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ISZ AMERIKOS
UŽVYDUS VYRAS
SUKAPOJO PAOZIA PO 

TAM LAIKYDAMAS 
KRYŽIŲ RANKOJE, 

NUSISZOVE.

užvy

ad-

Raynoldsville, Pa. — Suka
pojus savo paezia kirvuku, Kra
nas Chiffon, 45 metu, formanas 
szilko dirbtuvėje, nukabino 
nuo sienos kryžių, kuri laiky
damas rankoje nusiszove ant 
smert su revolveriu.

C'hiffen buvo baisiai
dus savo paežiai Gertrūdai, 40 
metu taip, kad užkalė visus 
langus ir duris lentomis, pa
likdamas tik vienas duris prie 
kuriu prR’iszchivo tris palicejs- 
kus szunis. Kožna karta kada 
szunes sukxlavo, Fninas
bėgdavo isz fabriko skersai ke
lia, pažiūrėti kas atėjo atlanky
ti jojo paezia. Mot ere buvo mo
tina szesziu vaiku nuo 12 lyg 18 
metu. Žudinsta papildyta 4ta 
valanda isz rvto kada visi vai
kai miegojo.

Dvylikos metu mergaite kuri 
miegojo su motina, iszbego lau
kan praneszdama' kaimynams 
kas atsitiko. Kada
adbego, pamate .kaip tėvas pri
dėjo revolveri prie galvos ir nu
siszove. Kaimynai sako buk vy
ras neturėjo jokios priežasties 
užvydeti savo paežiai kuri bu
vo gerq motore ir motina ir tu-

kai mynai 
•r

rojo gera vardu kaimiįlystojo.

UŽSIGĖRĖ ANT SMERT 
SU VYRU. .

Stockton, Calif. — Hcnrikis 
Van Steenbcrger isz Harmony 
Grove, susilaižino su savo drau
gais kad ixzgers deszimts galo
nu vyno be paliovos. Pradėjo 
jisai gerti Sukatos v ak a ra ir 
kada jau baigė deszimta galo
ną Panedelio vakaru, pasiliko 
jam tik vienas stiklas, nuvirto 
nuo krėslo ir mirė. Paszauktas 
daktaras aipreiszke buk Henri- 
kis mirė nuo pervirszinio isz- 
gerimo alkoholimis. Paliko pa
ezia ir penkis vaikus.
800 PASIKELELIU UŽ

MUSZTA LA REFORMA.
La Reforma. Meksikas. — 

Asztuoni szimtai pasikeloliu li
kos užtikta skersai geležkelio 
czionais, užmuszti per randa- 
viszka vaisku. Bėgdami po mu- 
fiziui, negalėjo pereiti per sude-

* gusi tiltu, likos užklupti ir su- 
szaudyti. Pasikeleliu generolas 
Escobar pubego automobiliuje.

SAUSIEJI GAUNA PER 
NOSIS VISUR.

Milwaukee, Wis.
sznm 100,000 balsu daugiau 
balsavo už prasza’linima prohi
bit!! jos Wtekonsino valstijoj. 
Kitos valstijos seks pankui 
Wiskonslna ir taipgi stengsis 
atsikratyt nuo tuja kvailu tie
su kuriu žmones nepildo ir nie
kad neprispirs ant pildymo.
PARSIDAVĖ SAVE SU 

“KUNU IR DUSZIA.
Greenville, Ark.

Blandburg, n i geri s, pardavė sa
ve, arba kitaip kailbant, davo 
abliga ant savo “szirdies, ku-

* no ir duszios” del L. M. Lipp
man,*taipgi nigerio, kuris laiko 
tonais sztora, nuo kurio Bland- 
berg pirko už 30 doleriu vertos 
matorijolo ant szlebiu. Norints 
toks ablilgas ne yra legaliszku 
bet visi yra isz to užganadinti 
— merginos gavo materijola 
Ont szlebiu o sztoniinkas abli
ga bot genaus butu padaręs,

' kad butu pasiraszes ant ciro- 
grąfo velniui.
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AUKOS PASIUTISZKOS 
PROHIBIOIJOS, — 25 UŽ- 

MUSZTI IN LAIKA 15 
MENESIU.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios raportu, tai in laika 
penkiolikos menesiu prohibici- 
jos agentai ir kiti užmusze 16 
žmonių, o septyni agentai iiž- 
muszti per tuosius kuriuos no
rėjo aresztavoti už peržengimą 
prohibicijos tiesu. Aresztai ste
bėtinai pasididino ir didinasi 
su kožna diena, kalėjimai pri
pildyti kaipo ir paikszu namai, 
o ežia kaip žmonis gerdavo, ge
re dar daugiau.

NUOGU TIKĖJIMAS.
Chicago. — Kokis tai kvai

lys Evelinas Art hens, 
d ra ugu vo vadinama “ 
ypatų,” kurie susirenka 
tojo susirinkimo be jokiu dra
panų.;. nuogi. Artheus jau at
verto dvi suauguses merginas 
o iszshirent j u turi pusėtina 
skaitli jaunu merginu ir turtin
gu moterių kurios geidže pasi
likti “czystoms.” Savo tikeji- 
miszka

vadinama 
kurie M

sutverė 
czvstn 

ant

czvstoms.”
s apeigas atlieka nuogi 

nes kaip patys sako, lengviau- 
ses būdas apmalszininio savo 
nusidėjusio kūno. Visi isz vien 

“maldas,
pasilikti moteriszkais ir vyrisz- 
kais “aniuolais.”

Palicije daginio 
nuogus aniuolus

atbūna geisdami

apie tuos 
“nuogus aniuolus” ana diena, 
užklupo ant visu ii’ inkimszo 
in “ezyseziu”
pakol juju pageidimai pasilik
ti aniuolais ne praeis ir neisz- 
garnos isz juju avingalviu.
ISZ GAILESTIES MIRĖ 

ANT PACZIOS GRABO.
Brooklyn, N. Y. — Kolos mi- 

V f

mitas po pamaldų už duszia 
Mrs. Henrietta* Ormond, Szv. 
Cecilijos bažnyczioje, Mikolas, 
vyras veliones, apkabinęs gra
bą, pradėjo graudžiai verkti 
bet in minutėlė jojo veiksmas 
nutilo. Kada kunigas prisiar- 

grabo paszventint

ant pakiltos,

pradėjo

tino prie
kurni, paliepė Afikolui atsisės
ti, bet tasai rodos negirdejo 
kunigo paliepimo ir nesikėlė. 
Paliepė žmoniems ji (prikelti 
bet kada ji norėjo nuo grabo 
paimti... buvo sustingęs — mi
rė nuo szi lilies
gailesties. Kunigas davė jam 
tuojaus paskutini patepimu.

trūkimo nuo

vėliaus kaip 24

a

RADO STUOBRĮ MERGINOS
Los Angeles, Calif. — Meksi- 

koniszkas darbininkas isztrau
ke isz Los Angeles upes stuob
rį merginos apie 18 metu senu
mo, kuri neužilgio ketino pasi
ekti motina. Rankos kojos ir 
galva buvo nupjautos. Dakta
rai nutarė kad mergina likos 
nužudvta ne 
valandos.

Darbas buvo padarytas per 
ypata, kuri žinojo kaip pjauti 
žmogisdka kuna.
NEPAPRASTA PRIEŽASTIS 

PERSISKYRIMO.
•Chicago. —t John Baner, 1220 

Fletcher uly., jeszko persi sky
rimo nuo savo pacziules paduo
damas priežastį buk jojo pa- 
cziu'le laiko namie dvideszimts 
kacziu. Lyg sziol Jonas nuken- 
te tuosius miaukiąs ir nieko sau 
isz to nedaro bet paskutiniuose 
laikuose kada jojo paeziule 
priverti nėjo ji kad sestu prie 
stalo drauge su katėms valgy
ti, to buvo Jonui už -daug ir 
šukele revoliucije. Motoro sako 
kati taisės visas'kates labai my
li ir negali su joms persiskirt 
nes visos paojo isz veisles ka
tes kuria padovanojo josios mo
tina gyvenanti Vokietijoj. Da
bar Jonas sako: “ 
ima arba gyvena lyg smert su 
dciim TnifinVinie >>

J1
tegul mane

stovo miaukiais.
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DU-KART 8ANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE 
ISZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZIA

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

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
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MERGAITE PASIRĖDŽIUSĮ 
KAIPO VAIKAS.

Newark, N. J. — Priesz su
dže likos atvesta 19 metu mer
gaite Katre Natewski, -pasirė
džius in vyriszkas drapanas, 
kuri prasze pa'licijanto idant 
duotu jai prieglauda palicijoj 
per uakti. Kai m pasako sudžiui 
buk jiji yra mergina. Ant ryto
jaus “vaikinas” stojo ant isz- 
sjteisinimo. Sake buk pribuvo 
isz New Yorko kur dirbo hote- 

likos nu- 
siunsta in ligonbuti 'kur jai ap-Į 
kirpo trumpai plaukus kad isz- 
ro<le<kaip vaikas. Manydama1 
kad jaigu pasirodys kaiipo vai
kas, aplaikys greieziau darba 
bet jojo 'negalėjo surast ir val
kiojosi po ulyczosipakbl jaja no 
uždare kalėjimo. Sudže nubau
dė jaja ant 60 dienu už valka- 
tvsta.

Isz Visu Szaliu

vaikinas

lyjo kur apsirgo ir

NAUJAUSES ISZRADIMAS 
DEL LIGONIU.

Los Angeles, Calif. — Ed
mundas II. Hansen iszrado nau
ja aparatu vadinama stetosko
pą su kurio pagelba daktaras 
Imdamas už tukstanezio m vii u 
nuo ligonio gaili girdėti jojo

BOLSZEVIKAI BADAI SU
SITAIKĖ SU POPIEŽIUM, 
PRIŽADĖDAMI TIKEJI- 

MISZKA LIUOSYBE.
Rymas

k u laikraszcziu koresponden
tams, kurie kartais ir slap- 
eziausiuy dalykus sužino Szven- 
tasis Sostas su Rusijos sovietu 
valdžia jau padaręs neoficiali 
sutarimą. Tas sutarimas esąs 
konkordatui pagrindas. Tuo su
tarimu einant, Szventasis Sos- 

Madkvos valdžia susi- 
" taikins, užmegs tarptisavius di

plomatinius santikius. Mask
vos valdžia Vatikane savo am
basadorių turės.
Maskvai susitaikinti su Szven- 
tuoju Sostu yra svarbus roi'ka- 

Vfttikario intaku pasauly 
yra milžiuiszka. Tad bolszevi- 
kn valdžiai Vatikano pripaži- 

d i dži a i re i ksZm i n-

Joi tikėti Anglisz-

tas su

las.

DIDELIS PASISZVENTI- 
MAS MOTINOS DEL 

SAVO VAIKU. < LTuryn, Itallije. — Laikrasz- 
cziai pranesza apie baisu atsi- , 
tikima kurio auka buvo da jau
na kaimuote isz aplinkines Cat- 
tanzoro. 
nes 
nėjo isz lauko 
žais 
jaja susilaikyt kelionėje. Ne
laiminga. motina supratus kad , 
tolinus negales eiti ir apsigint 
nuo szalczio vaikus, paguldė 
vaikus ant sniego, atsigulė ant 
ju ir uždengė sąvokiniu.

In kėlės valandas po tam

Laike dideles sniegi- 
v i esu los,

vaikais.

motore sugryži- 
su dviems ma- 

Viesuila priverto

vaikus

Isz Lietuvos.
ŽUDINSTA

UŽ PINIGUS

6 d.,

'+ii'!■

\

VAGIS UŽMUSZE MOTINA 
IR DUKTERE IR PASIĖMĖ 

1600 LITU.

Babutu Valscziuje — Buvo 
žiauriai nužudytos 
cziene ir Valiuliene.
taip. Paulaviczius per kelis me
tus sutaupo 1600 litu. Pinigus 
laikydavo skrynioje. Apie tai 
žinojo kaimynas Kazys Sza
pauskas, kuris pas juos dirb
davo. Pas&utiniu laiku jam pa
rupo, kaip tuos pinigus pavog- 

Visaip taikėsi, bet nebuvo 
geros progos.

Szapauskas
Paulaviczius važiuos in Kauna.

PaulavL 
Atsitiko

$ 
žmones surado nelaiminga mo
tina suszalusia ant smert bet 
vaikai buvo gyvi, aeziu pasi- 
szventiniui motinos.
NELABI TĖVAI, PRIIMDA
VO VAIKUS IR MOKYDA

VO KAIP VOGTI.
Leningradas. — Czionais Ii- Paprasze, kad ir ji nuvežtu. Su-

ti.

sužinojo, kad

__________________________________

GINOZAI UŽ BEZDŽIONIA; 
GAVO SU PLYTA IN

GALVA.
Ylakiai. — Sausio m.,

Ylakių vai. Stripiniu k. pas pil. 
Eeliksa Modeli, gryžusi isz 
turgaus, atėjo jo kaimynas An
tanas Steponąviezius ir pradė
jo aiszkinti, jog žmogus kilęs 
isz beždžiones — neturįs sielos, 
protą’turis, toki kaip ir kiek
vienas gyvulys. Modelis nesu
tikęs su jo nuomone ir paprasze 
ji iszeiti isz kambario; Stepo- 
navicziuB geruoju neiszejo, bot 
toliau savo teorija dėstė. Tuo
met ji iszgrude pro duris. Po

gryžusi

ft1

gini i 
plakimą szirdies ir pulsą per 
radio. Taji nauja iszradima už
vardino osciografoskopu.
SZLIUBAS TĖVU IR VAIKU 

TA PAOZIA DIENA.
Rochester, N. Y. — Kada 

jauna (pora nuvažiavo iii suda 
iszimti laisnus ant apsivedimo, 
Ignotas Narovskis ir Zofije Ja- 
vorskiene apreiszke vaikams 
buk jie taipgi gerdžo iszimti 
laisnus ant apsivedimo. Jauna 
porele yra tai duktė Narovs- 
kio o jaunikis sūnūs Ja vorsk ie
nos. Sena ir jauna pora buvo 
suriszti mazgu moterystes ta 
paezia diena. Sūnelis pasiliko 
sunum savo uoszvio o nuotaka 
pasiliko duktė savo uoszves.

“MYLINTI PORELE.”
Reading, 

Kauffman,

apreiszke 
taipgi

nt ma s yra 
gas’Szventajam Sostui gi su so
vietu valdžia susitaikpnas 
Bažnyczios atžvilgiu yra svar
bus. Desziintvs milionu Rusu 
staeziatikiu tik ir laukia užtik
rina neziu, kad visiems sugryž- 
ti Romos Bažnyczios globon, 
t. y. isz naujo su Kataliku Baž- 
nvezia susivienyti. * • *

Isz pradžių neoficialiams tai
kos klausimu pasitarimams bu
vo dideliu kliueziu, nes Rusi
joj krikszczionybe oficialiai 
griaujama. Paskiau tos klintys 
nugalėtos ir pasirodė, kad stisl- ... * . ’ll*11

valdžia

kos aresztavoti vyras su pa- 
czia, koki tai Gaidaburai.

Dalykas buvo tame: Karta 
Gaidaburiene atėjo pas tūla 
kaimiete 'Czudnaja, pasigirda

taikymas vis gi galimas.
VANDUO UŽLIEJO VISA 
KAIMELI — 17 ŽMONIŲ 

PRIGĖRĖ.
Tasmania. — Kai-

Pa. — George 
užvedė skunda 

priesz savo paeziule buk toji, 
kada inpuldavo iii paszeluma, 
užpuldavo ant jojo su peiliu ir 
tankiai iparmesdavo ant grin
dų, ’szokdama ant jo kazoku o 
karta kone ir užsmaugė. Pa
eziule vienok užginežino užmė
tinėji nius savo vyro buk jisai 
jaja grybszdavo ir isztraukine- 
jo plaukus isz galvos. Kauff- 

vra drūta motore, • 7
sverenli 217 svaru, turi ipenkes 
pėdas ir szeszls colius augsz- 
czio o josios “milžinas” vyras 
turi ketu ves pėdas ir du colius, 
svėrė 128 svarus.
dirstelejas ant abieju nusijuo
kė ir,paliepė abięms eiti namo 
o paeziuliai pasako idant man
dagiau su savo vyru pasi’elgi-

manienc

augsz-
vyras

Sudže

netu — ka ir (prižadėjo.

Paskutines Žinutes
11 Rymas. — Kardinolas Ai

dan Gasquet, 65 metu dažiuro- 
tojas popiežiaus knygyno, mi
rė staigai czionais. Yra tai fre
ezes kardinolas kuris mire in 
kėlės dienas. .

U Westminster, M d. — Trys 
banditai aipiplcsze Mechanic’s 
Banka ant $15,000 po tam isz- 
piszkejo su automobilium in 
szali New Yorko.

U New York. •

Hobart, T_______
mėlis Derby kuriame gyveno 

sciptynidlika ypatų, likos 
užlietas per vandeni ku

ris pasileido isz -prūdo ant kal
no. Milijonai 
nuplaukė iii kloni 
su savim visus namus 
kėlės kasyklas, kaipo ir arti
ma miesteli Banxholm, kuria
me padare milžinisz’kas bledes.
VOKIETE 28 METU AM

ŽIAUS, MOTINA 18 
VAIKU.

Demmin, Vokietije. — Czio- 
miis -gyvena Alfreda Zoeliner, 
28 metu motoro, kuri yra moti
na asztuonidlikos vai'ku —- vi
si turi mažiau kaip deszimts 
metu. Mete 1920 gimė sūnelis, 
1922 mete dukrele, o 1923, 19- 
25, •1927 ir 1929 metuose gimė 
jai kvadrukai. Deszimts vaiku 
ir asztuonios mergaites auga 
sveiki o jauna motina džiaugė
si isz savo dideles szeimynos. O 
kur du pabaiga?...
25 PASAŽIERIAI UŽMUSZ- 

TI ANT GELEŽINKELIO.
Bukaresztas, Rumunija. —- 

Arti Buzekino, ekspresinio trū
kis iszsirito nuo begiu su bai
sioms pasekmėms. Dvideszimts 
penki pasažieriai likos užmusz- 
ti ant vietos ir daug sužeista. 
Isz priežasties dideles sniegi
nes viešnios, darbas buvo sun
kus gialbeti sužeistus isz po su
daužytu vagonu. Didesne dalis 
užmusztuju buvo besarabiszkt 
kareiviai sugražinti prie savo

tik 
visas

galonu vandens
neszdamas

užliejo

ma, buk jiji yra turtinga mo
tore, pasiimdama moteres vai
ku novos ant auginimo, saky
dama kad vėliaus atvažiuos 
pasiimti .vaiko metrikus, bet 
po tam dingdavo.

Czudnaja isz netycziu suti
kus jaja ant ulyczios, sužinojo 
jos gyvenimą ir pranesze apie 
tai palicijai. Palicije .padare 
krata pas GaidaburiUs, rado 
pas ’juos dvylika vaiku, visai 
nepanaszius in tėvus. Tolinus 
dažinota kad toji porele iszmo- 
kydavo priimtuosius vaikus vi
sokiu vagyseziu ir prasižengi
mu isz ko jieji puikiai gyveno.

BOLSZEVIKAS NUŽUDĖ DU 
LENKISZKUS RUBEŽI- 

NIUS SARGUS.
Varszava. —’Talį) Besijos ir 

Lenkijos nuolatos buvo nesu
pratimai ant rubežiaus bet ana 
diena pasiliko pavojingu kada 
Ivonas Apanascvicz, Bolszevi- 
kiszkas pramonystes agentas 
nuszove ant Lenkiszko rube
žiaus du sargus prie Baranovi
en, po tam 
atimti g\ . „

Bolszeviku pasiuntinys Var- 
szave ir Lenkiszka užrubežine 
kamisije suvažiavo iii Barano- 
vicus daryti

keliu minueziu Steponaviczius 
gryžo plyta neszinas ir smoge 
Madeliui in veidą, sumuszes jo 
kairia ja aki ir visa veido puse.

M adei i s padengti gydymosi 
iszlaidoms padavė Steponavi- 
cziu žmogų — beždžione teis
man.

PAGAL GADYNE IR 
AMATAS.

Ro/kiszkis. — Seniau ne t’rk 
sziame valscziuje, bot ir visa
me apskrityje buvo garsi ‘dūk
ta rke,’ kuri gydydavo bevai
kes szeimynas. Būdavo pas 
“daktarka” vis eiles stovi “li
goniu,” o “ 
sys buteli kokios sunkos suple- 
pins in pilvą ir jau žiūrėk “ 
czijo.” Dabar tokia “daktar- 
ka,” 
vieta užima nauja “daktarka

“nie-
Pas tokias “dak- 

in diena apsilanko nuo
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stengėsi pats sau 
v vast i.

sheet va ir kaip 
rodos isz to gali pasidaryti di
del i s ergelis.
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Kas tokia 
siuntė,per paczta bomba del gu
bernatoriaus Rooseveltd bet li
kos susekta ir nusiunsta in Al
bany. Palicije jeszko siuntėjo.

NA NE.
— O tu netiktas vaikeli kur 

padarei skyle ant kelio!
Tai nė ant kelio motino- nūs

« •

le, tiktai ant kelnaicziu.

dinstu nuo Velykiniu szvenezin
SŪNŪS PASILIKO PATĖ

VIU SAVO TĖVO.
Zwole, Holandije. — Apsipa- 

cziuodamas su savo patogia 
bobute, tūlas jaunas žmogus 
pasiliko patėviu savo tėvo. Tė
vas vaiko apsipaeziavo su an
tra paezia kuri turėjo 20 metu, 
o motina josios turėjo 45 metus 
su kuria a,psipaeziavo jojo su-

— kuri pagimdė jo pirmu
tine pati.

tiko Paulaviczius. Anksti ryta 
jie iszvažiavo. Kaune Szapaus
kas atsiskyrė ir pasakė Paula- 
vieziu, kad sziandien namo nc- 
griszias, nakvos Kaune.

Pavakary Paulaviczius gryž- 
damas namo Szapauska sutiko 
Babtuose ir isz jo sužinojo, kad 
yra užmuszta jo žmona Juze 
Paiilavicziene ir motina Valiu
liene. Paulaviczius nusigandęs 
gryžo namo ir rado baisu vaiz
du. Motina guli asloj aptekusi 
kraujais, negyva, durys atida
rytos, skrynia atpleszta ir pini
gai paimti. Už poros kilometru 
nuo namu, ant kelio kraujose 
papludusc*negyva žmona.

Krito intarimas, kad tai pa
dare Szapauskas. Jis buvo su
imtas. Pirmiau gynėsi, bet pas
kui. prisipažino. Kai pinigus 
paemes ir norėjos iszeit laukan, 
triobon Riejusi Paulavicziaus 
motina Valiuliene ir ji pama- 
czius. Bėgti jau nebuvo pras
mes. Rankoj turėjos kirveli ku
riuo atplesze skrynia. Tuo kir
veliu trenkė Valiulienei in gal
va. Ji krito ir tuoj mirė. Su ta 
apsidirbęs, ėjo laukan, bet kie
me sutiko Paulavicziene. Nors 
buvo susijaudinėk, bet greit su
sivaldo ir juokdamasis užkalbi
no ja. Susitarė jie eiti pasitikti 
gryžtanti vyra. Kai paėjo apie 
pora kilometru, apsidairęs kad 
niekas nemato, tuo pat kirveliu 
trenke jai in galva ir pamatęs, 
kad ji negyva, pabėgo. Kirveli 
pamėto laukuose. Pinigus pas
lėpė sniege. Dalis pinigu (1390 
lit.) rasta ten, kur paslėpė, ki
ti iszmetyti. Jis padėtas in ka
lėjimu ir greitai bus nagrinėja
ma byla Kauno apygardos teis
me.

NEPAPRASTAS REISZ- 
KINYS.

Nerimdaicziai, Telsziu aps., 
Vasario 28 diena nakties 9 vai. 
25 min. sziaureje matosi kylan
ti nesuprantama balta szviesa. 
Auksztyn kildama darėsi rau
dona. Pastovėjusi apie 10 mi- 
nueziu isznyksta ir vėl isz apa- 
czios 'kyla; tas reiszkinys tęsę
si apie 30 minueziu. Prieszals 
szviesa slinko szviosi žvaigžde.

REIKIA PASZALPOS.
G rudžiai, Sziauliu aps. — 

Sziame Skaudžiai inikenteju- 
siamo nuo nederliaus valscziu
je yrdaug bežemiu darbininku 
kurio atsidūrė labai sunkioje 
būklėje. Susikūręs vietojo ko
mitetas badaujantiems szelpt: 
mažai tegali surinlkti auku, nes 
ukiniui’kai patys nieko neturi. 
Vietos valdininkai ir mokyto
jai pasižadėjo aukoti badaujan- prasipiauti, palikes ketvirtu 
tiekis žymia savo algų dali, bet 
tu geradariu yra nedaug. Ko
mitetas szaukiasi pagelbos isz 
M . « k » a M* a . * —

daktarka” pritai-
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Dabar tokia 

nebeturi pacientu, nes jos 
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Susižo-
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pranesza, kad isz
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kuri gydo vaikingus, kad 
ko nebūtu. 
tarkas”
20 iki 30 merginu ir moterių. 
Už padarymui, kad 4<hicko ne
būtu,” imama 50 litu.

UŽMUSZE RUNGAIS.
Jurbarkas. — Vasario 28 d., 

važiavo isz Jurbarkio turgaus 
Jurgis Skieskinaitis isz Užva- 
joeziu k., Dzidas Klimas isz 
Antakalniu k., ir Juozas Žeb
rauskas isz Užvajocziu k. Ties 
Dainiu kaimu jie pavijo trys 
nepažinstami vyrai.
džiavo. Klimas liepė iszlipt isz 
vežimo, norėdamas gražiuoju 
nesusipratimą likviduoti, bet 
nepažįstamieji puolė prie veži
mo, isztrauke rungus ir kelis 
kart trenke in galva, pasiszalt- 
no. Klimas vietoje mirė.

LATVIJOJ TĖVAI ATSI- 
ŽADA VAIKU.

Rygos dienrasztis 
kas Zinas”
Latgalijos nukentėjusiu nuo 
nederliaus valscziu neturtin
gieji gyventojai veda savo vai
kus in Ryga ir juos ežia prie
glaudose1 palieka. Isz vieno 
Rugajaus valscziaus jau esą at
vesta in Ryga apie 40 vaiku, 
nes ten prasidejes tikras vai
ku badas. Vaikai alkani, pus
nuogi veikia uždaryti szaltuo- 
se butuose. Paskutinėmis die
nomis ten szalcziai sieke 37 
laipsniu Cels., o betureziai gy
ventojai neturi malku ir pe- 
cziams kūrenti. Sziuo metu ne
są szeimos, kuri nenorėtu savu 
vaikus laikynai atiduoti prie
glaudoms, o 18 tėvu palike sa-
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SUNKIAUSES KŪDIKIS.
Norsc Horiick Uz New Yor-

ke li'gonbntes laiko sunkiause 
kūdiki kokis gimo szi meta.
Kūdikis svėrė 16 svaru.

ANT JOMARKO.

Žmonolis :- Tas aVklys tur
būt serg^i kad turi nuleidęs

Žydas;- Ui! jam smutnas ba 
tęij) mažai už jam siūlai.

■ i . ’ i ' t i

galva ir ausis.
laimingesniųjų Lietuvos krasz-

Itu gyventoju.

sisake jais rūpintis ir priimti 
atgal in namus, pageidaudami, 
kad jie atsidurtu gerose sąly
gose, turėtu progos lankyti 

mokykla ir kada 
noi*s atsimintu savo gimtąją 
Latgali ja ir skurstanezius bro
lius ir seseris.;

SUDEGS VAIKAS.
Szakiai. Valiliu kaimo nau

jakuriui Jonui Daugėlai iszc- 
jus su žmona in kluoną akselio

turėtu progos lankyti 
auksztaja

metu vaikas virtuvėje besibo- 
vydamas užsidegė drabužėlius. 
Iszgirde riksmą atbėgo tėvai, 
bet rado valka apdegusi. Tuoj 
mirė.mirė.
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Kas Girdėt
»■■■■ ■ ........—«

3'ai jau ir po Velykų.
Szventes Amerike ne turi to

kio svarbumo ir aipvabkszczio- 
jimo ‘kaip tai Lietuvoje ap- 
vaiksztineja. Todėl daugelis 
isz musu trokszia prie eeno- 
viszku papratimu ir tankiai 
apie juos mislina.

Orionais Amerike 
mieruojesi ant doleriu.-

Velykos orionais tai tiktai 
viendienine szvente o Lietuvo
je žinoneliai apvaiksztineja po 
dvi ir tris dienas.

Pirmutiniai krikszczionys 
apvaiksztinejo įprisikėlimą Jė
zaus per visa sanvaite bet tas 
buvo truputi per ilgai.

Juk viena (Bena daugiau ap- 
vaikszcziojimo ne kenktu. Ka

viskas

APLAIKE NAUJA DINSTA.

M i

ISZ LIETUVOS
' . '1',*■ '’1 *i’ K .'

GAISRAS LIETUVOJ PRA
RIJO 92 MILIJONUS LITU.

Kaimus — 1918-28 motnla 
(per pilniu j i ilosz.imtmeti) gal- 

. ______ . A - •sru visoje Lietuvoje buvo 9,103 
Isz viso sudege 304 dirbtuves, 
kelios t ūksiantys namu ir 6,020 
gyvuliu. Gaisru metu sunai
kintos .3,336 maszinos. Žmonių 
apdege — 286.

Bendra nuostoliu suma 
desne už 92 milijonus litu, ap-'s 
drausta te buvo turto už 6 mi- 
lionus litu.

di-;l

D r. Clarence Uolines likos
daryt, kuom sklypas, tai turi paženklintas kaipo M misteris
savo paproczius. Ukystes, Washingtone.

r;

JUOKAI.
TURĖJO KO BIJOT.

man paaibke— Ar žinai, .......
kad su manim paežius. Tiktai

- ‘ * f J

)

— Ko bijoti? juk tai labai 
iszinintingas.

asz bijau....

iszinintingas.
—1 Taigi del to kad iszmln- 

tingas, tai bijau kad ne permid- 
nytu savo prižadęjiipo.

GERAI PASAKĖ.
( r II

I i,

RŪPESTINGAS TĖVASu '
Mužikas nuvaževo in miestu

h ’ a tl Įh

turėjo su savim sūneli 8 metu, 
na ir užsimanė i neit i in teatru, 
apie kuri teip dnug buvo girdė
jas. Užėjo ant galerijos o val
kas pasilenkiąs per barijeroli 
žiurėjo žomin, tėvas paszauko:

— Vaikiu nosivnrstyk ba da 
nupulsi, o ten žemai daug 
dyne kasztuoja.

BASANAVICZIAUS
ARABO KRIKSZTO

TĖVAS

se-

PIGIAU.
tai

Isz Jeruzalemo daiu*sza buk 
Didžiąją Sanvaite 

taip tautiszku dvasiszkuju vi
lnai va t is

per ‘kilo

šokiu iszfpažinimu, 
prie Kristaus Kapo.

Muzuhnoniszka szeimyna ku
ri vra locnininke vietos ant Sy- •' *l: 
ono kalnelio, kur nevos atsibu
vo Paskutine Vakariene, neno
rėjo daleis! Frnneiszkonu zoko- 
ninku ant laikymo pamaldų. 
Pulicije turėjo apmalszyti ir 
sutaikyt krikszczionis ir mu- 
zuilmonus.

Bažnyczioje Szv. Grabo ka- 
tulikisžki kunigai patemino 
birk Koptiszki dvasiszkieji per
žengė paskirta rubežiu o rei
kė žinoti kad kožnas iszpažini- 
mas turi bažnyczioje paskirta 
savo vieta ir uždrausta per
žengti laja vieta.

Todėl tarp katalikiszku ir 
kopticku dvasiszkuju
smarkus sumiszimas. Palicije 
turėjo ir juos apmalszyti nes 
tiikejinmzka veidmainysta ne-

kiszku diecezijų ant svieto at
lankytu savo padonus. Juk tai 
yra jojo privalumu idant pats 
dažiuretu viską ir 
vardas —“

YPATINGA VARPA.
Nesenei isz Papilei miestelio 

atsiusta Kauno miesto muzie
jui vaqia su 10 atžalų — mažu 
varpeliu. Varpu rasta 1920 m. 
Papilės miestelio laukuose per 
Rugiapiute.

.Muziejus, kiek teko patirti, 
varpa peniuosius gamtos tyri
mo stoeziai.

pf • * ' :
A

— Jonai, ka tu padarytum, 
jeigu tau užsidegtu koge su pa
raku.

— U-gi su kepure prislo- 
gintau. Kaip n\ano motina viro 
krupniirka, tai kaip arielka už
sidegė, tni su žiurstu užmėtė ii 
usztroszkino....

— Na, tai tau daktaras 
taip ir nupjovė pirszta. O kiek 
jam už tai užmokėjai!

— 25 dolerius.
— 'Pa i rakalis nulupo! Kad 

būtumei pas mane a t e jas tai už 
desziints doleriu asz tau bu- 
czia ciela koja nukirtos.

I

todėl jojo 
episkopus 

arba “
ka ženklina dažiuretoju.

paeina 
(Graikiszkai) 
pas, ”

Apnsztalai, arba pirmutiniai 
vyskupai nuolatos 'keliaiulavo 
po savo diecezijes o ne karta 
ir in tolimus krasztus. Pavyz
džiu apaszta'lu-keleiviu buvo 
Szv. Povylas apasztalas, kuris 
savo rankomis uždirbdavo ant 
pragyvenimo ir da kitiems pri- 
gelbedavo, už savo pinigus ke
liavo, mokydavo Evangelija ir 
duodamas gera pa veizdi 
tiems o priek tam kentėjo vi
sokius persekiojimus ir panie
kinimus.

Sziadien laikai 
ant nepažinimo. Žinoma kad 
popiežius neat bu vines keliones 
kaip dare Szv. Povylas o jojo 
užmanymai gal neiszsipildys 
bet butu gerai idant pats savo 

moka guodoti Grabo Kristaus a'kimi persitikrintu kaip pildo
si pranaszavimai Szv. Mala
chi usza: “Religio depopulata.” 

O gal jam butu sunku kaipo 
žmogui pripratusio prie

f f

vysku-

kl

persimaino

kilo

ne kitu szventu veitu.

Kožnas yra žmogum ir kož- 
nas turi savo jaustas, — dispo- ilgo
tizmo jokio nekenezia. Szioje gyvenimo pailociuje, apleisti .sa

vo vieta ir turėti visokius ne- 
pasikelineja priesz valdžia ar smagumus kelionėje.
gadynėje jaigu kur žmonija

despotizma, tai daro ant kersz
to, be jokio apmanstymo ar tas 
tinka su protu, ar ne yra prie- 
szingu tiesoms Dieviszkai, 
nnt nieko nežiūri. O kad užsto
tu tarp žmonijos pageidauta 
tvarka ir pakajus, reike apsi
ginkluoti kantrybe, lankti mal- 
sziai ir nesi stebėti isz‘kudikisz- 
ko kvailumo.

.Jau tai paprastai tint szio
Dieviszko svieto kad sunku su- 

— rasti žmonių kurie butu tikrai

Tankiai duodasi skaityt laik- 
raszcziuose buk toks ir toks 
ateivis permaino savo pravar
de del geresnio isztarimo per 
Anglikus ir kad aplaikytu ge- 
reshi darba jaigu pravarde ne- 

”“skas” “vi-
ir t.t. Nekuriose vietose, 

ateiviui

si baigė ant “ski 
ežius”
ypatingai ant vestu, 
su ilga ir neisztariama pravar
de sunku iqilaikyti geresnius 
darbus.

Sztai isz 55 Rusu kurie isz- 
eme ukesiszkas popieras (ci
tizens papers) San Franciske, 
devyni isz ju melde sūdo idant 

jiems

aipla i k y t i

pa vedi n t ii jiems permainyti 
pravardes ant Amerikoniszku 
Yr taip: Dobrovidoff persi
maino ant Mr. Dobr; Kukusz- 
kin ant Pitchard; Menszikoff 
ant Mensh; Viatzeff ant Watz; 
Voloszaninoff ant Walsh; My- 
akszu ant Ross; # Celebrovsky 
ant Celebar; Vryarvylski ant 

ant
Vyarvyhki

Peters ir Mahariaczetf 
Hoover.

Gal po szimta metu juju anū
kai sueja stebėsis kokiu bud u 
pantiko Waltzai, Hoover, Ross 
ir t.t.

kintos isz Rymo skelbia buk 
popiežius Piusas XI mano at
likti keliones po Europa o po 
tam atlankys ir Amerika tiksle 
persitikrinimo savo akimi pa-
dėjimą Katalrkiszkos Bažny- 
ezios czionais.

Ne butu tai nieko stebetino 
kad Rymo vyskupas arba vy

laimingi ir užganadinti.
niem štokas mažiau prie lai
mes, kitiems daugiau.
nie-ins stokus tai szio, o kitiems 
to. Raminsi ant pavyzdžio to
kiu kuriems stokuoja truputi 
iszmirities (yra ju ant nelaimes 
daug), kitiems stokus paezios, 
pasogo, gero darbo, lengvo už
siėmimo, gero radio su 8 tū
bais arba naujo automobiliaus 
su asztuoniais cilinderiais.

tokiu kuriems stoka
vienos uncijos laimes 

idant butu laimingais. Bet to
nacijos negali per visa su

gyvenimą surasti ir todėl 
inirszta. nelaimingais. Daugiaa
še vienok yra tokiu žmonių ant 
svieto kuriems stokus prie lai
mes pinigu.

Tukstancziai ir m Hi jonai dū
sauja kožnn diena kad turėtu 
pinigu ir ka su jais nepadary
tu. Yra ir tokiu kurie vietoje 
dūsauti, imasi prie darbo ir po 
kokiam laikui dasięlirba tūks
tantėlius. Tadu (paliauna 'du
sau! ir apie praleidimu juju ka
da juos sukrauna. Ba ti’k tasai

Yra ir 
tiktai

PERSZOVE PILVĄ ISZ 
KERSZTO.

Skuodo valscz. Szarkes kai
mo gyventojas Pranas Bytau
tas Vasario 18 d., isz kerszto, 
kaip pranesza vidaus reikalu 
min. informacijos biuras, per- 
szove revolverio szuviu to pat 
kaimo gyventojui A. Baužins- 
kui pilvą. Nu(l<entejusis padė
tas in Kretingos ligonine.

DEL KO NEGALĖJO UŽMO- 
KETI PRENUMARATOS 

UŽ LAIKRASZTI.

upia ikemeAna diena aplaikeme nuo 
vieno isz musu Skaitytoju, ga
na turtingo farmerio, kuris bu
vo skolingas mums už laikrasz
ti “Saule” už du metus. O kad 
jojo rugojimas ir priežastis del 
ko negalėjo atsilyginti už sko
la yra labai akyva, todėl ja ja 
patalpiname czionais.

Miela Redacije:
Gavau nuo jusu rokunda kad 

esmių skolingas jum už du me
tus prenumeratos, o kifd nega
liu visko užmokėti ant syk, 
prisiuneziu jum tris dolerius, o 
likusius vėliau prisiusiu. Gaila 
man, kad’negaliu visko užmo
kėti o tai isz priežasties dide-
Ii u kasztu pragyvenimo ir ina-
no privalumu yra pirma rupin-

i ~ . tis apie mano szeimyna ne kaip 
Vie-.

sios
v o

.... . . ♦ • mausto apie iszdavima, pinigu, 
kuris juju neturi. Tieji vėl, ku
rie surinko tu'kstanczius, pa
prastai .spaudžia dolerius kad 
net sidabriniai ir auksiniai ere
liai ant juju net 'cypia 
skausmo.

1SZ

Bukinu* užganėdintais tuom 
ka turime o busime laimingais!

DEL TO.
i.IB »

— Del ko tėvelis mane 
leidi už Kazio!

ne-

Ba kasimi akas.
Juk tėtulis pats kartu.su 

juom per nalkti kaži ra va i f
— Na tailp, bet jis mane su- 

riąuses iperdetįnis visu katali- graino.
L

KA MIELINA SENA 
MERGINA.

— Kaip maža
nuolatos
laiminga,* kad turčiau

taibu Va u, 
mislinau jog butan 

septy-

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI

niolika metu!
O jaunikis tare:-Asz miglinu 

jog ir sziadien ne kitaip norė
tum t

PUIKEI VĖLINO.
Mažas Kazukas dienoje var

duvių tėvuko sudeda velijimus.
— Vėlinu tėvukui viso ge

ro laimes ir kosulo!
— O del ko tu piati snurg- 

liau vėlini kosulo!
— Del to, ba kaip tėvukas 

tai perki kendŽiu del
saves nuo .kosulio, o 
man duodi.

Pennsylvania Power & Light 
olek tri kino kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szorus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnosza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys

košėj i,
tada ir

KAM GĄSDINTI.
Sodauninlkas matyldnmas val

ka ant medžio skinant griuszcs, 
o vaikas nužvelgiąs ateinanti 
sodauninka, greitai nuszoko 
nuo gruszios ir kojas paemias 
po pažaste, leidosi isz sodo. So
ti a u n i nkas paszaūke:

— A tu rakali, palauk asz 
pasakysiu tavo tėvui.

O vaikas bėgdamas paszali
ko. i '

menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug auksztosnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi . ant lengvu 
mėnesiniu mokescziii ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bilo koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponu isz di
deliu apgarsinimo ant ketvirto 
puslapio ir nusiunskite ant že
minus padėto adreso.
Pennsylvania Powor&Light Co.

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts., 

Allentown, Pa.

SKAITYKITE "SAULE”

, .1 ,..— Gali sakyti, asz ne bijau 
ba jis kas nakt parnesza po pu
se maiszo gnisziu.

DA GERIAU.
— Ar tu Petrai matei, kaip 

žmogus rija szoble.
— Asz da ka geresnio ma-

mokėti skolijs už laikraszti.
Prisiusiu jum tris dolerius 

kaip parduosiu sziena, bet ne
turėkite vilfies, nes mano duk
tė užbaigė kalidž mokslą ir ži
note kad tas užims daug pini
go. Turėjau pirkti mano pa
ežiai eldktri-kine skalbimo tvu- 
szeri ir elektrikine siuvimo ma- 
szina, o vela turėjau pastatyti 
garadžiu del naujo Cadi'lac au
tomobiliaus. O vela mano sunūs 
iszvažioje in Kalidžiu ir tas už
ims nemažai pinigo. Teipgi asz 
su moterių manom važiuoti in 
Niagara Falls ant vekeiszino, 
bet negreieziau kaip iszpopie-

• A * « Ajuosime narna ir pirksime nau
jus fonučzius kaipo turiu pas
tatyti nauja tvartu.

Szimet, žinote farmerei yra 
blogam padėjime, norints stra- 
beres parduodam po 75 centus 
už kvorta o ežia gazolinas ir 
pabrango. Antras dalykas terp 
farmeriszku ' moterių užėjo 
amaras duoti permainyti savo 
geltonus szliubinius žiedus ant 
platininiu iszdetu su deiman
tais o priek tam duoda iszpiau- 
ti savo tonsilus ir peudeszik- 
szas.

O gal ateinanti meta užeis 
geresni laikai del musu farme- 
riu, tai užmokėsiu jum skola, 
bet dabar tai to negalima pa
daryti.

moterių
*• ' ll

Su pagarba,
Petras Moderną it is 

Isz gromatos matyti, kad 
fa emeriams didelis vargas, 
ne! Nei redaktoris teip negy-

ar

vena'kaip ponas Modernai t i s. R

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lie t u vi sakasPirmutinis Lie t u visikas 
Dantistas Mahanojuje. 

Ant Antro Floro Kllno Sstoro 
19 W. Centre St. Mahąnoy City

Ant Antro Floro KUno Sstoro. ______ __ 1 e _ _ ’ 4 <

cziau.
— O ka toki!
— Macziau toki, ka 

gaspadorysta prarijo su 
bom ir gyvuleis.

ciela 
trio

NAUDOJA.
— Sveikas drūtas Simai! 

Ateik pas mus ryto ant piet, ba 
gal d a bnrdo neturi?...

— Gerai mister, liet ne ry
toj tiktai po ryt.

— Del ko ne rytoj ?
—: Del to, jog tavo 

apt ryt užprasze.,..

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
•♦4H 'iiimniiiiiiiiiiiniiHiMi Iff >

Jau užbaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnoria. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audoklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

...............

W. D. Boczkauskas-Co. 
* M aha no y City, Pa.
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

• y i .y. j ~ t ’ < u . 7 » ' *- ' i ‘
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PUIKI DIDELE KNYGA, 27 ARABISZKOS ISTORIJOS
. ' .. * 1 * * ■ T 1 f j I l, 1 *, , » • < ' 1 '•h

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziaį Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrraais 
HZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS

APIE SZITA KNYGA

GerbemMte TuristAl:*-*
Sulaukiau nuo Juan Bluncxlamoa 

mano vardu knyga “Tukitantla 
Naktų' ir Viena*' ui Krla 'tariu 
•širdinga acalu ir labai diiaugluoai 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena*' apturėjau, nes man 
labai yra ilngeldu skaityti Ttsoklae 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa* 
sljuntl kaip laikas asvental ir smar 
gial praeina. Ass Tįsiems linkicslau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
•kaitydamas Smogus apie Tiška tada 
pamlrsitl ir Tįsoki rupesasląl non

H

"Tūkstantis
lakstantis Naktų 
fi irViena es

•at Talan<l«le« atsitraukia.
0U pagarba, A tOKAB.

1S d. Oagulio IMIbl 
Dv. Palazduonya.
CaaktMkaa vai.

Kauno apsk. 
LITHUANIA

Dt. Palazduonys,

.■ X

X >*■' *' t

M

Xn» tai ketvirta* badavimas to* puikios knygos, tas
parodo kad žmonėm* labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiimi in Lietuva, Preke Įmygo* Amerike $2.00
Prak* knygos in Uatny* n nnstantima tiktai $M0. 
W. D. B00ZKAUBKA8 . OO. MAHANOY UITT, PA.
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Philadelphijoj prie Ellsworth 
gatves yra Arabu Kataliku ba- 
žn.vczia, Syro- Maronitu apei
gų. Ta bažnyczia yra po vardu 
Szv. Mnrono ir... kaip nuo dau
gelio girdėjau ir net keletą 
kartu vietiniuose anglu dion- 
raszcziuose skaieziau, toje baž
nyczioje apsireiszkin stebuklai 
— per užtarymą Szv. Marono 
(jo relikvijos yra toj bažny
tėlėj) daug joje iszgyjo, per gy
dytojus ])ripažintu už ueisz- 
gydomus, ligoniu. Tai pernai, 
1928 m. nuėjau in ta bažnytėlė, 
kad pamaezius apeigas Prisi
kėlimo Kristaus. Po palaimini
mo Szvencz, Sakramentu, t 
po visu jau pamaldų, kurios 
geroka laika užtruko, iszejan 
SU visais isz bažnyczios. Ir ežia 
tucz, prie pat bažnytėles, into- 
ligentisztkos iszvaizdos senolis 
Arabas in mane Arabiszkai 
prabilo. Isz jo kalbos, supratau 
tik žodi Aleliuja!... 
liszkai tariau jam: “ 
te, asz Arabiszkai 
kalbėti ir net nesu Syro-Maro- 
nito apeiga katalikas, bet Lo- 

Senelįs gi, maloniai 
nusiszypsojas, savo ruosztu ga
na gražiai Ahgliszkai atsake: 
“A, tai jus tik isz žingeidumo 
in musu bažnyczia atėjote ir... 
ir ar valia jumis paklausti prie 
kokios jus tautos priklausote, 
nes jumis galima pažinti isz 
kalbos, kad jus ne .lenkis ir 

” “Lietuvis,”
Lietuvis! suszuko jis,

žnyęzia,

tyriu....”

v.

Tad, ang- 
Dova noki

nę mok u

nc 
atsakiau.

o, ta

t.  ' 1 l >
*i>u
ir užsimojau in vięjja gaiduko. 
Tacziau, kaip bematai kraujy
je paplūdęs gulėjau ant žemes 
perbloksztas smūgiais gaiduku 
ginklu. Vos gyva atvežo in 
ligonine ir padavė globai Lie
tuviu tautos dideliam snnui, Dr

r užsimojau in viepa gaiduko.

J. Basanavicziui. Jis mane gy- * 
de ir globojo, ’kaip globoja mo
tina savo vienatini kūdikėli..,.

, • ►, I *. *

O kada man buvo geriau, davė 
man Prancūzu kalboj skaityti 
knygute, “Sekimas Kristaus,” 
Tarno isz Kempes. Žinoma kai-

M“ u, 

fcet,

knygute,

••f

po Mahometoną, isz prąldŽiu- 
mane tas veikalas erzino...
kad užinuszus laika... skaicriau 
ji iv po tam net ji pamylėjau. 
Atėjus Velykoms, atėjo in li
gonine Bulgarijos valdovas ir 
sulig rytiecziu krikszcrioniu 
paproeziu, prie kiekvieno pri
ėjės sake: “ Kristus Prisikėlė. 
O pastarieji atsakinėjo:

’ ’ Padavęs 
deszine Dr. Basanavicziui, tai
pogi ture: “Kristus Prisikėlė.” 
O Dr. Basanaviczius jam atsa- 

“Isztlkruju prisikėlė, 
bet te ir tavo szirdyje Jis prisi
kelia.”
žodžiais ture:

tilkruju

ke taip:

*

4 l

J T

Isz-
prisikėlė.

per viena jos dideli

Airis.
I i

tauta yra man labai brangi, nes 
sunu, asz

iszlikau gyvas ir praregėjau.... 
supratau kilunuma, krikszczio- 

ir tapau jos nariu.” 
Meldžiu man papasakoti apie 

tariau. “Noriai,” atsake 
Ir mums povaliai žygiuo

jant, jis taip pradėjo kalbėti: 
“Žinote tamsta, 

» i ■ * T V » * I * /

nystes

ta
ji

J T

S.

Noriai

Valdovas nustebės tais 
“Daktare, ka tu 

nori tais žodžiais pasakyti mel
džiu paaiszkinti man.” 
D r. Basa n a vi ežius rodydamas 
pirsztu in mane tarė: “Valdo
ve, szis Turkijos karys, kaip 
pasveiks bus, teisiamas ir... ir 
kaip žinau, bus suszaudyta.*, 
kad pasidavęs vėl stvėrė už 
ginklo. Dovanok jam gyvybę, o 
tuo kilniu 
szirdy Kristus prisikėlė* 
Tie žodžiui valdovu sugriaudi
no, ant jo Skruostu pasirodė 
aszaros ir jis valandėlė pamas-T 

“ Lai bus taip, dakta
re, kaip jus trdksztate — do
vanoju jam gyvybe/’ PasveD

tęs, tarė:

Tada

pasielgimu, tavo
I >

kus man, o jau buvau gerai su
pažindintas su krikszczionys- 
tes idealu per viena kunigą — 
misijonieriu, kurios lanke ligo
nine priėmiau krikszczionyste. 
Mano kriksztu tėvu buvo pats 
Dr. Basanaviczius. Ir taip, kai
po atsimetėliui nuo Islamo-Ma- 
hometo tikybos, nebegalima 
man buvo 
imperija,

kada sukilo 
4 k i- ♦ 4 * « >

Bulgaria! priesz Turkus tai pa
gelbėjus Rusams, jie ingyjo 
laisve, bet visiszkai nepasiRuo
ša vo — turėjo mokėti Turkams 
duokle, ir Turku valdžios ats
tovas ne kaipo gubernatorius, 
arba vice-karalius, gyveno Bul
garijos sostinėje. Tik kur-kas 
vėliau Ferdinandui pasigarsi
nus caru, su Austrijos pagelba, 
nes mat, Austrija ir sau prisi
savino Bosnija ir Gercogovina, 
Bulgarija tapo visiszkai nepri
klausoma valstybe. Tai toje, ta
da dar pusiau laisvojo Bulgari
joje, jos tarpkalniuose knibždė
te. knibždėjo nuo vadinamu 
“gaiduku.” “Gaidukai,” bu
vo tai, kaip Bulgarijos valdžia 
garsino, paprasti 
kai.” Bet, tikrenybėje, buvo tai 
kovotojai, už pilna Bulgarijos 
laisve. Tiesa, jie pleszdavo i? 
“rubavodavo” be pasigailėji
mo, bet tik Turkus, o niekados. 
Bulgarus, arba taip kitus ko- 

Tai man 
Turkijos karininku 

karta prisiėjo susidurti su gau
ja tokiu gaiduku. Isztiko tarp 
mus smarki kova.
muszesi kaip suerzinti liūtai... 
Mano kariai, vieni puolė prie- 
globstin mirties... po smūgiais 
gaiduku kinžalu ir jataganu; 
kiti gi — iszbegiojo. O asz pri
spirtas prie olos, manant, kiwi 
nelygioj kovoj žūsi u, metes že
mėn ‘kardu, surikau; Pardon!!! 
Gaidukai nuleido gipklus — 
perstojo mane atakuoji. Bet 
ki pszas npuio sugundė... st ve- 

—— — *■ . —■ —  -- — .—   - - - - _ . — -   ..................................................................................................................

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITT, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu . 
_  _ B i « • e «

gryžti in Turkijos 
tai atvažiavau iii 

Amerika ir... kaip ežia Arabai

knibždėjo nuo 
“Gaidukai,

rubuvodavo

i t razbainin-

kius krikszczionius. 
būnant 1

Gaiduku:

daugumoj daro, tapau vertel- 
ga-biznieriu. Klojas man neblo- . 
ginusia.Ir kiek kartu meldžiuos 
visuomet pasimeldžiu ir už Dr. 
Basanavicziu — pirmiau pra- 
szant Vieszpaties jam sveika
tos, o dabar, jo velei amžinos 
ramybes... Te jinai per nepa
baigtus amžių amžius prie sos
to Praamžių, Tvėrėjo visados 
gieda liirfksma “Alleliuja!”

Ta tares atsisveikino senelis, 
Dr. Basanavicziaus krikszto 
sūnūs. K. Vidikauskas.

TIKTAI PEKLOJE.

Mamele, ka veikiaOnute:* 
danguje aniolelei?

Motina:- U-gi giedu ir gmi
na.

O:- Ar ant fartapijono?
Tėvas.:- Ne, tiktai pekloje 

ant fartapijono graina-

A. RAMANAUSKAS 
LIETU VISZKA3 QRABORIU9 

28 Frack St., Frackville. Pa.

i\e,

Frack St, Frackville, Pa.
BeU Telefonas 17 S

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. GLAIR, PA.

BtU Telefonai 1480-R

Iszbalaamuoja ir laidoja airnMu 
ant visokiu kapiniu. Parralme paroo* 
azia nuo paprascsiausiu Ud prakU* 
niausiu. Panamdo automobfliua dM 
laidotuviu, veaeliu, krikastynin U 
kitiems parivažinljimama.

I,

it

pinigus yra goriaus negu 10-tag Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST OO.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tft
suma kas-kart augau didyn. Yra tai Saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ozedina. Dekite aare 
pinigus in raitą Banka o pereitlkrinrite ir mątyiįtft

Dekite save

kaip tgi pinigas augą su padauginimu Ęrooeafc.
—■■■■■■ ■ "' ............................................ ' ......-y
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SPIRITAS
' Arba Vadas 

Kontrabandnesziu
(Tąsa.)

Pranas ežia turėjo pažinsta- 
mu ir netrukus pasitikęs su ke
liais vadinamas nuėjo in kar- 
czema nepalikęs ir Matjosziu 
su merginoms. Czia dabar vėl 
prasidėjo gėry max; Jule, kaipo 
graži mergina, t nejaus at kreipė 
daugelio akis ant saves, prasi
dėjo visoki szposai ir juokai 
bet Jule, Vokiszkai nemokėda
ma, visai ant ju neatkreipi nėjo 
savo a t ydos o vėl nedave jai ra
mybes vienas isz Fra n o pažins- 
tamu angszitas sausas vaiki
nus, Jantzas, kuris kaipo arti 
rubežiaus gyvenantis, gerai 
mokėjo svetima jam kalba. Ju
le suvisai pamirszo dabar apie 
Matjosziu kuris sėdėjo pasi
traukęs ir liūdnai žiurėjo in be- 
Kiglamonejanezia ir besz^iosau- 
janezia su svetimu jaunikiu 
mergina o ji visai in ji nepa-

Rustvln* 
jo szinh bet valdėsi kaip galė
jo idant neparodyt to niekam, ri

in pagalbu atėjo daugiau san
draugų, kuriuos atsivedė senas 
kalcis, jes^kantis sunaus 
kitu; prasidėjo smarki musz- 
tyne tarp ‘partijų 'kuri nežine 
kaip butu (pasibaigus jeigu ne 

I kalvio sumanumas kuris pa
stvėręs nežine isz kur viedra 
szalto vandens liejo ant visu.

, Szaltas vanduo iszgazdino .pa
dūkusius žmones o gal -tik su
stabdė juos užliejus akis — bet 
pirm negu Prusai, 'kuriu puse 
buvo daug skaitlingesne, szoko 
vėl in muszi, jau 'kontraband
nesziai buvo lauke.

Beg t e visi pabėgo.
Kada jau pavojaus nereike 

senasM ir

vių sumanumas 
stvėrės nežine isz

su

žiurėjo.

gyvenantis,

svetimu

apveikinejo

idant nepapult po pajuoka Prū
su.

Atėjo jam iszganinga mislis 
kuri liepe pamest .Jule, kaipo 
neteisinga mergina, kuri nors 
jau turi protą, kaipo pataikiu
si mergina, elgesį taip netlorai 
ir isz jos gera pati ir isztikima 
moteris nebus, ka jau parodo 
aiszkiai tokis pasielgimas kad 
del gražiu žodžiu jaunikio, nors 
suvis svetimo, ncq>ažinstaino 
jai, pamirszta apie ji kuris 
priesz valanda Ipadare jai taip 
didele malone — bet nubudusi 
ju szii’dyje pavydu isztreme ta 
gera misli ir vieton apsvarsty
mo, pradėjo rust intis ant Prū
so.

Jule gere su 
apemes jos liemeni glaudė prie 
suves, kas Matjosziu davesdi- 
nejo prie padūkimo. Nepai siū
damas suvis ant Frano ir Nas- F ' . f 

tazijos, kuriu nemato suvis, pa
sikėlė ir 'praeidamas patraukė 
Jule už rankoves.

— Eiva - 
jau, ten likes 
juk sake idant ilgai neužtruk
tume.

i svetimo, 
pamirszta

vaikinu kuris

laikas
tėvas laukia, o

t a re

Kas tau prie jos! — tarė
Jantz.

— Daugiau negu tau! — at
žėrė szarpiai Matjoszius.

— Ka tu szpicbuke! — su
riko piktai Prūsokas.

—r Ka tu, 
Matjoszius

Prūse? — tarė 
mieruodamas ji 

blizgancziom ir rūstybe degan- 
cziom akimi.

Jantzas paszoko sugniaužęs 
kumszczes bet Matjoszius pir
ma pasveikino ji savo kieta 
kumszczia. Jantzas susvyravo 
bet 'kad Matjosziaus smūgis ne- 
mpkvaitino ji, priszoko prie sa
vo įprieszo ir pastvėręs glebiu 
pradėjo Spaust isz visos gales 
besistengdamas painiuszt ant 
žemes. Matjoszius kovojo per 
valanda ir galinėjusi su Jant- 
zu (kuris negulėdamas parmest 
parverto su koja kode'po ko
joms Matjusziaus kuriam susi
pynė kojos ir griuvo abudu 
ant grindų nelei&lami viens ki
to nors Jantzas stengėsi visa 
gale keliai# pasiekt prieszinin- 
ko krutinę, bet Matjoszius su
prasdamas tai nors girtas sten
gėsi nedaleist. Gal neilgai butu 
galejes jau kovot bet jam in 
pagelba pribuvo tuojau# kiti, 
ytpacz Franas ir Nastazija ku- 

perskyre, nustūmė szalin 
o Matjoszius pasikėlė

apsikruvinęs ir 
prieszo. Jule

rio 
Jantza

rubežsargio puolė keli szuviai.
Bet kontrabandnesziai vieni 

ir jau buvo.puszyne, kiti sukrito 
in rugius ir grabes; niekas ne- 
mislino apie kita vien klausė
sustabdė kvapu, ar uė jauczia 
savyje kulkos isz karabino ru- 
bežsargio.

Senas kalvis liebegdapnus at-
stoninė aĮpi’e dukterį'Jule, kuri 
be ža d o bego ipa wk ui. A l ši g ry - 
žes idant pažiūrėt ar* netiasi- 
mete Julės, iszvydo baisia re
gykla; rubežsargis su Hlizgan-

kalvis, 
garsiai nu-

bės! bn i set, 
prunksztelejes 
spjovęs, piktai tarė:

Pasiutot vaikai! Pra
keikti kvailiai kodėl nesupra
tot ka darot! Pradėt musztvne 
svetimam kraszte, visi galime 
czia inkliut kalejiman...

Palėkėjas 'kalbėjo:
-— Bėgt isz ežia reikia ko- 

greieziausia idant nepapult in 
policijos rakkas.

Kei'ke ir plūdo Matjosziu ir 
dūk t e re kurie buvo to priežas
tim.

ežiu bagnietu vijosi juos. Jau 
buvo visai Iprie senos Grigienės 
bei 1a bebėgdama suklupo o 
rubežsargis perszo.kes per ja 
leidosi vytis (įauginu: bego tie
siog paskui kalvi ir Jule. Kal
vis pastvėręs (lukteri už rankos 
temipe ja ir alipstauezia isz bai
mes ragino prie bėgimo...

Bagnietas rubežsargio kas
kart buvo areziau. Juliai pai- 
niojosi kojos ir 
trumpus žodžius:
Senas kalvis užkeikė ir prisa
kė Julei mest spiritą. Jule isz- 
pilde ipalicjpinia tėvo, bet nu
mestas Spiritas nesulaikė ru
bežsargio ir gal ne trukus jau 
butu stvėrės už apykakles sena 
kalvi bet nuo to ji iszgelbejo

kartoja tik 
ne, negaliu...

o a u o u
------------------------------------------ ; .. -----------
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užkiniszo vej ir gere'’ iii tėvu, 
kuriam po tam padavė pus-
kvorle su spiritu o senas kal
vis gere in szale sėdinti ir taip

m . u' : ’a 1 - * t 1 ' 1 \

visi apėjus aplink puskvortei 
paragavo po
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GYVENIMO1
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GERAS PATARIMAS
iff
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VII.
Sugryžimas su spiritu.

Jau buvo vėlyba naktis kada 
isz Raudonosios iszejo su pil
nom bletom spirito.

Naktis buvo giedri, žvaigž
des ant dangaus skaiseziai bliz
gėjo o siauras lankutis meno 
menkai apszvietinejo sumigusi 
svietą. Tik kontrabandnesziai 
vieni nemiegojo, 'kaip nemiego
jo ir rubežsargis, 
jautis parubežiu su 
ant pecziu. Baisus jis buvo 
kontrabandnesziam, jo pa
veikslas jiems iszžiurejo gilti
nes paveikslu, kurio regėt ne 
norėjo visai.

—. Oi ta szviesa, gal but 
mums labai bloga, — užprana- 
szavo Nastazija.

—■ Tailp, taiip— pritarinejo 
jai kiti, 
kuri ėjo pankui tykiai vaitoda
ma’ ir 'pati jau nežinodama ar 
turi atbot apie savo gyvasti ar 
linket jai galo.

Isz visu gaivu girtumas isz- 
garavo, visus iszblaivino nak
ties vėsumas ir baime.

Sztai ir koma ra jau ma
tyt — atsiliepė kas tokis.

atsikreipė 
szviesoje meno 

kalno stovėjo (kordono trioba.
Jule negalėjo akiu atitraukt 

nuo jos nors norėjo; szirdis jos 
neramiai beldėsi krutinėjo. Isz- 
krikusieji susikuupino in vie
na kuopa idant netaisp butu 
matomi isz tolo ir ėjo kloniu, 
netrukus kamara paslėpė nuo 
kontrabandnesziu akiu kalnas 
isz už kurio matoma buvo tik 
virszunes medžiu snaudženeziu 
ant jos, lėtai linguodami galvo
mis. Tyla aplink vieszpatavo ir 
tik i’etkarėžiais griežle grieže 
nuolatos mainydama savo vie
ta. Baime, pažadinta kontra- 
bandnesziuose (paveikslu kor
dono, pradėjo mažiulis; jaunie
ji pradėjo juokavot su mergi
nom, bet senesni vyrai draudė 
juoktis ir liepe vis tylėt ir te
mini.

Priesz juos atstui kele.sde- 
gulejo ru be- 

lv i toj (pusėj rubežiaus ne 
Teini ngi 

įprisi lenke 
prie žemes, beveik keturpesti 
ėjo prie rubežiaus besi žvalgy
dami. Senas kalvis liepe Julei 
sekt paskui ji, o merginai, ku
riai ir blusos nustipo nereikė
jų dusyk'kartot; -seko ipas'kui 
tėvą lyg szeszelis jo. Jau buvo 
ant pat rubežiaus, jau tik smar
kiai pasileisi pirmyn o už bri
džio laiko bus Ipuszyne kur ru- 

i bet 
urnai

vai kszti ne
ką rabiną

szviesa,

V isu ak v s 
szali kur
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Dai* nebuvo keliu 

tie niatomai nuėjo namo’ he- 
jeszkodami kitu. Auszrų jau

spirito.

užtekėjo ir rytuose dangus pra
dėjo raust, jau vyturys nubu
dęs ezireiio, laukt ilgiau ne bu-

Hv # t .Afetk. A 1 . 1 « ' \ A

jau vyturys tiuliu-

vo galima. Dauginusia rūpinosi 
sena Grigiene, kurios nebuvo,
bet del jos ne galima buvo' 
laukt dienos, ne eiit jos jesz'kot. 
Tvirtinant nekuriems jog ji nu
ėjusi su kaimynais, spiri'tne- 
sziais, nuėjo taipgi naanon.

Laimingai visi spgryžo o Ju
le nesidžiaugė savo jopka ne 
poterkom, lik beveik neiszsivil- 
kus puolė ant lovos nuvargusi 
ir užmigo. .

Tuliaus bus:—

savo

*

72

i $
h ’ė

— Jau po visam — kalbėjo 
- del manias jau nėra jokios 
vilties! turiu uždaryti skaitli 
su mano gyvenimu. • Už poros 
adynu viskas pasibaigs,
tikrinu del jus mano prietelial

Viename pietų miestelyje 
mis juodukas nuvyko pas gy
dytoja gauti kokios nors pagel

I

<r I4

?,
W*

FARMU GYVENTOJU

,. > X 'i
, O |t* *' I' " *

TARADAIKA

nes 
■I 

jog niekados nesitikėjau jog su 
manim taip užlėktai pasibaigs. 

Ir mes brolau niekad ne abe
jojame apie tavo nekaltybe —•

A k J' 1

atsakome i
tavęs toja paskutinėje valan-

' 4 • « * 1 - . . J ’ 1,1

sc-

bos streno skaudėjimui. Gydy
tojas iszegzaminaves serganti 
senuku patarė 'ka daryti, ir se
nukas pasistveres už kepures 
tuoj per duris. Gydytojas ji At
gal pa/szauke, sakydamas —

“ Bet Jokūbai, tu man neuž- 
mokejui.”

“Už ka man Tamstai reikia 
mokėti?” atsako senukas.

Bet asz tau patariau ka da
ryti.”

“Ne, ne” atsake senukac, 
a«z tavo tu patarimu neimsiu 

f t tai kam man už 
juos moOieti ?”

Ir taip su daug žmonių. Ne
megs ta me imti patarimu ir ne
norime už tuos patarimus už
mokėti. Mažus vaikai turi juo
kinga nusistatymu sziame rei- 

jie tiki kad kuome fe- 
vykti pas 

gy dytoja, dantistą, tai už ju ta 
kentejima ir skaudėjimu turi 
jiems atlyginti. T

Jeigu virszminetas gydyto- • 
jas butu davės juodukui vaistu 
tai tas tuoj butu iszsieraes ma- 
sznele ir pasiūlęs gydytojui už
mokesti. Butu gavės ka nors 
aisZkaus už jo pinigus. Ir viso
kiu apgavingu vaistu pardavi
nėtojai labai gerai supranta 
szita žmonių psyekologija. Jie 
su kažin kokia medžiaga pri
pildo bonkutes ir garsina isz- 
gydyti veži, szirdies liga, inks
tu ir kepenų ligas, džiova ir vi
sas kitas žinomas ir nežinomas 
ligas. Kuomet kas nors paaisz- 
kina arba sugauna ju apgavys
te, jie nenustoja pardavinėti, 
ne, tik iszmislina nauja vardai

I

ir matai £)uts, jog

doja ne apleidžiame,;, del to-gi 
norint ant paskutnios pasiro-

()! — paszauke draugams
dyki e žmogumi

bukitia tvirtais, jog asz nesibi
jau. Ar greieziau a r. vėliau tu
rėjau tai iszstoti, kokiu spasa- 
bu tai ne apeina suvisu! Ne tai 
ne baisu, nes tiktai nesmagu
mas mane perima, kaip ten bu» 
kitame gyvenime!

Jr gilei užsimislino.
Mes vidka dareme kaip in 

manidami, tad suraminti prie- 
teli, kuri nuo mus teip 
iszverže. Rupi nemesi isz jojo 
akiu iszs'kaityti kožmi jojo no
rą.

«<

Vienas per laikraszti 
apsigąrsino,

Buk ji motore su ble'kem 
isžbarsžkino, 

Turbūt vertas buvo,
Jaigu in nagus bobos pakliuvo.

O kaip girdėjau, lai buvo
* vertas lazdų,

Ir kad butu net isz miesto 
iszlydetu,

Tai vis aipszvicMos mylėtojai, 
Isz Lietuvos palbegeliai,

Ka vežimus ir roges kele ant 
riogu,

O czion priguli prie bedusziu 
, draugu.

Jaigu isz Lietuvos ne butu 
prasmukęs,

Tai senei butu sprauda
nti sisuke s.

('zionais stojosi galimais, 
Liet uviszkos dirvos’ ’ 

alpszvieši imas.

4 <

ir neseksiu I

Ii n<

11
JI

■n

SKAITLIS MAŽINASI
________ » I

Valstijų Agrikulturos 
, Agrikultūros 

Ekonomijos Biuras pranesza 
kad ukiu skaiczius yra mažes
nis sziais metais
nors buvo per- pereitus dvido 
szimts metu. Tas Biuras ka tik 
užbaigė rinkimą ukiu gyvento-

Suv.
szuvis paleistas in rubežsargi .DepartmentOj 
pe r kon t ra ba nd n e s zi.

Rubežsargis susilaikė, net. 
tuotarpu ir isz kitos puses puo
lė szuvis. Pradėta besiszandyt

■su du k tore

susilaikė y

pabėgo inkalvis 
puszyna.

Nebijok, kūdiki — tarė 
szvelniau kalvis in iszsigandu- 
sia labai 
jau (praėjo. Szuviai isz szalies 
draugu sustabdė nelaba Mas
kolių, ežia jau neateis.

tarė Jule 
kuri eit negalėjo, taip buvo 
nuilsus ir persigandus niekad 
negirdėtų szuviu, niekad nebu
vusi ipanasziam pavojuje.

Dar biskuti turime eit, 
'pasilsėsime ir

'(lukteri — pavojus

baise i
kale
vai priverczia juos

iii1 ■

negu kada* ' a m '

Nuo < i

ju cenzos. Matome, kad Sausio 
1 d., 1929 m.,

Vyrucziai, kur daug, mergų

Seskime, teveli, - 
eit negalėjo,

lauksimeten 
ateinant kitu.

Po keliu minui u inejo in tan- 
apart senos Grigienės kia girria.

— Gal ežia jau bus ne vie
nas isz musiszkiu, czia jau sau
gi vieta, nes ir szmekeriu nerei
kia bijot, nes raitas nelys in to
ki tankumynu. — Ir suszvilpe. 
Tyla ivplink vieszpatavo, tik 
garsas atliepe. Palūkėjus kal
vis suszvilpe antru kartu smar
kiau. Paskui garsu jo suszvil- 
pimo, atėjo atsiliepimas.

Susėdo ir lauke.
Netrukus susznabždejo krū

mai ir isz tankumyno iszejo 
Nastazija, Matjoszius ir 'kiti 
keli vyrai. Tik keli turėjo bio
tas, 'kiti del palengvinimo sau 
mete jas arba priversti buvo 
mest idant gelbėt gyvasti. La
bai krimtosi jog su tuszeziom 
rankom pareis namon, nekuria 
ne tik gailėjosi iszduotu pinigu 
ant spirito kurio reikėjo iszsi- 
žadet, kiek bijojo paežiu, ku
rios laukia j u namieje ir nela- 

meiliai pasveikins tusz- 
Ne gana ka iszplus mo; 
vhikai verkia reikalau

dami duonos, o ju visas uždar
bis nuėjo szun po 'uodega. Mo
toro# neleis ju kita s.\ik 'laimes 
bandyti o jiems juk nelabai no
risi eit uždarbiaut teisingu bū
du.

Tuotarpu kas tokis tykiai su
szvilpe.

— Dar vienas atsiszaukia— 
atsakyta ir 
atsakymui.

Besz v ilipavimais susi szau ke 
Atėjo ir Franas su dvejom pil
nom bletom.

Senus kalvis 
d ž i a i rgsm i nga i s u sz ūko:

— Esi! — kaipgi iszgelbe- 
jai spiritą !

— Iio, mislinat kad asz to
kis szeszkas kad iszvydes ab- 
jeszczika mesiu 
vienas visu nepaims, o vėl aąz

9

in ta 
ant

bai 
ežius, 
teres y

szimts žingsniu 
žius, 
didelis 
kontrabandnesziai

puszinelis.

veržėsi prie
iszsketus dabar

rankas stojo priesz ji ir nelei
do. Tik dabar ji suprato kas 
veikeši. Matydama kruvina 
Matjosziu, kuriam' perdreske 
Jmifzas veidu, įpradejo raudot 
ir szaukt pagelbės,

• J*rieszininkai ’mirte veržėsi
* viens prie (kito, degdami pasiu- 
\ tiraka rūstybe, sujudo

esantieji karezemoj ir t nujaus’ plodami sipamais, taip koiitra-<

bežsprgio nereikės <bijot 
vos utsjlenke idant bėgt, 
siišzitko balsas: — Stoi! — Nie
kas vienok to prisakymo tepa- 
klajise, tacziaus visi pakriko ir 
smarkiai, lyg būrys karveliu, 
kada netikėtinai ant ju nukrin
ta vanagas, iszlaksto smarkiai sime. 

' * • * ' r\ ‘ .
Laime iiandnesziai barszkindaini savo saves blefas pu dpiritu, ątkim- > • • I k . to • to • • • • •« i • a

/v

s u sz v i lipt a taipgi

iszvydes • i

JI

buvo 27,511,000 
žmonių 'kuomet 1909 m, buvo 
32,000,000.

Matyt sumažėjimas ukiu gy
ventoju, kad nors žemdirbisz- 
kas padėjimas daug geresnis 
su invedimu visokiu nauju pa
gerinimu, ir nepaisiant per
mainytos gyvenimo sąlygas in
dustrijose.

1928 m. 1,960,000 žmonių ap
leido ukes ir 1,362,000 persikė
lė isz miestu ui ukes. 1927 m.
l, 978,000 žmonių apleido ukes 
ir 1926 m., 2,155,000 žmonių. 
Judėjimas isZ miestu in ukes 
buvo 1,362,000 žmonių 
tais metais,
m. ir 1926 m. 1,135,000.

c

2,155,000 žmonių.

1,374,00b
perei-

1027

Ūkiu gimimo rata yra 23 gi
mimai kiekvienam 1,000 žmo
nių ir mirties rata yra 8 kiek-

Biuro dka it lynos rodo, kad
vienam 1,000 žmonių.

Biuro dkaitlynes rodo, kad 
Naujos Anglijos valstijose 65,- 
000 žmonių vyko in ūkės; AL 
lantiko valstijose 119,000 žmo: 
niu vyko isz ukiu in mieštus •i *
ir 93,00() isz miestu in ukes, ryt
-sziauru eentralcse 372,000 isz
ūki u i r 232,000 i h lėkęs; pikti
nose Atlantiko valstijose .266,-
AA/l ... -T-*.- i r\f\ /An/A •

F.L.T.s’000 isz likiu iv 100,000 in ukes
, ■(’

GERAI ATSAKE.

Kur tfali Juozai

ir t. t.
O.

*5

k

gauti'!
O visko

— U-gi N’ajorkia lainbjar- 
d u ošia. 

*1

PARSIDUODA PUIKI

v

t

FARMA.
K / I- . . ' t *> ■' ■ •

Farina arti cementinio ke- 
iio (state road). Geri manketai,, v' t . i' ’
mokykla, bažnycziUj barikos tik
viena mylia tolumų nuo for
mos. Farma užima 105* likerius 
žemos, 70 akęriu ariamos, 35 
a'keriu ganyklos, 5 (likeriai py-

1 Re- 
dižu. Viekas auga kuogeriausė. 
Visa u)kis užtverta .drūta’ clrati- 
nia tvora. Bailiukai geri su 
naujais stogais. Stuba 7 ruimii. 
Vandtio štuboj ir tvarte. Tvar
te randasi 2 arkliai, 12 raguo- 
cziu, 150 visztji ir kitokiu pauk- 
sžcziu. Visikas parsiduoda šy- 
kiu sti farmos visais inrankiais 
Ir maszinerijomis už $4,600.

u'kerių ganyklos, 5 tveria i py
i

* j.4r 4 ”
ęziu ir kitokiu vaisinau

Visu nikis užtvertu drūta drati- 
nia tvora.
naujais stogais. Stuba 7 ruimii 

te randasi 2 arkliai, 12 raguo- 

szcziu. Vidkas parsiduoda šy-
_ k i . - L. L - . J

-
su

maszinerijomis už $4,6Q0.
1. • / ’ . • A J ' ‘

M 
ma liks ant 5 ar 6 nuoszimczio.

L

spiritą ! Juk [Keikia irinesztį $2,000. Kita su 
ū

smilkau in szali; pabėgau in ru- Priežastis pardavimo yra kad
gins ir atliktas darbas.

— Tai matai — bėdavojo
kiti o mes turėjome mest.

— Dievui dėkui —- tarė se
nas kalvis. Senki s, pasilsę-

VIKI
Kranas atsisėdo, nuėmė nuo

pasidaro dvi (partijos. Laime Jiandnesziai barszkindami savo savos blefas su Spiritu, ątkim- 
Frąno ir Matjosziaus kad jiems b le turns iszbegiojo, o isz szalies szo viena, prilpyle in puskvorte,

likau naszlys ir vienam nesma
gu gyventi. Kas prirodys kup- 
cziu arba pirkėja aplaikys $200 
doleriu atlyginimo už savo dar
bu. Atsiszaukite ant sjsip adre
so: (t.30

Mr. Krank Bartayzius,
T „ l ' 'I '

R. F. J). No. 4, 
Ulster, Pa.

4
Tai jaunikiai runije nuo ju, 

Jaigu bijo merginu;
Vienam rodos ne buvo,

Ant $1,000 belos pakliuvo, 
Gal pareis vaikinui sėdėti, 

Jaigu ne uores in prova eiti
Jau ten negali būti geras 

stonas moterystes, 
Kur prasideda nuo szelmystes.

y

Iszfikro tas Amerikai, 
Tai labai pagodos, 

Adbega in ezionais, puczes 
ipa lieka, 

Gyvena kaip latrai atlikia. 
Pali'kia Lietuvoje vaikus ii 

paezes,

y
į

'Ir da atsigabėnU kitč'boba' 
in czia,

Jė atranda tokius, ka pri
glaudžia,

() kad ir žino apie tokius, tai 
ne baudžia, 

pievas negali ant tokiu
, susimylėti,

•Ir dori žmones turi sarmata 
turėti.

Tik tu Dieve, susimylėk, 
Mielaszirdysto ant mus turėk, 

Ba už nusidejiunus niekszu, 
Bausme puola ant visu.

'♦ * ♦

Kaip kur sunku yrą guzutes 
gauti,

Tąi girtuokliai turi isz aptiekus 
pa rsit raukti, 

Vienoje grineziojo alkoholimis 
prisigėrė,

Ir tarp saves susirėmė, 
Kaip meitėliai susirede.
Na ir 'kas isz to bus!
Paszauke ipalicmonus, 
O kadą tieji atėjo, 

pąklause:
Kam mus iszaukete!

Ar ant juoko laikote.
Vos atsiprasze skundikas, 

Tai tau ir plikas.
O jaigu da karta taip pudary

Tąi vyruti neiszsiteisys, 
Tures pas vaitu vandruoti, 

Ir daugiąu taip nemandruoti.

glaudžia

i

Mielaszirdysto ant mus turėk,

• * ♦

S y

į J 1

Iii. viena pleisa alsi vilko kokis 
tai ^reveren'das

Prasiininės save “kunigas.” 
Ir zakristijoną su savim turėjo, 

Mat kalektavoti norėjo.
■faš. zakristijonas, tai beduszis, 
Kailp ir “reverendas” kvailys,

i ~ V • I, . 

O ■ ■ tai
L'v

'*<•'* ’ Iii h

y y

kunigas. ’

Mat kalektavoti norėjo.

‘4 reverendas’ ’ kvailys, 
Maf norėjo ‘ ‘ biskeli’’ kalbėti, 

Bet no buvo kam klausyti, 
Tik kvailiai valkiojesi, 

Su savo “kunigysta” giresi 
Nuo kataliku, 

Atliku.
O kožnas Lietuvis, 

Ją,u pažino kad tai kvailys, 
Taip neiszmaneliu sukinusi 

Ir isz penktuku (maitinasi,

y

Tuitp

Jaigu neklausote tikru kunigu

y

\

I f „

Tąi toki Židikai tegul eina 
po velniu!

y

Likime -— tariau. Žiurc^k 
Daveme tau ,viską kas geriau
sia, ka. tik galėjome .tau duoti.

Ir parodomę antį valgiu, kn 
del jojo likosi atneszti, o žino
jome, kokius jis mėgsta.

pasipurtė.
— Rudeliszkas bankietasb- 

t ai.e pamaži.
Paskui purtiudamįs isz sto-

ko narsos ir vilties, sėdo szale 
mus ir valgė. Valgę kaip ne su
savo lupomis, teip, kad rodos 
nežino ka daro. Paskui atstu
me nuo saves toriellka ir iszsie- 
me isz kiszeniaus, o ar žinote 
k a I ugi savo pypkelę.

Su nubudimu žiurėjo ant jo
sios. •

— Žiūrėkite vaikinai! — 
kalbėjo - niekas ne bus del ma
nias teip sunku, kaip atsiskirti 
su taje mano priotelka, kuri ne 
karta nesmagi ošia 
gyvenimia 
prietelka!

Rodos aszaros pasirodė jojo 
alky šia.

— Bus tai 
męlei iszleisti isz josios. Pas
kutinei!...

Su dideliu nuliūdimų uždegu 
pypke, su nebažnumu in trauko 
durna in save ir palengvėlė isz- 
leidinejo rodos kad su tuom 
durnu ne norėjo atsiskirti. Pa
balo, o lupos sudrėbėjo.

— Paskutine pypke — atsi
duso isz gilumos ir nežine, kas 
tai stojos, nes staigai pypke isz 
dantų iszpuole ir susikūlė!,

Pastirusiom akimi žiurėjo 
ant szukiu net buvo baisu. Pas
kui paszoko.

valandosia 
buvo del manes

paskutinei du-

Su delnu patrynė sau kakta 
net plaukus sutersze.

— Tai pradžia pabaigos — 
kalbėjo įn save — ir atkiszo 
ranką, padavė visiem druezei 
suspausdamas.

Ant rytojaus anksti ėjo sun- 
kum žingsniu.

Buvo baltas kaip drobe bet 
buvo malszus. Mes ejome pas
kui ji, tame ir kunigas pasiro
do. Dirstelėjo da karta ant mus 
visu, kaip atsisveikindamas 
ant visados, paskui užėjo ant 
laipsniu altoriaus — ir ome 
szliuba su Miss Edith Smith!

<Tai4 mat, pabaigė gyvenimą 
jaunikio ir užsidėjo virve mo
terystes!

GYVAS SAPNAS.

arba iszmi^lina nauja liga gy
dyti ir vėl eina savokeliu. Jiė 
turi dauginus negu patarimu 
pasiūlyti visuomenei, ir visuo
mene nuolat gatava pabandyti 
ko nors naujo ir naudotis ban
geliais.

Apgavingas iszgydymo prob
lemas vistiek nėr toks rimtus 
kokis buvo priesz deszimts me
tu. Sziadien žmones yra moky
tesni ir iszmintingesni. Gen 
laikrascziai ir žurnalai szia
dien tyrinėja kompanijas ir 
žmones, kurie nori tuose laik- 
raseziuose garsini is. Sziadięn 
matom mažiaus ustebuklingu” 
vaistu apgarsintu laikrascziuo- 
se. Gerai atsimename tuos gra
žiai skambanezius apgarsini
mus su žmonių paveikslais — 
kuomet tyrinėtojai ėjo užklail
ginėti ju apie vartojamus vaiš
ius, rado kad daugybe isz įu 
jau senei gulėjo kapinėse. /

Per pereitus deszimts mefu 
American Medical Associatugi 
atidengė tukstanezius apga-

Tautisaka 
Džiovos Draugyste savo vy
riausiame afise turi 680 taip 
vadinamu “džiovu gydąncziu” 
vaistu. Žmones isz visur,pa
siuntė tuos vaistus tyrinėjimui.

Sziadien kuomet miuji vais
tui kokiai ligai iszrasti tai visi 
galime tketi kad prie to prisi- 
dejo visiems gerai žinomi gy
dytojai ir mokslininkai.

—F.L.I.S.
JI 
Į ------------------- - . —-- --v

vingu “gydijimu.
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CAPITAL STOCK <115.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED*

PROFITS |62S»85S.4| (
. ' . i

Mokame 8-cxia procentą Mat i 
auditu pinigu. Procente pride- ' 
dam prie jusu pinigu 1 Saude .ig | 
1 Liepoe. Mei norim kad far jus 1 
turStumet reikale eu mūra banka , 
nepaisant ar maiae ar. didelK

G. W. BARLOW, PM
J. FERGUSON, Vlee-Prea. ir Kmu

-r Ko jieszkai ?’— klausia 
pati vyro, kuris atsikelias nak
tį grioždžįa ko po szepa.

— Jies^kau butelio su ariel
ka. .

— Gana, kaip rados didžiau
sias girtuoklis net .naktį negali 
stigot be arielkos! ,

— Turiu kanecz gerti, ba 
sapnavau, jog valgiau sena 
Skilandi, tai bijau kad man ne
kenktu. , ...

\
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Szi vakaru (Panedolyj)i

atsibus Independent Kliubo 
metinis szokis ir pokylis.

— Schuylkill Transporta
tion kompanije ketina pirkti 
bosus prigulinezius prie Frank 
Brennan, kuris važinėja tarp 
miesto ir Hazletono. Gal tada 
kompanije inves daugiau bosu 
ir galima bus nuvažiuoti in 
Hazletoną greieziau ir tankiau.
t Nedelioj anksti ryte įni

ro Riczaixlas, 2 menesiu am
žiaus sūnelis Juozo Drabnio
510 W. South uly. Laidotuves 
atsibus Ųtaminke 2tra vai. po 
piet.
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— Paslydės ant saidvoko 
arti namo 209 E. Lloyd uli. Ed- 
vaixlūkas, 7 motu sūnelis Juozu 
Lukasziunu, pataikoj in fajer- 
ploga iszsinerino peri. Gydosi 
namie. •

— Kun. Dumczius suriszo 
mazgu moterystes Juozu Hem- 
rich su pana Jeva Kvederiuto. 
jaunavedžiai iszvažiavo in 
Stanford, Conn., 
vens.

pataikei 
rino pet

iszvažiavo 
kur apsigy-

Tamaqua, Pa. — Tegul Miss 
Box 322, 

redak-
Elizabeth Smetton 
prisiuneze in ” 
cije savo tikra adresu, nes atsi- 
radp kupezius ant josios pra- 
pertes, bet gromata sugryžo 
adgal.

r
Saldes > >

— Musu seniauses ir pro- 
gresyviszkas graborius Vincas 
Trasdcauckas pirko puiku Me
teor karavona kuri taipgi gali
ma naudoti ant ambulanso nu
vežti ligonius ir sužeistuosius 
in ligonbutes. Automobilius 
tiiri asztuonis cilinderius ir yra 
naujausio sistemo.
t Subatos ryta atsibuvo lai

dotuves a.a. Juozo Jurkszaiczio 
seno gyventojoms ir kriau- 
cziaus, kuris buvo pažinstamas 
dėl daugelio. Pamaldos atsibu
vo Szv. Juozapo bažnycziojo 
ant kuriu dalybavo gana dide
lis pulkelis žmonių. Auku rin
kėjai szirdingai dekavoja var
dan velionio už gausės aukas ir 
kad neatsake paskutinio su- 
szelpimo žmogui kuris taipgi 
szelpc tuos katrie nieko netu
rėjo kada jisai turėjo isz ko 
aukauti. Taipgi p. Zablackie- 
niai už davimu vietos paskuti- kartu pereita savaite kas ten
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nio atsilsiu a.a. Juozui ant savo 1 _ _
loto, kun. Czesnai ir grahoriui krautuves, kurioj paliekama 
Traskauckui už mielaszirdinga 
patarnavimu ir visiems tiems 
kurie kokiu nors butu prisidė
jo ant palaidojimo a.a. Juozo 
ir nedave iszvcžti ant pavieta- 
vu kapiniu. Szirdingai dekavo
ja rinkėjai: Juozas Paliokas, 
Jurgis Bendinskas, Franas Ste- 
panauckas ir Stanislovas Ku
bilius.

Szv. Juozapo bažnycziojo

Philadelphia. — Mrs. Ludvi- 
ka Priascckienc, 40 metu, 8320 
Bartram Ave., mire nuo szuvio 
paleisto per josios vyra Zig- 
munta, 50 metu, po tam pats 
sau padare įnirti. Porele nesu
tiko per 11 metu, paliko 9 vai
kus. Taja diena vyras spyrėsi 
pinigu nuo paezios, bet jam ne
davė ir isz to prasidėjo szaudi- 
mas.

Chicago. —- Anton G rėmai, 
45 metu’, 3246 Emerald Avė., 
paszove in koja Antana Mi
liauską, 13 metu bernaiti isz- 
nesziojanti laikraszczius. Ber
naitis nugabentas ligoninėn, o 
G romai — Deering policijos 
stotin. Pasak Gremalio, keletu

szeiminirtkaves skrynioj prlo

duona. Vakar ryte, apie 6 va
landa, jisai pamatęs Miliausku- 
ti, ir kitu du vaiku einant pro 
szali. Jisai paliepęs vaikams 
sustoti. Szie pasileidę bėgti. Ji
sai Gremal, szoves. — N.

Bayonne, N. J. f Diena 25 
Kovo ant Central geležinkelio 
likos užmusztas Kazimieras

Szv. Magdalenos Motoru Kfinceviczius. Velionis pribuvo
Draugyste užpraszo visus atsi
lankyti ant ju rengiamo ba
liaus kuris atsibus Ketverge 
vakare, Balandžio (Apriliaus) 
11, 1929. Prasidės 8:00 valan
da. Oikestra griesz smagiau
sias Ueuviszkas polkas ir 
smarkiausius AmerikonisZkus 
“džiazus.” Visiems kurie atsi
lankys ant szio baliaus užtikri
na kad linksmai praleisi t va- 
kara. (2t.

Rengėjos.

Ueuviszkas polkas

PAJI8ZK0JIMA8.

Asz Antanas Jonaitis pajesz- 
kau savo broli Joną ir pus-broli 
Juozą Viczuli kuris save vadi
nasi Joe Michael. Paeina isz 
Kauno gubernijos, Salantu pa
rapijos, Dirvgalu kaimo. Bro
lis Jonas 17 metu atgal gy veno 
India, Mich., o Juozas Michael 
17 metu atgal gyveno Pullman, 
III., dabar nežinau kur jie gy
vena. Jeigu kas ka apie juos 
žino meldžiu atsiszaukti ant 
szio adreso: (t.30

Mr. Ant. Jonaitis,
R. F. D. — 1 Box 21, 

Key, Ohio.

Į Lehigh Valley 
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 14 APRILAUS!

Dubeltaraa 
Tiki.ta.

Speclaliszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:30 valanda vakare.
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JSZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

Turime Visokiu Daigtu 
Ligoniams, taipgi ir patentuotu 
gydoliu UŽ nupigintas prekes.

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
| 14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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in Amerika turėdamas 21 me
tus in Mount Carmel vėliaus ap 
sigyveno czionais, paliko seseri 
Maczevicziene czionais pas ku
ria buvo ant burdo. Paėjo isz 
Suvalkų guber. Starapoles pa
rapijos, Vidancziszkiu kaimo. 
Likos palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis. Velionis buvo 
dkaitytojum ‘Saules.”

Boston, Mass. —Jonas Vasi
liauskas, 32 metu amžiaus vai
kinas, Velykų nakti atsivedė 
policija in viena apartmenta 
Lynne ir aresztavo savo myli
ma mergina su kitu vyru. Mer
gina vadinasi Josefina Niebr- 
zydow^ka, 24 metu amžiaus 
Lenke, o rastas prie jos vyras 
yra John McLaughlin, 55 metu 
amžiaus Airys. Vasiliauskas 
sako, kad Josefina buvo priža
dėjusi už jo teketi ir jis davės 
jai $1,600 drapanoms susipirk
ti ir vestuvėms suruoszti. Bet 
ji pinigus iszleidusi ir ant galo 
atsisakiusi teketi. Dabar jis 
patyręs, kad ji užsiiima su ki
tais vyrais. Szihi žinia paduoda

Boston Post” 1 Balandžio nu
mery. — r
4 4
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MUSU VAIKAI.

— Ko tu verki Agute?
— Kad mane nuolatos Ma

riute žnyba!
— O tu bestije, kam tu sa

vo mažesne sesute žnaibai ?
— O kam ji nuolatos ver-

kia.

UŽ DORYBE.

Grigas rado 10 kopciku valy
damas pakaju pono Szotumo.
Ponas Szotumas atiduodamas 
pinigėli tarė:

— Paimk sau vaikia, 
imk del savos už tavo dorybe.

In nedele vėliau, dingsta p. 
Szotumui isz bruloto kiszo- 
niaus rublis ir paklausė:

— Klausyk Grigai, ar tu ne 
radai rubliaus mano bruslotia?

— Badau, praszau pono, nes 
pasilikau flel sąves už dorybe.
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— Ka tu Antanai mėgsti 
geriausia skaityti?

— U-gi Dieva, 
pragara.

— O ka daugiau?
Astronomije ir hygena ir 

apie Kalumpa.
Tai jeigu teip mokinius 

kodėl heeiiu ant profesoriaus 
tiktai dreiveriauji?

— Mat asz prie arkliu daug 
drąsesnis kaip prie žmonių.
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PASIKALBĖJIMAS.
' 11 *p.

— Badai paczuoH ilgiap 
gyvena.....

— Tai melas. Jiems nubos-

.n-.-

(Įaugti, ir
ta boba gyventi tai teip iszsl- 
duoda. * ,
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AMERIKONAI SERGSTI MEKSIKONISZKA RUBEŽIU.
Mcksikoniszki pasikcylvliai tankiai paleidžia bombas isz eroplanu ant Amerikoniszkos

puses ir tankiai atbėga in El Paso, Texas. Idant fam užbėgti Amerikoniszki'kareiviai patru-
liuoja rubežin diena ir nakti idant pasikelelius sulaikyti nuo persigavimo per rubcžiu.
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir L t 
S20 W. Centra St. M.hanoy City, Pa
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ATIDARYMAS ORINES PRISTOVOS DEL EROPLANU.
at įdarytaNauja orine pristova del atlekencziu eroplanu 'kuri likos 

work, N. J. Atidaryme dalybavo tukstaneziui žmonių ir szimtai eroplanu.

MOKYKLOJE. n o,| e
B: - Asz szedien ponas da-

Daraktoris — Pasakyk man raktoriau ne galiu pasakyti ba 
Baltruti, kiek yra minui u ady-
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musu ziegorius pagadintas.
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Ant. J. Sakalauskas |
LIETUVISZKAS GRABORIUS ? 

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

i

Busite pilnai užgu-

i

> Nuliudimo valandoje sutei- 
kiam geriau*! patarnavimu, Pa- 
laidojimu atliekam rūpestingai 

g ir gražiai. 
% nėdinti.

Isz Mahanojnus ir Girardvilles 
5 jeigu kas pareikalaus mano pa- 
5 tarnavimu tai meldžiu man tele- 
Q tonuoti o pribusiu in deszimts 
S minutu.

DOVANA DEL PONIOS HOOVER’IENES.
Ana diena atlankė prezidentą Hooveri ir jojo paežiu Sim- 

poniszka kapelyje isz Karaliszkos Belgiszkos gvardijos. Ka
pitonas Arthuras Prevost vardan Bolgiszku moterių, -pado-
vanojo poniai Hoover, brangu ir puiku szmoteli mezginuku.
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APGYNIME EROPLANU.
«

Laivas Lexington, kuris yra
ant saves apie deszimts ju, kada iszplauke ant mariu, gali 
apginti J&avo
laike kares. Lexingtono armotos pasiekė eroplanu keturos 
mylės ore ko hombiniai eroplanai ne • sztant iszlekti taip 
Iiujfsztui,

4 4

4 4 motina ”

orinius vaikus” nuo užkUupimo kitu eroplanu
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I» Ryta
Shamokin .......................... 12:01
M t. Carmel ........................12:10
Ashland.............................. 12:47
Girardville..........................12:55
Shenandoah........................12:35
Mahanoy City .................... 1:10
Tamaqua ............................ 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 0^5 
New York pribus W. 23rd St. 7:40

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

Ant Readingo Geležinkelio

.... 12:10
• • • 4
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K. RĖKLAITIS 
Lictuviazkas Graborla* 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

61* TV. Sprare *L.
NAH4X0Y C1TT, f>

H08 MlRKEVRT , 
TAMAQVA, t'A.
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Bell Telefonas 872

34c

»

saved each day will soon make you the
owner‘of a safe investment that pays divi- 

Preferred Stock of 
Pennsylvania Power & Light Co. And after 
yon receive a few dividends you will realize

• that you haveiMORE money to save because 
you invested in

*

Pennsylvania Power

dends every 3 months
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Comulative Preferred Stock
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Buy yaw shares 
from anyem>
ploye of the 

Company^they 
ar« our salesmen
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscnbe 
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

(Mark X In □ meeting your requlreoienta)
□ I wlah to aubacrlbe for «•***•**<•«■

amount due.

Payment Plan of *10 per ehare down aad *t* per that 
*07M and accrued dividend per chare haa been paid.

t

■M— •— ■— MJ
*

Preferred Stock Dept.. Allentown, Pa.
(Mark X la □ meeting your requlreoiente)

□ 1 wlah to aubacrlbe for •««• aheree your *S Preferred Stock et price
of *07.00 and accrued dividend per ohare. Bend bill to me ebowing eaact 
amount due. t

‘ □ I wiah to euboorlbe for..w^M....,ebaroe your SS Preferred Stock on Baoy 
Payment Plan of S10 per ehare down and *10 per ehare per month uatll 
*97AO and accrued dividend per ehare haabeen»aid.

□ Please chip.—.......eharea your W Preferred Stock at S*7.0* aad 
accrued dividend per ehare with draft attached through

yamoof YaorBanh

UlflUL.
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