle k t rikiui u drain kad 
negalėtu rėkti ir gerai iszpere 
kaili.

Ant rytojau®, kada Hrigas 
sugryžo isz darbo, nerado na
mie savo pacziules, kuri aplei
do pastogių to pasiutėlio, pasi- 
imdama su savim szesziu me
nesiu kūdiki ir iszvažiuodama 

1 nežinia kur. Manoma kad kai
mynai prigelbejo moteriai isz- 
važiuoli. — Kokiu budu vyras 
pažindavo ant moteres lupu 
kad ja kas bueziavo, tai slap
tybes neis7dave, o gal jam taip 
tik nuduodavo.

uz-11

tu daneszimu, tėvai 
Petronėle Balcziunai, 
Lietuvoje. Velionio brolis gy
venantis Brooklyne, geisda
mas prisisavyt sau mirusio pi
nigus, ne nori pasakyti apie 
likusius gimines ir kur jieje 
gyvena. Tėvai ir gimines mei- 
dže žmonių, kad pranesztu in 
Minister! Vidutiniu Reikalu in 
Kauna, apie mirusi, nes kitaip 
po kokiam tai laikui pinigai 
gausis del brolio.

( .* Žiurke, kuri-Uuri viena 
skyle, greitai buna sugauta.

Meile yra vienokia, ba 
karalei ir praszczidkeliai my- 

! lisi teip pat.
| * Niekas lyg sziolei da ne-

vesi prikalbyt cigonkai 
pradėjo burti jai ateiti 
neužilgio isztekes už turtingu 
vyro. Po iszejiinu'i cigonkos 
Kuszieme nerado pinigu su 
masznele. Norints motoro pra- 

1

nesze apie tai policijai, bet kur 
tu surasi cigonka su pinigais. 
Motere su vaikais dabar ran
dasi po prieglauda geru kai
mynu.

MINIA NULINCZIAVO 
ŽUDINTOJU MERGAITES.

St. Francis, Kansas. — Di
dele minia inirszusiu žmonių I 
gavosi in pavietava kalėjimą 
isz kurio isztrauke Richard 
ReeJ, 53 metu nevedusi ferme
ri, kuris prisipažino buk 
jis suviliojo pas save 8 metu; 
Daratelc Hunter isz Seldomo, 
sužagejo mergaite po tam nu
žudė ir paslėpė sziene. Minia 
iszvilko sena iszgama, pakorė 
ant telegrafinio stulpo ir isz- 
siskirste. Apie penkesdcszimts 
automobiliu prikrautu su žmo- 
nimis užklupo ant kalėjimo.

$100 bausmes ir szoszis mene
sius ant atvesimo in kalėjimą. 
Balbinai taipgi ir padovanojo 
tris menesius kalėjimo kad už- 
mirsztu ste'buklingas akis sa
vo meilužio, už svetimvyriavi- 

kuniga'ma puleistuvinga gyveni
mą. *I

paleistuvinga tai

Po iszejiinu'i cigonkbs 
pinigu

Czionais trumpai iszaiszkin- 
simo ka tai ženklina 
gogas” 
Connell
Coughlina. Websterio žodynas 
sako: “Demagogas yra tai var
das žmogaus, kuris valdo juoi. 
tik pavirsziniai ir apgavingu 
pasielgimu; prikalbytojas am 
populariszkos neapikantes n 
veidmainingas 
kalbėtojas.”

m

politikiszkaa

Tūlas pusgalvi® isz Shamo
kin (Lietuvis), teip persiemc, 
kunigo Coughlin pamokslais, 
kad mums iszmetineja netei- 
singysta prieszai® ta ji airiszini 
demagogą ir iszliejo savo tulže 
gromatoje prieszais redakto
rių. Jeigu valdže gautu taja 
gromata tai “Lietuviszkas de
magogas ’ ’
von isz Ameriko.

butu praszalinta®

svietiszkas misijo-Tasai *
nieriis” pradėjo užklupinet per 
savo pamokslus 1926 mete per 
reidio, o kada jam nepavelino 
daugiau naudoti reidio tai in- 
sitaise savo ir skelbe savo pa
mokslu® toliau. Intaise jisai, 
koplyczele “Mažo Žiedelio“ 
(Little Flower) kuri atlanko 
tukstanozei žmonių ir sudeda 
gausos aukas. >

Jojo parapijų randasi Royal 
Oak, priemiestije Detroito ir 
Pontiac kuria apėmė 1926 me
te kada parapije susidėjo isz,26 
szeimynu ir buvo labai vargin
ga, bet eziadien skaitosi isz 
turtingiausiu.

[uii

RADO PAIPOJA
3,500 DOLERIU AUKSE.

Galena, 111. — Ambrose Hario 
I kirsdamas malkas sulaužė kir
vio kotą. Norėdamas nulaužta 
kotą iszmuszti isz kirvio o no 
turėdamas su kuom, pasijesz- 
kojo szmota paipos ir pradėjo 
iszmuszinet sulužusi kotą. Isz 
paipos iszleke cimentinis kam- 
sztis ir dvi mažos dinerkes, ku- 
riosia radosi 3,500 doleriu auk
se. Auksą buvo paslėpęs miru
si® J. A. Nack, kuris buvo loc- 
nininku namo kuriame Hario 
gyveno. Pinigai likos sugrąžy
ti del likusios velionio szeimy- 
nos.

GYVENO SU DEDE KAIPO 
MOTERE SU VYRU.

Bradford, Ohio. — Ana die
na stojo sūdo Richardas White 
ford ir jo pati Izabelle, kuri 
taipgi ir yra jo seserune. Moti
na apskundė savo broli ir duk
teria už nedora pasielgimą ir 
gyvenimą be szliubo. 
Porele iszvažiavo in Cleveland 
ir nuo to laiko nieko nebuvo 
apie juos girdėt. Motina nuta
rė sujeszkoti nedora broli už 
pavogimą jos dukters ir net po 
dvieju metu pasiseko jai su
jeszkoti dingusia porele. Pore
le gyveno su savim kaipo vy
ras su moterių ir buvo susi
laukė du kūdikius,

BADE SAVO VYRA SU 
VIDELCIU.

Scranton, Pa. — Laike teis
mo ant Mrs.

— Val- 
sumažinet 

valdžios

PROHIBICIJA GAUS 
$1,000,000 MAŽIAU.

Washington, D. C. 
džia pradedama 
kasztus užlaikymo
numusze viena milijoną dole
riu ant užlaikymo kasztu pro- 
hibicijos. Prohibicija aplaiky- 
davo $11,003,000 ant užlaiky
mo, bet szirhot gaus tiktai $10,- 
000,000. Senatorius Johnsonas

RADO PASIKORUSIA
MOTERĮ NETOLI NAMO.
Breanton, N. Y. — Kaimy

nai ana diena rado lavona Mrs. 
Dugdalę, kuri kabojo ant sza- 
kos medžio, apie puse mylios 
nuo namo — motere buvo nasz 
le. Vyriausia mergaite isz sze
sziu vaiku, apreiszko kaimy
nams, buk motina ta diena isz- 
ejo ir da nesugryžo. Kaimynai

persiskyrimo, 
Emma Richards prisipažino, pareikalavo kad valdžia suma- 
buk kada ja apimdavo pasiu- gintu užlalkyma ant $5,125,000 
timas, užklupdavo ant savo 
vyro, kuri bade su dideliu mė
siniu videlcium, muszdavo su 
plaktuku ir daužo ant jo guo- 
ges puodus.

Sudžia iszgirdus toki iszpa- 
žinima karsztos moterėles, da
vė persiskyrimą vyrui nuo tos 
pasiutėlės. Vyras isz džiaugs
mo net apsiverkė ir iszbogo isz 
sūdo.

DA NESUGRAŽINO
I*

bet sausieje ant to nesutiko.

LINDBERGO KŪDIKI.
New York. — Vaikvagiai 

Llndbergho kūdikio aproiszke 
kad sugrąžys tėvams kūdiki 
jaigu užmokės jiems szimta 
tukstancziu doleriu. Mokloriai,tukstancziu doleriu. Mokloriai 
kurie daro derybas su vaikva- 
giais sako, kad kūdikis yra 
sveikas ir bus tėvams neužil- 
gio sugrąžytas.

NUŽUDĖ SZVOGERKA UŽ 
TAI KAD SU JUO NENO-

. REJO PABĖGT.
Pontiac, Mich. — Magdale

na Halliston, 24 metu motere 
ir motina dvieju mažu vaiku, 
likos supiaustyta su britva ant 
smert ir tai prie vaiku. Motere 
atsisakė apleisti savo vyra ku
ri szirdingai mylėjo ir iszbogti 
su savo szvogeriu Bert Monglo. 
Žadintojas likos uždarytas ka
lėjimo. Po papildymui to bai
saus darbo, užsirakino savo 
kambarį, o kada policija iszve- 
re duris, rado ji sėdinti mal- 
sziai ant krėslo, rūkanti popo- 
rosaj Sako jisx'— “
manim ka norite, mylėjau ja ir
VI • 1 V • 1 •

isztyrinojo kaip meile prasi
deda ir baigėsi.

• Tikra meile panaszi in 
velnius apie kuriuos kožnaa 
pasakoja, bet niekad juju ne
matė.

Daugelis jaunikaieziu isz 
meiles išneštu savo mylemas, o 

i* 
losi, kad priesz veseile josios

PASIKORĖ BANKRUTAS.
Kaunas. - Žagaruosia, pa- kada aPsiveda su jaja, tai ga:

vieto Sziauliu, pasikorė 45 me
tu kupczius
locnininkaa kromo, kuris 'isz 
priežastie^ blogu laiku turėjo 
subankrutyt.

I -----------------
SILKĖM SZERE 

GYVULIUS.
Pasvalys. — Kolonialine-s

Mendelsztama’s, liesiįe^e’
* Jeigu karalius Salamonas 

geide iszmokti žvėrių kalba, tai 
tam nėra ko stebėtis, ba žmoge
lis turėjo net tūkstanti paežiu, 
tai žinoma jam žn^giszka kal
ba dakako. — F/

pradėjo jeszkoti dingusios mo- parduotuves savininkas Ma- 
teros, surasdami ja kabanczia riampolskis pardavinėja ūki
ant Virvutes. Ragai apsakymu' ninkama po 6 litus valgiui no- 
. . t. j -i i f I _ __ ___________

surasdami ja kabanczia riampolskis pardavinėja ukL
Ctllb VllVULvO* 1UU ***»***^»**»v

kaimynu, tai motere labai ru- ] tinkamu silkių statine. Ukinm- 
pinosi kokiu budu iszmaitys kai silkes maiszo su paszaru ir

• 1 • • . ii • _____ 1 •savo szeimynele, pinigu netu
rėjo, o ant bargo nieikas maisto 
nedavė.

szeria gyvulius.

7

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

—’ Banditas Alfredais Kai
mietis 28 metu, kitados gyve
nos Shenandoah ir jojo drau-
gai Juozas Liniskis 24 metu ir 
Juozas Ruszkovskis (Rusk) 
20 metu isz miesto, likos apgu
dinti nuo 25 lyg 50 foėtu in ka-

* ’ * || G

lojimą.
— West End Coal Co. nau

jais $20,000 brokeris Makanak-

Oi

voje pradėjo dirbti?Ta paczla 
diena pradėjo kasti naujus 
stripinsus prie brokerio isz ku- 

dabar geidžiu po smert su ja] nu manoma iszkasti 60,000 
susMeny t. ”

darykite su

tonu anglių •2 L*'. M Ir;

I

PAGIMDĖ 5 KŪDIKIUS.
Klaipeda. — Sziomis dieno

mis Lietuvoje Biržų apskrity 
Klausucziu kaime viena Moti
na pagimdo penkis kūdikiu®: 
2 berniuku ir 3 mergaites. Vi
si kūdikiai gyvi ir sveiki.

Paskutines Žinutes
1[ Williamstown, Pa. — De- 

szimts anglekasiu likos apma
rinti per gaza czionaitineja ka- 
sykloja, kurios vėliau atgaivi
no su pagelba pulmotorio.

U Cadiz, Ohio. — Straikie- 
riai pradėjo naudoti dinamitą. 
Vaiskas sergsti kasyklas. Daug 
anglėkhsiu ftresztavota.

I! ;
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PERDETINIS WEST POINT 
AKADEMIJOS, 

t

Majoras William D. Connor, 
perdetinis West Point karisz- 
kos akademijos, ^kuris apėmė
dinsta po atsisakusiam geno-
rolui Smith



n
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Kas Girdėt į
Indija! Sklypas slaptybių, 

tamsumo, fanatikiszko tikėji
mo, bado ir vargo!

Rev. W. M. Zumbro, kuris 
pergyveno Indijoj daugeli me
tu, raszo buk gal ne vienam 
sklype ant svieto nesiranda 
tiek savvaliu “pakutininku” 
kiek randasi Indijoj. Tie “pa- 
kutininkai” užduoda sau ka- 
riuoėunkiftusias pakiltas ir kan 
kės kaip: pakutininkas iszkele 
rankė augsžčziau galvos ir 
daugiau negali ja Auteisti že- 
ihyh. Kelionės Atlieka ant ašzi 
'tru vinių arba per daugeli mė
tų sėdės* per diena o guli 
nakti Ant erszkeėzin guolio, o 
kiti ritasi karsztyja ir laike 
viešnios f>er purvyną ir dulkes 
nūbgi eina isz Ryt n lyg szven- 
to Benareso. Kiti vela duodasi 
nave pasikart už kojų ir taip 
kabo per kėlės valandas ant 
saules karszczio, galva žemyn 
ant ugnies, kiti volą save ap
sunkina lenciūgas kad visas 
kruvinas puola ant
Daug tokiu yra kad duodasi 
save pakabyt ant šmaigiu va
giu kurios .užkabina ant nuogu 
pecziu. į

Dėl ko tie tikėjimiszki pa
siutėliai taip daro! Del to kad 
sugraudint žmonis ir surinkti 
didesnes aukas.

bejauslingu

del savo

žemes.

Isz Visu Szaliu
’I .

SENA MEILE NESU- 
RŪDIJĘ.

In knima
Kryąica, sugryžo isz Rusijos

Soncz, Lenk.

_______ BAULK .___________ __________________

ŽMOGUS ISZ KURIO RAN-' PALAIKYTAS •. Į szimts minutu i ( r
, mag ant atsilsio, prasze manes (ii* dabar kjibipet visąs paąau-

PRIŽADĖJIMAS i - ■ •r
r

KU IR KOJŲ TEKA į 
KRAUJAS.

Lizbohas, Portugalijo. — 
Portugalijos gyventojai labai

f J ■ * ** *"'*• • ” if

Aftnn Petryszalk, kuris Įniko kns Utni.nhlkft ir

atgalios, eida-l tingiausia szalis pasaulyj*,ihišt
i ■ t *' * * i 1 * i j 4 *

Ant susirinkimo Liutero- 
niszku dvAsiszkuju New Yor
ke, vsykupas Parnell pasakė 
susirinkusiems sekanti 
mokslą:

“Dvasiszkasis, kuris mažai 
darbuojasi klebonijoj prie kny
gos ir nesemia mokslu isz kny-

pa-

“ka-
kur turėjo keliolika

sziandieninin-s \vaikns galima 
prilyginti prie 
žvėrių, kurie laiko tėvelius už 
nieką ir neturi d,el ju jokios pa- 
godonos.

Vaikai, o ypatingai sūneliai 
trankosi bambiliais, kuriuos 
tėvai pirko del sūnelio su vil- 
czia kad bus užganadytas na
mie ir kad nors kada iszvež se
na tęva ir motinėlė ant szvie- 
žio oro, bet sūnelis pasiėmęs 
bambiliu trankosi po pakam
pes su ulyczinems isztvirke- 
lems per naktis, b kada nėturl 
pinigu ant pirkimo gazolino ir 
paarodymo “hupi”
“girl fronds” tada imasi ant 
visokio budo gauti pinigu.

Sztai ant pavyzdžio paimsi
me tūla sūneli isz musu aplin
kines. Tula naszle užaugino sa
vo szeimynele, pati laike ke
liolika burdingieriu idant už
laikyti narna. Sūneliai nediriio 
ir apsikabino motinai ant kak
lo kaip malūno ratas. Motina 
duodavo pavalgyt vaikams ir 
szclpdavo kaip galėdama. Tu
rėjo suczodinuš kėliolika dole
riu ant juodos valandoj. Sztai 
ana diena nuėjo in savo 
vonia”
doleriu užmokėti randa. Apsi
verkė nelaiminga kada jai bu
vo trumpa dvid^sžimts dole
riu. Suprato motiniszka szir- 
dis kas pavogė pinigus. Sūnelis 
užsiginezino kad pacme, bot 
motina už keliu dienu dagirdo 
nuo žmonių kad sūnelis turėjo 
gerus czesUs su svetima motė- 
relia už tuos pinigus, o pati 
su trimi mažais vaikucziais no 
turėjo namie ne szmotelio duo
nos.

Sztai paveikslas musu szian- 
dieniniu vaiku. — Tas pats ir 
su dukrelėms kurios neduoda 
gero žodžio motinoms.

Svietines Karos, tarnavo Aus- 
triszkojo kariumenejo ir 191.5 
meto gavosi in bolszevikrszka 
pelaisve. Žmogelis per visa tąjį 
laika perbuvo Siberijoi kut 
dirbo šunkėi Ant uke^. Rasz^- 
davo jisai gromatas pas savo 
paezia, bet gromatu motore iib- 
aplaikydavo, todėl neturėdama 
jokiu užtikrinaneziu žinių apie 
savo vyra ar jisai gyvas ar mi
ros, sūdąs pripažino ji mirusiu 
ir sūdąs paliuosavo motore nuo 
vyro. Ant tuju pamatu motore 
1929 mete isztekėjo antru kar
tu už kokio tai Adomo Iloinla
ko, su kuriuom susilanko tris 
vaikus. ' ‘ - ė-

Netikėtas aUgryžima's vyro 
isz belaisves, iszszauko nepap
rasta sumi'szima Adomo sze»- * .
myiioje, bet viskas apsimalsfci- 
no. Motore atsikratė nuo ant
ro vyro, šutikdatna gyventi su 
pirmutiniu, kuris apsigyveno 
po pastogia su savo paezia Ir 
ne savo vaikais.

Imtu
gu idant apszviest ne tik sav o i paskn(įni centą nuo tėvu, o ka
protą bet ir aveliu, yra pats nu I 
sidejelis ii tinginys. ^ziauieu s koti suszo’pimo nuo pavieto ar 

i ba eiti už “kalnelio in purau- 
ze”. Graudu!

t----- — •----- ——

Pagal daktaro Louiso L Dub-

da tėvai pasensta, tai turi jesz-
Sziadien 

arsziausias ergelis su dvasisz-Į 
kiais visokiu iszpažinimu yra1 
kad daugiau tarnauja del tur- 
cziu ne kaip del prasoziokeliu 
ir niekados ne yra prisotyti Hn kuris yra vir8Zininku Met. 
t Horn, ka tari. Dvasiszkieje ku-l rop0|i(an insziurenč kompani- 

Ir *
būtie praszalinti nuo metas 10,000 moterių 

* * a * m a J *

rie laiko atkiszia delnus, pri 
valo ?
dinsto. .Sziadien susirenka ih gim<]vmo'kūdikio. Tame prie- 
bažnyczia apszviesti žmonys žastis “ifeobucziu”

• 1* J • /* • • < t • I

jos, tai Suv. Valst. mirszta kas
i laike

bažnyczia apszviesti žmonys gasįjg <<ibobucziu” kurios ne- 
visokiu amatu ir profesijų ir ^įn0 kaip prižiūrėti motinos
geidžia iszgirst ka tokio nau- ligos ir priėmimo kūdi

kiu.dingo per pamokslą ne kaip 
tiktai apie siera ir pekliszka 
ugnia. Sziadien visame progre- “ 
šaš ir apszvieta, ir pagali tai, 
musu dvasiszkieje turi taikin
tis.” »

Ponuli, juk sziadien

i-1 i' ■ ■ :>----------------------

Tūlos sveczias sustojas pas 
viena Lietuviszka hotolninka, 
iszmetinejo jam, buk padavė 
ant prisryczi uneszviežius kiau 
szinius, d hotelninkas iszsikal- 
binejo. “
ne tik tarp žmonių užėjo vel
niava, bet ir tarp visztu viėsz- 
patauja pagadimas ir nemor- 
aliszkumas, kad nei visztos 
sziadien negali padėti gero 
kiauAftinio, nes gaidžiai elgesį 
pAhosziai kaip ir žmonys. 
i’Turėjo teisybe ponas hotel- 

nfataa! —
A 'ffi 4'{|[4|Ka^

s.iAmerikonai per tris- mene
sius szimet .sukramto gurno už 
mil M onus doleriu, jaigu Wrig- 
lejr kmo^anija 'uždirbo * gryno 
pelno $2,127,379.59. Puikus biz 
ms^r.Prohibicija taip žmonis 
šuvargiho kad * vietoja save 
kramtyti* tai kramto guma.

Pigios
*■ • ■ ■

^Readins^

’ Greiti
** TremaiPrekes 1

Pigi Ekskurcija in

NewYork
$2.75 in ten ir atgal
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Nedelioj 24 Aprilaus
Praleiskite diena Now Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Matykite szi didžiausia Amerikos 
miestą. •
Specialia Treinas Subatos Naktį

Shenandoah (Centre St.) . 12:35
Mahanoy City ................... 1:17
Thriiaqua . 1:45

’ C r............... .. .....................  M ' • ■

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

KVITU KNYGELE Draugystėm^ 
del iszmokejimo piriigu liogoniam^ 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE DraugyStemn,

Dievulėliau ka tie musu 
“ naujausiosmadosM vaikai 
neiszdaro. Kaip žmogus atsi- de! kaderiaus, nog sudėtu pinigu am 

/iionno susirinkimu., . rireke . .’ . 26c
MAHANOY CltY, PA.

W» D. BOCZKAUSKO-ęO.,
mena Šato jaunesnes dienas ir 
pagnodone dėl savo teveliu, tai

Kiniu. rruao • • «
MAHANOY CITY. PA.

MERGAITE ISZVIRE VER- 
DANCZIOJE SMALOJE.
Akinius. — Smalinyczioje 

Antano Tlamlo, kaimo Kimisz- 
kiuosia, ginino Janavo, atsiti
ko baisus atsitikimas, kuriame 
žuvo keturiu metu Jadvigute, 
duktė smaloriauis.

Laiko virimo smalos per au
nu Andriu, artimojo bėgiojo 
jojo sesute Jadvigute. Kada 
Andrius atsitolino ant trumpo 
laiko nuo darbo, mergaite at
sistojo ant pirsztu pažiūrėti 
kaip virė mala. Tame inejo 
brolis szatikdamas: “ar tu nei
si isz czion!” Mergaite persi- 
gandus staigu balsu brolio, in- 
krito in katilu verdanezios 
smalos. Pakol brolis galėjo pri
bėgti jai in pagelba, mergaite 
visa pasinerino in smala. Bro
lis isztraukė sesutė isz smalos, 
bet skūra buvo nusimovus nuo 
‘kaulu ir mergaite buvo nėgy- 
va. i

,LM

Prie kaithelio dvarukyja po- 
stoberi isz žmogaus, kuri pra-jrto HAAUganoko, sėdėjo apie slyst ant suszalusio takelio, ir 
mino nauju “Jezn,” - nes itrz 
jojo r^nku ir kojų teka kraujas 
__  ___ _______ ' Petnyėzia;.
panaszei 'kaip i'SZ Jėzaus žaiz
dų tekdavo kraujais. Daktarai 
taji žmogų tyrinėja isz kokios 
priežasties kraujai tc'ka isz ko
jų ir ranku, į
PADOVANOJO TIEK SI

DABRO KIEK PATS 
SVĖRĖ.

Jamnagar, India. — Jamsa- 
lieb isz Nawanagerio, Indijos rinke ir linksmai sznekuczia- 
szampionas krikięto loiszejas, •
kuris ana diena apvaiksztine- 
jo ®avo 25 metus amžiaus gimi
mo ir apemima sosto, pridova
nojo vargszams tiek sidabro 
''kiek jisai’’Svėrė. Kiek jisai svė
rė, telegramai apie tai nepra- 
ncsza. 1 I ! 

_ _ j
iiiii.jmr ii—i.- V ■- ■■ Ji-ir* ii. -r m r-n »i_.

KAIP BAIDINO “DVASE 
TŪLAM KAIME.

Tarnovas, Lenk. — Gyvento
jai kaimelio Kryžo, nemažai 
persigando kada dagirdo buk 
pas gnspadoriu Stanislova 
Szota, khs tokis baJ/diriasi. Ir 
išztikruju, nakties laike davėsi 
girdėt už sienos nepaprastai 
baladosimas ir kokis tai vaito
jimas. Žmonis sake kad tai vel- 
nės, tonais trankosi.

Szota davė ant misziu,' pa- 
krapino siena szVeritytu van
deniu ir uždege keliolika žva
kių, bet pikta d vąše nepaliau
davo savo szposu. Žmogelis nu
turėdamas ramybes, nuėjo jėšz- 
koti pagelbos in policije, kuri 
pradėjo sznipineti 
baidimo. Už sienos stovėjo 
tvarteli kuriame stovėjo kar
ve, kuri kramtydama paszara, 
stumdė kartele ir barszkino 
lenciūgais. Szeimyna po tam 
turėjo pasilsi.

4 # J II

t

SZLIUBAS PAIMTAS
SOVIATINĖJE ROSIJOI

YRA NEPRIPAŽYTAS.
Varszava, Lėnk. — Augsz- 

cziausete lenkrszkhs sudaš laz
davo nusprendimą pripažyda- 
mas kad szliubas paimtas So- 
viatinėjė Rosijoi yra nepripa-

’ J

žytas. Teismas (Jalystejo vedu- 
-. . i ¥ . isi oš poro-s lenkiszko u kęso, ka- 
talikiszko iszpažinimo, kuris 
1921 mete apsivedė su maskal- 
ka Odešeoje.

Sudats pripažino szliuba no- 
legaliszku, nes bolszevikai ne
turi bažnytinio szliubo ti'ktai 
kontrakta kuris sujungė pora 
moteriszku rysziu ir gali pėr- 
šiskirt kada sau nori.

I
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19 ŽMONIŲ SUMINDŽIOTI 
MALDNAMIJE.

Patha, Indije. — Devynio
lika žmonių likos sumindžio
tais ant smert laiko susiglaudi
mo in Maliadeo maldnami lai
ko apvailjs^oiojimo motiftės 
szventes. Tasai malldnamis li
kos pastatytas 249 moto t da 
priesž užgimimą Kristaus. Pa- 
našžus atsitikimas atsibuvo 5b 
moti! atgal, kuriamo pražuvę
keli iszimtai žmonių.

kad ji pabadytam Tuojaus po i lis nukentėjas. Ar ‘teisybė?

Atsakymas: — Inimant ver
te žemes, namu( industrlalisz- 
ku insteigu, geležkeliu, asme- 
niszko turto ir t.t. tautiszkas 
turtas Suv. Vai. 1930 mete bu
vo $329,700,000,000 ir tautisz- 
kos ineigos 70 bilijonu dole
riu. Tai yra sumažėjimas isz 
8.9 nuoszimczio tautiszko turto 
ir, 16.4 procentas tautiszku in- 
eigu nuo 1929 metu.

Kaslink kitu szaliu, tAUtisz- 
kas turtas Anglijos 1917 mele 
rokujamas 130 bilijonu dole
riu; Vokietijos 1929 mete 70 
bilijonu doleriu;
1925 mete 60 bilijonu doleriu; 

ir intikejo in užgrabini gyvas- Kanados, 1927 mete, 27.7 bilL 
ti. Neužmirszo niekas to atsi- jonai doleriii; CzekdsldVftkijo 
tikimo. Vienas isz ju jau seny- 1928 mete, 9.9 biljonai doleriu; 
vas žmogelis Apsakinėja da ir Italijos 1925 niete, 25 bilijonai 
sziadien apie ta atsitikima už 
kuri tvirtina su savo galva, jog 
tai teisybe.

tam girdėjau, kaip kas tokia(Koks yra Suv. Valstijų turtas? 
inpuole in vandeni. Turėjo pa-

* - - -.

inpuole in vandeni. Tuojaus 
szokau in vandeni, bet naktis

dvideszimtš jRitnu vyru, kelio
lika bficieriu isz artymo mies-

1 telio, szeszi Prancūzai, draugai buvo tamsi ir negalėjau nieko 
gaspadoriaus isz mokslaines ir

’ r *

keliolika kaimynu isz artymo virves, o kada žmonys pribuvo 
kumelio. Oficieriai kalbėjosi jau buvo per vėlai.

i linksmai, gerdami gardu vy
ną ir rūkydami cigarus.

Tarp jaunu vyru, radosi tik 
vienas, kuris iszpildinejo pri
valomus Krikszczionszkus 
kaip privalo.

matyti. Szaukiau žiburio ir

i

I >

K rikszczionszk u s
5 “ •

Viena vakara po medžioklei 
[pulkas jaunųjų vela buvo susu

pereita

vosi. Juokėsi, viens kita erzi
no ir apsakinėjo juokingus at- ) •
s tikimus. Gaspadorius apsakė 
jiems apie girrininka, kuris isz 
netyoziu pasiszove ir 
meta numirė.

Isz. to prasidėjo apsznekeji- 
mas: — Ar randasi užgrabinis 
gyvenimas? ar ne? Vienas tik
tai isz ju tvirtino, jog yra; ki
ti volu juokdamiesi tvirtino, 
jog ne. O kad tasai jaunas vy
ras pristatinėjo jiems davadus- 
szidino isz 
(i

priežastį

NUSIŽUDĖ, KAD VYĖAS 
GALĖTU ISZVAŽIUOTI 

IN AMERIKA.
Paris, — Paryžiuje iki sziam 

laikui gyveno vienas Ameriko
nas protestonu kunigas, kuris 

J buvo vedeš japone. Jis nuolat 
buvo giminiu raginamas par
važiuoti iii Amerika, vėliau 
Imigracijos Departamentas jo 
žmonos neinleido. Del to vyras 
pasiliko Paryžiuje, bet niiolat 
lindėdavo Amerikos. Jo žmo
na, jausdama jam sunkenybe, 
viena diena iszsoko per langa

* in *> '.

isz ketvirto aukszto ir užsiimi- 
« .1^1

sze. Ji paliko ra«szte>li, jog taip 
daranti, kad vvras galėtu gryž- 
ti in savo tėvynė.

. ' • ' i
PAVOGĖ IR ISZVEŽE ’ 

BAŽNYCZIA.
Sydney; Australije. Ana 

diena dvi dideles valtis atplau
kė ant Moischeto salos, prie 
Hunter upes, New South Wa
les, kėliolika žhioriiu’ pradėjo 
isžardihėt teriaitirie bažnyczia, 
pastatyta isz medžio ir tiška 
sukrovė in valtės nuplaukė nė- 
žihėkur. ........

' Tėnais ^tAtofhas 'mAtorijOlAiš 
yra labai bfangtis, kurio nega- 

Uima gauti. Žriloniš Užklausė 
del ko ardo bažnyczia, Vagis 
apreiszke 'kad bažnyczia vela 
pastatys tinkamosnejo vietojo.

________________________-- (

VAIItU ISZSlTARlMAi.
J ..... r 1 v

Maiiia, ant ko sėdi žftiogiiš, 
kada rideirih iri dėfįgd, ar Atit 
dėbesi u ar Ant mols^uiUo ? 1

k

ti in savo tėvynė.

lt*

<l/

Girdėdami taip balsu atsiti
kima, nutirpo visi, bėgdami in 
darža. Ant žemes jau gulėjo su 
stingos kūnas Petro Zabrockib 
isztraukto iaz Vandens. Liūdna 
procesija sugryžo in ta pati 
pakaju kur draugas buvo ap
leidęs neseniai. Didžiausi neti
kėliai prisipažino prie klaidos

'T 

jo pramindami ji 
ultrainontanu ir klerikalu.” 
— Na tai — taip Jonas ~ 

padarykime prižadejima, jog 
pirmutinis, kuris isz mus pir
miausia numirs, tegul sugryž- 
ta atgalios ir mums apreiszke 
ar yra užgrabinis svietas, kada 
žmogus numirszta.

— Tinkame ant-to! — 
kl i ko visi vienbalsiai, 
duodami sau delnus ant ženklo

su-
o pa-

*
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Francijos,
I

>
9 >

IMMIGRANT!!
PROBLEMOS

f ' , i l

Immigracijos Padėjimas.
Kakuymas: —- Esu natura- 

liznotas Amerikos pilietis ir 
noriu parsitraukt savo broli 
isz Europos, rier vėdes ir jan 
sulaukės 26 metus. Ar dabarti
niu Įnikti ta’galiu padaryti!

Atsakymas: — Tavo brolis 
negnli praszyti jokios pirme
nybes sulig immigracijos in- 
etatymo, ir gali atvykti tik 
kaip paprastas ateivis. Net >r 
normalėse dienose, jis ncgale-

doleru; Japonijos 51 bilijonas 
doleru; Rusijos Europoja, 1924 
mete, 50 bilijonu doleriu.

Universaliszka Kalba.
Klausymas: — Tikėjau kad 

Esperanto buvo vienintele uni
versaliszka kalba. Ar yra kituf

Atsakymas: — Priesz D. Za- 
menhoff, Varszavoj, iszvysti- 
jimo Esperanto kalbos 1887 
mete, buvo daug sznekoš apie 
“Volapuk”, kuria invede 
Schloyer isz Vokietijos. Yra ir 
kitu — ’’Mondolingue” 1890, 
“Universalu” 1893, “Kosmos 
1894, “Ro” “ 
adio Code” .;
1930 ir daug kitu.

kuria

1906;
1928; I i

Spatari 
ilngllic ,»

r

— F.L.I.S.

dalaikymo duoto žodžio, ibzgė-ltu gnuti iihmigracijos viza be 
re ant sveikatos tojo, kuris pir ilgo laukimo, bet dabartiniu
miausia atnesz jiems* ta žinia.

— Baisiai esmių nuvargęs,
— atsiliepe po valandai vienas
isz jaunu vyru, vardu Zabroc- 
kis, — ar pavėlinsite man atsi
tolinti ;

Norints da buvo gana angšti 
ant atsilsio, o kad Zabroskis 
ant rytojaus turėjo važiuoti in 
Lvava, pavėlino jam atšitolint.

— Ar tiksi in savo pakaju f
— užklausė jo Lengauckas.

— Tai tiesiog !per darža. 
Tavo senas tarnas man parodo 
ji iszryto. Labanakt visiems!

Kode jo atstume >nt szono 
o visi isztrauke kojas sėdėjo 
malsziai. Vos praėjo kokia dc- 
szimts įninutu, sztai durys at
sidaro ir kokiu tai navatnu re-
• - L' “ 1 ■ f , 'S t . / į t t ’

gejimu, dirštelejas ant visu 
Zabrockis tarė malsziai::

— Taip yra gyvenimas at
eitąja, . . i

laiku beveijt ir negalima jam
iszgauti vizos. Saifsio menesio 
1 diena, 1932 mete, tik 6 pro
centas immigracijos vizų isz- 
duota ateiviams, f r . , 4
Piliety ste Reikalaujama Se 

hatves Pensijoms.
Klausymas: — Bandau pa

gelbėti sena žmogų, suvirsz 69 
metu senumo, kuris negali ras
ti darbo. Yra ateivis, bet isz- 
gyveno ftew Yorko valstijoj 
apie 20 metu. Ar butu galima

4

gauti jam pensijai
Atsakymas: — Nepiliečziai 

negali praszyti senatvės pA- 
szeipos New Yorko valstijoj. Tr j 
aplikantas turi būti suvirfež 70 
metu senumo. Isz 17 valstijų,

PASIAUKAVIMAS
MOTINOS

PRIŽADĖJO ATIDUOTI SA
VO GYVASTĮ motinai 

DIEVO JEIGU JOS 
SŪNŪS SUGRYŽ 

''GYVAS.

Chntavieja, Iszpanije. — Ke
liolika dienu atgal, jaunas Ba- 
nadra Pontarlier, sugryžo isz 
Mauriszkos kares namo in mies 
teli Charvesa, po vakarienei jo 
motina vėlindama jam gero pa- 
silsio, eidama in savo kamba
rėli, prakalbėjo in ji: '

“Dabar mielas sūneli, turiu 
dalaikyt savo prižadejima koki 
daviau Motinai Dievo.”
” Sūnūs nežinojo koki tai prl-

kurios priėmė senatvės pėnši- žalojimu motina padare, ma
ju instatymus,- tik Delaware nydamas, jog gal motinA nori
teikia pensijas piliėcziamš^ ir pasimelst ir padekąvoti- Mott- 
nepiliėcziams, visos kitos rei- na' Dievo už sveika ir giluk-

Visi nusijuokė szirdingai Isz piliecziaia.
tokios kalbos, tuom kart Zab
lockis uždarėš duris dingo.

t— Gal už daug omo sfth In

kalauja kad praszytojai butu minga jojo sugryžima- namo.
■ \ Bet motina, nenuėjo ant atsil-

Perkant Ilki Su Pagelba Fede- ' 1"^ 1^ 1^
rales Žemes Banku. siskandino. Josioalavona žmo-

Klausymas: — Per daug me- ”is Bl,rado upeje ant rytojaus.
— O gal mislino, jog' >- tu dirbau uki Bavo *zalyja, ir - - - • - ■ -

galva musu kalba, tarė vienas. .

ria u b uit u šug^yžti ir rilums pa
sakyti, dadave antrdš.

vedamas apgynime saVo 
sj^bės prispyfiai idant jisai 
permainyti! šavo nuomone. «— 
Juokėsi tteežias.

— Kaip naVatnai jisai isz* 
rode — patemino ketvirtas.

Laike policijos tyrinėjimo
norecziau ta pati daryti Ame- pasirodė >r pagal pnpažinima
rikoja, bet neturit^pinigu nu- keliolikos kaiminku, tai Pon- 

Taip, tai tu Petrai što-' sipirkti tfki.< .Ar teisybe, kad tarlieriene, prižadėjo Motinai 
szioja szalyja yra bankos ku- Dievo, jeigu jai Sugražyš svel-

L rios teikia paskolas norintiem ka ii- gyva sunu isz karės, tai 
_  ūkininkam nusipirkt žemes!

Atsakymas. — Norintis ūki aukaus už sunu savo gyyasti ir

• *

jiji už taja aplaikyta loska pa-
I \ ’

ninfcas vįsu pirmiausia turi tu- dalaike savo prižadejima.
« reti užtėktiririi piriigu užmokėt t Ar-gr Motina Dievo buvo už-

* I' 1|» i* i.. 1 ' i 4 „.1 _ » . t’ -— Hėj ponki! — tonais lau- fla,i praszomož prekes,! ganaidyta isz tokio pashzven-
ko (tediiši hepapraėtas daigias1 ketais Jrėczia dali, ir neką- , timo ii pasiRukavimo motinos 

_____  , . k iAus —f del sunauš! Tikime tvirtai kad 
Ir vos liuštojd kalbėti; khd jr-‘itrl turėti kiek nors kapita- pe, ■ - -••• - ■

' . 4, *“ I  f JLkJl 'Kl' A. f Ė* MJ' 1 _ ? _ J' A ftJL *■ > 'f ft .1

’ 12 ISTORIJOS UŽ 25c Z 
Nedarykla skirtumo terp vaiku 

rhllfekh Hsus Htšt v $Mnlnkaa 
katlriavImM. Jašikojo ' Ukhaltea 
o rado paciia. Stebuklinga kuesia. 
Krėslai Nelaiminga kirailti ir jlo 
vienturte dukterė. Nelabu Vyraa. 
Prakeikimas. Delegatai paa grafa. 
UlkeiKta skrlpkė. Del tu. ta keti
na antra karta apalpacsiuot. Pikta 
Onuka. PREKEBI^. tr.
,W. D. BOČŽKAV&P&.da, 
. MAHAMOt eitty ft

i suriko gašpAdoHuž. ' [^ atšitikifaiuosė dau^i
.. <

sZtAi atšidkiYir sti t® uki P«r motus. Fede-
mu i 
damas:

— Gelbėkite I del
I)iėvo gelbėkite! Ponas Zrib- 
toėkiš nuskerido!

— Negalimas ddiktriš! —•

I

inbego senas tarnas szauk- žomė3 Batikos, per savo,
Vietines ukes paskolos dran- 

meiles &ys^» tėikia paskolas norin- 
tieiris Ūkininkams bet ne didė
lėse sumose. Paskolina tik iki 
50 procento ūkio vertės.

suklikbm visi-iuit kart. Juk da- Tthitisricto TuHaš ir Tautisa- 
bar kė tik buvd czibhdls, gal 
matei ji eiiląmti fhėjidUT

kris Inėigos.■7’"

’1 Klėtisymas:, — Tiėk daug
- . No, W - bitisUte... Db- girdime kttd Amerika jhfe Hf-

B

t

v*

I
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SERGANCZIO 
KAMBARIO 
PASLAPTIS

Nepažinstama.paleido vaiko • dilio vi 
ranka.

—• Mama! mama! '
Tas buvo per daug nelaimiu- vaiku tnojaus iszkolevau in to

gai moteriszikei. Apalpusi nu«- į limesni kalnuose Raima,

Lizbona no mažiau__  visa
karalių nužudžius.

..■=m\,Šu paslėptu skrynelėje

gai moteriszkei. Apalpusi nu«- j limesni kalnuose kaimą, kur 
lydo ant kanapos, ant kurios1 nusisamdžiau sau vienai riame-
sėdėjo. Mergina paszoko greb lį ir tenai visišzkai pasiszvon- 
tai ——
joje pažino senoviszka Teresa1 tai. Ir su Dievo pagelba man

skaitytojas bo abejones cziau musu mažyczio sveika-

b

b

S

I

LABAI GRAŽI PASAKA

VII.
Praslinko dvi dienos nuo Ika- 

.raliaus užmuszimb. Priesz gra
žius namus 1 kuriuose ponia

pakiszo jai po nosia buteliuką viekais pasiseko laimingai, 
nutverė paskui stiklą su vande-1 . Ponia Perez apsikabino mer* 
niu ir pradėjo laistyti jai yei-'gina ir pradėjo buozuoti. • 
da.

Ponia Porez at voro akis Ir 
paslžiui*ejo aplink savd.i j s

— . Kas atsitiko ? Kas su | o meužhiirszk, kad kaip ilgai

. — Tai tavo aniolas — tarė i I
in sūneli. — Atsiklaupk priesz 
ja ir pabucziudk abidvi raukas

Perez nuolatos gyveno, sustojo manimi vęikiasi! — suszuko. gyveni, turi but už ta tai po-
uždaryta 'karieta. Isz jos iszsc- 

> 
divonais

do jauna moteriszke ir nubėgt 
greitai ant placziū,

I
ko.

iii ,4) i *1

Czia dabar ji pažvelgė ant vati niai dėkingas. Bot delkd pana

Jose, mano Jose! — su- iicpraneszc?

Cl

Teresa apie save man pirmiau
Tuo budu butu

ištaisytu, trepu vedaneziu In szuko garsiai.-Ar-gi numirt- buvus galima'iszvengti daug
« I 1 • 9 f'i ________________ ii m . _ i J v_____ _________ .

Percznelaimingos 
rius.

Atbėgus beldžiant, 
cinus atsiliepė silpnas balsas: 
“Praszau!” 
priesz ponia želabojo, kuri pa
klauso jos ko reikalauja, paro
dydama jai krose atsisėsti. At
vykusi atsisėdo.

— Girdėjau — pradėjo — 
kad ponia turi didžia nelaime 
per smerti savo vienatinio vai
ko. Drystu ponios paklausti, 

.ar ponia negeistum pasaldinti 
savo gyvenimo,

kamaba- Hai atsikelia? Sapnuoju

isz vi-

Atėjo,, sustojo

ar blogo. Tasai szetona® žmogaus 
gal pamirszau? O gal jau pas kūne mane prikalbino prie to

J

kad liepiau suaresztuoti Sero
sa,

_______ w g AtJEB!

Nelaiminga
' ! ■ j L

f* ' • liudhastics^ Pamote sat’o supa?!
. k’ ji . . ■ ■ .’k

Paveikslėlis isz gyvenimo 
Vargszu.

/'■ , Il I I

Vilna raudono* dkbpatoy ir 
' p • '’I' 1 ■’ • '4 ji .i ’ ’’ f ’

medinio szaidvszto suproduk- 
tuota leie, pasitaisė savo anda- 
ro’kaiti ir prisiartinus užklau
so:

— Ko ežia žiūrai t I 
Vieton atsakymo pažiurėjau 

' su pasigailėjimu in nuvargu
sia, suciziuvusia apie 12 metu 
senumo merg-aite, kuri žiurėjo 
in mane lamingai ir po tam vei 
atkartojo:

Žiurkes bėgiojo in szian ir ten I Veidas jos kaip tai skaus- 
apskreto alkani žmones. Ju ku- mingai susiraukė ir tarė aisz-

■ Tula vakaru nuvargęs po 
sunkaus darbo sėdėjau po mu- 
ru didžio namo, liūdnos milži- 
niszkos a rėki telk tu ros. Rausvi 
spiuiduliai besileidžianczios sau 
les puolinėjo ant apdulkėjusiu 
šienu ir apsamanojusiu plysziu 
muro. Viduje kilnojosi kaipi'

I

Ko ežia jeszkai ? i

nai apdengti buvo purvinai*' kl,u 811 ’kokiu tai paniekinimu
skarmalais o diiiszios teipgi] 
punduos ir apskretusios kaipi 
ju 'kuai. Pro langus kaip gais
ro durnu kamuoliai veržėsi

— KiRsze šu manim... 
penkiolika kapeikų...

Nesupratau iszsyk. Atsime
nu kad lyg p ra jausdamas ka

uz

lauk isz namo atgarsiai gyve- baisaus krupteiejau. Ji priėjo

tave rojuje?
Teresa bijojo jos naujo ap-
<— --- O , -r------------------------Į--------------------------- _

rez stiklą vandens, sakydama: isz kalėjimo
szetonui viską.

Jei vakar sykiu su žinia apie

kaipo mano vaiko žudytoja 
alpimo, taigi padavė poniai Be- ir tiktai vakar jis paliuosuotas 

> iszpažinus tam 
jTegul ponia iszgere;

t »

bet.toji žiurėjo m ja kaip per
miegus, nieko neaupra^dama.' karaliaus užmuszima bueziau 
Teresa.priglaudę jai prie lupu nepažinojus apie daktaro Oa- 
stikla ir tare liepiancziu bal- pello smerti ponia sziandlc 

dar bu turn nepamaezius savo 
vaiko. Niekados nebuezia dry-

Ponia Perez tuojaus paklau-1 sus jam esant gyvam gryžti in 
se. To viso pasekmes buvo isz- ‘Lizbonib arba raszyti laiszka 

berniuką tokiame paeziame1 gailingos. JLszsiblaiviuo ir apsl- bijodama iszduoti savo apsigy-

nimo, kuris ten varmejo.
Klausau to neramaus mieži

nio balsu; žinomas man tas yra 
nuo seniai, beklausant snau
džiau. Ūmai isz tarpo tuszcziii 
baczku iszsiverže skardus 
szvelnūs balsas:

— Miegok, kūdikėli, unlc- 
Miegok mano saldi iner-

iszsiverže

su;
.— Praszau gerti l

priimdama

amžiuje, kaip ponios.
Ponia Perez pasižiurėjo su

daire aplinkui save. Terp venimo vieta. Capello be jokio.)
k urgztu aszaVu, spaude vaika milaszirdystes butu liepęs ma-

I .'...I .... .-11 »•»«... — i ~ ~ >in .iv trailrn r» n 5,1 zl v4-idideliu nusistebijmu in kalban- prie savo sudžiuvusios kruti- no ir vaika,nužudyti.
. ™ . I !• . •». r t» T~  ežia nepažinstama. Tasai nusis-1 nes, pagalinus atsiliept in Te- 
i*. . . i • . . .tebejimas jai neleido tnojaus 

atsakyti. Nepažinstama-gi to
liau kalbėjo:

resa:
— Tegul-gi jau ant 

man ponia pasako, kam

gok.
gi ūke, miegok.

/

irdejes,

pi’iė manos paėmė už rankos Ir 
į drneziau ja prispaudžiu* prie 

v i anuodu

wlw;

J

y.. į., g ................ ..... , w, „„n, į ,

KAS TURI TIESA 
ISZDAVINETI 

PINIGUS
Kas t uri tiesa iszdavineti pi

nigus uždirbtus per vyra! Vy
ras ar motere T

Ant to klausymo atsako mu
su skaitytoja poni Ona S... isz 
Springfield, Mass. —

| Yra tai labai svarbus ir erzi-
mintis klausymas, kuris dave- 

| de daugeli vedusiu poru ant 

I
persiskyrimo. Tasai klausy
mas yra senas kaip svietas, 
kas privalo valdyti pinigus isz
davineti ant užlaikymo namo!

Vyras mano, kad “pede” 
uždirbta per ji, privalo būti 
iszduoti per ji. Motere vela yra 
tos nuomones, kad žino ge
riau ant ko kožnas centas turi 
būti iszduotas ir geidžia pati 
valdyti pinigus. Kokiu budu 
ta klausymą užbaigti! Vyras 
sako, buk isz jo drangai juok
insi, jaigu bobai viską atiduo
tu; pati sako, kad daugiau su- 
czedins ir geriau sunaudos pi
nigus, jaigu juos turės savo 
rankosia.

Ir vienas ir kitas turi teisy
be sako nekuria. Bet tūlas ad
vokatas pasakė: kad kožnas 
(eismas turi tris szalis. Tavo 
szalis, mano szalis ir teisybe!

Daugeli moterėliu žino ge
rinu kaip suezedyt pinigus ne 
kaip vyras, bet ne visos mote- 
res yra tos paezios nuomones. 
Vyras uždirba, o jaigu motere 
paima nuo jo visus pinigus, 
tai taip iszrodo, kad nebūta 
tinkamas vesti savo reikalus. 
Jokis vyras nesijauezia poną 
savo namo (kaip jam priguli) 
ba yra panaszus in maža vai
ka, jaigu turi atiduoti visus pi
nigus, o toji numeta jam kelis 
centus ant tabako kaip szunini 
apgraužta kaula.

Ir taip negerai ir taip pik
tai!

Geriausia sprensti szitaip: 
Ten, kur vyras nesirūpina ar 
pinigai randasi pas ji, ar pas 
jo paezia ir kuris pripažysra 
pats, kad nežino kaip pasielgi- 
net su pinigais ,tegul pati pa
ima kasa po savo a^globa. Ten 
kur vyras moka czedyt pinigu, 
tik ne per skupiai, lai jis bun i 
kasieriuiu namie. Tenais, kur 
pati ir vyras supranta verto 
pinigo, juos abudu czedina lai 
dalinasi su “pede” pusiau, ar
ba kaip sako “fifti-fifti”. Lai 
vyras užmoka dali skolų, o 
motere antra dali ir tegul vie
nas kitam iszduoda teisinga ro 
kunda kur ir ant ko pinigus 
iszdave, o jaigu kiek pasilieka, 
sudeda in banka ant abieju 
vardu ant juodos valandos, o 
tada užžydes taika ir sutiki
mas tarp vedusiu poru.

Dėjosi tai per Juozines 10 
adyna, 

Ir tai da szventn diena, 
Isz miesto pulkas hutrcplann
Kad rodos nelaime juos nuga

beno, 
.Viskas butu buvę gerai,

• Knd tai ne butu narsnnai, 
I Vienas pulkas su kitu susitiko 

Na ir kare atsitiko.
O kad nebūtu pasigeria, 

Nebotu mnsztyne pradėjo, 
i Kuolai, akmens ir revolveriai

Ir da kitokį ynagiai, 
Muszesi kaip Kinczikai su

Japonais,
O svietas bego būriais. 

Vienai moteriai su kūdikiu, 
Su szuviu vos neiszdegino 

akiu,
O vienas (mulkius, 

Gavo kulka in žandus. 
Tikra velniava darėsi, 

Vienas ant kito vis varėsi, 
Ir moterėlės dalybas eme, 

Ba ne vienai su lazda per pa
ežius soma.

Vienam galva taip surepetojo, 
Net keli daktarai siuvinėjo,

Plauku nuo galvos skųst nerei
kejo,

Skūra su plaukais nuėjo, 
Kūnas buvo suszaūdytas, 

Kaip rodos isz to neiszliks, 
Ir ta svietą paliko. 
O vienas žmogelis, 
Keliu vaiku tėvelis, 
In pilvą szuvi gavo, 

Ba ir tarp kitu kariavo.
Policmonai paredka padare, 

Daugeli in koza uždaro, 
Kiti pabėgo in kitur, 

Dabar malsziai sėdėti .tur.

!

savo kūno kalbėjo 
balsu: > i

—> Na, e ilk! Negaliu as z i sz - 
eitinet ant ulycziu. Motinos 

•r

(jaunikis pragėrė mano andaro- 
ka 'taipgi. Na eik.

Tylėdamas
iriai nustumi n et szalin nuo sa
ves, ji žiurėjo in mane baimin
gomis akimis. Susiraukė ir žiu- 

, vcl

ui yczi u.

pradėjau szvel-

1Niekad nebuvau g 
idant tame ugnie motinos telp 

. I*

meiles balsu m i gd i n tu 
savo vaikus. Pawifkeliau tvio- 

’I >

mis ir praliejau žiuret in ‘kcl- 
nore tarpu baczku 
maža, 
szviesplau'kia, garbinuota gal
vele palenkė žemyn ir supūda
ma dainuodama tyliai: Uida, 
uida kas ten sziauduo* sznabž- 

Apsižvelgc aplink.
žiurėjau in tas akis pilnas žmo- 
giszkos liudnasties nemaeziau 1 
jau tu purvina ant veido ir 
ranku. Aplink ja Kaip debesiai

pilnu

mergaite, kuri
iszvydau 

savo

i

rodama augsztyn liūdnai
prabilo susprangintu balsu:

MislijlWin --i.^

buvau,

— Jo smertis del Seros su
gražino liuosybe man-gi mano 

galo brangiausia vaika kalbėjo rim
tai ponia Perez. —- Kaip Die
vas viską stebuklingai surėdo!

Po keliu nedaliu Lizbonoj at
sibuvo dvi vestuves.

Pirmiausia Pedra Seros 
patogia Elvira de Lios.

asz
— Turiu pasakyti,k kad tai esu dabar dėkinga už ta virsz- 

bemiukas patogus, meilus, ge- mogiszka laime ?
rai iszaukletas ir nepaprastai
panaszus in Jose.

— Apsakysiu poniai viską— 
atsake mergina. — Vadinuosi 

—7 Ar ponia pažinojo Josci Teresa Manos, o buvau dažiu- 
— Labai gerai maloni po- retojaa daktaro Capeilo gana to

su

da. Pa

Ka-gi tu darai, 
kad asz esmių maža ir rėksiu? 
Nebijok! Pirma teip 
bet dabar jau nebijau...
Kada iszvydo, jog kalbinimas 

jos pasilieka veltu, 
ir atsitraukė. Atsitrapkiau ir 
asz neszdama szirdije pasipik
tinimą ir kartybe, o mislyse pa
veikslą žuvusio nelaimingo 
kūdikio.

nuspjovė
i

žu vu šio

MOKYKLOJA.
Kaipo szliubo dovana var- 

rijum. Ponas Seros aplankyda- Jan savo ir vaiko ponia Porez 
vo maža Jose kelia sykius per jaunavedžiams paaukavo pul

ku vasarnami paežiam giros 
kuriu vaikas nuo nieko kito ne- kraszte. ’ z

Netrukus po tam ir Teresa 
symo jei ponia priimsi mano ; Capello sumislino savo peklisz- Manos isztckejo. Ir dzin ponia 

idant atsikerszytl Perez be dovanu neapsiejo o |

nia.

pelenu ir nuodingo garo,.riks-
1 mai, piktžodžiavimai, sausi

— Kaip tai! Kas ponia esi
Ponios niekados niekur neina- diena ir davinėjo jam vaistu 
cziau. 1

— Atsakiusiu ant to klau- norėjo imtL Su tuom daktaras

*1
S,

i

ka plena,
Taigi tasai berniukas1 jam delei privatiszku reikalu, juo labinus kad Teresa buvo 

Už didelė suma turėjau primai- jos vaiko iszgelbetoja. Dave 
>— Nepaprastai panaszus —■ szyti in raistus nuodu, kol tuos jai visa kraiti ir puiku iki mir- 

pasakojo mergina. — Tas pat vaistus atiduosiu ponui Seros. ties užlaikyma.

propozicija.

taip panaszus in Jose?

I.*

tas Jose turėjo numirti, idant po- Lizbonos vargdieniai taipgi 
nas Soros butu pasmerktas kai- tada suszelptii ^Teresa gauta

— Stebėtina! —tarė ponia po žmogžudys.
patylėjus. — Norecziau ji pir- — ’

ūgis, tas pat amžius net 
pat balsas

j juokai ir veiksmas, ant žemes 
įgulėjo sumuszti bosai ir skry
nios insiveržantio pro Įauga in 
vidu saules spinduliai apszvie
tinėje regini, arba kaip lieka
nas sunaikinto kokio organiz
mo,

: nemalone ranka vargo!
j Nenorom* pasijudinau ir 
mergaite ly£ sudrebėjo iszvy- 
dus mane, baimingai mirgte-' 
Įėjo blakstiena is ir susitraukė -

i
— paveikslas nupieszta*

daktaro Capello tūkstanti /kaip pele priesz kalina. Nusi- 
O Dieve, Dieve! _  ai- milraisu jiems lazdai ino,c nes

įpiau pamatyti kol ant visko' manuyo ponia Percz, glauzda- tu judosziszku pinigu nenore-
sutiksiu. Kur jis dabar yra J

• I je..

kas f

nuo 
. I -

ma prie saves vaika, tarytum, 
Czia prie namu karieto-' jog jam dar ir dabar butu gra

sinės pavojus. — O ka ponia 
Ar tai gal ponios vai- padarei?

— Jei buėziau tiesiog at- 
Ne maloni ponia. Numy- metus jo siulijima, Capello bu-

lejAu ji szirdingai bet jis man 
yra visai svetimas.

— Ar ponia gali būti tokia pirkti. Per tai kad užbėgti pa 
maloni ir atvesti ji czionai?

— Labai noriai — atsake viau 
mergina. — Bet maloni ponia Kaip sykis man pateko in ran- 
man iszrodai kenezianti taigi kas užmigdantis 
bijau idant tasai pamatymas kurio žmogus, tarytum,
nepaprasto panaszumo poniai mirszta, taip kietai ant keliu

. | valandų užmiega. I X • l

jo savo reikalams sunaudoti.
-— GAJAS *1

M •M »|*

W Neužmirškite guodotlni akai-
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
lailcraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyt lai- 
kraszczio Paskubinkite 1

tu sau rados kita dažiuretoja, 
kuria vistiek butu galėjas pa- Balandis — 1932 — April

| nasziai piktadarybeii, nuda-
jog su visakuo sutinku.

vaistas nuo
nu-

Taigi man
Doku poniai už rūpestingu- tasai pienas kuogeriausiai nu- 
—atsakę ponia Perez nuo- sisėke, o juo labinus geriau 

lankiai. — Surinksiu sylas vie- kad ta diena daktaras Capello 
non krūvon. Nuo rupesties man buvo labai užimtas taisyti ple- 
szirdjs plaka — bet tas viskas nūs priesz karaliaus gyvastį;. [

labai daug neužkeAktu.

ma

, I
Dieve didisI Tai ir tenai I 

i jisai prasikalto! —-• Bet tegul « • X • rt • I 1 • a

1 p Teodornus
2 b Franęiszkaus Paul.
3 N Richardo f
4 p IzidorauB
5 u Vincento Ferr.
6 s Celestino
7 k Jono do la Salio
8 p Alberto
9 s Hillarijaus

10 N Makarijuszo
11 p Sz. Pan. Sopulingos
12 u Viktoro kank.
13 s Teodoros P. kank.
14 k Justino
15 *p Anastazijos
16 s Kaliksto v
- ■ ■■ f . .................................... ■■

^Tll<

i

Kalp bus 
“vyras”?
Vyrail

Mokytojas: 
dauskaita žodžio

Mokinys? — “Vyrail.”
Mokytojas: — O motores?”’
Mokinys: — “
Mokytojas: — O
Mokinys: — “Dvynukai.i i

Moters”.
“vaikas”.

> f

Neužmirszkite guodotini skai-a ir
tytojai, atsilygint bu prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio.

IN LIETUVA!
Paskubinkite I

Laikas užra- 
szyti Laikra-

szti ‘Saule’ Ir del gyihiniu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai1 szypsojau matydamas jos su

temta, bet gražu pilna kokios *ymu pralinksmintu sau gyvenimą po 

tai jai paežiai nesuprantomos

niekai. Meldžiu tegul-gi man ■
ponia at vada yaika! I

Sugryžo po poros minueziu ponia pasakoje toliaus! 
uždengdama vaika ploszczium.

— Tegul tik ponia per daug graba ir ji tuszczia tuojaus už-/ 
nepersigasta — kalbėjo mergi- dariau o apalpusi vaika pasle- 
na. — Praszau būti stipri, ant pinu savo skrynelėje. i į

— suriko ponia
— Bet-gi vaikas, kur vai- Percz tikrai šu pietų kraszto 

kas! — szauko ponia Percz no- smagumu — o tai ir tuszczlo 
kantriai

Taigi užsakiau sunku

— Praszau būti stipri, ant pinu savo skrynelėje, 
saves vieszpatauti: I — zAch!

17 N Aniceto
18 ,p Vilhelmo
19 u kpipand°
20 s Sulpicijus
21 k Anzelmo vyskupo
22 p Liudvlna....
23 s Jurgio kank.

24 N Vaitiekaus
25 p Morkaus cvang.
26 u Kieto ir Marcelino
27 s Žita /
28 k Povilo nuo Kryž.

*

4

f

Z

h u
I

” r | ► r

grabo iszriszimaa, Įjūris su j u-
jJ *1 A * 5 .«A ' ■ 11

2p p Petro Ir Veronos
30 s Katrlnos panos

r

Prenumerata katz-sunkiam darbui.
tuoia in Lietuva tiktai $4.Q0.

, I

I

T

I

ISZBANDO SENIAUSIA AUTOMOBILIU ANT SVIETO.
1 I , 5‘1

Barney Oldfield, kuris randasi Los Angeles ant padirbi-

■<

•ii- $/;

ii '.i..

M w
■

vn
> '• k/: ;

s. -

* * *

Nežinau kur taip buvo. 
Vienas sportelis in slaistas 

, inkliuvd,
Tai vis niekas.

Nereikejo glamonėtis, 
Tiktai tvirtai sau laikytis, 

Matai vaikine, tau kaulus ap- 
, taisė,

Žandus apszvaiste.
Sziadien broliuk steni, 

Dirbti ir negali, 
Striuopa užmokėjai, 

Ir da lakup'e sėdėjai.
Mat, asz tau prifhinsiu, 

Ir pamokinsiu 
“Ne rusz”, 

Pa dantis tau iszmusz.
Jaigu smarkus katinas tai 

uodega nukerta, 
O gudram gaidžiui sparnus 

pakerpa. 
- * * *

• Lakavanos paviete,
*

. n :

ino greieziausio automobiliam su kurinom 
svietines lenktynes ana diena iszbande seniausia

ketina laimėti
automoEi-

.1

Gana -didokam ’mieste, 
Yra pusėtinas skaitlis Lietuviu 

O ir visokiu kaimu.
Ten yrą senyvu jaunikiu, 

Pasigcrusiu sztikiu, 
Kiek uždirba,

Tai ant girtavimo pradirba.
Tai jau žinoma su tais, 

Bot didelis vargas su kitais, 
Yra sztarnas ka baisiai gerk- 

r luoja, j 
Mandrybes pilni o karo nepri- 

. • 1uodo ja,
Vos kojas pavelka, 

O kas vakaras szokt nusivelka 
Pasmelia kaip sliekai, 

O biedni nobagai vaikai,

Skaitykite “Saule”
__________________ v-.

! liu ant svieto, kuri buvo padirbės Achille Philion, Prancūzas Vos tik biski Angelskai moka
u. . • «

i ir buvo rodytas ant Chicagos S dietines Iszkilmes. Su tuom 
. ■

Na ir taip augsztai szoka; ė ** f 4 , t ę Ii g

' automobilium lengvai galima padaryti net septynes mylės(Kad neturėtu verszio smegenų 
i in Yra jip varomas garu.

t

%

Tai nesiskirtu nuo Lietuviu.
Z

i

4 n»
. ‘ f u »

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas 
«■!

Jau užbaigom daryt i 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot, 
puikiai druoriai apda
ryta kietais audeklinei*! 
apdarais. Prekė su nu

siuntimu tiktai $1.60. 
i eni

W. iD. Boczkauskas^Co. 
Mahanoy City, Pa,

paogus1H

Knyga

i
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IW10S VIETINES SHENANDOAH, PA. KA RASZO MISIr

ah-' <- 4..—
Ąteinanczia Subata pri

puola Szv. Jurgio.
*>» ^Gitdet, kad kontrakto- jos.

t Morta Konsiene, naszle,

— Subatojo Szv. Jurgio, 
patrono Lietuviszkos paraph

REPORTERIS

rildi kurie stato dideli St. Ni-| 
^ — ^4 B. J iV JLa. Lav. 1- ~ A ! ? — ▲ ! J> I
r0 ir prrides
alaus menesi.

Mlitntu Žmonių.

pFigUlinčzios prie Readingo nukrito tropais žemyn ir trts 
N* Ą 9 lį ■ į _______________________________________________________________ . - /. - s

MĮęėerfctj
bkiinku t
<I4Hx>. Toeios kasyklos nedirbo

oMai ’birėkeri ketina ji atida-' likos surasta negyva 'skiepe sa-1 
įdirbti apie Ju- vo

»«•

ir
4

>

4-'

. Js • <:!■

m 1 ■ • • r -y SAULE
•     ■ — * ♦

ILGIAUSIAS TILTAS ANT SVIETO BUS NEUŽILGIO ATIDARYTAS.

teJLį.i»u- Ji

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

K urt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

Piteris, sūnūs Kruczkio, ke
tina meryt su duktere Karbuc-, 
kio, bet -bijodamas i’nstoti In 
taji stonai pradėjo veikti. Tė
vas jam eako: “Ko tu verki 
mule? juk tave boba;nesavai-, 
gins? Žiūrėk ant manes tu asi
lo, argi aisz n caps ipftczi avail I

* ‘ Dabs 
all rait, fader, tu apsivedei su

name ant 5 N. West uly-
__ _ ____ - Darbo bus del ežios, 11 valanda ryto Panede-I

. • lio diena. Motore nuėjo in skle-
'4*- Mahanoy City Kasyklos, pft atsineszti bulvių ant piot Ir

i : r i, , 31 Piteris ant to atsake:
pradėjo dirbti buvo priežastimi josiou mir-1

j ryta, per ka 600 dar- ties. Dūkto Staniszkiene užtiko 
feugryžo linksmai pno negyvm motina gulinezia

i______ i ,____________ i?„.. • . .

rfttč 18 Decemberio 1931.
; Jr. Ateinanti Utaminka bus 

ilfttMnacljės ant kandidatu ant 
dkugelia urėdu paviete ir vals
tija Apsvarstykite gerai ant 
kd bakiiot. Nori to alaus, tai 
baltuokite ant szlapiu kandl- 
JatU, dabar proga iszroikszti 
Iff'" t» . . . e

• Nuo Nedėlios, tai yra 24

kMnpanijos, priežastimi josios

*

dCttMliacljčs ant kandidatu
■ K i., i” ii > *•

nuomonia ant ko balsuot.

iT
dfona Apribams prasidės cze-
•.ii
4Įhilna« ^viesos arba Daylight
Saving tlnie, didesniuose mies 
tool*; Nup tos dienos laikro- 
d|iAi buna pastumiami viena 
vkiiiml a; greieziaus. Visi trei- 
nal tęlpgi į eis visa valanda 
pftkttzozians.
yra pęmuinoinas laikas.

I ***** Daugeli medžiu likos ap- 
(jlrpUu per tuos ka žino taji 
darbą. Medelei augs puikiau 
it Uedalipstines elektrikinius 
dratuR.

( Peržiūrint muso knygas 
randamo kad 1920 mete mo- 
kojpme 70c už tuziną kiauszi- 
dli», 29c už Hvara tauku, $3 už 
btfBZfU bulvių, 25c už švara 
cukraus, $1.35 už szluota, 40c 
pi gnlonn gazoli na us ir $2 už 
batuta glaus, o už kvorta geros 
degtines $6.

i-- Helena, duktė Jono Docz- 
UatlH, 327 W. Pine ulyczios, li- 

Užvežta in Ashlando ligon- 
Htl ant operacijos Panedelijo. 
Helena sziadien geriau jaueze- 
dl ir ncužilgio pribus namo.

1" 4’y” *

visa
Mahanojuje ne

.7

Praeita Sereda Ellau- 
gowrin klaikioje likos aužeis- 
|as Andrius Czeseika nuo 500 
W. t h St. kuris tuojaus bu- 
yė riuvežtas in ligonbuti kur 
daktarai atrado kad koja jam 
buvo nulaužia per nupuolimą 
HUrioto anglies.

r— Ketvergo ryta atsibuvo 
IMdotuvee a.a. Reginos Žerdec- 
klenee (Jerry) 613 W. Meha
rio? Avė., kuriuosia dalybavo 
daugelis žmonių ir giminiu.

JI A eijB.

IU.Palaidota ant vietiniu kapini
* ee

• — Ketvergo ryta kilo ug- 
rt|H Slavoku Seserų name prie 
Hlaveku baznyezios
Otntre ulyczios/ Ugnis likos 
tuojdns užgesinta per ugnia- 

Bledes padaryta aut 
kėliu azimtu doleriu, daugiau- 
sta per durnus ir vandeni.

L—’- Suszelpimo E—„  
litfa 'diena aplaike 100,000 3va- 
^umiltu ant iszdalinimo del be- 
(Wrbiu. Kožnas, kuris

ant W.

tUojdrw užgesinta per

Suszelpinio Drauguve

.Ak41
V w w ■■

(Urbiu.

ant 
grindų. Velione buvo gimus 
Lietuvoje, pribūdama in Ame
rika 40 metu atgal, josios vy
ras mirė 20 metu atgal. Paliko 
viena dukteri, paozia Antano 
Staniszkio ir 'sunu Edvardą, 
kuris dirba Merchants Bartko, 
kaipo du anūkėlius. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos Ir 
Susivienijimo.

ITU1 all rait, fader, tu apsivedei su 
| mano motina, o aez turiu pa
ežį uotis su visai Htrendžer mer- 

Fuli'szboi!-
. »* * *

Mano G reise norėdama būti 
ii t 4 ' * * '

stailisz leidi, pirko sau 'smatt 
szort dreao ir trumpas panezia-

gina, —•

I

Sz i ta s k o n k re, finis

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

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

tiltas yra vienas isz ilgiausiu ant svieto, kuris bus atidarytas ne-! 
Tiltas sumažins;užilgio ir vadinasi George Westinghouse Memorial tiltas arti Pittsbur

keliolika myliu kelio per kalnus ant Lincoln kelio isz4’ittsb urgo m
<hurgo. 
in pytiytus.

t Ona Mizoriute, 21 metu, 
mire Locust Mountain ligonbu- 
teje kur gydosi kelis menesius. 
Velione prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos ir Vycziu 
draugavęs, paliko motina Ag
nieszka Norkevicziene, tris se- 
seres Jeva Valutkevicziene, 
Julia ir Violeta kaipo tris bro
lius Juozą, Petra ir Antaną. 
Laidotuves atsibus isz josios 
namo 80 Swatara Road ant f
Heights.

t Franci'szka Damarackis, 
45 metu, 226 W. Coal uly., mirė 
Maigai namie po ligai kuri tę
sęsi koki tai lai'ka. Velionis pa
liko paezia, tris dukteres ir ke
turis suiiuh.

— Ana diena garnys pali
ko sveika dukrelia ponstvai A. 
Matulevicziams aut 520 5V. 
Arlington ulyczios.

,— Policije padaro ablava 
ant 22 S. Main ulyczios, kur 
surado keliolika piniginiu ma- 
szinu. Kaltininkas pastatytais 
po belą.

Patėvis sake

kas suraitytais lyg keliu. Karp 
G reise išdėjo ant ulyczios sii 
nuogais koleis, tai bai gali visi 
boisai turėjo 'daug funiu. Jeigu 
taip lotinus mada mainysi* 
tai po st lytus Vaikszczios mer
ginos '8u boiting siutais, nors 
jau dabar vaikszczioje 'su pla- 
cziom's padžiamoins, o geras 
vyras turės sėdėti namie arba 
užsidaryti in refrigereitori kaa 
tu.visu dyvu nematytu ir nosu- 
grieszytu.

♦ *
Everydei skaitai popieruosia 

apie visokes žudinstas Ir neži
nau isz kur tosios žudinstos 
imasi. Isz pradžių markiavau 
ant sienos (kryželius kiek nužu
dytu, bet sustojau, ba butau 
visa siena sumarkiaves. Protes ««»
toniszki bimbazelei, ka tai 
formavoje ’ ’
kad viskes ir alaus negrai tu

*

c

Frackville, Pa. — Stanislo
vas Žalinskis apskundė savo 
patėvi Stanislova Maglaucka 
už sumuszima.
buk posūnis pi imliausia ant 
jojo užklupo ir turėjo gintis 
nuo jojo. Posūnis pastatyti^ 
po belą.

— Policije suėmė deszimte 
vaiku kurie apipleszinejo daug 
namu, Roach sztora, Lehigh 
czeveryku szveitimo parlora, 
Viktorijos teatra ir daug kitu 
vietų.

“re
gent's citizenus

geriau padarytu kad verstu ža
dintojus ir kidneperius ant ge
ro kelio liž (ka atnesztn žmo- 
nenta didesne nauda,

* * *

Sako, kad nuo laiko užejimo 
probisziiio <8zitd*ih kontre, žmo
nes iszgere tiek vi&kas, kad ant 
'kožnos galvoj pripuola po 
kvorta. Nežinąu kaip tai gali 
būti, ba asz žinau, kad keli ma
no frontai nuo Ja ik o prob įszino 
i/szgere daugiau kaip po pen- 
kės kvortas. |Kada lik kas 
jiems primena apie-taji drai la, 
tai turi szmaukszteloti stikleli 
kad jiems szirdis netruktu isz 
gailcsczio.

PADIRBO NAUJA RA- 
KIETA.

Bcrlyniszkas inžinierius Ilerr 
Johann Winkler, padirbo nau
jo budo rakieta kuri ketina ne- 
užilgio iszsiunsti iii padanges 
Sako jisai kad ateis toji diena 
ka žmonys su tokiais rakietais 
iszleks ant menulio. .

-

sutverė— Kam Dicivas
bulves I, v,

— Kad ir vargszai turėtu 
kam kaili lupti. I
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Dr T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentintas Mahanojuje 

fVAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro

J

Perszalimas Krutinėję
Dažnai veda in pavojinga susir
gimą. .Sustabdykite ji 

linimentu
PAIN-EXPELLER
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PIRMININKE Y.W.C.A.
Mrs. Frederick M. Paist isz 

Wayne, Pa., likosuiszriiikta szi
met pirmininke moterių drau
goves Young Women’s ('’hriš
liai! Association Amerike.

Į 19 W. Centre St., Mahanoy City

I

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

— Uždarytas People T mi s t 
Co., banka, kuri užsidaro 4 No- 
vemberio 1931 (mete, iszsiunte 
czekius del savo 2100 deposito
riu, 22 Apriliaus, 'su 20 procen
tu sugrąžytu pinigu — tai yra 
jeigu kas turėjo padejes 4n tą
ją banka 100 doleriu tai aplai- 
kys tiktai 20 doleriu atgal 
kaipo pirma atmokejima sudė
tu pinigu. Girdėt kad bankas 
mano, iszmoketi visus pinigus.

♦ * *
Dabar žmonis turi gu!d taim's, 

beter den ever. Kada asz bu
vau jaunesniu ir lankiau savo 
svitart, tai jeigu koliiS (kartus 
ant meto nuėjom ant cirkusd Ir 
said szio ir užfundinau aiskri- 
mo, tai mano svitart buvo sa- 
Jisfaid, o dabar isz to flaįer- 
kos juokėsi ir no nepasijudina 
isz vietos be automobil'iaus Ir 
tai ne Fordo, bet ,su tokiu kaip 
milijonieriai važinėja. Dabar 
Aferos ir Džimai trankosi po 
rodhauzes ir laukus, bet apsi- 
vedimu yra mažiau ne ’kaip bu
vo. Isz ko duodaĄ matyt, kad

Mokame 3-ežia procentą ant - 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
darn prie j ubu pinigu 1 Sausio Ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.
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PASIRENGINEJA ANT EUKARISTISZKO KONGRESO.
Phoenix parke, Dubline, Irlandijoj yra statomi namai 

ant apvaikszcziojimo szimet Katalikiszko Eukaristiszko kon
greso ant kurio suvažiuos Katalikai isz viso svieto.
HBIIBBHMMHHHHHHBKHWKKilXKBMIMKKittMSflflBMHNMBZMVVKBMHMHBNHflMMMHMV

Oficiale Lietuviu Kataliku Ekskursija

In Eucharistini Kongresą I

. G. W. BARLOW. Pres. < 
J FERGUSON, Vice-PresJrKai. <

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua I*zt(kimiausia Graboriua 

lt

Vykstantiems in Lietuva 
Laivakortes Nupigintos 20% 

KETURIOS NEPAPRASTOS 
EKSKURSIJOS 

In KLAIPEDA--per- Copenh&ga 
Lietuvos Piliecziams Pasai 

ir Vizos Dykai.

PIRMOJI EKSKURSIJA 
14 DIENA GEGUŽES 

Ant Laivo 
UNITED STATES 

LIETUVOS VYCZIU 
ORGANIZACIJOS u ♦ 

ANTROJI EKSKURSIJA 
28 DIENik GEGUŽES 

Ant Laivo 
FREDEREK VIII

AMERIKOS LIETUVIU 
EKONOMINIO CENTRO 
Rraugo su Laikraszcziais 

Amerikos Lietuviu“ "Draugo 
Rengiamma specialiai del Ameri
kos Lietuviu, 
pramonininku.

TRECZIOJl EKSKŪRS1JA 
18 DIENA BIRŽELIO 

Ant Laivo 
UNITED STATES 

“DARBININKO 
Ekskursijai vadovaus 

Kun. J. Skalandis 
Sz. Roko Parapijos Vikaras 

............ r 1 ■■—■■■— ■ 1    —   

KETVIRTOJI EKSKURSIJA

44 M

prekybininku ir

Gabiausias Balsamuotojas
Geriausia Ambulanco . 

patarnavimas s z i o j 
npelinkeje. Bile Ko- I 
lūarn laike, diena ar , 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
tiszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh 
MAHANOY CITY-,516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

r

D

( < M

I D. S. ir »>

*r

2 DIENA LIEPOS 
Ant Laivo 

FREDEREK VIII

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskirtu tin
kamus akinius.

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

Telefonas 371-R
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i“FREDEREK VIII”

Rengia Žymesnieji Lietuviu 
Laikraszcziai “Vienybe“ “Dirva

i ir “Naujienos“
Visos pastangos bus paszvestos 
padaryti kelione atmintina ir pil
na invairumu ir malonumu del tu 
kurie dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukite nuo savo agento 

laivakorcs ant
Scandinavian-American

Line >
27 Whitehall St. New York City 
248 Washington St. Boston. Mass.
130 N. LaSalle St. Chicago, Ill.
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“Vienybe 
Naujienos

M

Wul Traskauskąs 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del taidotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava; Mah. City 
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IR LIETUVA
KUNIGU SĄJUNGOS VADOVAUJAMA

Iszplauks isz New Yorko 9 Birželio 
Isz Bostono 10 Birželio ‘ 

Nauju Motoriniu Laivu S A TURNIA 
Ekskursijoje dalyvaus Vyskupai, Pralotai ir Kataliku 
Szviesuomene. Szv. Tėvo leidimu, laive bus užlaikomas
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kitados meile pekszfi buvo gc
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_ __ j Koznas, kuns at s:-

nuo 4 lyg 6 valandos in ' 
aplaikys j© mirė Vincas Szermuksznls,

222 Mahanoy avė., pavieto pri
glaudo je. Laidotuves atsibuvo' 
Ketvergo ryta su apeigomis

I /

paženklintas vietas 
maisziulka. miltu.

v mokėtai nėjo, kožnam varde ir

Girardville, Pa. f Panedoli-

J1

Kožnojo

burmistro ofise galima inteikti 
savo prawzyma ant miltu. Szv. Vincento bažnyczioje.

f *
Tamaqua, Pa. f Po trijų aa- 

vaioziu ligos, miro namie An
tanais Ozerniaudkas, 55 metu.

prdhobicije pavietas ir miestai Velionis gimė Lietuvoje, o ko- 
. ki tai laika atgal gyveno Sho- 

nadorijo. Paliko paezia, dvi 
dukteres, du sūnūs, motina, 
broli ir seseria. 

Bi

Musu Schuylkill pavle- 
ilri yra 4 4 broke ’ ’ 
Ihoketi užvilktu bilų.

ir negalįkz-
Pricsz

Urojo užtektinai pinigu ant
Apmokėjimo ekob; o 
<ms|bankrutinia. Argj ne juo 
kuli .....
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jziadien
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resno ne kaip automobilei, O 
I 

kad divelei paimtu tuos ‘ ‘ gom-'
bucus!” .

ATSAKIMAI
B. Shenandoah, Pa. — No 

doubt you are a student. The 
problem you ask is very easily 
solved if you figure it out. It 
isn’t a difficult 
lorn.”
med what the bull wheighed. 
Ask your teacher, but don’t 
give hdr a “Bull Story”/

‘1 Bull prob-
Wo haven’t been infor-

I

Szv. Sakramentas. Atgal isz Klaipėdos szi ekskursantai 
grisz Skandinavu-Amerikos Linija, per Kopenhaga?, 
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VISA KELIONE IN EUCHARISTINI KONGRESĄ IR
ATGAL ISZ LIETUVOS IN NEW YORKA

Turistine Klase, Tiktai $240.00
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Reikale Ekskursijos kreipkitės in vietos Lietuvi agenta ar

Scandinavian-American Line
27 WHITEHALL ST. NEW YORK, N. Y.

, , t ' ' ** ’ * ' I“ k i •

4

PRAPERTES YRA JUSO
GERIAUSIAS INVESTMENT AS

. II ’ . * ■ ji •»

Kiekvienas žmogus” privalo turėti savo locna narna, ir 
Mahanoy City bus geriausias miestas del palaikima ver
tes prapereziu, teip sako

_____________ $

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

MAHANOY 0ITY, PA.
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