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ISZ AMERIKOSNUBAU.?™MOTERE
TURTINGI

ISZGAMOS

Pirko Mergaites Nuo 
300 Lyg 1,000 

Doleriu
IDANT SU JOMS 

PASIAUST.

tingu 4 i

Los Angeles,Calif. — Detek
tyvai suseko czionais agentus 
kurie pristatinėjo jaunas mer
gaites ant keliu diena del tur- 

teveliu” idant su jom
turėti kėlės linksmas dieneles. 
Tiejei turtingi iszgamos moke- 
davo nuo 300 lyg 1,000 doleriu 
už pristatymu inergaicziu del 
apmalszymo ju žveriszku 
geidimu.

Ageųtai turėjo novos pareng 
ta “studio” 
davo mergaites;
krutamuosia paveiksluosiu, ku 
rios turėjo po 16, 17 ,18 ir 20 
metu, gerai suhudavotos ir gra
žiu veideliu. Jai sės peržiūrinė
jo kokia tai 24 metu szvięs-• 1 „
plauke, užinszydn\^» in knygas 
ir duodavo žinia kada turėjo 
stoti prie “darbo”.

Policija aresztavojo William 
Jebelman ir jo novos paežiu 
Olive ir Joną P. Mills už pri- 
statinejima merginu ant paleis 
tuvingu tikslu.

pa.

in kur atsiszauk- 
nevos dirbti

NUDURPA8 PER TĘVA AP- 
GINIME SAVO MOTINOS.

Nesquehoning, Pa. — Jonas 
Poza, 18 metu, randasi Coal
dale ligonbuteje nuo pavojingu 
nudurimu per savo tęva, kuris 
buvo girtas ir pradėjo nežmo- 
niszkai pasielgi net su savo pa
ežiu.
? Jonas sugryzes namo tame 
laike, kada tėvas pradėjo plak 
t i motina, stojo josios apgyni- 

-. me. Tėvas pagriebęs peili durį* 
j .Jonui iii peezius lyg rankenai. 

-Manoma kad Jonas iszgis.

sugryzes namo

NUDURE SAVO KŪDIKI 
SZESZIS KARTUS.

* Newark, N. J, — Policija už
dare kalėjime kokia tai Nellie 
Burke 2(> metu motore, kuri su
bado peiliu szesis kartus savo 
penkių menesiu kūdiki, kuris 
in puse valandos mirė ligonbu- 
tėjo nuo‘žaiduliu. Priežastis t ) 

, nelalho darbo motore neiszdav *. 
... Daktarai yra tosios nuomones 

kad motina turėjo staigai .no- 
tekfi proto.

t
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GYVENO BE PILVO 24 
METUS.

' Kansas City, Kan.
♦ - Mis.

Leonu Letln, kuri mire ana die 
* iiu ligonbuteje, turėdama’ 89 

metus, pergyveno ant svieto 24 
metus be pilvo. Po operacijai 
iszpiovimo jai pilvo, gimines 
huvo tosios nuomone, kad Leo
ną neiszgyvcns kelis menesius 
liet in trumpa laika, pasveiko ir 
apgavo gimines ir mirti,

‘ ‘ gyvendama be to sąnario tiek
' i ♦ 1 I. £ -Į y I M., V •

i
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JESZKOSNE JESZKOS DAUGIAU 
SMULKIU VYRO KISZE- 

NIUOSIA KADA TAS 
ATSIGULA.

Sycamorc, Ohio. — Gal ir .Ie
vute rojui butu iszkraustus ki- 
szenins savo Adomėlio jaigu 
turėtu kelnes, kaip sziandieni- 
nes musu Jovutes turi paprati
mu iszkraustyti musu kisze- 
nius kada einam ant atsilsio po 
sunkiam darbui.

Sztai ir Mrs. Swirsmount tu
rėjo ta ji būda nuolatos isztusz- 
tineti kiszenius savo vvro kad i A 
tasai užmigdavo. Vyrui 
bodo toj naktine
nutarė savo moterėlė pamokyti 
ir pildyti Septinta Prisakymu 
Dievo. Nuojauta diena pas žu
vininką, pirko du vėžius,
riuos parsinosze k i szen i ujo ir 
atsiguldamas indejo in kelnių 
kiszenius. Misiute tikėdamasi 
gero laimikio taja. diena (o bu
vo tai pedes diena), atsikėlė 
naktya ir pradėjo daiyt revizi
ja kiszeniuosia,
na akia temino kas ežiu 
tiks.

Staigai moterėlė sukliko ne- 
svietiszku balsu ir isztrauke 
ranku '/.aibiniu staigumu 
kurios prisikabino labai

. ______ _______  __ _______

misi-
“revizija” ir

k lt-

o writs su vie- 
alsi

*L

prie 
szi r- 

dingas vežis. Kas buvo toliaus, 
tai telegramas nepranesza, tik 
tiek žinoma, kad motore dau
giau jau nejeszkojo smulkiu ki 
szeniuosiu savo vyro. — Moto
re visiszkai pasveiks nuo savo 
1 i gos “ k i szen k na u st y t i s ”.

i

< 'zionaiti-

NENORI PROHIBICIJOS.
Boston, Mass. — Massachu

setts legislatura nubalsavo re
zoliucija idant kongresas per
mainytu prohi'bicijos tiesas ir 
pavėlintu dirbti 4 procentini 
alų. Užtai balsavo 117 o 100 
prieszais.

Springfield, Ill.
ne legislatura .meldžia kongre
so taipgi ant praszalinimo pro- 
hibicijos: 15 balsavo už, o 8 
prieszingai. . J \

'Providence, R. 1. — Szis stei 
tas geidžia turėti savo tiesas 
dirbime ir pardavinėjime1 svai-

• I*1*

ginaneziu gėry m u.

15 balsavo už

Philadelphia. — Majoras 
miesto Maekey uždraudė poli
cijai daruti krata privaliszkuo- 
sia num uosiu ir kliubuosia »r 
aresztavoti žmoiivs užlaikvma 
gervinu del savo naudos.

PRANASZAUJA DAUGELI 
DREBĖJIMU ŽEMES 

SZIMET.
Washington, p. (’. — Kuni

gas Dr. S. W. Soh o n, tyrinėto
jas .(IrobtFjinVn* žamėš >’<16brge- 
•tmvii itniv.ei’Mtetd dzionais, pra 
naszaujti, •'bifk, szimet nors bu
vo jau keliolika smarkiu d ri
bojimu po visas dalis svieto, 
bet da ketina ju but i daugiau. 
Tiejei drebėjimai bus jauozia- 
mi ne tik po visas dalis Euro
pos bet ir Amerikas jn neiszsi- 

' saugos.
Vidurine dalis Vestu irgi nu- 

ken|es nuo drebėjimu žemqs szj

I

X

t »

_*

l.l,l

Angliszkiis laivas “ Xel son 
Pedro Miguel. Yra tai didžiausias 
isz South Dakotos su savo deszimts 
savo bonu blankas Xew Yorke.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU.
kuris ana diena vos per plauke per 

kariszkas laivas ant svieto. 2. Senatorius W 
galonine skrybėlė. 3.

ft t

skrvbele. Buvusioje

I ’analuos

kareiviai

kanalu
J. Bulow 
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SKARBAI
KREMLINE

PASLĖPTI SKARBAI CARO 
BAISAUS IVONO PO 

KREMLINU.

ARGI BUTU 
STEBUKLAS?

Mergaite Sako Kad 
Mate Motina Dievo

DAUG ŽMONIŲ SUVAŽIUO
JA IN TA VIETA.

Moskva. -- - Nuo daugeliu me 
tu eina paskalai buk po KremT 
linu randasi ncapskailomi >‘knr 
bai kuriuos sukrovė buvusioje 
Rusiszki <*arai o ypatingai ne 
užmokamojo knyginio kuris 
prigulėjo prie caro Baisaus Iv
ano, kuri aplaike nuo Konstan- 
tinopolitiszko patriarko 1565 
imde.

Meti* 1475 arkiteklas Fiora- 
venti padirbo taisės 
urvas po K remlinu, bet vėliaus 
likos su visais darbininkais nu
žudytas idant neiszduotu slap
tybes paslėptu lenais visokiu 
skaibu: sukrautu daugybe auk 
so ir sidabro, žomcziugns, perlu 
ir kitokiu hrangeiiybin.

Jau kelis kartus Bolszi-vikai 
po užėmimui Rusijos surado ke 
lis požeminius karidorius 
K remlinu liet slapto 
ežius <la nesurado. Profesorių 
Sleleckij, jeszkotojas sonovisz- 
ku užlieki! turi vilti suradimo 
tujų neapskaitomu skarbu del 
Bolsezviku. 

r'

pat riauk o

požemines

Stanislovavas, Lenk. — Kai- 
melyji- Strupove, 

“stebuklais
< < a • ’ r r

apie lai žaibiniu budu prasi
platino tarp t-amsinjii g\ vento- 
ju, kurio aptemti p<-r 
kvailylu* skubinu atlankyti tu 
stebuklą ir gausPsiiiiKiis aukau 
ja in statines ir badai jau siinė- 
sze k<‘liolika tnksianeziu.

Kuom tasai stebuklą* atsižv- 
mi / Sztai prastai kaimiszkai 
mergaitei Riisnakntci, Alenai 
Matviczuk, ketino apsireikszti 
Motina Diovih Toju vietoja no
rėjo pastatyt tuojaus kryžių, 
Ih-1 žambi ra i ant to 
Bei parengtasis 
ketino insikast iii žeme, 1w jo
kiu ženklu, kad tuja vietoja že
mo likos pajudinta.

Graiku Katalikiszkus vysku
pas l’onriczas aplaike meldimu 
nuo žmonių idant loja .vieioja If h p
at knibinėtu pamaldų*, J>ct ku- 
da'^yskupA* il^klause 'mergi
nos kokiu bndii jai a|>sirbiszkb 
Motina Dievo, tai mergina in- 
puole in pasiutimu ir 
iszpludo vyskupą.

Mat vijezuk ’iiltc guli per 
in

atsitiko
arti r/.i omu k

1 ft • • • •, ir znua
•b* j . r •

Isz Visu SzaliuSU WASH-KVOTERIAI” 
INGTONO PAVEIKSLU.
Washington, D. C. — Atei

nanti meta bus ismuszti kvotė- 
riai (25 centai) su paveikslu 
Jurgio Washngtono, pirmuti
nio prezidento Suv. Valstijų 
ant atminties jo 200 metiniu su 
kaktų vi u jo gimimo.
sas apsvarsto iszloidima nauju 

prezidentas Hoo-

< i

Kongru-

o“kvotOriu ” r I \ 
varis užtvirtino bila.

AMERIKAS NUSIUNTĖ IN 
ROSIJA 30,000 TRAK

TORIŲ.

Xew York
i.szsiunsta in Rosi'ja nuo Rug- 
puczio lyg szioliai kone 30 tuks 
taneziai visokiu traktorių. Da
bar pradėjo in tonais siausti 
p ja u jamas maszinaskuriu Bol- 
szevikai pirko Ameriko už sze- 
szis milijonus doleriu.

(Lioliais

* 
TIK DU KARTUS IN 

SANVAIPE MIEGA.
Monoisville, Pa. -

kuris miega 
tik du kartus ant sanvaite.Dir
bo naktimis tūlam ofise ir taip 
atprato nuo miego, kad galėjo 
iszlaikyt lie miego keturcs 
naktis. Dabar jisai yru darak
torium mokslaineje, o kad alga 
vra neužtenkama ant iszmaiti- 
nimo jo szeimynos, aplaike dar 
ha naktimis fabrike kaipo nak
timis sargas/ Po užbaigimui 
darbo Su'batoja, miega per visa 
diena ir Nedėlioja.

— Isz Ameriko

13 METU VAIKAS TURI 
SEPTYNES PĖDAS 

AUGSZCZIO.

Alton, Wis. J’zionais gy
vena trylikos metu Robertus 
Wadlow, kuris iszaugo ant sep 
f yni u pėdu ir keturi u coliu aug 
szczio ir svėrė 282 svarus. Vai
kas skundėsi reporteriams buk 
jo didžiausias eregelis yra ka
dainvina in siūba ir tankiai 
sau surnusza galva. Žino gerai 
kad yra dideliu,
užmirszta kada einu in svetima 
narna. “Vaikas” 
gautis in 'Hollywood prie kru
tamu j n paveikslu.

nes apie tai

labai geidžia

VIETOJ MUNSZAINES ISZ- 
GERE GRABORIAUS 

BALSAMA.

Denver, Colo. — Petras Bar- 
to’sh, dirbdamas ant geležinke
lio stoties, užtiko baks su bon- 
komis, o kad viena lentuke lai
vo atsiliuosavus, 
kad tai kdkis “sztopas” ant ge 
rymo,j»uZimane jo paragaut. 
Alkimszias viena honka pauos
tė U ' pats: ' sau. susziiiibždcjo: 
“dži, czion fain gerymas, ant 
sveikatos”.

Bot kada Petra užtiko kiti 
darbininkai gulinti su balsa- 
mo .bonka rankosia, tuojaus pu 
gabeno in ligonlmti, kur dakta
rai iszpumpavo graboriaus bal 
samu isz gyvojo ndbaszninko. 
Gal jaigu kpda Petrukas mirs, 
i _ • i  .L • ix?

manydamas

rymo,; (u žibina ne jo

gyvena žmogus 1 ■

miego

UŽLAIKYMAS PROHIBICI- 
JOS KASZTAVO DAUG.
Washington, I). (’. —- l)e- 

szimts metu p roh i biri jos kasz 
tavo Suv. Valstijoms 4,830,308, 
744 arba konia penkis bilijonus 
doleriu, o valdžia nuo 1919 me
lo gavo tikini 483,050,885 dole
riu nuo arielkos ir kitu 
mu.

gerv-

Paskutines Žinutes
1 lazlo 

kuris prigulėjo 
kaipo ir 

keli sztorai sudegė. Bledes pa
daryta ant 180 tilksta nežili do
leriu.

11 Hazleton, Pa.
Hali teatras, 
prie Henry Hersker,

11 'Pirą na, Alba ui je 
ji drebi? j ima i žemes 
jaust Kapce, bet nepadaro jo
kiu bledžiu tik iszbaugino gy
ventojus, , • <

1] Struthory, Ohio. — 'Tho
mas Strut ham 50 metu

- Nau
da vesi

, geis
damas užbaigti savo gyvenimą 
nuszovo pirma savo serganczia 
paežiu po tam pats save. . .

11 Chicago, Sniegas ku
ris nupuolė Nedėliojo kaszta- 
vo miestui nuvalimas 1,250,00(1 
doleriu, kuri nuczvstino 150,- 
000 žmonių ir buvo priežastim 
12 m i rėžiu.

11 Gettysburg, Pa.11 Gettysburg, Pa. -- Ugnis 
sunaikino 14 automobiliu ga- 
radžiuje Basehor & Mebring, 
du ugniagesiai sužeisti ir bla
des padaryta ant 75,000 doleT 
riu.

11 Pottsville, Pa. --- Dau
giau kaip 1500 žmonių pradės 
dirbti

POLICIJANTAS IR KETURI 
ARESZTANTAI NU

SKENDO.
Belgradas. — Daugiau kaip 

drszimts žmonių nuskendo lai- 
dvieju laivu 

ant upes Danubos. Keturios 
buvo kaimuotes, du vymi ir po 
Jicijautas su keturiais aresztan. 
tais kurie buvo sukaustyti 
driiiige su policijantu.

n V

ke susimusziino
I Innubos.

BOMBOS VIS SPROGSTA 
KUBOJA

llasan, Kuba. — Kuboja da 
vis sprogsta boinlbos, kurias me 
ta prieszininkai valdžios* Ko
ne kožna naktį galima iszgirsti 
trūkimą bombos ant ulvcziu ir 
prie namu. Ana diena truko 
net asztuonios bombos sužeis- 
damos kelis žmonis ir vaikus.

A na

VIESULOS PADARE DAUG 
BLEDES EUROPOJA.

London.— 
ropos nukeutejo

- Didesne dalis En 
baisiai nuo 

viesulu, vėtrų tvanu ir drebėji
mu žemes.

Žmonių žuvo iii penki szim- 
tai nuo visokiu
t ukstaneziai likos sužeista, 
tukstaneziai pasiliko be pasto
gių o bledes daeina.ant kelio
likos szimtu milijonu doleriu.

Sniegas užklojo Anglija nuo 
Sz’kot landi jos lyg Cornwall ir 
Žmonys nepamena tokiu viesu
lu ir sztnrnni nuo dvideszimts 
met u.

priežascziu o 
Ii kos

DREBĖJIMAI ŽEMES 
JAPONIJOJ.

Tokio, Japonija. Antras 
drebi’jimas sukratė Japonija ’.n 
laika dvieju dienu, kurie pada
re gana milžiniszkas„ bledes. 
Antras dvohejimns davėsi jaust 
smarkiai x\omori distriktO iv 
aid Hokkaido salos, kur žmo- 
nys iszbėgiojo isz namu.

milžiniszkas

■A41 • h Mi

j

SŪNELIS NUŽUDĖ SAVO 
MOTINA.

Rownas. — Gyvenime Anta
no Regiezo, Kosi o po Ii uja 
Volyniaus, likos surastas 
kartas lavonas Katros Grusz- 
kosvkienes, kuri turėjo 63 me
tus. Vėliaus pasirodė, buk ne

nužudyta per

au!
pa-

už keliu snnvaiczhi po lainiiugu likos 
atidarymui Lehigh VnlRn kiv „avo kurni Andriu, kuris dydi

i..^LL, » • • • 9* *• l » ft un h 1 /vi t /v , .1 i -

>1

L I _ L . aa. I i

nesutiko.
kryžius pulti

po 
skarb

Senoviski Rusiszki carai kro-
Kremlinu nuo 

va-
ve skarbus po 

. j| X #

<langelio me'tn ant juodom
landos, su vilczia pasinaudoti

pj’it rukoisz jn kada ji<»rns 
bumalii.

jn
ft I ft 1

TRYS SESERES NUSIŽUDĖ 
NETURĖDAMOS DARBO.

Budapeszl, Vengrai.
isz 'priežasties 1

(šie
nais, isz priežasties bedarbes 
daug žmonių žudosi isz bado. 
Szlai ana dimia. trys sesmys, 
neturėdamos darbo, pinigu m* 
pastoges, iszgere trucyznos, po 
tam szok<» nuo Margaretono til 
to in upe Danube. Savžudinto- 
jos buvo Freda, Elzbieta ir frc-. 
na RosenbergOriu|es 
važiavo isz Terespoliaus jesz- 
koti darbo bet be jokios pasek
mes. •

ft kurios at-

Pekinas, Kinai, 
banditai pasiėmė 
in kalnus 
Minneapoliaus,

I

BANDITAI KANKINA 
DVASISZKUOSgUS.

Kiniszki 
du kunigus

Re v. Bert N el son isz 
Ameriko ir 

Rev. Tvedt isz Norvegijos, bai
siai juos kankino, paliepdami 
raszyti gromatas in savo skly- 
pns idant prisiunstu pinigu ant 
j n iszpirkimo isz 
Dvasiszkiejo apraszi neju
baisui kaiikininui Ir jaigu

r

visaip

vi
sas dienas ir net in devyneu 
dienas nieko nevalgo, <» bei yra 
sveika ir niekas jai ueuzkenky. 
Tamsus žmonys aukauja pini
gus ir suvažiuoja isz. visu apy 
liukiniu vieta regėti ta “szven-
ta vieta. * ft

K

BALSAI MUSU
1

L

SKAlTYTOlb
.....,1 "*M-

S. Dakaucka^, Rapids
Mieli. — 
laikraszti nes neigimo nustoti 

t ’ • I JL>
« ll A ' * A

Imti

M eldžatnF n vaidai kyli

'’"^skaiiytojui'S*“Kaules
Esame skaitė įlaug visokiu laik 
raseziu,' bet minta patiulca ge- 
riausia laikrasztis 
rio laukėme 
kanl riimu.

šit
l • Saule ,yku- 

di džiausiu

nelaisvi^, 
apie 
vnl-

• '' '— r 1 T \ ’ n i n i • • džios gretai neprisiunš pinigu.

Petras Lukas, Brisiu u. Pa.— 
Prisiuncziu užmokesti už “San 
le”'be kurios negaliu rimti, nes 
yra geriaiiMins laikriisztis vir 
snm Amerike ir skn4t\*iriii ji lyg 
paskutiniai tlienni miniu*gyvė
limo. . UM

ft

tai banditai juos ketina supinu 
ifttvti gwais tint szinoteliu.

• ----------- -
VOKIEOZIAI PERKA ’

j/
•*t’Khtin<> Rvtas “

LIETUVISZKAS UKES
apie

N’okiszka bendrove*‘Kulturver
rnszo

r

? iK<‘arney, 
F;VrisihncKH( jum ketu- 

irž priouH?nt‘nd<

1 LevjW‘s Y orkas. 
kN. J. -T 
ris doleri u* 
“Saules” del savo brolo Petro 
in Lietuva, kur

kuri perka ukes nuo proland” 
testonis^ku Lietuviu ukes prie 
Vokiszko rnbežiaus, tikslo 
apsigyvenimo Vokiecziu ant tu 
ūki u. Bendrove isziiintineja vi
sokius rasztus del protestonisz-

“S»ude’! labai 
mvli ir visas kaimas •r

> skaiezipu daug laik- 
raszoziu per penkis luotus, bet 
man no vienas taip nepaiku 
kaip laikrasztis .“Sahle
talpina visokias istorijast žinos 
ir kitokius jiprasznnus ir yra 

ku Lietuviu kuriuosia skelbia man .smagiausias ir goriausia* 
už y i >us 

.... L

skaito.

1 I kuri

idiiht spirtųsi nuo valdžios už
\ r* 1/..i * .L ^'1 .1 I >1 rwIr »JI n i i iav

kilus. Ialknu<aęziu«.
1 wdiiVIMi i ttliK.
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ISZ AMERIKOS NUBAU.?IAMOTERE
TURTINGI

ISZGAMOS

Pirko Mergaites Nuo 
300 Lyg 1,000 

Doleriu
IDANT SU JOMS

PASIAUST.

tingu

pa-

I
nevos dirbti!

lx)s Angeles, <’ai i f. — Detek
tyvai susekė czionais agentus 
kurie pristatinėjo jaunas mer
gaites ant keliu diena del tur- 

“teveliu” idant su jom
turėti kėlės linksmas dieneles. 
Tiejei tortingi iszgamos įmokė
davo nuo 300 lyg 1,000 doleriu 
už pristatymą mergaieziu del 
apmalszymo ju žvcriszku 
geidimu.

Ageųtai turėjo nevos pareng
ta “studio” in kur atsiszank- 
davo mergaites^ 
krutamuosia paveiksluosią, ku
rios turėjo po 16, 17 ,18 ir 20 
metu, gerai suhudavotos ir gra
žiu veideliu. Jaises peržiūrinė
jo kokia tai 24 metu szvięs-

• * " t ♦ « Xi*-

plauke, uzraszvdnwo in knvgas 
ir duodavo žinia kada turėjo 
stoti prie “darbo”.

Policija aresztavojo William 
Jebelman. ir jo nevos paezia 
Olive ir Joną P. Mills už pri- 
statim-jima merginu ant paleis 
tuvingu tikslu.

Jonas
Coal-

tame

NUDURPA8 PER TĘVA AP- 
GINIME SAVO MOTINOS.
Nesquehoning, Pa. — 

Poža, 18 motu, randasi
dale ligonbitteje nuo pavojingu 
nudurimu per savo tęva, kuris 
buvo girtas ir pradėjo nežjno- 
niszkai pasielginet su savo pa
ežiu.

' f Jonas
laike, kada tėvas pradėjo plak
ti motina, stojo josios apgyni
me. Tėvas pagriebęs peili dure 

. Jonui in perzius lyg rankenai.
* Manoma kad Jonas iszgis.

NUDURE SAVO
SZESZIS KARTUS.

* Newark, N. »L — Policija už
dare kalėjime kokia tai Nellie 
Burke 26 metu motore, kuri su
bado peiliu szesis kartus savo
4 ■ .

penktu menesiu kūdiki,
in puse valandos mirė ligonbu- 
teje nuo‘žaiduliu. Priežastis to 

• . nelabo darbo motore neiszdav *.
Daktarai yra tosios nuomones 
kad motina turėjo staigai; ne
tekti proto.

KŪDIKI

kuris

GYVENO BE PILVO 24 
METUS.

Kansas City, Kąn.
Leona Levin, kuri mire ana die 

turėdama • 89 
metus, pergyveno ant svieto 24 » I
metus be pilvo. Po operacijai 
iszpiovimo jai pilvo, gimines 
huvo tosios nuomone, kad Leo
ną neiszgyvons kelis menesius 
liet in trumpa laFka pasveiko ir 
apgavo gimines ir mirti, pe»w- 

c gyvendama he to sąnario tiek

i

na ligonbutejc,

JESZKOSNE JESZKOS DAUGIAU 
SMULKIU VYRO KISZE- 

NIUOSIA KADA TAS 
ATSIGULA.

Sycamore, Ohio. — Gal ir .Ie
vute rojui butu iszkraustus ki-

Adomelio jaigu 
kaip sziandieni-

nusi-
revizija > ♦ i r

kn-
kiszoniuje ir

szenins savo 
turėtu kelnes, 
nes musu Jovutes turi paprati
mo iszkraustyti musu kisze- 
nius kada einam ant atsilsio po 
sunkiam darbui.

»Sztai ir Mrs. Swirsmount t*i- 
rejo taji būda nuolatos isztusz- 
t ineti kiszenius savo vyro kad i * 
tasai užmigdavo. Vyrui 
bodo toj naktine “
nutarė savo moterėle pamokyti 
ir pildyti Septinta Prisakymu 
Dievo. Nuojauta diena pas žu
vininką, pirko du vėžius, 
riuos parsinosze
atsiguldamas indejo in kelnių 
kiszenius. Mišių t e tikėdamasi 
gero laimikio taja diena (o bu
vo tai pedes diena), atsikėlė 
naktya ir pradėjo daryt revizi
ja kiszeniuosia, o vyras su vie
na akia temino kas ežia 
tiks.

Staigai moterėlė sukliko no 1 i i > m . ■!<»> ■ * i* *4 .
svietiszku balsu ir ......"...
ranku 'žaibiniu staigumu prie 
kurios prisikabino labai 
dingas vežis. Kas buvo toliaus, 
tai telegramas nepranesza, tik 
tiek žinoma, kad motore dau
giau jau nejeszkojo smulkiu ki 
szeniuosia savo vyro. — Mote- •r
re visiszkai pasveiks nuo savo 

‘ ‘ kiszenkiuiustytis ’ ’.ligos

. ‘H .
"***-*T 1
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU.
kanala? Įi 4

t

1

alsi-

I

isztrauke

szir-

NENORI PROHIBICIJOS.
Boston, Mass. — Massachu

setts legislature nubalsavo re
zoliucija idant kongresas per
mainytu prohibieijos tiesas ir 
jiavelintu dirbti 4 procentini 
alų. Užtai balsavo 117 o 100 
prieszuis.

Springfield, Ill.
ne legislatura meldžia kongr..*-
* »

taipgi ant praszalinimo pro-
15 balsavo už, o 8

Czionai ti

so
hibieijos:
priesznlgi

'Providence, R. L — Szis stei 
tas geidžia ture!i savo tiesas 
dirbime ir pardavinėjime svai- 
ginaneziu gerymu.

Philadelphia. Majoras 
miesto Mackey uždraudė poli
cijai daruti krata jirivaliszkuo- 
sia namuosia ir kliubuosia »r 
aresztavoti žmonvs užlaikvma 
gerymu del savo naudos.

- Kum-

PRANASZAUJA DAUGELI 
DREBEJIMU ŽEMES 

SZIMET.
Washington, J). C.

gas Dr. S. W. Sohon, tyrinėto- 
jas .Irebnjimlr Jhimes . riein gi;-

Mrs-. .tuwn •Universitete ezionais, pra 
naszauja, bi/k szimet nors bu
vo jau keliolika smarkiu drt*- 
bejimn po visus dalis svieto, 
bet da ketina ju būti daugiau. 
Tie jei drebėjimai bus jauezia- 
rni ne tijc po visas dalis Euro
pos bet ir Amerikos ju neiszsi- 
sa ilgos.

Vidurine dalis Vestu irgi nu- 
ken|es nuo drebėjimu žemes szj

iinrr-   a p- r— r-n i   —---------------- - -------

II, BOCXKOWNBI, t*m. A S«. 
K. W. BOCZMOWNK1, B4IU»r.
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SKARBAI
K R EMU NE

PASLĖPTI SKARBAI CARO 
BAISAUS IVONO PO 

KREMLINU.

ARGI BUTU 
STEBUKLAS?

Mergaite Sako Kad 
Mate Motina Dievo

Angliszkas laivas 
Pedro Miguel. Yra tai didžiausias 
isz South Dakotas 
savo bonu blankas New Yorke.

kuris ana diena vos |ier plauko per Panamos 
kariszkas laivas aut svieto. 2. Senatorius \V. J. Bulow 

su s>avo d()szimts galonine skrybėle. 3. Buvusioje kareiviai iszpildo

DAUG ŽMONIŲ SUVAŽIUČ- 
JA IN TA VIETA.

galūnine o kareiviai

patri a i k o 1565

SU WASH-

Atei-
Isz Visu Szaliu

a. — (’zionais 
kuris miega

“KVOTERIAI”
INGTONO PAVEIKSLU.
Washington, I). ('. - 

nanti meta bus ismuszti kvotė-
riai (25 centai) su paveikslu 
.Jurgio Washngtono, pirmuti
nio prezidento Suv. Valstijų 
ant atminties jo 200 metiniu su 
kaktuviii jo gimimo,
sas apsvarsto iszleidima nauju 

prezidentas Tfoo-

Kongrv.-

“ kvotOriu ’ ’ 
veris užtvirtino bila.

o

AMERIKAS NUSIUNTĖ IN 
ROSIJA 30,000 TRAK

TORIŲ.
New York 

i.szsiunsta iii Rosi’ja nuo Rug- 
puczio lyg szioliai kone 30 tuks 
taneziai visokiu traktorių. Da
bar pradėjo in tonais sinnsti 
pja ujamas maszinas 4c u riti Bol- 
szevikai pirko Amerike už sze- 
szis milijonus doleriu.

— Isz Anieriko

13 METU VAIKAS TURI 
SEPTYNES PĖDAS 

AUGSZCZIO.
Alton, VVis. — 

vena trylikos melu 
Wadlow, kuris iszaugo ant sep 
tyniu jiedu ir keturiu coliu aug 
szczio ir svėrė 282 svarus. Vai
kas skundėsi reporteriams buk 
jo didžiausias eregelis yra ka
da i nei ha in stuba ir tankiai 
sau sumusza galva. Žino gerai 
kad yra dideliu, nes apie tai 
u'žmirszta kada eina iii svetima 
narna. “Vaikas”
gautis in 'Hollywood prie kru- 
^imuju |>a veiks Iii.

*Czionais gy-
Robertus

labai geidžia

VIETOJ MUNSZAINES ISZ- 
GERE GRABORIAUS 

BALSAMA.

Denver, (’olo. r-r Petras Bar- ' 1 '
tėsli, dirbdamas ant geležinke
lio stoties, užliko baks su bon- 
komis, o kad viena lentuke bu
vo atsiliuosavus, manydamas 
kad tai kdkis “sztopas” ant go 
rymo,uužihmane jo

> *1^'' .
rymo,t již^įmane jo paragaut. 
Atkimszias viena honka pauos
tė ■ pats sau. susznabždejo: 
“dži, czion fain gėry mas, ant 
sveikatos1’.

Bot kada Petrą užtiko 
darbininkai gulinti su 
mo-honka rankosia, tuo,jaus nu 
gabeno in ligonbutį, kur dakta
rai iszpumpavo gra'boriaus ‘Imi 
sama isz gyvojo ndbaszninko. 
Gal jaigu kpda Petrukas irtirs, 
1 ♦ ' . . _ t 1 1 • • • A • I A. •

kiti 
balsa-

TIK DU KARTUS IN 
SANVAIPE MIEGA, f * -f 1 

Monersville, P 
gyvena žmogus,
tik du kartus ant sanvaite.Dir
bo naktimis tūlam ofise ir taip 
atprato nuo miego, kad gale.;*' 
iszlaikyt be miego ketiires 
naktis. Dabar jisai yra darak
torium mokslaineje, o kad alga 
yra neužtenkama ant iszniaiti- 
nimo jo szeimynos, aplaike dai
lia naktimis fabrike kaipo uak-

Po užbaigimui 
miega per visa

miego

i imis sargas^ 
darbo Subatoja, 
diena ir Nedėlioja.

UŽLAIKYMAS PROHIBICI
JOS KASZTAVO DAUG.
Washington, I). C. —- De

szimts metu prohibieijos knsz- 
tavo Suv. Valstijoms 4,830,<308, 
744 arba konia penkis bilijonus 
doleriu, o valdžia nuo 1919 me
lo gavo tiktai 483,050,885 dole
riu nuo arielkos ir kitu 
m u.

i 
gerv-

Paskutines Žinutes
11 Hazleton, Iht.

Hal) teatras, 
prie Henry Hersker,

llazie 
kuris prigulėjo 

kaipo ir
keli sztorai sudege. Bledes pa
daryta ant 180 tukstaneziu do- if 

leriu.

11

POLICIJANTAS IR KETURI 
ARESZTANTAI NU

SKENDO.
Belgradas. -- Daugiau kaip 

deszimts žmonių nuskendo lai
ke susimuszhno dvieju 
ant iijm's Danubos.
buvo kaimuotes, <lu vynii ir po 
livijautas su keturiais aresztan 
tais kurio buvo sukaustyti 
drauge su polieijantu.

laivu
Keturios

Mo*kva. - - Nuo daugeliu me 
tu eina paskalai buk po Krcm- 
linn randasi iiOapskaitomi *'knr 
bai kuriuos sukrovė buvusioje 
R-usiszki <’arai o ypatingai ne 
užmokamojo knyginio kuris 
jirigulejo prie caro Baisaus lv- 
oiio, kuri aplaike nuo Konstan
tinoj tol i t isz ko 
mete.

Mete 1475 arkitektas 
vent i jiadirbo tai 
urvą* jio K rem Ii nu. bet vėliaus 
likos su visais darbininkais nu
žudytas idant uoiszduotu slap
tybes |>aslej)tii tonais visokiu 
skai'bu: sukrautu daugybe auk 
so ir sidabro, žemeziugus, j>erlu 
ir kitokiu brangenybių.

Jau k(‘lis kartus Bolszevikai 
po užėmimui Rosijos surado ko 
lis jiožeminius karidoriu* 
Kremlinu bet slapto skarb- 
ežius da nesurado.
Stvleckij, jeszkotojas smiovisz- 
ku užlieku turi vilti suradimo 
t uju neapskaitoniu skarbu d.4 
Bolsezviku.

•H’!’

Piora- 
j m įžeminęs

IS

po
slapto

Profesorių

BOMBOS VIS SPROGSTA 
K.UBOJA.

Havan, Kuba. — Kuboja da 
vis sjirogsta bombos, kurias me 
ta prieszininkai valdžios, Ko
ne kožna naktį galima iszgirsti 
trūkimą bombos ant ulveziu ir 
jirie narnu. Ana diena truko 
net aszluonios bombos 
damos kelis žmonis ir vaikus.

Senoviški Rusiszki carai kro- 
K reinlinu 

daugelio me’tn ant juodos 
landos, 
isz j n 
“ bumah i.

ve skarbus po nuo 
vy- 

vilczia jiasinaudoti 
prit ruko

su
kada jiein?

A na
sužeis-

jjimgii ne 
iszgcre trucyznos, p.)

London.- 
ropos nukentėjo

Stanislovavas, Lenk. —- Kai
mely je Strupove, arti ^ziomd*. 
atsitiko “stebuklą*“, ir žinia 
apie tai žaibiniu bildu pru$i- 
plutino tarp tamsinją g\ vento- 
ju, kurie aptemti j>er i*aV£> 
kvailylw skubina atlankyti tu 
stebuklą ir gan šeštuką* aukaU 
ja in statines ir badai jau >nnė- 
sze k<*liolika tiikstniieziu.

Kuom lasai stebuklą* at>ižv- 
* 

mi .* Sztai jiraslai kaimiszkai 
mergaitei Rusnakutei. Alenai 
Matviczuk, ketino apsireikszti 
Motina Dievo. Toja vietoja no
rėjo pastatyt tuojau* 
bet žandarai ant t 
Bet j>arengtasis

< >

kryžių, 
nvMitiko.

kryžius pats 
ketino insikast in žeme, be jo
kiu ženklu, kad t o ja vietoja že. 
me likos jiajudinta.

Graiku Katalikiszku* vvskn* 
j>a> Conriezas aplaike meldimu 
nuo žmonių idant loja .vietoja 
ui kalbinėtu pamaldas, JmU ka
da Vy sk u plis il’žkla iise hnergi - 
nos kokiu bmlii jai apsirelszkh 
Motina Dievo, tai merginu in- 
jniole in pasiiitiinn ir 
iszpludo vyskupą.

‘Matvijeznk’iuto guli per vi
sas dienas ir net iii devvnes

* \f 

dienas nieko nevalgo, o bet yra 
sveika ir niekas jai neiižkenke. 
Tamsus žmonys aukauja pini
gus ir suvažiuoja isz visu ap
linkiniu vietų regėti ta 
ta vieta.”

visaip

i % szven-

BALSAI MUSU
1

TRYS SESERES NUSIŽUDĖ 
NETURĖDAMOS DARBO.

Budapeszt, Vengrai. - - ('zio
nais, isz priežasties bedarbes 
daug žmonių žudosi isz bado. 
Sztai ana diena trvw j

netureilamos darbo, 
jiastogcs,
tam szoko nuo Margaretono til 
to in upe Danube, Savžudmto- 
jos buvo Freda, Elzbieta ir Ire
na Rosenhergdriules, kurios at
važiavo isz Terespoliuus jesz- 
kofi darbo bot Ih* jokios |>asek- 
mes. -

L

SKAITYTO^

VIESULOS PADARE DAUG 
BLEDES EUROPOJA. «

Didesni* dalis Eu 
baisiai nuo

viesulu, vėtrų tvanu ir drebėji
mu žemos.

M* f

Žinomu žuvo m ’penki szim- 
tai nuo visokiu priežaseziu :> 
t ukstaneziai likos sužeista, 
tukstaneziai 'pasiliko be pasto
gių o bledes įlavina ant 
likos szimtii milijonu doleriu.

Sniegas užklojo Anglija nuo 
Sz’kotlandijos lyg Cornwall ir 
žmonys nepamena tokiu viesu
lu ir szturmu nuo d v i deszimts 
metu.

ll kos

kelio- BANDITAI KANKINA
?. r

S. Dakauckag. Gnijpl Rapid^ 
Mieli. — Meldžaine nesulaikyti 
laikraszti nes neperimo nustoti 
Imti “Saules” ^skaiiyDijais. 
Esame skaitė daug visokiu laik 
ras<*ziu,' liet* mums paliųku ge
riausia laikraszti* 
rio lankome 
kant riiniii.

DVASISZKUOSgUS.
K i n isz k i- Nau

da vesi
Ui ra na, Albanije 

ji drebėjimai žemes 
jaust Kapce, bet nepadaro jo
kiu Blėdžiu tik iszbaugino gy
ventojus, ■ * .

M

11 Strathory, Ohio. — Tho
mas Stratham 50 motu, geis
damas užbaigti savo gyvenimu 
nuszove pirma savo serganezia 
paežiu po tam pats save.

1{ Chicago.
1 ' f

Sniegas k u- 
ris nupuolė Nedėliojo kaszfa- 
vo miestui nuvalimas 1,250,001) 
doleriu, kuri nuezystino 150,- 
000 žmonių ir buvo priežastim 
.12 mireziu.

11 Gettysburg, 
sunaikino 14 automobiliu ga- 
radžiuje Basehor & Mel: ring, 
du ugniagesiai sužeisti ir ble
des padaryta ant 75,000 dole? 
riu.

11 Pottsville, Pa. - - Dali- •Hm.
ginu kaip 1500 žmonių pradės

DREBĖJIMAI ŽEMES 
JAPONIJOJ.

Lokio, Japonija. — 
dreb(‘jimas sukratė Japonija ln į, *
laika dvieju dienu, kurie pada
re gana milžiniszkas, biteles. 
Antras drebėjimas davėsi jaust

milžiniszka

•O* Pa. : (Ignis

Antras
• *

«■

Pekinas, Kinai. - 
banditui pasienio du kunigus 
in kalnus: Rev. Bert Nelson isz 
Minneapoliaus, Ameriko ir 
Re v. T'vedt isz Norvegijos, bai
siai juos kankino, jndiepdami 
raszyti gromntas in savo skly- 
pns idant prisiunstu junigu ant 
ju iszpirkimo isz nelaisve*. 
Dvašiszkieje apraszineja apie 
baisu kaiikininm ir jaigu val
džios gretai neprisiims pinigu.

Anieriko

f j J* ",

baisui kaiikiuimn Ir jaigu

4 *

Slt
Snule'Tku-
< Ii džiausiu

Petras Lukus, Htvsluu, Pa.—- 
Prisiuncziii užmokesti už ‘‘Siiu 
le”’be kurios negaliu rimti, nes 
yra geriausias laikrnsztis 
sam Amerika ir skaitysiu ji lyg 
paskutiniai dienai u m no'gyve
nine.

smarkiai Aomori ilistriktO ir 
ant Hokkaido salos, kur žmo- 
nys iszbegiojo isz namu1.

f

i

SŪNELIS NUŽUDĖ SAVO 
MOTINA.

Gyvenime Auta-
• I >

ant
pa-

Rownas. — 
no Regiezo, Kosiopoliuja 
Vblyniaus, likos surastas 
kartas lavonas 'Kaires Grusz-
kosvkienes, kuri turėjo 63 me
tus. Vėliaus pasirodė, buk a<‘- 

per

tai banditai juos ketina supinu
I

*

■ ihi.
tji 4* rtf

štvti gvvais ant ^moteliu.• r"* • «
■ L, ..... ...............

VOKIEOZIAI PERKA

*hKn»hio RytasM raszo apie 
\rokiszka bendrove“ Kulturver 
land“ kuri perka ukes nuo pro 
testonis^ku Lietuviu uk(‘s prie 
Vokiszko rubežiaus, tiksli* 
apsigyveninio Vokiecziii ant tu 
ūki u. Bendrove* isziuntineja vi
sokius rasztus del protestonisz- 
ku Lietuviu kuriuosia skelbia 
idttht spirtųsi nuo valdžios u/.- 
4 11x54'1 \ » Jb A 4 h IdP 1 « 9 1 1 t

UETUVISZKAS UKES
rnszo

f Lovipias Yorkas. iKearney, 
X. J. —| Vrisifinrp.hr jum ketu 
ris dolerius

Saul(‘s”
in Lietuva, kur

irž priomųnerntti
4 4 j

', * r«

skaito

rubežiau*.

del savo brąlo Petn 
“Saule’; laimi 

myli ir visas kaimas
Asz pat* skaiczipii duug laik
raszcziu per penkis metus, bei 
man m» vienas taip • nepaiki 
kaip laikraszti* “Satile” kur 
talpina visokias istorijas, žine< 
ir kitokius apraszvmiia ir yn 
man smagiausius ir gerh|u*dai 

kitus . laikfw^eziU’i 
• 1 l’ lul I loinviMi inif>

Saule

dirbti už keliu sanvnicziu po laiminga likos nužudyta 
sa\‘o'‘silnu Aiidriu, kuris* Biiti' 

vi < ’u i t-L*. i
atidarymui Lehigh ValRs ka-
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[Kas Girdėt
Žmonvs tmikvai myli intiketi* <

in atsitikimus ir nepmprastns 
nuotikins.lsz tokiu nepaprastu 
atsitikimu žinonys iszroiszke 
likimus srtvo gyvenimo, kurio 
tankiausia juos apgauna ir nc- 
iszsipildo.

Nekarf/i įlinkis padaro žino 
gui tankiai nepaprasta szopsa, 
kaip tai nesenioi taip daugelio 
bedarbiu Wilkes-Barre, Pa., 
atsirado keturi ateiviai: Juo- 

Mykola Juricza, 
Antanus Savickis ir Petras Slė
zas Linskis, 

1

dykis, kurie kaip ant geru žmo
nių mokiesi karsztai idant juos 
patiktu nors ‘kokia, laime arba 
nors gautu koki darbeli bot no- 
aplaike dai^bo nuo kapitalistu 
ant galo dingo visai j u viltis ir; 
pasiliko paprastais valkotais.

Sztai atsitiko kail tula diena

koiūszkas milijonierius. Atva
žiavo jisai isz Now Yorko in 
Paryžių. Užejas in galerija pu i 
kiu pavoksiu patemino viena 
paveikslu ant kurio buvo isz- 
maliavota mergina plaustaut 
szieiia. Mergina turėjo puiku 
veideli kuris prilipo prie mili- 
joneriaus szirdies. Nuėjus pas 
artistu kuris taji paveikslu pa
dirbo, dažinojo buk jisai atma- 
liavojo tuja mergina lankyda
masis prie ežero Lake Ontario, 
Amerikoja ir buk mergina yra 
linkt e vargingo farmerio. Ame
rikonas sugryžes namo, sujesz- 
kojo gyvenimą farmerio,
praszo rankeles ir sziidelos .jo 
dukters, 
mis dienomis likos suriszti maz 
gu moterystes.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES ____i.

_ _

liko dideliam nbliudimia tęva-

pa-

likos priimtas ir to-

Stnniulevicziute—~ MalX) MUUUUIVV LV/nun-j 
22 metu likos užmuszta o Juo
zas JuVkovskis ir Juzefinn Bar 
k i nte skaudžiai sužeista, kada 
automobilius kuriame važiavo 
ir vare Jurkovskis trenke in 
szona. plontio idant apsisjiugot 
susidūrimo su kitu antomobi- 
lium.

litis, dvi seseris Aniėlo Baku- 
niene, Hazleton, Pa., ir Mykali- 
na, Du Bois, Pit,, broli Antana 
Akron, O., teta Marijona Pi- 
liauckiene, Sagamore, Pti., du 
dedas Slavėnus, Springvalloy, 
III., du dėdės Juozą ir Povyla 
Va i lion i us ir teta Jeva Ln u kai

*

visus keturis paėmė policfjan- 
fas in kalėjimą, kur juos užda
ro kaipo Ynanamus lindintojus 
kokioj tai žudinsfoja ir kad jos 
turėtu po ranka kada teismas 
prasidės. Tokiu budn persėdė
jo kalėjime net 187 dienas, szil- 
tam kambarelyj, turėjo burda 
gera ir su jais pasielginejo ga
na gerai ne kaip su 
prasikaltėliais.

Da to negana.
savo priederme kaipo budinto
jai priesz snda ir apleidinojo 
kalėjimą, pavietas kožnam už
mokėjo Į>o 5 dolerius už kožna 
diena ka persėdėjo kalėjimo ir 
pragaiszinima laiko. O kad sė
dėjo 187 dienas, todėl kožnas 
gavo po 935 dolerius. Nuo tos 
valandos vėlu pasiliko
ežiais in apveizda Dievo. Pini
gai vela juos sugražino 
drūto tikėjimo.

kokiais

Kada atliko

tikiu-

prie

Margis
žemintus nuo savo sosto kaipo 

gaspado- 
paims >

įsitikimas i l > T bus nu-

priviso

apsaugotojas savo 
riaus turto, o žąsis 
vieta.

Isz priežasties kad
daug vagiu Anglijoj, fermeriai 
pradeda mokyti žąsis 
naktinius sargus.

Kaip musu pasakos skelbia, 
tai ir Ryma iszgelbejo žąsis 
nuo užpuola, tai kodėl žąsis ne
galėtu iszgelbet visztinycziu 
nuo naktiniu vagiu.

kaipo

D. C., skun- 
turtinga isz-

Airs. Evelina Wal4h McLean 
isz Washington, 
džia savo Vyra, 
duotoju laikraszczio Edwarda
McLean Hiit persiskyrimo ir 
tiktai $7,500 mėnesinio alimen- 
to, nes tiek jai reikalinga ant 
pragyvenimo.

Už 7,500 doleriu o ir mažiau, 
turi iszsimaityt septynios szei- 
mynos, bet g 
yra nelygus.

yvenimas žmonių

Praeita sanvaite pas mies- 
tiszka koroneri Filadelfijoj, 
ntojo sumenkęs darbininkas pa 
dedamaH ant stalo pundeli ku
ria ine radosi sustingęs lavonas 
mirusio kūdikio. Kūdikis mi
rą isz priežasties neturėjimo 
daktariszkos pagalbos. Namie 
buvo didelis vargas, todėl tė
vas suvyniojai lavonėli savo 
kūdikio, nunosze pas koroneri 
idant kūdiki palaidoti miesto 
kasztais., *•

Tolima kaip matyti, yra dan- 
giszka karalyste ant žemes, 
apie kuria meldžesi sziadien 
milijonai žmonių, bot ant nelai
mes tiktai lupomis.

Kas geidžia surasti sau gy
venimo drauge ant apsivedimo, 
tai ja etlrM ir ant galo svieto, 
. • >11 m ' .JiKS a

Rnsiszki urkiologai (jeszko- 
tojni senoviszkn miestu) atra
do nepaprastas nžliekas vidu
rinėje Azijoj, 'furkestane, prie 
iųx‘s Amon Diara, Bakarano 
kainuosią, prie miesto Karki, 
daugeli požeminiu urvu, kn- 
riuosia vedė in požemini niies> 
ta, kuris buvo apgyventas da 
prieš užgimimą Kristaus. Jcsz- 
kotojai tonais rado auksinius ir 
sidabrinius pinigus isz kuriu 
datyre, kad miestas buvo užgy
ventas kokia du szimtus metu 
priesz Kristusa. Isz kitu nami
niu ranknndu kokius lenais su
rasta, davėsi suprast, kad
ventoji tojo požeminio miesto 
buvo apszviesti žmonys, kurie 
apsisaugojo nuo razbaininku 
gyvendami požeminiam 
te.

Komunistai buvo ežia su 
szailke susirinkimą, savo pase
kėju kaulyti doleriu. Kadangi 
czi jokiam Komunistui nelei
džia tureli jokio susirinkimo, o 
ju 'buvo susirin'ke net penkias- 
deszimt, 51 Bank -St., Lietuviu 
saloj, tia policija užuodė ir, net: 
su savim turėjo aszarii bombų, 
bet nOroikojo vartoti.

Buvo nubausti po$5. ir kasz- 
tns apmokėti. Mikas Zaldokas, 
komisarukas, Simanas Petrai
tis (Simon Peters), Feliks Ko
klis. Aveles tik isz sales iszvii- 
re.

tieno, Du Bois, Pa., '(lang pus
broliu ir puseseria Juzefina. Sa 
dauckiene, Mahanoy .City. A.a. 
sosouo Irena, turėdama vos 16 
molu i ris tojo in kliosztori Szv. 
Kazimiero kuriame iszbnvo 15 
motu, mirdama dienoja, vSzv. 
Kazimiero, 4 diena Alorcziaus, 
sulaukus 31 metus, l’alaidota. 
Chicago ant seserų kapiniu. Ve. 
lione buvo mylema per visas 
minys/kas, gimines ir pažysta-
mus, nes turėjo malonu būda ir 
mokino 8-ta klasa vaiku Seram 

kurie savo sesute la
ba i a pgai lesta uja.

. ,1 ■ ■»« .■■■II I* Į I II *   ■»'*! -

ISZ KANADOS
11 -

ton Pa.
r

TORONTO, ONTARIO,

g v-

miofst

•bet garsingas

Nekurie netikėliai kalba, buk 
jati ant svieto nesiranda dide
liu kirmėlių, o 
keleivis Leopoldas Manstellcr,
kuris perkeliavo po visa svietą, 
apraszineja, buk Congoja ran
dasi daugybe kirmėlių kurios 
turi suvirszum trisdeszimts 
pėdu ilgio. BritiszkOje Gvinojo 
randasi kirmėlės'ka turi po ke- 
tnresdeszimt is 
ginu.

pėdu ir dau-

ATSAKIMAI
Arėjui Vitkauskui, Kaune,— 

Isz priežasties neaiszkaus at
spausdinimo tamistos straips
neliu netalpiname in laikraszti 
nes sunku dasiprasti kas isz- 
spaudyta.

44Seszkui“
Zmonys su sveiku protu ap
svarstė iszmintingai visa daly
ku “Kunigo Pamokslu 
mojo, susiprato kad šmeižimas 
ne buvo del ju ka “Saule“ 
sze ir ant to viskas užsibaigė. 
Bet tamista ar tamistelia turo- 
damas da vis kokia tai neapy
kanta ir kad tai novos kunigai 
mus papirko, raszai gromata, 
kurioja visai nesiranda iszmin- 
tingumo ir da bijojai pasira- 
szyt Matyt kad turi szeszko bu 
da slapstytis ir gerkliuoti pa- 
slaptai “

isz Shenadorio.— 
protu

M -pad li

ra-

o szviesos bijai’

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
I MUM ....Ul i ■■■■■I I

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Bapnoiiu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
usaiazkina visokius sa
pnus kokius žmogus 

Knyga
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkautkat-Co. 
Mahanoy City, Pa.

gali sapnuot.

I

Scrantone

liuniene.
Vėl ionic s

ant. ulyczios 
rasta negyva. Veronika Griga- 

Rade du vyrai tuoj 
prancsze policijai.
galva buvo sumuszta. Suradus 
jos motina, Marcele Stepcins- 
kiene, ji prancsze, kad jos duk
tė su vyru pasimetusi.

gyvenas New Yorke. Poli-
cij tiria. — V.

— Sziu metu Kovo menesio 
1 diena 8 valanda vakare, Tor
onto 
C 4

jaunimo kuopa
surengė prakal-

esą
Vyras

Frackville, Pa. — Antanina 
Vilcziauskione, 57 metu, likos 
nubausta Filadelfijos sūdo ant 
60 dienu kalėjimo už peržengi
mą prohibicijos tiesu, 
iszsi'kalbinejo kad

L. R.
Szvyt urvs” 

belos kurios buvo taikoinos del 
Kataliku geresnio veikimo bei 
si iprejimo 
darbo, 
mažai.

NAMIE PADAROMI 
VAISINIAI SVIESTAI 

■ ■ 
>' ■>. 1 'X

Nors dėjimas ln doŽes (can
ning) ir džiovinimas vaisiu 

“ .J f

yru geriausiai visu žinomas, te- 
cziau isz vaisiu galima padaly
ti ir kitu dalyku, kario prnvar- 

Jokin
IHZ-

savas mintis, su
gyveni- 

apie 5 draugai, 
gana

buvo Tik gaila

organizaciniam 
Publikos atsilankė ne- 

Katali'kiszkos puses 
draugi kiekvienas atskira te
ma referavo, 
lyg Lietuviu iszeiviu 
mo. Kalbėjo 
Programas tvankoje ir

Motore gerai iszlaike savas lemas su-
pri- lyg savu profesijų.

versta daryti munszaine idant kad vienas kalbėtojas J. Paliu- 
bct jis pabėgo su sayo organizaci

jų reikszme. Labai keistai pa- 
daro toks karsztas Katalikas o 
taip bėga, nuo ■ Kalalikiszku 
darbu kurie reikia kelti koloni; 
F,jo.

Publika jautėsi vieni paten
kinti, kiti nepergeriausia. Nes 
buvo paliestas kiįk giliaus kal
bose Lictiiviszkii'hias, 

myli.
langams pasipiktino ypncz kle 

i- i gana ge- 
patiko kalba S. 

kuris iszguldincjo

szoimyna, 
sudžia ant to visai netemino ir 
motore nubaudė.

užlaikyti savo

Mount Oarmel, Pa. — Prohi
bicijos agentai -Su pagelba. 20 
st ei tini u užklupo aut. dvido- 
szimts vietų kurios pardavinė
jo uždrausta sztopa.
kaltininkus arosztavojo o asz- 
tuoni pastatyti po 2,000 doleriu lis to nelabai 
belos Iv

Devynis
o ilnuge- 
Paskiaus

"A

I"
A

džiovinimas vaisiu

tu žiemos laike* turėti, 
valgomu; vaisiu nereikia 
mesti ant nieku bet tiek kiek 
tik galima: panaudoti darant

teismui.belos lyg

f Jonas Leszczinskas, 
metu mirė 
būtoje 
sanvaieziu.

♦ ** MMMP

Chicago. — Subatos vakare, 
laike sniego viešnios, troko li
kos suvažinėtas ir ant vietos už 
muszlas Bronislovas Kamins- 
ks, apie 40 metu amžiaus, gy
venos 4523 S. Francisco Avė. 
Nelaime atsitiko prie 47 ir Hal
stead gatvių, 
darbo. Velionis dirbo Hum san 
krovoj, vidurmiestyj. Siau- 
ezian't viesulai gatvekariu vaik 
szcziojimas buvo pakrikęs, tad 
teko važiuoti visokiausiais ke
liais, kad tik pasiekus namus. 
Bet Kaminskui nepasiseko pa
siekti— patiko nelaime kelyj 
ir žuvo.

Paliko naszlo, su kuria da no 
senai buvo vedos. — N.

29 
ligon-

y

Geisi ngerio
Danville po ligai keliu

<r rysztant isz

vidurmiestyj.

____________ ..............■ » _■ ........ .. _ ' ,.r ■ .rwiWW j . .s- »...

.n • *1 • • y ! Kaip Žydas Cohen 
nrbn yra ilgai, ir pamažu f y * tflvarbn yra ilgai, ir pamažu 

rinti, nuo 4 iki 6 valandų ir drtž 
nai rnaiszyti.

Jnigu cukrus vartojamas, rei 
kia ji pridėti kad baigia virti.

*

1 "

Pasiliko Citizenu
*■ I'1- < *. . "J-(l 'M , * 't "*'/*

. Laike ponkhitisimo knndida-

■ u..J.

«•

dn ant ukesiszku popi^ru (citi-
Koks svaras ant kiekvieno ga-1 zen papers), egzaminatorius
I i on o gerai yra, bot galima dėti Pottsvillos sude pradėjo klau- 
dauginu ar mažiau, nr Imi visai sinet Mr. Cohen visokiu už

klausimu Angliszkni ^kan- 
ezini: .

Abraham Cohen, next.
“Who? me?“
44 Answer the Xolowing ques

tions:’Born?“
“Yes Sir.” 
“Whero?“ 
“Lithuania.
4<AVh;it part?”
44All of me.”

Why did you leave Lithua
nia.’”

44Because I couldn’t take it” 
Where were your forefath

ers born?”
1 only bad one.

nedėti, kaip kam tinka.
Obuoliu sviestas yra paskan

intas dadodqni po puse sza.uk- 
sztuko majto cinamono, gvaiz-i ’ *

/4 4 M

vaisini sviesta. .Ji dirbant, norfl-.,liku (cloves) ir kvepianeziuju 
ir pageidaujama turėti geriau-1 P'P11’” 1

) *1* 1 i• • • J *

siu vaisiu, teeziau galima pa
sekmingai vartoti ir sveikąsias 
dalis sugedusi uju.

Reikalingi Indai.
Tuos paežius indus,

d ir-

k u ric 
randas beveik 'kiekvienoje vir
tuvėje galima vartoti ir 
ban.t. vaisiu sviseta. YrA pagei
daujama, bot nėr'būtinai reika
linga, turėti palivota arba tdu- 
minini katilu, kuris butu viou- 
tik tam ir vii riejamas. Kiti rei
kalingi ndai yru kosztuvas, vė
lais sietas, grūstuvas, suikavi- 
mui puodeliai, peiliai ir skan- 
rados.

Dideli 
katilai

geležiniai ar variniai 
kurie būdavo seniau 

vartojami,
sviesta lauke, daugelyj vietų ir
daba r t ebevart o jami.

dirbant obuoliu

rn (allspices). Szituos vi
sus reikia sudėti ir sumaiszvti 
kada ju užbaigia virti.

Kol <lar karszlas, 
sviestas reikia supilti i u iszvi- 
rintas bonkns, stiklines, ir ki
tus panaszius indus su gerais 
dangteliais. Ta padarius, rei
kia, dar seka neziai virinti: Ge
rai užvožiąs dangteliais sudėti 
pilnas bonkas in indą turint 
užtektinai gilumo, juos apsemt, 
inpilti vandens, uždengti ir už
dėti ant ugnies. Pradėti skaity
ti laika nuo tada, 
pasirodo, ir po 5 minnf.u ant 
kiekvienos kvortos, 10 minutii 
ant- kiekvieno pus-’galiono, 
15 minutu ant: kiekvieno galio
no, iszimti bonkas ir padėti 
atvesti; paskui padėti saugioje 
vietoje, kol reikės vartoti!. Ne
reikia nuimti dangtelio, 1 
reikia vartoti. Jeigu dangteliai 

priesz 
dangteliuose

obuoliu

kada garas
5 minutu

ir

>»

4 r

4 i

”1 only had one.”
“Your business?“

Rotten. ”
Where is Washington
lbi’s dead.“
I mean the Capitol of IT.

< <

l c

i i

i i

They lent it to Europe.
if the Pre-

‘T
Now Mr. Cohen, 

and Vice Prezideilt 
who would take

zident 
kol should die, i • « Į
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( 
bono elgesiu. Kadangi 
rai publikai ' 
Balcziuno, 
mandagumu daugel liete gyve- 

o to
linus ir prajuokino nemažai. 
Pageidautina kartais ir dau
giau 
mogu. 
daryti 
nuo jaunimo viskas priklauso. 
Tad in darbu kuris tik jaunojo

. į
— Girrios Voliingis.

PROPOSALS. 
I'll'' u re» o a.

Senlcd proposals will bo received 
by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill county, nt his office in 
Pottsville, Pa., until 10:00 A. M., 
Thursday, March 
furnishing the Almshouse, Insane 
Hospital and County Prison with 
supplies, including knitting and 
weaving material, for the throe 
months ending June 30, 1931.

I p 1 • . • A 1 «

nime vykdomi dalyku, 
prajuokino.

p ra-gy v en i me pa n as zi u
Y'pacž jaunimo dirva 

gyvumą kolonijoj, nes

dienose banguojate.

Thursday,
until 10:00 A. M

19, 1981, for

Obuoliu Sviestas su Obuline 
Gira.

Nors dabar obuoliu sviestas f ir nėra szioje szalyje taip pla- nimas yra dėlto, kad apsaugoti 
ežiai, vartojamas, kaip seniau 
kad 'buvo, teoziau jis tebera ge
rai žinomas. Nėra geresnio bu
do suvartoti gerus obuolius ir 
sveikas dalis sugedusiu obuo
liu, kaip padaryti isz ju svies
ta.

Nors isz viso'kiu obuoliu pa
daryti gera sviesta, bet geriau
siai pasiseka jei geros ruszies 
obuoliai yra vartojami ir jei jie 
gerai verda. Suv. Vai. Agrikul
tūros Departamentas yra atra
dęs, kad vasariniai obuoliai 
tinka gera sviesta 'daryti. Kie
tųjų obuoliu sviestas netaip 
gerai nusiseka jaign jie nėra 
perkoszti per dratini scteli. To
kios ruszies Obuolius reikia su
vartoti darymui obuoliu sriu
bos, 
szant su gira.

Kartais .saldžius Obuolius 
maiszo su rukszcziais, dedant 
treczdali saldžiųjų ir'du trecz- 
daliu rukszeziuju. J’erdaug pri 
noko nobeliai negeistini, ir jai-

- . . * - -

n užsivožė gerai reikia
virinant indeti
vaszkuotos popieros. Tas. viri

nuo polesiu, ir gedimo obuoliu 
sviesto, ir užima vieta vaszko, 
kuris dabar yra brangus. Visi 
vaisiu sviestai turi būti pana- 
sziai sterilizuojami, bet jaigu 
to negalima daryti, tada reikia 

už-karsztu vaszku (paraffin) 
pilti, ir tuomi jie bus apsaugo
ti nuo degimo. Tol. btis

:: Gal ir Teisybe • •

ir perkoszti priesz sumai-

saldžius

§ Baprilstai iszmintingi žmo
nys mokinasi proto nuo kvai
liu. .

§ Jaigu 'bezdžionka žinotu 
kad taip'vadinasi, tai dauge- 
lliems žmonioms (o nepavydė
tu.

§ Sakoma, kad žmogus tik 
tada prie ploto daoina, 
jam proto jUu nereikia.

§ Bartis tai nieko,

kada

bet

charge!
ar

M

rite Undertaker.“
Who discovered Ameri

ca?“
“Columbus.”
“Whore is he?
“Ohio.”

What state are you in?
A terrible state.“
Where was the Declaration

l 4

( 4 > *

(I

of independence signed?
‘4At theliottom.”
“Were you ever

of crime?”
4 4

convicted

No, I had a good lawyer.” 
“Have you any relations 

over here?“
4 Yes, a brother.

gu juos prisieitu vartoti, reikia 
truputi uksilso indeti Tidk nk- 
suso dėti, kiek skonis'reikalau- 
ja. Tiktai szvieži saldi gira ar
ba sterilizuota turi but varto
jama. Tol reikia virinti, kol pu
se belieka. Jaigu virinta gira 
yra karszta supilta in blokines 
ar bonkas ja galima ir vėliau 
sunaudoti darymui sviesto.

Nuluptus ir supiaustytus 
obuolius reikia iszvirinti sykiu 
su gira, kad padarius obuolini

Jllllln VI1UL11K tJUHV Ov. X17OJL. • i • • i •
Samples r’qiilied for the Alms- Riesto Vienu sy'kiu, arbn pn-

— Po pamaldų bažnyczioj house and insane Hospital must bo minu galima padaryti obuoliu
kartu ėjo „amo Cecilija Stasiu'- P,,skl,i
niene, M. Preibieno ir P. Sziau- 
linskiene. Prie 67 g-ves. ir S.

the Priaon at the County Commiss
ioner’s Office.

'• . I 1 . KU* ■ '

Schedule of supplies and other

sykiu su gira. 'Su kietais obuo
liais pastarasis būdas patarti*

Washtenaw pastojo kelia trys uZ Zi- Roiki"1 tol virti k<» h'
vaikeai, atstatė revolveriu ir cation at the Controller’s Office, 
liepe tylėti. Nuo p. Stasiunio- Mark envelopes plainly “Propo

sals for Almshouse“ or “Oroposhls 
* " ” addressed to County

gi tuo tarpu ton pusėn artinosi Comniissioners, Dnoctors of the Poor 
daugiau žmonių, tai pleszikai 
pabėgo.

nes pagrobė pinigus, o kudan- for Prison,”
A a A -A A ' « •

n addressed to County

Scranton, Pa. t Nulindo pon- 
stva Ona ir Motiejus Vailioniai 
gave žinia, kad ju mylemn dūk 
te Teofile, kuri turėjo varda se
suo Irena, būdama miniszka 
Szv, Kazimiero kliosztori mira r

nnd Trustees for Insane Hospital.
W. R. ADAMSON, 

County Controller.
Pottsville, Pa., March 0, 1981. 
..... ..... . - . .......... .. ........

Dr. J. J. W YCHUNAS

Pottsville, Pa., March 0, 1981.

AKIU DAKTARAS
16 N. Jardin St. Shenandoah
Ofiso valdos: 10 iki 1? prieez 
plot. 1 iki 6 po pletj 0 iki 8 vakare.----d.

“Yes, a brother. He came 
-over here 1 years ago, and got 
a job as a janitor, but because 
ho could neither read nor 
write, they fired him. Now he 
is in business of his own, and 
worth a million dollars.”

“Just think mister Cohen— 
wlyit a wonderful man your 
brother would be if he could

. “Yes, ho would be 
tor.”

• “That is all Mr Cohen.“
4When do I got my papers?

They will cost you $25.00.
Oye! I knew there was 

catch somewhere.” 
i. .i. q,i»i, i— u ■ i ... . .  . ... ,i— ........

bartis ir žinoti už ka, tai gali iea^ all(^ wlJtc.
daryti tik iszmintingi žmonys.

§ Prohiibicija, ne yra blogu 
daigtu, kada dažinosinio, kad 
ji mus daug iszmokino.

§ Motina paprastai daugiau 
valdo žentą «u pagolba luk
terės, ne kaip pati duktė.

§ Tiktai tiojoi kaimynai 
kurio ne turi

a gani-
'l '

g V-

obuoliai nebesiskiria, o tuomet.' 1,A I 
atszalc sviestas bus tinsztas,' 
kaip ir gera dbuojiu

i " I

Tirsztuma
po truputi jo atsztildant. I

Dažniausiai imu lygias dalis 
obuoliu ir giros kad padarius 
sviesta kaip reikiant. Kitu žo
džiu, penkis galionus saldžios 
giros reikia nuvirinti, kol lie
ka pustroezio galionu, o potam 
penkis galionus suluptu ir su- 
piausty^n obuoliu reikia pridėt

i sriuba, 
galima nu taikini i .

t

<4
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AUKSO ALTORIUS ARBA

DIDELIS SZALTINIS
Naujausia spaudimas pagal tikra 
dcszimta ir sxcsxta sulyginimą 
pagal Nauja ji Szaltinl pirmo 

atima spaudimo. 
‘ m a • ■ * • « • * • v a • ola a mi ar

vena sutikime, 
paezu.

§ Kaip tave kas baugins 
velniais, tai paklausk, kad tau 
duotu adresu pas juos.

§ Vyrai rsZ meiles
sau gyvastį. Motore ne kvailu, 
ji tiktai gailos įAibus užsideda 

i idant ant jos (atkreiptu kiti aty 
da.

§ Žmonys beidami paskui 
teisybe, tankiui užmirszta, kad 
patys hludžioja.

§ Geriausia taip —v(f 
I idant žinoti lyg mireziai, kad 
I įgyventu.

■IXui iOb ■

12 ISTORIJOS UŽ 25c

Minkazti apdarai tiktai $3.75 
W. D. Boctkauskas-Oo. -

kfiS MMahanoy City, Pa
—

gyvent

________

Nędnrykia skirtumo torp vaiku
miliokia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karąliu ir jio 
vienturte duktero. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka kėtl- 
na antra karta apsipaoziuot. Piktai 
Onuka. PRE&E 25c.

W. D. B0CZKAUSKAS - CO..

LITHUANIAN
■DANCB FOLIO
■1--- r—
■ PIANO SOLO

a choitf
M CūlLction of

pobular Lithuanian

v

'll

iyt

I

" i' i * *

TIK ULEISTA.
Kaina 75a.

Szi Albtima Lietnviszkti Szokiu
Gaidų ar Notų Ant Pianą gati-

>
f

narna pas ; tu
it*
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Piktadaris

r - -r
\Fienok ant tuszczio stengė

si atszaukt nelaimingas vaiki
nukas savo motina, nes jau to
ji ne buvo gyva, ko vienok vai
kinukas suprast negalėjo, kad 
motina jau užmigo nnt amžių 
ir niekados ne pabus, o delto- 
gi su aszanmiis, pats nežinoda
mas ka turi veikti,
jeneziai prisiglaudės prie 

“mama!

Jis nuo senei prikalbinėjo ji prie’jam kalte prižadeja, kad suvis 
žino gal del ko ant ta- to žingsnio, apvogė jiedu klo- no padavines ekundo in sūdo 

ves nusiuntė. Bet tikėk ir tu- sztori, kuriamo tai seninus Jo- teisingystes, jeigu pinigai bus 
rėk vilti Jame, o Apvaizda Jo nas Wabalas tarnavęs, o toji sugražinti. Dar taje paezia die-

daro del musu labo ir tik 
vienas

y •

szventa ue suvadžios niekados, tamjrsta suteikinėjo jam lai- na kunigas nusidavė pas san-
I * !> ‘ • li ' «i • v II '' ; ' " * I ' . 1 " I, ’ • ' | j 1

s

t
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ne palan- 
nn- 

mireles szanke: “mama!” Ne 
jokis jo vienok žodelis szirdin- 
gai meilus nesujudino josio.j 
lupos ne krustelėjo nei akis ne 
pražiurinejo. Tada vaikinukas 
atsiklaupė szale kunigo, nes 
mato jog motina apleido ji ant 
visada, ir paslėpęs veideli in 
paduszkos galva, pradėjo teip 
graudžei verkti, kad visi czion 
esanti negalėjo ne vienas susi
laikyti nuo aszaru ir susigrau
dino.

Staigai atsidaro durys ir ko
kis tai vyriszkax paveikslas ro
dosi ant slenksczio. Buvo tai 
»Fonas Wabalas kuris ant tre
pu jau iszgirdes verksmą kūdi
kio savo ir garses maldas žmo
nių šluboje, dalypsteta 
sinuse jauste, 
peilis pervere jam szirdi 
mislis apie mirti paezios 
raibais blikstelėjo jo galvoje, 
skobei atidarė duris, bet ant 
slenksczio susilaiko būtent in 
akmeni pavirtos.

Paveikslas, kuris persistatė 
jo akymis padare nnt jo inspu- 
da nupuolnnczio perkūno. Nes- 
gi paregėjo priesz savo stala 
užtiesta baltai, o ant jo kry
žių terp dvieju žibaneziu žva
kių stovinti; prie lovos klupo- 
jenti kunigą. Ka tas viskas tu
rėjo ženklinti jis tuojaus dasi- 
protejol

Per kėlės valandėlės nelai
mingas stovėjo nepasijudinan- 
czei ant slenksczio rodos kad 
buk apkvaitęs negalėjo sugryž- 
ti prie atminties.

Po tam mėtėsi prie lovos my- 
lemas paezios puolė ant keliu 
o isz krutinės iszsiverže baisus 
sudejavinmas. Vieszpats Die
vas dalypstejo szirdi skaus
mingiausių ypu. Del jos-gi tai 
szianakt iszejo isz namu, idant 
gelbėtu ja ne tiktai nuo vargo 
bet ir nuo smerties, del jos pa- 
siszvente ant paskutinio žings
nio; didelei mylėdamas jaja 
norėjo gelbėt .ja, o kad ne leng
va, kaip žinome buvo jam tas, 
atidavė savo szlove, suterszc 
savo varda piktadaryste..- 
dabar kada vienok su džiaugs
mu skubino namon, idant su
raminti savo mylema paezia, 
kad nuo szios dienos vargo jau 
ne kens, dabar-gi — randa ja 
jau negyvenanezia, jau numi
rusia. .. o numirė no atsisvei
kinus su juom!

Per kėlės valandas vieszpa- 
favo stubeleje kurezes tylėji-’ 
mas, nes niekas no norėjo truk
dyti ji — r,visi guodojo jo gai
lesti. Kaimynai pradėjo vienas

Dievus ^rn visuomet teisingas 
ir jeigu tik Jo melši, Jis susi
mylės ant tavęs ir isztrauks ta
ve isz szios vargijos.

Jeigu Jonas Wabalas butu 
girdėjas kada pirmiaus priesz 
tai tuosius žodžius kunigo tai 
butu iszjuokos ir priimtu juos 
su szandinanėzin nusišypsoji
mu, bet dabar jie del jo buvo 
saldus ir gydė jo szirdies sopu
li, buvo jam kaip tai lengva 
ant duszios toje valandoje, ka
da pamislino, jog kunigas, ku
riuos ji už didžiausius nevido
nus žmonių palaike, ne panie
kina juoin, nepaliko paszvens- 
damas savo naktini pasilsi 
idant raminti nubudime.

— Atjaucziu tavo sopuli 
szirdies — trauke tolinus ku
nigas — nes tavo pati kaip 
man rodos buvo labai gera ir 
dora mot ere.
tave

>

Kalbėjo ji apie 
su dideliu prisiriszimu, 

lauko su didele nokantrybo ta
vo sugryžimo ir prasze,

: "t
II' l*

:v

r

s bai- 
rodos busiant 

nes 
lyg. e*

jog insiverke

nesu
laukdama tavęs, idant pasaky
ti, jog tau dekavoje už tavo 
meile prie jos, o vienkart pra- 
sze nuo tavęs maldos už jos du- 
szia.

Žodžei tie teip sujudino ne
laiminga vyra, 
kaip kūdikis.

— Ah! dora buvo motore 
atsiliepė volei kunigas daug 
turėjo kentėti savo gyvenime. 
Dokavot privalome Dievui, jog 
Jis ja paliuosavo isz tu vargu 
ir rupe^eziu, nuo ko ne yra lals 
vn konia nevienas žmogus, ant 
szios ašzaru pakalnes, vien
kart jog Jis užmokės už visus 
jos kentėjimus. O kasžin, ar da 
didesni vargai ir kartybes ne 
lauko ja tolesnėm gyvenime, 
gal butu sulaukus da didesnes 
nelaimes...

Paskutinei žodžei kunigo 
stebėtina iszszauke pasekme, 
nes nelaimingas naszlis staiga! 
atsikreipė in kunigą ir su ap- 
aszarotoms akims pažiurėjas 
ant. jo tarė:

— Teip, kunige geradejau. 
teisybe kalbi, nes vyras josios 
szianakt stojosi piktadariu.

Per valanda stubelejo viesz- 
patavo gyli ' malsza.
gas-gi nusistebėjimu ir baugu
mu žvilgterėjo ant to žmogaus,

žodžei

po kitam! apleisdinet >tnbelte 
.Wabalo, ingryždami namon, 
tiktai viei^ad kunigas dar ne
apleido jorte pasiliko raminti f'1

I 1

likusius imAndime. Mate jis 
taji varga ir nelaime, delto-g: 
negalėjo sau pavelint palikti 
nelaimingus, nedavus nors ko 
kids nebūk pasželpds.

— Mielas brolau — atfiilie- 
pe kunigas prieteliszkai, « «
tomai su sanskausmn — nesi
rūpink baisei, buk ramus, - __ ft. W vi _ -'Ld▲ m ii! jjdLAJhAJflLa

ma-
t *

mo ir saldu gyvenimą namini, dranga Jono, o teeziaus pirmu 
tiek daug geradejis- tini kaltininką, nes jis buvo 

ežiu buvo,patyręs. Insigavo in prikalbintojum, 
vidv per langa sumusze kasa o nelabo darbo, i 
pinigais abudu tie vagyloi pa- jam daneszimu palicijei ir pa
sidalini). Pabaigęs taji liūdna tektmu in kalėjimu, priverto 
apsakymu, nelaimingas varg. sugražinti pavogtus pinigus.

’ I No užbaigė ant to'savo užduo-
— Ant ko-gi man dabar rei- tos doras kunigas — jis dar 

jeigu jos pasirūpino ir apie tai kad Jo- 
Del manes nelai- nas volei gavo tarnysta klosz- 

mingo viskas dingo ant szio? torije, kuri ne davė Jonui rn- 
pasaulos! Ka-gi turiu veikti?! pintis apie kasdieniniu duona. 
Myloma pati man paliko o asz | Nuo tos valandos niekuomet

kuriame
, Jono prie to 
ir grasindamas j

_ « K M

szas dadave su aszaroms:

kalingi tie pinigai 
neb’tekau!

» >«
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Puikiausias Pasauly
Linimentas /

“Geriausias visam pasauly lini- 
TTlOntAS^ •ndinnii linl/atnH

Enker

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU

pats pasilikau piktadariu va- isz lupu Jono Wabalo niekas 
Begirdėjo jokio žodelio prie- 

Tai pasakęs nuleido galva ir szais dvasiszkuosius o teeziaus 
karežei pravirko.

nigas balsu,

gylium...

pasakodavo:
Liūdniausiose ir skaus-

vau apleistu, ne kitas kaip tik

Brolau! atsiliepė ku- 
kuriame aiszkel mingiausJiose valandose mano 

galima buvo pažinti pasigale- gyvenimo, kada nuo visu bu- 
jima ir sžirdinga sanjausla.

— Apsimalszink, bukie ra- kunigas pasiszvensti pats sa
mus, nes no viskas dar del ta- ve ant mano

Teisybe, labai pa- jis-gi tose valandose padaro 
bludai, jeigu vietojo melst Die- del manes'tiek gero, kad asz 

tu nuspren- niekados ne stengsiu jam 
mokėti norint dekingyste.

suraminimo —
ves dingo.

vo susimylejimo,
dei gelbėti save ir paezia tokiu
baisu budu, peržengdamas pri-1 'Smertis atidarė akis ir pik-

• < %«• J 1 ’ V ! il l*

v uz-

sakyma Dievo, dar labinus už-. (adariui. 
o delto-gi pataisos,

|
ir užvedė ji ant kelio 
ant kelio teisybes irrustinedamas Ji!

Jis atėmė nuo tavęs paežiu Ir szirdi jo atkreipė prie Dievo, 
tai dar tame paeziame laike, O laime vėle pradėjo jam szyp- 
kada tu nueijei jieszkot pagel- 
bos del josios, bet. per nuode
mia. Argi czion dabar pats ne
matai, 
mas Dievui nepatiko, nes sutel
kė tai, kad tas luobas kuri in- 
<ryjei nedorf darbu no nuėjo 
tau ant gero, jog dabar pats 
sakai, kad jis tau n orei kalin
ga H.

r*

IO laime vėlo pradėjo jam szyp- 
soti ir vargas turėjo trauktis. 
Jonas Vabalas nuo to laiko vo
lei tapo laimingas ir niekados 

i 
kad tas tavo pasielgi-1

1 plūdo ant dvasiszkuju, 'nes
I prie mirimo paezios patyrė tei- 

gyvent žmogus pri
valo, daibar jo akys nebuvo už-' 
merktos ir nepaklydo nuo do
rans kelio. 1( —(Jalas

’i| * .J " J' ! " ‘ ' f

ne a įsi tol i nėjo nuo Dievo ir ne 
dvasiszkuju,

sy’bo, kaip

W. TRASKAUSKAS
LfETUVISZKAS GRABOR1U3

1,1,1 * i "tK

Dieve! 
kad tas 

szir-

— Teip, kunige geradejau 
sunkei nusidėjau priesz Vicsz- 
pati Dieva, matau tai net vos 
tik dabar aiszkei. i

— O ar gailesį, jogei tai pa
darei f t

— O teip, mano 
Geistau visa szirdžo,
butu nebuvęs, gailuosiu 
dingai, jog pavėlinau iri vykti 
iii savo szirdi toms nedoroms 
jausloms ir varžimams.

— Ar-gi norėtumei sugra
žinti pavogtus pinigus?

— Teip kunige geradejau 
geistau sugražinti iki

kum- vienam skatikui!
— Tokiam karto mylemas, 

prieteliau dar viską galima

manof

kuris taip baisoj apskundinejo bus pataisyti.^et turime veikt
skobei, nes laikas spyrė.

IVi
Kada po dvieju dienu vė

liaus Jonais Wabalas sugryži- 
aszaras nuo akiu prisiartino ' nejon amon po laidotuvių savo 
prie kunigo.

— Kunige geradejau — ta- bai liūdna ir,skausmas spaude 
ye — matome jog esi geru žmo- jam szirdi isz priežasties pra
garo; ar galiu tavęs praszyti' stojimo brangios paezios kuria 
paszelpos?

Po tam pradėjo kunigui ap-’jau ne regos daugiau, 
sakinet kaip daejo prie vargo, jau ne buvo vargintas ir kftn-. 
kaip pavėlino tam vargui aug- kintas ruposeziu apie * saVo 
ti kas kart didyn, o nematyda- szeimynclia, apie duona kai
mas'niekur jokio spasabo gel- dienine. Bot kunigas tuojatls 
bojimosi nusprendė szi pasku- ant rytojaus po praleistai nak-

. . . . " . ’ i - - . - - - a _

pats save.
Jonas per kėlės miliutas žiu

rėjo kaip priszakyn, gilei užsi- 
mislines, po tam-gi nuszluostes

mylemos paezios, buvo jam la-

i:

sudėjo szaltoje duobėjo, kuriom 
vienok

mos*niekur jokio spasabo gel- dienine. Bot kunigas tuojatis 
bojimosi nusprendė szi pasku- ant rytojaus po praleistai nak
tini vakara pasirūpint pinigu,1 tei stubelejo Jono Wabalo, nu- 
noyint tąs jam kasztuotu locnn sidavo in klosztori, idant pra- 
varda iy saužine. Iszgirdes-gi neszti zokoninkams, kas atsl-
nuo paezios, jog gydytojas prt- tiko, pirmiails negu jie patys

* % ' a ra A . -i * :• 'ra t tl •sakos, kad daugiau ne atlankh apsižitiretu, kad likos apvogti, 
nes ligones už dyka, nežinojo Pavyko jam teip gerai atma- 
pats ka turi veikti isz pastų- lavoti varga ir rūpesti Jono 
tiszko rupeączio, jog iszbego Wabalo, prasikaltėlio, o vien- 
isz namu kaip padūkęs jiesz- kart tobyro jo gailesti už savo 
kot pinigu. Meile jo prie pa- nuodemia kuria papildo nevi- 
czios ir kūdikio privertė ji prie stezkai isz savo lolno noro, kad

I

t

to nedoro darbo, knri papilde, zokoninkal teip visa varga ir
Tecziauii »u savo priętelium, rūpesti baisu suprato to nelai-

< 1 - A . > . M • A

i;

Laidoja kunus numirėliu. Pasam- 
lo automobilius del laidotuvių, 
triksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy A<e} Mnh. City !

Ant J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS GRABOR1U3 

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti. •

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu Bell Telefonas 872

K. RĖKLAITIS
Lletuvlsska* Graborlus ,

•, n ra— J
Laidoja numirėlius pa- (č 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninko moterems. Prioi- 
narnos prekes.

516 W. Spruce Str.
Bell Telefonas 140 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street .

Bell. Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

—■ ■ ■   -Ą—■-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Aptro Floro, Kline Sxtoro

_ ■ ---------------------------------------- . .. . ...................    _..x ... .
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į 19 W. Centre Si., Mahanoy City ' 

6^6 
GYDUOLE AR PIGULKOS

Gydo Ssaltl, Skausme galvos, Kapsėti 
6 6 8MOSTIS

>

JT ‘

tikrina milionai linksmų 
PAIN - EXPELLERIO 

i pirmiau* 
. _____ , J yra lai*vl

—laisvi nuo ty visų neapsakomų 
.'skausmų.

Dabar Jie visiškai nesirūpina, ne* 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonką namuose žino, kad niekam 
i& ieImos nereikė* kankinti* su 
geliamais kaulais it muskulais.

Enker Pain - Expelleris 
Tuojau* įtvaro lauk Sustlngim* ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių. 
Sustabdo Neuralgijų ir Reumatlfi- 
kus Skausmus. Galvos Skaudėji
mą, Dantie* Gėlimą ir Mėšlungi.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėle ir išaitrinkite juomi skaudamas vietas. 

/ Jų* busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIUI 
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršią drabuži

skausmą ir gėlimą iė skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite
Artimiausioj Jums Vaistinėj.

mentes

naudotojų. O, kaip jie 
kentėdavo! Bet dabar jie

!o
4

70c bonką vaistinėje ir i&sitrinkite juoini skaudamas vietas, 
busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet

Neturi prik-1NKAKAS nedegina odos ir nesutcrsia drabužiu. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina

i jį savo namuose.
Tiktai 35c ir 70c

F.Arf. RICHTER CO,' 
MRRYAND SOUTH FIFTH ftTft.

BROOKLYN, N.V

i;

Juozas Damidaviezius, Her
kimer, N. Y. —Malonėkite man 
atleisti kad pasivėlinau su pri* 
siuntimu.užmokėsiies už“Sau- 

” o tai isz priežasties bedar
biu ir patsai nedirbau deszimts 
menesiu, 'bet be “Saules” 
galiu rimauti, kuria! skaitau bo j 

paliovos nuo 1903 moto — jaU 
28 metai. Prie “Saules” taip 
pripratau kaip kūdikis prie mo 
linos, o tai už tai, kad “Saulė” 
aziojn gadynėje geriau mokina 
negu szin laiku nekurios moti
nos. Siunskite te tolinus “Sau
le” isz kurios iszinokau ant po- 
mietes daug visokiu pamokini
mu, apysakėlių ir kitu naudin
gu straipsniu.

no- :

Mis. Mariah,

i seMee* i** m* ramra • • *ra i*ra*ra**ra< i

Springfiolde (nežinau katram) 
yra dvi giminaites.

Gražios diedienaitos, 
Ir da badai kūmutes, 

Mylemos abidvi bobutes. 
Nuolatos prie lango sėdi, 
Kaip kas eina tai žiuri.

O ir in sveczius pavadina, 
Ba mat namines užfundina.

O kaip katras nusilaka, 
Tai ir nakvoti pasilieka, 

Bet kada pa’budies apsižiūri, '' ITai kiszeniuja cento neturi.
Tokiu tai turime kumueziu 

Perky t rusi u bobueziu,
Bot jaigu tarp saves susieda 

Tai viena, kita iszduoda, 
Vagilkom iszvadina, > 

Ir da biauriau pavadina.
* * *

Jau loja Lakavanoja yra bobu 
Badai labai nolaibu, 

Daug ton yra girutuokliu, 
Ir dideliu tinginiu.

Viena tiek alaus naminio 
prikirto,

Kad net isz bambiliaus iszvirto
. Vos sprando nonusisuko, 

Ir pasaitai nesutruko.
Gerkite noiszmnneles kvailiu-

Jaunos ir senos bobukes 
Tai ilgai gyvensite,

Kolei ant smort neužsigersite.l
♦ ♦ ♦

Žmonys sako, kad mažas kup
stelis vežimą iszvorczia,

O mažos 'bobos liežuvio niekas 
nekenezia, 

Ba mažos bobos liežuvis, 
Tai tebai ilgas ir didelis.

Viena tokia Montkarmosia 
pažinau, 

Ir apie jos liežuvi žinau,
Tai szirdeles visaip vyrus prn- 

vaiklžioja, ! 
tr visaip ant ju iszmisluoja. 
Del to^ ne vidno vyrb iteteko, 
Ir jaigu katra kalbinu tai, 

atsisako,
O jaigu žino, kfi&d treinas ateina 

Wai ant dypo nueina, 
Kaip painato kolld svetima 
Tuojails pas save kalbina, 

Bet ilgai ne !buna, 
Tuojaus iszsineszdina.

♦ ♦ ♦
Kasžin ar tai teisybei

9

f

7

girtybe, 
Moterėlės ir mergeles munszni- 

ne labai laka,
Net'žiūrėt ant girtuokliu kaka. 

Vaikinui negali pasisukti, 
Kaip pamato, turi aplink sukti, 

Ba sarmata apturėtu, 
Kaip už kaklo apsikabytu.
Sarmatos jdkios no turi,
Dienomi pasigėrė guli, 
O kaip vakaras ateina, 

Visos ant “vako” iszeina, 
Darbszios mergeles nėr ka sa- 

kyti,
Už tai mėgsta pagerti,

Bet jaigu volą iszgirsiu, 
Tai ir kaili iszdirbsin oj duosiu 

Net paszoksiu.

Skrantuoste ant garsaus stryto 
Pasigėrus boba isz ryto, 

Savo vyrus iszvaikę, 
Musza su szluota in kur 

pataiko.
Ir su pamazgomi apliejo, 
Kokios po ranka turėjo; 
Vyru baksus ir iszmete, 

Ir drabužius katruos turėjo.
O ka jau ant veseiliu,
Ar ant kokiu besiedu, 

Tai tik su vyrais valkiojasi. 
Nežiūri kaip visi juokėsi. 
Tokia tik ant durtbankio 

nuvesti;
Kur in sena brasta inmesti, 

O tada pasiliaus, 
Kaip gala gaus*

T

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVtSZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1480-R !

įlBzbalBamuojft ir laidoja mirusio*| 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* pa- 
ruoszla nuo papraazcziausiu iki pre 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veeeliu, krikssty- 
nlu Ir kitiem* pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu Jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
In trumpa laika.

CAPITĄL STOCK <125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >628,868.62■

Mokamo 8-cria procentą ant 
| pinigu. Procentą prido- 
Į dam prie jura pinto 1 Sausio ir 
f 1 Liepos. Mes nonm kad ir jus 
< turėtumėt reikalaus su musu tai- 
> ka nepaisant ar matas ar dideliai

e.
G, y. BAftLOW, Praa. ,

D. Rod įtek,
N.Y. — Prisiuneziu užmokesti 
už “Saule” už kuria jums da- 
kavoju kad nesulaikote, nes isz 
priežasties blogu laiku maniau 
daugiau neimti, liet negalėjau 
susilaikyti neprisiuilcziųs pjte- 
numeratos, nes be “Saules” no 
galima apsieit, kurios laukėme 
ateinant in mus namus ir sun
ku su ja persiskirt, nes “Sau
le” skitomo ju 26 metus. Skai- 
cziau ja būdama mergina ir 
skaitau po apsivedimui ba tai 
yra smagiausias teikrasztis 
skaityti. Vėlinu jum ilgo pagy
venimo ir lai “ 
ežia per ilgus, ilgus metus.

Saule

Saule” szvie-

P. L. Povilaitis, Washington, 
Conn. — Prisiuneziu 3 dolerius 
už “Saule” kuri tei gyvuoje il
gus metus ir tei lanko mano 
narna kaipo tikras Lietuvisz- 
kas sveczias nes asz tiktai vie- i 
nas czionais terp svetimtaueziu

uz

*' 'h®1 J' *tai man taip nenubodo. Be
Saules” butu man neramu 

•

Mrs. Juzefina Janaviczionė, 
Waterloo, Iowa. — Acziu kad 

ku

n
czionais gyventi.

if ’
ura a

»«
•• ||

nesulaiket mums “Saule,” 
ria su didžiausiu džiaugsmu 
laukėme kaipo garbingo sve- 
Ozio, kuris mus suramina szio- 
je svetimoje szaleje, nes Lietu
viu pas mus nesiranda. Norint s 
skaitau ir Angliszka laikraš 
ti, bet visko nesuprantu o kaip 
gaunu “Sfiule” tai rodos pasi- 
szneku kaip su giminia.“ė 1

Iii įMT'l
. _ _ ............ . ;,!| 1

J» 1 V '■ įI

J. Lukoszeviczius^lymout)^ 
Pa. — Prisiuneziu užmokesti 
už laikraszt i “Saule * ’ 
mums jau szvieczia keliolika 
metu ir laukėme kas diena 
gražiu pasiskaitymu ir naujie
nų. Jaigu reikėtų <be josios but, 
tai butu musu gyvenimas labai 
nuobodus be musu mylema 
laikraszczio nes prie jo pripra
tom kaip prie maisto.

H

GERA RODĄ.

Kas pas tave taip tamsa\ 
ginezioje ! ar ne tari lempos? V

tiktai ne randav— Turiu, 
zapalku, nežinau kur

— TaLve. Nugi kaip ti>pa« 
tamsa raasi. Uždegk žiburi, tai' 
tuojatis surasi! • ••

u .<.**■..

Tai ve. Nugi kaip tn pa-

M
T ,

s

—   H_S!!—!l   . || || Į ■ ra; 
m j " M < "i' Vi

Lietuviszki Bonai!
V-h'^ran ■■ ■ f. ■ >
i

Jei norit pirkt ar pardnot
I

kft del informacijų dykai I 
in Dept. 4

gaunant gera kaina, raaąy- J',

I

in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Go 
00 BROAbWAt 

raw vora i 1 '* 
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Ateinanti Utarninka pri
puola Airisziu patrono 
Patriko..

t

Rzv.‘

-4-* Diena 19, Ketverge pri
puola Sžv- Juozapo, 
mmm Liotuviszkos parapijos i ‘

• pa vis szaltas oras
i pf^iV fiiusii apl i n k i neje,

patrono
• « 

d«

su 
sniegiVTnusu apnnKineje, bet 
darbai kasyklom nepasigeri- 
ne- ’ . .

*

t Antanas Kniruksztis mi
re namie, 837 \V. Coal idi., 
trumpai ligai. Paliko paežiu, 
tris po-vaikus Joti a ‘Mickų mie
što, Juozu ir Surdokiene Detroi 
te, broli Jurgi mieste ir dvi se
seris Karaliene ir Gruszkieno 
Chicgoja. Palaidotai Vtarniti
kę su pamaldomis Szv. Jurgio 
bažn vežioja.
t Po keturiu sanvaieziu Ii-

po

i 1 11 1

r Polieijnntns Eeon Noakc s gos m|ro ()nft Maknione, Node-
kuris pildo specialiszko poliei- 
jan'to priederme padekavojo 
už dins t a ir apėmė kita 
keliaujančio agento.

— Ana diena atsilankė se- 
kantieje guodotiniai vargo
ninkai in “Saules” redakcija: 
ponai S. Simnnaviczius, Forest 
(‘i t v, Pa.; J. Sziaucziunas, 
Kingston, Pa.; J. Stulgaitis, 
Wilkes-Barre, Pa., J. Bacziulis, 
Miners Mills; J. Mikutaviczius, 
MiiiCrsvillle, Pa.: ir vietinis A. 
Grigoraitis. Ponai vargoninin
kai tlalyluivo laidotuvesia a.a. 
Zeniaitienos, Shimaxloryja, Pa- 
ncdelyja.

JLLLJJ____ _______ LJJgg. ■".■■.■AJJgg

į Lehigh V alley
EKSKURCIJA

in New Yorka
NEDELIOJ 15 MorCziaus

Saules

J.

darbu

4.$00
Į Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange P!. Sta.

| 7:20 vai. vakare

I
I

Dubeltaeaa
Tikiatae

BILE KOKIA SUMA

Nuo$10 
iki $300

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmoket pagal juso 
t finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.

* ut

Ateikite, roazykite ar telefonokito 
’ in juso artimiausi ofisą.

ibEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.

•• " • >'

People* Tru»t Co. name 
Tamaqua, Pa. . . Telefonas G-9-7

9 N. Centro St.
PotUvilla, Pa.

• • .•

First National Bank 
Mt. Carmel, Pa.

Grand Sitoro
Telefonas 2-3-41

• • •

i

name
Telefonas 617

(

H ew Z

TIKRIAU SĖS KABALAS
Arba Atldanglmaa PaslapoelB Atai- 
tlaaj 8u ftagelba kazlrum. Pagal 
Chaldaiizku. P«r»l«xku, Gralkl»zk», 
Arablaaku ir Clgoniszitu burtinlk*. 
lasguldlnėjimas to kabalo yra labai 
laagvaa Ir Uakvleaam gali būti n- 
pnutlaa.________________________

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda Imogaus ateiti. Bu 
Baiaaaono No—. _______________

TIKRIAUSIA BURYKLA
•«dejo Clgonka les Egipto Rubiaa 
Salva Del vyro ir motoro

VIAOB TRIS KNYGUTES OP 
TIKTAI Ut.......................

PHK—kito sumie lie* OadMto 
visas trio ksj cut— per paėsta. 
Ptsig——lito MuaU a—m»cmis.

UŽKASZE VELNIUI DUSZE 
NORĖJO PASIKART, 

•i 

\r(diuona, Kauno np$.

b

lios vakara ligonbuteje. 
dotavęs atsibuvo isz - namo jos 
sesers T/Cvanavicienes, 235 N. 
Highhid ulli. Laidotuves atsi
buvo Sercdos ryta su pamaldo
mis Szv. Jurgio bažnyczioja.

— Iszkilmingos buvo laidu-
Že-

Szv. Jur-

Lai-

—fSU’.b 
šio ,‘H diena Vienas Barbilu kai 
mo gyventojas, neblaivus bū
damas, norėjo, 
dvi dienas kaž kur 
Parvažiavęs namon pasakė sū
nui sudiev, ir vadžias pasiėmęs 
nuėjo in daržine. Hunus nuseko 
pažiūrėti, ka levas veiks darži
nėje. Jis rado tęva jau pasiko- 
rnsi, bet suskubo nupiauti vir
ve ir tuo budu pakarkuokli isz- 
gelbejo. Tėvas nenurimo ir dė
jo pastangų kuriuo nors kitu 
budu nusižudyti. Teko paszauk 

kurie pakaitomis

neblaivus bn- 
paMikarti.

girtavo.
Jis

■

t

rimbai Svarbi Žinia
i Del Važiuojancziu

IN LIETUVA
■

Ii£k/^^'i’.ii

fe I '

tuves paezios profesoriaus 
niaiezio vargininko
gio bažnyczioje, Panedelio ry
ta ant kuriu daly’bavo dauge
lis žmonių isz visu szaliu. Kun. 
Karaliui asistavo prie misziu 
kunigai Czesna isz Mahanojaus 
Mikszis isz Philadelphia, Nar
butu isz Fraekville o kunigai 
Alauskas ir Matulaitis laike 
iniszes prie mažu altorių. Kun. 
Czesna pasako puiku ir grau
dinga pamokslu. Želamiszes 
giedojo patys vargoninkai: Si- 
manaviezius isz Forest City, 
Sziaucziunas, Kingston; Slul- 
gaitis, Wilkes-Barre; Bacziulis 
Miners Mills; Raulickis, Hazle
ton; Miku tavi ežius, Minersvil
le; Žalnieraitis, 
prof. Grigoraitis

* jaus grajino ant vargonų. Pa
na Violeta Mockaicziuto isz 

at grajino kelis 
puikus szmotelius ant skripkos 
o ponas A. Bicziulis isz Miners 
Mills sugiedojo baso solo. Ant 
kapiniu giedojo irgi 
gonininkai.

t i kaimynus
dvi dienas saugojo insigenui 
tęva, kol jis iszsipagiriojo. Be
siverždamas žudytis dar gir-Į 
tas Imdamas tasai 'žmogus sa
kosi, kad parvažiuodamas misz 

velniu ir 
atiduoti

k e jis susitikęs su 
padaręs sutarti atiduoti jam 
savo duszia. Szita nelaboji su
tartis ir skatinusi ji 'žudytis.

V'ilkaviszkio

I

t

I 
I 
I

Scranton ir 
isz Mahano-

Violeta Mockaicziuto 
Mahanojaus

KRUVINOS VAKARUSZ- 
KOS.

Kaupi szkiai, 
ap. Vasario 1 diena Papoczkiu
kaime pas ūkininką Mickevi- 
caiu susirinko apylinkes jauni
mas pasiszo’kti.
silinksminant, isz Totorkie- 
mio kaimo atvažiavo du bro
liai, pagarsėję muszeikos ir

Rogėse 
juodu atsivežė akmenų, baslilu 
ir kitu musztynem 
pa bu klu.
rado dar viena savo

pra d e j o m uszt y n es 
trobos liuigai 

tvoros užlaužyk,

Jaunimui be- 
isz

pagarsėjo
kontrabandininkai.

reikalingu
Vakaruszkose juodu 

se'bra ir

67 metu,
Borovskis isz

>

visi var
ei ra ba neszo: B. 

Sklaris, Mahanojaus; J. Szva- 
bonas, F. Koziol, E. Poszka, A. 
Dcroszkeviczius ir M. Pacėnta, 
szie trys paskutiniai yra nariai 
koro. Graborius JMenkeviczius 
užsiėmė laidotuvėms.
t Jurgis Oleksa, 

žinomas kaipo
Locust Creek, mire nuo apdegi
namu kokius aplaike per eks
plozija boilerio prie Packer No 
4 brokerio,

— Lost Creek kasyklosia ki
lo eksplozija gtazo kurioj likos 
apdegintais Antanas Dutana- 
viez isz Wm. Penu., Kazimie
ras Daratoris isz miesto, Alber
tas Malinovski, Lost Crock 
Jurgis Gcrkovskis isz imi esto.

— Naujas ergelis ‘kilo isz 
garsingos M 
nes Provos”.
nžvede teismą Agnieszka Ka- 
rosiene isz Szafto, prieszais He 
Iena Ravukoniute isz Rhonado- 
rio už Rietimą raudonųjų pipi
ru laike sumuszimo prie bažny- 
czios 10 diena Augusto in akis 
Karosienes per Helena, nuo ko 
Karosiene neteko regėjimo ir 
dabar josios vyras skundžia 
Helena ant $5,000 demecziu.Ad 
vokatai Koch ir Farquhar ve
da Karosienes teismą. Bus tai 
akyva prova ant kurios ketina 

isz 
« 

f | M* (V

Parapine^ Pipiri- 
Sztai ana diena

1suvažiuoti <laug žmonių 
Slienadoro.

------ I-------—- i

Trumpi Telegramai.
Philadelphia.

nubaudė Salio Vidaitiene 
Ashlando ant menesio kalėji
mo už laužimą prohibicijos t ie
sas, Juozą Klcneevicziu isz 
Readingo ir Petrą Groži isz 
Pottsvilles.

fl Scranton, Pa. — Rudas 
užpeczetino czionais 67 vietas

(

Rudas
isz

visi trys 
Mičkevicziaus 
iszdaužyti, 
sienos ir takai aptaszkyti k ra u
ju.. Vienas mnszeika kirviu 
smūgiu buvo paibloksztąs kie
mo ir apie puse valandos gulė
jo negyvas. Atsigavęs jis nu
svyravo in Kaupiszkius pasi
skusti poliejai. Kiti du muszei
kos kruvinomis galvomis susė
do in roges ir iszvažiavo namo. 
Policijai ir teismui, matyti bus 
darbo pakankamai.

PAKLIUVO UŽ PADIRBIMA 
AMERIKONISZKU 

METRIKŲ.

Mariampole. — Mikaliszkior 
valscz., Užbaliu kaime : gyve
nantis Jurgis Morkūnas kaž 
kur gavės iszduota Amorilcoje, 
kni'kszto pažymejima, jame isz- 
r’tyne pavarde ir inrasze savo. 
Tokius metrikus pristato Mi
kl iszkio vals., valdybai iszgan-

Bet,
negalėjo

jo nelaimei, vals. 
valdyb negalėjo iszskaityti 
įaszto ir kreipėsi in Mariamipo- 
los apskr. virszininka, kuris pa 
stebėjo, kad padirbta pavarde.

' ITai nustatė ir ekspertas.
In vyko teismas, tacziau ka- 

amžius, bausme jam dovranota 
daugi vaikas (buvo vos 13 metu 
sąlygą, kad jis ateityj pamisjziiį 
szehnyscziu nepapildys

t i pas.

i 4

KUN. SPUDAS SURASTAS 
KALTAS.

‘ Ka tik gauti isz Kauno laik- 
raszcziai pranesza, kad kuni
gas Spudas, Rietavo kllebonaS, 
kuris buvo apkaltintas del pri- 
gavingu budu pasisvinimo Gir- 
dvainienes dvaro, ir kurio byla 
nagrinėjo Sziauliu Apygardos 
teismas, buvo rastas kaltas ir ’ ‘ ...
nuteistas J 
darbu kalėjimo.

IV2 metu sunkiųjų
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A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir
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KASZARUOSIA.
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Kapitonas mawkoliszkas ikhm-J 
m<» saldote:

.. Ka tu darytum,
• ♦

'^t'i "fe

!
lt

'M ' 4"»* I* |fe*» nB»/
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......... ........ '"

C’hlraszo! — O ka padn-

—«... Ka tu darytum, jaigu 
stovėtum ant, vartos o paipaty- .

!■ 

_____

-

rytum jaigu pamatytum einant 
kuopa girtuokliu?

— Taipog-gi atiduotai! ga’- 
be. J

< .ilillll Del ko? 1
Ba toja kuopojn galėtu 

afiecieras. 
kO ■HtarilWMMH

VERTA JUSO PASITIKĖJIMO
k ® "'ty , * fe ■'

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

Veda bankava bizni nuo 1903 meto, ir visada patar
nauja publikai teisingai ir sažiniszkai.

Yra tai banka ant kurios gaite pasitikėti.

Virszininkai, direktoriai ir klerkai visi jumis yra gerai 
pažinstami ir žinomi kaipo geri biznavi vyrai.
■■ ———— —i . i., ■ . ■ i —

I v ji

t 1 turn .(unapti aficiora |U’o tavo ?it* ' 
e 4 ■

I Atiduotai* gai4be su Ku
I

I

Skandinavu-Amerikos Linija
*

in Klaipeda 
ir atgal 

js dviotn metam
Nepraleiskite szios progos ir važiuokite in Lietuva 

j vienu isz se.rancziu laivu:
FREDERIK VIII.............. 21 Kovo (March)
UNITĘb STAPES .. 11 Balandžio (April)
FREDERIK VIII .... 25 Balandžio (April)

Treczia Klase

Tiktai $150
Laivakortes yra-g?r

fe1
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ša.
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eiancziu laivu:

Del tolimesniu žinių kreipkitės pns snvo vietini agentu arba

SCANDINAV IAN - AMER CAN LINE
, ’ ! • •< I. K 'I ,! į ' "

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragonto Pnsztui Vežioti
i t '27 Whitehall St. New York City ■ 

248 Washington St. Boston. 130 LaSalle St. Chicago.
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VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH^ PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonns—799Ofiso telefonas—11G
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Vėl Ant Pardavimo!
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PENNSYLVANIA
LIGHT COMPANY

P REFERRED STOCK
' * * ' 1 Ji '

POWER

KAS-LINK SAUGUMO
...ipanija pristato reikalinga mede-‘ 
Ka del publikos—Elektriką. Ka yra 
vartojama visada, nepaisant ar 
blogi ar geri laikai, kožnas jin var
toja nes yra reikalinga kasdieni-' 
name gyvenime.

Nuosavybe ir patarnavimo* yra vi
sada užlaikomi pirmam laipsnyje. 
Kompanijos namai ir intaioso su
teikia geriausi patarnavimu nau
dotojams elektrikos.

Apricz turint pirmybe kas-link pro
cento, szitas Preferred Stock’as 
turi teipgi pirmybe už Common 
Stosk’a.

Procentas yrateipgi vadinamas Cu
mulative ir kompanija 
procentą pilnybėje pakol

Kom

C

* j’t «
|

užmokčti 
vienas 

centas jjal but užmokamas ant 
Cpmmon Stock’o.

naudojimai clektrikos szios
kompanijos yra užtikrinimas pa- 
laikinio kompanijos uždarbio.

Visokį

f

- sih fe 'l ■ * -.« ♦ . .......... —

Pennsy 1 van ia
Power Light 

Kompanije 
visada mokėjo procentą
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1

I

regulariszkai ant Preferred 
menesiusStock kaa tris

be pertraukos
nuo kada tie szerai buvo ..
pirma karta parduodami

suvirs 1O metu atgal
* • * 
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SPECIALISZKA NAUDA
.......... ..... _ ..

Gaunate procentą suvirsi 5% kožna
.......... :....... .. -. ..

metu ant kiekvieno dolerio kuri 
investinat in szita Preferred Stock.■il1, 'F Nl

Nereikia jumi* mokėti dabartini nor- 
maliazka Federal Income Tax UŽ 
aplaikyta procentą.

Sxitas Stock'a* yra liuosaa nuo da
bartinio Pennsylvaniju Four Mill 
Tax. 

'I|h ’ t .
-•i, . .

Szita* Stock'a* yra Pilnai Inmokita* 
ir Non-As*c**ab!e ir yra paszau- 
komas visiszkai po $110.00 ir pa
dauginantis procentas už kožna 
sy^era, po 30 dienu žinios, bile ko
kiame laike per nubalsavima didu
ma balsu ant viso iszduoto Stock’o, 
pavėlinta balsuoti.

Procentą gauante ka* tri* mencaiu*; 
$1.25 už szeru, 1 Sausio, 1 Balan
džio, 1 Liepos ir 1 Spalio, per ban- 
kava czeki, nes juso vardas intrau- 
ktas in muso knygas ir gaunate 
procentą regulariszka per paczta.
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Stock’as atnesza procentą ir yra....SAUGUS
«I, - • jim. o

t
t <

■ .•<

#*■ '

I

1

*. i.

'i.

I * G
i 1 1 r!F 

k 1 th-r I. •

-j'

fe ‘I 

fe.
v H*«

j. .

Szerai parsiduc da už
B. * i
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kesz” ar ant lengvųt mokeseziu "iii ‘ 1 I ' ‘ I w
Preke $97 už szera ir priaugantis procentas
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Jeigu norite aplaikyti k a dauginusia procento
Aiž jtisb pinigus ir kad juso pinigai rastųsi
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įiOpgioj vietoj
k', it .M |.f .. :

Jeigu norite būti szerininku kompanijoje kuri
pristato reikaliiiaa modemą vartojama kas

f

i

pristato reikalingu medega vartojama ka 
' dieniname gyvenime — szerininku bizni,j 

aplaikyti

"i. iM

szerininku
į• suteikiant Įvirta protekcija ii 

gnlariszka' UŽMOKANTI PROCENTĄ,-' •
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Jeigu norite būti savininku szeru tvirtoj koni- 
panijoi kuri yra diucziai sutverta ....

Jeigu norite turėti szerus apie kurias batikai 
gerai kalba ....

Jeigu norite turėti szerus kuriuos galite bilo 
‘kada parduoti ar ant kuriu galima paskolint 
pinigu....

Jeigu norite aplaikyti suvirsz 5-ta procentą uz 
RAUGTAI 

.
juso pinigus
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PREFERRED STOCK
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I wl*h to *ub*ęrlbe for...........shore* your W Preferred Stack Z .
at price of $97 and accrued dividend per share. Bend bill to | J14

.•hare* your $S Preferred Stock
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LIGHT CO.
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Buy your shares from any
i

employe of the Company 
—they are our

— ■ . / 1

salesmen
' ■ l

* ■ .4'.

or for Complete Information, 
» — — m m M m am * M*
PENNSYLVANIA POWER ft LIGHT COMPANY

(Mark X in □ meeting your requirement*)

» PENNSYLVANIA POWER ft LIOH
I 'Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.
‘ (Mark X in □ meeting your requirement*) [
■ Q. Please have representative call to give further Information. L, rUj1 
I fl I vulilh tn atlhainvIKsa (or ahuean

I _
□ 1 with to subscribe for..

me showing eaact amount due,
□ 1 wish to subscribe for..

I
I __________ ____ ____
I on Ra*y Payment Plan ot $10 per share down and $10 per I
J share per month until $97 and accrued dividend par ahare 1

' w.
1 -

&

c maintain a Resale Dept.

I 
I

I to assist and advise our stock*
□ Pleaac •hip t»h«re* your <3 Preferred Stock at W j Į, ...Į. a-

and accrued dividend per ahure with draft attached through J nOlOeTS WHO may WISfl tO SCU
their shares

w.rw
has been paid

| WllWf Your Bank

NameI
e>_

...ahare* you r is Preferred Stock at $97
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