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Isz Amerikos
ISZVARYTAS ISZ NAMU, 

NUSZOVE TRIS YPATAS 
IR PATS SAVE.

Chicago. —
metu, nuszove savo paezia, au
nu ir motore kaiminka o po

UŽMĖTĖ PACZIA ANT 
PECZIAUS.

Wilmington, Del. —
Jadvyga Koskis, 42 metu

*
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Washingtono kapitalo kur1 ... . 1hm ūso armija ant 11 e p 11
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Mrs. 
, mi

re ligonbutyje nuo baisiu apde- 
ginimu kokius aplaike praeita 
sanvaite kada josios girtas vy- 

jaja ant 
karszto pccziaus. Koskis pats 
baisiai apsidegino rankas ir 
turėjo būti nuvežtas in ligon- 
buti kur ji sergsti palicija. De
szimts metu sūnelis mate visa 
atsitikima ir prancsze apie lai 
policijai.

Boy Parks, 42 ras ^Hkolas užmojo

mot ere kaiminka 
tam pats mirtinai save paszo- 
ve. Priežastis žudinstu yra jog 
teismas insake ji iszvaryti isz 
namu už užvilkinta skola ir rū
pestis apie bedarbe.

SIUNTEMAS PASZTU 
PABRANGS.

Nuo Liepos G d. sziu metu 
siuntimas laiszku pasztu pa
brangs. Už laiszkus, kurie bu
vo siunsti pasztu iki sziol su 2 
centu paszto ženklu (štampu), 
nuo Liepos G d. teks mokėti 3 
centai.

Už biznio konvertus — prie 
do 1 centas prie suminėtu kra- 
8os ženklu.

Nebus permainų kainoms at- 
virueziu, bizniavu atsakymu 
atvirutėms, ne antros, treczios 
ir ketvirtos klases paczto siun
tiniams.

MAŽINA ALGAS.
New Yorkas. — Beveik 

sos
Brooklvno v

vi • 
didesnes New Yorko ir 

turės 
žymiai sumažinti savo darbi-•r
ninkams algas idant iszsigcl- 
beti nuo galutinio bankruto.

spaustuves

DIRBS PILNA LAIKA.
St. Paul, Minu. — Great 

Northern geležinkelio kompa
nija pranesza jog ju kar-szapes 
kuriose dirba 1,559 darbinin
kai, pradėjo dirbti pilna laika 
o nuo 5tos <lienos Liepos bus 
priimta dar 220 darbininkai. 
Yra tai gera naujiena.

PROHIBICIJA PRIEŽASTĮ 
BAISIOS ŽUDINSTOS.

Canton, G a. — Povylas Har
ding, 30 metu amžiaus farme- 
ris, taip susirūpino kad ji po
licija aresztavojo už dirbimą ir 
pardavinėjimu munszaines, ir 
kada ketino stoti taja diena 
nnt teismo, nuszove ant smert 
savo paezia, keturis mažus vai
kus ir pats sau paleido szuvi in 
krutino.

n o

audėja $3,220,000;

10 BANKU UŽSIDARĖ 
IN DVI DIENAS.

Chicago. — Praeita sanvaite 
czionais užsidaro net deszimts 
banku kaip: Hyde-park Ken
wood National, kurioje turėjo 
žmones
Jackson Park National; Cott
age State Bank; South Shore, 
Commonwealth Trust & Sav
ing ir kitos. Priežastis užsida
rymo banku 'buvo staigus isz- 
traukimas pinigu per žmonos.

ATSIVEDIMAI SUV. VALS. 
SUSIMAŽINA. •

Washington, D. C. — Cenzu- 
so Biuras apgarsino buk New 
Yorko valstijoje praeita meta 
likos suriszta mazgu moterys
tes tiktai 114,111 poru, o 1930 
mete buvo suriszta 117,880 po
ros, arba susimažino ant 3.2 
procento. Už tai padidėjo 
ykaitUs persiskyrimu. _____

K

KAREIVIS APREIŠKĖ BRO
LIUI SAPNE KAD ISZKAS- 

TU JOJO LAVONA ISZ 
KAPINIU. ATIDA SKAITYTOJAMS

Isz priežasties Amerikos szveu- 
tes “Independence Day” 4-ta 
diena Liepos, “Saules” 
ninko numeris neiszeis.

Saules utar-

savo

I SUSIŽIEDOJO SU
MERGINA, TOJI JAM 

UŽDAVĖ ANT MIEGO
IR APVOGĖ.
— Czionaiti-Simpson, Va. 

niam sūdo atsibuvo akyvas 
teismas priesz Jennie Gidom- 
skiute, kuri likos apskunsta už 
apvogimu savo mylimo Edvar
do Lisicki ant 984 doleriu. 
Taip tai užsibaigė pajeszkoji- 
mas paezios per laikraszti.

Lisicki susijcszkojo sau mer
gina už paezia per tūla laik
raszti, na ir susirasze su Jen
nie kuri pribuvo isz Wheeling. 
Kada susitarė apsivesti, Jen- 

pri kalbi no Edvardu kad
isztrauktu isz bankos pinigus. 
Ant nelaimes Edvardas staigai 
apsirgo o jojo mylima pasakė 
kad ji iszgydys. Pagamino jam 
gyduolių kurias iszgere ir ka
da pabudo, nerado Jennies ne 
pinigu — iszgyde ji visiszkai.

Palicija i pasiseko surasti 
Jennie, atvožė in czionais ir li
kos pastatyta po $100 kaucijos 

teismui. Edvardui ant vi
sados atsinorejo paeziuotis 
kaip apreiszke palįcijai.

nie

ly? S

BJAURI ŽMOGŽUDYSTE.
Philadelphia, Pa. — Dažnai 

laikraszcziuose matom inspeji- 
mu, kad jaunos Lietuvaites su 
nepažinstamais neapsiimtu va
žiuoti automobiliais pasi važi
nėt, nes kartais pasitaiko liūd
nos pasekmes.

Bet dabar pasirodo, kad ir 
kai kuriems pažiiistamieins ne
galima pasitikėti. Pereita san
vaite Airis su Žydu gyvenanti 
kaimynystėj su Lietuviu Kal- 
naieziu, pakalbino Kalnaiczio 
15 m. dukrele pasivažinėti ir 
nusivožė in giria — ja iszžagi- 
no ir užmusze! Mergele
dar sziek tiek gyva, bet tuoj

rasta

laukia žinios nuo senato 
2—Raitininkas S. Cncci ant. arklio Gusto kuris lai- 

3—Charley ('liaĮ)lin, krutaneziupaveikslu aktorius 
ryžo isz ilgos pasaulines keliones.

kaslink a])inokejima jiems bonuso. 
mojo lenktynes Chicagoje. 
(r

NELABAS PASIELGIMAS 
BANDITU SU SENA 

MOTERE.
Bullalo, N. ^1 . — Du bandi

tai, žinodami 
Eberts, G8 metu 
Dickinsone, 
rojo namie daug pinigu, 
pas jaja, pradėjo visokiais bu- 

kankyt;
k u m s z t e m i s baisiai 
spardė

>

art i

Krist ina 
kuri gyvena 
czionais, tū

li te ja

kad

dais motoro

szonus

sumiiszc 
veidą, su- 

kad net tris 
szonkaulius iszlauže ir apdegi
no rankas, idant pasakytu kur 
randasi }iaslepti pinigai.

Senuke būdama suparalyžia- 
vota ir negalėdama pasijudini 
isz vietos, kentėdama baisiai, 
iszdave vieta kur pinigai buvo 
paslėpti. Banditai pasiėmė G,-< 
375 dolerius, atsuko pecziuje 
gaza ir paliko motore. Kaimy
nai suuodė kambarėlyje gaza, 
paszauke palicija kuri iszver
te duris ir motore iszgelbejo in 
laika, nuveždami iii ligonbuti 
kur apsakė apie užklupima.

Vladas Grigo
su

it) metu, 
anglių, bei

ana diena

DUKTĖ MILIJONIERIAUS 
ISZTEKEJO UŽ VARGSZO.

Pittsburgh, Pa. — Kosi Zet- 
vargi ngns Žydelis

lirbo drapanų sztoro, su
su 
t urtingo 

ja ja pabėgo iii

Isz Visu Szaliu

G rod mis. — Laiko Svietines 
Kares, 23 metu amžiaus Žydas, 
Nathanas Rausbaum, likos pa
imtas in kariuomene ir laike 
musziu dingo be jokios žinios. 
Norinti tėvai jieszkojo
dingusio ■sūnaus bet be jokios 
pasekmes. Tik tiek dažinota, 

' kad jaunas Nathanas žuvo lai- I
I ke muszio ant vakarinio f rim
to.

Vyresnis brolis Levis mato v
sapne savo broli, kuris jam ap- 

“Dvase mano neturi 
pasilsio, nes mano kūnas guli 
ant katalikiszku kapiniu.”

Szeimyna Rausbaiiinu aplai
ke pavelinima nuo kariszkos 
administracijos ant atkasimo 
lavono ir pargabenimo namo 
kur ji palaidojo ant Žydkszku 
kapiniu ir nuo to laiko dvasc 
brolio daugiau nepasirodo per 
sapna.

Tik tiek dažinota

reiszke:

Emma Kers line r, 
fabrikanto, 
Elkhart ir

I lemoycr, 
kuris < 
si paži no 
duk t ere 
su
ten apsipaeziavo.

* ■■ —-r ■■ 1 ■ 111 •' *" —

NE TIK GASPADINE MY
LĖJO MUNSZAINE, BET

VISZTOS, ŽĄSYS IR 
KIAULES.

Binghampton, Pa. — 
diena likos
Florentina Govrick 
tai maža vaj. 
slcunde josios 
Barinas. Laike 
pas skv ajera

Ana 
aresztavota Mrs. 

už kokia 
kuria ap

kauni n ka Beze 
perklausymo

Fiorentina pa- 
szauke kad Keže yra girta ant 

kad tai 
ant Dievo

ko Fiorentina 
melas ir

ne

atsako
prisiege
girta. Ant užtvirti-
žodžiu įprisiartino

skvajerio 
in

kad ji j i 
nimo savo 
prie 
jam m nosį, 
smarves net nuvirto nuo krės 
lo. Fiorentina ............... “

pūstelėdama
nuoSkvajeris

.1 i jiszauke:
meluoja, ji pati varo muuszai- 
ne ir turi samogonka o ne tik 
ji pati girta? bet josios žąsys, 

kiaules yra girtos

apie 200 Kinie-
nepaprastai

SMARKI AUDRA KINIJOJE
Nanking, Kinija. — Telegra

mai pranesza. llonan provinci
joje, Kinijoje,
ežiu žuvo laike 
smarkios audros. Per isztisas 
dvi valandas krito didžiuliai 
ledai. Nuostuoliai milžiniszki.

Ledai buvo teip dideli kaip 
obuolei kurio sudaužo namus 
400 kaimuose, iszverte medžius 
ir sunaikino jovus ant lauku. 
Daug gyvuliu teipgi iszmusz- 
ta.

J

Vy r i a i tsy be susi r u pi - 
kad per 75 metus laiko

FRANCUOS GYVENTOJAI 
MAŽĖJA.

Paris. — Fra ne i joj kas metas 
gimimu skaiezius nepaprastai 
mažėja, 
nūs,
prie tokiu sąlygų Franci jos gy
ventoju skaiezius sumažės per 
puse.

Francijoje dabartiniu laiku 
yra apie 40,000,000 gyventoju.

ISZALKE VAIKAI UŽKLU- 
PINEJA ANT ŽMONIŲ.

London. — Žinios isz Besi
jos pranesza buk iszbadeja my
nios vaiku, kurie neturi jokios 
priglaudės no pastoges, atbė
ga isz kaimu in miestus,
klupineja ant praeigiu, apiple- 
szi rieja namus ir k romus Ir 
juos naikina.

Karkhove myne tuju iszal- 
kusiu žmogiszku vilku neduo
da žnionim ramybes ir net per 

dienas

už-

krom u s

kėlės dienas apipleszineja 
žmonis ir kroinus. Policijai pa
siseko iszvaikyt ir daugeli ju 
uždare kalėjimuose. Daugiau
sia isz tu vargszu paeina isz 
kaimu.

SEPTYNI SŪNŪS TARNA
VO KARIUMENEJE.

Wingate, Angliję. — Mrs. 
Ellen Devine, 77 metu amžiaus, 
turi net 11.8 ajniu; 8 sunns, 1 
dukteria, 78 anūkus, ir 31 pra- 
anulcus. Laike Svietines Kares 
motore aplaike garbes padeka-

BAISUS ATKERSZYMAS 
NUSKRIAUSTO VYRO.

Torun, Lenk. — Vaitiekus 
Bruszka, sugryždamas namo 
po savo kasdieniniam darbui, 
užmirszdamas apie visus <savo 
vargus kokius policijantai tan
kiai turi. Pacziule su juom kas 
diena glamonėjosi ir nudavi- 
nejo, kad ji labai myli — vyrui 
ne ant mislies neatėjo idant jo 
mylema prisiegele ji apgaudi
nėtu susinoszdama su kitais 
v v ra i s.

Bet kitaip persitikrino vy
ras kada ana diena netikėtai 
sugryžo namo, užmirszea pa
siimti su savim ziegoreli, už
tikdamas savo “mylema” pa
cziule lovoje su vaitu tosios 
gminos. Ant tojo regėjimo nu
skriaustas vyras teip insiuto, 
kad pagriebęs kabanti koezela, 
pradėjo plakti apgavinga pa
ezia ir josios prielaidini. Kada 
abudu 
pagriebė vaita už plauku, nu
vilko ant kiemo ir perpjovė 
jam gerkle, paezei insmeige 
peili in pilvą, kad net per pe- 
czius iszlindo. Uždegęs abudu 
lavonus, atsikvotejas ir supra
tęs ka padare, nuėjo pats ant 
policijos ir apsakė perdetiniui 
ka padare.

Žudintoja uždare kalėjimo. 
Teismas ji iszrado kaltu ir nu
baudė tiktai ant vieno 
šio kalėjimo.

su

Jteko minties, vyras <

mene-

UŽDARE SOCIALISTU 
LAIKRASZTI.

Berlynas. — Berlyno polici
jos vadas laikinai uždraudė 
socialistu darbininku laikrasz-

KANADOJE SIAUCZIA 
SZALCZIAI.

^Toronto.
ei joje Kanadoje dabar siauezia 
nepaprasti szalcziai. To iszda- 
voje ir
Valstijų sziaures vaisiijos oras 

>iopastovu.4. įToklu 
vasaros laiku niekad

vone nuo karaliaus Jurgio už ti, kuriame buvo asztriai kriti- 
iszsiuntima savo septynių su- kuojami dabartiniu \ okieczlu

visztos ir 
kožna diena.

Ant galo skvajeris užklauso 
Florentinos: “jaigu asz suval- 
gyczia kiauszini padėta per ta
vo visztas, ar asz nuo jojo pa- 
sigerezia?” Ant to 
atsakyti Fiorentina ir 
pusi rūpint 300 doleriu kauci
jos lyg teismui.

rr faszistisz- 
ir inžeistas

Ontario provin- politikos valdovu,
ki užsimojimai”
vienas isz nauju ministeriu.

< <nu in kare.

sūnelis pats
mirė. Niekszai abu suimti ‘r kįfį žmones
laikomi be užstato. Amerikos .1 ungtinlu

GYVASTIS UŽ MAISZA 
ANGLIŲ.

Scranton, Pa. Paliegęs tė
vas ir sergant i motina su ne
ramumu lauke idant juju 
nelis,
parnesztu maisza

nesugryžo tiktai 
parnesze jojo lavo

ną namon. Vladas su kitais rin
ko anglis ant artimo dort-ban- 
kio. Staiga! dalis dort-'bankio 
sugriuvo o su juom ir Viadu
kas ant kurio sugriuvo szimtai 
tonu dorto. Po valandai laiko 

bu-atkaso nelaiminga bet jau 
vo negyvas.

negalėjo
t u rojo

szaltas ii r 
szalczi u 
nebuvo.

Paleido du szuvius in 
bet szuvei no

NEPASISEKE NUŽUDYTI 
PACZIOS NE PATS 

SAVE.
Renova, Pa. — Antonio Vuc- 

cohu 48 metu, pavojas isz dar
bo, kas tokis jam užėjo in gal
va, pradėjo szaudyt in savo pa
ezia.
motcres galva, 
buvo pavojingi ir motore iszii- 
ko gyva. Manydamas kad už- 
muszo motoro, nubėgo ant vir- 
szaus szokdamas per Įauga. 
Antonio turėjo gilinki, nes jam 
nieko blogo neatsitiko. Bando 
antru kartu ir vėl be jokios pa
sekmes, Kada treczia karta isz- 
szoko per Įauga, iszsilauže ran
ka ir persiskele sau pakauszi. 
Dabar su motore guli szale 
viens kito ligonbuteje Renovo.

NUKANDO SAVO 
PACZIAI AUSI.

Elmhurst, Wis. — Policijų 
turėjo nemažai darbo apmal- 
szyti staigu pasiutima Ludviko 
Vott’o, 41 metu amžiaus, kuris 
susibaręs su savo paezia, mė
tosi 'ant josios kaip alkanas 
žvėris ir nukando jiai ausi. 
Kada dvi dukteres atbėgo mo
tinai in pagelba, insiutes ievas 
mėtosi ant ju su kirviu, bet po
licijų nuginklavo ieva, supan
čiojo ir nuvožė in ‘kalėjimą.

8 UŽMUSZTI, 40 SUŽEISTI 
ANT GELEŽINKELIO.

Castle Bock, Colo.
tuoni vyrai likos užmuszti ir 
40 sužeisti kada tavorinis trū
kis nusirito nuo kelio inkrisda- 
mas i u upeluka. Vyrai važiavo 
isz Denver in Pueblo jieszkoti 
darbo.

SZIAURES BRAZILIJOJ 
MARAS.

Rio de Janeiro, Brazilija. —
Sziaures Brazilijoje dabar

New Philadelphia, Pa. An
tanas Doczkus, likos skaudžei 
sužeistas in koja laiko darbo 
South Penu kasyklosia, 
Clair ir likos nuvežtas 
Pottsvilles ligonbute.

I * ’ *

St.
in

Brazilijoje 
siauezia maras ir badas. Apie 
500,000 gyventoju keuczia ne
paprasta skurdą ir varga. Vi
sur iszsipletojusios visokios li
gos.

Brazilijos vyriausybe kreipė
si in visus gyventojus praszy- 
dama rinkli aukas tikslu pa
gelbėt i jiems. In sziaures srytis 
siuneziami gydytojai ir slau
ges.

Sziaures Brazilijos daly yra 
nemažai ir Lietuviu.

KRUVINA VESELKA — DU 
UŽMUSZTI, 8 SUŽEISTI 
Broszkovo, Lenk. — Kaime

Nadruszki, atsibuvo svodba 
jaunavedžiu Savcziku. Kada 
visi‘svodbininkai turėjo inkal- 
tusius pakauszius nuo guzutes, 
prasidėjo koki tai gineziai terp 
svecziu kurio persimaino ant 
tikros kruvinos revoliucijos.

Grincziojo kilo neiszpasaky- 
(as riksmas ir moterių klyks
mas, dejavimai ir (laužimas ra
kandu ir naudojimas peiliu.

Kaimynai iszgirdo riksmus, 
nubėgo pažiūrėti kas ten atsi
tiko. Ju akimis persistatė bal
sus reginys; visas kambarin 
sukruvintas o ant grindų gulė
jo du užmuszti svodbininkai Ir 
8 'sužeisti — supjaustyti poi- 
leis.

Kone visi svodbininkai likos 
aresztavota is.

GUDRUS VINCAS.

viena 
poną, kuris labai mėgdavo ger
ti vyną. Karta ponas pritruko 
vyno ir pasiszaukes Vinca sa
ko:

Vincas tarnavo pas

— Už szita rubli parncszk 
baltojo vyno, o sztai už szi — 
raudonojo. Skubėk! Tik neuž- 
mirszk!

Vincas iszbego, bet po kiek 
laiko sugryžo be nieko.

— Vincai, o kur vynas!
— Ponuli, rubliai susimai- 

szo mano kiszeniuje, ir asz ne
žinojau už koki rubli koki vy
ną pikrti. Taigi gal ponas at
siminsi ir nurodysi už koki 
rubli reikia pirkti balta vyną, 

i
-JU • ta

o už koki raudona.
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I Kas Girdėt

Mieli. redakto-

Praeita sanvaite Pittsburge 
atsibuvo seimas Susivienyji- 
mo Lietuviu Amerike. Visi bu
vusieji virszininkai likos isz 
naujo iszrinkti. Ateinantis sei
mas atsibus mieste Detroit

* ‘ Tėvynės ’ ’ v
rium likos iszrinktas dabarti
nis redaktorius S. E. Vitaitis.

— — t ------
Druska akyje, diegliu szoni 

ir kartu iszmetinejiinu savži- 
nes del politikierių yra szian- 
dienine armija bėdarbiu karei
viu.

Washingtonas geistu kogrei- 
cziausia atsikratyt nuo 40 tuk- 
staneziu buvusiu kareiviu ku
rie yra
geidžia kad tieji negeistini 
svecziai sugryžtn 
Washingtonas, kuris yra 
mus kaipo
del turtingu ir galingu — del 
mažinleliu neturi vietos.

Kodėl!
Jaigu jau turi

vis tas pats, ar badaus Wash
ingtone ar Bostono, o daugelis 
isz tuju bedarbiu ir taip neturi 
pastoges.

apgulia Balinami ir

namo, bet

»

I
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lankydamasi Bankoko, Indi- DARBININKISZKOS 
joj, isz akyvumo nuėjo pas _____
garsinga 
iszbnrtu ateiti, 
emus delną 
burti buk ( 
dideliu ponia bet josios pagei-' sustojo ėjas isz priežasties su

ŽINUTESinspetoja idant jai
Inspctoja pa-

ponios, pradėjo
jiji geidžia pastoti [Pacific geležinkelis

H Mexico City. — Southern 
visiszkai

dimai niekados neiszsipildys irjstraikavimo 3,500 darbininku 
turi pasilikti vargingam sto- isz priežasties kad kompanija 
ne per visa savo gyvenimą. Po- norėjo sumažini mokesti dar-

sto- isz

ni iszejo laukan, juokdamasi | bininkams ant 10 procento, 
sz i rd ingai,
vo ne kuom Įritu kaip pati mi-
nisterio isz Anglijos kuri atli
kinėjo kelione privatiszkai po 
savo tikra pravarde.

------------ ::-------------

ti Wilkes Barre, Pa. — An- 
ant
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Juokingos Laižybos
Ant Sunkiu Iszlygu

Dabar lengviau visi atsidu
so o vyras iszvarytas per pa
ezia, atsiduso, tartum sunkiau
sia naszta numėtės nuo pecziu 
tarė:Kur tas atsitiko, tiek to, bet 

tikrai atsitiko ka galėtu patik
rint visi tie trys satiariai sutar
tie?,, kurie padaro tarp saves 
tais mižvbas ant labai sunkiu *
iszlygu. Sztai tie trys prasezio- 
keliai, kuriu vardu neminėsiu, 
viena karta susieja karezemo- 
je, gere už paskutini skatiką 
pakol viską nepragere. Buvo 
jau vėlyba naktis, kada girti 
apleido karezema ir ėjo na
mon. Nežinau tikrai katra isz 
ju pirmiausia apome baime, isz 
priežasties vėlaus sugryžimo 
namon ir tai girti, prageria pi
nigus paimtus isz 
pa ežios, gana vien 
nas isz ju atsiliepė:

— Po szimts perkūnu su 
tom bobom tai žmogus turi 
tikra korone ant svieto:

— Taip, taip, kūmai, ir ma
no boba duos man gana szunc- 
poteriu už ta praleista karezo- 
moj va k a ra.

— Va, — tarė treczes, — 
kad jus nemokat apsieit su sa
vo boboms; žinomas daigtas 
kad jos visos mėgsta rėkauti, 
bartis ir plūsti bet ne reikė vi
sai ant to paisyt ir tylėt o ka
da liežuvis nuilsta, tada nutil
sią.
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Naujos armotos kurie sergsla

n'i i

"■ -A
*._• ■ -A-.-z.

— Na aeziu 
kau!...

Nuėjo in namus antro. Du
ris rado jau uždarytas. Vyras 
praszo paezios kad inleistu, 
bot pati plūsdama kanobjau- 
riausei suszuko:

— Kur buvai ten gulėk.'.
Baladoję duris ir langus, 

praszo grąžei, bet paeziule ne 
nemislina pasikelt isz lovos ir 
atidaryti duris. Stuboj tamsu, 
vyras norėdamas 'matyti pa
ežiu pradeda braukyti degutea 
ir žibinti žiūrėdamas pro lan-

' ga. .. Pati suriko.

Dievui atli-

nes toji ponia bu-l 
glekasiai suliko ant nekuriu 
darbininkiszku iszlygu North
umberland kasyklų kurios bu
vo sustoja per szeszis menesius 
ir už keliu dienu kasyklos pra
dės dirbt. Panaszia sutaiką pa
dare taipgi ir anglekasiai For
ty Fort kasyklų. Apie 1,500 
anglekasiu pradės, dirbt i isz ko 
visa aplinkine labai nudžiugo.

U Morgantown, W. Va. — 
darbininkai likos nž- 

ir penki mirtinai su
kuri s atsibuvo 

prie Maysville kasyklų, kur ki
lo streikas praeita sanvaite.

U Buffalo, N. Y. — Trys di
deles kompanijos: American 
Radiator & Sanitary, Du Pont 
ir Wick wire 
pradėjo dirbti pilna laika.

11 Youngstown, Pa. — Re
public Steel Corp, 
vo asztuonis 
szia sanvaite.

U Harrisburg, Pa. — Pra
eita menesi visokiose pramo
nėse Pennsylvanijoj buvo 122 
nelaimes; kasyklose užmuszla 
37 darbininkai o sužeista viso
kiose dirbtuvėse 7,340.

11 New Philadelphia, Pa. — 
Daugiau kaip 150 darbininku 
pamėto darbus marszkiniu fab
riko Onex, nepriimdami numa
žinimo mokėsi ios. Kompanije 
dabar atidaro'savo kita dirbtu
ve Pottsvillejc, kuri buvo 
stojus koki tai laika.

la i mes ir garbes 
o tasai 

kėlės teisin
gas ir savžiningas. Turtas
krautas 
tęs, 
žudinsta, 
laimes, kokia turi tieji 
surinko turtus

Prie turto, 
veda tik vienas kėlės 
kėlės yra tiesus,

su
su pagelba apgavys- 

vagysta, apipleszimu arba 
da niekam neatnesze 

, kurie 
teisingu budu

Trys 
mnszti 
žeisti muszyje

m

svetingas miestas ir sunkįn <lnrbu savo ranku.

badauti, tai

Yra tai 
svietas, 
žmonių 
lengviausiu

y

sena

New Jersey valstijas. Armotos 
Hook, N. J.

pakraszczius New Yorko ir 
randasi Fort Hancock, Sandy

Malda Priesz Valgant
Isz tiesu liūdnas buvo Žio- 

bienes padėjimas kuomet kė
lės dienas pasirgęs atsiskyrė su 
sziuo pasauliu jos vyras palik
damas ketvirta mažucziu nasz- 
laicziu. Ziobiene drąsiai grie
bėsi už darbo. Kasdien skalb
davo ponams baltinius, bet in 
tai nepratusi sunkiai
plaucziu uždegimu. Guli varg- 
sze jau kelinta sanvaite, vaikai 
nebeturi ko valgyti: reikėjo 
viskas iszparduoti kas lik bu
vo trobelėje, net paskutine lo- 

ligonis guli ant pėdos
sziaudu o vaikucziai szaukiasl 

Kas ežia bedaryti? 
Gal pasveikusi vėl gales dirbti 
bet tuotarpu reikia sziaukties 
žmonių pageibos ir mclstie — 
melsti o Dievo:
duonos duok mum sziadiena.

Ir iszklause Vieszpats Die
vas vargszes moteriszkes asza- 
ru ir karsztu maldavimu.

Kai jau nebebuvo namie ne 
kąsnelio duonos, Ziobiene pasi- 
szauke vyriaus i a j i
szimtu melu Juozuką 
jam:

apsirgo

na parbiai persižegnojo ir 
kalbėjo trumpa maldele atsi- 

kad motina buvo jam

su-

vra ne t ei

o

Spencer Steel

atidare sa- 
plieno fabrikus

vėl e;
---------------- • l-----------------

Jaigu turite patogia dukre
le ant isztekejimo ir toji duk
rele staigai dingtų, o ant ry
tojaus aplaikytumet gromata 
nuo kokio tai piktadario kuris 
reikalautu pinigu ant josios 
iszpirkimo, tai isz to labai ne
sirūpinkite. Gali tai būti tiktai 
dukreles szposas.

Toki tai atsitikima turėjo 
tūlas tėvas Mikolas Bray, isz 
Los Angeles. Jojo dukrele, pa
na Rita, 19 metu, pavogė ja ja 
su josios žinia po tam nusiuntė 
tėvui gromata reikalaudamas 
$1,000 iszpirkimo.

Tėvas nebuvo kvailas žmo
gelis ir kada jaunikis atėjo in 
apleista vieta pasiimti pini
gus, tėvas pagriebė ji už kal- 
nieriaus.

Atsitikimas pasibaigė
ir mylinti porele radosi už gro
teliu kalėjime, norints su asza- 
roms melde tėvo kad jiems kal
te dovanotu.

teisybe kaip 
o bet randasi milijonai 
kuriems nuduoda kad 

budu dastojirno
turtu ir užtikrinimo sau gyve
nimo ant senatvės, 
singysta ir vagysta.

Daugybe davadu parodo
ypatingai sūdo užraszai, priesz 
kuriuos .Mtojo tieji isznaudoto- 
jai svetimo turto, kad lengvai 
surinkti turtai 
gero.

Skaitome laikraszcziuose la
bai tankiai, jog ten ir ten, ban
ditai apiplesze banka, geležin
keli ir t.t. Gal nevienas sau 
perstatų kad tokis banditas ar
ba kokis bankinis vagis, už
tikrino sau ateiti ant senatvės 
isz tuju pinigu ?

Bet taip nėra. Lengvai atėjo 
ir da lengviau nuėjo. Panasziai 

su 
. > I 
f

tas neteisingu budu praleistas 
ant visokiu smagumu ir 
tuok lysi es ir •r

žmogus
Įėjimo jaigu greieziau neding
sta nuo policijos kulkos.

atsitinka ir 
svetimo turto

sūdo

s:

szinose lai-

Ana diena užteminom so- 
kanezia žinute kuri yra gana 
teisinga ir graudinga o kuri 
tankiai atsitinka 
kuose.

“Erie miesto, mirė isz bado, 
penkių sanvaieziu amžiaus kū
dikis. Kada tėvas kūdikio, 
Martinas Mucha, nuėjo pas 
magistrata apreikszdamas jam 
kad kūdikis mirė isz hado ir 
gal kiti turės mirti isz bado 
nes neturi namie ne cento, ne
dirba nuo ilgo laiko, o kada 
nuėjo pas labdaringa draugo
ve melsti paszialpos, tai jam 
paszialpa atsake nes neturėjo 
kasoje pinigu. Dabar korone
ris pradėjo apie tai tyrinėt.”

Tyli tieji, kurie gvoltu roke 
kad žmones 
szeimynas.
vaikai mirszta isz bado — jiem 
galva neskauda ne ju szirdis, 
bile tik gimtu kodaugiausia 
vaiku.

turėtu dideles
Jaigu foreineriu

cigonkos
moteres, parodo

...........—:: ■ ■ ■

Sziandienines moterėlės gei
džia visame susilygini su vy
rais bet ne suvaldymu burnos.

... -t:--——
Iszburimas senos 

ant vienos
kad toki būrimai niekados ne- 
iszsipildo ir tik yra apgavimas 
lengvatikiu kurie praleidineja 
pinigus be reikalo. •

Kokia tai Europiszka ponia,

neiszeina ant

profesoriais
pinigas gau

4 4

gir- 
ant galo toksai 

užbaigė gyvenimą ka-

TIKĖK AR NETIKĖK.

SU-

Priesz szliuba jaunikaitis rū
pinasi idant jo mylemos tėvai 
nepasakytu: “Ne” kada pa- 
praszo josios rankutes; po

“Ne” 
rankutes

szliubui yra piktais kad jam

nelaime

valgyti.

“visu dienu
) >

mines, 
liepusi, visados priesz valgant 
pasimelsti ir pakelti szirdi in 
Dieva:.

Pirklys sugraudintas vaike
lio maldingumu, pasiszauke ji 
pas save pasiklauso jo vardo 
ir pravardes ir motinos adreso. 
Dar ta pati vakaru susijicszko- v
jo jisai varginga Ziobiencs gy
venimą ir matydamas jos ne
laime paėmė in savo priegloba 
visa szeimyna. Sergančiai mo
tinai atsiuntė gydytoja, Juozu
ką iszauklejo geru pirkliu ir 
paskui priėmė ji už savo sunu 
arba padare ji savo insuniu.

Nuo to laiko perėjo dvide- 
szimts metu. Juozukas užaugo 
szaunum jaunikaieziu ir visa 
szirdžia pamylėjo savo intevl 
kuri paskui
k u o geri a u si o j e p ri egi o b o j o.

— Ar tai intiketinas daik
tas nekarta sakydavo pirklys 
kad už viena gera darbu, atlik
ta pirm dvideszimts metu, V. 
Dievas man teip gausiai atmo
kėjo duodamas man tavyje ge
riausi sunu.

— O asz — sakydavo Juo
zas — negaliu ne apsakyti savo 
dėkingumo Dievui. Juk mano 
visos szeimynos laime (ai Die
vo užmokestis už ta trumpa 
maldele kuria sukalbėjau ant 
gatves priesz valgydamas kąs
neli duonos, nors baisiai buvau 
iszalkes.

paliegusi laike

namu nuo 
to kad vie-

tai

sunoli, do- 
ir tarė

in miestą ir 
žmo-

Jo

kad esant už duriu

savo
nors

dolerius kad ir 
tylėjimu boba 
ji turi gana

Apie nepaprasta 
pranesza laikraszcziai prisiun- 
sti isz Barcelonijos. Trūkyje 
važiavo du kunigai ir trys po
nios. Atėjo naktis o idant pra
leisti nuobodu laika, prasidėjo 
kalbos apie d vases, o viena isz 
poniu pasakė tvirtai, kad arti
moje Saragosos, pasirodo tan
kiai dvasia be galvos, o kada 
toji motoro pasirodo, smertis 
ateina del tosios ypatos kuri 
taja dvasia be galvos pamato.

Vos motore pabaigė savo ap
sakymu, už lango vagono pasi
rodė galva numirėlio, barsz- 
kindama in langu su savo kau- 
kuole. Isz staigaus persigandi- 
mo, vienas isz kunigu, kuris 
sirgo szirdies liga ir viena isz 
senesniu moterių, krito negyvi 
ant vietos o likusieji apmirė 
ant vietos, kiti pasažieriai su 
savo kliksmu paszauko kun- 
duktoriu.

Tyrinėjimas parode, buk ke
li daktariszki studentai va
žiuodami namon ant szveneziu, 
iszgirde kalba apie laja bai- 
dykla ir norėdami iszgasdinti 
moteres, užkiszo ant lazdos 
kauluota galva numirėlio, ku
ria su savim vežėsi namo ir 
pridėjo prie lango prie kurio 
sėdėjo moteres. Studentus 
aresztavojo ir nubaudė ant vie
no meto in kalėjimu bet gyvas
ties įnirusiems isz baimes, ne
sugrąžins. — Sztai vaisiai ne- 
iszmįntingo szposo.

pasakė “Teip.
*

Priesz szliuba ji gyrėsi kad 
jis turi puikius plaukus, bet po 
szliubui da daugiau gyrėsi jojo 
plaukais, nes įsaujomis iazrau- 
jc.

moteres.

« t «>» U «

* * *
Priesz szliuba jisai laiko jo

sios rankute lyg antrai valan
dai po pusiaunakt. Po szliubui 
teipgi buko “ranka” lyg tre- 
cziai valandai 
sziant pokeri.

* * #
Priesz szliuba jis mano kad 

josios akutes žiba kaip žvaigž
des ant dangaus; bet po szliu
bui užtemdina taisės akutes su 
savo kunisztems.J♦ ♦ ♦

Priesz szliuba jisai neszioja 
overkoti ant ranku kad paro
dyt kitiems kad yra puikei pa
rėdytas; po szliubui apsivelka 
in ilgiausia overkoti koki gali
ma pirkti idant paslėpt lopus 
ant ^sėdynės kelnių.

♦ ♦ ♦
Priesz szliuba jisai 

gyvent be josios;
negali gyvent su jaja.

♦ * *
Priesz szliuba, kada jisai isz- 

vaŽiuoje kur, tai ji rūpinasi n 
verkia kad pas ja neraszo kož- 
na diena; po szliubui ji sako: 
“kuom ilgiau randasi isz na
mu, 'tuom geriau.”

< i ranka
pulruimijo lo-y

negali 
po szliubui

— Eik sūneli 
pa j i eszko k ga i I es t i n go 
gaus kuris duotu nors gabalėli 
duonos tau ir tavo broleliams.

Juozukas paklausė ir sunkia 
szirdžia iszejo: niekad dar ne
buvo algetaves (ubagavęs) ir 
nedryso nieko užkabinti,
akutes atkreipė in savo didele 
sankrova (kromas) su puikiais 
langais: būdamas iszalkes ne
drąsiai inejo in vidų ir vieno 
isz pardaviku paprasze ko nors 
vaigydiJ Bet tas sziurkszczlu 
balsu riktelėjo:

— Mes valkatoms nieko ne
duodame.

Vargszui Juozukui aszaros 
sužibėjo akutėse ir atsigryžes 
ėjo laukan bet iszblyszkus'iamc 
jo veidelyje toks matyt buvo 
liūdnumas kad tuo sugraudin
tas sankrovos savininkas kuris 
isz tolo buvo žiurejosis in vai
keli pasiszauko ji pas save ir, 
norėdamas iszmeginti jo doru
mą tarė:

—• Sztai te tau pusrubli: už 
25 kapeikas nusipirksi kepalė
li duonos o likusius pinigus 
man sugrąžysi.

— Tamsta neberogosi nei 
vaiko sugryžtant nei pinigu — 
juokavo jauni pardavikai su- 
kinedamiesi po sankrova.

Bet neperėjo ne penkios mi
nu tos kaip Juozukas buvo su- 
gryžes; su džiaugsmu ncszesi 
kepalėli duonos o kitoje ran
kutėje ^turėjo pinigus kuriuos 
inteike savo geradariui 
cziuodamas jam ranka.

Tam geram pirkliui taip pa
tiko meilus vaikelis, kad akimi 
ji lydėjo ir žiurėjo kur jisai 
eis. Juozukas prisiglaudės prie 
sienos nusilaužė kąsneli duo
nos, matyt buvo labai iszalkes. 
Bot priesz insidcdainas in bur-

bu-
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Lietuviszki Bonai
Norintiej^ parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
v 'j

LIEPOS 1932 JULY

1 p Rumoldas
2 s P. M. Aplankymas

. 3 N Ottono vyskupo
4 p Prokopas kank.
5 u Antano Zakarijas
G s Vilibaldas
7 k Krilaus ir Metodo
8 p Elzbietos, Port.
9 s Amalija

10 N F’elicija ir 7 sūnūs
11 p Piuszo 1.
12 u Jono Gvalbcrto
13 s Anakietas
14 k Bonaventūro
15 p Enriko
1G s Marijos Szkapliernos
17 N Aleksijaus
18 p Kamilaus
19 u Vincento Paulo
20 s Jeronimo
21 k Praksidos
22 p Marijos Magdalenos :
23 s Apolinaro
ln- • ......

24 N Kristinos
25 p Jokūbo Apaszt.
2G u Onos, motinos P. M.
27 s Natalijos
28 k Pantaleono kank.
29 p Mortos panos ;
30 s Abdono ir Senono
31 N Ignoto isz L.

*UR*>

visi
Tas tyleji-

— Hm! — tarė antras užsi- 
mislines, —bet pasakyk, isz 
kur gauti tiek kantrybes kad 
tylėt ir nieko nesakyt kada ji 
pradės jodini ant sprando?

— O jau ne karta bandžiau 
ir gerai ant to iszkiidau — at
sake trecziasis. Galiu net pa
statyt penkis 
sz i adieu 
apveiksiu,
asztru liežuvi...

— Gerai! — U re pirmasis, 
— padarykim laižybas tokias: 
Visi trys eisime kožnas in savo 
namus ir kaip kožnam reikės 
kovoti su boba, tai katras ne- 
dalaikys ir pasiprieszins pa
ežiai, tai turės penkis dolerius 
užmokėti!

— Gerai! — pritarė kiti 
du. Ir padavė rankas prie su
tarties o treczes perkirto.

Nuėjo in namus pirmutinio. 
Motore kaip tik paregėjo pa
reinanti girta vyra, da ir du 
kitus tokius pat girtus atsive
dant, tuoj suriko visa gerkle:

— O tu valkata, prakeik
tas girtuokli, nedorėli, paleis
tuvi, da atsivedei kitus tokius 
kaip pats uiekszus.

Visi i nėjo in stuba ir 
malsziai atsisėdo.
mas ir pasielgimas da la'biaus 
inirszino motere, pagriebė cze- 
veryka ir szoko ant vyro norė
dama užgaut ana, nuolatos 
rėkdama kaip pasiutus:

— Asz jum ežia visiem val
katos duosiu trankytis, ar ne
eisite gult nedori pijokai?

Vyras tuo tarpu norėdamas 
iszsisaugoti nuo moteriszko už- 
klupimo, atszoko adbulas o už
sistojus ant torielkos stovin- 
czios ant žemos, sutrynė ant 
szmoteliu. Tada motore pa- 
szauke:

— Szitaip, szitaip, spangį, 
jau taip užsilakias kad akys 
nieko nemato, muszk, muszk 
puodus.

Vyras palaikydamas tuos 
žodžius paezios už paliepima, 
o kad pagal sutarties prižadė
jo klausyt paezios, pagriebė 
lazda ir pradėjo daužyti puo
dus.

— Ar ne eisi tu pasiutėli! 
•— suriko boba. Vyras, paklus
nus, smuko per duris o drau
gai paskui.

— Uždek, uždek stuba. — 
Vyras tnr klausyti, kad nepra- 
laimot penkis dolerius.

— Gelbėkis, paeziute! — 
szauke vyras. Stuba dega!

Prigavo paezia, nes iszszoko 
isz lovos ir iszbego laukan, In- 
leizdama vyra in vidų.

Vyrai vienok ne ėjo in stu
ba, nes jau boba buvo perga
lėta be rūstybes vyro. Eidami 
kalbėjo, kad jai trecziasis ge
riau atliks savo užduoti,
antrasis pralaimėjo, kadan-gi 
in paezia kalbejas. Szis vienok 
teisinosi, 
lauke ir gulint jau paezei rei
kėjo kalbėti, o juk kalbėjo be 
rūstybes.

Nuėjo in treczio namus. Inel- 
nant in vidų gaspadoris eida
mas pirmutinis, užkabinęs su 
koja už slenksczio, parpuolė ir 
iszsitiese kaip ilgas ant stubos.

Pati tuo suprato, kad vyras 
pasigėrės, tarė piktai:

— Nusuksiu sprandą tu ne
doras girtuokli — gala gauk: o 
gal daugiau nesivalkiosi nak- “ I 
t imis.

Vyras pasikėlė ir stojo kaip 
stulpas in žeme inkastas. Ne
žino pats ka tur daryti. Sutar
tis, mat liepia klausyt paczlos 
ir daryt ka jiji tik palieps. Ne, 
sprando nusukt sau jis nelinko, 
po valandėlei treptelejo su ko
ja didvyriszkai ir linktelejas 
sau galva tarė:

— Po szimts velniu! Na, na, 
mano Agota! — Liepc man 
sprandą nusisukti Nesulaukl- 
mas tavo! Geriau asz penkis 
dolerius užmokėsiu, bet tavęs 
neklausysiu ir sprando sau nc- 
nusisuksiu. Pralaimėjau, drau
gai, gaunate penkis dolerius 
Agota duok raktus, turiu isz- 
imti pinigus. — (Imkite ir jei 
norite pragiarkite juos, bet asz 
jau daugiau su jumis negersiu 
ir nedarysiu tu juokingu ir pai
ku laižybu, nes nenoriu sau nu
sisuki sprando— da noriu gy
venti. ..

LX X

NAUJA MALDAKNYGE.

“Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo Vakare ir Mirties Valan
doje.” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszGzionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu motu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai^ la
bai dideles litaros teip kad vi
sai nereiko akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuoja tiktai 
$1.00. Su juodais gražiais vir
ažais ir auksuotais krasztafs 
tiktai $1.50. Labai paranki 
knyga del tu kurie turi silpnas 
akis nes nereike akuloriu skai
tant szia knyga.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Malianoy City, Pa,

'n»
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Vargingo Žmogelio Sūnūs
(Isz Angelsko.)

Senovės gadino ja 
vienas vargingas žmogelis su 
savo paeziulo ir apteikė juos 
Dievas patogu šuneliu, kuriam 
davė varda Jurgis. Jurgis isz 
mažens buvo labai patogus, o 
tėvai isz jo turėjo labai dideli 
džiaugsmu. Augino ji gražiai, 
mokino poteriu ir Dievo bai
mes.

Viena karta iszbego Jurgis 
isz grineziutes, atsisėdo szale 
kelio ir bovijosi su pieskom.

Tuom kart užvažiavo tos 
parapijos kunigas prabaszczius 
ir pamatęs toki patogu vaike
li tuojaus sustojo ir taro in ji:

— Kur tavo tevelei, vaike-

gyveno

Ii!
Vaikelis nors da jaunas bu

vo, bet tuojaus atsistojo ir pa
rode su pirsztu ant grineziutes 
tardamas:

— Ten mano tevelei.
Tada kunigas tarė vėlei in 

ji: 
— O persižegnot ar moki!
Tada tas vaikelis ant už

klausimo kunigo, tuojaus per- 
ir pakalbėjo visussižegnojo 

poterius.
Kunigas iszgirdes toki ma

ža kūdiki taip gražiai kalbanti 
poterius labai stebėjosi tarda
mas: 

Kiek tu vaikeli turi mo
tu f

Jurgis tuojaus ant kunigo 
klausymo atsake:

— Keturis, dvasiszkas te
veli.

Tada kunigas labai pamylė
jo j’» j°g toks jaunas ir teip 
grąžei mokėjo poterius, davė 
jam deszimts grasziu, lemento- 
riu, parode kėlės literas ir tarė 
m ji:

o
— Mano vaikeli mokykis 

dabar ant szitu knygucziu, 
kaip ant ju iszmoksi, tai asz 
tau atvesziu kitas.

Tada kunigas atsisveikino 
su juom ir nuvažiavo, o Jur
gis parbėgo su dideliu džiaugs
mu in grineziute ir parode tė
vams deszimts grasziu ir le- 
mentoriu kuriuos gavo nuo ku
nigo, isz ko tėvai labai džiau
gėsi.

Vaikelis mokinosi ant to le- 
mentoriaus diena ir nakti ba 
labai turėjo ak vata in mokslą 
ir ne ilgai trukus iszmoko ta 
ciela lementoriu.

Tas kunigas sulaukiąs mo
tu tuojaus važiavo pas ta vai
keli ir velei ji rado ant tos pa- 
czios vietos, ka ir pernai, tuo
jaus kunigas sustojo ir tare in 
Ji:

— Ar tu Jurgutis!
Tas vaikelis pakele galva »r 

pažines kunigą tuojaus atsi
liepė:

— Asz, dvasiszkas teveli.
Ir priejas pasveikino kuni

go.
Tada kunigas kalbėjo to

linus:

, —
— Ar tevelei sveiki!
— Sveiki, Dievui dėkui 

sake Jurgutis.
— Ar jau iszmokai ant 

knygucziu, kurias asz tau per
nai daviau, — paklausė kuni
gas. ’

Tada Jurgis atsivertė lemen
toriu kuri su savim turėjo, ba 
nei ant valandėlės nuo savos 
nepaleido jo ir perskaitė visa 
kunigui.
Tada tas kunigas labai džiau

gėsi, jog teip grąžei iszmoko

skaityt, (are:
— Eik mano vaikeli ir pa- 

szauk savo tėvelius pas mane.
Tada jis nubėgo in grinezu- 

te ir apsakė apie viską tėvams 
kurie tuojaus pribuvo pas ku
nigą. Tada pasisveikino su ku
nigu, o jis tare in senelius:

— Leiskit jus savo wunell 
pas mane mokintis, ba labai 
butu iszkada, kad tokis protin
gas kūdikis susivalkiotu ant 
nieku.

Tėvai nors labai gailėjo sa
vo vienatinio sūnelio, bet ati
davė ji in rankas kunigo.

Tada kunigas paėmė Jurgi 
su savim atsisveikino su sene- 
leis ir iszvažiavo.

Kada kunigas parvežė ji pas 
tuojaus leido in moksląsave, 

ir per kelis metus pabaigė vi
sa mokslą. Tada leido ji kuni
gas in seminarija mokintis ant 
kunigo. O tas kunigas iszejo 
ant vyskupo.

Viena karta tarė tas klieri
kas in vyskupą:

— Mano brangus mokyto
jau ir tėvo! rupi man labai ma
no seni tevelei ir norecziau 
asz juos atlankyti, ba nežinau 
ar gyvi ar jau gal senei numi
rė.

Tada vyskupas atsake:
— Keliauk mano vaikeli, 

bet netrukus sugryžk ba turėsi 
insiszventyt ant kunigo.

Tada atsisveikino klierikas 
su vyskupu ir iszkeliavo pas 
savo tėvus. Ne ilgai trukus pri
buvo in tėvu grineziute ir rado 
tik viena motina. Koks buvo 
džiaugsmas motinos, kada pa
žino savo sūneli klierikuosia 
rūbuose, tai negalima apraszyt. 
Po dideliu džiaugsmu tarė sū
nūs in motina.

— Mano motinėlė, kur te- 
vėl is ?

— Iszejo in girria parneszt 
malku — atsake motina.

Tada klierikas velei tare In 
motina.

— Eisiu asz pasitikti tėve
lio ir padėsiu parneszt jam 
malkas.

Ir tuojaus iszejo isz grin
eziutes ir ėjo in girria. Kada 
prisiartino prie girrios, atsisė
do ant ;akmenio ir lauke ant 
tėvo.

To klieriko tėvas be rinkda
mas malkas paklydo ir niekaip 
negalėjo iszeit isz girrios. Po 
ilgam klaidžiojimui susitiko 
su kokiu tai ponu, kuris tarė 
in seneli:

— Ko teip vaikszczioji so- 
nei i ?

Senukas atsake:
— Iszejau malku rinkt Ir 

paklydau, o dabar ne galiu isz
eit.

Tada nepažinstamas
fare:

v ei e i

O jeigu

ar

— Pasiraszyk man su savo 
krauju isz pirszto, jog pažadė
si man kapirmiausia sutiksi, 
tai asz tave iszvesiu, 
ne, tai pražūsi bo klaidžiojant 
po girria.

Tada tas senukas apsimisli- 
no, jog daugiau nieko ne gali 
patikt kaip tik koki žveri 
paukszti ir pasirasze ant kor
teles su savo krauju. Tada tas 
nepažinstamas iszvedo in krasz 
ta girrios, o pats prapuolė.

Kada sūnūs pamato savo ie
va iszeinanti isz girrios tuo
jaus prisiartino, priėjo ir pa
sveikino. Senelis pažines savo 
sunu apsiliejo aszaroms ir nei

BAUEB

KUR DREBĖJIMAS ŽEMES PRIDIRBO DAUG BLEDES.
kur drebėjimas žemes p vi-Paveikslas miesto ir prieplaukos Manzanillo, Meksike, 

dirbo daug bledes.

o sunūs pa-žodžio ne isztare 
klauso:

—• Ko teip teveli verki?
Tada senis apsakė apie visa 

savo atsitikima, kaip jis užra- 
o sūnūs tare in

m

sze ji velniui 
ieva:

>

nes

. — Ne verk teveli kaip Die
vas duos, teip bus.

Tuojaus parojo namon, 
sūnūs ne ilgai buvo pas juos, 
ba tuojaus atsisveikinęs iszke
liavo pas savo mokytoju Vys
kupą. Kada pribuvo pas vys
kupą tuojaus pasisveikino ir 
apsako apie tėvo atsitikima, 
tada vyskupas pamislijo valan
dėle ir tarė: 

— Ar žinai mano vaikeli tu keliu!
Tada jis atsikėlė ir ėjo žiū

rei kas ji szaukia, bet nieko ne 
mate kaip tik rado kokia tai 
vedanezia urvą in žemiu, ku- 
riaja nusileido žemyn ir pri
ėjo duris kuriose buvo raktas
atrakino duris ir rado (repus 
vedanezius da žemyn, tada jis 
ėjo tais tropais ir priėjo antras 

tik duris, kuriose teipos-gi buvo 
kada atrakino duris,

rado tamsu pakaju kuriame sė
dėjo juoda pana, o jis tare in 
ja:

negali ilgai laukt, turi tuojaus 
eit jieszkot savo tėvo raszto in 
pekla. Kaip iszeisi mano val

rasi

tai

o ten at-

keli tai eik ir eik niekur nestok 
ir prieisi mares, kraszte 
luoteli, tai insesk in ji ir per
si kelsi per mares ir velei eik. 
Kada busi netoli peklos, 
tau rodysis visokios baidykles, 
bet tu, nei nieko ne bijok 
eik tiesiog i u pekla 
rasi savo tėvo raszta.

Tada klierikas paėmė kra- 
pila, 'szventyto vandeijio, atsi
sveikino su vyskupu ir iszke
liavo.

Kada pribuvo in pekla rado 
stovinezius ant duriu du pek- 
liszkus tarnus, kurie paszauke 
pekliszku balsu in klieriką:

— Neik in ežia ba tuojaus 
pražūsi!

Bet jis ju nežiūrėjo lik ėjo 
toliau in pekla ir velei iszgir
do baisa:

—* Kam ijileidoto in 
namus ta razbaininka!

Kaip tik inejo in vidurį pek
los, užsidegė vaszkine žvakia 
ir pradėjo melstis, o kada pasi
meldė, eme visus velnius szven
tyt, kurie pradėjo visokeis bal
sais cypt ir paszauke:

— Ko tu no mus reikalau
ji, mes tave suvis nepažinsta- 
me!

mus

mano levo
— Klierikas atsako:
— Atiduok 

raszta!
Tada iszlindo isz kampo ži

las vėl nes su ilga barzda ir ta
re:

—■ Dabar nesenei nuskendo 
vienas laivas ant mariu su vi
sais pekliszkais rasztais, ku
riuose ir tavo tėvo rasztas ra
dosi. ’

Tada klierikai^ pradėjo da 
labiau szventyt, jog velnei ne
turėjo kur pasidėt ir paszauke 
visi:

Atiduosi m mes tau tavo tė
vo raszta tik tu mum nieko ne
daryk!

Tas klierikas nustojo szven
tyt, o tas žilas velnes atnesze 
jo tėvo raszta ir atidavė, o klie
rikas paemes raszta iszkeliavo 

pas-

namon.
Kada prisiartino prie mariu 

velei perplauko ant to paties 
laivelio. Prisiartino prie krasz- 
to, pririszo laiveli prie medžio 
o kad jau buvo vakaras, 
tanavijo pernakvoti Jnotelije. 
Bet kaip tik atsigulė ir pradė
jo migdytis iszgirdo baisa:

— Klierikai kelkis!
Tada jis atsikėlė apsidairo 

bet nieko nemato ir vela atsi
gulė, bet ir velei ta pati baisa 
girdėjo tada jis atsikėlęs apsi
dairė, bet ir velei nieko n ('ma
te, kada atsigulė treczia karta 
iszgirdo da didesni baisa.

— Kodėl ne klausai kad

raktas

!

rp

— Ko pana reikalauji nuo 
manos? 1

O ji j i atsake:
— Nieko daugiau nuo ta

vos ne reikalauju kaip tik pa
gelbės, idant tu mane iszliuo- 
suotum isz szitos tamsybes, ba 
per žmogiszka asaba inpuoliau 
in ta tamsybe ir per žmogiszka 
asaba turiu but liszliuosuota 

%

per ka meldžiu mano mielas 
idant tu mane iszliuosuotuni 
ba jau vis tiek kunigu no busi 
kad in ežia pribuvai.

Tada jis apsiėmė viską isz- 
pildyti, o toji pana kalbėjo to
linus.

Busi per tris vakarus "kan
kintas per prakeiktas dvasias, 
bet tu nebijok nieko nors tau 
ir smerti padarytu, tai asz tave 
atgydysiu ir tu jokiu skaudė
jimu no jausi.

Tai pasakius juoda pana isz
ejo, o jis likos vienas ir lauko 
nakties.

Kada prisiartino vidurnak
tis atsidarė durys ir priėjo dau 
gybe visokiu baidyklu, kurios 
pradėjo patogu jaunikaiti bal
sei kankyt ir po ilgam kanki
nimui suvis nukankino, ir pa
liko ji suvis negyva iszejo isz 
to pakajaus.

Ant rytojaus kada atėjo ta 
juoda pana rado ji negyva, pa
tepė kokiom tai lekarstvom ir 
likos sveikas ir ne jauto jokio 
skaudėjimo.

Antra nakti ir teip buvo 
kaip ir pirma nakti.

------ -TOLIAUS bus-----
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Skaitykite “Saule” „
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re norėjo,

r P

kas tokis.

Pataisa

at mm a tat«t tam mum* 
amatu ttMt tautu t mu t < mtittim nitM tvatinti

rida moterele savo diedui 
nedave

i, kad in karezema eit 
nori

rTai bobule pasmaugti
Vidurnaktyje, kada visi 

gulėjo.
Ant rytojaus, badai tyczia, 

Nusidavė iii bažnyezia, 
Mat norėjo pasitaisyti, 
Kitokį gyvenimą vesti.

d’urbut žmogeliui gyvent ant
. Svieto nubodo,

Ba ant strvtkario kelio*

nuvežliojo, 
Atsigulė kaip ilgas ant reliu, 

Ir lauke ateinant karu.
Atbėgo strytkaris, 

Kunduktoris žiuri,
Guli parvirtęs, 

Ar numiręs, ar girtas!
Dede su paika paszauke 

Tas paemes už kojų nutraukė, 
In lakupa nuvede, 

Kaip žveri patupdė. 
Ir kas isz to iszejo?

gy v e n i m o prižadėjo 
Namon nabagas nuėjo. 
Kaip žmogeli negersi, 
Su boba nesivaidysi

Smerties ne geisi, 
Ant rolių negulsi.

* * *

Nežinau ka daryti,’ 
O ne noreezia garsyti, 

Tiek to, visus prasergesiu
Ir teisybių pasakysiu.

Nesakysiu, kur tas dėjosi, 
Ba da ir sziadien apie tai 

juokėsi.
Pribuvo mergina isz Lietuvos, 

Ant duonos lengvos.
Per keturis metus bujojo, 

Ne viena vaikina apszukojo
Net tris vaikinus ant juoko 

paliko.
Sziadien gyvanaszle pasiliko.

Nuo visu vyru atliko, 
Dabar vyrai pasilsės,

Nuo jos baimes neturės, 
Daug ezion turimo tokijtų 

Ka prisikabina prie vaikinu. 
O kad ir privereze paeziuotis,

Tai negali isz to ilgai
, džiaugtis,

Ba kad telpa, kaili lupa.
Ant galo netrukus pamota.

Vf Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikrassti “Saule,” kurie apie tai ui% 
miražo ir prasze idant nesulaikyt lai- 
krasaccip. Paskubinkite |

ŽMOGUS IR 
TIGRISAS

| Daugeli

Pasalta prilyginanti prie 
nekuriu žmonių. 

.
daugeli metu algai,

gyveno malszaus budo ukinin- 
I kas, kuris turėjo gera szirdi. 
Laike dienos dirbdavo sunkei 
ant u kės užsėtos ryžiu, o kada 
saules karsztis jam dakako, 
nusiiluodavo in artyma girra.- 
te ant pasilsio. Sėdėdamas po 
pavesiu dideliu medžiu, sapna
vo apie turtingumą savo žeme
les,
galybe

apie laime ir žmogiszka

Geriau

užmirszdamas apie 
pavoju kuris jam grasino isz 
szalies draskaneziu žvėrių ir 
kirmėlių.

Karta kada teip sėdėjo po 
medžiu, staigai iszgirdo baisu 
riksmą kokios tai laukines bes
tijos.

Žmogelis buvo akyvu žinoti 
kokis tai žvėris pakliuvo in ne
laime, nes buvo geros szirdies 
ir gelbėjo tuos, kurie randasi 
nelaimėje. Prisiartino paleng
va prie vietos isz kur daeitine- 
jo riksmas. Buvo tai slaistos, 
kuriose likos pagautas didelis 
tigrisas.

Kada tigrisas paregėjo žmo
gų, paszauke iii ji:

— Ko tu teip stovi kaip 
žioplys? Geriau p ri gelbėk 
man iszsigauti isz slaistu, o už 
tai padarysiu tave turtingu ir 
garsingu.

— Bet ar tu isztikruju da- 
laikysi savo prižadėjimo ir ne
suėsi mane kada busi ant liuo- 
sybes, — užklausė žmogus, ku
riam pasidarė didelis gailestis 
žverio kuris daug kentėjo.

—’ Szirdžiuk, duodu tau 
mano tigriszka žodi! — užtik- 
rinejo žvėris, kalbėdamas in 
žmogų saldžei, prižadėdamas 
jam viską, kas ant svieto ran
dasi. Ant galo žmogus intikejo 
bestijai, nes buvo geraduszis ir 
paliuosavo tigrisa isz slaistu.

Kada tigrisas pasijuto lais
vas, pradėjo laižytis, lydamas 
ant žmogaus, ant galo prakal
bėjo:

— Kelios dienos jau praėjo 
nuo kada inkliuvau in tais pra
keiktas slaistas. Nesistebekie 
jeigu tau prisipažysiu, jog 
keneziu pekliszka bada vidu
riuose. Kam tau turtai ir gar
be? Turėtumei nereikalingu er
geliu. O kad mirti turėsi szia- 
dien ar rytoj, tai ne bus už pik
ta, jeigu asz tave nurysiu, o'to
kiu budu suezedinsi kasztus 
palaidojimo.
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— Ar tai tu teip dalaik&l 
duoto žodžio ? Ar tai tokia ta
vo atlyginimas už padaryta ge- 
radejyste, — szauke žmogus 
nusistebėjas.

— Tik paliauk savo cere
monijos ir deklemacijos. Apie 
dėkingumą maž sz-iadien kas 
kalba, jeigu pilve gurguliuoja. 
Pirma reike pavalgyt, o pas
kui laikyti diskusijas.

Žmogus su tigrisu da gera 
laika disputavo ir jau rengėsi 
ji sudraskyti, kad sztai atbėgo 
mažas zuikutis, kuris girdėjo 
barni terp žmogaus ir t įgriso, 
klausdamas jojo kodėl geidže 
suėsti žmogų.

Tigrisas apsakė kaip ji žmo
gus iszgelbejo isz slaistu, bet 
būdamas iszalkes, nes užlaiky
mas savo gyvasties daug dau
giau reiszke ne kaip dėkingu
mas už padary ta geradejysta.

— Labai teisingai, ponas 
tigrise. Suosk ji ir lai tau bu
na ant sveikatos; del ko buvo 
teip kvailu ir tave paliuosavo! 
Rodos tai žmogus ir statosi sa
ve už iszmintinga žmogų, o ne
žino, jog pas jus “didžiuosius” 
svarbiauses dalykas yra jusu 
pilvas, o po tam viskas kitaip... 
Bet, kas ežia, ka asz matau!! 
Isz tuju slaistu tamista pats 
savo nepaliuosavai, norints esi 
drūtas ir galingas. Sunku man 
kutis rodydamas ant slaistu. 
in tai intiketi, — paszauke zul-

— Asz nemeluoju! — suri
ko užpykins tigrisas szoklas 
atgal in glaistus, idant parodyt 
zuikucziui kaip isz ju iszsiga- 
vo. — Žiūrėk papuoliau in jets, 
va, sziteip!

Slaistos užsidaro ir ponas 
galingas tigrisas likos isz nau
jo pagautas.

— Puikei, labai gerai! — o 
dabar zuikutis atsigryžes lu 
žmogų paszauke: — jeigu ta
mista žmogus, turi norą ta ji 
grieszninka paliuosuot isz nau
jo, tai gali, asz neperszkady- 
siu. Lai tavo sudrasko, turės 
pilna tiesa prie to. Asz veluk 
ant to nežiūrėsiu! — Pasakęs 
tai, durno in giluma girrios Ir 
dingo žmogui isz akiu.

Žmogus nudžiugęs isz teip 
netikėto iszgelbejimo, o persi- 
omias iszmintingumu mažo 
zuikuczio, nuo,jo in savo grin- 
czele, girdėdamas isz tolo pa

ini rszusioasiutiszka riksmą 
bestijos.

Isz to galima imti szitoki pa
mokinimą; jog neteisingysta tr 
prigavimu galima sukovot ga
lingumą. O antras: Netikėk 
niekados žodžiams drutesnioė
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

Aplankymas

— Petnyczioje pirma diena 
Liepos — July. Szeszi menesiai 
szio meto jau praėjo.

— Subutoje 
Szv. P. Marijos.

— Ateinanti Panedeli pri
puola Amerikos szvente 
dependence Day, 
metai nuo neprigulmybes Su
vienytu Valstijų.

— Isz priežasties Ameri- 
“Independence

Day” 4-ta diena Liepus, “ 
les” Panedelio numeris neisz- 
eis.

kos szven tęs

> >
“In-

arba 156

iau-

Nedėliojo apylinkes Sla- 
vokai turės savo metini iszva- 
žiavima Lakewood Parke.

— Studentas Albinas Ne- 
verauskas, parvažiavo namo 
pa« tėvelius Juozus Neveraus- 
kus, 515 W. Mahanoy Avė., 
praleisti vaJcacije. Albinas yra 
studentas Szv. Charles Semi- 
narijoi, Overbrook, Filadelfi
joj.

— Po musu pavietą tran
kosi moteres agentes kurios 
pardavinėja visokius daigtus 
o kada sueina in pažinti su ko
kia lengvo budo motore, pra
deda visokias kalbas isztrauk- 
dama isz jos apie gyvenimą su 
vyru, ar jisai 0U jaja gerai pa- 
sielgineja ir 1.1. Ant galo duo
da savo telefono numara ir pra. 
szo kad su jaja susinesztu ir 
atvažiuotu pas jaja. Josios 
/kalba duoda suprast kad leng
vo budo moteres prikalbintle 
isz kelio. Todėl moterėlės tegul 
apsisaugojo nuo tokiu szlyksz- 
cziu moterių o ypatingai jau
nos moterėlės.

■f Helena, mylima pati .Jo
no Vaiksznoro, (po tėvais Len- 
kaieziute), mirė L tarninko va
karu apie devinta valanda, na
mie po No. 1015 E. Pine uly., 
sirgdama tiktai kėlės dienas. 
Velione g
ko vyra, duktere Olga, motina, 
tris seseres: Želionieno, Bude- 
nauckiene isz miesto ir Mallo- 
ry’iene isz San Francisco, (’ai.

atsibus Subatos
<zv. J uoza-

ja ja.

ime Mahanojuj. Pali-

Laidotuves J 
ryta su pamaldoms 
po bažnyczioje.

Mahanojaus Victoria te
atras, kaipo ir kiti teatrai to
sios kompanijos kaip: Lans- 
forde, 1’amakveje, Shamokin 
ir Mt. Carmel likos parduoti 
per szerifa Sunbury sude. Ar 
szerininkai gaus kiek isz savo 
pinigu, tai sunku inspeti.

— Žmonelei jau pradėjo 
rinkti uogas ant artimu kalnu. 
Manoma kad szimet bus ju už
tektinai. Kupczei lyg sziai die
nai moka po 18c už kvorta. 
Žmonis turės szioki toki pelną 
per koki laika.

— Ignotukas Czilinskas, 14 
metu likos sužeistas per Rea
dingo lok omo! i va Panedelio po 
piet. Vaikas likos nuvežtas pas 
daktara kuris apžiurėjo vaiko 
žaidulius ir nuvežė namo.

-— Jurgis Pecziulis isz So. 
Boston, Mass., lankosi szioj 
apielinkeje pas gimines ir pa- 
žinstamus.

— Panedelio ryta atsibuvo 
gailios pamaldos už duszia mi
rusio Antano, vyro Mares Grt- 
neviezienes, kuris mirė 12 me
tu atgal.

ANT PARDAVIMO.
i

Dvi fannos, viena 40 ak erių, 
kita 160 akeliu. Geni žeme, 
ant gero cimentinio kelio arti 
miesto. Apie daugiau informa
cijų kreipkities ant szio adro- 

V. Savickis, 3t.
R. I, Galva, III.

80:

Vi,. /

— Apie 7 valanda Panede
lio ryta mirė namie gerai žino
mas biznierius Szimonas A. 
Ramonaitis (Ramonat), 113 S. 
Main uly., kuris sirgo uždegi
mu plaucziu. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika turėdamas apie 15 metu, 
dirbo Bobino sztore, buvo 
skvajeriu kelis metus po tam 
užsidėjo geležini sztora
laike per 22 metus. Po mirėžiai 
savo pirmos paežius apsipa- 
cziavo antru kartu su naszle, 
Airisze, McGuire su dviems 
vaikais. Paliko sunu Haroldu 
kuris yra daktaru Philadel- 
phijoj ir duktere Evelina, pati 
Nash Daly isz 
N. J.

ISZ LIETUVOS

, o už- 
emigrantai.

kuri

.sumažėjo, 
už jurio

svar

Haddonfield,

Vagys insiguvo in narna 
Onos Jagieiskienes kuri gyve
na terp Frackvilles ir Fountain 
Springs, paimdami maža su
ma pinigu ir keliolika svarbiu 
popieru. Tarno laike ■szeimyna 
buvo iszejus in bažnyczia. Va
gys mane 
namie
aplaikyt už užmuszinrt 
sūnaus

EMIGRACIJA VISAI 
SUMAŽĖJO.

Kaunas. — Per pirmuosius 
3 menesius iszvyko isz Lietu
vos tiktai 289 emigrantai. Tuo 
tarpu, tuo paežiu laiku pernai 
iszvyko 478 emigrantai 
pernai net 3,404
Taigi emigracija labai žymiai 
sumažėjo.

Emigracija 
biausia, del to, kad
krasztuoso del ekonominio kri
zių pasirodo labai sunkios gy
venimo sąlygos. Iszvyko in te
nai emigrantai negauna darbo 
ir patenka in dideli varga. Be 
to, in emigracijos sumažejima 
paveikė ir invairius suvaržy
mai, daromi emigrantams isz- 
važiuoti.

kad motore turėjo 
$1,000 kuriuos ketino 

savo 
per automobiliu, bet da

pinigu ne buvo aplaikius-.
— Trys vietinei vyrukai 

likos sužeistais automobiliau 
nelaimėjo arti Smyrna 
Sužeistais
Pastula, Leonas Galickis ir 
Jack Schmidt. Visi randasi li- 
gonbūtoje mieste Dover, Del.

Stanislovas, sūnūs pons- 
tvos Vinco Staniulionio, 
W. Lloyd uly., užbaigė mokslą 
daktaro Pennsylvanijos Uni
versitete. Dr. Staniulionis ko
ki tai laika praktikuos Easto- 
no ligonbuteje.

T Praeita

O 
, Del. 

Stanislova.-) 
Leonas Galick i s

v ra:
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Subatos nakti 
mirė Juozus Katalinas pas sa
vo 
nu.
bažnytinėmis apeigomis Utar- 
ninko rvta.

8 METU SŪNŪS ISZGEL- 
BĖJO TĘVA.

Kauno gyventojas J. 1929 
m., žmonos vereziamas iszva- 
žiuoti iii Brazilija laimes jesz- 
koti, jbet jos nerado. Vargin
gai gryžo tėvynėn pas žmona, 
rado ja gyvenanezia su meilu
žiu. Ji nenorėdama skirtis su 
meilužiu ta prakalbėjo, kad vy
ra sumusztu, ir iszvyrtu. Ka 
szis ir padare. B. pasiėmęs 8 
metu sunu pradėjo kurti atski
ra gyvenimą. Žmona daro in
validas kliūtis ir atsivedė buri 
girtu vyru, neradusi vyro na
mie iszdauže langus. Norėjo 
ji sugauti ir primuszti. Simus 
nugirdės ju susitarimu žinoda
mas kuriam teatre yra tėvas, 
pasprukęs nubėgo ir slaptais 
keliais tęva parvedė namo teip 
tėvas liko iszgelbetais nuo už
puoliku.

LAUKIA AMERIKIECZ1U.
%

Lietuvoje labai domėjusi vi
si Amerikos Lietuviais. Kiek
viena ju žingsni seka Lietuvon 
laikracziai ir perduoda viską 
savo tautiecziams. Kai tik pa
mato praneszimus* jog atvyks
ta arba atvyks tokia ir tokia 
ekskursija, tai kiekvienas ki
tam pasisako ir laukia lyg ko 
tai nepaprasto. Tas ypacz pas 
tuos pastebėtina, kuriu gimi
nes ar sziaip artimieji gyvena 
Amerikoje. Tas ne tik paste
bima su ekskursijomis, bet ir 
kitur. Pav., jei sueina tie, ku
riu kas nors yra Amerikoje Ir 
vienas isz ju gauna laiszka, tai 
tuojau žinoma, pasakys ka ra- 
szo, kaip ten jie gyvena. Kiek
vienas vis kitaip stengėsi nu
sakyti apie savo tautieczius 
apie ju gyvenimo būda.

KIEK LIETUVOJ YRA 
MALUNU.

Kaunas. — Didž. Lietuvoje, 
be Klaipėdos kraszto, yra 1,- 
470 maitinu. Vėjiniu yra 500 
vandeniniu 460^ gariniu 270, 
motoriniu 27. Klaipėdos krasz
to yra 140 malūnu. Stambiau
sieji malūnai sudaria sindika
tą ir neleidžia atpiginti duonos 
ir miltu miestuose. Sziemet 
pradės statyti didžiausia Lie
tuvoj mahina Lietūkis.

Pagal

BANDITAI ISZŽUDE 
500,000 ŽMONIŲ.

Shanghai, Kinai. — 
valdžios •surasza tai Kiangsl
provincijoj komunistiszki ban
ditai i’szžudo puso milijono 
žmonių, in laika trijų menesiu.

broliuna po ligai keliu die- 
Laidotuves atsibuvo su

Girardville, Pa. — Ketiniu 
metu Onute Stoczkeliute, kuri 
baisei apsidegino kada bruži- 

za pa Įkas, mirė. Mergaite 
baisei likos apdeginta ant vi
so kūno.

VOKIECZIU FIRMOS NE
GAUNA LEIDIMU ISZ LIE
TUVOS SVIESTO PIRKTI.
Klaipeda. — Sviesto impor

tas in Vokietija sutinka ne tik 
auksztu muitu siena,
kliudo ir devizu judėjimo su
varžymas. Sztai, dabar kelios 
Vokietijos firmos norėjo 
Pienocentro pirkti sviesto bet
isz vyriausybes negavo leidi
mu valiutai iszvežti.

bet dar

no » mirė.

MERGINA RADO AUKSO 
VERTES $18,000.

El Paso, Tex. — Edith But
terman, isz augsztesnes moks
lai nes studente, rado aukso po 
slenkscziu savo namo apie ku
ri niekas nežinojo. Auksas su
sidėjo isz 18 tukstaneziu dole
riu pinigais.

Taji narna kuri josios tėvas 
pirko, prigulėjo prie kokio tai 
kazirninko senovės laikuose. 
Kada palicija pribuvo kazir- 
ninka aresztavoti už žudinsta, 
jisai pabėgo su savo draugu, 
palikdami viską paskui save. 
In kelis metus po tam likos 
perszautas per kitus laike ka- 
zyriavimo ir paslėptas auksas 
pasiliko kitiems.

♦ < ♦
Skaitykite “Saule” 

♦ ♦ ♦

Velniszkas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kazlriavimas. Jeazkojo tarnaites
o rado paezia. Stebuklinga kuczla. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.< 
MAHANOY CITY, PA.
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SUDEGE KAIMAS.
Milasziunai, Deltuvos vai. — 

Sziame kaime invvko didelis 
gaisras, kuriame sudegė 4 gy
venami mimai ir trys tvartai. 
Gaisras kilo isz papiroso. Mat, 
vienam vaikui buvo draudžia
ma rūkyti, todėl jis pasislepes 
nuo tėvu, nuėjo in tvarta ir 
pradėjo rūkyti. Isz neatsargu
mo ir padare didelius nuostuo- 
liūs. Bendrai sziame kaime gy
vena neturtingi burliokai, var
go ankseziau, o dabar tai jau 
visai bus bėdos. Nuostuoliai 
padalyti dideli. Apdrausti na
mai nebuvo.

CZEKOSLOVAKAI NENORI 
SU LIETUVA DERĖTIS.
Klaipeda. — Priesz kuri lai

ka Lietuvos vyriausybe pa
siuntė Czekoslovaku vyriausy
bei siūlymą pradėti derybas 
prekybos santykiu sutvarkymo 
reikalu: Czeko’slovakai Lietu
von importuoja už keliolika 
milijonu litu, o eksportuoja isz 
Lietuvos už kelis szimtus tuks
taneziu litu... Nors praėjo 
apie pora menesiu laiko, vė
liaus Czekoslovaku vyriausybe 
in Lietuvos nota nieko neatsa
ko.
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Lietuviszkas Kotelis 
Tik 100 pėdu nuo mariu iki 

PERSHING HOTEL 
178 So. South Carolina Ave. 
ATLANTIC CITY, N. J.

Maudytis tiesiai iuz Kotelio. Kamba* 
Patarnavimas 

Malonėkite
ANTANAS ŽALIS 

Savininkas

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

IS' JM 1—^

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

C. F. RĖKLAITIS

riui visi mariu pusei, 
mandagus. Kaina pigi, 
atsilankyti.

*• 111 •*’ ■ . ..........1 I*""mr I ............... . ■ ......... iri . -

Neužmirszkite guodotinl skai
tytojai, atsilygint su prenumerata Už 
Inikrusztl “SAULE,” kurie .apie tai 
užmirszo ir praaze Idant nesulaikyti 
laikraszczlo. Paskubinkite!

Pigios 
Prekes

Greiti 
T reinai

PHILADELPHIA $2.25
ATLANTIC CITY $2.50
Isz Shcnnndoah 26c. vieziau.

VIENAD1ENINE EKSKURCUA
NEDELIOJ 3 LIEPOS

Naudokitės isz szitu pigiu ckskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar pažinstamus

Specialia treinas Subatos nakti
Isz valanda
Shenandoah ..........   2:10
Mahanoy City .................... 2:30
Tamaqua ...............   3:04
Special. Vien.dienine Ek.kurcija 
IN PHILADELPHIA $2.25 
IN ATLANTIC CITY $2.50

Per Independence Day 
PANEDELIJE 4 LIEPOS 
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Tnmaqun .............. 2:05 ir 7:15
Mahanoy City .... 1:43 ir 6:51

Teipgi Panaaze Ek»kurcija 
IN NEW YORKA $2.75

Per Independence Day, 4 July
Ant regulariszko rytmetino treino 
Tamaqua .............. 2:05 ir 7:15
Mahanoy City .... 1:43 ir 6:51

Ant Readingo Geležinkelio

I

/i—.L—. --- . ___

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahunojuje 

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

V - - —'j

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

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

Mahanojaus Isstikimiausis Graborlus
11 Gabiausias Balsamuotojas lt

—, Geriausia Ambulance
patarnavimas a z i o j 
npelinkeje. Bile Ko*

SC liiam laike, diena ar
nakti. Visada turi pU- 
na pasirinkimą meU-

W liszku ir kieto medžto
Ii Grabu.
1 mirelius pagal naujau

sia mada ir mokslą.
U Turiu pagelbininke
j|| moterems. Prieinamos

prekes.
DU OFJSAlt

MAHANOY CITY1SI6 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing S t root
Bell Telefonas 538-J

Laidoja nu-

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 L .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban* 
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea,lrKaa.

KIEKVIENAS KA TOKIO ISZMOKO
Pinigai banke yra j ūso geriausias prietelis. Gera banka yra 
geras prietelis. Merchants Banking Trust Co. banke yra 
narys Federal Reserve System o. Szi banka yra visada pasi
rengė patarnauti savo depozi toriams.

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

MAHANOY CITY, PA.

AR UŽSITRAUKi
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ji ištraukia iš cigareto.
O kadangi tamsta tikrai užsitrauki

- būk tikras - būk visiškai tikras • 
jog jūsų cigareto dūmai gryni - švarūs
- kad tūli nešvarumai buvo pašalintil

Copr., 1039.
The Amtrlea® 

Tobacco ( o.

It's toasted
Jūiy Apsaugo 

prieš knitiĮImui - prie! komlį

■ "■>
* i 4

7 iš 10-ties užsitraukia žinodami 
kiti 3 užsitraukia nežinodami!

AR užsitrauki dūmą? Lucky Striko 
sutinka šį labai svarbų klausimą 

atvirai . . . nes jie išsprendė šį labai 
svarbų dalyką. Jų įžymusis valymo 
procesas pašalina tūlus nešvarumus, 
kurie glūdi net rinktiniausio, leng
viausio tabako lapuose. Luckies tą 
procesą išrado. Tik Luckies jį turi!

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi
trauki! Kiekvienas rūkytojas įkvepia 
kokią nors dalį dūmų, kuriuos jis ar

O. K. AMERIKA

ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PRQGRAM4—60 ^oJrrmlkų minufių tu ^įgulto pdmM 
lokių orkfiirait ir Lncky Strikt perttttymth9 kirki irnų ApitrtJimio, Kett irttdienio, įr Šrltodimip 

itktfų, prr N.B.C. Rtdio tinklų.




