
41

#L

i

!f

■ ■w:
ii

! THE LIT rANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN^ 
PUBT ,HED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

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

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO. 
MAHANOY AND A STR., 

*** . >■■ I
MAIIANOY CITY, PA.

l(
i

4
No. 39 R BMTBBBD AT TH B MAHANOT O1TT. PA., \ 

:~__J AB BBOOMD OUABB MAIL MATTBR./
/ BHTBHB
Irori'OyFioB m

ISZ AMERIKOS m^svaikas
NUŽUDĖ 2 VAIKUS; SUŽEI

DĖ SAVE, KAD VYRAS 
NORĖJO PAMEST.

Baltimore, Md. — James Pfei
ffer kerszino palikti savo pa
ezia ir iszvažiuoti in kur kitur. 
Motore tuom labai nulindo, pa
griebė revolveri ir paleido szu
vi in vyra, sužeisdama ji leng
vai. Vyras iszbego laukan pa- 
szaukti policija, o
žo, rado duris užrūkytas kurias 
iszilanže su pagelba policijos, 
lueidami in vidų ir nueja ant 
virszaus rado paezia mirsztan- 
te su kulka kratinėje ir du vai
kus
linczins negyvus taipgi su kul
kom krutinėsią. Manoma, kad 
niotere staigai susirgo proto li
ga i>z susiriųlininio kad jaja 
vyras ketina apleisti.

VAIKAS PERSĖDĖJO VISA 
NAKTĮ PRIE TĖVO 

LAVONO GIRRIOJA.
PRIE

67

kada sugry-
taigai tėvas su- 

ir krito ne

- 5 ir 1 motu amžiaus gu-

PAT SAU PADARE OPERA
CIJA NUO KURIOS MIRĖ.
New York.—Manvdamas kad 

j»*ai gales padaryt sau operaci
ja geriau kaip daktaras ir su- 
rzedyt ant to pinigu, Liudvikas 
Copetta, 42 metu duonkepis, 
mirė nuo ūžtrucinto kraujo.Ke- 

dienu atgalliolika 
skundėsi draugams, 
szone skausmą,

(’apeita 
kad turi 

padarena ir 
ant savos operacije. Panaudojo 
jisai hritva, iszeme dali pendik, 

ir užsiuvo žaiduli. Už keliuMSO

dienu skausmas pasinaujino ir 
vela perpiove szonu isszimda- 
mas Jaugiau pendikso bcįJįis 
jam n7paleiigvin<> ir turėjo va
žiuoti in ligoubuti jeszkoti dak
taru pageliais, bet jau buvo už 
vėlu ir žmogelis mirė ant ryto
jaus.

KINUOSIA RANDASI 
2,473,619 KATALIKU.

San Francisco, (’alif. — Ana 
diena apasztaliszkas delegatas 
Kinuosia prisiun|e savo metini 
raportu del Rev. James (1. Kel
ler, perdetinio Maryknoll Semi- 

buk
sziadien 2,-

narijos, Los Altos, Ualif., 
Kinuosia randasi
473,619 Rymo Kataliku iszpa- 
žintoju arba 47,637 daugiau ne 
kaip 1929 mete.

Raportas nurodo buk iszski. 
riant balt uju kunigu, randasi 9 
Kiniszki 
niszki kunigai, daugiau 
5,(KM) Kiniszku miniszku 
000 Kiniszku studentai kurie 
pasirengi ne je priimti dvnsisz- 
ka luomą.

vyskupai, 1,371 Ki- 
kaip 
ir 4,-

PADOVANOJO 200 BONKU 
ALAUS ANT “MOTINOS 

DIENOS.”
Chicago.— Prohi'bicijos agen

tai užeja pas siuveczka Mare 
Darolby, ratio pas ja 200 bonku 
naminio alaus ir penkis galo
nus munszainos. Viską nugabe
no in sūdą drauge su Mariute. 
Kada, slidžia I Idler užklausė 
josios ka turi ant savo apgyni- 

l'ai dovana 
Moti-

rno Mare atsako: 
del mano motinos 
uos Dienos.”

Slidžiu negalėjo tam tikėti, 
nes mano kad taja diena duoda
si del motinu tiktai žiedus ir 
saldumynus, bet Mare atsake: 
“Guodinas sūdžiau, 
motinos nepažysti.’’ 
žodžiu ir motina atMistojus at
siliepė in slidžia: “Geriau man 
patinka naminis alus ne kaip 
bukietas žiedu, kuriuos turi 
iszmosti in szaszlavas po keliu 
dienu, o aluti nors iszgeriu ir 
turiu isz jojo didesni užgana- 
dymo.”

O kad policija neturėjo va- 
ranto ineit in Mares szapa, to
dėl paleido namo.

ant i i

tu mano
Po tujų

Chehalis, \Vis, — Kaip tai 
septynių metu vaikutis persė
dėjo visa nakti prie levo lavono 
girrioja, danesza in czionais isz 
artimos farmos.

Florijonas Makrinovicz,
metu ir jojo sūnelis kirto mal
kas ant farmos, deszimts myliu 
nuo (’hchalis, s 
sirgo szirdies liga 
gyvas.

Vaikutis nežinojo kas atsiti
ko su levu ii* lauke pakol atsi
kels, bet jauna szirdis nežinojo, 
kad levas dauginu neatsikels, 
— atsisėdo szale lavono, drebe- 

nuo szalezio,damas 
lauke.

Szvintant, verkdamas nuėjo 
jeszkoti pagelbos net dvi mylės 
pas artimiausia kaimyną, ku
riam apsakė kas atsitiko su tė
vu. Kaimvnas nuvažiavo ir 
parvežė tęva namo. Makrinovi- 
ezius iszgyveno

lauke ir

ezionail i nėjo 
aplinkinėje per 40 metu. Pali
ko paezia ir du suaugusius vai. 
k u s.

S. L. A. BOLSZEVIKAI
SMARKIAI SUPLIEKTI.

Pildomosios Tarybos nariai 
iszrinkti visi tikri Lietuviai.

Sta-
6,031

Prezidentu iszrinktas: 
sys Gegužis 
Pralaimėjo M.Baeoviezius4,364 

D r. Hriicziunas
\ ’ i ee p r e z. i sz r i n k t a s 

Ant. Mikalauskas
Pralaimėjo: P. Petronis 
Sekretore iszrinkta:

P. Jurgeliute
Pralaimėjo: E. Jeskevicziute

4,699

423

6,116

6,080

1 žd i ninku isz rinkta: 
Kazys (Ingis 5,180

Pralaimėjo: B. Salavciezikas
4,227
1,319J. Tareila 

Ižd. Gloh. iszrinkta
A.M. Raginskas

J. Januszkeviczins, J r.
Pralaimėjo: D. J tįsius

J. Jonei k is
Dr. Kvot. iszrinktas

Dr. E. Klimas
Pralaimėjo: Dr. Paleviczius

6,121 
5,981 
4,302 
4,288

(‘>,010

4,622

PERMAINE SAVO VYRA 
ANT SENO AUT0M0- 

BILIAUS.
Chicago. — Mariute K iri a n f 

18 metu senumo moterėlė gyve
nanti ant 1847 So. 57-tos avė., 
Cicere, permainė savo vyra ant 
1927 metinio forduko. Moterė
lė aplaike persiskyrimą nuo sa
vo vyro Rudolfo už nedora'pa- 
sielgima su jaja ir spardima. 
Vyras vietoje mokėti jai mene
siui siiszdpima, atidavė jai sa
vo automobiliu. Sudžie josios 
užklausė: “Ar manai kad pa
darini geras mainas su vyru ?” 
ant ko Mariute atsake:
na u kad gal automobilius yru 
geresnis už'mano vyra, nes ka
da ji užsuksi u, ta i nors mano 
nespardys iii paežius.”

“Ma

PALIKO $250,000 BET NE 
NORI ISZKILMINGU

LAIDOTUVIŲ.
Liverpool, N. Y. — Fredri- 

kas Ogden, kuris mire ana die. 
na, palikdamas ketverti milijo
nu doleriu turto, aiszkiai para- 
sze paskutiniam testamento, 
Imk nori būti palaidotu kanuo- 
praseziausia, kad daugiau no 
is/zduotu ant jojo laidotuvių 
kaip Ž00 doleriu. Likusi szei- 
myna turėjo iszpildyt jojo pas. 
kutini norą, i 4 »
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APIPLESZINEJA
KLIOSZTORIUS

BOLSZEVIKAI PAĖMĖ ISZ 
S.S.S. TRAICES KLIOSZ- 

TORIAUS $325,000;000.

13 CERKVES PERMAINE 
ANT MUZIEJŲ.

-I *(•!’ (><)()

ISZ LIETUVOS
PRALOTAS OLSZAUCKAS 

NUBAUSTAS ANT 9

VISZTVAGIS BANDĖ ISZ 
GEDOS PASIPIAUTI.

Papile. — Pereita
ežia

kuri užliejo 
vanduo per nuolatini lietu. Vanduo užliejo geležinkeli, 
ir padare daug bledes visoje aplinkinėje. Gyventojai 
krausi v( is 
Daug gyvuliu prigėrė ant farmu.

laug bledes visoje aplinkinėje.
ant pastogių nes žemutinei laipsnei

kelius
1 urejo 

likos užlieti.

Sergiejevo, Rosije 
melu žinomas Sergiejevo kliosz 
toris 
szas, 50 metu po suradimui 
Ame r i ko per Ko.lumba, likos 
permainytas per Šovinius

kuri pastate Szv. Sergiu.
50 metu po

Koj iimha,

ANT
METU; MOKES SUNUI 

PO 200 LITU ANT 
MENESIO.

K a imas. —- 
noszimu, 
byla 
bunole 
pripažintas kaltu ir 
dar padidinta. Pertrauka 
priesz teismo sprendimą buvo 
labai nervinga. Mat, 

teismas skelbia

“L. 
praloto

III I I I •

(Hszausko
Kaune Vvriausiam Tri-

jau baigta.

pra-

I ’ralotas 
bausme

padidinta.

menesi 
invyko kelintas smulkiu
*( A 

vogta užrakta nulaužus 
karves odos ii’ vcrszis nenulup
tas; ta pat nakti pavogta 
Narszl ieii< 
vinsko 7 visztos. Ansztant 
visztu bejiezkant pagal kapi- 

užtiko odos ir verszi padė
tus, ir pastebėtu paežius vogr- 
jus bi’sidairant. Tuoj

Isz Ordiną no pa- 
dvi

pat nakti
■s 6 visztos ir J. Fx’- 

visztos.

UPS

besidairant. 'r buvo

NUŽUDE TRIS VAIKUS IR 
PATI SAVE.

Mrs Albina de
Isz Visu Szaliu

perpiove
dukte-

nuszove ant smert sūneli,
po

a n gerkle ir x
' Kai. 1

(’hicago.
Po r re, naszle, kurios vyras mi
re du menesius atgal 
gerkle savo vyriausiai 
riai,
9 metu ir dukrele 11 metu, 
tam pati perpiove s: 
paleido szuvi in kratine, 
mynai nematydami jos ir vaiku 
po keliolika valandų, nuėjo pa
žiūrėti kas atsitiko, surasdami 
visu lavonus kuknioja.

MERGAITE ATGIJO IN 
LAIKA.

AHiertsville, Conn. — Mirus 
czionais penkiolikos metu mer
gaitei Sophia Beverly, lavonas 
likys jiuvežUis ant vi (‘tini u ka
piniu. Graba pastate prie duo
bos, žmonys suklaupė sukalbė
ti potei’eli už duszia mergaites, 
liet tame iszgirdo baisa grabe. 
Daugelis isz žmonių persigan
do, bet duobkasis su keliais vv- 
rais atvožė grabu ir visi persi
tikrino, kad mergaite buvo at
gijus.

JOSIOS KAILINIAI ISZDA- 
VE JA; VYRAS 

PALEISTAS.
()na Palmateer 

W ill ima,

mo. Vvras su

Gary, Ind.
apskundė savo vyra 
kad jiai nedavineja užtektinai 
prnigu ant maisto ir pasiredy- 

paezia stojo
priesz slidžia Samvel P. Moise, 
kuris dirstelejas ant apiplyszu- 
sio vyro po tam užmėtė aki ant 
puikiai pasirėdžiusios Onos su 
puikiais kailineis isztare tik 

“Nekaltas
isztare
— suprato 

kad motore melavo jaigu turė
jo tokius parmins, o vyras buvo 
pasiredes in semi siutą.

liek: > f

LIETUVE PERSZOVE SA
VO 14 METU DUKRELE
Pittsburgh. — Lilije, 14 mo

tu, dukrele Onos Padubonie- 
37 metu, kovoje su mir- 
Szv. Franciszkaus ligon

inio žaidulio, koki jai

nes, 
ežia 
būtoje 
ūždavo josios motina.

Mergaite turėjo szalti ir gu
lėjo lovoje, motina be-jokios 
priežasties pagriebė revolve
ri, paleisdama szuvi in mer
gaites galva. Kada tėvas, .fo
nas Pad u bonis praijo isz dar
bo, rado kone mirsztiinte savo 
dukrelia o motina sėdėjo ap- 
kvaitus prie mergaites lovos. 
Sužeistąją t nujaus nuvožė in 
ligoubuti ir nežino ar pasveiks 
ar no.

Daktaras:- Kaip tamstos pa- 
cziule?

— O, aeziu Dievui gerai. 
Jau galva neskauda.

D.- Tai gerai, matai kaip 
gyduoles pagelbėjo.

— Kur ten, kad gyduolių 
neemo suvis!

I).- Tai ka tamsta davei?
Pirkau naujo szlębe;..

T

i

SZMOTAS MĖSOS KABO 
MESINYCZIOJA 34 

METUS. 
ShetTiel, Angliję. — Sudžiil- 

'us ir pajiiodus, szmolas mėsos 
mesi- 
lauke 

loc.niįlinko kad pasiimtu ja už 
kuria užmokėjo bet neatėjo jos 
pasiimt. Mėsininkas da ir sze- 

loeniuinkas

kuris kabo czionaitiliejo 
nyežioje jau 34 melus,

dien hi ūke idant 
ateitu jaja pasiimt.

VAIKAI PADEGE KAIMA.
Nežninovgorod, Rosije. — 

Keli vaikai suradę dežukia za- 
palku, nuėjo už tvarto ir pradė
jo 'liružyt, nuo ko užsidegė tvar
tas ir ugnis greitai prasi[ilatino 
ant kilu g 
ke pute smarkus 
kaimas Szatkaja 
ežiomis sudegė in kėlės valan
das su viskUom. Ūkininkai im
si Ii ko be nieko ir pastogių.

j'ineziu nes tame lai- 
vejas. Visas 
su 170 grin

KINAI BOMBOMS
UŽMUSZE 147 ŽMONIS.

Pekinas, Kinai. — Cheng
chow likos užmuszta 147 žmo- 
nys ir daugelis sužeista |>er val- 
diszkus Kiiiiszkus eroplanus, 
kurie numėtė bombas ant mies
to. Daugelis
Musziai atsibuna kas diena ar
timoje Lunghai geležinkelio.

Valdiszki kareiviai naudoje 
naujausius ginkluotus tankus, 
eroplanus ir ginklus ant apmal- 
szinimo pasi keleli u.

namu suardyta.

PASIKORĖ ATKERSZINDA- 
MA SAVO JAUNIKIUI.
Bekoszaba, Vengrai. — Už 

tai, kad josios jaunikis jaja al
mėto ir paniekino, Anna Teori
mi atkersziuo ja.m pasikardama 
bažnyezioje dienoje, kada no 
isztikimas mvlomas eme szliu. 
ba su kita -mergina. Lavona už
tiko veselninkai kabanti ant 
balkio kada apleidi nėjo bažny- 
ežia ir gromatole, del ko Amui 
atėmę sau gyvastį. Jaunikis at
važiavęs namo, dingo ta paezia 
nakti ir niekas nežino kur jisai 
randasi. Nekurie mano, kad tu
rėjo pasiskandyt artimojo upė
je isz nusiminiau) kad isz jojo 
priežasties Anna pasikorė.

SUNAIKINS MIESTELI 
KAD ISZIMT ANGLĮ.

Broslau, Vokietija. —Mieste, 
lis Buehwalde, kuriame gyvena 
arti 500 gyventoju turės būti 
iszardytas idant kompanija ga
lėtu isziml i anglis isz žemes. 
Lyg sziaih laikui jau iszarde 43 
namus. Kompanije surado to
nais anglie 20 metu atgal, bot 
tik dabar pradėjo iszkasinet. 
Gyventojai iszsikrausto >in ar- 
tyma miostoli Verninghoffa 
kur taipgi randasi kasyklos.

• ii 11 • i i
■I

rezol i li
auti ('iju teismas skelbia vieszai, 

muziejaus ant atminties Myko-’del to ir žmoniu prisirinko la
bi Zagorsko, Komunisto, kuris 
likos nžmusztas Moskvoje 1919 
per bomba numesta per val
di sz k us re vol i ucijonist u s.

Kliosztoris Troitcko Sergi- 
jevskaja Lavra (S.S.S. Traices 
kliosztoris Szv. SergijusZo) už
dėt as 600 met u atgal yratur. 
tingiausiu visojo Rusijoje, ran
dasi jame tryleka cerkvių, 
kuriu turtas priesz 1917 revo
liucija buvo velias 325 milijo
nus doleriu. Sziadien visi tiejei 

o kliostoris likos
Ki-

numesta

VISOS 
net nri

prane.szta policijai, kini ir sn- 
\ ienas 
Medno- 

lakin jau kelis kartus pasižy
mėjęs 
kalėjimo,

intariamuosiuseme 
pasirodė Doveika sz

vagystėmis ir 
o

sedejes
kitas Pocius ežia 

pat isz miestelio. Tardant prie 
kaltes prisipažino, kad vogė 6 
visztas ir odas, 
visztu vogimo
Policija tuoju u sužinojo,

bet prie kitu

turtai dingo 
permainyt s ant muzejaiis. 
tados ji atlankydavo kasinėtas 
51)0,001) žmoni u, ’bet sziadien 
yra apleistas nuo visu ; 40 didi*. 
Ii u hronžiniii varpu likos iszim- 
ti isz boksztu ir sulieti ant kitu 
dale k u.

Didelis auksinis kryžius ant 
Szv. P. Marijos Katedros likos 
nutrauktas o in jojo vieta 
kelta Bolszeviku vėliava,
keleiviu, atsilankusin in kate
dra vra rodoma altoriai už ku
riu pasislėpė jaunas caras Ivo- 
nas ir Petra Didvsis kada tai 
garsingas Streleu pulkas suke
li? maiszati 1685 mete, 

sziadien

uz-
Del

Bolszevikai sziadien viską 
kas kitados gyvent o-naikina

jams primine Dieva ir szventi- 
nybes, o 
neja del savo naudos.

visus turtus užgriebi-

TRYS BILIJONAI TONU 
DRUSKOS EŽERE 

EYRE.
Loudon —— A list ra 1 iszkas ke- 

leivis Cecil Madigan, atliko ne 
seniai ilga kelione in ežerą Ey
re, kuris guli pustynesia Aus
tralijos. Yra tai didžiausias eže
ras uždengtas stora plieve 
druskos, panasziai kaip žiemi
nes marios uždengtos ledu. Sto
rumas draski nes plieves yra .12 
metru. Pagal apskaitymu, tai 
tame ežero randasi trys 'bilijo
nai tonu krisztolines druskos. 
Neužilgio susitvers kompanija 
ant iszemimo tosios druskos.

i

PABEGUSIE KAREIVIAI 
PAVOGĖ ARMOTA IR 

GINKLUS.
Brunu, Cz(‘koslovakijo —Du 

kareiviai, Richteris ir Szindlo- 
ris, pabėgo isz kariuomenes po 
maniebru kurios atsibūvi nėjo 
arti Brannthal ir iszbego už ru- 
božiaus in Vokietija pasiimda
mi su savim maža arpiotele ir 
ginklus. Jaigu juosius kada su
miš tai bus suszaudytais.

MIESTAS DEGE PER DVI 
DIENAS.

Moskva, Rosije. — Tukstan- 
eziai žmonių pasiliko be pasto
gių per baisia uguia kokia ki
lo miesto Prokovske. Ugnis 
prasidėjo Panedelio ryta ir li
kos suvaldytai tiktai U tarai n- 
ko vakaru, bet visiszkni neuž
gesinta.

Didele dalis miesto iszdego 
bledes inilžiniszkos bot
žmonių žuvo tai da nodažino- 
ta.

j
ar

SKAITYKITE “SAULE”

bai daug. 9 vai. teismas pas
kelbė sprendimą, Indent pral. 
Olszauskn pripažino kaltu B. 
SI. 453 sir.

(Hszausko at imamos 
pilietines teises. Jis 
teises i.r turto tureli.

Bausme padidinta tuo budu, 
kad bausmes (6 metai kator- 

1930 m.
26 d., vietoj apygardos teismo 
paskirtos bausmes pradžios 
nuo aresztavimo dienos.

I stjaiiauskieiies sutini 
tani pral. Olszauskas turi mo- 

kol ber- 
prade- 

t. v.

gos) pradžia —

bausme

Bal.

An-

ket po 200 lt. men., 
niukas ateis in metus, 
dant 1928 m., Rugs. 13 d 
nuo Ustjanauskienes nužudy
mo dienos.

Pralotas Olszauskas sziame 
dideliame procese vis delo pa
vargo, kaip ir sugniužo.

Apyg. teisino sprendimą jis 
klausė iszkeles galva, szypso- 
jos, o Vyr. Tribunole iszbales( 
kaip drobe, nuleido galva ant 
sutanos palerinos ir ilgai pa
siliko stovis insikibes in kalti
namųjų suolą...

Sunkiais žingsniais jis ap- 
posedžiu sale, 
savo garbe,

Iszsinesza tik kunigo 
del ko ji teis dar dvn- 

siszkas teismas, ir nelaimin
gos meiles baisu atminima.

leidžia teismo 
palikdamas joje 
turtus.
stoną,

BURTININKE APGAVO 100 
ŽMONIŲ.

Ibenai, Kauno apskr. Didelis
Hienų bažnvtkaimis vra Rusu

• •

, in
nežino-

apgyventas. Vasario 26 d. 
ta bažnytkaimi atėjo 
ma burtininke ir pradėjo spė
lioti žmonėms ateiti.

Vieno ūkininko 
burtininke, 
pasakė, kad tuose namuose 
kas nors netrukus numirs.

Sekanczia diena to ūkininko 
žmona, begimdydama kūdiki, 
pasimirė.

Pasklydus gandai, kad bur
tininke atspėjo szita nelaime, 
žmones puolėsi prie jos, 
szydami paburti.

Kiaura diena ir nakti ta 
burtininke prakaitavo,• dėlio
dama kortas ir burdama Ibe- 
niszkiams ateiti. Nuo kiekvie
no atėjusio burti ji eme po 50 
centu.

Per viena para ji užsidirbo 
50 litu, o visu norineziu burti 
dar nebuvo aprūpinusi ir turė
jo pasilikti Iheliuose ilgesniam 
laikui, kad visiems iszprann- 
szautu ateiti.

iszdeliojusi 
kad tuose

f

i

grinczioje 
kortas

ir nakti

neprisipažino.
P«s 

ka randasi ir Ix‘vinskio visztos 
ir buvo padarytos kratos. Visz-
tos suarstos pas Zvingli; be
tardant Zvinglys su peiliu pa
traukė sau pęr gerkle ir norė
jo pasipinuti, bet tik perpiove 
kaklo dvi gyslas, bet labai no- 
susižeidi1.
Pasisakė piovesis isz 
kad jis

gėdos, 
buvo susektas visztu 

vagystėje.
In dabokle buvo at varvina 

suimtas koks tai Knirvs už su- 
glasluotus kvitus isz pirklio 

bet užveizi
last uotus kvitus 

Zalkindo ir kitu, 
dai su vienu szauliu iszloidus < 
Kairi, su kitais 
nakties tamsumoje eme ir pa 
bego. Po keliu dienu Kairys 
sugryžb dnhctklen; paSlRiike 
bėgės kitu priknrstytns ir bu
vęs namuose pasiimti maisto.

arcsztuotais,

BEDA IR VARGAS 
BETURCZIAMS.

(Vilkaviszkio
M

Ba rt in i n ka i 
aps.) Mums szuneliams atėjo 
sunkus laikai. Turim niokoti 
mokesti, o pinigu neturim. 
Juk mes csain betureziai ir no 
ant vekselio negaunam pasis- 
kolvti, nes 
niekas nežyruoja. Kai nesumo
kant, tai mus karia. VokioczJn 
okupacijos laikais taip pat 
reikėjo mums szuneliams gy
vastį nusipirkti, bet tada bu
vo baika. nes pas kiekviena pi
nigu buvo užtektinai. Pas pie
menuką pasiskolinau 5 mal
kos užsimokėjau ir Vilgelmo 
medaliu negausiu uesziot, bn 
dabar pats gausi tam nepap-

Jei mos 
botume mažu kur

T„.
o pinigu

už mus beturcziuR

laikais taip

rastam rnokeseziui.
laisvi Imtume mažu kur ir 
gautume pasiskolyt, bot mus 
nepaleidžia nuo lenciūgo. Gal 
mus ir pakars su tuo loncziiy 
gu, kaip pinigu užsimokot ne- 

l>i‘a-1 turėsim. Rusu laikais tai mep 
szuiudiai laisve turėjome, ne- 
reikėjo mums mokėt. Dabar 
daug mus broliu ^žirneliu žūva 
nekaltai o isz to vagim džiaug
smas. ;

APIPLESZE LIETUVOS 
KUNIGĄ.

Kretinga. — Balandžio 21 d. 
<lu piktadariai inlindo pro Įau
ga in kun. Grigalių Griszlan- 
kes bažnytkaimy, Darbėnų v., 
Kretingos apskr. butą. Kuni
gas tuo metu buvo bažnyczio- 
je. Piktadariai uždaro tarnai
te in užkamini, pnsiemo kuni
go 100,0(H) litu pinigu, auksi
niu laikrodžiu, grandinėlių, 2 
sidnbrinius laikrodžius, nuils
to produktu ir pasislėpė.

t

ŽIAURUS UŽPUOLIMAS.
Szi Įgalia i, Szakiu apskr., 

Balandžio 5 d., apie 9 vai. va
kare Szilgalin kaime kampi
ninko Baltruszaiczio moterys 
pastebėjo ties trobeles langu 
bestovinti žmogų su plyta ran
kose. Motina paliepi' sūnui 
iszeiti ir pažiūrėti, ko tas žmo
gus nori. Vos tik Baltruszai- 
timies sūnus iszejo pro duris, 
piktadaris moge jam peiliu in 
ranka užoide ligi kaulo. Su
žeistasis pradėjo szauktis ]>n- 
gelbos, o užpuolikas dar smo
ge keletą kartu peiliu in vei
dą, supiaustydamas tam vai
kinui burna,
žeistasis nugabentas in 
kiu ligonine. Galima spėti, kad 
užpuolimas padangas isz 
kcrszto* — -

ir pabėgo. Su-
Sza-

kerszto*
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Ka> Girdėt

Nežiūrint kokos
aplaike laike

Pagal paskutini skaitliu'žmo
nių, padaryta per Tcrptantwz- 
ko Instituto Suraszn, Hagoje 
pančio, buk sziadien gyvena 
ant musu žemes du bilijonai 
žmoni n arba 400 milijonai dau
giau ne kaip priesz kare. Laike 
kai\*s žuvo nuo L5 lyg 20 mili
jonu žmoni u.
blisles žmonija 
kares, liet skaitliu žmonių ant 
svieto visai nesumažėjo.

Laike tebyrinios bedarbes, 
15 milijonu žmonių neturi jo
kiu užsiėmimu. iBet nor .ko 
rūpintis, sulyginant taji skaitlį 
žmonių su pasididinimu žmo
nių ant svieto. Pasididinimas 
žmonių yni kone tas pats kož- 
na meta ir kone tiek iszmira.

16Ten kur vakaru szalyjv, 
metu vai kinelis apsipaczinvo 
su savo daraktorka, 26 metu se
numo. Na, tai da mokins ji ga
na ilgai.

Neseniai skelbeme kiek vijo
ki tikėjimai padiilejo arba nu
puolė Amerike 1929 meto, kaip 
pansle ”<’hristian Herald”. 
Nupuolimas ir pasididinimas 
tikėjimu sziadien parodo se- 
kajM‘ziai:

Kataliku pailidejo ant 84,000 
Metodistai neteko 2,440, Bap
tistu padidėjo 53,333; Lutero- 
uu p:ūli<lejo 62,932; Presbiteri- 
jonu padidėjo 58,685; Pravosla
vu ne U* ko 13,800; Mormonu pa
didėjo 16,394; 
padidėjo 3,657, 
ren neteko 4,371 ir 1.1.

Reikia primyt kad Katali- 
kiszka bažnyczia sziadien turi 

milijonus 
Amerike.

sziadien parodo

Reformatori u
United Breth-

200 iszpažintoju

<Jal daugelis isz musu skaity
toju mate kratam uosius pa
veikslus kuri ošiu rodosi garsus 
Al Jolson, liet mažai kas apie ji 
kazino. Trumpai czionais paša.
k Ai u kad Al Jolson yra Lietu
vis, gimęs Lietuvoje 26 Mojaus, 
1886 mete jojo tikra pravarde 
yra Yoelson. Norint s jisai paei
na isz Žydiszkos veisles, bet 
gimęs Lietuvoje, todėl yra Lie
tuvis. Jojo žymiauses paveik 
las buvo ‘‘Siuinv Bov 
tam panaszus.
kartus.

S- 
” ir kiti 

Yra vodes tris

Iszdaugeliu szaliu Suv. Vals. 
daeina skundai in AVashingto- 
na, kad suraszytojai gyventoju 
apleido daug žmonių neužra- 
szydami juosius in knygas. Gir
dėjome kad ir-daug Lietuviu 
apleido, nes su raižytojai nega
lėdami slebiavvot svetimtau- 
tiszkas pravardes visai ju ne 
užraszo.

Jaigu pas jus nebuvo snra- 
szytojai gyventoju (cnniunera. 
toriai) tai praneszkite mums o 
mes pasirupinsim kad jus už
rašytu in skaitlį gyventoju.

visai

s bilijo-
snezodint

jeigu

Daugiau kaip szeszi 
nūs doleriu galėtu 
gyventojai Suv. Vakt., 
žmonys naudotu tinkamas gy
duoles užbegimo visokiu kudi- 
k iszk u ligų.
Ant susirinkimo Vaiku Drau

gijos, likos iszriMlyta, kad pa
prastai kožnos Amerikoniszkos 
szeimynos metine ineiga yra 
2,500 doleriu, tai torams kasz- 
tuoja 7,238 dolerius ant iszauk- 
lejimo kiidikio lyg 18 metu, o 
isz tosios sumos 534 doleriai 
kasztuoja iržlaikymas jojo svei
katos.

Tula patogi ir turtinga mer
gina Filadelfijoj isztekejo už 
ugniagesio, kuris jaja nesenei 
iszgelbejo isz degnnczio namo, 
būdamas pate dideliam pavoju
je netekimo gyvasties. — Labai 
puikiai jam atsimokėjo nėr ka

nn

.. , ’j T
sakyt! O gal už ktdcio laiko tas 
vyrukas pamislys: “Kad tn Im
tumei sudegus ne kaip asz tave 
butą n iixzgelbejas I ’ ’
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Atsitikimu
Jau kad vogi i, lai gerai vog

ti.
Kas metas Siįv. Valst. buna 

pavogta visokiais bmlais szim- 
tas milijonu doleriu. Pagal ap
skaitymu tūlo žinuno, tai val
džia Suv. Valst. buna apvogta 
ant pOnkesdvszi mts 
doleriu 
šia. 4

ATSITIKIMAI BAUSMES 
| DIEVO UŽ I8ZJUOKINE-

JIMA BAŽNYTINIU 
CEREMONIJŲ.

milijonu 
ir tai visosia skyriiio-

sekasi,Jaigu Inu gerai ncKhsi, up 
karszcziiiok; jaigu laves var
gas xpaudze nepasiduok. Nau
dokis isz kožnos valandos, ba 
laikas labai brangus visados.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Andriaus Stoinio, 

kitados gyveno apie Westville, 
Ill. Tegul atsiszaukia ant adre
so : (140.

papildęs savo

Frank Veli vis, 
Box 33, Lost (’reek, Pa.

pii-Asz, Antanas Szupienis, 
jesjjkau savo broli Joną Szupie- 
na. Paeina isz Lietuvos (Jncis- 
ko kaimo, S<»iriju parap 
taus Apskr. Mano brolis Jonas
gyveno apie Art holes, Luzenie- 
se. Asz girdėjau kad ji kasy
klose užmusze. .Jis 
burdo pas Szupienius 
kimu. Atsilygysiu su tuom kat-

apie mano brolio 
Atsiszaukit sziuo adre- 

(t.39

• 1 Alv-

buvo ant 
isz Buc-

ras pranesz 
mirti.
sn:

Mr. Ant. Szupionis, 
Bx 1252

Shadyside, Ohio.

txjTdVel 
^P^Bar^dins

Per ateinanezia vasara Readingo 
geležinkelis surengė visokias ek- 
skucijas per viena diena, keletą 
dieniu ir 16 dieniu del juso pasi
linksminimo. Tos ekskurcijos bus 
izitoj laikrasztije apgarsintos. Czia 
viena ekskurcija kuri jumis pa
tiks.
Didžioji Atlantikos Flota suvirsz 
100 kariszku laivu rasis North Ri
ver upeje, 18 Mojaus ir szita ek- 
skurcijos laivas pereis palei szitus 
laivus, tokiu budu matysite visus 
laivus isz artyn.
Specialiszka viena dienine 

Ekskurcija in

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL

AR

UP-THE-HUDSON
$5.00 IN TEN IR ADGAL 
NEDELIOJ 18 MOJAUS
Isz

Shenandoah ..................... . 12:35
Mahanoy City............................1:16
Tamaqua ................................ 1:45
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

15. Bavarijoj tūlas bažnyti
nis varpininkas neturėdamas 
kuro žiemos laike, žinodamas 
kad kur ten prie bažnyczios 
randasi didelis medinis, kaip 
naturaliszko žmogaus paveiks
las, Iszganytojaus, nuėjo, idant 
paimt ana ir pasidaryt malku. 
Paemes už galvos idant iszsi- 
neszt, galva nutruko, nes buvo 
pridrutintn mediniais vagiais 
(vinimis) kurie jau buvo, su- 
truneje, ir iszpude jam isz ran
ku aut akmenų. Senis persigan
dęs vėl pridėjo galva ir paliko 
toj paezioj vietoj.Nuodėmė vie
nok jau buvo
nusprendimui, arba užmanymu 
todėl Dievas ir nubaudė ji tuo
jau* kadangi netrukus po tam 
kunigas laikydamas miszias, 
laike konsekracijos, iszgirdo 
koki tai smarku susibaladoji- 
ma. Buvo tai senas varpininkas 
kuris nupuolė, nuo akmeniniu 
laiptu taip nelaimingai kad nu
sisuko sprandą ir ant vietos pa
simirė.

16. Baden i joj, buvo prie viesz- 
kelio kryžius, kuri pasistatė 
sau mažas kaimelis Oriel vadi
namas. Jau tai paprastinus 
daigtas, kad kaip visur taip ir 
tam kaimelyj tarp geni, doru 
žmonių atsirado vienas nedorė
lis, ateistas. Buvo tai da jaunas 
vyras. Mėgdavęs jis visados, 
kada tik praeit i liedavo pro 
kryžių pasijuokt isz paveikslo 
Iszganytojaus. Iligai dare sau 
tokius bedieviszkus juokus, bet 
Dievas nubaiule nedorėli ir jis 
apako, visai kad pats laukan 
iszeit negalėjo, o reikėjo va
džioti kaip neregi. Žmones ta
da kalbėjo
parode tam nedorėliui, kad jis 
nevertas anatyli paveikslo Isz
ganytojaus ?

17. Romoj 1870 mete,
Baltazar’as Buon- 

praeitinejo pro

Argi Dievas ne-

kimi-
gaiksztis 
campagni ’s 
bažnyczia ir kolegija 8zv. Ig
noto kai tai anoj gadynėj buvo 
pasisavinę Piemontai, pamate 
kaip mūrininkai pasistatė, lip
intas buvo užimti iszkirtineji- 
mu užraszo ”.Jėzus” ant akme
nines plytos, kurios negalima 
buvo iszinesti.

Kunigaiksztis matydamas ta 
nedora darba, priėjės prie bu- 
daunyczios prasze gražiai, kad 
to gražaus 
reiszkianczio

i r szvento užraszo 
11-visz.nuiiivx.io vardu To, kuri 
1 Katalikiszka Bažnyczia iszpa. 
žysta kaipo tikra Dieva, nega- <• • • ■ « • • • •dintu, kadangi jis da užmano

• 1 J A • B • <• W •pajeszkot teisybes ir bažnyczia 
atsiimti: kaipo savo prigul- 
myste, nes bažnyczia buvo kita
dos savastim jo pranokėju, «en- 

i teviu. Budaunyczia szarpiai at
sake, kail tas suvis ne upei-

*
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Ekskurcija in 
Specialiszka

Richmond, Virginia 
$7.00 in ten ir adgal 
Subatoj, 24 Mojaus

Apie daugiaus informacijos apie 
virsz-minSta ekskurcija kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Jnigu tave neapykanta žmo
giška kandžioje, stovėk mai
šiai, atsimindamas ant to, kad 
uzunias tiktai bėganti kandžio- 
>•

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRAB0R1U3 

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

✓

/ 
z 
z 
z

Nuliūdimo valandoje autai- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in dessimts 
minutp.

4

Bali Telefonai 872

IClidiuh
f

gerumo, kuri teikia saules šviesa
*

YRA prielankiu pasauly vietų kur saulė ir žemė 
sujungtos padaryti tabaką stebėtinai geru, 
švelniosios Turkijos lapai, kurie noksta auksi
nėj rytų saulės šviesoj . . . nunokę lapai nuo 
saulės sušildytos žemelės, musų pietinėj šalies 
daly . . . parinktiniausi šių tabakų maišo jų

lengvą, puiku naturišką gerumą nepasekamoj 
Camel rūšy.

Tyros saulės šviesos kibirkštys yra surinktos 
Camel cigaretuose. šį skonį, moderniški moks
liški išdirbystės metodai konservuoja, ir jums 
jį atneša lengvu ir šviežiu.
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Neatsisakykit sau

Camels
01910, K. J. Kiyl4» Tobacco 
Conpaoy. Winstoa-Sal«ai, N. Cgausumo
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kail tas suvis 
na ir ta užrasza turi iszdildinti. 
Kunigaiksztis tada pasiūlo už 
akmeni su vardu Jėzaus 100 
Rymiszku ’doleriu ir savo kasz- 
tu indeti nauja in ta vieta, bet 
jo propozicija atmesta. Budau
nyczia szandydamas iriszjuo- 
kinedamas kalba kuiiigaiksz- 
czio pats su kitu savo pagelbi- 
ninku pradėjo iszkirsdineti li
tą ras vardo. Bet nepabaigė to 
darbo, nes nupuolė nuo ruszta- 
vones ir ant vietos užsimusze.

18. Isz po Mozeles. Tuoj prie 
miesto Tr. yra mūras seno 
kliosztoriaus, priesz ta mūra 
tuoja prie bromo stovi po kasz- 
tonu stovylas perstatant Kal
varijos kaina: tarp dvieju nu
kryžiavote Iszganytojaus, po 
kuriuorni alpsta Motina Jėzaus 
ir stovi szventas Jonas. Visa ta 
stovyla ir imitacija kalno Kal
varijos labai dailiai ir artistisz- 
kai padaryta da 1481 metuos. 
Mūra ta 1803 nupirkęs tūlas 
dvarponis už kelis tukstamžius

likosi ant reikalavimo bendro 
fabriko pemesztais 
koplyczele.

Mat bendras 
kas fabriko in dvideszimts me 
tu po insteigimui fabriko 
bankmti'jo ir numirė varge.

Savininkas dvaro ir klioszto
riaus tada vėl liepe nuneszt sto
vyla ant senos jos vietos, tuom- 
laik ir pats pasimirė, o tevai- 
niai, kuriem pasiliko savastis 
velionio, pardavė minėta mūra, 
turtingam kupeziui už 8 tujes- 
tanezius doleriu, o patys (net u-

in kaimo

arba savinin- i

Bu

rojo pasisekimu gyvenime.
Jaunas naujas savininkas bu

vusio kliosztoriaus buvo Pro- 
testonu ir užidejo sau fabriką 
sterainos kliosztoriaus trio’boj, 
priesz kuria buvo stovyla mir
ties Iszganytojaus ant kry
žiaus. Tas naujas savininkas 
taipgi neapkentė •■stovylos. ir 
dažnai kalbėdavęs :Kam gi ežia 
tas niekniekis turi stovėt'/Gim
dytojai jo atsimetė 6 metais 
priesz mirsiant nuo Katalikisz- 
kos bažhyczios ir likosi palai
dotais be patarnavimo tosgi 
bažnyczios.

Dvare, gulineziame priesz ki
tados buvusi kliosztori, o dabar 
fabriko saviniuKas apvaiksz- f 1 •■ ‘ * •* _

ke tos puotos. Tarp kitu kalbu 
girdėjau tikrinimus jo, kurios 
davinėjo savo pažystamiems 
kad jis plaukto perplauks upe 
Mozele, ir kad traukyje keliu 
minutu laiko persikels tokiu 
bu'du per upe ant kito kranto 
kur stovėjo ta jo dirbtuve. Sve- 
cziai iszpradžiu palaikydami 
tas jo pasakas už juokus, juo
kėsi, bet jaunas fabrikantas 
kalbėjo tikrai, kadangi apie 10 
valanda ta vakaru apreiszkc, 
kad jei kas netiki tegul eina su 
juo, o matys. Buvo tai sziltas 
vasaros vakaras vienog tamsus 
kadangi mienuo dą buvo ne te
kėjus. Paėmėm žibintos ir nusi- 
davem drauge su fabrikantu 
prie. upes.

Nieko nelaukdamas jaunas 
fabrikantas tuoj iszsivilko, ati
davė man prig ui i a peša del pri- 
dabojimo ir kaipo tolubas plau
kikas dvasiai mėtosi in vande
ni. Iszneros isz po vandėnio 
pradėjo plaukt, o plauke tikrai 
gerai. Upe gana plati: netrukus 
isznyko mums isz akiu, o nors 
stengėmės apszviest vandeni 
nieko nepatemyt i ant pavirszio

rius da iszgyre ji laike szerme- 
“braver Man”, 

Net pa-
nu, kad buvęs, 
ir viskas buvo atlikta.
laidojus ji areiszke du mūrinin
kai kad, Dievas velioni nubau
dęs už tai kad paliepęs jis jiems 
ta nakti inmesti stovy la in

PARSIDUODA FARMA.
1

Gera fauna 167^ akeriai, 
didelis tvartas, triobos, 6 mi
niu gyvenimas namas. Gasas 
pritaisytas ant furmos. 135 
akeriai dirbamos žemes 3 ake-... ____ inmesti . .

upe Mozele. Bet vienog pats riai sodo, obelui, pyeziu, irsi
pirma prigėrė, kadangi -darbi- tokiu vaisiu. Apdirbta 11 ake-
ninkai da tik rengėsi iszpildyt riu rugiu, 11 kyiecziu 20 avi- 
jo paliepima, bet paliko, kada
iszgirdo apie ta atsitikima ne 
laimingo fabrikanto.

Kada pasklydo po aplinkine 
kalbos apie ta apreiszkusia 
bausmia Dievo, kitas Protinto
mis net perėjo in prieglobsti 
Katalikiszkos Bažnyczios, o 
stovyla pasiliko ant vietos ir 
niekas jau daugiau neiszdryso 
iszniekinet ja.

+ ?

tine jo diena savo varduvių

franku ir iusteige jame fabriku 
parcelianos.

Kryžiai ir imitiacija, arba 
panaszumas Kalvarijos kalno

i

(1865 mete) kur tarp daugelio 
sveežiu, teko ir man būti, raszo 
autorius. Apie asztunta valan-

V ’ 4 . J . .f

dejus puotai pasodino mane 
priesz jauna savi^inka fabriko

» » ■— - ' « * w * •

sveežiu, teko ir man būti, raszo 
autorius. Apie asztunta valan
da vakare, -Holimzantas prosi-

7 . ..
stiernios.Patomijnu kad jis nie
ko negėrė, kaipo ii* nevalgė lai-

’ " . ' ■ į ' ! I ' '

• t

i
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žu, 15 rožių. Viskas užsėta. 
Parduodu kaip kas nori su 
gyvuliais, su maszinom arba 
viena žeme. Yi mylios nuo ak
meninio kelio. Parsiduoda 
greitai nes neturiu gaspadines 
ir neva kam stubos apžiūrėt. 
Praszau atsiszaukti laiszku ar
ba’ atvažuot sziuo adresu: (t40 

Mr. A. Wasel,
R. F. D. No. 1, 

Clinton, Pa.
■|'M» >

kelio.

51 4,
-o

w l

nebuvo galima kadangi isztiko 
smarkus vejas ir upe pradėjo 
smarkiai banguoti. Tameisž- 
girdpme szaųkima pagelbos.

Keli susede in stovinezia val- 
ti leidomės gelbėti ji, bot nie
kur surast nebuvo galima o ant 
musu szaukimo jau jokio atsa
kymo negale joime išgirsti. Pri
gėrė. Ant rytojaus likos iszim- 
tas kūnas skenduolio, ir palai
dotas. Protestoniszkas pasto-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Bell Telefonas 1430-R

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
dol laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu Ir kitiems pasi važinė j imams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isx 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In trumpa laika. ,

A

ti leidomės gelbėti ji,

y J

ir
CAPITAL STOCK 1125*000.00 

SURPLUS IB UNI
PROFITS $828,

I ... #ir 1 .1»

Mokame 8-esia procente ant 
■udttu pinigu. Procentą prido* 

i dam prie jura pinigu 1 Saade fr 
; 1 Ldepoa. Mee norim kad ir |ea 

turėtumėt reikale tu musu haaka 
nepaisant ar ******* ar dJAolia.

į -
G. W. BARLOW, Pres.

Į J. FERGUSON, Vice-Pneo.trIeB.
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JUOKINGA KLAIDA
Grafas Z nupirko aplinkinėje 

Krokavo puiku buiiu, o būda
mas užtikrintu jog gyvulys liks 
tuojaus nusiunstas nnt jojo loc- 
nasties, nurasze sekanezia gro- 
mata pas savo ekonomą.

“Siuncziu jums jaunu buliu
ką, kuri praszau gerai szert ir 
duoti jam gera prieglauda,”'

Antra gromnta surasze pas 
ta pati ckaiKima, kurioja kalbė
jo npie jauna žmogų, kuri pri
ėmė už rasztininka

Apie rasztininka ekanomas 
gana gerai žinojo bile jog diena 
ketino pribūti, bet apie gyvuli, 
kurio nereikalavo, suvis jo ne
sitikėjo.

Ant pažinklintos dienos sto
jo nisztininkas ir aplaike gro- 
mata, bet per klaida ponas vie
toje duot gromata jog siunezia 
rasztininka, tai padavė apie 
prisiimt ima gyvulio, o raszti- 
ninkelis džiaugdamasis isz ap- 
laikvto dinsto iszkeliavo. Tuom 
kart dažinojas kupezius gyvu
liu, kuris buvo pardavės ponui 
buluka, jdg tosia aplinkinesin 
vieszpatauna gyvuline liga, ne 
siuntė buliuką Abejodamas jog 
kelionėje gal pastipt, bot apie 
tai grafui nieko ne rasze. Gra
fas iszkeliavo ant keliu nodeliu 
pas savo dranga in kita guber
nija, o apie antra gromata su
vis nepriminė. Sugryžias namo 
raszo pas ekonama;

....O kaip ten tur tasai bu
liukas, kuri jums prisiun- 
cziau?”

Trumpam laike aplaike 
kanti atsakvma:

“Kavalierius kuri Szviesiau- 
sias Ponas praminei 'buliuku, 
yru patalpintas atskyriai, yra 
labai malszus ir grąžei i«szrodo, 
nes ir turi apetitu ant valgio, 
ba suvalgo už du. 
juom užsiima., 
jam ant nieko ne stoknotu.

Kitoje g romą t oje lai’p kitu 
reikalu grafas rasze:

“Jaigu mano buliukas, kuri 
ponas vadini kavalierium, turi 
toki norą ant vali-go, tai matyt 
jog yra sveikas; tik praszau ji 
ne erzint, ba patrotina pajėgas 
ir ne bus geras. Paczjai pono 
siuneziu szirdinga aėziu jog pa. 
ti juom užsiima ir ji prižiūri. 
Bet bueziau užmirszes primyt 
ponui, jog siunsdamas ji užmir- 
szau pridėt, idant ji kasdiena 
su szepecziu gerai isztrynt, ba 
prie to yra pripratęs. Gal dabar 
atprato, bet tai nieko, jaigu jis 
spirtųsi ir nesiduotu sznkuot 

už ragu ir kojų ir 
o darykit k a pa-

i i

kuri jums

se

Mano pati 
ir rūpinasi idant 

1 *

tai piimkit 
prilaikykit, 
liepiu.”

Ekonomas senas tanias, su 
pagelba keturiu <lrutu bernu 
inejo su szepoeziais anksti pas 
rasztininka, dagulinti ant lo
vos; o kada tasai isztikniju 
pradėjo spirtis prieszais tokia 
operacija pagriebė ji du ber
nai už galvos ir ranku o kiti du 
už kojų, ekanomas gerai isztry. 
ne su szepecziais, taip kaip po
nas buvo prisakęs.

In poni adynu laiko tai ope
racijai, nelaimingas jaiuiikaitis 
raudonas kaip veži s, už dusias 
(ba peksztes parbėgo isz dva
ro) stojo priesz poną, kur vis
kas tuojaus iszsiaiszkino. Po
nas perprasze rasztininka už 
papildinta skriauda.

In pora dienu po tam, kada 
liga gyvuliu pmejo, ekanomas 
aplaike buluka ir net tada dasi- 
prato apie koki buluka ponas 
jam rasze.

Kada praslydo žinia po ap
linkine apie juokinga klaida 
žmonvs 
U'buluku.

praminė rasztininka
f f

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK
L ■ - ■■ ranT.-raKii.-ftt-tt-.ii— 1 ,-a;

TARADAIKA

Isz Lietuvos.
BEGYDY-GYDYTOJAS” 

MAS ŽMOGŲ BUTU 
NUMARINĘS.

Molsztai (Szakdį apsk ) Ko
vo 28 d., isergnnczia pil. Al. ap- 

Sziai pa?i-

< f

, , , .. r i ■ ■ • ■ r,'
LIETUVOS SENBERNIUS 

APDES MOKESOZIU,
Apie senberniu apdejimn 

mokeseziais Lietuvoj jau sc-

. it* tiffi

Lietuvoj jau se
nai kalbama. Dabar pranesza- 
ma, 
instatymo projektas apdėti 
senbernius mokėseziais labda
rybei. Tuo mokosezius turėsią

kad esąs jau pnruosztns 
projektas

Nežinomi piktadariai naktį in' 
Kovo 1b diena praUuže to 
malimo siena ir pavogė pikle- 
votu miltu 80 kilogr. Tuos mil
tus ūkininkas Skaistis rado 
atgabentus in jo ūki ir pas
lėptus po sziaudais. Apie in- 
vyki praneszta Vabalninko 
policijai, kuri surasze proto
kolą, bet kaltininku dar nesu- 
seke.

Kovo 1b diena praUuže

mynas
negalįs
aguonų galvukin
vienos

miegoti ir

moterėles 
sutaiso vaistus,
vukes, denutniai

PEILIU NUDURE ŽMONA.
Netoli Kauno gyveno t ur-

Ar žinote vyrai, 
Ka daryt kad butu jums gerai! 

Ar norite daug pinigu turu? 
Kad ant senatvės nestenet! 
Asz jums tokia rodą dnoslu. 

Odalibuk nemeluosiu, 
ržsiraszykit sau koki laik- 

raszti, 
Prie szirdies limpanti.
Tai viską dažinosite, 

, Ir skiaitvti norėsite.
O žinoto ir tai, kad “Sauk 

linksmiause,
Ir del visu geriause, 

Tnri skaitytoju daugiausia..
Ir mylimiausia;

Su visom kitom kaip dedoma 
U8aule” geriausia rėdoma.

Asz nepcikiu ne vienos, 
Visos tinka del žmonijos, 

Tegul kožnas sau pasirenka, 
Katras laikrasztis jam patinka, 

Bet kas “Saule” turi, .
'Pas be jos rimti negali, 

Nepameta niekados,

J

Jr ja skaito visados.
Saule” visas dalis svieto 

keliauja, 
Niekad skaitytoju nebaudžia.

Tai ko vymiežiai reikia, 
J a ilgu 4 4 Saules” nepeikia 

O jaigu kas peiktu, 
Tai pusgalviu butu. 

Ar žinote? katrie “Saule 
turite, 

Tai suvvniuokite ir in Lietuva 
nusiųskite, 

Tiktai galu įieuždengkite, 
Kad galėtu valdžia matytie, 

Tonais džiaugsma turės, 
Net augsztyn szokines. 

* * ♦
Jus vyrai, jaigu norite kad jus 

moteres "sl'Jik’ita fifrelf,* 
Turite motorinis anglių neszt 

nepavelinti.
Kaip ana diena Brooklyne 

nnacziau, 
Tai net persigandau.

Moteres toki godumą turi, 
Kad ne st u bos ne vaiku nežiūri 

Velkasi ant geležinkeliu, 
Su maiszu rinkti anglių. 
Velka maisza ant pccziu, 

Nežiūri ant svetimtaueziu 
Su m u rus kaip peloda, 

Isztikro net geda.
Jau tai nepaczedurnas, 

Tiktai godumas, 
St ūbos neapži urėtos, 
Purvais apdrėbtos, 

Vaikai murzini, 
Žiūrėti ant ju negali. 

Ar tu žmomgau isz tos paezios 
Turi daug naudos! 
Dejuoja nuolatos, 

Joszkai visokios rodos 
Ne tik pas daktarus, ' 
Bet ir pas raganius.

Sunkiai abudu dirbate, 
Lobi dedate.

Naudos isz to neturosjte, 
Sveikatos ant senatvės ne 

tekšite, 
O justi vaikai, 

Bus niekai, 
Be mokslu, tamsunai, 

Kain bizūnai, 
Naudos neturasite.

Kada semdves sulauksite.
» ♦ ♦
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ir kampa*

vaistu visa stikline 
tai tucz

lanke kaimynas.
guodus nemigu, kaimynas tai* 

taip pat nusiskundė 
pu prasze 

is?, kuriu 
liūdėdamas

Aguonų gal
as

ras del kvapo. Kada ligone M. 
sziokiu
vitnu kartu iszgere,
tuojaus taip užmigo, kad pat
sai “gydytojas” 
paszauko žmones 
sirinko moterėlės
trinti szaltu vandeniu su drus
ka ir po 7 vai. sziek tiek pabu
dino, bet tuoj ir vėl užmigo ir 
dar ilgai miegojo. Tokie 
dy tojai

iszsigando ir 
marinti. Su- 

prade.jo

1 *

” kartais tikrai ga’i 
žmogų in ana. pasauli pasiusti.

B

kartais tikrai

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
DU ŽMONES.

Nesenai ties Kai.<ziadoriu 
stoties traukinys mirtinai su
važinėjo Baeeli Ra po I a, 32 mo
tu amžiaus o sziomis dienomis 
ties Mažeikiais — 
apie 30 motu vyra.

ties

nežinoma

VAIKAS UŽDEGE 
TVARTUS.

Garliava. — Bal. 11 d., Gar
liavos v., Ringaudu km. užsi
degė pil. Kazio Roipos trobos. 
Gaisras kilo del neprižiureji- 
mo mažmeczio vaiko.

SĄŽINE PRIVERTĖ 
PRISIPAŽINT NEDORA 

DARBA PADARIUS.
Kaunas. -— Balandžio 11 d., 

pil Salužka Juozas, kilęs isz 
Biržų ap., atvykęs policijon, 
Kaune, prantsze, kad 1927 m. 

iszvykesjis nelegaliai buvo 
•jRū^j6rf/ftž/aV ji ir pil. Sa

kalausku isztremc Latvijon. 
Jiedviem būnant miszke, Sa
kalauskas užmigo, tuomet ji 
Salužka akmeniu primuszes, o 
vėliau nudures peiliu ir pasi
savinęs Sakalausko rubus, nes 
Salužkos rubai buvo suplysze. 
Salužka perduotas kriminali
nei policijai.

»

f

dau <gana, 
Jaigu vyrai ėdasi už mergina.

Ten kur nežinau,
Tiktai radio gavau, 
•Pas viena mergina, 

Keli vyrui apsistoja, 
Nedyvai smegens praskydo,

Isz galvos iszslydo,
Tai dabar bludžioja, w • * e s e eIr kva i lino ja.

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dantistas Mahanojujo. 
Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centro St., Mahanoy City

mokėti nevedė vyrai nuo 32 
iki G0 metu amžiaus. Mokėti 
reiksią 50 litu poi> motus. Ne
mokės tik kunigai, ’ vienolial, 
protiszkai nesveiki, džiovinin
kai, venerikai ir kiti sunkiai tingus ūkininkas A. Girdaus- 
serga. Senberniu visoj Lietu
voj eki apie 50 tukstuneziu, ir 
tai daugiausia pasituri ūkinin
kai, pirkliai, karininkai ir t.t. 
Tuo budu numatoma isz sen
berniu mokeseziu surinkti iki 
pustreczio milijono (litu. Tos 
pajamos eitu 
neins, vaiku 
gimdyvėms 
Vyriausybe in 
žiūrinti rimtai ir galimas daik
tas, kad instatymas bus pri
imtas.

vaiku ligoni-

t.t.
i prieglaudoms 
suszelpti ir

ta sumanymą

ŽENTO KERSZTAS.
Kaime Žaliakalny gyvena 

vienas pi liet is 
neapkenezia i 
IToszvo labai, inkyri, 
tenka kartu gyventi.

Žentas szoferis ir su taksi 
stovi gatvėj.

Ana nakti 
girtas

kuris baisiai 
savo uoszvcs.

FO SU

prieina prie jo 
pilietis ir praszo, kad 

szoferis nuvežtu ji 
neles, ’ ’ 
‘‘pas paneles.

Vpas pa
kui’ — nesako, bile tik

Szoferis girta pilieti insodi- 
na in automobiliu ir veža na
mo.

Parvežęs Insive.de prieme
nei), liepe nusirengti, nusiauti 
kojas ir parode kur yra 
nele” t. y. jo uoszve.

nieko nežinoda- 
budamas girtas tuo

pa nele,”
ve ir supratjisi koks ežia da
lykas be galo iszsigando ir

msi ve.de

Sveczias 
mas ir 
jau nuėjo pas 4 <

i i pa-

UOHZ-

lykas bo> galo iszsigando 
praedjo baisiai rėkti ir stve
rtis kėde norėjo sveczia pavai-
szinti.

Subėgo kilokaimynai, 
triukszmas ir sveezias turėjo 
panele apleisti.

Tszeidamas szoferi keikia: 
“Tai ragana, o no panele!

. .. 4 . ,

APVOGĖ MALUNA.
Vabalninkas, Biržų apsk., 

Stuburiu kaimo Kazys Užuba-

J f

lis turi medini vėjo » maluua.

■ ,.;j rr— 
u m t

kas. Jo žmona 45 metu mote- 
riszke 6 vaiku motina.

Pa sipa i n io jo mokytoja s
Girdauskiene
Meile tęsęs neilgai: ji mete 
mokytoja ir dar karszcziau in
simylejo savo* bdrna. Su ber- 

Bet ir

ir 
insimylejo ji. 

tęsęs neilgai:

nu net pabėgo buvo.
bernas jai greit nusibodo Ir 
žmona sugiyžo pas vyra. Su- 
gryžus vyra pradėjusi muszt- 
ravoti ir grasinti.

Vyras žmonos insakymus 
pildės, bet atsargai nesziojes 
peili. Girdauskas miegodavo 
apsirengęs ir szalia peili pa-
sidejes. Žmonos, mat, bijojęs.

Viena nakti pajutęs, kad 
ji. kažkas smaugias. Girdaus- 
kas szvystelejes peiliu ir žmo
nai — mirtinas smūgis.

Ana diena Kauno apygar
dos teismas sprendė Girda tiš
ko byla ir nubaudė 4 metus ka
lėti.

DIDELIS PLESZIKU 
UŽPUOLIMAS '

RUIGIU KAIME.
Vovirženai — Bal. 9 d., nak

ti du piktadariai inlipo per 
langa in pil. Toleikio Aniceto 
Ruigiu km. Veverženu v., butą 
ir grasindamas revolveriais at
ėmė ihz jo 700 litu, 5 vekselius 
500 lt. sumai, taipgi atėmė isz 
jo žmonos 25 litus ir isz sū
naus 150 litu. Be to, pasiėmė 
invairiu drabužiu ir pasikin
kė arki i iszvažiavo. In antra 
diena isz ryto Toleikis rado 
arki i be pakinktų ir ratu «a* 
vo kieme. Pleszikai grasino, 
kad už praneszima policijai 
padegsiu namus.

Lopszevicze skaitydamas 
Saule” kuria, gavo no Isz* 

“Vi
si sako jog Taradaika viską 
žino o tai gyvas melas, ba ne
žino to, kaip mano burdingic- 
ris bueziuojesi su mano 
ežia.

i 4 
mintaiczio kalba in savo:

pa
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Neapsunkina kešenes
IW ■ .. . • - u
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Toe Cap
I

4 paprastų batelių. Kadangi -jų padai
,1 — i____ a.—• •

High Top 
, with plain toe

van- 
d c h s nebijo, Mishko bateliai pasižymi 
tinkamumu dėvėti žemės paviršiuj irMISHKO bateliai yra gaminami vy

rams. kurie noris gerai ir ilgai už
tuos pinigus dėvėti!

Jie yra Ball-Band odos darbo bateliai— 
gaminti toj pačioj dirbtuvėj, kurioj ir 
Ball-Band guminė avalynė gaminama. 
{ie taip pat pažymėti tuo pačiu Raudono 

amuolio ženklu.
Padai pilnai atsako Ball-Band ga

miniams ir yra tik Mishko bateliams 
vartojami.

Jie yra Ball-Band odos darbo bateliai— 
L - - . J ‘ ‘ ‘ '
Ball-Band guminė avalynė gaminama.

miniams ir yra tik Mishko bateliams
* ' * 1 ■ 1 ’ į. I '1

___ ________

Jie taip stiprūs ir tvirti, kad daugelis

J

deris nebijo, Mishko bateliai pasižymi 
tinkamumu dėvėti žemės paviršiuj ir 
anglių kasyklose, kur mažai van
dens. ‘

Mishko bateliai pritaikomi įvairiam vyrų 
ir vaikų kojų didumui, taip vadinamos 
“moccasin” ir “toe cap” mados. Pa
prastais viršeliais tik vyrų kojų didumui. 
Yra ir taukštais aulais. Tamstos Bali-

ir vaikų kojų didumui, taip vadinamos 
“moccasin” ir *»•*
prastais viršeliais tik vyrų kojų 
Yra ir taukštais aulais. Tams 
BandBand pardavėjas Jus aprūpins. Būk tikras 
ieškoti Raudono kamuolio ženklo.

angliakasių sako, jog Mishko batelių < MISHAWAKA RUBBER a WOOLEN MFC. CO. 
vieną porą išavj tiek, klek dvi poras kitų 460 Water Street, Mishawaka, Indiana
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BALL^BAND
Ieškokite Raudono Kamuolio ■I
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Ant Kongresmono
< * t * * d*

Lietuviai Schuylkill
Paviete Balsuokite už

&Ii

G. Frank Brumm
• . •

Isz Minersvilles
ii " " ”■

1 ....... ..... —.........—....

Visiems Lietuviams
P ažinstamas.

a

iW“ Teimykite in ateinanti Saules

numeri, bus placziau apie ji apra-

szoma. Palaikykite ji Kongrese.

Balsuokite už ji kita Utarninka

DVIDESZIMTS KARTU 
SKUTASI ANT DIENOS

•i. .. j
JAUNA NASZLE.
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Vienam kunigui skaudėjo 
gerkle. »

Gyd into jas liepe jam kaip 
kada iszgert karsztos arbatos 
gerai užtaisytos su araku.

'Kunigas aut to:
—• žinai daktare,

bar pradėjau žmonis vest prie 
blaivystos, o asz pradėsiu 
gert.

—• j^v žinai daktare, bus 
man su tuom no paranku, da-

asz

— Žinai ir mano gaspadi- 
no tuom susipiktis!

Daktaras. — Ant to yra ro
dą lepkie prabaszczius sau at- 
neszt karszto vandenio nevos 
del barzdos skutimo, tai pats 
sau pritaisysi arbata ir niekas 
nedasiprote^.

In puse meto pravažinėjo 
gadintojas pro klebonije, pa
regėjo imliuduso guspadine ir 
paklausė kas jai kenkę?

Ir paklauSe, ar sveikas ku

O j niekai pas mus nau-
nigas?

•*MMM>

jenos! Kaip rodos, musu jegn- 
mastis gavo suma i szy ta protą.

— Ar gal but!
— Tejp įszrodo, ba kad tu- 

rf*tu protą, kaip reikia, lai ne
siskųstų '20’ kartu ant dienos, 
ba per ciela diena turiu nuo
latos Virt vandeni.

f

♦ .t
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Kalbėjo jauna naszle in mer
gina :

— Taip akomis szaudit, tai « W • V j •labai ne gražu ant merginos.
— Gali but, — atsake mer

gina, — mano akys da niekad 
nieko ne nuszove, o tamsta su 
saviszkem akim savo vyra nu* 
szovei.

PAS ŽYDUS IR PAS MUS

— Pasakyk Irszkau del ko 
savo sunu teip jauna o jau va- 
rot perlavoti.

Iszkus:— Del to, kad ko 
dasidirbti ir užlaikytu paeze- 
duma. Pas jums to nėra, jusu 
vaikai nuo tėvu vagia, o po 
smert tėvu paima viaka, pra
gėrė ir paskui perlavoje.

4 M*|

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborius M

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 44M 
TAMAQUA. PA.
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ŽINIOS VIETINES
— Politika pradėjo ant ge

ro krutet. Nominacija kandi- 
<latu atsibus ateinanti Utarnin- 
ka. Frank S. Brown, eina ant 
gubernatoriaus Pennsylvani- 
joj; James J. Davis, ant United 
Statoj senatoriaus; O. L. 
Undenvood, ant kongresmono, 
isz musu distrikto. Szimeti

1 nele k e Vi a v

O.

musu distrikto. 1_____
kaip tai sakoma, yra guberna- 
toriszkas rinkimas ir daugiau

1 
tl

h

)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

ISZ WILU8-BARRE IR 
APLINKINES.

— Daug Luzernes miestai 
ir miesteloi persimaino in 40 
motu,

i 1 daktoris

I ' • • •
< .R lIMII ■ >1 1,1'—*-*«♦** W Wil t' W.I Will > ' ■ f w

tim jojo savžudinstes. Gyveno 
sutikime su savo moteri-a, ku
ria paliko dideliam nuliūdime 
ir 10 metu dukrele. Gyveno 
ant 4405 Valley View Ave., 
Gardenvilh*. Teipgi buvo lais
vu pažiūra žmogus.

Senukas Vincas Sabec- 
48 S. Pulton Ave.,

1 *1 /

' 5
• '

SAUL n
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REIKALINGAS.
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Senyvas žmogus ant farrnos. 
(lai but ženotas, katras negali 
imtinose ar fabrike dirbti. Dar
ba dirbsite kokį galėsit ir p r i- V • i 1 /» 1

į . -k • .U

kiszasi valstijinis, ne kaip pa-lį?
Spėjama kad Republi- 

visus
vietų.
konai laimes visus urėdus. 
Prezidentas anglekasiu John 
Lewis, užtvirtino aukszcziau 
minėtus kandidatus nes yra ge-

nes kaip ana diena re- 
p. P. \V.

.4 1 ' .

r

29x440
$5.35
$5.85

VISOKIOS MĮSLES ten ne yra paredko.
§ Daug yra tokiu skolinin

ku, ka su kumszczia nori sko
bia atiduot.
J § Saugokis tokio žmogaus 
’ kuris apie viena ir ta pati ge

rai ir blogai kalba, prie bile 
kokios progos. Tokis niekam 
nevertas.

§ Jeigu ka nori pradėt tai 
tegul niekas apie tai nežino 
kol to nedasieksi l>a jeigu ap
skelbsi,
dys ir duobele po tavim iszkas.

§ Su piktu žmogum kaip 
su ugne: prisiartinus sudegsi 
o isz tolo nesiiszilsi.

§ Nutylėjimo retai kas gai
lėjosi o

§ Neteisingi sūdai yra kaip

žiuresit fariha kur mes ne gy
venam. Gausit ruimus, kurą ir 
valgi. RasZykit kokia norėsit 
mokesti ant metu. *
'Kaipgi reikalingas jaunas vai

kinas 1(i metu ar dauginu kat
ras norėtu iszmokl ant farmu 
dirbt.

'Kaipgi n

tarizjjimo lankei.
kis, 
mirė, kaip ir kiti žmonis isz- 
mire czionais.

czionais

teipgi
vortinklis: spaiTa persimusza, 
o muse insikivinkluoje.

§ Jeigu kas nedora tarna 
atstato, tai rodos kad geriau
si* priėmė.

T 
katras iszpildo kiek gali.

§ Kur daug gaspadorauje

30x3%
$4.50
$5.00

‘4 Saules
I Boczkauskas su savo szeimy- 

__ __ ’O 
l Sbamukus 

Berwick, 
noy, Plynioutha ir Kingstona, 
pats persitikrino. Gyvendamas 
Plymouthe 1887 mete toje ap
linkine buvo mažai apgyventa, 
bet važiuodamas Nedėliojo ne
mažai nusistebėjo isz 
miesteliu; 
tai visur 
kiti pagerinimai visur. Susto
jus pas dukterc ir žentą Ba,- 
rauckus, Kingstone sugryžo- 
njo pasekmingai namo. Ir ra- 

3 su
sėdėdamas

J T

isz sMahanojaus 
o isz ten perisz ten

Nantika, ShickshI- i(jejjs

rijusi prietoliai datbininku.
O. L. Underwocxl darbuosis 
kad sužeisti anglekasiai nemo
kėtu už- gydymą del ligonbu- 
cziu ir turi aplaikyti gydymą į 
už dyka o ne įmokėti paskutini 
skatiku daktarams.

— Ketverge vakara kandi-' szydamas szila žinute api( 
t n its prakalba v o

t uju 
nauji namai, plėn

imi kei intaisyti Ir

» trumpa kelione
ant prie stalelio gilei užsimislinan 

kurios užsipraszo visus ukesius 
ir u kosės.

— Franukas Sliževski, 
metu, 815 E. Pine ulyczios, 
kos sužeistas per szuvi isz re
volverio kuri tame laiko užpro- 

tuszcziais patro-

datas Brown i
High School mokslai nėjo

praleistas savo .jaunas

13 
H.

bažnytiniam
Sale

liksi.
užganadytas isz

vindavo su 
nais. Žaidulis nepavojingas.

— Card Party laikyta Ne
dėlios vakara,
skiepe buvo pasekminga.
buvo pilna, dovanos puikios ir 
kožnas buvo 
vakarėlio.

— Ana diena lankosi redak
cijoj Pranas Petraviezius isz 
Shenandoah, su reikalais. Jis 
žada 28 Gegužes 
Lietuva kur sveeziuosis 
laika.

apie
dienas toje aplinkinėje. Viena
tinis gailestis, kad nebuvo 
laiko atlankyti senoviszkus 
pažystamus kurio tonais 
gyvena.

*— St. Gegužis Y. At. C.. A. 
salėjo Lietuviams gražiai nu
pasakojo D. L. K. Vytauto Di
džiojo verto Lietuvaims.
Mockaityto smuiku griežda
ma, nepaprastai sužavėjo pub- 

Buvo ir visa eile
da i n i n i nk 11. Pr ogram a 
gera ir pilna invairumu. Už tai 
artistams garbe.

M i re sekiant ioje:

gailest is, 
atlankyti

d a

kitu 
1)UVO

reikalais.
iszplaukti in 

koki Bendoraitiene szir-

Pirst
ant
nes

Plains.— Sziadien atsidarė Lake- 
side.parkas su visais pasilinks
minimais ir szokiais.

National banka
tuomluikinei bus laikoma 
13 ir 15 S. Main ulyczios, 
sena banka bus sugriauta o in 
jos vieta pastatyta nauja ir di
desne. Kontraktoriai jau pra
dėjo pertaisinet tuomlaikine 
vieta.

SHENANDOAH, PA.
Jokūbas Ba- 

rauckas, su paeziule ir dukte
ria Helena, motorąvo Nedėlio
jo atlankyti savo sunu Anta
ną Baraucka, Kingstone, ku
ris yra kasyklų inžinierium.

— Joiuis Malinovskis, 
metu, 514 W. Columbus
randasi Locust ligonbuteje ap- 

kada

Ponstva

51 
uli.,

I
laikydams sužeidimus, 
juju automobilius likos pagau
tas per Lehigh Valles anglini 
t niki artimoje Džunkszino už- 
miestije. Jisai važiavo su pa
ežiu ir devyneis vaikais atlan
kyti pažystamus. Manoma 
kad Malinauckas sužeistas ga
na pavojingai.

— Aleksandras 
kas, randasi Locust ^Mountain 
ligonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike prie darbo Ellen- 
gown kasyklosia 
diena.

t Ona, mylemu pati 
Slavicko, mirė namie 
Ohio uly., ant Heights Utar
ninko ryta. Velione sirgo vidu
riu liga, turėdama operacija po 
kuria mirė. Paliko vyra Juozą, 
dvi dukteres Mrs. Nickerson ir 
Mrs. Rosewald mieste; dvi 
seres Sa'dauckienc, Jersey City

truki artimoje Džunkszino už-

pazystamus.

I jftckauc-

Utarninko

Juozo 
ant 232

se-

Sakavicziene, Prackville ir vie
na įbroli Joną Greguti isz Prack 
vilks.

f Kazimieras JancziulLs, ant 
Heights, mire namie Utarninko 
vakaro. Velionis pribuvo in 
Amerika būdamas jaunu, pali
ko paežio, keturis sūnūs ir tris 
dukteris. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio paropijos.

— Motiejus Žukovskis, 40 
metu, 1105 W. Centre uli., likos 
sužeistas per automobiliu ir nu
vežtos in ligonbuti ant operaci
jos.

Pa-

Juszka, plaucziu

Al. Szaltis, komplikuota 
liga, isz Swoyervillc.

t M.
dies liga, Glenwood.

t Juozas Czirvinskas isz 
Palaidotas Lietuviu

laisvose kapinėse, Wyoming.
t Vincas Povstanskis. 

laidotas su bužnyczios apeigo
mis, Georgetown.

t Kazys
liga, Pittston.

f M. Marcziulioniene, 49 m.
t Martynas Žalionis, 56 m., 

komplikuota liga, Plymouth.
— Garnys apdovanojo p. Ati

kus Loskaruš, 37 Graliam Avė., 
Lee park, sūnum.

Gavo leidimą susi vest i
szie:

M. Užupieno
Abu isz Wilkes-Barre.

su Lietuvaite
Onyte Zubry (e, isz Nanticoke.

Z. Rembeski 1

SU .1. Y ne u s

—v.

mobiliu svaigi nan- 
ir susimusze

Saint Clair, Pa. — Ona Pu- 
tinevieziene, kuri vare nuto

lindama 
ežiam padėjime
su kitamaszina arti Frakviles, 
likos nubausta užmokėti 25 do
lerius bausmes ir kasztus, ^už- 
moketi daktarams ir už ma- 

Sudas butu nubaudęs 
ruseziaus bet susilaiko

nuo to.

szina.

Tamaqua, Pa. f Aniele Vai- 
cziuliene, sena miesto gyven
toja, po ilgai ligai mirė po ke
liu valandų atvežimo josios in 
Coaldale ligonbute.
paliko penkes duktores ir du 
sūnūs. _____

Baltimore, Md.

Velione

Mus mies
te atsitiko daug visokiu nelai
miu terp Lietuviu kaip: Piju- 
szas Narijauckas, 48 metu, 81V 
W. Lombard uli., kuris kie;r 
uždirbo tiek praleido ant vil- 
ginimo iszdžiuvnsios gerkles, 
turėdamas paezia ir dukteria, 
kuri dirbo ant iszmaitinimo 
savo szeimynos, kuri pamėto 
savo vyra sanvnitia pries c uit- 
emima jojo gyvasties. Ciju- 
szas neturėdamas už ka gdrt.*, 
iszgero bonkute ijodinos, po 
tam atsuko gaza i r. rado ji ne
gyva. Narijauckas buvo lais
vu pažiurti žmogus.

— Antras atsitikimas: Vin
cas Liebioda, 38 metu žmogus 
atomo sau gyvasto pfer nusL 
szovima dviems .szuveis. Ve
lionis buvo labai norv’iszko 
budo ir gal tas buvo pri^žas-

po

— Nors czionais turime 
daug patogiu Lictuvaicziu bet 
mažai juju iszteka už vyru to
dėl randasi czionais gana di- 
___ i skaitlius senberniu. () 
del ko? Sztai kame priežastis: 
Vyrai bijosi vesti czion gimu
siu merginu už tai, laid negali 
su jom gyveni i, nes vedasi tik
tai del to kad gauti in savo na
gus juju turtus, laiko juos po 
pantapliu ir bjaurina visokels 
žodžeis. Ne senei vienas vyru-

'8 U 
met n-

A. Vilkas sn 
Juzefina Bistrickiute, JI) metu 
amžiaus o Vilkas naszlys tu
rėjo suvirsz 50 metu, 
laiminga toji porele tai laikas 
parodys.

— Darbai pas mus, ypatin
gai kriaueziu darbai eina la
bai blogai, dirba tik puse lai
ko, nes nėra ka sinti o užmo
kestis visai pigus. Lai niekas 
nevažiuoju in 
uždarbiu. —

'Kaipgi reik..
ni vyrai katrie galėtu sunkesni

lingi keli drutos- Pas daugiuiisia {padaro,

tai tau kiti perszkfl-

kas, duonkepis 
mergina kuri buvo 30 
jaunesne už ji,

apsivedė

Ar bus

Baltimore ant 
Baltimorietis

i
Shamokin, Pa. —Susquehan

na angline kompanija seks pas- 
ir pardavinės

randasi
Fullers Green

kui kitas 
stiebas kurios

Luke Fidler, I'kLv.o v..w.., 
Kulpmont, Coal Run ir Hicko
ry Ridgo.Pirmutinia proga pir
kimo tujustu’bu turės darbinin
kai kurie josią dabar gyvena 
po tam del publikos. Visos ang
lines kompanijos kurios turėjo 
‘kompanieznas stabas” parda
vinėja jas, nes neužsimoka jais 
patašinei isz priežasties pigiu 
randu o žmonys geidžia gyvent 
daugiau pagal naujausiamada.

visas
savo

Paskutines Žinutes
1 1 —

1[ Lansdale, pa. — Penki 
szimtai visztu iszkepe kada 
ugnis sunaikino penkes viszti- 
n^ezes farmerio Jono Stein- 
kousser, Wales Junction. Ug
nis Įiadare bledes ant $5,000.

IĮ Harrisburg, Pa. — Dau
giau kaip 20,()00 darbininku 
dirbu ant vaistiniu plentu. 
Kontraktoriai turi net 315 
kontraktu padirbti nauju plen-* 
tu.
randasi* 74 “deturs 
ba naujus plentus.

U Buka ręstas, Rumunije.— 
Asztuoni darbininkai likos už- 
musztais o 16 sužeista eksplo
zijoj aliejaus Guraja. Bledes 
padaryta ant 65,000 doleriu.

1[ Murphysboro, Ill. — 
luistus save gazolinu, Mr 
Miller, uždegė ant savos szlo- 
be ir gyva sudege ant anglies. 
Motore sirgo nuo kokio tai 
laiko ir labai tuom rūpinosi.

11 Pittston, Pa. — Per ap
sivertima automobiliaus, kada 
sugryžinejo namo isz Wiriola 
ežeruko, likos užmuszti: Geor
go Begley 26 metu, jojo pati 
Ona 24 metu, ir Ona. ponghor 
25 metu, o 
mas likos pavojingai sužeistas. 
Begley turi sese re Misoviczio- 
ne, Shenadorijc.

1[ Atlantic City, 
Vienuolika žmonių 
žeista kada bosas susidūrė su 
automobiliu ant Albany avė. 
Visi likos nuvežti in ligopbu- 
tes. Sužeistiems nekerszina jo
ki s pavojus. ,

U South Fork, Pa. — Miko
la Vylis, 35 motu, likos pavo
jingai sužeistas terp dvieju 
maininiu karuku laiko darbo 
E11 ron fold k a s v k 1 o se.

' BALIUS
Bengia Rusnaku N. At. A. 

Draugija isz Mahanoy City, Pa. 
Sulbatos vakara 17 Mojaus Nor- 
kevieziaus salėjo. Visi yra už. 
praszomi atsilankyt i. Inžanga 
vyrams tik 50c., moterims ir 
merginoms 35c, (t3l).

Pennsylvanijoi sziadien
’’ kur dir-)

Ap-
s. C.

josios vyras Tlio-

N. J. — 
likos su-

dai'ba dirbt. Raszykite kiek no
rėsit mokosi i os ant menesio ar 
ant motu. Katrie nenusiimi t ap. 
sigyvent ant farmu nositurba- 
cykit. Kožnam mokam kiek jis 
lik vertas pagal mokėjimą dar
bo. Ant jokiu klausymu neat sa
kysim turite paraszyt viską 
niszkiai pirmam laiszkc, kiek 

, kie'k Bvcret,kie'k s ve re t,metu senumo 
aukszti, ir kieltf norėsit mbkes- 
ties. Del tu kurio norėtu atvo
ži u o t gy v o 11 am 13 'myliu nuo 
Shenandoah., ir 10 nuo Blooms, 
burg, - Columbia County,

gyvenam

Pa. 
Laiszkn kreipkitės sziuo adre
su. . (t.39.

Abraczinskns,
Catawissa, Pa.

Aiiidrew
R.D.2

Pakelevingas iii kelneri:— 
Praeita, nedek, kada czion bu
vau, 
gardi, o szendimi sausa, kaip
skiedra.

Kelneris:— 
daigias, 
kieno..

1^-

tai zuikiena buvo labai

navai na.-.Tai 
juk tai toji pati zui-

f

t

Skaitykite “Saule”
Pigios 1930

i Prekes
ant visu šaižu

E. F. GRUBER
30 - 32 E. CENTRE ST.
MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
LIETUViSZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, Vescliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mnhanoy Avė. Mali. City

ANT
KONGRESMONO

Genuine Orange B/ossom &//#$
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j PUIKUS ŽIEDAI
Visiems Reikalams

Turim dideli pasirinkimą labai puikiu naujausios 
mados szliubiniu žiedu. Ateikite pamatyt. Teipgi viso
kiu auksinu ir sidabrinu daigtu.

SOL LEVIT
Schuylkill County’s Leading Jeweler 

Headquarters for Engagement ant Wedding Rings
SHENANDOAH, PA.

M4'

26 - 28 NORTH MAIN ST.

XX*%XXXXX%XXX%%%X%XX%%XXXXXXXXXXXXX\%%%W%*XXXXX**%%

Dr. J. G. Bodnar Chiropractor
gyduolių iszbandet

Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 
., netrotikit vilties. Mano būdas gydi

mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis 
taipat gal pagėlbeti.
CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE

RAPY BUDAS GYDIMO. *
Electrotherapy, Electric Bath*, Ultra-Violet Raya, Infra-Red 
Rays, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriga
tion DIETETICS.

i

BALSUOKITE fcUŽf

0. L UNDERWOOD!
t.

e

Žmogus Kuris
Prietelum Visu!
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Nominacija pripuola
. iį,į įV ' *

Utarninke 20 Mojaus
. . • •' ■
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Ateikite ir dukites savo iszegzaminavoti o CHIROPRATIC iszdes- 
timas ir budus gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.
OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piot. 2 iki 5 popeit. 7 iki 8 
vakarais, kožna diena apriez Nedeliomisį ir1 Szventadieniais. Kitos 
valandos pagal parcikalavima.

FL. I C RAHN AP 2231/2 E. CENTRE ST.Ui# J. v. DvUlNAKmahanoy city, pa.
Telefonas 120-R

6
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A
Didžiausi Iszdirbejai 
Pomninku ir Kryžių

SHENANDOAH

::

i Vi

i
i

s 
!■
isII

Kreip'iitrsmus pas ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus:
MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights

Telefonas 2-J

*ee*ee*ee*ee*ee*ee****ee*ee*ee*ee*ee*ee*ee*ee*ee*eeteei**i**t**t*ete
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Telefonas 625-R ♦*4

14

Jisai milėjo būti

AMOS IR ANDY
Amos dirbo ir dėdavo sziek-tick pinigo kožna subatos 
vakaru in 'banka iki turėjo judėjas $137.00
And)' girdėjo kaip galima padaryti pinigu per pirki
mu szeru ir norėjo greiti pralobti.
szeru spekulantas. Jis viską, pamėtė.
Andy norėjo būti tikras. Jis mislino kad procentą ka 
nplaikydavo isz banko kas szeszis menesius buvo jam 

ir kad pinigai randasi saugoj vietoj.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Moka procentą ant sudėtu pinigu ir daug žmonių yra 
tokios nuomones kaip ir Andy.

. savo pinigą yra goriausias budus.
....... . ...................... ........... ...

užtektinai

Gaunant procentą už
' it!

1 
I




