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Isz Amerikos
KORNAI 2,000 METU 

SENUMO PRISIĖMĖ.
Pasadena, Calif. — Delnoje'

1 I’ . I Egipcijoniszkos mumijos, kini 
likos palaidota 2,000 metu ad
gal, o gal ir seniau, mokyti 
žmones surado kelis žirnius
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Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $3.00 metami 
Kitose Vieszpatyste.se $4.50 metams

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant azio adreso! 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKOWNKI, Pre*. A If.TV • u» ■utiMunnMif r rcw« « 
F. W. BOCZKOWNKI, Kilter.

ft 43 METAS

BROLIS SUKAPOJO
DVI SESERES PO TAM 

PATS NUSIŽUDĖ.
Los Angeles, Calif. — Dvi 

serinerges likos mirtinai suka
potos kirviu per savo broli ku
ris isz vargo ir apjakimo neno-

I rojo jaises palikti ant žmonių

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU atkerszimas atmestos
SUŽIEDOTINES.

Varszava, Lenk., — Ka tik 
ketino atsibūti vinczevone 2b 
metu Adomo Sobecldo, su pana 
Bronislova Sidlovskiute, 
sveczei buvo susirinkia bažny- 
czioje ir kunigas ketino surisz- 
1i jaunavedžius kad sztai pri
bėgo prie jaunavedžiu buvusi 
sužiedotine jaunikio, baisei ap
degindama jam akis, lupas ir

Taipgi likos apde-

1—Prezidentas Mosčioki peržinri Lonkiszkus kareivius Varszave laike apvaikszczio-

visų rysta

mielaszirdystes. Brolis Georgo 
Mohr, 59 motu, kuris kitados 
buvo turtingu žmogum, po sn- 

i, atomo pats 
sau gyvastį per nusiszovima. 
Seserys turėjo po 72 ir 76 me
tus.

Mohr paraszo kėlės groma- 
tas pas savo pažystamus, ap- 
reikszdamas, buk būdamas 
vargo ir bijodamas kad visisz- 
kai apjaks ir kad jojo sesutes 
nekenstu vargo, nutarė jaises 
nužudint no kaip būti sunke
nybe del kitu žmonių. •F

komu. Žirnius pasodino ežio- j kapojimui scserin
nais ir užderėjo 
kornu. Tuosius komus sunau
dos ant tolimesniu sodinimu.

ant puikiu

SUŽEISTAS KUNIGAS GAS
PAR AITIS 

AUTOMOBILINES 
NEL

IRĘ NUO

ryte

nelaime
ir K can A ve. 

važiavo

buk

atsitiko

ES.
Chicago. — Diena 25ta Ge

gužio, 4 vai. popiet, automobi
lio nelaimėje mirtinai sužeis
tas ir 28ta Gegužio 8:55
mire prof. kun. Tamas Gaspa
ra i t is.

Szi baisi 
prie 95 gatves
Vienu automobiliu 
kun. T. Gasparaitis, kun. Jur
gaitis ir St. Urba. Kitas auto
mobilis trenkė in kun. Gaspa
rai ežio automobilio szona. 
Kun. Gasparai tų mirtinai su
žeista, nuveže in Little Comp
any of Mary ligonine, 95 gat. 
ir California avė. Kun. Jurgai
tis iszliko sveikas, o St. Urba 
lengvai sužeistas.

T. Gasparaitis, 
sunkiai sužeistas, kentėjo di
delius skausmus keliolika va
landų, kol mirtis pakirto jo 
gyvybe.

Teko sužinoti, kad a.a. kun. 
Tarnas buvo laidojamas Gegu
žes men. 31 d. 9 vai. rvte isz 
Szvencziausiojo Vardo kated
ros.

Velionis

automobilio

A. a. kun.

TIKRA EKSPLOZIJA 
LAIKE PERSTATYMO.

Atlanta 
žmonių 
paveikslu teatre, žiūrėdami 
ant paveikslu kur ketino truk
ti dože dinamito 
girdėjo tikra

ima bombos teatre kuri 
sužeidė szeszes 
moterių apalpo isz
kilo sumiszimas, kada žmones 
metėsi prie’duriu.

Manoma Jcad bomba padėjo 
teatre tūlas darbininkas kuris 
likos praszalintas nuo darbo 
kolos dienas priesz tai.

Ga. — Daugelis 
susirinkę krutamu j u 

teatre,

isztikruju
eksplozija, per

li uos v bes. 2V

ukystes parodos laike Kvietines iszkilmes kuri bus atidaryta 19 
žeme ant pamato kur stos ukystes namas.
suda po tyrinėjimui apie nužudymą

S!

jimo ant atminties Lenkijos sukaktuvių

džiausiu melagi, nes jisai

savo — Dr.
33

A. Bitting 
mete,

3—Dr. John F. Condon (“Jafsie”)
Lindbergo kūdikio. Visuomene

pradedamas
perdo t ims 

arti 
apleidžia 

ji surado kaipo di-
ike kad žino kas pavogė kūdiki o tas buvo netiesa.

tr V K

ypatas, daug
baimes ir

Mrs. Selina 
važiuodama trukiu isz

viena aki.
ginti tėvai jaunikio ir keli žmo- 

Sidorovskiuto tuojaus 
o apdegintus nu-

nis.
aresztavojo, 
veže in ligonbute.

BOMBA TRUKO ARTI 
KARALIAUS PALOCIAUS.
Belgrade, Jugo-slavi je.-Bom

ba truko artimoje karaliszko 
palociaus, po pusiaunakt, kuri 
sužeido kelis žmonis mirtinai 
ir sukule langus aplinkiniu na
mu. Palicijo rado szeszes kitas 

valdiszku
Likos aresztavoti ne

žinomas Vengras, Kroatas ir 
tūla motere kaipo nužiūrėti. 
Karalius Aleksandra teip per
sigando bombų, kad iszvažiavo 
ant keliu dienu in Niska Banja 
ant pasilsio.

bombas prie keliu 
namu.

su
Kaimynas

Noriais 
apsive-

NE NORI GYVENTI SU 
TOKIA KUTVALA.

Johnson, Kaus. — 
Griggs Letcher buvo
des 0ktai du menesius laiko ir 
tikėjosi laimingo ir meilingo 
gyvenimo su savo jauna pa
eziulo, bet sziadion yra neuž- 
ganadintn ir nusiminęs nes jo
jo viltis dingo ir turėjo jeszko- 
ti suraminimo sūdo, kad ji per
skirtu nuo paezios, kuri nieka- 

neatsikeldavo isz lovos
ankseziau kaip per piet, palik
davo torielkas ir 
mazgotus ant stalo per dvi die
nas, tik viena karta in du me- 

drapanas o
ir pati nesiprausdavo per visa 
sanvaite tiktai naudodavo te
palu ant veido. Pats turėjo vir-

dos

Whilloy, Ill.

down i u mdtu Kena

Isz Visu Szaliu

ATKERSZINO PAOZEI IR 
JOSIOS MEILUŽIUI.

Kolomca, Lenk.,—Nakties lai
ke, kaime Komary, kilo ugnis, 
kuri sunaikino visa gaspodo- 

Bielano, aplaikydamas
bledes ant penkiolika-tukstan- 
cziu zlotu. Gaspadorysta pa
degė jojo kaimynas Jonas Der
li o isz to paties kaimo.

Dereno pati aplaido ji kėlės 
sanvaites adgal, susineszdama 

Bielanu, apsigyvendama*
pas savo meiluži.
nekarta kerszino Bielanui, kad 
jaigu neiszvarys jojo paezia Ir 
turi eiti pas savo vyra, tai jam 
už tai atkerszys.

Motere sau isz to nieko ne
daro, o josios meilužis mane 
kad tai szposas, bet ana diena 
kersztas Deren iszsipilde. Mo
tere inbegus in deganezia gri- 
nezia, norėdama iszneszti savo 
drapanas, likos apimta durnais 
ir sudege draugo su grinezia.

Derenas likos suimtas, užda
rytas kalėjimo ir nuteistas ant 
dvilikos metu.

VARLE BUVO PRIEŽASTIS 
MERGAITES MIRTIES.

Pers i gandus 
varles, kuria vaikai jai rodo ir
gazdino,
Bell, szoko nuo saidvoko arti 
savo namo, puldama tiesiog po 
sunkiu t roku, kuris mergaitei 
iszspaude gyvastį 
damas jai galvele, 
t roko likos
ant pripažinimo keliu 
toju likos vėliaus paleistas nes 

rgaite nukrito

Rutherford

buvo profesorium 
Quigley parengiamojoj kunigu 
seminarijoj. Gyveno pas gerb. 
kun. II. Vaicziuna Cicoroj. Jn 
kunigus inszventintas 1929 m. 
Priesz pora metu mirė jo tė
vas, kuris 
iszradimais. Paliko motina 
Marijona ir brolius Stanislova 
ir Joną.

O-

buvo pasižymėjus
Paliko

MOTINA PAPJOVĖ 
KŪDIKI.

Clinton, Ky.
Logan,
Leslie in Crittenden, vožėsi sa
vo dvieju menesiu kūdiki. Ka
da vagone kūdikis nuolatos ro
ke ir motina negalėjo niekaip 
ji apmalszinti, isz piktumo isz- 
eme isz 'krepszio mažas žirk- 
laites durdama su joms kūdi
kiui in szirdi ir iszinete per 
langa. Tūlas pasažierius tai už- 
temino, pranesze apie tai kun- 
duktoriui, kuris sulaiko truki 
ir surado kūdiki negyva prie 
geležinkelio. Nelaba motina li
kos atiduota in palicijos ran
kas kada trūkis 
Marion stoties.

nesiūs skalbdavo

puodus iio-

sustojo ant

stalyczioje
Ameri-

KRUVINAS DANGUS ISZ- 
BAUGINO GYVENTOJUS. 
Buenos Aires, Argentina. —

Mieste Asmicion,
Paragvos (Pietinioje 
koje) kilo tarp gyventoju bai
me isz priežasties nepaprasto 
regėjimo. Visas dangus persi
maino ant kruvinos borvos kas 
iszszauke visus gyventojus isz 
gyvenimu, 
n i u mane 
svieto ir
ežias. Kunigai turėjo daug er
gelio apmalszinti iszbaugintus 
gyventojus. Priežastis tojo ne
paprasto regėjimo badai yra 
atsigaivinimas nauju vulkanu.

Tukstancziai 'žmo- 
kad užėjo pabaiga 
visi bego in bažny-

DAUGELIS NELAIMIU 
PER SZVENTES.

New York. — Per szventes 
atsibuvo daugelis nelaimiu po 
visas dalis Suv. Valst. Skait- 
lis parodo buk apie du szimtai 
žmonių žuvo visokiuose atsiti
kimuose ypatingai, daugiausia 
per automobilius o beveik asz- 
tuoni szimtai likos sužeisti. 
Yra tai beveik du kart dau
giau kaip praeita meta szitam 
paežiam laiko.

PASILIKO GYVA BET 
KATE UŽSIMUSZE.

New York. — Szi karta ne- 
iszsipilde priežodis, buk kate 
turi devynes gyvastis. Kada 
keturiu metu Ella Fleming isz- 
puole isz lango nuo antro laips
nio, laikydama glėbyje kate, 
kūdikiui nieko blogo neatsiti
ko ir inbego in st ubą, bet ka
da pažiurėjo ant kates, toji bu
vo ncfirvva.

VIENAS CENTAS BAUSME 
UŽ NUŽUDINIMA 

ŽMOGAUS.
Richmond, Ky. — Mrs. Na- 

nie Rowland, 18 metu likos nu
bausta per suda ant vieno cen
to už nuszovima Calvin Ward, 
20 metu. Motoro pripažino su
do, buk Ward paduodamas jai 
revolveri kaliojo: 
tuojaus mirti, 
emo revolveri
puolė netikėtai szuvis, užmusz- 
damas Ward’a.

4 ‘ geidžiu 
Tame, kada

isz jojo ranku,

DREBĖJIMAS ŽEMES 
SUGRIOVĖ BAŽNYOZIA.

Bukaresztas, Rumanije., —- 
Smarkus drebėjimas žemes, su
griovė sena bažnyczia ir kelio
lika mariniu namu. Drebėji
mas padare daug bledes, nŽ- 
musze kelis žmonis ir apie dvi- 
deszimts-penki likos sužeisti.

TAMSYBE TERP ŽMONIŲ.
Krokavas, Lenk.,-Nepapras

ta ir negirdėta tamsybe viesz- 
patauja da daugeliuosia vie- 
tuosia lenkiszkuosia kaime
liuose tarp lengvatikiu žmonių 
kaip tai: mažam kaimelijo 
Bukiuny, pasiutęs szuo sukan
džiojo ke'turiu metu vaika kai- 
muoczio. Vietojo tuojaus nu
vežti kūdiki in ligonbuti, tai 
tamsios kūmutes nutarė kad 
pagauti pasiutusi szuni už- 
muszt ir duoti kūdikiui suval
gyti szirdi.

Matyt toje aplinkinėje ran
dasi daug lepsziniu vatu kurie 
paklauJso kumueziu.
ir užmusze szuni, iszpjovo szir
di, iszdžiovino ir pradėjo gy
dyt sukandžiota vaika.
dymas buvo bevaisingas ir ant
galo nuveže kūdiki in ligonbu
ti kur už dvieju dienu miro. — 
Panasziu atsitikimu atsitinka 
labai tankiai.

SZ IN KORIU S UŽTIKO LA
VONĄ NUŽUDYTA ŽMO

GAUS BACZKOJE 
VYNO.

Savoj e, F ra ne i je.,—Va Ištinę 
palicijo turi didelia slaptybia 
kuria stengėsi iszriszti, o tai 
yra slaptingas nužudymas ne
žinomos moteres.

Tūlas szinkoris M. Beautane, 
užkalbino deszimts baczku vy- 
no Bordeux’e. Kada atvežė vy
ną nuo laivo, szinkoriūs pradė
jo pilti vyną in bonkas, kada 
atinuszo penkta baczka, vyno 
joje nerado, bet baczka buvo 
sunki, rodos pilna. Paliepė vie
nam isz darbininku atmuszti 
dugną baczkos ir ka joje pare
gėjo, tai net jam plaukai atsi
stojo ant galvos.

Vietojo vyno, baczkojc radosi 
lavonas patogios moteres, pa
rodyta puikei, ant krutinės, ar
timoj szirdies radosi ilgas žai- 
dulis padalytas peiliu.

Isz kur ji paeina, tai palicijo 
lig sziai dienai neisztirinejo 
Gal laiko keliones isz Bordeuxo 
baczka su lavonu likos permai
nyta ant baczkos su vynu, ka
da jais iszsiunte del Beautano.

JAIGU PERMAINYS SAVO 
PRAVARDE, TAI GAUS 

$1,500.000.
London. — J.

Chalmers, 27 metu, aplaike ži
no nuo advokatu kad jojo dėde 

John Rutherford, paliko

nemato kaip mei 
po (roku.

ti sau valgi ir skalbti drapa- ežia
nas. Moterėlė buvo tokia tin
gine kad neszukuodavo sau 
plaukus per kėlės sanvaites (> 
kada atsirado “bužiu” davė 
sau nusikirpt plaukus, 
neklojo nuo apsivedimo 
džiu smirdėjo ir 
negalėjo gyventi su jaja.

bužiu 
plaukus.

C (

Lovų
— žo- 

Letchor jau

PAVADINO TĘVA
“GELTONU SZUNIM.”

Harrison, Wis. — Tėvas, ku
ris pririszo su lenciūgu prie 
gazines paipos savo deszimts 
metu sūneli ir laike ji pririszta 
per szeszes valandas, likos pa
vadintas “geltonu szunim” 
(yellow dog) per audžia Scott 
kada tėvas stojo ant teismo.

“Noreczia ir tave pririszti 
su lenciūgu prio stulpo ir duo
ti tau szimta botagu per nuo
gus poezius. Žinau taipgi kad 
tu Amoi’iko gyveni 17 metu o 
da neiszsiemei citizens popic- 
ras. Duodu tau tris menesius 
už tai, tu “geltonas szuo” ir 
manau kad ateityje susipras! 
kad czionais no Austrija.” To
ki tai pamokslu iszkirto vaiko 
tėvui Mykolui Pytasz, kuris 
nubaudė vaika už koki ten ma
ža prasikaltima.

Tam 'atsitikimui .prisižiuri- 
nejo daugelis žmonių, kurio už
tvirtino szi atsitikima.

geltonas szuo

NENORĖJO NESZIOTI 
SZLIUBINIO ŽIEDO.

Laurel, Pa. — James Had
ley, kuris apsivedė keturi mo

pe r savo pa- 
už nemaitini-

o tame priežastis

suteszkin-
Va rytojas

aresztavotas bet
liudin- jam pusantro milijono doleriu

ant t uju iszlygu: kad permai
nys savo pravarde ant Ruther
ford. James Chalmers noringai 
sutiko permainyt pravarde.— 
Ir kasgi nepermainytu už pus
antro milijono doleriu ?

tai adgal, likos
apsk u ristas

ma josios, 
buvo, kad jojo paeziulo neno
rėjo noszioti ant pirszto savo 
szliubini žiodą.

4‘Mane niekas neprivers 
prie to” atkirto misis Hadley, 
“kodėl visi turi žinoti kad asz 
esmių vedusi motere? Asz pa

ir tas nžten- 
— kalbėjo jauna motorė

niekas

ant tojo isz- 
vyrui

I i apie tai žinau 
ka” 
le.

Sudžo sutiko
aiszkinimo ir paliepė 
mokėti jai po asztuonis dole
rius ant sanvaites.

m nusirengė

MANE KAD JIJI YRA 
DEIVE.

Chicago. — Atvažiavus isz 
Racine in sveczius pas savo gi
mines, Maro Gracoy, 20 metu 
mergaite likos pavieszinta tri- 
mi stikleliais “bodo” (viryta 
munszaine). Mergaite nubėgus

Central Parka,
nuoga ir pradėjo szokinot, ma
nydama, kad jiji yra deive. 
Pr a va ž i u o j antis mot orc i k 1 i n i s 
palicijantas, apsupo savo man- 
diera ir nuvožė ant palicijos 
stoties.

Mergaite iszsipagiriojus ant 
rytojaus, nusistebėjo kada pa
mate kad yra kalėjime nes nie
ko nepamena apie Jevini szo- 
ki. .

BANDITAI NUŽUDĖ 
KUNIGĄ.

Kalisz, Lenk.,—Vakare insi- 
gavo keturi banditai, inviotine 
klebonijo, pareikalaudami nuo 
kunigo Zurovskio pinigu. Kun
igas tani pasiprieszino ir likos 
nužudytas. Ant szaudimo ad- 
bogo žmonis, bot banditai pabė
go.
paskui žudintojus, bet juju nc- 
sueme.

Palicijo ir žmonis leidosi

tekanczios

valandų regėjimas

NEPAPRASTAS ORINIS 
REGĖJIMAS.

Rzoszovas, Lenk.,—Isz ryto, 
ant abieju szaliu,
saules buvo matyti du ugninei 
stulpai o truputi toliau milži- 
niszkas lankas laimes juostos. 
Po keliu
dingo. Panaszus regėjimas da
vėsi matyt ant dangaus Dide
liam Ketverge 1914 meto. Žmo
nis spėja kad tas pranaszauje 
nauja kare.

ŽYDU VADAS 
NUKANKINTAS.

Rumunija. —Kiszenievas
Laikrasztis ‘P 
nosza buk .Samsonas Bron-

Žydu vadas Yod Inez,

Unsėr Zoit” pra-

stein, 
artimojo Chotezo likos arosz- 
tavotas už platinima komuniz
mo, likos pririsztas prie arklio 
uodegos ir trauktas per ’uly- 
czias pakol neteko gyvasties.

Pagavo

Gy-

1

dirbti.

4,000 RAUDONŲJŲ UŽ- 
MUSZTI PER KINCZIKUS.
Hangkow, Kinai. — Kinczi- 

kai apgindami Wuhan aplin
kine smarkiai užklupo ant 
Kincziku-komunistu kurie bu
vo apgifle Uja aplinkine.

Trys tukstancziai raudonu 
komunistu likos užmuszti o 
tūkstantis buvo priversti bėg
ti in upia Han kur visi prigė
rė. Szimtai lavonu plaukia 
upia. <

\

STRAIKIERIAI PADEGE 3 
BAŽNYCZES, DAUGELI

SUŽEISTA, SZESZI 
UŽMUSZTI.

Madrid, Iszpanije., — Node- 
ioje, miestuose Cadiz, Savilijo
ir Algecire, kilo kruvini sumi- 
szimai tarp straikieriu ir pali
cijos. Deszimts straikieriu li
kos sužeisti o szeszi užmuszti. 
Laivu dirbtuves, stritkarei ir 
goležinkdlei sustojo
Strai'kieriai sudaužo atritkari 
akmenais suŽeisdami kolos mo
teres. Sevilo straikieriai pade
gė tris katalikiszkas bažnezes, 
bot liepsna likos užgesinta per 
palicijo. Ant galo vaiszkas ap- 
malszino maisztininkus. Daug 
žmonių aresztavota.

U Centralia, Pa. — Nežino
mas automobilistas u 
Andriu Risznika, 19 metu, ar
timojo Gira rd vilios. Užmusž- 
tasis su savo draugu ėjo plen
tu, kada ji automobilius paga
vo.

usze

MII

Vieszpatyste.se


BAUD®'

Kas Gir dėt
prieszino priesz tai, tvirtinda
ma, buk tėvas jai paliko viską, 
na ir taip tęsęsi teismas per 
kelis motus.

Ana diena duktė peržiurine- 
dama likusius daigtus mirusio 
tėvo, užtiko kupare sena mal
daknyge kuri buvo labai su- 
plyszus. Norėdama jaja pasi
laikyt aut atminties ir duoti 

•r

apdaryti in
Pradėjo vartyt lapus ir tame

Sakoma kad Suvienytos Val
stijos yra sklypu laisves bet 
toji laisve yra suvaržyta ant 
kožno Žingsnio o kur tik žmo
gus pasisuka tai mato visokes 
prasargas ir uždraudimus kaip 
tai: Keep out, this means you;

Noj užtiko szmoteli popieros — 
dingusi tėvo paskutini testa
menta, užtvirtinta per notari- 
jusza. Sudas jai pripažino vi
sa turtą kuri atrado senoje 
knygoje, kuria geide duot ap- 
darvt. •r

Jaigu ir jus mylimi skaity
tojai turite sena knyga ant ap
daromo, o kad ir joje nerasite 
turto, bet tai yra jusu geriau- 
ses draugas, kuris su jumis ne
karta dalinasi visokiuose pri
spaudimuose ir laistote ant 
josios aszaras. Todėl prisiuns- 

redakcija jusu semi 
knyga o bus 
kaip nauja.

ir 1.1.

Don’t step on the grass; 
parking allowed; Smoking po
sitively prohibited; No tres
passing; Beware of the dog; 
Keep to the right; Silence; 
Stop; Detour; Private; Keep 
out; Obey Prohibition”

Da gerai kad žmogui pavėli
na dykai kvėpuot szviežiu oru.

• *

Geriau sėdėti su iszmintingu 
žmogum kalėjimo ne kai]) su 
kvailiu rojuje.

Gal kvailiausiu gerymu ant 
svieto yra kava. Sztai, pir
miausia degina kava, kad ge
rvinąs butu juodas, po tam pi
la in jaja pieną kad butu bal
ta; dedasi in jaja cikorija kad 
kava butu karti o pila in jaja 
cukru kad butu saldi; verdi 
jaja kad butu karszta o puti 
idant butu szalta. — Ar ne 
teisybe!

kite in
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Ar kas girdėjo apie nauja 
liga vadinama: “Hyperembry- 
ohydrometrophia!” Gal ne. 
Na, tai iszaiszkinsime skaity
tojams kas tai do liga su tokiu 
ilgu užvardymu.

Tūlas daktaras Berlyne, ap
žiurėjas jauna motere kuri atė
jo su savo vyro ant rodos pas 
ji, daktaras ant galo tarė jau
nai moterei: nieko pavojingo 
nesiranda pas tomistą, tiktai 
h ype rem b ry oh yd rom e t r oph ia. 
Jauna porele dirstelėjo viens 
ant kito baimingai. Tada dak
taras jiems iszaiszkino b u k 

motere už keliu 
gimdys kūdiki.

Tai tau! Argi negalėjo sta- 
cziai pasakyt kad yra neszczia 
ir kriukis užbaigtas. 

- — . t» —
Argi sau kada apmislinote, 

kas-gi atsitiktu, jaigu saule 
staigai užgest u f Žeme tada 
butu inmesta in tamsia prapul
ti, kuriai szviestu tiktai 
žvaigždes, o norints menulis ir 
draugautu su mumis, bet mes 
jojo nematytu mem. Saules 
spinduliu karszczio nejaustu- 
mem. Oras atszaltu taip grei
tai kad puolantis lietus persi
mainytu in sniegą ir leda ir 
visas svietas suszaltu. Upes 
iszdžiutu, auguoliu gyvenimas 
dingtų, gyvuliai visai pražūtu, 
o norints žmogus gyventu il
giausia su pagelba visokiu isz- 
radimu, bet tas ant ilgo neuž
tektu. Po menesio laiko visa 

žemes dingtų, 
kaip

Gal

menesiu pa-

gyvybe ant 
Žvaigždutes 
szvieczia ir sziadien bot tik 
ant tamsaus milžiniszko kapo 
kuris kitados buvo pilnas kru
tėjimo ir gyvasties.

Panasziai ir
tys — numirtumem; viskas pa
sibaigtu ant szio svieto.

■ n —-

szviestu

musu gyvas-

Keturi metai adgal mirė 
Hustone, Texas, Howardas 
Gleribacb, kurio turtas buvo 
vertas ant asztuoniu szimtu 
tukstaneziu doleriu, bftt likusi 
szeimyna negalėjo surasti pa
likto testamento ir turtas buvo 
atiduotas po apgloba sūdo. No
rinti gimines jeszkojo testa
mento ir brolis užvede teismą 
kad sūdąs paskirtu jam puse 
turto po mireziai brolio, bet 
vienatine duktė velionio pasi-

Texas

*»

atminties 
naujus apdarus.

jums apdaryta

Atsirado naujo budo pikta- 
Racine, Wis., J. H. 

atletiszkas direkto- 
Lansing

dariai.
Sheldon, 
rius Lansing Junior 
School, likos aresztavotas kai
po virszininkas bandos vagiu 
studentu isz savo mokslą i nes. 
Shoklonas prikalbino vaikus 
prie vagyseziu paliepdamas 
jiems atneszti pavogtus daig- 
tus pas ji kuriuos pirkdavo 
nuo vaiku.

Donaldas Prosser, 20 metu, 
studentas isz Wisconsin Uni
versiteto, likos aresztavotas už 
dalyvavimu užpuolime ir api- 
pleszime gazolino stoties.

Yra tai naujas sztamas pik
tadariu, kurie yra isztvirkia 
isz priežasties 
prohibicijos, kuri isz visu luo
mu žmonių padare 
graft i ori u s.

High

v ra t'
sziandienines

vagius ir

ISZ LIETUVOS
UŽ 5 KIAUSZINIUS 

TRAUKIA TEISMAN.
Ažuolu-Buda, Marijampolės 

apskr. Sziomis dienomis pil. A. 
B. inteike Kazlu-Rudos taikos 
teisėjui praszyma, praszyda- 
mas priteis'ti isz nurodyto sko
lininko 5 žasinius kiauszinius 
kuriuos jis paskolinės ir
gražines. Tokiu jeszkiniu apy
linkes gyventojai atsistebėti 
negali.

ne-

LIETUVOJE MIRĖ 130 
METU MOTERE.

Sziauliai. — Pabaiskio v., 
Dagiu km. mirė gal but seniau
sia motere Lietuvoje O. Val
kauskiene, 130 m. amžiaus. Ji 
buvo sveiko proto ir tik priesz 
dvejus metus nustojo regėji
mo. Ji mirė staigai, nesirgus.

Priesz 10 m. miro jos vyras, 
sulaukės 123 metu.

Velione turėjo
(jauniauses vardu Jonas 75 m. 
ir dar gyvas), 23 anukus, 39 
pro-anukius ir dusyk tiek pro- 
pro-anuku. Kiek ji per savo il
ga gyvenimą turėjo prie krik- 
szto vaiku, tai ir pati negalėjo 
suskaityti.

t vaikus

T

PARSZIUKAS
SU 6 KOJOMIS.

Pumpenu Vai., Talknu K.,— 
Ūkininko J. Jusio kiaule nėšč
iai turėjo tris parsziuku, kuriu 
vienas buvo su 6 kojomis, nuo 
prieszakiniu kojų keliu ėjo Jvi 
mažesnes kojytes. Parsziukas 
gyvenos dvi diena.- padvoe.

Szv. Szirdies 
Intronizacija

ja

ŽIAURUS PLESZIKAI 
RASEINIŲ APSKRITY.

Gegužes 10 d. Raseinių ap. 
Girkalnio v. Pabobirvio km. in 
pil. Martinku butą atėjo trys 
nepažystami.

Anksztesnieji du inejo
vidų, ginkluoti revolveriais. 
Žemesnysis pasiliko Jauko prie 
lango. Užpuolikai suriszo Juo
zą Martinku, žmona, duktere 
ir, suvaro in virtuve, pareika
lavo atiduoti pinigus. Neat įda
vus pinigu, vienas piktadariu 
viena karta szove in viražu, o 
antru szuviu nuszove mirtinai 
Martinku,
sus iszszaudysias. 

•r

Po to, suriszta Martinkiene 
ir duktere suguldė atskirai iii 
lovas, iszkrate gyvenamoje

pareikszda-mas vi-

Martinkien

iszkrate 
trioboje visus daigtus, pavogė 
invairiu auksiniu daigtu už J,- 
160 litu ir pinigu 78 lt. ir 50 
centu.

apie gaisra 
Amerikonui

GAISRAI.
Žasliai, Traku apskr. Balan

džio m. 26 d. ir 30 d. žmoniems 
dar tebekalbant 
Kaugonyse, kur
meilužes isz kerszto sudegino 
ūki apie 6,000 lt. vertes, vėla 
kilo naujas gaisras. Prie Žas
lių stoties vienkiemyje szei- 
mininke rengėsi kepti duona. 
Buvo didelis vejas; o kaminas 
nevalytas ir užsikrėtė. Per po
ra valandų tik pamatai liko isz 
puikiausio rūmo. Verkia pil. 
Mardosas likes be pastoges. Ir 
vieni ir kiti namai neapdraus
ti. Nuostoliu apie 16,000 litu.

PA8ZOVE LIETUVOJE 
SARGYBINI.

Merkine. — Gegužes 1 d. II 
rajono pirmoje Ucickos sargy
boje szuviu sužeistas in kaires 
kojos blauzda stovis prie ad
ministracijos linijos 
policijos sargybinis
Lukszys. Kas szove in sargybi
ni, nepastebeta. Vedama kvo
ta.

pasienio
Jonas

PAMISZO ISZ PIKTUMO.
Netoya, Raudondvario Vai., 

—Sziame kaime isz piktumo, 
pamiszo viena moteijszke. Pa
prastai ji turėjo susikirtimu su 
seserimi del palikimo 
skirstydamos tuiios taip iazir- 
do ir susijaudino, kad tuoj pra- 

reiksztiis pamiszimo žy- 
Vyras tai matydamas, 

uždare kambary, bet žmona isz- 
kule Įauga iszszokus, pasileido 
in laukus bėgt. Vyra pasigavo, 
parsivedė namo ir kitokios Isz- 
eities nerado, kaip suriszti ra
nkas ir kojas. Tokioj padėtyje 
buvo visa para, besi blaškyda
ma ir stūgaudama. Ant ryto
jaus buvo suteikta medicinos 
pagialba. Pažymėtina, kad jau 
treczias 
pamiszo.

o Vai.

Besi-

dėjo
mes.

asmuo tos szeimos,

K AIMIE OŽIAI LAIKE 
PINIGUS NAMIEJE 

IR PAVOGDINO.
Gegužes 4 d. Tytavenu vai. 

Szukaicziu vieiik. dienos metu 
Kaziui Vaitekaicziui isz gyve
namo namo, Amerikoniszko 
bakso, matyt, parinktu raktu 
pavogta: 400 doleriu, 500 litu, 
4 vekseliai pasiraszyti P. Vai- 
cziulio, Amerikoniszkas nike
linis melsvos spalvos laikrodu
kas vertes 250 litu ir mažas 
naujas juodas revolveris. t

IN LIETUVA! Laikas užra
šanti Laikra- 

sstl ‘Saule* ir del gyminiu in Lfotuva, 
Įsa kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasa- 
tuoja in Lietuva, tiktai $4.BO.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Vyriausio ba'žnyczios gany
tojo Szv. Tėvo Pijaus XI bal
sas pasigirdo visame pasauly
je. Ji iszgirdo ne vien katali
kai bet ir kitatikiai. Viso pa
saulio katalikai kviecziami 
sziais metais 
minėti Szv. Szirdies szvente ir 
Jos visa oktava. Malda, atgai
la, szv. 
mu

katalikai
ypatingu budu

komirnijos priimineji- 
saves iszsižadejimu, susi

turėjimu
maldauti szv. Jesuius Szirdi, 
iszinelsti visu troksztamos ge
resnes ateities.

Dabartine
primena gilios senovės laikus; 
tuomet buvo žymiausiu moks
lu iszradimo gadyne, kai]) da
bar tu mokslu 
isztobulinimas ir
taip augszto kultūros laipsnio; 
kaip tuomet nepaisant iszra- 
deju isznniuties ir valdovu ga
lybes vieszpatavo tai]) dideles 
skriaudos,

kūdikiu ir vargszu pa- 
kad ne vien Žydai, bet 

ir stabmeldžiai dūsavo: “Isz- 
dangus, debesys 
Teisybes, tegul

J

J

riszkes, 
niekos y

nuo pramogų pov- 
szv.

gadyne mums

iszvystymas, 
a t siek ima s

neteisybes mote-

dūsavo:
leiskite rasa 
lietumi lykite 
atsiveria žeme ir pagimdo Isz- 
ganytoja.” Kai]) tuomet nei 
žymiausi filozoi’ai Sokratas v
Aristotelis, 
pajiege indiegti 
dysna tiesos ir meiles; nei iš
kalbus kaip Domostonis apgin
ti nuskriaustu teisiu; nei me
dicinos iszradejas Hipokratas 
nekaltybes mylėtojas 
pyti doros dėsniu, 
gir cezariu kardas 
vergu

Kai]) 
filozoi’ai

Platonas ii
žmonių szir-

k. nc-

inskio->
o nei galin- 

iszgelboti
— panasziai sziadiena:

tautu vadai kalba apie nusi
ginklavimu,o niaukiasi tolimi 
Rytai; liežiuviai kalba apie 

bet rankomis

4. Begalo butu nąalouu, jai 
miestuse ar mi estai i nose, kame 
dar nebuvo darj’ta Szv. Szir- 
dies intronizacija, atsirastų 
tam pasiszventusi ypata, pas 

pasidarytu intronizacija
ir kitus prie to paragintu, or- 

Panasziu

gai Paneles szv. Aplankymo 
vienuolei Onai Magdelenai de 
Ramusat ir nurodė kad szv. .Jo 
Szirdžiai turi būti paszvestas 
miestas ir visa diecezija ir kad 
kiekvienas norintys būti ap
saugotas nuo maro privalo ne- 
szioti 'užsidėjus škaplierių su 

Sustok! Szv. .Jėzaus 
džinus su milinis.”

1720m. Lapkriczio men. 1d. 
vyskupas basas, ant kaklo už- 

su kryžiumi 
a ps u p t a s dvasi sz k i j o s 

ir didžiules minios žmonių nu
ėjo miesto aikszten kame buvo 
pa rengtas altorius, ten atlaike 
szv. miszias, po kuriu atskaitė 

Szirdžiai pasiaukojimo 
aktu ir tas jaudinanezias ap
eigas užbaigė su procesija su 
Szv. Sakramentu. Nuo tos va
landos maras staiga pranyko.

Už poros metu maras vela 
užėjo. Tuomet miesto taryba, 
kuri pirmose iszkilmcse suvis 
nedalyvavo, kaipo netikineziu 
asmenų sudaryta, szi karta pa
dare sekanti pasižadėjimą: 
kas metai szv. Szirdies iszkil- 
miu dienoje atlankys Paneles 
Szv. Aplankymo seserų baž- 
nyczia, priims szv. Sakramen
tu ir paaukuos ketiniu svaru 
miesto gerbais papuoszta vasz- 
kine žvake ir dalyvaus iszkil- 
m i ngoje procesijoje. Sus/k po 
atskaitymui iszkilmingo szv. 

pasiaukojimo akto 
vėl staiga pranyko ir 

nuo tos valandos daugiau jau 
niekas nuo jo nemire.

Francijos karalius Liudvi
kas XVI revoliucijonieriu 
darytas kalėjime ir nesulauk
damas isz niekur kitur paguo
dos kreipėsi prie szv. Szirdies. 
Pats savo ranka surasze pasi
aukojimo szv. Szirdžiai akta 
Sausio men. 1792 m., kuriuomi 
Jai pasiveda save, savo szei
myna ir visa Francijos valsty
be.

Karalius Augustas III. savo 
laiszke raszytame in szv. Tęva 
1762 m. Rugsėjo men. 21 d., 
tarp kita ko sako: 
skaudi nelaime ir dabartines 
gadynes sunkenybes kas kart 
vis labyn didėja ir tampa re
gima Dievo rykszte, kuri skau
džiai baudžia invairiu1 luomu, 
kai]) dvasininku taip ir pasau- 
liecziu, ‘žmonija ju kūno ir sie
los reikaluose, taigi szioje 
bendroje ir sunkioje priespau
doje skubiuos prie szv. Jėzaus 
Szirdies

Sziandienines bedarbes ir 
isz to kilusios sunkenybes ne
abejotinai yra regima Dievo 
rykszte. Jungtines Amerikos 

skaitomas 
ginusias krasztas pasaulyje. 
Patogumai kuriuos turi szios I '
szalies gyventojai gali būti 

svajones j u nemaeziu- 
kuria džiauge- 

prasidejus 
ir po karo, rodėsi nie-

žmonija szviesosnen 
iszvengti gresianezio

pasaulinio suyrimo, taip ne
mažiau paežiai visuomenei rei
kia stengtis insigyti vidujine 
szirdies ramybe, apsiszarvuoti 
meile ir kantrybe,
priespaudas lengviau butu iszJ ganizuotu.

‘beveik kol veri (ypatų praszyczia atsikreipt in 
in Tėvus AI arijomis, 

reikalingu nurody-

iszvest u 
ateitin

v ' <

>

save
kad tas

kilnia
užraszu: “ 
Szirdis su mumis.

sidejas retežius 
rankoje J

J

szv.

Szirdžiai
maras

uz-

( c

21 d.
Kadangi

taigi

liežiuviai 
taika, ramybe, 
golenda kardus. Valstybių val
dovai kalba apie gerbūvio pa
greitinimą -bot j u žodis žodžiu 
palieka. Darbininkai be darbo 
dejuoja ir kovoja už savo tei
ses o kaip daugelis darbdaviu 
ir krautuvių bankrutuoja. 
Nors kalba ir kalba apie besi- 
urtinanezia gerove bet visas 
pasaulis smarkiai 
skurdo gelmes. Ir kas-gi be
daryti? Ar atsiduoti nelaimin
gam likimui ir skėsti nusimi
nimo bangose, ar jeszkoti lai
mingesnio rytojaus ir kame?

1720m. Marseloje, Francijo- 
je, isztiko didis maras. Miesto 
ir apielin'kese iszmire daugelis 
kunigu' ir in 40,000 žmonių. 
Žmonių lavonai valkiojosi gat
vėse. Nematydamas kitos isz- 
cities vyskupas Franciszkus 
de Belsunce savo ganytojisz- 
kuoju laiszku atsikreipė in vi
sus tikineziuosius praszyda- 
mas kad “parpuolė prie Iszga- 
nytojo kojų pelenais pasibara
te ir aszutiniais apsivilkę mal- juoja, taip 
dantų Jo pasigailėjimo ir kad skendos dažnai krinta gyveni-

krautuvių

bet 
skėsta in

Va 1st i jos turtin-

vien 
sierns. Gerove, 
si Amerikiecziai 
karui
kuomet nepasibaigsianti. Nie
kas negalėjo tikėti kad taip 
sunkus ir ilgai besitesenti lai
kai isztiktu szios szalies gy- 

Miestuoso desetkai 
tukstaneziu yra szelpiami 
miestu ar labdarybės instaigu.

Isz priežasties skurdo didė
ja szeimynoąę nesantaika. 
Dažnai bereikalingi priekaiš
tai ir iszmotinejimai sukelia 
lyarnius, neapykanta. Kuomet 
trūksta doleriu' kiszeniuje — 
vargas; bet jai trūksta meiles 
szirdyje —- pražūtis. Kaip var
guolis skundžiasi, ligonis de- 

nusiminiman pa-

ve n tojus.
yra

szirdingu gaileseziu stengtųsi;mo auka — savažudys.
Kaip dabartiniais priespau-

Vieszpats Jo- du laikais tautu vadai priva-

I

sužadinti Szv. Jo Szirdi prie
gailestingumo.”
žus apsircisžko dievobaimin- lo intempti visus pajiegas, kad

kentėti. Szie mv>vmk .

metai liudija, kad pati žmonių 
iszrnintis nopajiege i n vest i rei
kalingu socialiu ir ekonominiu 
reformų iszsigelbeti isz dabar
tines blogos padėties. Tad juo 
labiau ta žmogiszka iszrnintis 
ir silpna valia negali pajiegti 
indiegti meiles nepasitenkinu- 
sion szirdin ir nuraminti intu- 
žusiu geiduliu.

Augszcziau priminta pora 
atsitikimu liudija teisingumą 
to, ka sako szv. Petras Darni
omis: 44Szv. Jėzaus Szirdyje 
yra 'užslėpti visi iszminties ir

... Toje meiles 
Szirdyje randa

me ginklus prieszus atsiginti, 
priemones sau pagelbėti, ga
linga atrama priesz pagundas, 
saldžiausia paguoda kentėji
muose ir skaniausi kvepejima 
szioje aszaru pakalnėje.”

Iszgirdus vyriausiojo baž- 
nyczios Ganytojo baisa kiek
vienas katalikas privalo susi
prasti; pro žemiszku priespau
da rukus pakelti savo aszaro- 
janezias akis augsztyn in dan
ga; prisiglausti prie meile do- 
ganezios szv. Szirdies. Gi szei- 
mynoms, kuriose yra introni- 
zuota szv. Jėzaus Szirdis szios 
pareigos yra dar brangesnes.

Už tad sziame brangiame 
musu Meiles Karaliaus garbei 
pavestame laike, sziuo nore- 
cziau pratarti in visas szv. Jė
zaus Szirdi savo namuose in- 
tronizavusias 
szi rd ingai jas užkviesti uoliau 
negu kitados praleisti szi bran
gu laika, pennaldauti. bran
giausia Prieteliu už padarytus 
žmonijos iszniekinimus, mal
dauti pasigailėjimo ir suteiki
mo troksztanczios malones — 
szviesesnio rytojaus. Daryda
mi metini intronizacijos atnau
jinimu savo namuose szia vi
su bendra intencija vienykite 
su savo iiitoncijomis ir aukau
kite savo Meiles Karaliui. In 
tarpa Jo sosto, meiles altorėli 
puosziancziu geliu 
dar viena nauja gėlo — isz 
priežasties bedarbiu kenezia- 
ma varga. Jus u aszaros tegul 
nuplauja Jo Szv. Szirdies 
žaizda atverta musu nuodėmė
mis.

Turėdamas omenyje sziu me
tu birželio men., 
kiekvienai kataliko szirdžiai, 
kuri labiau sziais priespaudu 
laikais norėtu mylėti ir vieny
tis su Szv. Jėzaus Szirdimi 
praneszu:

1. Kiekvienai szeimynai< ku
ri norėtu turėti savo namuose 
Szv. Szirdies intronizacija ir 
tiesioginiaii arba per savo kle
boną atsikreips in mane laike 
birželio męn., dovanai duosiu 
tam reikalinga pasiraszyti di
ploma ir 'knygele 
Intronizacijos 
mas.”

2. Intronizacijos apeigos ga
li atlikti arba kiekvienas vietos 
kunigas (kas labai pageidauti
na) arba pati szeimyna sulig 
nurodjTnu knygelėje.

3. Daryti intronizacija ne
reikia specialio ypatingo Szv. 
Szirdies paveikslo arba stovy- 
leles. Užtenka tas pat pavei
ksiąs ar stovylele, kuria turi
ma. Nereikalingas bereikalin
gas pinigu eikvojimas, bet ta 
pati turima pąveiksla tinkam
ai, gražiai pagerbti.

mane ar
kad gauti
mu ir tam reikalingu diplomu.

Kun. S. J. Draugelis, Intro- 
nizacijs Direktorius Lietuvia
ms J. A. V., 114 Spring Garden 
St., Easton, Pa. '

CZEVERYKAI 
BABASA

Szv. Jėzaus

mokslo turtai, 
ve vežiausi oje

szeimynas ir

Jo Szv.

indekite

branguma

4 4 Trumpas 
Paaiszkini-

Picziulis iszvažiavo su rei
kalais in Filadelfije, kur kėlės 
dienas ketino užtrukti. Katre, 
jojo prisiegele kuri pasiliko 
Park Pleiso peczeje, raszo pas 
savo vyra gromata, primena 
idant nupirktu jai viską kas 
paraszyta gromatoje ir ant ga
lo dadave idant jai pirktu cze
verykus ba 'basa.

Picziulis pirko viską ka pa- 
cziulo reikalavo ant galo nuėjo 
in Lietuviszka sztora pirkti 
prisiegeliai czeverykus. Kler
ką jam rodo visokius; tieji yra 
Walkover,
kiti Queen ir 1.1., bet Picziulis 
krato su galva ir sako:

— Tokiu nenoriu, 
man czeverykus Babasa.

— Babasa!
— Taip Babasa, naujausio 

padirbimo.
Klarka trumpai pamislino, 

stuktelėjo sau in galva ir dasi- 
prato kokiu czeveryku Picziu
lis nori.

— Taip, taip, turiu, sziur 
kad turime tokius czeverykus.

Iszt rauke isz bakso pirmuti
nius moteriszkus. czeverykus, 
paduoda Picziuliui kalbėda
mas:

o tieji Douglas’o,

duok

Sztai czeverykai Buba-
sa.

Pi ežiui is užmokėjo ir iszejo 
džiaugdamasis jog giliuknin- 
gai surado Babasa czeverykua.

Parvažiavęs namo apsako 
prisiegeliai apie savo kelione 
ir jog nupirko jai czeverykus 
Babasa.

— Kas tai per czeverykai! 
— užklausė jojo pacziule.

— Na juk man raszei gro- 
matoje idant pirk tau tau cze
verykus Babasa!

— O tu kvaili! Juk asz tau 
rasziau jog neturiu czeveryku 
ba esmių basa — ba basa!

Picziulis daugiau nepirkine- 
jo savo moterei czeveryku nes 
kur ji sutikdavo draugai tai 
vis jaim primydavo czeverykus 
4 ‘ Babasa. ’ ’

GAILESTIS VYRO.

Ko tu taip verki!
U-gi mano pati numirei

— Juk tu jaja taip muszei 
pęr visa gyvenimą!

— Tai del to verkiu kad 
dabar neturėsiu ka muszt.

—n

Skaitykite “Saule”

Ekskursijos 
in Lietuva

Kas nori turėti patogia kelione, 
ir sutvarkius prigulinctei visus 
reikalingus dokumentus, kreipki
tės in patyrusi ag e n ta po Žemiau 
sekaneziu adresu »J

f
r ’

Room 206 All Nations Bank Bldg. F 
f 
,r

ADAM VARASIUS
Formerly with P.V. Obiecunas Co

1200 O&rson St. S. 8. 
Pittsburgh, Pa. 4
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Kana r kas
Puikus Apraszymas.
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Jau buvo gerai gaidžiu kada 
pribuvo in grinezele žuvininko. 
Paluirszkino in langeli. Žuvi
ninkas iszejo ir da labiau nusi
gando: Mislino jog kokis žal- 
nieris pribuvo jin arba jojo 
broli suimt, o tai už pri lank įi
ma giminei Erlau ir dabar atė
jo ant jųdviejų kaleina. Tiktai 
valandėlė traukėsi jojo baime, 
nes persimaino da in didesni 
džiaugsma, kada doras senolis 
pažino, kas priesz jin stovi, pa- 
szauki pilnas džiaugsmo.

Dėkui Dievui, ir nuvede 
jin in grineze. Riszanlas kuris 
jau doszimta nakti lauki grin- 
ezioje savo brolio ant tosios 
džiaugsmingos valandos, pa
pas zo ko ir paszauki: Tai mano 
ponas, ir Abudu puoli prie vie
nas antro.

Pirmutiniu klausimu p. Er
lau buvo dasižinot kas dedami 
su jojo paeze ir vaikais,
szardas aipsaki-gi kokiu spaša
bu iszgelbejo ponia ir Karolu- 
ka, toliaus jog Onuka labai sir 
go, nes jau yra suvis sveika ir 
randasi juju namelije. Onuka 
kuri miegojo paszalinem kam
barėli je, pabudo ir tuojaus pa
žino tėvo baisa,
džiaugsmingu iszbego isz kam
barėlio mėtėsi in glebi tėvo ku
ris su aszaroms akyse bueziavo 
josios isžbliszkusius veideliu 
po ligai.

Žuvininkai norėjo susilaikyt 
su persi keliniu in užnibeže lig 
rytui ir kitai naktei, nes p. Er
lau užsispire tuojaus ta nakti 
persikelt per upe Rena, kad ka- 
greieziausia pabėgt isz žemes 
kurioje kitados teip laimingai 
gyveno, o kuri sziadien persi
maino ^int unęs r^zbaininku.
Žuvininkai nedryso jam prie- 

fizintis, ir ant tos paezios val
ties, ant kurios nesenei jojo pa
ti persikėlė ir jisai 'ketino gau
tis su duktere in prašu szali. 
Senas žuvininkas nuėjo pir
miau, paskui jin pamaželi visi. 
Naktis buvo labai skaisti ir 
sx vieši.

Ri-

I

I

I

Su riksmu

Pamaželi prisiartino 
pas upe, kur jau stovėjo pa
rengta valtis. Tame netoli nuo 
juju užpakalije atsiliepe keli 
szuvei ir iszgirdo balsus: Su
stokite! Sustokite!

4 JI

Ant balsu

Ugni kalėjimo greitai užge
sino, pankui žalnierei peržiūri
nėjo visa kalėjimą, ar katras 
isz kalini n ku laiko visiazko su- 
miszimo nepabėgo.

Ant didžiausio juju piktumo 
ir baimes perskyra p. Erlau 
rado tuszcze. Žalnieris, kuriam 
etokavo ploszcziaus, karabino 
ir szobles, szauke perpikias: 
Mano drabužiuose ir su mano 
ginklais pabėgo! vykimes, da 
netoli turėjo pabėgt! Ne trukus 
pataikė ant pėdu pabegeliaus 
ir staigai kaip tiktai galėjo ma
žas pulkelis Žalnierių leidosi 
pat/kui pabėgėli.
Žalnierių kono visi nutirpo isz- 
baimes. Pribėgo prie valties, 
sodo, senas Riszardas del kurio 
jau vietos valtyje nebuvo, pa
sislėpė szvendrine, vandeni jo.

Valtis jau Jjuvo apio 20 
žingsniu nuo kraszto, žalnierei 
stojo prie kraszto ir pradėjo 
greitai szaudint. Kulkos ezvil- 
po pro ausis pabėgėliu. Ponas 
Erlau liepė d aktorei, atsigult 
ant dugno valties, idant butu 
saugiau. Viena kulka pereijo 
per skribelo p. Erlau, kolos atsi 
musze in valti ir vandeni. No
gint buvo tai dideliam pavojuj,

1
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vienok laimingai gavosi in kita kvepCnczioin kvietkom, o klet- 
szali.

Ponas Erlau puolė ant. keliu, 
būdamas jau liuosu ir dekavoj 
Dievu už pngelba ir iszsigelbe- 
jima, Onuka ir Riszardas ta pa
ti padare, paskui sodo ant isz- 
versto medžio, idant pasilsėt, 
ba buvo abudu nuilsiu nuo i ri
muosi irklais. Kada atsikėlė, 
atsilepe Riszardas, kuris ne
laimėjo ne norėjo savo pono ap
leist ir kalbėjo: “Už geru laiku 
buvau pas jus i>aguodotu ir bu
vau pas jus no taniu, nes prie- 
telum. Moku cziienavot j aso 
garbe, pavelik man-gi, jog jus 
ir dabar neapleisu, nes ar ger
am buvime ar nelaimėje, 
nuo jus neatsitrauksu.”

parodymo

suvis

savo

nia su sunum musu bažnvtelo- 
je o vąiki’U'ka susitikau m* vie
na karta einant pas prabasz- 
cziu, kuris ji mokina.

Tirolas paskui apsakė kai n 
iszrodo ponia Erlau ir tai taip 
taikėsi, jog visi paszauko: 
jiji, tai jiji tikrai.”

Ne sztant niekas
džiaugsmo tarp tu j u isztrem- 
teliu, už tai ponas Erlau isz- 
klausinejas da geriau, kur gy
vena, jojo pati ir
piausia kelia in taji kaima 
teike gausiai jauna Tirola 
t aja žinia.

Taja paezia
rengtis iii kelione.

4 4 tai

apraszyt

Prisiminė

TIKRA GAILESTIS AUKSINIS ŽIEDAS PRIETELISZKUMAS 
VIETOJE PAKUTOS TAI NE PASAKA

W Į*

asz 
Ponas 

Erlau sujudintas gerybe ir pri- 
siriszymu Riszardo tiko no
ringai, idant draugia su jeis 
butu.

V. 
Isztikimas Tarnas.

Pirmutinia storonia pono Er
lau, kaip teip laimingai isz- 
sprudo isz kalėjimo buvo su
rast savo paezia Riszardas ži
nojo A’okietijoj ta sena Tirola 
pas kuri gyveno. Pas ji nusida
vė visi, idant pasilsėt ir susi- 
drutint ant tolimesnes kolio- 

Bct ponas Erlau vos per
pus kaimuoezius pora

koje pamate labai gražia ka
na rka, žalsvos borvos, 
tokia pati kaip ir kitados Ra
mioje buvo. Saulute szvioto 
puikini. .Onute negalėjo surast 
žodžiu ant
džiaugsmo ir tiktai aszaros isz 
džiaugsmo pasirodė nes žinojo 
jog lai levas ir Riszardas del 
josios tai padare.
sau kaip tai praeituose metuo
se savo dvare iszkilmingai ap- 
vaikszcziojo diena savo var
duvių o sziadien viskas persi
maino.

Senas isztikimas tarnas Ri- 
szardas pasteliavo geresnius 
valgius isz ko ponas Erlau bu
vo labai linksmas, kaip seno
vės laikuose. Riszardas ir tu
rejo sestio prie stalo. Prie pa
baigos besiedos, Riszardas pa
rūpino užsigarduot buteli vy
no ir pastale ant stalo. Mat ta 
vyną pagriebė kaip isz dvaro

Jauna, mergina likosi.per Ie
va niisiiinsta pas dedione, kad 
aplaikyt i paszelpa 
labai n u vargi a.

Kada mergina apie vargiu 
ir bedas papasakojo dėdienei, 
sena dėdienė net apsiverk o ir 
tari1:

J UOS buvo

Gere irž sveikata vieni

apie trum- 
, ap- 

už
r

diena pradėjo 
Ponas Er

lau jautėsi gerai po t uju visu 
ergeliu, toji 'žinia geriau ji su- 
drutino negu geriausios gy-negu
d uolos. Ant rytojaus jau buvo 
kelionėje iii 
ome su savim 
narka

— Ziurek, asz net verkiu 
girdėdama apie justi vargus: 
tegul tosios mano aszaros bus 
del jus palengvinimu.

Bet dedionele mylimiau-
— atsake mergina, tosios 

tavo aszaros del mus nepa- 
lengvins, mums reikia pinigu!

Ar szitain? — atsake 
tai nusi-

asz

šia mergina, 
del mus

Tirol i ja 
ir

nes. 
buvo 
adynu, jau mislino apie kelio
ne ir tarė:

— Asz no apsimalsziiiHiu, 
kol atrasiu mano paeze ir sunn. 
Tu, brangus Riszanle kalbi, 
jog jiems Szvaicarija nieko no 
kenke, nes asz turiu juos ka- 
greieziausia atjeszkot; tiktai 
be pinigu negaliu tokia tolima 
kelione atlikt! Pekszcze maža 
Onuka negales tosios keliones 
atlikt, o asz apart gyrvasties 
nieko daugiau neturiu. Riszar- 
das nupirko vežimą ir arkli 
ant .vežimo padaro 
audimo būda kuri saugotu ke
leivius nuo lietaus ir veju ir už 
dvieju dienu nusidavė in kolo
ne. Kiszardas laike kelones ojo 
paprastinai pekszczeis, szale 
vežimo. Ponas Erlau ir Onute 
kalbino jin tankei, idant persi
mainytu ir iszpaeiles eitu ko- 
žnas po gala kelo, nes senas 
Riszardas nedave sau to ne kai 
bet. Važuojent klausinėjo nuo 
lutos apie butiniu ponia Erlau, 
niekus vienok apie jaja ne žin
ojo, klausinėjimai buvo ant tu- 
szczio Mislino ant galo biedni 
kelauninkai, jog kita kola ap
rinko sau poni Erlau in Szval- 
carije, jaigo niekas apie jaja 
nežino k a sakyt.

Tame laike pajėgos ir svei
kata p. Erlau, nuo tu visu ru- 
peseziu ir baimes priesz smer
ti, o dabar kelionėje taip su
menko jog turejo susilaikyt 
vienam miestelyje ant taip il
gai, kol nesusidrutino.

Riszardas u*ž savo pinigus 
pasamdė pora kambarėliu, pir
ko kas reike prie virimo. Onu
ka viską dirbo kiek tiktai ga
lėjo. Ponas Erlau pirmose die
nose turejo guletie lovoje ir 
perėjo net kelios Nedėlios kol 
vela galėjo vaikszcziot. Laiko 
tosios ligos Onuka del tėvo 
buvo tikru aniuolejiu, apie vis
ką pasakojo ir linksmino lai
ka ligoniui, skaitė jam gazie- 
tas ir knygas ir nuo lovos ne
atsitraukdavo.

Atėjo Onutės diena vardu
vių. Ikz ryto taja diena nuėjo 
in bažnyczia, iszklawso misziu 
szventu, 
sveikatos ir palaiminimo del 
saves, tėvo ir cielos gimines. 
Kada paroj o namo, didelis 
džiaugsmas jaja lauke! Sztai 
ant langu stovėjo ezorpukes su

T

isz storo

praszydama Dievo

bego. 
kitu bet su aszaromis vyną 
maisze nes nežinojo kur ran
dasi juju poni Erlau, gal kur' 
tarp svetimu dideli vargu kon-j 
ežia ir gal kada vela sueis in 
kuopele.

Onuka apsikabino 
kaklo ir pradėjo ramint:

— Apsimalszyk teveli, Die
vas mus neapleis, Jisai vela 
mus suves visus. Valanda ty
lėjo visi nes visu szirdys labai 
buvo susijudinia.

Tame kanarka pradėjo cziul- 
bet a laša žinomos giesmes del 
juju kuri prasideda nuo žo
džiu :

“Dievas 
teisingas”

Onuka sudėjus rankeles la
bai stebėdamasi paszauko:

— Didis Dieve, kas tai 
yra? Tai yra toji pati giesme, 
kuria Karčiukas grajino o asz 
giedodavau musu dvare apie 
ta pati laika, kada tave buvo 
paemia.

Visi trys net rankas nuleido 
nuo dyvo ir ’žiurėjo in pauksz- 
teli, kuris net tris kartus ta 
pati paantrinejo.

— Ne, asz ne biustu, — pa
szauko On-ute, — tai yra ta pa
ti giesmele.

— Vienok yra tai didelis 
dyvas, — atsiliepe tėvas, — 
geras Dieve, Tu isz savo ma
lones matomai nori man su- 
gražintie mano brangia paezia 
ir kūdiki. Matomai tiktai nuo 
juju paeina tasai pauksztelis 
isamokintas taja giesmele. Ri- 
szardai, kur gavai szita pauk- 
szteli ?

Ant to tarė Riszardas jog 
taji paukszteli pirko nuo vie
no jauno Tirolaus.

— Na, 
cziausia surast ji, — tarė po
nas Erlau, — jisai tikrai žinos 
apie mano paezia ir sunu.

Netrukus Riszardas nusida
vė ir ilgai nesugryžo. Tėvas ir 
duktė nekantriai lauke jojo 
sugiyžimo.

— Asz mielinu turi dideli 
jaigu net ta meilu 

paukszteli turėjo parduot — 
kalbėjo tėvas, — o gal jau ir 
numirė, o tiktai szita kanarka 
pasiliko ir mums teko.

Ant galo sugryžo Riszardas 
su tuom jaunu Tirohi. Kada 
užklausė isz kur ome taji 
paukszteli, atsako jog pirko ji 
nu6 jauno piemonolio. Pravar
dei ponios Erlau nežinojo. 
Vienok tikrino jog kokia tai 
svetima ponia su sunum gyve
na jojo aplinkinėje ir jog tik
rai gali ’būtie jog tasai pauksz
telis prie juju prigulėjo.

— Asz tankiai, — kalbėjo 
pribuvęs, — tmacziau taja po-

I

tęva už

vargu,

prasideda

v isogal is, Dievas
ir t.t.

y

, o pasi
mylima ka- 

kuri keliauninkus su 
savo giedojimu linksmino.

TOLIAUS BUS------

Isztikruju vyrueziai asz 
nepykezia,

Kad ir tuzino (lukteriu tėvu 
pasilikezia,

Yra tokiu, ‘kaip jau pora 
(lukteriu susilaukia, 

Tai 'bjauriai susitraukia.
Viena žmogeli paeziule 

apteikė šuneliu,
Ir tai gali sakyt pirmutiniu, 

O norint s jau dVį vyresnes 
dukreles turėjo, 

Nusidžiaugė, nes labai sūnelio 
, norėjo.

iszkele,Puota didele
Kad ne apsakyt negali, 

Munszaine ir alus liejosi 
Retai katras ant koja laikėsi.

Džiaugsmo (buvo invales,
Kad sztai ant nelaimes,
Viena bobele prisiartino,

Kūdikėli apszvaryti norėjo
Ir paregėjo su dideliu dyvu 

Po szimts pagybeliu, 
Kad tai ne vaikas tiktai 

mergaite 
“ Vajoi,
pažiūrėkite!

Ir apeziupinekite;
Asz nežinau kas tai yra 

Kad to,
Visi greitai subėgo, 
Ir kūdiki apžiurėjo.

Ir suszuko:
y

ko reikia neyra...

— szitaip? — 
szykszti teta — na, 
duokite pas tokius kuriems isz 
akiu vietoje aszaru puola do
le re i, nes 
verkt i.

asz negaliu dolereis

SKAITYKITE < ( SAULE”

Ir prisisavineja,
Yra tai tikras voja-vaikis, 

Netikės ra kalis, 
Mat. ten nuvyko, 

Tinkama sau vieta, užtiko.
! Gal kada norints Lietuvei 

susitars,
Tai jam gerai kaili iszpers 

i Ir ilgai pastenes,
Lyg smert paminos.

O jus vyruezei straika 
padarykite,

Nuo tos urvos užstraikuokite 
Tegul pats gere ir rūgsta, 
O kaip prigers tegul kaip 

varle trūksta.
Plynioja pakavosi te,
A1 ei i uja užgiedosi t e,

Ir ant kapo...
* *• »»

Prestone Lietuviu yra, 
Kurie nuolat sriaubia byra

Keli toki randasi tonais, 
Ka vadina juosius Indqonais, 

O ir asilo ausis turi, 
Ant sutvėrimo neiszžiuri 

Paleistuvauja, 
Girtuokliauja.

Apszvietimo nenori turėt 
Ne ant knygų 'žiūrėt

y

y

Nesirūpina apio dorybia, 
Tik mislina apie szunybia.

Jau laikas pasitaisyt 
Kokius 1 a i k r a szcz i us 

užsiraszyt
Mokytis skaityti,
Truputi raszyti, 

Biiti dorais,
Puikiais vyrais.

-J

tai eikie kogrei- Kada apie tai da’žinojo tėvas,
Nosi nuleido, 'baisiai nulindęs, 

Ir verkė ir pyko, 
Kitokio isze'jimo nebuvo, ant 

visko tiko.
Da ir sziadien su paezia 'kas 

diena peszasi,
O nakti su paeziule velei 

džiaugėsi,
O jaigu tiktai Dievulio 

praszys,
Tai vela garnys atsilankys, 

Atnesz sūneli, 
Kaip avinėli, 

t

Ba kas pas Dieva nusiduoda, 
Tai ka praszo, tai ir duoda.

O kaip tris dttkriukcs užaugys, 
Tai ženteliai kas Su’bata 

atsilankys, 
Reikia dekavot ir už ta, 
Jaigu neduoda ka kita.
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B rook lyne randasi 

spykyzinykas,
Sukczius ir 'žmogus niekas, 

Nuo žmonių pinigus grabinėja,’
■

Vyras augszto gimimo, bet 
būdamas dideliu 
sumano sugryžti ant doraus 
kelio. Nuvažiavo iii Rvma kad 
tonais prieiti spaviednes prie 
pat Popiežiaus.

Popiežius iszklause spavied
nes ir persitikrinęs apie jo tik
ra 
lesti 
pakilta.

Bet su pakula nesiejo leng
vai nes nenorėjo priimt tokios, 
kuri nebuvo atsakanti jo sto
nui. Pasninkauti negaliu tarė, 
nes esmių silpnos 
skaityt ir melstis ir 
nes neturiu laiko; atlankineli 
szventas vietas ir negaliu, es
mių užimtas reikalais; neda
rni ego t i arba gulėti ant kietos 
žemos sveikata nevelija. Kad 
ir to paskutinio nepasakė bet 
galima buvo suprasti kad tul
žiausia perszkada buvo iszpil- 
dymo tokiu pakiltu, laiko už 
neataakanezius jo augsztam 
stonui.

Popiežius susiprato ir davė 
žiedą. ant kurio 

”Atsi- 
” Pa-

grieszninku, 
ant

iszpažinima gric'kn ir gai-
grieszninko, uždavinėjo

sveikatos; 
negaliu

žodi kybosi ant 
atkirto intužes Dl-

t

jam auksini
buvo inspausfi 'žodžiai: 
mink kad turėsi mirti.
liepe jum nesziot ant pirszto ir
norints viena karta ant dienos 
perskaityti paraszytus žo
džius, tai Ims jo pakilta. Aug- 
szto gimimo ponas atsitraukė 
smagus, manydamas kad tokia 
lengva pakula jis lengvai isz- 
pildys.

Maustydamas 
per kasdienini 
džiu paraszytu ant žiedo, taip 
giliai ir tikineziai atsiliepc jo 
duszioje, kad visada skaityda- 

tardavo:
tai k a daugiau 

turiu daryti ant szio svieto 
kaip tiktai pasirengt prie do
ros smorties? Kam-gi reika
linga gyvastis ir lepinimas kū
no kuris supus žemoje?

Po tokiam manstymui, ne
buvo jau pakulos kuri jam bu
tu per sunki. Per tai visokia 
pakula iszpildydavo su dide
le kantrybe ir nobažnumu lyg 
smerties.

masžodžius 
reikės mirti,

paraszytus

apie smerti, 
skaitymą žo-

Jaigu

* Amerikonai kas metas su
naudojo daugiau kaip viena 
bilijoną 'svaru kavos.

NAUJAS DIDELIS
SAPNORIUS

Buvo tai labai senei, pirmais 
krikszezionijos amžiais, ikada 
Rymioniai persekiojo kataliku 
tekėjimą. i

\rio8Zpataujant Ryme cieso
riui Dijonyzui vienas kriksz- 
czioni.s, vardu Mirosas, pava
dino ji kieta-szirdžiu.

Sužinojęs tai Dijonyzas pa- 
siszauke Miro.sa ir ruseziu bal
su tarė:

— Girdėjau, kad tu apie 
mane negerai kalbi?

Ne, — atsake krikszczio- 
no negerai kalbi!

— N e, — a t sako k ri kszczio- 
nis, — asz tik pavadinau tave 
kieta -szirdižu.

- l’žla 
kartuvių, — 
jonyzas.

— Mirties asz nebijau, tarė 
Mirosas — 
leisk mane trimis dienomis, o 
savo vietoje tuotarpu palieku 
szita, mano prieteli; jeigu asz 
nesugrysziu, tai jis padės už 
mane savo gyvybe.

Dijonyzas taip sau maste: 
atleiski ji, — jei nesugrysz, te
gul visi žino koki krikszczio- 
nys prigavikai.

Mirosas parojus namon, nie
ko nepasakojo apio atsitikima, 
tik padalino visa savo turtą 
vaikams ir treezia'diena iszsl- 
rengo atgal.

Einant miszku užklupo ji di
delis lietus su žaibais ir perkū
nijoms. Mirosas, nieko nepai
sydamas, skubiai ėjo, kad tik 
nepasi veli nūs.

Priėjės prie dideles upes, ra
do jis tilta, apsemta vandeniu. 
Mėgino eiti, bet prasimuszu- 
sios virszumi vilnys pagriebė 
ji ir nuverto in upe. Kiek tik 
galėdamas, Mirosas stengėsi 
priplaukti kranta, bet veltui: 
vanduo vis nesze ir nesze tolyn. 
Galop pasiseko tekinas bėgti, 
kad nepasivėl imis.

Saule jau buvo arti leidos, 
kada jis iszvydo miestą. Rau
donai szvieto tik medžiu vir- 
szunes ir miesto boksztus.

Inheges in miestą, Mirosas 
pamate dideli buri žmonių, su
sirinkusiu aplinkui ta vieta ku
rioje jis turejo būti pakartas. 
Baisiiai 'tada nusigando, kad 
nepražūtų jo prietelis, ir dary
damas sau kelia pro žmones di
džiu balsu suriko:

Budeli, sulaikyk savo
ranka: asz esu tas, už kuri jis 
turi savo gyvybe padėti.

Visi nustebo nežinodami kas 
ežia pasidarė. Kasžin kas pra- 
nesze apie tai Dijonyzui. Dijo
nyzas pasisaukė Mirosa ir jo 
prieteli ir taro jiems:
mano szirdi suminksztinot, da
bar matau, kad prieteliszku- 
mas tai no pasaka.

KVITU KNYGELE Draugystam*,

tik meldžiamas, pa-
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Su 283 Naujais Paveikslais
NAUJAS DIDELIS.
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KARISZKOJE LIG0N- 
BUTEJE.

t;

>

Kariszkam ligonbutoje per- 
detinis daktaras, eidamas il
gu koridorium, užtemino kaip 
sergantis kareivis spacieravo 
su dažiuretoja'ligoniu laikyda
mas jaja už rankos. Supykęs 
suszuko ant kareivio:

— Peksztininke Juraiti ! Su 
dažiuretoja ligoniu nevalo vaik 
szczioti, ‘tiktai lovoje gulėti.*

iszleidamas. Is^guldanti ♦♦♦ 
Iri r/lrvri amcnrmn ii* Ird a
ateiteje stosis. Su priedu V

Knyga apdaryta kietais y
J « u • a JĮ • ’ + +audeklineis apdarais.
PREKE - $1.50 X

W • JLX • Uū VJ. , a—

Mahanoy City, Pa., U.S.A. X
W. D. Boczkauskas - Co., A

—

ii judu

del iszmokejimo pinigu liogonlams.
Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c«

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahanoy City, Pa.
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IN LIETUVA SU EKSKURSIJA SZIA VASARA 
Tiktai per Lietuviszkaji Uosta KLAIPEDA 

SKANDINAVU-AM ERIKOS LINIJA 
PER KOPENHAGA

2 LIEPOS
Laivu ‘ ‘ Frederik VIII

18 BIRŽELIO
Laivu “United States

L. D. S. Ekskursija ir 
“Darbininkas”

M

Rengia “Vienybe”, “Dirva 
ir “Naujienos”

»»

l'l

M i

»*■ *
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SZVARUMAS IR PATOGUMAS — MALONUS PATARNAVIMAS
Informacijų ir laivukorcziu reikalais kreipkitės pas savo agenta arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
New York, N. Y.
27 Whitehall St.

Chicago, III.
130 tJ. LaSalle St.

Boston, Mass.
248 Washington, St.
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BIRŽELIS —1932 — JUNE SHENANDOAH, PA. Paskutines Žinutes
1 s Ju venci joa
2 k Marcelinas
3 p Jėzaus Szirdies szvente
4 a Franciszkaus Car.
5 N Bęnifaco
6 p Norberto
7 u Roberto
8 a Viktorinas
9 k Felicijono

10 p Margarietos 
Ils Bernabas

12 N Jono isz Fa.
13 p Antano isz Padvos
14 u Bazylius
15 s Vita us
10 k Jono Fran.
17 p Adolfo
18 a Morkaus ir Marcijono

19 N Julijono
20 p Silverijaus
21 u Aloyzus
22 s Paulinas
23 k Eliodas
24 p Ss. Jono kriksz.
25 s Laurynas karm.

26 N Jono ir Povylo
27 p Vladislovo kar.
28 u I>conas II.
29 s Petro ir Povylo
30 k Povilo apasz.

-*rw<

ŽINIOS VIETINES
— Petnyczioje 

szvente Said. Szirdies
Szv. Juozapo bažnyczio- 

je bus laikomos pamaldos 7tn 
valanda Petnyežios vakare ap- 
vaikszcziojant Said. Szirdies 
Jėzaus szvente.

Jurgei Kalėdai ir Juo
zai Szukaicziai motoravo 
Waterbury, Conn., 
tęs.

Imžnvtine v

s Jėzau.;.

1.1

per szven-

Nedėlios ryta ugnis su
naikino narna, kuriame gyveno 
Jonas Hadalski isz New Bos
tono. Ugnis padaro bledes ant 
7,500 doleriu 
drausta. Mahanojaus ir Frac 

pribuvo bet 
nesirado 

namas sudoge lyg
Per Decoration Dav kn- 

nigas Uzesna suriszo mazgu 
moterystes pana Veronika Su- 
pranavieziute su Juozu Jen- 
eziausku isz Meizvilles ir pana 
Ona Navakaito su Dr. P. Atk< 
cziunn isz (’hieagos. 
atsibuvo pas nuotaku tėvas 
kuriose dalyvavo daug svete
liu. Abidvi nuotakos turėjo už- 

“ Saules
joj. Ponstva Atkocziunai apsi
gyvens (31 i cage o 
cziauskai miešti*.

— Ponas Antanas Peldžius 
isz Chieagos, kuris buvo bro
liu <lel Dr. Atkocziunu ir kuris 
turi užsiėmimą “Draugo” re
dakcijoje (’hienge, atlankė 
“Saules” redakcija I'tarnin- 
ke.

ir nebuvo ap-
• I-

villes ugnagesiai 
kad vandens todėl 

pamatu.

)-

Veselkos
pas

siemimus t s rudakei-

ponstva Jen-

Draugo 
(’h i cage, 

redakcija

4 i

— Mahanojaus 
kompanija parduoda

vandenino 
naujus 

bondsus kurie atnesza penkta 
procentą. Norintieji pirkti te
gul kreipėsi in ju ofisą ant N. 
Main St.

— A psi vedi mo laisnus isz- 
ome Juozas Czukoskis isz mies
to mi Petronėle Petruszevski 
isz Vulkano.

— Pati barbeno Juozo An- 
ccrevicziaiis, 409 W. Centre ui., 
staigai apsirgo ir likos nuvežta 
in Ashlando ligonbute ant gy
dimo.

— Potrondo Meszkiute nc- 
užilgio žengs in luomą mote
rystes su Franu Leekneru isz 
Girardville, Pa.

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

Kurt H. Schurig & Co 
CO BROADWAY 

NEW YORK%

Franas Litava, 45 medų, 
nusiminęs kad nuo ilgo laiko 
nedirbo, pridėjus szmota dina
mito prie galvos, uždegė ir 
ekspliozija nutraukė jam gal
va ir ranka. Nelaimingas žmo
gus paliko varge motore ir 
viena duktere. Palaidotas So
redos rvta. G 

t .Jonas Szandis,
Creek, staigai mirė Su baloje 
po piet nuo szirdies ligos. Ve
lionis daugeli metu pergyveno 
Shenadoryjo, 
tris dukteres

i HZ Ix) At

paliko paezia, 
aunu, dvi sese-;

51 Quebec, Kanada. — Pa
gal paskutini apskaitymu,'tai 
Kanadoje randasi 728,244 už
imtu farinu 1931 mote arba 
17,154 daugiau kaip 1921 me
te.

51 Calicut, Madras, Indija. 
•— Smarki viesulą aplinkinėje 
Mala Imi ro užmusze 22 žmones 
ir padare bledes ant 500,000 
doleriu.

51 Leghorn, Italija. — Don 
Pedro Bossio, 72 metu, Argen- 
tiniszkas konsulis likos suras
tas nusiszoves ant smert savo 

Bloga sveikata buvo

Ar užsi

ros, broli Vincai, Pottsvillcjo ir j namo, 
vienuolika anūku. Laidotuves priežastimi nusižudymo, 
atsibuvo Soredos ryta su apei
gomis Szv. Jurgio bažnycziojo 
prie kurios velionis prigulėjo.

— Visos szeimynos bedar
biu kurio reikalauja miltu, ga
lt^ aplaikyti
Petnyczioje ir ateinanti Utar- 
ninka. Kožnas turi turėt kvitą 

labdaringos Draugoves 
pirm negu galės gauti miltus.

t Kazimieras Ausza, karci- 
Svietines Kares, staigai 
namieje Panedelyje. Ve

lionis paliko paezia, sunu ir du
brolius.

Mrs. A.Kvederavicziene 
isz szio miesto, teipgi Vincas 
Kvedreaviczia su paezia ir sū
nus Juozas, kita Utarninka isz- 
važiuoja in Lietuva kur keti
na praleisti tris menesius lai
ko pas pažinstamus ir gimines.

Konsulio ofise

nuo

vis 
mirė

35 metu,

Pottsville, Pa. — Kasdamas 
anglis arti Wadesvilles kasyk
lų, Alekas Navaitis, 
likos užgriautas ir užtroszko
ant smert. Jojo bode nuėjo na
mo atsineszti užkandalo ir ta
me laike nelaime atsitiko o ka
da bode sugryžo rado Aleka 
užgriauta. Tuojaus subėgo 
žmones ir pradėjo kasti su vil- 
czia kad ji atkas gyva bet po 
keliu valandų laiko sunkaus 
darbo atkasė jojo lavona.

51 Scranton, Pa. — Negalė
damas surasti 
ras Konti, 20 metu, 
nuo Roaring Brook tilto ir už- 
simusze.

51 Sunbury, Pa. — Penki 
kalininkai pabėgo isz pavieta- 
vo kalėjimo. Viena isz ju jau 
suome.

51 Philadelphia. — Penki 
banditai apvogė ofisą Phila
delphia Rapid Transit Co., pa
siėmė $5,000 ir nupleszkejo ne
žino kur.

11 Marseilles, Franci ja. — 
Szeszi darbininkas likos už- 
muszti o keturiolika sužeisti 
ekspliozijoj dirbtuvėje alumi
num Gardaune.

51 Scranton, Pa. — Szeszi 
ugnagesiai likos apimti du
rnais kovodami su liepsna ku
ri kilo Archbaldo szilku fabri
ke. Bledes padaryta ant $100,- 
000.

51 Marion Heights, Pa. •— 
Mrs. Barbora Coronet i, 68 me
tu, nežinomu 'badu iszpuole per 
langa ir pavojingai susižeidė.

darbo, Kaspa- 
nuszoko

t
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kurie padarė perversmą
cigaretų industrijoje
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Ar guli būti 
klausinius?AR užsitrauki dūmą?

paprastesnis klausimas ? Tačiau 
— kokį sąjūdį jis sukėlė! Cigaretų 
industrijoje jaučiama, kad stropiai 
saugojama slaptybė iškelta aikštėn 
visuomenei. ‘"Jūs esate perversmo

rado
Euojausr p

Gilberton, Pa. f Petras Am- 
brazas, 40 metu, užsimuszd ant 
smert Nedėlios va k a ra n u pul
damas nuo gonkeliu savo na
mo, kada ėjo tropais žemyn. 
Velionis gimė Lietuvoje ir per
gyveno czionais apie 25 metus. 
Paliko paezia ir tris dukteres. 
Laidotuves atsibuvo Ketvergo 
ryta su pamaldomis Szv. Liud
viko bažnycziojo. Palaidotas 
ant Frackvilles kapiniu.

Darbininkiszkos Žinutes

Benton, Ill. — Apie 200 be
darbiu spiresi darbo ant plen
to, bet kontraktorius neturėda
mas del juju darbo nepriėmė, 
tada bedarbiai užklupo ant 
kontraktoriaus William Laird 
ir baisiai ji sumusze. Darbinin
kai atėjo isz Logan’o spirda- 
miesi kad kontraktorius pra
šalintu unistiiH darbininkus ir 
priimtu juosius.

(’overdale, Pa. — Trys szim
tai darbininku pamote darbus 
ezionaitineje kasykloje kada 
kompanija apreiszke kad nu- 
musz preke nuo 40 ant 33 cen
tu už tona.

Lykens, 
szimtai

Asztuoni 
sugryžo

Pa. — 
anglekasiu 

prie darbo in Lykens kasyklas 
kurios pradėjo dirbti ana die
na po sustojimui septynių san- 
vaieziu.

fe

ANT PARDAVIMO FARMOS

Arti Schuylkill Haven, Pine 
Grove ir Cressona. Telefonokit 
2456 arba raižykite adresu: 
Jos. F. Kempski, 108 Pike St.
Port Carbon, Pa. (M.31)
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priežastis,” jie sako.

Kodėl taip susirūpinti? Žinoma, kad 
visuomene nebijo to klausimo - nes 
kiekvienas užsitraukia dūmą - žinoda
mas ar nežinodamas . . . kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokią nors dūmų 
dalį, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigarete.

/kr užsitrauki dūmą? 1 
(Iriso ši svarbu klausima V 4,

esate

a r j'

Luckv Strike 
i iškelti . . .

k
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Mahanoy City Water Company
Pirmo Morgeczio 5-procentini Bondsai

Mahanoy City Water Kompanija parduoda nauja iszleidima
Pirmo Morg-eczio 5% Bondsus, sumose po $100, $500 ir $1,000

Pardavimas szitu nauju Bondsu 
del apmokėjimą 1912 

Bondsu kurie iszsibaigia 1 diena Lie
pos sziamo mote. Locnininkai suvirsz 
puse iszsibaigancziu Bondsu jau per
mainė senus Bondsus ant nauju, tas 
parodo kad Mahanoy City Water 
Kompanija bondsai yra palaikomi už 
gera investmenta per 'žmonis kurie 
turėjo juos per tiek daug metu.

Mahanoy City Water Kompanija 
tnri gera rekordą nuo pat pradžios 
nuo kada szia Kompanija buvo in- 
steigta 1866 mete. Procentas ant'bond
su visada buvo regulariszkai užmo
kamas in laika.

bus paskirti
nauju

Prapertes ant kuriu 
pirmi morgeeziai,

bondsai yra 
buvo apskaitomi

t I

per Ford, Bacon & Davis Inc., inde-
pendent inžinieriai, ant suvirsz $800,- 
000, tas yra keturis kartus sumos bon- 
du kurio sziamo laike yra iszduoti. l:
Per paskutinius keturis metus, uždar- 
bys sieke penkis kartus dauginus negu 
yra reikalinga del apmokėjimą pro
cento. Per paskutinius dvileka mene
siu uždarbys buvo szeszis kartus dau
ginus negu reikalinga del procento 
ant bondsu.

Skaitlis bondsu del nauju perkyku 
bus toliasu numažinta per permainy
mą priesz 1 Liepos, todėl yra patara- 
ma norintiems pirkti naujus bondsus 
tuojaus kreiptis in muso ofisą ypi- 
tiszkai arba iszpildykite žeminus pa
dėta blanka o gausite datigiaus infor
macijų per paozta.

MAHANOY OITY WATER COMPANY
W. J. FAUST, General Manager,

<1 »
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Mahanoy City Water Company, 
Mahanoy City, Pa.
Dear Sirs: Please send me a circular describing your now issue of Mahanoy City

I

f *

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Den tįstas Mahanojuje 
o*Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 

l^ -- ------------——2—-3—==— &

I
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Water Company First Mortgage 5% Gold Bonds.
■ I . ’ > ’ 'iin W K ' f 1 '

I

f Namo

■; t: T ia ' ”, Address,
I Mi

dėl to, kad tūli nešvarumai nuslėpti 
net ir geriausio, lengviausio tabako 
lapuose pašalinami įžymiuoju Luckies 
valymo procesu. Luckies tą procesą 
išrado, lik Linkies jį ir turi!

Atsiminkite - daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandy* 
t i Luckies, pamatuodami savo nuo* 
mones savo pačiu rūkymo patyrimu, 
pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigarctai!

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga 

prieš knitėjimus - prieš kosulj

O. K. A.M£rt/K4
ATSl/KJO/CKY STRIKE RADJO PROGRAMĄ— <.0 nmderrfilkų mintinį rar fwiidto 
įįfrt^uuati ioiių orkfitftvt ir Lucky Strike zimomii, kiek t iena Antradienio,Ketvirtadienio.

ir Se'ta lieino : abatą, įtt r N B C. Radio tinklą.

7/
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-ezia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turčtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

Skaitykite “Saule”

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiauaia Graborius 

:i Gabiauaiaa Balaamuotojaa itGabiausias Balsamuotojas

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas 
npelinkeje.

B z i O j
Bile Ko- 0^ 

Iltiam laike, diena ar ^4 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą meta- Jgį 

liszku ir kieto medžio h

Grabu. Laidoja nu- Į

mirelius pagal naujau- U

šia mada ir mokslą. Į|

Turiu pagelbininke ||
moterems. Prieinamos lprekes. £

DU OFISAh 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce SU 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willint Street 

Bell Telefonas 538-J

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA. 
TELEFONAS 305-R

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

Geriausi invstoriai genuose laikuose buvo tie žmonis 
kurie padėjo pinigus in banka. Jie dar turi bankavas 
knygutes parodyti savo pinigus. Daug žmonių investi- 
no in szerus ir bondsus ir dar jie gailesi kad pinigus 
ne laike bankuose. Teip sako t <

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

MAHANOY CITY, PA.




