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NETURI SUSIMYLEJIMO 
ANT “ASILINIO” VYRO. 
Camden, N. J- — “Vyras, 

kuris atiduoda visa savo už
darbi moterei, nužemina save 
priesz visa svietą, o jaigu tu 
nori visados jojo uždarbi, tai 
teismą iszmctu isz sūdo,” — 
taip pasako sudže Bertman, del 
Paulinos Serlikienes, 'kuri už
vedė teismą pricszais savo vy
ra kati jai nedavinėjo pinigu 
ant pragyvenimo, spirdamas! 
gauti <po 30 doleriu ant sanvai- 
tes nuo savo vyro Alberto, ku
ris uždirba po 35 dolerius.

Pacziule atvirai pasakė
džiui kad norėtu da daugiau 
ne kaip vyras uždirba ir turė
ti savo rankose visa jojo už- f
darbi bet su juom ne nori gy
vent.

Sudže ant to nesutiko, davė 
gera pamolcinima neužganady- 
tai moterei ir liepė nesztis lau
kan.

su-

>,

UŽVYDI MOTERE GAVO 
GERA PAMOKINIMĄ.

Pittsburgh. — Poni saliunin- 
ke Mrs. May Sziirtkevicz, buvo 
labai užvydi savo vyrui, kuri 
nužiūrėdavo ant kožno žings
nio. Ana vakara iszgirdus kuk- 
nioje kokius ten sznabžileji- 
mus, prislinko aut galu pirsz- 
tu prie duriu ir lengvai atida
rius, — manydama, kad savo 
vyra užtiks meilingam glėby
je savo tarnaites. Vos inkiszo 
galva "iif plyrfzi, kad sztar ‘ko
kis tai palicijautas “tvikszt
gaspadineliai per žanda szaūk
damas: “Palauk tu padla, duo
siu asz tau užsidėt su kitais!”

Persigandus poni biznierka, 
nubėgo in kambarį savo tar
naites idant jaja iszbarti už su
si nesziina su palicijantu — 
sztai... vos iifkiszo galva in du
ris, tarnaite “tvikszt!” gas
padineliai per žanda, kad net 
visos dangiszkos žvaigždes su 
menuliu jai pasirodė, szaukda- 
ma: “Ka, ar tu šonu vagonai da 
pas mane atejni in mano kam
barį? Žinojau, kad tu paskui 
mane atvežliosi, bet tau czio
nais ne vieta. Eikie adgalios in 
kirknia!”

Poni biznierka, jau 
nenužiuriiieja savo vyro

tvikszt!

dabar 
, nes 

likos iszgydinta .ant visados isz 
savo nužiūrėjimo. Tarnaite ant 
rytojaus mate sutinusi veidą 
gaspa<lineles ir susitaikius su 
palicijantu — viskas iszsidave 
ir laikraszcziai žinute pagavo.

2 ISZGAMOS ARESZTAVO- 
TI UŽ SUBJAURINIMA 

MERGAITES.
Cliffside, N- J. — Juozas Va

li ukonis, 186 Jersey Ave., da- 
žinojas nuo savo 14 metu duk
reles Onutės, kad jaja subjau
rino Jonas Daniunas, 35 metu, 
ir Kazimieras Belužis, 39 me
tu, liepe ■abudu aresztavoti. 
Iszgamos likos uždaryti ‘kalė
jimo be kaucijos. Apie tai skel
bia laikrasztis “Jersey Obser
ver.”

SZUO ISZGELBEJO 
FARMERI NUO BULIAUS 

SUBADYMO.
Pottstown, Pa. — Kada far- 

meris John Halderman dirbo 
ant ukes, užklupo ant jojo bu
lius, kuris ji permėtė ir pradė
jo spąrdyt. Tame atbėgo jojo 
szuo ir kada bulius su palenk
ta galva norėjo subadyt farme- 
ri ragais, szuo užklupo ant bu
liaus ir ji nuvarė nuo gulinezio 
farmerio. Kad ne szuo, tai far- 
meris butu buvęs subadytas 
ant smert.

X
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LaiazkuB ir Pinigus visada siuskite tik ant ežio adreso:
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W. D. BOCKKOWSKI, Frei. A Iff
F. W. B0C1K0WMI, K4H»r

ft 39 METAS

MIRTINAS GALĖJIMAS f VANDUO ISZ VARE 1,000 
SZEIMYNU ISZ NAMU.
Kennett, Mo. — Suvirszum 

tūkstantis szeimynu turėjo ap
leisti pastoges isz priežasties 
iszsiliejimo SI. Francis upes, 
kuri užliejo 100 tu'kstancziu 
akoriu farniu ant kuriu radosi 
daug rugiu ir jevu ant pjovi
mo. Bledes daeis ant keturiu 
milijonu doleriu.

TARP TĖVO IR SUNAUS.
Thayer, Mo* — Isz nežino

mos priežasties turėjo mirtina 
galėjimu farnieris James Per
kins, 48 metu, su savo sunum 
Frank, 24 metu, kuriame le
vas likos užmusztas o sunūs 
mirtinai sužeistas ir mirė li- 
gonbu'tcjc po atvežimui. Kokia 
buvo tame priežatis tai nežino, 
nes abudu negyvi.

100,000 VAIKU MIRĖ . 
NESULAUKE VIENU 

METU.
Washington, D. C. — Szini

tas tukstaiicziu vaiku nesulau
kė vienu metu amžiaus mirszta 
kasmet Suv. Valstybėse, 
Dublino skaitlines parodo.

Vaiku mirtingumas ne kiek 
nesumažėjo nuo 1918 metu.

Dr. Dublin sako, kad t ik nuo 
diflerijos vaiku mirimas suma
žėjo iszradus naujas gyduoles.

1SZ LIETUVOS

Dr.

PACZTAS NUO ORLAIVIO 
PADUOTAS ANT 

TRŪKIO.
Scott Field, Belleville, III. — 

Ana diena ‘ant Illinois Central 
geleži n kol i o atsibuvo 'bandy
mas greito

atsibuvo 
perkelinio paczto 

isz lekenezio orlaivio in began- 
truki, kuris be'go trisde- 

szimts m vii u ant valandos. Or
laivis ir leke tokiu pat smar
kumu ir ant galo užlupę ant 
pacztinio vagono paduodamas 
tarnui maisza su pacztu ir vė
la nulėkė tolinus. Bandymas 
buvo pasekmingas ir ketina ve
la pŲimszįąį ppdaryti su grei
tesniu trukiu.

MERGINA ISZLEKE IN 
EUROPA.

New York. — Pana Earhart 
su savo draugu iszleke isz New
foundland su

Friendship

ti kuris bdgo

savo 
“Friendship” Nedėlios 
in Irlandije per Atlantiko ma
res ir jau randasi apie tuks
ianti myliu ant ‘mariu- Radio 
pranešzu, buk lekiotojai svei
ki ir gyvi ir lyg 
mui gili ūkis yra su jais.
BAISI VIESULĄ UŽMUSZE 

8, SUŽEIDĖ 200, BLEDES 
ANT MILIJONU.

Kansas City, Kan. — Asz- 
tuoni žmones likos užmuszti, 
arti du szimtai sužeisti ir Įrie
dės padaryta ant milijonu do
leriu per baisia viesulą, kuri 
prapule per Oklahoma ir Kan
sas valstijas. Miestai Blair ir 
Hendrick nukentejo daugiau
sia kur žmonių likos užmusz- 
ta.

eroplanu 
diena

sziarn raszy-

leist i

SMARKI VIESULĄ SUŽEL 
DE DAUG ŽMONIŲ.

Lincoln, Nebr. — Vakarine- 
dalyje

i viesulą
Meiles.

Nebraskos, 
, kuri 

Daugiausia

jo
smarki 
daug I
kentėjo miestelis McCook 
dvideszimts žmonių sužeista 
isz kuriu keli 'įnirs ir iszvertc 
kone szimla namu ir daugelis 
gyvuliu likos užmuszta.

siautė 
padare 

liu
ku r

TAI BENT, KANTRUMAS.
Vilkaviszkis. — Vietos 'kri

minaline policija gavo žinių, 
kad pajoszkomas pleszikas 
Juozas Bubnaitis atsirado savo 
gimtinėj — Szukliu kaime, Ža
liosios valscziuje. Atvykus po
licijai Bubnaitis isz gryczios 
iszbego szalinen. Apsupus sza- 
line ir darant joje krata Bub- 
naiezio surasti negalima buvo. 
Kadangi Bubnaitis isz szalincs 
pabėgti negulėjo, tai policija 
pradėjo jo joszkol i sziauduoso, 
badydama sza'koinis; pagaliau 
draskant sziaudus Bubnaitis 
rastas su indurta galva,
aresztuotas ii* pasodintas kalė
jimai!.

Pažymėtina, 
badant szakemis 
jokio judesio neparodo ir tikė
josi tuo budu vėl galėsiąs pa
sprukti isz policijos.

Jis

PANAIKINS OENZURA 
ANT* LIETU VISZKU 

LAIKRASZCZIU.
Klaipėdos Keleivis” Biržc-< <

lio 1 diena prancsza apie pre
miere Voldemaro duota pa«l- 
kalbejima užsienio ir Lietuvos 
korespondentams, ir sako:“ At
sakęs in visus paklausimus, 
prof. Voldemaras baigė savo 
pasikalbejima su spaudos at
stovais. Besiskirstantiems re
daktoriams, jis pranesze gana 
malonu dalyka, būtent, jis pa- 
praszo visu redakcijų patiekti 
jam sayo
laikraszcziu.

Isz Visu Szaliu

REPUBLIKONAI ISZRINKO 
SAVO KANDIDATUS ANT 

PREZIDENTO.
Kansas City. — Kaip buvo 

jau iszanksto speliota, taip ir 
nutiko: — Ilooveris gavo Re 
publikonu partijos nominacija 
in Amerikos prezidentus pat 
pirmuoju balsavimu. Isz 1,086 
balsu, jis gavo 837, o iszrinki- 
mni tereike 544. Už ji balsavo 
visi New Yorko ir Pennsvlva- 
nijos delegatai. Perstatė ji de
legatas isz Kalifornijos, nes to
je valstijoje Ilooveris gyvendą- 

jo kandidatūra,
pakilo entuziazmas ir

lead Bubnaitis
jam galva,

GAISRAS NUSZLAVE VISA 
YSTRICOS RAIMA.

Pumpėnai. — Gegužes 7 d., 
(Bizdžioniu) kaime 

kurio priežastis

1nneszus 
salėjo
VO.

pageidavimus del 
Mat, yra suma

nyta netrukus pakeisti spau
dos instatyma taip, kad cenzū
ra laikraszcziams nebūtu rei
kalinga. Cenzūra busianti pa
naikinta.” 
gai.

Labai iszmintin-
— R.

”už-
savo kaimo merginoms

SZIMTAS ŽMONIŲ IR DAUG 
GYVULIU MIRĖ BADU.
Rio de Janeiro, Argentina.— 

Nekuriuosia dalysią Brazilijos 
platinasi didelis badas. Pagal 
praneszima telegramų, tai dau
giau kaip szimtas žmonių jau 
mirė. Daug gyvuliu taipgi pa
stipo, nes nėra žoles ne van
dens. Negana to, 
plesziku pradėjo apipleszinet 
gyventojus.

Ir da žmones važiuoja iii ta 
A i;gen linini praga ra ’ ’ 

kol i giliuko.

ne
da bandos

C ( jesz-

KAIP BOLSZEVIKAI PAR
DAVINĖJA ŽMONIEMS 

BONUS.
Berlynas. —“Emes” paskel

bia eile faktu, kaip Sovietu 
Rusijos valdininkai pardavinė
ja žmonėms valstybes pai/kolos 
bonus. Be kita, “Emes” pa
duoda szitoki atsitikima Kuz- 
mino miestelyj, Szepetovo ap- 
sk rityj.

Vietos Sovieto pirmininkas, 
Piotr. Gavriliuk, norėjo gerai 
pasirodyt paskolos bonu par
davinėjimo, bet kaid tai ne per
daug sekėsi, jis eme priversti
nai versti žmones, ypacz Žydus 
pirkti bonus. Taip, keturis Žy
dus, kurie teisinosi, kad jie esą 
visiszkai betureziai, neturi isz 
ko bonu piikti, Gavriliuk liepe 
uždaryti tamsiame kambaryj ir 
ten eme baisiai juos kankinti, 
grūmodamas dagi suszaudytl, 
jei jie busią užsispyrė ir ne
pirksiu bonu.

Del szitokiu Gavriliuko smur
to žygiu skustis, žinoma, nie
kam nepasiskusi, ir Sovieto 
smurtininkas pasilieka toliau 
szeimininkauti.

Ernes

RASPUTINO DUKTĖ
JESZKO 1,000,000 UŽ

TĖVO NUŽUDINIMA.
Paryžius. — Viena moterisz- 

ke, kuri sakosi esanti duktė nu
žudyto zokoninko Rasputiuo, 
buvusio caro Nikalojaus pa- 
czios “nuodėmių klausytojo”, 
inneszo teisman skunda priesz 
kunigaikszti Feliksą Jusupova 
ir did-kunigaikszti Dimitra 
Pavlov i cza, jeszkodama isz jn 
1 miliono doleriu atlyginimo 
už nužudinima jos levo. (Ras
putinas buvo nužudytas Petro
grade 1916 mete Gruodžio 30).

11 u odom i u klausyt o jo

BERNU KOVOS.
. Krokelaiikis, Alytaus aps.— 

Czia yra insiszaknejes biaurus 
paprotys.

Vieno kaimo vaikinai 
gina”
su kito 'kaimo vaikinais szokti, 
bendrauti ir t.t., kito gi kaimo 
vaikinai atsimokėdami daro ta 
pati.

Dažniausiai vieno 
kaimu “«ii<iw».;«:>» 
“gineza 
mis.

Organizuojami gana skait
lingi abieju kaimu jaunimo 
pesztyniu būriai.

Pasitaikius gerai progai pra-
Pasitaiko ir

Ystricos 
kilo gaisras, 
nenustatyta.

Sziame kaimo gyveno 6 ūki
ninkai. Gyvenamųjų namu bu
vo 5 ir visi sudegė. Kitu trobe
siu sudegė 10.

Ugnyj sudege ūkininkas Jac
kus Stasys, 40 metu amžiaus, 
Slinkiai apdegė ir guli Panevė
žio apskr. ligoninėj ūkininkai: 

, 46 metu, 
-15 metu ir

ar
< (

J >

kito
nutariadidvyriai*

iszspresti pesztyne-

DIDELE ISZTIKIMYSTA 
SZUNIES.

Lvovas, Lenkije, — Kokiu
iszti'kimii

riksmai, kas tesėsi apie 25 mi- v- -
Z i n i a v i c z i u s Juo za s 
jo sūnūs Mykolas 
Abuskaito Ona — 17 metu. Be 
to gaisre sudege: Ziniayicziaus 
3 arkliai, I karve ir 10 smul
kesniu gyvuliu.

Gaisre žuvo visi javai ir sek
ios, duona — rugiai, bulves ir 
visas maistas.

Trobesiai nebuvo apdrausti. 
Visi to kaimo gyventojai — 18 
žmones — liko be pastoges ir 
duonos.

nutes. Vėliau, iszrinkus, vėl ki
lo triukszmįngos demoustraci- 

kurios tęsęsi koki pusva
landi.

Vice prezidentu

jos,

likos 
rinktas senatorius Curtiss.

isz-

NE VISUR KARSZTA.
Gunnison, Colo. — Norints 

po didesnes dalis Suv. Valst* 
yra gana karsztos dienos, bet 
czionais buvo nepaprastas oras. 
Praeita sanvalte siautė sniegi
ne viesulą ir prisnigo net asz- 
tuoni coliai sniego. O kad tuoj 
buvo permaina ir užstojo szil- 
tesnis oras, sniegas suliiųjo.

MAHANOJAUS
MOKSLAINEJE.

PRIMUJ3ZE GRYŽTANT ISZ
• VAKARĖLIO.

Jonavos valscz., Dijokiszkiu
(r

P r.
dvaro 
ežius

— Nu vaikai! O kad jum 
pasakiau ir iszaiszkinau apie 
zoologija (mokslas apie žve- 
rius), pasakykite man,

daugiause bledes daro
•kokie

žvėrys
del žmonių ?

— Vaikai! praszau ponios
daraktorkos. *#

Dvi Dideles Automobiliu Kompanijos
Susivienijo in Viena

M J

■

Szvedija.

prieteliu žmogaus 
buna szuo, parodo sekantis at
sitikimas:

Ne senei mirė panaktinis 
czionaitines

yventojai: St. Filipavl- 
Jukneviczius, St. 

Steponaviczius, P. Jaroszczen- 
ka ir J. Stankus gryžo namo 
isz vakarėlio. Pakeliui juos su
liko M. Pliupas, Ad. Filipavi- 
czius ir Ap. Sankauskas, kurie 
su kuolais apdaužė St. Filipa- 
vieziu ir P. Jaroszczenka. Fill- 

Kalti-paviezius greitai mirė, 
nin'kai suimti.

BOBISZKAS BOKSAS.
'**

Kaune, ties Kraszto aps. mi
nisterijos rūmais, 
gatvėj praeiviams teko matyti 
gana indomia scena. Trys pa
neles tarp savos kaž kodėl su- 
siginezijo ir viena ju, prispirta 

laikrodžiu, 
“pa mėgink 
o kita, kuri

prie tvoreles 
pradėjo 
duoti, pamėgink!

Gedimino

ties 
szaukti:

atakavo, tikrai užsimojo duoti 
in žandu. dVcziau ilgai nelau
kus kita numovė bateli, s v toro 
pirmąją už “krutu” ir bato 
kulnimi

“krutu”
pradėjo muszti per 

gęilva. Užpultoji, taip pat nie
ko nelaukus nusimovė nuo sa
vo kojos bateli ir pradėjo gin
tis, 
daug, 
rungtynių. Tuo tarpu treczioji 
stovėjo nuoszaliai ir gardžiai 
juokėsi, kad jos drauge isz to
kio’ “matezo” 
ja.

Kruvinos musztynes butu te-

Praeiviu prisirinko gana 
visi žiurėjo indomiu

iszeis nugalėto-

Walter P. Chrysler (ant kaireses) locnininkas Chrysler susios gana ilgai, bet susirin- 
automolbiliu fabriko ir Clarence Dilloai isz Dodge Brothers au- kusieji praeiviai jas perskyrė 
tomobiliu fabriko, susivienijo in viena didele kompanija ir ir tuo budu bobiszkas boksas 

buvo likviduotas, . * • H' « - • • > k I. v « Hk. —B kll v ‘mano dabar dirbti pigesnius $ utomobilius.

A

si deda “ataka”, 
auku.

Sztai vienas pavyzdys.
Balandžio menesio 29 diena 

Musztalieriu kaime, Krokelau- 
kio vai., vaikinai ties Novinin- 
ku kaimu susipesze su Novinin- 
ku kaimo vaikinais.

Rezultate p. Norukas isz No- 
vininku kaimo paplautas peiliu 
po pus-valandžio mirė. ■

Muszeikos patalpinti szalto- 
jon. Norukas buvęs visai nekal
tas.

Tenka pastebėti, kad mini
mu kaimu jaunimas yra vienas 
isz tamseseniu Dzūkijos 'kam
peliu.

PERPJOVĖ GERKLE 
AMERIKIECZIUI.

Andriejavo vai., Žadeikių 
kaimo gyventojas L. Kirbys, ne 
senai gryžes isz Amerikos, ras
tas su inpiauta gerkle savo 
kambaryj. Jis paguldytas iii li
gonine. Manoma, kad pagis. 
Isztyms dalyka, pasirodė, kad 
jis pats žudesis. Tai dares, kai 
gavo kinia, kad jam isz Ameri
kos siusti pinigai žuvę.

vai.,

POTVYNIS x KAUNO 
GATVĖSE.

Gegužes 22 diena apie 14 vai. 
netikėtai užėjo lietus ir apie 10 
minutu smarkiai su ledais lijo. 
Gatves atrodė sriauniais upe
liais. Pavyzdžiu, Laisves alejo 
ties Daukanto gatve vandens 
buvo 40 centmetru gilumo. Isz- 
ncszti visi mediniai tilteliai. 
Apsemti trotuarai, szali-gat- 
viai. Kaip tik tuo laiku gatvėj 
didžiausias judėjimas, valdi
ninkai ojo isz instaigu. Užpulti 
lietaus ir neturėdami kur slėp
tis!) rido szali-gatviais vande
niu iki puses blauzdų. Daugelis 
paneliu gailėdamos baltu bate
liu ir szilkiniu kojiniu, kojas 
nusiavė ir ėjo basos. Ir konke 
gerokai pasimaudė su savo su
lysusiais kuinais. In kai kurias 
krautuves pro duris isz szall- 
gatviu pribėgo vandens ir su
gadino ant grindų stovinezias 
prekes. 4‘Potvynis” per 10-lb 
minutų inislugo. _

SZVEDAI DUOS SAVO 
KARALIUI DOVANA; 

VIENA MILIONA 
DOLERIU.

Stokholmas,
Szvedu karalius Gustavas Bir
želio 16 diena szvenezia 70 me
tu savo gyvenimo sukakiines.

ligonbutes nuo 
szirdies ligos Juozas Kovai, 
kuris turėjo paprasta szuni* 
Po palaidojimui panaktinio, 
szuo staigai dingo. Norints jo

I

Ta proga Szvcdai inteiks jam jeszkojo, bet negalėjo isz pra
dovana, visa miliona doleriu už 
tai, kad jis neleidęs Szvedijai 
insivelti in didiji karu.

Karalius žino, kad tokia do
vana jam bus inteikta ir, kaip 
girdėt, jis jau nutaręs visus 
tuos pinigus paszvesti kovai 
su vėžio liga.

PERSIREDE ANT BANDITO 
IR APVOGĖ SERGANTI 

VYRA.
Berlynas. — Vienas 70 metu 

turtingas auksorius vede jauna 
mergaite. Szi jo nemylėjo, tik 
norėjo kuo greieziausiai pavel
dėti jo turtus. Jos laimei pir
klys susirgo, bet gydytojas 
tvirtino, kad jis lovoj iszgule- 
sias 3 metus. Jo žmona viena 
vakaru persirenge plcsziko ru-

džiu surasti. Net in tris dienas 
dažinota, 
duobe ant kapo savo mirusio 
pono in kuria atsigulė, neap
leisdamas ’kapa ne ant valan
dėlės. O kad namo visai nepar
eidavo, geri žmones atneszda- 
vo szuniui ėst ant “kapiniu. 
Bet szuo vietoje ėst, kaso gi
liau duobe ir in laika sanvaites 
iszkase duobe lyg graibo savo 
mirusio pono ir ten pastipo.

kad szuo iszkaso

VISI KAIMYNAI SKAITO 
“SAULE” LIETUVOJE.

Turim garbe sakyti aeziu 
Saules” redakcijai už siunti- 

‘ ‘ Saule
<<
nejima laikraszti “Saule” ir 
už puiku kalendorių “Saules.
‘ ‘ Saules ’ *

bais, prisilipde barzda, ūsus ir placziausias žinias isz

>>
laikrasztis suteikė 

; viso 
ir apie Amerikiecziu- ’ - -- svieto

jaudama atiduoti brangenybes. Lietuviu gyvenimą ir kitokiu
puolė prie ligonio lovos, reika-

Pirklys persigandęs atidavė, svarbesniu žinių. Kada “San-
“Pleszikas” 
šlepe ir ji vėl sugryžo linksma 
pas ligoni. Vėliaus policija su
seko dalyku, ja suome, o teis
mas nubaudė 2 metais kalėji
mo.

iszejes turtą pa-

Keturkojine Antis
P»***»'.
.; s

%

le”

1 f

i i-'dS
■■

i ^.M.
V

■C

ateina, tai rodos kokis gar
bingas svetelis atvažiavo isz 
Ameriko mus atlankyti. Tuoj 
sueina visi kaimynai, soda ap
linkui ir skaitome “Saule” 
didžiausiu smagumu. Todėl de- 
kavojam nuoszirdžiai, liekame 
su pagarba Antanai ir Helena 
Kulbeckai isz Panevėžio aps. 
Labas stotis, Lietuva.

Panasziu padekavoniu aplal- 
koine isz Lietuvos daug ir kož- 
noje panaszei dekavoje už laik- 
raszti. Argi nesmagu giminėms 
skaityti žinutes apie gimines ir 
pažystamus Amerike. Argi jum 
sunku paaukauti kelis dolerius 
ant užruszyino giminėms“Sau
le” 
visus metus turi džiaugsma ir 
smagu praleidimu laiko.

Užraszykite giminėms “ 
sziadien, o tieje keturi do

leriai padarys jiems džiaugsma 
ir tieji keli doleriai jum nesa
ma žy s turto.

su

in Lietuva, isz kurios per

Sau-
le

Farmoris Alfonsas Rupert 
rado tarp savo aneriu nepa
prasta antuko kuri turi ketu- 
res kojas. Norints ekstra kojos 
yra paprastos kaip ir kitos, bot 
antis vaikszcziojo tiktai ant

w 1 kMM. I K I * > ‘ . *I dviejų kojų.

Belgijos valstybes tento-
rija 30,000 kvadratiniu kilo
metru. Gyventoju 8 milijonai, 
vadinasi, po 250 gyv. viename 
kvadr. kilometre. Sostine Briu
selis su 800,000 gyventoju.

If

I
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ISZ AMERIKOS
NETURI SUSIMYLEJIMO 

ANT “ASILINIO” VYRO. 
Camden, N. J- — (<

kuris atiduoda visa savo už
darbi moterei, nužemina save 

o jaigu tu

Vyras,

priesz visa svietą, 
nori visados jojo uždarbi, lai 
teismą iszmetu isz sūdo,” — 
taip pasakė sudže Bortman, del 
Paulinos Scrlikienes, 'kuri už
vedė teismą prieszais savo vy
ra kati jai netlavinejo pinigu 
ant pragyvenimo, spirdamas! 
gauti po 30 doleriu ant sanvai- 
tes nuo savo vyro Alberto, ku
ris uždirba po 35 dolerius.

Pacziule atvirai pasakė
džiui kad norėtu da daugiau 
ne kaip vyras uždirba ir turė
ti savo rankose visa jojo už
darbi bet su juom ne nori gy
vent.

Sudže ant to nesutiko, davė 
gera pamokinimą neužganady- 
tai moterei ir liepė nesztis lau
kan.

su-

UŽVYDI MOTERE GAVO 
GERA PAMOKINIMĄ.

Pittsburgh. — Poni saliunin- 
ke Mrs. May Szinfkevicz, buvo 
labai užvydi savo vyrui, kuri 
nužiūrėdavo ant kožno žings
nio. Ana vakara iszgirdus kuk- 
nioje kokius ten sznabždeji- 
mus, prislinko ant galu pirsz- 
tu prie duriu ir lengvai atida
rius, — manydama, Lad savo 
vyra užtiks meilingam glėby
je savo tarnaites. Vos inkiszo 
galva nif ply*rzr, kad sztnr"ko
kis tai palicijantas “tvikszt” 
gaspadineliai per žanda szauk- 
damas: “Palauk tu padla, duo
siu asz tau užsidėt su kitais!”

Persigandus poni biznierka 
nubėgo in kam bari savo tar-

tvikszt

f

unites idant jaja iszbarti už su- 
sinesziina su palicijantu — 

.. vos in'kiszo galva iii dū
lamai t e

sztui.
ris, tarnaite “tvikszt!” gas- 
padineliai per žandu, kad net 
visos dangiszkos žvaigždes su 
menuliu jai pasirodė, szaukda- 
ma: “Ka, ar tu sonavagonai da 
pas mane atėjai in imi no kam
barį! Žinojau, kad tu paskui 
mane atvežliosi, bet. tau czio
nais ne vieta. Eikie adgalios in 
kirknia!”

Poni biznierka, jau 
nenužiurineja savo vyro,

dabar 
, nes 

likos iszgydinta .ant visados isz 
savo nužiurejimo. Tarnaite ant 
rytojaus mate sutinusi veidą 
gaspadineles ir susitaikius su 
palicijantu — viskas iszsidavc 
ir lai'kraszcziai žinute pagavo.

2 ISZ G AM OS ARESZTA VO
TĮ UŽ SUBJAURINIMA 

MERGAITES.
Cliffside, N- J. — Juozus Va

li u konis, 186 Jersey Ave., du
ži no jas nuo savo 14 metu duk
reles Onutės, kad ja ja sifbjau- 
rino Jonas Daniunas, 35 metu, 
ir Kazimieras Belužis, 39 me
tu, liepe abudu aresztavoti. 
Iszgamos likos uždaryti kalė
jimo be kaucijos. Apie tai skel
bia laikrasztis “Jersey Obser
ver. ’ ’

SZUO ISZGELBEJO 
FARMERI NUO BULIAUS 

SUBADYMO.
Pottstown, Pa. — Kada far

mers John Halderman dirbo 
ant ukes, užklupo ant jojo bu
lius, kuris ji permėtė ir pradė
jo spąrdyt. Tame atbėgo jojo 
szuo ir kada bulius su palenk
ta galva norėjo subadyt farme- 
ri ragais, szuo užklupo ant bu
liaus ir ji nuvarė nuo gulinezio 
farmerio. Kad ne szuo, tai fer
meris butu buvęs subadytas 
ant smert. __________

L

THE LIRR«»v or the

JUN 2 0 19

nivlksiiy
!

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

. MAHANOY CITY, PA.

L

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 19 BIRŽELIO 1928 (TUESDAY, JUNE 19,1928)

MIRTINAS GALĖJIMAS VANDUO ISZVARE 1,000 
TARP TĖVO IR SUNAUS. 
Thayer, Mo» — Isz nežino

mos priežasties turėjo mirtina 
galėjimu farmoris James Per
kins, 48 metu, su savo sūnum 
Frank, 24 motu, kuriame le
vas likos užmusztas o sūnūs 
mirtinai sužeistas ir mirė li- 
gonbu'tejo po atvežimui. Kokia 
buvo tame pviežatis tai nežino, 
nes abudu negyvi.

100,000 VAIKU MIRĖ . 
NESULAUKE VIENU

METU.
Washington, D. C. — Szini

tas tukstaneziu vaiku nesulau
kė vienu motu amžiaus mirszta 
kasmet Su v. Valstybėse, 
Dublino skaitlines parodo.

Vaiku mirtingumas ne kidk 
nesumažėjo nuo 1918 metu.

Dr. Dubliu sako, kad tik nuo 
difterijos vaiku mirimas suma
žėjo iszradus naujas gyduoles.

SZEIMYNU ISZ NAMU.
Kennel I, Mo. — Suvirszum 

tūkstantis szeiinynu turėjo ap-
leisti pastoges isz priežasties 
iszsiliejimo St. Francis upes, 
kuri užliejo
akeriu farmu ant kuriu radosi 
daug rugiu ir jo v u ant pjovi
mo. Blcdes daeis ant keturiu 
milijonu doleriu.

SI. Francis
100 tu'kstancziu

l)r.

PACZTAS NUO ORLAIVIO 
PADUOTAS ANT 

TRŪKIO.
Scott Field, Belleville, 111. — 

Ana diena ant Illinois Central 
atsibuvo 'bandy

mas greito perkėlimo paczto 
isz lekenezio orlaivio in begau
ti truki, kuris 
szimts myliu ant valandos. Or
laivis ir leke tokiu pat smar
kumu ir ant galo ūžt upe ant 
pacztinio vagono paduodamas 
tarnui maisza su pacztu ir vė
la nulėke tolinus. Bandymas 
buvo pasekmingas ir ketina ve
la pipuvszįaį padaryti su grei- 
esniu trukiu.

MERGINA ISZLEKE IN 
EUROPA.

New York. — Pana Earhart 
su savo draugu iszleke isz New
foundland su savo eroplanu

Friendship”
in Irlandije per Atlantiko ma
res ir jau randasi apie tūks
tanti myliu ant ’mariu- Radio 
pranesza, bu'k lekiotojai svei
ki ir gyvi ir lyg sziam raszy- 
mui giliukis yra su jais.
BAISI VIESULĄ UŽMUSZE 

8, SUŽEIDĖ 200, BLEDES 
ANT MILIJONU.

Kansas City, Kan. 
t non i Žmones li kos 
arti du szinitai sužeisti ir ble- 
des padaryta ant milijonu do
leriu per baisia viesulą, kuri 
prapute per Oklahoma ir Kan
sas valstijas. Miestai Blair ir 
Hendrick n n kentėjo daugiau
sia kur žmonių likos užmusz
ta.

geleži n k d i o 
greito

bdgo trisde-

t

i t
savo
Nedėlios diena

7 — Asz- 
užmuszti,

DUKART SANVATTINIS LA 1ASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZLA

IM

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

Lalazlra, Ir Pinigu, visada siuskite tik ant azio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STS.,
O O O o

MAHANOY CITY, PA. I

W. D. BOCEKOWSKI, Pr««. A
P. W. BOCSKOWBKI, E4il«r

ISZ LIETUVOS

SMARKI VIESULĄ SUŽEI
DĖ DAUG ŽMONIŲ.

Lincoln, Nebr. — Vakarinė
je dalyje Nebraskos, 
smarki 
daug blcdes.
kentėjo miestelis McCook 
dvideszimts

Nebraskos
viesulą,

Daugiausia
9

sužeista 
isz kuriu keli 'įnirs ir iszvertc 
kone szimtu namu ir daugelis 
gyvuliu likos užmuszta.

kuri
siautė 

padare 
nu- 
ku r

ŽITKUI i U

REPUBLIKONAI ISZRINKO 
SAVO KANDIDATUS ANT 

PREZIDENTO.
Kansas City. — Kaip buvo 

jau iszanksto speliota, taip ir 
nutiko: — Hooveris gavo Re 
publikonu partijos nominacija 
in Amerikos prezidentus pat 
pirmuoju balsavimu. Isz 1,086 
balsu, jis gavo 837, o iszri n ki
niui tereike 544. Už ji balsavo 
visi New York o ir Pennsylva- 
nijos delegatai. Perstatė ji de
legatas isz Kalifornijos, nes to
je valstijoje Hooveris gyvenda
vo. Inneszus jo kandidatūra 
saloje 
riksmai, kas tęsęsi apie 25 mi
nutes. Vėliau, iszrinkus, vėl ki
lo triukszmįngos demonstraci- 

kurios tęsęsi koki pusva
landi.

Vice prezidentu 
rinktas senatorius Curtiss.

TAI BENT, KANTRUMAS.
Vilkaviszkis. — Vietos kri

minaline policija gavo žinių, 
pajeszkomas pleszikas 

Juozas Bubnaitis atsirado savo 
gimtinėj — Szukliu kaime, Ža
liosios valscziuje. Atvykus po
licijai Bubnaitis isz gryczios 
iszbego szalinen. Apsupus sza- 
line ir darant joje krata Bub- 
naiezio surasti negalima buvo. 
Kadangi Bubnaitis isz szalinos 
pabėgti negalėjo, tai policija 
pradėjo jo jeszkoli sziauduosc, 
badydama szakemis; pagaliau 
draskant sziaudus Bubnaitis 
rastas su indurta galva. Jis 
aresztuotas ir pasodintas kalė
jimai!.

Pažymėtina, kad Bubnaitis 
badant szakemis jam galva, 
jokio judesio neparodo ir tikė
josi tuo budu vėl galėsiąs pa
sprukti isz policijos.

žinių

jos,

kad

Inneszus
pakilo entuziazmas ir

GAISRAS NUSZLAVE VISA 
YSTRICOS RAIMA.

Pumpėnai. — Gegužes 7 d. 
Ystricos 
kilo gaisras, 
nenustatyta.

Sziame kaimo gyveno 6 ūki
ninkai. Gyvenamųjų namu bu
vo 5 ir visi sudegė. Kitu trobe
siu sudege 10.

Ugnyj sudega ūkininkas Ja c-
9

9

(Bizdžioniu) kaime
, kurio priežastis

likos

kus Stasys, 40 metu amžiaus 
Sunkiai apdege ir guli Panevė
žio apskr. ligoninėj ūkininkai: 
Ziniaviczius Juozas, 46 motu, 
jo suims Mykolas —-15 metu ir 
Abuskaito Ona — 17 metu. Be 
to gaisre sudege: Ziniavicziaus 
3 arkliai,
k esu i u gyvuliu.

Gaisre žuvo visi javai ir sdk- 
los, duona — rugiai, bulves ir 
visas maistas.

Trobesiai nebuvo apdrausti- 
Visi to kaimo gyventojai — 
žmones — liko be pastoges ir 
duonos.

1 karve ir 10 smul-

PANAIKINS CENZŪRA 
ANT'LIETU VISZKU 

LAIKRASZCZIU.
Klaipėdos Keleivis” Biržc-< <

lio 1 diena pranesza apie pre
miere Voldemaro duota pasi
kalbėjimu užsienio ir Lietuvos 
korespondentams, ir sako/‘At
sakęs in visus paklausimus, 
prof. Voldemaras baigė savo 
pasikalbejima su spaudos at
stovais. Besiskirstantiems re
daktoriams, jis pranesze gana 
malonu dalyku, būtent, jis pa- 
prasze visu redakcijų patiekti 
jam sayo pageidavimus del 
laikraszcziu. Mat, yra suma
nyta netrulkus pakeisti spau
dos i n statymu taip, kad cenzū
ra laikraszcziams nebūtu rei
kalinga. Cenzūra busianti pa
naikinta.” Labai iszmintin- 
gai. — R.

Labai

BERNU KOVOS.
Krokolaukis, Alytaus aps.— 

Czia yra insiszaknejes biaurus 
paprotys.

Vieno kaimo vaikinai
savo kaimo merginoms

9

l < v uz-

Isz Visu Szaliu
SZIMTAS ŽMONIŲ IR DAUG 

GYVULIU MIRĖ BADU.
Rio de Janeiro, Argentina.— 

Nekuriuosia dalysią Brazilijos 
platinasi didelis badas. Pagal 
praneszima telegramų, tai dau
giau kaip szimtas žmonių jau 
mirė. Daug gyvuliu taipgi pa
stipo, nes nėra žoles ne van
dens. Negana to, da bandos 
plesziku pradėjo apipleszinet 
gyventojus.

Ir da žmones važiuoja iii ta 
“A^gentiniai pragara” 
koli giliuko.

ne

jesz-

< c

9 9
didvyriai

ar kito 
nutaria9 9

iszspresti pesztync-

gana skait-

Pasitaiko ir

NE VISUR KARSZTA.
Gunnison, Colo. — Norints 

po didesnes dalis Su v. Va 1st- 
yra gana karsztos dienos, bet 
czionais buvo nepaprastas oras. 
Praeita sau vaite siautė sniegi
ne viesulą ir prisnigo net asz- 
tuoni coliai sniego. O kad tuoj 
buvo permaina ir užstojo szil- 
t esu i s oras, sniegas sutirpo.

gina”
su kito'kaimo vaikinais szokti 
bendrauti ir 1.1., kito gi kaimo 
vaikinai atsimokėdami daro ta 
pati.

Dažniausiai vieno 
kaimu 
“gineza 
mis.

Organizuojami
lingi abieju kaimu jaunimo 
pesztyniu būriai.

Pasitaikius gerai progai pra
sideda “ataka”.
atiku.

Sztai vienas pavyzdys.
Balandžio menesio 29 diena 

Musztalieriu kaime, Krokelau- 
kio vai., vaikinai ties Novinin- 
ku kaimu susipesze su Novinin- 
ku kaimo vaikinais.

Rezultate p. Norukas isz No-
vininku kaimo paplautas peiliu

MAHANOJAUS 
MOKSLAINEJE.

po pus-valandžio mire.-
Muszeikos patalpinti szalto- 

jon. Norukas buvęs visai nekal
tas.

Tenka pastebėti, kad mini
mu kaimu jaunimas yra vienas 
isz tamseseniu Dzūkijos kam
peliu.

Ju'knevi ežius, Si.

— Na vaikai! O kad jum 
pasakiau ir iszaiszkinau apie 

(mokslas 
rius), pasakykite man 
žvėrys daugiaaše blcdes daro 
del žmonių?

— Vaikai! praszau ponios 
darak (orkos. *

zoologija apie žvc-
9 ’kokie

#

PRIMUjSZE GRYŽTANT ISZ 
VAKARĖLIO.

Jonavos valscz., Dijokiszkiu 
dvaro gyventojai: St. Filipavl- 
czius, Pr.
Steponaviczius, P. Jaroszczen- 
ka ir J. Stankus gryžo namo 
isz vakarėlio. Pakeliui juos su
tiko M. Pliupas, Ad. Filipavi- 
czius ir Ap. Sankauskas, ’kurie 
su kuolais apdaužė St. Filipa- 
v i ežiu ir P. Jaroszczenka. Fill- 
paviezius greitai mirė, 
įlinkai suimti.

Kalti-

Dvi Dideles Automobiliu Kompanijos
Susivienijo in Viena

Gedimino

V O PIĮHgy-. .-y
: . y.

BU-

PERPJOVĖ GERKLE 
AMERIKIECZIUI.

ŽadeikiųAndriejavo vai., 
kaimo gyventojas L. Kirbys, ne 
senai gryžes isz Amerikos, ras
tas su inpiauta gerkle savo 
kambaryj. Jis paguldytas in li
gonine. Manoma, kad pagis. 
Isztynis daly'ka, pasirodo, kad 
jis pats žudesis. Tai dares, kai 
gavo kinia, kad jam isz Ameri
kos siusti pinigai žuvę.

BOBISZKAS BOKSAS.
:l %

Kaune, ties Kraszto aps. mi
nisterijos rūmais, 
gatvėj praeiviams teko matyti
gana indomia scena. Trys pa
neles tarp savos kaž kodėl su- 
siginezijo ir viena ju, prispirta 
prie tvoreles ties laikrodžiu 
pradėjo szaukti: 
duoti, pamėgink!

pirmąją už 
kulnimi

99

ir bato

9 
“pamėgink 
o kita, kufi 

atakavo, tikrai užsimojo duoti 
in žandu. Tecziau ilgai nelau
kus kita numovė bateli, svtcre 

‘ ‘ krutu’ ’
pradėjo niuszti per 

g{ilva. Užpultoji, taip pat nie
ko nelaukus nusimovė nuo sa
vo kojos bateli ir pradėjo gin
tis. Praeiviu prisirinko gana 
daug, visi žiurėjo indomiu 
rungtynių. Tuo tarpu treczioji 
stovėjo nuoszalįai ir gardžiai, 
juokėsi, kad jos drauge isz to
kio'“matezo” 
ja.

Kruvinos musztynes butu te

iszeis nugalėto-

Walter P. Chrysler (ant kaireses) locnininkas Chrysler susius gana ilgai, bet susirin-
*** ... _ - _ _ A •• fW « M ■ • • • A A A ...

automdbiliu fabriko ir Clarence Dillon isz Dodge Brothers au
tomobiliu fabriko, susivienijo in viena didele kompanija ir 
mano dubar dirbti pigesniu^ » utomobilius. _ ____

kusieji praeiviai jas perskyrė 
ir tuo budu bobiszkas boksas 
buvo likviduotas.

RASPUTINO DUKTĖ
JESZKO 1,000,000 UŽ 

TĖVO NUŽUDINIMA.
Paryžius. — Viena moterisz- 

ke, kuri sakosi esanti duktė nu
žudyto zokoninko Rasputino, 
buvusio caro Mikalojaus pa- 

nuodemiu klausytojo ’ 
teisman skunda priesz 
r v y-% 1 • 1 •* Tu n M w « a *

did-kunigaikszti Dimitra 
Pavlovicza, jeszkodaina isz ju 
1 miliono doleriu atlyginimo 
už nužudinima jos tėvo. (Ras
putinas buvo nužudytas Petro
grade 1916 mete Gruodžio 30).

ežios
innesze 1
kunigaikszti Feliksą Jusupova
ir

i <

9 Szved i ja.

SZVEDAI DUOS SAVO 
KARALIUI DOVANA;

VIENA MILIONA 
DOLERIU.

Stokholmas
Szvcdu karalius Gustavas Bir
želio 16 diena szvenezia 70 me
tu savo gyvenimo sukak tines. 
Ta proga Szvedai inteiks jam 
dovana, visa miliona doleriu už 
tai, kad jis neleides Szvedijai 
insivelti in didiji kara.

Karalius žino, kad tokia do
vana jam bus inteikta ir, kaip 
girdėt, jis jau nutaręs visus 
tuos pinigus paszvesti kovai 
su vėžio liga.

POTVYNIS v KAUNO 
, GATVĖSE.
Gegužes 22 diena apie 14 vai. 

netikėtai užėjo lietus ir apie 10 
minutu smarkiai su ledais lijo. 
Gatves atrodė sriauniais upe
liais. Pavyzdžiu, Laisves alejo 
ties Daukanto gatve vandens 
buvo 40 centmetru gilumo. Isz- 
ncszti visi mediniai tilteliai. 
Apsemti trotuarai, szali-gat- 
viai. Kaip tik tuo laiku gatvėj 
didžiausias judėjimas, valdi
ninkai ojo isz instaigu. Užpulti 
lietaus ir neturėdami kur slep- 
tisb rido szali-gatviais vande
niu iki puses blauzdų. Daugelis 
paneliu gailėdamos baltu bate
liu ir szilkiniu kojiniu, kojas 
nusiavė ir ojo basos. Ir konke 
gerokai pasimaudė su savo su
lysusiais kuinais. In kai kurias 
krautuves pro duris isz szall- 
gatviu pribėgo vandens ir su
gadino ant grindų stovinezias 
prekes. “Potvynis” per 10-15 
minutu nuslūgo.
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39 METAS
1 Bu W»l IBM m.

KAIP BOLSZEVIKAI PAR
DAVINĖJA ŽMONIEMS 

BONUS.
Berlynas. —“Emes” paskel

bia eile faktu, kaip Sovietu 
Rusijos valdininkai pardavinė
ja žmonėms valstybes paskolos 
bonus. Be kita, “Emes” pa
duoda szitoki atsitikima Kuz- 
inino miestelyj, Szepetovo ap 
skrityj.

Vietos Sovieto pirmininkas, 
Piotr. Gavriliuk, norėjo gerai 
pasirodyt paskolos bonu par
davinėjime, bet kad tai ne per
daug sekėsi, jis eme priversti
nai versti žmones, ypacz Žydus 
pirkti bonus. Taip, keturis Žy
dus, kurie teisinosi, kad jie esą 
visiszkai betureziai, neturi isz 
ko bonu pirkti, Gavriliuk liepe 
uždaryti tamsiame kambary j ir 
ten ome baisiai juos kankinti, 
grūmodamas dagi suszaudytl, 
jei jie busią užsispyrė ir ne
pirksiu bonu.
Del szitokiu Gavriliuko smur

to žygiu skustis, žinoma, nie
kam nepasiskusi, ir Sovieto 
smurtininkas pasilieka toliau 
szeimininkauti.

PERSIREDE ANT BANDITO 
IR APVOGĖ SERGANTI 

VYRA.
Berlynas. — Vienas 70 metu 

turtingas auksorius vede jauna 
mergaite. Szi jo nemylėjo, tik 
norėjo kuo greieziausiai pavel
dėti jo turtus, 
klys susirgo, 
tvirtino, kad jis lovoj iszgule- 
sias 3 metus. Jo žmona viena 
vakara persirenge plcsziko ru- ‘ 
bais, prisilipde barzda, tisus ir 
puolė prie ligonio lovos, reika-

Jos laimei pir-

Ernes

DIDELE ISZTIKIMYSTA 
SZUNIES.

Lvovas, Lenkija. — Kokiu 
iszti'kimu prieteliu žmogaus 
buna szuo, parodo sekantis at
sitikimas:

Ne senei mirė jmnaktinis 
czionaitines ligonbutes nuo 
szirdies ligos Juozas Kovai, 
kuris turėjo paprasta szuni* 
Po palaidojimui panaktinio, 
szuo staigai dingo. Norints jo 
jeszkojo, bet negalėjo isz pra
džių surasti. Net in tris dienas 
dažinota, kad sžuo iszkaso 
duobe ant kapo savo mirusio 
pono in kuria atsigulė, neap
leisdamas kapa ne ant valan
dėlės. O kad namo visai nepar
eidavo, geri žmones atneszda- 
vo szuniui ėst ant kapiniu. 
Bet szuo vietoje ėst, kasė gi
liau duobe ir in laika sanvaitos 
iszkase duobe lyg graibo savo 
mirusio pono ir ten pastipo.

VISI KAIMYNAI SKAITO 
“SAULE” LIETUVOJE.

Turim garbe sakyti acziu
bet gydytojas “Saules” redakcijai už siunti- 
i lovoj iszgule- nejima laikraszti ‘‘Saule” ir

f

už puiku kalendorių “Saules.
1 ‘ Saules ’ * 
placziausias žinias isz

ir apie Amerikiecziu 
t ir kitokiu 

svarbesniu žinių. Kada “Sau
le” ateina, tai rodos kokis gar
bingas svetelis atvažiavo isz 
Ameriko mus atlankyti. Tuoj 
sueina visi kaimynai, sėda ap
linkui ir skaitome “ 
didžiausiu smagumu. Todėl de- 
kavojam nuoszirdžiai, liekamo 
su pagarba Antanai ir Helena 
Kulbeckai isz Panevėžio aps. 
Labas stotis, Lietuva.

Panasziu padekavoniu aplal- 
korne isz Lietuvos daug ir kož- 
noje panaszei dekavoje už laik
raszti. Argi nesmagu giminėms 
skaityti žinutes apie gimines ir 
pažystamus Amerike. Argi jum 
sunku paaukauti kelis dolerius 
ant užraszymo giminėms“Sau
le” in Lietuva, isz kurios per 
visus metus turi džiaugsnia ir 
smagu praleidimą laiko.

Užraszykite giminėms “Sau
le” sziadien, o tieje keturi do
leriai padarys jiems džiaugsma 
ir tieji keli doleriai jum nesu- 
mažys turto.

99

laikrasztis suteikė 
viso

svieto 
jaudama atiduoti brangenybes. Lietuviu gyvenimą
Pirklys persigandęs 
“Pleszikas”
šlepe ir ji vėl sugryžo linksma 
pas ligoni. Vėliaus policija su
seko dalyku, ja suėmė, o teis
mas ‘nubaudė 2 metais kalėji
mo.

e

atidavė.
iszejes turtą pa-

Saule” su

Keturkojine Antis
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Farmoris Alfonsas Rupert 
rado tarp savo aneziu nepa
prasta antuke kuri turi kotu- 
res kojas. Norints ekstra kojos 
yra paprastos kaip ir kitos, bot 
antis vaikszcziojo tiktai ant 
dvieju kojų. _ , , t ;

1 ♦ I

Belgijos valstybes terito
rija 30,000 kvadratiniu kilo
metru. Gyventoju 8 milijonai, 
vadinasi, po 250 gyv. viename 
kvadr. kilometre. Sostine Briu
selis su 800,000 gyventoju.
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Kas Girdėt
Daktarai mums kalba, idant 

susilaukt ilgo amžiaus, turime 
gerti daug vandenio. Bet in tai 
visai netiki Karolina Ruth
now, kuri ana diena apvaiksz- 
tinejo szimtines sukaktuves 
savo gimimo dienos. Ant už- 
klausymo kaip gyveno kad su
silanko taip ilgo amžiaus, se
nuke sake, kad yra dėkinga il
gam amžiui, kad per visa savo 
gyvastį neiszgere ne stiklo van
dens. Ne visi žmones vienokio 
budo.

Pagal naujausia apskaity
mu, tai Snv- Valstijose randa
si 20,471 laikraszczin. Isz tojo 
skaitliai!* yra 2,224 kurie isz- 
eina kožna diena.

keldavo senoviszki

oo

Tsztikruju musu senoviszki 
protėviai turėjo geresni apeti
tą ant valgio ne kaip mes, nes 
apie tai apraszo faktai kokius 
“balius”
karaliai ir kunigaikszcziai. Isz 
vienu tokiu pietų, galima hutu 
sziadien pavalgydint' dvylika 
kartu tiek žmonių. Mete 15GG 
ciesorius Ferdinandas iszdave 
pietus po 125 torielkas del kož- 
nos ypatos. Mote 1569 Bruns- 
wi'ke iszdave pietus ant garbes 
kunig. Julijuszo, kurie prasi
dėjo uuo pietų ir tęsęsi lyg 
penktai valandai isz ryto. Ne
gana, kad radosi ant stalo vi
sokį valgiai, bet iszgerta
baczkos alaus, 8 baczkos vyno 
ir 6 baczkas kitokio gerymo.

Tūlas Olanderiszkas szlekta 
nžprasze ant piet grofa Zim- 
inera, ir laike tujų pietų pada
vė du szimtus gatunku visokiu 
žuvu. Lukoszius Geizhoffler 
liepe pagamini pietus del pen
kiolikos savo draugu, ant ku
riu radosi 24 gaidžiai, 18 kur
kinai, 32 visztos, 38 svarai ver- 
szienos, 26 svarai jautienos, 22 
svarai vicokiu deszru, iszger
ta keturios baczkos alaus, 36 
goreziai vyno ir daug kitokiu 
gerymu.

Matyt kad senoviszkuose 
laikuose žmones buvo sveikes
ni ir turėjo geresnius pilvelius 
ne kaip musu sziandienine 
gentkarte kurie valgo tik pa
jus.

Ne toli Londono, aplinkinė
je Spinfield, dvarelis, kuri pir
ko nesenei Charles Stamboys, 
nfeibus licitacije seno skiepo 
kuriame randasi daug seno- 
viszko vyno, koniako, arielku 
ir daug kitokio gerymo paci- 
nanezio da nuo karaliaus Lud- 
viko XIV, 1789 meto. Nekurie 
gerymai turi net po 200 metu. 
Daug Amerikonu suvažiavo 
ant licitacijoB, nusipirkti tojo 
seno “sztopo,”
konai yra sztant pirkti taji 
noviszka geryma.

nes tik A me ri
se-

Nekurie rugoja, kad tiesos 
Amerike yra neguodojamos ir 
nepildomos. O ar žinote kodėl 
žemeziugai yra taip brangus! 
Del to, kad ju mažai randasi- 
Jaigu juju butu tiek, kiek A- 
meri’ke tiesu, tai neturėtu dau
giau vertes už paprastus ak
menukus, taip panasziai ir su 
tiesoms, kurias provininkai 
kala po tukstanezius per meta 
o žmones juju nenori ir nepil-

Daug turime tokiu tėvu, ku
rie pagadina 
savo vai'kams, 
isz laiko inkvepti in juos atsa
komybe už papildytus juju pa
sielgimus. Tokis pagadintas 
vaikas ar mergaite pasilieka 
auka visokiu prieszinybiu atei- 
lyje-

Kas kiszasi merga i ežiu, tai 
tosios pasiliks tokiomis, ko
kiomis juju tėvai iszauklejo, 
pakol paczios^nedaeis lyg pro
to. Kožnas vyras, kuris sueitu 
su tokia mergaite, nesirūpins 
pataisyti josios klaidas, neat
siras to'kis, kuris ant tiek turė
tu drąsos, idant jai tiesiog in

visa gyvenimą 
nes nesirūpina

KUR PREZIDENTAS COOLIDGE PRALEIS SAVO VAKACIJES

Prezidentas Coolidge iszsirimko sau szimet malszia vieta ant praleidimo vakacijii va-
dinama Cedar Lodge, prie Blue upes, Wisconsine. Paveikslas parodo narna ir bažnytėlė in 
kuria lankysis ant pamaldų nedeliomis.

akis pasakytu, kad ji turi pa
žinti svietą, pakdl ji gales pa
sakyti jam savo nuomone, 
atsiras tokis, kuris drystu jai 
pasakyti kad ji ji yra nie'kuom. 
Tik gal tasai iszdrys jai pa sa

ku ris su ja ja a psi pa
josiąs netin-

ne-

kyti, kuris su 
ežiuos ir pataisys 
karna gyvenimą.

l’i’k tada jai atsidarys akys, 
kada gyvenimas yra pilnas 
svarbiu atsakomybių, bet ne- 
iszmokyta isz kūdikio, stengsis 
ta ja. atsakomybe užversti aut 
savo vyro ir gal da užpyks, kad 
jai kas iszmetinetu josios kal
te. $ : $

O kas toliau? — vienas isz 
dvieju. Ar tas vyras paims vis
ką ant savo pecziu arba pa- 
cziulei tasai gvvenimas nubos 
ir stengsis gauti persiskyrimą.

Su vaiku yra kitokia beda. 
Tokis ”Tokis ‘‘mamvtes sūnelis” ku- 
ris nežino kas tai yra gyveni
mo atsakomybe, gauna in savo 
rankas jojo mokslaines drau
gai, iszjuoke ji, paniekina ir 
tankiai da aplaiko kumsztis 
per nugara.

Tankiai praleidęs 
metu mokslaineje tarp savo 
draugu kurie 
au'kleti, 
kiam ‘‘ bei'bokui. 
sipras jis, pažins savo kaltes 
iszmoks atsakomybes ir pasi
liks ant galo “vyru.”

.Jaigu jam ir tas nepagelbes 
ir taip eis toliaus gyvenimo ta
ku, gausis in koki bizni, tai vė
liaus susipras ir pažins liūdna 
teisybe, kad niekam neužsimo
ka su juom užsiimi ir drau
gaut arba ji pertaisyt. Ne tik 
jojo darbdaviai bet ir draugai 
neužsiimines su juom ir rūpin
sis apie jojo permainymą. O 
jai'gu turės savo ypatiszka tur
tą kuris jam duos muistą ir už
laikymu, suras sau panaszius 
draugus, kurie sutiks ant jojo 
visu noru ir visai nesiriiĮ)ins 
a-pic jojo moraliszka puse.

Daugelis sziandieniniu mer
ginu, szventai tiki, kad szliu- 
binis žiedas, 
kurio nuvažiuos in rojų-

Ant viso svieto randasi szia
dien nemažiau kaip 52,000 kru- 
tarnuju paveikslu teatralių ir 
teatru, kurio gali sutalpinti 21 
milijonus ypatų. Jaigu, 
kini, kad tieji 2i , 
rodis tik viena perstatymą ant 
dienos ir atsilankys tik •r 
žmonių, tai kožna vakara at- 
lankis juos 11 m'ilijonu žmonių.

Daugiausia 'krutamuju pa
veikslu teatru randasi Suv. 
Valstijose ba net 25,000 in ku
riuos gali sutilpti 11 milijonu 
žmonių. Nuropoję yra 22,000 in 
kuriuos lankosi 8 milijonai 
žmonių. Azijoj yra 3,000 kurie 

ali sutalpinti 600,000 žmonių. 
Australijoj 1,200, Afrikoj 800 
Beri v ne 420 ir 1.1, •f

Pinigu indeta in krutamuju 
paveikslu pramone yra trys bi
lijonai doleriu. Didžiausia biz
ni daro Suv. Valstijose.

lai vra ratas ant

daleis-
5,000 teatrai

puse

(f

lankosi

y

keliolika

yra kitaip isz- 
to-daug prigclbsti

” Palengva su- 
pažins savo kaltes,

Kuom daugiau kas 
užganadintas isz 
daugiau yra 
isz pats saves.

v ra nu
svirto, tuom 

neužganadintas

Neužmiirszkite 
prenumerata už

atnaujini i 
Saule” nes 

Da turime 
visiems

4 4 
jau didelis laikas. 
Kalendorių, tai visiems pri
siimsime dovanu, kurie atsily
gins.

PAJESZKOJIMAI
arbaI ‘ajeszkau gaspadines 

mergina ar naszle ne 
senesne kaip 45 ar 50 metu. 
(Naszle su 1 vailku). Asz turiu 
40 metu amžiaus, turiu 15 me
nesiu vaikuti. Turiu loena na
rna ir daigins ir busiu t inkamu 
vyru del geros moteres.

Anupras Stankeviczius, 
212 Bow Str.,

paczios,

(t.j22

rainaqua,Pa.m

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszah
SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE HZ IT A KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.

“Toki tanui

Garbemula Tamlital:—
Sulaukiau nuo juta aiunczIamoM 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu
•širdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nee man 
labai yra žingeidi! skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma^ 
gini praeina. Asz visiems Unklczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja
kad nusipirktu 
“Tūkstantis Nal 
■kaitydamas Smogus apie viską tada 
pamirštu ir visokį rupeeestal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

žokas;

pamirštu ir visokį rupssestal nors

8u pagarba, - 
lt d. Gegužio Ittln. 

Dv. Paluduonys, 
Cceklszkee vai.

Kauno apste 
LITHUANIA.

4

Yra tai ketvirtas iezdavimaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. B00ZKAU8KAS - OO. MAHANOY CITY, PA.

TINKAMAS VALGIS 
SZEIMYNAI

Szeimininke turi savo szei- 
mynai parinkti tinkamos ru- 
szies valgi. Ir tinkamos ruszics 

susideda isz sekaneziu
grupių — vaisiu ir daržovių;

, naminiu pankszcziu,

valgis

naminiumėsos, naminiu pankszcziu 
kiausziniu, žaviu, pieno ir sū
rio; duonos, pusrytiniu valgiu 
ir kitu grudu; riebumu, saldu- ■

visas

VASAROS PAVOJAU SZEIMININKES 
MAŽAM VAIKUI

ANT MOTINOS KAPO
PATARIMAI

kiekvieno valgio 
sutvarkvii kad •i

Kad 'palaikius, sveikata ir 
gvvr 
laiku reikalauja daug prižiū
rėjimo, kantrybes, sumanumo 
ir ypatingai žinojimo visu pa
voju kuriu reikia vengti vasa
ros laiku. Be aibe j o vienas isz 
svarbiausiu sziu pavoju tai 
paprasta muse, kurios priežas
timi mirszta daug mažu vaiku. 
Kur tik ji eina, visur užkre- 
czia ligos perais. Žinoma, kiek
vienas namas turi tureli tinka-* 
nius sie'tus, bet'ten kur randasi) 
maižas' vaikas, 
kad sietai labai atsargiai butu 
sudėti. Jo kambarys turi būti 
atpsergetas 
pat raukia 
sze i mini n kės 
savo 
kiai, turi mažiausia bėdos su 
musėmis. Muses nesza ligos pe
rus savo plaukuotomis kojomis 
ir limpancziais snukucziais ir 

neviena maža 
užlekia ant pieno

m vn u.
Suprantama kad tas 

grupes negalima pridėti prie 
, todėl svarbu 
nors svki in

diena szeimyna valgys virszmi- 
netns valgius. Privalome kuo- 
daugiausia 1 
daržovių, ir 
duoti szvidžio pieno.

Vaisiai ir daržoves kūnui 
priduoda mineralu ir vitami
nu, kurie sveikatai ir kūno isz- 
si vyst i ji m u i yra reikalingi. 
Kur galima, patartina juos au
ginti savo darželiuose jeigu tu
rime ju perdaug, lengva juos 
iszdžioviidi ir in bonkas dėti 
aiba žemėjo padėti del žieini- 
nio suvartojimo.

Mesa, naminiai paukszeziai, 
kiausziniai, pienas, suris ir žu
vys pristato riebumo i)adrutin- 
ti kana, taipgi mineralu ir vi
taminu. Kuomet namie gyvu
liai skersti mesa galima sūdy
ti, ir vėliaus vartoti. Pienas ir 
sviestas vaikams būtinai rei
kalingi ir augusieji gali sekti 
ju pavyzdi. Szyiežias pienas 
geriausias, bet jo neturint ga
lima vartoti džiovinto pieno. 
Duona, pusrytiniai valgiai ir 

grudai, tarp kuriu galime 
minėti ryžius, kūnui priduoda 
energijos ir 
irgi priduoda mineralu ir vita
minu.

Riebumai ir saldumynai pri- 
perdaug 
F.L.I.S.

valgyti
• vaikams

vaisiu
reikia

ir

kiti

riebumo. Grudai

stato energijos per 
nereikia vartdti.

’ >:< *

SKAITYKITE
❖ *

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

*

“SAULE”
*

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, 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 esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spenceppoint, R, X.

mažo vaiko vasaros

reikia žiūrėti

nuo mušiu. Muses 
valgis, 

kurios
namus szvariai ir tvar

Atsargios 
i užlaiko

Kepti Cibuliai-
Valstijų Žemdirbystes 

Departamentas pataria szeimi- 
ninkei pabandyti keptus cibu
lius prie kiaulienos.

Supjaustyk cibuli in apie 
keturis arba penkis lygius rė
ži u's, lengvai miltais apdulkink 
ir indek ringes in skaurada ge
rokai pripildyta tau’kais. Kepk 
paežiu budu kaip “Franhu- 
ziszkai” keptas bulves.

>Su kiauliena visuomet var
tok obuolius — pecziuje kop
tus obuolius, fizntintus džio
vintus obuolius arba “apple- 

” Gana lengva
pagamini i “ applesauce

Suv.

sauce.

genaus

taip užkreczia 
vaiku. Jos 
kuri prirengi vaikui ir ten pa
lieka tuos perus kurie yra vi
duriu suirimo priežastimi. Ap
saugok savo mažyti nuo ju. 
Apsisaugok ir save.

Kitas sveikatai grasinimas 
vasaros laiku tai temperatūra. 
Labai sziltas oras kenkia ma
žiems vaikams, ir jie negali ap
siprasti su juo. Reikia stengtis 
kiek galima kad apsergejus 
juos nuo karszczio. Reikia la
bai lengvai aprengti* Kasdien 
prausti po kelis sykius ar dau
giau tuomi atvėsinant jo kūne
li. Vasaros laiku 
duoti daug
gerti negu kitais meto laikais. 
Jeigu galima, reikia ji laikyti 
tyrame ore, nors pora valandų 
kasdien. Vienok, nereikia leis
ti saules spinduliams kaitinti 
tiesiog ant jo.

Kitas pavojus kurio labiau
sia reikia bijoti tai tas kuris 

į paeina nuo maisto. Jei vaikas 
maitinimas bonkute, yra

persivalgymo pavojus paežiuo
se karszczio laikuose, 
reikia 
ant puses
vandens.

Reikia

reikia jam 
daugiau vandens

namie 
,” nu

lupk kelis obuolius, szinoUe- 
liais supjaustyk, indek in puo
dą ir užpilk vandens kad tik 
apdengtu dbuoliue,
permažai vandens negu per
daug. Tegul >pova Ii a i verda pa
kol snminkszteja, cukrum pa
saldink ir dek szaltoj vietoj 
pakol suvartosi.

Keptos Bananes.
Keptos banalios su rozinku 

dažniu yra labai puikus dezer- 
tas. Parink geras bananes. Nu
lupk ir iszilgai perpjauk, lu- 

:dek in
apipilant
Kepk pakol bananes suminksz- 
teja. Vartok karsztas su se
kaneziu dažalu —
1 szaukszta sviesto
2 szauksztu eorn'starch
1 puoduką verdanezio vandens 

11 szauksztuka vaidila 
szauksztu cukraus

; puoduko rozinku, be seklu 
szauk'sztuko druskos

Sumaiszvk cornstarch su tru- 
pucziu szalto vandens, povaliai 
iumaiszyk virszminetuB, apart 
va ui los. Virk 15 minueziu- Ge
rai sumaiszius indek vanilla.

v ra

paprasta kekso bloke 
korniniu si ruipu.

Saulute nusileido, 
szalta i 
Žmones no sunkiu dienos dar
bu skubiinosi poilsiu. Viskas 
aptyko. Tik karts nuo karto 
isztikimi sargai, szunes, bai
siai lodami užpuldavo nežino
ma praeivi...

Buvo jau pusiaunaktis. Ra
mumėlis ant žemes. Vieszkoliu 
girdėjosi skubus žingsniai, ku
rie vien ir (carde nakties tv-

— Kas tai butu ? Piktada-
<? Gal vagis? O ne! Tai vai

kas, kokiu trylikos metu, Iru r 
tai labai skubi'uasi- Apsitaisęs 
labai vargingai. Dideli sunkus 
batai, a'piplyszusi sermegaite 
ir visa jo sunykusi iszvaizda 
rodo jo apgailėtina skurdą! 
'Lai apleistas naszlaitis, pieme
nėlis!

Visi ilsisi, 
vienas bėga, skubinasi. Kokis- 
gi reikalas ji veja! Kur jis bė
ga!

Sztai baigiasi sodžius. Vai
kas pagreitina savo žingsnius. 
Priesz ji kapinynas. Dreban- 
cziomis rankutėmis atsidaro 
jis kapiniu vartus — ineina. 
Daugybe kryžių, kryželiu ir 
stovylu puoszia szia poilsio 
vieta, bet vargdienis ju nema
to. Neramios jo akys, jo szirdis 
jeszko ko tai kito... Sztai dar 

[vienas kitas žingsnis — ir vai- 
sukniumha ant augszto 

naujai supilto kapo.
— Tu ilsiesi, mylimoji ma

tute, o sztai prie tavęs atsilan
ko tavo nelaimingas sūnūs. O, 
kaip asz norecziau numirti kar
tu su tavim! Kokia man butu 
laime kartu su tavim ežia juo
doj žemeleje gulėti. Buvai vie
nintele mano globėja, mano 
laime ant žemes, o dabar, ma
no brangioji, mylimoji mamy
te, tu man atimta... 
džiaugsmas tai pasėdėti ant ta
vo szalto kapo, pasidalinti sa
vo vargais-..

Ilgai, ilgai klūpojo vaikas 
ant kapo, bet neverke. Jis bu
vo kietas kaip akmuo. Per jo 
apdegusi veidą ne'riedejo ne 
viena aszara.

Ilsėkis ramiai. Sudie! — su- 
sznabždejo pakildamas. — Ei
nu, bet ved neužilgio ateisiu... 
Ateisiu tau pasiskusti pas ta
ve ant sziu smėliu kapo susi
raminti... Sudiev! sudiev!...

Subraszkejo vartai... Vaikas 
kapinyną apleido. Bet dabar 
jis buvo ‘linksmesnis, jo žings
niai lengvesni. Ėjo jis drąsiai 
vėl vargti ir kentėti.

O ten augsztai, augsztai ant 
dangiszko skliauto malonus 
menulis, meiliai szypsodama- 
sis, lydėjo vargsza naszlaiti.

ir sztai 
naktis -apsupo žeme.

la
r v

o jis taii> vėlai

Tuomet 
sumažinti valgi bent 

ir duoti daugiau

kad netik
sumažėja

atminti, 
kad noras valgyti 
bet ir vaiko virszkinimo jėga 
sumažėja. T\i atmaina kartais 
yra maisto surngiino priežas
timi. Sustabdo veikimą vidu
riuose taip kad ligų perai ku
rie i'iisigauna su maistu prade
da daugintis ir plėtotis. Patar
tina, duoti gerti apelsinus skys
timo, gerai ji persunkus. Jei 
tinkamas maistas bus duoda
mas, tai apelsinus skystimas 
greitai sureguliuos vidurius. 
Pradek su vienu szauksztuku 
vieno menesio senumo vaikui, 
ir kas karta daugink kol kada 
pasieks szeszta menesi gales 
iszgerti cielos apelsinas skysti- 

Reikia saugoti, kad vai- 
vasaros laiku nemažėtu 

svarumo, nežiūrint to, kad tuo 
laiku jo augimas bent kiek su
sistabdė. —F.L.l-tS.
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CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62
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CIVILISZKUS ORO NELAI
MINGUS ATSITIKIMAI.

Ko n ic re i j os Departamentas 
ka tik iszleido praneszima apie 
aviacijos civiliszkus nelaimin
gus atsitikimus, 1927 metuose.

Tais metais 200 nelaimingu 
atsitikimu praneszta, kuriuose 
164 žmones žuvo ir 148 sužeisti, 
tai styrininkai ir pasažieriai. 
17 aeroplanai visiszkai sunai
kinti, nebuvo galima juos pa 
taisyti. Isž tu 200 nelaimingu 
atsitikimu 34 turėjo leidimus 
įkristi. Kiti neturėjo leidimu.

Buvo szeszi nelaimingi atsi
tikimai regulariszkais oro ke
liais, szeszi styrininkai ir vie
nas pasažieris užmuszta.

Pabaigoje 1927 metu,
žmones pra'szo styri ninku leidi-

Aplikačijos leidimams 
aeroplanams dasieke 2,823 ir 
indent ifikacijai 908.

4,145

mus.

PER DAUG KASZTUOJA 
DEL DVIEJU.

negaliu— Žinai kūmute, 
atpratyt savo vyro nuo gėrimo 
munszaines.

Juk tu pati ir geri.
Na taipgi, sziur kad go- 

bet del dvieju tai daug
kasztiloja.
riu

6 6 6
Gydo Materija ir greita palengvina 
Galvos' Skausmą, Svaiguli ir Atsiru- 
gima isz priežasties tuom-laikinio už
kietėjimo. Prigelbsti praszalinima 
Nuodinius ir labai geras del suteiki
mą gausaus szlapumo isatusztinima. 
■" -T"'.'....  ’ ...... .

Vienas

Mokame 3-czio procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

As. %

< G. W. BARLOW, Frei.*
IJ. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kaa.J

KVITU knygele Draugystėms dėl itt- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 2Bo 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke • - - 2bc.

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

z

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

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

PLUMBER1S IR BLEKOR1US 
Visokius Plumbcriszkus darbus at
lieka ka geriausia. Invcda sziluma.

Teleponas 414 — 172-J.
15 N. Catawissa St. Mahanoy City. 

" . .............. . ................. III III . .........................................................................................................................................................■—
I|| 11 V ,1 % „n t t I'1 /

I ii i ■—i--------------- i —

Ltaturisakaa Graborins 

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos preke*.

S1SW. Hprscs RU,
ii A H ANOT CIT r, PA. 

80« M ABUT ST., 
TAMAQUA, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

---------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jiisu 
pinigus yra geriąus 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.dei žmogaus kuris dirba ir czediaa. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite
kaip tai pinigą? augą su padauginimu Ęrpcento.
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TAI-CZUNO4

80.

Po didelio pasveikinimo cie
soriaus, auksztesniėji ūkinin
kai susirinko atskirose grupe- 

Tai-Czun visus juos savo 
žvilgsniu perinote. Tarpe civi
liu valdininku jis pastebėjo 
Pan-Chuanliua. Tu-žumeju,Sin 
Szeici, Chu-kinczuna, Vankoju. 
Tarpe kariszkiu — Kaoczeile- 
na, Toan-czeichiena, Jin-4cai- 
szana, Czen-jokinu, Linchunki, 
Cbu-kinteju, Tcin-szupao. Bet 
negalėjo rast ministeri Veicze- 
na.

Ciesorius paszanke in save 
Sin-Szeitci ir tarė jam.

— Szianakt 
labai keista sapna. Kaž-kas 
parpuolė veidu priesz mane.

— Asz, — tarė jis man, — 
drakonas ujies Kin. Asz užga
vau Dangų ir Jis davė insaky
ma ministerial Vei-czenui nu
kirst man galva. Praszau jusu 

iszgelbet

asz sapnavau 
sapnu.

manės pasigailėt ir
Asz jam priža

dėjau ji iszgelbet. Bet Vei-czc- 
no czia nesimato.

— Pakvieskite ji, 
Sin-szctci,

man gyvybe. * >

— tarė 
sziandien ji 

užlaikykite dvare. Tatai jam 
sukliudvsia drakonu užmuszt. v

— Gerai, — tarė Tai-Czun

— ir

J 
ir davė paliepima karietų vir- 
szininkui atvest in d vara 
nisteri Vei-czena.

Nakezia priesz tai, kuomet 
ministeris Vei-czenas temijo 
žvaigždes ir aukavo joms fiar 
ma, specialia dangiszkas pa
siuntinys, ant gerves atjojės, 
nusileido pas ji ir perdavė jam 
Nekaltai pradėto (Dangaus 
imperatoriaus) insakyma. Ta
me insakyme buvo pasiūlyta 
Vei-czenui ant rvtoiaus, tre-rytojaus

mi-

ISZLEKS SU BYRD’U IN PIETINI POLIU
*
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Szilie trys vyrai draugaus kapitonui Byrd išžiokime ia
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Pietini poliu ant moksliszku tyrinėjimu- 
L<>

Isz kaires stovi C.
<ren, 11. June ir T. Mulrey, visi žymus lekiotojai.

aszmetu
ne isz-

.Jus net ginklo

ano nodal vvavimo 
jus visa laika isz akies 
leisdavau. Jus nejudinot ne ko
jos, nerankos.
neturėjote.

— Jus tiktai mano kuna re
gėjote, — tarė Vei-Czenas. Ma
no siela buvo iszejusi. G rupu 
dangiszku sargu perstatė jai 
sūriszta drakoną. Perskaiczius 
mirties dekretą ir Dangiszko- 
jo paliepima, pavedanti man ji 
nugalabini, asz nukirtau jam 
asztriai nutekintu dviem asz- 

, kuri isz
debesiu nupuolė ant žemes.

Ciesorius pajuto užganmlini- 
nia, insitikrines ant kiek jo mi
nisteris buvo gabus ir galin
gas! Jis isz'kitos puses gailėjo
si, del to, kad buvo drakonui

’ menini kardu galva

ežiam bertainyj valandos U P1’^adejes iszgelbet jo gv \ > be.
(apie pietus), 
drakonui upes Kin. Vei-czenas 
puolė veidu ant žemes, nusi
mazgojo, pradėjo susilaikyt 
nuo valgio, pakele savo drąsą 
ir praszalino nuo saves tingi
nyste, belaukdamas paskirtos 
valandos. Sztai delko jis neda
lyvavo imperatoriaus audien
cijoj. Bet kuomet karieta, cie
soriaus pasiusta pribuvo ji pa
imt, jis negalėjo atsisakyt. Jis 
urnai apsivilko savo oficialini 
mundira, atsisėdo in karieta ir 
nuvažiavo in dvara.

Kuomet, jis besiteisindamas 
puolė priesz ciesorių veidu ant 
žemes, jo didenybe tarė jam:

retč.
Paskiau ciesorius iszleido vi

sus savo didžiulius, užlaikęs 
Vei-czena, ir nuvedė ji in savo 
asmeninius rumus, buk tai del 
pasitarimo su juo apie valsty
binius reikalus, 
tarimas pasibaigė, 
paliepę moterims 
szachmatinc lenta ir pakvietė 
Vei-czena patarnaut jam part
neriu. Artinosi pietus. Tre- 
cziam bertainyj U valandos, 
laike partijos, Veiczenas stai
ga sukniubo ties stalu.

— Jis užsnūdo, — tarė pats 
sau Tai-Czun. Beilinas minis
teris! Darbu sunkybe ji nuka
mavo. Leiskim jam snustelti-

Už kiek laiko Vei-czenas pa
budo, atsistojo priesz ciesorių 
ir pradėjo atsipraszyt.

— Nesirūpinkit, tarė cieso
rius, — pradėsim partija.

Jie pradėjo velei loszt, kaip 
staiga isz lauko pasigirdo riks
mas. Paskiau Tzin-szupao ir 
Siu-mokin inejo ir pradėjo 
priesz ciesorių szviežiai nu
kirsta drakono galva.

— Kas czia tokia ? 
klausė Tai-czun.

— Tatai, — atsake karinin
kai, — drakono galva, nupuo
lusi isz debesiu, ant tukstan- 
czio žingsniu priesz galerija.

— Ka tai reiszkia? — pa
klausė ciesorius Vei-czeno.

— Jusu didenybe, — atsa

nukirst galva Pagalios, jis iszdave insakyma 
pakabint drakono galva preky-

• vietoj, ant godingo stulpo, pa-
deki) jo Vei-czenui
žmones isz dvaro.

Kuomet užstojo vakaras, cie-
melanclioliszkai

Nakezia jis blogai

ir iszsiunte

gorius buvo 
nusistatęs.
miegojo. Apie pusiaunakti be
galvis drakonas atsistojo prie- 
szais ji su kruvina rankose gal
va.

Jus nieko [likto nepada

savo didžiūnus

Kuomet pasi- 
ciesorius 
iszdestyt

— Sugražink man gyvybe! 
-----szauke jis. — Tu prižadė
jai man ja užlaikyt. Eiva, szia 
>yla iszspresim priesz pragaro 

tiesina....
rl’ai sakydamas, drakonas 

nutvėrė netekusi isz baimes ža
do ciesorių, besimaudant i szal- 
tam prakaite...

Ciesorius 
szaukdamas:

— Czia yra Gui!... (velnias) 
Czia yra Gui!...

Paskui jis pradėjo kliedet... 
Moterys ir vvrai didžiai misi- 
gando.

Ryto meta, 
atvyko visi auksztesnieji

Jie

sakydamas,

staiga pabudo

kaip visuomet 
rumu 

virszininkai. Jie ilgai lauke. 
Pagalios, jiems pareiszke, ka
dangi ciesorius serga, tai audi
encija (priėmimas) esą atidėta 
sekaneziai dienai.

7

Tuo laiku 
ciesoriene pakvietė visus rnmu 
daktarus. Auksztesnieji kari
ninkai nekantriai lauke ju isz- 
ejimo, idant paklausus apie cie
soriaus liga ir jos stovi.

— Ciesoriaus pulsas labai 
auksztas, — tarė daktarai. Jis 
kliedi po to, ikai iszvydo Gui. 
Tatai pavojinga! Už septynių 
dienu bus galima matyt, ar jis 
iszlaikysias.

Szie blogu pranaszu žodžiai 
padaro tarp didžiūnu dideli su
judimą. Netrukus po to Tai- 
Czun pakvietė Sui-makuna, 
Tzin-szapo, ir Uez-ei-Kinteju.

— Brangus draugai- — ta
re jis darydamas didele pastan
ga. — Asz kariavau laike 19 
metu ir niekuomet nieko nesi
bijojau. Bet szi karta asz turiu 
reikalą su Guju (velniu).

— Bukite ramus, — atsake
ke szis priesz ji nusilenkęs, — Tzin-szczupao, — sdkanezia 
szita galva asz nukirtau laike nakti Ucz-ei-kintei ir asz, jus mojo tribunolo tiesėjo, tarę nc- 
mnnn nrwlnlwnviTYlA 1 ominr/iuinrin ^Piiuni (lui Imiu rlirlA. 'iiaivoinmoa ___ irlani* n«»Vv!nuli
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- tamsta in teismą byloj nužudy-
i

szviežiai

pa

to drakono, kuriam jus priža
dėjote gyvybe užlaikyt.

— Kaip tamstos vardas ? -— 
paklauso Tai-Czun.

— Asz buvau žemoj — at-
! saike szis, — Tzoi-kin, tarua-

> Dabar asz

A___ 1___________ V

! saike szis, — Tzoi-kin, 
|vau pas jusu,leva.
esu surisztas su pragariszku, 
tribunolu. i

— Asz turiu tamstai laisz- 
ka, — taro Tai-Czun, visiszkai 
misi raulines, — laiszka nuo 
tamstos draugo Vei-ezeno... ir 

! jis isztrauke isz rankoves laisz- 
ika.
i rl’zoi-kin atplęsze laiszka ir 
pradėjo ji skaityt. Po visu pa
prastu ot’icialiniii komplimen
tu, Vei-czen pvasze Tzoi-kin 
vardu ju senovines draugystes, 
padaryt visa, kas galima, nau
dai jo ciesoriaus Tai-Czuno, ir 
po būtinu pasiaiszkinimu, su
gražinti ji ant žemes.

— Nesirūpinkite, — 
Tzoi-kin labai lipszniai, — 
žinau,

Voi-czen prasze

žias in rumus...
— Acziu! — tarė impera

torius.
Kuomet užstojo vakaras, abu 

drąsuoliu pradėjo saugot apsi
vilkę puikiais kariszkais mun-

.“ pasakytadiorais ir szarvuoti, vienas — 
su didele lazda, kitas — su kir
viu. .Jiedu nakezia nieko nere
gėjo ir ciesorius puikiai pasil
sėjo. Ant rytojaus Tai-Czun 
abiem drąsuoliam padėkojo ir 
ju paprasze kiekviena na'kti 
jam panasziai tarnaut. Už keliu 
dienu, jis tarė jiems.

Asz negaliu but insitik- 
rines, kad jus tokiu bildu nenu- 
vargsite. Asz manau, kad pa 
kaksia jusu paveikslu 
mane apsaugojus.

Jis paliepė nupieszt tuos du 
didžiūnu tokiais, kaip jie esti: 
viena su jo lazda, kita su jo 
kirviu. Abu paveikslu buvo isz- 
kabinti isz abieju pusiu dideliu 
rumu vartų, 
tavo, ly 
stovėjo asmeniszkai savo sar
gyboje.

Bet sztai, 
czia, Gui, tur-but 
pakaimes rumu duris, 
padare dideli triukszma. Smar
kiai nusirito plytos, 
tinkas ir kitokia medžiaga. 
Siumao-kun pasiūlo ciesoriui 
sziu durų sargyba Vei-czenui 
pavest. Nuo to laiko jos tapo 
taip pat pavojingos, kaip var
tai isz lauko. Tuo tarpu, nepai
sant in ramias naktis, cieso
riaus padėtis pablogėjo. Paga
lios, ciesoriene sukvietė auksz-
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žoje trobelėje, 
visados.
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Detroite viena mergica 
vyniotis norėjo, 

Ir ant to szlektai iszcjo,
O kad da jaunikio neturėjo 

Tai per kita sujeszkojo.
In kita miestą nuvažiavo, 
Ir tonais badai vyra gavo, 
Bet pargabeno surakyta, 

Ir lakiipe davė vieta.
Na ir sziaip taip susivin- 

cziavojo, 
Bet daug 'įieuliavojo, 

Jaunavedis kasžin in kur 
prasmuko, 

Jauna paeziule varguose 
pasiliko;

Jaigu gyveno ndžmoniszkai, 
'Lai ir ipasidare szuniszkai.

^DMZĘsirrį ri
Liūdna buvo .sziandien ma- 

liudniau negu
Mažame tamsiame 

kambarėlyje vos matyti viena 
me kampe ant lovos iszblysz 
kęs mirsztanczios moteriszke* 
veidas ir girdėt graudus verks
mas; verkia kas tai jaunu silp
nu balseliu. Vargszes naszlai- 
tes veido nematyti
slėptas jau alpstaneziuose mo
tinos delnuos, bet jos visas dre
bantis puo verksmo kūnelis r 
do, kaip labai skaudžiai 
spausta jos szirdele.

— Maryte, pražydo jau los 
dvi baltos rožes ant lango? — 
paklauso ligone dukreles.

— Ne dar, mieloji mamyte, 
— atsake vargsze, dirstelėjusi 
in Įauga, kur stovėjo puodai su 
žolynais.

— Kada jos pražydės, ma
nes nebus sziame pasaulyje, at- 
neszk tada viena tu rožių man 
ant kapo.

Vargsze naszlaite, vos galė
dama is/larti žodi, prižadėjo 
ta padaryti ir, alpdama nuo 
szirdies skausmo, puolė bu

t

.-a iinM’i, c*wiwm

»
I.

tarė 
asz

kad Vei-czenas nugala
bino dra'kona; taip jam ir rei
kia! Asz manau, ,kad galiu 
jums dabar pripažint, kad jus 
sugryszite ant žemos.

Tuo laiku pasirodo grupe 
jaunu vaikinu juodai apšilai 
siusiu, su vėliavomis. Jie krei
pusi in Tai-Czunn:

— Eiva in Jen-vana, kuris 
jus kvioezia.

Jie atėjo iii dideli miestą, in 
numirėliu miestą, 

, septyniuose 
i erogl i f uose, a u k szta i 

ties vartais paraszytiiose. Tai- 
Czun buvo investas su nuleis
tomis vėliavomis. Gatvėj jis

' buvo sulaikytas savo tėvu Lili-
Ikurio jis iszplesze kingunia? — paklauso Tai-Czu-

iriuose

kad

kaip buvo 
auksi

idant

Ramybe vieszpa- 
kad abu drąsuoliu

viena karta n ak-
9 atidarė už-

Tatai

lekiojo
kitokia

romutesnius rūmu 'dvariszkius, 
idant ju nuomones atsiklaust. 
Ciesorius pasiūlė jiems savo 
sunu, kaipo inpedini: Paskiau 
ji nuprausė,aprengė ir pradėjo 
laukt pabaigos.

Tuo laiku Vei-ezenas padavė 
ciesoriui laiszka.

— Paimkite ji, 
jam. Asz turiu dranga pragare. 
Jis vadinasi Tzai-kin. Jis anks- 
cziaus tamstos tėvui tarnavo. 
Dabar jis karininlkas pragare. 
Mes su juo persiskyrem geruo
se santykiuose. Szi laiszka jam 
perduokite, asz manau, kad de
ltai draugystes su ‘manim, 
rasias būda sugražint tamsta 
ant žemes.

rrai-Czun paėmė laiszka, in- 
leido ji in rankove ir pasimirs.

Jam pasirodė, kad jis iszva- 
žiavo isz rumu karietoj, in di
dele medžiokle. Paskui, vidu
ryj tyro lauko, jo karieta neti
kėtai sustojo. Jis bastėsi vie
nas, 
žoles ir jau pradėjo rūpintis sa
vo likimu, kuomet neregimas 
balsas suszu'ko in ji: — eikite 
czionail...

Tai-Czun prisiartino, 
gus prie kelio klūpodamas ant 
keliu prasze dovanot, kad pri
vertęs ji laukt.

— Kas tamsta do vienas?— 
paklauso ciesorius.

— Asz esu pasiustas pir

— tarė jis

pdkszczias tarp auksztos

IRI

Artie Garr isz laivo Porter 
aplai'ke dovana už smarkiausi 
kariszka lengva kumsztininka, 
snniuszdamas daug savo prie- 
szu.

turite teises gyvent ant žemos. 
Mes jus tenai sugražinsime.

Tai-Czunas jiems padėkojo.
Teisėjai paskyrė Tzoju ir 

kažkoki Czu, idant jie palydėtu 
ji ant žemes. Priesz
kinant Tai-Czun paklauso, 
nori Likimas gero jo szeimai _ rp ■ - - - 
visiems 
sesers.

— Ka asz galiu jums pasiū
lyt, idant itszrciszkus mano de-

atsisvei- 
ar 

? 
Kaip, — tarė teisėjai, —

apart jusu jaunesnes

janu (isz 
sostą) ir savo dviem broliais 
KieiV-czienu ir Juon-ki, kuriuos 
jis buvo nužudęs. Tzoi-kin bu
vo priverstas pakviest pagal
bon juodąjį Guju ilgais danti 
mis, idant paliuosuot savo be
laisvi nuo kerszinloju.

Pagalios atėjo in didelius ru
mus, kur radosi desziints pri
siekusiųjų advokatu. Desziints 
teisėju, pragariniu teisėju isz- 
ėjo ji pasitikti ir pasiūlė pereit 
pirmyn in didele sale. Tai-Czun 
atsiprasze:

— Asz buvau atvestas i u 
teisina, idant duot jums atskai
ta, kaip asz galiu eit prieszakyj 
mano teisėju? — paklausė jis...

Bet teisėjai taip užsispyrė, 
kad jis buvo priverstas eit pir
ma ju ir užimt garbinga vieta. 
Paskiau pirmojo tribunolo ter
šėjas paikilo isz vietos ir pasvet- 
kinoj ji, sakydamas:

— Drakonas upes Kin
nesze ant tamstos skunda. Jis 

kad jus ji nužudėte, 
nepaisant duotojo jums žodžio.

— Sztai, kaip tatai atsiti
ko, — atsake Tai-Czun. Kuo
met asz jam prižadėjau iszgel
bet gyvybe, asz nežinojau, kad 
Dangus nuteisė ji nubaust mir
timi. Dar daugia, mano minis
teris Veiczenas nukirto jam 
galva be mano leidimo. Teise- 
tai imant, asz negaliu but su
laikytu, idant už jo mirti atsa-

I 
f ■

Mes tatai puikiai numa- 
— tarė visas desziuitis

teisėju. Be to, mes jau mėtėme 
drakonu in rata sielų persi
kraustymo. Tuo pat laiku, (lė
liai triukszmo, kuri jis czia 
pridirbo, mes buvome privers- 

jis ii pakviest jus in teismą, idant 
pasilikus su tyra szirdimi. Bu
kite malonus mums dovanot, 
kad mes jums padarome szi ne
smagumą.Mes tuojaus pažiūrė
simo, kas apie jus’.Likimu kny
goje paraszyta. Tzoi-kin, at- 
neszkitę didžiąją knyga!

Tzoi-kity nuėjo atneszt Įoiy- 
ir ant ro’ikiamo. puslapio ja 

atvožė, Jis nebuyo nustebės,

na s.
I

idant J'

asz
— pastebėjo Tai-

iszvvdo

at-

t virtiną,

kyt.

nome >

kuri

žino-

kuomet iszvydo, kad tiktai 13 
iqetu buvo duota Tai-czunui 
vieszpataut. Jis ant greitųjų 
nętvere pendzeliuka ir pakeitę 
skaitline viena ant skaitlines 
trijų, tad gavosi 33 metai ir 
tuomet jis knyga teisėjam nu- 
nesze.

mano nedalyvavimo.
Bet, — tarė Tai-Czun — j lis niokszas, j

Į saugosime. Tasai Gui bus dide- 'pažystamas, — idant pakviesti 
jeigu jis insiver

M

tavoto? - 
Czuno.

n

Kiek metu jus vieszpa- 
? — paklausė jie Tai-1 _

!

Trylika motu.

— Mes neturims (lynu 
atsake teisėjai.

— Asz jums ju prisiusiu, — 
tarė ciesorius.

Paskiau atsisveikino ir Tai- 
Czunas iszejo. Czu seko paskih 
ji su maža vėliava, kuri tar
naudavo sieloms lydėt, o Tzoi 
keliavo užpakalyj,
nuo užpuolimu apsaugojus.

— Jog ne sziuo ‘keliu 
czia atvykau 
Czunas.

— Be abejo, — tarė jam 
palydovas,— in pragaru ineina 
ir iszeina dviem skirtinais ke
liais.

Netrukus Ta i -Czu n
baisius Tin-Szun kalnus, pra
garą apsiauezianezius. 
liui, netoli asztuoniolikos pra
garo gyvenimu, jis 
triukszma ir szauksmus bau
džiamųjų mirtimi. Paskiau 
grupe pragariniu palydovu — 
Guju, szarvuotu vėliavomis 
jam persistatė, idant ji pas til
tus palydėt. Jis iszvydo tilta 
isz aukso, tilta isz sidabro, ne
laimiu tilta, inejimns invairiu

Pereinant 
ciesori us

mirtimi.

Pakc-

iszgirdo

szio pasaulio keliu, 
per tilta isz aukso, 
iszvydo prieszakyj miesto var
tus buri savižudžiu ir užmusz- 
tuju. Ten ji sutiko nesmagu-

Netiketai pasigirdo bal- 
— Liszeimin! Ve, Li-szei- 

ciesoriaus var-

mas, 
sai: 
min! (Mažas 
das).

Minia negyvėliu, baisiai su- 
biaurintu, užtverė jam kelia: 
sielos jo insakymu pasmerktų
jų numirt. Visi szauke, garsiai 
szauke:

— Sugražinkite man gyvy
be!.. ir stengėsi ji nutvert.

— Apsaugokite mane! — • 
prasze Tai-Czun savo dvieju 
palydovu.

— Negalima, — atsake jie, 
— reikia pasikalbėt su jais ir 
isz ju perėjimas iszpirkti.

Asz nieko su savim nepasiė
miau, — dejavo ciesorius...

—/Poliaus bus:—

alpdama
, puolė 

cziuoti paskutini karta ja lal- 
minanezias molinos rankas.

Pora dienu paskiau pro ma
ža ja trobele važiavo žibanezio- 
ja karietoja jauna turtinga po
nia. Ji pamato pro Įauga pui- 
kes rožes ir 
jas sau.

— Ar neparduotum, merge
le, šzitu rožių man? — paklau
sė ponia ineidama trobelen.

w— Galiu parduoti tik viena 
poniute, — atsake vargsze, — 
kita esu jau prižadėjusi pasta
tyti mano mamytei ant kapo.

— Gerai, — (are ponia, — 
paimsiu nors viena; sztai 10 
rubliu ir mano adresas, rytoj 
ryta atneszi man rože in 
mus.

Koks buvo mergeles nuliūdi
mas, kuomet, pasirengusi nesz- 
ti poniai žolyną, pamate viena 
rože jau visai peržydėjusia su 
nukritusiais baltais lapeliais; 
kita gi ji prižadėjo savo matu- 
szei nuneszti.

— Ka turiu daryti? 
neszti ta rože poniai? ne — to 
ne gali būti, ji tinka mano ma- 
tuszei! geriau nunesziu pini
gus poniai atgal, kad ir badu 
mirezia!

Sugražinus poniai pinigus 
per jos laimaite, sugryžo nasz
laite namo, nuskynė rože ir nu
ėjo su ja prie motinos kapo.

Mieliausioji mano ma-
— 'kalbėjo naszlaite, —

panorėjo ingyti

na-

argi

Daugelis vyru varga dideli 
• turi,

Norints dirba ir czedina kaip 
priguli,

Bet kas isz to, jaigu niekszas 
boba, 

vyras uždirba, tai jiji 
viską iszduoda;

Vaiku nežiūri, 
Bile pati gerui turi, 
Vyra už niek laiko, 

Ne gero valgio nepataiko, 
Visokiais žodžiais ant vyro 

plusta, 
Lupa patempus, iszrodo įlįsta, 
Visada savo vyra nužiurineja, 
Ne dyvai, ba taip užauginta 
Nuo mažens prie pikto 

pripratinta.
Juk koki tėvai, 
Toki ir vaikai.

Tamsunai buna tėvai, 
Tamsunais ir vaikai, 

Atsigymus nuo žmonių, 
Turi (būda gyvuliu, 
Ne prie ’tanciaus, 

Ne prie rožtuicziaus. 
Ka nauja szuka pritraukia, 

Geriausi kvepalai neiszt raukia 
Prie ko jaunos pripranta, 
Lyg vėlybai senatvei 

neatpranta

Ka

t

9

myte, 
sztai prižadėtoji tau rože. Mels 
kis tu, mamyte, už mane prie 
gerojo Dievo. Vargas gyventi 
man dabar pasaulyje; vakar 
suvalgiau jau paskutine duo
nos riekute, szeimininkas veja 
jau mane lauk ant szalczio, kad 
ne turiu kuo užmokėti jam už 
butą. Melskis, mamyte, kad 
Dievas padėtu man paežiai už
sidirbti duonos.

Sukalbėjus dar poterėliu ir 
iszsiverkusi, mergele gryžo na
mo, kur jos lauke storas paklo
tas, ponios tarnaites atnesztas 
su pinigais ir tokio turinio 
laiszku:

“Mano mieloji, geroji mor- 
aite! Tik ka pasitaikė man 

būti kapinėse, netoli tavo ma
mytes kapo. Už krumu asz vis
ką girdėjau. Sztai czia 15 rub
liu tau pirmiems reikalams — 
užsimokėti nęmu szeimininkui, 
o rytoj-gi pereisi gyventi pas

g

mane, busi mano mieloji dukre
le, kuri szventai iszpildei ke:- 
virtaji Dievo insakyma ligi 
galo. ’ ’

9

Gyvuliszkai augintas, gyvuliu 
bus,

Lyg smert tokiu pasiliks. 
Taip, mano rūteles, 
Jaunos ir seneles, 

Jaigu meszka iszmokina 
szokti, 

Tai ir jus turite iszmokt 
gyventi.

Savo vyrus paguodokite, 
Szunc vidtoje nelaikykite, 
Ba per vyra, gera buvimą 

turite, 
O be vyro varga velkate, 

Ne viena po vyro smerties 
frizinasi, 

Priesz visus jauna statosi, 
Isz ko visi juokėsi, 
O net ir bjaurinusi.

Už keliu menesiu bobele 
apsileidžia, 

Nosi žemyn nuleidžia, 
Tada ir apie nebaszninka 

atsimena,
Ir jau tos komedijos buna 

gana, 
Tada bdba pradeda pakutavot 
Ndbaszninka vyra garbavot.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS ‘ 

(Bell Phone 872) .
331 W. Centra StM Shenandnah* Pa.

>

< i »

Nuliūdimo valandoje •attiktam 
geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir grailaL Bū
site. pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaua jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuotl o pribusią ta 
deszlmts minutu.

M1NERS* ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitls, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katarišzkas 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.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

♦ .....................
Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusias 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo» 

niausiu. Parsamdo automobilius del
nta nuo paprasetlauslu iki prakll* 

laldotavta, vąšeliu, kriksktynlu ta 
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonas 1173-M

I

(i- ’ • I

- Ir taip, — tarė teisėjai, 
jus dar dvideszimts motu
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Naujas plentas per New 
in Frack -

i ŽINIOS VIETINES 
!' ----
Bostoną ir More ja
vili© jau prasidėjo dirbti. Auto
mobile! dabar turi važiuot pro 
kapines.

— Szv. Juozapo bažnytinis 
koras turėjo savo metini iszva- 
žiavima ant Kaczmarczyko 
farmos Locust Vaillcy. Daini
ninkai turėjo puikia diena to
dėl ir linksmai praleido laika 
ant szviežio oro«

— Ashlando ligonbutej už-

ant

baigė mokslą keliolika norsiu 
tarp kuriu randasi ir musu 
Lietuvaite Marijona Kapcziu- 
niuto isz Gilbcrtono.

— Visos kasyklos mieste 
nedirbo Panedc’lyje. Morea ir 
New Bostonas nedirbs lyg Se- 
redos.

— Mikolas Gribosza, 18 me
tu, kuris nuskendo Winooski 
upeje, Winooski, Vermont, li
kos parvežtas ant palaidojimo 
pas savo gimines Mi'kolus Gri- 
boszus in New Bostoną. Velio
nis paliko tęva kuris czionais 
gyvena. Laidotuves atsibuvo 
Utarninko ryta Len'kiszkoje 
bažnyczioje, po vadovyste gra- 
boriaus Trauskaucko.

— Prabaszczius Czesna isz
važiavo in Filadelfija ant re- 
kulekciju szia sanvaite. Kun. 
Valasdk tuom lai k aprūpinęs 
parapijomis dvasiszkais reika
lais. Rytmetines pamaldos at
sibus 7 valanda.

f Kazimieras Szileikis, 42 
metu, kuris buvo ant burdo pas 
Juozą Ramanaucka, 37 S. lOtos 
uli-, mirė Suimtos ryta po ilgai 
ligai nuo vėžio. Velionis pribu
vo in Amerika 21 metai adgal, 
prigirtejo prie S.L.A. vietines 
kuopos. Paliko mieste du bro- 

Boleslova ir
kaipo ir du pusbrolius Fran- 
ciszku ir Mikola Sziaulius kai
po ir broli ir seseri Lietuvoje. 
Laidotuves atsibus Utarninko 
ryta su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Laidotuvėms 
užsiėmė graborius 
kas isz Shenadorio.

rvta

liūs Stanislova

Sakalu uc-

— Parapine mokslaine Szv. 
Juozapo užsidaris per vasara 
szita Petnyczia. Už geriausia 
mokslą bus duota dvi dovanos 
paaukautos per daktarus Bur
ke ir Bonavicziu del dvieju ge
riausiu mokiniu isz 8-to laips
nio. Užbaigdami mokslą, vai
kai duos puiku perstatymą Ne
dėlios vakaru 7:30 valanda ir 
2 ir 3 valandas po piet bažny
tinėje saleje.

Sekantieji mokiniai užbaigė 
mokslą 8-tam laipsnyje ir bus 
perkelti in publikines ino'kslai- 
nes Septein bėrio menesyje. 
Mergaites: Morta Gelza, Irena 
Tunila, Veronika Szerpenskas, 
Helena Meszkis, Marga riet a 
Mdluiiskas, Marcele K rasa vie
kas, Ona Sinkevicz, Margarie- 
ta Alain/kis, Valerije Bražins
kas, Mare Szinionis, Antanina 
SI liže vieniu s, Anele Vaitkalo- 
nis ir Teresa Jusaitis. Vaikai: 
S. Vaiczaitis, V. Supranavi- 
czius, V. Zinkeviczius

Septein bėrio

Meszkis,

v.
, J. Bur- 

ncckis, J. Švinkimas, A- Kaza- 
lonis ir A. Lutkauekas.

61 AMERIKOS INSTEIGOS 
GAMINA ORLAIVIUS.

22,348.
“alin

iai vu padidėjo

Sulig 1928 metu iszdirbysz- 
cziu cenzos, 1927 metuose pa
statyta 1,857 aeroplanai, kuriu 
verte pasiekė $12,024,805, ir 
105 amfibiszkus laivus (van
deniui ir sausžemiui) kuriu 
verte buvo $7,448,679, ir 61 am- 
fibiszka lai va, verte $1,4

Produkcija visu kliasu 
kesniu už orą * ’
nuo 1,186, verte $8,871,027-1926 
metuose iki 1,962, verte $14,- 
250,605-1927 metuose.

1927 metuose net 61 instei- 
gos gamino orinius laivus, isz 
tu, 15 yra New Yorko valsti
joj, 9 Californijoj, 9 Michigane, 
4 Illinois, 4 Missouri, 4 Ohio, 3 
New Jersey, 3 Pennsylvanijoj, 
2 Marylamle, 1 Colorado,
Connecticut, 1 Iowa 1 Kansas 1

1 Virginijoj, 
.Washingtonc ir 1 Wisconsin.

I

Nebraska, 1

CHICAGOS MIESTAS STATO DIDELE ORINE
PRISTOVA DEL ORALAIVIU IR EROPLANU

. ... .______________________•

i: ,
A X.

W

L
t 4 
•4 •*

O

& ■X;

<' '*•

$
I • '.<•
O
m

ii
•>

!>
■>'

..........

B
HE

iPs

H

M oi
ii

ii
“J?

>•

I
,į;

<

S X,
A

Katalogas Visokiu 
Knygų

.15c
ir

v
A.

!•M:"\v
I .*

■-i

.$•

tu

y, 
■ J

r* t £
Si ?

*M
‘v į

I

t

*

h
I •’<

Iii i"

-.xW

O

M

♦
M
i

M■•/c A V .v.

4

No. 100 Tūkstantis 
Viena" puiki didele knyga, 
biszkos istorijos. ------
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drueziai ir puikei ap
daryta nudeklinais iszmarglntais 
virszais. Didumas knygos 9!4 per 6% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00

Kapitonas Velnins. Pui
kus nprnszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. . .$1.00 

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

No. 103 Vaidclota, apisaka isz 
pirmutinos puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Ltetuviszku užllcku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. . .35c

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

No. 105 12 istorijų: Ncdarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Josz- 
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 istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybo veda in laime, Szaltiszaitl, 
Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apio 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevaliojo, Javorovas ir jo kliū
tis, apio kupeziu kuris norėjo pigiana 
darbininko. 182 puslapiu.....

No. 108 Szeszios istorijos, 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida. Toj paezioj kny
gelėje teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apio sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity
mu (Antras dalis) talpinasi sekan- 
czios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakicrka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apio arkluka-ku- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu....................... 15c

No. 111 Sziupinis 
talpinasi 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 apio Pinin 
gai galva-žudžiai, Ražanczius iszgcl- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposclei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposcler. .. .20c

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

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczoma nuo 
azalija, Vaidulis, Galinga szoblo, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 181 

•••35c

Naktų
. 27 Ąra- 

Yra tai ketvirtam >:•: ■i -b
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la

. .15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu..,. .15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
tojui in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu....

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu..

'No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu....

MM i F 35c
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Chicagas ir pradėjo statyt pirmutine orine pristova del oralaiviu ir crop! a nu ant sa- • I « • *1 • • 1los tarp 17-tos ir 31-mos ulyczios. Paveikslas perstato kaip toji orine pristova iszrodys po 
užbaigimui.

SHENANDOAH, PA. Trumpi Telegramai. AKYVI SZMOTELIAI.

nu re 
Jonas Subaczius, 114 W. Coal 
uli. Laidotuves atsibuvo Panc- 
dclio ryta su pamaldomis Szv. 
J11 rg i o ba žny czi o j a.

t Praėjusi Ketvergi!

— Praeita Sifbata Szv. Jur
gio bažnyczioje likos suriszti 
mazgu moterystes pana Julijo 
Skaudys, dūkto Jurgiu Skau
džiu, 230 E. Centre uli., su p. 
Jonu Buczin^ku, 
uli. Trys kunigai suriszo ma^-

U Hong Kong, Kinai—Lai
vas Kochon apsiverto ant upes 
Wuchon ant kurio plauke daug 
žmonių isz kuriu 130 pražuvo.

II Bayonne, N. J. — Policija 
arcsztavojo tris nežinomus vy- 

kurie bando insilaužt In
Jono Czarneckio saliuna 
15-tos ir Avenue E ulycziu.

U London.—Bialostoke isz- 
ejo ant straiko deszimts tuks- 
tnncziai audėju,
didesnio mokesezio. Laike su- 
miszimo likos sužeista 
szimtas žmonių.

U Pottsville, Pa. — Septy
niolika vaiku likos sužeisti per 
sulūžima sėdynių laike persta
tymo Schuylkill Fair Grounds.

rus,
an t

230 E. Centro ui i.
nuo S. West sp irdami esi

Vilniuje dabar yra 240 
tukstaneziu gyventoju.

Karaliauczius 
stalyti 1255 metais,

pradėtas 
vadinasi, 

trims metais vėliau, kaip Klai
peda.

Szvedai uždraudė pasau
line Suomiu spauda .1850 inc-

*

*

tais.

Shamokin, Pa. — Adomukas 
Rankeviczius, 15 metu, 
likos paszantas isz netycziu per 
savo dranga, mirė vietinioje 11- 
gonbuteje. Szuvis pataiko vai
kui in pilvą.

— Eidamas namo su pede 
Kuszkeviczius

nuo tiltelio nnlauždamas 
sprandą.

kuris

y 

puolė 
sau

Isz pradžių nežinojo 
kas tai per vienas, bet vėliaus 
gimines ji pažino pas graboriu.

Jurgis

New Philadelhphia, Pa. — 
Klemensas, 21 metu, 
ponstvos J. Zerdeeku 
na užbaigė 
Dent isto Balt imores 
tete. 
mingai ir aplai'ke diplomą isz 
ko labai nudžiugo tėvai ir gi
mines.

21 metu

mokslą

sūnūs 
ana dic- 
Daktaro 

Universi-
Egzamina iszdave pasek-

y

Worcester, Mass. — Laivu 
Afpiitania, iszvažiavo apsilan- 
kvt tevvnen sekanti Lietuviai: 
Emilija Kaulakiene, su sumini 
Arnoldu isz Hudson, Mass.; 
Emilija Endruhiitien isz Athol, 
Mass.; gi isz Worcestcrio, .le
va Doniliene su duktere Mary
te, Magdalena
Bronius Geluseviczius, Vincas 
Strimaitis, ir Jule Greszkiene 
su sunu Vytautu.

* t

— Per sudže Atwood 
Probate Court, Worcester 
Mass.,
donis su Ona Dudoniene gyve- 
nanezia Lieuvoje; taip-gi Zuza
na Borisiene su Jonu Borisu.

ISZ
y

M iliaiiskienc,

1SZ

Court, ,, \/i wow.,
persiskyrė Feliksas I)u-

r

Mass.
kad

— Birželio 1 diena, Jurgis 
Adgalainis pradėjo byla Supe
rior Courte priesz Ant ana An
taną vieži u isz Spencer, 
Jurgis Adgalainis sako,
1927 metais sykiu su Antanu vi
eži imi pirko ūke ir kad iszmo- 
kejo apie 2700.000 doleriu. To
liau, sako, ’kad Antanaviczius. 
visus uždarbius pasilieka sau 
ir neduoda jokios 
Teisėjas O’Connell
Adgalainio praszyma ir 
draudė Antannvicziiii parduot 
savo u kės dali kitiems ar par
duot ukes turtus tol, pakol by
la neužsibaigs.

atskaitos, 
iszklauso 

už-

ANT PARDAVIMO ARBA 
ANT RANDOS. *

Kotelis ir buezerne. Parsi- 
duos pigiai buezemes fikszcze- 
rei visai nauji. Atsiszaukite

(t.51ant aodreso:
A. A. Ramanauskas,
Mill and Patterson St., 

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

apie

MERGINU MOKSLAINEJE.

Profesorius liepe mergaitėms 
raszyti szita diktavoue:

Nevidonas inpuoles in mies- 
iszskerde visus gyventojus 

mielaszirdystes 
) y

i i

ta,
b(‘ jokios
taipgi ir visus vaikus.

Ona Blinskiute da vis raszo, 
ii tęs jau savo už

u

o kilos merg;
davinį pabaigė. Profesoris atė
jės prie Onos klauso:

— Blinskiute
“vaikus?”

Da ne — atsake Ona.
Na lai paskubink! Ziu- 

jau visos tavo drauges tu-rėk 
n.

9 <

ar jau tu n

ŽENTAS IR UOSZVE.

Atbėga uždusins žentelis 
savo uoszve:

— Ka nori Petruk? — 
klausė jo.

— Ko asz noriu? Noriu lin
iny lema pa- 

pasake man szi ryta be 
eikie

pas

uz-

4 i

4 4

sakyt, Ikad mano
czi ule”
jokios priežasties kad
pas sena velnią.”

— Ar taip tau pasakė? Ir 
ka tu ant to atsakei1?

— Nieko nesakiau 
atbėgau pas tave... *

y tiktai

SKAITYKITE SAULE

Afrikoj yra apie 140 mi
lijonu negru ir apie 4 mil. bal
tu gyventoju-

Italijoj kapines 
"Campo Santo

vadina 
“Campo Santo” — szventasai 
laukas. Prie kiekvieno pamink
lo esanezio kataliku kapinėse 
yra pakabintos lempu'kes.

Suomijoj analfabetu (ne- 
mokaneziu skaityt ne raszyt) 
priskaitoma mažiau 1 nuoszim- 
tis.

* 
lomi 
sziaip: protestonu 
kataliku 35 nuosz., 
niu 7 nuosz.,

Amerikoj yra 68 miestai 
kaimeliai apgyventi ir

n

y

Olandijos pi'liecziai sk-irs- 
idoologijos

Žydu 2

atžvilgiu 
56 nuosz.
laisvama-
nuosz.

y

ir 23 ] 
valdomi per riėgrus.

Rusijoj yra beraszcziu 37 
100 gyventoju; Lenkijoj 36, 

Ispanijoj 60, Itailijoj 52.
isz

BAISI NELAIME.

- Tik pamislyk mano mie- 
mano Baltrus nupuolė nuo 

kopecziu kurios turi 30 pėdu il
gio ir likos nesužeistas ne tru
puti!

la

— Tai negalimas daigtas!
— O taip, nupuolė nuo pir

mo pa'kopo. *

Lehigh Valley 
|£xcurrion>
iwKIPrT' ‘

I.

to

_________ fcTi

YORK
Dubeltavaa 

Tikietaa$4.00
NEDELIOJ 24 JUNIAUS

SPECIAL1SZKAS TREINAS 
Aplosi Mahanoy City 4:40 ryto. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

Baseball-Yankees su Boston 
New Yorke 24 Juniaus

35c 
aji®

(3 .dalis)
Ha iss

.25c
apie

15c

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5% col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
jszleidimas. Sudėtas per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszcziu. Iszguldanti 
kiekviena sapna ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu.

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

W. D. Boczkauskas - Oo., 
Mahanoy City, Pa.
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puslapiu .................................
No. 118 Istorija apio Ali Baba ir 

40 Razbaininku. 45 puslapiu..
No. 119 Keturios istorijos apie 

Viona motina, Vaikucziu plepojimas, 
Gražia Haremo novalninko, Luoszis. 
62 puslapiu................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apio Valu
kas isz girrios ir Ant nemuiio. 58 
puslapiu ................................  15c

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

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

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stobuklingas zerkoląs, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Balsi istorija. 01

eccceececccceceeeeee

15c

•CccecccccccetcocclSC

pUSlupill eeseee*ee**aeeeeeeee 1
No. 125 Trys istorijos apie Pe- 

skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu.......................  15a

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas

20c
No. 133 Dvi istorijos apie Neuž

mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu................................... 15c

No. 134 Dvi Istorijos apio Baisi 
žudinsta ir apio Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

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

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudijo o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu.................. 2 So

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji motai, 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 nekurie lietuviai 
amerike praleidžia szvente Užgymi- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlus, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15«

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

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

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

No. 141

• <»<«•••••••••••••

................................... 15c
Keturios istorijos ajie 

M^cziutes pasakojimai, Pasaka aoia 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau
kime, Alute duktė kun. Kerniau*, Bo- 
ksztas ant salos Dago. 64 pu m. .. .20c

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

No. 143 Trys isterijos apie Vei- 
niszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o
puodą, Dainele. 47 puslapiu

No. 144 Penkios Istorijos apie 
Ranka apveizdos, Nedaejusia žudins- 
ta, Paskutine vale motinos, Paku- 
tninkas, Ar paszaukt tęva zokoninka

61 puslapiu............ 15c

maluninkas pabėgo, Stebuklinga
....15c

Bernadina.
No. 145 Keturios istorijos, apie 

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

No. 146 Dvi istorijos ap.e Auka 
Nihilistu, Stebuklas kuczios naktį. 
61 puslapiu................................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga-
Keliauninka Joną, Vaikinas ir

Stebuklas. .74 puslapiu............... 20c
No. 148 Dvi istorijos apie Joną

Ir Alena, 
puslapiu <

No. 149

na,

28e

122 
..25c 
Sūnūs

Žvake, Del pirsztiniu, Apie mirimą, 
Pavasaris, Apie saule, menesi, žvai
gždes ir kitus dangiszkus kunus, Me- 
szia vežis, Grapas, Apie Egli,aržluo- 
las ir uosis, Budyne, Puiki pasiskaity
mui knygute. 100 pus.................... 25«

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto, Mistras ir Kre 
peszius, Kampelis duonos, Isz ko di
deli ponai. 105 puslapiu..............25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis, Dzūko pasaka, Protas ant 

proto, ir keletą trumpu paskaitymą 
22 puslapiu.................................... 10c

No. 163. Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju, Kaukazo belaisvis, 
Lozorius, Narsi mergina, Užvydus vy
ras. 137 puslapiu.........................25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas, Ergelei pono Mor
kaus, Du ar keturi, Svietas dvasiu, 
Iszreiksztas razbaininkas, Žydai kai
muose, Nevidonas. 90 puslapiu...

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus, neleido in dangų, Sziaucziui dl 
dell reikalai, Senelis, Dienos kenteji 
Nantoj, Netobulas žmogus, 
puslapiu....................................

No. 166 Trys istorijos,
Malkiaus, Isz klausyta malda vargsze, 
Geras Medėjus..............................15c

No. 168 Devynios istorijos su pa
veikslais, apie Dasekta nekaltybe, Va
gis kiausziniu, Ne yra to pikto kad 
ant giaro nciszeitu, Kaip Joniszkei 
pavogė naktini sarga, Atidengta žu- 
dinsta, žmogus be szirdies, Užmiršto, 
Iszgelbeta per kalininka, Kaip ponas 
Rauksztlis atsivertė, Stebuklingas ak
muo, Ir daug kitokiu puiku skaitymu 
apie 100 puslapiu.......................... 25c

No. 169 Septinis istorijos apie 
Dorybe ir mielaszirdingumas, Pasku
tinis pinigas, Laisve, Pražuvę misz- 
kai, Apleista naszlaite, Jeszkok aukso 
•zirdyje, Lape ir vynuoges......... 25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele, Mokytoja, Velniszkas tiltas, 
Auklėjimas sveliko ir serganezio ku- 
dykio, Herodas boba, Kas nepažins- 
ta Dievo tas nepažinsta tėvu, Per ta
msybes in szviesa, Pasitaisias prasi
žengėlis, Duktė malkakerczio. 
puslapiu.

No. 171

Nusimimas seno jaunikio.
26c

121 
25c

Vieniolika puiku istorijų 
su paveikslais, apie Džiaugsmas ir
Nuliūdimas Tėvu, Kalėdų Vakaras 
IszAkyvumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach, Paskutinei Valadoi, Slapty
be gymimo mumisie Dievo musu jame 
atsigymimo, Metai Svarbiausiu Atsi
tikimu,
Suvirsz 100 dideliu puslapiu

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu ir Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu...........................................15«

No. 173 Penkios istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du mokiniu, Kam 
iszdavineti pinigus, Girrios sargas, 
Sunu ir Dukterį. 83 puslapiu........25c

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis, In Merika, Pakaruo
klis. 220 puslapiu. .......................35c

No. 175 Pasiskaitymo Knygele 
Kuczios-žemaites Vaizdelis, Gudras 
Picmenelis, Isz ko susidarė anglis, su 
paveikslais, Kaimfecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokeis budais apgavikai 
apgauna žmonis, Prietarai ir Burtai, 
Keletą juoku ir paveikslu..............15c

Pavojinga klaida. 45 
15 c

Asztuonios i s t o r ij o e 
apie Dcde isz Amerikos, pasaka manu
Dzedzes (Dzukiszka), Viena nedele 
tdsybes, Iszgydintas, Nedoras dede. 
Atsigavo, Valkata, Pauksztclis Jezu- 
so, Teipgi keletą jeleta juoku ir kito
kiu paskaitymu. 48 puslapiu... .15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Dūkto 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 apio Kaji- 
mas, Drūtas Petras, Nuogalis. 
puslapiu........................................

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spckulantas, Kryžius prie upes 
V išloš, Doras vaikinelis. 60 pus.. .15c 

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus........

No. 156 Puiki istorija apie Malū
nas girdoje. 77 puslapiu............15c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola, didis klastoris. 
puslapiu..........................................

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

No. 159 Istorija apie Markus ir 
Aurelianas, puikus apraszymas. 110 
puslapiu..............................................20«

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui, Onytės laime, Per neatsar-

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

TIKRIAUSES KABALAS

62 
15c

62 
15c

25«

46 
15c

kuris buvo protingesnis už savo poną, guma in balta vergija, Pusiau-gyvenia 
01 puslapiu...........................  ....Ific Viesžpats Jėzus ir mlszko. medžiai,• ••••••••••••••••I

Arba Atidengimas Paslapcsiu Atei
ties. Su pagalba kazlrom. Pagal 
Chaldeiszku. Peralazku. Gralklazku, 
Arabiszku Ir Cigoniazku burtlatku. 
Iszguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra įsideda Imogaus ateiti Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka lai Egipto Rubiną 
Bulve. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ..................

Prlaluckttc mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paeita. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY PA.

25c.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunue numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, krik»- 
tiniu) veaeliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
510 W. Centre St., Mahanoy City, ftu




