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MAHANOY CITY, PA. į

a Mr. r 41 METAS

ISZ AMERIKOS SUDAS MOTERIŲ

MEILI PACZIULE
ISZMAUDE NEDORA VYRA 

UPELUKYJE.

$5,000,000 DAUGIAU 
PROHIBICIJAI

VYRAS GEIDŽE PERSISKY
RIMO NUO KARSZTOS 

SAVO MOTERĖLES.

PRIŽADĖJO PASITAISYTI.
VALDŽIA PILA PINIGUS IN 

BEDUGNINE PRAPULTI 
BE JOKIOS NAUDOS.

JESZKO SAVO MYLIMOS 
PER 20 METU.

Brooklyn, N. Y. 
narni savp, 
kokis tai 
lojevicz,

!n viesz-
atejo

Isz Visu Szaliu VELNES SKLEPE ISZ LIETUVOS

N. Y. — Art h u ra 8

SZINKORIUS SU BERNU 
TURĖJO NEMAŽAI BAIMES 

PAREGEJA BALTA 
VELNIĄ. I

pažinstaino
(lusas Leonas Mika- 

paoinantis isz Kazano
Rosijos, kuris joszko savo my
limos kuri nuo jojo pabėgo dvi- 
deziimt motu adgal, priesz pa- TĖVAI PARDAVINĖJO SA- 
czia vinezovono ir kurios veltui 
j(»szko per t ick 'motu.

Savo

J

JOMARKAS
GYVO TAVORO

ŽANDARAS IR DU STO
TIES VIRSZININKO PA
DĖJĖJAI NUTEISTI UŽ 

ISZŽAGINIMA.
Telsziu “Žemaitis” 

sza:
Kovo men. “Žemaitv” bu

vo raszyta apie liūdna in vyk i 
Telsziu gelžkelio 
žandaras Scziuka 
virszinibko 
ronise ir 
k am ha ry j, i szžagi no 
mergina Naikauskaite, Žarėnų 
klebono giminaite. ‘
Spaliu 28 d. Telsziuose Sziau- 

liu Apygardos Teismas nagri- 
szia bvla.

Scziuka Ir 
10 metu, o 

Vaidila 8 met. sunkiųjų darbu 
kalėjimo. Atsėdėtas laikas ne- 
užflkaitytas. Civilinis 
nys pripažintas pilnai.

LENKAI ARESZTUOJA 
KIAULES.

Isz Ukmergės pranesza, kad 
Lapkriczio 9 d., Daugirdiszkiu 
dvaro gyventojas Petras Šal
mas kreipėsi in pasienio poli
cijos treczio rajono virszinin
ka, praszydamas leist jam pa- 
siieszkoti prie demarklinijos 
pražuvusiu kiaulių.

Virszininkui leidus, ji paly
dėjo du policininkai Viczkacz- 
kai. Nueje prie demarklinijos 
jie paklausė viena bobelka, ar 
ji neinate kur slampinėjant 
keturju kidulią. Bobele prisi
pažino maeziusi ir užtikrino, 
kad kiaules pagrobė Lenku 
kareiviai ir nusivarė in savo 
sargybos būkle.

Žemaitis pranc-rnGrodnius. — Artimam mies
telyje Oraczuosia, n nėjo szi li
kerius Onufras Borusza 
skiepą nt’inuszti baezka 
kos o 
bu atlikti, pasiszauke in pagel
iai berną. Eidamas pasiszaukt 
pagelfbininka, paliko isz lanko 
atidarytas duris 
Tuom kart insmuko per atida
rytas duris balta ožka. Po va- 
lankloliai sugryžo szinkorius su 
draugu. Kada iszonne kamszti 
isz baczkos, iszgirdo koki tai 
muszima in baezka. Persigandę 
dirstelėjo vienas in kita su 
baime o nemato nieko apsiinal-

Szinkorius paėmė 
norėjo pripildyt in

Seattle, Wash. — Ana san- 
vnite apie 50 inirszusiu mote
rių isz priemiesezio Ballard, 
isztrauke isz lovos J. P. Nel
son, suriszo ji ir iszmautlo szal- 
tam upelukyje.

Nelsonas per dvejus paskuti
nius menesius baisiai gerdavo, 
pa rėjas namo nakezia mnszda- 
vo paezia ir vaikus be jokios 
priežasties. O kad ant užmeti- 
nejiino kaimynu palicija neno
rėjo kiszti.s in szeimyniszka gy
venimą poros, moteres susitvė
rė ir padare paezios suda ant 
bjauro pasielgimo Nelsono.

Atdjo nakezia, 11-ta valanda, 
pas Nelsoną, isztrauke isz lo
vos pus-girti vyra, suriszo ir 
isznesze ant ulyczios, insodino 
in automobiliu ir nuvožė prie 
upei u ko. Deszimts moterių pa
griebė ji ir panardino kelis kar
tus pakol visiszkai neiszsiblai- 
ve ir prisiege dorian elgtis su 
savo szeimvnele.

Buvo tai del jo užtektinai. 
Prižadėjo jog daugiau ne gers, 
eis in *darba ir bus geru vyru ir 
tėvu del paezios ir vaiku. Po 
tam moterėles ji nuvožė namo, 
paguldo drebanti Nelsoną, už- 

, pasakė “gud
ir sau (nuvažiavo. Visos 

turėjo ant vokiu juodas mas- 
kn, -.jiifnn. ,.i

PAGIMDĖ TRYNUKUS 
ANTRU KARTU.

Louisville, K v. J w

George Rhodes ana diena pa
gimdo trynukus — visi vaikai, 
sverenti po szeszis svarus kož
nas. Mrs. Rhodes turi dvvnu- 
kus 18 menesiu amžiaus ir try
nukes 6 metu — vienuolika vai
ku yra gyvi. Motere turi 34 me
tus ir apsivedė 1915 mete.
VIENA MINYSZKA LIKOS 

UŽMUSZTA, KITA 
SUŽEISTA.

Philadelphia. — Didelis tro
kas susidūrė su automobilium 
kuriame važiavo dvi minvszkos 
isz kliosztoriaus, sesuo Mare 
Edwards, 31 įmetu, <hiraktorka 
o
užmuszta

Buffalo, 
Heckman, 26 metu vargoninin
kas, užvedė teismą iii suda ant 
persiskyrimo nuo savo karsz- 
tos paežiu les. Savo užmetineji- 
me sako kad po 18 dienu apsi- 
paeziavimo turėjo paeziule pa
mesti nes nuolatos su juom gla
monėjosi, neleido in laika prie 
darbo kad jam tas meilinimas 
labai mfbodo ir net isz kojų isz- 
crjo.

Heckman sako kad Jaigu ne
butu pamotes savo paeziule tai 
butu ji “suedus” gyva. Paeziu
le ji pasiutiszkai myli. Heck- 
maniene persiskyrė su savo pir
mutiniu vryu kad jisai buvo 
per “szaltas 
ras sako kad jojo moterėlė yra 
per karszta. Sako jisai tolinus: 
“Buvau nelaimingu name savo 
pacziules. Turėjau visados bū
ti prie josios ir būti nuolatos 
per jaja 
man niekas 
tik pabėgt nuo josios.

Motore taipgi iržvede skunda 
kad jaja Arthuras pamote. Sa
ko jiji kad vyras pas jaja pri
siuntė du daktarus ir du vyrus- 
kurie norėjo jaja nuvežti in li- 
goributi, bet ji juos iszvare o 
kas kiszasi vyro užmeti ne ji mu 
tai sako kad josios vyras ne
turi proto jaigu nepriima jo
sios meiles.
DIEVOTAS VAGIS;

SUGRAŽINO VALDŽIAI
PAVOGTUS PINIGUS.

Washington, D. C. Ana 
diena kasierius Suv. Valstijų 
aplaike gromata ir gana dide
le suma pinigu kuria raszyto- 
jas gromatos buvo pavogęs o 
dabar sugražina adgal. Groma
ta tojo dievoto vagies skamba:

“Sziuomi praneszu jums kad 
sekanezia suma keliolika metu 
adgal apiplesziau Suv. Valst., 
bet daštodamas turto stengiuo- 
siu, valdžiai tuos pinigus su
gražinti adgal, pagal mokslą 
Raszto Szvemto. Dievas vienas 
tik žino del ko asz dasileidau 
tosios piktadarystes ir isz tos 
priežasties daug nukentėjau 
ant sanžines ir neturėjau 
mumo per daugeli men.”

Kiek sugražino dievotas va
gis, to kasierius neiszdave.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO 
DU VAIKUS.

Washington, D. C. — Pagal 
palicijos i satyrinėj ima tai du 
vaikai, James, 4 metu ir Dar
ris, 6 metu, likos nužudinti per 
savo tęva Alberta D. Pum
phrey. Priežastis žudinstos bu
vo *užvedmas teismo per jojo 
paezia ant persiskyrimo nes 
motina kerszino vyrui kad vai
kus pasiims su savim po per
siskyrimui.
ASILAS NUŽUDĖ KŪDIKI.

Waynesville lTex., — Mrs. 
Emma Blissing, eidama su kū
dikiu por kiemą likos užklupta 
per asila. Gyvulys pagriebė su 
dantimi kūdiki kuri motere ne- 
szosi ant ranku ir pradėjo bėg
ti purtindamas in visas szalis. 
.Baime apimta motore pasileido 
vytis asila bet pakol att*mo nuo 
jo kūdiki, asilas ji užmusze.ltęs” kad ji norinti ji nitnuodvt,

anodus

o dabar Arthu-

glamonėta. Daugiau 
nepasiliko 

$ $
kaip

goiibuti, bet ii juos iszvare
I • • . • <*-»•». h ...—i . n

ra-

klojo kaldroms 
nait”

Mrs.

. Alicijos kliosztoriaus likos 
ant vietos o sesuo 

Mare Leo likos mirtinai sužeis
ta.

Trokas buvo susidūręs su ki
tu automoibilium ir noreklaunas 
iszsisukt isz kelio kitiems, pa
taikė tiesiog iii automobiliu ku
riame važiavo minyszkos.
PRISIPAŽINO ISZŽUDES 

VISA SZEIMYNA.
Los Angeles, Cal., — Poli

cija suome viena jauna farmos 
darlAninka, Armando Boltarc- 
sa, 24 metu amžiaus, kaltina-, 
ma del iszžudymo visos Alva-

Garcios penkių nariu
szeimynos.

Suimtasis pagaliau prisipa
žino ta baisia piktadarybe pa
pildęs. ,

Boltares pasipasakojo poli
cijai taip: Jis gyvones pas 
Garcius 'kaip “bu rd ingi erių s” 
Jis turėjos merglina, Doloresa 
Guichipra, Meksikiete, su ku
ria mylejesis. Bet jo szėiml-

rezo

ninke, Mrs. Garcia, insigeidus 
jųdviejų meile suardyti.
prikalbinus jji isztfiilmti tyl,- 
400, kuriuos jis turėjos pasi
dėjęs banko. Po to jis supra- 

I Ino Lrn^l 11 vinni.riii 1*1 vi ii n n rul if t

Ji

su laužydamas mažiu lėliui szon-: kad galėtu jo pinigu pasilai
kyti. Tada jis omes kirvi ir už- 
muszes «zeiimini nike, jos jau
na sunu ir dvi mažas dukte
ris, o vėliau nuszoves ir. jos 
vyra Armanda Gardą.

kaulins ir pcrskeldamas galva 
trenkimu in tvora. Nelaimingu 

M. * * d. a * *motina taipgi likos baisiai sii- 
urt t. nkandžiota ir vargiai iszliks gy-

- va nuo žaiduliu. n •

Washington, D. C. — Kon
gresas paskirs nuo o lyg 10 mi
lijonu doleriu daugiau ant už
laikymo ir privertimo pildyt 
prohibicijos tiesas ateinanti 
meta. Taigi, vela iszduos mili
jonus isz •žmonių kiszeniu in 
bedugni ne prapulti, kuriuos 
galėtu sunaudoti ant geresniu 
tikslu. Tieji 
apie 60) yra ant užlaikymo dy
kaduoniu ir tinginiu o norints 
valdžia iszduotu tris kartus 
tiek, tai prohibicijos Su v. Vals
tijose no uždės ant žmonių 
sprando.

Amerikonai 
cijos, tiesos yra 
suose miestuose per virsziįlin
kus, kongresmonus, sudžius^ 
palicija ir politikierius, norints 
prezidentas Ilooveris garnį mel
džia gyventoju idant pildytu 
tiesas.

Jaigu tiesos yra negeistinos 
tai gyventojai juju nepildys 
kad ir kažin kaip Juos privers- 
tinetu. Prohibieija likos inves- 
ta be žinios gyventoju ir Josios 
nepildys. Vienatinis būdas yra 
lai žmones‘balsuoja už prohibi
eija ir tegul žmones nuspren
džia per savo ’balsus 
prohibicijos ar ne.

Dabartinis.. kongresas gerai 
padarytu idant taji lužmany- 
ma gerai apsvarstytu ir per
mainytu prohibieija kuri suėda 
milijonus doleriu be jokio vai
siaus.

VO DUKTERES UŽ 150 
IR 250 RUBLIU.

pasako

isz •žmonių
prapulti,

milijonai- (viso

uždės

nenori prohibi- 
laužomos vi

ar nori

16 METU VAIKAS 
MYLIMAS VEDUSIOS 

MOTERES.
Milwaukee, Wis. — Policija 

arosztavojo 16 metu Leslie See- 
lig kuris stengėsi pasiimti sve
tima autonidbiliu kuris stovėjo 
prie namo locnininko. Laike ty
rinėjimo ant palicijos stoties 
pasirodė 'buk 16 metu vaikas 
buvo insimylejas su 22 metu 
Grace Martin, motina dvieju 
vaiku, kuri jau keli menesiai 
adgal pamote savo vyra kuris 
vra kunduktorium ant strytka- •r 
rio.

Vėliaus motore likos taipgi 
a re sz ta v o ta u ž p r i k albin i ma 
nepiljia-^meczio vaiko ant pa- 
leistuyingo gyvenimo. Marti
niene tankiai prikalbindavo 
vaiku idant ja ja pavėžinėtu au- 
tomdbiliuje. Neturėdamas savo 
aiitomo'biliaus, 
davo svetimus.

vaikas pavog-

NUBAUSTAS ANT $210. UŽ 
PARNESZIMA GUZUTES 

SAVO SERGANCZIAI 
MOTERIAI.

Davenport, Iowa. — Dakta
ras paliepė Kranui Van G amp
ler idant pasirūpintu geros gu- 
zutes del savo serganezios pa
ežius. Kada Gampler ėjo namo 
su paintuko geros guzutes isz 
aptiekos likos ant kelio sulai
kytas ir aresztavotas per val
džios agentus. Laiko teismo 
žmogelis prisipažino kad pirko 
guzule <lel savo serganezios pa
ežius bet turėjo vis tiek užmo
kėti 210 doleriu ‘bausmes.’

Argi ne pasiutiszka prohibi- 
cija ? Valdžia pavėlina pirkinet 
gera guzute del ligoniu o bot 
žmogų nubaudžia kad ir dak
tarai duoda pavelinima pirkti 
guzute del ligoniu. Kur iszmin- 

Į tis tojo musu 
I I

“laisvo” sklypo?
/

f

pažinstamui 
kad savo mylima Vera Czetna 
labai myli ir jaigu josios nešil

tai atims sau irvvasli nesras lai atims sau gyvasti 
be josios negali gyvent.

Mikalojeviez jau turi 9)1 nw-

\’ladyvostok, Rusija. — Bur
liokai isz Kr.imiszino ir (’arisi- 
no, artimojo Volgos 
pad a n 
gūsiu

Oraczuosia
On u f ras 

at'muszti 
kad pats negalėjo

m 
a ri el

ta dar-

Žemaitv

sto! y j, 
ir 2 stoties 

• padėjėjai — Pet- 
Vaidila — žandaro 

27 motu

kai

neseneiart i mojo
• jomarka ant savo suau- 
dukrelin.

3

tus ir atvažiavo in Amerika po atsilikimu jau buv it * • 1 • 11 ♦ 1 • V • |pabėgimui savo mylimos.

SULAUŽĖ PRISIEGA;
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

Afd. RolandHasting.^,
Goarhard susirupinos kad su- 
lau'že duota prisiega kad dau
giau negers, nes per tai turėjo 
nuolatinius nesupratimus su 
savo paezia, szove in save kelis 
kartus ir atliko ant vietos. Pa
ti sugryžus namo su vaikais 
isz 'miesto in kur buvo iszva
žiavus pirkti Kalėdų dovane
les,
kambarėlyje.

rado vyra negyva mieg-

DŽIOVINTOS AMERIKO- 
NISZKOS SLYVOS SU 

“PINEAPPLE.”

Su v. Valstijų Žemdirbystes 
Dopartmentas pabandė ir giria 
sekanezia receptą del gero žie
minio konservo. Vaikams ypa
tingai paliks.

Pamirk per nakti viena šva
ra sukapotu džiovintu arine- 
niszku slyvų (aprikotu). Nu
sunk sumka nuo dvieju bleszi- 

, “pineapple” 
mažais szmote- 

liais. Pridek tiek cukraus kiek 
vartoji “
per dvideszimts minutu. Nu
sunk ir indok armeniszkas sly
vas su puse svaro cukraus ir 
virink deszimts minutu arba 
daugiaus. Inpilk in mažus stik
lelius ir uždenk. Reikia gerai 
prižiūrėti kad nepridektu.

— F. L. I. R

nių, gero didumo 
ir supiaustyk

pineapple

pineapple” ir virink

APIE MOTERES
Ameriko 

bet mažai moterių tie-

Jeigu dvi merginos už

* Daugybe yra 
tiesu, 
siu.

tavęs eina, tai paimki o ta, ka 
su szunim grąžei apsieina. *

Jeigu motoros žodi už 
tiesu turėsi tai 
uodegos iszlaikysi.

*

susiraukė, bet ir pienas aprn- 
srias susitrauko.

Patogi motore ant

mo toros žodi
n •nuguri už

Motore už maža daikteli

vie-*

nos dienos, dora motore gera 
ant visados.

nesieziau- 
pytu, tai kaip valgis be drus
kos niekam netiktu. ••

* i Rodavokis visados pa
llet daryki c pagal savo

Jeigu mot ere

■4

ežios, 
rodos.

vanduo plauko prieszi ‘kaina, 
pati turi pripažyti ta visada.

Jeigu valdžo butu ranko
se moterių ir tureziu, tai am. 
svieto karos niekad ne Indu.

Jeigu vyras sako kaa

MUSU MOSLINOZIAI.
Juozas skaitės kelis kartus 

geogrhfije, pasakoja Petrui, 
jog žemo viena karta apsisu
ka in 24 adynas. Petras klauso 
toliau:

— Nu-gi isz kur rasa imasi 
ant žemos ?

— Tai ve! to da nežinai? 
nugi jeigu, teip sunkei sukasi 
žemo, tai suszila ir prakaituo
ja.

f I

Y

at važiavo

I »aida i
’O

daugybe pir-

tokiu 
keturi ant

kuriu 
k i k u.

Kamiszine
dos rvte susirinko 
pirk i k u ant lauko užmiestyje. 
Atvežta 60 merginu su tėvais 
ar giminėms ant turgo. Pirki
mai iszrode ant gana turtingu 
žmonių, isz visu 
Volgos 
vos.

Kožnas tėvas ar gimine 
damas priesz save savo 

kožnas girria ka turi ant 
rodos kad tai ko-

ant 8-tos valan
da u gybe

o
isz visu aplinkiniu 
keli buvo ir isz Mosk

4 4
ves

ta vo-

o ypatingai

ra,” 
pardavimo., 
kis gyvulis.

Viena po kitai — patogiau
sias merginas pardavinėjo del 
pirkiku. Kitos-gi
drūto apsigimimo, likos par
duotos del netolimu gyventoju 
dirbti ant ukiu.

Preke patogiu merginu, pa
eina nezios isz geros gimines 
buvo apie 150 ir 250 rubliu o 
už viena užmokėjo net 500 rub
liu. Viena mergaite likos par
duota už tiktai 50 rubliu.

Isz to pasirodo kokia tamsy
be vieszi tarp gyventoju po 
valdžia Soviatu bolszcvijoj.

BAISUS ATKERSZINIMAS 
KAIMUOCZIO ANT 

KOMUNISTO.
Moskva. — Isz Kijevo danc- 

sza buk miestelyje Sobionieve, 
kaimuotis Velik insigavo in 
grinezia komunistu virszininko 
Kravcovo, kuris tame laike ra
dosi ant komunistu susirinki
mo, sukapojo kirviu jojo mie- 
ganezia paezia ir du mažus 
vaikus. Velikas atkerszino vir- 
szininkui už tai kad ji liepe 
aresztavoti uiž nuplcszinejima 
va 1 d i szk u a t sisza uk i m u.

PUSTELNINKAS 
ŽUDINTOJUM.

Perm, Rosija. — Paviete Vi- 
tokotorskame, 16 myliu nuo 
miestelio Vierkoturje, nuo 18 
motu gyveno bakūžėlėje pus- 
telninkas, popas Ęeodorof, ap
siaubtas slaptybe, neiszeidavo 
niekur ir buvo laikomas už 
szventa. Ir kas kartas daugino
si žmonių pas Feodorofa kuris 
del žmonių uždavinėji o nepa
prasta pakilta. Liepe jisai pri
buvusiems imaudvtis szalo sto- 
vinezioje pirtelėje kur stovėjo 
grabas in kuri kožnas turėdavo 
atsigulti.

Ir tai kožnas turėjo jame at-

16 myliu

sigult, katras tik atlankydavo 
pustoliiinka — ne tik vyrai bet 
irmoteres.— jaunos ir pato
gios. Daliai’, tose dienose nety- 
czioms persitikrino buk tasai 
pustelninkas su mote rems ir 
merginoms begediszkai pasi
elgdavo o katros tam rakaliui 
nopnsidnokiavo tai užmuszda- 
vo. Kol norėjo po jojo grinezia 
rado daugybe lavonu. Pasiro
do tolinus buk pustelninkas bu
vo palbogellu isz katorgos ir 
net 38 motoras ir merginas bu
vo 'nužudęs. Apkaustytas likos 
ir nuvežtus in Moskvos kaloji-
ma. a 

t
* Ii 
\

I H i

nuo skiepo.

nojo uždarom durim 
Teismas nutarė

Petroni nubausti

c <

szino vela, 
miera ir 
bonka.

Sztai tarp bertainiu pasirodė 
tamsumoje balta galva su di
deliais ragais. Miera iszpuole 
isz ranku szinkoriaus ir puolė 
jisai ant keliu szaukdamas:

Dievulėliau, gelbėk mane nuo *
piktos dvasios!”

Draugas tuom kart dideliais 
žingsniais dūme per duris nesi
dairydamas paskui save ir ne
sirūpino kas su szinkorinm at
sitiko.

Isz įbaimes sžimkorius mate 
visa pekla ir pekliszkus durnus, 
szoko ant kojų ir szmukszt pas
kui lierna. Abudu po tam priv

m-1 i .n ” " inr ""

dėjo.rėkt kiek tik turėjo pajie- 
gu: “Velnes ginasi paskui 
mus P’

O tuom kart
bliovė me... me...

“Velnes

< i velnes” skiepe

Ana 
sudegė tūlo ūkininko 

Butu gal ir daugiau
tūlo

INTIKEJO IN MOTINA 
SZVENCZIAUSIA.

Piontinka, Prusai. — 
diena
kluonas, 
triobu sudegia kad ne tūla mo* 
teriszke, luteronka, nebutu 
ineldžiusis inspektoriaus idant 
tasai pavėlintu jai pasiimti pa
veikslu Motinos Dievo nuo ka
taliku ir pakabinti ant areziail
sios triobos prie kluono. Kada 
paveikslas likos pakabintas, 
ugnis pradėjo gesti ir suvis už
geso.

Matomai kaip baime, tai lu- 
teronai szaukesi ir prie Moti
nos Dievo o bet in Jojo Motina 
netiki.

luteronka,

Trumpi Telegramai.
JI Port an Prince, Haiti. — 

Ainerikoniszki kareiviai grei
tai apmalszino apie 2,000 pasi
kėlė! i u isz kuriu deszimts už- 
muszta. ir daugelis sužeista.

U London. — Pakraszcziuo- 
se Anglijos buvo baisus sztur- 
mai kurio paskandino daugeli 
laivu kaipo ir viena kuris plau
ito su $7,000,000 vertes bran
giųjų paveikslu.

U Morgantown, W. Va. — 
Trys anglckasiai likos užgriau
ti Brock kasyklose, Cassvi liejo. 
^Draugai užgriautųjų diena ir 
nakti dilba tiksle suradimo ne- 
laianinguju.

Il Brooklyn, N. Y. — Trys 
vaikai Jubzo Falzono likos už- 
muszti per bomba kuria patlejo

I a

ant stalo nežinomi juod-ran- 
kiai. Tėvu tamo laike nesirado 
namieje.

IN KAROZEMA.
Jeigu mužikas eina puse my

lios ant adynos, tai kaip toli 
nueis peiiki mužikai per die
na t ’ '

In karczorpa.
*

ieszki-

■

■
S *

u

Iszszaukus 
vietos Lenku kordono sargy
bos virszininka, kuris taip pat 
prisipažino, kad Lenku karei
viai, pamate keturias svetimas 
kiaules, jas aresztavo ir nusi
varė in dabokle, bet vėliau in- 
sakius kuopos vadui, paleido.

Trys kiaules-surastos, bet 
vienos trūksta. Ja (verta 500 
litu) greieziaus-ia Lenku karei
viai patys be virszininku 
nios sudorojo.

ži-

PASKANDINO STATINĖJ 
KŪDIKI.

Rinkeviczieno, 
pas

kandino statinėj 2 menesiu 
amžiaus savo kūdiki. Vedant 
kvota pasirodė, kad RinkevL 
cziene yra pamiszusi.
PASMAUGTA SAVO BUTE.

Lapkriczio men. 8 d., nakti 
rasta savo bute pasmaugta 
Ona Czepiene. Ji gyveno Pa- 

valseziuje, Kabniszkitf 
Pasmaugimas invyko 

apipleszimo tikslu.
SUDEGE KLUONAS SU 

MASZINA.
Isz Rokiszkio pranešdama, 

kad Lapkriczio 10 d., Kriaunų 
valseziuj sudegė Pacyliszkiu 
vienkiemio gyventojo Vadavo 
Tinbylos kluonas su 
minti maszina. 
neapdrausti.

APIPLESZE BANKA 
LIETUVOJE.

Isz Mažeikiu apskr. pranc- 
szama, kad Lapkr. 5 d., pava
kare Vieksziniu miestelv 2 • 
kaukėmis prisidengė pleszikai 
apiplesze Žydu liaudės banke.

Pleszikai insivorže in banka 
liepe tarnautojams iszkelti 
rankas ir kol vienas plesziku, 
ginkluotas revolveriu, saugoju 
tarnautojus, antras — i 
res banko seife jMigrobe 
000 litu. '

Abu pleszikai pasislėpė.
Policija intana

mus asmenis ir- tardo.

Kaune pil.
gyv. Vokiecziu g-ve 28, 

statinėj 2

piles * 
kaime.

v
linams

Daiktai buvo

atidu- 
) 10,-

ift
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Kas Girdėt
Atsidarius paprastai sesijai 

Kongreso pinna diena ineszta 
675 instatvmu sumnnvmai, 
terp kuriu keletas biliu ir pro- 
bibicijos klaus\imiis. Ulinojaus 
kongresmenas Ingoe inosze hi- 
statymo sumanymu, kad pro
hibicija butu 
szaūkta, nes
kinama ir naudos isz jos norą, 
o blogo labai daug.

Tuo paežiu laiku Washing- 
tono dienrasztis “Herald” pa
skelbi* kruvina 
statistika.

visiszkai at-
ji vistiek neinvy-

Herald
p roh i bi oi jos 

Pasiremdamas of!-, 
rialiais dokumentais, laiknisz- 
tis parodo, kad norėdami pro- 

• hibicijos instatyma varu žmo
nėms inbrukti valdžios 
tai nuszove jau 1360 szios sza- 
lios piliecziu.

Szita statistika labai suju
dino Kongresą, ypacz tuos |o 
narius, kurio prioszingi 

instat vmui.
Blain isz 

Prohibicija yra
Kartu su ja atėjo visokia, pik- 

graftas,

agen-

r. Mr* " . įt "‘V*** *♦■;<"** F-**

tnirsko apie savo mirusi vyra.
Buvo taip: Feliksas Slivins- 

kas susipažino su ja ja Se redos 
naktį po mirimui vyro ir už
kalbino su juom paeziuotis. 
Gayiikiene ant to noringai su
tiko ir 
szermenis vyro, nusidavė su 
juom ant jojo kvatieros kur at- 
silbuvo tuojaus Veselka. Kele
tas paliemonu sergėjo narna 
idant nepriimtu pulkas gimi
niu velionio ir tai nelabai mo
teriai neduotu tokio szliubo, 
kad atsimintu iki mirimo die
nai.

K a ant tokios mot eres gali
ma sakyt ? Daug panasziu mo
terių randasi a.nt svieto kurios 
greitai ivžmirszta atminti savo 
mirusio vvro kurio kinius da 
neatszales o jau dairosi in sza- 
lis koki sau iszsirinkti po pa
laidojimui vyro.

nesirūpindama apie 
vyro,

Isz Lietuvos.AMER,K0S
«« MOKYKLOS

.v ** ■ ■■■ ■' 

r ------ -----------------

Kiekviena isz visu keturias-
Teko patirti, ’kad ideszimts-asztuoniu valstijų tu- 
Kabinetas nutarė ri savo gtskira sistema moks

lui. Fedoralo valdžia, neturi jo-

PANAIKINS TRIMCZIU 
PRIEDUS.

\Kaunas. 
M in ištariu
nuo 1930 m. Sausio men. L d 
pakeist i tarnautojams

•I

k
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K

atlygi- kios kontroles ant vioszu szios 
n imp instatynui ta prasme kad
trimieziai bus panaikinti (iki las yra kiekvienos valstijos at

tar- sakornybe. L_„„,... .  ..
nautojas, pratarnavęs toj pat jos legislatruos turi rūpintis 

gauna 
al-

sznlies mokyklų. Taigi rnoks-

są m > «

i i

“sau- 
Senatorius 

\ V i s ėo n si n o pa sa k o: 
skaudulvs.

/

tadarybe. korupcija, 
žmonių žudymas •h* 

kitokio pikto.
ir visa eile

I »

Taip pat prohibicija su jos 
žmogžudybemis pasmerkė 
natorius Hawes isz 

kongresmanas
Now Yorko.

Taigi probibicijos klausimu 
dideliu kovu

instatvmas at
rinku pasakyt. Ga-

ir

sc-
Missouri

Bloom isz

p ra n a sza ujama 
szitoj Kongreso sesijoj, 
bus »“sausas 
sza ūktas, 
limas daiktas, kad jis bus pa

vada
Degtino

Jau tai gal priesz pa baiga 
svieto tokios latrvstes dedasi 
ant svieto. Sztai Skulkino pa
viete tūla 'biznierių apskundė 
tikras jo szvogei’is (saliuninko 
paezios brolis), už tai kad par
davinėjo uždrausta sztofa. Pro- 
hi’bicijos agentai i 
saliuidnka ne daug 
turėjo priesz ji davada ir pada
rys žmogui gana daug ergelio.

Ka vertas tokis szvogeris? 
Jaigu tokiu nevidonu pasiliko 
savo szvogeriui t-ai da didesne 
piktybe gali padaryti del sve
timu.

užtiko pas 
■ sztol'o bet

ATSAKIMAI

sziol kiekvienas (Matinis

'ka tergori joj 3 motus 
10 huos. nuo pagrindines 
gos priedą), o bus mokamas 
priedas už pratarnautus ponk- 
meezius, deszimtmeczius ir lt. 
Be to, manoma tarnautoju 
žmonoms taip pat mokėti tam 
tikras priedas.

VAKARUSZKOSE 
NUSZAUTAS.

JoziK^yalscziuje vest uvese 
pas pil. Germanauska isz 12 in 
13 Lapkriczio' men. revolverio 
szuviu buvo nuszaidas to pat 
valscziaus gyventojas 
kauskas. Kaltiunnuis nuszovi- 
mu A’incas Kornavieziiis.

bus

Vaitc-

Kiekvienos valsti-

sistema mokinimuipriduoti 
visu tos valstijos vaiku. Pap
rastai, yra Valstybes

irt1*1'n.;1?}'-į1 ,■ .i
nigai, (kurinon 'aVlstylM* pa4-f: 
kiaria mokykloms'ir keletas 
kitu szaltiniu, kaip korporaci
jų taksai, ineigu taksai ir alie
jaus taksai. Nuolatinis fondai 
ingyjmas pardavus mokyklų 
žemes. Šzios mokyklų žemes

v, ■

keistas taip, kad butu 
darvt alus ir vvnas.
veikiausia ncgryž.

M. K. Plymouth, Pa. — Teip, 
padarom daviernastes isz Lie- 
tuviszko ant Angliszkos kal
bos su pabudinimu konzulo.

Vakarai ilgi, žmoneliams 
nuobodu vakarais sėdėti. Bet 
kas turi laikraszti ar knygeliu 
tai tam greitai laikas slenka. 
Didesnėse apygardose jaunuo
mene atsilanko in vakarines 
mokslaines ir per žiemos sezo
ną padaro dideli žingsni moks
le. Bet randasi ir tokiu apygar
dų kur turi galvas pramusztas 
ant szokimu arba praleidimo 
laiko “pulruminese akademijo
se“ semdami mokslą keiksmo, 
bjauriu kalbu ir kazyriavimo.

iliri

semdami mokslą keiksmo

Yra daug žmonių kurie ant 
tureziu žiuri kaip per raganisz- 
kus stiklus: turtingas kvailys 
iszrodo jiems labai iszmintin- 
gas, kuprotas .tiesus, senas jau
nikiu.

Žmoni u akyse pinigas viską 
permaino, uždengia ir dailina. 
Ir tu, brangus skaitytojau, ne- 
bukie tosios nuomones; atmink 
kad pinigas tai blekute ir tieji 
popieros szmoteliai niekad 
žmogų geresniu nepadaro o to
ki goduliai nekarta szirdi savo 
ifždaro del varguoliu.

Kas daug pinigo turi, tas jo
kio smagumo neturi.

niekas nes

Mi*s. Elzbieta M. Eliizabeth- 
port, N. J. — Nežinomo kaip 
daryti “namine“ nes neturė
jome proga josios daryti, bot 
pagal “Tarkos” eksportą, tai 
paduodame sekanti būda ant 
josios dirbimo: “Subatoje pa
mirkyk 5 svarus kartaus nir- 
byro iii dvi kvortas skystimo 
su kuriom czystina misingi. 
Persunk per raudona bolszevi- 
ku vėliava. Pridek penkis sva
rus sutrintu krienu, viena 
kvorta gazolino ir du szmotus 
dūles (dinamito). Del skanumo 
pridek ricinos ir smarkiai su
ma iszyk kvorta gazolino. Ka
da pradės imtos in lubas szok- 
ti, imk dainuoti: “ 
kita, nuo szono ant kito

namine

Parkos

Mikita > tmi-
ir

supilk in geležines bombas.

JUOKAI 6

NETIKES.
— Ar žinai dedionele: bus 

dvi medeles kaip suėjau su ma
no Jurgiu in pora, 6 jau suvis
persi maine.

— Ar sziteip. O asz su sa- 
viszkiu gyvenu

Viskas fjam 
persisoline.

v ra

filosofai sako:Senoviszki 
kad pavyzdinga gaspadine na
muose tai daugiau reiszkia ne 
kaip vežimas pinigu.

Turbūt žmones kitiems lai
mes linkėdami niekad gero ne- 
linki, jaigu tankiai sako: “
linu tau szimta stubu ir szim- 
ta maiszp pinigu.” 
butu geresnis linkėjimas kad 
sakytu: “ 
paulines 
nai sziadien tau daugeliui yra 
pageidai(jancziu daigiu. Kad

ve-

— Argi no

vėlinu tau geros gas- 
>namuoBe.°' Neatbuti-

motinos linkėtu tos laimes sa
vo vaikams tai isztikro vėlini- 
mai iszsipildytu...
žmogų
ypacz jaigu szeimynoje pildosi 
priežodis:

Boba isz kamaros daugiau su 
žiurstu isznesz,

Ne kaip vyras in kieti su 
vežimu privež.

Pinigai
laimingu nepadaro

Tai rots puiki pacziule.—
Marijona Gavrikienc, 27 me

tu, gyvenanti Detroite, laiko 
kada josios vyras gulėjo pa- 
pzarvotas namie, greitai už-

jau 20 metu 
o jis koks pirma buvo toks ir 
dabar.

— Ar isztikro?
Isztikro tada buvo nie

kam netikės 5r dabar da nie
kai.

UŽ GYVASTĮ.
Kur tu dabar eini An

tanai!
— Einu ant kapiniu atlan

kyti mano numirusios paežiu-

Bijok tu Dievo! Juk tu 
esi girtas vos tiktai strapaloji.

— Mat už gyvasties mano 
kitokiu no mate. Po smert no
riu tokiu jau but. Kad asz bu
vau blaivus tai ne pažintu ma
ne ...

les!

PRILYGINO.
Mužikas: — Tai ponas gra

fas kas diena tokius storus ci
garus ruko!

Grafas: — Teip, mano žmo
geli... Tai papratimas, nega
ili be to apsioti.

Muž. — Teip, asz suprantu!
Tai suvis kaip ir iasz!

Gr. — Ar ir tu rukai ciga
rus?

M. — Ne, bet kas diena visa
da pasigeriu.

*

iIftA. RAMANAUSKAA\c^jto’kyklu lankymo problema, Ir 
parūpina priverstina mokyklų 
lankymą/vaikams terp paskir
tu amžių. Priverstino mokyklų 
lankymo instatymni, taip pat 
turi turėti tam tikrus' pa rupi
ni mus ju iszpildumui. Szi at
sakomybe uždedama Valsty
bių virszininkams, pavietoms 
ir vietiniams virszininkams in- 
vai rose valstybėse.

Priverstinas mokyklų lanky
mas labai, skiriasi valstybėse. 
14-koj valstybių vaikai
lakyti, mokyklas terp 7 ir 16 
metu amžiaus, 
biu terp 7 ir 14 metu amžiaus, 
4-iose valstybėse terp 8 ir 14 
metu amžiaus. Laikas kuria
me vaikai turi lankyli mokyk
las per metus taip-gi skiria
si valstybėse, Nekuri valstybė
se tereikalaujama tik 16 
vaiezin. Kitose mokvklose tu
ri lankyti visa pilna mokyklos 
laika ii’ tol kol užbaigiami vi
si 8 pradines
riai. Kartais amžių apribuoja 
valstybe. Geriausi instatymai 
yra, tie, kuriose Valstybe ir 
pavietu virszininkai privereze 
klausyti, o ne tie kuriuos Vie

vi rszi n i n kai 
iszskrus miestus;

ji

K

fST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 143V-R

LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS., x

Iszbfibamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruc- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

feios mokyklų žemes 
yra Suv. Valstijų žemes Kon
greso Aktais duotos Valstybes 
vieszo mokslo naudai. Neku- 
riuose atsitikimuose Valstybes 
paskiria žemes mokykloms, 
taipgi iszskyrus Nauja j Ang
lija ir keletą kitu Valstybių 
kur civile valdžia ii' mokyklų 
valdžia, yra ant miesto aps- 
ki'ii’ziu vienutes ]>ainato, pa
vietus turi užlaikyti visas to
kias mokvklas. Jei Valstvbe 

t' ♦

prigelbsti pinigais, tuomet ly
gios mokslo progos duodamos 
visoje valstybėje. Kuomet vie
tine vienute pasiekia uugsz- 
cziausi taksavimo laipsni ir

mo- 
Ir

pas/kiria žemes

turi

?

11-koj valsty-
rastai, vra Valstybes Mokslo 
Komisija ir Valstybes Mokslo 
Departamentas. Komisija kon
troliuoja valstybes mokslo pro
gram kaip pažymėta jos kons
titucijoj ir instaymuos. Jos vi
si žykini yra legislaly\i.
uok, Valstybes Mo'kslo l)epiirt- 
mentas yra Komisijos dirban
tis kūnas, ir jo virszininkas. 
Vaisi vbes Mokvklu virszianses

• •

aficiorius turi iszpjldyti visus 
Valstybes Mokslo Komisijos 
nutarimu.
Komisija susideda nuo penkių 
iki devyniu nariu, kurie renka
mi nuo penkių iki 
metu.

Valstybių Mokslo Depart- 
kiekvienas

Valątybes Aleksio

septynių

112,

isz Lietuvos emigravo 1 178 as
mens. Daugiausia ('migravo in 
szias valstybes: Argentina — 
474, Brazilija — 264, Afrika —

Kanada — 74, Urugva
jų — 87, Amerikos Suvienytas 
Valstybes — 116, Meksika — 
7, Palestina, — 43 ir in Aus
tralija — 1.
Sziu metu emigracijos skai- 
cziais: Sausio men. iszvažiavo 
isz Lietuvos — 987 žmones, 
Vasario — 1740, Kovo — 1928 
Balandžio — 1529, Gegužes — 
1858, Birželio —- 1119, — Li(‘- 
pos — 1191, Kngpiuczio — 
1066, Rugsėjo — 876 ir Spaliu 
— 11.78 žmones.

>s

— Szakiu apskrity 
kad Ims gabenama 

kont rabanda.

stot i.

BE KELNIŲ ATGABENO 
ŽMOGŲ IN POLICIJA.

Sza kini, 
sužinota,
brendspiriezio 
Policininkas Ruszinaitis nakti 
saugodamas, prie Szeszupes 
pamate už kokiu 15 metru kaž
ką baltuojant. Priszokes liepe

Bet baltasis pasileido
bėgti. In policijos szuvius at
bėgo ir kiti pagelbon baltaji 

Sugavus pasirodė, 
kad tai yra pil. Bosas, isz Bo
su kaimo, Kidulių valscziaus, 
žymus kontrabandininkas, tre- 
cziu kart sugautas su brend- 
spiriezii kontrabanda. S
ta jis gabeno dvi skardines 
spirito, viso 36 litru. Perbridęs 
per Szeszupe jis taip staiga 
buvo užkluptas, 
kelinėmis apsiauti. Ant kaklo
baltuojaneziomis kelinėmis ir 
kabaueziais batais, su pora 
skardiniu ant pecziu, ji nuga
beno pas rajono virszininka. 
Isz ten in Smalininkus ir pa
galiau in Kidulių 'areszto na
mus. Nubaustas 500 litu.

gaudyti.

k a r-

Mi

atskirai

tybese 
ka, Valstybes

in-

mokyklų 
Paty-

dar neiszsigali užlaikyti 
kyklu Valstybes pagelbsti 
pampina reikalaujamus pini- 
&jum. Yra dvi svarbios priežas
tys kodėl Valstybe taip daro.

valstybėje dabar-
vaikams daroma

didele skriauda, del to kad ne-
progu. tiniu apskrieziu

Isz priežasties aplinkybių, ir

Kiekviooje 
liniu laiku,

ra. užtektinai mokslo

kitu priežaseziu

mokvklos skv- « •

į Szita yra Receptu
! Aptieka
į Iszpildome visu Daktaru 

receptus. Jeigu juso dak- 
! taras negyvena mieste, 

atncszkite jo receptą in
j muso aptieka, mes sutai

*

Is
'Hl,..

1 1 artas

mažais

negali

sudaro, iszskrus miestus; in- 
statvmai tini reikalauti nuola
tini mokyklų lankymą per pil
na mokslo meta; ir jie turi rei
kalauti užbaigimu 
mokyklos, nežiūrint koks butu 
amžius. Yra palikimas reika
lauti pilno laiko lankymo visu 
vaiku, kol sulaukia

pradines

sisiinc gyduoles.
—■ I'--'- I

Litschs’ Drug Store j
14 E. CENTRE ST. . 

MAHANOY CITY, PA.

>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

1 Oi .
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kad nespėjo

EMIGRAVO ISZ LIETUVOS.
Kaunas. — Per Spaliu men. 

menfai, 
iszsivyste, paraleliai su Vals
tybių Mokslo Komisijom, dar
bas kuriu riszasi su Va 1stvbes 
pradiniu ir augsztosniu moky
klų administ racijom. Depart- 
inento galva, kartais vadina
mas Valstybes Vieszo Mokslo 
Prižiūrėtojas arba Mokslo Ko- 
misijonierius paprastai iszron- 
kamas balsavimu.. Sziose vals- 

gubernatorius juos ren- 
asztuoniose

Mokslo Komisija.
Kaip pirmiau sakyta, kiek

viena valstybe kaipo visa yra 
logale vienute moksle, bet ad
ministracijos reikalais kiek
viena valstybe paskirsto ne ku
rias atsakomybes atskiroms 
vienutėms. Vietine vienute tu
ri palaikyti mokyklas, sutin
kant su Valstybes Mokslo De
pą rtmento nurodymais, ir tik
ra*, verte mokyklos kuria ji 
prižiūri pasirodys isz vietiniu 
aplinkybių, interesu ir darbu. 
Beveik visose valstybėse
korporuoti miestai yra nepri
klausomos mokyklos vienutes. 
M iestai nebe ren ka 
v i rsz įninku baisa v i m u.
rimas pamokino, kad toks vir-
szininkas turi būti atsakomos 
mokslo (komisijos renkamas, 
lygiai tai, kaip dideliu organi
zacijų direktorių komisija ren
ka savo okzekutyvius komite
tus.

Suv. Valstijose randasi la
bai daug‘apgyventu vietų, kur 
randasi ti’k mažos mokyklos, 
Szioj szaly yra 180,000 mokyk
lų, kiekviena isz kuriu turi tik 
viena mokytoja. Vienok tokiu 
mokyklų skaiezius nuolat ma
žėja; 8,500 ju buvo uždarytos 
metais 1920 Jos pradeda 
augti in didesnes mokyklas ar
ba, esti sujungiamos su kitomis

Pasvalio
kaimiete S. P. pagimdo

MOTINA NUŽUDĖ SAVO 
KŪDIKI.

Szimoniu kaimo, 
vai,,
kūdiki ir nežinia kur paslė
pė. Pravedus policijai tuo rei
kalu tyrinejįma nustatyta kad 
S. P. savo kūdiki nužudo ir pa
slėpė rubu dežeje, kur polici
ja kūdiki ir rado. Kaltininke 
pat raukta atsakomy bėn.

KAIP SIAMIECZIAI 
PRISIEGE.

’ ilegis prisiegos kuria nese
noj sudėjo nauji virszininkai 
Siamiszko dvaro, taip skam
ba: “Idant kraujas mano isz- 
teketu lyg paskutiniam laszui; 
kad mane suostu krokodiliai; 
idant buezia apsudintas ant ne- 
sziojtmo pekloje vandens gur
buose be dugnu liepsnoje, idant 
duszia mano persima i ny tu in 
novalninka kuris tiek kentėtu 
ir aplaikytu kumszcziu kiek 
ant dugno mariu randasi pies- 
kli; idant pasilikezia ubagu ak
lu, kureziu ir trandavotu jaigu 
nodalaikysiu tos mano prisie-’ 
gos kuria czionais sudeilu.”

daug 
nėra lygiai paskirstomas. Ne
kurios apielinkeS mokyklos 
gali užlaikyti labai 
taksais, .dėlto 'kad ten randasi
daug taksuojamu nuosavybių, 
o kitos apielinkes gaunanezios 
labai d i dėlių s taksus 
mokyklų užlaikyti. 

V X*
1922 metais 76.6 nuoszimtis 

mokyklų iszkascziu Suv. Vals
tijose buvo pakeltas vietiniais 
taksais ir paskyrimais, 14.6 
nuoszimtis Valstybes taksais 
ir paskyrimais, 1.5 nuoszimtis 
isz kitu szaltiniu. Nuoszimcziu 
pas’kyrst imas 
skiriasi. Pa v. 
lybe šukele i 
ežius mokykloms pinigu vieti
niais taksais ir paskyrimais ir 
92.8 nuoszinlczius Valstybes 
taksais ir paskyrimais. Kansas 
valstybe gavo 97.8 nuoszim- 
czius Valstybes taksais ir pas
kyrimais. Kansas valstybe ga
vo 97.8 nuoszimczius mokyk
loms pinigu isz vietiniu taksu 
ir paskyrimu ir tik .07 mio- 
szimezi us Va Istybes 

y

valstybėse labai
Delaware vals- 

nuoszim-t i k 5.5

tik .07 
taksu ir 

paskyrimu, Wyoming valsty
be užmokėjo 14.7 nuoszimcziu 
visu mokyklos iszkasczius isz 
nuolatiniu fondu ir mokyklų 
žemiu isznuonpinavimo, o New 
Yorkas, Pennsylvanija ir ke
letas kilu valstybių tokiu in
eigu neturi.

Mokyklų Lankymas.
Sulyg Suv.

Wyoming

Valstijų cenzo, 
Suv. Valstijų gyventoju tarpe 
5 ir 17 metu amžiaus 
metais buvo 30,000,000.

vieszas
2,143,000 vaiku

O° r

1925-26
21,-

16 motu 
amžiaus ir tik dalinai lankyti 
mokykla, kol pasiekia 18 mc- 
I u.

Mokyklos Su. Vlstijosė yra 
sesijose apie 164 dienu per 
metus.

• •

apie 164 dienu
Szi s d ienų p skaiezius 

vra didesnis nekurios© valstv- 
bes o kitose stovi daug 
miau. F.L.T.S.

k i tose zo-

PATEMIJIMAI.

— Kožnas vyras insimvle- 
t no jaus gyrėsijas iii mergina, 

su savo gerais darbais.
—- Ir mergos supranta kad 

ne viskas yra auksu kas bliz
ga. . , . "

— Girta motore yra bjau
resne už velne.

- Tankinus© užvydejimas 
yra kuom kitu, kaip pcle-ne

na is po ugninei meilei.
— Isz vieno grūdelio tei

sybes, melas kepa visa kepa
lėli.

— Tūli dvasiszki 
nedorybe pereina 
sma’ka drakoną.

— Tikyliszkas fanatizmas 
žmogų paverezo ant paskuti
nio mulkio ir laiko tamsybėje.

— Kas paskutini

su savo 
pėklisz'ka

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

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

Jaigu kenti neFvū suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 35c. 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 kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport. N. Y.

K. Rėklaitis
Lietuvisxkae Graboriu*
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000,000 vaiku lanko 
mokyklas, o
lanke privaezias mokyklas. 
758,000 vieszas ir 296,000 pri- 
vaczias augsztesnes mokyklas 
ir 267,000 komei'cialiszkas mo
kyklas.

St u'de n t u Ame r i kos u n i ver- 
sitotuose ir kolegijose 1925- 
1926 metais buvo 821,000. 78,- 
000 studentu slaugiu mokyk
lose, 284,000 {mokytoju )kolo- 
gijose ir apie 1,000,000 vakari
nėse mokyklose visokiu rusziu. 
200,000 i ndustriidiszkose mo
kyklose. Mokytoju invairiosc

— Kas paskutini 
atiduoda ant garbes 
tai yra
Dievas turi daugiau 
žmogeli. Malda ir geri darbai 
daugiau Dievui malonesni, ne
gu tavo keli do lore i.

paskutinis
*■ — I*

skatiką 
Dievui, 

kvailys, 
už tavv

— F.

Ant. J. Sakalauskas į

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

516 W. Sprue* Str., 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, PA.

I.

ji 11
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mo'kyklomis. Dabartiniu laiku 
randasi apie .12,500 sujungtu 
mokyklų kurios susidaro isz 
keliu mažesniu mokyklų. 1921- 
22 metais, buvo suformuota 1,- 
628 tokiu mokyklų. Tokios su
jungtos mokyklos yra daug 
pasekmingesnos, negu tos ku
rios turėdavo tik viena moky
toja. Nekurios valstijos parų- mokyklose yra apie 1,000,000. 
pina viena ar daugiau augsz- 
tosniu mo'kyklu, kurios veikia 
atskirai nuo žemesniu mokyk
lų ir yra užlaikomos visos val
stybes mokeseziais.

Mokyklų Užlaikymas.
Pinigiis mokykloms parūpi

na Valstybes pavietus, miesto 
apskrieziai ir mokyklų apskrl- Į! 
ežiai. Visose valsybese viso 8

Užlaikyti ir vesti tas mokyk
las kasztuojn ąpiė $2,745,000,- 
000. ir mokyklų turtas dasiekc 
$8,125,000,000.

Visos valstybes dabar turi 
instatymus kurie riszasi SU

/

LIETUVISZKAS GRABORIUS f5
(Bell Phone 872) u

V

331 W. Centra St. Shenandoah, Pa. /

1

r
Nubudimo valandoje šutei-

į kiam geriausi patarnavimu. Pa- J
laidojiina atliekam rūpestingai 
ir gražiai.

4 nčdinti.
i. Busite pilnai užga- {

---- ■> j
Isz Mahanojaus ir Girardvilles j!

i mano pa- C

4

jeigu kas pareikalaus «•*- 
tarnavimu tai meldžiu man tėle- j 
fonuoti o pribusiu in deszlmts į 
minutu. Boll Telefonas 872

i

Visose valsybese viso 
isžkaszczio dali valstybe turi 
paneszti. Vienok didžiausia 
dali turi pampinti vietiniu 
mokyklų vienutė. Nekurios© 
valstybėse sziuos pinigus su
daro pavietes mokeseziu reike 
dar priskaityti specialius mo
kyklų apskrieziu mokesezius.

Valstybe suima mokykloms 
pinigus isz invairiu szaltiuiu.. 
Yra tam nuolatiniai fondai. .. -I i
Valstybes mokyklų taksai, pi- 

k

'f-

$ MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$^------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

jį saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 3

[ moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta H
1 suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau g
! dol žmogaus kuris dirba ir ezodina. Dekite savo 0 
! pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite n
1 kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. H

. . , ' ' 1 l'1.'! \ ' '4 ■ . ■■ ♦ . ■ 1
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sxtoro
19 W. Centre St; Mahanoy Citv

66T
Yra tai Receptas nuo

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influenzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 

i turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Prea.
J. FERGUSON, Vice-Pre».irKaa.1 »
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SIDABRINIS 
SKA TIKAS
Jaunas ir linksmas Marža 

buvo per daugeli metu karei
viu o priek tam buvo labai 
narsus. Karalius, del kurio ji
sai tarnavo, niekad neturėjo 
karos su kitais karaliais, o ži
nodamas jog savo kareiviszko 
vardo per ji nepakels, Marža 
pastanavijo sngryžt in savo te- 
vvne.

Alejos in savo toviszkia da- 
. žinojo jog levas buvo jau nu

miręs o turtas ketino bnti isz- 
sidalintas tarp broliu. Žalnie
rius gavo savo dalybų tik si
dabrini skatiką ir tuom labai 
nusistebėjo.

])aeme skatiku su 
džiaugsmu ir atsisveikinęs su 
pažinstainais apleido vela sena 
teviszke ne turtingesnis kaip 
atėjo pas ja.

l aip eidamas kėlės dienas 
atėjo in didele girre, prie ku
rios 
kuris 
uos. Ne daug 
Marža i<zomo isz kiszeniaus si
dabrini skaliku ir padavė uba- 
ffui.

1 bagas 
niužna paszanke:

l'ž tavo goru szirdi busi 
gausiai isznagradintas. Kalbėk 
ko nori <> viską aplaikysi.

M a rz a s n 11 s i s t e I >e j: i s 
ant kart nieko negalėjo atsa-

l kyt l>et ant galo tarė:
Jaigu taip kalbi jog apie 

ka pamislysiu tai stosis, tai no
rėčiau tokia valdžia turėti jog 
kada tik pamislysiu jog noriu 
pavirst in karveli, zuiki arba 
žuvi kad taip ir butu o daugiau 
ant svieto jau nenoroeziau.

- T 
pildintas, 
kie dabar savo keliu ir pamis- 
link kaip kada apie mane. — 
Jsztares tuos žodžius, ubagas 
isznvko isz akiu Maržai.

Na vatini žodžiai taip užėmė 
galva Maržos jog ne nepasiju
to kai]> perėjo rubi-žiu savo te- 
vvnos. Priesz nusileidimą sau- 
los radosi nepa'žinstamoj viesz- 
patysteje kur visi gyventojai 
gyveno linksmai o kuopa karei
viu vaikszeziodami po ulyczes 
prikalbi nėjo jaunus vyrus in 
vaisku nes karalius buvo isz- 
davos vaina kitam karaliui o 
buvo trumpa kareiviu.

Marža prisidave prie kara- 
liszko vaiski) o aplaikcs puiku 
kaszkieta su plunksnom ir 
zbraju vela radosi glitose ka
reiviu o trumpam laike likos 
iszsiunstas su kitais kareiviais 
nnt neprieteliaus.

Tasai karalius po 
Marža radosi buvo kitado

tuom.

t

Bot nosirnpino 
skatiku

kolos

sėdėjo vargingas (dragas 
graudingai praszo ahnuž- 

mislindamasp

IKidekavojn^ už al

labai

Favo geidimas bus isz- 
atsake ubagas. Ki

jaunus

»
k /

4

I
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I
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tris 
nuo

Marža a t si minos apie 
<!<>vanas kurias 
ubago, stojo isz 
karalių ir paszauke:

Mylimas maino karaliau, 
tavo 'žiedas bus czioTUiis ųcuž-1 
ilgio, bet po 
savo priža<lejinia.

’Fa i isziariM pasikratė ir t nu
jaus stojosi zuikiu ir pradėjo 
b<*gt kaip szuvis.

Pribėgės prie kraszto mariu 
vela pasikratė ir stojosi žuvis 
ir perplaukt1 giliuknkigai per 
mares. Past kratos volą pavirto 
iii karveli ar nulėko tiesiog in 
IMtlocin karaliaus. Karaliui ne 
nesisnpnavo jog Marža jau sto-1 
jo pa loci ujo. Murza paregėjus 
atidaryta binga palociuje i įt
iekė kur sėdėjo puiki karalai
te ir atsitūpė jai ant keliu.

npbiike 
glitu priąsz

tam neužmirszk

Karalaite paglosto karveli ir 
davė cukraus ir pieno kad sztai 
karvelis pasikratės staigai per
simaino ant jaunikniezio ir sto
jo vela savo pavidalo priesz nu
sistebėjusia karalaite. Apsako 
jai del ko czionais pribuvo per 
ka karalaite labai nudžiugo jog 
turės toki narsu ir patogu jau
nikaiti už vyra. Padavė jam 
žictla ir prasergojo ji priesz jo
jo draugus idant turetusi ant 
sargy bos priesz juos nes jam 
laimi užvydos jojo giliuko.

Idant jam kokia nelaime ne
atsitiktu isz ranku jojo drau
gu, Marža meldo karalaites 
idant ant atminties pasiliktu 
sau ka toki nuo jojo. Pasikra
tos volą stojosi karveliu o atsi
tupės ant josios keliu paszau
ke:

< 4

v v ra.

ga,

Karalaite, mylima mano, 
Iszrauk tris plunksneles 

mano”.
Karalaite paklauso kaip jai 

buvo paliepta, iszrove tris pai
kos plunksnas isz jojo sparne
liu.

Kada ta padare, karvelis pa
ir

įdedamas prie josios kojeliif
si k ra te vela
K 
paszauke vėla:

4 i

stojosi žuvis,

Karalaite mano, 
Su savo nageliais, 

Nulupk nuo manes 
Asztuonis žvvnelius mano 
Ir karalaite paėmė asztuonis 

sidabrinius žvvnelius nuo nu
garos žuveles.

Tuojaus vela žuvele pasikra- 
stojosi zuikiu kalbcQla-te >r 

mas!
11

y y

Karalaite mano, 
Nukirsk uodegėlė ana no. 
Karalaite paėmus žirkles nu

kirpo uodegėlė zuikio ir visus 
tris daigtus indejo in auksine 
dėžutė kurin uždarius su rakte
liu padėjo in savo skįarbcziu.

Marža paemos žiėda in savo 
snapeli iszleke per Įauga su 
žiedu. Buvo tai ilgų, kelione ad- 
gal o priek tam žiedas buvo 
sunkus o

y 3

knriuom
«P- 

laikes toki stebuklinga žiedą sula per ka turėjo persimainyt
ir pastojo didele vie-

ant zuikio ir bogo kiek, tik tu- 
rcjjo pajiegu pakol nepribego 
arti karaliaus abazo.

kuri jis užmovęs ant pirszto, 
galėjo ingalet drueziausia ka
ralių ir visa jo vaisku. Kada 
karalius iszkeliavo ant vainos 
ir jau beveik susiejo su neprie
teli nm, atsiminė jog savo ste
buklinga žiedą paliko namie, draugu. Vienas isz draugu pa- 
Neprietidius užklupo ant jojo 
kareiviu taip smarkiai jog ne
galėjo jam atsispirt ir buvo pri
verstas trauktis adgal idant 
pripildint savo iszmnsztas gli
tas su naujais kareiviais nes 
tas viskas nieko ne gelbėjo. Ka
ralius nežinojo priežasties sa
vo nelaimes o kareiviu vis ma
ži uosti ir suprato visi jog jaigu 
nepasiduos tai visi bus iszpjau- 
ti iki paskutiniam.

Atsiminęs karalius jog pali
ko savo stebuklinga žiedu na
mie paszauke: — “Tasai kuris 
man atnesz žiedą in laika, kada 
neprietelius mus visu neiszkirs, 
aplaikys mano duktere už pa
ežio,”

Marža persiįcanojo tuojaus 
jog karalaite lie ant niek per
sergėjo ji idant sergėtusi savo
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SZIS MALŪNAS ISZTARNAVO SZIMTA METU.
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Szis orinis malūnas kuris stovi 
isztarnavo szimta metu. Anglijoj beveik visur 
panaszius malūnus ant farmu ar prie plentu.

Lincolshire, Anglijoj, jau 
d ima 'matytin

Rytoj atsibus svodba su juoin 
ant atminties laimėjimo giliuk
ui -ilgai kares.

Kada tai karalaiti* iszgirdo 
baisiui apsiverki* — verkė die
na ir nakti. Ir tai]) nusiminė 
jog inpnole in liga. Nepriėmė 
jokio valgio tik verku ir vvrke 
be perstojimo per ka karalius 
turėjo svodba atidet ant toles
nio laiko.

Karalius labai nusimini* liga 
savo -dukters nes ne jisai ne 
gyd 1 ii t o ja i n eži n i > j o p r i e ža s Ii e s 
josios ligos ir nusiminimo.

Tuom kart Marža gulėjo ne
gyvas ir jau beveik 
put bet viena dienu ėjo tuom 
keliu tasai ubagas kuriam da
vė 
jas

pradėjo

sidabrini skatiką, o parege- 
gnlinti zuikuti tuojaiis pa

žino jame Marža ir paszauke:
— Zuikuli, atsikelk ir volą 

bukit* gyvas. Pasikratyk ir 
begkie kiek tik turi pajiegu in 
paloviu karaliaus kur randasi 
tonais kitas ant tavo vietos. Pa
skubink nes gal nubėgsi per 
vėlai.

nos

karaliaus

V 1 J '■ ~ -rvjj-o Hf-r-r . ■*. > \

Pagal Daktaro Specialisto
Kuku isz Ful-a-Balones

Universiteto
* ■■■._,■ -Į-

1 Del nuobrodaus kosulio:
kdo du gramus,Iszdžiovvk 

sutrupink 
saules

• •vėjo tris uncijas, 
tris spindulius ir gorčių 

oszkos pieno tiesiog nuo kar
Ta viską reikia virini, per 

'tris valandas naujam puodn. 
Į-ert po viena puodn-

ves.

M

gerkles:

Isz rvi o 
ka niro kavos.

2- Del skausmo
Pririszk szmoteli lasziniu ant
drūtos virvutes ir reikia nu- 

o kada jau nurysi reikia su 
virvute iszlraukt ir volą nuryt. 
Paantrink lai kelis kartus ant 
dienos. Del užkimimo reikia, ta- 
pati naudo!.

.3- Gėlimas kauluose: Jaigu 
luri skausmą ar gėlimą kojoje 
veikia snriszl. su linu virve — 
kad ir visa sanvnito geltu tai 
virve vis netruks.

4— Jaigu negali miegot: Nu
pirk penkis svarus cukraus ir 
Inom iszbarstvk visa lova o tii- 
resi saldu miega.

5— Del apdegusio nuo saules 
veide: Dirbk i o per visa menesi 
prie menulio szviesos.

6— Del nesmagumo: Tszgerk 
ar asztuonis stiklelius

lai]) vadinamos

rvl

szoszis
munszaines”

TARADAIKA

----------—-—V—

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU
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“SAULE” TEIP PATINKA, 
KAD'uŽMIRSZO ATNAU
JINTI PRENUMERATA.
Prisiuncziu $3.00 kaipo at

naujinimas prenumeratos ant 
ateinaneziu metu. Dovanokite 
už suvelinima, bet tame prie
žastis buvo ta, kad mes “Sen- 

toip mylime skaityti kad
net. iižmirszome pnisiunsti už 
ja ja užmokesti. Su pagarba — 
B. Stelmokas, Hardwick, Mass
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žiedą. Karalaite tada atnesze 
auksine1 'dėžutė kurioje radosi 
visi daigtai paimti nuo Maržos 
o priėjus prie tėvo tarė:

Paliepk abiem karei
viams idant persimainytu ant 
karvelio, zuikio ir žuvies.

Karalius paliepė kaip 'dūkto 
prasze o žadintojas stovėjo vi
sas iszbales ir nutįrpes isz bai
mes.

Marža tuojaus <pasikratė ir 
stojo ppesz; k a raini pavidale 
karvelio, atsitūpė ant keliu ka
ralaites ir paszauke:

— Mylimiausia karalaite, 
pridek mano plunksneles ku
rias pirma man iszrovei.

Karalaite paėmus dvi plunks
nas pridėjo prie sparnelių ir 
tuojaus prigijo ir visi mate jog 
tonais josios prigulėjo.

Karvelis vėlu persimaino 
Ant sidabrines žuveles ir tarė:

Saldi karalaite, pridek 
mano žvemdins isz kur’ buvai 
paėmus.

Karalaite paėmus asztuonis 
sidabrinius žvynelius pridėjo 
prie žuvies. Vėla žuvis pasikra
tė ir stojosi zuikiu prie kara
laites kojų kalbėdamas:

Mano prisiegele, gera

C i

kuria gali gauti visur. Po tam 
iszgerk pen kės bonkas nami
nio alaus o toji gyduole sziur 
prigelbes didžiausiam nesma
gume.

7—Del sukatu: Valgyk ge
rai o gerk lik szvięžia, szlapia 
vandeni, apsvaiginaneziu ge-* 4 C

rymu myriu u d ok.
8—Jaigu esi kurezias: Pa- 

iepk savo draugui szanti ar- 
i ausies isz dvi-vamždžio ka- 
’abino o jaigu szuvio neiszgir- 
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si tai yra tikru ženklu kad jo
jos gyduolei tau negelbės.

9—Nuo sutukimo: Valgyk 
ik avižinius pyragaiezius o 

vaiksžcziok po dvi mylės ant 
dienos ir tai galopu.

Niežimas kūno: Pa
rink su nauja tarka gerai o 

jaigu neturite (naujos tarkos 
tai ir sena surūdijusi užteks.

11—Del nuobodumo ir nusi
minimo: Nelandžiok kur nerei
kė, 
lo,” 
datirsi tudjaus

10

užsiraszyk laikraszti “Sau- 
o aplaikcs kelis numarins 

ramuma ir 
linksmybe per visus metus o
kasztuos tiktai 3 dolerius ant 
meto. —F.B.

§

PRIEŽODŽIAI
j .. .......... ........

Tankei mirszta sutiki-

mate kaip jisai persimaino in 
zuiki, pastafnavijo ant jojo už- 
klupt kada1 jisai sugryžtu ir 
atimt žie<hi nuo jo. Pasislepes 
krumuosej kada zuikis jau bu
vo arti, szove in ji ir ant vietos 
užmuszer, žiedą atome ir pats 
nuncszo. pas karalių. Karalius 
labai nųsidži'auge jog taip grei
tai žiedu atmesze ir paantrino 
savo | iki žadėjimą.

In ndyrui laiko karo laimėjo 
karahus. Po pasibaigimui kur
ies sugryžo karulius in savo 
stalyczia tarp dideliu riksmu 
savo paddnu o visi džiaugėsi 
jog) karalius giliukningni lai
mėjo kare. Karalaite ir nema
ža'/ nusidžiaugė sugryžimu sa- 

’Bet gavimas žiedo nebuvo v

ugryžo karulius in savo

Zuikutis ])aszoko staigai gy
vas ir sveikas ir bego kiek tik 
turėjo pajiegu o kada pribėgo 
prie mariu, persimaino in žuvi 
ir giliukningni perplauko ant 
kito kraszto. Po tam’persimai- 
no in karveli ir tai]) toli loke 
pakol prilėkė prie 
palociaus.

Pasikrates Marža vela stojo 
kareiviu ir stojo priesz karalių. 
Bet karalius nenorėjo no klau
syt jojo apsakymo ir pasakė 
.jog įmeluoja ir parodo aut to 
kuris ji nuszove ir atome žie
dą.

Marža labai nusiminė tuom 
ir vos susilaikė nuo verksmo 
bot atsake:

— Kalbėjau jums teisybe 
o jaigu man netikite tai paszau- 
kite karalaite o jiji jums pasa
kys jog esmiii tuom kuris žie
dą nuo josios gavo.

Nusidavė visi pas karalaite 
kuria rado dideliam nuliudime 
bot kailą tik paregėjo ji, josios 
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tėvo liet veltui žiurėjo tarp 
ireiviu ar. neparegos savo 
irsaua kareivio.
Karalius prisiartinęs prie sa

vo dukters vesdamas už ran- 
>n laiko pribut idant iszgelbetlkos žadintojų Marzo ir prakal-

* • v *1 • •

taip lengvas mes neprietelius 
radosi taip arti o pro kuri rei
kėjo gautis in tolima tokią jog 
groieziausias jodikas negalėtu

visa vaisku ir karalių 
frinert. Mažiausia užimtu septy

mu

r

9 bėjo:
n • ... imti

nes naktis idant gautis per m J-

Tankiai girdisi kad bobosr 
Tai buna labai nelabos, 

Su joju gyvenimu1 liek to, 
Tiktai alvercziu ant to:

Kad vaiku ir vyro iszsižada, 
Su kilu padaro oladrala, 

Iszrnnijn in kitur, 
Gyvena, ant nieko nežiur.

Ka tokia motore verta, 
Veluk kad ‘blitu pakarta, 

No senei Skulkine taip laivo, 
Thi’bole svaiguli gavo, ■

Pamoto vyru ir vaikus, 
Paome ir nekiiriuos daigius, 

Tszbogo su kilu, 
Nekokiu <’znliiku.

I ,

Vyras josios leidosi jeszkoti, 
N n o rn i os to I yg m i ėst olio 

važiuoti, 
Na ir užtiko, 1

Abieju nepaliko, 
Su policija paome, 

Namon parvežė.
Abudu iii koza pasodino, 

O kaip prova iszeis nieks 
nežino.

TURI 66 METU BET BE 
SAULES” NEGALI GY
VENTI — SKAITO 26

§
< <

Įnikote i < Saules, »»

turiu 66 metus 
Saules” negaliu a psi-

METUS.
A ežiu tamistoms kad nesu

kuria jau 
skaitau per 26 metus be per-
stojimo, be kurios negaliu gy
venti, o norints esmių vargin
ga mot c re ir 
bot be “
eiti, kuria skaitau su didžian- 
se atvda ir tai be stiklu. — Su 
guodone, Helena Lisauckiene, 
Mas])elli, L. I.
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Oj tam Miczigane, 
Ten vis naujienų gana

Girtavimas aiuolatos, 
Be jokios atimainos.

Vyrai ant moterių rugoja, 
O bobos tarp saves seianavoja, 
Kaip burdingierius prilaikyti,

V i gudos jokios neduoti.
Subėgusios kalbasi, 
Kaip daryti tarėsi:

Tu taip darykie kaip asz, 
Tegul tieji'liestijos supras, 

Kad mes ka norime, 
Tai su jais darome,

Mes juosius szokinsime,
Jaigu negerai tai iszva rysime.

“SAULE” KAIPO KALĖDŲ 
DOVANA.

Nors asz pati nemoku skai
tyti, bot labai myliu kaip jaja 
kas man skaito, todėl prisiun- 
cziu jum $3. ir meldžiu siaus
ti man “Saule” kaip Kalėdų 
dovana. — Su guodone. Maro 
Sbambaris, Waterbury, Conn.

Saule

h

H
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PRISIUNTĖ 2 NAUJUS 
SKAITYTOJUS.

man teip patinka 
kad prikalbinau savo drauge
ir dranga idant užsiraszytu ir 
prisiuneziu už juos pinigus.

“Saule ! I

Žinau, kad ir mano draugai 
bus užganadytais isz “Sau
les” kaip ir asz ir nenustos 
ja ja skaityti. Gerai velijente 
jums Mikalina Kazlauckionc, 
Methmen, Mass.
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eGERI VELINIMAI NUO 
MOTERĖLES.

Dieve duokie jum sveikata 
ir sveikinu jus su gerais vėli
namais ant szveneziu, lai jus 
Dievas užlaiko szimta metu 
ant svieto darbuotis del musu. 
Be “Saules” negaliu apsieti 
ir prisiuncziu užmokesti ant 
kito meto. — Su pagarba, Mrs. 
Annie E. Dubois, Hazardville, 
Conn. -*•
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I irVienam mieste Kanadoje ant Į n- 

’ atryto,
Milžinas su mažiuku susikirto

Isz to prasidėjo,
'Mat isz lalžybu ėjo

Tas mažiukas,
Silpnas vaikinukas, 

Su keliais aut stryto buvo, 
Na ir laižylbos atsibuvo.

Mažiukas padaro sutartuves,
Kad pervers ziegorelio lenciu- 

goli per sznerves,
Sukirto laižylbos net dviese 

ant vieno,
Du ziegorelius zostavo sudėjo. I nes taf geriause laikrasztis ir 
Vaikinelis lenc.iugeli per nosį voUnu kad j,r kiti žmonis ji
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SKAITYS VISADA 
“SAULE.”,

Prisiuncziu užmokesti už 
“Saule” ir noriu pasilikt jo
sios skaitytoja ant visados,

atiduok uodcg-ele m«s ",c«u Pnotelis.
§ Jeigu kvailiui prasitrau- 

r> ki isz kelio, tuom ji ingali. \
§ Tūkstantis duriu veda in 

rojų meiles, o tik vienos isz- 
veda; persisot inimas.

§ Tankiausia apmotam tuos 
žmonis purvu, kad negalime 
žengti j u pėdoms.

§ Del merginos vyras pn- 
cziuotas teip nuduoda, kaip 
pinigas inejas už vertes.

§ Goriause rodą ant senat
vės yra: neužmirszt, kad bu
vai jaunu, ir volei neužmirszt I 
kad no esi jaunu.

* « i • • t I

karalaite, 
mano, kuria laivai nukirpus.

— Kožnas aiszkia pamate 
jog zuikutis buvo be uodegos o 
toji kuria karalaite buvo isz- 
emus isz'dožukes prigulėjo prie 
ziiikuczio, o ant galo kada ka
ralaite pri'dcjo uodega, zuiku- 

ir veda stojosit is pasikratė
• žmogum ir stojo priųszais kara

lių.
Karalius baisiai perpyko ant 

žudintojaus Marzo ir paliepė ji 
( ant pirmutinio medžio pakart.

Ant rytojaus atsibuvo puiki 
svodba kokios da įtiekus nebu
vo matos. Karalius padovanojo 
Maržai karalyste kuria buvo 
sumuszos o visi gyveno sutiki 
me iki vėlybai senatvei.

akys pražibo, pribėgo prie jojo 
ir apsikabbno szaukdama: .

— ,Sztai tikras mano myli
mas, yra tai tas pats kuriam 
daviau žiedą i-dnnt nunosztu; 
del mano tėvo ir tik jam fie- 
naim priguli gabre iszlaimeji- 
mo kares ir suiųuszimas neprie- 
teliaus.

Czionais atvedu ta ku- - Visi tuom labai nusistebėjo.
• v • A lt • • v • w • a « AM.riaią prižadėjau tavo rankele— Karalius nežinojo ka turi daryt » _ _ ii y* • •

§ Jeigu kvailiui prasitrau-

Vaikinelis lencjugeli per nosi Į veĮjnu kad ir 
Skatytu, nes tai . paranfkiases 
del visu žmonių, kuri visi gali

Du ypus per žanda vaikinui Į ba, Baltrus Brožinskas, Plains, 
dėjo,

pe rvere, 
Ir abudu ziegorolius paome.

Narūnas prie silpno pribėgo, I skaityti ir suprasti. Su pagar-

dėjo,
Vaikinas po penkių pradėjo 

'bėgt, 
Mat nenorėjo in puca patekt.

Narsunas vijosi, 
Ir su kumszczia grasinosi, 

O tai vyre nebile kas, 
Tiktai badai koks prezidentas, 

Kuris vaikiniu 5 dolerius 
davinėjo, 

Norints pinigu neturejo, 
Galas galu, szoko vela su

DANGUS RAUDONAS

— Kūmai! Ar laikais ne ži
nai nuo ko taip -dangus raudo
nas.

— Ar tai da tu iki sziol ne
žinojai t’U-gi Ivtysznios mano 
sodelijo pradėjo sirpt, tai da
bar dangus nuo to raudonuojo.
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'riki

kuloku, < 
O kada prie vaikino priszoko, 

_  Vaikinas atsisuko,
kuri žino būda savo vyro, tail Smagiai su ku-loku užskuto, 
vis randa takeli in jo szirdi. Milžinas suklupo, 

* § Žmonis tik tada dažino Silpnesnis ant krutinės 
į užklupo.

O-gi kale su kuloku, 
Vos akys isz kaktos neiszszoko

Milžinas pagclbos szauke, 
Savo draugu ibet neprisiszauke. 

Ar taji kumni pnpugnlAut gulo palicmonas pribuvo,

§ Laiminga toji motoro,

' v I

kad paseno, kada kojų pra- • "■ Cl 1 i 4 \ ' I ,deda nopavilkt!
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS UETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
510 W. Centre Ir 603 W.Mabaney St.

IVC ’

Laidoja kunua numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikai-

tl

MEILES IR VEDYBŲ
PASLAPTYS!

I.ln ■ '■

Norintieji pažinti meiles bei vedy[ -----
knygutes: (1) Meiles į vakaras arba '

.. ' "t I ' ' i ' . .* > . ' 1 'L j l

TURĖJO NUSTĮPT.
A?

bu paslaptis, nusipirkite Jurgdalou pirkai!
V n voru t <1 a * IVTnllna vnl/nvnu arki

'• gerai laikosi ka priesz Velykas Abieju užklauso ir po viskam < ta ‘ 1 ' K ' IK %* j

kaip vyrai myli motoras, (2) Antras 
meilos vakaras arba kaip moters my-

arba kodol sziu laiku vytai nenori
Ii vyrus ir (3) Senberniu iszpažintls

Vesti. Visos trys knygos prisiunezift- 
moB už viena doleri; Atskirai kiek-

i’es ir kalnus nuo abazo karu- naikus kareivis kuris man at- nes žinojo jog tik vienas isz jo ’ 
liaus iki karaliszko palociaus.'nosie mano stebuklinga žiedą.1 kareiviu apsiėmė atneszt iamliaus iki karaliszko palociaus.1

f
J /

stebuklinga žiodą? kareiviu apsiėmė atneszt jam ♦ i

viena knyga 60 centu. Pinigus reikia

KULTŪROS KNYGYNAS 
P. O. Box 3, 1 n ■'

I ■ .
Kur ton turėjo nustip 

tie!
rifui

nuo ko?
' —
muszo

i t” I

O tai kas jei stojosi ir |
- -f . . . . . . • ■ 

Mano pati teip kaip už

'buvo.
Liepe namon vežliot, 

Ir iszsipagiriot.
Tasai milžimas -žinos >

Kita syk ant silpnesnio no 
u'žstavos,

4
t

Biunsti bu užsakymu.

k

lw mėgsta dW kąlbot, pnpu- 
— ■— H X jMk. kak.

So. Boston, Mass* stipt.... v

M 1
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; Žinai, jog mano bo- j Tegul misli savo ant to

gajnp apsileido ^;ir turėjo>

?? a;
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atvereze, 
Kad mažas kupstelis dideli 

vnžima apvoreze.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UŽėima ir ožaiti galvojo, 
Priszakini skausmą galvos ir tX Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mono- 
šio gydimas Preke 30c per paeita, 
(atrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING, PA.
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— Seka nezios kasyklos mo
kėti priesz Kalėdas: Bukmau- 
tas Petnyczioje. Moreja Suba- 
toje, Mahanojui Utaminke.

— James Gallagher, assis- 
pro'koratorius,

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

t Juozas Bernątaviezius, 25 
m., Homeopathic ligoninėj, del 
operacijos,
Palaidotas su 
apeigomis in parapijos kapi
nes. Gyveno Luzerne. 

į f Juozas Gardžiu na 
i nuo

į,-------------------- J------- -- —

Del Amerikos Lietuviu 
Nuosavybes Lietuvoje

tentas pro'koratorius, isz 
miesto, turėjo nelaime su au- j 
tomobilium arti Gilbertono ir 
likos sužeistas in koja.

Z'

kurios neišlaiko, 
bažnytinėmis

s, 51 m. 
komplikuotos ligos, isz 

Lee Pk. Palaidotas su bažny- 
v , . tinemis apeigomis in

— Sztorai zmonelois pri-1 j()S jc,flpineSt
pampi-

|/
B

f
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pildyti, kožnas dairosi ka pirk-; 
t i naudingiausio kaipo dova- I 
nelia vieni kitiems. Bet neuž- 
mirszkite 'ir suszelpti savo biz
nierius, kurie ir jus ezelpe ka
da beda užeina.

— Ana diena atlanko Ma- 
hanoju poni R. Matuleviczie- 
ne, Steponas Gudoleviczius,

Ta-
Steponas 

ponstva Kr. Ragelei išz 
makves. Visi lankėsi pas savo 
pažystamus ir gimines ir prie 
tos 
< < 
numeral a 
Jaikraszti.

progos atlanko redyste 
Saules” idant atnaujint pre- 

už savo mylimąjį

SHENANDOAH, PA.
— AV. Pinkovskiene, 32 me

tu g^'vonanti ant W. Cherry 
uli., ir Franas Domancki, 18 
metu, isz 327lĄ S. Ferguson 
uli., likos aresztavotais už api- 
pleszima Miko Bužynsko, ka
da tasai buvo pasigėrės ir atė
jo pas Pinkovskiene, kuri ka
dai jam iszeme isz kiszeniaus 
28 dolerius. Abudu kaltininkai 
likos pastatyti po 300 doleriu 
kaucijos.

— Pagautas per nupuolan
ti akmeni Locust Mountain 

Antanas Gegužis, 
Washigton

mire nuo sužeidimu vietinoje
ligonbuteje in pelikes miliutas 
po atvežimui.

kasvklosia, 
151% W. Avė.,

■f Nedėlios ryta mirė Vin
cas Petuszka, 55 metu amžiaus, 
nevedės vyras, 
pas Vinca Sukavicziu

kuris gyveno 
, 227 E.

Mt. Vernon uly. .Jisai sirgo už
degimu plaucziu. Paliko tris 
brolius Joną i r Petra czia Ame- 
rike ir viena broli Frana Lie
tuvoje. Bus palaidotas su baž
nytinėms apeigoms Seredos ry
ta.

Tamaqua, Pa. — Prohibiei- 
jos agentai užklupo ant 
si no puiri undo kuriame 
uždrausto “sztopo 
tavojo locnininka Juozą Gar-
kovski, kuris turėjo pnsirupyt 
$1000 kaucijos lyg teismui.

J >

Ca
ra do 

ir aresz-

Sugar-Notch, Pa. f Marijona 
Peęziuliene (kitados gyvenan
ti Shenadorije) mirė praeita 
Nedelia ir buvo palaidota Pra
eita Sereda su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Szcimynos baž- 
nyczioje.

— CziaN. Britain, Conn.
.staiga mire Alarijona Buinic- 
kiene, 49 m. amž. Laidojama 
Gruodžio 5 d. /

■ .Velione palikty nubudusius 
vyra, 2 sūnūs ip<i dukteris. Isz 
Lietuvos kilus Sobuvos km., 
Jezno vai.,

jpk Sobuvos km. 
lytaus apskr.

t Mikas Indulis, 50 m. nuo 
komplikuotos ligos, gyv.

Labai dažnai czionai apsigy
venę Lietuviai turi vargo del 
savo nuosavybes 
klausanczios Lietuvoje. Vieto
je siuntineius pakartotinus pa- 
klaus;nuiM konsulatam patarti
na neU’hnir^zti. kad Lieluvoiie 
priesz kara ir dabar veikia ITž- 
sisenojimo (užsigyvenimo) In- 
statvmas 
f ions),

jiems pri-
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------------------ •s

V
I*»

T *

f

>)w&w

JF"
* i’i y

i

■V/ ’" 'Jk 
V: >> sjnf

S'AŪEE
---- -T*-r*

•<

I

H

' -

, .- ...

•ltc % 
■U|

NAUJAS VOKISZKAS EROPLANAS ■ llMW^
III* (Į- h

•’t

Sztai naujausio ada
tine croplanas, vienas isz 
didžiausiu ant svieto, ( 
kuri ana diena užbaigė 
dirbti Vokiecziai. Sfeis 
orinis milžinas gales isz- 
kilti in padanges su 34 
pasažieriais ir trimi tol 
nais tavoro ir lėks 130 
myliu greitumo ant*va*
landos. Pasažieriu kantfi 

j bariai randasi sparnuose 
ir intaisyti kaip ant 
Pullmano trūkio su viso, 
kio’ms vi godom s. Prily
ginkite mažiuką (teby- 
rio didumo) eroplana 
prie tojo milžino o galė
site suprasti kaip dide
lis jisai yra.

U-.

(Sfcduo of l/miln. 
kurio laikas buvusiu

s gubernija 
vietose buvo ir dabar
10 metu, gi buv. Suvalkų gu
bernijos vietose ir Klaipėdos 
Kraszfe tas terminas yra daug 
ilgesnis (iki 30 metu).

Kad nebūtu szirdgolos ir by
linėjimosi del užsii gyvenimo, 
patartina kiekvienam czionai 
apsigyvenusiam Lietuviui (be 
skirtumo ar j i.s butu Lietuvos 
ar Amerikos pilietis)

Ed
wardsville. Palaidotas su baž- jr Vilniaus
nytinemis apeigomis in para
pijos kapines, Pringle.

— Czionaitinoje apylinkėje 
keturi anglekasiai neteko gy
vasties in laika vienos paros. 
Jonas Maria t skis, 
Madžornis 43, Kranas Keen ik 
25, Mikola Ponko^r)G, isz Nan- 
tiko likos užmusztas per 
puolimą anglies, 
tiniai mirė nuo eksplozijos gu
zo.

21, Pelnas

OG
nu-

o tris pirmu-

Worcester, Mass. — Isz Hart
fordo tautininku — sandario- 
cziu suvažiavimo, vykdami in 
Worcester!, Worcesterio ats
tovai patiko nelaime: Leices
ter, Mass, nusmuko automobi- 
liaus ratas. P. Dodynui sužeis
ta kaireji ranka ir szonas. Lai
mo, kad no smarkiai važivo, 
but neliko gyvi.

Worcestery Dr. Lndžius su- 
bandažavo ir sužeistasis sveik
sta.

važivo

SPAVIEDOJESI.
Mozūras spaviedojesi ir ant 

galo dadave:
— Musziau skranda su di

dele lazda ir da su kojom spar
džiau.

— Tai ne yra grieku, atsa
ko kunigas.

— Na teip, atsake mozūras 
— bet toje skrandoje buvo ma
no tėtulis ir in antra diena mi
re.

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$ 4-. oo Dubeltavas 

Tikietas
NEDELIOJ 15 Decemberio

Jumis labai patiks praleisti 
diena New Yorke pamalant 
daug akyvu vietų arba at
lankyti savo gimines ar pa
žinsi amus.
Specialia Treinaa Subatoa Naktį

. 12:35 ryte
. 1:1G ryto

Ihz Shcnundoah . .
Isz Mahanoy City
Isz Tamaqua................ 1:45 ryto

Grįžtant treinas apleis Now York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, sustojant Elizabeth, N. J. 
važiuojant ir grįžtant. #

Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minėtas ekskurcijas kroipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio
NAUJO METO PARODA 

PHILADELPHIA
1 Diena Naujo Meto 

Specialiszka Ekskurcija 
Seredoj 1 Sausio, 1930

Chicago. — Micheal SI Ivin
ski, 1447 Walton St., pabudo 
isz miego ir pamate, kad jo 
butas pilnas durnu. Iszszokes 
isz lovos,’jis pamato kad jo na
mo frontas dega. Jis pakele isz 
miego paezia ir vyresniuosius 
suiiu ir dukterį ir miego Iszvc- 
de laukan. Palikes gatvėj mo
tina su dukteria, pats Silvins- 
ki ir sūnūs puolė vol in narna, 
kad iszgelbeti mažuosius. O ju 
pasiliko dar septyni. • Penkis jej Monte, Kalifornijos,

I

SZOKO ISZ 
EROPLANO 

15,000 PĖDU 
ŽEMYN

Pana Billie Brown isz*

iszvedo sūnūs, o du tėvas isz- ana diena nuszoko isz 
nėszo laukan. Vaikuczius ap-' eroplano kada tasai ra- 
gadbe kaldromis. Tie nenukonJ dosi ore 15,000 pėdu ir 
tojo, bet pats Slivinski, begda- IgHuknijigai nutūpė ant .

— *k. 1 - . ——— — - 1 *
doge.

gairfbe kaldromis. Tie neinikwi. I (|Oni ore 15,000 pėdu ii

mns per liepsna, sunkiai ap- teįneš su pageliai ilide-

— Keturios deszimts tuks- 
taneziu visztu užtroszko arba

intaisyti kaip ant

tobora

I

ii-

i.
MM
B®

paraszuto. Pana

m 
-t;?-.

i

i i

i

pasis
tengti 10 metu nelaukiant'su
tvarkyti savo nuosavybes roi- 

ar

d o kil

paliudymo 
dokumentas

kalus su savo giminėmis 
kaimynais Lietuvoje 'arba pa
tiems nuvykus Lietuvon ir pa
darius ten rasztiszka pas no
tarą sutarti, arba paskiriant 
savo ingaliotini Lietuvoje su
raižant ingaiiojimo dokumen
tą Lietuvos Respublikos kon
sulatuose Now York’o 'ar Czl- 
kagoje, arba, pas vietos advo
katus ar agentus suraszvtus 
ir notaro patvirtintus
mentus atsiuneziant Lietuvos 
konsulatui paliudyti. Be Lie
tuvos Konsulato 
(legalizavimo)
neturi jokios vertes Lietuvoje.

Veik nėra reikalo priimti, 
kad pirm negu darvti ingalio- 
jimus ir pradėti bylinėtis teis
muose del nuosavybes teisiu 
sutvarkymo, reikia iszbandytl 
visas galimybes susitarti ge
ruoju.
RYSZTU SU LIETUVOS 

KONSULATAIS UŽLAI
KYMAS.

Del paežiu Lietuvos 
ežiu interesu goresnio aprūpi
nimo yra. pageidautina, kad

iszimties Lietuvos pi- 
apsi gyveno, 

lai'kvtu

ilimvbes susitarti

visi bo 
lieeziai, 
nuolacziai

svetur

pilie-

ryszi su 
Lietuvos konsulatais, pranesz- 

iu pasi- 
szoi- 

pilie-

darni savo adresu ir 
keitimus, taipgi ir apie 
mvnines atmainas bei 
tybes pakeitimu (antru natū
ralizacijos popioru gavima).

Santyki u oda m i 
si gyvenusia i s 
tavos konsulatai! gauna invaL

ap- 
Lio-

riu invairiausiu paklausimu ir 
visados stengiasi suteikti ga- 

j lima.i pilna atsakymu.
I 1 ’
pralenkė tam tikslui 
suma. Todėl butu geistina, kad 
paklausejai nepainirsztu inde
li vokan apie 10 centu paszto 
ženklais del ju paklausimo izs- 
pildymo.
Consulate General of Lithuania 

15 Park Jtow,
New York City, N.Y.

su czia 
Lietuviais,

, Todėl 
paszto iszlaidos konsulatuose 

■skirta

KVITU knygele Draugystėm* del le» 
mokeiimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu * ant 
susirinkimu Preka - 25o

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY. PA.
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“Saules” Kalendorius 
Ant 1930 Meto Jau 

Gatavas

PRADĖJOM ISZSIUNTINET 
DOVANAS DEL VISU GERU 

SKAITYTOJU.

Saules >,

MĖGINIMAS
TEISINGYSTES

JUOKINGA PASAKA

Terp-girrioje

Ne senei tam numirt Pary
žiuje senas, turtingas jokda- 
rys, kuris daug szposeliu, mė
go daryti, o ir mėgino daseki- 
neti apie žmonių teisingyste 
su kureis maiszesi. Tame mie- 
rijo ne viena karta darydavo 
akyvus szposelius, idant daži-

“Saules” kalendorius ant 
1930 meto jau užbaigtas ir jau 
praldejome iszsiuntinct visiems not i apie žmonių budus.

gyveno 
liszke viensėdis ir jis 
bernus, Baltru, Antanu ir Juo-, 
za. Vasaros ryta visi trys are 
pagirrije dirva. Turėjo paside- 
ja savo sermėgas.
liszkiu atginė 
menu'kas dvylikos metu,

B lo
tu rojo

Isz Szaka- 
gyvulius pie- 

var-

rakino in tvartu ir pamislino 
sau: — Na tegul tasai rūkalių 
mėgina mane prigaut.

Vaikinelis atejas melde gas- 
padoriaus, idant atiduotu gy
vulius,
iszpraszyt o ir ne prisileido 
prie savos providamasis panto 
ir da iszkalbejo, jog jo bernus 
prigavo ir jog jo ne prigaus. •

Vaikinelis matydamas,

bet niekaip negalėjo

jog
du .Juozukas, pažvelgęs gulin- praszimas nieką ne ženklina,
tęs sermėgas, prislinko prie 
ju ir pavogė isz kiszeniaus 
peili. Žinoma, jog pasigedo 
Antanas peilio, o kada

sermėgas, prislinko 
pavogė isz r>!__

pradėjo mislyt,

Viena diena sėdo in ui veži
ni vežimą, del pasivažinėjimo.
Sėdo netoli kunduktoriaus nu- kare volą piemenukas iii

Skaitytojai turės kuom pra- duodamas 
leisti kėlės valandėlės skaity
dami kolondoriu. Intalpa jojo 
v ra:

1 — Kalendoriniai užraszai 
ant 1930 meto.

2— Po r k e l e m o s sz v e n t e s.
3— Czvertys meto su pasnin

kais.
4— -Keturi meto laikai.
5— -Užtemimai 1930 mete.
G—Skirtuimas laiko.
7— Menesiai su szventuju 

vardais; atmainos oro; permai
nos menulio ir ūkininku Jirie- 
žodžiai. i

8— KalotĮu Naktis, istorija.’
9— R a r o tos, i s to r i ja.
10— Padavimas apie Rožes, 

istorija.
11— Mažas kryželis bot sun

kus, istorija.
12— Slaptybe paskutinio tes

tamento, istorija.
gyvastį

geriems skaitytojams kurie yra 
u'žsimokeja už “Saule” ant vi-u'žsimokeja už “Saule 
so meto.

kūdikio13— Apie 
istorija.

14— 'S i e r a 111 Kalėdos
ja-

15— Kai ii Jonas pasikorė.
1 (>—G ori pa mo k i n i ma i.
17— Už gera szirdi, istorija.
18— —Juokai.
19— iKataliogas musu knygų.
20— Apgarsinimai .
Pasiskubinkite mieli skaity

tojai atsilyginti ivž laikraszti

is tori-

Sinoma, jog
pava

te-
kaipo pagelbinin- 

kas kunduktoriaus.
Del keletos yiszdave 

per daug, tada kožnas po kelis 
kartus perskaitęs nusiszypso- 
jas dėjosi in kiszeni. Ir jau bu- 

gana laiko tokio meginino, 
del

ia žos

v o
o ne vienas nesugražino 
kunduktoriaus perduotu pini- 
g‘U'rNet szesziolekta karta\ pa- 
szau'ke ant kart' kokia tai merr 
gina:

kundutoriau, mndi 
ponas puse

kokiu

gina:
— Ponas 

indavėi ponas puse franko 
daugiau negu man priguli!

Praszvito veidas musu tur- 
cziaus. Mergaite buvo biedna, 
bet szvarei iszrode, ėjo pas
kui jaja, dažinojo apie josios I 
adresa, iszklausinejo kaimynu 
apie josios būda ir gyvenimą 
ir dasižinojo, jog užsiima siu
vimu, kuri .ir savo motina už
laiko.

No trukus senas ponas

nais su gyvalais pasirodė, nu
tvėrė ji papurtė gerai, iszva- 
dino vagiam, o norint peilio 
ne rado pas ji, bot balakonoli 
nnvilko ir paleido. Vai kinas 
atvėsės nuo baimes nusiszluos- 
te aszaras ir mislino,
badu iszgriebt savo trinieziuft. 
Antanas paemes triniezius nu- 
sinesze su savim prie arimo, o 
Baltrus tarė: ' I ! ''iii ' lF'

Žiūrėk kad ne atvogtu tri- 
nieziu; ba su jnom ne szposas.

U-gi kaip jis nuo czion 
pavogs, bene mos busime akli. 

' Vaikinelis patemino Juozo 
klump<‘s ir sermėga pas kru- 
muį, gulint, prislinkęs pagrie
bė, ijunesze in krumus paslėpė 
ir v^la sugryžo pas gyvulius 
Juozhs nuėjo paimt savo ser
mėgos ir klumpiu, bet atejas

kaip atvogt 
gyvulius; bet kaip? Jeigu už
rūkyti o pas gaspadori raktas 
kiszenije. T 
tvoros kabante nauja sermeg 
kuria pakabino pravedint.

Pamislino sau: buk vaikinas) 
ne kytras, tai ir pati gaspado
ri prigausi. Kada sutemo pa
siseko vaikinui pavogt taje 
sermėga o kuria buvo ant tvo
ros užmirszia, ja tolinus, pa-) 
dėjo in krumus ir atejas tn 
grineze, kada visi sėdėjo pne 
vakarienes, panaujino vėla sa
vo praszima, o kada nieko no 
naudojo, klauso 
gaspadoriaus, ar 
priims panto.

— Kodėl ne ?

pame pamate an|

užmirszia, ja tolinus, 
krumus ir atejas

piernenells 
laikais ne

>
; j sirgo ir numirė, o priesz smer- 

ti, ne turėdamas artimesniu gi
miniu, visa savo dideli^turta 
užraszo del tosios doros mer
gaites.

Isz artymo klaidos, 
9/ '

Ne turėsi jokios naudos.

ap

mego\? ir klumpiu, bet 
kur giliojo, no rado. Tada pa-' 
szaukc\: ‘

— Vyrai! ekszekito pažiū
rėt, ar-'gi tai nU tojo ra kalio

kurie esate kalti nes nenorime 
idant būtumėte nusiminė ne- 
aplaike taip puikios dovanos 
amt Kalėdų kokios kitos iszda- 
vystes ne sztant dovanoti del 
savo skaitytoju.

MeJdžomo pasirūpint del mus 
pors viena nauja skaitytoju o 
tas del mus 'bus užtektinu at
lyginimu nuo jus.

PATI IN VYRA
Viena pati tare in savo vy

ra.
—• Ar žinai Joneli, ant lu

pu toji szunvoto teip man ken- 
j ke, jog ne galiu gerai szneke- 
tie.

Vyras: — Tai dėkui Dievui 
koki laika bus grineziojo mal-
szu.

tai nU tojo 
czion pėdos f

Baltrus ir Antanas pamotia 
nubėgo pažiūrėt, tuom 

lai k piemenėliui tiktai to ir 
reikėjo nlibego pas savo trini- 
ezius pagriebė 
gyvuliu, kuriems užteikiąs po 
rimbą, su Viesulą nuvarė.

jeszkojimui, 
sermėga ir' klumpes, 
sugryžo pa$ žagres, 
žagres, no rĄdo trinituku ir 
dabar suprato, jog likos visi 
trys per piemenuką prigauti. 
Kada, parsivaįro žagres namon, 
apsakė gaspaaprlui, kaip juo
sius prigavo piemenukas o gas-

žagres

. ■ t
Po ilgant

ir leidosi prie

rado 
o da ka 
ne rado

J X - 
apsako gaspaaprlui, kaip juo-

tiktai turi 
atneszt gera daigta.

Piemenukas iszejo ir už va
landos sugryžias wtnesze ser
mėga, o radęs gaspadori ant 
kiemo padavė, o tasai apžiurė
jas gerai sermėga, 
pasakė, tvartą atrakina 
gyvulius piemenini atidavė. • -

Piemenukas tarksztelejo su 
botagu smagei ties gy’vuleis Ir 
isznvko tamsume nakties isz 
akiu gaspadoriaus. Gaspado- 
ris su džiaugsmu innesza pan
tą in grineze ir su pagini ta
re in szeimvna:— Tai matote, 
kaip ingriebiau taji rakai i, no 
teip kaip jus trys snarglis pri
gavo. O pati dirstelėjus in pan
tą paszauke:

— U-gi tai tavo 
ka ant tvoros vėdinosi!...

— A kad cebe perunai 1 Tai 
tokiu budu jis ir mane priga
vo. — 0-gi buvo juoku in va
les o gaspadoris susigėdęs pra- 
sze szeimnios idant niekam no 
pasakotu, jog ju piemenėlių 
Jonukas prigavo.

tvartą
nieko no

dr

sermėga.

>. j '■ ,
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Skaitykite “Saule”
<♦

SAPNUOJE. 
ki— Ar žinai kumute turėsiu 

asz ta slūgine isz va ryt, nuolat 
mano pats sapnuoja ir sapnuo
ja apie ja.

padorius paklojas juosius, jog 
’----- 1 prisigapĄ ir dadave,davėsi

idant jo gyvulius) kada norint 
užimtu ir parvaryta.

In koki tai laiku, pasisekė 
užimt to pieinenelio kaimo Ir 
parvyt. Gaspadoryį pats už-

prisigapt^ ir

i

ANT PARDAVIMO.

Dvieju motu meitėlis arba 
kiaule. Atsiszaukit ant adreso:

533 W. Mahanoy St, 
Mahanoy City, Ūa.

A k i. -

NAUJOSft®w ■9* i
.y

Ji

5* % VASARINES
o®
o MADOS

• •

:>•

•y..

i a ■
n £Y- gį

r-'

Z-

yį.
J*

I

Y

S

'•‘t

■ nia
m

o

1 ■

i1 fawi|K
!

S
p 

Iii
a k (orkos LillianDvi

Castle ir Darata Strich- 
laivd pasirėdžiusios in 
naujausios mados mau
dimo parodas kaip ant 
na wikslo nna t ome. Jau 
goriau'butu idant Ame
rikon i szk o s moto rel es 
rėdytųsi prie pamariu 
in Jovos pa risi us tai 
butu smagiau.

lio
Brown turėjo da viena 
prisiriszus ant pecziu 

;ant zoposties jaigu pir-

adresu 223 i n Lm \T/> t \ H t l I (U i 41 M
sudegė kilus gaisrui S. Katz 'mutinis iw),utu in laika
and Co. trobesy, Ii____ ___
Nwpthr Jefferson SI j Nuostoliu 
gaisras padare inj|!200,000.

| atsidaręs. Nepaprastas 
kbmtestas buvo tiktai 
del merginu.




