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—------- PRIRISZO DINAMITĄ PRIE

KŪNO, UŽDEGE IR LIKOS 
SUDRASKYTAS ANT 

SZMOTU.

KŪDIKIS PERSZOVE 
MIRTINAI MOTINA.

Chicago. — Keturiolikos me
nesiu senumo kūdikis, mirtinai 
perszovo savo motina Mrs. Mar 
garieta Mitchell, 26 metu su re
volveriu.

Kūdikis rado tėvo revolveri 
ir palindo po lova. Motina no
rėdama atimt revolveri nuo kū
dikio, tasai iszszsove ir kulka 
pataiko žemiau szirdies. Moti
na randasi dideliam pavojuje 
ligonlmteje.

NELABAS TĖVAS 
SUSZALDE KŪDIKI.

Chicago. — Kokis tai Myko
lą Navįtieki, buezeris, supykęs 
ant savo keturiolikos menesiu 
kūdikio, kad jam netylėjo, in- 
dejo in ledine (ice box) kur 
paliko per visa mikli. Ant ryto
jaus rado kūdiki sustingusi. 
Tėvas likos areszlavotas.
Skaitant tokia žinia, net likot 

nesinori in jos tikrenybe, bet 
las yra teisybe. Szirdis persi- 
pildo teisinga rustybia ant to
kio nodorau> pasielgimo tėvo.

DARAKTORKA 82 METU, 
MOKINO PER 82 METU.

Covington, Ind. —. Miss Oli
va E. Cofoen, 82 metu, ana die
na padekavojo užilinsta darak- 
lorkos publikinoje mokslaineje 
ViFderburgc, kur mokino vai
kus per 67 metus.

ATKANDO NOSĮ, 3 METUS 
IN KALĖJIMĄ.

Elizabeth, N. J.
goriaiini isz Plainfield 
rosztavOs už baisu
savo paezios ir ai kandimą jai 

kad už daug kai-

Luigi De- 
, likos 

suninszima

uosi, už tai,

NepaprastaHarlan, Ky. — 
mirti iszrinko sau 37 melu ang- 
lekušis Juozas Lukovicz. Atė
jus namo paprasze savo draugo 
idant jam atnesztu tabako, o 
kada tasai is/.ejo Lukovicz pri- 
siriszo kelis szmotus dinamito 
prie kimo ir nždoge su pagelba 
baterijos. Kada draugas sugry- 
žo su tabaku, rado Lukoviezii 
sudraskvta ant szmoteliu. Abu
du gyveno drauge parandav 
tam kambaryje
Badai priežastis 
mirties buvo

o- 
Closplinl, Ky.

taip baisios 
ta, kad Lukovicz 

radosi be darbo kelis menesius.
At važiavo jisai isz Harlan, keli 
metai atgal. — Niekas jojo ne 
pažinojo, nes su žmonirnis ma
žai draugavo ir'kalbėjo, o apie 
jojo szeimyna taipgi nieko 
dažinola.

ne 
Badai paskalai eina, 

kad jisai turi seserį Kanadoje, 
bet tojo negalima užtvirtyt.

KANADA TURI DAUGIAU 
KAIP 1,000,000 AUTO

MOBILIU.
Ottawa, (hit. — Kanada 

trecziu sklypu ant svieto 
kiszasi

y ra 
kas 

skaitlyj automobiliu. 
Turi jiji 1,183,889 automobiliu,
arba ant kožno asztuoniu 
ventoju viena.
rinko 22,514,000 doleriu 
gazolinu taksu 18,760,000 dole- 
tilt. '

g.v- 
l’ž laisnius su- 

o nuo

RADO AUKSA 
PENNSYLVANIJOJ.

Williamsport, Pa. — Harry 
Bnzant surado aukso ruda ant 
farmos Tallman, artimoje Lo-

bėjo. Sodžių ji nubaudė ant Ii i- jUe, kuri jam atnesza

da bus tinkama tai pradės kas
ti tuneli kalne ir pradės iszka- 
sinet daugia. Neseniai ant tos 
farmos surasta sidabras ir va
ris.

gai lo jos iju metu kalėjimo ir 
kad negalėjo ji nubaust ant vi
so gyvenimo.

240 doleriu ant tono. Jaign To

MOTINOS DIEVO PAVEIKS
LAS ANT SIENOS.

Wilmington, Del. — Namas 
Hugh Ward, ant 1007 S.Frank- 
lin ulyczios yra atlankomas per 
1 nkstanezius žmonių kur ran
dasi ant sienos aiszkus pavida
las Motinos Dievo s 
ant ranku.

Praeita Bot n veži a 10 
ilukrelo Helena staigai sukliko 
o kaila motina atbėgo pažiūrėti 
kas jai atsitiko, mergaite paro.

- de motinai paveiksią ant
Apie nepaprasta pasiro

dymą pasklydo paskalas po vi
sa aplinkine ir tuojaus tukstan- 
czia žmonių pradėjo suvažinėt 
]iamatyti nepaprasto pusi rody. 
mo.Policija turėjo padaryti pa- 
redka prie namo,
pradėjo szt urmą vol 
idant gautis in viduri.

ii kūdikėlio

metu

sie-

KIAULE ATLIKO ILGA 
KELIONE.

Gatesville, N. C. — l'kinin- 
kas 'l\ (*ross jiardavo savo di
dele juoda kiaule laivo kapito
nui. Jis kiaule parsivežė namo, 
in Miirpheysboro, 40 myliu nuo 
Gatesville. K a manot — per sa
vaite laiko— kiaule parėjo j>as 
buvusi savo szeimininka 
smarkiai purvina!

visa

nos.

Keli pusgalviai 
szposo apvers-

lies žrnonvs 
narna

NUSZOVE BURDINGIERI 
PER KLAIDA. 

A^hloy, Pa. — Jonas Savic
kį, 40 motu, saluninkas, laikan
tis bizni ant 72 S. Main ulyczios 
likos ąresztavotas už nuszovi- 
ma Arihuro Mc(,olligato,42 mo
tu, manydamas kad tai plLszi- 
kas, kada abudu jcszkojo insi-

TAI TAU “FUNES”.
York, Pa. — 

t u rojo nemažai 
lineilami bleszines su pelenais
nakties laike, kurias gyvento
jai iszstate ant iszvežimo. Her
bert W. Saers likos susektas ir 
už taji szposa turėjo užmokėti 
25 dolerius ir kasztus teisino.— 
Ir pas mus reiketu policijai 
taip padaryt su tokiais pusgal. 
via is.

mus

NENORĖJO PADARYT PIE- 
TUS; NUŽUDYTA IR 

PATS NUSIŽUDĖ.
Washington, D. C. — l’ž tai 

kad jojo pati nenorėjo
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ROSIJOI BADAS JESZKO AUKSO

Mr 

k ; '•
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MAISTO TRUMPA, ŪKININ
KAI NIEKO NEPARDUO

DA IR GINASI NUO 
BADO.

Berlynas.
ateina
Maisto produktu 
vis skaudžiau pasireikszli, 
Rusijai gresia baisaus 
szmekla.

Pieno, kiirs pastaruoju laiku 
buvo užgintas vartoti 
siems, buvo galima 
mažiams vaikams,

Isz Rusijos vėl 
žinių, 

i m a 
ir

bado

MHMUMMMMMM

labai neramiu 
stoka

SOVIATAI JESZKO AUKSO 
BAŽNYCZIOSE, GIRIOSE 
SODUOSE, LAUKUOSE 

IR KITUR.

Sovietu 
pasky re 

caro

'J1

I

'■di

Berlin. — Sovietu Rusijos 
vyriausybe paskyrė 10,00u 
žmonių, Ssuieszkoti caro už
kastu ir paslėptu daiktu. 5 
v i <‘tu vvriausvbos • •
Rusijoj esą už 100 mil. do;, 
vertas i n vai riu brangenybių, 
lesz'kosia gana 
bildu.

Leipzig.
ežiu

>- 
manymu, 

už 100 mil. I

j 

■sistemai iszk usiiaugu- 
gąuti bent 
pagal tam 

tikras kortas. Dabar jau nei to 
vaikams nebepakanka. įsi-

— Vietos \rokic- 
kad

PERSISZKAS MIESTAS SUNAIKINTAS PER DREBEJIMA ŽEMES.
Paveikslas parodo sunaikinta miestą t’rnmiycli, Perėjoj, kuri < 

Tojo nelaimėjolygino su žeme

A ngline 
Hill &Co.,

Irebejimas žemes sli
du I uk staneziai žmonių.

.... ir-.*-** F «.i».

STATYS DIDELI BREKERI NELAIME ANT GELEŽIN- 
FRACKVILLE.

Frackville, Pa. - 
kompanija M adei ra
statys nauja dideli brokeri ant 
kalno Broad Mountain arti 
czionais’, kuris užims tris knsv_ 
klas, isz kuriu anglis bus gabe- 

di'deli brokeri 
a n t iszczvstinimo.

Konlraklaas ant 
brokerio jau iszduolas ir kaip 
rodos naujas brokeris 
baigtas rudenyje.

Natalie i r Green ’o 
iszdirbo praeita meta 728,060

Broad

narna m viena

tonu augliu

i •

iszeiti-
gavusio plesziko nakties laike. ‘HZ knjminkos stuhos, pas kuria
Suviekas taip luoin persiėmė, kalbėjosi per
kad norėjo pats sau atimti gy
vastį. •

Plcszikai jau kelis kartus ap
vogė Mrtficko sali ima, o kada 
taji vakaru iszgirdo baladoji- 
ma, abudu nuėjo žemyn persi
tikrinti kas ten “gaspadoriau- 
ja”. McC’olligate nuejas i<n kita 
kambarį, o Savickas manyda
mas kad tai pleszi kas paleido 
in ji sznvi, užmuszdamas ant 
vietos. , .. ...

• tris valandas, o 
kada*jos vyras ’Charles Whil- 
ley atėjo namon ant piet, kuriu 
nerado ant stalo ir nuėjo jesz. 
koti savo pacziules o toji atsi
sakė eiti su juom, isztraukės re
volveri, paleido kelis szuvius in 
jaja sužeisdamas mirtinai, po 
tam pats sau atomo gyvauti. 
Motore po keliu valandų mirė 
ligonbuteje. .Juk (’žaliukes ga- 
lęjo moterėlė nubaust kitaip, 
bet matyt poteko kantrybes. ,

pastatymo

bus už

kasėk los

perleis

pražuvo daugiau kaip

KELIO; DU UŽMUSZTI 
KELI SUŽEISTI.

W i Ikes- Barre, I’a.

(la I v 1 >a vo

S] >eeia- 
liszkas trūkis gabenantis drau- 
gnve Sliriners isz 11arrisbtirgo 
in Wi 1 kės-P>nrre, kur 
paszventinime savo namo, isz-
sirilo isz begiu Macanaipta, tiž- 
muszdamas inžinierių ir poez. 
kuri ir keliolika nariu isz drau- 
guves sužeista.
i szsi ritus 
t ris namus
kad priežastis 
iszsiskielimas relių.

1 .okomot vva 
isz begiu trenkė in 

ir stoti. Spėjama, 
nelaimes buvo

»..»»■ uin<m i| <

Isz Visu Szaliu
A i ki-

UKARAINIECZIU ARKI
VYSKUPAS PAMĖTĖ 

KUNIGYSTE
Kharkov, Rosije.

vyskupas Konstantinas Krote- 
viez, galva l’karainiszkos baž- 

kunigv>ie, 
persitikrino kad ta<ai li- 

bledingas žmoni
Sovietu val-

nyczios, 
nes
kejimas yra
jai ir prieszingas
<

pamote

isz kuriu 
anglis per nauja brokeri. Toji 
kompanija mano pastatyti ke
turis panaszus krekerius kurie 
užims tuziną mažesniu 
riu.

Paskutines Žinutes

Ižei.
Arkivyskupas Krotevi>z už

siims kaipo įlarnktoris moks
lai nėjo,

nebepakanka, 
nant ka tki iszleistu patvarky
mu, pienas dagi mažiems va 

leista parduoti tik 
Kai del mc- 

sviest o, 
— ta i j u visai 

gauti nei *
voj, nei kituose Rusijos mies- 
1 liose.

Kaip butu bloga pa<letis da
bar, artimoj ateity ji turės da 
labiau jiablogeti. 
isz didelio susirūpinimo 
eialaus sovietu 
viestija,” kuris 
savo numery jnipažysta, kad 
žemes ūkio padėtis esanti la- 

Szi pavasari 
tikro apsėta vos puse 
plotu, kurie turėjo but apsėti.

numat vt u* 
hektaru žemes,

knms
karius savaitėje.
sos ir kitu riebalu 
tauku, aliejaus 
nebegalima

ha i liūdna,

r p

t ris

Mask-

fa i matvt 
ofi- 

‘ ‘ Tz-organo 
paskui iniam

isz
žemes

breke-

RADO NEGYVA KŪDIKI 
VAGONE.

Norristown, Pa. — 
katos kurie važiavo
tavoriniam vagone, rado negy
va kūdiki siivvniota in laik-

Keli val- 
tuszeziam

in laik
raszczius isz W’orcester, M a 

iszeiti ant 
motinos kuri

Valdžia stengėsi 
pedsakin nelabos 
atsikratė nuo kūdikio.

de jo Wilkes-Barre 
Antanas Racziunas

BROLIU KOVA UŽ SESERĮ 
IRNAMA.

Glen Lyon, Pa. — Kova už 
serganezia sesere ir palikta na
rna per mirezia motinos, prasi, 

sude kada 
apskundė

savo broli Vincą, kad tasai ati
duotu jam seseria ir minia.

Mare Racziuniene, motina 
broliu, savo paskutiniam testa- 
mente, pavedė serganezia duk
teria i r savo narna Antanui, ku
ris pasiliko po motinos mireziai 
egzekutorium. Vincas prieszi- 
nasi tam ir nesutiko atiduot se
seria ir narna po globa Antano 
ir isz to prasidėjo teismas.

4 UŽMUSZTI, 20 SUŽEISTU 
POLITINĖJ KOVOJ 

KUBOJE;
Ai'temisa, Kuba. — Arakar 

ežia invyko kruvinas susikirti
mas tarp kareiviu ir naciona
listu. Keturi asmenvs buvo už- 
muszli ir daugiau kaip dvide- 
szimj kitu sužeisti.

Nacionalistai laiko politini 
mitinga, kuriame tarp naciona- 
liistu vado, pulk. Karloso Man- 
dietos, ir armijos leitenanto 
Alberto de Silvos kilo kivirezu. 
Netrukus in mitinga atvyko 
kuo0a kareiviu, vedama vieno

- • 1

kapitono, susirinkimui iszvai.
kyti, ir tarp abieju pusiu prasi
dėjo musztynes i
Tarp užmtisztu buvo ir Jajt/N»1 ( *

J ’ ...... įL; J '' į Afl

ir szaudymas.

Silva,

valdininkus 
Jie, mat. 

rusyse.

ieszko-

I

■
rl|

■

I

I

l

38 UZMUSZTI, 42 SUŽEISTI 
NELAIMĖJE ANT GELE

ŽINKELIO ROSIJOJ.
Moskva. ~

kis susiduri*
I hisažierinjs t ru

su tavoriniu ant 
Moskva-K a jau geleži n k ei i o 
nedelio ryla, iižmuszdamas 
pasa'žierins, o 42 sužeista. ’

Nelaimi'atsitiko arti Czor- 
nos stoties. Geležkelio 
uinkai likos 
buvo tai jnju apsileidimas din. 
ste.

l‘a_
38

darbi-
arosztavotais nes

800 SUŽEISTA MAISZA- 
CZIUOSIA INDIJOJ, 

t

Bombay, I ūdija, 
miszimu czionais, 
likos •su’žoista, o i 
gelis mirtinai. Daugelis žmonių 
arosztavota tarp kuriu randasi 
ir Sarajini Naidu, žymi motore. 
Anglija iszsiunte in tonais dau
giau vaisko ant apmalszinimo 
maisztiiiinku.

, — Laike su- 
rtOO žmonių 

isz I uju dau-

Mrs1; B rod’ll Mills, N. J.
George Reindol likos iižmusz- 
ta o keturios moteres sužeistos 
kada juju automobilius pasly
do ir trenki' iii stulpą, prislėg
damas visas.

U Pittsburgh,
sanvaites czionaitineje aplin
kinėje likos užmnszta. 8 ypa- 
tos ir 26 sužeisti automobiliu 
nelaimėse.

1[ Philadelphia. — Kilns 
Ugnei Y. M. C. A. name

Pabaigoje

Ugnei Y. M. C. A. name, 39 
merginos, kurios tonais radosi 
ant. burdo, voš iszsisaugojo 
mirties o kitos iszuesztos per 
ugnagesius.

11 Madison, AVis. — In r*♦ i 
menesius žuvo 563 gyventojai 
staiga mirezia WisconSino val
stijoj o 3764 likos sužeistais.

1[ Cleveland, Ohio. Q'/iu

miestas, pagal paskutini įsu-
rasza turi 850,000 wuvirszum 
gyventojus. St. Louis pralen-
ko Clevolandn 1koleis tukstan-

f ’■ ’ '
'W«"l<>*>* -*** • »•'

czcis,
< ■ I » —' I, IIW—II

RAUDONIEJE UŽEME 5 
DISTRIKTUS PO SAVO 

VALDŽE.

apsėti rtO mili
jonu nektaru žemes, apsėta 
tik 44 milijonai hekDiru.
' Aiszkių I
gali iszgelbeti Rusija nuo gre
si nanezio jai bado.

Wilstiecziu baime,

spauda pranosza, 
toks Sovietu žygis Rusijoj su 
kele žmonių tarpe didelio su 
sijaudinimo. Rusu ūkininkai 
pajaustai,
vadina auksanosiais. 
landžioja hažnycziii 
ieszkodami aukso. laibai daž
nai iszkasa ir sunaikina istori
nius kapus!

Szi didžiule 10,000
toju armija skirstoma iii sok« 
eijas. Vieni ju, jeszkos rūmuo
se ir namuose, kiti bnžnyezio- 
se, ir kajiinese, treti — girio
se, soduose ir jmrkuosc, o ket
virtieji samdys ir inkalbines 
atsikrius žmones, padėti atka
sinėti ir ieszkoti informacijų.

Irkutsk. — Kada bidtosios 
armijos 
nuo

ir kupinose, treti

k.ad tik stebuklas :r

■ii'

,, -••#***

'kad jie 
ir net ores ko valgyti, yra teip 
didele, kad jie dabar visai at
sisako parduoti bent dalele to 
trupuezio produktu ir daržo
vių, kiek dar jie turi.

Toki vra bolszvviku vikina- 
mos ži'mes ūkio vaisiai. Ir, tar
tum tos Rusu valstieczinose 
vieszpataujenezios despi'raci- 
jos nuotaikos atbalsis, Alask- 

Krasna.-a 
soviet u

bežaisdam:

vadas Jasovilli begu 
bolšzeviku isz Irkutsko m 

sziaure, užkaso pakelėj maixza 
aukso. Ta inaiszn nesenoj isz- 
kaso Sibiro ūkininkai. Besidn- 
liiidanri iMcsa/ susipesze,
vienas jb, fiubego-’ ir paseki* 
komisarams. Szic ūkininkus 
tuoj susodino in kalėjimu, o 
auksu sukonfiskavo.

Alenoj vietoj,
vaikai, isz žemes iszkase sida
brini puodą. Auksanosiai ko
misarai tuoj pradėjo kasinėti. 
Smailo: sidabriniu rotželiu. 
imlu, žiedu, pinigu už $100,- 
000 vertes.

Kaszan. — Kaime rasta auk
so ir platinos gabalu, kuriuos 
radę, ūkininkai pardavė. Ne- 
užilgio pasirodė 
pradėjo ūkininku 
kur jie ta auksu gavo. Jei tik 
szaudvdami ir sunkiai kanki
ne, komunistai, pagaliau, pa
tyrė, kur jie auksu rado. Pa
sirodo, 
Rvkovo 
daug brangenybių, kurias ko
munistai sukonfiskavo.

Kinai. —- Penki
I i k os

Kvangtun 
zionaitinei

paimtais per raudonuosius |>o 
savo valdže. l’osia vietose pa
dėjimas yra Tiaisus ir pavojin
gas. \’isi Amerikoniszki misi- 
jonieriai aplaike prisakymus 
apleisti ir važiuoti in.Svato- 

\’isiems

t

< r

dist rikiai

l’osia vietose pa- sidabriniu

va. \ įsnmis Alnerikonams 
t e i p-gi prisakyta 
aplinkine.

apleisti t a ja

viszkis laikrasztis
Gazeta,”
kariuomenes

kad raudonosios 
kurie

I i

BOKSZTAS SUGRIUVO,
UŽMUSZE 18 ŽMONIŲ. ežiu vai'kai,

KonStautiuopolius. — Leng
vatikiai Turkai nuo senei ti
kėjo buk senoviszkas Rymisz- 
kas boksztas Dedebaski, arti
moje Smirno, buvo lankomas 
per piktas d vases. Juju baime 
da daugiau jiadidcjo kada Pa- 
nedelio diena moksztas sugriu
vo, užmuszdamas 
ir daug sužeido.

*----- ----T
KALNAS UŽGRIUVO 49 

ŽMONIS.
Samarang,

18 moterių

"t Džiava. — Sta
tus kalnas sugriuvo ant kai
mo Likasau, užgriaudamas 49 
žmonis ir tik penki iszsisau- 
gojo mirties. Vaiskus likęs nu
siustas an( iszkasimo lavonu. 

1
PALICIJE NAUDOJO BAI

SĖS KANKES ANT 
ARESZTANTU.

Viednius.
be,
kaukes ant 
pripažinimu protesorians 
lasavicz ir 
Profesorių t y ri nejimo

apmirimo.

Palicije. Zagže- 
Belgrade, naudoje baisės 

aresztantu, pagai 
Ja- 

kitu kalininku.
laike

apsakė kad ji nurėdė nuoga 
suriszo ir plake per padus lyg

Kada atsigaivino 
plakdavo ji su jiagaleis jk»v vi
sa nakti. Panaszei pasielgi' ir 
su kitais kalininkais. Profeso- 
ris likos are.sztavotaS už poli- 
tikiszka dafbsztftvima ir teip
1 i ko s n u ka n ky ta s, k a d t ri r i Va
žinėti ant ratinio krėslo.

v vriauses
organas, pasako

ja, kad raudonosios armijos 
kareiviuose, kurie milžinisz- 
koj daugumo juk yra valstie- 

nepasiten- 
kimas, nerimas, ir stiprėjanti 
opozicijos nuotaika.

angas 
nerimas,

SESERS TURI LYGIAI 
TIEK VAIKU.

komisą ra t 
reikalauti.

kad tai butą barono
laukuose pakastas

U
■
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rnBadim, 
seseris, gyvenanczios mažam 
kaimelije Boeekingen, artimo
je Badeno, gimė ta paezia die
na, isztekejo ta paezia diena ir 

po asztuonis val
kus. Neužilgio visos trys 
vaikszczios savo 50-metines 
sukaktuves

Vokietije. ~— 
gvvenanczios

kožna turi

savo 
isztekejimo.

Prvs

ap

ISZRADEJAS UŽMUSZTAS 
•PER SAVO ISZRADIMA

- Max
ra k i et i-

Berlinas, Vokietije. 
Valier, kuris iszrado 
ui motorą likos užmusztas per 
eksplozije kada dirbo ant pa
gerinimo savo iszradimo. 
Szmotas motorio pataiko jam 
in kakla, perpjaudamas gysla 
nuo ko tuojaus ir mirė.

.... „ u......

RADO GRIUVĖSIUS 
SENOVISZKO MIESTO

Sebastapolius, Krimeja. — 
Senoviszkas miestas, kuris bu
vo apgyventas per nežinomus 
žmonis, likos surastas per Ru- 
siszkus jeszkotojus senovisz- 
ku užliek u. Daugeli grabu su
rastu, 
žmonių nuo 6 lyg 
augszczio.

savo

kuriuose rado kaulus
7 jiedvi 

Badai buvo tai 
miestas da jiriešz Graiku ir 

i ’Rymo Irti kO. H I

■ MM* t
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F ra ne i jo. — Terp

STATYS NAUJA KOPLY- 
CZE ANT GARBES SZV.

TERESOS.
Lisii'iix,

Paryžiaus ir Deunvillos, neiiž- 
ilgio jnadcs statyti niilžinisz- 
ka kojilyczia ant garbes Szv. 
Teresos, kuris užims jienkifi 
metus ant pastatymo. Ta vie
ta kas metas atlankydavo 360,- 
000 jielegrimu isz visu daliu 
svieto.

Szv. l’eiesa gimė Aleiiconri 
isz dievotu levu. Turėdama 115 
melu inženge in Karmelitu 
kliosztori ir mirė 1897 mete, 
turėdama 24 metus. Iii trumpa 
laika po josios mireziai, daug 
žmonių atlankydavo josios kr.- 
pa ir likos iszgydyti per josios

In 25 motus, tie jį, 
iszgydimai teip 

padidėjo, kad jiojiiežius iszke- 
in szventuosius 1925

užtarimu, 
stebuklingi

visu daliu

ll-

ifl

į

«

■

i if
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le jaja 
mete.

Mažoje koplyczvleje randasi 
daug medaliu, kuriuos sudėjo 

sifgryžia namo po
karei, kurie atsidavė po globa 
Szv. Teresos ir likosi gx’vaJs.

• » . ........... ...

paežiu turtinga

kareiviai

į • 
jeszkosi, 
gausi.

Jaigu paežiu turtinga 
tai iszminfingos nę

■ 
II
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Kas Girdėt
4 • 4

Prohibicije, kuri privoisino 
visokiu trnciznn yra priežaste 
pasididinimo sniegininiu ligų 
Now Yorke kaip raszo Dakta
ras M. S. Gregory, diroktoris 
tonaitiniu ligonbneziu.

Raszo jisai kad pradžioje 
Naujo Meto, in tris jfirmutinins 
menesius ligonbntoso Now Yor. 
ko randasi 2,069 ligoniu ser- 
gnncziu nuo alkoholians tarp 
ju 310 moterių, o 1929 mote bu
vo 1,653 tarp tu 229 moteres. 
Smegeniniu ligoniu (sorgan- 
cziu proto ligomis) yni 1,99.5 
vyru ir 821 moterių, o 1928 me
to buvo 1,605 vyrai 
toros.

Skaitlis parodo kad prohibi- 
cija yni priožaste pasididinimo 
t nju liga o jaigu greitai josios 
nepraszalins tui puse gyvento
ju Amoriko neteks proto.

1
0

APTURĖJO 7,000,000

ir 126 mo.

DOLERIU. -1 *
J. AV. Cook, (54 metu, parda- 

laikrnszczin ant ulvcziu 
kuris uždirb

davo apie $4.50 ant sau va i tos, 
yra dabar locninnikn 
000 doleriu 
dodes.

vejas
Da.vion, Ohio,

po mi rožini
7,000,-

savo

daigu motore pradedh. kalbe
li. kad gailisi vyro kitos moto
re# tai savo szirdye slaptai nž- 
vydi tai kitai motorai josios vy
ro.

Ketnriasdeszimts asztuonios 
valstijos Suv. Valst, surinko 
431,636,254 doleriu taksu ant 
parduotu 13,400,180,062 galonu 
gazolino# 1929 mete. Ant kožno 
galono mokasi po 3.22 centus. 
Noknrios valstijos uždėjo tak
su viena centą daugiau o szo 
szin# v»Uti,k>s po 2 centu# dau
giau.

apgavikas 
pramano kokiu 

bndu galima Im» sunkaus darbo 
surinkti pinigu. Na, ir apgar
sino, kad daro konkursą (kon- 
testa) dol jaunu moterių. No- 
rinezios dalybauli konteste, 
privalo prisiunst savo fotogra
fija ir po penkis dolerius už di
ploma. lai yra paliudymas ka 
nutarė apie 
riszkcs.

Ir isztikruju surinko 
žai penkdoleriniu, kadangi nuo 

. dienos apgarsinimo lyg dienai 
suaresztnvojimo 
valdžc, prisiuntė savo fotogra
fijas ir po penkis dolerius net

Tūlas 
Wash ingi one.

gudrus

< lai v bau I i

patogumą mote-

nema-

per pacztine

Szvaicarai praeitu meta isz. 2,632 kvailiukes kurios norėjo
gere koni tris milijonus liekto- 
litru alaus arba kone 200 tuks- 
taneziu flaugiau nekaip užpra
eita meta. Sxvaicarijoj randasi 
;162-bravori. Del tokio mažo 
sklypelio tai yra labai daug, už 
tai tonais žmonys 
linksmeeni.

būti patogios o ir visos aplaike 
po “diploma ” su užtvirtinimu, 
kad yra patogiausios.

Argi no puikus biznis *

sveikesni ir Praneszimas
Adomas Varaszius, 

per ilgus metus
Vedėju Užrubežinio Skyriaus 
likviduoto All Nations Deposit 
Banko, arba po senovei žino
mos firmos P.V. Obiecunas Co., 
kurisai dabartės visokios rū
šies ingaliojimu, aklu pavedi
mo daliu, tame paeziame sena
me name ant antru lubu po Nr. 

pirkikas del pardaviko pasko- 206, All Nations Bank Building 
1200 Carson Sir., S.S., Pitts-

Vienam dideliam mieste, kur
rambi#i gana didelis skaitlis 
Lietuviu, viena# nuo kito pirko 
giXMtzersztori. Žmogelis iirmo- 
kejo kelis szimtus doleriu ir 
apsiėmė pardaviko skolas at
mokėti, kurios radosi užtrauk
tos ant to sztoro. Negana to,

M

'buvusia 
Generaliszku

AKYS
' > '---r ■ . |

Nei rink nkw kuomot kriis- ‘ 
las inpuohu Paprastai išimti 
krislus isz -akiu yra menka 
procmhira, bet kad nors men
ka, mažai žmonių, iszskyrlus 
gydytojus ir slaugos, žino 
kaip t'iK padaryti. Bile kas gali 
iszmokti kaip iszimti krislą isz 
kies. Jei krislas insismeigia 
iii akies pieveles, tai jau kitas 
dalykas, reikia kreiptis prie 
akiu gydytojo. Joi domes ne
bus kreipiamai in tai, nors 
trumpam laikui, galima netek
ti akies ir su laiku tas pakenk
tu ir kitai akiai, taip kad žmo
gus pmii'ktu aklas. 2

Jei krislas Kuosai laikosi 
akyje pirmiausiai reikia žiū
rėti kad raukos butu szvarios 
ir jei galima nuprausti jas 
priesz pradesrant, nežiūrint 
ka ip 
Paskui reikia paimti mažai pa
galiuku, degtukas gerai, ir 
juomi at versti blaksztiona. Su 
kitu degtuku ant kurio apvy
niota biskutis vatos, reikia ' 
krislą iszimt i. Szviosa turi bū
ti labai gera, 
Iszimk, lengvai, szluostanl su 
vata ant .degtuko apvyniota.

Akiu užgavimas yra rimtas 
ir reikalauja greitos 

Visuose atsitiki
muose reikia surasti ir prasza- 
linti priežastį.

Per diena, kad nors akys na
tūraliai szvarios, 
dulkes gali 
meigti, 
plauti. Reikia iszvirti kvorta 
vandens ir jame isztarpint ar
batini szauksztnka dniskos, 
arbatini szauksztnka sodos, ar- 

szauksztuka 
ir arbatini szauksztnka

4

pradesianf 
szvarios jos atrodytu.

degtukas gerai

kad ji atradus.

dalykas, 
priežiūros.

bet gatvių 
kur nors insis- 

ir gerai kasdien akis

€ C boric
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YRA tik viena rūkymui priežastis ir tai — malonumui. Gana 
gera priežastis. Cigaretą, kuri išsirinksit, bus tas, kuris jums

“Camels” padaryti ta minčia — minčia nepadirbtą rūkymo 
malonumą cigarete.

O 1910, *• J« RtyiioMd Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C-
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butini 
acid” 
glycerine. Pripildyti taip va
dinama akies puoduką (oye 
eup) ir abi akis plauti. Lieka
ma vandeni laikvti didžioj 
bonkoj. Užteks per kiek laiko.

Akiniai ir kiti apsaugojan- 
tieji dalykai apsaugojo . akis 
net 7,000. vyru ir moterų 1926 

ir 1927 m. Užklausimai bu-
• A ♦ J 6 4 ^ 1

joms kuriuos atsake kad jos 
bando apsaugoti silvo darbi
ninkus darbo vietose.

Vieni ik industrijai blodies 
padaryta iki $50,000,000, iri 
metus per netekimą regėjimo, 
tas neinima pragaišti paežiam 
darbininkui ir jo szeimynai.

— r. L. 1. *

laikyti * 
per kiek, laiko

m., ir IP2/ m. užklausimai bu
vo pasiusti net 583 kompanl-

Pabandykit, rasit pastiprinantį skirtumą — lengvai nunokusį 
parinktiniausių tabakų sultingumą — sumaišytą kvepėjimų su
tarimą, šilkinį švelnumą — kuris padaro malonumą rūkyme.

j ■* r ■ '1 į 1 • j ■
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Faktas, kad daugiau milijonų pasirinko “Camel”, kaip kitus 
cigaretus, yra teisingam produktui duoklė.

Paduoda žinia savo klijentam 
jogei 24-ta diena 

Gegužio laivu Oscar 11, Scandi- 
navu Linijos draugo su di<lele 
Lietuviu Officialiszska ekskur
sija iszvažiuoja in 
Atgalios siigrysz 
diena Rugpiuczio

kada ir draugam,
t

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahaney City

---------------------------   -■   ------------------- -- —... ■.     

Klaipeda, 
apie 15-1 a 

taigi 
senu 

po sugiyžimui isz
Lietuvos atlankyt atgalios sa
vo sena pažystama.

sz.in. JUOKAI
i

lino savo jiacziit kad pagaspą- 
doriautu jam per koki laika, burgh, Pa. 
Naujas sztorninkas daro bizni 
ir skolas atmok i nėjo, o 
jau visos išlygos likos iszpil.
dytos, nusidavė pas pa rd avi ka 
sztoro, kad pasiimtu savo pa- 
cziule namo, bet paeziule neno
rėjo ne klausyti apie (ai saky
dama, kad del josios pas nauja
locnininka yra labai gerai jr nuoszirdžiai praszo savo 
ten pasiliks. Vyras gražumu ir 
meilumu meldo kad eitu su 
juom, bet niekas negelbėjo. Ta
da josios vyras apskundė pas 
skvajera pirkika, bet tas aisz- 
V B Tirs* 4 4. A otvkino:
nelaikau, tegul sau eina.

Bet motore su galva 
kad neeis. \

Slidžia davė visa sau vai to 
laiko ant susitaikymo.

Na ka ? Ar ne Amerikonisz- 
kas triksas. Argi tai ne gyvuli
nio budo žanonys!

Asz josios nenoriu ir 

krato

visa

Ju s ūda. Detroit, Mich., Įioli- 
cijautas atvede dvylekos metu 
vaika, kuri policijantas rado 
pasigėrusį kaip nesutverima. 
Drauge su girtu šuneliu stojo 
ir jo.jo tėvas kiwis galima saky
ti, nevertas vmlytis tėvu.

Sudžia klausė tėvo kodėl da- 
leidžia vaikui, taip jaunam 
gert avaiginanezius gerymus, 
ir kodėl taip gyvuliškai pasi
gėrė. Ant to tėvas atsako: 

a 1 « B V • . •

• •

O ka ponas -audžiau, matai

kostumerin Sudže in vagi:- Asz ne isz- 
manau,

broli

Teisingos Teisybes

Saugok sveikata isz jau- 
numeues, o senatvėje kaulu ne- 
ska udes.

• Merginai gyventi nepasi
seks, jaigu in vargus nepateks.

Kad ir nekaltai ka' isz-
kallM»si, tankiai* ergeli aplanky
si.

Jaigu jaunas — nuo 20 
metu daug žinosi, tai kada su
lauksi 60 motu, nieko nežinosi.

• Tik tada iszmintingu bu
si, jaigu ka kalbi žinosi.

• .Jaigu vaikus 
ežia varysi, o pats no eisi, 
gero nuo ju neturosi.

• Jaigu vyras szlektus pa- 
proezius pamos, i 
k esu ius susiras.

• Žmogus, kuris daug gyve- 
tas apie laime

— nuo

in bažny- 
tai

kaip jus vagei galite 
ir mokate per geležines grotas 
insilaužt ayba per užrakintas 
duris insigaut.

Vagis:- Ta i-gi, yra tai dide
lis daigtas ne teip kaip sli
džioms, sėdėt prie stalelio, nv 
szyt ir sunkiai korot, žmonis 
o kad pamėgintumėt musu 
amato, tai nieko^ne veiktumet. 
Mes jeigu norime uždirbt ant 
szmotelio duonos, tail turime 
sunkiai dirbt, o apie ka ne tun 
te mažiausio supratimo tik 
tai su plunksnele grevezot.

ne teip kaip

— Tu turi su tuo jaunikiu 
pasijaut, tarė tėvas in dukte- 
ry.

— O tai del ko tetuk ?
— Kam jis po velniu nuo

latos ta szuni atsiveda. Per
/ • > , ’ J. naktį nuolatos staugė, jog no tai daug nie- v . . z , ■ *užmigt žmogus negali!

— Kad no atsiveda jokio
. a V . ■ • a -a — ♦

prie 
darbui 
Staiga

i szbego 
rinezios kaip padukus palik-

lango 
vedimo

isz
*

(Bell Phone 872)

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

*
331 W. CentreSt. Shenandoah, Pa.

Busite pilnai užga-

f,

li prie kuriuo 
darbininku. Steponas su pa
ežiu sėdėjo viena karta 

prisižiūrėdami 
geležinkelio.

pati sukliko ir
g
daina persigandusi vyra kuris 
dasiprailes baimes Lavo 

teip-gi iszbego laukan.
metu 

du k rinke gulėjo ant naujo ge
ležinkelio, nesuprasdama gra
si nanezio pavojaus, 1o masi
na traukeuti keliolika vagonu

■ i, ■

Atleidimas
■—

Vienas kaimuotis vardu Ste
ponas gurėjo jaunesni
Andriu, kuris priesz keliolika 
metu atgalios apsisedo 
paeziojo vietojo ka ir brolis. 
Steponas nuolatos pagelbinc- 
jo savo jaunesniam broliu vi
same o no ‘karta užstatydavo 
už ji kaucijo jeigu to reikėjo 
ant užtraulvtu skolų. Bet vie
tojo Andrius klausyt savo bro
lio ir dirbti isz vien, panieki
nėjo ji apkalbinėdamas priesz 
žmonis kanobjauriausia, - buvo 
užvydus ir pasiszi^usias, per
leidinėjo laika ir pinigus ant 
niek, jog trumpam laike užsis- 
kolino lyg ausu.

Steponas norėdamas apsi
saugoti nuo sndu už pasirengi- 
nimn savo broliui užmokėjo 
visas jojo skolas isz užezedyto 
mažo turtelio bet tuom paežiu 
kartu apėmė ji didele neapy
kanta priesz savo jaunesni 
broli ir kerszino atkerszinimuA 
Pagriebė 'kirvi ir butu ji už- 
muszcs jeigu ne butu jam už-

♦
- ’ - . .

1o.;o
pa-

ežios teip-gi iszbego I 
Priožaste juju ketiniu

prikrautu akmenais artinos: 
ant josios. Da valandale o bu
tu sumalta po ratais sunkios 
maszinos — bot tuom paežiu 
kartu priszoko prie mergaites 
kokis tai nepažytamas ' 
ir greitai nutrauko nuo sztan- 
giL Da sekunda o pagelba bu
tu per vėlai. Apalpus motina 
puolė prie kojų iszgelbetojans 
o kada dirštelejo in jojo ver
da; — nažinn broli snvn vvro

■

vyras į

pažino broli savo vyro 
Andriu. Tame nribeuo ir 

Steponas.
Tame pribėgo

V 
t

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir graižini, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ❖

t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefoną. 1430-R

£lfizbalsamuoja ir laidoja mirtnlusį
ant visokiu kapiniu. Pagrabui pa
ruosti* nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krlkszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Fraakvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

'I

in trumpa laika.

Atleisk man Stepai — 
pašaukė Andrius atėjau pa
taisyt. padaryta skriauda ko
kia tau padoriu keliolika me
tu atgalios.

Bot Stopomis ne davė jam 
pabaigti —~
apy’kantn ir piktumas. Stepo 
nas apemo savo broli in glebi 
ir invedo išgelbėtoju 
smart savo kūdikio per slengs- 
ti savo grinezios.

❖ o •
SKAITYKITE “SAULE

K. RĖKLAITIS
___ Lietuvisnkas Crabortva

szuns, tiktai jis pats del ma
nos dainuoje.

bėgus jojo pati.
Susigraudinęs Andrius atėjo 

pas Steponai praszyti atleidi
mo bet Steponas negalėdamas 
nžmirszti kiek tai vargo pano- 

iszgujo ji isz

nimo kenezia, 
kalbėti ne kenezia.

• Juom debesys tamsesnis, 
tuom lietus trumpesnis.

• Kas nugszt.vii akmenis lai
dys, tas pats guzą ant kaktos 
aplaikys. •

• Neiszdavinek

kad vaikas da mažas, negalima 
ano jo reikalaut, kad mokėtu 
gerai gert ir daug pasigert. 
Niro biskio pasigeria ir tiekM.

Kaip galima sakyti už toki 
atsakynm tam vadinamam tė
vui? — PatyaMcaitytojai tegul 
nusprendžia, o mes jame mato-'<"iyt turi, o neezedyk jaigu ne-
vui? — Patys skaitytojai tegul

me tik užmuazoja kūdikio ir 
d id šiauše kvaili.

jaigu ezo-

gn>'-
Jaigu lėtai apsieisi, tai su 

ilgu liežuviu paežiu gausi.
j

f f

/ ••
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ANT KELIO IN MIESTĄ.
Studentas pasitiko kaimuoti

noszanti gaidi ir klausia:
— Ar ant pardavimo? • 
Kaimuotis: — Ne ponaiti. 
Studentas:— Tai kur neszi?

Neszu pa# ziegorninkaK:

sze už Andriu, 
grinezios keikdamas ji, 't

Daug metu nuo to laiko pe
rėjo, o apie Audriu -niekas ne-

e ’ -a a A t * a » a .

tuojau# dingo ne- f jr

■
*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
816 W. Spraco Str., 
Bali Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
806 Market Street.

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, -

Į , 4 ’f

*

nuo

Mokame 3-czia procentą ant 
'' sudėtu pinigu. Procentą pride

dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

girdėjo. Aplinkine kuriuoje- 
1 

Jakai Vede per tonais geležke-
, ■ . • -

pataisyti, (ba pusią ndyno# ve- Steponas gyveno persimaino
12 2 i * i i • tr *• . • i vilia nakti gieda.•

■
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Nedorybe
NeronoJ I

1*1 I

Viena karszta diena, pra
džių ja vasaros Markus Štam
pą sėdėjo ant augsztos gonko- 
les prie aavo namo ir žiurėjo 
kaip tai tankei darydavo in 
dangų debesuota. Kartais Ry
ma apszvietinejo, tai velei pri- 
temijo. Bet Markus ant to ne 
paiso, kokia bus pagarla las ji 
suvis ne apeitinejo, kas apie ji 
dėjosi, buvo sielas nugrimžias 
savo karczluosin dumojimun- 
sia, kaip tai konia kas diena 
paaitaikindvo.

Ant kart sudrėbėjo. 
Klaudije,

lengvu žingsniu pasirodo dide
liam langia ir žiurėjo ant jojo

Pasirodo kuri

savo gražiom akelėm. Ziure/o 
ir suprato ant jojo bjauro vei- 

. do dideli kentėjimą.
Ir navatnas daigtas, tik da

bar Klaudije permato kas tas 
žmogus ir per ka kenezin. At
mine ta kentėjimą, 
suvirsz meta gvvono

kuriame 
Markus.

Duszioja josios pabudo sanžl- 
ne, kaip ji ji nedoriai apsiėjo 
su žmogum ar tikrai pasa
kius, nevalninku. Dideli jaus
ią ir graudumas apome josios 
szirdi, suprato kokia buvo ne
dorėlė ir neteisinga del to 
biedno žmogelio. Sudėjus per 

;a

Ir 
no

tai rankas, rodos kas tokis 
pastūmė, mėtėsi prie Markaus.

— Markau paszauke. 
tuojau* nutilo, susigėdus 
žinodama ka daryti.

Užgirdės pirma karta savo 
varda isztarta per ta ja pato
gia moteria,Markaus cielas su
drėbėjo. Pakele akis ant Klau
dijos, susimaisze ir didele:susima i s7o 
persigandias.

Bet jiji, ne mėgindama at- 
sispirineti nematomai galybe.*, 
kuri jaja stuminejo pirmin, 
kalbėjo tolinus susijudinus:

Markusai, žiurvkie, kaip 
puikus dangus! Kokis las 
svietas gražus! Ar jauti pui
kia kvopsui žiedeliu? Gal no
ri su manim keliaut ant Appi. 

Eisime pamaželi suvis. 
Asz tau apsakysiu vilias gar
saus poeto ka ne senei iszmo- 
kan ant pometes, ar gerai ?

Markus ne galėjo atsipeikė
ti. Ant jojo veido buvo žymus 
džiaugsmas.

— Ar gerai? Ar a>z noriu? 
paantrijo.

Vienok tuo jaus tas džiaugs
mas o velei liūdnumas užstojo. 
Atsiminė ant savo bjaurumo 
kuri žmonis pirsztais kaiszio- 
jo, nuleido galva. Ne, už nieką 
ant svieto ne tikiu ant to idant 
Klaudije turėtu per ji kentėti.

Skubei atsake:
Be abejones, troksztau 

bai pasinaudoti isz tavo užma- 
nimo, Klaudije; apsvarstė vie
nok, jog bus geriau, .jeigu liep- 
siesi nnsineszti in narna tėvo 
save. Jisai del tavęs padrau
gaus pasivikszcziojime.

Bet Klaudije puikei [lakele 
galva, tarydama:

,— Del ko man 
neji, Markau! Tu mislini ir 
tau rodosi jog asz paisau apie 

pamislis apie 
nieki-

jos ?

la-

» au Ij 19
T

1

P

K

PALIEČIA KAREIVIAI DIRBA AGUONĖLĖS LIGONBUTESIA
sužeisti ir gazuoti ka-

i

♦ Visuosiii kariszkuosia li.gonbutesia Suv. Valstijuosia,paliegia, 
rviviai i*z Svirtines kares, dirba aguonėlės, kurias parduoda, sanvaito priosz Papuoszimo Ka-

Szis paveikslas likos nutrauktas No. G7, Kansas t’ity.pu Diena ant juju naudos

tave, isz cielos duszios, iii pir- 
mutinios valandos, kada tavo 
pirmu kartu pafegejau aky- 
veizdojo Nerono, puolantia. in 
glebi tėvo tavo, kada iszgirdal 
baisu vi roką iszduota per Ne- 
rona!

Per trumpa, nes labai Iruiri- 
valandėle, žodžei 

in lupas

* *

lOtiUti’A.lejo po*’ tai tikėtis ki-< 
tokios padėkavones isz szalies 
Pompoj ūso, bet žiūrėdamas in

■>

fl

♦j

ta paniekinta žmogeli Pompc- 
jusas, m* m*dunksojo kas jojo 
szirdija dedasi.

l’ž valandėlės 
Pampijusas kalbėjo tolinus:

'Pa i ka misi i ui padaryti, 
Markusai? Kalbėk man, ir ru- 
|)insini('si visom pajiegom kad 
t n visa užbaigt i.

I — Asz trauksiu in I o įima 
kelione, Sexi ūsai, — atsako 
Markusas. 
iszjiažiiiau, turi daugyla* 
liniuku, 
lyg to, idant ta mokslą iszpa- 
žintu cielas svietas. Eisiu per
lai in platu svietą ir ta moks
lą. garsinsiu tiems, katrie 
ros to mokslo klausyti.
uis manos no pagedaus, jto 
trumpam laiku užmirs/, ir nu
stos kalboja. Ateis valanda, 
jog visi priims nauja mokslą 
intikesi tu iSextusai o ir, ta
vo duktė...

Balsas Markuso no grandu-

Next lisa*

Soxt ūsai,
Mokslas, kuri asz 

sZh- 
bet da toli labai toli

IIO-
Žmo-

a

'.f

■

■ 'i

TARADAIKA

Lyg szioliai svietas ^nkosi,

ŽYMUS LENKTINYKAS.
Johnny Seymour, kitados 

mot orei klišiau dabar 
automobilinėms lenk-

žvmus
užsiima
tynems ir turės lenktynes Dp- 
coration Day, 
Indiana.

I nd ia na poli s,

ill

i'

• J

Žmogelis vietok laikėsi/' 
Bet dabar niekas neiszsiatoves, 

Sulaikyti žmonijos negales.
Kožnas vėjus vaikys, 
Bizni vis'oki varys, 

Vieni hambiliais važiuoja, 
Kiti oru lekioja.

Tėvynės jokios neturės, 
Ant vietos -noiszsisodes, 

Kad ir norės.
* ♦ ♦

Vienas Roczesteri būda
< atrado,

In kitu baksus insigavo, 
Baksus draugu atlupo, 
Bet nebaga užklupo.
Iszsisukti negalėjo, 

N uejo in koza kad ir nenorėjo, 
Kad isz boksu nevogtu, 
Tai sziadien kalėjime ne .

stenėtu.

tare Sextusas. Mislinu, jog tu 
del mus piktos naujos ne ap
veik sz i.

— Teip yra,

ir sėjo sėkla sveika in josios 
g<*ra duszele.

Po nekokiam laikui Klaudi
je pati pradėjo apmislinet apie 
nauja tikėjimą ir tikrai pamė
go. Pradėjo teipos-gi. pasirodi- 
neti joje didele atmaina. -Jo 
sios jiuikios drapanos ka mė
go puosztis kaipo jauna. patTi- 
ciuszka, kas kartas mainėsi 
ant prastesniu, net josios pato
gumas pradėjo mainytis. 
Akies pradėjo i n pult i, nes bu
vo lagadesnes negu pirmai.

Markus atjautineja ant tu
ja ženklu, jog duszioje Klau
dijos užeitineja didele atmai
na, jog vieszi kokis tai galėji
mas joje, jog kas griūva, o kas 
naujo jiasikelineja. Vienok ro
dosi jam, jog Klaudije kon- 
ezia ir per tai jam labai szirdi 
skaudėjo. Tasai iszbliszkumas, 
to patogaus veidelio buvo del 
jojo skauduliu! Didinosi jame 
rūpestis ir lauke tosios valan
dos, kurioje galėtu pavesti 
tam, kuri no seniau myli.

Proga ne liepe ant savos il
gai laukti. Neronas netikias

I • .

bo micros, tasai bjaurybe ir 
paleist avis,, sejant is baime ap
linkui, pabaigė savo žveriszka 
gyvata. Suspausti per ji gy
ventojai pakeli* sau atminti. 
Cielas svietas lengvai atsikvė
pė, rodos kad sunkiausias jun
gas no sprando nukrito. Baisi 
sloga nulove žmonis smaugti. 
Bot [lakajus no greitai užėjo 
sostapileja dideles vieszpatys- 
les, sujudintos politikos prie
vartom. Po Neronui iszstojo 
Kalba, kurio trumpas vieszpa- 
tavimas [lakele naminiu karia 
visosia szalyse imperijos.

Markus suprato tuojau?, 
e- tosios vainos apmalszinan-

ANT TURGAUS.

nieko pikto 
neapreiksziu Sextusau, tegul 
baime ne vieszi tavo szirdijc-

turi džiaugtis...

pa valandėlė, zodzei tokie 
spaudėsi in lupas Markaus, 
bet vargszelis greitai susilai
kė. Reikia galelis lyg paskuti
nėm su savim ir velei pradėti 
no pradžios suvaldęs savo va
lios norą, tarė palengvėlė, kaip 
brolis in seseria:

Jeigu Klaudije papildei 
kokia klaida del manes, tai li
kosi atlyginta 
doje.

Biedna kūdikis! tau rodėsi 
jog esi balsei rusta, o 
vai, kaip ir kožnas 
Kaip-gi ne gali abejoti ir rū
go! i ant tokio baisaus viroko, 
liepenczio tau mylėti toki bai
dykle, kuri visi žmonis bjauri
nusi ? Kas galėjo priversti ta
ve, idant toki gremėzdu mylė
tumei. Zinrek vienok Klaudi 
je, jog asz ne iszpnžinstu ne. ta 
vokunigu, ne dievu, del kuriu 
jiejei tarnauja. Tave ne lai
kau už paezia tiktai už siera- 
ta apleista kuria 
Dievas pavedi*, Dievas viso- 
galingas ir vienatinis. Darysiu 
tai, kas yra joj valiojo. Užeis 
tikrai toji diena, katroja ati
duosiu tave kam kitam, kat
ras bus vertas tavo grožybes, 
tavo gerybes lygus tau visa
me. Bet ne kalbėkime gerinus 
apie taje ateitia. Pavelikie 
man sudėti tau dokas už sal
džiausius žodelius, kuriuos da
bar kalbėjai in mam*. Meldžiu 
tavęs Klaudije, ne uždarinekie 
jau [iriesz mane tavo szirdios, “r«*“* Y*'“'**’’ ' . tos persekiojimą, koki datyn-

‘ nėjo krikszczionis, duoda jam
jausta sutaikos! Tokiame kar
to gyvenimas mudviejų ne bus 

kaip lyg szolei

szifojo va la li

t aje ateit ia.

pradėjo

joS
t u bn- 

žmogus.

man mane

jeigu jau ‘karta jaja atidarei 
Tegul norint vieszina j<».|<vieszi na

tvip sunkus, 
buvo. — O dabar — da davė 
skabei, jausdama.'^ jog 
pa puola iii galėjimu su savim
— ar liuką, idant mudu dniu- 

vakara ant

velėti

? ge praleistume ta 

iszsi kai bi-

kurioje

gai laukti.

.10

proga atriszti riszi. kuri ji pri
vestinai. suriszo su Klaudije.

Ihdgulejo tajei dorai mergai
tei sugražinti valnysto 
plesztu per nedora Norona

[irieszi ngai
afnoszu tau valnysto del tavo 
dukters...

Iszgirdes Sextusaslai
džiugu didelei, bot Klaudije da 
labinus pabalo.
ir tylėjo.

Tuom lai k Markusas kalbė
jo lobaus su szaltu krauju:

— Klausyk Sex t ūsai klau
syk ir tu Klaudije, ba. ka pasa
kysiu yra labai svarbiim daig
iu.

uu-

Nuleido aids

mo net pritiko.
Sextusas klauso tom i ngai ir 

su džiaugsmu, viena tiktai 
Klaudije nieko ne kdlbojo, sė
dėjo kaip numirus, rodos tas 
nieko prie josios nosikiszo.

— Ka tu ant to Klaudije?- 
ko tyli, rodos no supranti jog 
czion apie tave eina, ar ne mis
ijai, 
szalies padėka vol i 
kam žmogui?

— Tada jauna mergina ato
mo delnus no veido aszaruoto 
ir t aro.:

— Szedien, kaip 
temti, pasakysiu Markusai, ka 
[įastanavijan padaryti. Tegul 
isz savo malones lyg tarn la
kui palaukia.

—: Toliaus bus :—

ant, žalio
viena

jog butu gražu isz tavo 
tam pu»-

pradės

Ižiaugsino 
paszo-

Kaune, ant. žalio rinkaus 
pardavinėjo miesezionka blo
kus, Užvirtus su sriuba, ka 
žmonim atvožusiom malkas, 
labai patiko. Vienas mužikas 
paprasze bloku už ilvylikl 
(loo kup.) Valgimas rado ble- 

szmoteli skuduro,kuosia szrnoteli skuduro, Ir 
pakeldamas prie panoses mies- 
ezionkos, paszauke:

Ei tu boba! Ar tu man 
su autais blokus padavei ?

Miesczioiiku, kaip tai sako, 
ant visu keturip. kaustyta, at- 
kiszo kumszczc muzikių in pa
nose ir paszauke:

— Ar tu prakeiktas muži
ke gal norėtum, kad už dvyle
ki rastumei blokuosią mąstą 
aksomo?...

»

Naujas Namas Del Valdiszku Dokumentu
Sztai kaip iszrodys naujas namas Washingtone, kuriamo 

valdžia patalpys savo 
tikimu Suv. Valstijosią.

i

Nekurie Amerikomnci buba i 
Tai jau suvis niekai,- 

Dorybes suvis nustoja, 
Vagiais ir bomais pastoja. 

Merilando badai tas atsitiko, 
Kad viena farmed mirtis 

patiko. •;
Isz rankos vaikihn trijų, ; 

Vieno Lieuvio ir svetimtaucziii
* dvieju. Į į

Jaigu tai butu koki Airiai, i 
Tai staug juos velniai, 

Bet jaigu yra Lifctuvys taiT
juju, y 

Tai jau nutylėti negaliu. < 
Ir tas parėjo, 

Kad in kalėjimu apsudijo, 
Puikiai tėvai užaugino, 

Szleklai, kad toki gaiyala ne 
nuskandino.

Sziadion tėvai sarmata turi, . 
Pakelti akiu in žmonis/negali.

♦ * •’
Jau tai didesnes latrystes ne 

reikia, 
Ir kožnas toki žmogų peikiu, 
Jaigu Lietuvoje paezia turi, 

O czion ant merginu žiuri. 
Ir vienas tokis insižiurejo, 

M e rgi na pamylėjo, 
Apsipacziuoti norėjo.

Ir jau tikrai pasirengė* 
Kadangi! 

Atsirado vienas, 
Žmogelis geras, 

Pasako, kad turi paezia ir 
vaikus, 

Ir kad už tai valdžiai apakti*
Ir taip padare,

Paemo žmogeli ir i u koza 
uždare.

Asz toki gyva nopaloištau. 
Ant sausos szakos pakArtau. 

Tokiu latru czion’daug turime,

Vaina namine didinosi 
Ryme. Tame baisiame laike 
niekas ne mislino apie nieka- 
deju tyriona, kuris ant juoko 
liepė suporinti patogia Klau
dije su paniekintu žmogum. 
Szedion jau visi užmirszo apie 
Marku Šlampa, kuris tūnoda
mas uszkampije, mislino kaip 
atliuosuoti tavo dukterų.

Apkvaitęs no (
Sextusas Pompoj ūsas, 
ko no kėdės ir su isztrauktom 
rankom pabėgėjo pas Markn
sa tarė:

— Ar tu teip ketini (atda
ryti, Marknsau Stainpa?! Ach 
esi vyru jiuikios szirdios ir nn- 
silpnei guodono no puikiausiu 
žmonių!

Matydamas ta dideli džiaug
smą, Markusas nuleido galva, 
norėdamas paslejiti sopuli, ko
kis ji ajieme. •

— Tasai pagiras ne nupel
nytas, Sextusai Pampo j usa ib
iu re po valandėlei. Darau lik
tai ta, ka man privalumai, lie
lie, pildau prižadėjimu, kat
ra sau pats daviau, ir dau
giu us nieko,

— Ar prižadėjimu ? — pa
antrino Sextusas.

Teip prižadojima. Juk 
rasziau pas tave, jog viską pa
darysiu kas yra žmogaus ga
lybėje, kad tiktai sumažinti 
kentėjimus puikios Klaudijos.

Ne nužvelgdamas kartybes, 
tuose žodžiuosia, Sextusas ta
re su užsidegimu:

— Didele yra tavo puiky
be duszios, Markusai, dekavo-

pats daviau

I

dokumentus isz svarbiausiu atsi-
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Juokai
•r

PRIGAVO ŽYDĄ.
Aficieras raitas austojo prie 

karezemos, o^ ark Ii s buvo la
bai puikus. Žydas iszejas pra^ 
dėjo gėrėtis ir tare in aficlo- 
ra:

Už toki arklį no retail gaut 
du szimtu knatu, jeigu ta ark
lį gautau.

Aficieras:-^ Kode! ne, ga
liu tau duot, jeigu imsi 20 kna
tu no manes.

Žydas tiko, bet prasze, kad 
padaryti rasztus pas regentą. 
Teip stojosi, Žydas kontrakta 
insidejo in Ikiszeni. Tada afi
cieras in, Ociszeni. Tada aficei- 
ras rėži ypa su knutu Žydu per 
sėdynė, jog net paszoki), o 

su

SAPNAVO.
Vyras in savo paezia:— Man 

sapnavosi praeita natkti jog 
numiriau...

Pati:— O ar ilgai buvai Į Ilgai jeszkoti nereikalautume, 
czyszcziuje? I : # ♦

V.— No valandėlės! Szvon-1Mahanojui kokis tai gaidukas 
tas Petras kaipo tik mane pa
mato, tuojau paszauke:

— Tu eisi tiesiok iii dangų, | Bet visztaito to nelabai norėjo, 
jau asz tavo paezia pažinau Į Kad gaidukas apie ja tupinėjo.

Gaidukas pradėjo liūsti, 
Ir matomai k liūsti,

Ne sznapselio jis nėmego, 
Ba negavo k a norėjo.

Gaidukas baisiai liūdėjo, 
Vietos sau rasti negalėjo, 

Smerti sau norėjo pasidaryt.
Bet negalėjo insidrasyt. 

Visztuke isz to juoktis turi.
Ant nykstanezio gaidžiuko 

Žiuri,
O kad ir apsivesti norėtu, 

Tai su gaideliu gero neturėtu. 
Gaidukas paezios neiszmnitys, 
Ba silpnas pauksztelis suvis.

isz- 
, nu

mesti taje sunkenybe no sav- 
žines ba Markus per savo do
rumą, teipos-gi prisijaute prie 
kaltes.

Su prigimta drutybe budo 
pastanavijo apie tai tuojau? 
apsisukti. Norint karta norėjo 
gala tam visam padaryti.

Rei*kalavo-gi pasimatyti su 
Sekstusu 1‘ompejusu ir pra
sze Klaudijos, kad eitu su 
juom draugo pas josios lova.

Kada likosi investas iii pui
kia sale uoszvio, Markusas pa
regėjo Klaudije sodinto ant že
mos kėdutės 
glaudusia.

Szviesa puolanti no virszaus 
isz lauko, atmuszinejo pato
gumą Klaudijos.
• Markusas net
mat Klaudije rustai ant jojo 
žiurėjo teip kaip rodos pinna 
karta kada buvo nuėjus pas 
Norona.

Po intekme tojo žiūrėjimo, 
pradėjo Marknsa apleisti drą
są, bet velei snsigriebes pra
kalbėjo:

szitos iszkelmes?
Klaudije linktelėjo su galva 

ir užėjo ant iszkelni(‘s, misly- 
daina suviję, kaip tai smagu, 
kaip saldu butu gera, negu nc- 
prieigia. Mislino teipos-gi apie 
taje kitu laime, apie kuria pri
mins del jos Markus ir didebs 
rujiestis pradėjo apimineti jo
sios szird i.

in v isz ta insimylejo, 
Apsivesti su ja panorejoi

tai ka pasak is, 
tavo žmonis, 
na visi. Tikie, Markau, ba sze- 
dien mano szirdis persieme di
delei, reikia idant tau viską 
apsakytai!, ka mislinu ir jau
eziu.

Ir su nuleistom akimi kaip 
prasikaltos kūdikis, kalbėjo 
apkaitus:

— Esi teisingas, Markau, 
o tavo gen'be neiszsemta. Asz 
del tavęs tankei buvau bjau
ri ir netikus.. Szedien vienok 
gailnosiu to ir praszau atlei
dimo.

Biednas Markus gertia ge
ro tuosius žodžius, kaip di
džiausia saldumina. No tikėjo 
locnom ausim. Ar tai Klaudije 
kalba in ji teip saldžei? A h, 
jiulczia tuojaus jei in kojas, 
jeigu manos ne atstumtu ir ne- 
iszjuoktu? Del ko negaliu jei 
iszpažinti to, kas yra instrigia 
rnano szirdijef... Ir paszauko! mas josios nedrąsą, viską isz-

kuri

kudikis,

narna kelis

* * *

No to pasikalbėjimo užstojo 
kiloki laikai/ gyvenime Mar
kaus ir patogios Klaudijos. 
Jauna mergina jau nustojo 
slėptis no draugavimo Mar
kaus ir kas kartas kvotė jojo 
gyvenimą.

Priiminėjo in
isztikimus prietelius ir Klau
dije galėjo iminėti dalybuma 
pasikalbėjimo apie nauja 
mokslą. Tankei Klaudije jaus- 
lei užsaimatyta, jog lyg sziam 
laikui nežinojo apie gražius 
daigius, apie kuriuos prie jo
sios kalbėjo, ir net kvaito tai 
girdėdama. Markus, matyda-

lllflirr .... ai ĮHinMiunv i aK^ ■

in jaja didžiu balsu: Myliu ’aiszkinejo, stojosi jis sznCkus

apie

V

I

prie tėvo prist-

kruptelejo,

— Pasveikinu tave, 
kus Pompojusai ir tavo Klau
dijoj •’

— Kokie dievai atveda ta
vo in mano narna, Markau!—

pui-

• I

t ✓

f į /

ju tau isz gilumos szirdios... 
Tavo puikybe szirdios sugra
žinu tėvui kūdiki, atiduodu 
Klaudije tūlam jaunam pat- 
riciuzui, kuris, turiu vilti, pa
duria jaja laiminga motore ir 
motina. Del (avės, mano sū
nau, busimo mudu abudu dė
kingi už ta viską.

Iszgirdes žodžius “motore” 
ir “motinu” Markusas vos ne
puolė no apkvaitimo. Isztikro 
tasai laimingas tėvas, apie tai 
ne pamislino, kaip nužemino
taji žmdgu» kokia uždavė jam 
gailesti ir sopuli. Pripažino,jo 
jisai be abejones, jog tas bal-
dykla, isz .kurio juokėsi cio-
- — - ‘ H ■ A a  

las Rymasį pui kum pasirodė, 
jog praaugėti no puikiauso
jaunikaiti. Žinojo Sextusas, 
jog tasai paniekintas no visu
žmoniu ant tiek suprato, ko
kia piktybe padare. Neronas 
apteikdamas patogiausia mer
gina tokiam grovui kokiu jis

* l 1̂ « • 1

yra, bot ne įtorojo isz to nau-
■■ ■ ■■ .

✓

'.įpf
i’! f

Kodėl ne
labai gerai, kentejei ant svie
to ne mažai...

jog net paszokii, 
aficieras gere alų. e Teip 
pertraukom gavo žydas 19 
ypu ir prasze, kad duotu dvf- 
deszimta, bet aficieras nenorė
jo, o kontrikta ne buvo, kad 
ant syk plegas atsakaityti. 
Žydas da ir szedien laukia 
dvideszimtos plogos ir arklio.

NAMINE BARNIS
gorėtai:
kas ežia

namieje yra gaspadoriūm!
r** i < r t • •

Vyras perpykęs 
žinoti norint karta,

Jau tu nesirūpink, 
tai bus" geriau del tavos, tu to

Pati:

ne dažinosil.. •
■ ~ ~ • r T t "■’T , ■

■

lt Iii ■< 1

1

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

PAS SKVAJERI.
Skv^ijoris:— Ar isztikro ta

ve pavadino jaueziu?
Apakunstasis:— Po teisybei 

to iie pasgko, bet mano dukte
rų pa vadino telvcze.

DA GERESNI
d '* t. Ji >

t— Ąr tu matei žmogų, rl-
I

— Asz da ka geresnio mn- b

*• • ijenti szobles.

ežia u!
—- Na ka toki?
— Nugi Cukravicziaus sū

nelis net du sztorus nurijo ir 
ne užspringo.

DŽIAUGĖSI.
1 ♦♦ '
I

PAGYRE.
Agute in savo jauniki:— Ar 

gardus buvo pietus, kuriuos j 
asz pati viriau?

Jaunikis:— laibai gardus, o 
labiausia suris ir sardines!

kuriuos
r

Teta: — Džiaugiuosiu, jog 
sziadien Juozuk daveisi nusi
prausi. JDbucziuoja Juozuką 
in abudu veidelius. O kas tava 
nuprausė 1 .;

Juozukas: • ’
. taip mane su liežuviu nulaižo

«■ n Ni|i

, c, . , •
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
• — Tai ir po rinkimu — 

daug paszaukta, mažai Isz- 
rinkta.

— Pinchot likos aprinktas 
kandidatu ant gu be autoriaus, 
Davis ant Senatoriaus, Brumm 
ant Kongrosmono.

— Žmonelei turėjo proga 
parodyti savo galybe ir spir
tis to, ko reikalavo, bot sėdėjo 
namie ir visai tuom nesirūpi
na, o kada kiti už akiu užbėga, 
tada liejo gailos aszaras kad 
nelaimėjo. Turite ginklą (bai
sa) su kuriuom galite kovoti 
bet jojo nenaudojote.

— Ateinanczia subata muso 
hjznieris p. Jurgis Keniauckas 
si) motoro iszvažiuoja in Lietu
va ant milžiniszko laivo Levi- 
thian. Lietuvoje jis aplankys 
savo tėvus, gimines ir pažin- 
stamus kuriuos nemato per 17 
metu. Teipgi atlankys Vokie
ti jo, Francija ir Belgija ir už 
tpju menesiu griž adgal in A- 

Velinamo laimingosmorika. 
keliones.

—• Lehighton Aircraft Co. 
k'etina pradėti lekiojimo moks- 
laine ant Blum farmos artimo
je Ijakewootl ant Mahanojaus 
plento, kur mokys tuos, kurto 
geidže lekioti eroplanais. 
Mokslas prasidės ateinanti 
Panedeli. •

— Pranas Barstaszius isz 
Ulster, Pa. ana diena lankėsi 
szioj apelinkeje pas gimines ir 
pažinstamus.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

kęsti už ( 4

yra linksmas ir 
Aržiu

Mrs. Matulonis, Philadelphia 
—Prisiuncziu tamistoms užmo- 

Saulo”, kurios ne
guliu pamesti skaitė ir skaity
siu pakol gyva busiu, nes tai 
yra geriausias laikrasztis ir vė
linu visoms Lietuvėms ji skai
tyti. “Saule” *
naudingas laikrasztis. 
szi rd ingai už kalendorių.

—13,233.
Simon Urban, Gary, Ind. —- 

“Salde” v ra 
laikrasztis už visus kiek ju 
Amerike randasi, jis man yra 
brangiausiu ir 
o tai del to, kad 
dasi naudingu

Saule naudingiausias 
visus

— Mikas Issaac kuris per
sėdėjo Pottsvilles kalėjimo už 
nužudiniiįia Jono Sadaueko, 
szeszis metus, bandė nusiszau- 

, t i namie ant 121 S. Bowers uli. 
I Likos nuvežtas in ligonbuti 

su m i rėžia.
isz kalėjimo, neturėjo 

darbo ir gal tas ji nustūmė ant 
atėmimo sau gyvasties.

Panedelio va k a ra Issac mirė 
Locust Mountain ligonbuteje.

— Mariuto, trijų motu dūk-
S.|

nužudiniiįia

Likos nuvežtas 
kur kovoje 
leistas

Pa-

rele Jono Veteravieziaus, 
Chestnut ulyczios iszpuole isz

14 pėdu susižeisdama
Gvdosi tuom

lango 
Rkaudžei. 
namie.

la ik

Mrs. Jennie Leitzel , 38 
metu likos surasta nužudyta 
artimoje Tunnel road prie Wil
liamstown. Badai motoro nužu
dė Henry Noll pas kuri motore 
buvo už gaspadino. Jisai sau 
po tam pęrpiovo gerkle ir mirė 
ligonbuteje.
— Jokūbas BraukoVskis, 526, 

W.Centre uli., likos sužeistas in 
koja Paaeker No. 4 kasyklosia. 
Jonas Zaremba, likos sužeistas 
ir apturėjo kelis sulaužius 
szonkaulius Packer No. 2 kasv- 
klosia. Abudu likos nuvežtais 
in ligonbiite.

apturėjo

Minersville, Pa. — Albertas 
Savinskas, 15 metu, mirė 
Pottsvilles ligonbuteje nuo su- 

, arti- 
prisi-

žeidimo galvos per bole 
mojo savo namo kada) 
žiūrinėjo loszima boles.

Pittston, Pa.
Bartuseviczius, 
Sand uli., 
automobiliu in galva. > Likos 
nuvežtas in ligonbuti ant gy
dimo.

—• Albertas
6 metu, 209 

likos sužeistas per

1

i j
h , J
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NAUJAS MEDALIS DEL HINDENBURGO.
S/Jai du szonai naujo medalio kuri atmuszę ant. atmin-

i prezidento Vonties penkių molu sukaktuvln Vokietijos 
Hindenburgo.

ISZ LIETUVOS
g-»

J 
vasa ra’

Szakiu aps. — 
Ameri kietis 
bevieszeda-

sargiene 
Vilniaus 

norėdama pat ikrint i 
, palyte-

f

AMERIKIETIS INTAISO 
LIETUVOJE VARGONUS

Luksziai
Pereita
kun. Moleikailis, 
mas savo teviszkcje, Ijuksziu 
parapijoj, prižadėjo i n taisyt i 
Luksziu "bažnyczioj naujus 
vargonus.
kailis,1 parsiuntė 
suma pinigu, ir 
nas, 
re

UŽMUSZE ELEKTROS 
SROVE.

Balandžio 19 d., 
Itenkiene Antanina,

9 nr.,
k i o m sa rgi o sk a m būti 
jo skambuezio rankena 
kurios buvo užkritusi nuo re
montuojamo namo elektros 
viela, 
elektros sroves užmuszla.

ant

namo
Kenkiene vietojo likos

liažnyczioj
Dabar kun. Mble- 

> tam tikra 
vietos klebo- 

kun. Morkeviczius suda- 
su M a ri am poles

statytoju, 
sutarti pastatyti
gorius, ikimasi, kad ateinanti 
rudeni Luksziu parapija turės 
naujus vargonus 
litu vertes.

vargonų 
bene p. Macziuliu f

naujus var~

apie 20,000

licijos suimtas.

NUŽUDĖ VYRA IR ŽMONA
l’.'inevcžvs.

vals. Suva i n iu k.,
pleszįkai
nuszove
lūs. Nužudymas buvo padarky
tas pasipelnymo tikslu;' •

Kupisz.kio 
žmęgžudžei, 

re vo1 ver i o sz u v i a i s 
Petra ir Kaži Sedu-

LENKAI ISZTREME UŽ 
LIETUVYBE.

Lynažoris, Varėnos vals. — 
Aresztuotas Domininkas Vidz- 
belis ir isz,vežtas Gardenio ka- 
lejimnn. (Tž ka suaresztavojo 
— nežinia,
buvo rasta tik 
laikraszcziu ir knygų. Spėja
ma, kad tai. bus pikto kaimy
no ins'kundimas.

bet darant krata, 
Lietuviszku

PI •Af. ’t .
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PRIE SURASZO 
LUDNASTIES.

Virszininkas:— Kuom la- 
mistes pats užsiiminėja?

Kaštano puses meto. . --- -- ------— ...... -

, I I v
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Lietuviszki Bonai

MH

X

IR 
-»

41

I >a 11—- Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy-
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Are. Mah. City

-.......... • -- i----------------- - -------------------------

I

Read i n ko geležinkelis suteikia 
jumis smagias ir linksmas progas 
surengti keliones su juso szeimy- 
nas.
Day žeminus patalpytas. 
gera proga praleisti linksma diena 
arba atlankyti gimines ar draugus.

Kkskurcijaa per Memorial 
Todėl

%

Specialiszka ekskurcija in

Richmond, Virginia
SUBATOJ, 24 MOJAUS 

$7.00 In ten ir adgal 
SubatoH vakaro, 

. 5:05 

. 5:49. 
.6:20

Apleis
Shenandoah ..
Mahanoy City
Tamaqua........

Grįžtant: Apleis Richmond, Ne-
delioj, 25 Mojaus (R. F. & P., 
stacija) 3:00 popiet, pribunant in 
Philadelphia (Reading Terminal) 
11:00 popiet.

16-Dienine Ekskurcija 
PETNYCZIOJ 30 MOJAUS

Atlantic City
Ocean City

Stone Harbor
Wildwood

Cape May
Žiūrėkite ant plakatu

Genuine Orange B/ossom fc/ngs

' t ii
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 Loading Jeweler 

Headquarters for Engagement ant Wedding Rings
26 - 28 NORTH MAIN ST.

J®.
■P/, 
L

SHENANDOAH, PA.

Dr. J. G. Bodnar Chiropractor
5 Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 
§ gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi- 
5 mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis
2 taipat gal pagčlbeti.
/ CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE- 
f RAPY BUDAS GYDIMO.

*

i Electrotherapy, Electric Baths, Ultra-Violet Raya, *1 n f ra-Red 
Raya, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Batha, Colonic Irriga
tion DIETETICS.

Ateikite ir dukites save iszegzaniinavoti o CHIROPRATIC iszdes- 
timas ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga.
OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 5 popeit. 7 iki 8 ,

Memorial Day Ekskurcija 
IN

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

AR .
Long Island Sound 
RYE BEACH, N. Y.

PETNYCZIOJ 30 MOJAUS
$5.00 In ten ir Atgal

Isz
Shenandoah ...........................12:35
Mahanoy City ..................... 1:16
Tamaqua .............................. 1:45

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7 
7:12 vakare.

SUGAVO ŽMOGŽUDĮ.
Sziauliu miesto gyventojo 

Skaczkansko užmuszejas kely
je Sziauliai— Voveriszkiai po- 

Iszaiszkinta,
kad tai yra Juozas Kairys, 
1921 m. karo lauko teismo 
baustas mirties bausmes už 
ploszikavima, bet kaip nepil- 
namecziui, bausme buvo pa
keista. kalėjimu. Atlikus baus-

Spaliu men. jis buvo paleistas.
, kad nužu-

— Vietos 
Vi karas Kun.

gavo Parapija 
sziomis dienomis

Hartfordu. "Kun. 
Bakszvs vietos Lietuviu buvo 
mylimas, nes jis su visais mo
kėjo gražiai sugyventi, ji ger
bi* ne tik katalikai, bet ir ki
tu sroviu Lietuviai. Kun. Ba*k- 
szys isz savo darbu paliko gra
žius pavyzdžius, jis labai daug 
pasidarbavo viet iniai 
viu parapinei mokyloje

jis mokino
Kun. 

Lietuvis 
atskirt i

Ir

Hartford, COnn. 
buvęs 
Bakszvs 
c b estery ir
apleidžia

Jonas
Ro-

me Tclsziu kalėjimo .1929

Liet u- 
, ypa->

naudingiausiu, Lngai

Kairys prisipažino 
do Skaczkauska.

i mokinius 
Liet uviszkoje 
Ba kszvs 

laukiu nekantriai pakol ateis, patriotas

“Saulėje” 
pamokinimu ir

ran-

t

dvasioj.
yra geras

jis moka
kata Ii k v bestaut vbe 

abiem lygiai tarnauja.
nuo— 16,626

V. Naruscviczius, Montreal, 
Kanada. — Prisiuncziu 4 dole
rius už “Saule” kuri man teis
ingai svieczia ant visados ma
no nameliuosia, o kuri talpina 
gražiausias apysakas ir geriau
sias žinos. —7,271.

A. Kusecks, Dayton, Ohio.— 
Siuncziu 3 dolerius už “Saule” 
irszirdingai dekavoju kad man 
nesulaikote, nes man

' geriausia patinka ,.v. 
kad nosikisza in kitu reikalus 
ir visiem lygiai tarnauja be 
skirtumo. “Sanle” v ra man se
niai žinoma ir asz ja pamylėjau 
ir skitysiu keliai gyvas busiu. 
Linkiu del “Saules” 
metu, lai szvieczia visu Lietu
viu namuosia. — 18,022

Kaz. Bundza, Athol, Mass.— 
Aižiu jum szirdingai 
siunsta kalendorių,
radau puiku skaitymu ir ne ga- sitiko, kai,kitas autas
Įėjau eiti gult pakol viso neper- vo pro juos ir priverto, juos 

1n i ■ i a 11 i r mano mylemai pasukti isz kelio in szona. Pra-
rtiotęriai labai patiko. “Saule” važiuojantis autas pabėgo.

“Saule” 
o tai <lel to

ilgiausiu

u z pri
kurtame

skaieziau <
rtiotęrial labai patiko.
mums geriausiu patinka nes jo- 

. je randasi <laug visokiu apra- 
szypiu ir atsitikimu. “Saule” 
visados skaitysime ir niekados 
nepamesime. Prisiuncziu taip
gi užmokesti. — 2,613

K. P. Staniunas, Hudson, 
Mass.’ — Siuncziu $3.00 už 
“Saule’? kuria asz myliu skai
tyti kaipo ir mano mylema mo
tore. Kaip tik ateinu “Sanle” 
tai mano prisiegele kad ir turi 
daugiausia darbo, tai meta vis
ką in szali ir pradeda skaityt. 
Nenoriu nuo jos atsikrayti, nes 
už“

J.New York. — Klebonas 
Szesztokas dar pereita vasara 
rengėsi važiuoti Lietuvon, bet 
vis negalėjo: dabar jau pats 
praneszo, kad szimet iszva- 

su- 
žinoti, ar jis gryž atgal, ar ne, 
bet spėjama, kad ne. Labai ap
gailėtina, bet ka daryti. Lie
tuvoj jam gal bus geriau. Jo 
vieta užims kun. J. karalius.

kad szimet 
žiuoja. Dar neteko tikrai

Chicago. — Vincentas 
lentas, gyvenos 727 West 18th 
street, tapo užmusztas, kai au
tomobilis, kuriuo jie važiavo, 
nuszokų.nuo kelio ir kirto in 
stulpą, prie Mariem ir Archer 
avenues.

Pagal Juozo Kazlausko gyv. 
3965 Archer avenue, su kuriuo 
Valentas važiavo, nelaime at- 

važia-

Va

Nelaime, kurioje žuvo Va
lentas, atsitiko pirmadienio 
ryte. Kazlauskas iszliko nesu
žeistas.

SUDE.

S.— Ar gerai pažinsi i ap- 
skunstaji T

— Pažinsiu.
S.— Ir tu tikrai sakai, jog 

jis naszlis?
— Žinoma!

O ar tu žinai, kas laiC1 
p>—

naszlis?
— Kaip-gi no 

laikraszczio. Sveikinu visus su naszlis, tai vadinasi tas, ka su • « • •
Saule” nesiranda geresnio žinosiu...

bžirdingais velijimais. —. 2,773 naszle apsipacziuoja. •

ARGUMENTAI SU PEILIU;
Balandžio 2 d., A incas ir 

Adolfas A'rubliauskai ir Anta- 
gyv. Garliavos 

valscz., ėjo pas to pat vals- 
cziaus gyventoja, 'Evartiszkiu 
km. Juozą Czekavicziu atsiim
ti savo armonika. Aloje prie 
(’zekavieziaus namu Vrub- 
liauskai i nėjo but an, o Jasai
tis ir su jais ejes pil. A’incas 
Aržuolaitis pasiliko ant. kelio. 
N’esulaukdami V'rubliausku, 
inejo butan ir Jasaitis ir pas
kiau atėjo Aržuolaitis, kurio 
patyrė, jog Czckaviczius neno
rįs armonika gražinti ir isz 
pikezio ja susipiauste. Del to 
terp atvyikusiuju ir Uzekayl- 
cziaus kilo ginezas, kurio me
tu Czckaviczius pil. Aržuolal- 
cziui Vincui perdure peiliu- 
krutinę. Sužeistas Aržuolaitis 
iszbeges isz buto ii* pabegojas 
apie 150 metru in laukus puo
lė žemen ir už pus-valandžio 
mirė. Czckaviczius suimtas.

nas Jasaitis, 
, ėjo pas 
gyventoja t

Vincas

Vrubliausku

SUSZAUDYTAS
KUN. NAZARKEVICZIUS.
Tszkalinc 7 men. bolszevikai 

inkriminavo valsytbes iszda- 
vime ir suszaude kun. Nazar- 
kovieziu, Lenkijos pilieti. Bol
szeviku terorizuojamas 
pradėjo rūpintis gryžji Lenki
jon, bet szie ji visaip provo
kavo, kol galu galo suszaude. 
Nazarlwviczius yra baigos 
Vrszuvog universitetą ir Voly- 
nijos dvasiszkaja seminarija.

< JI

NUSZOVE TARNAITE.
Kovo 19 d.,< Bausko apskri

ty (Latvijoje) Lietuvos pilie
tis Žanis Pilno, 18 motu vy-

Husą 1 -sen t i k i a i i szgi rde 
visi katalikai' meldžiasi 
k i nežinosius 
Rusijoje — labai

ka tiktai sugryžes isz 
— Kuznecovas ir 
Czionai pardavė

ISZ SOVIETU PABEGE 
RUSAI LIETUVOJE.

I.enovuka, Sziauliu aps. — 
♦. kad 
už ti-

persekiojimus 
skaitlingai 

susirinkę iii cerkve ilgai skam
bino varpais ir meldėsi. Apie 
bolszeviku žiaurumus juos in
ti kiną
Husu rojaus 
Bakanovas.
ūki už 22,000 litu nuvžiavo in 
savo tėvynė, isz lenai sugryžoi 
su 10 dol. ir pase pažymėta, 
kad tiek daleista iszvežti. trki- 
ninkams ten labai blogai --- 
jau ir viszlos be leidimo nega
li papjauti.

.. .......... • ■ ■ ■ I t I 

TRAGINGAI ŽUVO 
PACZIOJ JAUNYSTOJ.

Sziu melu Velykų pirma die
na Damba tikos kaime, Kalva
rijos valscz., pas pil. Jeckovi- 
cziu, bežaidžiant .gigantu Uzsi- 
musze to paties kailini) panele 
Onute Staseliiihaito. Szis di- 
džiai nelaimingas ir sziurpus 
nuotykis atsitiko (odei, ka’d bu
vo senas, požemy patreszcs 

keturiems 
žaidėjams vienkart vienon pu
sėn subėgus staiga lūžo ir vie
loj u’žmusze viena žaidėja. Ve
lione buvo linksmo budo, susi
pratusi, apsiszvietusi Mikohui-1 
i-zv-. . i..k. ... i: i I
ninko. Del jos tragingos mirties 
giliai lindi gimines, pavasari-

st ui pas
senas, ]

ir visiems

1
kės kuopos darbszti Pavasari-1

• 1 \ 1 • 1 • • J •

•lls niukai ir sziaip pažystamieji.

tis Žanis Pilno 
ruks,/ paemes, 
nesant namie medžiokles szau- 
tuva ir iszejos in kiemą, juo
kaudamas nukreipė szautuva 
in ton stovėjusia tarnaite Lie
tuvos piliete Mikalajunaite, 
23 metu mergina. Szautuvas 
iszszoves ir pataikos tarnaitei 
in galva. Mikalajunito 
žaizdos netrukus mirė.

»♦

18 motu vyj 
szeimininku:

nuo

:00, nuo Jersey City

Specialiszka Ekskurcija 
Per Memorial Day 

IN

PHILADELPHIA
ARBA

ATLANTIC CITY
PETNYCZIOJ 30 MOJAUS
Apleis Shenandoah 12:35 valanda 
Dubeltavas tikietas in Philadelphia' 
$3.50, in Atlantic City $4.00
Apleis Mahanoy City 1:16 valanda 
Dubeltavas tikietas in Philadel
phia $3.25, in Atlantic City $3.75 
Apleis Tamaqua 1:45 valanda. 
Dubeltavas tikietas in Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3.75.

Grįžtant: Specialiszkas tremas 
apleis Philadelphia, Reading Ter
minal 8:40 vakare. I

vakarais, kožna diena apries Ncdcliomis ir Szventadicniais. Kitos 
valandos pagal pareikalavimo. L - ,4:

FL I c RODK A D 223i/2 E .CENTRE ST. fLn. J. U. dUDINAK MAHANOY CITY, PA. j:
Telefonas 126-R.............. ~ - - - K
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E. T. EVERETT
<

I

APVOGĖ BAŽNYOZIA 
LIETUVOJE.

Sziinonys. —-• Nežinomi pik
tadariai apvogė bažnycze: isz- 
ncszc monstrancijai ir kupka 
su szveijcziaŲsiupjii, kuri isz- 
barsto bažnyčioje ir szvento- 
riujo. Krim. pol. stropiai iesz- 
kant surado, kU(l i,ąHhHba at
liko SzimQhih kleljono gimi
nietis, buvęs pas kleboną.

■ '

- - ------------- J ■. ■ V ,

KIRVIU UŽMUSZE TĘVA

Del szoinjypines ncsanfuikos 
Szeszpiliu kaime, Szimkaiczhi

kant surado, IkRd'.įąi darba ar-

valscziuj Rusztolyte, 19 met n 
mergina kirviu užmlisze savo 
tęva. Vedamas stropus tardy
mus,

A

Viena Dienine Ekskurcija in

PHILADELPHIA
NEDELIOJ 1 JUNIAUS

Dubeltnvns tikiotas isz Shenan
doah $3.50.

Isz Mahanoy City $3.25.
Isz Tamaqua $3.25

/

16-Dienine Ekskurcija in

Washington, D. C.
JUNIAUS 2, 9 

$12 in ten ir adgal

Reading
< lines

i.

f
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Apie dauginus informacijos apie 
vlrsz-mlnCta ekskurcija kreipki- 
ant stacijų arba raszykito pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

J
f Turime Du Ofisus:

MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts.

Telefonai 2-J

SHENANDOAH 
Shenandoah Heights 

Telefonai 625-R
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s *AMOS ISZAISKINA PROCENTĄ
Tu Amos sakai jog Merchants Banka davė tau 

$4.11 už palaikima savo pinigus tame Ininke. ^įano te- I
A u d v v

vas man sake jog procentas jin vaidina ir kad banka ne
davė jam procentą.
Amos—Tu negauni procentą isz banko kolei jame neturi 
pinigu. Tavo ievas paskolino pinigu isz banko todėl turi 
mokėti procentą in liauka.
Andy Teip, fbet procentas yra 
viską suėda.
Amos—.Jis mane no vargina, už tai kad neosmiu skolingas 
banku,į pinigu. Banka man duoda procentą isz pinigu 
ka gauna nuo tavo tėvo. Pasakyk savo tėvu j kad padė
tu sziek-tiek pinigu kas menesi o tada nejnis skoli\jo, ir 
tik tada aplaikys procentą vieton mokėti procentą nž 
skola.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL-RESERVE SYSTEM-------
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