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

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION ,3.00 
Advertising Ratos on Application.

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - COo 

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

No. 51 fe

b

/ JNTBRBD AT THI MAHANOT O1TY, PA 
trom-oryioji ab bboond olabb mail rSkl^.)

1 r
• If I. k. ♦, I

'14*

.................................... •

9

r
4* <

DIĮ-KART SANVAITINIS LA1KRASZTIS “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA* •'

I
I

I 
j 
Į i
i 
i

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

♦ ,

1 Laiškus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STR.,
n ir Ir* 1 11 iv

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 25 BIRŽELIO 1929 (TUESDAY, JUNE 25, 1929)
I j,

fe W. n. B0CZK0WKK1. Fr... A .<-
K W. BOCZKOWNKI, BfeiUr.

—
>> ^1

I
!

f 
į

MAHANOY CITY, PA., į 
<■ 111111 11111111111 o i į ę <

m 40 METAS

1 I

1 , i;1

> 11 w I• H■ -f

ISZ AMERIKOS PINIGAI O
NE MOTERE

NUŽUDĖ
DARBININKĄ

MEKSIKA SUSITAI
KĖ SU BAŽNYCZIA

NELAIMINGA 
BARZDA

VYRAS NUSISKUTO BARZ
DA, MOTERE JI DABAR 

NENORI PAŽINTI.

APSIPACZIAVO DEL PINI
GU — $1,600, PO TAM IN- 

METE MOTERIA IN 
SZULINI.

LIETUVIS ANTANAS KA - 
SULIS KUJU UŽMUSZE 
SAVO DARBININKĄ KA? 

ZI LIEPINSKI.

TIKEJIMISZKAS MOKSLAS 
BUS MOKINAMAS BAŽNY- 

CZIOSE O NE MOKŠ- 
LAINESE.

New York. — Ana diena pri
buvo in czionais isz Rosi jos, Ši
le, pati Abraomo Stremmelo. 
Vyras dažinojas apie pribuvi
mą savo mylimos pacziules ku
rios nematė per szeszis metus, 
pribėgo prie josios, geisdamas 
prispausti prie iszalkusios kru
tinės, szaukdamas: “O, Šile, 
mano brangiausi paeziule, ant 
galo suėjome vela!”

Šile dirstelėjo ant jo szaūk
dama: ‘L1 
manes; mano vyras turėjo pui
kia barnia ir nesziojo geltonus 
czebatus, o tu

O, Šile

X juksz tu parko nuo

pasirodęs kaip 
kokis grotas musu mieste. Asz 
ne tokia kvaila inpulti in pik
tadariu rankas. Girdėjau kad 
czionais žmones yra dideli pa
leistuviai. Atsitraukie nuo ma
nes!” — szauke užpykęs Šile.

Abraomas 'konia
isz gailesties. Imigrantu virszi- 

parode kvitas nuo 
Silei ir turėjo 

szvogerka, kuri

apsiverkė

ninkams 
si tinstu pinigu 
atvesti savo 
užtvirtino kad tai tas pats Ab
raome! is kuris pribuvo isz Ro
si jos daryti A me rike giszefta.

MIRUSIS VYRAS APREISZ- 
. KE JAU PRIBIARTINAN-

■ 0ZIA MIRTI.
Starkville, W. Va. Mrs. 

Belinda Stowell, dvi sanvaites 
ndgal sapnavo buk josios vy
ras, kuris mirė keliolika metu 
adgal, pasirodė jai sapiie ir žiu- 

su liūdnu
Gyvensi lyg 64 

ir 18

rodamas ant josios 
veidu isztare: 4‘ 
metu, penkių menesiu 
dienu.”

Stowell’iene buvo sveika lyg 
paskutiniai dienai, bet praeita 
diena netikėtai krito negyva. 
Josios mirtis iszsipilde penkes 
dienas ankseziau ne kaip pra- 
naszysta numirėlio.
PALICIJANTAS NUSZOVE 

DUKTERE IR PATS 
PASIŽEIDE.

■ Philadelphia. — Paliki juntas 
Adomas Morzinski nuszove sa
vo duktere Fiorentina, 21 me
tu, ant smert, po tam pats save 
mirtinai sužeidė szuviu isz re
volverio. Priežastis tosios tra
gedijos buvo ta, kad dukrele 
sugryžo volai nakezia namo su 
trimi vyrais priesz ka tėvas 
tankiai pasiprieszindavo
tankiai duktere iszbare kad 

su nepa.
duktė 

peržengė per slenksti tėvas pa
leido in jaja keturis szuvius po 
ttam viena sau in galva. Badai 
ir tėvas mirs.

ir

draugauja už daug 
tinstamais vyrais. Vos

ATSZALO NUO 
LINDBERG O.

Milwaukee, Wis. — Kada 
Lindbergas perlėkė per mares 
iri Europa, svietas taip insi- 
karszcziavo kad ne tik duoda
vo jojo varda vaikams, bot už- 
vardydavo ulyczes, parkus ir 
taip toiiuus. Bet in laika žmo
nes susiprato kad tai kvailys- 
ta o Lindbergas ingyjas garbe 
ir “suty irimą galvos” nuo u na
ru nieko sau isz to nedarė ir 
tik užriesdavo da daugiau no
sį in virszu. Todėl gyventojai 
Cudahy (priemiestis Milwau
kee), permaine vela varda par
ko Ptdaaky, kuri permaine ant 
Lind|ergh Park, na ir sziadien 
vela vadinasi Pulasky Park.

Dunkirk, N. Y. — Keli de
tektyvai stengėsi surasti koki 
tai Petra Mroczka, kuris 
kaltinamas per savo jauna pa- 
czia su kuria apsipaoziavo pra
eita sanvaite, inmesdamas jaja 
inszulini ant formos, kur varg- 
szo kabojo per 17 valandų, isz 
kur jaja isztrauke pusgyve.

Mroczkiene paėjo isz Masa- 
cziužes, kur dirbo fabrike o 
per savo paezeduma suezedino 
1,600 doleriu, o po trumpai pa- 
ži n ežia i su
jojo pati. Bet Petrui mažai ap
ėjo motore, daugiau jam rūpėjo 
pinigai. Pasisamdęs kita pa- 
naszu sau rakali, užklupo ant 
moteros nakties laike netoli 
farrnos ir inmete in szulini, ku
riame motore kabojo ant vir
ves per 17 valandų. Kada ant 
szauksmo adbego žmones, isz- 
trauke jaja pusgyvio,
inmetima josios in szuiipi, Pet
ras paėmė nuo josios masznele 
su 127 doleriais pinigais ir ban
kine knygute ant 1,600 doleriu.

Žmones kerszina pakorimu 
tojo rakalio jaigu pagaus in sa
vo rankas. Motore randasi li- 
gon būtoje.
NEPAGAMINO JAM PUSRY- 

CZIU; UŽDEGE PACZIA. 
New Cumberland, W. Va.

Mrs. Nellie Bradley, 22 metu
randasi pavojingam padėjime 
ligonbutoje nuo 
kinsaplaiko per savo vyra 
llenriki, 42 metu, kuris uždege 
josios lova, kada Nellie neno
rėjo atsikelt isz ryto ir paga- 
įnyt jam pusryczius. Moterėlė 
tankiai taip darydavo o vyras 
turėjo pats sau pusryczius pa
gamini ir ant galo nutarė jaja 
prispirt su ugnia ant atsikėli
mo.

v ra

Mroczku, pasiliko

Priesz

apdegi m u ko- 
savo

UŽTRUCINTI NEŽINOMU 
BUDU.

Chicago. — Trys vaikai Kd- 
vinos Markovskienes staigai 
mirė nuo užtrutinimo nežino
mu budu o du pavojingai šer

Chicago. — Lietuvis groser- 
ninkas Antanas Kasu!is, 38 m., 
2225 South. Western Ave., yra 
uždarytas Marquette policijos 
stoty ir yra kaltinamas nužu
dymu savo darbininko Kazio 
Liepinskio, kuri policija raito 
mirsztanti 
Liepinskio galva buvo suskal
dyta kuju.

Pagal policijos, Kasulis pri- 
sipažino-prie žmogžudystes bet 
negali duoti aiszkiu parodymu. 
Kaimyną i sako, kad pas Kasu- 
li P° Jo moters mirties du me
nesiai atgal reiszkesi protinis 
pamiszimas. Policija mano, jog 
Kasulis buvo i 
kad Lieinskis bando ji nunuo- 
dvti.

Kiti pasakoja, kad Liepins- 
kis nebuvo Kasulio darbinin
kas, bet jo artimas draugas, su 
kuriuo ji r kartu at važiavo isz 
Szkotijos. Kai Kasulio moteris 
mirusi, tai Kasulis ir pasikvie
tęs savo dranga Licpinski pas 
ji gyventi,

ku rj policija 
Kasulio bei mente.

Mexico City. — Kova, tarp 
valdžios ir katali’kiszkos baž- 
nyczios kuri tęsęsi 'kelis metus, 
užsibaigė pasekmingai, pagal 
apgarsinima iszduota per pre
zidentą Port es G ii. . t

Iszlygos padarytos su t a i kos 
yra ant seka n ežiu punktu:

1. —•Mėksikoniszka. valdžia 
pavėlins Katalikiszkai Bažny- 
cziai paženklini tuosius kuni- 
gos,
rie užsiregistruos pagal Mdk- 
sikonisz'kas tiesas.

2. —Norints

szukas ir Jonas

iii bažnyczes ir kitur, ku-

NEVALE KRĖSTI ŽMONIŲ 
KISZENIUS — DU LIETU

VIAI PALEISTI.
Chicago. — Valdžios k aini- 

sorius Walker iszdave paliepi
mą idant prohibicijoos agentai 
nokrestu vyru kiszenius jesz- 
kodami guzntes, jaigu ant to 
neturi varanto. Feliksas Sprin- 

Kazlukas,
du Lietuviai kurie likos pasta
tyti priesz prokuratorių Su v. 
Valstijų Fischeri, 'likos paleis
ti ant liiiosybos ant jojo palie
pimo.

Fireheris pasakė buk agen
tai aresztavojo juos 8 Juniaus 
ir peikrate juju kiszenius, no- 
rin'ts ant to neturėjo varanto. 
Kaziuko kiszeninje rado rak
tus, su kuriais insigavo in jojo 
gyvenimą kur rado galona 
munszaines ir ji aresztavojo.

tikcjimiszkas 
mokslas yra uždraustas moks
lą i nes (pagal konstitucijos tio-

insivaizdaves, sas) į)1M) pavėlintas tiktai baž- 
nycziose.

3.—Mdksi'kon iszki 
kisz'ki pralotai gali apeliavoti 
ant permainymo ar pa lengvini* 

tiesu kurios duoda 
kožnann ukosui taisos tiesas ir 
narius ti'kejimiszku drauguviu.

Taika daro arcivyskupas

mo tu,j u

kata li

IszVisu Szaliu/AITVS ZASVJK1

STEBUKLINGAS
PAVEIKSLAS4

KRISTAUS GALVA AP- 
SZVIESTA NEPAPRASTA 

SZVIESA KURIOS NIE
KAS DA NEISZ- 

TYRINEJO.

NEMAŽAI PADARE GASPA- 
DINEI BAIMES KADA PRA

DĖJO VIRTI VERDAN- 
CZIAM VANDENYJE.

ii

■
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kad butu ramiau. 
Kasulis be to labai smarkiai 
gerdaves ir tas risidejo prie ,|o 
protinio pamiszimo. Kasulis 
užmuszes Liopinski kai pasta
rasis buvo parėjės isz darbo ir 
sėdėjos kėdėj. Prie jo priėjės 
Kasulis kirtęs kelis sykius ku-

i, 'ju in galva. &

davo
Ruiz y Floros ir vyskupas Pas
cual Diaz. Visi kunigai bus po 
pri eži u ra valdžios.

Po apgarsinimui tosios su
taikęs, visi kata Ii kiszki 'kali
niai kurie buvo aresztavoti li
kos paleisti iszkalėjimu.

Pamaldos visose katali'kisz- 
kose ‘ba.žnycziose Meksiko 'pra
sidės nė 
niaus.

NARSI MOTERE ISZGEL- 
BEJO TRIS VAIKUS.

Cowansville, Pa. — Mrs. Se
lina Cutler, matydama kad jo
sios namas dega kada sugryžo 
nuo krutamuju paveikslu, ap
suko galva surdotu, mėtėsi in 
deganti narna idant gelbėt 
tris vaikus. Užmanymas buvo 
pasekmingas ir vaikus iszgel- 
bejo, norints .pati smarkiai ap
degė. Josios vyras stovėjo kaip 
stulpas isz baimes ir negalėjo 
jai prigelbe't.

DVASIA MOTINOS

Vėliaus kaip 29 Ju-
I

PASIRODĖ SUNUI PRIESZ 
MIRTI IR TOJE PACZIOJE 

VALANDOJE MIRĖ.

svetimais 
rodhauzes, 

namo
o kada 

vėlybu laiku 
josios vyras

SUBADĖ PACZIA KAD TOJI 
NAKTIMIS VAŽINĖJO 

AUTOMOBILIAIS.
Jersey City, N. J. — ‘Supy

kęs ir negalėdamas ilginus nu- 
kensti kad jojo paežiule bam- 
biliayo naktimis su 
vyrais po 
sugryžo
Walter Sanger, 
laike barnio, subadė jaja peiliu 
keliolika kartu ir butu.visai 
papjovęs ant smert jaigu ant 
riksmo nebūtu subegia kaimy
nai ir neatgynia josios isz ran
ku inirszusio vyro. Sanger pa
bėgo bet in kėlės valandas li
kos suimtas tūloje vietojo taip 
pasigėrusį kad ji turėjo nu

ga. Vaikai yra po pirmam vy- vc£[ jn kalėjimą pa t rolėje. Mo
rui Kviatkauskui, 7, 8 ir 3 me
tu amžiaus, 
vyro. Palicije paėmė motina ir 
patėvi po daktarrsžka priežiū
ra, nes manoma kad abudu no
rėjo atsikratyt nuo vaiku.

MERGAITE UŽMUSZTA 
PER PERKŪNĄ.

Girardville, Pa. — Laike lie
taus ir žaibavimo Willow Luke 
paiko netoli Pottsvilles, trys 
mergaites sustojo po medžiu. 
Tarp tuja radosi ir Bernicije, su penkiais vaikais, bet lieps
it metu dukrele Vinco Kra- 
saucko, isz Ogden ulyczios. Ta
me trenke perkūnas patalkin
damas in medi po kuriuom 
mergaites stovėjo. Dvi mergai
tes likos apdegintos o Bernici
je užmuszta.

Scranton, Pa. — Austin Ke- 
ney, 18 metu, kuris užbaigė 
mokslą ana sanvaite ir gavo 
darba sztore, laiko piet stovėjo 
duryse kad sztai perkūnas su
trenkė, užinuszdamas ji ant 
vietos.

PADIRBO ILGA DESZRA.
Stroudsburg, Pa. — Georgo 

Warner, farmeris, ana sanvai
te padare deszra isz vienos žar
nos, 76 pėdu ir 8 coliu ilgio. 
Žarna iszeme isz kiaules 'kuri 
svėrė 392 svarus. Nusiuntė in 
Filadelfije pas žymiausia bu-

o du josios antroo

czeri ant parodos.

tore pasveiks nuo žaiduliu.

PADEGE SAVO NAMA 5 
KARTUS ISZ KERSZTO.
Norwich, Conn. — Užpykęs 

kad jojo pati' aplaike nuo jojo 
Steponas Stan- 

isz Hall- 
ville, ana diena penktu kartu
padegė savo narna. Ana karta 

k ariamo

persiskyrimą, 
keviezius, 50 metu,

ta i pgi padegė narna, 
miegojo jojo persiskyrusi pati

na likos užgesinta pirm negu 
prasiplatino.

JStankeviczius 
davo nuo policijos, bet szi pas
kutini karta likos suimtas 
tvarte kuri pirma pa'deęe, ku

vis pasis'lep-

da kaimynai gesino s'tuba.
PACZIULE PAGIMDĖ DVY

NUS; VYRAS NUSIŽUDĖ.
New Yoik. — Jeraminas 

Siedlcr, 28 metu, mekanikas 
kuris sirgo ir radosi be darbo 
ilga laika, atome sau gyvastį 
in kėlės Valandas po regėjimui 
dvynuku, kuriuos jojo pati pa
gimdė ligonbutoje.

Kaimynai surado jojo lavo
ną Bronx’e, kambaryje piJipil-

SENAS MATUZELIS 
SUSILAUKĖ SUNAUS.

__ William
szeri tas

Szležinge. — Gimnazijos mo
kytojas S. Girovskis kuris bai- 
<rn

G rady vi'l 1 e, I 
M. Mathens,

a. it

depu t y 
nuo .1876 moto, turintis 75 mo
tus, ana 
naus kuri 
paeziule turinti
11 motu po apsipaeziavimui su 
antra paežia, susilau'ke vienuo
lika vaiku, tarp tu tris kartus 
po dvynus, kurie mirė. Po pir
mai paežiai turi penkis vaikus, 
kurie yra visi gyvi ir vede. Per 
dvideszimts metu naszliavo.

PRIRISZO VAIKA PRIE 
LENCIŪGO SKLEPE.

Gary, Tnd. — Palicije iszgir- 
dus riksmą, inbegb in'skiepą 
Jono Juhrko kur rado devy
nių metu Jurguti pririszta len
ciūgais prie sienos. Vaikas pa
sakė palicijai buk radosi skie
pe per devynes dienas, nieko 
nevalgydamas kaip tik juoda 
duona ir juoda kava, kuriuos 
atnesze jam 6 motu sesute. Tė
vas likos aresztavotas ir pasta
tytas po $1,500 kaucijos už 
bjauru pasielgimu su vaiku.

diena 
ja m

susilau'ke sn- 
pagimdo jojo 
31 metus. In

mokslą Jugoslavijoje, tūla 
nakti apie ketvirta valanda ry
te staigai pajuto kad visa lo
va ant kurios gulėjo pradėjo 
kilt in virszu. Paszoko nuo jos 
nusistdbejas manydamas kad 
jam iszkirto szpbsa jojo drau
gai kurie gulėjo kitam kamba-

dytam guzu. Žmogelis buvo la
bai .susirupines neturėdamas 
d arba o čzia d a nelabas garnys 
atnesze daugiau 'bėdos, ypatoje 
dvynuku. , . ■.

MOTINA UŽMUSZE VAIKA 
KAD TAS NENORĖJO 

KALBĖTI POTERIU.
Boston, Mass. — Sziomis die

nomis policija suome Airiu 
davatka vardu Auna M. Fitz- 
patrek ir kaltina ja užmuszimu 
savo vaiko. Valdžios daktaras 
pripažino, kad vaikas mirė nuo 
žaizdų. Vaikas bpvo jiiu nusil
pęs nuo didleiu karszcziu, ir 
prie to da buvo skaudžiai su- 
musztas. Muszimo ženklu rasta 
ant kaires jo kojos, sumuszta 
kaire ji akis ir pramuszta gal
va. Galvos žaizda buvusi pavo
jingiausia. Nuo tos žaizdos vai
kas ir miros.

Sakoma, kad policijos klan-

gal kurie 
ryje.

Lempu ko szviosiai žabojo ant 
stalelio todėl gerai viską mate 
kas dėjosi. Lova da kelis kar
tus sukrutėjo ir ant galo isz 
po josios iszejo kokis tai nepa
prastas žvėris bet jojo visai ne
bijojo. Žvėris palengva sustojo 
Viduryje .kambario, palengva 
atkreipė veidą in Girovski ir 
insitemino ji liūdnai. Veidas 
pradėjo persimainyt, paimda
mas ant saves žmogis^ka pavi
dalu. Žiurėjo ant jojo liūdnai 
ir szypsosi žinanezirii, rodos 
norėtu pasakyt: 
ve!” 
ko, ant galo reginis 
nuo jojo, 
ežios lempukes kur aiszkiai ga
lima buvo matyti ir palengva 
pradėjo isznykti jum isz akiu.

Tik po dingi-mili tojo reginio 
apėmė ji baime. Pabudino 
draugus ir apsakė ka buvo ma
tos. Tada nakti visai negalėjo 
primerkti akiu, užrasze sau ko
kia valanda ir diena mate taji 
nepaprasta regėjimą.

Po keliu sanvaieziu po tam 
atlaiko žino kad ta paežiu die
na ir valanda mirė jojo moti
na. Taigi, motina atėjo atsi
sveikint su sūnum.

“Sveikinu ta- 
Perejo kokia miliutą lai- 

Užsi^itko 
prislinko (prie pu

Rymas. — Nepaprastas pa
veikslas kuris perstato Kristų, 
likos rodytas nesenai ant Pa
veikslu Parodos Florencijoj, 
labai perėmė visus tuos kurie 
ji regėjo kaipo dvasiszkuosius, 
mok>slinczius, komikus ir kitus 
prof esi jonaliszkus žmonis.

Žiūrint ant tojo paveikslo 
dienos laike, persistato puikus 
pavidalas Kristaus, bet vakare 
iszduoda isz saves nepaprasta 
^szviesa aplinkui galva Iszga- 
nytojaus. Artistas kuris taji 
paveikslu iszmaliavojo nežino
jo nieko apie tuja szviesa. Tu
la vakaru prie užbaigimo tojo 
paveikslo, paregėjo nepaprasta 
szviesa aplinkui szventn galva 
Iszganytojaus, o paveikslas ro
dos buvo iszstumtas isz audek
lo.

Artistas buvo tosios nuomo
nes kad tai butu szventvagys- 
ta dalypstet dauginu taji pa
veikslą ir ne užbaigė kaip gei
de užbaigt. Norints daugelis 
visokiu komiku geide atidengi 
slaptybe tosios szviesos, bet 
jiems nepasiseke. Teologai vi
saip apie tai kalba, bet priežas
ties tos szviesos ant paveikslo 
niekas d a pasekmingai neisz- 
tyrinejo ir neatminė.
BOLSZEVIKAI INVEDE 360

DIENU DARBO, — TIK 
PENKIOS SZVENTES 

ANT METO.
Moskva. — Sovietu valdžia 

iszlcido nauja dekretą kuriuo 
i n vedama Rusijoje 360 darbo 
dienu metuose. Szvenoziu pa
liekamos metuose tik penkios - 
Bolszeviku szventes.

Tai betgi nereiszkia, kad Ru
su darbininkas dirbs visas 360 
dienu, o poilsio turės tik pen
kias dienas per metus. Darbo 
savaite ir toliau pasilieka pus- 
szcsztos dienos. Fabrikai ir 
rasztines veiks per visas metu 
dienas ,o pusantros dienos po
ilsio savaitėje bus ne vien Su- 
batoje po piet ir Nedeliomis. 
Bus pakaitos. Dalis darbininku 
turės savo poilsi Subatoje po 
pietų ir Nedėlioję, kita dalis — 
Nedėliojo po pietų ir Panede- 
lije, dar kita dalis — Panede- 
lije po piel ir Utaminke ir t.t.

Szita dekretą iszleido auksz- 
cziausioji kraszto ūkio taryba. 
Dekretas ineis galion per atei- 
nanezias tris sanvaites. Jo tiks
las yra padidinti gamyba Ru
sijoje ir, antra, sumažinti 
kraszto bedarbiu armijas. Be 
to, tai bus dar viena priemo
nių 'koyai su 
sziaip • tikybiniu 
szventimu.

DVASE TRANKOSI 
I NAKTIMIS..

Lenk.

Praga, Czekoslovakije. — 
Kaime Budzewice atsitiko ne
paprastas atsitikimas kuris ne
mažai padare baimes tūlai szei- 
mynai.

Sztai pas viena isz tenaitiniu 
ūkininku atsibuvinejo svodba, 
o žinoma ant tokios svarbios 
apeigos papjauta peneta žąsis 
ir lyg dienai svodbos patalpin
ta skiepe. Kada atėjo laikas vi- 

žasies, atneszta žasi in 
Po trumpam laikui

gaspadine iszgirdo kad kas te
kis puode sznypsta o da labiau 
persigando kada pamate kad 
žąsis szokineja ir vartosi in vi
sas puses.

Net rukus
motere stovėjo kerezioje su 
baime žiūrėdama iii puodą ar 
neiszlcks isz jo seniai papjau
ta žąsis. Priėjo ant galo su 
baime, žiuri iszticsus kakla, 
persižegnojo — ar nedingo žą
sis... Sztai mato kad prie žąsies 
guli taipgi gana didelis žaltys 
iszvirtas.

Matomai žaltys apsirinko 
žąsyje sau vieta del ramaus pa-

rimo 
kuk n i a.

nusiramino kada

žaltvs
žasyje sau vieta del ramaus pa
siirto ir miegodamas nejauto 
kaip ji nesze žąsyje in ktfknia 
ir tik tada pabudo, kada rado
si karsztam vandenyje.

BAISUS DARBAS 
PAMISZELES.

—-Staniciuo-Knljszas, lienk.
šia, kur gyvena daugelis iszel- 
viu Ukraineicziu, ypatinga! 
buvusiu Pctburos kareiviu, at
sibuvo baisps reginys. Morta 
Berezovska, laike vyro nebuvi-r | v

mo namie pasirėdė in savo ge- 
riauses drapanas, apsilaiste ką
rą sinu ir uždege iszbegdama 
laukan, kur pradėjo szokti ko- 
j_! i...- ----------- ------- 1.: &
nis subegia užgesino ant mote-
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Nedeldieniu ir 
szvoncziu

ki tai nepaprasta szoki. Žmo
nis subegia užgesino ant mote- 
res liepsna, bet nelaiminga teip 
apdege, kad in trumpa laika 
mirė ligonbuteje.

AUKOS TIKĖJIMO IN 
BURTININKE.

Lenk. — Gyveno 
czionais vedusi pora S. )>er 18 
metu, bet isz priežasties burti
ninkes toji sutaiką likos per
traukta staigai. O kad neturėjo 
vaiku S. nusidavė pas burti
ninke jeszkoti rodos. Burti
ninke vyrui pasakė, buk del to 
neturi vaiku kad jojo motore 
su juom neteisinga. Isz tojo 
nuliudimo vyras paliko paezia 
ir iszvažiavo. Motere irgi nuė
jo pas ta paezia burtininke 
melsdama idant iszburtu kad 
josios vyras sugryžtu pas jaja. 
Na ir isz to visko tas atsitiko, 
kad motere apsirgo ant bepro
tystes, o vyras dagirdes apie 
josios nelaiminga padėjimą su
gryžo bet teip tuom persiėmė, 
kad pavojingai apsirgo ant 

’ nerviszkos ligos ir dabar abu
du gydosi ligonbuteje.

Bydgosz,
I
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KIRMĖLĖS AKIS NUOLA
TOS ATIDARYTOS..

T,.

Vienas isz stebėtinų dalyku, 
kas kiszasi kirmėlės yra, jog

sinejima, davatka motina pri
sipažino vaika muszusi, nes jis 
nenorejes poteriu kalbėt. Ji yra 
karszta katalike. Jos vaikas 
buvo vos tik 3 metu amžiaus.

nuolatos turi atidarytas akis. 
Ar miega ar slankioje, gyva 
ar pastipus, nuolatos yra ati
darytos. Priežastis to yra, 
buk kirmėlė ne turi vokiu, nes 
tik žvynas kurias numeta nog 
savias kas metadj'U v

Priežastis to yra,

Rowno, Lenk. — Kaime 
Dvorcuoso gyvenime Dereszin- 
sku, nuo kokio tai laiko ne tu
ri ramybes naktimis. Kožna 
nakti staigai užgesta lampa o 
visame naune duodasi girdėt 
koki tai nepaprasti baladoji- 
mai ir vaitojimai. Kietyje ir 
tvarte aiszkiai duodasi girdėt 
kaip kas to’kis iszvertineja vis
ką. Tas traukėsi per kokia pen
kiolika miliutu ipo tam viskas 
vela apsimalszina. Szis atsiti
kimas iszvere dideli iszgasti po

i

i

PERKŪNIJU AUDROS UŽ- 
MUSZE 11 ŽMONIŲ 

KROATUOSE
Belgradas, Jugoslavija, — 

Visoj Kroatijoj ir isz dalies 
Makedonijoj vakar smarkavo 
baisios perkūniju audros, per 
kurias perkūnas užmusze vie
nuolika žmonių, o daug kitu su* 
žeido.

Kamenske, Kroatuose, per-
i kūnas trenke in viena mokykla 

* v* bpIjp!

i

*1 i

visa kaiina.' J 4 r

ir daug mokykloj buvusiu vak 
ku buvo skaudžiai sužeisti.

Netoli nuo Uskubo perkūnas 
trenke in buri kaimiecziu, bė
gusiu nuo audros pasislėpti. 
Du ju buvo užmttszti. keli su
žeisti. y *4^ M

%
t

ii,< I!

B

■f
■

■

i®
I J.



.4

Kas Girdėt)
- ----------- - , _ ■- L_ - .1 ■ - — III ' - I

Po daugeli miestu raudasi 
taip vadinami “raganiai,” 
bukladariai, gydytojai, inspe- 
tojai ateities ir LL ’ 
apgavikai pas 
dien atsilanko žmones o ir ne 
stokus musu Lietuviszku mo
torėliu kurios trauke rodos in 
stebuklingu vieta. Randasi 
kvailiu visose

tojai ateities

ste-

kitokio budo
kuriuos kas

vieta.
tautose. Katra 

tik motery nuvažiuoja pas lo
kes raganas ar raganių, tai isz- 
randa apregeta, na ir pradeda 
burtus.

Jaigu tokia kvailu moterėle 
su tokiu pesiemimu. atsiduotu 
Motinai Dievo, tai 'kasžin ar ne 
pasveiktu greieziau ? Taip, «pas 
ragana važiuoja su didele vil- 
czia, kad ragana ar kokia ten 
nusususi eigonka jaja pataisys 
ka kita pagadino ir visits vel
nius isz jos isz vary s. Na ir sto
ja priesz ragana apgavike su 
didžiausiu 'susijudinimu, rodęs 
priesz koki stebuklinga pa
veikslą, su perimtais nervais, 
nariais ir kaulais, o duszia jo* 

net in kulnis atsimusza, 
tokiai moteriai tuojaus 

pasidaro geriau!
Negerai darote moterėles ir 

svietą juokinate, jaigu bile ap- 
gavikiai intikite, Rugojate ant 
daktaru 'kad jum nieko nopa- 
gelbsti, o ir 
daktaro, kad tasai isz vieno 
karto jum liga “atimtu kaip su 
ranka. ” 
nežino kaip savo 
nū apsakyti. Visokes ligas pri- 
lygineja del kail uno, priepuo
lio arba gumbo ir apie tai dak
tarui skundžesi. Velei tame di
dele perszkada, kad daktaras 
negali susikallieti su ligone> 
nes pasiima su savim maža 
mergaite už tlumocziu, kuri ne
gali apsakyti daktarui 
kaip i^eike, nu ir tas ant žūt
būt, raszo receptą in aptieka ir 
da ka: daktaras palieka recep
tą o tuom laik padeda receptą 
už zerkolo ar kur kitur ir 
priesz žmones kaltina daktaru, 
kad nieko negelbėjo.

Po teisybei daugelis moterių 
turi savyje pjkta dvasia, tai ir

szuo ipastiptu tada draugavę 
aplaikytu likusius 60 tukstan- 
czius, markiu.

Ar negeriau butu padarius 
toji kvaila pora, jaigu butu 
palikių tuotf pinigus del siera- 
teliu, o aplaikytu 
didesne garbe.

» . UI Į................................

Suvienytose . Vaisi ijose ran
dasi 8,796 mųteriszku pųczto- 
riu, kas 
turi 
diszkus

nno žmoniu

l>a r6do kad mot eres 
I y ges tiesas laikyti v ai - 

urėdus “džiabus” 
kaip ir vyrai. O gal sufragis- 
tes tvirtins buk 
a pl a ik e dingtų s,

tai per ja i sos 
- Ob, get out!

prilygintiMoterių galima 
prie stiklo alaus. Kaip tik isz- 
teka už vyro, 
skaistumo, 
anl galo pasilieka lyg smert 
raugai u.

dingsta putos 
tolinus iszvystn, o

sios 
na ir

nenorėkite nuo

Daugiaaše isz moterių 
liga d ak ta

liga

pas raganas nusidavineja kad 
ja i sės iszvarytu.

Juk Kristus taipgi gydė vi- 
sokes ligas ir kožna iszgydyda- 
vo katras in Ji intikejo. Kada 
viena motore turėdama liga 
kalbėjo: “ 
lypsteczia 
tuojaus buezia sveika, 
sitaike kad nutvėrė Kristaus 
rubu o Kristus atsigryžes pa
klausė :4 * Ko nori f ’ ’

“Jėzau, Nazarieti, nuriu bą
li sveika.”

O Jisai atsake: 4‘T 
tavo tave sveika padare.

Czionais turėjome 
žodžius rasato szvento primyt, 
nes taip apraszymas apie ra
ganas ir kvailumą moterių rei
kalavo.

Ant galo primename žodžius 
paties Dievo: “ 
mu Dievu priesz Mane viena.

Kad asz tiktai da
mbų Kristaus, tai 

” Ir pa-

likejimas
f >

tuosius

Neturėsi sveti-

Tai yra: Netikėsi bobai raga
nai, tiktai Dievui, o jus mote
rėles bob-raganas augszcziau 
statote ne kaip pati Dieva. — 
Ar gal ne!

Tas prigulėtu kunigams 
idant iszaiszkintu kvailiems 
lamrioms mote reni, kokis yra 
skirtumas tarp Dievo danguje 
ir raganos.

Meldžeme visu tu, kurię pri- 
siuneze pųjeszkojimus in laik
mati ant sujeszkojimo mergi
nu del apsipacziayimo, kad 
daugiau tokiu apgarsinimu ue- 
talpinsimc. Nekuriu tik daro 
sau juokus isz doru merginu 
apie ka patys isztyrinejome.

doru merginu

Apie tai neužmirszkite.

GyVenanti Berlyne bevaike
porele mirė tomis dienomis pa
likių visa savo turtu 60 tu/ks- 
taneliu murkiu savo szuniui. 
Draugavo apsaugojimo gyvų-

* . 1 • • <1liu uųo procento tuja pinigu, 
turi pat a įpint szuni pas gerus
ŽBLOJĮes. lyg sen&lveį. JftigU

Kokis tai Vokiszkas komikas 
iszrado audeklu kuris tuom 
skiresi nuo kitu audeklu, kad 
jaigu isz. jo (pasiuva drapanas, 
tai tokia ypatų kuri neszioja 
taisos drapanas nenuskensta. 
Jaigu isztikruju toki audeklu 
tasai Vokietis iszrado, tai ati
duos del visuomenes didele ge- 
radejyste.

iszkrypstų isz 
do raus gyvenimo tai su juom 
yra didele beda, bet jaigu isz- 
krypsta mot e re, tai szimta k.ųr- 
tn yra didesne beda ne tiktai 
vyrui bet ir visai visuomenini.

du“ 
kerbes potagires.

Ali-

Tankiai duodasi užtėmiui 
laikraszcziuose nepaprastas ir 
ilgas .pravardes arba svetim- 
tautiszkus užvardymus. Sztai 
ilgiauses vardas ulyczios ran
dasi Paryžiuje, Franci joj, ku
ri vadinasi “La Rue des Petres 
Saint Germain L’Auxerros.” 
Bruk sc loję yra ulyczia po var-

Le rue de la Montagne aux 
” Ne toli Bel

gijos randasi maža aplinkine 
kuria praminė: “Ongeschuper- 
dezilvercokkeronoljestrat 
Bet Hdlandija da gali pasigirt 
ilgiausiu vardu kaip-tai: “
bjasseTdammerlandCrenupstec- 
kersvergaderinlokaal.” llgiau- 
se įpravardo .turi tūlas Vokie
tis gyvenantis arti Read ingo 
Pennsylvaiūjoj, kuri szitaip 
skamba: Aleksandras A7onhin- 
kclsteinhoussenblossesman.

Ir Amerikonai da juokėsi 
isz ilgu pravardžių ateiviu? 
Tegul bando isztart augszcziau 
mindtas pravardes.

e>

“pajeszkojimo 
per iaikraszczius: Ko-

Sztai vaisiai 
paczi u” 
kis tai Tamoszius Osieka, pa
sidavęs kaipo Chas Zurkna, li
kos aresztavotas Pittsburge 
per pacztine valdže už naudoji
mą paczto del apgavingu tiks
lu. Osieka rado pajeszkojima 
kokiam tai Qaikrasztyje, buk 
Mikas Rokosza isz Pine Creek, 
AVis., pajeszko sau paęzios. 
Osieka nurasze pus ji gromata, 
perrištatydanaas save kaipo 
mergina Ona Zigmer, >praszy- 
damas idant prisiims t u 35 do- 
lenus, o pas ji atvažiuos. Žino
ma kad Kokosz nesulauke savo 
mylimos ir pasiskundę pącz- 
tui. Po dvieju metu detektyvai 
surado Osieka ir likos nubaus^ 
tas ant penkių metu kalėjimo.

SAULE
p

PRISIEGDYTAS ANT NAUJO
!
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SUV. VALSTIJŲ DINSTO

Jr., sunns buvusio ministerio, priima pri-Charles Hughes
siega kaipo generalis/Jcas prokuratorius Suv. Valstijų teisin- 
gysles departamento.

Sulig tradicijų, Massachu
setts jūreiviai sugryždami nuo 

buvo pirmieji 
alavai padarytus 
Negalėdami laukti

g

KA GALI MEILE
KŪDIKIO

(Tikras Atsitikimas)

Teveli! juk sugryszszi 
isz kasyklų — klausė asztuoniu 
metu Mariuku savo tėvo angle
kasio su kuriom kas diena ei
davo prie kasyklų idant ji pa
lydėt prie darbo. • 1 t • t •— Žinoma mano kūdiki — 
atsake nusijuokęs 
bueziuodamas 
vien turteles.

— O ar galima 
numirti I

— Galima numirti labai 
staigai bet nesirupyk greieziau 
nenumirsiu, pakol apie tai tau 
nepasakysiu.

Ir nusileido iii giluma žemes 
o maža M a raka su luiime žiurė
jo in gilia juoda skyle kuriuoje 
josios tėvelis dingo. Mylėjo ji 
savo teveli visa savo szirde. Ne 
turėjo daugiau nieko apt svieto 
kaip tik ji. Motina mirė praei
ta meta. Tik del jo gyveno.

Sztai pasklydo žinia po ap
linkinių, buk kasyklosia pakilo 
baisi eksplozije. 
mas ir 
vaiku.

Pradėjo isztraukinet. isz ka
sykla mirusius ir apdegintus. 
Su laime teminu ant visu Ma
rinka katruos isz kasyklų isz- 
traukinejo. Josios teveliu terp 
juju nesirado.

gal dabar isztrauks ji 
in virszu paantrindama nuola
tos per keturesdeszimts adynu 
o per visa ta laika ne užmerkę 
akiu ne ant valandėlės.

Jau isztrauke visus isz ka
syklų bet tėvo Mariutės terp 
ju nesirado. Dingo neiszaisz- 
kintu būdu. Perkrato visus 
kampus bet niekur nerado jojo 
pedsakio. Marinka nenuilstan- 
cziai stovėjo prie szapto grau- 
džei verkdama jog net kie- 
cziausia szirdis susigraudinau:

— Jeszkokite mano tėvelio!
Teveli kur tu? ’ < (

— Gal danguje atsiliepe in
žinierius kuris dažiurinejo dar
bininkus prie gialbejimo nelai
mingu.

— Ne!

anglekasls 
veideli savo

kas vklos‘?a

numirt i

Pakilo riks- 
verksmas moterių ir

O

atsiliepe tvirtai, 
jog inžinierius net nusistebėjo. 
' — Del ko ne?

— Ba tėvelis man kalbėjo, 
Saule” nuo kokio tai laiko jog greieziau nenumirs pakol 

nepriima tokiu apgarriuimu 
nes. isz »to t i k turi sau nekurie 
sportai juoku o tieji kurie pa
jeszko sau mergina, .tankiai bu
na apgautais. Juk sau paežiu 
gali surast beveik kožnoje apy
gardoje jaigu ant to turi tei
singa ir mamlagiszka norą.

man apie tai nepasakys.
— Vargsze tu mano! — 

gailėdamasis mergaites kuris 
pats turėjo namie kelis vaikus 
ir suprato gailesti mergaites.

ežiausia. •

bangžuvavimo 
reikalauti 
drabužius.
pakol jiems drabužiai buvo pa* 
siūti jie pirko ka rado gatava, 
kad nors mala rija buvo pras-

Ir kriauezius New Bedl’orde 
Massachusel ts , v; 
jurmas pardavinėti 
drabužius. Pirmas drabužiu fa
brikas buvo atidarytas New 
Yorke apie 1831 m. Savininku.- 

b uves- 
Apari los

alstijojr buvo |žinojo
galavus

buvo George Updyke, 
miesto’ majoras.
krautuves New Yorke, Updyke 
invede kelius skyrius pietuose*.

Drabužiu indusl rijos iszsi- 
viso-

suviama

I I H ■ • *H'
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DEL MUSU VAIKU
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PASLĖPTAS SKARBAS.
Tėvas turėjo du sunu: Jokū

bą ir Andiuka. Jaunesnis bro
lis labai nusidžiaugdavo jelgli 
aplaikydavo kokia puikia kny
ga ant pasiskaifimu. Jokūbas 
mažai rupi uosi apie skaitymu, 
Iroszko kaiiuodaugiause siaust 
su kitais vaikais ir nieko ne
veikt. Už lai Andrius daugiau

• no kąip Jokūbas o ir 
mokslą i neje augszcziau stovė jo 
už savo broli. <

Tėvas daugeli kartu primin
davo Jokūbui idant imlu pa- 
veizda nog savo brolio, bei kur 
tau, Jokūbas buvo 
m a s.

W’*" '► M" f ii*-k !*»'

Jokūbas

'i -

dės. Po to pasidalino juodu ūki 
bet darbe visuomet vienas ki
tam padėdavo ir jokiu nesusi
pratimu ju tarpe ne buvo. Bū
davo, iszeina Mikas pjauti in 
lankas szieno, žiūrėk ir beveiki 
nuo savo dalios Stepo puse

__________ —

Inicziu. MikasįJ/t i|li|ko|n&

plako szieno, sakydamas: “Su
sikrauk ta sziena sau, tau bus 
( raugiau.” 
kydavo, kad jam užteksią sa
vo. Taip juodu visuomet dar
buodavosi. Atėjus javų kųli- 
mui vėl kluone tap-pat daryda
vo su javais. Vienas beria in to 
krūva,
kvdavo:

Stepas-gi. atgal Gi

t

ATLYGINS.

Ubagas in sportą kuris turė
jo lupa nusibrazdaves ir 
minis kalnietis net po ausimi 
sieke —

— Dėkui tau mister
centuka! Duok Dieve kad asz 
netrukus galetau del misterėjo 
reikale atlinti.

gu-D
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Nuleiski mane ponia In 
kasyklas jeszkoti savo lovelio.’

— Nesurasi jo.
— Jeszkosiu pakol ji sura

siu o surasti ji turiu.
Inžinierius davėsi prisikal- 

bet mergaitei ir nuleido jaja in 
i kitais Irgiluma kiusyklu su 

pats nusileido idant da karta 
jeszkoti nelaimingo anglekasio 
Isz pradžių Mariute persigan-
do nepaprastu tamsumu k ašy k- 
losią bet tuo jaus baime perėjo 
ir pradėjo jeszkoti tėvo. J(&z- 
kojo teip per visa diena szauk- 
dama be atsilsiu:

— Teveli atsiliepkie! ‘ 
Inžinierius turėjo jųjų prie,t

111 # .

varta iszgauti isz kasyklų. Ati
davė vienai szeimynai su pri
sakymu idant josios neleistu 
prie kasyklų. Bet in kelias ady- 
nas po (am kada inžinierius in- 
sileido in kasyklas pajuto kad 
ji kas trauko už surduto. Buvo 
tai Mariute kuri ji porpraszi- 
nejo jog peržengt* jojo paliepi
mą. inlindo in kara ir su juom 
nusileido in kasyklas.

Pradėjo vela jeszkoti tėvo.
— Czionais randasi lovelis! 

paszauke staigai.
Visi nusistebėjo 

kvtinai.
— Kur?

senoviszko

neiszpasa-

s. Czio- 
s!

. Kili darbininkai pribegia ar- 
eziau paregėjo kabanti surdota 
prie užgriauto brusto. 'Ihiojaus 
pradėjo 
ir ne

— Sztai jojo surdota 
nais randasi mano teveli

griuvėsius at kasinei 
l)o ilgam paregėjo k u na 

dingusio anglekasio.
Mariute sukliko “tėvelis!” 

ir mėtėsi ant jo kaklo uždęng- 
pa buezia vi-dama jojo veidą

111 a is. .
Atšilime joja 

szona ir

< i I e veli S!

ilį 

da 
fyvas- 

isz st o-
(T

palengva 
persitikrino jog 

anglekasis randasi prie 
ežio bet buvo apalpias 
kos szviežio oro ir maisto. Nu-
ncsze ji namo daktaras 
stojo nog lovos pakol ji 
gaivino o kaimynai 
idant jam su Mariuku 
nešt uokuotu.

Po keliu dienu pradėjo pas
veikt o po menesiui laiko no
riais da silpnas bet nusidavė 
in darbu.

Mariute da daugiau mylėjo 
ba būdamas užgriautas nuola
tos mislino apie josios siratys- 
ta ir las in daugiaaše užlakinė
jo prie gyvasezio.
Mergaite apkabinus tėvo kak

lu szauke:
— O teveli mieliausias tai 

pats Dievas surėdė juk jisai ži
nojo jog man prižadėjai pasa
kyti jog

neat- 
neat- 

rupinosi 
nieko

g re i c z i u u nenumirsi, 
pakol apie lai man nepraneszi. 
Drūtas tikėjimas ir viltis ku

vystijima sulaikę, stoka 
kiu maszinu. 1850 m., 
maszina pirmu kartu pasirodė. 
Kirpiama maszina, kuri kirpo 
net 18 storumu audeklo iszras- 
(a 1870 m. Kili pagerinimai 
tuoj pasirodė, ir
kriauezio vieta sziadien užima 
fabriku darbininku. Ir tie dar
bininkai yrą kuoinvairiausi.

Sziadien vis randasi žmonių, 
kurio duoda savo drabužius pa
siūti, neperka galavus.

Komercijos Departmentas ka 
tik iszdave skaitlynes paro
dant kad produkavimas mote- 
riszkn drabužiu 1,927 m., buvo 

negu 1925 m. 
moteriszku drabužiu 
i net iki $1,500,000,-

XI

nepataiso- 
Karta levas paszauke 

abudu sunns in pakaju ir leip 
in juos atsiliepe:

— Mvlemi valkelei! sztai 
czionais ant stalo matote knv- 
ga ir pinigus. Czionais guli 

penkeis paveikslais 
ir apraszimas o ten guli szeszi 
dolerei. d’egid kožnas sau isz- 
sinmka kas jam patinka. Bet 
apsvarstykite tai gerai, idant 
po tam nesigraudintumei.

Jokūbas tarė:
— E, kas man isz 

Už szeszis dolerius turėsiu dau
giau linksmybes. Asz imsiu pi
nigus.

Andrius

pinigus, 
su

knygų.

sau mislino: Paiin-

kitas atgal. Mikas sa- 
“Priimk — tau dau

giau reikia, nes pati ir vaikas 
” Stepas-gi at- 

Man pati ir vaikai rei-

Taip juodu visa

reikia maitinti, 
gal: “
k i a, bet j u ir dalia yra Die ve
dliui a, o tau reikia szeimyna 
samdyti. Tai tu.priimk nuo ma
nės malone.”
amželi dalinosi vienas kitam. 
Pergyveno visokiu dienu — ge
ru ir blogu, bet savo tarpe juo
du nei kuomet nesi rūstino. Pil
dė tėvo insakyma ir buvo lai
mingu. Meile ir vienybe visuo
met yra reikalinga. Ji musu ga- 
lybe ir laime.

MANDAGUS LOKIS.
Syki senovės laikais, kai dar 

Lietuvoje buvo lokiu, vienas 
ūkininkas kirto rugius palei

siu pinigus praleisiu ant niek miszka. Bekirsdamas pamate

fi»

15.5% didesnis 
1927 m., 
pagaminta 
000. vertes. Industrija randasi 
asztuoniose miestuose, New 

Philadelphi- 
Boslone,

Balli- 
ruose miestuose 

net 88 nuoszimtis visu mote- 
riszsku drabužiu insteigu, kur 
raminta nei 

produktu, 
kurios 
drabužius, 
Yprko, 406 Illinois, 
sylvanijoj ir 277 
setts.

York, Chieagoje 
joj, Clevolande, 
Louis, 
moreje.

miestuose,

Los Angeles ir 
rn

O’

SI.

v ra

90 nuoszimcziu 
insteigu 

moteriszkus 
5,949 randasi New 

396 Penn 
Massacliu-

I sz 7,588 
gamina

1927 m., iszdirbyseziu cenzą

rapor-

rodo sumažėjimu isz 1.5 (suly
ginus su 1925 m.,) vyru ir vai
ku drabužiu. Isz viso produ
kuota už $932,000,000. drabu
žiu. Isz 3,562 insteigu, 1,785 
randasi New Yorke, 419 Penn- 
sylvanijoj ir 330 Illinois.

Isz viso industrijoj
luotą net 4,470,000 moteriszku 
kostiumu; suvirsz 60,000,000 
naminiu suknia; beveik 20,000- 
000 moteriszku szvarku; 7,000,- 
000 moteriszku marszkiniu; 24- 
000,000 vyriszku kostiumu ir 
milijonus visokiu kitu vyrisz
ku drabužiu. F.L.I.S.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU ’ 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtino pasekme per 30 metu, dc! 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis,- Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvojo, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDJEN LABORATORY

ir jokios naudos isz to ne turė
siu. Knyga teip puiki jog turė
sim isz to nauda o ir kitam ga
lėsiu paskolyt. “ 
o apsiusiu be linksmumo.

Geras

Imsiu knvga 

vaikas paėmė knyga, 
dėkavodamas levui už < lova na.
Pradėjo peržiurinet lapus, kad 
sztai isz tarpo lapu pradėjo bi- 
ret bumaszkos. Buvo tai pinl- 

A nd riusgai. Andrius norėjo sugražyt 
levui pi'nigus, bet tasai atsilie
pė:

Tai tavo Audrink ir Jo
kūbo knygoje buvo liek, bet ji
sai josios ne eme.

Tegul lasai atsitikimas buna 
paveizda jog

randasi 
skarbas, norint'ne pinigai bet

Kas 
sto-

iszmin-

knygoje
gerojekožnoje 

paslėptas

kiloki naudingi skarbai. 
skaito naudingas knygas 
josi geresniu žmogum, 
tigesniu, praleidžo smiigei lai
ka, pažinsta Dieva, svietą, Žido
nis o ant galo pats save. Tik 
reike taji skarba surasti, -tai 
yra, iszpildyt ta, ka gerose 
knygose yra paraszyta. — F.B.

DU BROLIU.
Pevas augino du sunu — Mi- 

Nuo pat mažens
rr 

ką ir Stepu.
jiems inkalbinejo mylėti ar

tima, o kuolabiausiai vienas 
antra.
kita,”
turėsite Dievo palaima, ir vis
kas jums gerai klosis. Jeigu ne 
gyvėsi ta santaikoje, neturėsite 
ir pasisekimo. Užauginę juodu 
levas umpire.
rūpintis,

|1S
k uolabiausiai

“Jeigu mylėsite
— sakydavo

* viens 
tėvas 7

Pradėjo abudu 
kad ūkis neiszirtu, 

kad laukai butu su lauku ap
dirbti ir t.t.

Po kokio laiko Stepas vede
dįkio sugražino jai teveli. F.B. 724 MULLBĘRY ST. reading, pa. moteli ir susilaukė koletus vai-

Ji t

ŽEMESNIO MOKSLO STUDENTAI
“KANKINAMI” PER AUGSZTESNIUS
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Žemesnio mokslo studentai (freshmen) City kolegijoj New Yorke buna < <1
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kankinami ! !

♦ per paskutinio meto studentus (sofomores), kuriuos privertinąją perstatinėt karukus ir ki-
tokius szposus.

ateinanti loki. Didžiai nusigan
do jisai, bet daryti ne buvo ko. 
Laukia kas bus toliau. Priėjo 
lokis.visai arti žmogaus ir at
sisėdo prieszais, 
savo koja. Kojoje buvo inlin- 

didęlis szapargalis. Žmo- 
iszsitraukes isz kiszenes 

peili, pamažu iszkrapszte sza- 
pargali. Lokis atsistojo, palai- 

žmogui ranka ir nuėjo savo
Žmogus likosi kirstu. 

Praslinkus valandai pamate 
kirtėjas vėl ateinanti ta-pati 
loki ir ka tai neszanti. ‘‘Dabar 
jau mirtis” — mano sau kirtė
jas: “ 
grysz. ” Bet ne.... lokis ateida
mas atnesze ąsotėli medaus sa
vo geradariui. Prisiartinęs .pa-, 
stale ąsotėli prieszais ir vėl nu
ėjo sau žaliais traszkancziais 
tankumynais in tamsiaja giria. 
Mat, ir lokis moka atsigerinti 
savo geradariams.

rodydamas

gus,

ze 
keliu.

Jau geruoju lok is nebe- 
Bet ne.

NESITYCZIOK ISZ 
VARGSZO.

Maryte buvo tyki ir darbsz- 
ti mergaite, bet akis turėjo ne 
sveikas; ir ne syki isz jos juok
davosi kiti vaikai, labiausiai 
viena mergaite Ona, kuri tan
kiai mastydavo apie savo gra
žuma. Syki ji juokdamos pa
klausė Marytes: “Kodėl tu nie
kuomet ne žiuri in mane! tur 
but, manes nemyli!”

Suprato Maryte pajuoka, ir 
patylėjus prabilo: — “Asz ne
galai pataisyti savo akiu, bet 
rupimuos saugotis kitokiu blo
gumu. ’'

Praslinkus kuriąm 
Ona pasirgo baisia liga. Po tri-

laikui

ju dienu mane namiszkiai jau 
apie jos mirti, vienok ji dar isz- 
gijo, bet pirmutinis gražumas 
jau nebesugryžo. Tapo visa ap
dengta baisiais szaszais.

Po ligai, atėjusi pirma-syk 
mokyklon. Ona ne drišo 
akiu pakelti ir neperstojo 
dangstė veido rankomis. Pate-

• • • i • • • A I •

pakelti ir
nei

mijusi tai, viena mergaite, pri
siartino prie Onos ir paklausė: 
“Kas su tavimi, kad tu vis 
verki ir dangstais rankomis!**

Tuomet ji suprato pajuoka 
ir tikrai pradėjo verkti, bet ne 
deliai veido ne gražumo verke, 
tik deliai to, kad pirma juokėsi 
isz vargszes Marytes.

Tai-gi Vaikeli, saugokis juok
tis isz nelaimingu, kaip Mary
te. ?

KOL NE PRADEDĄ PLIEKT

Pora jaunavedžiu tuojaus po 
szlubuį nusidavė ant kaimo 
kur norėjo szviežiu oru atkvėp
ti. Ir užkalbino jauna kaimine 
motore: — Ąr pas jus kaimuo-
ežius ilgai jaunavedžei po 
szliubui myliai!

— U-gi lyg tol, kol ue pra- 
deda kaili lupti!....

t

i $ .4 I
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SLAPTINGA 
PIKTADARYSTE

'teegus, su prievarta insivorže.
' su nusistebėjimu ta- 
žmoguje pažino graboriu.
- Kas atsitiko? — paklau.-

pogus s 
f II ii i < .n
me

ATNAUJINA KARISZKA t .
p

f

r * * - <;

LAIVA DĖDĖS ŠAMO

Isz Nieko Prie Milijonu.

Taj buvo smeiliea szaRis, 
szaltis, kurio iszdildyti negn-

80. f
— Pone kalbėjo maldauja

mu balsu gnuhorius, — ošiu tei
singas žmogus. Praszau man 

’ i Lai i'itikėti Atsitiko baisi nelaime,
Įėjo nei skrando sziltumas ne nprjntH visada savo priderystes

spinduliai 
dienos kaitra.

Po valandai, William J. Stu
art numirė. Didžiauses miesto 
prekybos genijus persiktde in 
geresni svietą, kur nėra ne pre
kybos ne aukso.

II.
Lavono iszvogimas.

\ yro smvrtis jo paezini buvo 
baisus smūgis. Vaitojo baisiai 
o vienatine globa ir parama sa
vo naszlysteje atrado sudžius 
Hiltono y pa toje.

Tasai žmogus turėjo 50 metu 
ir buvo labai panaszus in ne- 
baszninka 
Didžiausia, .jai ne 
verte, turėjo del jo pinigai.

Hilton užsiėmė numirusiojo 
szermenimis. William J. Stu
art palfko testamenta, kuriuo 
diktoka suma paskyrė laido
tuvėms. Geide kad jis but pa
laidotas su didžiausia iszkil- 
my'be, pagal vertes jo palikto 
turto, koki paliko apie 70 mili
jonu doleriu.

Pirmiausia dar būdamas gy
vas pastate puiku sau pamink
lu ant kapinyno viduryj mies
to; tame kape turėjo but jialai- 
*lota tiktai trijų ypatų lavonai: 
jo paezios ir

sa ules

su 
jai

ne vasaros pildžiau,.
— Kas do nelaime? Ar tas 

jungiami su nebaszninko Stuur- 
to pagrabu.

— Taiip. Sziudien atradau 
gerbiamo 8tuarto graba atida
ryta o lavonas... lavonas... ak, 
asz to nepragyvensiu, lavonas 
pavogta.

— Kaip tai?
— Taip, Pražuvo sykiu su 

grabu — 
gradiorius

lavonas... ak

g-fagy

Toj?

savo nuomone.
vienatine

kalbėjo verkdamas 
Charence. O mano 

Dieve! tas gali nuo manes at
imti vieta, O asz nelaiminga^!

— Pomrn buvai girtas.
Be't-gi ne. Iszgeriau kaip 

tik viena maža stikleli.
— Mano Dieve! Juk grabo

nus pildydamas tokia liūdna 
tarnysta turi taippat kaip nors 
jiasi linksmint i.
teisybe nes nebaszninkai nerei
kalauja nuolatines globos. Mie
linau kad jie grabuose gražiai 
užsilaikys.

— Sakyk ponas trumjiai! 
kur szia naktį vaikszcziojai ?

— Isz kareziamos 
czianui su kitais draugais.

— Kada ponas sugryžai ? 
Apie 6 valanda ryte. 
Ir ponus radai grabu ati

daryta? Ai: buvo ženklai, kad 
d urve iszlaužta?

Iszejau. Tai

i u k ar

Paprastiems 
to

va rgd lė
tai butu didele

seserį (*tos, taigi 
priimtos už savo dukterį Elz
bietos.
niams isz 
garbe.

Tasai kapinynas buvo atsi
rėmęs prie principaliszku mies
to ulycziu vieta-gi iszsirinkta 
per m‘haszninka buvo arti gil
dijos kur buvo didžiauses viso 
miesto judėjimas. Kadangi 
tarp to judėjimo jis daugiau
sia darė didelius reikalus, tai
gi ir po smerties 
didžiausiame miesto triukszme 
ilsėtis. • ............. ....... .

Viena tik baime jam drauga
vo ir ji persekiojo per visa jo 
gyvenimą tas, kad jis nebūt pa
laidotas gyvas. Kad tam vis
kam užbėgti, jis paliktame tes
tamente prisako idant po smer- 
cziai jam naminis daktaras 
pervertu su durklu szirdi. Ir to 
dar jam neužteko. Norėdamas 
turėti tame dalyke visiszka už
tikrinimą liepe sau in rankas 
indeli elektros guzika o kita to
kia prietaisa padėti kur kitur 
grabe kiekvienas jo pasijudi- 
nima’s apreiszkentis 
tuojaus duotu žinia graboriui 
ir idant tuo ‘Hudu greitai jo 
grabas butu atidarytas.

Slidžia Hiltort iszpilde [Vil
nai numirusio valia. Abelnai 
imant jis daug buvo prielankus 
ir malonus likusiom be globėjo 
moteriszkem. Svarbia priežas- 
t-i lokio pasielgimo buvo faktas 
kad Hilton nusprendė apsives
ti su Elzbieta, kuri buvo tobu
la ma tori jai iszka partija o ku
ri be to buvo labai patogi. Sli
džiai patiko 
St na rto 
iszkilmingiaiisiai.

Netiktai pastoriai isz 
uredrszkos priederystes ir pa- 
szalikimo bet ir svietiszki žmo
nes pagra'bo kalbomis garbino 
mirusio dorybes. * v <

Po smermen,u, paemes rakta 
nuo gra’bo, Hilton draugavo 
moterim in namus stengdama
sis jus t anie liūdname laike ir 
likime suraminti.

Ant rytojaus 
kada dar Hilton 
ramiu miegu, staiga i buvo pa
žadintas tarno 'kuris jam pra- 
nesze apie vieno kokio tai žmo
gaus pri lai vima.

— Atėjimas geidžia su po
nu yputiszkai pasikalbėti o jis 
iszrodo ant beproezio.

— Tai-gi liepk jam eiti sau 
szalin — tarė audžia Hilton — 
vienok tuojaus pradėjo rėdytis.

Kol tarnas turėjo laika isz- 
pildyti savo pono paliepima ir •

judėjimas.

Kaip galėjo 
szventvagiiai insiveržti ant ka
pinyno? Ki'ba ponas'gali ta rei
kalą žinoti ?

— Žinoma per mūra inlin-
do.
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Dėdės Šamo kariszkas laivas 
atnaujintas su 8-colinoms i

v -............................. .
vo dar nępilnam^cziąi.

vonus, kad paskui gauti papir- 
kinęms. Taip pasielgta su kuni- 
gaiszczip Ręįchcn lavonu, | .i • i s « • v ii •
kimo, ba net 500 tilkstaneziu 
franku. Prie vienos tokios ope
racijos papuolė senis Jonas 
Boa u Hour in policijos" rankas 
ir Hildas ji 1867 metuose nubaii- 
do ant sinorties. Buvo pbdsa- 
kiai, kad piktadarystėje daly
vavo jo pati, vienok ji paliuo- 
suolą, kadangi neatrasta 
aiszkios kaltybes.

^‘Toji moteriszke,

■»■<<» a*.’' ”

szeimyna vogdavo isz grabu la-

, rei
kalaujant labai aukszto iszpir-

Boa u flour iii policijos rankas
A - - -- - *' ’ — «|

jos

likos visiszkai
irmotoms Brooklyno dirbtuvėje.

no žodžiai.
— Taigi dabar aiszku kas 

papilde piktadaryste — džiau
gėsi Humphry. — Reikia jis 
aresztuoti.

Tao’s žodžius 
bieta afsiliope:

— Jis nekaltas ir parvirto 
a pa lpus.

— Turi tcis.dbe panaite at
siliepė koks tai balsas tarp in- 
einamu duriu.
berton vra nekaltas.

Kambarin inejo patogi mer- 
energija ir sau

Elz-

isz savo ir svetimu patyrimu.
Ponia’Smith iszejo in savo 

mjegstube, Harrietta-gi pradė
jo studijuoti ir peržiūrinėti sa
vo po p i eras.

Piktadariai dalijasi in vi- 
” — skaįte 
— Yra va-

pagaliaus ir specia-
MUciades De

matėsi
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' Ant. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Busite pilnai užga-

I I■ 

■
I

Si
1

¥ 
pusi nau

dodama Ii uosy be, 18(><S meluose 
sykiu su savo abiem sunais isz- 
koliavo in Amerika. Isz vėles
nio vieno prasikaltusio apsaky
mo, kuris isz Amerikos pribu
vo in Paryžių, pasirodo^ Beau- 
fleur trankosi New Yorke ir Hu
nai paveldėjo tėvo amatu.

Labai puiku! —stiszuko 
linksmai Herrietą.

— Dabar reikia tik susekti, 
ar Bcaut’lcur laikais ne sėdi ka
lėjimo ir ar 
New Yorke, 
nei 
griebties už darbo. Pit. Rover, 
Brooklyn Bridge.
szulernia, bus man 
pasiteiravimu vieta.

abelnai gyvena 
Negulimu laukti 

minutos-tuojaus reikia

priemiesty j 
geriausia

Herrietą pasikėlė nuo kreses 
prisiartino prie d,uriu ir atsilie
pė:

po n ia Smith! Miegoje 
jau, ne ? Turiu, jums praneszti, 
ka,d šzianakt namie išnakvo
siu.

Dievas mieįas-atsake po
nia Smith, pasirodžius tarpdu- . * t

. Nesakysiu kur tas buvo

S Nuliūdimo valandoje sutei- 
U kiuin gėriauKi patarnavima. Pa- 
'j1 laidojimu atliekam rūpestingai 
!ir gražiai.

* liūdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardville* 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tole- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 

Bell Telefonas 872mlnutu.
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Vienam kriaueziui pati mirė, 
Su sziuom svietu persiskyrė,

Bet nesenei atsibuvo. 
Kriaucziils užsinorėjo jaunos, 

Puikios ir gražios panos, 
Kožele sau iszsirinko, 

Bet jam toji netiko.
Norėjo kad puti ant jo dirbtu, 

Vandeni nesziolu, malkas 
kirstu, 

Ant maistd dirbtu, 
Valgius jam virtu.

Gimine pakurstė seni, 
Kam tu su jaja gyveni, 

T.n kėlės dienas prapuolė 
Kaip akmuo in vandeni 

i n puolė, 
Motore be 'skatiko,

I r maisto jiaiiko.
0 tu kvaili, kam giminiu 

klausai, 
Jaigu taip norėjai ir 

apsipaeziavai,
Juk žinai, kad už tai bausme 

yra, 
Jaigu vyras'be reikalo palieka 

moterį a.
Geriau sugryžk prie pacziules 

savo,
Ir prie keliolikos vaiku tavo, 
Gyvenk kaip prisakė Dievas, 

Dangiszkasis tavo Tėvas.
Gimines tau duonos ne duos, 
Tavo pacziules nepaguodos, 
Jaigu ant j u noru nesutikai, 
•Priesziiigai juju norams 

apsipaeziavai.

1

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVJSZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

'ii t v r* f J “ .,F i Jw < • i' A.-"1' i*i f

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriktz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

.f
f1 ,

1

liti

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite

Quick Relief Tablets
Preke 25c Baksukas

Del Rumatizmo ir Skausmu j
i Peczuose, imkite ’ ;

Co-Sal Capsules
Preke 60c Baksukas

APTIEKOJE PAS

Litschš’ Drug Store ;
14 E. CENTRE 8T.

MAHANOY CITY, PA.

• r < • J i • 1 y •.
.1
ryj- — Taigi pojiia iszeiua ant 
tos bjaurio^ medžiokles! Bijk 
atsargi. Taip man su tavim bau

i i

šok i i ns spec i ja 1 i st us, 
me rgi na - de t ek t y v e.
gys kiszeninia.i, j^eszikai ban
ku, loti piktadariai, geležinke
liu vagys,
listai grabu ir lavonu. Gyvuo-

pa v elde t i n i »p i k t adari szk i 
palinkimai taip kad sutinka- gU. Per supijus asz tave viji
mą vielos piktadariu szeimynos 
o sunirs po gimdytoju priima 
sau netik užsiėmimą bef ir spe- 
cialiszkuma.”

Ta dalyka Harietta Įrepskai- 
tc su dklžiaii'sia atyda.

Peikia pajeszkoti artimesniu 
nurodymu lytineziu grabu va
giliu, praszneko: Sztai ir yra...

Pradėjo skaityti balsiai.
“Grabu vagys prisilaiko vi

sai kitoniszko ir atskyri aus «a- 
vo specijaliszkumo.”
“Italija daugiausia suteikia 

tu vagiliu specialistu bet tiem 
I taliszkiems 
daugiausia 
lavonai 
Inms. Tas bjaurybes iszdarine- 
ja arba patys piktadariai arba 
jie lavonus kitiems tokiems 
žmoniems-žverims parduoda.”

— . Esiu persitikrinus kad 
St narto dalyke veikiu toksai 
pa t specialistas norint s su kito
kiais m i oriais sz va po jo mergi
na detektyvas jeszkodarna sau 
nauju tame dalyke smulkme
nų.
“Prie 

Paryžiuje

ja

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

gait e, 
pasitikėjimas.

— Kas ponia esi ir ant ko
kios papėdes tvirtini kad Po

nėkai tas gangreit, 
ipa t virtiną poną

dos matau tarp tu razbainipl^n.
— Mau teip lengvai nepa

reina su anais draugauti — 
prasijuokė Herrietą. — Kas 
drystu mane užgauti arba pa
niekinti, pirmiau gautu su kul
ka kakton. Taigi nieko nesibi
jokite ir tuojaus man paduoki
te kostiumą nr. 2

Moteriszke iszejo ir greitai 
sugryžo, neszdama vargdic- 
niszkuy drabužius. Kada Her- 
rieta tais drabužiais apsirengė, 
iszrodo kaipo paprasto fabriko 
darbininke, kuriai negeriausia 
ant sz’iq svieto einasi, arba ant, 
tarnaites be jokios vietos, nc- 
turinezios nakezia nei kur gal
vos priglausti.

Pagaliaus ant galvos susuk
tus plaukus paleido ir papras
tai suszukavo, o veidą isztepc 
tam tikromis farbomis.

į — Kam ponia taip darai?-

Pas negalima. Kapiny- ‘ “ <* L 1
■ T
guli taip gyvoj miesto da- 

lyj, kaip tad piktadariai galė
jo nepamatyti insilaužti?

— Tas teisybe, bet pleszi- 
kai kitaip negalėjo ant kapiny- 

norejo tame no dasigauti.
Apži urejai

gyva st i

n as

mu-ponas 
rus ? Ar nėra ant ju kokiu ženk
lu f-

Niekur nėra.
Tai porms šzianakt bu-

vai apltnles kapiiį.vna ?
Po tam Hilton nųvede grako

ri u jias mdterįs ir ežia isz naujo 
prasidėjo klausymai bet vis be 
jokiu pasekmių.

Naszle baisiai sielvartavo.
Paskiria milijoną dole

riu lavono utjeszkojimui. Asz 
galiu ant to iszteseti.

Hilton pasitikėdamas liktis 
paveldėtojam,

kaipo busiantis Elzbietos vy
ras pasiprieszino tokiam nasz- 
les duosnumu’i, užtikrindamas, 
kad ir be to milijono lavonas 
bus atrastus.

Praneszta pąlicijai, pakvies
ta gabiausi detektyvai isz vi- 

padela vi-
jeszkoti bet

nebasznin'ko

szcrmenvs
ir AVilliamo J. 

atsibuvo

savo

po pa kasimi, 
miegojo sau

su krasztu miestu 
su r enėrgiszkai 
viskas dykai, lavonas prapuolė 
kai j) akmuo vandenyje.

Naszle praleidinejo liūdnas 
dienas. Vercziau perkošti du 
sykius vyro smerti nei kad jo 
palaikai isz graibo butu pavog
ti.

Detektyvai daleidinejo kad 
lavono pavogimas buvo mie
lių gauti duosnu iszpirkima ir 
ant aplinkybes su viltim state 
savo pasisekimams namus. 
Piktadaris norėdamas gauti pi
nigus turi apsireikszti su savo 
reikalavimais, o tuo kart 'pasi
seks jis lengvai auimti.

Praslinko menesiai o niekas 
neatsiliepė.

Akyvėizdoj tokiu slaptingų 
aplinkybių

pasisekimams

anais
Herrietą.

yra 
kalt v be

bert on
jo
Humphry

s 
svarbia uses miesto 

dalies virszininkas ?
— Msiu dėt ekty ve-motere. 

žinau kadTikrai žinau kad Milciados 
Doberton Vra nekaltas o mano 
draugas Polia'S Humphry teik
sis dovajnoti kad pasidrasinau 
užginti jo tvirtinimams.

Humph r j' pasižiurėjo piktai 
in mergina.

Mano pravarde t esc toliau 
mergina — Harietta Bolton 
Rheydt, vadinama laukiniu po
licijos katinu.

HT.
Paryžiaus slaptos policijos 

knyga.
Harietta Bolton liheydt stu

dijoje. Priesz jauna ii 
mergina-detekty ve 
nuo senumo pageltę iszraszyti 
popieros avkuszai. Koki tai 
11 rai i gus ra 11 k ra szcz i ai.

— Ponia dar neini 
Jau. tokia vėlyva valanda, tuo
jaus bus pusiaunaktis. Juk esi 
suvargus, mano tu miela szir- 
dele, —- prakalba jausmingai ir 
minksztu balsu ponia Smith se
na tarnaite o ’po draug Hariet- 
tos prietelka.

i— Kad tu žilnotum mano 
brangi ponia Smith, koki ežia 
žingeidus daigiai, turbūt nesi- 
dyvytum kųd asz visai apie 
miega nemisliju. Pagaliams ma
tomai manes laukia dar szia- 
nukt sunkus mieste darbas.

— Kaip tai, nori vaikeli isz- 
eit i isz namii?

— Matomai turėsiu eiti.
— O mano Dieve! Nedaryk 

to ponia. Iszgerk ai'batos ir eik 
ir iŠ

drangaujaneziu 
tam visam reikalui, detektyvu 
virszininkas Humphry snmis- 
liiio kad lavonu iszvogen-ne kas 
kitus, kaip tik Milciades Do- 
beftoū kuris nebaszninkui ža-

t esc

(f

patogia 
u Ii jau

(f uiti?

neszdama vargdie-

piktadariams 
apeina mergisžki 

'seksnaliszkiems tiks-

žymiu grabu vagiu 
1850-1869 metais 

prigulėjo Beauflour szeimyna. 
Ji susidėjo isz tėvo, motinos ir 
dvieju sunn, kurie tuokart b.ų-

ih

paklausė sene Smith. — Gaila 
tavo gražaus ir šviežio veido.

— Taigi tas daugiausia num 
ir apeina, idant per dąug pato
giai ir šviežiai neiszrodycziau. 
Tos dvi ant veido raudonos 
plętmos kurias ant veido isz- 
Uialiavojau, turi man reikszti, 
kad asz nesveika ant krutinės.

— :ToliąU8 buą:—

važaus ir šviežio veido.

V į
Ar

Juokai
* 7

U t

■ * ♦ ♦

Artj Hazletono Lietuvaite in 
Itala insimylejo,

Ant nieko nepaiso tik in ji
1 žiurėjo,

Neklauso ne tėvu,
• Ir kitu giminiu.

Pasiseko man jaja užtikti, 
Vienoje karezemoje susitikti, 
0 'kad buvau fain pasirėdžius, 

Skaicziau laikraszti arti 
atsisėdus,

Italijonas pradėjo kalbėti,
Žodžius isz burnos 

iszstumdi neti,
Net mane juokai paėmė, 

0 kokis tai angaras net veme.
Sztai k a girdėjau,

Ir in galva sau inside ja u: 
‘\Mia guda Anita,

Ju laka laika cacyta
Morka da guda vaifa for mi.

Liva vida mi go si.”
Triukszt ant keliu klaupė,

Mergina net su'baube, 
.Szinkorius adbego tuojaus, 
Pagriebė ji už kalnieriaus.

'Spyrė iii užpakali, 
Taji rakali. <

Mergina namo nusiuntė, 
i Mane paskui jaja iszsiunto, 
| Idant dažinotau kur gyvena, 
[Ir apraszytau josios gyvenimą.

y

!•

l Bet savo ’kūmai ta pavesiu, 
Jaja in tenai s nuvesiu, 

Ugi duos tai 'besarmatei,

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.

$1,000 TIK UŽ 60 CEl^TU. * 
v

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi eaaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jaigu kenti nervu suirimą, gelvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu-

*1 l|'l

Makaroniszkai iszgamai.
♦ . * *♦ *

Lietuviai Springvali.
Gerti munszaine jnyli,

Vukaruszkas kožna subata 
laiko,

litukui gerai ten filmuke. Į-
$ztai nesenei szokis Inrvo, jr suteikia žmogui ramu-

ADVOKATAI,
Du advokatai ant provas la- 

b.ųi kirtosi o po pvovąi eidami 
apt piet už ranku* laikėsi. Sto-

MESA PABRANGO.
— Kaip tai gali būti? Už 

tai kad pavadinau J.uoza jau- 
cziu, 
szimts doleriu, o kąįclu ana me- vedami szale- tako žmonis ste- 

gavaii bejosi tuom. ba u J

117 nubaudė mane ant dc-

uit. Koki tai baisus tie amžini ,

bejosi tuojq, bata mųne pavadino, tai 
tik penkis.

Tai nieko, juk ž/umį, jog 
t brangi, o 

jauezei pabran-
7 , ... ..v. .. .. h mesuto dabar yru
Uyo.nwktiIUi khudmjimM. fe" jAmurikoubwdci
nelaime taip lengva jaunai, pa
togiai ir šilimai mergaitei.

— Nenusigąsk brangi po
nia. Turiir pakaktinai spėkų ir 
juokinusiu isz visokiu pavoju 
o da prieszingai man tas vis
kas labai miela ir užimtina.

go.
t

TOLIMAS GIMINE
h*®'w

Slidžia:- Užgriebei pusią tur
to prigulinczio tavo brolui del 
1 * .

bejosi tuojq, ba girdėjo kaip 
priesz valanda ėdėsi sude. Ta
da vienas isz advokatu taro:

— Nesislebeįūtę jog mudu 
vėlu sutuikoje. — Matote advo
katai! tai yra dvi puses žirkliu, 
kurios kąip kerpi, vienu antrai

'••J* at kei’Hzinti.

nlnkui pasikalbėdamas su 
jmAfn priesz pat •smerti ? klausė 
sudžios HiltCno.

Taip.
Juk *aake kad jis net 'po [ 

atėjima pavaryti szalin atsiilajsmertiea jam nodovanoisT
Tai 'buvo tikri Doberto-

Juk jis kerszino nebasz- 
pasikalbedamas

A,

* **-*-

re kambario durys ir tasai

,<H

'M
K

•IK

3ztai nesenei buvo,
Isz keliu vietų taipgi pribuvo,|ma. Atsiusk 10c. o gausi musu toliu 

Gražiai szo'ko ir dainavo, 
Palkol svaiguli visi gavo.

Apie pusiaunakti,
Pradėjo visi staugti,

Prie vieno va i kinelio priėjo,
Pradėjo daužyti kiek galėjo, Į
Vai kinelis su jieiliu pradėjo i 

gintis, 
Adbulas pTie duriu siumtis,
Rankas supjaustė visiems, 

Noses sudaužė kitiems.
O tai vis isz pavydėjimo
Vienas kitam užvydejo, 

, Iii viena merga insimylejo, 
PacziuotU su jaja visi noręjų, 

i Daugiau jau nekalbėsiu, 
Kita karta daugiau paporysiu,

♦

ir knygų katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

I

*nieko ne kenke o tiktai ta ker
pa ka turi tarpe savos.

Ar gal ne tiesa? Ar nekerpa
nu-

. J ■ I

K. Rėklaitis
Lietuvhskas Graboriueadvokatai žmogeli jeigu 

tvore?...
M,, 4 d . y y,' r til. v

Užgriebiau, 
kaipo tolimas gimine, tai ne 
turėjo tiesu prie turto.

Slidžia:- Kaip tai tolimas gi
mine, jog yra tavo tikras bro
lis ?

Apskiinstas:- Ne taip, nes 
kad buvo iszkeliaves in Amo-i 

apžiūrėti pasargomis rika, tai buvo tolimas gimine* I

ko telp pabarei ?
Esiu aut sliedo labai reto pik-| Apskunstas:- 
tadario, tose popierUse randa
si tobuli .nurodymai, kur ir ko
kiu laidu galima jis jeszkoti.

Kas tai do 'knyga, tik-I

ra i ?
— Tai užyąszai ir atsimiąi- 

mai garsiausiu Paryžiaus de
tektyvu i

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada h* 

• mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namas prekes.
SI6 W. Spruęe Str., 

" MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street, 

TAMAQUA,

■ 1 1 *1

MUS VAIKAI.
mamų, tik tuMamute, 

dirstelk per Įauga.
— U-gi ko nori sūneli T

į pUM*

F"

Mamyte, kaimynių Pra
nukas netiki jog tu ant vienos

VU •u u ' -ąkW ncmtvtąi H *
PA.

■1 į Till

T
Til

'4

V
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ŽINIOS VIETINES
— Praeita Ketvergą, Szv. 

Jurgio Lictuviszkoj bažnyczioj 
Shenadoryj, likos suriszti maz
gu moterystes p. Vincas Tras- 
kanckas, musu populariszkas 
ir gerai žinomas visiems grabo- 
rius su pana Agnieszka Sta- 
naieziute isz Sheiradorio, vie
na isz gerai žinomu morgaieziu. 
Jaunavedžiams patarnavo nuo
takos brolis Kazimieras ir jau
nikio sesuo Franciszka, norse 
isz Misericordia ligonbutes Fi-

f

h.

l'f
i -j

■ ■■■ —■ ii An. ■ ■

SHENANDOAH, PA. ISILIETUVOS
— Szinmis dienomis lanko, 

i ant vakaciju pas tevolius J. 
Barauckus, 200 E. Centro uly- 
czios, suims Antanas su paeziu- 
lo isz Kingstono. Ponas Anta
nas Bara nekas yra angliniu in
žinierium turintis dinsta 
Hudson Coal Co. '

s

su

— Pennsylvanijos Univer
sitete keturi studentai isz mies
to likos apdovanoti molksliszka 
garbe tarp kuriu randasi ir 

ladelfijoj. Svodba atsibuvo pas musu tautietis J. Matuloviczius 
nuotakos tėvus p. Stanaiczius, kuris aplaiko daktaro diplomą 
Sheniuloryje. Jaunavedžiai ap
sigyvens mieste. Gud luck Vin
cuk, gavai gera drauge ir vėli
namo tau ir tavo jaunai pa- 
eziuliai kogeriausia gilinki ve
dusiam gyvenime.

— Bukmauto kasyklos tuoin-v

laikinei likos apleistos, bet jei
gu tun^s daug užkalbinimu ant 
anglies tai vela atidarys. Visi 
bosai Bukmauto ir Vulkano ka
syklų gavo 10 dienas vakaciju, 
bet po pasibaigimui tosios va 
kacijos ponai bosai girdėt ga
vo visiszka atstauka.

— Nedėlios vakara, buvo 
linksmas vakarėlis, kuri sulo- 
sze Szv. Juozapo parapijines 
mokslaines vaikai, kuris pati
ko del susirinkusios publikos. 
Kožnas skyrius vaiku atlosze 
savo užduotos gerai. Deszimts 
vaiku ir devynios mergaites 
isz asztunto skyriaus, aplaike 
diplomas ir dabar ejs in publi- 
kine High School. Daug dova
nu likos suteikta del mokiniu 
už gerus mokslus, kurios pado
vanojo kun. Czowna. Daugelis 
kunigu radosi ant perstatimo. 
Didele garbe priguli del musu 
minyszku, kurios daug darbo 
ir rupesezio paszvente ant tez
ini k i nimo vaiku savo roles. Po- 
bažnytine sale buvo puikei pa- 
puoszta o publikos radosi pilna 
sale ir visi gėrėjosi isz vaiku, 
kurie'atlosze savo roles kaip 
seni aktoriai.

Nedėliojo po piet atsiti- 
britei nelaime Lakf'wood

ant dentisto. Pana Rut a Birsz- 
toniute atsižymėjo augezeziau- 
se moksle Gratz High School 
isz tarpo 278 studentu.

kurios 
iszkasiuet

Frackville, Pa. — Ant Broad 
Mountain kalno likos surasta 
gysla, kietųjų anglių, 
neužilgio pradės
Dodson Coal Co. Bus tai stri-
pinsai (anglį iszkasincs isz vir- 
szunes žemes). Apie szimtas 
žmonių turės užsiėmimus. Aug
ti gabens in Lawrenceville bre* 
keri ant iszczystinimo. Yra tai 
pirmutine anglis atrasta aplin
kinėje Frackvillcs.

Gilberton, Pa. — Poni Mari
jona Bacvinkiene iszkeliavo in 
Shamokin ligonbuti ant opera
cijos viduriu kur pabus 'kėlės 
dienas. Vėliname greito 
sveikimo.

PRIEŽODŽIAI

pa-

kurie'atlosze savo roles kaip

ko
parke kada cilinderis su car
bon dioxide gazu, kuri naudojo 
ant darymo sodos, eksplodavo- 
jo ir nutrauko 
Covle, 
Bonn.

Philip 
William 

merginos kurios 
jam prigelbinejo likos sužeis
tos o tos v ra: Terese Valiuke- 
vieziute, 18 metu, Stella Devu- 
lis, 16 met u.ir josios sesuo Mil
dred. Eksplozije buvo baisi, 
szmoU'liai sutrukusio cilinde- 
rio iszleke in x^sas szalis. Sten
das prigulėjo prie Edvardo Va- 
lukevicziaus, brolio sužeistos 
merginos. Coyle pradėjo dirb
ti pirmu diena? Nedėliojo. Pa
liko paezia ir maža dukrele.

Ponas Vincas Pwziukai- 
kuris apleido Mahanoju 

apie 17 metu, motorąvo isz De
troit, Mich., atlankyti gimines 
szioje aplinkinėje ir prie tos 
progos atlanko “ 
dysta. Su juom lankosi ir jojo 
paeziule.

galva 
35 motu, isz 

Trvs

t i.m,

prie 
Saules” re-

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN ■

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 30 JUNIAUS 

$5.00 In ten ir adgalios
Specialiszkas treinas iszeis isz 

Mahanoy City 8:20 valanda Su- 
batos vakara ir pribus in Buffalo 
5 valanda ryte, o in Niagara Falls 
6:15 valanda ryte. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 3 valanda popiet o 
Buffalo 4 valanda popiet Standard 
Time.

Railroad"

BAISIAUSI ŪKININKU 
NUOSTOLIAI IR NE- 

LAIMES.

B A U Ii H

SŪNŪS NUŽUDĖ TĘVA 
DEL VKIO PAVELDĖJIMO.

Rokiszkis. Gegužes 17 d., 
žmones policijai pranosze, kad 
ant Varaszczinos kelio guli de-

' juojantis žmogus. Nuvykus po-
Da u jena i (Biržų apskr.) Szi 

apylinke del žemu lauku ne
paprastai praėjusiais metais 
nukentejo. Daug ūkininku pri
truko paszaro arba jai dar turi, 
tai*ir his prastas. Taigi nenuo
stabu, kad nuo tokio paszaro 
dvesi gyvuliai, pav., mažame 
Mikėnu kaime iszdvese 8 kar
ves, kitame trys. Tai baisiausi 
ūkininku nuostoliai ir nelaimes 
kurios gal dar dažniau aplan
kys no viena ūkininką ligi va
saros. Ūkininkai in nieką ne- 
boatsižvelgdami ima didžiau
sias paskolas. Elgetų daugybe 
lankosi kas dien. Tikras var
gas prasideda tos apylinkes 
gyventojams.

MIRĖ ISZ BADO.
Tryszkiai, Sziauliu apskr., 

Balandžio 28 d., ryta Kruge- 
liszkiu kaime pilietis Mezorte 
numirė badu. Jis visai nebetu- 
rejes ko valgyti. Valgydavęs 
isz pakraeziu virta sriuba.

NELAIME PREPUNT0 
EŽERE.

Butcliunai, 
Per Szesztines,

—-
NUŽUDĖ 3 METU MERGAI- HTnyiTVn APRAQ7I 

TE IR PATI NORĖJO JUv£/UM/ AiIVloM-
1*

NUSIŽUDYTI
Virbalis, Vilkaviszkio apskr.

Gegužei 10 d., Stanaicziu kai
mo vieno ūkininko žmona, no

MAS APIE ŽMOGŲ
_į *

Ne senei Liotuvtezkoje moks-

______________________________________________________________________________________________________________________

ATSAKIMAI....
A. M. N. Harrison, N. J. —

' ''I*

r

Prisiunsta iszkarpa isz Daily 7

licijai, vietoje žmogaus buvo 
rasta kruvinas nepakeliamas 
akmuo, liiilka, juosta, kepure 
ir kiti rūbai. Sekminių pirma
diena Kriminalines policijos 
pastangomis lavonas buvo ras
ta Vyžaicziu polkoje, kuriam 
buvo baisiai sudaužyta galva. 
Nelaimingojo nustatyta asme
nybe. Tai Jonas Kriukelis, 70
motu, gyv. Didosios kaime, Ko-

Žmogžudystėjekiszkio vate.
in ta rtas jo sūnūs Tadas, kurte 
ir suimtas. Tadas su tėvu visa 
laika šiauriai elgėsi, ir žadėjo 
nužudyti. Nelaimingasis priOsz 
savo baisia mirti, buvo atėjės 
pas mane, kad asz papraszy- 
cziau “Vienybes” ir “Dirvos” 
redaktorių savo laikraszcziuo- 
sc paskelbti ipajesz'kojima sū
naus Igną to, kuris gyvena 
Amerikoj.

34 MILIONAI LITU PER 
METUS IN LIETUVA

Kaunas. Amerikiecziai in 
Lietuva paszto perlaidomis pa
siuntė: 1926 m. — 28.9 mil. lt.,

Iiiv vi vi iv uikiiiiii.iv u z* m v iici« iiv* . • • j i a. • p - • •
rodama nusižudyti, pati iszge-1 ™ ^a^u.
ro nuodu ir davė ju savo 3 me
tu mergaitei. Mergaite tuojau

kams apraszyti “ka toki a|)ie 
žmogų.” ?'

News apie nusižudusi kunigą 
Miežvini ir mirtina paszovima 
per ji pana Elena Alitaicziute

Mažas Juozuku# at- aplaikeme kaipo ir tamistos
numirė, o motina gydytojo isz- ne,RZC rytojaus toki apia- apraszima gromatoje. Kas *ki-
gel beta ir, matyti, pasveiks.
Invyko priežastis — ne sugy- 

Moteriszkevenirnas su vyru, 
turėjusi meiluži.

VYRAS ARGENTINOJE — 
ŽMONA SKANDINOSI.

Kuktiszkis. — Utenos ap. 
Gegužes 13 d., Szleveliu kaime 
nusiskandino Kibiczkiene.- Jos 
vyras pernai iszvažiavo in Ar
gentina. Pasilikusi su dviem 
mažais vaikais prie vyro tėvu 
ir brolio, Kibiczkiene buvo la
bai skriaudžiama, del to ir bu
vo priversta skandintis kūdro
je. Sako, kad isztraukta isz 
vandens, ji dar buvusi gyva, 
bot tamsus žmones nemo'kejo 
greitai pagelbos suteigti. Ne
laimingoji numirė jau isztrauk
ta ant kranto.

III

szima apie žmogų:
“Žmogus susideda isz gal.Iriauso taja “smarvia” ncat-

. ( iszasi tojo atsitikimo, tai gc-
‘4 Žmogus susideda isz gal- nauso taja ‘‘smarvia” neat

veš, kaklo, stuobrio, ranku Ir naujinai; nusižudelr užbaigtai
Iii'

. I

koju. Ant paties virszaus žmo- kriukis o ka« kiszasi Alitaicziu 
gus turi galva. Ant galvos tęs, tai toji pasakys savo prie-

gu ne turi plauku tai nesziojc|Vo apie tai apraszyta “Saule- 
plikiu. Motore nuolatos turi je>> t 
plaukus, kuriai nuolatos isz- laikraszcziu

žmogus neszioje skrybėlė, o ja- ža8te kada pasveiks. Kaip bu-

plikiu. Motore nuolatos turi je tai paėmėm isz Angliszku
i- todėl negalimaf------------------------y------------------------ -------------------------------- --------- I 1CK1 Ik A C4OOVZJ1 ui| VVUV4 <A *1

puola. Galva žmogui yra rel- mums iszmetinet melą gysta
kalinga del mislinimo ir del ne- nes tai butu neteisingysta. O

Galvoje jeigu tamista ar kiti Lietuveisziojimo skrybėles. Galvoje jeigu tamista ar kiti Lietuvei 
žmogus turi kaip kada smoge- žinojo kas terp “juju” atsiti- 
nis, bet ne kožnas, ba randasi k0, tai kam tylėjote kaip mu- 
tokie ka ne turi smegenų o mijos ir ncpraneszet visa tei-
nis, bet ne kožnas, ba randasi ko, tai kam tylėjote kaip

ypatingai moters. Galvoje žmo-1gybe, tiktai po laik iszlipoto in 

kolų duszios ir del to žmogus pįu 
akimi miega, verko arba žiu- mums ir

gus turi, akis, kuriuos yra zer- virszu kaip “Pilypas isz kanu- 
kolu duszios ir del to žmogus I pįu’> ir dabar da kerszina 

baisei pasipiktino”,akimi miega, verko arba žiu-1 miims ir “baisei pasipiktino”, 
ri. Moters turi del to akis idant 0 tamista savo praneszime ra- 
galetu jomis mirkezioti ir del szai; “žmonis žino apie kun. 
to vadinasi žvaigždeles duszios. Miežvini, kad jusu žinios pa-
galėtu jomis mirkezioti ir del gZai: žmonis žino apie kun.

- i XIAAV 411*1 JUO14 Jr®1

Akis žmogaus yra labai deli- duonos yra neteisingos.” Todėl

Kožnas turi kirminą ku
ris ji grauže.

• Ant vienos rankos pirsz- 
tai o ir tiejei nelygus.

• Visko nupirksi, tiktai tė
vo ir motinos nepirksi.

• Geras žodis daugiau ženk
lina ne kaip padotkas.

Papeikimas iszmintingo 
žmogaus daugiau ženklina, ne
gu pagirimas kvailio.

Kolei k nepasikankysi, to
lei ueiszsi mokysi.

Pas žmonis rodos klausk,
v zo-

*

o savo protą turėk.
Protingai galvai du 

džei užtenka.
* Pirmiausia ne begk, pas- 

kiause nesitik bet vidurio lai
kykis.

Nepaklausęs kur brasta, 
ne brisk in lipia.

Apie 
bok, o

Saugok savo nosies 
kils panosies.

mirusius gerai kal- 
jeigu ne, tai tylėk.

! ne

Nekiszk savo nosies prie
mergszes •szlapnoses.

PAJESZKOJIMAI
Asz Kazimieras Baczkis, pa- 

jeszkau savo Susiedu. Paeina 
isz Lietuvos, 
Sziauliu Apskr., Sruzdziu vate.

Kauno Red.,

Rudiszkiu Kaimo. Po tėvais 
vadinasi Marijona ir Emilija 
Barsdicziutes. Pajeszkau teip- 
gi ir kitu susiedu kuriu daugu
mas gyvena apie Chicago, Ill. 
Meldžiu atsiszaukti sekaneziu 
adresu:

‘ Kaz. Baczkis,
309 Fa bo r S t; Pi 11 s b u rgl i, Pa

(lt;

Szventežerio v. 
Gegužes 9 d. 

būrelis Buteliunu jaunimo, 5 
merginos ir 2 jauni vyrai gryžo 
isz Prepunto dvaro, kur buvo 
mirusi jauna mergina. Buvo 8 
vai. vakaro. Norėdami grei- 
cziau pasiekti namus, pasuko 
in Prepunto ežerą jnsedo visi 7 
in laiveli. Paplaukus jiems 
kiek nuo kranto,
skėsti. Iszgasczio apimti, vie
nas po kito ome szokti isz lai
velio ir laivelis apvirto. Trys 
ju Pranas Matuloviczius 25 me
tu amž., 
m., amž.

!

laivelis ome

Verute Da ugi la i te 24 
, ir Albinute Daugilai- 

to .18 m., amžiaus noiszsigelbc- 
jo. Prigerusios merginos buvo 
surastos ta paezia nakti, o Pr. 
M. kūnas pavyko surasti tik 
ryte.

“Rūbas” vado- 
Už pasisavinimu

AMERIKIECZIUS 
PAKRATO.

Sziauliu apygardos teismas 
Tauragėj Gegužes 19 d., baigė 
nagrinėti stambia Amerikos 
Lietuviu b-ves 
vybes byla.
bendroves turto J. Gudžiūnas 
nuteistas 4 metus 6 men. kalėti 
ir K. Kuosaitis pusantrų metu 
kalėjimo ir 50,000 sumokėti. 
Kanas sutiko teisme atiduoti 
bendroves elektros stoti ir jis 
paleistas.
KATASTROFINGAS AUTO

BUSU SUŠIDURIMAS.
Klaipeda. — Netoli nuo 

Klaipėdos invyko didele nelai
me su autobusu, kuris važiavo 
isz Tclsziu in Klaipėdos muge 
ir veže apie 30 keleiviu, dau
giausia moksleiviu. Vingiuotoj 
kelio vietoj autobusas susiti
kęs su kroviniu automobiliu, 
norėjo pasukti in szali ir atsi- 
musze in medi. Autobusas su
dužo. 4 moksleiviai sunkiai su
žeisti ir nugabenti in Klaipėdos 
ligonine.

GAISRAI. -
W , "I|

Zem. Kalvarija. Telsziu ap., 
Gegužes 12 d., vaikai beszau- 

Rotinenu 
kaime pil. J. Butkaus klojima. 
Isz Gegužes 12 iri 13 d., Kuba- 
kiu kaime pil. L. Mikai sudegė 
tvartai su visais gyvuliais ir 
paszaru. Spėjama, kad kas nors 
padegė isz kerszto.

dydami sudegino
Pajeszkau Kaži Sedlaucka.

Keturi metai kaip gyvena ka
syklų apylinkėj Pennsylvanijoj 
Turiu svarbu reikalą užtai 
praszau atsiszaukti sekaneziu 
adresu: (lt.

Mr. C. C. Smith,
R.R. No. 6 Box 36, 

Condersport, Pa./

TAI ROTS.

Jaunikis atsilanko pas savo 
mergina ir praeidamas per stu- 
ba, rado tarnaite prosavojontoDr. T. J. Tacielauskas Į ir užklauso:

— Ar tai tu taje szlebo pro- 
siji ant ryt — ant sugertuviu, 
kurios rytoj atsibus!

Tarnaite:- Nugi kaip! Musu 
misite vis taje szlebe velkasi 
kada tik daro sugertuves! . p MM “■ A* <■ ■■ . Y

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro

%

siuntė: 1926 m. — 28.9 mil. lt. 
1927 m. — 26.2 m. lt., 1928 m. 
— 26.0 mil. lt.

Be paszto perlaidu, pinigai 
isz Amerikos siuneziami dar 
czekiais. Banku daviniais, czc- . . . . .i .. .kiu pernai isz Amerikos buvo 
arti 6 mil. lt. Indedami pini-

PASIKORĖ nepatenkin
tas ŽEME.

Kybartu vals., Gegužiu k. 
pasikorė Antanas Micziulis. 
Iszaiszkinta, kad jis koresi to
dėl, kad buvo nepatenkintas 
naujai pirktu žemes sklypu.

katnos ir pavojingos jeigu kas tamistele pati iszsidavei kad
in jaises inpuola. Pas moters žmonis žinojo” o bet tingėjo ar 
tai kitaip juom nuolatos kas Lai nenorėjo apie ta praneszt ir 
tokis in akis inpuola o labjau- dabar rugoje. Dalykas užbaig

tas pakol Alitaicziute nepa- 
su Į sveiks ir neapsakys savo dali 

atsitikimo.

I •
gai dar m paprastus isz Ame
rikos laiszkus ir siuntinius. Ži
novu nuomone, szis pinigu 
siuntimo būdas vartojamas vis 
mažiau ir mažiau. Vargu, ar 
dabar sziuo budu atsiuneziama 
virsz 1 mil.* litu per metus. Di
dėja pinigu įplaukimas isz 
Amerikos per ? ekskursininkus 
ir sziaip atvį^stanezius žmo
nes. Atvažiavęs isz Amerikos, 
palieka Lietuvoje vidutiniszka: 
po 1,500 — 2,900 lt. Sziuo bū
du inplaukia arti 1 mil. litu. 
Iszeina, kad isz Amerikos kas 
mot gaunama: Paszto perlaido
mis — 26 mil. lt., Czekiais (per 
bankus) — 6 m. lt., Latezkais
— 1 mil. It.’Isz atvažiuojaneziu
— 1 mil. lt. Viso — 34 mil lt.

Ta suma kasmet keieziasi, 
bet ne.daug — 1 — 2 milionais 
litu in ta ar kita puse.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
VAIKUS IR PATS 

PABĖGO.
Panemunėlis. Rokiszkio ap. 

Sekminių pirma diena Krasz- 
tu dvaro savininkas Kiela kie
ty papiove savo mažus vaikus 
10 ir 13 metu sūnūs. Pats Kie
ki iszlindo pro lubas ir dingo 
be žinios. Spėjama, kad ir jis 
kur nusižudė. Kaimynai pa
sakoja, kad Kiela buvo ramus 
ir doras vyras, tai gal žmogžu
dyste papilde netekės proto.

Kita žinia pranesza, kad Kie
la užmuszdamas kirviu savo 
vaikus, tikėjo, kad jie eis kar
tu su juo in “kita pasauli.” 
Ta liudija paliktas jo rasztas. 
Pats Kiela buvo rastas lauke 
ravo nusiskandinęs.

Tai vis kunigu 
pasekmes.

CHULIGANIZMAS
Darsunszkis. -— Gegužes 19

mis — 26 mil. lt., Czekiais (per

kita pasauli.

U mokslo

»

d.
iszdaužo kai kuriu Žydu namu

., 2 vai. nakties piktadariai i * i 1 *
langus. Gegužes 20 d. Žiežma
riu policijos nuovaįdos virszi-
ninkas daro tardymu (vietoj 
policijos norą);policijos nėra); paaiszkejo, 
kad toj kompanijoj dalyvavo 
inžymus žmones ir .panaszus 
“inteligentai.”

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
WAP A TT A AMAHANOY CITY, PA.

f

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
* * * ____ 4 ’’ - ■

--------$— 
• ’•-%. 4 va

pinigus yra goriaus negu 10-tas Procentas, bo jokio 
saugumo. .

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau

n

«

del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite j

Dekite savo

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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aviu 

pasiėmė

PATS SAVE NUBAUDĖ.
Kurszenai, Sziauliu ap. Ru- 

veliu palivarke Gegužes 11 d 
vienas pilietis, pamatęs 
buri savo dobiluose,
szautuva ir pradėjo szaudyti. 
Jis nuszove 3 jaunikles ir vie
na sena avi, o likusiai nuvarė 
in kaimyno .dobilus manyda
mas, kad tai kaimyno avys. 
Paskui pasirodė, kad avys bu
vo jo paties ir kad jis pats fcavo 
nubaudė.

i 
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◄ Reading 
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$3.75

I $3.25

Dubeltaras 
Tikietas

IN

Atlantic City
ARBA

DUBELTAVAS 
TIKIETAS

IN

Philadelphia
AR

Willow Grove
NEDELIOJ 30 JUNIAUS

Speciali* Train a* Subato* Nakti

Mahanoy City .................. 2:49
East Mahanoy Junction ... 3:04 
Tamapua .... ......................
Pribus in Philadelphia .... 6:05 

GRĮŽTANT—Specialia treipas 
apleis Philadelphia 7:15 vakaro 
Eastern Standard Time.

3:16

Nupiginto* Vakacijo* in Pamares 
In Atlantic City, Ocean City ir tt. 

Subatomia
Liepos 5, 26. Piuczio 3, 17, 20.

$7.20 in ten ir adgalios 
I>z MAHANOY CITY

Tikietai gėrį ir ant Pullman Karu 
primokant rcgulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienojo ekskursijos teįpgi ir ant 
to troino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti. 
Galima sustot Philadclphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

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

tai kitaip juom nuolatos kas | Ka] nenorejo apie U praneszt ir 

šia puikios ‘skrybėlės.
Po akimi randasi nosis 1 

kuriuom uosto ir duodasi mo
terims vedžiotis. Priek tam no
sis yra geras del nesziojimo 
akuloriu. Nosis yra panaszus in 
uliezia, ba gali būti ilgas ii 
trumpas, tiesus ar 
czystas ar suniuręs, 
tuszczias.

Jeigu žmogus turi 
nosi tai gero ir 1.1. Tik motore 
gali turėti raudona nosi no
rinti gere.

Priek tam žmogus turi auste 
ant abieju szaliu galvos, viena 
isz kaires puses o kita isz tie
sos, kurias galima' traukinėti 
tik mokslainese, vaiske ir ka
da žmogus apsipaeziuoje. Au
sis yra ant to idant in jaises 
sznabždeti •sekretus, arba ta, 
ka negalima garsei kalbėti. 
Ausis yra plonos ant kuriu* ne
galima ncszioti jokiu sunkeny
bių, tik moterimis vi^c neszioti

kreivas, 
pilnas ar

raudona

sunkos auskaras.
Po nose žmogus turi lupas, 

kuriuos yra tinkamos prie val
gio, juoko, kalbėjimo, buozia- 
vimo o kaip 'kada prie krioki
mo. Pas motorus lupos yra di
deles.

Lupuo»sia žmogus turi liežu
vi kuris yra naudojamas del 
apsilaižimo ir prilipinimo pa- 
cztiniu markiu. z

Liežuvi rijike laikyti už dan
tų, nes tiems no vale, ka no tu
ri dantų. Motore kuri daug juo
kėsi turi puikus dantis. Moterų 
kuri turi pagadytus dantis už-
kemsza sau burna delnais.

Ant lupu žmogus turi ususr 
jeigu yra vyru, o jeigu yra mo
tore tai teip-gi kaip kada turi 

Aplinkui veidą žmogus 
turi barzda o pas moters teip- 
gi tankei iszauga barzda.

Pilvas ant to kad valgyt ir 
gert.”

usus.

SAPNAS.

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

SAULE”PER “SAULE” ISZMOKO 
SKAITYTI IR RASZYTI — 
UŽBAIGUS AUGSZTESNI 

MOKSLĄ.

Prisiuncziu tamistoms pre
numerata už “Saule,” siunti- 
nekite laikraszti ’kaip siuntine- 
jot, nes be “Saules” negalime 
rimti gyventi, o ypatingai my
li skaityti mano duktė Ona, 
norint ji ji czion yra gimusi. 
Praeita meta užbaigė Baltimo- 
res Kolegija ant rasztinmke.% 
bet geisdama tezmokti Lie- 
tuviszkai skaityt ir raszyt 
skaito “Saule”
nors niekad nesilankydavo ln 
Lietuviszka mokslą i ne, o net 
iszguldo isz Angliszko raszto 
ant Lietuviszko pasekmingai, 
o tam yra dėkinga savo tėve
liams kurie mokino jaja Lietu- 

“ Sau
lei” todėl turime dideli džiau
gsmą isz savo mylemos duk
reles, kuri be “Saules” negali 
rimti. Su Pagarba, Vincentas 
Paszkunas, Piqdmont, W. Va.

nuo mažens,

viszkai ir laikraszcziui

KUR “SAULE” NESIRAN
DA TEN VIESZPATAUJE 

TAMSYBE.
Szirdingai aeziu tariu redak

toriui “
[ ga siuntimą laikraszczio per 

visus metus ir prisziuncziu 
prenumerata ant kitu metu.

Saules” už pasekmin-

— Mister! mister! — szau- 
ke mokinis atsikelias anksti. 
Ka asz sapnavau.

Sziauczius:- 0 ka tu rakali!
Mokinis:- Sapnavau jog mu

du sėdėjome baczkosia, meiste
ris baczkoja su medum o asz 
karves meszlo.

Sziauczius:- Na tai buvo gi-’ 
Inkis tavo kad asz sėdėjau me- 
duja, ba būtumei gavės in kai
li. O kaip buvo.toliausf

Mokinis:- Nugi rodos asz.nuo 
meisterio laižiau medų o meis
teris no manes meszlus.

Teipgi turiu tamistoms pra- 
neszti, kad “Saules” laikrasz- 
tis yra vienas isz linksmiausiu 
laikraszcziu Amerike, kuris la
bai daug talpina žinių ir viso
kiu linksmu straipsneliu. Vėli
nu kad “Saules” laikrasztis 
szviestu kožnoje stuboje, o kur 
jojo nesiranda, ten gyvenimas 
tamsus. Todėl linkiu kožnam 
Lietuviui skaityti “Saule,” 
asz isz savo puses nepaliausiu 
ji skaitės ir ant toliaus. Su pa
garba, Jurgis Aliszauckas, Wa
terbury, Conn.

o

ANT PARDAVIMO. 1

Sziauczius:- O tu pakali ! Kur
’ V 'Al

666
tik paczengoczius.

I
Boll Telefonas 1480-R 

■' .i ♦ ............

Iszbąlsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 

niausiu. Parsamdo automobilius del | SialCllo^ Gripo, Flu^JDcngUO, 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir

szia nuo papraszcziauslu iki prakll-

'r' fir -t •■’-‘f*-f, ’ / A • j , 7 į
t

‘if1

*

Kili

YRA TAI RECEPTAS DEL

Bilious karszczio ir Materijos.
Graltpi ▼alkia. Gavelį' aptiekė*'.
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Kotelis ir farma. Namas ta
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir Visokios vigarios ■ stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1,
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