
»

4f"

* 4

r

h p

k

►

I

iV

4

*•

t

41

A

/

M'

•e

k r

' i

v j : j

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)
» PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

JMTABLISHXD IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION 88.0S 
Mytrthtng Rates on Application,

PUBLISHED BT
W. D. B00ZK0WSKI - OO.» 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.
BĮ — O o o o • OM ■ ■ M

No. 20 m

I

w ' h

' f

STS.,
•A

/ NNTMMIfom-offiob
NNTM&BD AT THH MABANOY CITY. PA„ \ 

J AB BBeOWD OLABB HAIL 11ATTBB./

ISZ AMERIKOS [NUŽIŪRĖTA

MUNSZAINE
ŽUDINTOJA

16 ŽMONIŲ NUSFTRUCINO, 
8 APJAKO IR 30 APSIRGO 

ISZ KURIU KELI MIRS.

Peoria, Ill. — Praeita sanvai- 
te koki tai volniszki butlegeriai 
pardavė žmoniems munszaine, 
sumaiszyta su mediniu alkoho
liam, nuo kurios lyg sziai die
nai mirė 16 žmonių, 8 apjako ir 
30 apsirgo isz kuriu keli turės 

.mirti, — visi randasi ligonbu- 
tese.

Palicije aresztavojo dvi po
reles C. O. Guff in ir jojo paezia 
ir Maurice Mansfield ir paezia 
ir kitus už pardavinejima to-

• sios tniciznos po miestą Peoria 
ir kaimelius Washington, Vcr-

■ mont ir Wislev Citv.
Katrie tik iszgere tojo mai- 

szymo tai tuojau mirė ar ap-
• jako ir apsirgo.

Mansfield prisipažino kad 
pargabeno alkoholiu isz Chica
go#, sumaiszc su mnnszaine ir 
pardavinėjo geryma. Palicije 
mano kad da daugiau randasi 
butlegeriu kurie dalybavo ta-

• me biznyje.

PA8IKELELIAI DAVE TI- 
KEJIMISZKA LIUOSYBE.
Nogales, Arizona. — Pasike- 

leliu gubeiT.a'torius Fausto To-
peto fsz Sonoros, apgarsino buk 
paniekino Aleksikoniszkas tie
sas uždraudženezios laikvti ka- v 
talikiszkas pamaldas ir dabar 
nuo szio laiko visu isz'pažinimu 
dvasiszkieji gali laikyti pamal
das savo bažnycziose atvirai ir 
be jokios baimes, ypatingai 
Rymo katalikai, panasziai kaip 
Suv. Valstijose yra tikejimisz- 
ka laisve.
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Isz Visu Szaliu
■ > '■> .a .

KA TAMSYBE DARO
1 < ' *

BAISUS
ATSITIKIMAS

BAISUS DARBAS 
TAMSUNELIU.

Varna va. — Gyventojai ap 
linkinėje Volgos turi savyj 
visokius burtus, o ypatingai ti 
ki kad ranka nekalto žmogau

APLAIKE TURTĄ, DŽIAUG-Į 
SMAS JI UŽMUSZE.

, — William 
Tasker, vargingas darbininkas 
taip labai nudžiugo kad aplai- 
ke turtą vertes deszimts tuks- 
taneziu doleriu,-kad apalpo ir 
in puse valandos po tam mirė. 
Tasker ne buvo pas tėvus nuo 
jaunu dienu ir trankėsi po vi
sa Amerika, pakol ant galo at- 
sibnladojo in szita miestą. Lai
ko pietų atėjo pas ji palicijan- 
tas kalbėdamas jam kad jisai 
yra pajeszkomas nes jojo tėvas 
mirė Ohajnje palikdamas jam| 
visa savo tin ta. Iszklauses to
sios linksmos naujienos, iszke- 
le rankas ir krito negyvas.

RAGANAI Scranton, Pa.

ARESZTAVOJO SENUKE 
BUK JI BUVO PRIEŽAS
TIMI VAIKO MIRTIES.

Gilbertville, Tenn. — Marga-
f

skundo
pji buvo
jojo dvi-

ant 
buk 

mirties
J

gyveno mažoje 
gyventoju

rietą Whittier, turinti 70 metu 
likos aresztavota 
Jono Parnell 
priežastim
metinio sunaus. IVhittier’iene

grinczeleje o 
tarp gyventoju apibėginėjo 
paskalas Imk jiji yra ragana, 
kad nemiega jau 16metu ir 
jog patiks neužilgio .nelaime 
visoje aplinkinėje jaigu joja 
neuždaris kalėjime.

Kėlės dienas adgal 
isz vaiku Parnell’o pažeidė se
nukes viszta, o tėvui pranesze 
žmones buk motore badai iszsi- 
tare, kad jaigu sužeista viszta 
pasilips, tai ir tasai vaikas tu
rės mirti.

Viszta 
po tam 
Parnell’o staigai gavo sunku 
kosulį ir in kolos dienas mirė. 
Atsiminęs sau kerszta senukes 
ir bijodamas kad ir kiti jojo 
vaikai nenumirtu, Parnell isz- 
emc varanta ir Hope motore 
aresztavoti. Skunde jisai aisz- 
kina buk Whittier’iene nuola
tos kcrszina jam ir todėl bijosi 
idant visi jo vaikai neiszmirtu.

KATE UŽDEGE NAMA.
Wilkes-Barre, Pa. — Kate 

užszokus imti įkukninio stalo, 
ant kurio stovėjo karasinine 
lampa, perverto ja, nuo ko už
sidegė namas. Tėvas, James 
Perrin, nesirado tame laike na
mie, bet 14 metu sūnelis Willia- 
mas, iszgialbejo savo keturis 
mažus brolelius 
deganezio namo.

i vienas

pastipo o ne trukus 
dvieju metu sūnelis

Tėvas

ir sesutes isz

ARGI NE MEILI 
MOTERELE?

Washington, D. C. i. ■» 
advokatas W. Harkins, ganą 
turtingas žmogus turi, kaip ro
dos, ne labai kam tikusia pa- 
cziule nes kaip parodo užmeti- 
nojime ant persiskyrimo, tai 
toji mylima pacziule dakako 
jam lyg gyvam kaului.

Žymus

MOTINA PAKORĖ VAIKUS 
IR SAVE.

Vetnor, Ind. — Dvieju vaiku 
motina Emilija Bankus, 26 me
tu, likos aresztavota už nužu- 
dinima savo dvieju vaiku 2 ir 
3 metu kuriuos pakorė.Uždary
ta kalėjimo, 'kdkiu tai budu pa
sikorė ant virves padalyta isz 
andaroko. Szeimyniszkas nesu
tikimas buvo priežastis tosios 
nelaimes.

PADUKUS BOBA.
Chicago. — Ana diena atsi

buvo akyvas teismas Malgarie- 
tos Smalley, kuri savo vyra isz- 
mete per Įauga nuo ketvirto 
laipsnio. Atsitikimas buvo se
kantis:

Josios vyras, kuris yra nere
gia per tris metus, isz priežas
ties nelaimes prie darbo, užsi
imdavo pardavinėjimu.. laik:

!S 
nes per kėlės

S aP-

Spardydavo ji su kojoms ir 
daužė pasmakrį su kumszczia, 
lupas ir. kur tik papuolė, pesze 
už plauku, tankiai musze in 
galva su kuom tik nugriebda
vo, daug kartu taikė in ji su 
revolveriu, taše ji už austi, bėg
davo tankiai in jo kancelarije 
ir ten 
plūsdavo ant jo, iszeidavo isz 
namu ant visos nakties ir tai 
beveik kožna nakti trankėsi au- 
tomobilįum po rodhauzes, spy
rėsi nuo jojo kas menesi ant 
goru laiku po 150 doleriu, tuo- 
jaus po szliubui jiji jam pasa
kė kad tik del to už jojo iszto- 
kejo kad buvo turtingas. Ar-gi 
ne meili .moterėlei!

Sudžo iszklauses tuju užme- 
tinejimu ■ pefskyre advokatu 
nuo tokios hėrodo-bobos.

bjauriausiais žodžiais

PALAIDOJO GYVA KŪDIKI.
Du Ttali- 

jonai Gįrio Butt a ir Nikolo 
Spinella likos aresztavoti už 
palaidojimu naujai gimusio kū
dikio prie geležinkelio o kuris 
radosi da prie gyvasties, pa
gal daktaru tyrinėjimą.

Paskutines Žinutes

Brooklyn, N. Y.

NUŽUDĖ VAIKA IDANT ISZ 
JOJO TAUKU PADARYTI 
ŽVAKE KURI PADARO 

ŽMOGŲ NEMATOMU.

KAIMININKA APIPLESZE 
LIGONE, JOSIOS VYRAS 
NUPIOVE MERGAITEI 

AUSIS IR NOSĮ -- KAI- 
MINKA PASIKORĖ.

Varszava. — Ant Leningra- 
do-Varszavos gelezkelio, pir
moj budelėje užmiestije, gelez
kelio sargo pati apsirgo. Pa- 
szaukta kaiminka priėmė nau
jai gimusi kūdiki ir pareikala
vo už savo triūsa užmokesti. 
Ligone isztrau'ke isz po pagal
vio masznele su 45 rubleis, da
vė jiai kiek.pinigu. Kaiminka 
isztrau'ke isz jos ranku masz
nele su visais pinigais ir nęuž- 
ganadyta su tuom, kerszino su

Kijevas. — Ne dideliam kai-1 
melijc gyveno sau naszlys pra
voslavas, kuris turėjo dviejeta 
vaiku; sunu 18 metu ir 8 metu 
du’krele. Nesenoi tare sunns in 
tęva:

“Ka daryt, idant stotis tur
tingu? Girdėjau, kad žmonis 
pasakoja, bulk žva’ke isz už- 
musztojo o da neapverkto žmo
gaus turi taja galybe, kad pa
daro žmogų nematomu; gali 
inejti in svetima narna užside-1 peiliu reikalaudama atiduot jai 
gus, tai niekas nepamato ir gali visus pinigus. Ligone matyda- 
be baimes vogt.“ ma kad isz to nieko ne bus, pa-

Tevui patiko toji rodą, hlike kad inszije da randasi 319 
tai nežinojo isz kur imt žino-lr,,bl,u’ knnos Knh 8nu Paimti.rubliu, kurios gali sau pasimti.

yra giliukis prie visko, o kat 
ras tokia ranka turi, stojosi ne
matomu, gali 
vogti drąsiai.

Sziomis dienomis atidengė 
baisu darbu, Lukonajevskam 
paviete kur gauja piktadariu

Į 
visur inciti ir k

nutarė pasirūpint sau toki gi
linki; iszrinko jauna vaikina 
Szapanova, nuviliojo ji in gir- 
ria, nukirto deszine ranka lyg 
peties po tam ji damusze. Bu
vo tai baisus darbas kad net 
du piktadariai negalėdami ant 
to žiūrėt, pabėgo. Palicije su
ome visa gauja, tarp kuriu bu
vo ir nužudyto vaikino dėde.

MILŽINISZKI METALINEI 
EROPLANAI.* .

London. — Angliję padirbo 
visa metalini kariszka cropla-

Lili lIVZ/J IlUJU l>/4 Kill I II1L 4111 U* i _ „ , ' i • • • OflAnvis/kn tanku Prndoin irnlvnt Fc laba motore nuėjo m i’W4. na, kuris svėrė tiktai 3,000 sao,- 
?1‘11 v ’ radejc na irrinczia) iieszkot ninisru 5 turi jisai du masziniuš ka-ir nutarė uzmpszt maža valka, ;l)o gimc/ia; jieszKoi pinigu. . . . .. o
sūneli vienos jojo 'r»o tarpu ligone pas.kele kaip rabinus ir zoposti amunicijos.
Pns-znnVe ii n.,'« ’snvo nn<rnvi„. K«le.i° isz lovos ir užd"ri"s du- In 15 minutu naujas croplanasPaszauke ji pas save apgavin- 

u budu, pasilipta, szventa die
na, novos kad pasiausti su jojo

ruszi.gu huau, pasiapta, szventa <ue- .ris užrakino ruszi. Deszimts 
na, neves kad pasiausti su jojo P110'1' 1 ukrclia nusiuntė ipa- 
dukrolia, padare klonc sūpuok- vyra n- pasakyti 'kas at-

siti ko. Po tam pasiėmė nuo st a-

iH

gali iszkilt in padanges 20,000 
pėdu o iii puse valandos 25,000 
pėdu. Baisus tai ginklas laiko 
kares. . .lia ir liepc suptis. Kada vaikiu

kas suposi, sūnus pasiėmęs ply-.. . . .
ta, užlipo ant szalines balkes ir‘18Z vl^aus (lll,s 11 
stovėdamas ant balkio, rože su 
plyta per galva.

Vaikiukas ne spėjo ne riktelt 
ir negyvas nupuolė nuo siupy- 
nes ant žemes. Mergaite, kaipo 
liudininke žudinstos, iszsiunte 
lauk, o abudu žudintojai — tė
vas ir sunūs, pradėjo skubei 
lupt skūra nuo negyvo kūdikio 
da nesustingusio vaikiuko, nuo 
kojų lyg kaklo, kad paimti tau
kus, da nuo neapverkto negy
vėlio. Paskui pririszo prie la
vono alkmeni, inde jo in maisza 
ir ininetc in upia.

Sugryžia namo, atsiminė kad 
inmete lavonu ant negilios vie
tos, sugryžo adgal, paėmė la
vonu ir inmete giliau. Ant ry
tojaus, po papildytai žudinstai 
motinu vaikiuko pradėjo jiesz- 
kot. Kas galėjo, tas prigialbi- 
nejo vargingai motinai jieszko- 
jime. Dukrele žudintojaus pa
sakė, kad viską mate ir apsako 
kaip viskas atsitiko. Žmonis 
suriszo tęva ir sunu ir pradėjo 
tyrinėti. Isz pradžių nedorėliai 
gynėsi, bet paskui prisipažino 
prie visko. Skūra paslėpto vai
ko surado, o kuna isztrauke isz 
upes.

lo vyro revolveri užsirakino 
lauke ‘kas

tolinus atsitiks.
Pleszikas vyras, matyt buvo 

susikalbėjos su savo žmona 
apipleszti motina, todėl netoli 
grii>czios sėdėjo pasislepiąs ir

“STEBUKLAS” PAS SKUT- 
BARZDI.

Paryžius. — Pas skutbarzdi 
ant Bordeaux . inejo neregįs II

žmogelis duoti apsikirpti plau- 
į kns. Kada skutbarzdis wrejp 

• jihn užlieti ant-jgilvoR trupint 
t vandens isz užbttio, Užliejo wi- *

jihn nžliotl ant gdlvoR4‘iuanėzia mergaite sugražintr 
ir pradėjo belstis in grinezios 
duris. Ligone užklausė kas bel-

raszcziu ant ulyczięs. Sugryžo 
namo nesveikas, 
dienas sirgo karsztlige 
rciszkc savo paežiai kad ne eis 
ta diena pardavinėti laikrasz- 
cziu, nes jau neturi pajėgu sto? 
veti per visa diena ant kojų. 
Pati nepaiso ir neturėjo miela- 
szirdystes ant savo vyro, pra
dėjo ant jojo baisiai bartis kad 
ant josios riksmo net subėgo 
visi kaimynai. Paliukus moto
re pristūmė savo neregi vyra 
prie lango ir su greitu smarku
mu iszstume ji per atidaryta 
langa. Puldamas žemyn taip 
baisiai susižeidė kad in dvi va
landas po nuvežimui in ligon- 
buti mirė. Padukus motere li
kos aresztavota ir uždaryta ka
lėjime.
NEPAPRASTI DVYNUKAI.

San Bernardo, Calif. — Mrs. 
Herman Mercier, apdovanojo 
savo vyra ■dviems patogiais sū
neliais. Nebutu tai 'stebėtina 
kad dvynai užgimė, bet vienas 
isz vaiku gimė pirma o antras 
in dvylika dienu paskiau 
broliuką užgimė, 

r
VISA SZEIMYNA SUSZALO.

Ephrata, Ndb. — Viena mo
tore ir du vaikai suszalo ant 
smert vienam name czionais, 
Mrs. Emma Langton, 50 metu 
amžiaus, Alfredukas 7 metu ir 
Lincoln, 3 įmetu. Nelaimingos 
moteres sesuo atėjo jaja atlan
kyto bot rado duris užsakytas. 
Negalėdama nieko dasiszaukt 
prie duriu, palauke in pagol-

11 Los Angeles, Calif. —Na
mas kuriame perstatinėjo au
tomobiliu paroda, sudegė su 
300 naujais automobiliais, ero- 
planaiš ir trokais. Bledes pada
ryta ant $2,000,000.

ra uzbona vandens ant galvo*.
džesi in duris, mergaite atsalke, Žmogelis teip persigamdoistai- 
kad sugryžo su vym uždarytos 
moteres ruszije. Ligone atsąke 
kad ne atidarys duriu, pakol 
nesugryž josios vyras. Pleszi-

gaus prausimo kad suklyko ir 
praregėjo. i

Žmogeliskoli metai adgal ne
teko regėjimo laike darbo.

kas isz pilktumo nupiove mer- Daktarai jam nieko nepagial- 
gaitei ausis ir 
laužti langa, 'ka matydama li
gone sziuviu isz revolverio pa

11 New York. — Laivas Be- 
rengarin turėjo sunkia kelione 
per mares isz Clicrburgo ir pa
sivėlino 24 valandas. Vilnys 
iszmusze kelis Jangus ir užlie
jo kajutas.

nosi; pradėjo bėjo, tik skutbarzdis netikėtai 
ji iszgyde. ,

dėjo ji ant vietos. Uždarytoji 168 UZMU8ZTI, DAUG SU- 
ruszije motore, iszgirdus grin- 

riksma, isz

& v

Ar
< %

MIKOLAS, ARKANIUOLAS 
LIEPE JAM UŽSMAUGT 

SAVO PACZIA.
New York. — Nathaniel Con

way, 24 metu nigeris, užsmaugė 
savo paezia su kuria gyveno be 
szliubo, nes kaip vėliaus prisi
pažino, turėjo apsireiszkima 
buk jam taip paliepė padaryt 
Mikolas, Arkaniuolas.

Palięijantas paszauktas in 
gyvenimą, susitiko su inszelu- 
siu nigeriu ant trepu, kuris no
rėjo rėžti palicijantui per gal- 
va su bonka. Palicijantas szove

* jam in ranka ir nusivožė ant 
palicijos.
PASIKORĖ KAD JAM NE 
. PAVĖLINO EITI ANT 

PAVEIKSLU.
Yonkers, N. Y. — Keturioli

kos metu Lester Yates, kurio 
tėvui gyvena ant Warren uly- 
czios, papilde savžudinsta isz 
priežasties nepavelinimo moti
nos eit jam su kitais vaikais 
ant krutamuju paveikslu. Vai- 

- ka rado mieg-kambaryje. Tė
vai gailėjosi jog vaikas pasi
korė, nes buvo doras ir jokiu 
ergeliu su juom neturėdavo.

MOTERE SUDEGE ANT 
SMERT.

FredricksvilĮe, Pa. — Mrs. ,1. 
Sharpen ik i sėdėdama prie pc- 
cziaiiH, laukdama sugryžimo sa
vo vyro pareinanezio isz nakti
nio szipto, užsnūdo, o kada pa
budo pasijuto visa apimta liep
snosią, kurios szlebes užsidegė 
nuo karsztaus pecziaus. Nelai
minga iszbego laukan visa liep
snosią. Žmonis ant riksmo sn-

Christian Temperance

NUO MUNSZAINES DAU
GIAU ŽMONIŲ 4HIRSZTA. 
New Yorkas. - Moterių blai- 

vininkiu organizacija — Wo
men ’s
Union — paskelbė savo surink
tas statistikos žinias, kurios 
parodo, kad invedus prohibi- 
cija Suvienytose Valstybėse 
mirimu nuo alkoholizmo skai- 
czius milžinissikai padidėjo. To
mis žiniomis, 1920 metais isz 
kokvieno 1,000,000 gyventoju 
alkoholizu mire 1 asmuo, tuo 
tarpu 1927 metais isz kiekvieno 
milijono gyventoju 
mu mirė 40 žmonių.

To nežiūrint, moterių blaivt- 
ninkiu unija stoja už užlaiky
mą prohibicijos, vadinas už to
lesni žmonių nuodijimasi svai
galais.

NUMIRĖLIS SUGRYŽO 
! TURTINGU.

Tittusville, Mo. — 
McGill, kuris apleido
25 metai adgal jeszkoti giliuko 
ir kuri tėvai jau laike už miru
si, ana diena sugryžo namo, su
rasdamas tėvus da gyvus. Isz 
atsiradimo sunaus tėvai labai

Sūnelis praleido
daug vargo bet ant galo rado 
gilinki ir .sugryžo namo pasi
dalint su tėvais. Pas tėvus ne- 
rasze per 19 metu o tėvai buvo 
daginio nuo tūlo keleivio buk 
j uju sūnūs yru mires. Dabar vi
si linksmai gyvena.

VILKAI SUEDE KŪDIKI.
Manhattan, Mont.

farmos M. Griffith, ana diena 
dingo dvieju metu sūnelis ir vi
si stengimai jojo sujeszkojhno 
buvo ant niek. Ana diena tėvas 
užtiko giiTioje sudraskyta szle- 
be kūdikio ir keliolika kaulu ir 
daslprato kad vilkui' jį turėjo 
sudrąsky'tr'-

11 Nanticoke, Pa. — Per 
eksplozije samogonkos, Ignotas 
liumanikals likos mirtinai ap
degintas. Namas likos -beveik 
visas sunaikintas per ugni.

Pa.

11 Altoona, Pa.

alkoholiz-

Klara 
Dittsworth, 3 metu, likos nu- 
szauta ant smort per savo 8 
metu broleli kuris atkiszo in ja 
revolveri manydamas kad yra 
tu'szczes.

už MIKUTIS IR SZVEMTIEJI.

Gryžo 'Mikas isz turgaus 
gerai užsitraukęs,

Negalėjo u'žlipt ant kumeles

• ’■

Sūdo sūnūs verte kalte ant 
tėvo, o tėvas ant sunaus. Sudas 
nubaudė tęva ant 16 motu prie 
sunkaus darbo, o sunu ant 10 
metu, i

Vincas 
namus

nudžiugo.

snosia. Žmonis ant riksmo
• £ J^?° ** liepsna užslogti, 

laimįnga miro in trumpa laiką.
' bet notare baisei rtpdege. Ne-

Ant

ba kaimynus ir iszmusze duris.” . » . lt ■> J .1
Ino ja j n vidų, pamato tris la- t • • i • Y
vos. Tėvas nelaimingos szoimy- 
nosmire 
adgal.

PASISKANDINO UPEJE.
Witlkes Barre, Pa. — Joanna 

Gutovskione, 40 metu motore 
isz Duryea, szoko in Susque
hanna ūpo nuo Delaware, La
ckawanna ir Western tilto ąrti 
Pittstono ir nuskendo. Josios 
lavona surado not Port Griffith 
miėąte. Priežasties sav-žudins- 
tos hddhžinota!.

ŽEI8TA, NAMAI UŽ
GRIAUTI.

Lizbonas, Portugalije. — 
legramas isz Frinchal, Madet-,

ežioje sziuvius ir 
baimes pasikorė.

Sugryžus namo ligones vy
ras ir rados sužeista mergaite, ros Salų, danesza, buk 168 
isždauže duris, bet ant lovos 
rado du lavonus, — ’kūdiki ir 
motina 'kuri nuo susijudinimo 
ir baimes mirė.

UŽKASĖ GYVA, ADGIJO,
PO TAM VELA MIRE.

i sudaužė duris,

Te-

žmoniu likos užmuszta, daug 
sužeista per nuslydima kalno 
pakalnėje Szv. Vincento.

Per tankius (lietus kalnas at- 
siliuosavo ir nuslydo ant kaime 
lio užgriaudamas daug grin- 

Paryžius. — Kaime Sarbone 1ežiu.
likos užkasta tūla motore, 30 
metu, gyva, žmones manydami 
buk jiji yra numirus. Ant ryto
jaus ėjo pro kapines vienlis isz 
tenaitiniu gyventoju, iszgirdo 
užkimusi baisa isz naujo kapo 
ir tuojaus pranesze apie tai gt- 
ventojams kaimo. Kapa tuo- 
jftus atkasė ir rado jame pri- 
troszkusia, bet da pus-gyve mo
tore. Už valandos “ 
ke”
prasimuszc kraujas ir iszgoFbe- 
ta ant tikrųjų mirė. Nelaimin
ga motore turėjo ilgai po žeme 
kankytis nes drabužiai jos bu
vo sudraskyti ir pirsztai su-

PRIEŽODŽIAI
Ne ant to tave Dievas turh

tingu padare idant varguolius 
badu marytum.

Grcicziuu ant delno plau
kas atsiras ne kaip szyksztuo- 
lis dangų atras.

• Saugok •savo gero, o ant 
atsipeikėjo bet netrukus nc nepasitikėk.

STEBUKLINGAS ISZGYDI- 
MAS NEREGES 

MERGAITES.
.Rymas. — Atsitiko czionals 

atsitikimas kuris sužadino ne
mažai visus žmonis. Tėvas sep-

nes buvo raitas.
Mėgina, no gali, szauke 

szventa Joną
Kad prigelbotu užkelt 

girtu Mikola.
Ant tuszezio, smaukia 

iszvohta Juozapa, 
Ir da ant savo kumelaitės 

ne užlipa
Ir kas kartais, visokius 

iszventus szauke,
Kad užkeltu ant szluikos 

ueprisiszauke.
, ? Ji 

isz visu pajėgu,
Pagclbos tuojaus nuo 

visu szventu. 
Szoko ant kumeles su 

dideliu smarkumu,
Nusiverto in kita szona

vonus gulinezius ant vienos lo-
Tadusuriko didžiu balsupriosz kely t a metu

• , -*1 ’ ” " ■ ' * ■

*

tyniu metu mergaites, kuri bu
vo nerege nuo keliolikos metu, 
o kurios daktarai negalėjo isz- 
gydyti, pasiėmė mergaite ir nu- 

j ėjo dalibauti procosijoi Kudi\
kelio. V■ 5 ' • 1 ' •:■■■. i. >' a . ,, y -.4 " .. / r,

Kada tėvas inejo in bažnyczc 
prie mergaites priėjo kokia tai 
mergina, sustodatna prie pa-

■ ! i|

su szauksmu 
Pamaži, pamaži ponuliai nes 

sprandą nusuksite,
I

užkelt gąlįtą,
, e, —»#

Juk ir dvieji sžvonti
. ■ I

I

veikslo Szv. P. Marijos, nusz- 
luoste veidą mergaites su savu 
s^kepeta ir mergaite staiga i su- 
klyko. Pasirodo, kad mergaite 
adgavo regėjimą tam momente.

Kas tai buvo per merga, tai 
niekas nežino ir kui* jiji gyvena 
nors tėvas gana josios jieszlkojo 
idant jai ]xidokavot už padary-
ta goradejista savo kūdikiui.

I

I* 1

nebasznin-

Senelis daugiau reikalau-

kramtyti.
DAUG UŽMUSZTA 

EKSPLOZIJOJ.
Zofije, Bulgarije. — Lyg 

sziai dienai ’iszimta 32 lavonai 
isz griuvėsiu sugriautos dirb
tuves parako ir amunicijos, ku
ri likos sugriautu per baisiu 
eksplozije. Vaiskus diibo diena 
ir nokti ant iszgavimo nelai
mingu isz griuvėsiu. Daug dar
bininku likos sužeista. Eksplo
zije visojo aplinkinėje iszkulo 
langus ir sukratė smarkiai na-
mus; žmones isz pradžių mane 
kad tai smarkus drebėjimas
žemes.

ja szmotelio duonos ne kaip 
dangaus pageidauja.

• Kas savo kuna dabina, 
tasai ant duszios jau nepame
na. . •

Jaigū nori būti geru kai-
be tojum, turi pirma būti geru

1 "V Uiklausyt o jum.
Kas ka pristoja, pats to-

Ikin pastoja.
Žmbgau, sergėkis pate 

savos o Dievas serges da dau
giau. ’ .

* Nuskriaustam gali pa
lengvint bet asėiru iszlictu ne
gali sugražint. ‘

Kas myli prisilaižytojo

><1

klausyt, tos; daug ne gali isz- 
manyt. . .

Kas myli kazyres tasai ne• i
yra geras vyrąs. F.
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ISZ AMERIKOS
MUNSZAINE

ŽUDINTOJA
16 ŽMONIŲ NUSITRUOINO, 

8 APJAKO IR 30 APSIRGO 
ISZ KURIU KELI MIRS.

Peoria, TU. — Praeita sanvai- 
te koki tai velniszki butlegcriai 
pardavė žmoniems mnnszaine, 
sumaiszyta su mediniu alkoho
liam, nuo kurios lyg sziai die
nai mirė 16 žmonių, 8 apjako ir 
30 apsirgo isz kuriu keli turės 

.mirti, — visi randasi ligon'bu- 
tese.

Palicije arosztavojo dvi po
reles C. O. Guffin ir jojo paezia 
ir Maurice Mansfield ir paezia 
ir kitus už pardavinejima to
sios truciznos po miestą Peoria
ir kaimelius Washington, Ver
mont ir Wisley City.

Katrie tik isZgere tojo niai- 
szyrno tai tuojau mirė ar ap- 
jako ir apsirgo.

Mansfield prisipažino kad 
pargabeno alkoholiu isz Chica- 
gos, sumaisze su mnnszaine ir 
pardavinėjo geryma. Palicije 
mano kad da daugiau randasi 
butlegeriu kurio dalybavo ta
me biznyje.

PASIKELELIAI DAVE TI- 
KEJIMISZKA LIU0SYBE.
Nogales, Arizona. — Pasike- 

leliu gubernatorius Fausto To- 3“^ - * • r* e*. . *pel o Isz Sonords ’ apgn rsi no bu k 
paniekino Meksikoniszkas tie
sas uždraudženezios laikyti ka- 
talikiszkas pamaldas ir dabar 
nuo szio laiko visu isZpažinimu 
dvasiszkieji gali laikyti pamal
das savo bažnyčiose atvirai ir 
be jokios baimes, ypatingai 
Rymo katalikai, panasziai kaip 
Suv. Valstijose yra tikejimisz- 
ka laisve.

. — - U . i ■ — ■........M

40 METAS
--------------L . - -

W. I*. BOCXKOWBKI, Pre*. A «f.
F. W. BMZK0W8KI, B41Ur. 
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ARGI NE MEILI 
? MGTERELE?

Washington, D. C. Žymus 
advokatas W. Harkins, ganą 
turtingas'žmogus turi, kaip ro
dos, ne labai kam tikusia pa- 
cziule nes kaip parodo užmeti- 

A A ▼ . A 4 < A

I. 
p i

... -—... -------- ---- ------ -----
APLAIKE TURTĄ, DŽIAUG-! 

SMAS JI UŽMUSZE.
William 

Tasker, vargingas darbininkas 
taip labai nudžiugo kad aplai- 
ke turtą vertes deszimts tuks- 
taneziu doleriu,-kad apalpo ir 
in puse valandos po tam mirė. 
Tasker ne buvo pas levus nuo 
jaunu dienu ir trankosi po vi
sa Amerika pako] ant galo at- 
sibaladojo in szita miestą. Lai
ke pietų atėjo pas ji palicijan
tas kalbėdamas jam kad jisai 
yra pajeszkonias nos jojo tėvas 
mirė Ohajuje palikdamas jamjvo 
visa savo turtą. Iszklauses to
sios linksmos naujienos, iszke- 
1c rankas ir krito negyvas.

NUŽIŪRĖTA
RAGANA Scranton, Pa. —

ARESZTAVOJO SENUKE 
BUK JI BUVO PRIEŽAS
TIMI VAIKO MIRTIES.

Gilherl ville, Tonu. — Marga- 
rieta Whittier, turinti 70 metu, 
likos aresztavota 
Jono Parnell, buk 
priežastim mirties jojo dvi- 
metinio sunaus. Whittier’ieno 
gyveno mažoje grinczeleje o 
tarp gyventoju apibėginėjo 
paskalas buk jiji yra ragana, 
kad nemiega jau 1Gmetu ir 
jog patiks neužilgio nelaime 
visoje aplinkinėje jaigu jaja 
neuždaris kalėjimo.

Kėlės dienas adgal

ant skundo 
jiji buvo 
jojo

Isz Visu Szaliu .. . . . 
KA TAMSYBE DARO

BAISUS D

mažoje 
gyventoju

gavo sunku

, vienas 
isz vaiku Parnell’o pažeidė se
nukes viszta, o tėvui pranesze 
žmones buk motere badai iszsi- 
are, kad jaigu sužeista viszta 

pasilips, tai ir tasai vaikas tu
rės mirti.

Viszta pastipo o ne trukus 
po tam dvieju metu sūnelis 
Parnell’o įtaigai
kosulį ir in kolos dienas mirė. 
Atsiminęs sau kerszta senukes 
ir bijodamas kad ir kiti jojo 
vaikai nenumirtu, Parnell isz- 
eme varanta ir liepė motere 
aresztavoti. Skunde jisai aisz- 
cina buk Whittier’ieno nuola
tos kerszina jam ir todėl bijosi 
idant visi jo vaikai neiszmirtu.

KATE ŪŽDEGE NAMA.
Wilkes-Barre, Pa. — Kate 

užszokus uint f/kukninio stalo, 
ant kurio stovėjo karasinine 
ampa, perverto ja, nuo ko už

sidegė namas. Tėvas, James 
Perriri, nesirado tame laike na
mie, bet 14 metu sūnelis Willia- 
mas, iszgialbejo savo keturis 
mažus brolelius 
dega nerio namo.

MOTINA PAKORĖ VAIKUS 
IR SAVE.

Vetnor, Ind. —- Dvieju vaiku 
motina Emilija Bankus, 26 me
tu, likos aresztavota už nužu- 
dinima savo dvieju vaiku 2 ir 
3 metu kuriuos pakorė.Uždary
ta kalėjime, kelkiu tai budu pa
sikorė ant virves padaryta isz 
andaroko. Szeimyniszkas nesu
tikimas buvo priežastis tosios 
nelaimes.

PADUKUS BOBA.
Ana diena atsi

buvo akyvas teisinas Malgarie- 
tos Smalley, kuri savo vyra isz- 
mete 'per Įauga nuo ketvirto 
laipsnio. Atsitikimas buvo se
kantis:

Josios vyras, kuris yra nere
gįs per tris metus, isz priežas
ties nelaimes prie darbo, užsi
imdavo pardavinėjimu laiki 
raszcziu ant ulyczios. Sugryžcs 
namo nesveikas,, nes per kęles 

ap-

nejime , ant persiskyrimo, tai 
toji mylima 'pacziule dakako 
jam lyg gyvam kaului.

Spardydavo ji su kojoms ir 
daužė pasmakrį su kumszczia, 
lupas ir kur tik papuolė, pesze 
už plauku, tankiai musze in 
galva su kuom tik nugriebda- 

, daug kartu taiko in ji su 
revolveriu, taše ji už austi, bėg
davo tankiai in jo kancelarijė 
ir ten bjauriausiais žodžiais 
plūsdavo ant jo, iszeidavo isz 
namu ant visos nakties ir tai 
beveik kožna nakti trankėsi au- 
tomobilįnm po rodhauzes, spy
rėsi niio jojo kas menesi ant 
geru laiku po 150 doleriu, tuo- 
jaus po szliubui jiji jam pasa
ko kad tik del to už jojo iszto- 
kejo kadJ)uvo turtingas. Ar-gi 
ne meili moterėlė ?!

SudŽC iszklauses tuju užme- 
tino,įimti1 perskyrė advokatu 
nuo toklos hėrodo-bobos.

NUŽUDE VAIKA IDANT ISZ 
JOJO TAUKU PADARYTI 
ŽVAKE KURI PADARO 

ŽMOGŲ NEMATOMU.

KAIMININKA APIPLESZE 
LIGONE, JOSIOS VYRAS 
NUPIOVE MERGAITEI 
AUSIS IR NOSĮ - KAI- 

MINKĄ PASIKORĖ.
i 

visur ineiti ir \

<r

Chicago. PALAIDOJO GYVA KŪDIKI.
Du Ttal i-Brooklyn, N. Y.

jonai Girio Butta ir Nikolo

sirgo

ir sesutes isz

Varszava. — Ant Leningra- 
do-Varszavos gelezkelio, pir
moj budelėje užmiestije, gelež
ėlio sargo pati apsirgo. Pa- 
szaukta kaiminka priėmė nau
jai gimusi kūdiki ir pareikala
vo už savo triūsa užmokesti.

Ka daryt, idant stotis tur- Ligone isztrauke isz po pagal
vio masznele su 45 nibleis, da- 

pa sako ja, buk žvake isz už- ve jiai kie*k-pinigu. Kaiminka 
isztrau'ke isz jos ranku masz- 
nele su visais pinigais ir neuž- 
ganadyta su tuom, kerszino su

Kijevas. — Ne dideliam kai
meli jo gyveno sau naszlys pra
voslavas, kuris turėjo dviejeta 
vaiku; sunu 18 metu ir 8 metu 
dukrele. Nesenoi tare sunns in 
tęva:

4 i

tingu ? Girdėjau, kad žmonis

musztojo o da nęapverkto žmo
gaus turi taja galybe, kad pa
daro žmogų nematomu;daro žmogų nematomu; gali
inejti in svetima narna užside- peiliu reikalaudama atiduot jai 
gus, tai niekas nepamato ir gali 
be baimes vogt.”

AB 
TAMSUNELIU.

Varszava. — Gyventojai ap 
linkinėje Volgos turi savyj 
visokius burtus, o ypatingai ti 
ki kad ranka nekalto žmogau 
yra giliukis prie visko, o kat 
ras tokia ranka turi, stojosi ne
matomu, gali 
vogti drąsiai.

Sziomis dienomis atidengė 
baisu darbu, Lukonajevskam 
paviete kur gauja piktadariu 
nutarė pasirūpint sau toki gi
linki; iszrinko jauna vaikina 
Szapanova, nuviliojo ji in gir- 
ria, nukirto deszine ranka lyg 
peties po tam ji damusze. Bu
vo tai baisus darbas kad net 
du piktadariai negalėdami ant 
to žiūrėt, paliego. Palicije su
ome visa gauja, tarp kuriu bu
vo ir nužudyto vaikino dėde.,

'V

I
■ ’■ 11
j
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visus pinigus, ligone matyda
ma kad isz to nieko ne bus, pa-

Spinella likos aresztavoti už Į 
palaidojimu naujai gimusio ku-
dikio prie geležinkelio o kuris 
radosi da prie gyvasties, pa-
gal daktaru tyrinėjimą.

MIKOLAS, ARKANIUOLAS 
LIEPE JAM UŽSMAUGT 

SAVO PACZIA.
New York. — Nathaniel Con

way, 24 metu nigeris, užsmaugė ~ 
savo paezia su kuria gyveno be 
bzliubo, nes kaip vėliaus prisi
pažino, turėjo apsireiszkima 
buk jam taip paliepė padaryt 
Mikolas, Arkaniuolas.

Palicijantas paszauktas in 
gyvenimą, susitiko su inszeln- 

* » biu nigeriu ant trepu, kuris no- 
• rejo rėžti palicijantui per gal

va su bonka. Palicijantas szove 
— jam in ranka ir nusivežė ant 
. paficijos.

PASIKORĖ KAD JAM NE 
. PAVĖLINO EITI ANT 

PAVEIKSLU.
Yonkers, N. Y. — Keturioli

kos motu Lester Yates, kurio 
tėvui gyvena ant Warren uly
czios, papilde savžudinsta isz 
priežasties nepavelinimo moti
nos eit jam su kitais vaikais 

' ant krutamuju paveikslu. Vai- 
, ka rado mieg-kambaryje. Tė

vai gailėjosi jog vaikas pasi
korė, nes buvo doras ir jokiu 
ergeliu su juom neturėdavo.

< *
1 
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MOTERE SUDEGE ANT 
SMERT.

Fredricksville, Pa. — Mrs. J.Fredricks vi lie, Pa. — Mrs. J. 
Sharpen ak i sėdėdama prie po-
cziaus, laukdama sugryžimo sa
vo vyro pareinanezio isz nakti
nio szipto, užsnūdo, o'kada pa
budo pasijuto visa apimta liep
snosią, kurios szlebes užsidegė 
nuo karsztaus pecziaus. Nelai
minga iszbego laukan visa liep- 
snosia. Žmonis ant riksmo su-snoaia. Žmonis ant riksmo

. bego ir bandė liepsna užslogti, 
i m bet notere baiaei dpdege. Ne-

e A 3 A  L A _ t _ A - - _ 1 _ • 1 A

o baisei flpdege. No
Mirtįnga miroin trumpa laiką.

NUO MUNSZAINES DAU
GIAU ŽMONIŲ <IRSZTA.
New Yorkas. — Moterių blai- 

vininkiu organizacija — Wo
men’s Christian Temperance 
Union — padkelbe savo surink
tas statistikos žinias, kurios 
parodo, kad invedus prollibi- 
cija

dienas sirgo karsztlige 
reiszke savo paežiai kad ne eis 
ta diena pardavinėti laikrasz- 
cziu, nes jau neturi pajėgu »fo; 
veti per visa diena ant kojų. 
Pati nepaiso ir neturėjo miela- 
szirdystes ant savo vyro, pra
dėjo ant jojo baisiai bartis kad 
ant josios riksmo net subėgo 
visi kaimynai. Padukus mote
re pristūmė savo neregi vyra 
prie lango ir su greitu smarku
mu iszstume ji per atidaryta 
Įauga. Puldamas žemyn taip 
baisiai susižeidė kad in dvi va
landas i>o nuvežimui in ligon
ini! i mirė. Padukus motere li
kos aresztavota ir uždaryta ka
lėjimo.
NEPAPRASTI DVYNUKAI.

San Bernardo, Calif. — Mrs. 
Herman Mercier, apdovanojo 
savo vyra dviems patogiais sū
neliais. '

Paskutines Žinutes
■ !■„ II— HI I

Los Angeles, Calif. —Na
mas kuriame perstatinėjo au
tomobiliu paroda, sudegė su 
300 naujais automobiliais, ero- 
planais ir t rokais. Bledes pada
ryta ant $2,000,000.

1[ New York. — Laivas Bc- 
rengaria turėjo sunkia kelione 
per mares isz Cherburgo ir pa
sivėlino 24 valandas. Vilnys 
iszmnsze kelis Jangus ir užlie
jo kajutas.

Pa.

Suvienytose Valstybėse 
mirimu nuo alkoholizmo skai
džius milžinisZkai padidėjo. To
mis žiniomis, 1920 metais isz 
kokvieno 1,000,000 gyventoju 
alkoholizu mire 1 asmuo, tuo 
tarpu 1927 metais isz kiekvieno 
milijono gyventoju alkoholiz
mu mirė 40 žmonių.

To nežiūrint, moterių blaivi- 
uinkiu unija stoja už užlaiky
mu prohibicijos, vadinas už to
lesni žmonių nuodijimasi svai
galais.

NUMIRĖLIS SUGRYŽO 
TURTINGU.

Tittusville, Mo. — Vincas 
McGill, kuris apleido 
9
ir kuri tėvai jau laike už mitu-1amžiaus, Alfredukas 7 metu ir 
si, ana diena sugryžo namo, su- Lincoln, 3 įmetu.

ii Nanticoke, Pa. — Per 
eksplozije samogonkos, Ignotas 
Humanika's likos mirtinai ap
degintas. Namas likos 'beveik 
visas sunaikintas per ugni.

Klara

Nebutu tai stebėtina 
kad dvynai užgimė, bet vienas
isz vaiku gimė pirma o antras 
in dvylika dienu paskiau už 
broliuką užgimė.

VISA SZEIMYNA SUSZALO.
Ephrata, Ndb. — Viena mo

dų vaikai suszalo ant 
czionais

toro ir 
namus I smort vienam name

5 metai adgal jeszkoti giliuko Ai rs. Emma Langton, 50 metu

■ Nelaimingos 
rasdamas tėvus da gyvus. Isz moteres sesuo atėjo jaja attyn-
atsiradimo sunaus. tėvai labai kyli bot rado duris užsakytas.
nudžiugo. Sūnelis
daug vargo >bet ant galo rado | prie duriu, palauke in pagel-

praleido Negalėdama nieko dasiszaukt

giliuk'i ir sugryžo namo pusi- bu kaimynus ir iszmusze duris.
dalint su tėvais. Pas tėvus ne- Lieja in vidų, pamate tris la
rasze per 19 metu o tėvai buvo vonus gulinezius ant. vienos lo-

• _ ’ I * * *■ • .Ji w. ' j, 4 • ' >w4., *'t •' !f .

dagirdo nuo tūlo keleivio buk | vos. Tėvas nelaimingos szeimy-
~ ‘ * priėsz kely ta motujuju sūnūs yra miręs. Dabar vi- nos mirė 

si linksmai gyvena. Įad^al.
VILKAI SUEDE KŪDIKI.

Ant
PASISKANDINO UPEJE.

Manhattan, Mont. — Anti WHikes Barre, Pa. -7- Joanna 
formos M. Griffith, ana diena Gulovskiene, 40 metu motore
dingo dvieju metu sūnelis ir vi- isz Duryea, szoko in Susąūe-

II Altoona, Pa.
Dittsworth, 3 metu, likos nu- 
szauta ant smort per >savo 8 
metu broleli kuris atkiszo in ja 
revolveri manydamas kad yra
tu'szczes.

MIKUTIS IR SZVENTIEJI.

Gryžo Mikas isz turgaus 
gerai užsitraukęs,

Negalėjo užlipt ant kumeles 
nes buvo raitas.

Mėgina, no gali, szauke
szventa Joną

Kad prigell)Ctu užkelt 
girta Mikola.

Ant tuszezio, szaukia 
iszvehta Juozapa, 

Ir da ant savo kumelaitės

gi stengimai jojo sujeszkojimo hanna upe nuo Delaware, La- 
buvo ant niek. Ana diena tėvas ckawanna ir Western tilto ąrti 
užtiko girnoje sudraskyta szle- Pittetono ir nuskendo. Josios 
be kūdikio ir keliolika kaulu ir |lavonu surado net Port Griffith 
daslprato kad jYlllcai 

Į sudraskyt; 4|||h|||M|
cap jį turėjo f mieste.1 Priež^tięs sav-žuditis- 
’ o’rjj Į į08 no$ažlnot(t *

I
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MILŽINI8ZKI METALINEI 
EROPLĄNAI.

London. —- Angliję padirbo 
visa metalini kariszka eropla-Tėvui patiko toji rodą, tik-• 8Uke kad inszije du landasi 319 

rubliu, kurios gali sau pasimti.
Ne laba motere nuėjo in rUszį na, kuris svėre tiktai 3,000 sva-tai nežinojo isz kur imt žmo- 

giszku tauku. Pradėjo galvot 
ir nutarė užmpszt maža vaika, 
sūneli, vienos jojo giminaites.

rubliu, kurios gali sau pasimti.

(po grinezia) jieszkot pinigu. 
Tuo tarpu ligone pasikėlė kaip

Paszauke ,ji pas save apgaviu- isz lovos ir uždarius du-
gu budu, paslapta, szventa die
na, novos kad pasiausti su jojo

ris užrakino ruszi.
metu dukrelia nusiuntė

Dcszimts
<pa-

dukrelių, padare klonc supliek- -maukti vyra ir pasakyti 'kas at-
lia ir liepe suptis. Kada vaikiu
kas suposi, sunąs pasiėmęs ply
ta, užlipo aut szalines balkes ir 
stovėdamas ant balkio, rože su 
plyta per galva.

Vaikiukas ne spėjo ne riktelt 
ir negyvas nupuolė nuo s i Upy
nos ant žomeH. Mergaite, kaipo 
liudininke žudinstos, iszsiuntc 
lauk, o abudu žadintojai — tė
vas ir sūnūs, pradėjo skabei 
lapt skūra nuo negyvo kūdikio 
da nesustingusio vaikiuko, nuo 
kojų lyg kaklo, kad paimti tau
kus, da nuo neapverkto negy
vėlio. Paskui pririszo prie la
vono alkmeni, inde jo in maisza 
ir inmetein upia.

Sugryžia namo, atsiminė kad 
inmete lavona ant negilios vie
tos, sugryžo adgal, paėmė In

rtifturi jisai du masziniuš ka
rabinus ir zoposti amunicijos. 
In 15 minutu naujas eroplanas 
gali iszkilt in padanges 20,000 
pėdu o in puse valandos 25,000 
pėdu. Baisus tai ginklas laiko 
kares. . ; .giti'ko. Po tam pasiėmę nuo sta

lo vyro revolveri, 
isz vidaus duris ir 
toliaus atsitiks.

Pleszikas vyras, matyt buvo 
susikalbėjęs su savo žmona

u apipleszti motina, todėl netoli 
j
einanežia mergaite sugražmoljitin užlieti antgdlvoR t i

užsirakino 
lauke kas

savo

“STEBUKLAS” PAS SKUT- 
BARZDI.

Paryžius. —- Pas skutbarzdi 
ant Bordeaux. inejo neregįs

11

i 
i^ii

■i

t

i žmogelis duoti apsikirpti plau- 
griijezios sėdėjo pasislepiąs ir kus. Kada skutbarzdis norėjo -r . .. ..

vandčnš isz užbono, Užliejo A'i- •

1

ir pradėjo belstis in grinezios 
duris. Ligone užklausė kas bel- 
džesi in duris, mergaite atsilikę, 
kad sugryžo su vyru uždarytos 
moteres ruszije. Ligone Utsąke 
kad ne atidarys duriu, ]>akoi 
nesugryž josios vyras. Pleszi
kas isz piktumo nupiove mer- a . * > • A .

sa uzbona vandens ant galvos. 
Žmogelis teip persigando ištai
gaus prausimo kad suklyko ir 
praregėjo. i

i.

gai tei ausis ir nosi; pradėjo 
laužti langa, ka matydama li
gone sziuviu isz revolverio pa-

Žmogeliskoli metai adgal ne
teko regėjimo laike darbo. 
Daktarai jam nieko nepagial- 
bejo, tik skutbarzdis netikėtai 
ji iszgyde. f

vona ir inmete giliau. Ant ry
tojaus, po papildytai žudinstai 
motina vaikiuko pradėjo jiesz
kot. Kas galėjo, tas prigialbi- 
nejo vargingai motinai jieszko- 
jime. Dukrele žudintojaus pa
sakė, kad viską mate ir apsakė 
kaip viskas atsitiko. Žmonis 
suriszo tęva ir sunu ir pradėjo 
tyrinėti. Isz pradžių nedorėliai 
gynėsi, bet paskui prisipažino 
prie visko. Skūra paslėpto vai
ko surado, o kuna isztrauke isz 
upes. <

Ir kas kartas, visokius 
iszvontus szauke 

Kad užkeltu ant szluikos 
neprisiszauke.

Tadu suriko didžiu‘balsu 
isz visu pajėgu, 

Pagelbės tuo jaus nuo
visu szventu.

Szoko ant kumeles su 
dideliu smarkumu, 

Nusiverto in kita szona
su szauksmu:

Pamaži, pamaži ponuliai ne® 
’ sprandą nusuksite,

, užkelt galite, 
1P

Žmonis

dėjo ji ant vietos. Uždarytoji 
ruszije motore, iszgirdus grin- 

riksma, iszežioje sziuvius ir 
baimes pasikorė.

Sugryžus namo ligones vy
ras ir radęs sužeista mergaite, 
i sudaužė duris,
rado du lavonus, — 'kūdiki ir 
motina 'kuri nuo susijudinimo 
ir baimes mirė.

UŽKASĖ GYVA,
PO TAM VELA MIRE.

Paryžius. — Kaime Sarbone 
likos užkasta tūla motere, 30

bet ant lovos

IJO,

168 UZMUSZTI, DAUG SU- 
ŽEISTA, NAMAI UŽ- 

GRIAUTI.
Lizbonas, Portugalije. — Te

legramas isz Frinchal, Madet-, 
ros Salų, danesza, buk 168 
žmonių likos užmuszta, daug 
sužeista per nuslydima kalno 
pakalnėje Szv. Vincento.

Per tankius Metus kalnas at- 
siliuosavo ir nuslydo ant kaime 
lio užgriaudamas daug grin- 
cziu.

[h f If'
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• metu, gyva, žmones manydami
Sūdo sūnūs verte kalte ant 

tėvo, o tėvas ant sunaus. Sudas
buk jiji yra numirus. Ant ryto
jaus ėjo pro kapines vienhs isz O

nubaudė tęva aut 16 metu prie tenaitiniu gyventoju, iszgirdo 
sunkaus darbo, o sunu ant 10 
metu, i

užkimusi baisa isz naujo kapo 
ir tuo jaus pranesze apie tai gy
ventojams kaitino. Kapa tuo-

STEBUKLINGAS ISZGYDI- jaus atkasė ir rado jame pri-
MAS NEREGES 

MERGAITES.

Rymas. — Atsitiko czionais 
atsitikimas kuris sužadino ne
mažai visus žmonis. Tėvas sep
tynių metu mergaites, kuri bu
vo nerege nuo -keliolikos metu,

ne užlipa. 0 kurios daktarai negalėjo isz- 
1 gydyti, pasiėmė mergaite ir nu

ėjo dalibauti procesijoi Kudi\ 
kelio. »

Kada tėvas iilejo in bažnycze 
prie mergaites priėjo kokia tai 
mergina, sustodama prie pa
veikslo Szv. P. Marijos, nusz- 
luoste veidą mergaites su savu 
sukopė ta ir mergaite Staiga i su
klyko. Pasirodo, kAd mergaite

J

Juk ir dvieji sžvonti
i

adgavo regėjimą tam momente.
Kas tai buvo per merga, tai 

niekas nežino ir km* jiji gyvena 
nors tėvas gana josios jieszkojo 
idant jai padokavot už padary-

i ft.

tą goradejista suvq kūdikiui.
■ * * '**'** ‘ - »# J 44

PRIEŽODŽIAI
M ■

Ne ant to tave Dievas tur-
tingu padaro idant varguolius 
badu marytum.

Greicziau ant delno plau
kas atsiras ne kaip szyksztuo-

B

I H
i!| S 

IH 
11

troszkusia, bet da pus-gyve mo
tore. Už valandos “neboszniii- 
ke” atsipeikėjo bet netrukus 
prasimusze kraujas ir iszgcMie- 
ta ant tikrųjų mirė. Nelaimin
ga motere turėjo ilgai po žeme 
kankytis nes drabužiai jos bu
vo sudraskyti ir pirsztai su-| 
kramtyti. i

DAUG UŽMUSZTA 
EKSPLOZIJOJ.

Zofije, Bąlgarije. — Lyg 
sziai dienai iszimta 32 lavonai 
isz griuvėsiu sugriautos dirb
tuves parako ir amunicijos, ku
ri likos sugriautu per baisia 
eksplozije. Vaiskas diėbo diena 
ir nakti ant i'szgavimo nelai
mingu isz griuvėsiu. Daug dar
bininku likos sužeista. Eksplo- 
zijc visojo aplinkinėje iszkule 
langus ir sukratė smarkiai na
mus; žmones isfc pradžių mano 
kąd tai smarkus drebejhtras 
žemes.

lis dangų atras.
* Saugok savo gera, o ant 

kito ne nepasitikėk. . Įkito no nepasitikėk.
* Senelis daugiau reikalau

ja szmotolio duonos ne kaip
• •

a dabina,
dangaus pageidauja.

• Kas savo kuna
Į tasai ant duszios jau nepame- 
! na.

* Jaigu nori būti geru kal-
betojum, turi pirma būti geru I U-- < 1LL1A

Kas ka pristoja, pats to-
I

I

ik

■

■1I
■

* ''y

klausytojum.

kin pastoja. \ ,
Žmbgau,: sergėkis pate

n

saves o Dievas merges du dau-
''iiigiau.

Nuskriaustam gali pa-
lengvint bot asilru iszlictu ne-
gali sugražint. ‘

* Kas myli prisilaižytoju 
klausyt, tas daug ne gali i SB- 
many t. .........

Kas myli kazyres tasai ne 
o

4 1 "t

• I 
yra geras vyręs.
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Kas Girdėt

Kincziko in
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LENKTYNES SU MIRCZIA.
Majoras H. O. D. Seagrave

ISZ LIETUVOS Stebinąs
GINKLUOTI PIKTADARIAI 

PADEGU KINO TEATRA;Isz priežasties rustu inuni- 
graeijos tiesu, tik mažas skait- 
lis žmonių gali insprukt in 
Amerika slaptu budu. Kinczi- 
kams ir Aziatikams iuvažiavi- 
rnas in Amerika yra rustai už
draustas. Kinczikai kentėdami 
baisiai per kare ir bada savo 
tėvynėje, geidžia insigauti in 
sklypą “pluukenti pienu ir me
dum’1 kad ir už didele preke. 
Szmugleriai aplaiko nuo gal
vos i>o $1,000 ir $1,500 už per- 
szmugleriavima 
Snv. Valstijas.

Tankiai atsitinka kad 
gingas Kinczikas vietoj in Snv. 
Valtijas eina ant dugno mariu, 
nes kada szmugleriai mato kad 
juos seka patrule ir bus arosz- 
tavoti, tada tuos vargszus in- 
mota in mares kild ne butu 
priesz juos davadu.

Ne senei prie Kalifornijos 
pakraszcziu iszimta kelios di
deles baczkos isz mariu. Kož- 
noje baczkoje radosi negyvas 
Kinczikas. Taigi, kelione kuri 
ketino jiems atneszti laime ir 
gera gyvenimą, atnesze baisia 
mirti.

narsus Angliszkas motoristas, 
pirmutinis žmogus kuris vare 
automobiliu greieziau kaip 200 
myliu ant valandos. Varys jisai 
savo nauja automobiliu Dayto
na Beach daugiau kaip 250 my
liu ant valandos.

Prova nuėjo in snda ir isz to 
pasidarė netikėtinas atidengi- 

Kada Billie stojo priesz 
iszsiaiszkino

, tik- 
riesk

Laikyk galva augsztai 
(ai nosies augsztyn ne 
nes gali pataikint in stulpą ir 
susikruvini.

!

Metodiszki pastoriai Buffa
lo, N. Y., pradėjo karazta kova 
priesz bueziavima. Tiems pas- 
toreliams atkreipiame atyda 
kad panaikinimas buczkiu su
mažins ženklvvai szliubus ir fe •
jiems uždarbi; tokia kova butu 
biedinga del kiszeniu visokiu 
iszpažinimu.

mas. 
suda, 
mergina.

Isz pradžių niekas ne norėjo 
in tai tiketli, bet'pertikrino per
žiūrėjimas per tam tikra moto
re, kuri pasakė kad Billie yra 
teisingai motoro. Norints su
dže liepė merginai numesti vy- 
riszkus drabužius, bet mergina 
nepaklauso sudžiaus ir da szia- 
dien vaikszczioja 
drapanose, sakydama kad jai 
vyriszki parodai! yra smagiau
si — and tlia’t’s that !

kad yra

vyriszkoso

tikrai k r i k sz c z i o n i sz-

PADEGE KINO TEATRA. 
PADARYTA 15,000 LITU 

NUOSTOLIU.
Kaunas. — Apie 30 ginkluo

tu, piktadariu Vasario 3 dienu 
vakare apie 5 vai. insivorže in 
Kino teatrą “Palaidiuįn,” Ža
liame kalno. Visi smurtininkai 
turėjo revolverius, kirvius, pei
lius bei lazdas.

Pirmiausia užėmė kasa, pas
kui aparatu slkyriu szaukdami: 
“Rąnikas 
filmą “r) 
kalbėti,” 
svarbiausioje rolėje J^enku ar
tisto Smosardra, padegė; Kilo 
gaisras, kuriam likviduoti isz- 
szauktas visas gaisrininku bū
rys.

Aparatu, kai]) sako policijos 
žinios, taip pat visai sudaužo. 
Langai ir durys liko be stiklu.

Tszeidami szaude publikos 
link, kad nesivytu. Nuostoliu 
padaryta apie 15,000 litu.

Atvykusi policija konstata
vo falkta ir surasze protokolą. 
Spėjama, kad “baltas žirgas 
ar “vilkas” 11 ■ " 
isz Szancziu. Policija puoliku 
pavardes nesą žinomos.
DIDELIS GAISRAS KAUNO 

SZANCZIUOSE.
Kaunas. — Szuncziuose Vo- 

kieezin g. 119 nr. del nežinomu 
priežaseziu užsidegė Simono 
Palevicziaus gyvenimas medi
nis namas, kuriame buvo krau
tuve. Namas visai sudegė.

sunkiai apdegė 
ir

Ėjusiąaukszty n! ’ ’
Pa i, apie ka negalime 

dalyvavo(kurioje

> > 
vizitą ” padare

Ne sudže kvailas, ka<l ne ge
rai sudije, bet tieji kurie ji su- 
džium iszrinko. Tankiai Lietu- 
viszkose apygardose iszrenka 
skvajeri o po tam kada juos 
apipleszineja, apgaudinėja ir 
neteisingai juos apgudina, tada 
pradeda rngot ant jojo ir ne
buna užganadinti. — Patys ta
me kalti.

Gal ne vienas žemiszkas val
dytojas tiek gromatu ir laik- 
raszcziu an’t dienos no aplaiko 
kiek Popiežius, nes jisai aplai
ko nuo 30 lyg 35 tukstaneziu. 
Vatikano kancelarijoj randasi 
65 rasztininkai kurie per-raszi- 
neja svarbesnes gromatas.

Ar žinote, mieli skaitytojai, 
kas iszrado sūri? Yra (ai dides
nis klausymas ne kaip sau kas 
mano. Prie tosios garbes prisi- 
pažysta net keturiolika sklypu. 
Bet didžiausia garina pripažys
ta Šernui ir Jafetui o ir pa
ežiam Salamonui. Bet kaip ro
dos, tai pirmiause Europa isz- 
moko dirbti sūri nuo Arabu. 
Tegul sau kalba ka kas nori, 
bet Lietuviszkos moterėlės pa
dirba skaniausia sūri.

Tieji kurie perka deimantus, 
tegul neapsigaunu isz iszbando 
juos sekaneziai idant žinotu ar 
akmuo tikrai! yra deimantu ar 
ne: Ant tikro deimanto nega
lima padaryti jokio ženklo su 
pielyczia. Jaigu ant deimanto 
užleidi lasza vandens ir dulyps- 
t i taji lasza su galu alavelio, 
tai laszas neiszsiskirs ir ne nu
puls nuo akmens. Ruksztis ne 
kenke jokiam deimantui. Jai
gu tuju bandymu ne iszlaikys, 
lai ne vra deimantas.

Amerikonkos tankiui mėgs
ta ’beždžionkaut. Sztai Mary
land®, jauna mergina per sze- 
szis metus nesaiojo vyriszkas 
drapanas ir niekos ne nedasi- 
prato, kad tai mergina ir va
dinosi “Hillio Wright.” Persi
rėdžius mergina ne tiktai pai
kino merginas, bet ir apie mo- 
teres glamonėjosi.

Praeita sanvaite 
<<

sn savo 
flaperavimu” apie viena mo

terį, patraukė ant saves aki irž- 
vydusio vyro kuris szoko ant
Billįe ir skaudžiai apmusze.

r *

kad jisai galėtu 
suszel'pti. Ta- 

yveno pas įpra-

Tūlas, 
kas senas kunigas buvo labai 
geraduszis ir miolaszirdingas 
ir tankinti meldėsi idant Dievas 
padarytu stebuklą, duotu jam 
daug pinigu
visus vargszus 
sai kunigas g 
baszcziu ant loskavos duonos.

Karta iszejo .pasivaikszcziot 
ir ant kelio užkalbino ji var
ginga moterėle melsdama jo 
idant duotu jai nors kelis cen
tus. Kunigas žinojo gana gerai 
kad ne turi ne cento prie du- 
szios ir tai pripažino moteriai. 
Motore nepaliovė melsti ir lie
pė kunigui inkiszt ranka in ki- 
szeniiu o gal atsiras del josios 
keli centai. “Jau tai hutu ste
buklas, kad rasezia pinigą, bet 
kad tave 
ranka in kiszeniu.

užganadint, indesiu 
M Vos inki- 

szo ranku in kiszemu, sukliko 
isz džiaugsmo 
“Stebuklas, stebuklas!” — ir 
iszeme isz kiszeniuus penk-do
lerine bumaszka. Padavė mote
riai sakydamas kad Dievas pa
dare stebuklą kad jai prigelliet 
ir toji penk-dolerine teisingai 
prie jos priguli. Abudu puolė 
ant keliu ir karsrtai padekavo- 
jo Dievui už padaryta stebuklą.

Kada kunigas sitgryžo namo, 
apsakė su aszaromis prabasz- 
cziui kas atsitiko. Prabaszczius 
staigai dirstelėjo ant kunigo 
kelnių ir paszauke persigan- 

“Žmogau! juk tu pasiro
dei in mano kelnes ir atidavei 
tai bobai mano pinigus kurie 
radosi mano kelnėse.”

Taji vakaru kunigėlis karsz- 
tai meldėsi idant Dievas pada
lytu kita stebuklą, kad sugra
žintu jam tuja penkine, kad ga
lėtu sugražinti prabaszcziui 
bet antras “stebuklas” jau ne
atsitiko. — 
viszkoje parapijoje Vestuose 
apie ka mums pasakojo tūlas 
kunigas kuris tonais ne senei 
sveeziavosi.

i < ęj

dės:

szaukdamas: 
stebuklas!

sugražinti
“stebuklas

Tas dėjosi Lietu-

%

Krikszczioniszkos vieszpa- 
tystes dirba naujus eroplanus, 
ginkluojasi ir stato mald-na- 
mius.

Dvasiszkieji, 
priesz guzule, tyli apie iszdiio- 
tus milijonus ant pagerinimo 

vieni kitus o 
ne už- 

mvluk artima sa-

kurio kovojo

ginklu, žudyti 
Kristus pats pasakė 
muszk” 
vo. ’ ’

ir 4 t

< 4 r,

SKAITYKITE "SAULE"

Namas 
Gaisro metu 
Palevicziaus duktė ir kidk 
lengviau sūnūs. Nuostoliu pa
daryta už 30,000 litu.

Puszyno gatvėj 23 b r. buvo 
užsidegęs kito pilieezio namas 
isz kamino, bot pasiseko laiku 
gaisra likviduoti.

MEDIS UŽMUSZE ŽMOGŲ.
Szimonys. — Sausio 23d., Sa

komu girelėj (Szimoniu vals.) 
griūdamas medis ant vietos už- 
musze pil. Simona Szpalova, 
3() metu amžiaus, paeinanti isz 

kuris ton dir- 
i kirtimo, 
žmona ir 4 maži

Hzvo(lasu valscz 
b nnszko 

.:,u-zlc !
> m

Li'' > 
\ nikai.
ALAUS STATINE UŽMUSZE 

MOTERISZKE.
Kėdainių valscziuje, 

kaime, sprogdama alaus satine 
užmusze Kostancija Kiburienc, 
50 motu amžiaus.
TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 

ŽMOGŲ.
Traukinys 101 nr., 

teina isz Virbalio pervažiavo 
ekspeditorių, kuri perpiovo pu
siau. Pavarde ekspeditoriaus 
dar nesužinota.

Czekiu

kuris a-

APIE 300 PIENINIU.
Dabar Lietuvoje veikia arti 

300 pieniniu.Isz ju virsz 100 ga
riniu, kitos rankines. Grietinės 
nugriebimo punktu, 'kurie pri
klauso Pieno centrui yra virsz 
150. Isz inva.iriu Lietuvos vie
tų žmones vis siunezia praszy- 
mus Pieno centrui, kad padėtu 
insteigti pienines ir nugriebi
mo punktus. <

GRAŽINO DVARUI MISZKA 
IR ISZVARE ŽMONES 

ISZ SKLYPU.
Zarasai. — Romane dvaro 

(Imbardo vai. Zarsu ap.) misz- 
•kai buvo nusavinti einant že
mes reformos instatymuK Da
bar dvaras atgavo miszkus ir 
skubiai iszparduoda. “

Be to, szio dvaro žemo isz- 
parceliuota. Sklypus gavo sa
vanoriai. Bet dvaro nuominin
kas Viuliszius juos iszvare.

Žmones stebisi ir nesupranta 
kas ežia dabar Lietuvoj darosi.

SENUKE TURĖJO 110 
METU.

Vilnius. — Kaime!ije Palan-
kojo, mjre nuo užtroszlkimo Ma
ro Lurtkoviczienę, kuri turėjo 
110 motu ir da butu gyvenus 
ilginus nes'buvo drūta ir sveika 
Bonuto. Paliko 22 vaikus — 
sunu ir į dukteres.

Lurtkcviczlonę, kuri turėjo
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Juk ne galėjau pasilikt. Jaigu 
buėzia pasilikęs, buezia dingės,
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Atsitikimas
- ---------- žau ant laivo. Persicmimas nio-

1- !
Buvo tui pavasario. Smagi ir; 

linknina dienu pavasarine gai
vino szirdis. ;

Tiktai tūlam kupeziui ne bu
vo linksma, nors tai buvo lai
kas ^pavasario. Turėjo jis savo 
pąiku dvareli labą i puikiai in- 
rengta ant augsztesnes vietos, 
szale miesto San Francisco, j 
Amerika. 1

Ligoni ne ramino kvapsnis 
žiedu, ne linksmino ežiuibeji- 
mas įmuksite Ii u, no skaisti 
szviesn sauleles kuri per langus 
szviote.

— Karoliau, uždaryk lan
gu! Szvicsa saules i___ ____
pavasario ne iszgyclins mane.

Karolius pasikėlė. Buvo tai 
ligonio sunūs. Jaunas ir pato
gus vyrukas su skaiseziu vei
du ir mėlynoms akimi, nuleido 
sunkius rolosus ant langu ir 
buvo tamsoka kambaryje ligo
nio.

o pati su tavim butu nuplaukus 
in svetima szali. Del to sugry-i

linos buvo ne svietiszkas kada 
be du k rinkes sugryžnu. Dara-
sziau t nujaus isz Amerikos pas 
szvogcri idant pajeszkotu din
gusios dukreles. Padare jisai 
viską, kas lik buvo jojo pajė
gose, bot buvo ant tuszczio, — 
dingo kaip vandenyje. Musudingo kaip vandenyje, 
kūdikis dingo ant visados.

Man Amerika ėjosi visuose 
užsiėmimuose gerai ir visur tu
rėjau gerus uždarbius. Bet ne- 
užmirsznu ir apie nuolatini

ir sziluma ,r

— Karoliau, sėsk prie ma
nes! Jau mano adynos gyveni
mo paskaitytos kuriose galėsiu 
su tavim pasikalbėti. Daktaras 
man apie tai atvirai pasakė.

Sūnūs sėdo ant kraszto lovos 
ligonio.

— Ka tu ant to pasakytum 
jaigu asz nuo tavos parcikalau- 
czia idant po manp smereziai 
sugryžtai in Lenkija? — taip 
pradėjo ligonis kalbėti.

Su skausmu paszoko Kara
lius, nesitikėdamas tokios 
szneklos.

— Ar in Lenkija ! Asz ?
— Taip; — ar ne myli Len-

nesitikėdamas

ir apie nuolatini 
jcszkojima tavo sesutes nes ir 
spnsnba atil lo turėjau. Bet 
viskas buvo ant tuszczio. Moti
na niekad no galėjo to užmirszt 

perskaudol.
prižadėjau jog 
Lenk'ijo idant paežiam užsiimt 
jcszkojimo. Prižadėjau. Ne se
nei caras iszdave ukaza jog va
le visiems sugryžti, tai asz ga
lėjau sugryžti in ievyne. Kada 
jau pradėjau rengtis, apsirgau; 
del tavos dabar pavedu valia 
motinos ir mano. No bus taip 
lengva dabar po 25 metu surast, 
bet prižadėjimas duotas moti
nai mirszlant, turi būti dalai- 
kytas. Yra tai 
biednai mirusiai.

Karolius stojo ir padavė ran
ka tėvui, tardamas: —t Prižadu 
tai padaryt del tavos brangus 
leve! Visas pajiegas dėsiu 
idant dingusia sesute surasti.

Ligonis meiliai in sunu žiu
rėjo ir linksmai suspaudė ran
ka.

Mirsztancziai 
sngryžsziu in

privalumas

/
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Ne! Taip pat kaip ir tu 

mvleti žemes a-tėvo. Ne galiu
tos, kurioje mano tėvai nega
lėjo tureli vietos. Ne galėjauvietos. Ne galėjau 
niekados to suprasti motinos, 
jog da lankiai pageidavo ir 
mylėjo ta szaIi kur tiek turėjo 
ergeliu.

Karolius vela sedp ant kėdės 
prie lovos.

— O ar 
jog.da turi sesute?

Karolius dirstelėjo ant tėvo 
netikėtai.

Būdamas da mažu vai- 
irdojau, po teisybei, apie 

tai, bet paskui nustojo apie t'ai 
motina kalbėti. Ar da jiji yra 
gyva? — atsiduso sunkiai vai
kas.

k u (r

tu žinai apie tai

G (d, o gal ja n ne! Ą$z už
draudžiau apie tai kalbeli nes 
motina kone alpo nuo sopulio 
szirdies kaip pasakodavo apie 
dukriuke.

Sūnūs pasilenkęs paėmė tė
vui už rankos, v

Zinai gerai, mano .Karo
liau, kaip asz mylėjau savo tė
vyne. Kada užėjo 1863 metas, 
pasidaviau ir pristojau prie re-; 
voliucijonjeriu ir net buvau va
du pasikeleliu. Armijų musu li
kosi sumusztu o 
bėgt iii nžrnbeži. 
mane nutvėrė, nebuezia iszlikes 
gyvas. Paczios brolis pasirūpi
no pinigu ant pabėgimo. Po 
svetima pravarde ir persiredos 
pribuvau in Hamburgą. Moti
na jau tonais manes lauke su 
tavim ir su maža tavo sesute. 
Trumpai, priesz ėjimą ant lai
vo, alsiskyreme, kad kas ne nur 
žiuretu. Motina ėjo su tavim o 
asz su maža dukriuke. Ant 
kart, kada buvau ne toli laivo, 
paregėjau veidą sznipuko, o tu 
buvo ne mažai iszsiunsta pas
kui pabcgdlius. Juigą butu ma
ne pažines, buezia dingės. Lie
pęs tavo sesutei eiti tuo jaus 
paskui motina, pats insimai- 
szian in '4inoncs» ,Ų^ kokio tai 
laiko užėjau laimingai ant lai
vo, sznipąkas dingo; bet ir mu-
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LAIMĖJO GARBES 
DOVANA.

Allan Bertram Field dek- 
tiikiszkas inžinierius isz Man
chester, Anglijos, laimėjo auk
sini medali už savo darba pa
skirta per Amerikoniszka In
stitutą 
rili.

J

EI e k t r i k i szk u I nž i n i e -

Kada sugryžszi in Len
kija jpasveikyk mano brangia 
žeme nuo manes. Amerike pra- 

noreczia lahai nulobau, bet 
mirti savo žemoje.

Buvo tai graudus žodžiai nes 
tai buvo isz mirszlanczios du- 
szios.

J n dvi nedcles po tam numi
rė kupezius ir velinimai mirsz- 
tanezio ne buvo da iszpildyti.

11.
Viename nuoszaliniamc icai-^ 

molyje tarp kalnu buvo szia- 
dien labai krutu negu visados 
būdavo.

Kožnoje grinezioje vienoj ir 
antroj ta pati kalbėjo, jog juju 
geras prabaszczius nukeliavo 
in Hamburgu in kur pribuvo 
jojo giminaitis isz Amerikos in 
sveczius.

Giminaitis, po teisybei, ne 
pribuvo, bet už tatai parvežė 
kurugas,prabaszczius su savim 
kitokį sveczia — mažiuke gel- 
ton-plaukc mergaite, o kada 
parvežė, pasako jog jau yra na- 
mieje.

Kunigas rado maža mergaite 
Hamburge, verkenezia ant uly-

sie'ratelius isz cielo svieto! — 
Taip kalbėjo sesuo prabasz- 
eziaus pusiau su piktumu, o 
vienok pilna džiaugsmo ir pui
kumo isz tos auksines szirdies 
savo mylemo brolio.

Apsako jis trumpai istorijų 
apie tuja mergiukių ir da davė 
ant pagalos, jog pastanavijo 
laiky ti prie saves.

— Ne szis, ne tas, tai ka moa 
pradėsimo su tokia mergiu’ke! 
Juk abudu ne esava teip jauni 
o (u tai]) mėgsti tykumą ir da- 
vada namieja.

— Gal Dievas padės tam vi
sam. Žinojau gana gerai, jog 
tu be urzgejimo ne apsieisi nes 
tavo gera szirdele apsimalszys. 
O ant galo — kažin ar gal ne
trukus atsiras ir josios levai.

Ar teip broli kunige mis- 
t u retumeIi į n ? '"N j i t n f “pa sk u i 

atiduot ?
Tieji žodžiai buvo isztarti su 

nuliudimu, o kunigas prabasz
czius atsisuko ir nusiszypsojo.

i savo
kaij) prisirisza prie sie-

po teisybei,

Žinojo gana gerai būda 
sesers, 
ra teles.

Kada vakare sesuo kunigo 
paguldė in lovele, nužvelgė ant 
jos kaldp ant lenciūgėlio auk
sini moda likuti 
jaunos moteres, 
veikslas buvo stebėtinai paua- 
szus in veidą mergaites.

Janina pridėjo medalikeli 
prie lupeliu ir bueziuodama ji 
kalbėjo: — laba nakt, motinėlė, 
laba nakt!

— ;Tuliaus bus:—

su pa veiksi u 
kuris tai pa-

1 iridėje

ežios ir szaukenezia:
— Mama, mama! — ir laks

to iii visas szalis o motinos ne 
rado.

Gera ir jausli szirdis pVa- 
baszeziaus ne galėjo to nukenst 
ir prisilenkęs prie kūdikio »pa-asz turėjau

Jaigu butu klauso kur ’būna josios lovai.
— No žinau to — atsake su 

verksmu mergaite, pagriebus 
j rodos pri- 

rado prielanku

maža dukriuke. Ant

laiko užėjau laimingai ant lai-

už rapkos kunigą, 
jausdama jog 
del saves, kalbanti Lenkiszkai.

— Ketinome toli, labai toli 
plaukti. Ėjau su tėvu kuris 
man pasako kad greieziau riu- 
begezia paskui mot ina. Jis pats 
netrukus paskui pribus. Asz 
molinos ne pamaeziau ir ne ra
dau o tęva pamecziau ir veltui 
jo jeszkau, — ir vėl pradėjo 
graudžiai verkt.

Kunigas paglostė veideli, 
aszaroms apipilta ir nuszluos- 
to. Paskui taro su gerybe: — 
Ne verk! Asz tavęs ne apleisiu, 
pakol ne rasime tėvu!

Mergiuke prisiglaudo prie

veideli

su dukriuHo su juoiį. TpojaUs, 
labai susirupinos, Jszojnu isz 
laivo nepaisydamas ant pavo
jaus ir pradėjau jeszkot jos 
pristovojo.

Klausinėjau žmonių kurie
pamaryje buvo, ar kas ne mato
mažos Lonkiszkos mergaites. 
m* — * a Xi a * • *• »

vo. Buvo tai ženklas plaukimo.
Tame laike suszvilpe ant ląį-

4

kunigo ir žiurėjo jam in akis su
atyda.

Kunigas prabarszezius 
gryžo namon, o su savim par
vežė inažiuke Janina, o kada 
vedę su savim nuo stacijos ge
ležinkelio, dairosi po uopažins- 
tama aplinkine.

Nugi kuninge broli, —

su-

D L OIL} '■■■* ■* 

ka tu oze dabar parvežei? Jau 
tu tavo szirdis surinktu visus

Asz Kara linu Szarkiene, po 
tėvais Ratkevicziute pajeszkau 
savo brolio Vlado Ratkevi- 
eziaus, paeinnnczio isz Vilniaus 
gubernijos. Koki 28 metai kaip 
Ameri'ke ir girdėjau kad gyve
na kur apie Shenaandoah, Pa. 
Norecziau sužinoti ar jis jhra 
dar gyvas. Meldžiu paežiam 
arba kas ka žino ap^e ji atsi- 
szaukti ant sekanezio adreso:

Mrs Karai!na Szarideno, 
9167 Russell St., 

Detroit, Mich.

l

ii

N
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(121.)

Pajeszkau' Jonu M artink e- 
vieziu. Dvideszimts metu atgal 
gyveno ant North St., Hazle
ton, Pa., dabar nežinau 'kur jis. 
Turiu labai svarbu reikalą su 
juo. Tegul kas ka nors apie ji 
žino arba jis pats, atsiszaukia 
ant sdkanezio adreso, už ka bu
siu labai dėkingas: (lt.

Mr. Edward Rutelonis,
913 Commonwealth Ave.;

Waukegan, Ill.
/

ATSAKIMAL
»S. B. Boston, Mass. — Kož- 

nani miela gyvastis, tamisteli. 
Geria use nuo velnio atstot. O 
vėl, kaip rodos, tai tomistą per 
didele valia davei savo mote
rim ir dukteriai, jaigu in trum
pa laika ragai užaugo. Liūdnas 
yra tamistos padėjimas, kaipo 
ir szimtai tavo broliu czionais 
Amerike panasaiai kenezia. 
Nežinome to viso priežastį ir 
katras isz jųdviejų yra kaltas. 
Geria use nueik pas gera advo
katu o jisai tau duos patarimo 
ka turi daryt.

p anasai u i

J. F. E. Pi t Wield, Pa. — No 
sir. we have no Lithuanian 
postage stamps, Send them a 
dollar bill and that will answer 
the purpose.

K. RĖKLAITIS 
LietvH«ska« Graboria. 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motcremn. Priei
namos prekes.

610 U. Kprirr St..
MAIIANOT CITT. T* 

XABKKT NT..
TAMAIH a. t’A.

♦

I'

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858.02

?'.000 TIK UŽ 60 CENTU
K n tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeisu jis yra apimtai ko
kios nors ligoa bei viduriu sugedi
mo? Toki žmogus yra suairaukae, ne
linksmas ir invairiu neamagumo ap
imtas. Jeigu tokiam Žmogui ir auk
sini kalne parodytum, Ui jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi asas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaisUžoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų is 
atgauk savo sveikata.

Vaiat-žoles yra nuo sekanezio Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
ina! im o, nenoro valgyt, Birenu ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perssalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, ezlapinlmosi lovoj, i» 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugretins 
sveikata, panaikins minėtas Ilgus*

Jeigu kenti nervu suirimą, galvas 
ikausmus, užima ausyse, nuotoara, 
Bzirdies liga, tai atsiunsk 85e. o geu* 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Neiw li
ga yra labai blogas dalykas, bot na
šu Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose miestuo-

M. ŽUKAIT1S,
25 Glllot Street. Spencerport, N. Y.

.i

Mokame 8-czm procentą ant 
eudStu pinigu. Procentą pride
dant prie junu pinigu 1 Saudo a 
1 Liepos. Mes norim kad ir ju« 
turėtumėt roikala bu musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Prer 
J. FERGUSON, Vice-Pret. Ir Km.

=
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST COM 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir <g

.....

ogaus kuria dirba ir ezodurn. Dekite eavo

Mip tai pinigas augą su padauginimu Prppepto.’
■ MiLBBiKr ,1,1 i h ,7 I ir e—

Buma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysitft
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Puiki Apysaka.jruiKi Apysaka.

bot vos

♦Viena isz tokiu tarnaieziu, 
sena motore, szhiodamą tvartu 
kur stovėjo puiki karieta Pet
ruko, perpykus jog nieko nuo 
jo ne gavo, atėjo jai ant mis- 
lies iszlupt keliolika brangiu 
ueimantų nuo užpakalio karie
tos ir tokiu spasabu iszmaitint 
visa savo szeimvna iki anūkė
liu.

Pasinaudodama isz laiko jog 
niekas ja ne mato, ėmėsi prie 
atpleszimo deimantu,
dalypstetjo ranka prie karie
tos, visi popki pirsztai priaugo 

o kad vargše 
persigando labai, isz baimes ne 
atsiliepė idant jos niekas 
patemintu ir ne nubaustu už 
apiplcszima karietos.

Bernas szaszlavu paeuies už 
špato idant karieta galėtu ant 
uzystu grindų pervažiuot, ati
darė vartus tvarto kada iszva- 
žiuvo o kada pamate paskui 
karieta beganezin boba užsika- 
binuse, isz juoko reže bobai per 
peczius su špatu bet kada reže 
tai ne tik spatas prie bobos pri
lipo bet ir berno rankos. Jszva- 
žiavo puiki karieta 
deimantu in miestą o paskui ja 
bego sena boba su bernu.

Tokioje parodoje užvažiavo 
Petrukas 
loviu.

Karalaite kaip ir visada sė
dėjo nuliūdus priesz Įauga o 
pamaezius taip puikia karieta 
kokios da savo gyvastyje n<» 

prie jos du 
žmones priaugusius paskui be- 

, o

prie tos vietos

no

aukso ir

pricsz karaiiszka pa-

savo
buvo maezius o

ganezius 
kušins, 
juoktis, ; 
brolius ir prietelius.

Nusijuokimas karalaites bu
vo tai laime del viso miesto ir 
karalystes, pastojo tuo jaus 
riksmas žmonių sveikindami 
iszgelbctoju. Karalius nusi- 

įiunUnius

prick tam apdris 
pradėjo 

szaukdama savo tęva,
szirdingai

pastojo 
žmonių

Karalius
džiaugė^
idant praszytu in paloviu taji 
kuris prajuokdino karalaite su 
gražiom akimi.

Sugryžo greitai siuntiniai o 
paskui juos i nėjo Petrukas su 
dideliu džiaugsmu;
nuėmus uždangalu nuo akiu, sn 
meilingu nusiszypsojimu svei
kino sveczia, visi buvo laimingi 
drauge sn Petruku. Mieste ir 
visam sklype t no jaus numėtė 
želaba kuri dabar pasibaigė o 
užstojo linksmybe.

Petrukas apsipaeziavo su ka-

su Petruku.
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VIEN KOJIS UŽLIPO ANT AUGSZTO KALNO, 
kuris turi gumine

V-Ww£ii

k

karalaite

ra lai t e nes tekis buvo paliepi
mas karaliaus o kad karalaite 
norėjo ir mylėjo Petruką per 
tai tėvas ir jai ji davė.

{ 
it®s

Clyde Cobb isz Kalispell, Montanos, 
koja, užlipo ant kalno Wilbur, 9,283 pėdu augszczio. Ant tojo 
kalno užlipo tiktai trys vyrai kurio turėjo sveikas kojas. 
Cobb užlipęs ant kalno nutraukė paveikslu pats ant parody
mo kad nemeluoja.

mokytini kuris ji labai my- 
» o kuris buvo dideliu raga-

vo 
b‘j< 
niurn ir gyveno net szimta tilks
ta neziu myliu nuo jo. Nieko 
ne butu kenkus 
kad turėtu prie 
szus kurie butu in tris dienas 
ji in ten nunesze, o kad' ju ne 
turėjo per tai turėjo peksz- 
ezes atlikti taja kelione kuri 
užimtu mažiausia szimta die
nu per ka greitai iszsirenge in 
kelione — tegul kas isz musu 
taip greitai in lenais nukeliau
tu tiek kelio!

Per tai 
idant kas 
laika, del to, idant 
dedama ant skrynes, sergėda
ma geniuszus ir kad mislytu 

randasi namie

nuo jo.
tiek keliones

saves geniu-

reikalavo ka toki 
butu namie perta 

ragana se-

ma gemuszus
jog jisai pats .....v...... ........v, 
ne dažinojo apie jojo užmany
ta kelione, idant boba ne suga
dini u jojo planus, o labiause 
norėjo bobai koki jauna pus-

galvi pripirszt ir tokiu spasa
bu kent rakta užbaigt.

Ir gal butu taip atsitiko kad 
Petrukas ne butu daru atida
ręs ir sumaiszcs 
savo pono 
senai i 
raganių ant tarnystes o kuri 
viską tuojaus dasiprato ir da
žinojo per pagelba raganystes. 
Petrukas kuris taip giliuknin- 
gai inpuole in josios rankas, 
suvedė su puikia karalaite o 
raganių taip ilgai už nosies ve
džiojo, jog vargszas septynis 
metus bludžiodamas po svietą 
turėjo sugryžt ant J’liko Kalno 
ir apsipaeziuot su savo pirmu
tine mylima.

Per tai ne kalviui 
riui, ne barberini, 

užsimanvmui bobiszkam 
9^

tik

visus planus 
kuris viską apsakė

fmaža altorėli Šzv. Juozupo 
buvo tai menesije Kovo.

.4 4
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Viena diena, penki metai 
adgalios, padovanojau jai pui
ku dovana ant josios varduvių, 
Pabūgus, szirdingai man pado- 

bet dadave nedrystan- 
Da yra kitokia

kuri mane padarytu

kavoje, 
czei in mane; 
dovana, 
laiminga.

O kokia tai dovanu? užklau
siau.

Tavo dnszo, Ernestai, atsake 
ir apsivereke graudžei. Norė
jau ja sulinksmint nes dovanai 
ne nūstojo verkus. Norėk nuo 
manes kitokio daigto o prižadu 
iszpildyti kanogerause.

Na tai oikie su manim s2i va
karą in bažnyczia, kur atsipro- 
Vineja nuobnžanstVa ant szlo- 
ves Szv. Juozapo sn pamokslu.

Jeigu tau tiktai apie tai einu 
mano miela pacziule, tai eisiu 
su tavim in bažnyczia.

Bažnycze buvo pripildyta 
žmoni mis, bei jo žodžiai ne isz- 
vere ant manes mažiausios ih- 
tėkmes,
Jaunas kunigas pasako tarp ki
tokiu žodžiu: Da niekas lyg 
sziol ne szauke Szv. Juozapo 
idant ne aplaikytu ko’kios no
rints pagialbos. Esmių druczel 
tvirtu, sake kunigas, jog tasai 

. pagialba 
nelaimėje jaigu szanktu ji at
sitikime nelaimes norints butu 
kanodaugiaušia 
griekuose.
”Iszeidami isz bažnyczios, pa

ti tare in manė', Ernestai, tu 
teip daug keliautu, prižadėk 
man, 
dusi: “Szv.
bok man!**

“Prižadu tau nuoszirdžei ta 
padaryt, juk tai ne kas dide
lio.”

Ne po ilgam radauši, kelionc-

4 4

pasilikau atszalusiu.
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BALTRUVIENE J

.u. I
Gal but, del nekuriu mamų, 

Dukreles yra dideliu kaltūnu, 
Kad ir bile pakulius 

pasitaikytu, 
Tai dukrele jam atiduotu 

Ir da kožna mokina,Ir da kožna mokina 
Kaip prisimonyti vaikina, 
Ir jau 15 meteliu merginu,

KLAUSYMAI
' ■

v

Iniu turir Jeigu tokirasmenyy 
gyvena užseiny reikia turėti 
laiszka nuo miesto arba nuo 
teismo afieierlaus vietoje kur/ .,. -- -------------------—   — — -

IR ATSAKYMAI Į ’ '

IVYRAI IR ŽMONOS GALI 
1 ISZPILDYTI ATSKIRAS 

BLANKAS.
K Klausymo?.... Asz su savo 

pajamos yra $1,500 arba dau- Žmona dirbame. Asz regula- __ vi1,1 i1 mį 4 i * . • i • ail: • • _ i ■ j i
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’pajamos yra $3,500 arba dflti- nai Europoje. Kokius kreditus 
i r . ' J • < _1 A * 1 1 1 I 1 • • 1*

j (Sutraukta) *

Kas? Pavienis žjhogu*s kurio
U------------ ’ ~ , -r - -------- ----------------- ------- ----------------------

ginus, ir vedės žmoguj kbrio rj^zkąi siuneziu pinigus nioti- 
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'ginus, turi iszpildyti blnnkhs.

Kada? Laikas užsibaigė Ko-
vo 15 d., 1929 m. •
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ar paliuosavimus galime pra- 
bzyt i f

Atsakymus....Vyras ir žmona 
gyvenant drauge, gali iszpildy
ti vienu blanku su abieju paja
moms arba gali iszpildyti ir 
pasiusti atskiras blankas. Pa
li uogavimai yra $3,500 ir krc-

#

Kur? Collector of Internal 
Uėvenuc distriUefe kur asmuo 
gyvena arba kur turi savo biz
ni.

Kaip* Instrukoisjos ant blan
ku — Form 1040A ir 1040.

Kiek? Normale'takiai rata 
yra 1 Va pirmu $b,00(). numusz- 
ant asmeniszka paliuosavima 
ir kreditus. Yra tolesnis kredi
tas isz 25% arba ketvirtos da
lies taksu.
PALIUOSAVIMAI I R KRE

DITAI NEVEDUSIEMS 
TAKSU MOKĖTOJAMS.

Esi u nevedes, 
dar neiszsiemiau pilietystes po- 
pieras,
szioje szalyje nuo 1919 m. Re- 
gulariszkai sjuncaiu pinigus 
motinai Lietuvoje. 1928 m.

a sme u i sz k a p a 1 i i j osa v i nw

ditas isz $400. už motina. Isz 
viso palinostivimai yra $3,900.

“SZEIMYNOS GALVOS.”
Klausymas.... Esi u nevedes, 

bet gyvenu su tėvu, kuri užlai-

J

"M

/'

kau. 1928 m. uždirbau $2,400. 
Ar turiu mokėti taksu?

Atsakymą s....Taksu mokėto
jas, kad nors nevedes, kuris už
laiko viena arba dauginus gi
minia savo 
mas “
ri lokius paliuosavimus kokius 
turi vcdeS žmogus — $3,500.

Zino i n vales — gana. 
Ir ka-gi veiks vyras, 

Už paezia tokia paemes ?
------------------------------------------,

i raganai kaip gavosi pas szventas pribūtu in

praskcndes

su

ne stalo-

Ernestai, tu

jog laike nelaimes, atsi- 
Juozapai, pagial-

ne raganiui je ir sugryžinejau tuom paežiu
keliu, kurio dabar važiuojame.

buvo dėkingas už savo gilinki. Sugryžinejau in Kolonirt. Muku 
GALAS. rudoje septynios

Stebuklingas Iszsigelbejimas
Nuo Mirties

Buvo tiii 18 diena Kovo ine- Kunigas ne

*' Į 1 *» HM

persk irioje
.vpatos, tik viena sėdyne buvo 
prieszais mane.

Buvome kone toje paezioje 
, szirpulei perej- 
iszgirdome szvil-

L y n »»l • ** i < i»: • • * " \ l * j *

aplinkine ach 
na per mane, 
įtima masžihos nYiJ alliririo, p’6‘ 
tam susi muszi mas trukiu,susimuszimas

norėjo tolinus triu'kszmas pastojo baisus. Pa-
te 18—. Trūkis isz Kolencijos kisztis in kalba ir atidaro sa- szaukiau tada: Szv. Juozapai
ejo in Kolonia. Buvo tai diena vo brevijora. Kupezius vienok ffialbek mane! Ir akimirksni,je
puikiausia tame menesyje.

Vienam isz vagonu JI klasė
je sėdėjo du pakelevingi, kup- 
ėziiis ir kunigas. Vienas kita 
mažai ka užiminėjo ir kožna** 
žiurėjo per Įauga an't greit bė
ga neziospuikios aplinkines ku
ri traukėsi pakrasztije upes
jtvuv, \f ii4i.'»n.-> juju pt-i rvvu iiv- į 
jo in tuos laikus kada kareivei 
vede sau linksma gyvenimą pa- 
locinose kurie jau gulėjo gra
ves! u ose.

'Prakiš
mėli Bonu. Kunigas iszeme isz 
kiszeniaus brevijora ir

Nicko suvis nemoka, 
Ne susitaisyti andaroka.

Nelaimingas vyras turi 
gyvenimą,

Jaigu tokia nieksze už paežiu 
paima.

Tai rots st ragi bobele ka-ka 
Su tokia gyvent- no sarmata 
Teisybe, lyg butu per daug, 

Net szimts ja ja trauk.
l’aigi Klevelande ja ja užtikau

Klausymas.
it

y

Ik ad no r s < i szgyvenau

namuose, skaito- 
szeimynos galva,” ir tu-

i
t i
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Taipgi, j« gali priskaityti $400. 
už kiekviena užlaikanti asmeni. 
Neturi mokėti pajamų taksu, 
bet kadangi uždirbai suvirsz 
$1,500 turi iszpildyti blunka.

BIZNIERIŲ PAJAMŲ 
TAKSAI.

Klau8ymas....Esiu vedes Ir 
turi maža bizneli; pereitais 
metais “grynos** (net) paja
mos pasiuke $3,500. Ar turiu 
iszpildyti pajamų taksu blan
ką?

Atsakymas.... Vede ir nevedu 
žmones, kuriu “visos** (gross) 
pajamos buvo $5,000. turi isz
pildyti ‘ ‘ form 1040. * ’

Reikia viską pažymėti — 
kiek parduota kiek pirkta, kai
nas pamotu tavoru. Tipiszkos 
biznio iszlaidos, kaip tai pagal
bininku pasamdymas, randa, 
szvieša, telefonas, blogos sko
los, ir t.t., numUszta.

, kuriu

už
dribau $2,300. Ar negaletau isz- 
rokuoti kiek man reikia taksu 
mokėti ?

A ts ak ymas... .Ta y o asi ueni sa
kas paliuosavimas yra $1,500. 
gauni kredito $400. už motina, 
jeigu regulariszkai jai siunti 
pinigūs; numuszant $1,900., ta
vo paliuosavimus, nao uždirb
tu pinigu, $2,300 lidka $400 ant 
kuriu reikia mokėti taksus. 
Taksu rūta yra 1^2%., arba 
$6.00. Bėt kadangi Tamsta dar 
turi kreditą isz 25%, arba ket
virtos dalies taksu, tau reikes 
mokėti tik $4.5Q.
VEDE TAKSU MOKĖTOJAI.

Klausymas.,., 
szalyje su žmona ir trims 
kams. Asz regulariszkai dirbti 
bet mano žmona tik kai kada 
randa darbo. 1928 m. abudu 
bendrai uždirbome $3,000. Ar 
asz turiu iszpildyti taksu blan
ką, kad nors man neįeik mokė
ti taksu?
Atstkymas...Kaipo vedes žmo. 

gus, g
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Tr net su jaja pasibueziavau, 
Butu kaip mano sesute, 

r................ -
Rėkt ir keikt labai moka 

Visiems in akis szoka, 
N i ek uom nea psi leidži a, 

Szluotos isz rankos ne 
iszleidžia.

Net in karezema sn szluota 
' nusiduoda, 

Varyt saviszki, tai jam ir vi
siems su szluota duoda 

S n rankomis galva užsidengia 
Szirdeles net gražu žiūrėt, 
Kaip vyrai nuo bobos turi 

bėgt,
• Kaip velniai- nuo- krnpylos, > . 

Bėga kiek turi sylos.
Dokui tau, mano sesele, 

Rodyk su szluota namo kėlu, 
Tegul ne girtuokliauna, 

Latrauti pasiliauna.
Jaigu tokiu seselių daug 

tureczia, 
; f

Tai norints asz pasilseczia 
' Moteriukes in mano brostva 

insiraszykite, 
Koczelus gerus insitaisykite, 
O jaigu vyrai daro ne gerai, 
Tuojaus per szonus davai.

Tada isz vyru nauda turėsite, 
Ir skaniau pasimyluosite, 

Ba kokia nauda isz girtuoklio 
Naktinio valkato? yŽinote, kad girtuoklis niekam 

ne tinka,
Ne Dievui, ne velniui ne bobai

• ne patinka,
Už tat szluota mokinkite,

Už girtuokliavimą in kaili 
duokite.

Ne užmirszkite, 
Szluota pasimerkite

Tik da szlarkesne velniuke.
f
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Gyvenu szioje 
vai-

<

Ūkininkai, kuriu ‘ ‘ visos ’ ’ 
(gross) pajamos yra $5,000. ar
ba dauginus turi irgi vartoti — 
form 1040.

Žmones, kuriu pajamos paei
na isz algų ir ne virszija $5,00. 
turi vartoti — form 1040A.
PAJAMŲ TAKSU RATOS IR 

RALIUOS AVIM AI.
Klausymas....Kokios yra pa

jamų taksu ratos ir koki pa- 
liuosavimai sulig Pajamų Tak
su Akto isz 1928 m?

Atsakymas....Pajamu taksu 
ratos ir asmeniszkus paliuosa- 
vimai ir kreditai už užlaikan- 
czius asmenius nesimaino.

Normale taksu rata yra 
lį^% pirmu $4,000

‘tllezokau in tuszcze vieta prior
— - - szais mane. Viskas tai iszsipil-

w     w w - w w -T^.ir

iszku, per tai turiu tau apie ^e in trumpa laika.

jausdamas reikalą iszaiszkini- 
mo, vela tare: Esi tomistą dvu

I 
h

I
I

tai pasakyt. O lai buvo viskas 
per užtariavima Szv. Juozapo,

gyvenant su žmona, turi 
paliuosavima ant $3,500. ir dar 
kreditą isz $400. už kiekviena 
vaiku neturinti 18 metu am
žiaus. Tavo asmeniszkas pa
liuosavimas ir kreditai už už- 
lai'kanczius asmenius pasiekė 
$4,700. Neturi mokėti taksu. Ir 
tau nereflv iszpildyti blankos 
nes tavo pajamos buvo mažiaus 
$3,500.
ATEIVIS, KURIO ŽMONA 

GYVENA UŽSIENY. i
Klausymas....Esiu vedes, ma

no szeimyna — žmona ir trys 
vaikai-------gyvena* Letuvoje.

norintsParegėjau mand draugus ke
liones, gulinezius baisui sužeis- 

i vagonu. Asz 
stebuklingu daigiu, tik buvau 
truputi pažeistas.

No tojo laiko, vela esmių drū
tu kataliku o kožna meta me- 
nesije Kovo, asz pats parodau 
maža altorėli Szv. Juozapo in

turėjau nepaprastu atsitikima: po sumusztu

Beno, o mislis juju persikeline-i bet in

Iszauginimas mano isz-
Jpradžios buvo katalikiszkas 

szirdistrumpa laika 
mano užsikietejo tikėjimo. 

Motina mano atsiskyrė 
sziuom svietu anksti.

su
Tėvas

pereitinejo per kal-* • ♦
Kain-gi dabar Petrukas bu-

prie atkalbėjimo pastnnavintu
ne norėjo

ai raganiui kuris

vo dėkingas už savo gibuki ?
Ar kalviui, staloriui ar bar

berini pas kuriuos 
mokintis ar g 
ji paėmė ant tamystos pas sa
ve ar raganai su kuria pasipa
žino kada atidarė duris kama
raites.

O gal mylimiems skaityto
jams sunku atmint todėl tuo
ju us pasakysiu idant patys sa
vo galvos nelatižytnmet ant 
mano pasakos, taip dėjosi:

Da arsziau ne kaip vėluos 
sausoje egleje insimylejo raga
na in jauna raganių o kad jau
nas vyrukas no norėjo imti se
nos bobos, boba to kanecz užsi
norėjo norints ir velnes ant vel
nio atsistotu, su pagelba savo 
raganiszko mokslo, kaip tik da
lino jo jog jisai apie ja ne ne- 
mislina, susitariąs su kitom ra
ganoms nuo Pliko Kalno, pa
taikė jam iszpleszt visus jojo 
geniaszus, kuriuos jis laike už
kakintus skryneje, priek tam 
dd atome jam puse jojo iszmin- 
ties. Gynėsi jisai kiek galėjo 
pricsz boba bot viskas ant niek. 
Raganius taip-gi dažinojo apie 
puikia karalaite sn puikiom 
akimi ir selino ant jos, o kad

emesi

maldų, kad sztai patemino, jog 
jojo keliones draugas medėjo su 
sudėtom rankom, rodos 
sznabszdedamas maldas.

. — Tomistą esi 'kataliku,? už
klausė kunigas.

—- Taip, atsake grąžei už
kalbėtus. Geidžiu kanecz szc- 
dien būtie terp saviszkiu, 
rints vasara dabar prasideda

del kupeziu kelione tai ne

rankom ir

no-
>

mano, žmogus sviotiszkas, ma- ž‘«d,,s ir Balkes. Pricsz ji klau-

o 
kas.

— Oh —teisybe— ryto tu
rimu Szv. Juozapo, gal tai ta
in istos patronas.

— No, vardus mano, kito
kia o kad mano pati yra vardu 
Juzefą, bet ne del tos priežas
ties važiuoju namon, mat gei
džiu būtie namie taja diena su 
savo szeimynele kaip ir kožna 
meta taja diena.

Kada 'kupezius baigė savo 
kalba, ant veido jojo nupuolė 
keliolika aszuru ir nusirito ant 
ilgos juodos barzdos.

— Na tai tamista turi bū
tie szlovintoju
atsake kunigas ir

Szv. Juozapo, 
tikėjo dm- 

czei jog kelione kupeziaus yra 
priežągto kuri risza ji su szven- 

įau ne teko savo gcninszu idant tu Juozapu, 
jam prigelbetu, bet vis turėjo i — r- - 

f™.................................. ..........
mieryje norėjo nusiduot pas sa- miau no buvau tuom.

■

jam prigelbetu, bet vis turėjo j — Taip e.rnm szlovintoju jo 
vilti gavimo karalaites. Tame nes nuo keliu metu tiktai, pir- • • • • t > i • i' ___ a
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piu su paezia ir vaikais ir mel
džiuosi u su ddliingumu, o kuris 
niekados isz mano szirdies ne 
iszges ir paantrinu visados:

žai 'ka rūpinosi apie mano isz- 
auginimą, o asz kaip daugelis 
keliu jaunu vyru, pasilikau at- J

i
i0 Szv. Juozapai gialbek mus!

szales ti'kejimiszkuose reika
luose, užmirszau suvis apie 
Dieva. Nes Dievas mane neap
leido. Kaip rodos mylema. ma
no motinėlė, meldėsi už mane 
danguje.

“Kaipo kupezius turėjau ga
na dideli giluki ir uždirbinėjau 
daug, 
g 
kuria Dievas iszrinko del ma
nes idant mano atverstu prie 
Dievo. Buvo jiji teip gera ir 
dievobaiminga jog niekados ne 
butu už manės isztekejus, jeigu 
būtu žinojus gerai mano ataka- 
lunysta.

Žinodamas josios dievobai- 
mingyste ir mylėdamas jaja 
szi rd ingai, nudavinejau pricsz 
ja dideliu krikszczioniu ir per 
koki tai laika po susivineziavo- 
jimui. Bot ne po ilgam name-

užmirszau suvis

Apsipacziavau su mur
ina kuri buvo mano giliuku o

Kunigas susijudinęs apsaky
mu kupeziaus, suspaudė jam 
ranka. Trūkis stojo mieštelije 
Kolonijoi.

Kupezius paprafize 'kunigu
pas save. Kunigas prieinu už-

. praszyma su noru ir da ta pati
I** . __ i » -

vakara visi atsiklaupė meldėsi 
prie altorėlio Szv. Juozapo su 
didelo nuobažaustva. F.B.

---------

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa

J , i.’ ’ *' I

Dontistas Mahanojnje.

Szluota pasimerkite, 
Duokite gerai — niėko 

nepaisykite,
Kvailius proto mokinkite, 
Tai gyduoles goriausios, 

Tr pigiausios.
* ♦ i ♦

O mano szirdėles, 
Jau apsiszvieczia mergeles,

Asz juos užlaikau. Pereitais 
metais uždirbau $2,500. Ar tu
riu mokėti taksu?

Atsa'kymas....Turi asmenisz- 
ka paliuosavima isz $1,500 kai
po nevedes žmogus, nes negy
veni drauge su szeimyna. Gali 
pareikalauti kreditą isz $400. 
už kiekviena vaika (bet ne už 
žmona). Tavo asmeniszkas pa
liuosavimas ir kreditai pasiekė 
$2,700. ir kadangi uždirbai tik

172% pirmu $4,00U., numusz- 
ant asmenisztka paliuosavima, 
ir kreditas už užlaikanczins as
menius, 3% kitiems $4,000 ir 
5% 'kitiems. Už ‘grynas* (net) 
pajamas virsz $10,000. dar rei
kia mokėti “surtax.” Didžiau- ’ 
šia rata yra 20% kuris lieczia 
“grynas” pajamas virsz $100,- 
000. Asmeniszkas paliuosavi
mas nevedusio žmogaus arba 
vedusio žmogaus kuris negyve-

t

na su žmona yra $1,500. 
mylios galvos ’9 
paliuosavimas yra $3,500. Krc-

uszei-
asmeni saikas

m-lodamas ja ja

cziau nuo veido uždungala me
lagystės kuri mane sunkino.

Pradėjau vest senoviszka gy-
i v >• Jk . j*. . , ..i k i 4' 'i—

x niucjuu v gj-
venima; nustojau eiti in bažny- 
ezia o isz tikėjimo savo pa
ežius pradėjau juoktis. Pati 
mano labai tuom pradėjo rū
pintis, prasze, meldo manes bet 
Vi
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Ant Antro Floro Klfne Sstoro 

19 W. Centre St. Mahaaoy City

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRARORIUS

r

(Boll Phone 872)
331 W. C«ntr« St., Shenandoah, Pa.
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Neapsileidžia moterimi, 
Tankiai pastoja motinom.

Tai mat vis apszvieta, 
Randa tarp Lietuviu vieta, 

O kad Dievulis laimės, 
Tai netrukus katfiszin privis.

Kur tik girdėt, jau gana, 
Liet u v iszku Amerikon u 

pribuna. 
Kas kaltas? Motinėlės!

Jaigu ne sergsti dukreles,

Tai mat vis apszvieta,

Tai no dyvas, kokis medis,

vi

tokis ir vaisius, 
Mamule gera,

I’ Wr ■

Nubudimo valandoje suteikiam 
____ y Palaidojimą 
iškas buvo ant nidk. Po Jeisy- atliekam rupertfogai įr

goriausi patarnavimą Palaidojimą

bei mylėjau savo paežiu bet ne ka. p.»1-
galėjau nuo to ahpiast idant mBno pntarnavima tai moL

i
Toiofonaa 872.

bei mylėjau savo paezia bet ne ku
t.“/"" Y" “ ____ T „VT.^, _________ _ -ruT"
neiszjupkinot isz josios kada d^|u nmn telofonunti o pribusiu in

- « < • • • . i .A

maeziau ja klupojanczia, pricsz dopclmtu ininutu.
p

*1

1

O da goresne bus dukra.
Ne turi nuo ko pavoizda imti 

Ne turi kur pasidėti, 
Tai visokius budus turi 

joszkoti.
Nusisuks kada sprandą, 

Žilo plauko sulauks,

v

$2,500. neturi mokėti taksu. 
Bet priverstas iszpildyti taksu 
blanku nes pajamos virszija 
$1,500. ir pajamų taksu tikslu 
skaitytas ^novedusru.

PARODYMAS
Užlaikau 

žmona ir d vie jus vaikus ir mo
tina. Visi gyvenu Europoje. Ar

diias isz $400. pavėlintas už 
kiekviena užlaikonti asmenį. Ir 
ta kreditą gali reikalauti neve-
de ir vede asmenys, kurie tik 
užlaiko gimines arba draugus

b

'1
M
1

jB

•sal ■ & J

neturinezius 18 metu amžiaus, 
arba, kurie patys negali save
užsilaikyti.

Pajamos nuo algų dar turi to
lesni kreditą isz 25%, Pavyadin 
taksu mokėtojos, nevedes, ku
ris užlaiko sena motina už- 
seiny, 1928 m. uždirbo $2,500. 
Jo asmeniszkas paliuosavimas 
yra $1,500 ir dnr gauna kredi
tą isz $400. už motina. Jo pa
liuosavimas dasieke $1,900 nuo 

Europoje, ar gimine taksu mo* jo pajamų $2,500 lieka $600.
• ' h w A .1 • V J • h «

Klausymas.... savo

asz galiu reikalauti kreditą už
tuos asmonius ir ar nuo manės 
praszys darodyti kad asz juos 
užlaikant

Atsakymas $400. kredtas11KV0HM <P"TW.

pavėlintas už užlaikanti asme* 
ni, ar gyvena szioje szalyjo ar

ketojo ar ne gimine. Nuo apsi- ant kuriu reika mokėti taksus.
gyvenusiu ateiviu, kaip ir nuo Taksu rata yra 1%% ir Uksai

- * a * >4 JL A « 4 ISuv. Valstijų piliėcziu, kartais ant $600. yra $9.00 bet namnsz-
- — ■ • T~ •— —• T — — — '— " —' —T- •— — — -T y J-<- • wr • W w w ww w W w w w> » ’*■* j - —— ■— •— į T—- — - ■»• -W —w

Mielaszirdystes nednsiszauks. dymus kiek užlaikanczin ftsme- 'reikia mokėti $6.75.
' .. “Y T „ ■' ' J. ::i J'

Žilo plauko sulauks, pareikalauta* pristatyti daro- ’ant 25% nuo taksu snmos jam 
F.LI.S.
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ŽINIOS VIETINES

— Park Place ir Sillimono 
kasyklos szia sanvaito visai ne 
dirbo.

— Readingo angline kom- 
panije mano parduoti už $30,- 
800,000 doleriu, ant 6% bondu, 
kuriuos sunaudos ant intaisy- 
mo visu brokeriu ir kasyklų su 
elektrikiszka pajiega, kaipo ir 
ant pastatymo penkių dideliu 
brekeriu kurie naudos anglis 
isz 44 brekeriu ir angli isz- 
dirbs ant pardavimo, tokiu bu- 
du suezedins daug pinigo, bet 
naudos mažiau darbininku.
t Praeita Panedeli Schuyl

kill Haven prieglaudoje mire 
Adomas Gedlauckas (del dau
gelio žinomas kaipo Adomu- 
kas). Jisai buvo nevedes ir 
daug metu iszgyveno Mahano- 
juje. Likos palaidotas Utarnin- 
ke. Paliko viena seseri Juoz. 
Balniene, Detroit, Michigane.

— Martinas Foyle, asisten
tas supredentas publikiniu 
moksladniu isz Heckersville, 
važiuodamas automobilium su 
supredentu Livingston Seltzer 
isz Pottsvilles, likos mirtinai 
sužeistas nuo ko mirė ligonbu- 
teje o Seltzer’is panesze pavo
jingus sužeidimus. Automobi
lius nuslydo nuo kelio ir tren
kė in telegrafini stulpą.

— Pana Violeta Mockai- 
cziuto ir pianistas Desmond 
ana vakara davė koncertą Su
perior Sudo Maxey name 
Scranton, Pa.,
koncertą savo name pakviesda
mas p. Mockaicziute ant davi
mo koncerto.

— Ugnis kilo name Juozo 
Drabnio, 510 W. South St., Se
mtoje po piet nuo zapalku ku
rias mažas sūnelis brūžino jesz- 
k o dama s savo zoboveles. Bla
des padaryta daugiau nuo van
dens no kaip nuo liepsnos.

— Ana diena pro miestą 
pralėkė keli pulkai laukiniu

kuris parengė

žasu lėkdamos in Žiemius, kas 
parodo kad pavasaris jau arti.

— Ponas Pranas Petrauc- 
kas, isz Shenadorio, ana diena 
lankėsi ° Saules” redakcijoj su 
reikalais.

— Szi vakara (Ketverge) 
Independent Kliubas laikys 
svarbu susirinkimą 7ta vai. va
kare pas J. Ancerevicziu. Visi 
nariai privalo daily vau ti.

— Ponas Julius Daliszevi- 
ezius isz Montreal, Kanados, 
svecziuojesi kėlės sanvaites pas 
p. Bankus ant W. Pine uly., ir 
prie tos progos atlankė ‘‘Sau
les” redakcije. f

SHENANDOAH, PA.
— Szimas Gudelis ir jojo 

pati, 339 E. Centre uly., kaipo 
ir Juozas Cislukovski, abudu 
saliuninkai, likos aresztavoti 
per sausus sznipus už laužymą 
prohibicijois tiesu. Visi trys už
siūta te kaucijos lyg teismui. 
Gudeliene pasiprieszino szni- 
pams todėl ir jaja aresztavojo.

— Sausieji sznipai padare 
ablava ant 16 Baliniu czionais, 
paimdami 300 bertainiu alaus, 
munszaines ir kitokiu gorymu.

— Jurgis Paulukonis isz 
William Penn, likos sužeistas 
in koja laiko darbo W. Ponn 
kasyklose. Gydosi jisai namie.

v f Leonu kas, 6 sanvaieziu 
amžiaus, mylimas sūnelis Vla
do Mikelioniu isz William Penn 
mire ir likos palaidotas Utar- 
ninko ryta.

; Frackville, Pa.h ; rraoKViue, ra. — Ana diena 
garnys atlankė Juzo Lapuko 
namus palikdamas jiems duk
rele. Kriksztynos atsibus Nede- 
lioj ir kriksztu tėvai bus Juo
zas Anceraviczia su paezia isz 
Mahanojaus.

Luzerne, Pa. f Mirė ežia pla- 
cziai žinomo Lietuvio dūkte 
Konstancija Brokyte plancziu 
liga. Gyveno 271 Vaughn St. 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis in parapijos kapines,

, I ——I ■! ,11II . į ■ n I V
Waterbury, (kfam. f Po trinti- Sugar Notch, Pa. — Czia pa-

pai ligai mirė Ona, mylima pa- sirode vėl viena* Lietuvis kum- 
ti Jono Ažuko, pergyvenus sztininkas • Kazys Pangonis.

____ •___________• . A • i * • « a R A «czionais septynis metus, kuri 
po tavais vadinosi VaJincziu- 
te. Paėjo isz Suvalkų guberni
jos, Punsko parapijos, Valin- 
cziu kaimo, kur paliko broli ir 
sesere, broli Detroite ir daug

Yra vidutinio sunkumo (wel
ter-weight) kumsztininkas. Jo 
menedžeris yra John “Fakir” 
James, isz Plymouth. Linke-
tina jaunam ir stipriam Lietu-

pažinstamu ir giminiu, Kings- 
tone, Pa., kur pirma gyveno. 
Paliko dideliam nufliudime vy
ra Joną ir.du sūnūs ir viena 
duktere. Velione buvo links- 
maus budo motere ir mylima 
motina savo vaikams. Laidotu
ves atsibuvo 27tad. Vasario su'me. — 
bažnytinėms pamaldoms ir pa
laidota ant Kalvarijos kapiniu. 
Dabg žmonių dalybavo laidotu
vėse kurioms nubudus szeimy- 
na szirdingai dekavoja už pa
tarnavimu laiko laidotuvių.

Brooklyn, N. Y. — Praejta 
Ketverga, laidojant, Frances 
Zarevicziute, jos sesuo, p-nla 
Sznieczkiene isz gailesezio taip 
susikrimto, kad kapinėse nete
ko sąmones, ir jos jau daugiau 
neatgavo. Iszgyvenus nuo 4 
vai. po pietų penktadienio iki 
szesztadienio ryto, ji mirė, no- 
iszbudusi isz savo stovio, ir pa
likdama dideliame nubudimo 
Juozą Sznieczku ir kūdikius.

V 11

Amsterdam, N. Y. — Pas mus 
oras szia žiema yra nepastovus, 
viena diena szalta o kita diena 
lijo, todėl ir žmones labai ser
ga ir mirszta o del graboriu di
dele rugepjiute. Darbai pas 
mus truputi pasigėrėjo. Katrie 
randasi be darbo ir netingite 
dirbti, galite atvažiuoti nors 
keli tuzinai in Amsterdamą —- 
vyrai ir merginos, jeigu susi- 
raszysite su G. A. Nevulis, 36 
James St r.

— Diena 16 Vasario czionai- 
tinei Lietuvei iszkilmingai ap- 
vaikszcziojo 10 metu Lietuvos 
nepriklausomybes sukaktuves. 
Susirinko kanuoskaitlingiausia 
Dabar rengėmės visi dalybauti

1 1 ■
:_ _
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NAUJO PREZIDENTO
.1 A'

viui, pasekti Sharkey pėdomis. 
Turėjo kelias jau kumsztyhes 
» ha a a a ’ ,h < te fe air laimėjo ju puse.pradžioje.

Plymouth, Pa. t Mirė M. Da- 
malaviczienc, 42 m. amžiaus, 
plaucžiu uždegimo liga. Paliko 
szeimyna dideliam nuliudi-

V.

Mount Oannel, Pa. t Pati

il- /' 
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Washingtonas priėmė prisiega 
Now Yorke.

Generolo Jackson’o pinna

j! -

i lanke, Washingtone, kad nors
..
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INAUGURACIJA
__ inauguracija 1829 m., gal buvo

i" X
/i

100,000 ŽMONIŲ PRISIŽIU-

LIJO, 
d J < Jf • ■ 1 I' j ■ ■ , ■ 1 ! »'

Washingtoii, D. C. —■ Kovo 

iszoinantis Suv. Valstijų pre
zidentas, prysznky dideles pa
rodos imusu sostapilej, lydėjo 
naujai iszrinkta prezidentą, 
Herbert Hoover’i, iki Kapito-

RINEJO PARODAI NO-ujo pa:
RINTS

♦ • 'T ■

4ta diena prezidentas CooilUge, 
iszoinantis Suv. Valstijų pre-

x te a te te

'liaus Buto,,kur invyko Hoo- 
ver’io inauguracija. Tarpe isz-• m _   •

einanezio prazidento ir mei
Stanislovo Pctruszkevicziaus, ij}artcį° ^rej'įe^,°
44 metu, po No. 304 S. Beach 
uly., mirė czionais Seredas die
na po operacijai ant akmenu
ku. Veliones vyras yra žymus 
anglekasiu virszininkas. Velio
ne paliko dukteria Morta kuri 
yra dažiuretoja ligoniu.

Gilberton, Pa. — Petras Lusz- 
keviežins, 33 metu, likos skau
džiai apdegintas Stanton ka
syklose ir likos nuvežtas in 
Locust ligonbuti. ant gydymo.

Ashley, Pa. — Szeszi vyrai 
likos uždaryti kallejime už su- 
muszima Frano Juokaiczio lai
ke pesztynes.

Grand Rapids, Mich, f Anta
nas Židonis, apie 63 metu mirė 
czionais ana diena, palikdamas 
dideliam nubudimo savo pa
ezia ir szeszis vaikus. Velionis 
kitados gyveno Mount Cannel, 
Pa. Laidotuves atsibuvo 25 Va
sario su bažnytinėms pamal
domis. Velionis buvo senu skai
tyto jium “Saules.” 
amžinam atsilsi.

Lai silsisi

LAIKE DIDELIU. SZALCZIU
GRIOVĖ IR PERKUNAVO.

Vilnius. - Aplinkinėje Szven- 
cziosiu 10 diena Vasario, buvo

JL/ClVcll 1 VllKvIULo V iol Ulcllj MClllVl • T i* • • • 1

ant Szv. Kazimierio parapijos ’r. . . . . n - 4 per 20 mmutu; dangus buvometinio susirinkimo kuns at- 1 . . x. XJ ° . ,
sibus neužilgio. szviesus ir žvairuotas bot,

— Diena 14 Kovo Szv. Ka
zimierio bažnycziojo atsibus 40 
valandų pamaldos, tai yra per 
tris dienas 14, 15, ir 16 dieno
mis. Žmonelei turės gera proga 
atlikti iszpažinti priesz Vely
kas.

szaltis buvo smarkus.
Perkūnai laiko taip puikaus 

oro inbaugino labai žmonis ir 
jie visaip apie tai kalba.

ANT SORKIU.

Ham Howard Taf ’as, Suv. Vals-

trinkszmingiausia visoj Ame
rikos istorijoj. Pulkai seko po- 
pulariszką militarisžka vedeja
rikos istorijoj. Pulkai šoke po-

ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRBEJAI VISOKIU
y

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Per du metus ežia siautė
pasivadinusi “shortdidele, 

change” (trumpa grąžą) gau
ja. Ta gauja papilde daug isz- 
pleszimu, daugiausiai puldama 
biznierius. Pagaliau, sugauta. 
Pasirodo, joje buvo:

Wallace Lapinski (gal La
pinskas) isz Swoyersville gyve
nos, New Jersey; Lietuvaite 
Adele Sznipas pasivadinusi 
Dollie Farrout,. gyv. 163 So. 
Emire St. Czia tikrai gyveno 
Lietuviai, ne jau butu jn duk
tė!

Iszdave kelias valandas klau
sinėjama — Agota Mozurkevi- 
cziute, pasivadinusi Agnės Bal- 
tuszis, 19 metu, Mundy court, 
Exeter, kitas John Mot lock gy- 

Iventantis 699 Main St., Theo
dore Boniecki, 24 metu, 70 Sid
ney St., Swoyersville ir visi da
lyviai. Yra inrodymu, kad au
tomobilio numeris yra tas pats, 
kurio savininkai turėjo reikalo 
su gasalino North Washington 
St.,pardavėju, kuris yra liudi
ninku, kad Lapinskas tas pats, 
norėjos ji apgauti. Vėliau, sa-
ko, pabėgo inszokes in automo
bili ir nuvažiavo. Merginu tik
rai Lietuviszkos pavardes.

•mmr

tu, 156 Nicholson St.,
Pranas Atsurgas 77 me- 

, 1__ Zj., u dabar
baisiai sužeistas, guli Mercy 
ligoninėj. Baisios nelaimes pa-
gautas taip: užlipo in tarpa an
glies vagonu, kur vietos tėra 
asztuoni coliai tarpe , vagonu, 
Stanton Lehigh and Wilkes 
Barre, Coal Co. kasyklose ir 
jiems susijaudus jam sulaužy
tos strėnos, keli szonkauliai 
iszlaužti ir kaireji ranka su- 
lapžta. 'HnįliįMiL ■ MM** w. -*

— Žiūrėk Jonai, kaip toji 
beždžionka in mane žiuri!

— Matai Petreli, jiji misli- 
na kad tu josios brolis.

ANT PARDAVIMO.

Namas 22 ruimu. Geroj vie
toj. Lietuviu užgyventoj apy
linkėj. Priežastis pardavimo, 
nesveikata. Atsiszaukit ant ad
reso : (t .21

306 Centre St.
Jos. Greszko, 

Freeland, Pa.>

SUSTABDYKITE KOSULĮ paoinan- 
czio nuo perszalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow pigulkas. Klauskite savo sztor- 
ninko ar aptiekoriaus. —apg.

Į KRAUJO 

Sloginimas
Žmogus lekiant su oroplhnu per 
mares yra no didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bilo 
kada. Laikykite savo kraujo, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarnlnko, Serodoj, Ketverge
Nuo 9 valandos ryte iki 0 vakare.
Antro floro, 4 S. CENTRE ST.

POTTSVILLE, PA.
*

KVITU knygele Draugyrteme del !u> 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 86c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka> 
sierlaus • nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 800.

W. D. BOCZKOWSKI-CO, 
MAHANOY CITY. FA»

*

POMNINKU IR KRYŽIŲ
==«ir didvyri. Jackson’o antroji 

Inauguracija buvo rimtai ap- 
vailkszcziota/* '<

Lincoln ’o inauguracijos 1861 
i r 1865 m., buvo rimtai ir svar
biai užlaikytos. Kareiviai ant 
stogu saugojo parodos daly
vius, jie atsargiai tumi jo visus 
langus. Visi suprato, kad pavo
jus grasino Lincoln’a. Bet vis- 
tiek Lincoln’as tapo nužudytas 
tuoj po antra ja inauguracija. 
Bet nuo Lincoln’o dienu kiek
viena inauguracija apvaiksz- 
cziota paežiu budu.

Šnvirsz 100,000 žmonių mate 
prezidento McKinley antra in
auguracija, apie 30,000 milita
riszku ir civiliszku žmonių da
lyvavo parodoj. 1905 m. apie 
puse milijono Žmonių atvyko 
teikti garbe Theodore Roose- 
veltui, net per tris ir puse va
landų kareiviai parodavo.

1913 m. ropublikonu iszrink- 
tas prezidentas (kuris davė 
Herbert Hoover’iui prisiega) 
William Howard Taft’as lydė
jo demokratu iszrinktaji prezi
dentą Woodrow Wilson’a. Asz- 
tuoniais motais vėliaus, iszei- 
nantis prezidentas, Wilsoii’as 
važiavo su republikonų iszrink- 
tu prezidentu Warren G. Har
ding’u.

Kuomet Harding’as mire, 
Calvin Coolidge tapo preziden
tu bo jokiu ceremonijų, 
rinktas antram sykiui 1924 m 
su paprastoms inauguracijos 
ceremonijoms. F.L.I.S.

vaikszcziota.
-L. " k " ■ ♦ M '

ir 1865 m., buvo rimtai ir svar a • • •••

langus. Visi suprato, kad povo

tiju Vyriausias Teisdarys, ku- *
ris irgi, kidf laiko atgal, buvo 
Suv. Valstija prezidentu. 
Priesz “Vyriausi Toisdary nau
jai iszrinktas prezidentas pri
slėgė — “teisingai pildyti Suv. 
Valstijų prezidento pareigas, ir 
kiek galėdamas, užlaikys sau
gos ir gins Suv. Valstijų kons- 
tituticija.”
sako savo inauguracijos pra
kalba, tai yra praneszimas 
Suv. Vai.,
naujai iszrinktasis prezidentas

Valstijų

• •

Ir Hoover’i s tuoj • e

žmonoms, kuriame

nurodys kelia, kuri Qcetina sek
ti jam būnant fedarales val
džios galva.

Kaip tik inauguracijos cere
monijos užsibaigė naujas pre
zidentas buvo lydimas in Bal
tąjį Narna, prezidentu aficia- 
liszka*nama. Calvin Coolidge, 
dabar privatiszku piliecziu, vy
ko in savo naujus namus.

Herbert Hoover’is yra Suv. 
Valstijų trisdoszimts-dėvintas 
preziditas ir trisdeszimtas bu-
ti inauguruotu Washingtono.

Inauguracija Jurgio Wash- 
ingtono su puikiausioms cere
monijoms, muzika ir visukuo 
buvo laikyta New Yorke.
Adams, antrasis prezidentas, 
buvo inauguruotas Philadel-
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Parduodame 
visokius Pomin-
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kus, didelius ir *f
už pi-

KAIP KELIAUTI IN 
LIETUVA.

Szi klausima atsake Baltic- 
American Linija, kuri Gegužes

phijoj. Visi Įeiti prezidentai menegy, 1926 motais, insteige
ęmo prisiogaš Washingtone.

Nuo pirrilbs inauguracijos,
1 A t •*. , n i’ ■

te -te a. . 11

Amerikos žmones nori kuo tin
kamiausiai apvaikszczioti nau
jo prožidentb inauguracija ir
priėmimą, t? tik sziadien patys 
prezidentai praszo, kad visos 
ceremonijos butu praszalintos.

Negalime lyginti Jurgio 
Washington^ inauguracija su 
kitoms inauguracijoms nes jo

vienatini tiesiogini kelia lit
Lietuva, paimdama Klaipeda, 
kaip savo galutina uosta, arba 
stoti Lietuviams keleiviams.

Szis kelias labai stipriai pri
traukė dofhe
Lietuviu, norineziu gryžti in 
savo tėvynė ir atlankyti savo 
gimines, arba praleisti vakaci- 
jas. Tai kelias, kuriuo galima 
be persedimo,

visu Amerikos 
norineziu

vienu, dideliu
dienoj žmones isztikiuju ap- įavu> keliauti visa vandens ko-
vaikszcziojo pirma nepriklau
somybes szvente. Washingto- 
n’as atvyko isz savo Mount 
Vernon namu in New Yorka. 
buvo triumfabsz/ka kelione, vi
sur pulkai ji pasitiko, seko ir 
lydėjo. Net^dviem savaitėm 
priesz inauguracija žmonos isz 
visur važiavė in New Yorka. Ir 
iszkilminga paroda lydėjo Wa- 
shingtona in fedorali narna kur 
jis buvo prisiegdihtas.

Antrasis prezidentas, John 
Adams, buvo prisiegdhitas su 
didelėms ceremonijoms. Bet 
žmones in ji nekreipė atydos 
nes visu akys mate tik Jurgi 
Washingtona, iszęinanti prezi
dentą, visu’didvyrii Tai buvo 
atsisveikinimas ir ne priėmi
mas.

Treczias prezidentas, Tho
mas Jefferson’as, bandė be ce
remonijų bpti inauguruotu. 
Jam tos ceremonijos reiszke 
monarchistis^kas tradicijas. 
Yra populariszka pasaka, kad 
Jefferson’as vienu vienas jojo 
arkli in Kapitoliu, be pagialbos 
nulipo nuo arklio ir pririszo 
arklį prie stulpo, ir be jokio 
formaliszkumo nuėjo in Sena
to kambarį, kur emo prisiega Ir 
pasako inauguracijos prakalba. 
Ta pasaka pasilieka pasaka 
nes nėr jolciu faktu parodyti, 
kad buvo tei&yjje. Bet yra tei
sybe, kad Jofferson’o inaugu
racija buvo viena i«z papras-

lia—isz New Yorko iki viena
tiniam Lietuvos uostui—Klai
pėdai.
SUSTABDYKITE KOSULĮ paoinun- 
czio nuo pergalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA HEALA jęyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow pigulkas. Klauskite savo sztor- 
ninko ar aptiekoriaus. —apg.

v

tradicijas.

formaliszkumo nuėjo in Sena- 

pasako inauguracijos prakalba. 
Ta pasaka pasilieka pasaka 
nes per jolčiu faktu parodyti, 
kad buvo toibyįe. Bot yjra tei^ 
sybe, kad Jefferson’o inaugu
racija buvo viena isz papras- 
oziausiu. Ne buvo muzikos, ne
turėjo militariszku palydovu ir 
t.t. Bet kad nors sostapile pildė
turėjo militariszku palydovu ir

jo norus, bet kiti miestai ap-
vaikszoziojo tu metu inaugura
cija kaipo Liepos ketvirta die
na — i
muzfka ir linksmybes ugnims.

su parodoms, prakalboms,
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Visu Daktaru Receptai
Atsargiai Iszpildomi

APT 1E KO J E PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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James Monroe .buvo pirmas . 
■ežidentas puti prisiegdintu
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mažius 
giausia preke. 
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai j* J 
arba prisiusime 
musu žmogų in 
jusu namus.

Turime du 
Ofisus:

A

i

♦Te

•?

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J
MAHANOY CITY, PA.

Shenandoah Heights. Phone 625-R X 
SHENANDOAH, PA. i

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kortinos, 
padarytos isz geriausios materijos, 
labai puikiai padarytos kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio. Didelis pirkinys už 
maža preke. Rcgulariszka preke szi- 
tu kortinu $3.50 pora, bet per szita 
menesi parduosime tais puikias kor- 
tinas dvi poras už $8.98 arba 4 po
ras už $7.50. Prisiuskite tik 35c del 
nusiuntimo kasztu ir paraszykifc 
klek poru reikalaujate tu puikiu 
kortinu. Užmokėsite kada aplalkysi- 
to kortinas savą name. Užganedini- 
ma gvarantlnamo arba sugražiname 
pinigus jums adgalios, Nelaukite bet 
prisilakite užsakymą dabar nes vėl 
negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. IRVING AVE., DEPT. S.

CHICAGO, ILL.

*

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVI3ZKA3 
GRABORIUS MAHANOY CITY

■f "TF

•>

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseUju, pasivažinėjimo ir t. t 
620 W. Centre St. Mahanoy City, Pa.

i

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

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

Bell Telefonna 1430-R

lazbalsamnoja Ir laidoja mirusiu 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus panto 
szia nuo papraseziausiu iki prakfl 
niausiu. Parsamdo automobilius da 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu b 
kitiems pasivažinėjimams.

Pirmutine Didžiausia
Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 

EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipėda
BE JOKIO - PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”

X;

18 DIENA GEGUŽES 1929
Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis

f 
i

Milijonai | 

pačių žmonių kalba 
rit veiktą Ulp. unui, Uip M- 
tenkinančiai kaip 
PRi.i.EKlS. Jie naudoja ji nuo

I 
į

- Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
' laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 

yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipkizes in Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagelbės paruoszti kelioens dokumentus.

Į • nlr* Įeito tldrio linltnento, ku
ria veiktu ,Uip ūmai, Hip pa-

I teakinanHai klipPELLERIS. Jie naudoji H auo 
PerlaliinsL. Skauamti. jfednlje.
U a 0.1^^ Ci B *^* ^* ^. v — —

•ualhukia nelkaintiojanioa pa-

ant p Jello yra
Savo turiniu brangi

Pasiduoda vhoie vahttata.

•1 Skaudljlmu. PeUu G«H- 5 
ludatnvj Muskulų, Suetin-

H :>

jf ' i .

te tlkrdl. INKARO wsMuniut*
r ant pakelio yra
r ‘ į

į V

fAlŪSxtBLLBK% bonka. 
Paralduoda vhoae vahthte. 
Kaina 35 Ir 70 etatų bonka.

1 f.a?richt¥r ^cb. 1
Ii » WPHtYANHOUTWrinUm 
■I BROOKLYN, M.V
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BALTIC AMERICA LINE
‘r fc£ rih ■ *... , y ' ■■ J n « • • - *

8 -10 Bridge Street. 
New York, N. Y.

, V”.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.
—____________________4 >_________________

315 S. Dearborn St. 
Ohicago, Ill.

433 California St.
San Franoiaco, Cai.
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, ESTONIA 16 
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