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B * S SYSKIS UŽ-
2 7SZE PALICMONA. 
ta, Mass. — Lenkiszkas 

Svskis t*
licmonir’West Roxburyjc, kada 
tasai lipo isz strytkario. Tame 

kunigas auto- O
in palici- 

janta — buvo tai pirma valan- 
Važiavimo tiesos 

)*eikalanja idant automobilius 
sustotu kada isz karnko lipa 
žmones 'bet kunigas ant to ne
įeini no važiavo t oi i aus. Pa-
licijantas John Jackson buvo 
užmusztas ant vietos, palikda
mas paezia ir kelis vaikus. Ku
nigas likos aresztavotas už žu- 
dinsta.

PAVOGĖ ISZ KLIOSZTO- 
RIA ”7 STOVYLA.

Hollywood, Calif. — Vagis 
x 1 ioszt o ri N esu t ep- 
Jezuso ir isznesze 

isz koplyczįns puiku 
sverenti t

“5 
i O

Bos 
kunigu- užmuszo pa-

laike važiavo 
mobiliam ir trenkė

da nakezia.

i nsi gavo i* - 
tos Szirditę:

stovvla
4 szimtus svaru. 

Kokiu budii iszkolo taip sunku 
stovyla per kliosztoriaus sta- 
czia tvora, tai policija negali 
dasiprast.

13 METU MOTERE 
TURI LANKYTIS IN 

MOKSLAINE.
Del.Wilmington, Del. — Mrs. 

Alieije (1ozzi, 13 metu moterė
lė, kuri pabėgo su William 
Cozzi, 
vo susipažinus tiktai 
diena, 1 ik* j 
ja ir nuvežta’ in

21 metu, su kuriuom bū
vi en a 

surasta per palici; 
‘ ’ snda. S11 < 1 ž( ‘ 

paliepė jaunai moterėliai lan
kytis in mokslaine pakol pa
baigs 14 metu, po tam moky
tis pusdienomis pakol daeis 
lyg 16 metu.
NUSZOVE TĘVA IR SAU 
NORĖJO TAIP PADARYT.
Dolphin, Me. — Turėdamas 

koki tai piktumą ant savo levo 
Bivdd Kent, 59 metu, jojo sū
nūs William, 25 metu, pasivo
gė automobiliu Chicago ir at
važiavęs in czionais nuszove 
savo tęva ant smert, po tam 
norėjo atimti ir sau gyvasti 
liet tik pasižeide ir likos nu
vežtas in kalėjimo ligonbnti.
AMERIKE RANDASI 149,530 

DAKTARU.
Washington, D. C. 

daktaru suvažiavimo, sekreto
rius susivienijimo iszdave aky
va raparta, kiek randasi dak
taru Almerike. Pagal jojo ra
parta tai parodo kad Amerike 
yra 149,53Q daktaru. Paežiam 
New York o valstijoje yra 18,- 
634. Pennsvlvanijo.i 11,405.

Ant

Pen n sylvan i joj 
IIlinojuje 10,893. Californijoje 
8,854 ir 1.1. Ant kožno szimto 

randasi 
127 daktarai. Daktariszku 
mokslainiu Amerika 
pripažintos per valdžia.

Europoje yra mažiau nes ant 
kožno szimto tukstanczin žmo
nių Vengrijoj yra 73 daktarai, 
Italijoj 71, Danijoj 70, Vokie
tijoj 64, 
Norvegijoj 57, Latvijoj 
Hz vedi joj 35, Meksikoj 24, Lie
tuvoj 12, Persijoj 3 ir 1.1.
PAAUKAVO SAVO BARZDA 

DEL TIKĖJIMO.
Murrayville, Ohio. — Georgo 

McAllister, 62 motu farmeris, 
paaukavo savo ilga barzda del 
tikėjimo, laike parapiniu feru. 
Vienas isz parapijonn iszsitaro 
huk duos Georgui 25 dolerius 
jaigu paaukaus savo ilga barz
da) ant naudos fern. Georgas il
gai neonislindamas paszauke 
barberi kuris nukirpo ilga 
barnia. George pasiėmęs 25

tukstanczin žmonių 
daktarai.

v ra

Czekoslovakijoj 58,
57, Latvijoj 55,

dolerius [faaukavo ant statymo 
naujos balny ežios.

K

DJĮ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS 4‘SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meta >8.00 
Europoje ir Kanadoje >4.00 ant viso meto.
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BAISUS DARBAS 
VYRO

INKALE MOTERIAI RELES 
VINIS IN NUGARA KADA 

TOJI MIEGOJO.

Pitman, Mont. — Da pana- 
szaus atsitikimo gal niekas ne
girdėjo, kuris pervirszinn kan
ezias inkvizicijos isz senovisz- 
ku laiku. Sztai Mikolas Var- 
nemas, Czekas, geide atsikra
tyt nuo savo paczinles ir nuta
rė jai padaryt, gala idant ga
lėtu apsipaeziuot su savo tar
naite kuri pas ji dirbo ant far- 
mos bet sumanymas nepavyko 
ir likos uždarytas kalėjimo o 
motore likos nuvežta in ligon- 
biite kur randasi imirsztanti.

Varnemas gyvena miestely
je Berkeley, buvo apsivedęs 
jau dvylika metu ir susilaukė 
keturis vaikus. Nuo kada atėjo 
pas ji tarnaite, gyvenimas pa
iro nes insimylejo in jaja pa
siūt iszkai o ir jiji jam sugraži
no meile ir nuo 
prasidėjo 
mas

tos valandos 
gyveni- 

tarp poros. Negalėdamas 
paezios iszvaryt isz

velniszkas

namu su 
savo bjauriu pasielgimu 
si ant kitokio 'budo.

Kada jojo pati miegojo, in- 
ejo in imieg-kambari su keliom 
ilgom vinimi ir plaktuku, su- 
riszo nelaiminga motore virvė
mis ir inkale vinis in josios nu
gara. Motore isz didelio skaus
mo pradėjo rėkt bet tasai pa- 
szellas rakai is nepaliovė savo 
bjauraus "darbo o kada motoro 
apalpo isz skausmo, įmano kad 
jau numirus ir 
darbu.

In taji laika adbego vyriau- 
ses sūnelis kuris matydamas 

•m' 

kanezias motinos, iszbego lau
kan ir davė žino apie tai kai
mynams kurie subėgo ir suome 
taji latro, atiduodami ji in ran
kas nlicijos. Moteria pnsgyvia 
nuvožė in ligonbnti o kaip dak
tarai mano tai isz didžiu kan- 
eziu turės mirti.

ome-

paliovė savo

LAIVAS SU 29 ŽMONIEMS 
NESURANDAMAS.

Ežerinis laivas 
kuris iszplauke isz

Chicago. — 
“Andaste” 
Grand Haven, Mich., ant Lake 
Michigan ežero da neatplauke 
in Chicago ir manoma kad tu
rėjo nuskensti laike szturmo 
su visais darbininkais ir kapi
tonu — viso 29 žmones.

ANT VISO AMŽIAUS IN 
KALĖJIMĄ UŽ $5.50.

Duluth, Minta. — Louis Ma
relio isz Chicagos likos nubaus
tas ant viso amžiaus in kalėji
mą už pavogimą $5.50. M areno 
jau buvo kaltintas tris kartus 
už panaszu prasižengimą. Jojo 
draugas Mikas Brodok, 21 me
tu, isz Winnipeg, kuris daly- 
bavo toje vagystėje gavo 20 
metu in kalėjimą.
VEDIA 60 METU, TURES 

APLEISTI SAVO 
PASTOGIA.

Glassboro, N. J. — Dvi san
vaites adgal Jokūbas Eisen
hower su savo paezia apvaiksz- 
tinejo sukaktuves savo 60 me
tu apsivedimo ’l>et dabar turės 
apleisti narna kuriame pergy
veno daug motu ir iszaugino 
vaikus nes ta paezia diena sze- 
rifas primuszo ant duriu sūdo 
paliepima, kad turi apleisti na
rna nes neužmokėjo abligo ant 
1,000 -doleriu.

Seneliai neturi pinigu ir ne
gali užmokėt skolos. Rugoja 
daug ant savo keturi u sunu ku
rie atsake prigelbeti seniems 
tėvams. Kaimynai ‘susitarė 
rinkti aukas ir užmokėti skola;

BRANGUS
AKMENĖLIS.

SENAS AKMENĖLIS SU PA
VEIKSLU KRISTAUS, ASE- 
KURAVOTAS ANT $25,000.

Snn Francisco, Calif. — Ana 
diena likos užaseku ra volas
ant 25 
paprastas akmenėlis kuris pri
guli prie 
Gocklev.

Akmuo yra paprastu vopni- 
kuri rado poni 

Gocklev kalnuose Szvaiearijos 
netoli (Oberammergau, liet ant 
jojo randasi iszbrnožtas neži
notam ranka veidas suvisai pa- 
naszus in 
emus akmenėli in ranka, isz 
karto nieko ant jo nennžvelge 
bet kada pradėjo žiūrėt in sza- 
lis, buvo aiszkiai matomas pa
veikslas Kristaus: akys pri
merktos, lupos truputi praver
tos, paprasti kaip pas mirusi 
žmogų. Jaigu toji pozicije 'bu
vo prieszingai tai aiszkiai bu
vo matomas panaszus in veidą 
Kristaus pagal paskutini pavi
dalu Kristaus.

Poni Gocklev t 
taji akmenuku kuris turi turėt 
matomai daug laibai metu, ku
ris gal buvo rankose tu, kurie 
mate gyva Krislu ant žemes, 
užasekuravojo idant apsaugot 

paduodama 
ant 25 tukstanczin

Ii kos 
tukstanczin doleriu ne

ponios Helenos E.

niu akmeniu

Veidą Kristaus. Pa
in

brangindama

vva Kristų

sunaikinimo 
jojo verte 
doleriu.
AR TAI PASIUTĖLIS AR

* KVAILYS?
Philadelphia.

Lenkas aplaike
savo
nes kurioje buvo plotkele su 
gerais velinimaiis nuo mofinos 
del sūnaus. Plotkele buvo pasi
likus nuo Kalėdų ir motina 
siuntė šuneliui in Amerika. Ta
sai pasiutėlis atpleszes 
ta

nuo

— Kokis tai 
gromata nuo 

senos motinėlės isz tevy- 
buvo

važiuodamas

ežiai turėjo 
siūlelis iszlipo isz

Pa-

groma- 
strytkariu, 

iszeme plotkele prie daugelio 
važiuojaneziu ir padėjo po... 
sedvne o kada tasai suszilo le
nais prilipo isz ko svetimtau- 

gana juoku.
karuko 

juokdamasis isz tokiu szposu.

MERGAITES NEUŽSIDEKI
TE SU NEPAŽINSTAMAIS.

Barnes’boro, Pa. — Jauna 
mergaite knUi sakosi Įnik jo
sios vardas yra Teresa Ludkin 
ir gyvena Read inge 
rasta 
vieno

, likos šu- 
ant gonkeliu be žado, 
isz czionaitiniu namu 

per steitine palieija. Daktarai 
diUbo ant josios beveik per vi
sa naktį idant jaja adgaivint o 
kada atsigavino, nežinojo ko
kiu budu radosi taip toli nuo 
namu.

Mergaite sėdėjo prie
namo, tame sustojo kokis tai 
jaunas žmogus automobiliu jo 
pasiul i ndamas ja i

savo

I

“raida” ap
linkui skverą ir nuo to laiko 
nieko neatmena. Todėl imkite 
prasarga kad su nepažinsta- 
inais nevažinei.-bambiliuje.
BESIMELSDAMA ANT KA

PO LIKOS UŽMUSZTA.
St. Louis, Mo. — Jauna mer

gina Minnie Foster ana diena 
nusidavė ant kapiniu idant to
nais atlankyt kapa irose ne i mi
rusio savo giminaiezio. Kada 
nuėjo prie kapo ir pradėjo 
melstis, paregėjo szale stovin
ti murini stovyla kuri nosenoi 
pastate ir da negerai stovėjo 
ant savo pamato. Vejas smar
kiai pūstelėjo, slovylas sugriu
vo ir užmusze jaja ant vietos 
bosimekl'žiant. Mergina tik ant 
rytojaus surado gimines. — 
Palicije taji atsitikimu tyrinė
ja ir kaltininkus nubaus,

Florida.

Praei- 
su valtele

CHICAGE PAVOGTA 6,149 
AUTOMOBILIU.

Chicago. — Pagal poliejios 
apskaitima tai. nuo pradžios 
metu lyg sziai dienai mieste 
Chicago pavogta 6,149 auto
mobiliu isz kuriu 98 procentas

Isz Visu Szaliu MATE ANIUOLUS

gilumos iszplauke 
krokodiliai,

Ir' ’

KROKODILIUS SUEDE 
JAUNAVEDŽIUS.

iPocos Springs, 
Kokia, tai jauna Amcrikonisz-
ka porele, kurie radosi svodbi- 
neje kelionėje, apsistojo czio
nais hotel y jo prie upes 
ta diena tažsigeide 
pasivažin(‘t ant upes. Sztai isz'

keli dideli 
apvertė liiotele ir 

abtrdu suede. Pravardes nelai
mingos poreles lyg sziam lai
kui da neisztvrineta.

GALĖJIMAS VYRO SU 
PACZIA.

— Vyras ir 
ir Marcele, 
nepaprasta

saves. Jiji pa
či jisai ilga mėsini, 
galcjosi per pusią 

galo vyras

likos surasta ir sugrąžyti loc- 
ni ūkams.

IIlinojaus valstija Augusto 
menesije nupirkta 24,712 nau
ju automobiliu, kas in asztuo- 
nis menesius padaro isz viso 
191,904, Pavieto Cook, praeita 
menesi pirkta J 1,351 automo
biliu. '

KRUPPO DIRBTUVE 
LAIVU SUDEGE.

Kiel, Vokietije. — Pavojin
ga ugnis kilo dirbtuvėje laivu 
fabriko Freidrich Krupp Ir 
greitai prasiplatino ant kitu. 
Ugnagesiai pribuvo isz visu 
daliu miesto gelbėti aplinkines 
dirbtuves. Badai bledes pada
ryta ant milijonu markiu.

MERGAITE MATE NEPA
PRASTA REGĖJIMĄ, 

KURIS PERSPĖJO 
MIRTI TĖVO.

London. — Neknrie psikolo- 
gai tvirtina link maži vaikai 
gali matyti stebėtinus dalykus 
kokiu suaugia žmones nesztant

■
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nu- 
numo-

29 SAVŽUDINSTOS HAVA
NOJE IN VIENA SANVAITE

Havana, Kuba. — Czionais 
buvo tikras amaras savžudin- 
cziu in laika, vienos sanvaites 
—viso 29 y pa tos atome sau gy
vąsias, o .18 iszsikeisejo ant sa
vo gyvas! es,
boti per policije ir 
Moterių buvo daugiaaše, 
dvi moteres buvo ant 
vyro,
trueizna. 
gauta meile.

Loveles leidosi; bėgti — 
greitai nuo gilianeziii ji

1 ad priduso ir krito ant

I
Oakland, Wis. 

motero J ulijonas 
Qua (Iri st a i turėjo 
galėjimo, tarp 
eme britva. 
pi’ili. Taip
valandos laiko, ant 
su peiliu perdare moteriai szir- 
di. Vyras da. po žudinstai 
pjovė moteriai galva, ir 
te in kiaulių tvarto, ^udinto-
jaus nesuimta nes pabėgo.
SUGAVO MARINE 

BAIDYKLA.
Beach Haven, N. J. — Ana 

diena keli žuvininkai žuvauda
mi ant mariu sugavo marinio 
baidykle isz gilumos mariu ku

li e žiu o 
kokia tai butu žuvis. Sztai 
kaip iszrodo toji baidykla turi 

turi sparnus 
kaip sziksznocparnio, uodega 
kaip dydžuvio, po viena aki 
kožnam susiję, 
kaip kiaules ausis, 
coliu phiczio ant virszugalves 
bet neturi dantų. — O gal žii- 
vinin'kai iszgere už daug mun- 
szaines ir jiems tik teip nu
davė.
NESUSILAUKĖ MUNSZAI- 

' NES — NUSISZOVE.
Hoffman, N. J. — Praleidęs 

'isa sanvaite ant girtuokliavi- 
Slavokas Mitro Stefnnv

už va rd v t irria negali11

tai butu žuvis.

12 pėdu ilgio,

viena 
kurie iszrodo 

burna 12

ui am o nu- 
idant at-

mo, 
ateiine sau gyvasti per nusiszo- 
vima.

Stefa n y pa rėjas 
siuntė savo dranga
nesztu bonka mnnszaines. Ka
da nesusilaukė pargryžtanezio 
draugo, pagriebė revolveri, 
szove sau in £alva ir tnojaus 
atliko ant vietos. Stefanv turė
jo 42 metus, paliko tėvynėje 
paezia ir asztuonis vaikus. 
Miestas palaidojo girtuokli sa
vo kasztu mes neturėjo ne cen
to.

pagriebė 
gaiva
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SENAS AKMENINIS
BUDDHOS STOVYLAS.

Szitas slovylas Buddhos yra 
Ijadiiditas isz akmens ir yra 
seniausiu ant svieto. Po sura
dimui likos patalpiintas in Ja- 
poniszka valdiszka muzeju To
kio, Japonijoj. (

I

t1

VOGĖ ISZ AVILO MEDU; 
BITES JI . UŽPUOLĖ;

MIRĖ.
Lebanon, Tiul., — Vielos gy

vent ojas G. Loveless, jau senhs 
žmogus, vogė isz svetimo avilo 
medų. Inpyusios bites puolė 
J u 
taip
b i ežiu 
žemes negyvas.
ŽYDAS PAAUKAVO 100,000 

DOLERIU DEL SAVO 
TAUTIEOZIU.

N e w Y o i ■ k. — N i io laiko kai p 
Palestinoje prasidėjo skerdy
nes per Turkus ir Arabus, mi
lijonierius Nathan Straus kai
lio ir jojo 'du sunus paaukavo 
del nukentėjusiu savo tautie- 
cziu szimta tukstanczin dole
riu. Badi Žydai po visa Ameri
ka jau surinko apie du milijo
nus doleriu ant tojo tikslo.

LIETUVIU PROGRAMAS 
PER RADIO.

Chicago. —Utarninko, 17 d., 
Scptemberio, nuo 7:30 vai. va
kare, per radio stoti WPCH 
bus duodamas puses valandos 
Lietuviu programas,
Anglu spaudoje bus garsina
mas kaipo 
Lithuanians, 
dys da įninka i: 
niute-Menkel — sopranas,
Stankunas-Stanco — basas, ir 
smuikininkas J. Veliczka, pia
nu palydės p-lc E. Rctikevi-

kuris

4 4

J J

Memories of tho 
Programa pil- 
K. Menkeliu- 

F.

palydės p-lc 
eziute.

Bus sudainuota doszimts in- 
vairiu Lietuviu dainn ir mu
zikos gabalėliu sekamu Lietu
viu kompozitorių: Petrausko,

V a 11 a ga i cz i o, A lėk - 
Bus 

dainuojama solo, duetu ir 
smuiko pritarimu 
Szimkaus 
lis.” T \ 
dainuos aidėtas..

Sz i m kaus 
šio ir Tallat-Kelpszos.

su 
sudainuos 

“Plaukia sau laivc- 
Taip pat pora dainų su-

Paskutines Žinutes
1[ Kingston, Pa. — Morta 

Kovalczvk norse isz Filadelfi
jos, lankydamasi pas savo le
vus, likos pagituta per karuka, 
kuris jin i nukirto koja, kada 
ėjo skersai kelo pas kaimynus.

Ii Norfolk, Va. — Ammu- 
nicijos magazine sudegė ir isz- 
pleszkejo in padanges pustro- 
czio milijono patronu. Ugnis 
padaro bledes ant $30,000.

U Gastonia, N. C. — Gan- 
ja komunistu kurio sergėjo kė
lė idant skobai neitu in darbu 
National Textile audinyczoj 
kur tesės st vaikas, užklupo ant- 
(roko kuriame važiavo, 20 sko
bu ir
Ella Wiggins isz 
City.

užmusze viena motoro
Bessemer

II Wichita, Kans. — Helena 
Williams, 
oroplano su paraszutu 2000 
pėdu augszezio, 
tas neatsidaro ir mergina už
simušė. Buvo tai pirmutinis 
josips szokis o jr puskutinįs, ,

21 metu, szoko isz

bet pnraszu-

bet likos iszgel- 
daktarus.

ba 
vieno

— Daugiaaše naudojo 
Priežastis buvo ap-

RUSISZKAS LAIVAS 
NUSKENDO.

Revel, Estonia. — Inkurkejc 
Finlandijos likos surasti szmo- 
tai Rusiszko laivo — 
koff,”
lu. Manoma, kad visi žmonis 
ant jojo pražuvo, nes 

jojo neatsirado,

“Voi- 
kuris susidaužo ant no-

niekas 
isz jojo neatsirado, o kelios 
luotos taipgi likos surastos bet 
tuszczios.

* ’ r

matyt. Panasziai <larodinejo ir 
vyskupas miesto Lopdono ku
ris nosenoi pasako pamokslu 
bažnyczioje Szv. Povylo,• Har
rington© apie nosenoi atsitiku
si nepaprasta atsitikima už
miestyje Londono:

Sztai tėvas penkių dukrelių, 
jausdamasis nesveiku parojus 
isz darbo, nuėjo ant virszaus 
atsigulti. Jauniuose isz mer- 
gaieziu radosi lovelėje bet pa
kilus staiga i snszuko: 
szen! Sztai du aniuolai eina 
tropais in virszu in lovelio 
kambarį.”

Niekas tojo regėjimo ne bn- 
yo matos. Po kokiam laikui ve-

“Eikit 
szen, aniuolai eina tropais že
myn o tarp ju einu ir musu lo
velis.”

Tuom kart 
les mato taji stebėtina regeji- 

o kada >nnsidave ant vir- 
rado ji

virszu

la mergaite snszuko:

K l'H

*1
4 

IH

N I I .il,, P■'I
UI

1< Eikit
■

1I
i

i, H 

H

ir kitos merga i-

ma 
szaus pažiūrėti tėvo, 
negyva.

I 

t

Inu l|>

SUDEGINO GYVUS 
PORTUGALUS.

Portugalija.

500 MEKSIKIECZIU 
SUSIMUSZE.

Cjudad Juarez, Meksika, —

■ Lisbon as, 
Baisybes papildytos per pasi
kėlusią tauta Arikonu ant Por- 
11i ga 1 i szk u v i rsz i n i n k 11 
naneziu lenais tik dabar dagir-
do valdžia. Keliolika Portuga
lu likos sudeginti gyvais ant 
laužu. Valdžia nusiuntė in le
nais vaisku ant nubaudimo kal
tininku.

Inarezo Jiipodromo vakar, kijo, > 
is, i

ffVVC-r*).

MOTERES NORĖJO JI 
NUKRYŽIAVOT.

Lodžius, Lenk. — Czionais 
nuo kokio tai laiko susitvėrė 
nauja tikojimiszka szaka pus
galviu po vadovysta kokio tai 
buvusio kunigo Danielsko, ku
ri pasekėjai garbinio kaipo 
Kristų. Pašokėjai prikalbinėjo 
ji kad duotųsi save’ nukryžia- 
vot ir po tam prisikeltu isz nu
mirusiu idant parodyt svietui 
kad juju tikėjimas buvo tik
ras.

Danielsko gerai apsvarstęs 
taji dalyka suprato kad tai per 
didelis pasiszventimas, atsisa
kė nuo “nukryžiavojimo,” bet 
moteres karta nutarė ir užsi
spyrė iszpildyt savo norą. Mo
terėlės susirinko prie Daniels
ko namo daleido szturma ir 
butu ji isztranke ir nnkryžia- 

pribuvo in 
iszgelbcjo

nukryžiavojimo

voja bet palicije
Kristų” 

isz nagu inirszusiu moterių.

ATKERSZINO RAGANIAMS
Petropavlovsk, Rosijo — In 

kaimu Roszka, pribuvo kokis 
tai “raganius” Žurka su pa
ežiu isz

laika ir .4 i

raganius”
Keleckos gubernijos, 

a ps i ga rs i nd a m a s kai m i ocz i a m s 
buk jisai gydo visokes ligas 
per užkalbėjimu ir su pagelba 
visokiu žolių, 
“raganius 
gauti kaimieti Luksza, kuris 
konto truputi ant nesveiko 
proto.

Raganiai davė jam kokiu ton 
gyduolių, po kuriu jam buvo 
da arsziau. Kada jau visi bu
vo atsigulė, ligonis atsikelias, 
pagriebė kirvi ir perkirto 
ūbiems raganiams galvas, po 
tam iszbego laukan. Sužeistuo
sius nuvožė ip ligpnbutes kur

> J
Pakelev ingus 

uzprasze pas ser-

po keliu valandų mirė.
*■ d ’ » " Į ii1 I

per kurias daug ’ 
žmoni u buvo sužeista ir kurios 
buvo numalszintos tik Atvy
kus dviem kareiviu kuopom.

Hipodrome buvo susirinkę 
daugiau kaip 5,000 pilieczlu 
kandidatams iii kongresą no
minuoti ir musztynes kilo tarp 
skirtingu partijų szalininku.

mniszatj

155 METU AMŽIAUS TUR
KAS MIRĖ PO AUTO

MOBILIU.
Ko n st a n t i nopol i s; Tu r k i ja— 

Zaro Aga, seniausias ant svie
to žmogus, 155 motu amžiaus, 
kuris buvo besirengiąs da at- 
važioti in Suv. Valstijas pasis- 
vecziuoti, mirė netikėta mirti
mi, automobilio suvažinėtas.

VISAS KAIMAS SUDEGE..
Viednius, Austrijo. — Baisi 

nelaime atlanko kainia Albion, 
Tiroliejo, kur ugnis iszdogino 
visa kaima. Vaikai boxnnda- 
mies su zapaikomis uždegė 
sziona tvarte o smarkus vejas 
greitai praplatino ugno ant 
kaimyniszku stogu. Gyventojai 
pasiliko be pastogių ir dabar 
keneze bada.

KATRAS TURI DAUGIAU 
PACZIU, TASAI PASILIE

KA KARALIUM.
London, — Gilumoje Liberi- 

joi, Afrike, tūlas sztamas ni- 
geriu nuolatos terp savos ėdasi 
ir muszasi. Joju turtas dau
giausia atsiženklina, katras 
isz ju turi daugiausia paežiu, 
nevalininku ir gyvuliu. Tasai, 
katras turi daugiausia paežiu, 
gali būti karalium. Tankiai at
sitinka, kad vienas isz juju 
pavage paezia savo kaimynui 
ir nieko negali jam už tai šaky
ti, ba tnojaus isz to kyla musz- 
tvne. V v ra i suimti laiko musz-* • 
tynesį buna tnojaus užmuszti 
bjauriausiu budu, 
moteivs paima in 
Karalius

vaikus ir 
nelaisvia.

moteres pasilieka 
sau o kas jam netinka, atiduo
da savo virszininkams ar nori 
ar nenori. Vaikus parduoda ar 
ba maino ant gyvuliu.

11
I

!

!!’lW

iHB
t.



t t

.m

F* J d

'1
9

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

■■ _

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION >3.00 
Advertising Rates on Application.

. PUBLISHED BY
5V. D. BOCZKOWSKI - CO.j 

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

No. 75 m
J - ------- 1----  — ■ -------- • -- - —

/ MMTIRED AT THE^MAflANOT CITY. PX. \ 
UrooiorfioB an amookd olabm mail matymu./

IH AMERIKOS
’ i* *8 SYSKIS UŽ- 

S^jSZE PALICMONA.
Boš‘ 7a, Mass. — Lonkiszkas 

skis užmuszc pa- 
licmoniF West Roxburyje, kada 
tasai li|x> isz strytkario. Tame 

kunigas a u to- 
in palici- 

janta — buvo tai pirma valan
da nakezia. Važiavimo tiesos 
i-eikalauja idant automobilius 
sustotu kada isz karuko lipa 
žmones-liet kunigas ant to no- 
temino važiavo tolinus. Pa- 
licijantas’ John Jackson buvo 
užmusztas ant vietos, palikda
mas paczia ir kelis vaikus. Ku
nigas likos aresztavotas už ža
dinsią.

PAVOGĖ ISZ KLIOSZTO- 
RIA " 7 STOVYLA.

Hollywo’d, Calif. — Vagis 
insigavo r-, zliosztori Nesutep
tos Szirditį 
isz koplyczjos 
sverenti t< 
Kokiu budri iszkele taip sunku 
stovyla per kliosztoriaus sta- 
czia tvora, 
dasiprast.

13 METU MOTERE 
TURI LANKYTIS IN 

MOKSLAINE.
Del. — Mrs. 

Alicije Cozzi, 13 metu moterė
le, kuri pabėgo su William 
Cozzi, 21 metu, su kuriuom bu
vo susipažinus tiktai viena 
diena, likos surasta per palici; 

jn suda. Sudže

ce

TD

laike važiavo 
mobiliam ir t renk o

Jezuso ir isznesze 
puiku stovy la 
szimtus svaru.

ta'i policija negali

Wilmington,

ja ir nuvežta in stula. Sudze 
paliepė jaunai motorėliai lan
kytis in moksląine pakol pa
baigs 14 metu, po tam moky
tis pusdienomis pakol daeis 
lyg 16 metu.
NUSZOVE TĘVA IR 

NORĖJO TAIP PADARYT.
Dolphin, Me. — Turėdamas 

koki tai piktumą ant savo tėvo 
Budd Kent, 59 metu, jojo su
nūs William, 25 metu, pasivo
gė automobiliu Chicago ir at
važiavęs in czionais nuszovo 

smert, po tam 
norėjo atimti ir sau gyvasti 
bet tik pasižeide ir likos nu
vežtas in kalėjimo ligonbnti.
AMERIKE RANDASI 149,530 

DAKTARU.

savo tęva
in 
ant

SAU

11,405.

randasi 
Daktariszku 

v ra 74

Wanbington, D. C. — Ant 
daktaru suvažiavimo, sekreto
rius susivienijimo iszdave aky. 
va raparta, kiek randasi dak
taru Almerike. Pagal jojo ra
parta tai parodo kad Amerike 
yra 149,53Q daktaru. Paežiam 
New Yorko valstijoje yra 18,- 
6.34. Pennsylvanijoj
lllinojuje 10,893. Californijoje 
8,87)4 ir 1.1. Ant kožno szimto 
tukstancziu Amoniu 
127 daktarai, 
mokslainiu Amerike
pripažintos per valdžia.

Europoje yra mažiau nes ant 
kožno szimto tukstancziu žmo
nių Vengrijoj yra 73 daktarai, 
Italijoj 71, Danijoj 70, Vokie
tijoj 64, Czekoslovakijoj 58, 
Norvegijoj 57, Latvijoj 55, 
Suvedi joj 35, Meksikoj 24, Lie
tuvoj 12, Persijoj 3 ir 1.1. 
PAAUKAVO SAVO BARZDA 

DEL TIKĖJIMO.
Murrayville, Ohio. — Georgo 

McAllister, 62 metu farmeris, 
paaukavo savo ilga barzda del 
tikėjimo, laike parapiniu foru. 
Vienas isz parapijonu iszsitare 
huk duos Georgui 25 dolerius 
jaigu paaukaus savo ilga barz
da ant naudos fern. Georgas il
gai nomislindamas paszauke 
batfberi kuris nukirpo ilga 
barzda. Georgo pasiėmęs 25

Latvijoj

dolerius paaukavo ant statymo 
naujos balnyczioB.

BAISUS DARBAS
VYRO

INKALE MOTERIAI RELES 
VINIS IN NUGARA KADA 

TOJI MIEGOJO.

n. 'H ’SXi ' j♦ » r»* 
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BRANGUS
AKMENĖLIS.

SENAS AKMENĖLIS SU PA
VEIKSLU KRISTAUS, ASE- 
KURAVOTAS ANT $25,000.

Pitman, Mont. — Da pana- 
szans atsitikimo gal niekas ne- diena 
girdėjo, kuris pcrvirszina kan- 
czias inkvizicijos isz senovisz- 
ku laiku. Sztai Mikolas Var- 
nemas, Czokas, geide atsikra
tyt nuo savo pacziules ir nuta
rė jai padaryt gala idant ga
lėtu apsipaeziuot su savo tar
naite kuri pas ji dirbo ant far- 
mos bet sumanymas nepavyko 
ir likos uždarytas kalėjimo o 
motore likos nuvežta in ligon- 
Inito kur randasi imirsztanti.

Va rnemas 
jo Berkeley,

gyvena miestoly- 
buvo apsivedęs 

jau dvylika motu ir susilanko 
keturis vaikus. Nuo kada atėjo 
pas ji tarnaite, gyvenimas pa
iro nes insimylejo in jaja pa
sini iszkai o ir jiji jam sugraži
no meile ir nuo 
prasidėjo 
mas

tos valandos 
velniszkas gyveni- 

tarp poros. Negalėdamas 
paezios iszvaryt isz

bjauriu pasielgimu, emc-
namu su

savo 
si ant kitokio budo.

Kada jojo pati miegojo, in- 
ejo in tmieg-kambari su keliom 
ilgom vinimi ir plaktuku, su- 
riszo nelaiminga motore virvė
mis ir inkale vinis in josios nu
gara. Motore isz didelio skaus
mo pradėjo rėkt bet tasai pa- 
szelias rakai is nepaliovė savo 
lija n ra u s “darbo n kada motoro 
apalpo isz skausmo, mane kad 
jau numirus ir paliovė savo 
darba.

Tn taji laika adbego vyriau- 
sos sūnelis kuris matvdamas 
kanezias motinos, iszbego lau
kan ir davė žino apie tai kai
mynams kurie subėgo ir suome 
taji latra, atiduodami ji in ran
kas alicijos. Moteria pusgyviu 
nuvožė in ligonbnti o kaip dak
tarai mano tai isz didžiu kan- 
cziu turės mirti.

LAIVAS SU 29 ŽMONIEMS 
NESURANDAMAS.

Chicago. — Ežerinis laivas 
kuris iszplauke isz” Andaste”

Grand Haven, Mich., ant Lake 
Michigan ežero da neatplauke 
in Chicaga ir manoma kad tu
rėjo nuskensti laiko szturmo 
su visais darbininkais ir kapi
tonu — viso 29 žmones.

I

ANT VISO AMŽIAUS IN 
KALĖJIMĄ UŽ $5.50.

Duluth, Minu. — Louis Ma- 
1*000 isz Chicagos likos nubaus
tas ant viso amžiaus in kalėji
mą už pavogimą $5.50. ^Mareno 
jau įbuvo kaltintas tris kartus 
už panaszu prasižengi ma. Jojo 
drangas Mikas Brodek, 21 me
tu, isz Winnipeg, kuris daly- 
bavo toje vagystėje gavo 20 
metu in kalėjimu.
VEDIA 60 METU, TURES 

APLEISTI SAVO 
PASTOGIA.

Glassboro, N. J. — Dvi san
vaites adgal Jokūbas Eisen
hower su savo paczia apvaiksz- 
tinejo sukaktuves savo 60 me
tu apsivedimo ’lx)t dabar turės 
apleisti narna kuriamo pergy
veno daug metu ir iszaugino 
vaikus nes ta paczia diena sze- 
rifaa primusze ant duriu sndo 
paliepima, kad turi apleisti na
rna nes neužmokėjo abligo ant 
1,000 doleriu.

Seneliai neturi pinigu ir ne
gali užmokėt skolos, Rugoja
daug ant savo keturi u aunu ku
rie atsake prigelbeti seniems 
tėvams,
rinkti aukas ir užmokėti skola.

/

Kaimynai ‘susitarė
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Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meta (8.00 
Europoje ir Kanadoje (4.00 ant viso meto.
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KROKODILIUS SUEDE 
JAUNAVEDŽIUS.

PocoHSprings, Florida. — 
Kokia tai jauna Amerikonisz-

ponios Helenos E.

rado poni

brangindama

paduodama 
ant 25 tukstancziu

San Francisco, Calif. — Ana 
likos užasekn ra volas 

ant 25 tukstancziu doleriu ne
paprastas akmenėlis kuris pri
guli prie 
Gocklev.

Akmuo yra paprastu vopni- 
niu akmeniu kuri
Gockley kalnuose Szvaicarijos 
netoli Oberammergau, bot ant 
jojo randasi iszbruožtas neži
noma ranka veidas suvisai pa- 
naszns iii Veidą Kristaus. Pa
ėmus akmenėli in ranka, isz 
karto nieko ant jo nenužvelge 
bet kada pradėjo žiūrėt in sza- 
lis, buvo aiszkiai matomas pa
veikslas Kristaus: akys pri
merktos, lupos truputi praver
tos, paprasti kaip pas mirusi 
žmogių Jaigu toji pozicije bu
vo prieszingai tai aiszkiai bu
vo matomas panaszus in veidu 
Kristaus pagal paskutini pavi
dalą Kristaus.

Poni Gocklev
taji akmenuką kuris turi turėt 
matomai daug labai metu, ku
ris gal buvo rankose tu, kurie 
mate gyva Kristų ant žemes, 
užasekuravojo idant apsaugot 
nuo sunaikinimo 
jojo verte 
doleriu.
AR TAI PASIUTĖLIS AR 

' KVAILYS?
Philadelphia.

Lenkas aplaike gromata nuo 
savo senos motinėlės isz tevy- 
nes kurioje buvo plotkele su 
gerais velinimaiis nuo motinos 
del sūnaus. Plotkele buvo pasi
likus nuo Kalėdų ir motina 
siuntė šuneliui in Amerika. Ta
sai pasiutėlis atpleszes groma
ta važiuodamas strytkariu, 
iszemo plotkele prie daugelio 
va'ži'uojancziu ir padėjo po... 
sedvne o kada tasai suszilo le
nais prilipo isz ko svetimtau- 

gana juoku.
siūlelis iszlipo isz 
juokdamasis isz tokiu szposu.

MERGAITES NEUŽSIDEKI
TE SU NEPAŽINSTAMAIS.

Barnesboro, Pa. — Jauna 
mergaite kuril sakosi buk jo
sios vardas v ra Teresa Ludkin 
ir gyvena Bead inge, likos su- 

ant gonkeliu be žado, 
isz czionaitiniu namu 

per stoitine palieija. Daktarai 
dilbio ant josios beveik per vi
sa nakti idant jaja adgaivint o 
kada atsigavino, nežinojo ko
kiu budu radosi taip toli nuo 
namu.

Mergaite sėdėjo prie 
namo, tame sustojo kokis tai 
jaunas 'žmogus automobili ujo 

“raida” ap
linkui skverą ir nuo to laiko 
nieko neatmena. Todėl imkite 
prasarga kad su nepažinsta- 
mais nevažiuot bambiliuje.
BESIMELSDAMA ANT KA

PO LIKOS UŽMUSZTA.
St. Louis, Mo. — Jauna mer

gina Minnie Foster ana diena 
nusidavė ant kapiniu idant to
nais atlankyt kapa nesenei mi
rusio savo giminaiezio. Kada 
nuėjo prie kapo ir pradėjo 
melstis, paregėjo szalo stovin
ti murini stovyla kuri nesenei 
pastate ir da negerai stovėjo 
ant savo pamato. Vejas smar
kiai pūstelėjo, stovylas sugriu
vo ir užmuszc jaja ant vietos 
besimeldžiant. Mergina tik ant 
rytojaus surado gimines. — 
Palicije taji atsitikima tyrinė
ja ir kaltininkus nu'baus,

— Kokis tai 
gromata

važiuodamas

ežiai turėjo Pa
kam ko

ka porele, kurie railosi svodbi- 
neje kelionėje, 
nais hoielyjo prie upe
ta dieiul 'užsigeidė su valtele 
pasivažinet ant upes. Sztai isz 
gilumos iszplauke keli 
krokodiliai,
abtidn suede. Pravardes nelai
mingos poreles lyg sziam lai
kui da neisztyrineta.

GALĖJIMAS VYRO SU
, PACZIA.

Oakland, Wis. 
motore 
(Jiuidristai turėjo 
gulėjimą, tarp saves, 
cine britva o 
peili. Taip gal ėjosi per pusią 
valandos laiko, ant galo vyras 
su peiliu perdare moteriai szir- 
di. Vyras da po žudiaslai nu
pjovė moteriai galva ir numė
tė iii kiaulių tvaria. Zudinto- 
jans nesuimta nes pabėgo.
SUGAVO MARINE 

BAIDYKLA.
Beach Haven, N. J. — Ana 

diena keli žuvininkai žuvauda
mi ant mariu sugavo marinin 
baidykle isz gilumos mariu ku
ria negali 
kokia tai butu žuvis. Sztai 
kaip iszrodo toji baidykle turi 
12 pėdu ilgio, turi sparnus 
kaip sziksznocparnio, uodega 
kaip dydžtivio, po viena aki 
kožnam ausi jo, 
kaip kiaules ausis, 
coliu pkjczio ant virszugajves 
bet neturi dantų. — O gal žil- 
vinin'kai iszgere už daug muu- 
szaines ir jiems lik t oi p nu
davė.
NESUSILAUKĖ MUNSZAI- 

' NES — NUSISZOVE.
Hoffman, N. J. — Praleidęs 

visu sanvaite ant
SI avokas 

atėmė sau 
v ima .

Stefany 
siuntė savo dranga idant at- 
nesztu bonka munszaines. Ka
da nesusilaukė pargryžtanezio 
draugo, pagriebė revolveri, 

ir tuojaus

Isz Visu Szaliu MATE ANIUOLUS

mieste

mo

rasta 
vieno

savo

pasiulindamas jai

apsistojo czib- 
‘S. Israel-

dideli
apverto Inotelc ir

OHIOAGE PAVOGTA 6,149 
AUTOMOBILIU.

Chicago. — Pagal poliejios 
apskaitima tai. nuo pradžios 
metu lyg sziai dienai
Chicago pavogta 6,149 auto
mobiliu isz kuriu 98 procentas 
likos surasta ir sugrąžyti loc- 
ninkams.

IIlinojaus valstija Augusto 
menesi jo nupirkta 24,712 nau
ju automobiliu, kas in asztuo- 
nis menesius padaro isz viso 
191,904. Paviete Cook, praeita 
menesi pirkta J 1,351 automo
biliu. ’

MERGAITE MATE NEPA
PRASTA

KURIS PERSPĖJO
MIRTI TĖVO.

REGĖJIMĄ,

Ir

KRUPPO DIRBTUVE
LAIVU SUDEGE.

Kiel, Vokieti jo. — Pavojin
ga ugnis kilo dirbtuvėje laivu 
fabriko Frcridricb Krupp
greitai prasiplatino ant kitu. 
Ugnagesiai pribuvo isz 
daliu miesto gelbsti aplinkines 
dirbtuves. Badai bledcs pada
ryta ant milijonu markiu.

visu

■— y ra s ir
Julijonas i r M areelc , 

nepaprasta 
J i ji pa- 

jisai ilga mėsini

u'žva rd v t ir nežino 
tai butu žuvis.

turi

viena 
kurie iszrodo

burna 12
f

O’

girtuokliavi- 
Mitro Stefan v 

gyvastį per nusiszo-

pa rėjas aiamo au
dra u ga

pagriebė 
szove sau in galva 
atliko ant vietos. Stefany turė
jo 42 metus, paliko tėvynėje 

asztuonis vaikus. 
Miestas palaidojo girtuokli sa
vo kasztu 'nes neturėjo ne cen
to.

paczia ir
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SENAS AKMENINIS
BUDDHOS STOVYLAS.

Szitas stovylas Buddhos yra 
padiibtas isz akmens ir yra 
seniausiu ant svieto. Po sura
dimui likos patalpintas iii Ja- 
poniszka valdiszka. imuzeju To
kio, Japonijoj*, ,

VOGĖ ISZ AVILO MEDU; 
BITES JI.UŽPUOLĖ;

MIRE.
Lebanon, Tnd., — Vietos gy

ventojas G. Loveless, jau senas 
žmogus, vogė isz svetimo avilo 

Tnpyusios bites puolė
Loveles leidosi; bėgti — 

taip greitai nuo gilianeziu ji 
bieziu, ad priduso ir krito ant 
žemes negyvas.

med u.
.li

29 SAVŽUDINSTOS HAVA
NOJE IN VIENA SANVAITE

Havana, Kuba. — Czionais 
buvo tikras amaras savžndin- 
cziu in laika vienos sanvaites 
—viso 29 ypatos atėmė sau gy- 
vastes, o .18 iszsikeisejo ant sa- 

gyvastes, bet likos iszgel- 
da k t arus, 

ba
vieno

— Daugiaaše naudojo

London. — Nekurie psi kol fi
ga i tvirtina buk maži vaikai 
gali matyti stebėtinus dalykus 
kokiu siiiiilgia žmones nesztant 
matyt. Panasziai flarodinejo ir 
vyskupas miesto Lopdono ku
ris nesenei pasakė pamokslą 
bažnyczioje Szv. Povylo, Har- 
ringtone apie nesenei atsitiku
si nepaprasta atsitikima 
miestyje I jondono:

Sztai tėvas penkių <1 u k relių, 
jausdamasis nesveiku parojus 
isz darbo, nuėjo ant virszaus 
atsigulti. Jauniause isz mer- 
gaieziu radosi lovelėje bet pa-

“ Eikit
Sztai du aniuolni eina 

tropais in virszu in teveliu 
kambari.”

Niekas tojo regėjimo no bu- 
yo imatės. Po kokiam laikui ve
la mergaite suszuko: “Eikit 
szen, aniuolai eina tropais že
myn o tarp ju eina ir musu tė
velis.”

'Kuom kart
tos mate t a ji stebėtina regoj i- 

o kada nusidavė ant vir- 
rado ji
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vo
bet i per policije ir 
Moterių buvo daugiuose 
dvi motores buvo ant 
vyro.
trucizna. Priežastis buvo ap
gauta meile.

> kilus staigai suszuko: 
szen!

ŽYDAS PAAUKAVO 100,000 
DOLERIU DEL SAVO 

TAUTIECZIU.
New York. — Nuo laiko kaip 

Palestinojo prasidėjo skerdy
nes per Turkus ir Arabus, mi
lijonierius Nathan Straus kai
po ir jojo 'du sūnūs paaukavo 
del nukentėjusiu savo tautie- 
cziu szimta tukstancziu dole
riu. Badi Žydai po visa Ameri
ka jau surinko apie du milijo
nus doleriu ant tojo tikslo.

LIETUVIU PROGRAMAS 
.. PER RADIO.

Chicago. —Utarninko, 17 d., 
Soptcmberio, nuo 7:30 vai. va
kare, per radio stoti WPCJI 
bus duodamas puses valandos 
Lietuviu programas, kuris 
Anglu spaudoje bus garsina
mas kaipo 
Lithuanians, 
dės dainiiikai: 
niute-Menkel —sopranas, 
Stankirnas-Stanco — basas, ir 
smuikininkas J. Veliczka, pia-

E. Retikevi-

programas,

( 4

, >
Memories of th o 

Programa pil- 
K. Menkeliu- 

F.

nu palydos p-lc 
eziuto.

Bus sudainuota deszimts in- 
vairiu Lietuviu dainų ir mu
zikos gabalėliu sekamu Lietu
viu kompozitorių: Petrausko, 
Szimkaus, Vanagaiczio, Alek
sio ir Tallat-Kelpszos. Bus 

su 
sudainuos

Tallat-Kelpszos. 
dainuojama solo, duetu ir 
smuiko pritarimu
Szimkaus “Plaukia sau laivc-

Taip pat pora dainų su-lis.” r 
dainuos a kietas.

Paskutines Žinutes

1[ Kingston, Pa. — Morta 
Kovalezvk norse isz Filadelfi
jos, lankydamasi pas savo tė
vus, likos pagtinta per karuka, 
kuris jiai nukirto koja, kada 
ėjo skersai kele pas kaimynus.

1[ Norfolk, Va. — Ammn- 
nicijos magazine sudegė ir isz- 
ploszkejo in padangos pustro- 
czio milijono patronu. Ugnis 
padaro blcdes ant $30,000.

IT Gastonia, N. C. — Gau
ja komunistu kurio sergėjo ke
le idant skobai neitu in darbu 
National Textife audinyezoj 
kur tęsęs streikas, užklupo ant 
troko kuriame važiavo. 20 ske- 

užmusze viena motore 
Bossemer

bu ir 
Ella Wiggins isz 
City.

11 Wichita, Kans. — Helena 
Williams, 21 metu, szoko isz 
oroplano su paraszutu 2000 
pedu augszezio, bet paraszu- 
tas neatsidare ir mergina už- 
simvtszo. Buvo tai pirmutinis 
josips szokis o jr paskutiųįs,

RUSISZKAS LAIVAS 
NUSKENDO.

Bevel, Estonia. — Inkurkeje 
Finlandijos likos surasti szmo- 
tai Kusiszko laivo — 
koff,”
lu. Manoma, kad visi žmonis 
ant jojo pražuvo, nes 
isz jojo neatsirado, 
luotos taipgi likos surastos bet 
tuszczios.

“Voi- 
kuris susidaužė ant no-

niekas 
o kelios

SUDEGINO GYVUS 
PORTUGALUS.

Portugalija. — 
Baisybes papildytos per pasi
kėlusią tauta Arikonu ant Por- 
t uga 1 i sz k u vi rsz i n in k u

Lisbonas,

gvye- 
naneziu lenais tik dabar dagir- 
do valdžia. Keliolika Portuga
lu likos sudeginti gyvais ant 
laužu. .Valdžia nusiuntė in to
nais vaiska ant nubaudimo kal
tininku.

MOTERES NORĖJO JI 
NUKRYŽIAVOT.

Lodžius, Lenk. — Czionais 
nuo kokio tai laiko susitvėrė 
nauja tikejimiszka szaka pus
galviu po vado vysta kokio tai 
buvusio kunigo Danielsko, ku
ri pasėkėjai garbino kaipo 
Kristų. Pasėkėjai prikalbinėjo 
ji kad duotasi savo’ nukryžia- 
vot ir po tam prisikeltu isz nu
mirusiu idant parodyt svietui 
kad juju tikėjimas buvo tik
ras.

Danielsko gerai apsvarstęs 
taji dalyka suprato kad tai per 
didelis pasiszventimas, atsisa
ko nuo “nukryžiavojimo,” bet 
motores karta nutarė ir užsi
spyrė iszpildyt sa'vo norą. Mo
torolos susirinkę prie Daniels
ko namo daleido szturma ir 
butu ji isztrauke ir nnkryžia- 
voja bet palici.jo pribuvo in 

ir “Kristų” iszgelliojo 
isz nagu inirszusiu moterių.

ATKERSZINO RAGANIAMS
Petropavlovsk, Bosiję — Tn 

kaima Boszka, pribuvo kokis 
tai“ raganius 
ežia isz Keleckos gubernijos, 
n ps i ga rs indą m as k a i m i ecz i a m s 
buk jisai gydo visokes ligas 
per užkalbejima ir su pagelba 
visokiu žolių.
“raganius” užprasze pas ser
ganti kaimieti Luksza, kuris 
konto truputi ant 
proto.

Raganiai davė jam kokiu ten 
gyduolių, po kuriu jam buvo 
da arsziau. Kada jau visi bu
vo atsigulė, ligonis atsikelia^, 
pagriebė kirvi ir perkirto 
abiems raganiams galvas, po 
tam iszbego laukan. Sužeistuo
sius nuvožė in ligonbutes kur 
po keliu valagdu mirė.

nukryžiavojimo,

laika

Žurka su pa-

Pakelev ingus

nesveiko

virszu

suszuko:

■ 'J 
k mi

■.

■į

'Jį

d?u
i
Ii

ir kitos mergai-

m a 
szans pažiūrėti tėvo 
negyva.

500 MEKSIKIECZIU 
SUSIMUSZE.

Ciudad Juarez, Meksika, — 
Juarezo jii pod romo vakar, kijo, 
maiszatjs, per kurias daugmaiszatjs, 
žmonių buvo sužeista ir kurios 
buvo numalszintos tik Atvy
kus dviem kareiviu kuopom.

Hipodrome buvo susirinko 
daugiau kaip 5,000 pilieczlu 
kandidatams in kongresą no
minuoti ir mušztynes kilo tarp 
skirtingu partijų szalininku.

155 METU AMŽIAUS TUR
KAS MIRĖ PO AUTO

MOBILIU.
Konst anti nopol is; Turkija— 

Zaro Aga, seniausias ant svie
to žmogus, 155 metu amžiaus, 
kuris buvo besirengiąs da at- 
važioti in Suv. Valstijas pasis- 
vecziuoti, mirė netikėta mirti
mi, automobilio suvažinėtas.

VISAS KAIMAS SUDEGE.
Viednius, Aust rijo. — Baisi 

nelaime atlanko kaima Alliica, 
Tirolieje, kur ugnis iszdegino 
visa kaima. Vaikai bovinda- 
mies su zapalkomis uždegė 
sziona tvarte o smarkus vejas 
greitai praplatino ugno ant
kaimyniszku stogu. Gyventojai
pasiliko be pastogių ir dabar 
keneze bada. *

KATRAS TURI DAUGIAU 
PACZIU, TASAI PASILIE

KA KARALIUM.
London, — Gilumoje Liber i- 

joi, Afrike, tūlas sztamas Tri
geriu nuolatos terp saves ėdasi 
ir muszasi. Juju turtas dau
giausia atsiženklina, katras 
isz ju turi daugiausia paežiu, 
nevalininku ir gyvuliu. Tasai, 
katras turi daugiausia paežiu, 
gali būti karalium. TNmkiai at
sitinka, kad vienas isz juju 
pavage paczia savo kaimynui 
ir nieko negali jam už tai šaky
ti, ba tuojaus isz to kyla musz- 
tvne. V v ra i suimti laiko musz- 
tynes, buna tuojaus užmuszti 
bjauriausiu budu, 
moteivs paima i«n

motores pasilieka 
sau o kas jam netinka, atiduo
da savo virszininkams ar nori 
ar nenori. Vaikus parduoda ar

vaikus ir 
nelaisvia.

Karulius

ba maino ant gyvuliu.
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is Girdėt
t < 4

liežuvnin-

Sziadidn pasikalbėsim trupu
ti su musu skaitytojais apie 
t a ji bjauru paprotį tarp žmo
nių, kuri vadiname “ 
kvste.“ v

AYgi randasi ant svieto bjau
resnis pasielgimas kaip plati
nimas bjauriu ir neteisingu 
)KUskalu Alba kitaip pasakius:

?” Fran-nosziojftmas liežuviu? 
priežodis

4 i

cnziszkas priežodis kalba: 
“kas paantrina liežuvius, tai 
pmnszus yra in tatji kuris su
žeista damusza.

Kaip mes

lyczia kurioje toki “gyvi no- 
basaninkni”
pen* koki laika, o po isztyrineji- 
mui teisingai kad tokia žmo
gus yra teisingai miręs, bus 
ant tikrųjų palaidotas.

Tokia koplyezia randasi Mu- 
niche, Bavarijoj, kur prie kož- 
no lavono randasi pritaisytas 
elektrikinis dratas o jaigu at
gyti! ir pasijudintu, tai varpe
lis apie tai prnnosztu dnžiure- 
tojuj.

Daugelis žmonių priesz mirti 
paliepė daktarui perdurti szir
di arba perpjaut gyslas, baimė
je kad 
va is.

Tūlas Busiszkas grotas isz- 
rado elektrikini prietaisa gra- 

galetu paju
dint — jaigu atgytu — ir duo
ti žino kapiniu dažinrotojnj.

tai tarnaite Ona 
likos pakarta už 

žudinsta 1850 mete, Londone, 
in 14 valandas po nukirtimui

butu petal pyti

juos nepalaidotu gy

, y

bjauriname gera 
va rd a savo artymof Metames be kuri lavonas 
ant jojo kaip amaras ant svei
ku rugiu. Meldžiamės, pasnin
kaujame, užduodamo pakilta— 
bet kaip greitai vėla papuolėm 
in grieka?! Niekas nenutraukė 
galva tam baisiam žalcziui ku
ris per savo baisu paniekinime josios nuo virves adgijo. Gu- 
sznabžda in ausi kitiems ir au
ga kaip žole smaugdama svei
ka grūda.

Tūlam

Kokia
Green kuri

miestelyje liežuviai 
privedė prie to 
žmones, tėvai szeimynu, szau- 
de vieni kitus, trankosi po su
dus o teismai suede juju visa 
turte, ant galo nelekia pajieguĮses 
ir pinigu, inpuole in ligas isz 
rnpescziu.

Liežuvninkyste, tai žole au
ganti ant menkos dirvos o 
tnom vra 
ndjausli szirdis ir bjaurus bū
das. Tokius papratimus turi
me isz Įeik naikint isz szirdžiu 
musu jaunuomenes o ypatingai 
"merga ieziu.

Tegul tieji asztrus liežuviai 
kuflie pleszo sXlove savo ar
timui, atsimena ant penkto 
prisakymo: Ne užmuszk!” 

Czionais paduodame trumpa 
apraszyma isz Amerikoniszko 
gyvenimo ir kiek tai bledes pa
daro pikti liežuviai.

Miestelyje M. gyveno mergi
na vardu K..., 
už kokio tai A. R. Turėjo pa
tinstama draugia 
'bjauriai
priesz josios vyra. Jauna nuo
taka geide atlygint savo drau
gei už tokius liežuvius ir pa
ėmus revolveri szove in S... už- 
muszdama ant vietos.

Kaltininke likos aresztavota 
o kad prisipažino prie žudins- 
tos, teismas trumpai pasibai
gė. Likos nubausta tiktai ant 
penkių metu kalėjimo.

Jauna motore sudedama sa
vo pripažinimą sude kalbėjo 
taip :

Mylėjau savo vyra labiau

berną torius jai dovanojo kal
te nes tiesos uždraudžia antru 
kartu pakart žmogų už ta pati 
prasižengimo, po tam Ona ap- 

kad senesni sivede, t imt jo tris vaikus ir il
ga i gyveno.

Bolszevikai savo lavonus 
degina ir sako kad tai goriau- 

bu-das palaidojimo 'žmo
gaus, ypatingai tuju kurie yra 
baimėje būti palaidoti gyvais.

savo

SZALTA “DVASE”
DVASE NUSITRAUKĖ 

KALDRA NUO LOVOS, 
NES JIAI BUVO PER 

. SZALTA.

London. — Palocolije Lan- 
cestorshire atsibuvo ana die
na suvažiavimas daug svecziu 
ant užpraszimo lordo Long- 
verto tirrp kuriu radosi ir Ang- 
liszkns viskupas. Poni namo 

. parodo viskupui kamabarius,

Tūlam Angliszkam laikrasz- 
žinogiszkas protas, tyje randame straipsneli, kai

po rodą del moterių, kuriu vy: 
rai buna “po pantapliu.” Sztai 
ka raszo:

Atsikelk

po pantapliu.

pakelk4‘Atsikelk anksti, 
galva o jaigu tavo vyras mie
ga, dairykis kur jojo bruslotas 

Pamažėl i atsikelk,atsikelk
ant

kuri isztekejo

Jaja
S..., kuri 

apkalbėdavo

padėtas, 
iszimk visus pinigus tiktai pa
lik kvoterf. Paskui eikie paga
minti pusiyczius del vyro.

Po pusrycziu praszykie jo 
pinigu ant pirkiniu o kada ju 
negausi, tai pulk ant lonczes ar 
tiesiog ant grindų, tiktai leng
vai kad nesusimnsztum skau
džiai ir padarykie riksmą. Ga
li sau ir plaukus pcszt bet tik 
pritaisytus plaukus nes savo 
tikrus plaukus negali peszt — 
skauda. Gali‘ir dantimi griežt, 
jaiigu turi tikrus dantis nes in- 
detus dant is gali pagadyti o be 
dantų bjauriai iszrodytai. Isz- 
plusk ji nuo visokiu ir pasaky- 
kie kad jau daugiau negali su 
juom gyventi.

Tasai kelma-vyris nieko tau 
nesakys ir eis in darbu. Tu-gi

SENELIS IR
M

ČIGONAS
. ■ • ■ ’ , 

Ėjo per tilta bėdinas senolis.
Atsisėdo pasilsėti ant tilto

— < a .am' a r

i ir 
dūsauja. Sztai eina čigonas ir 
klausim:

—- K o t a i j > d u sa u j i, ieva i ?.
— Ka nedusausi, kad var

gas spaudžia. I’uojmli Mloa 
skola mokėti, o nei puses pini
gu neturiu kiszeniuje.

I , ■ II MII lbw—— II

KAIP DORUTIS GAVO
KARALAITE UŽ 

PACZIA 
e,/ ' lį n y'r* *

Buvo karta amatninkas, ku- 
turejo Ju suims; vienas isz

I

'■Jw

fciMMiiMi 
t •

1 ■ : .

— Tai tom nepasiseko sū
ri riki, sėmenis, tarė boba, o pa
ėmus isz knszeniaiis dvylika 
auksiniu rakteliu mete in prū
dą *-*~ 
do.

iltimi

paliko.- ■’L | ,4 I

ii 
t»i r 1 I I

mote in visas szalis pru-

_ 'I r-- .
.Ji i- ĮvurmM. ■

rinkof Bztai ir boba frtejw. ** 
t Tą i vyreli pasisekė^ tau
tarė bdba ir mete in prudn dvy 
leka rakteliu, idrpit juosius in

* *» J* • H
M
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“Mylėjau savo vyra labiau 
nž viską o norints nebuvau pa
togi bet ir vyras mane mylėjo 
nes buvau danbsai ir su nie- 
kuom neužsidavinėjau. Mano 
drauge užvydejo man tosios 
laimes. Viena diena pribuvo 
pas mane mano kaiminka kal
bėdama buk mano vyras susi
tikęs su S... kalbėjo jam kodėl 
su tokia bjaurybe apsipaezia- 
vo, geriau butu nusipirkęs vir
ve ir pasikoręs.

Iszgirdus taip baisu panie
kinime, nežinojau ka darau, 
pagriebiau revolveri ir nuszo- 
viau S...”.

Taip, per pikta ir nesuval
doma liežuvi, guli sziadien ka
puose jauna motere, palikda
ma du sieratukus ir vyra, o an.

Viena

darau

tuojaus pasiredykie ir traukio 
in miestą ant “szoping,” isz- 
leisk visus pinigus paimtus isz 
kiszeniaus savo vyro. Gali 
pirkti sau ka nori 
muving pikezieriu bet viena ne 
eikie, pas iii m k su savim koki 
prietol'i, tai ne bus tau nuobo
du.

szoping,

savo vyro.
ir eiti ant

koilgiause už-Sztoro turi 
trukt, gal ka pasiseks nupirkti 
be pinigu, jaigu atsitaiko pro
ga o ge^iause jaigu klarka su 
reikalu atsitraukė in szali. Ka
da pasiseks ka nugriebt, dumk 
namo kogreieziause kad spėtu
mai in laika pagaminti vyrui 
vakariene.”

Argi ne gera rodą tojo Ang- 
liszko savizrolo?

t ra turi nelaiminga gyvenimą, GERI PAMOKINIMAI 
kuriai savžine griaužia už pa- -------
pildyta žudinsta.

Kirmeliszki liežuviai kumu- 
cziu padaro daugiau bledes no 
kaip kuopa razbaininku. Ati
ma žmogui ramybe, sveikata, 
laime o tankiai ir gyvastį.

Liūdnas pasibaigimas augsz- 
cziau apraszyto atitikimo pri
valo būti prasarga del neisz- 
manusiu liežuvininkių kurios plienas o ne inkas tavos nie-

Szelpti Amerike neužsi-

* Sergėkis tuju, katrie prie 
tavęs glaudos, ba tai vis daro 
del savo naudos.

Apie tai visi turi atsimin
ti kad visi niekszai nuo Dievo 
paženklinti.

rr 41 «v 1 t-tilpti o t mirLin
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Žvairas, szlu’bas ir rudas 
tiejei trys svieto bradas.

Turėk szirdi kieta kaip

♦

♦

įneapsvarsto kokia gali isz to 
įtezeiti pasekme.

Isz priežasties tankiu palai
dojimu žmonių kurie nevos 
“numirė,” ir baisios pasekmes 
kokios buna po tokiu atgyji- 
mu, drauguve “Prevention of 
Premature Burial”, Londone, 
sumano pastatyti didele kop-

kas.
* I

moka, ba už szelpima piktu at
simoka.

Czedyk, ba centas sunkei
pareina ba senatve galop atei
na.

• Katras gaspadorius tan- 
kei balavoja, pas ta szeimyna 
bodavo ja.

a

* kur taja nakti ketino nakvoti. 
Ant galo huvede ji ant pat 
virszaus, kur radosi 
szvarus kambarėlis su 
lova paklota su kelioms knld- 
roms. Poni pasakė, kad czio- 
nais niekas neguli, nos kamba
rėli atlanko d vase ir narsziau- 
si žmonis iszbega nakties lai
ko kada nakvojo kambarėli jo.

Viskupas atsako ponia, kad 
gal d vase y Va labai szalta, kad 
lova paklota in kaldras. Ant 
ko poni afsiliopc, kad viskas 
kambarėlyje taip palikta nuo 
dienos mirties josios dieduko, 
nes tai jojo dvase atsilanko m 
ta j i 'kambarėli.

Tame laike 
lordus pažystama 
mons ir susirūpino gaspadinc, 
kad neturės josios kur pagul
dyt, nes visi kambarei jau už
imti. Lady Simmins sutiko gu- 

“ dvasios kambarei i jo, 
aiszkino,

siu nebijo, tik melde, kad nie
kam apie tai nekalbėtu.

Ant rytojaus, kada visi bu
vo prie pusrycziu, paskiause 
inejo Lady Simmons, iszbahis 
kaip drebule ir galima pažytl, 
kad jai atsitiko ka nemalone 
naktije. Sudrėbėjo visi, kad 
motere staeziai pasakė kad ma
to dvasia, kad pusiaunaktije 
duris atsidarė ir in kambarėli 
inejo vyriszka dvase kuri nu
traukė kaldras nuo lovos ir 
malszei iszejo. Prižadėjo dau
giau savo gyvašioje nesijuokti 
isz esybes dvasiu.

Vyskupas klausydamas jo- 
apsa'kimo atsiliepė:

. Tai,
" r ' i _ a r y. t i * t r i

Dieve, kitiems skatikas pigiai

už
pareina 
doszimt ūkias,

Žiūrėk kiszeniujo 
valandėles

uis turėjo du suims; vienms isz 
juju Dorutis buvo labai geras 
vaikas antras vadinosi Bjauru 
lis ne kam tikins vaikijowis, 
bet levas Bjauru!i labiau my- 
W*'

Pn s i tulike tada jog užėjo lai
kas

lėti
nes

sios

mažas
viena

atvažiavo
La d v Sim-

pas

kambarėli jo 
kad jokiu dva-

“O 
gal poni dabar pradės juoktis 

pasakysiu, kad toji

laike ir 
kaldra) 

kad dvasios kaun
ant

ka tau 
d vase tai buvau asz pats. Jaus
damos szalti nakties 
turėdamas tik viena 
atsiminiau,
barolije randasi kaldros 
lovos ir nutariau jeises prisl- 
savyt, žinodamas kad ant to
sios lovos niekas negulėjo 
dvasioms nereikalingos, 
jau in kambarėli,

o
Inc- 

nutraukian 
kaldras ir sugryžiau in savo 
kambarį pergulėjau smogei 
visa nokti.

Visi g
‘ dvasios

pergulėjau

Į’ardžei nusijuokė isz 
“dvasios” bet Lady Simmons 
už tai drebėjo per visa nakt i.

šee
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekoae.

K. Rėklaitis
Lietuviszkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei- ' 
narnos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

••

PA.

Lehigh Valley
F 
/i*

EKSKURC1JA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo i i

SUBATOJ 21 Septemberio 

$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 
0:16 valanda ryte. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 3 valanda popiet o 
Buffalo 4 valanda popiet Standard 
Time.

tehlglvVMley 
Railroad

- k p ? l-. •
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antras, dar už valandėlės t.rc- 
ezias ir vis auga ir auga tur
tai.

Nenusimink, tėvai. Asz 
faliu ir tave pamokyti, kas da«ganu ir rave pamoicyu, icas da

ryti, kad kiszeniuje vis dvigu
bai pinigai augiu... Ar nori?

— Noriu, kur nenorėsi, — 
senolis ir i szsi žiojos 

pradėjo klausyti, ka jam čigo
nas

n I sako

pasakys.
• Gerai iszmokysiu. 

tau, kad bėdojo esi. Bot ir tu 
seneli, mlanes neužmirszk. O
dabar daryk teip, kaip liepsiu.

1

Kai

Ma-
J

Eik per tilta, paskui sugryžk 
o asz eisiu paskui lave, 
pereisi per tilta ir supilsi pi
nigus in kepure, liai tuojau ke
purėje rasi dvigubai 
kaip indejes.
tik eisi, per tilta

pinigu, 
Ir visada, kaip 

, vis dvigubai 
daugiau rasi kepureje pinigu.

— Ar gali būti? — snszh- 
ko senelis. Strakt tuoj ir atsi
stojo isz džiaugsmo.

— Ar nori, kad asz prisio- 
Sakau, kad bus, 

Duok sziian
gavoeziau ?
tai bus. Duok sziian ranka. 
Bet pirmiau turi pažadėti, kad 
už mano pamokinimą kiekvie
na karta, kaip pereisi per til
ta ir rasi dvigubai pinigu ke
purėje, duosi man po 8 kapei
kas.

no

tilta.

isztikro dvigubai tiek

— Prieteliau, duosiu, — 
suszuko linksimai senelis juok
damasis savo szirdijo isz cigo- 

kad tiek maža tepraszo.
Na eik per tilta, —sa

ko cigon'as.
Pero jo žmogelis per 

Supylė savo pinigus .in kepure. 
Čigonas paemes sukrėtė ir lie
pė seneliui skaityti. Žiuri se
nelis,
yra pinigu kepureje, kiek bu
vo indejes.

— Tikri, stebuklai, — 
szuko senelis ir atskaito čigo
nui 8 kapeikas.

Perėjas antru kartu per til
ta vėl dvigubai pinigu kepure
je rado. Atidavęs čigonui 8 ka
peikas, vėl ėjo. Kepureje ir, 
troeziu kartu nado dvigubai 
pinigu. Bet suskaites pamate, 
kad isz viso yra kepureje tik 8 
kapeikos, kurias ir turėjo ati
duoti čigonui pagini sutarties.

Senelis liko be pinigu. Mas
to, kaip tai galėjo tai atsitikti. 
Jam begalvojant ei gontą s nu- 

pa mokines 
senoli, kad nereikia būti per
daug godžiuim.

Kiek senelis turėjo isz syk 
pinigu kiszeniuje?

ėjo savais keliais,

❖
SKAITYKITE u SAULE

❖ 9
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PARSIDUODA PUIKI 
„ FARMA.> FARMA
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dideles brangenybes jog 
net amatn,inka dalipAtejo ba
das, Ant tnszcžio v.aikszeziojo 
nuo namo lyg namo kad atsi
imti uždirbtus pinigus, bet 
niekas nenorėjo 'atiduoti skola 
nes ir patys neturėjo, parojo 
tada in Savo kaimo, o priėjės 
prie karcziiamos sėdo laukia 
•ant suolelio. Nedrįso ineiti in 
vidų nes pinigu neturėjo, tik 
tai girdėjo kalip vidurije szne- 
kojo apie tai, jog patogia ku
nigą i kszte pagriebė

pribus

turi gera 
kas jam palieptu

jog

kadm Bjanrutis 
prižadėjo maloningai, 

karieta pa- 
, tkad

raganius 
ir jeigu neatsiras toks, kntrhs 

ir trijų užduoeziu ne- 
iszpildins kokius raganius už
duos tai kuningaikszte ant vi
sados digs.

Jeigu vienok aisti ra t u kas 
tokis, tai (atiduotu dvarus, pi
nigus ir kunigą i kszte.

Isz svk klauso tai amatnin- 
kas su abejom a, bot už valan
dos pamislino siau:

— Jog mano Bjauroti s tai 
galva jeigu tiktai 

, tai ’avinui
vuodega nuskustu; jis apsti ims 
iszgolbet kunignikszte, su ja ja 
apsipaezuos, pinigus ir dvarus 
paims. Skobei yrėsi narnom 
užmirszo apie vargus ir bedas 
apsako paezei apie ta kum- 
gaikszte. Tuojaus ant rytojaus 
lanksti taro in Bjauroti,
parduos visus drabužius ir ne- 
kuriuos daigtus o nupirks jam 
arki i ir giinklus idant galėtu 
keliaut pas kunignikszte, Ku- 
nigaiksztis, 
pribuvo,
jog tuojaus si ims 
kinkiti ketvertu arkliu 
pargabentu jojo tėvus ir broli.

Gudrus tai buvo, vyrukas isž 
to Bjauruczio, neapsileido nie
ko katras jam inkele inejo. 
Pauksztelius krumuosia cziul- 
banezius su rykszte užmuszi- 
nedavo ir ju lizdelius gadino. 
Kada jau leidosi in kelione ra
do pakoleju dideli skruzdyną 
tai su smaigu iszdraske ir su 
arkliu sumindžiojo. Paskui va
žiavo pro dideli prūdą ant ku
rio dvylika aneziu plaukinejo. 
Bjaurutis lauke kada tos prie 
kraszto prisiartino utžmusze vi
sas ir tiktai viena pasiliko gy
va. Kada tolinus pajojo užtiko 
medijo spieti bieziu, su smai
gu
mindžiojo norint tosios gynėsi. 
Kankinimas žvėreliu ir vaba
lėliu buvo 'del jojo didžiausiu 
džiaugsmu.

Apie nusileidimą saules pri
buvo in raganiaus drutviete ir 
pabarszkino in geležinius var
tus. Vidurija drutvietes buvo 
labai tyka, rodos tonais visi 
miegojo. Bjaurutis kas kartas 
labiau in vartus musze. Ant 
galo atsidaro langelis ties var
tais, o sena boba iszkiszius gal
va pėr langeli, kuriuos veidas 
buvo pilnas rauikszliu paklau-

Surinksi dabar tuos rak-
— o kada sn- 

gryžsziu už adynos turi man 
juos atiduot.

Bjaurutis tiktai nusijuokė ir 
rakteliu. 

Kada-gi toj sene sugryžo, o jis 
ir tos užduotos neiszpildo, pa- 
szauke susiraukus:

— Oi, tai negerai, tai labai 
negerai!

Vienok paėmė ji nž rankos 
ir nuvedė placzois tropais in 
dideliu sale; ežia sėdėjo trys 
moteriszkos ypatos, visos tu
rėjo veidus uždengtus ir 
boba:

— Rinkis wau mano sūnau 
bet žiūrėk, idant gerai iszrilik
tum už adynos sugryžiu ir 
pažiūrėsiu ar tau pasiseko:

Bjaurutis buvo tosios nuo
mones, jog dabar be didelio 
sukimo galvos iszriuks, ir ta
re in s'ave:

— Paimsiu ta 
nuo kaires szalies.

— Ir iiupuole 
nuo veidu visu trijų ypatiu.

Vidurije sėdėjo patoga ku
nigą i kszte, o isz szaliu josios 
du Iraisus smakai o tas sma
kas isz deszines szalies, pagrie
bė su nagais už sprando Bjan- 
ruti ir mete per langa in gilia 
dauba. .

Jau metas praėjo nuo laiĮto 
kaip Bjaurutis iszkeliavo, kad 
iszgolbet kunigaikszte, o tėvai 
da visada ant tuszczio 1___
karietos nuo karaliaus kuri ke
tino pribūti.

— Ach!
man no teip but gaila 
ežio, negu turėtu pražūt mano 
gudrus Bjaurutis.

— Pa vėl i k man teve — ta
re tas jaunasis — o ir asz pa
mėginsiu.

Tėvas 
pecziais 
tarė:

tolins — tfaro,

nemifdi no joszkoti

jog dabar be

la re

pirmutine

uždangalai

tu y it i

lauko I

— tarė tėvas —
Doru-

tiktai truktelėjo su 
paniekindamas ji ir

’ ’— Jeigu anam nepasisekė, 
kur tau apie tai mislit! Juk 
eik bet nei arklio nei ginklo ne 
duosiu.

Nuėjo — gi Dorotis peksz-
Kada 

kur

iszsklaides jaises o bitukes

46 akeliu farina Locust Vnl-' s0 rnstal> ko reikalauja?
ley, Pa., persiduos pigiai sy-
kiu su maszinerijoms, 
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti bud inkai geram padėjimo.

. ■* • ■ a

gyvu-

adyna iszimtu ikz prūdo.
•Ant tiiHzezio Hehok Dorutis 

nardė gelmese net lyg dugnui, 
jokio raktelio nesurado. SusL 
rupines*didelei sėdo ant krasz- 
to prie, vandenio, kad szitai 
atlekia daugybe aneziu pradė
jo nardyti po prūdą, o suradę 
dvylika rakteliu padėjo szale 
Doruczio mat kraszto. Szitai Ir 
boba atsirado ir buVėde ji rn 
sale kur sėdėjo trys 
su uždengtais veidais.

• Žiurėjo Dorutis nulindęs ne
žinodamas katra yra tai kuni
gai kszte, kad sztai per langa 
inkele spietis bieziu ir pradėjo 
ties galvomis moterių lekiot.

Nuo szale sedineziu ypatų, 
greitai atitraukinejo, nes buvo 
pasmirde smala ir siera, o ant 
vidurines aplipo ant peczin ir 
galvos ir smagei dūzgėjo. 
Tuojaus suprato Dorutis jog 
tai bus kunignikszte.

Kada boba už adynos sugry- 
žo tarė Dorutis:

— Iszrinkau ta vidurine.
Ant tu žodžiu tuojaus sma

kai per langa iszleke, o pato
gi kunigąikszte atidengė savo 
veidu su džiaugsmu ir pasiro
dė del savo iszgelbctojaus.

Pargabeno Dorutis savo my- 
lema pas kunigaikszti kuris su 
dideliu džiaugsmu priėmė sa
vo dingusia duktere ir nusiun
tė karieta pas Doruczio levus, 
netrukus atsibuvo iszkelminga 
svodba, ant kurios ir asz bu
vau, ka szita pasaka paraszian 
valgiau ir geriau, norint nie
ko burnoj neturėjau.

Bus gana.

motores.

J

i

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles, o. t-.

------------------------n —

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

T

ežias ir ėjo tris dienas, 
daejo prie skruzdino, 
skruzdės baigė tašyt praėjo at
sargiai kad jokios skruzdeles 
nesumindžiot. Praeidamas pro 
antis paszore jeises trupineis 
duonos isz savo krepszio o bi
tukėm praeidamas pro ju spie
ti padėjo pundeli szviežiu 
kvietku kuriu girrioj priskynė. 
Dainuodamas linksmai stojo 
prie vartų užkeikto dvaro. Ne- 
reikejo barszkyt in vartus tuo
jaus atsidarė vartai ir paklau
sė sena boba ko sau velija.

— Noretau pabandyt gilu- 
kio ar negaleeziau kunigaiksz- 
czio iszgolbet — tarė Dorutis.

— Mėgink mano sūnau — 
tarė boba — bet persergszcziu 
tave jog jeigu trijų užduoeziu 
neiszpildysi, tai pražūsi.

— TIa! tegul ir teip bus — 
atsake Dorutis — sakyk motin 
ka darysiu.

Sene iszbarste po pieva mie- 
ra semenu, kureis traukija v)e- 
nos adjmos turėjo surinkt Ir 
pripildint miera. Dorutis ne
tinginis mėtėsi prie darbo bet 
praėjo daugiau kaip puse ady-

Dr. T. J. Tacielauskas
■ III—H ■■ ■■ ■ |

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

j

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

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžSima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
I

r f

Bell Telefonas 172 
——

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

Bell Telefonas 1430-RJ

— Noriu kunigaikszte isz- 
gelbet! — paszau'ke Bjaurutis
— atidaryk kagreiczteusia.

— Pamaži tik pamaži, ma-
i, tiai 

negerai turi laiko lyg rytojaus. 
Ant devintos ryto lauks tavęs.
— Ir uždare laugeli.

Perbuvo girrioje per naktį, 
o ‘abt rytojaus ant devintos 
adynos ryte jau lauko jo bobe
le prie vartų su mierele seme
nu, kureis ant pievos su ranka 
iszbarste, tarydama:

— Surink dabar tuosius 
grūdus, kaip pribusiu nž ady- 
nos, kad butu volei miera pil
na.

Bet Bjaurutis mislino, jog 
tai yra szposas senukes ir ne
pradėjo rinkt grūdeliu o kada 
senuko už adynos sugryžo,

9 ruimu stnba su visoms vigą- 110 ponnitoli) kns „taigai
domš. Ant farmos rrindasi b 
akėriai girrios,
medžiu ir 1,000 aviecziu medu
ku .Atsiszaukit szilio adresu:

A. G. Klingeman,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

sodas su 250

i>

fe A * i|k

nos o jis vos ant dugno biski 
semenu turėjo kad sztai ant
— < A tfe fekart pasirodo daugybe skruz
džių ant pagelbos Doruczio Ir 
akimierkoja visas senienas su

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Paršam d o automobilius de) 
laidotuvių, vesoliu, kriksztyniu ii 
kitiems paslvailnijimama.

...... .......................... .................. f --Į-- * ‘

GRABORIUS MAHANOY CITY
J į f t 1 ' Į
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Laidoja kūnus numirėliu, Paimtndo
automobilius dol laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.

j S20W.Centre ir fl03 W.Mahanoy St. miorole bllVO tUSZCZia kaip ir 
f
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
i MAHANOY CITY, PA.

---------------- $---------------- ■

3-ozia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.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
del žmogaus kuris dirba ir ezedina.. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o per&itikrineite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

1
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VELNES TARNU PAS 
ŽMOGŲ

Ki

'— O judu rūkaliai, kodėl 
taip padarote, viską in viena 
kniva suma i sze te, tai jus grei
tas darbas, in kotu ros nedolos 
viską iszkult, turbut jums vel- 
hes padojo.

— Tylekie ponuli, — kaip 
vėsimo tai iszsiskirs viskas 
kas sau, — ntsiliepe hemas.

— Laimi gerai, asz pažin
ai sake ponas.

pecziais trauke, 
pakajus ir pasakė 
prasze kad ir ja

rėšiu,
Benias pradėjo vesyti o gru

dai kožni sau puolė, ponas žiu. 
rodamas net 
nubėgo in 
l>a ežia i kuri
nuvestu pažiūrėti, ponas atsi
vedė paezia kuri žiūrėdama in 
ta stebuklą tarė:

— Mano duszele, czionais 
tas žmogus savo galylie to ne
gali padaryti; turbut siunstas 
folio Dievo už pagelbininka 
tam 'biednam žmogeliui, tiktai 
tu žiurekie kaip kožnas grūde
lis jo klauso.

Ponas su paezia da ilga lai
ka žiurėjo in berną, paskui nu
sidavė adgal in pakajus. Ber
nas gaspadoriu nusiuntė na
mon ir liepe kad siutu visus 
maiszus ir audeklus kiek turi 
in viena maisza. Gaspadorius, 
gaspadine ir piemuo siuvo vie
na maisza per visa nedele ir 
kaip tiktai galėjo indeti in ve
žimą ir gaspadorius nuvažiavo 
su tuom maiszu pas berną, ka
da atvažiavo in dvara, ponas 
su ponia pamate mislino kad 
kas atvažiavo su vežimu szie- 
no, nes gaspadorius sėdėda
mas vežime 
kupetos.

Bernas tuojaus iszejas inli- 
po in vežimą, isžverte maisza 
isz vežimo, iszlipes pritaiso 
maisza prie duru, viena puse 
prikalė prie kuolo, o kita pa
davė gaspadorini laikyti, ber
nas inCjas in kluoną pradėjo 
neszti javus ir pilti in maisza, 

J ponas pamatęs atėjo pas'duris 
ir klausia:

— O ka jus czionais daro-

iszrode kaip ant

te?

tai dailus

— O-gi ponuli, mano ber
nas prisipila maisziuka javu 
už mus darbu.

— Del Dievo, 
maisziukas kad in kluoną ne
lenda ir veži’ma gali sulaužyti.

— O ponuli mes vežimu ne
veizime, tiktai ant pecziu ne- 
szime nes mes taip turime da
ryti kaip ant rasztelio yra pa
raižyta.

Donas nuėjo adgal in paka
jus neturėdamas ka sakyti, o 
hemas su gaspadorium nuo ry
to iki pietų pyle in maisza vi
sus pono javus kuriuos iszkule, 
ponas pamatęs kad jau maiszas 
stogą siekiu, tare in paezia:

— Tegul tas prakeiktas ne- 
sza ,kaip jisai pradės neszti, 
tai asz jam azposa intaisysiu, 
turime labai pikta drigantą, 
jis kaip pamato žmogų tai kan
da ir spire, asz ji paleisiu isz 
h tanios tai jis ta berną užmusz 
ir mum javai liks.

Ponui su ponia bekalbant 
žiuri kad bernas ta maisza už
sidėjo ant pecziu ir eina per 
dvara kaip su didžiausiu na
mu, ponas riktelėjo ant akamo- 
no kad paleistu drigantą, akii- 
monas paleido, drigantas 
žvengdamas dasivijo berną ir 
spyrė ir kando'bet bernas atsi- 
giyžes cziupt už uodegos ir už
sidėjus ant pecziu su maiszu, 
sau apakainini eina, ponas tai 
pama|cs, pagailo jam driganto, 
liepe paleist bubu nuo lenciū
go kad ta berną subadytu, bu
lius paleistas in kėlės miliutas 
dasivijo berną baubdamas ir 

• užbėgės prieszais norėjo durti 
bet hemas vela kaip griebe bu
lių su viena ranka ir užsimė
tės ant pecziu sau keliu eina 
namon.

Ponas su ponia žiūrėdami

paleido,

- I ■ ' UI U ■ U ■

žiūrėti pamate berną pareinan
ti kaip su dklžmusin kalnu ant 
peeziu, gaspadorius tuojaus 
atkėlė vartus, ‘bernas insilauže 
ant kiemo bet tarpe vartų ber
nas užkliuvo ir kaip pasijudi
no tai su stulpais ant kiemo at
sispyrė, nusimes drigantą su 
bulium nuo pecziu tvarte priri- 
szo o maisza su javais ant kie
mo pastato, gaspadorius, gas- 
padine, bernas, merga ir pie
muo visi semia ir nesza pilti in 
krūvas kur tiktai tilpo, net 
svirno balkiai sulinko nuo to
kio sunkumo.

Po tam atsitikimui in treczia 
diena bernas kalba in gaspado
riu :

Pii žinai,— Tu žinai, gaspador, ka 
nsz tau sakysiu, mos turimo ja
vu invales tai statykime bra
voru.
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AMERIKONAI LAIMĖJO SZAUDYMO KONTESTE.
Ana diena Knmuloje atsibuvinejo kontestus tarp Kanadiszku ir Amerikoniszku ka-
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reiviu szaudyme in cieliu. Am wikoniszki bojsai laimėjo beveik visus kontestus.
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11: pas,, mano užeikite,.
Asz ta skrybėlė užžadesiu,
Ir pats del josios ant galvos 

uždėsiu, 
Tada galva niekad neskaudės, 

Norints didžiausiu rūpesti 
turės.

— boba nedejavo

pnn ui i i ■ > ■ ■ ■

•1 AtftakymaK — Birželio T'<L, 
1929 m. Kanada turėjo net (F,- 
796,000 gyventoju sulyg val
džios Statistikų Biuro. Tai pa
didėjimas isz 138,800 už 1929

Paskutinis aficialiszkas 
cenzas imtas 1921 m., ir nuo to 
laiko prieaugis yra 1,000,000. 

cenzas bus imtas

II).
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Atmine —
Kaip tik nauja skrybėlė gavo.I Sekantis

Viską sunku apraszyti,
Kaip tieji raganiai įszlavyti 

O jaigu neužmirsziu,
Kitu kartu daugiau apie juos ja pasižadėjo užmokėti 

paraszysiu.♦ ♦ ♦
Į Mahanojaus mano mieli

>

♦
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gydinsi tai kad ir du tuksian- žmones kad
I

— Bot asz noreczia kad ant 
ablago pasiraszyti viena tūks
tanti duosi dabar o kita kaip 
bus sveikas, — tarė 
rius.

Pono

ežiu gausi.

gaspado-

daigius del

Kas tai yra bravoras ir 
ka su juom darot

— O, tai daro brangvini 
kuri isz grudu iszvaro.

— Tai kas tas briuigvynis 
per vienas, Baltruk?

— Tai yra laimi gardus ge
rvinąs ir sveikas del žmogaus 
gerti ir kaip atsigeri tai 'būni 
labai linksmas, pamatysi gas
pador.

— Tai gerai Baltruk, gali
mo statyti tuojaus.

Ir antra diena pradėjo staty
ti bravorą o in nedele laiko bu
vo jau prtbnigta labai gražus 
budinkas, nes Baltrus ir nakti
mis dirbo, viskas buvo gatava 
tiktai intaisymu reikėjo. Bal
trukas in gaspadoriu tarė:
Gaspador, daba rturime pirk

ti reikalingus 
brangvyno.

— Bot kur gausime pinigu, 
mažjim daug reiko, — atsake 
gaspadorius.

— Tai ve, tiktai tu manos 
klausvkie ka asz tau sakysiu.

— Taip Baltruk, asz tavęs 
klausysiu nes tu man daug ge
ro darai.

—Asz žinau labai bagota 
poną, nelabai toli nuo mus, po
ra myliu kelio, tas ponas turi 
labai (king pinigu tai asz szia- 
dien isz vakaro nusiduosiu to
nais in ta dvara ir pradėsiu ta 
poną smaugti, tai isz visur vi
si daktarai suva'žiuos ir norės 
ta poną gydinti, 
neiszgydins jo 
nematys.
smaugsiu tai tu 
popiet ir
daktaras ir gali poną in viena 
minuta iszgydint nes be tuks- 
trtnezio doleriu nepradekie gy- 
dint. Turekie bonkele su szven- 
to Jono arbata iszvirinta ir 
kaip tau atkilios pinigus tai 

ligoni, pamatysi 
jau baigiu 

tu man

bet nevienas 
nes jie manos 

Kaip asz ta poną 
rytoj pribuk 

sakvkie kad tu esi

ineikie pas 
kad asz jau baigiu poną 
smaugti, tu man nieko nesa
kyk, tiktai priejas duokie ar
batos atsigerti o asz tuom kart 
paleisiu poną ir jis liks iszgy- 
dintas.

Kaip bernas insake taip gas
padorius padare, inejas in dar
žą prisirinko žiedu, prisivirė 
arbatos, pripylė bonkute ir nu
sidavė in dvara. Atejas žiuri 
kad pnkajuose pilna daktaru 
ir kožnas dūsauja kad to pono 
negali iszgydinti, gaspadorius 
priejas klausė:

— O-gi kas czionais darosi 
ir ko taip visi labai verkete?

— O kodėl mes neverksi
me, musu dvaro ponas vakar 
vakare staigai apsirgo ir dabar 
mirszta.

— Brangus ponai, asz es
mių daktaras ir ar neleistumet 
mane pažiūrėti ligonio.

— Fraszome in pakaju, po
nas daktare, galite eiti.

Invade gaspadoriu in paka- 
ju o tas žiuri kad jo bernas už
sigulęs ponui ant krutinės du
sina ir isz gerkles tiktai putos 
eina, bernas pamatęs savo gas
padoriu, pradėjo * da labiau
smaugti poną, kurio gerkle
kaip kalvio dumples pradėjo 
rėkti:

Gaspadorius pažiurėjas tuo
jaus adgal sugryžo ir pasakė
poniai kad jisai gali poną isz-

la’bai keike berną su gaspado-igydinti bet be tukstanezio rub-

tuojaus pa griebė
plunksna ir paraszius abliga 

gaspadorius tuojaus 
pas ligoni, priejas 

klausė o

padavė, 
ėjo adgal 
pa cm o už rankos ir 
bernas tuom kart nustojo poną
smaugti gaspadorius paėmė 
bonkute su arbata ir davė po
nui atsigerti; tudjaus ponas 
ome dairytis po pakajus ir tu
re:

1 gali gauti tokio 
gerymo linksmo ir gardaus, vi
si žmones pradėjo pirkti, vieni 
pinigais mokėjo kiti mainyda
vo ant javu arba ant visokiu 
daigtu.

Gaspadorius tuojaus pralobo 
ir pats iszmoko varyti brang
vini, priėmė daugiau’žmonių iii 
darbo o bernas 
isz savo 
žmones taip paprato 
brangvini kad net viskas ivžo.

Kada Baltrui suėjo trys me
tai tarnavimo, 
in gaspadoriu:

— Ar žinai

tik džiaugėsi 
puikaus iszra'dimo nes 
taip paprato gerti

Baltrukas (are

ka, gaspador, 
sziadien man suėjo trys motai 
kaip asz pas jus tarnauju, jus 
dalba r esate turtingi 
turite in valos tai dabartės turi 
mane pavėžinti.

— Baltruk, tai ka-gi 
algos nuo manes.

U-gi nieko asz nuo ta
il erei kala irj u, tiktai mane

— Tai geros gyduoles kad 
in toki trumpa laika asz taip 
kaip kitam sviete stoviu.

— Mielas pone, asz visada 
geras gyduoles ■duodu tai nuo 
ju greitai pasveiksta.

Ponas atidavęs sutartus pi
nigus g 
toj ateiti 
pinigus linksmai ir trauke na
mon. Tszejas laukan žiuri kad 
szale kelio, ant didelio akme
nio sėdi jo bernas ir szauko ji, 
gaspadorius priėjo o bernas 
klausė:

— O ka gaspador, ar laimė
jai ka?

Gaspadorius iszsiemes paro
de liernui pinigus, bernas nu
sidžiaugė ir abudu trauke na
mon 'bet eidami kalbėjosi apie 
viską, o ‘bernas liepe gaspado
riu i pakavotį gerai pinigus ir 
nerodyti paežiai nes sake kad 
toji sekreto neiszlaikys. ’* isz tavo duona nuo tavęs pa- 

gaspadorius 
pinigus pakavojo gerai, inejas 
iii jauezio raga užkalė ir in so
da iszneszes pakavojo ir mis- 
lino: tiktai tas

i szm i n t i nga s,

gaspadorini liepė ir ry- 
, gaspadorius pasiėmėgaspadorius pasienio

priėjo

Parėjus namon

ir visko

imsi

ves
pa veži n k i e.

Gaspadorius tuojaus pasikin
kęs arklius susėdo su bernu ir 
važiavo, kada nuvažiavo gera 
gala kelio, bernas in 
rili tarė:

Ar tu apie mano nieko 
nenumanei? .

— O ka-gi asz numanysiu.
, asz 

kaip tu buvai 
adgal, tai 

garbinai o

5

gaspado-

— Tu manės nebijokie 
esmių voluos, 
)iednas trys metai 
:u visados 
manos 
e

Dievu
niekados ir kaip iszejo- 

arti pirma diena, atsineszete 
luonos riekute ant pietų tai

u

TARADAIKA

sakalėliai,
Visi citizens—ukeseliai, 

Utarninke rinkMnas kandidatu, 
Davimas savo votu, 

Turiu visiems primyti 
Ir gražiai papraszyti, 

Kad ant mano meisterio 
votavotu,

Ant School Direktoriaus baisa 
jam duotu.

Utarninke — neuž/mirszkite 
Visi balsu jam duokite, 

Už ka visiems szirdingai 
dekavoju, 

Ir giliai pasiklonioju.

J

j

IMMIGRANT!)
PROBLEMOS

|1921 m.,
Europos Skolos. — Klausi

mas — Dabar kuomet Franct- 
savo 

skolas Suv. Valstijoms, ar ga
lite praneszti kitu 
szaliu skolas?

Atsakymas 
gresas užgirs Franeijos pasko
los užmokėjime tai bus ketu
rioliktas sutikimas užmokėti 
skolas Suv. Valstijoms. Isz vi
so tos szalys pasižadėjo užmo- 

kuris

Eu įtapo s

.Jeigu Kon-

4

keti $22,163,896,933.10, 
inima nuoszimti isz $10,621,- 
000,000. Mokėjimas tesis per 
62 metus.
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Jnimant nuoszim- 
czius skolos yra:
Didžios Brit,, ... $11,105,965000
Franeijos ........
Italijos.............
Belgijos............
Lenkijos ..........
Czekoslovakijos 
Jugoslavijos ...
Lietuvos ..........
Latvijos ...........
Finland i jos .....
Vengrijos ........
ir kitos.

Rusijos skola yra $187,729,- 
750, ir su ja jokio sutikimo ne
padaryta.

ti,847,674,000 
2,407,677,000 

727,830,500 
435,687,550 

... 312,811,433 
95,177,635 
14,531,940 
13,958,635 
21,695,055 
44,693,240

v

Daugelis žmonių klausė vi
sokius dalykus apie ateivyste 
todėl ant tuju klausimu atsa
ko Lietuviszkos 
bijuras.

Kaušuose yra keli Lietuviai, 
Labai dideli kareiviai, 
Kada pėdos sulaukia 

Kaip pa d ūki a klykta, 
Langus daužo, 
Duris laužo, 

O tieji narsus kvailiai, 
Tai no kas tik degutpilviai, 

Vargszai — ba tai ne 'žmonos, 
•Taigų tieji apsiszviesti negales.

Juk ir toki ant svieto 
- reikalingi, 

Niekam netikiu, tik tada 
galingi, 

Kaip namines pritraukia, 
Save nnrsunais apszaukia. 
Bolszovikus tuojaus su- 

trepsztu, 
Kad tik i ązsi pagirio t u, 
Bet kaip iszsipagirioja, 

'Pada ir verszio neatstoja.
* * ♦
No pro szali bus, 

Kaip primysiu apie raganius, 
Kad ne tiktai Lietuvoje, 

Bet ir orionais Amerikoje, 
Tiki daugiau in burtus, 

Negu in daktarus.
Skulkine yra raganių dau

gi a use, 
.O tas žemina Lietuvius 

•daugiause.
Kur ten apie Džeradzville, 
Mahanojuj ar Mainersvillo, 
Gumbus, kaltūnus ir votis 

n u ža da, 
Ir pavogtus daigtus atranda. 
Žinoma, jaigu kvailys paima, 
Tai raganius tuojaus atmena, 
Nes tokis kvailys vagis bijosi, 
Kaip tik pas raganių rengėsi.

V i sokes ligas taipgi pasek
mingai gydo,

i Ir velnius iszvaro isz vidurio. 
Į Pas tokius raganius žmones 

plaukia,
Ne vienas nuo ryto lyg vakaro 

laukia, 
Kol kaleina ant ju ateis, • 
Arba raganius isz miesto 

pareis.
O kada priesz raganių stoja 

I Kaip avinėlis pastoja, 
! O kaip raganius ant tokio 

kostuimerio žiuri, 
Tai akiu niekur padėti neturi, 
Viską, iszpildo ka tik pasako, 

Nebegali, no atsisako, 
Kad ir meszla lieptu valgyti 

Tai nedrystu pasiprieszyti.
Vienas ateina ant rodos, 

Kad ntiburtu liga nuo galvos, 
Bot ne jam galva skaudėjo, 
Tik paežiai kuri ateiti ne 

galėjo.
Raganius tarė:

J 

szaukia J

informacijos

FOREIGN LANGUAGE IN
FORMATION SERVICE. 
LITHUANIA BUREAU 

222 Fourth Avenue 
New York City

Vizos Amerikos Piliecziu 
Vaikams. — Klausimas — Ne- 
senei tapau Suv. Valstijų pi
liecziu ir noriu parsitraukti 
savo szeimyna in ežia szali. 
Szeimyna susideda nsz žmonos 
ir dvieju viaiku — 17 ir23 me
tu senumo.

L " ■ .»

hecziu ir

I

t

d
Ant. J. Sakalauskas 

LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
(Bell Phone 872) 

331W. Centre Si. Skenandoak,Pa.

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilleo 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tole- 
foauoti o pribusiu in deszimts 
minutu.

Abudu gimė Vo
kietijoj. Ka turiu daryti?

E. E. K. Yonkers, N. Y. 
, Atsakymas.
praszyma del žmonos ir jau-1 
nesnio sunaus. Tavo vyriausias 
sūnūs negali praszyti nekvoti- 
nes vizos ir neturi pirmenybes 
kvotoje nes jau sulaukė 21 me
tu. Jis turės laukti pakol ga
les iszgauti regulariszka immi- 
gracijos viza Vokietijos kvo- j 
toje. I

Federaliai ir Valstijų “ Sau
sieji” Instatymai. — Klausy
mas Gyvenu valstijoj kui 
nėra vietinio proliibicijos in- 
statymo. Ar galite praneszti 
ar mus lieczia federales insta- 
tmas ar ne?

N. B. Cumberland, Md.
Atsta’kymas — Yra penkios 

valstijos (kurios neturi prohi- 
bicijos užlaikymo instaymn, 
New Yorkas, Nevada, Mary- 
lahde, Wisconsin, ir Montana, 
bot federales instiatymas api
ma visas valsti jas. Tas reiszke, 
kad tos penkios valstijos netu
ri. užlaikytam maszinerijos n 
fedanale valdžia turi užlaikyti 
savo instatymus, kurie peržen
gia fedorali instatyma turi bū
ti baudžiami federaliuose teis
muose ir no valstijų teismuose.

Dvieju Metu Agrikultūros 
Kursai Kolegijose. — Klausi
mas — Suprantu kad ima net 
keturius motus užbaigti kursą 
agrikulturiszkoj kolegijoj. Ži
nau kad yra vasariniai kursai 
isz keliu savaieziu kas mot bet 
ar yra trumpesni kursai?

A. C. White Plains, N. C.
Atsakymas — Kelios agri* 

kulturiszkos kolegijos 
trumpesnius kursus ir kredi
tas duotas tiems, kūno nori Į 
tolinus tęsti mokslą. New York 
State College of Agriculture, ' 
Cornell Universitete, Ithaca, 
New York, turi dvieju metu L 
kursą. Galima gauti-visas rei
kalingas informacijas raszant 
Sekretoriui, College of Agri-Į 
kuture,
Ithaoa, N. Y. '

Kanados Gyventojai —Klau
simas Ar galite praneszti 

Iki6k gyventoju turi Kanada?
Detroit, Mich.

Gali paduoti

Bell Telefonas 872

81,000 TIK UŽ 00 CENTU.

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

Vaistažoles yra nuo aekanariu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po- 
esiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pers salimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku įlinki
mo, pleiskanų, szlapii.imosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
▼aist-žoliu, kurios jums sugražina 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirime, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35o. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 

| žolių pardavinėtojai visuose miestuo- 
! se. M. ŽUKAITIS,
į 25 Gillet Street. Spencerport, N. T.

ir mislimiu kad tada 
garbinsi, taip kaip sAvo 

Dievu, bet tu atejas pietų ir ne 
rados duonos vela savo Dievu 
gulbinai, asz tuom kart buvau 
insilipes in augszta medi ir žiu
rėjau ka jus darysite, tada asz 
nusidaviau pas Dieva ir norė
jau jus inskunsti 'bet Dievas 
manos neklauso ir Ii epe man 
eiti vie imu tarnauti tris metus 
pas tave už pa kutą, už tai kad 
isz alkano žmogaus duona pa
vogiau.

Gaspadorius visas drebėjo 
isz baimes, liet kada davažiavo 

kryžkeliui .velnes iszszoko

vogiau 
mane

mano bernas J 
yra iszmintingas, turbut jis 
yra didelis raganius bet nežine 
ar jis ta viską dilba su galybe J. 
Dievo ar velnio.

Bernas nuėjo baigti bravorą, 
gaspadorius po valandai atejas 
žiuri kad bernas jau baigia 
niūrint dideli katilu, kur ugnis 
varys visas maszinas o isz to 
katilo daugybe paipu ėjo in vi
sas szalis.

— Baltruk, kas bus isz tu 
visu triubu ir isz to pecziaus,— 
užklausė gaspadorius -berno?

iki kryžkelių! .vėluos iszszoko 
isz vežimo ir dingo girrioj, gas- 
padorius sugryžo namon labai 
persigandęs ir nerimastes pa

Lai kaip tu greitai už- jm^as j(acj jįsai per |rįg metus 
mirszai ka asz tau pasakojau, 
bus kokis menesis laiko, bet • 
kaip gavai nuo pono du tuks- 
tanezius rubliu tai isz to 
džiaugsmo ir apie viską pa- 
mirszai, atsimink kad ’bus bra
voras kur valysime brangvini.

— Ar ir man bus galima 
paragauti, ar tiktai vieniem po
nam.

mirszai ka asz tau pasakojau
I

J

— O no tiktai del vienu po
nu bet del visu kas norės ga
lės nusipirkti nuo mus — atsa
ke velnes.

Gaspadorius tai iszgirdes la
bai džiaugėsi, kelios nedėlios 
praėjo pakol viską pabaigė, 
bernas paomes rugiu iszvaro

su pikta dvasia gyveno ir ne- 
isztyre jo szlektus darbus ku
riuos po jo akiu dirbo o da ir 
vardu sau davė Baltrukas, gas
padorius apsako viską paežiai 
ir tarė:

— Nežinojome isz kur pri
buvo, nežinome kur dingo, te
gul ji kvaraba ima tiktai dėkui j 
jam kad ‘bravorą intaiso tai 
nors gardaus gerymo atsiger- 
siine.

Nuo tos dienos musu gaspa
dorius pradėjo taip labai gerti

gardaus ’•erymo atsiger-

ta brangvini kad in tris metus 
pragėrė visus pinigus, bravo
ru ir namus, tąip-gi visi žmo
nes kaip inprato gerti tai gere• • « V f 4 I4VM 44.44 I Į / O V V" O

pirma yaryma arielkos kurios ])rangVini fcaip vandeni. Kada 
niivn tin Mml/io ir i n t mm n vmh _ _ _pir-buvo in valos visiems, 
miause bernas davė paragauti 
gaspaidoriui ir gaspadiniai, 
paskui siuntė in aplinkine vi
siems paragauti, kožnas para; 
gavės gyre kad gardus gery- 
mas, kožnas gyre, szoko ir dai
navo o ir merginom davė para-

rium, gaspadorius pirma nu- liti neapsiimu, »ut ko ponia at- gauti, tarpo visu buvo lirtks- 
------------------------------------------------------maH jr meilingas gyvenimas. 

O brangus daktare, jaigu isz- Kada dasižinojė ir isz toliau
važiavo namo h’ viską apsakė sake:
_______ t • 1-..-1 I mpaežiai kuri iszejus laukan pa-

J

J

turi

CAPITAL STOCK <125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,358.42

mus ir meilingas gyvenimas

»

J

kunigai pamate kad bus sulėk
tai tai pradėjo bartis įbažny- 
czioj ir nuo to biski susilaiko 
bet tas papratimas ir velnio 
iszradimas iki szioliaį noiszny- 
ko už ka ?p° smert reikes su 
mausziūkais pekloje bliauti.

GALAS.

Nepagęlbes joki daktarai, 
Tu žinai gana gerai, 

Ba jau ne pas viena buvai 
0 palengvinimo negavai. 
Asz tokia rodą juosiu;

Nusiduok su paezia drauge,

>
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Skaitykite “Saule”
•• f--* **

I

Nupirk del josios skrybėlė 
brangia,

Tegul iszsirenka pati, 
O tu turi ant to sutikti.
In szalis nesidairykle,

Cornell University,

Mokame 3-eila procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad Ir juo 
turėtumėt reikale su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelio.

L. S.

>•

G. W. BARLOW, Prat.
X FERGUSON, Vice-Prea.irKao.
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ŽINIOS VIETINES
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— Utarninke rinkimai, ne- 
u žm i rszk i t e sa v i sz k i u s.

— Szia savaite pripuola 
czvertis meto. Pasninkas sere- 
doj, petnycmoj ir subatoj.

— Bukmauto kasyklose yra 
reikalinga mažiausia 75 kon
traktiniai anglekasiai isz prie
žasties apturėjimo daug užkal
binimu ant augliu ir gero dar
bo ateityje.

— Miestas ant galo nutarė 
pataisyti kelia einanti ant kal
no, kuris veda in kapines. Dar
ba pradės už kokiu dvieju san- 
vaieziu.

— Antanas T.ynch, 429 E. 
Market uly., ir Jonas Ambrose, 
421 W. Uentre uly., likos apde
ginti per eksplozija guzo Vul
kano kasyklose. Abudu likos 
nuvežti in Ashlando ligonbuti.

— Prokuratorius (diaries 
A. Snyder likos apskunstas ana 
diena per Paul W. Houck kū
no sūnūs yra slidžiam už ap
šmeižimą ir praplatinimu me
lagingu plakatu.

— Nuo kada kasyklos mu- 
su aplinkineji* pradėjo geriau 
dirbti tai ir visokiu nelaimiu 
nestokas bet viena isz baisiau
siu patiko Suimtoje Bukmauto 
kasyklose kur szeszi darbi įlin
kai likos užgriauti 
du likos iszgelbeti
iszkase negyvus. Visi dirbo ant 
kontrakto ir

nuo

— Kun. (‘zesna Sukatos ry
ta suriszo 
Szvento Juozapo 
Konstancija, dukterc Juozo 
Vizbaru, 519 W. Mahanoy Av., 
su Juozu Vaicekausku, 538 W. 
Mahanoy Avė. Pana Marga- 
rieta Žnrdcckaite pagiedojo 
puikiai kėlės giesmes ir baž
nytinis choras prie kurio jau
navedžiai prigulėjo, pagiedojo 
miszes. Bažnyczia buvo dailiai 
papuoszta ir daugelis sveteliu 
suvažiavo ant svodbos kuri 
atsibuvo pas nuotakos tėvus.

niazgu moterystes 
bažnycziojo 

dūk toro

Musu miestą apleido so- »
ka n ežios
Sabaliauskas, 616 
noy avė., su szeimyna iszvažia- 
vo ant apsigyvenimo in Wa-

Sll 
in

szeimylios: Antanas
W. Maha-

apsigyvenimo 
terbury, (’onn. J. Daugirda 

i szs i k raust eszeim vna 
Frackville.

Mount Cannel, Pa. — Nuo 16 
miestas 

Home 
ant atminties užve-

Septomborio 
“Old

isz kuriu 
o keturis

lyg 21
apvai kszt i nes
Week” ir
(limo pirmutines elektrikines 
szviesos ant svieto, kuria už- 

Tamoszius
Daug žmonių ketina atvažiuo
ti in miestą isz visu szaliu 
Amerikos dalyvauti tame ap- 
vaikszcziojime nes parodos bus 
puikios kas diena ir visoki pa
linksminimai.

vode
k oria 
Edisonas.

miestą isz

state limberius 
szliopoje nuo virszunes ka<la 
ant ju sugriuvo lapas. Edvar
das Morkai!is gyvenantis ant 
D ulyczios likos užgriautas, ji 
tuojaus iszkasr bet likos bai
siai sužeistas ir nuvežtas in li- 
gonbute. Jonas Davies taipgi 
likos užgriautas ln»t jiats iszsi- 
gavo, kiti keturi Wolfgang isz 
Lavvlles, Brennan isz Biikmnu- 
les, Hornslwrgrr isz Lavellos 
ir Mavcrs isz Lavclles likos už- 
troszkinti ant smert kuriu la- 

velybam laike 
g isz

Hazleton, Pa. — Pa raju joną i 
rengėsi ant pasveikinimo savo 
prabaszeziaus T. Zelinsko, ku- 

lankesi kelis immosius pas 
savo gimines ir pažystamus
Jjietuvoje, kuria mano apleis
ti 28 Septemberio in Amerika.

ris

GEDEMINO KLIUBO
SUSIRINKIMAS ...

vonus surado
Sukatos vakara. Warnin
1 .a vėl les i szs i gel I s\j< i.

— Jonas MiH'kailis isz Eli- 
zalieth, N. J., aplaikes
buk jojo broliunas Edwanlas 
likos sužeistas Sukatoje* pribu
vo ji atlankyti Ashland^ ligon- 
buteje.

žinia

I

Bus laikomas Panedeli vakara 
16 Septemberio, Norkevicziaus 
saleje, 7 valanda vakara. Ant 
to susirinkimo yra užpraszomi 
visi ukesai. Bus apsvarstomi 
dalykai kas-link ateinaneziu 
nominacijų. Ateikite visi.

KOMITETAS

PRIEŽODŽIAI
* Gera motina no tiktai 

gražiai gyvena bet ir neužsi
ima liežuviais. Jaigu nori pri- 
gulincziai savo vaiikus .iszrao- 
kyt, tai neturi laiko liežuviais 
užsiiminėt.

* Kas ant . kitu visaip isz- 
randn tai apie savo gerai kal
ba. jį

* (Grūdelis teisybes pri
duoda drūti melagystei. —F.

U0GU KREPSZELIS.
Buvo karszta vasaros 

na.
dio-

Prinoko uogu. Mažas vai
kutėlis priėjo prie vieno kie
mo vartelių. Ant pažiūros jam 
buvo nedaugiau, kaip penkeri 
motai. Jis laiko 
krepszeli su uogomis, 
savininko paklauso jo:

— Kiek tu nori už uogas? 
turbūt, už gautus pinigus pirk
si sau saldumynu?
Vaikas atsake:

— Ne, asz pirksiu mamai 
pyrago: mano mamyte serga.

Jis rankutėje 
Namu

SUDE.
— Kiek poni turi metu? 

(Mergina kaipo budintojus no 
norėjo sakyt.)

Sudže — Ne vilkink su ai se
kimu, ba jeigu ilgai vilkinsi 
tai busi senesne.

Lehigh V alley
NUPIGINTOS PREKES IN 

ALLENTOWN FAIR 
SEPTEMBERS 17 IKI 21

Tilcietai geri grįžti iki 23 Scptembcrio

Mt. Carmel .............. $4.65
Shenandoah .................. 3.90
Mahanoy City ..................3.65
Hazleton ....................... 2.85

Virsz-minėti tikietni geri važiuojant 
in tenais ant visu regulariszku treinu 
nuo 1G iki 21 Septemberio.

KETVERGE, 19 Septemberio 
DIDŽIOJI DIENA

Isz Mt. Carmel $2.65 
Isz ^Shenandoah 
Isz Mahanoy City 
Isz Hazleton

2.40
2.40
2.20

6:50 ryte
7:30 ryte
8:05 ryte
8:55 rytc

Spccinliszki dubcltavi tlkietai geri 
tik ant ekskursinio treino tik 19
Septemberio kaip virszuj parodo.

S. K. WEAVER 
Division Passenger Agent 

Bethleham, Pa.

BIUDB
i... .... ,IM..

LAVONINE
—X

Vienos ponios pats labai ge
re, ir negalėjo su juom duot 
rodą norint viską daro kad tik 
nuo arielkos atpratint. Susite- • "• v • i •re su vienu dažiurotoju namo 
kuriamo rastus negyvėlius su
deda arba, vadina^ lavonycze.
Kada ne ilgai lauku# joit p^tft

pa rėjas namon užmigo: 
papraszc poros žmonių, nune- 

in ta. lavonycze ir paguldo

pasigoro kaip vanta iT VOs 
tada

SZO i
ant murmnr&id stalo ant ku-

a a ' < * a Ario pjausto negyvėlius, ir mie
gojo kaip tikras lavonas. Kada 
už geros valandos pabudo, at
sisėdo ir pradėjo dairytis in 
spalis o pamatęs prie pecziuko 
sėdinti žmogų ir cigara rukentl* 
paszauko: — Ej, iir^girdi žm6- 

kur asz esu?
Tu esi lavoniCzo. » • 
()j, kibą, ežia mane kva- 

raba atneszo!
— Ne kvaraba, vakar labai 

pasigėrei, ir rado tave negyva 
ant uliezios, tai tavo pati, par
davė in lavonycze ir busi kaip 
meitėlis iszmesinetas.

— Kaip mane mėsinės, kad 
asz esmių gyvas!

— Vis tas pats ar negyvas 
ar gyvas daktarai nupirko tai 
ant to nežiuręs.

Sėdėjo žmogelis ir mislijo, 
o už valandos tarė: — Kad 
jau kitaip ne bus, tada susi- 
myldamas, broluk, 
del manos puskvatierkie ariel
kos, noretau iszgert norint 
paskutini karia prieš# smerti.

gan

pasistrok

EKSKURCIJA IN
Philadelphia
NEDELIOJ 29 Septemberio 

DUBELTAVAS 
TIKIETAS$3.25

Spccialis treintis Subfttos nakti 
--------------------------- ",....y.........................   ,

Isz Valanda
Shenandoah (Preke $3.50) 2:00
Mahanoy City*.................. 2:49
Tamaqua ........................... 3:16
GRĮŽTANT Specialiszkas treinas 
apleis Philadelphia 7:30 vakare 
Standard Time.

Ant Readingo Geležinkelio

i

t

JONAS VIZGIRDA 
KANDIDATAS ANT 

KOLEKTORIAUS TAKSU

Del visu pažinstamas, Lie- 
tuvys Jonas Vizgirda yra pasi- 

kandidatu ant Taksu 
ant Republiko-

davės
Kolektoriaus
niszko ir Demokratiszko tikie- 
tu. Jisai iszbuvo keletą metu 
konstdmonn ir atsakaneziai at
liko ta urėdą. Jisai praszo sa
vo tautieeziu Ibalsuoti už ji, už 
ka bus visiems dėkingas. Ne- 
pamirszkite duoti jam kryžiu
ką laike balsavimo Utarninke.

Antanas Streleckas 
. KANDIDATAS ANT 

K0NSELM0N0 
PIRMAM VORDE

Praszo juso balso ir parėmimo

ANDREW HUDOCK 
KANDIDATAS ANT 
CHIEF BURGESS 

Praszo juso balso ir parėmimo
Balsuokite už

JOS. ANCERAVIGE
ANT K0NSELM0N0

Pirmam Words

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

W. D. BOCZKAUSKA
Republikonu ir Demokratu 

Kandidatas
ANT SCHOOL DIRECTOR

ir intekmes.Praszo juso balso

HENRY HOUCK
Kandidatas ant 

JUDGE of COMMON PLEAS 
Nominacijos 17 Septemberio

I

Wm. D. BECKER
KANDIDATAS ANT 

KOLEKTORIAUS TAKSU 
Praszo juso balso ir parėmimo

FRANK DEESINGAS Juozas Karaszauskas
KANDIDATAS ANT

SUPERVAIZORIAUS
KANDIDATAS ANT 

TAKSU KOLEKTORIAUS
Praszo juso balso ir parėmimo Praszo ju-so balso ir parėmimo
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Patvirtintas per suvirsz 90 procentą Advokatu 
f

NOMINACIJOS 17 SEPTEMBERIO
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ISZ LIETUVOS
BOMBA VALDEMARO

GYVENIME?

'* , Il ' I

BADAI KARISZKI VIRSZI- 
NINKAI UŽMOKĖJO SZO- 

KIKIAt .5,000 LITU UŽ 
TAJI DARBA.

Ryga. — Ana diena Valde
maro tarnas rado gyvenime 
maža skrinute ir tuojaus pra- 
neszc apie tai palociaus poli
cijai, kuri skrinute saugei pa
kele ir užkasė žemeje pakol 
suvažiuos tyrinėjimo kamisije.

Tuom paežiu kartu duota 
itarma in kariszka garrizona

sesti

iszrode, buk

ir palociu apsiaubė vaiskas su 
Krauliais. Prilbuvia ekspertai 
atidavė dežukia, kurioje rado
si intaisytas ziegoris sujung
tas su drūta bomba. Ziegoris 
buvo užstatytas ant laiko ka
da Valdemaras ketino 
prie pusrycziu.

Tyrinėjimai
bomba turėjo padėti tūla szo- 
kyke isz kabareto, kuri buvo 
gerai susipažinus su Valdema
ru o prispirta prie įmuro, prisi
pažino ir iszdavo pravardes 
augsztu vjrszininku ir aficie- 
riu isz Kauno garrizono. Badai 
suokalbis ant nužudinimo Val
demaro buvo kaltas per ka- 
riszkus virszininkus, kad Val
demaras badai pardavė slap
tinga suokalbi su Vokiecziais, 
kad Lietuva atiduos Vokio- 
eziams Klaipeda, už k!a Vokie
tija prižadėtu prigialbet Lie
tuvai kovoti pricszais Lenkus.

Girdot, kad suokalbei keti
no iszmokcti szokykia penkis 
tnkstanezius litu už t'aji dar
bą. Daug žmonių aresztavtota.

NUSZOVE BEBĖGANT.
Rugpiuczio 18 d., 23 valanda 

Virbalio stoties sode, kur bu
vo pasilinksminimas, vienaspasilinksminimas

y ‘ji; D) no
v a* h ,

Rzeima

Į -H
GAIDYS UŽKAPOJO 

VAIKA.
Kaunas. — Operos artisto 

p. Byros szeima isztiko* neti
kėta nelaime.

Szia vasara jis su
atostogavo teviszkej, Panemu
nėlio valscaiuje.

t Ten pasirodo, pasitaikė, ma
tyt, didelis ir reto piktumo 
gajdys, kuris taip sukapojo p. 
By ros apie metus amžiaus vai
ką, kad szis mirė.

Gaidys smūgius padaręs vai-, 
kui in pakauszi.

Tai retas atsitikimas, 
gaidys užkapotu žmogų.

kart

ARCHEOLOGIJOS KASINĖ
JIMAS TRAKIU APSKRITY

Vilnius. — Pranefizama, kad 
Lenku archeologai pradėjo ka
sinėjimu darbus Traku pilyj. 
Reikia pasakyti, kad pilis se
nos tvirtos Lietuviu statybos 
ir todėl yra gana gerai iszsl- 
laikiusi. Iki sziam laikui nie
kas pilies griuvėsiu nelieto. 
Tacziau dabar Lenkai 1 daro 
kasinėjimus iki pat pamatu. 
Tuo budu Lenku szeimininka- 
vimo Vilniaus kraszte ‘ dėka, 
matyt, ir isz senosios Trakn 
pilies bus iszvežtos Lenkijon 
i n va irios senovės liekanos.

PERSISZOVE 70 METU 
SENIS.

Raudondvario valscz. Buda- 
markio k. medžiokliniu szau- 
tuvu persiszove Stasys Sirtau
tas, 70 m. amžiaus.

pasienio policininkas pastebe- dinti ji.
jo intartina pilieti.

Praneszus apie tai sargybos 
virszininkui, isz nepažystamo
jo buvo pareikalauta parodyti 
dokumentus.

Tącaiihis jis atsake, kad do
kumentus palikes namie, bet 
juos galis parodyti. Jis buvo 
suimtas ir varomas in n nova- 

, sura- 
megi-

geleži n-

da isztirti, bet« pakeliui 
dės tinkamesne proga, 
no p'abogti. Sargybiniai palei
do viena szuvi in virszu, bet 
tam nepaklausius antra — in 
ji. Pabėgėlis norėjo porlist per 
vielų tvora ii’ pasprukti In 
kažkokį soda, bet tuo paežiu 
momentu buvo mirtinai su
žeistasis netrukus vietoje mi
ro.

Apžiurėjus lavonu
keliu policija rado vidaus pa
ša Hermano Szeikuszo vardu 
ir Leibikio atsargos liiudijima. 
Tacziaus jo tikra pavarde yra 
Leidikaitis. Jis kilęs isz Vil- 
kaviszkio apskrities ir vals- 
cziaus. Ligi tol jis gveno Ky
bartuose neinsiregistraves po
licijoj. Greicziausiai nukauta
sis bego nenorėdamas iszduoti 
savo usnies, nes gyveno sveti
mu vardu prisidengęs.
NELAIMINGI ATSITIKMAI 

GELEŽINKELY.
Kaunas. — Rugp. 20 d., 

Kauno stoty ant 5-to kelio lai
ke manievru einant pareigas 
vagonu sukabintojas Gavril-
czikas Stasys pakliuvo tarp 
vagonu, 
mirė.

Rugpiuczio 19 lempininkan

buvo suspaustas Ir

lBielopetroviczius prie piymo 
posto semaforo buvo sutiktas 
manievruojanezio traukinio ir 
sužeistas. Padėtas in ligonine.

I*
PERKŪNO AUKOS.

* ■ ; 1 ' * » ■ .4 T t • ,

Isz Traku apskrities gauta 
žinia, kad Rugpiuczio 19 die* 
na Giodraicziu valscziuj Vai- 

a • s a ' a. * *kucziu palivarko perkūnas tren 
ko in Jurgio Graužinio kluoną. 
Jame buvo sukrauti visi rugiai 
ir dobilai. Kluonas su visa 
manta sudogo. Nuostoliu pa-
daryta apie 17,000 litu. Be to,
perkūnas pritrenka ten būvu- 

**'f*— «***• •*>*T|*->-Ak-v V | - 4--^   i -

sius du darbininkus.
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ROŽYTE
PASAKAITE

t M

-
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Ji buvo graži ir linksma. 
Mylėjo savo gimdytojus ir vi
sa žmonija, gatava buvo del ju 
savo gyvasti paszvesti.

Ji augo ir jifądejo svajot 
apie gyvenimą, apie kartųjį, k 
sunkuji gyvenimą, su kurio 
kiekvienam yargdjeniui reik 
kovoti. Neužilgo jos veidas
pasinėrė liūdnume, o kiekvie
na bėganti valanda tartum jai 
sake: , ( (

— Rožyte! tu esi graži, jau
na, bet žiūrėk, tavo gimdyto
jai jau visai arti amžinasties 
vartų. Tu tupėsi neužilgo .skir
tis «u jais. Tavo jautri szirdi* 
to nepranesz ir tu turėsi gyve
nimo sukuty j žūti, kaip kad 
žuvo daug tokiu jautrasjrir- 
džiu...

Rožytes szirdis tuomet dre
bėdavo. Karta giltine pabeldė 
in jautrios mergaites namus į r
ten insiveržus, iszplesze jąi 
motina.

— Nepalik manos, motineje
nepalik! — verke Rožyte.

Bet, pergyvenus savo amžip, 
senuke užmerkė szaltai akis jr 
paliko ja.

Gamta tartum prijausdama 
Rožytei, apsiniaukė juodais de-

RADO POŽEMINIUS KORI
DORIUS VILNIUJE.

Vilnius. — Bekasdami že
me Katedros aiksztej, darbi
ninkai užtiko požemini korido
rių kuris eina Gedimino kalno 
kryptimi. Požeminio korido
riau.^ plotis — 7 metrai ir jis 
gana auksztas. Tuo tarpu jis 
yra vandens apsemtas. Kori
doriui isztirti, reikalinga isz- 
pumpuoti vanduo ir pravo-

Spėjama, kad szis korido
rius liūyd Lietuvos kūnlgAlkšz- 
cziu naudojamas kaipo pože
minis susisiekimas. Yra davi
niu manyti, kad koj-idorius bu
vęs iszkastas po pilies rūmais.

JUOKINGAS
SZLIUBAS

Vienas lekajus vogė savo 
ponui vyno buteli po buteliui, 
bot ponas suprato ir viena kar
ta, nusiuntęs lekaju atneszt vy
no, pats pamaži nuėjo paskui 
ir pasislepes klauso: Lekajus 
mislindamas, jog niekas jo ne
paklauso, pradėjo grasint no
vos užsakus:

— lustoju in stoną mote
rystes, doras jaunikaitis— le
kajus gero ponelio, Gurksznc- 
viezius su dora mergaite pana 
“Butelkiute.”
yra svarbus reikalas, tai užsi
sako ant kart pirmu, antru ir 
trecziu užsakymu. — O kad 
niekas nosipriesžina mudviejų 
moterystei tai tuo jaus užstoja 
szliubas.

Su tais žodžeis atkpnszo bu
teli, idant ji isztusztint
nemažai persigando, kaip už
pakalyje jojo pradėjo ponas 
garsei kalbėt užsakus rodyda
mas rapninka.

O kad tame

nes

•j 11*— Instoja in drūta * stoną
moterystes girtuoklis lekajus 
Jonas Gurkszneviczius, su do
ru urapninkevicziu.M Del svar
biu reikalu garsinu ant kart 
pirma, antra ir troeze užsaky
mą, o kad niekas nosiprieszina 
moterystei, tai tuojaus ir szliu
bas užstoja.

Tai pasakęs pagriebė ponas 
tarna už cziuprinos o perbė
gus lekajus susigriebęs, pra
dėjo kalbėt:

— Daug galis pone! Užeina 
svarbi porszkada ir negali 
szliubas u'žstot nes jaunikis at
simeta ir nenori vinezevotis.

Ponas negalėjo nuo juoko su
silaikyt, girdėdamas tokia 
svarbo perszkada... ir tuom

boseliais ir pFadojo lyti, kaip 
aszaras berti.

— Pasiimk mano pas save, 
motinėlė! Pasiimk! — vis verk
davo Rožvte.

l^aikas bego o Rožyte vis di
desniam liūdnume skendo. Už 
kiek laiko, vela pabeldė in na
mus szaltoji giltine ir insiver- 
žus paliepė antram Rožytes 
gimdytojoj rengtis prie amži
na sties.

— Senukas pažiurėjo mirt z- 
taneziom akimi in Rožytę jr, 
paglostęs ja savo sudžiuvųsia
ranka, tarė:

— Rožyte, asz keliauna te
nai, kur visi kiti savo ajp|iu
atgyveno keliauja. Neliūdni 

n t» /\ -i rt » i 4 « • t n n « w* z 1 • m l m a. -—Z — Z*Tavo jautri szirdis tenoverĮ 
kiekvienam gimusiam ten i 
kės keliauti.;

Bet Rožytes szirdis negale-

i-
*
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jo verkti. Ji atsiklaupė ppe 
mirsztanezio tėvo kojų ir jas 
hncziuodama raudojo:

— Nepalik manės, teveli, 
nepalik! Asz noriu kartu su 
tavim keliauti pas motinėlė! 
azs nenoriu pasilikti! Nepalik 
manos!

Bet senukas greitai užmerko 
akis ir paliko Rožyte.

‘Kaip gegute kukuoja taip 
verkdavo Rožyte savo gimdy
toju. Ramiojo per dienas ir 
naktis ir neužilgio giltine, pa
beldus in duris, nutildo ja...

Kaip Pipirai Komais 
Prikimszti

Reikia vartoti sekanezius — 
6 žalius pipirus.
2*4 puodukus szviožiu ar

ba isz bleszines komu.
smulkiai sukapoto svo-

.guno.
l*/2 puoduku sukapotos 

mėsos (smulkiai)
1VL» puoduku duonos tru

pinėliu.
JAszauksztuko druskos. 
Biski pipiru.

Nupjauk pipiru viražus ir 
iszimk sėklas ir indek in ver
danti vandeni ir per dviejas 
minutas pavirink. Iszimk isz 
vandens, nusunk ir indek jn 
4 ‘ casserole. * ’ Prikimszk pįpi-. 
rus su kornais, svogūnu, męsa, 
duonos trupiniais, druską ir 
pipirinis paskoniuk jr kepi? pp-

* A
cziuje^ t ; *

Vieton, komu .ir virszmiqpfp
galima vartoti ryžu su top 
tema, ir vieton duonos trų 
ui u galima vartoti makaronu

•: *• •
MEDŽIOKLE.

— Klausyk Ona, sziadiep 
vela didele medžiokle, gal ka 
toki.

— Niiftfi, eisiu in girrii, 
gal pasitaikys giliukis jog ma- 
ne ponas grafas paszaus ir vėl 
duos 10 rubliu

1 sulcfnud' rnpiiininTUO sžliUbo.1 1 *=—Kadetai Drovus‘drrotu 1 •

toki. ‘ ’
— Nujgi, eisiu in girriė,

hit

kartu pasiseko lekajul iszsl-




