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Isz AmerikosN UŽU^.TET YAVE,KSLA1 ISZ NAUJAUS1U atsitikimu kz Visu SzaIiuR0S"A
, MERGAITE BUVO JOS TIK-' V F  —  ”1 ,

KETURI BROLIAI RA IR Ew ' Iti/Ž'TOjįg J- ■ ■ L miniszka gavo įkandu szauke
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----------- —------------ ------- Boxford, Mont. — Nuo mn- 
KAI TAIPGI IR UŽMUSZTI. žcns neturėdama jokios laisves 

pas savo teta, o norints jos te- 
Buvo tai va* paliko jai gana dideli tur-

MOTINA IR KETURI VAI- <
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Canton, N. Y. — 
senu papratimu trijų Heine bro būdavo po globa tetos,
liu kad nuvežti savo broli kn-jneaplaikydama ne cento isz to 
niga Otto Heine, 34 metu, kur turto ir negalėdama ilginus nu-i
tik būdavo perkeltu in nauja ketnsti tos nelaisvės, 
parapija. Ana diena, kada ku- Minnie Ashford, nuszove savo 
nigas likos perkeltas in nauja teta ant smert. Kada mergina 
parapija, trys broliai ji palyde- likos nuvežta ant policijos, ten. 
jo automobiliuja ant naujos apsako del ko ja nužudė:

24 metui
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vietos. Užmusztieje yra: Kuni Nepavelino man praleisti

Charles 40 metu.
Mouresville, Ind. —

dirbau viską kantriai

< <

gas Otto, 34 metu, Zakariju- ne penktuko, niekados nema- 
szas, 35 metu, Louis 37 metu ir cziau krutamuju paveikslu, ne 

galėjau nusipirkt nieko naujo, 
Auto- žodžiu, buvau jos tikra neval-

mobilius kuriame važiavo To- ninke;
rese Ott, 23 metu ir jos keturi ka tik man uždavinėjo, bet il- 
vaikai, likos pataikintas per ginus negalėjau to visko nu- 
Pennsylvanijos truki ir visi Ii- kensti, kantrybe mano pasibai- 
kos sumalti per lokomtyva. ge ir kada mano teta užmigo, 
Vaikai turėjo 10, 7, 5 ir 1 metu paėmiau revolveri ir paleidau 
senumo.

PO 20 METU ATGAVO 
REGĖJIMĄ.

Now York. — Nematydamas 
dienos szviesos per dvideszimt 
metu Jokūbą^ L .merman, 
metu, atgavo regėjimą ir szia
dien neiszpasaky tinai džiau
gėsi isz paskemingos operaci
jos kuri jam sugražino regėji
mą. “Rokefeleris gali turėti sa 
vo milijonus, bot asz džiau
gi uosi u isz szviesos”, pasakė 
senukas. Operacija ant akiu li
kos padaryta New York Eye 
and Ear ligonbuteja.

VĖTRA UŽMUSZE 8 ŽMO
NIS IR PADARE DAUG 

BLEDES.
Memphis, Tenn. — Smarki 

vėtra užmusze mažiausia asz- 
tuonias ypatas, daug sužeidė ir 
padare dideles bledes Tennes
see, Arkansas ir Kentucky vai 
stijuosia. Alabamoja keli kai
meliai likos sugriauti-

Mrs. Perry Du ringe r, 23 me
tu, kuri svėrė 200 svaru, likos 
pagriebta per vėtra ir nunesz- 
ta kelis szimtu mastu nuo na
mo ir numesta in purvyną, bet 
iszliko sveika isz to netikėto 
orinio “raido”.

Po vdtrai nupuolė dideli le
dai ir perkūnija, kuri padare 
daug 'bledes farmeriams.

in ja keturis szuvius.”
Minnie pasiliko sieratele, o 

kada tėvai mirė, paliko jai tes
tamente 22 tukstanezius dole
riu, kurie lyg sziai dienai už
augo ant 52 tukstanezius dole
riu isz kuriu neaplaike ne vie
no cento. brolukas turėda
mas 13 metu pabėgo nuo tetos 
ir apie ji nieko negirdejo lyg 
sziai dienai, nes teta vaika lai
ke kaipo berną ir vaikszczio- 
davo konia pusnuogis. Mergi
na likos pastatyta po kaucija 
ir randasi namie. Kaip rodos 
bus paleista ant liuosybes, nes 
nužudė teta laike tuomlaikinio 
netekimo proto isz didelio su
sijudinimo.

AGENTAI SURADO DIDELE 
SAMOGONKA IR DAUG 

MUNSZAINES
I

30 ŽMONIŲ SUŽEISTI PER 
EKSPLOZIJA GAZO.

Detroit, Mich. — Trisde- 
szimts žmonių likos sužeista 
per eksplozija gazo, suardė ko
ne visa plumberio szapa ir vie
nas isz sužeistu mire. Tula mo
toro likos iszmosta laukan isz 
szapo por drūti ekslozijos. Visi 
langai iszteszkejo isz aplinki
niu namu.

NUDURE LIETUVAITE ISZ 
MEILES.
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Sala Ouvea, New Caledonia. 
— Miiriszka Maire Irma, kun 

I buvo perdetine mokslaines del 
! tranduotu vaiku ir prižiureda- 
. ma tuosius nelaimingus, pati 
gavo taja bjauro liga, nuo ku
rios žmogus supusta būdama* 
gyvu ir dalis kūno nupuola.

, Miniszka Marie priguli pne 
zokono Marijo-s Seserų, kuris 
randasi Francijoi.

ARESZTAVOTI UŽ 
SLĖPIMĄ AUKSO.

Ryga, Latvija. — In czionau
pranesza, buk Moskvoje ir ki-

1. — Pribuvimas ir pasveikinimas Amerikoniszko ambasadoriaus Meliono, kada pri- įUO8įa Rusijos miestuosia likos
buvo in Londoną. 2. — Mot ere s 
džia praszalintu prohibicija.
tyta ant jo atminties Alexandria, Virginijoj.

inteike peticija kongresui su
- George Washington© Masoniszka sale,

milijonu paraszu idant v ai- Į aresztavoti keli tukstancziai
kuri likos pasta-

IN KALĖJIMĄ UŽ SUMŪ- ’‘MEILINGAS 
SZIMA SŪNELIO SU VIRVE

JonukasRadville, N. Y.
Sviercz, 16 metu, likos taip su- 
musztas per savo tęva su virve 
kad visas jo kūnas buvo pamė
lynavęs, keturi jo broleliai ir 
sesutes liudijo prieszais nela
ba tęva. Jo motina taipgi ir liu 
dijo, buk už tai tėvas sumusze 
Jonuką, kad ptfr kėlės dienas 
nesirado namie. Kada meldo 
savo vyro kad vaika neplaktu 
tai ir jai uždavė keliolika ypu 
su virve per peczius ir veidu. 
Tada motore paszauko polici- 
janta kuris tęva aresztavojo. 
Sudžia ji nubaudė ant keluriu 
menesiu in kalėjimą.

Szimas Sviercz praeita meta 
apskundė geležkelio kompani
ja už sudaužyma jo automobi- 
liaus ir sužeidimą jo, aplanky
damas deszimts tukstanezius 
doleriu isz kuriu didesne dali 
praleido ant geru laiku ir pra-

Girardville, Pa. — Prohibi- gere.
cijos agnetai Utarninko ryta,
padare ablava ant noma ir ga- METU MOTERE, MOTINA 

20 VAIKU.
Rockland, Kanada. — Aulc- 

galonines ir viena 1,000 galo- sini medali privalo aplaikyti 
| nu samagonkas, 20,000 galonu Mrs. Bessie Dolbcan, 48 melu 
brogos, 1,500 galonu munszai- motore, czionaitinio farmerio, 
nes ir visokiu maszinu ir’kati-( kuri ana diena pagimdo 204a 
lu del varimo alkoholiai, kūdiki — sunu. Isz tuju vaiku 

o randasi 18 gyvi, terp tu kelios 
maszinas iszveže in Pottsville, poras dyvnu. Ta pati vakaru, 

Policije aresztavojo James naujei gimusia pasiliko dedo
Aunato, Italijona, kuris badai 
yra locnininku tosios vietos.

radžiaus ant 337 W. Mahanoy 
ulyczios, kur surado dvi 1,500

Agentai alkoholiu iszliejo

SZESZI DARBININKAI UŽ
GRIAUTI ANT SMERT.
Marmet, W. Va. — Prie ma

žo vaistinio prūdo vela atsiti
ko nejaime prie Kanawka upes, 
per nuslydima žemes- Szeszi 
darbininkai likos užgriauti ant 
smert, o daugelis sužeista. Vi
sus atkaso.

dvynukių, kurias pagimdė jojo 
vyriauso sesute Fanny Gar- 
nean. Vyras tosios dideles szci- 
mynos turi tiktai 50 'motu am
žiaus.

LAIMINGAS ISZPUOLIMAS 
ISZ LOVOS. 

Del.

SZAUKE JAUNUS VYRUS 
PO GINKLU, KUOPINA 
MAISTA IR SIUNCZIA 
PRIE MANDŽIURIJOS 

RUBEŽIAUS.

Montevvideo. — Neseniai 
vienas Uragvajietis insimylejo 
Montevideo miesto auksztes- 
niaja mokykla lankiusia Vil
niaus kraszo Lietvaite, ir pei
liu nudarė ja už tai, kad už jo 
netekėjusi. Ji buvo 16 metu

UŽ KELIU SAVAICZIU BUS 
ISZLEISTI NAUJI 

KVOTERIAI.
Washington, D. C. — Už ke

liu savaieziu, valdžia iszmusz 
naujus 25 cenczius ir paleis in 
begi. Ant nauju kvoteriu . bus 
paveikslas (galva) Washing
tono, nes senasis kvoteris labai 
greitai iszdilo o ypatingai me-

Ellensburg, Del. — May 
Flanigan, 17 metu, gal butu už- 
troszkus nuo gazo, jivigu nebū
tu ja patikus gilukmingas atsi
tikimas. Mergina ka toki sap
nuodama, iszpuole isz lovos, ku 
ri stovėjo prie lango. Ant su- 
beldimo pabudo gaspadino na
mo, atbėgo in merginos kam
barį ir ja isztrauko laukan, nes 
buvo jau pusiau apmirus.

Ligoributeja daktarai 
roi'szke, buk jaigu mergina bu
tu kambaryja da kėlės miliu
tas, tai gazas butu ja užtrosz- 
(1. • _

v

ap-

PASVEIKT- I tęs atgal nuo uždegimo plan- 
ežiu laiko keliones in Cleve
landa. Kas bus padarytu su la- 

moszius Kulbickis, 40 metu at- ’ vomi tai apie tai bus praneszta 
ėjo namo, jo prisiegelo Tekia Lindberghir. L'ridbcrgas likos 

,apgautas i
I 000 del tuju, kurie visai noži

NIMAS VYRO.
Brooklyn, jS[, A . — Ivudii Tft-

i

žmonių kurie pašlepinėjo auk
są nuo valdžios. Czedinimas 
auksiniu pinigu Rosijoi yra už
drausta.

Moskva. — Visi komunistai 
tinkami in kariumenia yra 
szaukiami po ginklu ant apgi- 
nimo savo tėvynės! Valdžia su
mažino iszdalinima duonos, ir 
cukraus ir kitokiu maistu, ku
rios siunezia prie Mandžiurisz- 
ko rubežiaus. Duonos iszdali- 
na tiktai puse kiek žmonys ap- 
laikydavo. Karkove, Minske, 
Leningrade ir kitosia miestuo- 
sia sumažino iszdalinima duo
nos ant 50 procento. Jaunuo
lius peržiūrinėjo ir surasdami 
sveikus ir tinkamus siunezia In 
kariumene ant lavinimuoji ka
ri umenes. Apie 5,000,000 jaunu 
vyruku jau yra pasirengia 
griebti už ginklo apginti skly
pą. Daktarai ir lekioto jai teip- 

siuneziami ant rūbe-
KUNIGAS INKRITO IN 

KAPA.
Praga, Czeko'slovakije — Už

baigdamas savo trumpa pa- 
“Musu die- 
” laike lai-

gi yra 
žiaus.

Valdžia nepriima in kariu
mene “kulokus,” nes tai yra 
nevidoną ISolszevizmo ir ap
turėdami ginklus gali panau
doti ant valdžios.

Bosijo tikisi ymtis už plauku 
su Japonais ir kaip greit, tai 
be to ateityje neapsieis.

pasveikino ji kirviu 
dama jam baisiai galv 
ko mire in kolos dienas po tam 
ligoributeja. 1
szeszis vaikus. Motina likos už
daryta • kalėjime *’

Badai Tamoszius buvo susi- 
neszes su kokia tai gyvanaszle, ' 
o kada apie tai paeziule daži- 
nojo, staeziai paszolo ir tokiu 
badu savo 
sziui”

perskel
ti, nuo

užmokėdamas $5’0,-

nojo kur randasi kūdikis. Jisai
mokslą su žodžeis: 
nos yra suskaitytos

rloji porele turi niekados nesirado ant Maitbas dotuviu ant vietiniu kapiniu
X f i ’ 1 • 1 V ♦ . N. « A • t A 1

‘‘ neviernam Turno
uts i moko j o.

Vineyard 
paslėptas arti

salos, tiktai buvo Soya, kunigas Budenliaum, 64 
Schenectady, metu, likos trenktas paraližuSchenectady, I

, N. Y. po tam iszvežtas in But - j įr inkrito in kapa galva p<r-
1 myn. Senukas buvo miręs kaip
I • • • .1 1 • 1

NUŽMIRSZO GERADARIO 
ŽMOGAUS KURIS JI 

PAVALGYDINO.
Winchester, Va. — Tenai ti

ri is laikrasztis “Star” 
szineja sekanti atsitikima:

Kokis tai žmogus, kuris vos 
galėjo pastovet ant kojų isz 
bado, atėjo in Winchester ho
tel! ant Gerrard ulyczios pra-1 

locnininko Cyrilo

laikrasztis a p ra-

szydamas
Meo, kad jam duotu ka paval-. 
gyt. Nereikcjo jam du kart kal
bėt, kad jis buvo alkanas, -pa
sodino prie stalo ir davė jam 
gerus pietus Žmogelis prižadė
jo užmokėt už pietus kada pri
bus namo. Ana diena locninin- 
kas hotelio alaike gromata isz 
Hazletono, Pa.,

‘ ‘ Pribuvau laimingai 
namo ir gavau darba kasyklo
sią. Dekavoju tau už tavo gera 
szirdi ka mane suszelpei- Siun- 
cziu tau viena doleri. Pietus 
buvo verti 50 centu todėl liku
sieji pinigai būna ant suszel- 
pimo tokio vargszo kokiu asz 
buvau ir jaigu ateis pas tavo 
tai suszelpkie ji kaip suszolpiai 
mane.”

o

raszy ta:
kurioj a buvo

BADAI LINDBERGO KŪDI
KIS YRA NEGYVAS.

Albany, N. Y. — Laikrasztis 
“Knickerbocker Press” aplai- 
ke ana diena sekanezia groma- 
ta:

Watervliet, N. Y. 23 Apr.
Redaktoriui

Press, ’ ’ 
dotinas Tamista: Meldžiu pra-
neszti Lindberghui liūdna ži
nia, buk jojo kūdikis yra negy- 
_____ _____________a»_l___ - j—

“ Knickerbocker 
Albany, N. Y. — Guo-

falo ir Clevelanda. Liūdna kad
teip atsitiko. — Vaikvagei.” '

Gal ir teisybe, nes jeigu vai
kutis butu gyvas, tai manoma MOTE RE PAGIMDĖ DE- 
kad senei butu tėvams sugrą
žytas.

ji išbraukė isz kapo.
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MEKLERIS DEL SURADI
MO LINDBURGH 

KŪDIKIO.
“Ja f šio” arba daktaras John 

F. Condon, kalbėtojas Ford
ham universiteto stengėsi at-į 
gauti Lindbergo kūdiki per 
suėjima su vaikvagiai, kad su
grąžytu kūdiki.

Paskutines Žinutes

Szeimyna

VYRAS KANKYTAS PER 
SAVO PACZIA IR APDE

GINTAS KARBOLIUM.
Siecz, Lenk.

Vaclovo Kruzelo ih metus lai
ko po apsivedimui, pradėjo 
terp saves dra<škytis kaip du

SZIMTS VAIKU ANT SYK.
Porto Alegre, Brazi'lije. — 

Atėjo žine isz miesto Bacacay, 
kuris randasi pustyneje, buk 
tenais kdkia tai farmerio moto
re Espinosa Nuney de Antunea
pagimdo ant syk net deszimts pasiutia katinai. Jisai buvo 
vai'ku — 8 mergaites ir du su- malszaus budo žmogus, nelin- 
nus. Visi mire in trumpa laika J do niekam in akis o jiji buvo 
po pagrindimui beit motina jau- nesutinkamojo budo motero, 

nuolatos bardavosi ant vyro

I

czesi sveika.
Daktarai negalėdami tikėti b0 jolkios priežasties. Ana die- 

in toki atsitikima, nuvažiavo na vyras nuėjo pas kaiminka 
pas motore persitikrinti savo atsineszti ndkuriuos savo daig

ius, pas kuria paliko kada ap- 
sipaeziavo su Tekia. Pati bū
dama baisei užvydi ir vis nu- 
žiurinedama savo vyra, nubė
go pas kaiminka su savo moti
na ir dede, užklupo ant vyro, 
kuri suspardė, apdaužo ir su
žeidė, o negana da to, insiutus 
motero aplaistė jojo veidą su 
karboliam. Kada vyras atsipei
kėjo, nuneszo ji pas uoszvo ir 
tenais da daugiau nelaiminga 
suspardė. Artt galo iszsirito ji
sai laukan smaukdamas pagel
bės. Žmonis subėgo ant riksmo, 
paszauko policije, Ikuri nuvožė 
nelaiminga in ligonbuti, kur 
daktarai jam apžiūrinėjo žal- 
dulius ii’ turėjo iszimti viena 
aki.

Insiutus szeia, jjjh '!* 1 a 

daiyta in kalėjimą ant vienu 
moto.

akimi ar tai teisybe ir in tikėjo 
kada visus vaikus pamate. Du 
•tokio atsitikimo kad motero 
pagimdytu doazimts vaiku ant 
syk nebuvo girdėti, 

t ■■■! ■ ......   ■■■■.. ...
UŽDRAUDĖ DEGYT 

ELEKTRIKĄ
ANT ALTORIŲ. 
Kardinolas Mar- 

vikaras
ant miesto, uždraudė 'kunigams 
žibinti elektrikines szviesas 
ant altorių. Kardinolas sako 
kad bažnyczios gali būti ap- 
szviestos su olektrikinia szvie- 
sa, bet ant altorių yra uždraus
ta.

Rymas.
Jchctti Selvaggiauti,

11 Harrisburg, Pa. — Sero- 
dos ryta nupuolė du coliai snie
go Westmoreland paviete. Plon 
tai likos užpustyti kaip kur ant 
asztuoniu coliu..

II Grinos, Kuba. — Santia
go Basara, 36 metu nužudo kir 
viu savo paezia ir penkis vai
kus, po tam uždegė narna ir pa
sikorė. Visi sudegė.

II Genova, Szvaicarija. — 
Pagal apskaitymu Tautu Ly
gos biuro tai sziadien ant svie
to randasi 30 nrilijojuj žmonių

u

BOLIVIJOS SOSTINES PO
LICIJOS V1RSZININKAS 

LIETUVIS.
La Paz, Bolivija. — Bolivi

jos sostines La Paz policijos 
virszininkas yra Lietuvis Pr. 
Szacikauskas. Jis neseniai bu
vo Buenos Aires mieste-

Bolivija yra didele pietines 
Amerika valstybe, penkis kar- 
tua didesne už Lietuva, turinti

• • _____ ____ _  __ 1 _• __

la likos uJj-

Sveczias in kaimyną kuris 
užsikrovė ant torielkos visas 
atnesztas salotas: TamistaI'>>

<<

asz ir mėgstu salotas I
Bet ne taij>Kaimynas:

I • ft •
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Kas Girdėt!
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. Kada darbininkai nukirto; 
dideli medi Borniceton, Nev.,1

< F |

rado kelme viszta tupinczia 
ant kiaiisziniu. Vidurmedyja 
rado pelukes lizdą o ant pat, 
virszunee apu-oka. Szitie nepa-. 
prasti kaimynai gyveno grn- Į 
žiausiam sutikime ir vieni ki
tiems nedare jokios bledes. — 
Argi žmonys negalėtu tokiam 
sutikime gyventi?

Szimtprocentinei Ame riko-Į 
nai imasi už gaivu isz priežas-, 
ties kad tūlas sudžia Micziga-į 
ne suriso mazgu moterystes 
Kinczika su Nigerka. Porele’ 
susipažino kėlės savaites 
gal, insimylejo ir nutarė apsi- 

Taip ir padare. Dabarvesti*

I

at-

KA GALIMA
PASAKYTI

SAULIO

| Kožna Vedus Motere:—
| Geidže idant josios vyras tu- 
Į retu kanuodaugiausia pinigu.

SENAS KAPITONAS 
ISZ ST. CYR.

DEL MUSU VAIKU bėjo ir iszleido mus užkasti.
Apysaka.

4

Ligi treczios valandos po 
piet taip sau praleidome laika:

nežinia kokios tautos bus ju SZITA M0TERELE MOKA
vaikai, bet tiek yra žinoma, 

i kad gimė czion Amerike, bus 
ukesiai szio sklypo.
tvėrėsi naujas sztamas, o gar-

susilaukemelting pot”

Todėl

sus “
naujoss ’“tautos.

Panaszus atsitikimas
pirmutinis sziam valstija o gal

/

SZAUT*
Mrs. Hunt T. Dickinson, ap- 

laikc pirma dovana už szaudy- 
ma laike moteriszku lenktynių 
Huntington, L.I.N.Y.

yra

APIE VISUS Jai nuduoda, jog ji ji tik vienu 
I njulnrn ii Iniminmi nni: iHVintn.

Kožna Mergina:—
Mislina apie apsivediina ti’k- 

tai karta ant dienos, nuo pabu
dimo lyg ėjimo gult. Užmirsz- 
ta ta paimti penktuką kada ei
na nat karuko, bet niekad neuž 
mirszta zerkololi ir pauderl. 
Žiuri ant kožnos merginos pra
dedant nuo skrybėlės, po tam 
ant szlebes, czeveryku, žiedo, o 
ant galo ant veido.
ant vyro, ar jisai žiuri ant jo
sios, ar turi garbinuotus plau
kus ir parėdytas gerai.
persitikrinus

r>

Temina

Atėjo paskutine Dievo Ku- vieni vaiksztinejo, kiti giedojo,
Vaiskavoja mokykloja 

Cyr. m,etc 1830 kapelonu 
ten iszmintingas kunigas var-' 
du Rogoto. Kas vakaras su
rinkdavo studentus in didele 
sale ir ten jiems kalbėdavo dva "

• siszkus pamokinimus.

treti
į bažnycziojo. Trecziajai valan-
1 d ai pasibai gus, apėjome Kry
žiaus stoties, arba stacijas.’

Paskui atėjo abudu kunigai 
ir nusivedė mus visus gražiau 
ąžuolynam Czia klebonas ap
sakė mums musu pirmųjų tėvu

St. 
buvo

lanko Szvencziausiajipadaro ji laimingu ant 'svieto. 
Skaito visiką kas jai duotu dau
giausia materijolo ant apjuoli- 
nimo kilu. Daugiau žino apie 
savo kaimynus, no kaip kai
mynai apie tai mislino. Jai nu- 
roo, 
iszrodo 15 metu jaunesne 
kaip isztikrnju turi. ’ 
svotka. Mano, jog tik jaja vy
ras myli. 1 
mergiszka stoną, 
jog dabar surastu geresni vy
ra, kuris jaja paimtu už pa
ezia. Yra tojo nuomonėje, bu’k 
josios dūkto niekad neinsimy- 
les. Priguli prie tuju sutveri I
mu, kuriu liežuviai niekad ne- 
suimdije.
Kožnas Apsipacziavos Vyras

Greitai susipranta, jog gerai 
yra daug žinoti o mažai kalbė
ti. Stebysi, ka jojo pati daro 
su pinigais, kuriuos jai tankiai 
duoda. Tankei miega su kel
nėms, idant pati neiszczystytu 
kiszoniu isz 'Smulkiu. Tyki, jog 
jojo sūnūs nubėgo paskui mer
ginas. Džiaugėsi, jog jojo pati 
rėdosi puikei. Jam nuduoda, 
jog pati ant kito vyro visai ne
žiūri, 
jog geri a u ses 
nevedias. Priguli prie tuju gy
vuliu, kurie trauko sunkos 
nasztas, 
paguodones.
Kožnas Redaktoris:—

Stebėsi, 
menkai apmokamas isz 
sunku darba.

jog pagal savo metus, tai 
ne

Karta
kalbėjo jisai apie pekla, o ka-

Myli but Paomo žvake ir keli
•no eiti in savo kambarį 

v v - .

Tankui dusauje už!
manydama,

kad
sztai užpakalyja atsiliepė bal
sas kapitono:

— Perpraszau kunigo ka

no aktovos diena. Diena sau
lėta', szilta, graži. Apie szeszta 
valaiula ryta visi susirinkome 
prie bažnyczios. Czia buvo vai
ku tėvai, broliai, sesris ir kiti 
žmones.

Stovim. Laukiamo Szirdis 
dreba, meile prie Dievo dega....

Sztai matom, ateina deszimts Adomo ir Jevos, laime Rojuje • • • « A • V « W • • •
dailiai apsirėdžiusiu miestelio 
mergeliu. Jos atnesza rubus. Ir 
kokiuos rubus? Puikius baltus

pelono bet turiu tau pripažin- ženklai! nekaltybes!
Prisiartina... Aprėdo ir ap-

ir jn nelaime, papildžius jiems 
nusidėjimą.

— Miszko, sako, szale tie
siu ir sveiku yra kreivu, ir sau
su medžiu. Panasziai ir pasau
lyje (sviete) yra: terp geru 
žmonių ir blogu — bedieviu, 
pasileidėliu. Mokino klebonas, 
kaip reikia pasaulyje gyventi 
kaip saugotis piktu-nedoru 
žmonių.

Paskui užėjome ant kapu- 
Czia klebonas iszrode apsem
tai visus piktus darbus, ku
riuos žmones per savo nusidė
jimą papildo. Nurodo kryžių, 
ant kapu stovinti, kaipo malo
nes ženklą, per kuri esame at
pirkti isz pragaro nelaieves.

Pagalios sugryžomo baŽny- 
czion. Kunigas kamendorius 
pasakė puiku pamokslą, už
baigdamas sziais žodžiais:

^Gimdytojai brangus! Ati- 
douda dabar Bažnyczia sziuos 
vaikelius-aniuolus jusu globon! 
Visomis pajėgomis saugokite 
juos nuo pikto. Auklėkite juos 
taip kad užaugtu geri Katali
kai tikri bažnyczios apginejai!

Atgiedojus padėkos giesme 
“Te Deum, lau-damus”, tai yra 
“Tave, Dieve, garbiname” vi
si nuėjome klebonijon. Czia 
musu klebonas pasitiko, mei
liais žodžiais prakalbėdamas 
su dovanomis. Gavome dova
nu po puiku paveikslėli su pa- 

[raszu “ 
atminimas”*

Su kunigėliais atsisveikinę 
ejome visi bažnyczion ant pas
kutinio Dievo kūno aktovos 
Miszparo. *

Tuo ir pasibaigė toji mums 
brangi ir neužmirsztina musu 
Pirmosios Komunijos diena — 
Iki gyvas busiu, asz tos dienos 
užmirszti negalėsiu”.

Tai tai man Pranukas papa
sakojo apie Pirmąją savo Ko
munija.

ti, jog sziadien puikiai kalbė
jai apie pekla. Bet užmirszai taiso mus visus tais baltais ru- 

ar pekloja, belinis. Broliai — seseris gimi- 
naieziai — giminaites žaliu ni
tu vainikus berniukams pri
sega prie 'krutinės desziniame 
szone, o mergaitėms — ant gai
vu kaip vienas taip ir kita* 
perjuosia kiekviena mėlynais 
gražiais kasnykais, arba kas- 
pynais. Mudu su Aliute broliu 
ir seserų neturėjome, tai mum* 
musu giminaieziai — dede* 
Petriukas su Aguiute vainikė
lius prisagste ir sujuose.

Visi vaikai jau aprėdyti ap
taisyti, sustoję eilian poromis 
pirma berniukai, paskui mer
gaites, — tėvai paduoda degan 
ežias žvakes...

Bažnyczios bokszte laikro
dis musza asztunta valanda. 
Mes už szventoriaus vartų sto
vime — laukiame. Sztai ateina 
kunigai: klebonas kapa užsisu- 
pes su kryžiumi rankose, ka
mendorius sziaipjau bažny
tiniais rubais užsivilkės, iszel-

Yra 
jog k rami imas 

gurno ant ulyczios, bažnyczios 
ir ant kampo yra tinkamu pa- 
Gielgimu. Apie muzika tiek su
pranta; jog terp bubno ir far- 
fapijono yr$ mažas skirtumas. 
Kožna sporto pagirimus deda 
sau in szirdi kaip auksa. Jei
gu yra Lietuve, tai stebysi del 
ko kožnas nekalba anglistai. 
Jaigu gali tai eina ant pikczo- 
riu 6 kartus in sanvaito. Gei
dže apsivesti turėdama 1G me
tu.

dirstelėjo kapitonui

pasakyti mums
■smožins, keps ar virs? Ar galė
tum man to paaiszkint?

Kapelonns žinojo su kuom 
kalbėt,
asztriai in akis pakiszo žvake 
po nosia ir atsiliope:

— Apie tai geriausia pats 
persitikrinsi, kapitone!

Ir uždare duris nusiszypso- 
jas palengva isz persigandusio 
veido kapitono. Nuo tos dienos 
nieko apie tai nemislino, bet 
patemino, jog kapitonas nuo jo 
szalinasi ir saugojusi su juoin 
sueiti*

Pakilo revoliucija,
sur likos praszalinti knygai isz 
pulku, o kunigas Rygotot an- 
laike mažesni dinsta nuo Ar
ei vyskupo.

In dvideszimts metu po tam 
kunigas Rygotot radosi ant 
puikaus susirinkimo tarp žen- 
klyvu ypatų — kad sztai prisi
artino prie jo senelis, vaiska- 
vas — pasikloniojo žemai ir

nes pirmutiniam ojsteryja ku
ri pradėjo kramtyt, rado peria 
kurio verte buvo didele. Tuo
jau s nuėjo pas auksori už kuria 

bet kožnas'pese- 
| tu po tam sugryžo in karczema 
idant pasilinksmint. Svecziai 
dagirde apie jo gilinki, supir
ko visus ojsterius, 

ko_ kad ir jiems tas giliukis 
n n

I

ir visam Amerike.
------- •>—

Ant svieto randasi tiktai vie
na pikta motere, 
vyras mano, buk tai jo motere. j 
(Ar taip!)

tikėdami, 
nusi- 

szypsos, bet perlu daugiau ne
surado. Tada isz piktumo, kad 

ma jos ir pakurstinejima su- P,nk‘ido x isus^ pinigus, sudan- 
naus priesz jo paezia. Laike, 
teismo motere prisipažino buk 
papildžius žudinsta nuėjo in 
spaviedni ir iszpažino nuside ji- 
ma kunigui, gailedamasi už saj 
vo darba. Soviatu sūdai nepri
pažindami spavie<lnes slapty
bes, aresztavojo kunigą už tai 
kad užslėpė žudinsta ir pagal 
tiesas, yra pripažintu kaipo I 
emes dalybas toja žudinstoja. 

- • *

Soviatu sūdąs Moskvoja ne Į 
seniai perkratinėjo bila 
kios tai Yeremskos, kuri 
žade savo uoszsvia už kankini

praleido visus pinigus, sudau
žė visa gaspada.

Taip,
panaszus giliukis.

ne visiems nusiszypso

menesi
likos perkratinėtas 

teismas tūlos poreles ant persi
skyrimo. Hastings Derby, spy
rėsi peri a u žyme

Praeita 
Anglijoj,

Wiltshire,

Kožnas Sportas:—
Perka už centą gurno ant sto

ties isz maszinukes idant galė
tu prisižiuret in zerkola. Pir- 
miause žiuri ant merginos vei
do po tam ant blazdu, paskui 
ant ranku ir vela ant blauzdų. 
Mislina jeigu turėtu 100 dole
riu tai galėtu daugiau paspor
tuot ne kaip Rockefeleris arba 
Karnegis. Mislina, jog kada 
eina ant pikezeriu tai patogiau 
šia mergina negali nutraukti 
nuo jojo akiu. Mylėtu rėdytis 
puikei o kiszeniuje turi nuola
tos skylia.

bet tanked sau mislina. 
gyvenimas yra

kurie
o mažai už tai aplaiko

del ko buna teip
■savo

Isz vi-

Mislina, jo

moteriszku 
rysziu nuo savo paczios už ap
gaudinėjimu jo ir susineszima 
su kitu vyru, nuo kurio parei
kalavo penkis szimtus svaru

■ szterlingu už
i

sz imtus 
atkalbinima ir 

pavogimą meiles jo paczios.

Sztai kaip buezeris mansio 
apie žmogiszka szirdi —“Žmo 
giszka szirdis tai panaszi in. « , .. | Sudzia buvo kitokiu paziuru 

ir davė persiskyrimą, bet atly
ginimo vyrui už skriauda ir ne
tekimą paczios nieko nepripa
žino. Savo nusprendime pasa
kė, buk motere, kuri apgaudi
nėjo savo vyra, 
su kitu vyru nieko neverta —

Tas daugiau

deszra; niekas nežino kas 
duryja jos randasi.”

vi-

isz-Du bedarbiai Londone 
rado neparasta būda uždarbia
vimo. Neturėdami kitokio už
siėmimo, pradėjo rodyti nepa
prasta perstatymą del pracigiu 
ant ulycziu. “Aktoriai” sugau
davo žiurke ir laike kletkoja. 
Vienas atidarydavo kletkos du 
riukes, o kitas atsiklaupęs, lau
ke iszsižiojas ant iszbeganczios 
žiurkes, kuria pagaudavo ir 
nukąsdavo jai galva. Tokis 
perstatymas nustebindavo žiop 
liūs kurie gausiai sumesdavo 
dovanas in skrybėlė nepapras
tiem artistam.

Bet ana diena patiko viena 
isz ju nelaime. Kada suėmė 
žiurke isz karto nenukando 
žiurkiai galva, kuri perimta 
skausmu perkando jam gerkle 
ir sudraskė baisiai veidą. Po 
keliu dienu “artistas” 
damas baisės kankos mirė* Po
licija uždraudė rodymą to per
statymo.

susineszdama

ne vieno peno..
atnesze vyrui naudos ne kaip 
bledes, nes be jokio ergelio at
sikratė nuo svetimvyriszkos 
moteres ir privalo džiaugtis, o 
ne jeszkoti atlyginimo, kad at
sikratė nuo tokios biaurybes.

Kožnas Insimylejas:—
Myli visa szeimyna savo my- 

lemos, pradedant nuo paczios 
merginos o baigdamas ant szu- 
nyczio. Klauso senu pasalai 
motinos ir tėvo ir juokėsi isz 
to garsei. Gere paduota pieną, 
ant kurio spiautu saliune. Mo
ka už viską, tai yra, jeigu turi 
pinigu. Musza in delnus jeigu 
jojo mylema grajina ant far- 
tapijono tokius szmotelius, jog 
žmogų net kolera krccze. Ma
no, jog tėvai jojo mylemo’S ne
galėtu surasti tikamesnio vy
ro del dukters kaip jis yra.

Jam nuduoda 
jog yra mėsininku o laikrasztis 
deszra, kuria gali pripildyti bi
le kuom. Siunczia lankei vai
kina ” 
nesztu jam “atramento.
timis ne miega ir rūpinasi isz 
kur ryto gaus materijolo ant 
pripildymo laikraszczio. Vi
siems turi intikti ir kožna at
sitikima apraszyt, bet kada 
reikėtų redaktori užpraszyti ir 
ji pavieszyt, tai apie tai niekas 
nepamislina. Redaktorei inirsz- 
ta vargingai, 
savo darbu aplaiko danguje ar
ba buna pasodyti ant garbes 
vietos “žemai.” Redaktorei 
kaipo kunigai, buna aploti ant 
kožno žingsnio per geriausius 
prietelius.

7

ant kornerio” idant at- 
” Nak-

o užmokesti už

Musu redakcijoi apsida-

nuo

♦ ♦ ♦

Skaitykite “Saule”

kente-

netenka

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
*

m—t-
Jau ažbaigem daryt 

Nauja Dideli Sapnoria. 
160 puslapiu, su dau 
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa 
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu 
siuntimu tiktai $1.50.

FF. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

Kožna Sena Merga:—
Mislina, jog jiji galėtu 

daryti laimingesnių vyra ne 
kaip kokia jaunesne ožka. Už- 
iraszo in visas mielaszirdin- 

gas draugavęs. Kalba, jog ne
siranda jokio teisingo vyro ant 
svieto. Turi mo'tiniszka jaus
ią kada pamato 'kūdiki. Kož- 
nam kalba, jog netiki in meile 
Eina in bažnyczia kas dien o 
kada iszeina apkalba visus sa
vo kaimynus. Persistato save 
už szventa ir kada mirs, tai nu
lėks tiesiog in dangų.

• • • • pa

*

ro visokios maldaknyges ir ki
tokios knygos. Prisiunskite 
savo.sena knyga o bus apdaly
ta kaip nauja.

TIKR1AUSES KABALAS

Knyga

Giliukis vis ritas ir visi gali 
ji sugauti, norints žmonys jesz- 
kodami to gi Ii ūkio, 
sveikatos, turto o ir gyvasezio.

Panaszus atsitikimas invy- 
ko Oporto, Portugalijoj. Kokis 
tai žmogelis iszlaimejo ant val- 
diszkos loterijos antra dovana
ir tuojaus nuėjo in karczema 
paskandyti savo giliuki. Bet ir 
ežią nusiszypsojo jam giliukis,

Kožnas Senas Jaunikis:—
Temina akyvai ant kožnos 

merginos ir mislina kokiu kvai 
liu jisai pasiliko, jog neapsi- 
vedc būdamas jaunesniu. Kož- 
nam stiklelije guzutes ar alaus 
mato paveiksią merginos kuria 
pažinojo 40 metu atgal. Gal
iosi jaunųjų jog nemoka pasi- 
linksmyt teip, kaip jisai links
minosi už jaunesniu laiku... 
Rodosi linksmai, tankai skuta
si ir duoda kirt plaukus, jeigu 
da ant plikes kįdk pasiliko.

radosi

klauso ar jisai ne yra kunigas na musu pasitikti. Prisiartino.

Arba AUdontlmaa Paalapcilu Alai 
ties 9u patelba kazlrom Pag* 
Chaldeiszku, Peralazku, Gralklazk' 
Arablazku ir Clconiazku burtinlku 
lazruldinejlmaa to tabalo yra laba' 
lengva* ir kiekvienam gali būti au 
prastinu

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda tnaogaua ateiti 81 
'talamono Noso

TIKRIAUSIA BURYKLA
sudėjo Cigonka Ibi Egipto ilubln* 
<ulva. Del vyru Ir moterų.

VISO B TRIS KNYGUTES nf 
TIKTAI UŽ...............................AJC.

Prialueklte mumla 25c. Oauotte 
rieae trio knygutei per paėsta. 
Pinigus galite siusti stemposela

W. D. BOCKKOWSKI-CO.
IUJBUNOT CITY PA.

“ 25c.

kitados buvo ka kunigai užgieda lotyniszkai 
. Kada dažinojoĮ psalme... Varpas vienas isz- 

reto musza. Žvakes tvaska ži
ba... Veda m,us musu tėvai 
kunigėliai Dievo namuosia — 
bažnyczion. Szirdis musu dre
ba. Seneliu ir suaugusiąja akis 
aszaroja: ima juos szventas pa
vydas kad ju jaunystėje to ne
buvo.

Rygotot, kuris i 
polonu St. Cyr. Kada dažinojo 
jog tai tas pats, susijudino la
bai ir prakalbėjo:

— Guodotinas teveli, pavė
link, jog tau suspaustu delną ir 
padekavosiu, nes tu mane isz- 
gelbejai!

— Asz? — o tai kokiu bu-
du?

— Argi manes nepažinsti, 
Tėvai? Ar neatsimena sau se
no kapitono kuris po pamoks
lui apie pekla, uždavė tau ne
pritinkama užklausyma, ant 
kurio tu atšakiai, pakiszda- 
mas jam žvake po nosia:

— Apie tai geriausia 
pats persitikrinsi kapitonai!

— Tai tuom kapitonu asz 
esmių nuo to laiko visi perse-

tu

Jau bažnycziojo. Arti grotu 
prie staliuko baltai apdengto 
žvakėmis, invairiais žolynais 
papuoszto — atsistoja klebo
nas ir prabilo in mus vaikus, 
ežiais Vieszpaties Jėzaus žo- 

“ Leiskite kūdikėliams
ateiti pas mane” 
mums svarbumą artinanezios 
valandos ir kas pas mus atoi- 

kiojo mane tie tavo žodžiai; na.
jog gausiuosiu

džiais:
ir aiszkino

Pirmosios Komunijos

mislindamas, 
in pekla, ir tenais per amžins 
degsiu, neapleidinejo mane nie 
kados. Doszimts metu su ta 
mislia kariavau, ant galo turė
jau pasiduoti. Iszsispaviedo- 
jau, pasilikau geru Krikszczio- 
niu. Tau tik dekavoju už laime 
ir malszuma mano savžines ir 
džiaugiuosiu neiszpasakytinai 
jog tave vela sutikau ir tau ga
liu apsakyti apie mano atsiver 
tima.

Jaigu ir tu guodotinas skai
tytojau iszgirsi kada kokias 
prieszinantes kalbas apie pek
la, jaigu tau kada užduotu pa- 
naszu užklausyma apie pekla, 

1 kaip tas kapitonas isz St. Cyr, 
, tada atsakyki taip pat kaip at- 
’ sako kunigas Lygotot.

— Pats apie tai geriausia 
persitikrinsi, mielas drauge — 
taip, pats apie tai persitikrin
si.

Tikiuosiu, jog niekas no tu
rės noro pažinti areziau pekla 
isz savo locno dasokimo.

♦

Neuimirizklto guodotini •kai
tytoji!, atsilygint su prenumerata ui 
laikrasati “Sauia,” kuria apie tai ui- 
mlreso ir praeae idant neeulaikyt lai-

m tapMRta foakuMuHtel

Prasidėjo Szv. Miszios. Per 
Miszes kun. Kamendorius pra
bilo griaųdžiais žodžeis: “Ati
darykite, vaikeliai, szirdis! 
Atpina in jus Vieszpats tvirty- 

ir, perskaiezius jam 
trumpas priesz komunija mal
das prasidėjo komunijos dali
jimas. Ejome prie to szvento 
stalo poromis rankas kryžiavai 
ant krutinės susidėję.

Kokia linksmybe dusziai! 
Saldumas szirdžiai! Priėmėm 
szirdin Dieva susivienijome su 
Vieszpacziu! Kas ta valanda 
apsa’kys? Kas ja apraszys!? 
Tikrai dangaus valanda ant 
žemes.

Misziomis pasibaigus būvu 
procesija. Ejomo poromis su 
deganeziomis žvakėmis. Pui
kus buvo reginys! Varpai gau
džia giesmes skamba, vėliavoj 
(karūnos) lyg gulbes plezda 
czia musu balta vora su do- 
gancizomis žva'komis... Dū
sauja tiktai žmones in ta visa 
žiūrėdami aszaroja...

Po procesijos kunigas ka
mendorius prie staliuko, kaip 
augszcziau pasakyta, prakaL

vaikė Ii a i

DEL KO?
— Pisczikaiczi, ar tu neži

nai dziel ko, kada ponseva 
kaip eina ant spasiriaus, tai 
pons poniueziu laiko už ranku?

— Cik tu ir durnius esci, 
už tai kad jam poniu nepabėg
tu.

biul...

f

Balandis — 1932 — April

1 p Teodoraus
2 s Franciszkaus PauL
3 N Richardo
4 p Izidoraus
5 u Vincento Ferr.
6 s Celestino
7 k Jono de la Salio
8 p Alberto
9 s Hillarijaus

10 N M ak ari j u sz o
11 p Sz. Pan. Sopulingos
12 u Viktoro kank.
13 b Teodoros P. kank.
14 k Justino
15 p Anastazijos
16 s Kaliksto

17 N Aniceto
18 p Vilhelmo
19 u Epipanijo
20 s Sulpicijus
21 k Anzelmo vyskupo
22 p Liudvina
28 b Jurgio kank.

24 N Vaitiekaus
25 p Morkaus evanf.
26 u Kieto ir Marcelino
27 s Zita :
28 k Povilo nuo Kryi.
29 p Pėtro ir Veronoi
S0 t Katrinoa ponoa
29 p Petro Ir Veronos
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(Per klaida, pradžia szitos istorijos 
buvo patampyta praeitam numerije 

44(
talpiname visa istorija nuo pradžios 
iki pabaiga.) 

s ■
Klausyk tėvo, motinos.
O ilgai gyvensi ant svieto.
Smarkiai blizgėjo dalge®, 

mirgėjo pjautuvai, o merginos 
rinko javus paskui kirtėjus.

Pirmas isz kertimo už- darbui ojo namo.
t Prisidirbo ikvalei bet mer- 

tokio esama paproezio — prasz gaites eidamos idar giedojo, o 
neko Juras, 
ketnrias-deszimts metu ir va- atsilsio.

Į dovaujantis kertejams.

, darbi® eina ant degtines, jau

naszlys, turintis! bernai džiaugėsi gryždami ant

Kaip tik suvalgo vakariene,

8AUEH

, senas gir- ruolis — atkirto Juras — asz niai. 
kol asz busiu anl dasigausiu prio 'kraszto ir Ma

ryte bus mano.
Prasijuokė szotonrsZkai ir,1 lis, 

pasispyrės smarkiau kojom, svieto bernaitis, kuris tuojaus 
laiva’pastūmėjo in szali ir uže-' numirė, motina apemo kuodl- 

džiausias nusiminimas. Motl- 
apsl- na pradėjo savo vyrui po tam 

dairo aplinkui terp nakties iszmetineti, kad jis kaltas ber- 
tamsybiu. Aplinkui buvo ramu, naiezio sinercziaii, nes tai yra 
tiktai viena syki Užgirdo baisa paties Pono Dievo bausme 
tarytum, isz po vilniu: senus prasikaltimus.

— Gelbek, Jurai, sdcenatu— | 
ir viskas vėl nutilo, tiktai aip- 

suszuko ’ linkui vejas baisiai osze.
Pusvalandžiu vėliau subarsz- 

nogausi Marytes — ir su pik- kino kas tai prie Ulonu trobos 
tumu trenka in stala stikleli, duriu.

nosulaukimas tau
tuoki i,
svieto gyvas, tu negausi Mary
tes! O tai ant visados turėki
te savo atmintyj.

Juras, tarytum, atsipeikėjo
! Pranukas juokėsi, atskirti- parengta motinos Pranukui Ir į po tu žodžiu, susiraukusiai pa-1 jo ant negilumos.

...... - - •* r . • . . . i . • •¥•____»x____ ’ •___ __________________ i T._____ __________ x _
Saules”. Dar szitam numerije pa- nėjo, pagalios prižadėjo, kad Marytei, tuojaus pabelsta in 

ant rytojaus nupirksias gor- duris ir inejo Juras laukdamas 
ežiu degtines, arba geriau vy- Pranuko keliauti per ežerą, 
no rugszties.

Užrėkė ji darbininkai.
— DeFko-gi no pieno, 

kežo matote ji koksai man n- 
ciorius degtines bijosi, bijosi.

vat-

Vaikinas paszoko nuo suolo 
ir tuojau nuėjo ant kranto eže
ro kuri pradėjo dengti vakari
ne migla.

Kaimas Alksninis, kuriamo

sižiurejo, ramiai sukeikė, o pas-1 Iszeja® ant smileziu, 
kui pasako per danti’s:

Ha, pamatysime, asz nuo 
savo to užmanymo nepasi- 

| trauksiu o jei bus valia, tai 
I ir 'patrepsėsi ant mano vesei
lios.

Kaip akim apmesti aplinkui • 0 jn|. tjegtįne žmogui suteikia gyveno Pranukas, stovėjo dal-
siūbavo javai o suriszti pėdai 
riogsojo sustatyti in mende- 
hus.

Na, kad sziais metais buvo degtine prie darbo yra

svlas.
Tegul tiktai, kaip mes

lioj apylinkėj, kur visko buvo 
pilnai.

labai gražus uždorejimai. Buvo reikalinga ir ji niekam negali
ant ko ir pažiūrėti, dirbti, 
javus laukuose rinkti —

o 
tai

— Pasakiau!
Pranukas — kol busiu gyvas, i

Isz patogios ir sveikos Ma- Lehigh Valley R. R.
NAUJOS PIGIOS PREKES IN

Allentown, Bethlehem
IJ

rytes tuojaus pasidarė szesze- 
o kada po metu atėjo ant

U Z

ir
Easton

NEDELIOJ 1 MO J AUS

$1.50in ten ir at8aI
Trcinas apleis Mahano^ City 4:50 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethleham 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakaro pagal Stan
dard Time.

Tiki«tu« Lehigh Valley Ofisuose
Juras pasidavęs visiszkai 

girtuoklystei, o girdėdamas to
kius iškalbinėjimus, inpulda- 
vo'didžiausiam piktume ir tuo
jaus po darbui, vietoj atsilslo, 
eidavo in karezema, ir tai pei 
naktis gerdavo.

Niekais nuėjo kunigo perser
gėjimai, kaimynu pamokin!-

Railroad
ofTha Bl Die »•*«*<<

padirba, persitikrins tuokart, j Nebuvo labai didele susidėjo 
isz keliu gaspadoriszku sody
bų ir keliu stubelninku, prigu- 
lincziu prie artimojo dvaro.

Ten žmonos gyveno jau nuo 
daugelio metu ir visi gražiai su 
gyveno kadangi kaip gaspado- 
riai teip ir stubelninkai tan
kiai eidavo in dvara uždar-

užkenkti.
Dykai Pranukas iszsikalbi-

net szirdis augo isz džiaugsmo nejo n(sjmilldnmas pamokint-
ir norėjosi dirbti. mus motinos kuri jiems visa-

Taigi spareziai ir linksmai (jog perstatydavo degtine kal
slinko darbas: o smagiausiai po pradžia viso pikto ir velnio n * sb a • alankuose dirbo Pranukas pagunda bet draugais prispir- biauti.
naa, et, ten toli gale baro.

Tiktai mirgėjo jo rankose 
dalgis, o paskui kiekvienas už- ( saVo naujo darbo drau- 
simojima geroka pėda turėjo 
suriszti Maryte, mergina ei
nanti paskui kertėjus.

— Pranuli, neguldyk tokiu 
dideliu pradalgiu kadangi pas
kui tave suspėti negali — pra
sze.

Bet Pranukas tik prasijuok
davo ir nepaisydavo to jos pra- 
szvmo.

Jam rodėsi, kad yra karžy
giu, kad pats yra ponu tu auk
siniu lauku.

Teip jautėsi iszdidus.
Ba buvo tai sziandie jam 

iszkilminga szvente. Sziandie- žintin tai nesistengs pasiprie- 
na taigi jis norėta iszrinkti tu szinti viena syki antra ir tre- 
placziu lauku ricierium. Szian- ežia ir baisiai iszmoks girtuok

liauti.
— Matute — nespręsk ite 

taip tuojaus juodai, kartais tai 
ne visados, iszsipirkti privers
tas, kad reikalauja, ir man ne
pridera spirties priesz priim
tus nuo keliu metu paproezius.

O Juras priduro:
— Ei-gi

tas prižadėjo asistoroti degtl- 
t nes, idant pavaiszinti pirmu

gus.
szanke

suju-
— Nemislykite 

žvavai Pranuką® kuris 
dinta jo locnoje meileje — ne
mislykite, kad negalėsiu ?u ju
mis lygiai iszgerti taip kaip ga 
liu dirbti.

Ir niekais nuėjo atkalbėji
mai motinos, kuri maldavo 
Pranuko, idant jis nepasiduotu 
gi r t u o k lys t es pa gu n d i n i m a m s, 
iszrodydama jam,
pirmutinis žingsnis yra sunkus 
o jei karta pasiduos pagundim- 
mams ir su degtine sueis pa-

o

kad tikta*

die ryte jam pirmu kartu pa
duota in rankas dalgis ir liep
ta stoti kerteju eilen.

Perstojo būti pusberniu, pa
siliko jau cielu bernu, kaip n 
visi kiti taigi ne be jokio Juo
ko sziandiena jis buvo iszdidus 
kadangi spėjo dirbti, kaip ir 
visi kiti senesni kertėjai.

Paskui ji jo pėdomis ženge vaikui galvos, kas drūtas prie 
jo scjuo Maryte o juodos jos darbo turi but stiprus ir prie

1 1 1 • • J y • _ I _ y • • • >
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Kas ton? — paklausta.
Tai asz, Juras, o ar yra 

tenai kamaroj Pranukas?
— Ne, dar nesugryžo — juk jnai— tiktai viena degtine jam

buvo palinksmintoja ir rodos 
davėja.

Kad sztai viena gražia diena 
atrastas Juras negyvas 
ežero kranto.

Ji
gryžo isz Krumu kur buvo nu
keliavęs sau degtines parsiga
benti.

jis buvo sykiu su tavim — at
sako Maryte.

— Na-gi taip, bet asz isz- 
lipau prie daržo, o jis nuplau
kė sau toliau — man galvon 
krito, argi gali tokia vaikezas 
apsidirbti su vėjais.

— Jėzus, Marija! r—
i

ko motina ir duktė.
— Tuojaus iszbego isz pir

kios ir pradėjo szaukti:
— Pranuli, Pranuli! — ir ta 

žodi Pranuli nesze atbalsis pa- 
virszumi vandenio, bet atsaky
mo jokio isz niekur nesigirdė
jo.

Ant motoru riksmo subėgu 
kaimynai,
tamsoje jioszkosi, o dar vande
nyj. Tyla aplinkui užvieszpa-

ant

smertis užklupo, kada

suszu-

Rcumatiszki Skausmai
Muskuluose Ir sanariose yra ūmai 

palengvinami su linimentu

PAIN-EXPELLER

Lietuviszki Bonai

irstytieo

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia marketo preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

*

kuris s u by i*e j o in smulkiausius 
szmotelius.

Ten visi esant i in si ma i sze In 
ginezius, kurie butu dar labiau 
pasididino, jei ne pats kareze- 
mi n in kas, kuris pradėjo ta iky
ti susivaidijusius ir, nenorėda
mas turėti barniu savo namuo
se, kalbino abudu gryžti namo, 
kadangi jau ir vejas in langus 
stiklus pradėjo smalkiau dum
ti ir laikrodi® ant sienos isz- 
muszo vienuolikta.

Paszoko tada Juras nuo suo
lo ir, nuduodamas esąs ramus 
kalbino ir pats Pranukas 
liauti greieziau namo.

Kada vėl atsirado ant ežero 
kranto, Jurais patemijo per
maina, kokia atsitiko jiems 
esant karezemoje.

Tikus ežero vanduo susiju
dino, pakilo vilnys miglos isz- 
nyko, bot vietoj anų vejas 
smarkiai gynė debesius, kurie tavo, tiktai koksai tai szunells 
ant pavirszaus vandenio karpi kaime ant kiemo gailingai su 

staugė.
Pamažu visi Lszsivaikszczlo

jo, paaiszkino veikiancziomts 
moterimis, kad Pranukas bene 
miega kur inlindes bulvėse.

— Auginote ji kaip mer
gaite — juokavojo visi — pir
mutinis stiklelis ji ingalejo, 
taigi ir jokio szauksmo negali 
iszgirsti. s*

Jurais patemijo

anų
gynė debesius

luotelis J

bet kur tu tokioje

* * ♦
Praslinkus trimis dienomis 

nugabeno Jura ant kapinyno, 
bet jo nesigailėjo kaimynai, 
nei gimines, nes ar-gi girtuok
lis gali turėti meile pas žmo
nes. GALAS

’I

I

a

Nucimpinau in narna viena. 
Kitam kambari vyru balsus 

iszgirdau, 
Ir tuojaus dosipratau, 
Ba apie einiki kalbėjo, .

Ir labai krumpliai braszkejo. 
Galva per duris inkiszau- 

Vieni stati stala apsiaubia, 
' Kiti apie stala buvo apsede, 

Sumuria, akis kaip stiklines, 
Geriausias draugas nebutu ju 

pažines.
Po kvoteriuka losze, 

O ir tai ne vienas pralosze, 
Visa savo uždarbi padėjo, 
Ir viskas po velniu nuėjo.

Kada stiklą pamazgų norėjo, 
Tai prie bartenderio priėjo, 

Pradėjo jam rankas bueziuoti, 
Kad pamazgų teiktųsi ant bar- 

go duoti.
Bet tasai suriko: 
“Eik po velniu, 

“Negerk jaigu neturi pinigu!
O dar ir per duris iszmeta, 
Ir suduoda per sprandą, 

Taip tai nekurie praleido die- 
* nas,

Loszami per visa nakti kazy-

* *

Czia ant ežero kranto gyve
no senas žuvininkas Andrius. 
Tinklai pakabinti ant kuole
liu lindėjo apie sugryžima isz 
žvejones, taippat ant smileziu 
kranto, taigi turbut ir žuvinin
kas And ri u® n ami e bu d am as 
naudojasi atsilsiu.

Juras su Pranuku subeldė 
in Andriaus pirkeles duris
kada senis pasirodė ant slenks- 
czio jie paprasze paskolinti lai
vo idant nusiirti in krumus 
anopus ežero ir tenai da gauti 
sau pirkinius.

— Geriau sziandie nekeliau
kite — persergoinėjo žuvinin
kas, kadangi sztai vuodu pul
kai laksto ant ežero gali but 
didele migla sziandie taigi bai
su plaukti ežeru. O jei dar ve
jas pakiltu tai tegul drąsuolius 
ir Dievas saugoja.

— Ei, kūmai! — pertrauke 
Pranukas — juk ežeras spakai- 
nas kaip kokia soželka o mums 
taippat nepirmiena 
ežerais. •

— Duokite luotą netrukdy
kite — pridėjo Juras — reikia 
mums skubinties pirkiniu.

Nieko negelbėjo žuvininko 
perspėjimai, nusijuokė isz jo 
drąsos trukumo, ir po valanda 
abudu pradėjo irties, giedoda
mi linksmas sau daineles.

Jau buvo doszimta, kada jie 
pasiekė Krumus. Vėjais kadan
gi nepakilo, taigi jie isz žuvi
ninko pranaszavimo pasijuokė 

nes Juras tai baczka be dugno ! ir inejo in karezema.
Tenai atrado kompanije pri< 

stiklelio.
Nuolankus 

pastate tuojau priesz Jura ge
roka rūginote stikleli o Pranu
ko, kaipo naujai pribuvusio pa
klausė ka nori iszsigerti.

— Duokite man ramybe

kurna nesukite

akys blizgėjo džiaugsmu, net- gerymu. Jisai jums
nors turėjo smarkiau padirbti, asz pats su juo keliausiu par- 
džiaugesi isz brolio darbe to-1 
kio pasirodymo ir regis visame 
kaime nebuvo tokiu uoliu dar
bininku kaip ju szeimyna.

Nei ant mislies jiems neatė
jo pasikalbėjimas, taip uži- 
maneziai dirbo o prakaitas di
deliais laszai® per veidus rie
dėjo.

Prisiartino pusiaudienis.
Iszalke ir nuilsę javu kertė

jai susėdo artymo miszko pa
unksnėj, vaikai atneeze pietų® silaižyti businaneziam szvogu- 
puodeliuose ir szalta pieną di- nui. 
delese bonkoso.

Pranukui ir Marytei atnesze'tai isz mergaieziu! — Maryte szinkoreli tiktai pagaminkite
„i • X- u_____j_______i- i __ I 4 z ji,:.. „x  J . . ......

nepražus

l

gabenti tu gerymu.
— Aha! Jau ima Pranuką 

globon — prasijuokė kaimie- 
cziai — tai nėra be kazyres. O 
duok tiktai Pranukui patari
mus idant ir mums pakaktu,

T i. »•<> o Ini V\ n ziftU n l\/% /ln ‘ . I 
juokavo toliau.

Szvapejimai ir juokai užgi
mė terp sedineziu.

— 0 kaipgi, Juras ima Pra
nuką savo globon, nes nori pul

tai vienok negalėjo *

r... .

ras.

Niekis! užgimė kuri

karezemninkas

valgi motina, žiūrėdama links- ne tokia, kad iszeiti už senuJ per trįg gorčius baltukes ir pa- 
rv> n : irnil.n a n a. ' Cr i I-f iinilr 1 i r\ W11111 rro • 1 n -tnx> nn • .n 1 • 1’1    _______  __M mai in savo gražiu vaiku ape- girtuoklio. Butu gaila jos pa- siskubinkite nes mums reika- 

namo.
Bet Jura® nei klausyti ne

norėjo apie gryžima namo; lie
pė ir Pranukui paduoti degti
nes ir pradėjo traukti stikleli 
po stikleliui.

Linksmumas jam pasitaisė, 
veidai paraudonavo, ir musz- 
damas Pranukui in peti atsilie
pė:

toguma ir jaunystes! Jokiu ias tuojaus gryžtitita.
Prasidėjo szpoeai ir juokai budu ji negalėtu iszeiti už to

lu rodėsi, kad tie visi žmonet* kio naszlio!

• •

lauke kokio tai sau pasilinks-l Vienok nesustojo juokavi- 
minimo, o po atsilsejimui isz- 
naujo usmkaus sau darbo.

— O ka, Pramik ar ne nu-
szienavai kartais sau kojas? —
klausinėjo vyresni berniokai.

Pranok nemosikuok taip
greitai su dalgiu, ba piutis su jaunu kerteju po darbui

I * * — — _ * — a «

mai ir priekaisztai ir visi rodo 
akimis Jura žiūrinti in Maryte 
tai su malonumu, tai vėl su 
piktumu, kada anoji baltus sa
vo dantis rodydama juokėsi.

Pagalio® sutikta, kad Juras

greitai pasibaigs ir kaimynisz-. laivu keliaus in krumus, in kal
ki ponai sakys kad pas mus ma gulinti antroj ežero pusėj, 
buvo prastas uŽderejimas jei idant tenai apsirūpinti daik- 
teip greitai laukuose viskas su
imta.

— Turi mums iszsipirkti — 
juokėsi kiti

i

tais sekaneziai dienai.
Paskiau darbas ėjo spareziai 

ir saule jau stovėjo žemai ant 
vandenio, kada darbininkai po

— Na, toliau-gi dar viena 
stikleli,
niam pasivedimui! Drąsinu, 
szvoger už Marytes sveikatai

Dar nepasako tu žodžiu, kad 
Pranukas piktai paszoko Ir 
suszuko: ’ <

mano ir tavo geres-

Niekados, o niekados—*

voidrodyj mirgėjo.
S u si ūbavo smarkiai mažas 

kada mums žinom- 
kaimiecziai pateileido irties.

Iresi abudu tylėdami, neisz- 
reikszdami vienas kitam nei 
žodelio, tiktai Juras kaip kada 
skersomis pasižiurėjo in Pra
nuką, o szitas, degtines, inkai- 
tintas, žiurėjo sau kur in tolu
ma.

Ir kuomet jaunesniojo vai
kino veidas pradėjo blaivinties 
vyresnis vite labiau pradėjo 
rauktis ir per dantis vambejo: 

ii
— Koksai smarkuolis —ma

tote ji — o Maryte bus mano 
pati — nes esą turtingas —' ne
duosi, tai ir taip sau pasiimsiu.

Iszbudo, tarytum, Pranukas 
isz to užsimis'lijimo ir, žiūrėda
mas drąsiai in Jura, sukando 
dantis ir neisztare nei žodžio.

Erne smarkiau ir kluoti, ko
vodamas su pasididanezia kas- 
kartes audra.

Et-gi, ezvogcreli, — su-
' bumbėjo Juras, atsisukęs in 
Pranuką — nesiskubink, žiūrė
kis tik tu, kaip vaikineliui no
risi greitai dasigauti lovon.

— Tylėk, seni — atsiliepe 
Pranukas — ir nemėgink mane 
daugiau vadinti szvogeriu, —• 
pasakiau ir dalaikysiu!

— Na, na, nemandravok 
per daug tu, prasze!

Urnai vilnys suužo, luotą pa
suko in szali ir apverto, o ke
liauninkai abudu inkrito in 
vandeni. ■

— Jėzus, Marija! — suriko 
Pranukas — iszkrizdamas, szu- 
lo jo visai iszsiblaives Juras, 
kariavo su vilnimis, o kadangi 
blivo tvirtesnis ir 
plaukti, savo dranga aplenkė 
ir nusitvėrė už braunus luoto.

— Pagelbos! — gelbėkite 
žmones! — gelbėkite! — szau- 
ko Pranukas, jauzdamas, kad 
jau mažinusi jam sylos.

r-—» Bliauk, vaikeze, o gel
bėkis pats, jei esi toksai mand-

7

Ant rytojaus anksti žuvinin
kas atrado perversta laiva ant 
kranto ežero, bet Pranuko nie
kur nebuvo.

Užmėto tinklus ir po ilgu, 
sunkiu darbu isztrauke isz eže
ro nuskendelio lavonu.

Atvažiavo komisija ir dare 
tyrinėjimus, o ten kas kad ir 
girdėjo nakezia szauksma “pa- 
gelbos, ’ ’
atsiszau’kti, nes nebuvo galima 
nei prieiti nei gelbėti ir Pranu
kas nuskendo. O Juras nors 
szauksma girdėjo bet kam tran 
kyties dykai po sudus.

Verke gailingai biedna mo
tina, velke Maryte, kada Pra
nuką broleli laidojo.

Gailėjosi jo visi, taigi rami
no naszle ir siera ta, kam buvo 
daugiausiai globėju,

— O Juras ramino:
— Jam tenai jau nieko ne- 

pagelbsite -— tiktai žiūrėkite, 
idant Maryte iszleistumet už 
gero vyro, tai tuokart visiems 
butu gerai.

Ir taip netrukus atsitiko. 
Maryte vorke nuolatos, bet pa 
liko Juro paezia.

Linksminosi kaimynai ant 
veseilios, bet ir vieni ir kili mi
nėjo darbsztu Pranuką., kuris 

mokėjo tasai vienas nepaklausė moti
nos rodos. Bet visi kiti, nore 
pakampiai®, kaltino pati Jura: 

Dieva® negreitas,
Bet teisingas.

Ir kaip tik praslinko kelios 
nedėlios po szlubni, o jau tuo
jaus Juro pirkioje buvo kuo- 
didžiausi nesutikimai ir bar-

tiktai žiūrėkite

♦

Ten kur apie Mikisburga, 
Nesakysiu miestelio vardu, 
Mėgsta kendes merginos,

Ir tai konia visos.
Už penktuką gali tuojaus pri

sisavinti,
Kad ir in Vestus nusigabenti.

Tai lyg butu negražu.
Ir ’begedes suvisu, 

Tame miestelyja yra kokis 
tai sportukas, 

Iszlaižytas versziukas, 
Labai galingu nusiduoda,

O tankiai poliemonas su paika 
jam užduoda.* *

Taip geriausia sveczia papra- 
szyt, 

Paskui nugirdyt ir apvalyt.
Baltimore ne kitaip buvo.
Vienas in latru rankas pa

kliuvo, 
In viena urvą susirinko, 

Tuojaus munszaines parvilko,
Gere kiek tilpo, 

Ne kojų ant galo nepavilko.
Paskui da susimusze, 

Galvas perskriode, akis pasi
niu sze, 

Na ir užmigo kur sėdėjo,
O kada pabudo, vienas 200 do

leriu neturėjo,
Jau tas vaikino bus kytresnis, 

Ir mokintesnis, 
Geriausia in kokias ten urvas 

nesilankyt,
Namiejo sėdėt sau knyga 

skaityt.
Juk Lietuviai labai linkę ant 

girtavimo,
Paskui ant latravimo, 

Moka vogt ir bumeriuot, 
Su peiliais vajavot.* * *

In Filadelfija nulepsejau, 
Apie puikius triksus dažiuo- 

jau,
Ba buvo tai ženklyva diena,

* * *
Vest Virdžinijos gubemijoja 

Peczeja didelioja,
Kaip tik parsinesza munszai- 

nes,
Tai svecziu gauna tuojaus* 

Atsivelka su bilem ir revolve
riais, 

Ir su kitokiais ynagiais, 
O jaigu munszaines neduoda, 
Tai žmogeliui in kaili duoda.

Neseniai keli girtuokliai, 
Kaip beragiai gyvuliai, 

Kada nelikosi in grinezia in- 
leisti, 

Tai net armonika supiausti.

PAJE8ZK0JIMAS.

Pajeszkau savo szvogerio 
Pijuszo Dilbaito. Jisai kiek lai
ko gyveno Coaldale. Isz Lietu
vos paeina isz Vilkaviszkio 
aps., Pilviszkiu vals., Gaisriu 
kaimo. Praszau paežiam ar ži
nantieji apie ji ,atriazaukti 
s žiu o antraszu:

V. Paulauskas,
435 Lansdowne Av.

Toronto, Ont., Canada.
Ncužmirszkite guodotini skai

tytojai, atsilygint su prenumerata už 
lalkraszti “SAULE,” kuria apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikrasscsio. Paskubinkite I

21.
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JLehigh Valley Geležinkelis 

$9.50 In New Yorka 
ir atgal ar in Newark 

Nedelioj 1 Mojaus
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Specialiszkas Ektkursinis treinas apleis
Mahanay City 4:50 vai., Nedėlios ryta.

Baseball: Giants su Philadelpia, New Yorke 1 Mojaus

Pirkite Tikietus hz Anksto.
Lehigh Valley Railroad

R<rwi< pf The BHck Diamond

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA

I 2

BAŪEB

v.

r
r»
į

B
/I£

’y

m*

į

y?
»w? ■ 3t »'<■’.A

Ay

Oficiale Lietuviu Kataliku Ekskursija 

In Eucharistini Kongresą 
IR LIETUVA

KUNIGU SĄJUNGOS VADOVAUJAMA
Iszplauks isz New Yorko 9 Birželio 

Lz Bostono 10 Birželio
Nauju Motoriniu Laivu S A TURNIA 
Ekskursijoje dalyvaus Vyskupai, Pralotai ir Kataliku 
Szviesuomene. Szv. Tėvo Isid mu, laive bus užlaikomas 
Szv. Sakramentas. Atgal isz Klaipėdos szi ekskursantai 
grisz Skandinavu-Amerikos Linija, per Kopenhaga.

I

garbei
Menejis
Motinos

— Nedelioje pripuola 1 die
na Gegužio — May. 
paszvenstas 
Dievo.

— Nedelioj pripuola Rus- 
naku Velykos, v

— Panedelio vakara turėjo 
svarbu ’susirinkimą lokalas 
Tunnel Ridge kasysiu, iszrinie- 
dami komitetą isz darbininku 
idant susitaikyti su virszinin- 
kais kasyklų apao pradejima 
dirbti tuju kasyklų.

— Seseris Szv. Juozapo pa
rapines mokslaines parengine- 
ja vaikuczius ant pirmos ko
munijos kuri atsibus Nedelioje 
8 Gegužio.

— Trys jaunos mergaites 
Ona Zaborskiute, Franciszka 
Szimonijite ir Matilda Lestaus- 
kiute, visos po keturiolika me
lu senumo dingo isz miesto ir 
manoma kad nuvažiavo in 
Wilkes Barre, 
Už keliu dienu mergaites su- 
gryžo namo.

— Po rinkimu. Kaip visa
dos republikoniszki kandida
tai laimėjo. Franas Bruni ant 
kongresmono likos iszrinktas 
8chuvlki.ll ir Northumberland *
pavietuose. Studenmeier isz 
Ashlando iszrinktas ant State 
Senatoriaus. Dabartinis U. S. 
Senatorius Davis suinusze savo 
priesza Buttleri ant 
400 tukstaneziu balsu, 
lauksime dideliu rinkimu No- 
vemberio menesije kada rink
sis ir Prezidentas Suv. Valst.

nuvažiavo 
pas gimines.

suvirsz
Dabar

IN PHILADELPHIA $2.25 
tu Sh«n.ndo.h 26c. virszlnu. 
NEDELIOJ 8 MOJAUS ' 

Naudokite* hz nritu pigiu ekskur- 
ciju. Gera progn atlankyti gimi- 
nea ar patinstamu* arba praleuti 
diena dideliam mieste.
Ant reeulariszko rytmetinio treino 
hz (Eastern Standard time) vai. 
Shenandoah 
Mahanoy City 
Tamaqua . . .

.............. 6:20 
. . 1:43 ir 6:51 
. . 2:15 ir 7:15

Stanislovas Bugdanavi- 
53 metu iszežius, 53 motu isz Patriotic 

Hill, likos sužeista Maple Hill 
kasyklose ir nuvežta in Ijocust 
Mountain ligonbuti.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Daugiau kaip 500 angle- 
kasiu sugryžo prie darbo m 
Maderia ir Keystone kasyklas, 
kurios buvo sustoja danginu 
kaip menesi laiko, isz priežas
ties sumažinimo mokesties, bet 
vėliau susitaikė ir kasyklos 
pradėjo dirbti.

— Juozas Falczinskis,
metu, kuris apvogė paczto sto
ti paimdamas $5,000 likos nu
baustas kalėjimu ant 20 metu.

35

ros 
isz

I 
l’

I

Detroit, Mich, -f Apriliaus 15 
mire Franas Jermokas, kuris 
sirgo 5Vi; menesius, palikdamas 
nuliūdimo motore Kristina, du 
vaikus, broli Petrą ir dvi sese- 

Lietuvoje. Velionis paėjo 
Vilniaus vedybos, Traku

apskr., Ketariszkiu par. Žemu 
Jogeloniu kaimo. Prigulėjo 
prie Szv. Antano parapijos ir 
Szv. Antano draugystes ir Ge
dimino kliubo. Laidotuves at
sibuvo su bažnytinėmis apeigo
mis, ant kuriu dalybavo 50 au
tomobiliu. Szeimyna sudeda 
szirdinga aeziu visiems kurie 
dalybavo. Gimines ir pažysta
mi gali susiraszyti su likusia 
s'zeimvna ant adreso: Pelei 
Tennak, 2125 — 25th Str. De
troit, Mich.

kaimo.

“AKTORKA”.

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

■ i m* i «i M. . * < > x i

EKSPLOZIJA NAUJAM VALST1NIAM NAME COLUMBUS, OHIO.
Isz priežasties darbininkiszko ergelio prie statymo naujo vaistinio namo Uolumbu 

Ohio kokis tai neužganadytas darbininkas padėjo dinamitą, kuris sudraskė kone visa pn-
s žak i naujo namo. Asztuoni darbininkai likos užmuszti o daugelis sužeista.

VISA KELIONE IN EUCHARISTINI KONGRESĄ IR 
ATGAL ISZ LIETUVOS IN NEW YORKA

Turistine Klase, Tiktai $240.00
——«  - -r    ■ ' ............ .. ................................................... ——

ISZ LIETUVOS
PANEVĖŽIO GYDYTOJU 

STREIKAS.
buvo raszyta, kaaL. Ž.” 

terp gydytoju d-jos ir ligoniu 
kasos kilo konfliktas. Sziomls 
dienomis gydytojai galutinai 
paskelbė streiką.

Ligoniu kasa padaro sutarti 
su apskr. ligonine, ambulatori
ja ir su miesto ambulat., kad 
jie priiminės darbiu. Gydyto
jai tuo reikalu suszauke susi
rinkimą, kuris invyko 1—IV 
ir nutarė, kad jeigu lig. kasa 
nenutrauks sutarties su ambu
latorijomis, tai jie atsisako nuo 
5—IV priiminėti isz lig. kasos 
ligonius. Savo nutarimą jie 
motivuoja tuo, kad ta sutartis 
kenkia ju materialinei būklei. 
Bet ligoniu kasa kaip gydyt, 
taip ir ambulat. moka už vizi
tą po 3 litus, nors ambulat. su
tiko gydyti po 2 litu, nes neno
ri pakenkti gydyt. Tik tas skir
tumas, kad darb. gali laisvai 
pasirinkti ar gydyt, ar ambu
lat.

Isz 30

4i

gydyt, streikuoju 21 
o kiti 9 gydyt., kurie dirba ap. 
lig. ir ambulator sutiko su lig. 
kasos sąlygomis.

lZST >. &
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NUŽUDĖ MYLEMOS KUDI- jis jai su jos vaiku parotfe <lu-
KI, UŽKASĖ PO GRINDI
MIS IR UŽCEMENTAVO.
Kovo 17 d., pil. Dom. Kle- 

banskaite, 19 m., amžiau, gyve
nanti Balbieriszkio miestely,

Reikale Ekskursijos kreipkitės in vietos Lietuvi agenta ar

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

Q

mo tardytojui.*

•B

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

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

KLAIPĖDOJE RIAUSZES 
TERP LIETUVIU IR 

VOKIECZIU.
Smalininkai, Klaipėdos Kra-

& 
F 
L *

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

I PAVOGĖ
Jonas. — Buvau vakar ant 

! pel's! a tymo.
Mikas. — O ka mateiI
Jonas. — Iszmokytas blu

sas.
Mikas. — O kaip buvo per

statymas!
Jonas. — Ugi pasiėmiau ge

riausia “a'ktorka” namo. *n'ktorka

t

i r®
M

./•v, z

ris, tai ji jam suverto visa be
da.

Policija pil. S. Botyriu paso
dino Marijampolės, kalcjiman, 

! kuriame jis lauko ir teismo. Jo
pranesze policijai, kad ji 1930 byla perduota II nuovados teis 
m. 1-ja Velykų diena susilau
kė kūdikio. Ta kūdiki ji buvo 
sugyvenusi su pil. Botyrium, 
pas kuri ji gyveno. Vos kūdiki 
pil. Botyrius pamate, nužudo n 
pakaso virtuves asloje. Vėliau
kad neliktu jokiu intartinu sztas. — Associated Press ži- 
ženklu, jis tas grindis iszce- niomis, Balandžio 24 d., Smali- 
mentavo. Dom. Klebansflcaite įlinkuose 
spėja, kad kūdikis buvo pa
kastas dar su gyvybes žymė
mis.

Policija nuvyko pas S. Boty
riu ir ji aresztavo. Dom. Kle- 
banskaites nurodytoj vietoj, 
buvo suardytos grindys ir pa
sikasta žemėn. 29 cm. gylyj bu
vo rasta kaukuole, szonkauliai 
ir viduriu liekanos. Vietos gy
dytojas p. Kabokeris, apžiūrė
jęs rastąsias kūno dali-s, nusta 

kad lavonas yra naujagi-

kad jis

te, 
iiiio.

S. Botyrius gynėsi, 
to kūdikio nežudes, o tai atli
kusi pati I). Klobaiiskaite. Kol 
jiedu kartu gyveno, tai ji nie
kam nieko ir nesako, bet, kai 
ji susilanko antro kūdikio n
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Klaipėdos
Kraszto Volkspartei 
ninku masinis susirinkimasmasinis

vokietl-

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
l t .epos. Mes norim kad ir jus 
turč t u mot reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

> 
kuriame buvo kalbama Klaipė
dos Kraszto rinkimu reikalais.

I

Susirinkime kai kurie Vokie- 
cziu parciszkimai Lietuviams 
labai nepati’ko, ir iszdavoje ki
lo riauszes. Kai kurie net pra
dėjo revolvereis szauidyt. Riau- 
szeso lengvai sužeisti septyni 
žmones.

PERSITIKRINO.
— Klausyk Jokūbai! Del ko 

tu neapsipaeziuoji su Magde?
- • Kad ji nieko neturi.

Kvailis isz tavęs! Kaip 
apsipaeziuosi, tai ji tave turės. I

— Teisybe turi, 
apsipaeziuosiu!

tai gerai
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SUMISZIMAI SU SKEBAIS.
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Skaitykite “Saule”
Vykstantiems in Lietuva 

Laivakortes Nupigintos 20% 
KETURIOS NEPAPRASTOS 

EKSKURSIJOS 
In KLAIPEDA per Copenhaga 

Lietuvos Piliocziams Pasai 
ir Vizos Dykai.

PIRMOJI EKSKURSIJA 
14 DIENA GEGUŽES 

Ant Laivo 
UNITED STATES 

LIETUVOS VYCZIU 
ORGANIZACIJOS

ANTROJI EKSKURSIJA 
28 DIENA GEGUŽES

I 
I I
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prekybininku ir
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L. D. S. ir

9 9
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G. W. BARLOW, Pres, 
J. FERGUSON, Vice-Pre8.irKm.

'c. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Itztikimiauaia Graboriua 

ti Gabiauaiaa Balaamuotojaa 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
apelinkeje.
Iiiam 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 OFISAh
MAHANOY C1TY;516 W. Spruce St.

| Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Boll Telefonas 538-J

n
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ežio j
Bile Ko-

Laidoja nu-

Dr T. Tacielauskas ■
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

I

Į 19 W. Centre St., Mahanoy City
£<Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro

tI
Į

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzamlnuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiriu 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

Ant Laivo
FREDEREK VIII

AMERIKOS LIETUVIU 
EKONOMINIO CENTRO 
Rraugo su Laikraszcziais

Amerikos Lietuviu
Rengiamma specialiai dol Ameri
kos Lietuviu, 
pramonininku.

TRECZIOJ1 EKSKURSIJA
18 DIENA BIRŽELIO

Ant Laivo
UNITED STATES

“DARBININKO
Ekskursijai vadovaus 

Kun. J. Skalandis
Sz. Roko Parapijos Vikaras

KETVIRTOJI EKSKURSIJA
2 DIENA LIEPOS

Ant Laivo
FREDEREK VIII

>4

KUR ATSIBUVO ANGLEKASIU
I’aveikslas parodo miesteli Adena, Ohio, kur randasi Somers kasyklos, kur atsibuvo' 

keli sumiszimai tarp straikieriu ir skobu ir keli anglekasiai likos užmuszti ir daug sužeis- “FREDEREK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuviu 

Laikraszcziai “Vienybe” “Dirva 
ir “Naujienos”

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

laivakores ant
Scandinavian-American

Line
27 Whitehall St. New York City 
248 Washington St. Boston. Mass. 
130 N. LaSalle St. Chicago, III.

ta. Vaiskas pribuvo ^įdaryti tonais parcdka ir nuo tos dienos sumiszimai apsimalszino. M
Ž;
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ISZMINTINGAS
VELNIAS
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PAMINKLAS “NEŽINOMOJO KAREIVIO.
Nežinomojo Kareivio” Kvietines kares, ku

» r

Paminklas “
ris randasi ant Arlington National kapiniu, yra dabar atlan
komas per tukstanezius žmonių.

«»r>U4«iin 11 <1 I 1 d n 1/1 Tint

Pirmiau buvo uždraudžia-

Kada Dievas iszgujo isz ro
jaus Adoma ir Jeva, negeide, 
kad numirtu isz bado, ir dėlto 
paliepė aniuolams parengti ja
vu ir iszbarstyt ant kelio. Ado
mas paregejas grudus, surinko 
juos, apžiūrinėjo — ir padėjo 
in szali, nes nežinojo kam jie 
gali tikti ir ka su jais padary
ti.

Bot nakties laike atejas isz- 
mintingas velnias, 
sau:

pamislino

— Dievas ne be priežasties 
tuos grudus liepe iszbarstyt. 
Turi juosia rastis kokia galy
be. Paakinsiu iiios! Pasiimsiu

pakol Adomas susipras ant j u 
verties!

Padaro su ragais kuobele že
mėja, inpyle rugius ir vela už
pylė, o nusidžiuges, jog Dievui 
padare szposa, nusijuokė vei- 
niszkai ir vela nubėgo in pek
la.

v AIRISZIS IR SZKOTAS.

Kokis tai agentas atvažiavo 
isz Glasgow in Belfastą prisi-- I

žiūrėdamas miestui, sustojo 
ant kampo paklausyti 
grajino kapely ja. Diena buvo 
karszta. Muzikantai buvo misi-1• 'j

kaip

*

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

w i J* ■

Kas-gi apraszys jo nusiste
bėjimą, kada sugryžo vasaros 
laike antž emes, paregėjo ant 
jos vietos auksztas varpas o 
Adoma su Jieva renkant grū
dus isz tu auguolu!

— Kaip matau, tai Dievas 
yra iszmintingesnis už mane, 
suriko velnias ir kuogreicziau- 
sįa nubėgo atgalios in pekla.

Nuo to laiko prie lauku ne
pasirodydavo, kada surinkine- 
io javus.

*| emo surdotus. Neturėdamas su 
kuom kalbėtis, Anglikas pri- 
ejas prie stovinezio Airiszio 
prakalbėjo:

— Matau muzikantai nusi
ėmė surdotus idant galėtu ge
riau grajinti.

— Tai nieko, — atsako Al- 
riszis — kad asz buvau Szkoti- 
joj, tai maeziau kaip muzikan
tai nusiėmė kelnes idant galė
tu geriau grajit ant dudu (bag 
pipes)* *

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

t1 1 -

Mete 1917 negalima buvo parduoti narna Mahanojuje nes 
tada prekes buvo labai pigios ir j u niekas nenorėjo pirkti, 
bet 1924 iki 1929 buvo sunku pirkti narna, prekes tada 
buvo aukaztos. Dabar atrodo kad prekes vėl pabrangs. Ne 
parduokite—laikykitės savo namo, tikrai ateitiyje juos 
daugiaus bus verti. Teip sako

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.
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