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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ ŽENTĄ

NUKIRTO JAM GALVA SU 
KIRVIU, PO TAM PATS 

PASIKORĖ,

Media, Pa. ■■— Samuel Stoy, 
30 metu, gyvenantis Glen Mills, 
likos nužudintas kiniu per sa
vo uoszvi Levine Hopkins, 65 
metu, po tam senukas pasikorė 
ant obeles.

Žentas tame laike miegojo, 
o kada jojo pati atėjo ji pabu
dint rado ji negyva su nukirs
ta galva o szale gulėjo kruvi
nas kinus. Pakol palieije atva
žiavo, tėvas tame laike pasiko
rė po obole kur ji rado kabanti 
ant virvutes.

Žentas apsigyveno pas uosz
vi ant farmos tik tris menesius 
adgal, dirbo sunkiai ir neturė
jo jokio nesupratimo su savo 
uoszviu ir rodos gyveno taiko
je. Manoma kad senukas turė
jo staigai papaikti.

ATVAŽIUOJA CARO 
PUSBROLIS.

New York. — Buvo jau savo 
laiku raszyta, kad Amerikon 
atvyko moteris, kuri sakosi es
anti Rusijos caro Nikalojaus 
duktė, didžioji kunigaikszcziu- 
te Anastazija, ir reikalauja, 
kad jai butu iszmoketi 
milionai, kurio yrn palikti Lon
done ir kituose užsienio ban- 
kuose.

jLT’tt'mh.)

Samuel Stov

ca ro

isz ‘Paryžiaus prnno- 
szama, kad isz tenai atvažiuo
ja Amerikon didis kunigąiksz- 
tis Andrejus, buvusis Rusijos 
caro pusbrolis, kad persitikri
nus, ar tariamoji Anastazija 
isztikro v ra caro duktė, ar tik 
apgavike. Rusai emigrantai, 
kurie su ja kalbėjosi, sako kad 
ji nemokanti net Rusiszkai. Ji 
kalbanti Vokiszkai su Bavari
jos akcentu. Manoma, kad ji 
yra kokia Žydelka.

TĖVAS, NUŽUDĘS SAVO 
DUKTERĮ, BUS PA

KARTAS.

prisipažinęs, 
savo dukterį 

amžiaus

> >

— Zion City, 
Wilbur Glenn

kaip

Seattle, Wash. — Mirties 
bausmei likos pasmerktas Wal
lace G. Gaines, 
kad jis nužudęs 
Sylvija, 22 metu
Smith kolegijos studente. Mir
ties nuosprendžio invykdymas 
nustatytas Rugpiuczio 31 die
na.
ŽEME PLOKSZCZIA KAIP 

BLYNAS, SAKO ZION 
CITY "POPIEŽIUS.

New Yorkas.
III., ‘popiežius”
Voliva, gryžes isz Europos, pa- 
reiszko baimes, kad Richardas 
E. Byrd, kurs rengiasi skristi 
in pietų aszigali, niekados isz 
ten negryszias.

Voliva mat tvirtai tiki, kad 
žeme esanti plokszczia,
blynas. Nuskridęs per antark
tinius dyklaukius, Byrd nuo 
žemes briaunos nugarmėsiąs in 
nežinomas bedugnes.
ŽYDAI JAU TURI SURINKĘ 

$7,200,000 KOLONIZACI
JAI RUSIJOJE.

New Yorkas. — Žydams ko- 
lonizuoti ūkiuose Rusijoj, 
American Jewish Joint Agri
cultural korporacija (Agricul- 
turo-Joint) jau surinko $7,200, 
000. Siekama surinkti $10,000, 
000.

Tos. organizacijos pirminin
ko James M. Rosen bergo pra- 
neszimu, Sovietu valdžia suti-

ūkiuose

' Ikus Žydu kolonizavimui ūkiuo
se duoti taipjau 20 milionu rub 
lia, jei tokia suma Žydai su
rinksią Suv. Valstybėse iki 
pziu metu Spalio menesio 30 d.
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NUŽUDĖ IR PASLĖPĖ 
SAVO PACZIA IN 

KUPARA.
South Bend, Ind. — Roma

nas Luczkovffki, 21 metu, likos 
suimtas už nužudinima savo 
paezios Marijonos, kuri turėjo 
50 metu, su kuria apsipaeziavo 
du menesius adgal, o kurios la

mdo paslėpta dideliam 
kupare. Tyrinėjimai parode 
buk motere turėjo perskelta 
pakauszi.

Isz pradžių vyras 
kad tai jisai motere 
bet jojo draugas, prisipažino 
buk jam Luczkovski pasakė 
kad jisai nužudė savo sena bo
ba ir praszc kad jam prigelbo- 
tu ja ja paslėpti. Luczkovskis 
kitados gyveno Detroite.
KUN. JAW0REK PER TEIS

MĄ REIKALAUJA $90 
UŽ PALAIDOJIMA 

LAVONO.
Boston. — Holyoke’o mieste

lyj, mirė andai Mykolas Jusz- 
ka. Katalikai gimines pasiszau- 
ke Lenku Kataliku kunigą Ja- 
woreka isz Northampton©, kaa 
tas atlaikytu už velionies du- 
szia miszias ir kitas ceremoni- 

kokios reikalingos szito- 
kiuose atsitikimuose, 
buvo turbūt nevedes, 
turtams globoti buvo paskirta 
administratore Jozefina Jarn- 
szieno. Dabar laikraszcziai pra- 
nosza, kad kun. Jaworek 
?kur.uv-Jai nsziene ir kabinasi 
prie velionies Juszkos turto 
reikalaudamas sau $90 už pa
laidojimu. ' — K.

UŽ 5 DOLERIUS NORĖJO 
PARDUOT DEIMANTU

UŽ $15,000-
Philadelphia. — Pas 

auksoriu atėjo kokis tai Gui- 
seppe Chiddi, 55 metu Italas, 
padėjo ant stalo kelis 
ežius akmenukus, praszydamas 
kad jam duotu už juos penkis 
dolerius. Aukso rims nusistebė
jo pa mates tris puiikius 
mantinius 
kožnas buvo vertas 
t u kst miežius doleriu.
rius pradėjo kalbėtis su žmo
geliu pakol auksoriaus pagal
bininkas nepaszaukc palicijan- 
ta.

Pasirodo, kad taisės brange
nybes
motere Mrs. J. W. Little isz 
Glenside, kuriuos Chiddi rado, 
o nežinodamas kad tieji blizgu- 
cziai yra verti penkiolika tuks
taneziu doleriu, 
pas auksoriu geisdamas juos 
parduot u'ž penkis dolerius, bet 
motere ji apdovanojo su szim- 
tine už suradimą j uju.

BUDELIS PASILIKS 
KUNIGU.

Havana, Kuba. — Valdisz- 
kas budelis, kuris jau nusiun
tė ant ano svieto daugiau kaip 
dvideszimts žadintoju, dabar 
pasiliks kunigu. Valdžia jam 
numažino metus kalėjimo už 
ko'žna praszalinima kaltininko 
ir tomis dienomis jojo bausme 
pasibaigė. Budelis taipgi buvo 
kalininku, 
bausme pasibaigė, nutarė pasi
likti kunigu ir apimti vieta ka
lėjimo kapelono (kunigo) gel
bėt duszes savo draugu-
NESULAUKE ATLANKYTI 

LIETUVOS.
Utica, N. Y- — Netikėtinai 

mirė czionais Pranas Geležis, 
pa likdamas viena broli Ameri
ka ir seserį Lietuvoje. Žmoge
lis buvo pasirengęs važiuoti in 
Lietuva atlankyti savo gimi
nes, bet likimas suardo jojo vi
sus planus ir nesulaukė atlan
kyti brangios tėvynės. Velionis 
turėjo 32 metus, ir laiko gro- 
sorsztori, 
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nužudinima

vona
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paslėpta 
byri liejimai

užsigynė 
nužudė,
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kuris pasiszaukes

APDOVANOTAS UŽ LEKIOJIMA.
Majoras C. A. Lutz, marinis lekiotojas likos apdovanotas 

dovana už gera lekiojima per kariszka minister! Wilbur.

PASIDIRBO SAU ELEKTRI- 
KINE KEDE IR 

NUSIŽUDĖ.
Chicago.

I

Isz Visu Szaliu

I

39 METAS

buvo

kad

Sziomis dieno

bet

Ta-
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MAHANOY CITY, PA.

“Lietuvos
politines policijos

DU-KAKT SANVAITINIS LAIKBASZTJB “SAULE” 
i ISZEINA KAS UTABNINKA IR PBTNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: Ameriko ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

Lalezkue ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOOZKAUSKAS - OO

MAHANOY AND A STS.,

Tf. D. •OCKKOW8KI, Free. A ■(
r. W. BOCZKOWlBKI^ Killer

1SZ LIETUVOSNORĖJO (NUŽUDINTI 
JAPONISZKA PREMIER!.
Tokio, Japonije. — Augsz- 

cziauses Japoniszkas ministe- 
ris baronas Tanaha, vos iszsi- 
gelbejo nuo smert per greita 
palicijos apsižiurejima. Kada 
ministeris norėjo inlipti in tru
ki važiuoti in Utso-No-Miya, 
kokis tai Shinga Okamura, 25 
metu žmogus, isztraukes ilga 
peili isz enties, pribėgo prie 
ministerio, bet palieije nebuvo 
susnūdus, pagriebė žadintoju 
pirm negu galėjo iszpildyt .sa
vo užmanymą ir uždare ji ka
lėjime-

PRIGAVO KVAILIUS ANT 
TUKSTANCZIU RUBLIU.
Moskva. — Nesenai in tula 

kaima artimoje Volyniaus, at
važiavo kokis tai prasimines 
aficierius,
szaltysziu, apreiszke jam kad 
valdžia prisiuntė ji rinkti vy
rus iii kariumene.

Didelis verksmas pakilo kai
me, 'bet soviatu prisakymai 
szventi, reiko klausyt; pradėjo 
rinktis žmones su savo sūne
liais, o aficierius ėmėsi prie 
mieravimo rekrutu. Bet atsi
rado vienas isz iszmintinges- 
niu kaimuocžiu, kuriam gaila 
buvo vienatinio sūnaus, in- 
spaude aficieriui kyszi ir pra- 
szo paliuosuot jam sunu, afi
cieriui tik to ir reikėjo. Dasi- 
prato ir kiti ir pradėjo skolint 
pinigus vieni nuo kitu ir isz- 
pirkinejo sūnelius. Aficierius 
ome kyszius nuo visu o katrie 
nedavė ar neturėjo, tiems pa
sako kad rytoj atvažiuos pa
imti. juos ir iszvažiavo in toli
mesni kaima.

Szaltyszius

BAISUS ATKERSZINIMAS.
Kauno apygardos teismas na

grinėjo Jurbarke indomia sese
rų Skrickycziu ir ju draugiu 
byla del padegimo Knystautu 
vienkiemio.

Tarp Marcelės Skrickytes ir 
Meczislovo Knystauto
kažkokie artimesni santykiai 
ir po kurio laiko Marcele Skric 
kyte reiko pretenzijų, 
Knystautas ja vestu. Knystau- 
tas atsisakė, Sukompromituota 
mergaite vesti ir prasidėjo ne 
susipratimai. Sztai karta perei
tu metu Liepos menesi kaž kas 
padegė Knystautu klojima, ku
ris ir sudege su visais ūkio in- 
rankiais.

Kadangi buvo aiszkiu žymiu 
kad klojimas yra tycziomis pa
degtas, tai Knystautai intare, 
kad tai yra Skrickytes darbas, 
bet gal but todėl, kad pats jau
te sąžines griaužima Knystau
tas policijai nepranesze. 
GRYŽES LIETUVON AME

RIKIETIS BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
Andrijavo valscz. Žadeikių 
kaime savo bute rastas per
plautu kaklu L. Kirbys, kuris 
nesenai buvo gryžes isz Ameri
kos.

Kirbys padėtas Klaipėdos 11- 
ginonien. Gyvybei pavojus pa- 
szalintas. Tardant paaiszkejo, 
kad Kirbys pats norėjo nusi
žudyti, nes sužinojęs, kad jo pi
nigai, vienos bendroves jam 
siusti isz Amerikos, pakely; 
žuvę.

INDOMUS SUĖMIMAS.
Kaunas.

mis teismo tardytojo insakymu 
suimtas ir pasodintas in kalėji
mą St. Grabliauskas. Jis kal
tinamas tuo, kad kai keli metai 
atgal jis buvo diplomatiniu 
kurjeriu Maskvoje, pil. Blaže- 
viezius esąs indaves jam 1000 
doleriu, kuriuos jis turejes per
duoti kitam asmeniui,
Grabliauskas tu pinigu neper
da ves.

Po to praėjo jau keli metai ir 
sztai 'szis Grabliausko suėmi
mas Kaune šukele didelio susi
domėjimo. Grabliauskas, sako 
kad tuos pinigus Blaževiczius 
yra davės jam ne perduoti, bet 
paskolom jam paežiam. Jis Ir 
kvitą tai sumai esąs iszdaves; 
kuriame ten esą pasakyta, kad 
prie pirmo pareikalavimo sko
la privalės būti gražinta.

Kaip žinoma, pil. Grabliaus
kas buvo suorganizavęs “

bendrove, bet subankruta-

KIAULES SUEDE KŪDIKI.
Kurytyiba, Parana, Brazili- 

je. — Kaime Sorocaba, Marije 
das Dores, iszejo isz grinczios 
ant trumpos valandėlės, palik
dama 11 menesiu kūdiki, siau- 
tenti ant grindų. Laike moti
nos nebuvimo in grinczia in- 
ejo keturios kiaules ir metėsi 
ant kūdikio, sudraskydamos ji 
ant szmoteliu. Kada motina su- 
gryžo rado tik nekuriuos szmo- 
telius kūdikio. Motina isz gai- 
lesczio neteko proto inszokda- 
ma in artima upeluka ir pasi
skandino.

Weihlie, 
olektrikierius, padirbės sau 
elektrikine kode, panaszia, ko
kia naudoja kalėjimuose ant 
olektrikiavimo žudintoju, atsi
sėdo ant jos, atsuko elektriką 
ir iii kėlės sekundas buvo ne
gyvas. .Jojo szeimyna sugryžus 
isz krutamuju paveikslu rado 
ji sodinti negyva.

PASIKORĖ LIETUVYS.
Salem, Mass. — Gegužes 23 

diena czia pasikorė visiems ge
rai žinomas Lietuvis Lionginas 
Eimutis, 48 metu amžiaus. Be
girtuokliaudamas jis pradėjo 
prarast regėjimą ir turbut isz 
tos priežasties pasidaro sau ga
la. Savo szantej, po numeriu 1 
Becket avė., jis 
kaklo fiszlaine 
ant vinies. Paliko nuliudime ir 
varge moterį ir 3 mažus kūdi
kius. is iszgyveno Salome apie 
28 metus. — K.

ŽUDINTOJAS IR PLESZI- 
KA3 DA NESUIMTAS.

Detroit, Mich. — Praeita Se
reda banditai apiplesze spaus
tuvo “Detroit News” ant $14,- 
000. Keli spaustuves darbinin
kai pažino vada banditu kaipo 
Povyla Javorski, kuris nužudo 
kasieriii paimdamas $1.02,000 
Pittsburgo, 18 Augusto, 1927, 
likos sugautas ir nusprenstas 
ant elektri’kines kėdės, bet pa
bėgo isz kalėjimo. Už jojo su
ėmimą pasiūlyta 18,000 dole
riu.
LENKAI GAVO AMERIKOJ 

12 MILIONU PASKOLOS.
New York. — Lenkija iszsi- 

derejo 
banko 12 milionu doleriu 
skolos valstybes darbams.

Sziuo tarpu Varszavoje dar 
vedamos pertraktacijos su in
validomis New Yorko finansi
nėmis firmomis del paskolų, 
siekianeziu bendrai 115 milio
nu doleriu. *
MIRSZTANCZIAM PROHI- 
BICIJOS AGENTUI ATSI

SAKĖ PADĖTI.
Parkersburg, W. Va. —■ Eli

zabeth kelyj, 
myliu in rytus nuo Parkersbur- 
g°, 
dvieju proibicijos agentu ir 
penkių svaigalu kontrabandi
ninku. Vienas prohibicininkas 
Summers, 
szautas, 
pabėgo. Paszautojo draugas 
Burdett kreipėsi in vietos gy
ventojus del pagelbos, bot žmo
nes, sužinojo, kad paszautasls 
yra prohibicijos agentas, atsi
sakė gelbėti. Burdett turėjo te- 
lefonuoti in Parkersburga, kad 
isz nėr atsiustu pagelbos mirsz- 
taneziajam.J

Otto 
padilbos

J SUSZAUDE 14 MERGAICZIU 
IR 3 VAIKUS, KAIPO 
“RAUDONUOSIUS”

Ke tūrio li-
mergaieziu ir trys

Canton, Kinai, 
ka jaunu 
vaikai-studentai, likos areszta- 
voti kaipo komunistai ir visi 
suszaudvti — visi įnirę narsiai. 
Arti Swatou 300 studentu likos 
arosztavoti laike'komunistu su
sirinkimo. Apie susirinkimą 
pranesze palicijai vienas

nelaukdamas, 
tuo jaus nuvažiavo in miestą 
pas virszininka ir pranesze kas 
atsitiko. Isztyrineta kad tai 
buvo apgavikas kuris pasinau
dodamas isz tamsuneliu, surin
ko keliolika tukstaneziu rub
liu ir iszdume nežino iii kur.

tula

55 metu Italas 
žiba n-

uzsiriszo uz 
ir pasikabino

tris 
žiedus, isz

t d ei
kli ri u 

apie tris 
Aukso-

Detroit News

buvo pametus turtinga

nu nesze juos

o kad dabar jojo

isz vieno New York u 
pa.

apie dvideszimt

invyko szaudymai tarp

buvo mirtinai pa- 
o butlegoriai sveiki

Apie
palicijai vienas isz 

studentu, kuris isztrauke 'losa 
nužudinti savo tėvus ir vietoje 
iszpildyt žudinsta, nubėgo pas 
palieije iszduodamas savo 
d raugus.

iszduodamas

< ( J >NEBASZNINKAS 
ADGIJO.

Berlynas. — Neturtinga szei
myna Hans Pfeifer u pritruko v
pinigu. Žmona verkdama, už
dususi bėga pas kaimyną ir 
pranesza, kad netikėtai mires 
jos vyras. Geroji kaimyne ja 
ramina ir žada duoti jo palai-

NARSI MOTINA ISZGEBE- 
JO VAIKUS ISZ 

DEGANCZIO NAMO.
Rambervillo, Francije— Tri

jų laipsniu name kilo ugnis ku
riame gyveno szeimyna Gene 
Lenthy, susidedanti isz tėvo, 
motinos ir trijų vaiku. Tėvas 
tame laiko buvo darbe, o moti
na skalbė žemai. Staigai moti
na iszgirdo kliksma
Nubėgo tuojaus iii pagclba, bet 
pribėgus prie trepu pamate 
kad liepsna jau užėmė tropus, 
bet netemindama aut pavojaus 
kokis jai grasino, mėtėsi in 
virszu ir gilukningai gavosi 
pas vaikus. Tame liepsna jau

Trumpi Telegramai.

va iku.

(lojimui pinigu, bet pirma nu-, jjUVQ gerai užėmus tropus ir
eina insitikinti. Ir isz tiesu vy
ras guli lovoje negyvas, pri
dengtas balta antklode. Palie
ka laidotuvėms 50 markiu ir 
iszeina. Bet atsiminė palikusi 
skėti. Taigi sugryžta atsiimti- 
Bet kaip nustebo, kada atida
riusi duris pamato “mirusįjį” 
sėdinti prie stalo ir linksmai 
beskaitanti jos paezios duotus 
jo pakasynoms sidabrinelius.

ka daro motina? Iszmeto vai
kus per langa po tam pati isz- 
szoko. Norints visi susi'žeide, 
bet iszgelbejo nuo baisios mir
ties.

SURADO 900 METU
SENOVISZKA SKARBA.

Lublinas. — Kaime Būry, 
netoli Lublino, tūlas ūkininkas 
iszaro baczkute sidabriniu pi
nigu paeinaneziu da nuo vie
nuolikto szimtmoezio, kurie tu
ri didele verto. Ta j i skarba isz
aro gaspadorius Jonas Povers- 
kis. Pasiszaukes paezia ir kai
mynus in pagolba, apreiszke, 
kad baczkuteje gal randasi 
Austrijokiniai knypkiai, todėl 
kožnas pasiėmė sau po sauja 
“ant atminties” o likusius ve
la užkasė. Praeinanti keli stu
dentai pasiėmė kėlės 
les” ;
ir pasirodė kad tai brangus so- 
noviszki pinigai. Atėjus pali- 
cija atome visus pinigus ir nu- 
nesze in valdžios iždą,

LEKIOTOJAI UŽBAIGĖ 
ILGA KELIONE.

Brisbane, Australije. — Ero- 
planas “Southern Cross” 
(Pietinis Kryžius) su keturiais 
le>kiotojais, pasekmingai atlėkė

SUDEGINO GYVA SZNIPA 
ANT LAUŽO.

Vilnius. — Tankumynuose 
girrioje po Marianavu, likos 
surasta apdegusi sanariai žmo
gaus- Vėliaus pasirodė kad 
žmogus likos sudegintas ant 
tam tyczia parengto laužo. Pa- 
licije 'tarp pelenu rado meda- 
lika ir per jojo pagelba likos 
isztyrineta prie ko jisai prigu
lėjo. Buvo tai Mikolas Bobe- 
kas, bolszevikiszkas sznipas, 
kuri badai sudegino sznipu 
drauguve. Kelis kaltininkus 
aresztavojo o kiti pabėgo’iu 
Bosiję. Keturis sūdąs nuspren
dė ant viso gyvenimo in kalė
jimą.

U Berlynas. — Seszi laivo- 
riai likos užmuszti ir daug su
žeisti eksplozijoj po-vandeni- 
nes bombos ant laivo laike ma- 
niebru.

fl London. — Keliu mene
siu kūdikis Ibrahim Kaži lai
mėjo pirma dovana $1,310,000 
ant 'arkliniu lenktynių. Tėvas 
pirko bilietą vardan kūdikio ir 
laimėjo.

Peoria, Ill. —, Ant Big 
Four geležinkelio, arti Macki
naw, lokomotiva trerike in 
automobiliu užmuszdama tęva, 
motina ir tris vaikus. Pravar
džių nedažinota.

1[ Sacramento, Calif. — Sze- 
szi kalininkai, už sukėlimą 
maiszaezio kalėjime Tolsom, li
kos apgudinti ant smert.

U Shamokin, Pa. — Norė
damas indeti sužeista karveli 
in nameli, Izaokas Snyder, 60 
metu, nukrito nuo kopecziu ir 
perskalde sau pakauszi — ba
dai mirs.

U Duluth, Minn. — Pasažie- 
rinis laivas “Amerika”
skendo arti Royal salos, trenk
damas in po-vandenine sala^ 
Tszgelbeta 50 pasažieriu.

mi

; > >

i “bleku-
parode savo daraktoriui

‘‘Southern

in ezionais isz Fiji Salų, už
baigdami savo ilga kolioiie isz 
Californijos, Ameriko, 7,300 
myliu kelio. Isz Fiji Salų in 
Brisbane yra 1,762 myliu,

k I.

DIEVOBAIMINGA VOKISZ- 
KA SZEIMYNA.

Berlynas. — Rhinelande gy
veno pavyzdinga Kataliku 
szeimyna — tėvas, motina ir 
trys vaikai — vienas suims ir 
dvi dukterys.

Visi szeimynos nariai pasi- 
szvente iszsižadeti svieto ir 
tarnauti Dievui. Sūnūs pasili
ko zokoninku abi dukterys — 
zokoninkomš.

Tėvas su motina, pamate sa
vo vaiku laime, sutarė vaiku 
pėdomis sekti. Tėvas instojo 
Kapucinu zokona ir andai Lim- 
burgo vyskupas ji inszventino 
kunigu. Vėliaus motina prano- 
sze, kad ir ji instoja in zokona.

Indusu Priežodžiai 
Apie Moteres

— Motere yra melagyste.
— Moteres ne moka mylėt 

lėtu nuolatos maino savo my
lėtu — nuoltos maino savo my- 
lemus.

— Kas turi motere už pra- 
vadyra — tasai pražūsta.

— Moteres rodą — tai pra- 
žudinimas.

— Gali pamatyti balta juod
varni, žiedus ant figo medžio, 
kojas ant žuvies, bet nematysi 
to, kas yra moteres szirdije.

— Jauna pati, tai trucyzna 
del seno vyro.

— Jaigu motere sena — tai 
buna pati dora. — F.

SZIANDIENINE
PROHIBICIJA.

Tėvas daro naminia,
Motina kūmutėms daliu
Dukrele in bonkas pila, 

Sūnelis draugams siulina.

xi- 
vo. 
KRATOS IR ARESZTAI

LIETUVOJ NESILIAUJA.
Papilys, Biržų apskr. — Isz 

10 in 11 Gegužes men., naktį, 
buvo padarj’ta krata pas mo
kytoja J. Vilmini, Joną Narbu
tą, Edv. Treczioka, J. Variako- 
ji ir St. Naktini. Nieko nerasta, 
bet minėti ašmenys isz varyt i 
in Biržus ir patalpinti kalėji
mo. Isztardžius, mokytoja J. 
Vilmina iszvežtas in Panevė
žio kalėjimą, o visi kiti paleis-

NEŽINOMAS ASMUO.
Rietavas, Tclsziu apš. (“V. 

ko r.) — Czia po apylinke val
kiojas tūlas Szemetas Jurgis, 
kuris save vadina 
Jurgiu.”, 
agentu ir panasziai.

Pastarasis typas užeina kur 
in krautuve, randa ka tokio ne 
tvarkoje, raszo tucztuojau pro
tokolą ir reikalauja jam sumo
kėti pinigine pabauda. Kelis 
negudrius krautuvių savinin
kus jis prigavo ir isztrauke ke
letą szimtu litu.
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Kas Girdėt
Žmonos szindien pavydi gy

venimą vieni kitiems ir vieni 
kitiems visame noapsileidžia. 
Szindien gali žmogų pažinti 
geriau kokiam automobili ujo 
jisai važinėja ne kaip ant dra
bužio koki jisai ar jojo motore 
neszioja, arba kokius rakandus 
turi staboje- Taipgi kokia do
vanele tave apteikė ant Kalėdų 
ar kitokiu szveneziu, bet, tik
tai idant pralenkti dnosnume ■ 
savo kaimvna. Ant. to visko ne- v 

nžvsibaige, nes lenktynes tesėsi 
lyg grabo lentos. Tankiai ma
tome, kad nebaszninko grabas 
tankiai daugiau kasztuoja ne 
kaip turtas koki jisai paliko, 
automobiliu buna visas szniu-

yra motiniszkumas ir gimdy
mas geru vaiku, sveiku ir isz- 
mintingu. Toki vaikai bus lai
mingi.

Kožnas
sveiku ir protingu, yra 

nuo užgimimo. Kožnas 
kuris gimė nenornm-

EMIGRANTU
PROBLEMAI

kūdikis

Klausymas: 
net i 
ežiais

ba iszkraipytu) privalo Imti turėti leidimą?

vaiku
kūdikis
liszku (beproeziu, nesveiku ar-

atiduotas in tam tikras prie
glaudas.

Tula moterėlė isz Los Ange
les kaiHK'z spiresi, idant apsi
vedė vvrai nesziotu szliubinius 
žiedus ant pirszto, kaipo ženk
lą kad yra paeziuoti. — Bus 
tai ženklu idant merginos ga
lėtu matyti su kuom draugau
ja ir susideda ir saugotus! vi
sokiu meilingu susineszimu su 
“ žonoeziais. ” — (Laik fon!

ras laike laidotuvių, pinkus ir szindien merginos žino, kad su 
susinesza, nes nuo

kad

Pirklinejimas be Leidimo.
Ketinu, pirkli- 

t a vorus gatvėse ir pabu- 
Ar turiuvaikszcziol i.

Atsa kvmas: visoseBeveik
Suv. Valstijų valstijose drau
džiama pardavinėti arba pirk- 
lineti daigius ant gatvių be lei
dimo taip daryt i. Tas lieczia vi
sus daigius — drabužius, mais
tu, saldainius, laikraszczius ir 
Lt. Kas met la'bai daug immi-

I

MAŽAS
KANKYTOJAS

• • , •

BUVO TVIRTAS TIKĖJIME 
LYG PASKUTINIAM, BET 

IR JOJO KANKYTOJAS 
DRAUGE PRAŽUVO.

Žiemos laike 18(>7 mote, ke
liolika Maskoliszku kareiviu 
sutiko maža piemohukn, kata
liku, kuris rinko szakas girno
je. Apsiaubė ji aplinkui ir 
klauso kokio jisa-i tikėjimo?

ICsmiu 'kataliku — atsa- 
Pravo-drąsini vaikiukas.

-rantu suarasztuo.jnnin"už szi- ^"viszki kareivini pareikala-
l<o

ti ž leidimą

ŽEMAICZIU
LEGENDOS

Alkos Kalnas.
Netoli nuo Viesvienu, 

szin pavieto, yra 
vadinamas Alkos kalnu: 
žmones pasakoja, jogei ta kal- 

ir

Tol- 
pila-kalnis 

ežia

M

B
t*

U'

re Jonui:
“.Jonai sėsk adgal ant savo 

grūstuvo ir lėksim namon nes 
dvylikta jau arti.”

Jonas užsėdės ant grūstuvo 
gaspadine ant szluotos ir pa- 

augsztyn lėkti,
lėkdamas paszauke: 
na Dievo, 
grūstuvas mano nesza. 
jes tuos

o 
si k ele

brangus žiodai sukrauti ant 
grabo ir kapo, kas neatnesza 
mažiausios naudos nebasznin- 
kui ne likusiai giminei, o 
tuos pinigus paaukautu nasz-
lei ir josios vaikams kuriuos 
užmokėjo už žiedus, tai galėtu 
gyvent per keliolika menesiu.

Jaigu žmones neturėtu pa- 
pratima “snbytyt” savo kai
mynu, tai sziadien artymo mei
le butu kitokia, bet kur tau! 
“Juk asz ir galiu pasistatyt ir 
parengti laidotuves kaip ir ki
ti”
to daugiausia patys nnkenezia.

— kalba žmones, l>et ant

Ana diena stojo Pottsvilles, 
Pa. sude Mrs. Edith Nichols, 
locnininke dvieju paleistuviu 
urvu netoli Schuylkill Haven 
ir Tamakves, kur palicije 
aresztavojo locniniiLke drauge 
su szeszioms aptersztoms ba
landėlėms, prisipa’žino buk vie
na isz merginu mirė nuo bjau
rios ligos, viena neteko proto, 
treczia iszvažiavo in tėvynė o 
trys gydosi Gero Piemens prie
glaudoje Readinge.—Visos už
mokėjo baisiai už savo paleis- 
tnvingns gyvenimus ir juju pa
baiga buvo graudinga.

Tamakves,

Philadelphia College of 
Tarp

Tomis dienomis užbaigė ap- 
tiekorvstes mokslą 190 stiulen- •*» 

tu 
Pharmacy and Science,
tuju, kurie aplaike diplomus 
duodasi matyt ir musu tautie- 
eziai: Antanas Pacenta, Petras 

Edita Kiszioniute, 
Gabrielius Jampolski ir kiti.
Patocki,

kada asz buvau tame

bažny- 
v u z

ant kurios

Teisingai galima girdėt i kad 
sziadienino jaunuomene ne yra 
tokia kaip buvo jaunuomene 
buvusiu gentkareziu, kad yra 
neprigulmingi, pikti, pasileido 
ir besarmaeziai.

Kožna motina, kožnas tėvas 
kalba: “
amžiuje buvau kitokiu, niekas 
man nieko negailėjo užmėtyt. 
Kaltina mokslaines, 
ežias, sudus ir nežinė ka 
sziandienini pasielgimą jau
nuomenes. O bet ?

Yra priežastis,
kožna motina ir tėvas gerai tu
ri apsvarstyti:

Visi vaikai ateina ant svieto 
geri. Gema tokiais, norints mo
tina ar tėvas yra nedorėliais ir •r
nustojo tokiais būti kada juju 
kūdikis iržgime.

Nauja-gimnsis kūdikis ne 
vogs, ne meluos, ne kovos be 
priežasties, pakol jojo protas 
jam neiszaiszkins, kad toki 
prasikaltimai gali būti laikomi 
už “mandrybe.” Nauja-gimu- 
sis kūdikis nereikalauja isz- 
mokti kaip turi būti geru- Ji
sai yra geru ir doru. Jiji gali
ma iszmokyt tiktai blogumo.

Jaigu jusu kūdikis yra ne-

mandrVbe.

nas I jie t uv vs

“ženoeziu” 
jojo daugiau pinigu iszeziulbia 
ne kaip nuo singelio.)

Nesenoi girdėjome, kad vio- 
polit i kierius

kaneez spiresi nuo kongresme
no, idant tasai innesztu prova, 
kuri priverstu visas gyvanasz- 
les ir persiskyrusias nuo savo 
vyru, idant nesziotu rinkes no
syse ant lengvesnio pažinimo. 
•— Gal ir butu geras užmany
mas.

idant vaikiukas persi žegnov o
(n Rnsiszkai, bet mažas pieme
nukas nenorėjo žegnotis Mas- 
koliszkai liktai daro 
kryžiaus pagal

Bet ta-

kūdikis

savžiningas, meluoja, vagia ar
ba barasi, jusu tai kalte moti
nos arba aplinkenybe kokiame 
tasai kūdikis yra auklėjamas. 
Motinos yra viskuom, o tėvai

* « a a a a aneturi jokios intekmes augini
me vaiku pakol tasai vaikas 
nedaeis lyg deszimts metu. In- 
tekme tėvo ir jojo pinigai, yra 
mažiau 
manome.
jirigidi sveikata ir būdas kūdi
kio.

Svarbiausiu tikslu moteres

svambesniu ne kaip 
Nuo motinos tiktai

K lausvmas 
gali tureli žemes

v ra

džio, kareiviai sustojo iii 
idant 
bet 
žiurėjo

Kares, nesupratimai, žudins- 
tos, skerdimai ir nelaimes!.-. 
Sziandienine žmonija, diesigi- 
rianti oivilizacije, taip augszta 
žinysta mokslo, stovinti ant 
taip augszto laipsnio pilozopi- 
jos kad mislis žmogaus gal ne
trukus nereikės iszreiszkinet 
rasztu, vien persiuntinet kaip 
telegrafiszkai be jokiu pritai- 
symu (radio) ta žmonija intai- 
sineja da mokyklas žadinimo 
žmogaus, kuris niekuom nepra
sikalto, daryt nelaimingais vai
kelius ir moteres — ir kur ežia 
krikszczionv'be ? kur meile ar-

V

t vmo ?...
•r

Sztai atsitikimas, kuris yra 
tikru, del tuju, kurie netiki in 
sapnus: * * ; - * ; •

Sztai praeita sanvaite va
gis pavogė aptiekoriui Nikel- 
monui isz Saint Louis, maszna 
su 12 szimtu ddlcriu. Visi pa- 
joszkojimai vagies nuėjo ant 
niek. Norints palicije areszta
vojo koki tai nužiūrėta žmoge
li, bet negalėjo davesti jojo 
kaltybe. In kėlės dienas po 
tam, aptiekorius turėjo nepa
prasta sapnu: rodėsi jam, kad 
kas tokis ji patraukė už ranko
ves kalbėdamas: “Tavo pini
gai paslėpti yra daržo prie ga- 
radžiaus.”
dės neturėjo ramumo per visa 
diena ir ant galo paomes kelis 
“žmonis kaipo budintojus, pra
dėjo toje vietoje kast. T r isz- 
tikrųjų rado pinigus. — Na, ir 
netikėk tu žmogau, in sapnus!

laikrasztis atkreipė

ta prasi žengi mn. 
pardavinėti daigius reikia mo
kėti laliai maža suma pinigu, 
ir reikia ant vietos sužinoti 
apie tos ypatingos vietos rei
kalavimus. Gali tas informaci
jas gauti nuo vietinio policisto 
arba gali ’tiesiog nueiti in Li
cense Bureau.
Ateiviai ir Žemes Ingijimas.

A r immigrant as 
Su v.'Valsti

jose, lygiai kaip pilietis, ar pir
miau.* turi tapti Amerikos pi- 
lioeziu ?

Atsakymas: Virginija 
viena isz valstijų, kurios pavė
lina ateivi tureli žemes jeigu 
jis parekszkc norą tapti Ame
rikos piliecziu. Kentucky, Mis- 

Dis'frict of Columbia 
pan a szi us 
is, Nebraska, 

Washington pavėlina ateiviui 
pirkti žemes, bet turi tapti pi
liecziu in paskirta laika (in 
nuo penkių iki dvylika metu) 
arba turi parduoti'savo žeme. 
Kelios valstijos paskiria kiek 
akru žemes ateivis gali turėti. 
Pav. Minnesota valstijoj jis 
negali turėti suvirsz 160 akru 
žemes, tik jeigu iszsiemes pir
mas ]>opieras gali turėti dau
giams. Oklahoma, yra vienin
tele valstija kuri neleidžia atei
viui (urėti žemes- 
valstija 
teise ingyti žemes, 
pilietys'te buvo atsakyta. Ki
tose valstijose ateivis gali tu
rėti žemes, kaip paprastas pi
lietis.

Parsitraukimas Po-dukres-

ženklą 
katuli kisz'ka 

būda. Suerzintas tokiu paSdol- 
gimu aficierius, kcrszino vai
kui, kad, ji suszaudys
sai baisus kersztas neinbaiigi- 
no musu maža narsuna.

Priniszo tada vaiku prie mo- 
eile

ji snszaudyl. Iszbales 
nenusigandęs

malsziai ant savo kan- 
kytiu'iu ir meldėsi patyka. Ta
da aficierius paliepė karei
viams 
siartino prie 
m a s:.

vaikiukas

aficierius
nuleisti karabinus, pri- 

vaiko kulbei la

Aptiekorius paku-

Tūlas 
teisinga at vda

souri ir 
turi ] 
lllinoi

reikalavimus.
Texas ir

l u rot i 
neduoda

Deszimts 
ateiviams 

jeigu jiems

K lausvmas: 
zuotas pilietis ir noriu parsi
traukti savo podukro, 17 metu 
amžiaus, Amerikon. Ar ji gali 
at važi ind i kaipo 
immigrant as?

Atsakymas: Ne

klsiu na t tirai i-

ne-kvot i n is

Amerikos 
pilietis-negali parsitrauki i po
li ukro arba posūni in. Su v. Val
stijas kaipo nekvotini immi- 
granta arba kaipo parin'ktini 
immigranta. Tik tikras 
arba motina, 
tis
tokia

tėvas 
Amerikos pilie- 

arba Amerikos piliete, turi 
teise. Jeigu legaliszkai 

pasavinai ipodukre priesz Sau
sio Id., 1924m., tai ji bus inlois- 
ta

'nekuriu 
laikraszcziu, kuria ir mes czio- 
nais paantnnam:

i l

ant

galite

kareiviai naudot i

at risz-

— Pasiutęs szunde! ne 
vertas kulkų ir parako, kokius 
turi mano 
ant tavęs.

Po lam paliepė vaiku 
t i szaūkdamas:

Liepsiu t'ave pakart, jai- 
nepal i ausi 

cara

Nekurie ponai redaktoriai 
ir iszduotojai laikraszcziu, pri
valo ant visados suprasti, kad 
laikrasztis už kuri aplaiko už
mokesti, no yra juju organu 
ant vedimo visokiu ypatiszku 
barniu, pesztyniu ir kritiku. 
Redaktoris yra tiktai vienu ra
teliu toje maszinoje ir kuom 
mažiau tasai ratelis daro riks
mo, tuom maszina (iszdavys
ta) puikiau eis ir bus geresne.

1

Skaitytojams mažai tas apei- 
ar ponui redaktoriui kasna, 

ypatiszkai kokia

nepriskaityta prie kvotos.
Kas Yra Ne-kvotinis 

Immigrantas.
Klausymas:' Ar man

pasakyti, kurie žmones skaito
mi ne-kvotiniais imrnigrantais?

Atsakymas: Sekantieji yra 
ne-kvo'tiniai immiigrantai —

1. Amerikos pilieczio žmona 
ir neisztekeje vaikai, neturinti 
18 metu amžiaus.

o

padare 
skriauda ar ne.

Todėl visi redaktoriai ir isz- 
davejai neprivalo naudot savo 
laikraszcziu ant vedimo ypa
tiszku polemikų, kurie skaity
tojams suvisai neapeina ir isz 
to jokios naudos neturi. Juk 
laikrasztis yra lazduodamas del 
žmonių naudos, del juju pra- 
linksminimo, o ne apie viso
kius'barnius tarp redaktorių ir 
laikraszcziu — ypatingai Lie
tu viszk u.

A

. Ministras, jo žmona, ir ne
isztekeje vaikai, neturinti 18 
metu.

3. Universiteto arba kolegi
jos profesorius, jo žmona ir ne
isztekeje vaikai neturinti 18 
metu amžiaus-

4. Studentai (studentai iulei- 
džiami tik laikinai).

Ateivis, ginies Kanadoj, 
Kuboj, Meksikoj arba kitoj 
nepriklausomoj szalyj Centra
les arba Pietines Amerikos, jo 
žmona ir neisztekeje vaikai, 
neturinti 18 metu amžiaus.

6. Ateivis, kuris turi savo 
namus Suv. Valstijose ir kuris 
gryžta po laikinos keliones už- 
sienyj. —F.L.I.S.

SKAITYKITE SAULE
* 4 "
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Xi.na supylė Žuviniai (Szvedai) 

kaip ji(‘ begu pergalėti Lmikns 
ir Lietuvius, lai daug 
slopo lame pilakalne, 
leisdavo savo arklius 
ui u aplinkines laukus 
szkados padarydavo.
negalėjo jĮoms nieko padaryti 
bet vienas iszmislinczius pata
ręs nupirkti isz J’ilžes drigan
tą ir kaip lik Žuviedai pabus
davo savo arklius tai szio pa
leisdavo savo drigantą ir tas 
pradėdavo savo ju arklius 
draskyt i, tada Žuvicdai pulda
vo savo arkliu gelbėti o bajo- 

ir taip 
mvaloi jie juos isznaikino, kad 
ik ant galo atlikęs vienas Žu- 

viedas ir jo niekur ne galėjo 
padėti, ant galo pririszo.girnų 
akmeni ir in gilia siotva pa
skandino, 
sziandiena
siotva ir žmones pasakoja, kad 
ten vaidinas.

Bus jau keliolika motu atgal 
kokis tai žmogus vardu Kaspa 

Diikanauskis ėjos arkliu 
esi žiūrėti o buvusi N(‘delios diena, 

d vyleki a valanda
Szvedine siotva radęs bestovin- 

gražia pana ir ta pa- 
prakalbojo in ji: V t
■ Žmogau pabueziuok 

asz tavo turtingu padarysiu.
Bet senis vietoj 

bueziuoti pradėjęs 
pana szaukusi ji du kartu, bet 
senis neklausias ir potam pana 
szokusi in vandeni kalbėdama:

“ Rudejau du szimtu metu — 
nulosiu ir kitus du szimtu!

ju pasi- 
jie pro* 
in Bnr- 
ir daug • 
Bajorai

1
F l

K

l. ./ į i /
’ k ♦ • 1

■ M
. v/:

j

y
1

arkliu gelbėti 
ra i su ginklais j u vyt

SZITA M0TERE ISZDU0DA 
JUM PRASZPARTUS.

Kas važiuoja in savo Ievyne, 
ir pareikalauja praszparlus, lai 

Ruth B.
praszpartus iszduoda, nes per 
josios rankas visi praszpartai 
pereina. Yra tai pirmutine mo
tore kuri užsiima tuom darbu.

M rs. Shipley • jums

ras

ežia labai
na

< < c

kur

Jonas 
“O Moti- 

kad ir greitai tas 
” Ncspe-

žodžius isztarti kad 
sztai nupuolė ant žemos, ir kol 
parojo namo, užtruko (ris die
nas.

Kaip parojo namo gaspadine 
jam pasakiusi: “ Matai Jonai 
kad neimtumei tu žodžiu mine 
jes Imtume sykiu parlėkė.

J J

Muzikantas ir Vėl nes. 
paviete netolil’olsziu paviete netoli už

lipęs dvaro, yra nedidelis kal
nelis vadinamas 
nas,” 
pasaka.

Karta žmogus, 
vardu Kibelkis ėjos 
nakti per ta kaina ii 
ponaiti kuris iii ji prakalbėjo- 

“Žmogau, ar tamista nega
lėtumei mums valandėle pa- 
smiiikuoti, mes tamistai už lai 
gerai užmokėsimo.” 

nelaukdamas 
prižadėjo. 'Euomet tas vadina
mas ponaitis paėmė ji už ran
kos ir invede in gražu palečių 
ir pasodino in brangia kede. 
Kale kurioje szoko, buvo labai 
gražiai padabinta, stalai buvo 
apkrauti valgiais ir ge ryma i s. 
Ponaicziai su panomis sukosi 
kaip viesulą. Musu muzikantas 
tik smuikuoja 
gins szokius o 
duoda pinigus saujomis.

besmuikuodamas 
kad pabudęs buvusi 

ude pakilusi ir jis pasi- 
hesodas anksztai beržo 

smuiką laikanti 
atsiminęs apie pini-

apie
l 4 

kuri eina
Pelenu Kal- 

sekanti

muzikantas, 
Joniniu 
su t i kės

pietus ai(\jes labai juodas debe
sis ir sustojo ant miesto. Kunt- 

siotva ir gai ir mokytesni žmonos supra
to ka tas debesis ženklina. Tuo- 
jaus kunigai iszejo su knygo
mis ant szventorintis ir pradėjo 
skirti vardu, bot debesis vis 

s ant oro, jau ir pavakare 
prisiartino ir vis niekas nosi- 
dare, negalėjo atspėti jam var
do.

Ant galo iszejo isz sulūžusios 
grinczeles labai 
kriauezius o prisiartinos 
kunigu ir ponu prataręs:

“Guodotini ponai asz misli- 
nu tegul jam būna vardas Mas
tas.

Kaip liktai Žydas 
tuos žodžius,
pradėjo slinkti nuo pievos sza- 
lyn, pasidaro baisus užimąs ir 
visas vanduo supuolė in virsz 
minėta lanka, kur ir sziandie
na da randasi gražus ežeras va
dinamas Mastas.

siotva
. 1 °’

vadinas Szvedine

i
buko

valandėlė

ir pagal ta

senas

mano,
I T

eiti ja pa
bėgti, dar

visokins sma-
ponaieziai jam

priesztaraut i 
pravosla vu

gu 
prieszais < 
ha žn vožia. t'1

I nsiute 
valka prie 
mete virve 
karta 
kai, bet 
iszpildo. Vienas isz Maskolių 
inlipo 'in medi ant kurio priri- 
szo virve, o 
nuo savo perdetinio idant 
ka pakart. Bet aficierius 
mixlines valandėlė paszauke:

— Szkada naudoti 
ant tojo bestijos 
paskandy t ūmo!

Vėla nuvilko drebanti 
kinka prii‘ netolimo prūdo, ku
ris kėlės dienas adgal buvo už- 
szales 
szeton'iszka 
nimo

i r
isztare

tuojaus debesisnuvilko 
už- 

ir paliepia jam da 
M askolisz- 

ne-

M askoliai 
lidelio medžio,(

persi žegnot i
vaikas paliejiinio
Vienas

ki t i lauke ženklo 
vai- 
pa

virves
geriau kad ji

va i -

Aficierius kuris 
linksmybe •kauki- 

im

I u rojo

mažo .vaiko, pa Ii epe 
rodyt vaika ir inkiszti in sky
le kuria 
de.

Kada 
rengta,

iszkapojo karei vis le

jau viskas buvo pa- 
prisiartino af icier i us

prie vaiko, kurio tik galva ky- 
szojo ant virszunes ledo ir sze-
toniszkai
m as:

i\a

n u.si j nok e k a įbeda -

ka tu nuobodusir 
padlee! ar ir dabar nepersižeg- 
nosi Maskoliszkai kaip tai mus 

Bet vaikiu
kas nieko neatsako;
akutes in dangų ir geide visom 
pajėgom iszkelti rankute idant 
persi žegnot Katalikiszkai, ir 
kada o f icier i us norėjo ant jo 
baisiai užkeiki:, kad 'sztai ledas 
sulužo po kojom rakalio, kuris 
inpuole in vandeni ir dingo gi
lumoje prūdo, o jaunas Lanky
tojas nuėjo in dangų po 
dovana kankytojaus paima. ,

_ p

caras reikalauja ?
nieko iszkele

savo

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Juozą Tisku ir 

Kastantina. Turiu' svarbu rei- 
praszau alsiszan.kt1 ant 

lt
k a 1 a, 
adreso:

Box 23
Joe. Tiško

Rensselaer, N. Y.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

IiibalMinuoj* Ir laidojai mirusiai 
ant visokia kapiniu. Pagrabus parad- 
ssia nao paprosesiaasia iki prokll- 
niausiu. Parsamdo aatomobllios del 
laidotavla, jessUa, kriksstyni* 
kitiems pasivažinėjimams.

BeU Telefonai
I f ■■

t

i

” Tr 
su žvangėjimu pasinėrė po van
deniu.

Raganų Kalva.
Netoli Telsziu, Stulpinu ga

nyklose, yra 
vadinamas “Raganų Kalva” 
Senesniuose laikuose Sekminių 
ir Szv. Jono nakti susirinkdavo 
jaunuomene 
riuszkas. Karta Szv. Jono nak
tį susirinkusi jaunuomene 
pradėjusi szokti 
žaislas žaiste, apie vidurnakti 
atsiradęs kokis tai ponaitis la
bai gražiai apsirengęs ir pra
dėjęs merginas szokinti. () vie
nas senis prie ugnies sėdėda
mas insižiurejes, kad vishi no
ses su skilutems o to ponaiezio 
be skilueziu. Tuomet soni$ nie
ką nesakydamas nuėjės in krū
mą ir nupioves Szermuksznio 
medžio lazda ir kaip tas ponai
tis sukės pro ta seni su mergi
na, tas senis kaip cirozes per 
nugara tai net tas ponaitis par- 
griuves ant žemes paszauke:

“Reszk antra karta! reszk 
antra karta!

kaip del ponaiezio bu
? f

Tuomet ponaitis pasakos:

nedidelis kalneli 
Raganų Kalva

Szatrijos Kalnas.
Szatrija guli apie 3 viorstai 

Sziauliu 
minėta

s
• nuo miestelio Lukes

ir keldavo vaka-

ir
ir kitokias

antra
O tas senis paša-

S
y J

kes: u 
invales ir vieno karto.

“Tavo seni laime o mano no 
laime, kad ne tu, asz nevienam 
buezia szia nakti galva

Ir taip su viesulą nulė
kęs in girria.

Jaunuomene tuojaus iszsi- 
skirste ir nuo to laiko daugiau

kės. ’ ’
misų-

ne daro ten veczerinsku.
Kaip Atsirado Telsziu Ežeras.

guli tarpo 
kur seninus 

ant vieno kalno vadinamo Ka
ros kalnas 
bažny ežia
Rusu cerkve, o ant antro kalno 
stovi graži Szv. Antano hažny- 
czia su kliosztoriu, kur seninus 
gyveno kunigai Bornadinai o 
sziadiena yra parapijos baž- 
nyczia. Pagal pat miestą in pie
tų puse buvusi labai plati pie
va, kur žmones vasaros laike 
gaudavę labai daug szieno.

Karta žmonoms sziena plau
nant, atjojės raudonas kareivis 
ant balto arklio paszauke:

“Skubinkit 
sziena,

Telsziu miestas 
dvieju kalneliu

stovėjo parapijos 
o sziandiena stovi

greitai atimti 
nes už trijų dienu pri

bus ant tos pievos ponas.bus ant tos pievos ponas.”
Žmonėms subruzdus ir szio- 

na atomus, ketvirta diena apie

i

paviete. . Apie \ irsz 
kaina eina daug navai nu pasa
kų.

Laikuose vieszpatavimo
k

Ja- 
>zat rijosgielos ir Vytauto, ant 

kalno stovėjo Lietuviu dievai- 
Jergutis karinas ant jo 

Jogei a i 
ir Arytautui pribuvus in Žemai- 
czius Lietuvius kriksztyti ir ju 
dievus naikinti; Žema i ežia i su
sirinko netoli Szatrijos kalno 
Jauke norėdami kovoti už savo 
dievus, todėl nuo žodžio lauke 
ir miestelis gavo va rd a Luke.

\relesniose laikuose užstojus 
taip vadinamai Raganų gadi- 
nei, žmones pasakoja kad ten 
Szv. Jono nakti lėkdavo raga
nos ant Szatrijos kalno 
su velniukais koldavusios ba
lius.

Karta viename kaimo gyve
nusi ragana gaspadine ir buvęs 
samdvtas bernas. Szv. Jono vi- A1
lijos vakare gaspadine paėmu
si dėžutė kokiu ten tauku pasi
tepusi rankas ir kojas ir aill 

iszlekusi per kaminu, 
ir nieko nelaukdamas 

tais paežiais 
grūstuvo

tis Jergutis kūrinas 
garbes amžina ugnis.

szluotos
Bernas

pasitepęs su 
tankais užsėdės ant
ir

ir ten

ir iszlekes per kaminu. Už va
landos jis pasijutes beesąs ant 
Szatrijos kalno. Gaspadine pa- 
maeziusi užklauso:

< 4

4 4

vo ir atlėkiau.”
Jiems ten besilinksminant

Jonai tai ir tu czionai?” 
Nugi užsėda u ant grustu-

Žmogelis 
užmigo, 
jau s 
jutęs 
triszakeje ir
rankose, 
gus pažiūrėjęs in kiszenius vie
toje pinigu rados szmotelius 
egles mauknos, o apie beržą tai 
nieko daugiau
tik keletas iszgaiszusio arklio 
kaulu, žmogelis supratęs, kad 

muikavo ant velniu zsvod-

nesirado kaip

JIS s 
bos.

I

6 6 6
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos Skausmą, Svaiguli ir Atsirū
gima isz priežasties tuom-laikinio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalini tna 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapumo isztusztinima.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimta* ko
kius nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukta, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo eekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaro, 
szirdies liga, tai atsiunsk 86e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Norm li
ga yra labai blogaa dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi muša 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,

'it
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atėjo ir dvylikta, gaspadine ta- 26 Gillet Street Spencerpoint. N. Y.

U

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del juau 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite eavo 
persitikrinsite ir matysit*

fa

*
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Senelio Pasiuntinys

atsargiai

Kudlius tupėjo kieme uode
ga prisėdės ir szildesi saulėje. 
Vienn akim debeziojo in visz- 
tas, aplink ji sukinėjusias, bet 
nedrysusias per arti prieit, 
kita sziaip po kiemą žvalgosi, 
domėdamos, kas kur darosi.

Be triukszmo atsidarė gyve
namųjų namu durys, bet Kud- 
lins tuojau pasuko galva in ta 
puse. Jis pamate .Jonuką, tik 
peržengusi slenksti, 
beuždaranti duris.

Na, ka tas daro? Ko taip 
žvalgosi ir ka tur po skvernu?

Apsidairęs aplinkui, Jonu
kas nuėjo žingsniu per kiemą 
už svirno, sukdamas in szali | 
nuo Kudliaus, su kuriuo no vi 
sai gerai gyveno. Mat, Jonukui 
nepatikdavo Kudliaus ilgos au
sys ir tai, kad niekad glosto
mas nevi ugi uodą vo jam uode
ga, nežiūrėdavo jam in akis — 
arba tupėdavo taip elgdavosi 
del to, kad manos turis dides
niu reikalu, no kaip su tokiu 
vaik palaikiu gaiszuot, ypaez 
tas vaikas seniau jam mokoje* 
ir gerokai insipykt.

l*o valandėlės Jonukas
gryžo atgal, bet jau nieko netu
rėjo po skvernu; nuėjo už na
mu ir atsistojo ant didelio ak
mens.

Kudlius, palydoje? ji akimis 
už kertes, atsikėlė isz vietos, 
dur karta apsidairo ir nntrip- 
cziojo už svirno — norėjo pa- 
matvt, ka Jonukas tonai mino- 
szes paliko.

Pasznipinojes po paploksz- 
cziu akmeniu nrie sienos rado 
ryszuli; apuostos sužinojo, kad 
jame yra sviestainis. Nuspren- 
de, kad ta diena negalima Jo
nuką isz po akiu paleist.

Paskui, sugryžes in kiemą, 
atsitūpė niekadeja kiek areziau 

kad

su

i

prie gyvenamųjų namu, 
galėtu matyt ir.Jonuką.

Jonukas stovėjo ant akmens 
prie sienos szventadieniszkai 
apsitaisęs. .Jo veidas buvo rim
tas. Jis žemai,
gnlva, kas karta sakydamas:

— “Laba diena.”
Paskui, kai tatai jautėsi isz 

mokos, žemai nulenkė galva ir 
tarė:

gražiai lenke

— Laba diena! Ar Jus esat 
Petras Sandvaldas ?

Ir tuo jaus pats už ta Sand- 
valda atsake:

— Tas pats esu, 
Praszau prisėst.

— Dokui.
— Isz kur ateini!
— Isz Serbių. Mane ežia 

atsiuntė tėvelis, liepe duot la
bu dienu ir pasakyt, kad lau
kia Jus szias dienas atsilan
kant: turis būtinai apie viena 
reikalą pasikalbėt.

— Mat kaip! Tai praszau 
in svecziu kambarį turėsi pa
silikt pas mus iki rytojaus.

Dar karta visa tai sukalbėjo, 
ir trei’zia karta

tas pats.

■J. iiiBl

Norėjo dar
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MASZINA KURI GREITAI UŽMIGDO ŽMONIS.
Dr. Hans Solomon (su ziegoreliu rankoje) iszrado maszina kuri 

žmonis, kurie negali nakt imis miegot i, greieziau ne kaip koki vaisiai arba ipnotizmas.

I

iržmigdiiia greitai

ATSITIKIMAS
RAPORTERIO

Trakija, einaneziame isz Mil
waukee in Chicaga, 

gražia szvies-plaiikia
pa žinau 

jauna gražia szvies-plaukia, 
kuri t nujaus vienu savo žvilg
telėjimu apveikė mano szi rd i.. 

Pradėjau nedrąsiai su ja pa- 
sikalbojima nuo žodžiu:

— Diiloisi man, ponia, 
sirukyt poperosa?

--- Jaigu tamistai patinka 
rukytis ir nikotinuot plaueziue, 

norui t am i stos

v uz-

asz neesmiu 
prieszinga.

Jauna pana važiavo drauge 
su savo mama. Nusprendžiau 

mamos,

KUR TAUTISZKI SEIMAI BUS LAIKOMI

Sumiš in lai valdydamos, kad 
nenusiszypsolu, atsake:

— Gerai, teveli.
Bot vasara atėjo, o senelis ne 

buvo ir tiek sustiprejes, kad 
galėtu ant kojų atsistot.

\’iena diena tarė sunui:
Turi Petrą man pakvies

dini, noriu su juo pasikalbėt.
Gerai, progai pasitai

kius padarysiu, — ntsako su
nūs.

Bot paskui Jonukas girdėjo, 
kaip tėvas kitiems sake:

liežuvipabrukęs, liežuvi nuo karsz- 
czio iszkiszos, kalno linkui.

Jonukas dažnai vienas sau 
kur bastydavos, lai n i (‘kas jo Ir 
nepasigedo. Tik pietus paval
gius motina paklauso:

— O kur tas mus Jonukas 
galėtu bu! ? Ar nematot kuris?

Niekas po pusrycziu 
buvo matos.

— Gal pas seneli ?
Nuėjo tuojau in senelio kam

barį pasižiūrėt. Bot senolis no iliai, apsidair/*. Pastebėjo, kad 
buvo matos vaiko nuo pat ryto,

Kur ta Sandvalda, tokio J ir tada jis kažin kur skubinosi.
Motina suome nerimas. Szo

kur sūnelis ko in szali, bot jau buvo nuslo-
Neradus

parsitrauksiamžiaus žmogų, 
isz taip toli.

O senelis vis minėjo savo 
dranga ir pageidavo, kad grei
eziau jam pranesztu, kad nors 
su juo pasimatyt. Tiesa, iki jo 
buvo gana toli: vieszkeliu pus- 
treezios mylios, bet tiesiog per 
miszka ir per kaina ir vienos 
nebūtu.

Tuomet ir parėjo .Jonukui In 
galva nueit pas Petra Sandval- 
da tiesiu keliu per kaina ir pa

jam senolio pageidavi-

vis minėjo

sakyt 
ma.

Todėl sziandien tokia slapta 
ruoszesi ir valgio jau buvo pa- 
sigamines.

Pastovėjo ramiai, iki darbi
ninkai, padeje dalgius, pavalgė 
ir nuėjo pramigt.

Paskui greit nuėjo už svirno, 
pasiėmė ryszuli su maistu ir 
pasileido in kelione.

Niekas to 
mis Kudlius.

Staiga jis pastate ausis. Mat, 
Jonukas pasuko in miszka ir 
pranyko tarp medžiu. Kudlius 
sulojo garsiai storu balsu.

Net rukus pasirodo ant durn 
slenkszczio Jonuko tėvas susi
raukęs,
prižadino.

Iszgirdes

nestebėjo, tik vie

kad ji szuo isz miego

varstant,

jo ne-

ko jeszkot visur, 
galėjo but.
viena isz merginu in kaimynus.
ar nebus timai nubėgės.

Motinos nerimu ir kiti užsi
krėtė, eine dairytis, kalbėtis.

Mergina,

pasiimto
H,

sugryžus isz kai-
įnynu, pasakė, kad tenai nieko 
apie Jonuką
visi pasileido jo jeszkot po vi-

nežiną. Tuomet

sas trobas; pagaliau motina
Paskuiėmė ji vardu szaukt.

ja ir kiti, kur kuris buvęs, ome 
ji szaukt. Bet niekas neatsilie-

ges,

pe.
Tada szeimininkas prisiminė 

Kudliu,
Ar nebus in giria nubo- 

kad szuo sziandien taip
keistai ten link lojo, bėgiojo? 

Tuojau visi prisiminė, kaip 
tuomet buvo, ir eme szaukt 
szuni; bet, keista, ir szuns ne 

o ji s
mimu niekur neiszeidavo.

Tai dabar nieko kito ne 
kaip mest szienavus ir 

(•it jo po giria jeszkot.

prisiszauke, niekad isz

lieka

Vaiko mintys sieko ir toliau.
Lina jis in svecziu kambarį, 

ton ji vaiszina kava ir toszlai- 
niais. Paskui vakaro guldo in 
minkszla lova, aukszta, auksz- 
ta...

Tik staiga isz po jo kojų pa
kilo tetirvinąs; jis iszsigando, 
net aiktelėjo. Pažino, kad tai 
buvo pauksztis, bot 
nuo to nepraėjo.

Minutėlė pastovėjo visai ty-

iszgastis

inmates kelia, aplink tik misz- 
<as.

Kelias reikia vol rast. Pasu-

ingyt malone mamos, idant 
lengviau galima butu prieit 
prie dūktos taip, idant neparo
dyt moteriszkem savo silpny
bes. Tad neturėdamas ka kito, 
atsiliepiau su žodžiais:

— Sziandien biski smages
ne diena. Nuo keliu dienu drėg
numas ir vėsumas oro jau in- 
k i rojo o ir nevienam sveikato
je padare skriauda.

Mama užgavus delnu delną 
linksmai atsake:

— Garbe Dievui! Drėgnu
mas ir vėsumas gimdo drugį, 
sziįtinę visokios ruszies, szal- 
li, o tarpe vaiku kosuli.

Tie jos žodžiai padare gera 
ant manes inapudi, kadangi 
dar neteko man kalbėt su mo- 
teriszke, kuriai drėgnas ir vė
sus oras patiktu. Ji ne tik ka 
nesiskundė, bet džiaugusi, no 
supratau, vienok kodėl ja gale

Kuomet laikas atėjo rinkti 
politiszkorns partijoms seimus, 
abi partijos kreipė dome in va
karus. Ilepublikonu Seimas 
Birželio 12d. bus laikytas Kan
sas t'ily, Missouri valstijoj, di
džiulėj seimo 
gali aprūpinti 18,000 žmonių- I 

Demokratai rinks savo kan
didatus in prezidentus ir vice
prezidentus Houston, Texas 
valstijoj.

Missouri valstija yra viena 
(viriu pi(‘tinin .<<>.-<>.r., 

tas vardas duotas buvusioms 
vergu valstijoms, kurios tradi- 
cijonaliszkai 
tiszkus kandidatus. Bei 1920m. 
ir 1924m. ta valstija balsavo už 
republikonus, ir gal todėl sziu 
melu seimas lenais bus laiko
mas. Delegatai susirinks toj pa- 
ezioj svetainėj kuri buvo pa
statyta demokratu seimui 1900 
m. ir kuris sdimas nominavo 
William .Jennings Bryan in 
prezidentus.

Isz dvieju Kansas miestu, 
vienas randasi Kansas valsti
joj ir antras Missouri valstijoj, 
bet abudu netoli nuo Kansas ir 
Missouri upiu, Kansas miestas 
Kansas valstijoj yra mažesnis, 
kuomet Kansas City, Missouri, 
turi net 383,000 gyventoju. Pa
baigoje asztuoniolikto szimt- 
meczio Francuzni-pirkliai ap
sigyveno kur sziadien randasi 
Kansas City,

N

isz i i

insteigos mieste, su 23,000 dar
bininku. Miesto valdžios galva 
yra repuhlikoniszkas majoras.

■ Houston, Texas valstijoj, 
kur tautiszkas demokratu sei
mas prasidės Birželio 26d., tu-

svetainėj, kuri Iri 256,000 gyveųtpju, ir gali- 
Ima laivais privažiuoti. Kasmet 
apie trys 1 ukstaneziai laivu in- 
važiuoja ir iszvažiuoja 
Houston.

Del ekonomiszkn ir istorisz- 
ku priežaseziu Houston yra la
bai tinkama vieta seimams, ku
riu ir užtektinai tenais atsibu
vo pereitais keliais metais- Ka
ralius “Vata” vieszpatauja 
H oust one. Szis miestas yra pa
saulio svarbiausias vatos cen
tras. Tik New Orleans pir
miau.* už Houstona stovi cuk
raus produkcijoj. Apart uosto, 
Houston turi keturiolika gęlž- 
keliniu linijų in rytus, vakarus 
ir szi a n rus.

Miestas ima varda nuo Sam 
Houston, garsaus kareivio ir 
diplomato. Houston'buvo 
tas” Indi jonas, kuri Cherokee 
Indijon u vadas Oolooteka pa? 
si.savi no, ir jis vede Texas gy- 
ven tojus j u nepriklausomybes 
karėje, ir vėliaus buvo iszrink- 
tas Texas Respublikos prezi
dentu. Jis tuomet pradėjo to

Houston, 'n

1 > vaisi i ju

rome demok ra

miestu

re

ir 1NZ

Va t a

ženge lyg b i jodą- 
kad szakoio po kojomis

Keista kelia

jos drąsos, 
mas, 
nesubraszket u.

Ilgai taip ėjo.
lyg žemo buvo prarijus. O ap
linkui taip nejaukiai tylu! Vai
kas krupeziojo, iszgirsdamas 
kaip vovere skujas luksztena.

Ėjo ir ėjo, vis greieziau, pa 
galimi eme beg1: 
rengdamos verkt, 
nebuvo matyt, 
varosi in sparta; atrodė, lyg 
buvo keno vejamas ir isz szo 
nu puolamas; bogo ir bogo... iki 
užkliuvo už medžio *zaknies n 
krito in szilus ,po didele pu- 
szim.

Surikęs

raukosi lyg 
nors aszaru 

tik vis labiau 
atrodo

nebu vo, 
kad kas ap

jo linksmint žmonių nesveika
ta, maniau kad pati nebijoda
ma oro atmainų, juokėsi isz k i 
tu silpnumo.

Susipažinimas mano su mo- 
leriszkein buvo
Ant klausymo ju nenoroms isz- 
pažinau mano varda ir pravar
de, neturėdamas tokio, kas ga-

vartai

jau atliktas.

lotu rekomenduot mane mote- 
riszkem. Rokomendavausi pats 
tuo poriugiau, kad ir jos pa
ežius man rekomendavusi.

— Gyvenu prie Milwaukee 
avenue, po numeriu.... Viliuo
si U, jog tamsta 
lankyt.

— Su noru!
džiaugsmingai.

Sokanczia diena

Missouri valsti
joj, ir ta vieta sziadien yra di
džiausias žieminiu kvioeziu 
centras pasaulyje. Yra didelis 
iszdalinimo centras, ir 
in sziaur-vakarus.”

In miestą važiuoja net tryli
ka i n vairi u gelžkeliu, ir kas
dien invažiuoja ir iszvažiuoja 
du szimtai szeszesdeszimts pa- 
sažieriniu traukiniu. 1923 me
tuose buvo 883 industrialiszkos

IrH
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rybas su Suv. Valstijoms del 
prisidėjimo Texas prie Unijos, 
vėliaus buvo gubernatorium 
valstijos kuria iszgelbejo. 
Priesz prisidėjimą prie Suv. 
Valstijų Houston miestas buvo 
Texas Respublikos sostapylę.

Abudu seimu miestai turi 
labai daug svelimszaliu. Kek
sas City, Missouri, Sausio 1d., 
turėjo 24,728 svetimszaliu, isz 
kuriu 13,892 buvo naturalizuo- 

Isz 12,088 svetimszaliu 
Houston, Texas, apie 5,000 bu
vo naturalizuoti piliecziai.

kuria
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Ba gražus žodžiai iszkąlbetj, 
tai brangi gyduole, 

O negražus kenke kunui kaip 
pikta kirmėlė.

Praszau, susipraskit ir nū-
3

f

i

n 
h 
I

stokit plustie, 
Tada linksmos skaitysite ir 

nereikes liūsti e, 
Kaip tik manes paklausysit 

asz už jus užstosiu, 
Ir pnikes eilutes apie moteres 

sudiktuosiu.
Asz no esmių kaip jus matot, 

dideliai taip rusta, 
Jusu blogi darbai ateina pas 

mane per raszta, 
Tada turiu garsinti kad jus 

suprastute, 
Ir nuo blogiu pasielgimu visai 

atprastute.
Isz vienos vietos pas mane • 

gromata atėjo, 
Tai žemeziilginiai žodeliai 

joje skambėjo, 
Apraszo visu motorėliu ir 

mergeliu darbelius, 
Sako, ten galėtu būti ant 

burdo ir patsai karalius.
Kožna gaspadinele moka 

gardžiai virtie, 
Ir nameliai czystai ir puikiai 

užlaikyti, 
Blakių no kakroeziu ply&ziuose 

novai so, 
Lovas ir kampus gražiausia 

užtaiso.
Visu veidai yra linksmi ir 

pilni grožybes, 
Jos niekada neiszeina isz kelio 

dorybes, 
Del draugijos namo savo 

geriausios gyduoles, 
Ba iszgydo koŽno szirdi su 

gražiais žodeliais.
Nedelioms in bažnyczia visos 

ten atsilanko, 
Brostvas savo pagal stoną 

teisingai užlaiko, 
Ne su vyrais ant disputu 

niekad nesistato, 
Kas ant gero neiszeina te isz 

mokslo mato.
Ar jos sėdi ar jos stovi, ar jo«

1 I

ga u šia i ap- 
silaiscziau perfumais ir nuėjau 

vjs sudėt pirmutine vizitą 
pažystamom.

Atidarė duris, man rangi 
su galva

pasiszokedama nuvedė mane in 
buduora.

Nusistebėjau.
Ta, kuria jau mylėjau,

eme pirmutini mano apsilanky
mu ceremonial i szka i — pasiro
džiusi baltai.

Motina gražios mergeles už-
>

linktelėjimu

mano
asz už jus užstosiu

tarnaite linktelėjus

pri-
*

„' !Jonukas pasileido keliu in 
giria, priėjo labai statu akme
nuota kaina, in 
szviote visa jėga. Bot .Jonukas 

, ome drąsiai kilt 
Bet juo toliau e,;o, 

juo labiau linko jo kojeles, juo 
sunkesnes darosi kojinaites. 
Pakilęs iki puses kalno, turėjo 
sustot ir nusivilkt szvarkoli. 

nn-

nenusiminė,duris
Kudlius ome dar smarkiau lot. auksztyn. 
nubėgo galiuku takeliu in kal
nu ir atsigręžę.

nv • i.......... ...................1 v: ....Tai biaurvbo szuo! A’isus 
pradėt, bet gryžo szienpiuviai isz miego prikels!

Ijo szeimininkas.
Bet Kudlius vėl eme lot.
— Nurimk,

isz lauko pusrycziu, tai nutilo 
ant ak-ir niekadeja atsisėdo 

mens.
Visa tai buvo daroma del to, 

kad Jonukas ta diena buvo su
manęs patarnaut savo seneliui, 
bet kad niekas apie tai nežino
tu, net pats senelis.

Jonas Serbe, senelis 
jau Inhai senas ir silpna* — tre
ti metai nesikeitė isz lovos. Jis 
nesirgo, bet buvo jogu nusto
jęs ir atmintis jam buvo susilp
nėjus. Kaip visi persene žmo
nes, mėgdavo paniurnet; 
ko užsimanydavo sunku būda
vo atkalbint.
galėdami stengdavosi s?neliui 
intikt, vis dėlto dažnai jis pa
murmėdavo. Tik vienas Jonu
kas buvo jam tikrai geras, tik 
juo visai pasitikėdavo

Pavasari senelis buvo inst- 
dejes in galva, kad būtinai tun 
pasimatyt su savo senu draugu 
Petru Sandvaldu. Ko isz savo 
draugo jis norėjo, tikrai ir pats 
gerai nežinojo; matyt, kad bu
vo labai jo pasiilgęs.

Isz pradžių tik isz tolo apie 
tai sunui užsiminė:

— Vasara turiu tiek sustip
rėt, kad galėsiu pasiekt Petra 
Sand valda — turiu su juo pasi- 
Xalbet.

1 buvo

kai

visi kiek

— sumurmc-

biaurvbo! —- 
szuktelejo szeimininkas ir pa
gavės akmeni mete in szuni.

Kudlius uodega pabrukęs 
pasileido atgal in kiemą, atsi
gulė ir tik nepatenkini u žvilgs
niu pažiurėjo in szoimininka.

Kai darbininkai po poilsio 
iszejo in kiemą, Kudlius vėl in- 
nirto lot in takeli žiūrėdamas. 
Vyrai sužiuro in ta puse ir vie
nas pasakė:

Ka szuo tenai mato? Gal 
koks valkata vėl pasirodė .Bet 
szeimininkas in tai gtsiliepe:

— Et, taip sau nesi žino ko 
Nutilk, visai be reikalonoris. 

l°ji.
Ir nuėjo visi in lauka, Kurt

inis vėl atsitūpė, bet akiu nuo 
kalno nenukreipdamas.

Kai darbininkai parėjo pio 
tu, tai Kudlius dar karta pa me- 
gino triukszma kelt, nubėgo lo
damas galiuką in kaina ir tuo
jau atgal prie szeimininko, pas
kui karta in kaina ir vol atgal. 
Szeimininkas už tai dar labiau 
ant jo supyko, spyrė koja Ir 
liepe nurimt.

Kai darbininkai iszejo 
Kudlius,
žvilgsniu, nutripseno uodega

san, 
palydėjęs juos ilgu

«

kuri saule

darėsi

ir nusivilkt 
Užsimėtės ji ant rankos, 
žingsniavo tolyn.

Po valandos jau buvo ant 
kalno; toliau kelias <\jo miszku 
tik kiek kildamas auksztvn.

Jonukas nlsis* do. Buvo insl- 
tik’ines, kad dabar jau ne daug 
jam kelio liko. Kiek tos mylios 
but, gerai nenumano, bot netu
rėjo jau but arti namu buvęs, 
lik gerai kažin kaip toli. O gal 
jau buvo arti namu buvęs, tik 
gerai nebuvo apsidairęs.

Pasižiurėjo in prieki. Nieko 
nebuvo matyt, tik abipus kelio

Gal reikia pasiskubint, 
kad bent iki vakaro nueit... •

Pakilo isz vietos ir eme bėgt* 
tolyn. Czia prisiminė, ka turis 
padaryt. Taigi sustojo, nulen
kė galva:

Laba diena. Ar jus Pet
ras Sandvaldasf

— Asz, vaikeli asz. Praszau 
prisėst.

— Dėkui, pastovėsiu. ?
— Isz kur ateini?
— Isz Serbeju. Ateinu nuo 

senolio. Jis siunezia labu dienu 
ir praszo, ar negalėtumėt jo at
lankyt: turis apie viena daly'ka 
pasikalbėt.

— Sakykit, sakykit, 
praszau in vidų, teks ir pernak
vot. *

giria.

Tai

r

juodas;

hmjaus atsisėdo: 
jam atrodė, kad kas ji ezium- 
pa.

Bet n i (‘k o arti 
dello jam at rode,
linkui miszke jo tyko. Nedryso 
atsistot, Iik palengvoje szliauže 
vis areziau prie puszies, tary
tum, tas medis galėjo ji iszgel- 
bol.

Ilgai paskui sėdėjo po med
žiu, dairosi, žvalgosi visas ne 
ramus.

Tik iszgirdo ka užpakalyje 
brazdant.

Iszplotes akis insispraudo in 
tarpa szaknu. Tik sztai pasiro
dė kažin kas didelis,
vis artėja, bogo prie jo..,. Pas
kui aiszkiai pamato iszkelta 
auksztyn uodega ir p*Ta akiu, 
in ji maloniai žiiirincziu.

Pasipylė jam aszaros, ir jis 
abiem rankom apkabino Kud
liaus sprandą.

Szi karta Kudlius nesiprlo- 
szino; atsigulė szalia vaiko ir 
(•me laižyt jam veidą ir rankas.

• •

Kita diena davė Jonukui ve
žimą ir vežiką nuvažiuot viesz
keliu ir paklaust Petra Sand
valda, ar galėtu atlankyti seni 
Joną Serbo.

imta buvo dulkinimu biurkos 
pasveikindama

nusiszypsojo smagiai 
ir iszoidama tarė:

— Neporszkadiju, nepersz- 
kadiju...

Stebėjausi. Negalėjau supras
ti pasielgimu. Kitos motinos 
laiko pirmu atsilankymu nepa
žystamu jaunu vyru, jaigu no 
del ko kito, tai bent del to, kad 
toks paprotis, daro jauniems 
visokias klintis ir “perszkadi- 
ja” kaip gali, ežia suvis prie
sz ingai.

Pasiliko du vienu pradėjau:
— Poni, taip didis užsitikė

jimas ir, kaip taip pasakysiu, 
tiek daug rimtumo isz jusu pu
ses,

galvos,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokame 3-czi« procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant a? mažas ar didelis.

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

turėtumet reikalo bu muau banka

I

tuo dauginus duoda man 
drąsos iszreikszti...

— Ka ežia daug pasakot!— 
tarė gelton-plauke truktelėjus 
paežiais. — Parodyk tamista 
liežuvi, niokok doleri ir keliauk 
sveiks.

Dabar supratau. Szirdis ma
no miro isz baisaus apsirikimo 
aplaikius 
smūgi....
kojo mano “aniuolo”.

Pana buvo gydintoja ligų 
plaucziu ir visu kvėpavimo kn- 
i)alu ezystytoja, pradedant sa
vo gydintojiszka praktika, bot 
nebuvo suvis gydintoja szir- 
dies...

toki skausminga 
Patomijau tuba ran-

dies

/

* * * 

SKAITYKITE “SAULE“ 
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Nedideliam miestelyje 
Ohajuje, 

Kaip vadinasi man negalvojo, 
Kaip bobeles ten užsitraukė, 

Tuo jaus daina užtraukė. 
Angį i kai apstoja rankoms 

ptoją, 
Bet nueja tolinus baisiai

Žinoma, kaip užsitraukė 
munszainutes, 

Tada klykia kiek gali bobutes. 
Yra ir kelios mergeles, 
La’bai mandros paneles, 

Isz kitur badai atvažiavo, 
O jau didelius ragus gavo, 

Vyru del saves neiszsirenka 
Ba tai del ju netinka.

E, vyrueziai! kaip kita gaus, 
O da vargo paragaus, 

Tada ponysta iszgaruos, 
Ir su Lietuviais gyvuos.

« • •
Asz rodiju kuriem bundas 

darbas netinka, 
Tpi važiuokite visi aplink 

Nantika, 
Ten jus gausit gera burda 

ir daug darbu yra, 
Asz per tiligrama dažinojau 

kaip ošiu szczyra, 
Noreoziau ir isz kitur token

Žinos aplaikyti, 
Tai man nereikėtų ant visu 

supykti, 
O kad yra tokiu vietų kur 

moteres plusta, 
Tokias garsinu ir jos ant 

manos lustą.
Klausiu, keno tarno kalto, ar no 

motorėliu, 
Kad nosimokina kalbėti 

gražiu žodeliu,

j
i

1
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vaikszozioje, 
Stoną savo kaip aki visados 

daboje, 
Yra linksmos ir meilios, 

pilnos žodeliu, 
O ju kalba tai patiktu ir 

paežiam karaliui, 
Tokios ton moterėles, 

Mylimos mano rūteles.

I
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— Sorodoj Szv. Antano.
— Ketverge pripuola Ame

rikos szvente Flag Day arba 
[Vėliavos Diena.

— Sziadien moka Read in
go ksyklos.
t Kazimieras Zakaraucka.% 

39 metu, buvusia kareivis avie
tinėje karėje, pergyvendamas 
mieste apie 12 metu, staiga i 
mirė nuo nežinomos priežas
ties. Gyveno jisai po no. 1027 
E. Centre uli. Kitados jisai 
gyveno Paulsboro, N.J. Paliko 
viena broli Juozą, West Virgi
nijoj. Laidotuves atsibus Utar- 
ninke po vadovyste graboriaus 
Traskaucko. Girdot kad karo 
neris tyrinės priežastį jo 
ties.

t Vladas Slauta, 38 motu, 
likos mirtinai sužeistas Buk- 
mauto kasyklosia, bet vėliaus 
mirė ligonbutejo praeita 
nyczia. Paliko paezia Ona, tris
vaikus, brolius Vinca miesto, Ir 
Juozą Middleport o, nona sese
rį ir tęva Lietuvoje, 
likos nuvežtas pas paezia 
126 Reeve uli., Tamaqua, Pa.

— Sziadien atsibuvo laido- 
a.a. Kazimiero Szeszke- 

kuriu dalvbavo 
daug žmonių. Kapelija (benas) 
lydėjo velioni lyg kapiniu kal
nui grajindami gailius marszus 
nes taip sau velionis vėlino už 
gyvasczio.Laidotuves buvo isz- 
kilmingos ant kuriu 
kelios draugystes.

Graudus atsitikimas atsitiko 
su sesute velionio, Vasaitiene 
isz Chicago, kuri nežinant apie 
brolio mirti, atvažiavo atsi
sveikint su broliu, nes važiuoja 
in Lietuva ir pakeli ja sustojo 
Mahanojuj atlankyti broliu* 
Szeszkeviczius.

penkiolika 
priesz atvežimu brolio lavono 
isz Ashlando. Buvo tai tikrai 
graudingas pasisveikinimas su 
broliu.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Ashley, Pa. f Gerai visoje 
plinkineje žinomas senas biz

nierius Kazimieras
64 metu amžiaus, mirė praėju
sia Potnvczia 6:30 valanda ry
te nuo uždegimo plaucziu. Ve
lionis paliko du bn/lius .Juozą 
ir Feliksą kaipo ir dvi sese re s 
Helena nevedusią ir p. Mede
liene, szvogeri Mraza, Sugar 
Notch ir pusbrolius Boczkaus- 
kus, Mahanojuj. Velionis buvo 

“Sau-
ir pergyveno keliolika me-

a
Konofka,

i ■

«#

mir

Pot

pirmutiniu zeceriu prie

tu Mahanojuj kur taipgi turė
jo daug pažinstainu ir priete- 
liu. Laidotuves atsibuvo Pane- 
delio ryta su bažnytinėms apei
goms Sugar Notch bažnyczio
je kur likos palaidotas ant vie
tiniu kapiniu. Vasario menesi 
velionis palaidojo savo btoli 
.Joną kuris laike buczerne czio- 
nais-

les t
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namus
Sesuo atėjo in 

miliutu

SHENANDOAH, PA.
— Graborius Minkeviczius 

pirko nauja Studebaker kara
vaną kuri galima 
ant ambulenco idant greitai 
nuvežti ligonius in ligonbutes.
t Sėdėdamas ant gonkeliu 

prie savo namo, staigai mirė 
senas gyventojas ir gerai vi
siems pažystamas Antanas A. 
Grigietis (Grimes) 26 N. West 
uli., praeita Ketverga. Velionis 
gimė Lietuvoje pribūdamas in 
Amerika jaunu vyruku ir per
gyveno visa savo amži Shena- 
dorija. Buvo jisai isz amato 
sziauczium, pardavinėjo siuva
mas maszinas ir užsiiminėjo ki
tokiais darbais. Paliko 
•Joną ant Heights, 2 dukteres, 
du anūkus ir broli Lietuvoje. 
Prigulėjo prie Airisziu parapi
jos. Laidotuves atsibus isz sn- 
naus namo 204 Florida avė., 
Heights, Panedelio ryta su baž
nytinėms pamaldoms.
ANT PARDAVIMO ARBA 

ANT RANDOS.

permainyti 
idant

Buvo

sunu

Ilotelis ir buczerne. Parsl- 
cluos pigiai buczernes fikszczc- 
rei visai nauji.
antaodreso: (t.51

A. A. Ramanauskas,
Mill and Patterson St., 

Tel. 1430-R. St. Clair, Pa.

Atsiszaukite

REIKALINGA.
I

id■
■

f
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Moteres ar merginos kurios 
norėtu uždirbti po du 
dolerius savo liuosame laike 
parduodami tavora kuris nau
dojamas kas dien, tai raszykitc 
ant adreso:

203 N. Lehigh St.,
Tamaqua, Pa.

ar tris

(t.48

ISZRADO SMARKU SPROGSTANTI MATERIJOLA VADINAMA
RADIUM ATOMITE.

Kapitonas 11. R- Zimmer isz Los Angeles, Californijos, iszrado 
materijola kuri 
drueziauses

Katalogas Visokiu 
Knygų ..ie«

ir

Pottsville, Pa. — Antanas N. 
Pacenta pasekmingai užbaigė 
mokslą ant aptickoriaus Phi
ladelphia Kolegijoj Pharmacy 
ir Science-

— Elektrikiniai karukni 
vėl po senovei pradėjo eiti nuo 
praeitos sanvaites nes straikas 
kuris tesėsi per keletą menesiu 
likos užbaigtas. Karukai dabar 
eina in Minersville, Schuylkill 
Haven, Tamaqua, Mauch 
Chunk ir kitur.

Ateinanti Ketverga in 
ežia pribus didelis Sparks cir- 
kusas ir rodys du perstatymus, 
2 valanda po piet ir 8 valanda 
vakare, o 
piet eis per miestą didele paro
da. Szimet tas cirkusas buvo 
daug pagerintas ir padidintas.

— James 
to advokatas, 
eita Subata. Jisai buvo advo
katu per virsz 25 metus.

Tamaqua J

11 valanda priesz

Noeckei’, mies- 
staigai m i re pra-

North Jay, Maine.—Szeimy- 
Stanislovo Kulpinskiu 

11
na p. 
iszvažiavo in New Yorka, 
Birželio sėst ant laivo 13 diena 
iszplaukti in Lietuva. Szeimy
na susideda isz p. Stanislovo, 
pati, duktė Viktorija, 15 metu, 
o vedusia dukteria Reivitiene 
paliko Auburn, Maino.

Kulpinskas pergyveno Ame- 
riko 26 metus, o
žiuoja in Ievyne, kad yra blo- 

sveikatos ir jaigu patiks 
gyvenimas Lietuvoje, tai gal ir 

o jaigu ne, tai 
-gryž atgal in 

Amerika. Buvo senais skaitvto- 
Saules’’ ir pergyveno 

North Jay apie 21 metus. Lai
mingos keliones ir 
geros sveikatos.

Iodol iszva-

gos<•">

pasiliks visai 
gal už meto sucrrvz

jas i i

atgavimo

Buenos Aires, Argentina. — 
Gegužio 8, laivu 
doba ’’ 
ke in 150 Lietuviu. Ju daugu
ma isz okupuotosios Lietuvos 
ir Kauno bei jo apskr. Gegužio 
9 diena didesne atvažiavusiųjų 

Imigracijos vadovybes
iszvežta prie gelžkclio darbu, o 
kiti patys jeszkosi darbo. Lie
tuvoj dar vis matyt žmones 
mano, kad Argentinoj tai tik
ras rojus, ir viens po kito in ji 
skubinasi.

— Gegužio

“Sierra Cor
in Buenos Aires atplau-

puse

10 d., laivu 
“Wesor” iszvažiavo Lietuvon 
szio Buenos Aires placziai ži
nomi kaipo padorus ir pavyz
dingi piliecziai: Juozas Tumo- 
nis—Rokiszkio apskr., 
munolio valscz., Adolfas Povy- 
laitis — Sziauliu aps., Jonitsz^ 
kio valscz.; Juoz. Maskaliunas, 
Biržų apskr., Salocziu valscz. 
ir Stasys Tarosas, 
apskr., Airogalos valscz.

^Pajie-

f

Kėdainių

smarku sprogstanti 
užvardino “ZRB’’ kuris buvo naudojamas laike Kvietines Krfres. Yra tai 

eksplodavojanlis materijolas ant svieto ir drūtesnis už nitro glycorina.
veikslas parodo kapitonu Zimmer prie'darbo.

ZRB”
iiz aifro Pa-

Žinios isz Lietuvos.
TĖVAS NUŽUDĖ

SUNU %

KRUVINAM DARBE PRI- 
GELBEJO JAM KITAS 

SŪNŪS.

LAVONA UŽKASĖ ANT 
LAUKO.

Kaunas. — Kaltinamųjų 
suole sziuokart atsidūrė tėvas 
ir sūnūs. Juos ežia atvedę ju 
baisus ir žiaurus darbas, kuri 
jie atliko priesz pora metu.

Sukudes, indubusiais veidais 
barzda apželes, raiszas, lazdo
mis beeinąs senis — Antanas 
Szaulys szioj byloj yra ta aszis, 
apie kuria lig sziol sukosi keis
tos ir paslaptingos bylos aplin
kybes. Jaunas, žvaliomis aki- 
mis vyrukas — tai senio sūnūs, 
kuris dalvvavo baisiuose tėvo 
užmanymuose.

Priesz pora metu, szilta Ge
gužes nakti Antanas Szaulys 

kaltinamųjų suole 
sumani1 viena kart 
atsisveikinti su ne

su-

nakti 
(minimas, 
sėd i s senis, 
ant visados 
sugyvenamu savo tikruoju 
num Juozu. Szio baisaus suma
nymo negalėjo atlikti 
todėl talkon pasikvietė 
savo sunu Vlada. T’a nakti juo
du nužudė nekeneziamaji sunu 
ir broli Juozą ir kažkur paslepo 
jo lavona.

Pravesto tardvmo daviniais 
aiszkiai inrodyta abieju kalti
namųjų kalte. Abu Szauliai — 
tėvas ir sūnūs Mariampoles 
Apygaivlos Teismo sziu metu 
Sausio 18 diena pripažinti kal
tais ir nubausti po 12 metu 
sunkiųjų darbu kalėjimo.
Nuteistieji neprisipažino kal

tais ir padavė Vyr. Tribunolui' 
apeliacijos skunda.

Nužudytojo lavonas 
nebuvo atrastas, todėl Szauliai 
tikėjosi but iszteisinti. Tacziau 
Apygardos Teismo sprendimo 
nuteistųjų kalte nejucziomls 
pasirodo visojo pilnumoje. Se
nis Szaulys, kalėjime patekės 
tarp invairiu 'kriminalistu 
mane pasigirti savo “ 
Jis kaliniams nupasakojo ap
linkybes, kuriomis jis su savo 
sunum Vladu papildo 
žmogžudyste.

vienas, 
antra

ir

niekur

, su- 
žy g i u”.
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

< M

Laidoja k anus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krikai* 
tinia, veieliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
f 20 flL Centro 3t., Mahanoy City, Pa.

Pasamdo

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City

STANLEY HECKMAN 
PLUMBERIS IR BLEKORIUS 

Visokius Plumberiszkus darbus at
lieka ka geriausia. Inveda szlluma.

Teleponas 414 — 172-J.

parodo, 
vienas mi

szia 
Vienas kalinys 

szia paslaptį iszdave krimina
linei policijai. Del to Tribuno
lui Szauliu kalto aiszkiai buvo 
inrodyta.

Tribunolo posėdy j Szaulys 
teisėju klausiamas 
kad savo sunu jis 
žudos.

— “Asz... asz..” — dreban- 
cziu balsu pradėjo senis, — 
“savo rankomis nužudžiau ji. 
Ta nakti jis miegojo kluono. 
Asz pasiėmiau kirvi ir tylomis 
priėji prio jo dviem smūgiais 
sutriuszkinau jo galva. Jis mi
re ant vietos...”

Po sziu žodžiu senis ima dre
bėti, silpsta jo balsas, bet tei- 

15 N, CalawiM* St. Mahanoy City. ŠOJU klausiamas tesiu toliau:
I

u.—.iibi **^SCSM K-lt .. ........................

No. 127 Trys istorijos apie Dūkta 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu

No. 128 Dvi isterijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus........15c

No. 129 Keturios isterijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu-

I

Į
No. 100 Tūkstantis 

Viena” puiki didele knyga, 
biflzkofl istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 1 nūs prigauna. 58 puslapiu. •... .15c 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9 U per 6% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku uŽlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu... 35c

No. 104 Trys istorijos,' apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo torp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................25c

No. 106 Penkios isterijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe vedu in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu* 
tis, apie kupeziu kuris norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu............35c

*

No. 108 Szcszios isterijos, a jie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paežio j kny
gelėje taipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmotije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu.

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
uzios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
virno, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tnbakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....

No. 111 Sziupinis 
talpinusi sekanti skaitymai: 
maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, teip-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir t., t. 52 pus......... 15c

No. 112 Trys apisakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgsl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei. .. .20c

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu.....................25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........15c

No. 117 Septynios isterijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu <

No. 118
40 Razbaininku. 45 puslapiu

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena ęiotina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
62 puslapiu................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas iaz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................ 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu.................15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 60 puslapiu................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu................................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ...........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 126 Penkios Istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus^ sūnūs, Trys

Naktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta

audeklinais

11.00
....15c

No. 131 Puiki isterija apie Joną- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35o

No. 132 Trys Istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, KoŽnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu... .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu ..

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Ųrlika razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias. Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu...................20c

No. 136 Keturios isterijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu...................25c

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgyni
mo Jėzaus, Mįsles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skalelius, 
Saule geriausia vedintoji ...... 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli>( 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnicri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 2Oc

Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidutis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos a jie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka apie 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniau:!, Bo- 
ksztas ant salos Dogo. 64 pui. .. .2Oc

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o maluninkas pabėgo, Stebuklinga 
puodą, Dainele. 47 puslapiu... .15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apvaizdos, Nedaejusia žudins
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zdkoninka 

....15c

ATSAKIMAI.už 
iszvil-

Niekam nematant, 
kluono iszkasinu duobe, 
kau nužudytąjį isz drabužiu ir 
nutysos ingrudau duobėn ir už 
kasiau, 
nau.

< I

Drabužius 
Toj vietoj

jo sudegi- 
t’ioj iszarian 

lauka ir usejau avižas..’’
Salėj per visus veidus pra

bėgo skausmingas szypsnis,
seni baigės (uos žodžius nusil
po parkrito suolan...’’

Klausiamas antras
— senio

o

kaltina
masis — senio suims Vladas. 
Ginasi jis szioj byloj nieko ne 
žinąs, bot tardymo daviniais ir 
liudininku parodymais jis irgi 
buvo szio baisaus darbo daly- v 

vis.
Vvriausias

Apygardos 
sprendimą. Už 
ka darbu jiems teks dar sėdėti 
10 metu sunkiųjų darbu kalėji
mo. —“Rytas4 ’
GIMNAZISTAS NUSZOVE 

ŽMOGŲ.
Linkuva, Sziauliu apskr. — 

Gegužes menesio isz 1 in 2 die- 
gimnazistelis, 

nuszove isz braunin
go vietini gyventoja — darbi
ninku Leongina Noreika, 
krato nieko nerado. Gyventojai 
labai pasipiktino, kad tokiems 
jauniems gimnazistams duoda
mi szautuvai ir leidžiama sto
vėti sargyboje. Kadangi nu- 
szautasis buvo labai neturtin
gas, tai valscziaus valdyba nu
pirko karsta ir dideles žmonių 
minios buvo palydėtas in kapi
nes.

Dideliame varge paliko žmo
na.

t virt ino
pa-Tribunolas

Teismo 
szi nežmonisz-

na nakti jaunas 
Szaulys,

Tsz-

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

LietuTlsaka* Graborina
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorams. Priei
namos prekes,

ŠIO W. Bnruc* «t., 
MAHANOY CITI, PA.

309 MARKHT ST.,
. TAMAQUA, I’A.

' I ■ 11 lib 11 ■ibai'inBigrWiiiiriwTiii

Valgiu Gaminimas
—iri—

Namu Prižiūrėjimas
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam namo. 162 puslapiu 
didelio formato, 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.80

Drūtais

W. D. BOOZKAUSKAS-OO-
MAHANOY CITY, PĄ.

M.A. Minersville, Pa. — Tas 
žmogus kuris jum sake buk 
szliulbas

jum 
pabūtas snde ar pas 

skvajeri yra tik ant trijų metu
Szl lu

bas paimtas pas skvajeri ar sū
dė yra svarbus ir pagal tiesas 
pripažintas ant viso gyvasezio. 
Isz kur jam atėjo in galva, kad 
civiliszkas szliubas yra geras 
tik ant trijų metu? Pasakyk 
tam “mandraliui’’ idant pats 
ta ji būda iszbandytu, 
persitikrins po apleidimui 
vo moteres kur ji patalpins už 
“desertion’ ’.

J. P. Rensselaer, N. Y. — No
rėdamas sujeszkoti savo gi mi

ra szyt pas 
ant szio

tai tiesiog jum melavo.

trijų metu? 
mandraliui 1 y No. 139

o grota:
sa-

25c

nes Lietuvoje turi
Lietuviszka konsuli 
adreso: Lithuanian Consulate 

New York.21 Park Row I
...15c

^7 , a ‘

Reading
■ • r-u

(3 dalis)
Ila isz

1

/

$4.00
IN

NEW YORK A
NEDELIOMIS

17 Juniaus, 8 July, 5 August ------- ------------------ j— 
Speciali* Treina* Subato* Nakti

Isz Ryte
Shamokin ........................ 12:01
Mt. Carmel.........................12:10
Ashland ............................. 12:47
Girardville....................  12:55
Shenandoah.........................12:35
Mahanoy City .................. 1:16
Tamaqua .......................... 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6:35 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7:00 vakare Standard 
Time.

Dubeltavas
Tikietas

16 DIENU EKSKURCIJOS 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomi*
Juniaus 30, Julajaus 14 ir 28 

Augusto 11 ir 25, Scptomberio 25 

$7.20 in ten ir adgalios
Isz MAHANOY CITY

Geri ir ant Pullmanu Karu primo
kant regulariszka Pullmano preke* 

Tikietai geri ant visu treinu 
dienoje ektkurcijos.

Gailimu sustoti Philadelplii}oi 
važiujant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas pareP 
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. T.l.fonni UI.

181 
35c

Istorija apie Ali Baba ir 
15c

užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu «*««****««««*««*«* 1^4

Bernadina. 61 puslapiu
No. 145 Keturios istorijos, apie 

maža katiluka, Lietuvos skausmai. 
Eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
apisakele.................................... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios nakti. 
61 puslapiu...................................15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na, Keliauninke Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. .74 puslapiu............... 2Oc

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena, 
puslapiu

No. 149

Pavojinga klaida. 45 
.................................15c

Asztuonios istorijas 
apie Dėde isz Amerikos, pasaka manu 
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
teisybes, Iszgydintas, Nedoras deda» 
Atsigavo, Valkata, Pauksztelis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu.... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus, Klara, Nusprens- 
tasis, Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.........................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas, Pas merga, Gražios 
akys, Tarnas, Vargdienis Jonukas ka- . 
ralium. 61 puslapiu................. 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 62 
puslapiu...........................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti, Du broliai, Majoro duktė, 
puslapiu

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas, Kryžius prie upes 
Vislos, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c

No. 155 Puiki istorija apie Su
kinus nedora žydą. 186 pus..

62 
15c

45 
15«

...25«
No. 156 Puiki istorija apie Malū

nas girrioje. 77 puslapiu............15o
No. 157 Juokingas apraszymaa 

apie Savizrola, didis klasteris, 
puslapiu....................................

No. 158 Keturios isterijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje, Pa
bėgėlė, Kas-gi isztyre, Prigautas va
gis. 60 puslapiu. ....................... 15e

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu...........................................2<H
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