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ISZ AMERIKOS
EROPLANAS SU ' 8

PASAŽIERIAIS
SUKRITO

VISI UŽMUSZTI.

Bagaar, Kn. — Didelis ero- 
Cityplanas lekentis isz Kansas 

in Kalifomia su asztuoniais pa 
sažieriais, pagedo ir nukrito 
ant farmos czionais ir sudegė. 
Užmiisztioje yra: Knate Rock- 
ne, futboles sportas. Notre 
Dame 
Chicago;
Miller, 
th wit e, New

sportas, 
•Christensen,

Chicago;
kliubo,

Hooper,
Hartford, Conn.; Gold-

York; Robechht,
Wheeling, W. Va.; Try ir Ma- 

eroplano iszthias varytojai
Los Angeles.

Visi leke in Kalifornia trauk
ti krutamuosius paveikslus.

ISZGUITA MOTERE 
PAGIMDĖ KŪDIKI.

Scranton, Pa. — Tomis die
nomis kokis tai žmogus užtiko 
senam tvarte užmiestyja negy
va kūdiki. Policija isztyrinejo 
buk tai buvo kūdikis Juzės Ma- 
koszienes, kurios vyras buvo 
iszvžiaves in kitur jeszkot dar
bo. Neturėdama kur pasidėti 
ĮjiotpTO diena gimdy
mo nuėjo in tvarta ir tenais dL 
deliuos kentejimuosia ir be jo
kios pagelbos, pagimdė kūdi
ki. Motina sujeszkojo ir nuvežė 

. in ligon'buti.

KŪDIKIS GIMĖ 4,000 PĖDU 
AUKSZCZIO ORE.

Winnipeg, Man. — Kada 
croplanas loke su Mrs. Alex 
Miller in ligon'buti, garnys bu
vo greitesnis ir paliko 
Tame laike eroplanas
ore 4,000 pėdu. Kūdiki

sūneli, 
radosi 

ap- 
kriksztino Lindbergh, Wright 
Cook Miller. *

)

ASZTUONIU METU VAI
KAS NUSZOVE SAVO 

MOTINA.
Union City, Minn. —

Berta Dartan, -pati turtingo 
fermerio, likos užmuszta isz ne 
tycziu per savo asztuoniu metu 
sūneli. Vaikiukas-užtikęs tėvo 
revolveri stalcziuja, 
kuknia kur motina gamino va
kariene, atkiszo in ja ir pa
traukė vamzdi. Szuvis pataikė 
motinai in peczius ir perėjo per 

mirė.
Trys maži vaikai pasiliko be 
motinos. Tėvo tame laike ne 
buvo namie nes iszvažiavo in

•pati

I i

Mrs.

atėjo in

plauczius ir ant vietos

X * * , | f f *

artyma miestą.
1 t. * 1

"H BkCZKU VYNO DEL 12 
YPATŲ. 

Philadelphia, Pa. -
• 'f. vii

r

< i

“Ponas 
kndŽia susinlilk ant manes, asz 
xtyna nepardavinėjau tiktai įia-
difbau del iiauddjimo savo szei 
įkyriai. Turiu deszimts' vaiku ir 
paczia ir maniau kad vienuoli
ka baczku vyno užteks del ju.M 
Taip kalbėjo De Santo Persi o 
kuris likos aresztavotas už lai
kymą tiek vyno namie ir badai 
pardavinėjo. Už tai likos pa
statyta po 1,000 doleriu kauci
jos ir jo vieta likos užpeczety-

A - 141. 1 i
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ATGAVO REGĖJIMĄ MANAGUA SUNAIKINTA

PO 22 METU
GIMĖ NEREGIU. %

Earl Mundlman 
sziadien 

mato, 
padaro

Phildelphia, Pa. — Užgimęs 
neregiu ir būdamas tamsybėje 
per 22 metus, 
7038 Woodland avė.,
džiaugėsi isz visko k a 
Pasek minga operacija 
ant akiu Dr. C. H. Moore isz 
Graduate Hospital. Būdamas 
neregiu jaunas žmogus moki
nosi skaityti pagal neregiu -bū
da, bet daktarai sako kad jisai 
iszmoks visko in tris menesius 
ko paprastas vaikas neiszmoks 
ta in szeszis metus.

NUŽUDĖ ANTRA PACZIA 
IDANT PIRMOJI APIE 

TAI NEDAŽINOTU.
Burtonville, III. — Bijoda

mas idant jo pirmutine pati ne- 
diižinotu kad jisai 
v o su antra motore
Mat ras, Ed. M atras nužudė sa
vo antra paczia su kuria buvo 
apsivedęs tik du menesius at
gal. Surastas naujas kapas per 
policija davė pradžia ant tyri
nėjimo kuri daejo lycr 
mil. Ant 'galo policija iszszni 
pinojo, 
vede su 18 metu senumo mergi
na ir su ja gyveno netolimam 
miestely ja Milcsvlllc. Matras 
likos uždarytas kalėjimo.

apsipaczia-
Veronika

kaltini-

buk tasai rakalis apsi-

ISZŽUDE VISA SZEIMYNA.
East Haddan, Conn. — Stai

gai netekes proto, John Willey, 
64 metu, kuris gyveno ant far
mos, nuszove ant smert savo 62 
metu broli Henri k i, savo 66 se
seria Katre po tam pats sau 
perpiove gerkle. Visu lavonai 
likos surasti per kaimyną kuris 
atėjo juos atlankyti.

Coatsville, Pa. — Tony Pinto 
45 metu, 'bedarbis,
tai laiko, isz rupesezio nužudė 
savo paczia 26 metu ir pats sa
ve.

nuo kokio

buk josios

UŽ KOŽNA YPA SKUNDŽIA 
VYRO PO 50 DOLERIU.
San Bernardo, Calif. — Mrs. 

Ędna Durkin, apskundė savo 
vyr Ned ant persiskyrimo ir ne 
žmoniszka pasielgimą su ja. Ed 
na pasakė sudžiui,
vyras jai uždavė 700 ypus in 
tris metus pagyvenimo ir da
bar nori irž tai atlyginimo po 
50 doleriuuž kožna ypa, isz vi
so 35 tukstanezius doleriu.

Dievyti, kiek tai moterėliu 
gavo daugiau ypu savo gyveni
me nuo savo geru prisiegeliu ir 
ju už tai neskundžia!

UŽDEGE SAVO MOTINA.
Baisus atsitiki-

7PER DREBEJIMA ŽEMES
■ ■ ■ ■ ir ’

/ [j j ■ ------ ----------------------------

1,500 Žmonių Pražuvo; Tukstancziai Sužeisti;
Daug Amerikonu Blcdcs Daejo Ant

35,000,000 Doleriu
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
1SZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metama 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS - C0.( 
MAHANOY AND A STR., «

MAHANOY CITY, PA.
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Managua,
Utarninke smarkus drebėjimas j 
žemes sunaikino kone 
miestą Managua, po tam griu
vėsiai pradėjo degti, per ka ne
laime pasididino. Viso buvo

Nicaragua. - BURDINGIERIS NUDURE • <

Plunge Iszdege
lr I

ASTUONIOS MOTERES NU
DURTOS PER PIKTA

DARĮ.
Berlinas. — Mieste vieszpa- 

tanje terp moterių didele bai
me isz priežasties užklupimo 
ant keliolikos moterių per ne- 

piktadari, kuris nau
doja pyla, su kuria durdavo 
moteres in pilvą nuo ko jau 
dvi mirė o kitos randasiligon- 
buteje. Policje suėmė nužiūrė
ta jauna vyruką, prie kurio ra
do ilgayla, o dvi sužeistos mo- 
teres pažino jame piktadari.

Isz Visu Szaliu
■ ■ I B II ~ | dllH

PIRKO PACZIA PO- 63 
CENTU UŽ ŠVARA

Korknnd, Vengrai. — Czio- 
nais vieszpataujo papratimas, 
kad jaunikis norintis paczilie
tis, turi tėvams užmokėt pas
kirta suma pinigu už juju duk
teria. Kokis tai Jonaszas Ba- 
kalar insimylejo in dukteria 
ūkininko bet nesutiko su tė
vais apie užmokesti, per ka pa- 
praszo burmistro miestelio 
idant lasai apsvarstintu kiek 
jojo mylema yra verta ir kiek 
tureą tėvams už jaja užmokėti. 
Burmistras po kokiam tai lai
kui nutarė, 
verta po 60 centu už švara. Po 
aps va rst imu i. Bokular norin
gai užmokėjo tėvams pinigus 
ir svodba atsibuvo ant ryto
jaus.

400 NAMU SUDEGE 0 2,000 
GYVENTOJU PASILIKO 

BE PASTOGES.

žinoma
kuria

Kaunas. (Specialiszkas da- 
neszimas).— Atėjo žinia in 
Kauno, buk baisi ugnis kilo 
miestelyje Plungėje laike dide
lio vėjo, kuri prasiplatino žai- 
biniu staigumu. Gal daugiau 
kaip keturi szimtai namu sude
gė o in du tukstancziai žmonių 
pasiliko be pastogių, kuriuos 
valdžia priglaudę in mokslai- 
nes ir kitus namus. Vandens 
buvo didelis stekas, todėl sun
ku buvo gesinti prasiplatinan- 
te ugni. Žmcnys neteko viso sa
vo turto ir daugelis pasiliks 
ubagais. Passelpos isz niekur 
da nepribuvo ir padegėliai ken- 
czia dideli varga.

GASPADORIU.
Toledo, Ohio. — Czionais at- 

žudinsta, kada 
Vladas Garuoki likos baisiai 
nudurtas peiliu per savo bur- 
dingieriu Antana Kolas

visa j
! si'buvo kone

laime pasididino. Viso __ ...
net vienuolika drebėjimu. Apie;

’ policija suėmė ir u'ždare in ka
lėjimu.

Kolasa radosi ant burdo pas 
Garuoki, 
namo 
(luriu,

paiedka. (jorius |j]<08 subadytas

dvideszimts Amerikonu pra'žu-l 
vo. Gal žuvusiu daeis lyg 2,000 
o sužeista 
ežiu žmonių, 
daugiau kaip 
doleriu.
v i ai pribuvo daryti ;
Vandenines paipos sutruko, te
legrafai ir telefonai pertraukti! > •. . . ’ -(.laši1 * • - 1 *• Į e

sergantis.

keliolika tukstan-
Bledes padaryta' 

or. —:i:. Iant 35 milijonu
ĮAme riko n i sz k i k a re ’’

geležinkeliai suardyti 
sunaikinimas buvo visiszkas.
Mana'guoja randasi 60,000 gy

ventoju, visas miestas guli griu! 
vesiuosia. Didžiausia nelaime 
patiko kalėjimą kuriame visi 
kalininkai žuvo o kalėjimas su- 

piesku. Ne 
cielo namo nesiranda 

Griuvesiuosin badai

žodžiu

maltas konia ant 
vieno cielo namo 
mieste.
randasi daugelis Amerikonu.

< Ameri'koniszkas vaiskas isz 
Panamos su pagelba Raudono
jo Kryžiaus Drauguve suszel- 
pineja likusius gyventoju ir su
žeistuosius.

Kariszkos tiesos apszaukstos 
visammieste, o kuriuos suseka 
apipleszant namus ar lavonus, 
tai kareiviai ant vietos suszau- 
do. Buvo ta viena išz didžiau
siu . nelaimiu Centraliszkam 
Amerike. Managua randasi ne
toli Panamos kanalo.

UOSZVES NEPRIVALO 
KISZTIS IN GYVENIMĄ 

VAIKU.
Terre Haute, Ind. —

9 kuri
burmistro

• ■' * • %

Chicago.
mas likos papildytas czionais 
per asztuoniu metu sūneli JulL 
jc^ jęalicok,) Sakoma, kad vai
kas uždego savo motinos szle-be 
o kada jaunesnis broliukas pri
bėgės norėjo apgint motina, vy 
resnis paemes plaktuką perm u - 
sze jaunesniam galva, kad rei
kėjo ji nuvežti in ligonbuti. 
Motina likos'baisiai apdeginta. 
Vaikas likos paimtas in prie
glauda del pamiszeliu, nes dak
tarai nutarė kad yra nepilno

Ji/ b i Jn-j / i.

MOTERES SU BARZDOMS
London. — Žynistos Univer- 

žiniu- 
Japonijos,

prisiuntė 
buk toje

kada tasai sugryžo 
burdingieris pasislėpė už 
užklupo ant jo. Gaspa- 

p eilių 
asztuonis kartus ir dabar ran- 

ligonlbuteje pavojingai 
_ ^.....1... Priežastis užklupi

mo per burdingieri yra nežino- 
, ma, bet kaip kaimynai sako, tai 
tame buvo priežastis gaspadi- 
nes.

$

VĖTRA SUARDĖ NAMUS, 
KELIOLIKA SUŽEISTA.
Winterhaven, Florida. —

v . * •

Utarninke, laike piet, 
vėtra prapute pro czionais, su- 
ardydama keliolika namu ir 
daug žmoniii. sužeista.

s mark i

namu
Sziml ai 

ei trini n u medžiu iszrauta.
Atlant, Geo.— Ledine viosn- 

buvo priežaste už- 
muszimo kūdikio ir kokio tai 
žmogaus i r padare dideles ble- 
des. i

la su lietum 9

vandeni 
d uk re-

kad mergina yra

AR DAUG YRA TOKIU 
MOTINU?

Newark, N. J. — Už tai kad 
inkiszo in verdanti 
rankutes penkių metu
les Petronėlės, už koki ten pra
sikaltimu, motina Mare Drev- 
nik, likos aresztavota ant pa
liepimo kaimynu.

tik-
idant uoszvos

Tom’s 
dienomis slidžia Perkins iszda- 
ve nusprendimą prieszais Mrs. 
Mary AVichter, kuri pradėjo 
“bosaut” name savo sūnaus ir 
laikydama savo marezia 
ram ezyseziuja,
nesikisztu in reikalus paeziuo- 
tų poru, tik jiems prigelbetu 
naminiam darbe jaigu gali ir 
kiszti liežuvi už dantų. Jaįgu 
uoszves butu paliegia tai kito
kia dalykas ‘liet jaigu randasi 
pas marezia ant loskavos duo
nos, tai neatbūtinai turi apmal- 
szyt savo liežuvi, nes per tai 
buna daug nesutikimu tarp po
ru ir persiskyrimu, isz priežas
ties uoszviu, kurios norėtu na
rna valdyti pagal savo norą o 
tankiai tarp poru užeina vel- 
niava.

ma valdyti pagal savo norą <

I NUSIŽUDĖ ■ LIETUVYS.
Bayohno, k. J. — Senas gy-

JESZKO DINGUSIU AUKSO 
■ KASYKLOS.

Phoenix, Ariz. — Nuo dau
gelio metu daugelis žmonių 
jeszko Arizonos kainuosiu din
gusiu aukso kasyklii žinomos 
kaipo “Lost Dutchman”. Dau
gelis žmonių žuvo jeszkodami 
tu kasyklų. Dabar nusitvėrė 
drauguve keliu vyru, kurie sa
ko kad ant tikrųjų taisės kasy
klas sujeszkos.

Daugeli metu atgal kokis tai 
Holandas atvažiavo kelis kar
tus in miestą isz tu j u kalnu, at- 
siveždamas su savim kelis mai 
)szus aukso. Paskui ji seko žnio- 
nys idant da'žinoti isz kur jisai 
ima auksa, bot niekados jo pė
du nesuseke ir ant galo žmoge
lis visai dingo. Zmonys jeszko- 
jo tosios vietos per daugeli mO-

ventojas L. Cipinska, 41 motu, tu bet-lyg'.sziai dieno! nosura-
U 'j ftj v z - į i į J httd 1 • . lt *

sitetas iszsiunte kelis 
nūs in rytine dali 
apskriti jo Anaios, 
tomis dienomis žinia,
aplinkinėje surado nepaprasta 
sztama žmonių panaszius in 
maskolius. Moteris tojo szta- 
mo žmonių, turi papratima už- 
auginimo usu ir barzdų kada 
tik iszteka už vyro, ir sunku 

nuo iatskirt vyruota 
merginos.

moterių

i

auginasi

LAIMINGAS 
PAMESTINUKAS.

Madridas, Iszpanije. — Jau
nas 18 metu žuvininkas, Lori- 
natas, gyvenantis užmiestije, 
aplaike kone milijoną pesetų 
ana diena. Vaikas suvis nepa
žinojo savo tėvu ir
pas žuvininką kaipo pamesti
nukas. Nesenei numirė Fereze 
jojo motina, milijonierka, ku
ri ant mirties patalo pasipaži
no savo advokatui, kad turi 
sunu ir rody Įdės kaip ji gali 
surasti. Kada isztyrinejo visus 
pripažinimus nebaszninkes, li
kos paszauktas jaunas Lorine- 
tas idant palikusi 
turtą po mirc.ziai savo moti- 

Jojo motina paėjo isz 
Ameriko apsivesdama su Isz-
paniszku grofu.

uos.

atsiimtu

ISZSAPNAVO SAU MIRTI.

Vilnius. — Isz Vileikos da- 
nesza apie nepaprasta atsitiki
ma, kokis atsitiko Zadarože. 
Tenaitinis kaimuotis Mikola 
Kornaba, apsakinėjo savo kai
mynams, buk sapnavo kad jam 
atsitiko baisi nelaime nuo ko 
mirė. Po keliu dienu nuvažiavo 
in giro atsivežti malku. Laike 
kirtimo medžio, staigai nukri
to jam ant galvos užmuszda- 
mas Mikola ant vietos. Žmonis 
ji surado vėliaus, kada nopar- 
važiavo namo in koki laika.

neužganadyti isz

SUPLAKĖ DARAKTORIŲ 
ANT SMERT.

Varszava. — Kuopa studen-
* . 1*

tu isz augsztesnes mokslai nes 
Belczatbve,
aplaikytu rapartu savo moks
le, užklupo ant profesoriaus 
Chodzko, kada tasai ęjo namo, 
ir teip žmogeli suplakė kad ant 
rytojaus mirė nuo sužeidimu.

sn-
gilumos Afrikos,

NEPAPRASTAS 
SUTVĖRIMAS.

Temgier. — Ana diena 
gryžo isz
profesoris Danielius Freeman, 
atsiveždamas su savim nepap- 
rasta s^tvyimn Tasai sutvė
rimas’turi ’Apie -penkes pėdas 
ilgio, yrii panaszus in smaka 
bet galva turi L v. ii v. r. ivz ji ix vzo, 
kojos krakndiliaus, o uodega

Teipgi pro-

bezdžionkos

ILGA ŽIEMA NAIKINA 
LIETUVOS KISZKIUS.
Kaunas. — Tęsiantis ilgai ir 

szaltai žiemai, kiszkiai pritru
ko masto r masiniai puola in 
kaimus ir miestus. Sztai, jau 
kuris liaikas, kai Kaunan Jor 
navos gatve veržias'kiszkiai ir 
naktimis daržuose ieszko mais 
to. Daukanto gatves traukinė
lis viena kiszki net suvažinėjo.

Gamtininkai tvirtina, kau 
sziemet laukiama didelio kisz- 
kiu sumažėjimo, peš užpluku
siu kiszkiu in kaima ir miestą 
daug sunaikinama.

I

panaszi in arklio.
fesorius Freeman atsivežė su 
savim mažiulelius žmonis pus- 
murinius o pusiau mongolisz- 
ko, turinezius tik pusketvirtos 

o ‘kurie gyvena
panaszus in

pėdos didžio, 
medžiosią; 
džionkas.

bez-

ISZ LIETUVOS

LIETUVOJ VILKAI BAIGIA 
NYKTI. 

* : 1 t 't • 1 JBi

Panevėžys.— Pasak Žalio
sios miszko žinybos tarnauto
ju, sziain didžiuliam miszke 
visai esą isznyke priesz pora 
metu buvę apseziai inisveisc 
vilkai. Szia žiema visame mi-sz 
ko pastebėta tik vieno vilko 
pėdsakai. Vilku isznykima pa
juto ir apylinkes gyventojai. 
Vilkams isznykus, dabar pas
tebimas stirnų padaugėjimas, 
kurios ankseziau būdavo net 
retenybe, v

APDAUŽĖ KAM KARVES 
SZERIA SZIENU.

Kaunas. — Czekiszkes szpi- 
tolninkai Sadlauskas ir Armo- 
nas nuėjo pasiszert savo kar
ves. Armonas radęs nuoszaliai 
pamesta szieno pundeli, pada- 

o klebonas
Vaitkeviczius pamate, Nuėjės' Susirgo ir staiga mirė
ve savo karvei

NUMIRĘS ATGIJO IR 
SVEIKAS.

Salakas, Zarasu aps. — Ne
senai Valantiszkes kaime in- 
vyko nepaprastas atsitikimas, 

vieno 
am- 

Sziems nepripažinus,1 žiaus. Lavonas buvo laikomas
------ i ....

9 I
paklausė, kas padavė ta sziena* Ruso berniukas 14 metu 
karvei. ™ Marinu vi n na. ' v
klebonas Sadlauskui kumsz-' viena para namieje ir jau reng 
ežiu kirto pora kartu in veidą, tąsi ji laidoti. Tuo tarpu paste- 
Sziam parvirtus, spyrė koja, bet, kad paszarvotas ant len- 
Su sziuo apsidirbęs, puolė prie tos numirėlis pradėjo judėti. 
Armono. Atlikęs ta paczia eg- Buvusieji grinczioje žmones 
zekucija ir paszalines isz tvar- iszbegiojo. Troboje liko tik t>er 
to Armono karve, nuėjo. Mat,1 niuko tėvai. Jiems > prisiartl- 
szpitolninku karvėms neduoda nūs, berniukas atsisėdo ir pra- 
szieno tik sziaudus. s dėjo kalbėti. Sugryžo in vidų

ir kiti žmones. Berniukas nu- , J -. "...
i • ’
Į kaęr Szis netikros mirties , in- 

Telsziu vyki's šukele daug visokiu gan

Armono. Atlikęs ta paczia eg- Buvusieji grinczioje

KUN. SPUDAS 
IN VIENUOLYNĄ.

Telsziai, Elta.

i lipp nuo lentos ir ppejo svei- 
( ka$. Szis netikros mirties, in-

I i t \ 3 * ► » » 1 I > : 'į

Studentai likos aresztavotiŠaužu-husiszove.
dysta papilde- vienoj smuklėj,, 
Bayway, N. J. Tuvbut namie ne 
dry so tad nusižudyti nuvyko in 
kita miestą. Czion buvo trys 
broliai Cipinskai. Daug motu 
atgal viena broliu rado negyva 
kėdėj besėdinti, dabar liko dar 
vienas brolis. Broliai Cipins
kai labai atsi'žymeje raudonu- 
larti Ir iMnukvnu irrflrhintoini.

nevodes

<

do.

* Tycho Brahe, dan astro
nomas, neteko savo nosies lai
ke musztyniu su peiliais. Jisai 
nesziodavo auksine uosi pripil
dyta su cementu. Jo auksino
įtosis aiszkiai žiba visuose pa- likos gyvu iszkoptas. Kada pri- 
veiksluoso kur jis ima dalyvu- .buvo in pagelba kiti žmones, 
ma.r <

GYVU ISZKEPTAS VAIKAS
• , l(l ■

Rymas. — Baisus atsitiki
mas patiko doszimts nuitu vai
ka, sunu darbininko Petreocio. 
Eidamas po degėsius sudegu
sio namo inpuole in skiepą ir

isztrauke vaika visa apdegusi.

< >■

I ‘ / J ' I » r 1 r . VHP

dvasiszkijos įri'bunolas nutei- (lu ir spėliojimu. Salako apy-
kun.Spuda dviem metam linkeje. 

už tai
Seniauses vynas ant svie-

so
vienuolyno uždaryti,
kad inkalbinejo tris liudinin
kus duoti jo byloj melaginga to, turintis 1600 metu -senumo,
parodymu. Szioj byloj už toki kuris likos padirbtas per Ry- 
pat nusikaltimn nuteisė kun. mionius, sziadien randasi Vo- 
Birutavioziu vienais 
vienuolynan.

metais kfezkam muzejui Speyer, Vjb- 
» j kieti joi. r’
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Kas Girdėt

LINKSMA ALLELUJA 
VISIEMS!

Artinasi diena atminties pri- 
sikelimmo isz numirusiu Viosz- 
patios, diena džiaugsmo Kriksz 
ezioniszlyim sviete, kuri kožna 
meta priveda ant misles pri- 
spaustiesm ir nelaimingiems, 
kad tiktai isz smorGes Dvasios 
neyra priskelimo, kad konteji- 
mosia aukuoja gyvaste, o tik 
dalai k i nie druties.
in bažnyczia su maiuomi, o 
gryžtame su linksmybe, ba pa
veikslas nukryžiavoto prakal- 

“Asz prisikėlimas 
ir gyvenimas, kas many ja tiki, 
nepražus ant amžių.” 
kinio, kad Dieviszka teisingys- 
ta veda geni darba ir ingali net 
ir grabe, ir tikime, kad no mes, 
ne inpedines gentkartes ne nu
mirus dvasia, neužsimusz 
apastazija tuatine, ba atsime
na ant Kristaus, kuris nesidavė 
pagundai velnio.

Musu gyvenimas yra pana- 
szus in kelia vedanti aut Gol
gotos, kuriuom ėjo 
noszdamas sunku kryžių

Skubiname 
maldomi,

ba in mus:

O mos ti -

Aut
IMgkit

Artinas Brangi Szvenla Valau- :
i

da, 
Kurioj daug džiaugsma randa, i

»Ypacz del mus Kataliku, 
Yra brangiausia szvont<‘ 

Velykų.
Kad Vieszp'. Dievas Kristnsas, 
Iszkontes didžiausias roufls, 
Nukryžiavotas Žydu nelabu, 
Dabar galingai kėlės isz grabo. 
Suklinka korai dangui augsz- 

cziausi, 
^zvencžSau- 

siai,
Linksma A Holu ja atsikartojo, 
Ant garbes musu Isuganytojo. 
Dori Krikszczionys su szven- 

/tai $4ais,
Giod Alloluja balsais linksmais 
►Saldus cziulbosiai orą pripildo, 
Kur meile Dievo nameli szildo.

1

4 i Garbe '.Traioiai Į

Tugi Lietuvi broleli mielas, 
Kaip džiaugėsi svietelis cielas, 
Kaip garbin Dieva jie Sutver

to ja, 
Ir J ozu Kristų Išganytoja. 
Visi, kas lik ant svieto, 
Ir žuvys giliausioj vietoj, 
Ir tos sau turi linksma naujie

na, 
Kad kėlės Kristus szia diena. 
Žiūrėk, kur tu randiesi?

J Ka veiki ir ka?p elgiesi?Kristusas
visi Kaip tunoji klonyj tamsybes! 

rėmės tuom sunkum keliu nesz- Nejauti szventos linksmybes, 
darni kryžių vargu ir visokiu Ak broli brangus kada galėsi, 
suspaudimu. Bot nesuprantam Keltis isz miego tu panorėsi? 
to, persiemem 
jaigu keneziame kokia suspau
dė, tai ružiname ant musu ne- Klausyk ka Kristus tau sako: 
vidonu, liet save nekaltinamo 
ir nepamename, kad tam visam 
patys esame kalti, jaigu ne per 
musu kaltes, tai per kaltes mu
su proseniu, per musu tingumą, 
netikystu ir puikybin — tiktai 

. žmogus nukankytas doraus gy
venimo ir su neapsunkyta sav- 
žinia, turi tiesa vadėtis 
Rytojais”.

Mes privalome imtis prie dar 
bo, prie pažinimo patios saves, 
prie pataisos piktu tautiniu 
klaidu, — turime galelis su pa
tys savimi. Ingalekime patys 
save, o ingaleshne varginga bu
te; ingalekime •bedievyste, ku
ri mumyse insiszaknino. Inga
lekime tingumą 
ant ekonomiszko iszsirietejinvi, 
ingalekime tamsylie žmonijos, 
ingalekime musu pasisziauszi- 
ma, plovones ir apmainykime 
karszti ant musztynin, neapy
kantos vieni ant kitu, ingaleki
me musu liežuvius 
plovojame kaip neprotingi ark-Į bimo manos “Saules

in. puikybių ir Kada užstosi ant szviesaus 
t ako,

piktu

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4 kan- 4 4

u
Karaliene Obuoliu

1

l
?S

a:

M K

ai

B
JHi

1

. ■SAULE
-------------- ................................... ■ -■ ■—L-- asioatonr nnl" 

... i . . '*
Guosdamas, bueziavo jas.
Kai gerai pa#ivic#zojo, 
At$d«vcikincs iszejo.

Ar tai szuntceli# ar plentas 
Eina szvilpaudams Hludcntas.
Por lauku# ir per girias 
Ir por polka# inkyrias. 
Eina diena, eina kita 
Ir treczia jau i nukaityta. 
Artinas lietu#, audra' —
O to pragaro nėra.
Jau šutomo, vejas siauezia.

■ •IVv ■■

Jf

1

Pnnn Patricia D. Morton, isz 
4 4

Urltrkit pasaka
I ...........

*

I
Kitkart sako, gan nuo setio
Palei ežerą gyveno
Senas žvejas su žmona.
(Dar abu (likti gana.) 
Baito plauko susilaukė — 
Viens nuo kito nesitraukė.

Žmogau silpnas jai nusidėjai, 
Tamsybes klonyj gulėjai,

• " ...... •

Kilb triūkszmas,. . krinta kūjai 
Tik suskambo “Allelulija” 
Tuoj kipszukai iszgastyj ■"

't
Krinta žemen, kaijp pirtyj.p

I •

Winchester, Anglijos, įbus 
raliene Shenandoah VIII 
vaisines parodos kuri prasidės 

apie . 1 Mo-Winchester, \ra 
jaus.

•»

? J
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Statement of the Ownership, Maaaff«« 

meat, Circulation, etc. required by 
the Act of Congress of

August 24, Wit.
Of the “Saule” published aemi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for April 1st 
1931.
diate of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before mu a Notary Public in and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowski 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he is 
the Business Manager of the “Saule” 
(The Sun) and that the following In, 
to the bent of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner- 
dilp, management, etc. of the afore
said publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
\ct of August 24» 1912, embodied in 
section 443, Postal Daws and Regula- 
ilons, printed on reverse of this form, 
ro wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Bocr.kowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Bocxkowskl,
313 W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Boczkowskl, 

33C W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagee#, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bond#, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKL Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 1st day of April, 1931.

(SEAL)

Pasipurtęs nelabasis 
Sužvangėjo ir be dvasios. 
Kilo staugdamas “me. . m6 
Pažaliavęs piktume. 
O studentas tiktai tvoja, 
Kam per galva, kam per koja, 
Gaudo velniu# — “ka ar ju# 
Atiduokit man raaztus” 
“Duokit”' — kriokia Bėlzebubns 
Greitai vien# velniuksztitf 

“szluban « 
Duoda raszta neramus: 
“Tik įsteik, paliki mus!..” 
“Dar palauki — vei užriko — 
Kaip priimsite jus pleszika 
Juodabarzdi, klausia jis?” 
“Puikiai —” jam atsake szis 
Viskas jam sztar sutaisytas: 
Lova peiliais sumaigstyta. 
Reples, kūjai ir taczka 
Su karsztos smalos bacz.ka, 
O studentas szmurkszt pro langa. 
Bėga tekinas in dangų: 
“Dieve Brangus, turk iszties. 
Ar Barzda tiek daug kentės? 44 
Bet iszpirkt knlte dar gali, 

I

»»

ii

idh|l|i

M

Jis nuvargęs alki jauezin. 
, Kur bootei vakare,

Kai aplinkui vien girria. 
Stovi vargsza# tankumyne, 
Kur gaut valgyt ir nakvyne? 
GI suszvito žiburys.
Greitai beldžias in duris.

Kas ežia?” — grinezioje praszne- 
ko. 

“Pakeleivis” — tuoj atsako. 
“Jcszknu kan mano priglaus 
Ir apsaugos nuo lietaus. 
Atsivėrė durys greitai, 
Pasirodė sene — “eitai 
kur kitur ,kad ir naktis. 
Czia tau gresia pražūtis. 
Asz turiu devynių# sūnūs. 
Visus žmogžudžius, galiūnus. 
Ju vyriausias, kai pareis, 
Tavos gyvo nepaleis.” 
Bet studentas prisispyręs 
Prasz.es, praszes, tai vol gyros: 
“Asz ne velnio nebijau 1 
Kol inleido pagaliau. 
Tuoj už stalo pasodino, 
Davė sūrio, duonos, vyno 
“Skubink — ragino bijau. 
Gali sūnūs gryszt tuojau.” 
Vos tik vyno gert pradėjo, 
Tuoj už durti sudundėjo, 
Suszvllpe balsai keli. 
“Slepkis, slėpki# kur gnlil. . 
Mato, kad nėra czia juoko, 
Užu poeziaus greit užszoko 

“Ir kas czia bus?
Ar užmusz ar neužmusz.?” 
Lauk Jury# tuoj sutrinko 
Ir in vidų susirinko 
Ilgabarzdžiai jos nūnai, 
Kaip devyni milžinai. 
Ju vyriausias, juodabruvis 
Kur bus buvęs, kur nebuvęs 
Kapt už butelio “Ahal. . 
Motin, tu turi kaž ka? 
Paslėpė? Tu taip darai vis? 
“Czia toks buvo pakeleivis. . . 
“Kur padėjai ji sakyk? 
Klausiu paskutini syk!” 
Pasigallo jos studentas.
Strykt nuo pecziaus, kaip drigan

tas, M

u

M

M

Ka.' Skurdo naszta nowzdami 
i Vis mylėjo# kaip jauni. 
Nesipyko, nesikeike, 
Viens prie kito prisitaikė. 
Ir daliuos vargeliu, , 
Knip du pilku karveliu. 
Teturėjo: tinklą, luotu 
Ir lusznele samanota, 
Bet laimingi, linksmi vis 
Gaude ežero žuviš. 
Parsincsze nesižvalgo: — 
Abu kepo, abu valgo, 
O pavalgo vėl kartu 
Ėjo gultu vienu du. 
Ir Dievuliui vien dėkojo. 
Kad senatve ju globojo.

n
Vienu kartu, priesz Velykas 
Atsitiko toks dalykus — 
Netikėtai jo žmona 
Erne sirgti ir gana.
Vargszas senis savo drauge v 
Kaip mokėdama guodė, slauge. 
Kepo vienas žuveles 
Jai niunavo daineles. 
Tai palikes joja vienu 
Gaude jai žuvis per diena, 
Tai vol meldės, kad jinai 
Nesiskirtu amžinai.
Karta, Dievas turbut baudę, 
Visa diena gaude, gunde — 
Nepagavo no vienos 
Daliai serganezios žmonos, 
Ir pavargo ir iszalko; 
Kas jam beateis in talka? 
Kn ligoniai beparnesz? 
Verkia luote 
Taip ir vakaras sutemo; 
Szniokszczia bangos, medžiui 

, szlama,
Neszn luotu in galines, 
Senis verkia: “Žushn mes!. . . 
Ak, isz kur pagelba rasis?! 
Kad ateitu nelabasis.” — 
NnAiskundė. Tik urnai ‘ 
Nupliekė aplink žaibai, 
Trenkė griausmas, vejas siuto, 
Bangos tėszke luotan puta, 
Nepajuto pats žvejys -— 
Priesz ji velnias bestovys. 
Velnias tarė (liovės vejai): 
Visa gausi ko norėjai, 
Tik žadėki, tai juokai, 
Ka namie nepalikai. 
Ilgai senis galva suko 
Del sumanym6 kipszuko; 
Ar prigaus, ar neprigaus? 
“Imkis” — turo pagalinus.
Velnias, kraujo jo papraszes, 
Sutarti odon suraszes, 
Mete tinklą ežeran: 
“Visos žuvys plaukit szenl. . . 
Ir in krantu niuru, pilka 
Tinklu vos abu iszvilko. 
Senis džiaugės, kur bėdos? 
“Tai žuvies, o tai žuvie#!. . 
Velnias tarė: “ 
Kol ateis paskirtas laikas!” 
Ir atstojo nuo.žmogaus, 
Pliekiant žaibui isz dangaus. 
Greitai žengdama in lusznele, 
Angon senis koja kelia, 
Žmonai pasigirs tuojau, 
Girdi tik — “kuviau... kuviau’’.

Kas tai?. . Dievas davė aunu?...

am M

Taip — atsake — taip vaikeli,

pas mane no buvo. Kožnas gal 
boszaliszkai būnantis pasakyt, 
rliai jie aim pas mane atvažia
vo, rciszke abu mane m.Vlejo ir 
jiai asz bueziau davusi 
vienam, uobucziau 
ne antro, o jei jie ta diena nuo 
manos sngiyžo ir susipyko ir 
vyras szovo in savo mot ori ir 
honuszove, bot pats save nusi- 
szove. Argi asz tam esu kalta; 
Kazlauckas ne mano bot, savo 
name nusiszove.

Korespondentas 
meilioje, kad pas 
svaiginanti gerymai, su •koreis 
asz ka nuodinn. Viesziai sa
kau viešiems, 
Goodrich dirbtuvėje o 
gryžtu namo isz darbo, tai ap- 

pas i gaminu

gert 
aplenkusi

Masto sau:

M

ii

visuomenei
mane yra

Vicsziai 
kad asz dirbu 

kada su-

»f

11

' siezystinu, pasigaminu sau 
valgi, laikraszczius paskaitau, 

Dabar atėjo <lel tavos laikas, atsigulu ir teip diena isz die- 
Kelkis ir bukie mano vaikas.
Nuo szios d i opos, Velykų 

szventes, • ■
Eik padorusjh^o genties,
Nesikreipk isz doraus keliu
Ir bukio ba'žnyczios doru ■ /

4 i'

4 4

vaiku.
Purck linksmvliio sziadion sua

ana

rH

“žuvęs asz!. . . lt

Svaiginanczin gėry
nės bulau

nos yra. 
mu nepardavinejn, 
nn'sztavota už tai, Gyvenu isz 
savo sunkios procios ir 
savo gyvybe palaikų,
naszle, tai ne mano kalte.

Todėl pareiszkin visa teisy
be skaitytojams “Saules” kad 
17 diena Kovo

tuom
o jei asz

Saules 
abudu Kaz-

\ (H

4

Jaigu jis tikrai norės”. 
Kūgi jis daryt ture#?” 
“Tegul lazda, kuria žmones 
Tiek kart muszo be malones, 
Žemen insincigia invien, 
Laisto aszarom kasdien, 
Eidamas aplinkui keliais, 
Kol ji pasipuosz lapeliais. 
Kol paskos visa žieduos, 
O paskui ir vaisiu duos”. 
Taip studentas sužinojęs 
Pasileido bėgt in kojas. 
Per laukus ir per girias 
Ir per pelkes inkyrlas. 
Tik nctyczia tamsumoje 
Kelia jam kažkas pastojo, 
Kaip dabar jis bopranesz 
Juodbruviui baisias žinias. 
Žiuri-gi pats žuodabruvis, 
“Ak žmogau tu jau pražuvęs! 
Asz isz pragaro gryžtu. 
O, kaip ten kentėsi tu!... 
Erne pasakot lyg galo 
Juodbruvi# staiga nubalo 
“Sztai kokias siunti Žinias. 
Dieve, pasigailėk manėsi. . 
Erne verkti už darbus savo, 
O studentas nukeliavo.

V.
Ilgai dar p<? to, gyveno 
Tas studentas, jnu pašeno, 
Numarino tėvukus, 
Savo baltus senukus. 
Tapo kunigu maloniu, 
Na, ir karta nuo ligonio 
Gryždams jauezia vakare 
Kvepia taip kažkuo girria. 
Tik pažiūri lyg prikaltas, 
Po obels, seniukas baltas 
Sėdi vienas nuoszaliai —- 
Kvapo skleidžia obuoliai. 
Vos tik tarnas skint inirszo 
Kėlės obuoliai in virszu. 
Bando kunigas, vis tiek. 
Niekaip rankom nepasiek 
Kas tai butu? — kur bus buvęs, 
Jam prisimen juodabruvis.
Deda ranka ant peties, 
Klauso jo iszpažinties. 
Vos szis nuodėme pasako, 
Obuolys palikes szaka, 
Krinta žemen tarp žiedu — 
Tik virszunei liko du.
Mat, nedryso pasakyti 
Žudės tęva ir sesyte. 
Bet, kai pasisakė tai, 
Krito žemen kaip matai, 
Senis nuo lengvuczio vėjo 
Tuoj in dulkes subirėjo. 
Gryžos kunigas visiems 
Pasakojo tai žmonėms, — 
O ka asz isz jo girdėjau, 
Eilėmis ežia jums sudėjau.

• F

CIIAS. S. PARMLEY 
Notary Public

My Commission expires March 7 1933
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“Nckankin jo#, sztai esu. 
“A, matui, kur buvęs tu! 
Na, dabar, vnike, žegnokis! 
Užsimodamas lazda. 
Czia visiems likimus tokis. 
Tarė juodbruvi# Barzda, 
“Palūkėk, mat, koks dalykas: 
Man reik būti priesz Velykas 
Pragare, atimt rasztus. 
Leisk nueit, nebūk rustus. . . 
44
Na, gerai, kai nukeliausi 
Užsiminki ir mane, 
Ar priims tonai ar no? 
O pas Dieva Visagali, 
Klauski apie mano dali. 
Nes nuo pragaro dangus 
Netoliausiai, regis, bus: 
Studentėlis paketino; 
Tad gerai ji pavaiszhio, 
Leido patalu paklot 
Ir ant pecziaus paniiegot.
Okai saule patekėjo, 

Padėkojęs vėl iszejo. 
Eina diena, eina kita 
Ir treczia jau inskaityta, 
Per laukus ir per girrias 
Ir per pelkes inkyrias. 
Sztai ir vėliai temti bando! 
jau ir kaukuoliu suranda 
Iszdrnbstytū pakelyj —- 
Pragaras nebetoli. 
Susivėlė tankus krūmai, 
Isz po žemes rūksta durnai 
Dvokia žliurgianti bala 
Dvėsenomis ir smelc. 
Visu žemo taip inkaitus, 
Kad, net padai jojo raitos. 
O vanduo užviręs vis,

11

Kur?.. in pragarą? — paklausė

lid temping
Neuralgijos

PwWtfkriakltA b*4 gvaMte 
.fljl' INKARO 
tekto pw«lb4* tew

Kamtft- kuHoft paduodama

PR __________ __ _. ....
dadaaui prie kiakrianoa bokmia

Perai d veda rlaoaa vabtota 
»• Hc. Ir 7fe Mok*.

Jbte gallaa afai-kyti Moto! ■
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TiKuri garbina tik varda mano, lauckai, vyras -su moteria ir da 

' dvi‘Togu! bedieviai tavos neguja 
“Linksniai giedoki© sau

AHoluja!
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darbszavime. ATSZAUKIMAS APSZME1- 
ŽIMO PONIOS SUNTEC- 

KIENES ISZ AKRON, 
OHIO.

o

11

KILLS PAIN -
ii" v“

Lietuviszki Bonai

su kuriais

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit de) informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK
V

szeinivnos atvažiavo ma- 
ne sergant e atlankyti, nes asz 
ka tik buvau isz ligonbutt 
parvažiavusi. Jie visi mane at
lankė, pasikalbėjom ir isz tri
jų szeimynu kiti nesiszove,
jeigu Kazlauckas savo paežiu 
szove, tai jo dalykas. Jisai po 
teisybei mažai kada blaivu bu
vo, nedirbo, gerdavo ir gal su 
paezia kariaudavo, o jojo mo
tore dirbo dirbtuvėje ir 
vaikus užlaikydavo,

, katras isz ju buvo geresnis ga- 
! lite patys nusprensti.

4 4

M

Liki sveikas,

SaulesGerbiama “Saules” rodak- 
cijo meldžiu patalypti teisybe 
kas kiszasi melagingo apskel- 

i” No. 22,

4 4 1 T

savo
Taigi,

Į

F

liniukai; turėkime prisriszimadienu 17 Kovo, 1931, kuriame j
• A • 1 11 1 I _ . « • _ —

prie musu tėvynės ir kalbos, k u 
ri isz po musu kojų slenku.

tilpo melagingu žine, buk Kaz
iu nekas trimis szuveis nuszovc

Ingalekime savyja piktus pa- SUvo pacaia ir paskui pats sn- 
ve nusiszove. Tas yra netiesa, 
Kazlauckas szovo in savo pa
ežiu, bet josios 
Rziadien yra gyva, jisai tik sa
ve nusiszove. Antras, kad ko-

senas
Meski-

proezius o atgaivinkime 
dorybes savo poseniu.
me biauras papratimus, o tasai 
kėlės vargu ant kalno Golgotos 
pasibaigs prisikėlime isz numi
rusiu, — isz grabo suspaudos ir 
užgedokime linksmai “Allehi- 
ja!M

Su pilna szirdies vilties, sto
jame tarp pulko musu skaity- 
toju “Saules” ant szios szven- 
tes Prisikėlimo isz numirusiu 
Viešpaties, sudedame del jus 
brangiausius vėdinimus, idant 
pasigerintu ozonais dalis dar
bininku sziam sklype Amerika 
ir kad sulauktumem laimingai 
ateinanezio meto, to viso szir- 
dingai velija isz szirdies,

— Rodyste “Saules”.

Vifwsta padėjo tikrai ket
virtaini kiauszini. Toji viszta 
buna James Cook’o ukej, New 
Bedford, Mass.

nonuszove ir

respondentas “Saules 
kad Kazlaueko motore lanky
davosi in naszles urvą, drau
gaudama en kitais vyrais. Ka 
tas reiszkeT, Kokio tie vyrai? 
Koki tai urvas ir kas ji užlai
ko? ir kas yra veikiama tame

> f sako

Jeigu
J.

Saules” korespondentas, pat 
sai neatsiszauksi savo bjauru 
darba, kuom mano varda

Saules
žei, tai busiu priversta grieb
tis 'kitokiu priemonių. Nepyk. 
Ar Cybelio pėdom nori eiti.

* “Saules” skaitytoja
A. Sunteckiene.

4 4
J X

kuom mano
laikrasztije apsmel- iT 1
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Ak, su duszia ir su kunu 
Asz ji velniui užrasziau, 
Neiszgelbeti jo jau!..
Tai baisi klasta kipszuko!..

III
Daug po to prabėgo laiko: 
Seniai vos jau besilaiko . 
O sūnelis tarpe ju.
Auga sau, kaip ant mielių, 
Lyg nebodama vargo, rodos, 
Teikia džiaugsmo ir paguodos. 
Žiuri sene džiaugdamos, 
Prie senuko glausdamos.

M

raszc
savo

urve?
Korespondentas jum 

kad Kazlauckas užgynė 
moterei pas mano lankytis Ir
jei kerszino nuzovimui jai ji jo 
neklausys? Isz kur korespon
dentas ta žino? Koresponden
tas raszc jmn kad Kazlauckas 
su savo moteria buvo pas ma
ne ir buk asz daviau jo mote
rei gert bot Kazlauckui neda- 
vian. Isz knr jisai ta žino juk

Prioraszas Redaktoriaus. —» 
Gaila kad teip atsitiko, bot dar 
neszima korespondento patal
pinome, su nuomone kad žino 
teisinga o no tiksle apšmeiži
mo ponios Sunteėkiones, ir no
ringai szi dalyba iszaiszkino- 
me skaitytojams. Apia i kome 
groimata nuo keliu žmonių, 
buk poni Sunteckiene yra gera 
motore sunki dirbanti ir nie
kas jai negali užmesti jokio 
blogo darbo.

— Svietas nebutu ant tiek
i r v

gražus, kad žmonis mylėtu 
vieni kitus.

Tik senukas vienui vienas, 
Liūdnas meldžiasi per dienas, 
Slogia szjrdi paslaptis 
Ir visam tam kaltus jis!
Jau sūnūs susiguszejo, 
Mokslus didelius iszejo, 
Gryžo jaunas ir guvus, 
Iszsiilges, pas tėvus.
Tai nudžiugo senužoliai, 
Tai suszvito laime vėliai, 
Kaip jie lauke tu dienu!... 
O kiek gavo dovanu?!

f t

Vos paeiti gali jis. 
Bet praėjo karszta ratu; 
Tamsoje liepsnas dvi mato, 
Tarpe j u baisi anga 
Su geležinė uždanga. 
Klausosi pridėjus ausi, 
Girdi ūžėsi diždiausi — 
“Sztai kur pragaras ir jis 
Triskart drožė in duris. 
Uždanga tuoj atsirito, 
Jis in vidų, greit inkrito, 
Persigando, taip ba*8U> 
Durnai, karszta ir tamsu. 
Mat, prisėjo jam aptekti 
Pragaran Velykų nakti. 
Tad nekaip velniams visiems

*

NEGALI SUPRASTI.
I'

— Visai negaliu suprasti, 
sako pati savo vyrui, — kokiu 
budu žmones susinesza bevie- 
liniu telegrafu.

— O vienok tas labai leng
va suprasti — aiszkina vyras, 
— vieton volu, žmones siuneze 
telegramus per orą.

— Bot asz visgi nesupran
tu, kaip ta orą prie stiebu pri
kabina.

— To ir asz nesuprantu—» 
prisipažino vyras.

i

'J

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

i
Laidoja kunus numirėliu. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu. veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 606 -
603 W. Mabanoy Av«| Mah. City j

.   aului II iiiin—I imi—    ..................................... —a

Išsiilgęs, pas tėvus.

Bet senukas vėl nuliudb. 
Kas tavo, teveli, žudo? 
Kas yru tuu isz tiesu?” 
“Ak man ir sakyt baisui, ,” 
“Kas tave taip vargint gaili? 
“Dovanok, brangus sūneliI... 
Dar neužgimei, asz jau 
Tavo velniui užrasziau...1 
Sene iszgastyj sukliko. , 
“Kas czia blogo atsitiko? 
Asz nuoislu pragaran, 
Atiduos ta raszta man. 
Ant studento nejos raitas,

M
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Juk au juos ir velnias skaitos.”

h , ,*4

Tikras rugiapiutis jiems. 
Dunda, kala, žvanga plienas, 
Drebu grindys, dreba sienos, 
Daužo kūjais graudins. 
Tai vėl graužto graužia jas 
Ir visi, iki vieno skuba 
Paliuosuoti Balzobuba, 
Kurs nuo mažu,grandimis 
Prirakintas kenezia vis. 
Jau grandines suplonėjo, 
Balzebubas siųst pradėjo, 
Szoku,' staugdamas, piestu, 
Drimba putos isz dantų. 
O valnini akli ir raiszi, 
Išsitepė ,iszsipaisze, 
Kala, szukauja tiktai, 
Truks grandines kaip matai. 
Ima baime studeneziuka. 
Mato, kad norą ozia juoko. 
Erne sau tyliai giedot 
Ir žegnot juos ir žegnot.,, 

I f
J

irfe’!1 : '>■ . i’ ll‘ : 1 i. ' L if I i jih '■ lt

V

Erne sau tyliai giedot

I
I
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Ant J. Sakalauskas
L1STUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 878)
931 W.CantreSt.» ShaaAndoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, autei- 
klam geriausi patarnavime. Pa
laidojimo atliekam rūpestingai 
ir graliai. Busite pilnai uiga- 
nftdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldiiu man tele
fonuos o pribusiu in desaimts 
minute. Bell Telefonai 871

V.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR. PA.

£ Iszbalsamuoja ir laidoja miruaiua^
ant vjsokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia nuo paprassesiausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikaaty- 
niu ir kitiems pasivaiinijimams. 
Isz Frackville#, Port Carbon ar tos 
kitu artimiausiu miesto Jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot tinta c pribusiu 
in trumpa laika.
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* NEMA TOMAS *
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— Po velniu! turėsimo ge- pometies.
Ar tu laikais neturi ko- 

Tuojaus ėmėsi visi godžiai, ki dirželi? — tare Fuksas atsl- 
kaip iszalkra szunias, prie vai- gryžias in viena kryžioką. ' 
gio ir gerymo. Kada ėmėsi priej----- Turiu — ir padavė ža-
gerymo,privortinejo ir moteris' lios sziksznos dirželi.' 
gert, o vargingas Kupstas net 
juodavo isz piktumo.

Midus netrukus
ki*yžioku kraują ir galima su- szto beržiniu tosziu. 
prast ant ko tai užnesza; jau 
Fuksas ir Gotlibas pradėjo 
moterims imti už kaklu ir no
rėjo kad juos pabueziuotu;
Judata ir Radasta su klyksmu 
atsitraukė. Kupstas būdama# 
tarpe dvieju latru, negalėjo 
jais gelbėt. Delto-gi Gotlibas 
nusijuokė, priėjo prie Radas
tos ir paemias per puse tran- 
> __ •_ _ _____

ra bankieta!

inkaitino

— Isz to diržo prireže daug j 
siauru dirželiu ir su tais pri- 
raisziojo prie kožnos kojos pir-

I ♦ ♦ 
geriausias

Ar dar nežinai kur
— Szitai yra 

spasabns. 
būna tavo brolis.

Lietuvis pakrato su galva.
— Reikės tave isz to miego 

iszbudint — netrukus viską
išgiedosi.

Kantorius
nuo kudmento ugnies. Kada
atnesze, kantorius prikiszo

paliepė atneszti

kuntorius 
ke su savim, o toji paszanke' prie tosziu ir uždegė, 
su verksmu:

— Gelbėk mane, broli!
Kupstas, i 

bagniefu, szoko staiga, pnszo- 
ko prie vieno kryžioko ir nus
tvėręs 
smaugt, ir vos neužsmauge nes 
tame metėsi kryžiokai ir atgy- pas 
ne.

Gotlibas paleido Radasta 
Fuksas paszauke perkuniszkip meni sau?

Ne— atsake tvirtai Lie-

nežiūrėdamas ant
« . • •

už gerkles pradėjo mos in ta

Lietuvio veidas pabalo ir isz 
tos dideles kanezios visaip 
mainosi... bed žodžio neiszta- 
re.

Judata ir. Radasta žiureda- 
baisu perstatymą,

iszdave baisu riksmą ir norėjo 
nelaiminga prisiartini 

bet pasitiko hagnietus.
— Ar dabar, Kupstai, pri-O
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Per visa szia. nedalia namie 
sėdėjau,

Niekur nebuvau, nieko negir
dėjau, ' 

Visi sau malsziai tunoja, 
Apie Ižganytojaus kanezias 

dūmoja, 
Geriems žmoniems toji diena 

apeina, 
Ir katrie dorais keliais eina, 
Bet turimo ir lokiu Lietuviu, 
Kurie negalima lygint prie 

žmonių.
Tegul saviszkai sau protauja, 

Kam nori tegul tarnauja, 
Tokie mums suvis neapeina.

Tegul ant sausu plynių nueina 
Tiktai saves žiūrėkime, 

Del saves gero vėlinkime
< 4 Prisikėlimas

?

J t
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Idant pnezeduma užlaikyti 
Ant senatvės atsimintu, 

Rūteles savo vyru klausykite, 
O ir savo liežuvius sulaikykite.*

Savo vyra mylėkite, 
Vaikelius prižinrekite,
Dukreles vaktuokite, I ’ 1 I .

Nuo bambi lin gink i te, 
Jaigu ka no gero matote.*

■*I '
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Žmogau
ANT VELYKŲ

balsu:
— Suriszkite ta nieksza!
Lietuvis nuo trijų kryžioku 

iszsisukes, su tuom paežiu pei
liu, ka drožinėjo saidoką, dure 
Gotliba ir net iki puse kriaunų 
in krutino instume. Puolė ant 
žemes Gotlibas ir tuojau# ne
laba duszia velniui atidavė. 
Tuojau# szeszi kryžiokai pri- 

szoko, nustvėrė Kupstą, o sn- 
riszia rankas ir kojas, paguldė 

•Azoto nudurto. ' ** * ’ *
Fuksas pasilenkė prie 

durto ir kalbino ji bet jau tas 
buvo atlikęs.
- O tu prakeiktas szunie! sias raku]is

—- Ne.
Judata silpnesnio budo ir 

matydama savo vyro kanezia, 
paszauke:

— Vyrai! mano vyrai! 
giaus nedalaikysiu:
žiūrėt tavo kaukiu! Gesinkit 
ugni... skubinkit... asz pa
sakysiu!...

—- Tylėk, Judata! — tarė 
vyras. — Nutylėk, asz nieko 
nėkeneziu...

— Nu tai gerai 
paukszteli
rius — dabar suprantu, jog 
ežia turi rastis tas, kurio jiesz-

’ kome/ Atneszkite tiktai sau
su szaku, užkursime Lietuviui 
po kojų, pažiūrėsimo, ar neat- 
sibraklins jo žiotys.

’ I Du paskubino iszpildint pri
sakymu. Judata sau plaukąs 
nuo galvos rove; kantorius 
juokėsi visa gerkle, paskui ji 
ir visa goweda.

Tame tai vienas isz kryžio-» 
k u ka stovėjo užpakalyj kan
toriaus, 'kumsztelejo in paszo- 
nia' Kuntorius atkigryžias pa
klausė: .*

— Ka nori?
— Kantoriau, ėiksz su ma

nim in paszali.

t avis.
Pasakyk, kur buna Da

gilius.'
— Nežinau.
— Gerai... palauksiu va

landėlė.
Kupstas tiktai viena žodi at

sake:
- Ra kai i!
foszes dege, o pirsztai spir-

nn-

T
' gejo ir jau galai buvo pnvirtia

* I» f * j* ** /Ii t * . * t I *'• Q ’ * >/>»»' »

in anglis, o Kupstas narsiai 
konto. *

— Ar dar nežinai? pa-

Del mus
Duszios ramumas.

Proseniu ir tėvu paproezius 
užlaikome,

Su godone tojo prisikėlimo 
laukėme.

Tegul sau kvailiai plovoja, 
Tegul visai p sau loja, 

Esame žmoni mis ir tokiais pa
siliksime,

Linksmais esame, linksmais 
liksime.

Daug sziadien neposmuosiu. 
Isz savo gurbo daug nesemsiu,

Tiktai sziek pavinezevosiu,
Savo vėlimus atiduosiu. , 

Pirmiausia loveliams primin
siu,

Del ju vėlinsiu:

. Tai in kaili duokite.
O jungi'* vaikinai, 

Katrie darote negerai,
1 szsi ža deki te h io kyszczi u, 

Ir paleistuvyszeziu.
__ ___ i sa v o oze d i iric i te 

Kur nereikia neanetinkite
Dorai užsilaikykite, 

zlnl senatvės atsiminkite 
mergaite apsirinkite. 
Aps i pa ežiu o kite, 
Ne bumeriaukite.

O jus jaunos mergeles, 
Klausykite savo mameles

Ka lieps tai darykite, 
Nesi prieszi nkite.

Vakarais, ncsvalkiokite.
Bambiliuosia nesiszparkino

ki te
O Dievas jus mylės, 

Ir susimylės.
Tiktai davadnos bukite
Ir teveliu klausykite.

Dievo susimylėk ir ant tu 
Ant apleistu moterių ir vaiku,

Kurias vyrai paliko.
Biednom sieratom liko.

Ant galo del mano prieteliu, 
Visu “Saules” skaitytoju, 
Szventes linksmos veliju, 
Isz tikros szirdies kiek tik 

iszgaliu
Linksniui Alloluja giedotumėte 

Ir kiauszus musztnmote, 
Ir manes su mano kuinu neuž- 

mirsztumete.
To isz szirdies vėlinu,

O daugiau jau negaliu, 
gana.

’ i

l r pt 
Vžda rbi

Tai ir bus

klause Fuksas kaip baisiau- Kad dievo baiminga gyvenimą

1

— paszauke Fuksas ir spyrė 
su koja gulinti Kupstą — atly
ginsiu asz tau. Pririszkite t ne
jaus ji teip, kad ane kurstelt 
negalėtu. i

Ir tuo ja us pakele Kupstą, 
paguldė ant suolelio ir dru- 
cziai pribraklino. >

Kupstas nei žodžio nepra
kalbėjo. Fuksas jau suvis da- 
•> w • •bar užmirszo apie savo negyva 
dranga ir sukdama# ilgus savo 
ūsas tarė linksmai:

— Asz misliju Kupste, jog 
jau valanda atėjo, kurioje pri
valome pradėt ant tikro.

Lietuvis rodos negirdėjo. 
Lupos jo in dangų žiūrint kru
tėjo, rodos perkūno szanke in 
pagelba.

— Na, juk tu esi doras 
žmogus, negaiszinkie laiko ir 
pa#akykie, kur yra tavo brolis 
Dagilius?

— Jau sakiau.
— Rodos sakei, jog nežinai 

kur buna.
— Teip.
— Ir dar lyg sziam laikui 

nedažinojai ?
— Ne.
— Ir nieko, o nieko?
—— Nieko,
— Tai nežinai kur buna 

brolis?
•' Nežinau.

Tikrai?
— Tikrai.

Tai tavo paskutinis žo-
disT

— Apsimislyk, bajorėli, asz 
iszradati gera apaaaba, kuris 
vieką atgaivina h* priduoda

Teip.

il- 
nogaliti

, tu mano 
paszauke kunto-

f

i 11
Nuėjo kelis žingsnius, pa- 

sznabždejo in ausi ir tarė; ! •
Dirstelk!

—c • Toliaut buiii» w i r i >T, >
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Dr. T. J. Tacielauskas
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Pinnutinia Lietuviszka® -I f 7 •
Dentįstas Mahanojuje

Ant Antro Floro, Alino Sitoro
I 10 W. Coniro St., Mnhanoy City 
........... .. ir-ir- mn —..r -ir— - -
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■ vestu,
Vienas an tiro nepamestu

Pa vy zd i n ga i gy ven t u, 
Vai keliams mokslą duotu

f

nei djionos, nei putros, nors lir
in žeme susmegk! minsi#, tu užkietejos nupuoli-

Vilinka-s tik rankas trynio- muosė savo žmogau? nors ta-
ja! — O kuo užarsiu žeme, asz vo stalas lūžtu skanumai# ap- 

» * ♦ * ' ' •

jam ligos nepadariau, kas dėtas, nors ryto iki Vakro val- 
man! szneka savo sąžine tildy- gytumei, liūdna bus tavo szir- 
damas, bet vis kaži-kas lyg sa- d i s,
kyto sako: — pasigailėk žmo- skriauda, neleis tau linksmin

tis! veltui mėginsi su degtine 
i 4 h W li’M : i *.

v

ligos nepadariau, kas dėtas, nors ryto iki Vakfro vai-

artimo iavo ’ aszaros,

— A jau, tėvai, bažnyczion gaus vargo; pasigailėk! lis! veltui mėginsi bu degtine
Bet Viliukas, lygu ta balsa' užpilti sąžines baisa, veltui! 

iszgirsta, bruk/z ir didžia in
mieseziuka; ten koki akoliniii- mastės, žiuri in kryžių in val
ka sutikės, — no ar ne eisim
apsiszildy t i 1

Ųž savo Viliukas negero. 
Sziaip užklaustus, žinoma, kn 
darysi! pasikaso pakauszi, na 
einame, ko-gi Bažnyczia Viliu
ku! upa gadino: lygu kuomet 
nueis bobos isztumtas, tai szir- 
dis, lyg grybas priesz saule, 
isztiža, ir degtine to prakeikto | kos pastoges: nedžiągina jo 
balso nelabai tcnlitildo, užtai 
labaį rotai bažnyczioj kas ji 
mate. — Prisimels!u kaip pa
sėsiu, —sakydavo. ,

Ot ir dabar eina Viliukas, o 
tartum priesz kaina eina, 
atbula kas atgal traukia, 
bobos iszmislai! neisi, bambės, 
lyg ubagas kruopas pa bėrės— 
masto sau Viliukas.

Atėjo, gyvas in žeme 
muksi! 
szmnkszt in bažnyczia!

Atsistojo kereziojo — beno- 
geriau tenai! et! Neilgai susl- 

žmones
neno-

cik! žiūrėk, jaū saule visai že-
1 1 . '' jmai, o jis sau isz/slkriezittvbs

— jau del »
vienas Žmonių kalbos reik ja 
eiti! — szaukia Viliukiene ant 
savo vyro.

— Eik, kad nori 
pririszes ne laiko! -

Viliukas stovi niūras, užsi-

/

stirinojii! goda turėk
A ■ * no ar ne

JAI TURI RAMATA
Kam skauda kojas, rankas, ar kitur, 
Parsitrauk “John's Remedies Oint
ment”. Gausi paliuosavima nuo skau
smo. Ji kainuoja $J .75, bet prisiusi
me kaip del prajjos tiktai už $1. Teip- 
ei gausite paa^zkinima kas tai yra

Jeigu negaletute prisiųsti
ra mala, kaltūnas, novralgija ir kaip 
gydytis. Jeigu negaletute prisiųsti 
dolerio tai paraszyk luiszkeli dol pil- 

nurody- 
inus ir gausite žinias kaip turite gy
dytis. Raszykite ant adreso: 

Western Chemical Co.
P.O. Box A. 117. r

no paaiszkinimo. Pasiusime

PJainsville, Po.

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS 

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

Ofiso telefonas—110 Namo telefonas—799

— ■ O 0—1 — —— —— — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — o —— — — — — — —I — — — — l— — — — — I — — —

I A. VARASZIUS
I AGENTAS IR NOTARAS
Į VEDĖJAS BUVUSIOS FIRMOS P. V. OBIECUNAS CO.
j Suranda varda laivo ir diena atkeliavimo in Amerika, tUl’ėdnmilS savo
♦ globoje senus rekordus nuo 30 metu del kuriu buvo iszpirktos laiva
kortės per sena agentūra P. V. Obiecunas C. Pittsburgh, Pa.

Siunczia pinigus su pilna garantija Lietuvos litais arba Amerikos do
leriais ir parduoda laivakortes ant goriausiu linijų.

Parūpina pasus keliaujantiems in Lietuva, ir taip vadinamus Permi
ntus del liuoso sūgryžimo atgal in Amerika. .

*.

-r- w w i1 I '

Padirba ingailiojimus orba doviernastis, kaip lyginai aktus pavedimo 
daliu vieni kitiems Lietuvoje. Todėl reikalui esant kreipkitės ypatiszkai 
arba per laiszkus isz visu szaliu Amerikos po žeminus sokaneziu adresu

A. WARASHIS
Formely with P. V. OBIECUNAS CO.

ROOM 206 ALL NATIONS BANK BUILDING
1200 CARSON STREET, S. S. PITTSBURGH, PA.

TAS VISKAS PRIKLAUSO NUO VYRU KURIE 
v VEDA BANKA

Trust Kompanijos Now Yorke yra didžiausi bankai Suv.
‘r ,

Valstijose. Trust -Kompanijos Suv. Valstijose turi daugiaus 
pinigu ant depozitu negu kiti bankai.

Trust Kompnijos sujungia bankini bizni su kitokiais 
patarnavimais ir stojosi drueziausi ir saugiausi bankai 
Amerike.

»l Tas viskas priklauso nuo vyru. Jus pažinstate szitus 
vyrus — virszininkus, direktorius ir klerkus sziame banke

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
,4 , * ' '
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MAHANOY CITY PA 
MEMBER OF

D. F. GUINAN 
JAS. A. DOLPHIN 
John j. moran 
LEON ECKERT 
MISS. M. NORKEWICZ

THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
HELEN PTASZNIK MARY KELLER 
ANT. DANISEWICZ JOS. B. REING 

fGEO. OLIVER
WALTER I. HINCH P. C. FENTON 
HARRY McKERNS GEO. BASTIAN 

JOSEPH MACEJUNAS

WM. R. MILLER t
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atsiduso

niekas 
■ niūrai 

atsako Viliukas, isz pirties pa
rojęs ir besiilsas pas pecziu, 
pypke puksznodamas.

— Asz pals žinau, kad ne
galiu; vaikai, szis tas, man ir 
padyvo norą, o tau kas rupi? 
koja liuosa !

Taip dažnai juodu
kita stumdė, pakol galu gale 
katras bažnyczion nuėjo, ries 
kaip vienam teip antram ne
linko o abudu žinojo kad del 
svieto akiu reikia eiti.

Viliukas pakaso pakauszi, 
pasiraivė pas pecziu ir 
ežiai bobos užklausė:

— Kame autai?
— Lovoj viską sudėjau,—■ 

atsake boba.
— Aa, tiktai! — 

ir nuėjo kamarom
Viliukas turėjo priežasti in 

žmones neiti; ot ba takiavo iii 
ji visas sodžius, kiekvienas 
drūta szirdi turėjo, ir visi be
veik giliam jo kiszenyj buvo 
inlindo, o kas pakliuvo tenai, 
sunku bebuvo iszsigelbet.

Viliukas gudriai, lyg voras 
musia, apipindavo žmogų sa
vo tinklu, ir lyg voras musia, 
kad iszcziulpia, taip Viliukas 
iszeziulpdavo savo • skolininku 
ir jau keletą vargszu sziaip 
iszcziulpes iszvare sūnūs lo
dyti in svietą, duszia kūno bo- 
užlikdamas, žeme gi užardavo, 
in trobas inleizdavo kumeczius 
kuriu tik —i ko in plūgą ne 
kinko.

Be užgriebtos už skola

v •

ot, 
vis

nes-
ir jis paskui kitns

Nu-

laike: ot kaip neims 
grūstis, lyg tyczia, ir 
roms atsidūrė Viliukas pa# pa
ti Iszganytojo graba, žvilgt— 
ir pere jo sziurpis per kaili.

Guli kryžius ant žemes pa
tas, einu svietas keliais,
kryžiavotojo kojas buezioja o 
aszaros per veidus byra, by
ra..,

Ir Viliuko szirdi lyg kas ka- 
cziulti eme; bt tartum adatėlė 
kas dygt; dygt...

— Didofennaujiena medžio 
gabalas!
kad mokecziati nūdrožeziau da 
gražesni kryžių! anokai ne nau 

J - . .

• •n*

J'11' -7 - il\.

A ” I,masto Viliukas—

kuw kaži-ko jam barstai sunku, 
ilgu kaži-kas szirdi gniaužia.

Ir nedžiugina jau kiszeneje 
esantis “iszpolnitelnij list V ku 
ri vakar gavo: nedžiugina, 
kad pagal szio svieto nutary- 
mo turi teise iszvaryti sergan
ti suvargusi kaimyną ir szl- 
tuos vaikucziufl isz po ju men-

szio svieto galybe; jaueziasi 
biednas, baisiai biednas... ta
me “medžio gabale“ keista 
yra galybe... linksta Viliuko 
keliai, kažin-kas sutruko sielos 
gilmėj ir per palūkininko vei
dą pabiro aszaros...

Suuže bažnyczia, 
varpai ir varpeliai. Viliukas 
pakele galva, tenai isz gilmes 
žaliumynais iszdabintos gro
tos bliktelejo kaži-kas.. ir ar
tinosi, artinosi.

Kaži-koks asmuo baltuose 
rūbuose stovėjo tonai szviesu- 
liu auriolioj visas, ir pilnomis 
nežemiszkos meile# akimis žiu- f
rejo in ji, in jo suvargusios so
los gilme, žiuri taip gailestin
gai .. .i

jiena rasala per akis varvinti!
Nusisuko, 

kaip akis Vėl sugryžo prie 
kryžiaus...

Iii

Ir da pamate, kaži-ka Viliu
kas, akis jo praplatėjo ir anta
kius ruszcziai trauke, vienok 
žiureji.

Buvo tai dvejetą vaikucziu, 
dryžainio sulopytose szvarke- 
lese, mergelka asztuoneta me
tu ir mažai ka augesnis vaikiu
kas. Iszblyszfke buvo vaiku 
veideliai, sunykę, dantis iszsl- 
kisze, akutes padinusios. Sza- 
lyp ju ant žemos ryszelis pra-

D ♦

siskleides, tenai duonos juodos 
selenines gabalas ir druskos

bet nepasijuto,

ze
es pas visus turėjo Viliukas 
pas elius; tai sėmenų puspūri, 
tai bulviu, o tas viskas sziaip 
magarycziu dalis.

žinojo Viliukas, kada savo 
pinigu užsipulti praszyti, ru
dens metu jeigu kas ir norėjo 
atiduoti, tai jis sakydavo: gali 
laikytis, žiūrėk —susiduos ka
peika! Už tai ligų pavasaris 
stojo, Viliukas gyvas buvo:

No, riszkis, man reikia, 
negaliu laukti, perduodu vek
seli Daukszui!

Daukszas buvo senas vagis,' žiupsny# ir skurleli inrisztas. 
jo užsiėmimas buvo po 
mus daužytis ir sziokius
pirktus vekselius važiuoti, kus, in ryszeli, o paskui ilgai, 
Daukszas su Viliuku buvo lyg ilgai - 
broliai, viena jiems kalba ėjo kryžių
apie teismus praszymus, arba daugiau jauezia savo szirdyje

teis- Szventinti matomai atnesze ka 
j taroje. Žiuri Viliukas in vai-' 
I-V • V • • • 1

SU-

I .

medžio gabale

atoiliepc

M

♦ ♦ ♦
Rytmetini# vejas vėsino Vi

liuko galva, eina eu kitais apie 
bažnyczia.

Linksma diena mums pra- 
Garseja isz visu kru-

<<

szvito.
tiniu.

Viliuko aki# jeszko kaži-ko 
minioje. Atrado, praszvitO 
veidas :sztai kaimynas Szarkus 
iszblindusioj sermėgoj,.eina te
nai, nepatol, veidais jo rimtas 

■ 

ramus, nors labai suvargęs.
— Te, brolau! — sako Vi

liukas kiszdamas kaimynui m 
rankas su tokiu džiaugsmu 
neseniai ingauta popieri — 
tai ir pas mus bus linksma die
na! Sveiki sulaukė szvent i 
Velykų!— padavė sau ranka .

>>

nauju 
ir

i

iDYKAI
Kožnam pri 
siuzim laBai 
stebėtina iliu
struota knyge
le kuro j rasite 
daug
iszradimu 
stebėtinų daik 
tu. Raszykite tuoj indedami kelias 
sztainpas del persiuntimo. Adresas

PRACTICAL SALES C(X - * 
1219 N. Irving Ave. Desk S.

PhirAtrn TILChicago, Ill.

JAI TURI KIETUS VIDURIUS
Naudoji visokius piles ir druskas,• 1 • 1 j v I1UUUUJI VldVMUO puvo 1* UlUniMWjU) gulint ant žemos turj <jurojmugt akaudejima po kruti-

• • i--.. 1____ i.l . •___ i_______i________Žiuri ir

pilvus susiimdami juokėsi isz1 adatų ir akis migla užeina...
u nusmukusiu,n 
darnios isz savo galybes.
H Ir dabar viena szioki apdir
bama turėjo Viliukas. Szar- 
kus, netolimas kaimynas, be-

abu didžiuo- tie vaikai žinomi jam gerai tai
Szarkaus vargszo vaikai...

pragarsėjo po bažnyczia.
Viliukas apsidairė. Sakyk- 

' dos tokes prasikolijo, ot ku- loj priesz ji stovėjo kunigas, 
mole krito, kuo arsi no pirkęs rodosi Vilkikui, kad in ji žiu- e , •n.

— Prisikeik, ‘žmogau! —

• Prisikeik, žmogau! —•

kas-kart s ne, balta liežuvi, galvon skaudėj ima, 
'nakti nemiegi ir pailsima parycteis. 
Siusk tiktai 15c cento atempomis, 
gausite “Ventrole ir Interfax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 
nemalonumo, ir ligos dar praba. Sai
tos gyduoles kas jau-naudojo tai ko 
toliaus reiks retinty ir mažinty, nes 
jos atpratina nuo kietumo, koto! ne
veik. Raižykite ant adreeo: *

P.O. Box A. 117.

s • *

Western Chemical Co.
PUincrUlo, Pa-

*

i kitos? t"
Imk pora detezimeziu, t

■

♦ Aiun. puru uuč4iwwiuf*-
tarė sutikės kur suvargusi kai- garsėjo vol.

— Laimingai, kuris prisl- 
keles dvasioje! linksmos bus ta 

Nudekojo Szarkus ir paėmė, vo szventes, nors juodos duo- 
Staiga bruksz su dalgia 'koja nos szmotolis tebus ant tavo 

' perkirto, paskui boba ihgule— stalo* linksmas busi, nes Die* Į

myna. Viliukas 
ir tau vargais?

matau kad

deszimts vargu ant Smarkaus vas bus su tavim!
suvirto, vienos akis isz abieju Bet tu, vargsze, kur dingsi, 

JI beliko, vaikai iszblyszko —>» 
. 1 .

A' I

‘4

į kur dingsi, žmogau kietaszir-1

K. RĖKLAITIS
4 i?

J ' J k <| 'ik; >

LiaturluAaa Grabcrfaa! P IT

Laidoja nnmiraliuB pa
gal naujausia vada far 
mokslą. Turiu* pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.
81! W. Spmee Strų '
Boll Telefonas 148 

MAHANOY CITY.FA.
300 Market Street 

Bell Telefonas 441*1 
TAMAQUA. « FA.
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DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

N. H.
pradėjo

, isz

S A U L E
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POVANDENINIS LAIVAS “NAUTILIUS”
KURIS PLAUKS PO LEDU, PASIEGT

ŽIEMINI POLIU
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ŽINIOS VIETINES

— 1 Linksma Allelnjn vėli
nant visiem

I

Mahanojiecziam 
ir sulaukti linksmesniu Vely
kų ne kaip turime sziadien.

t Juze, szesziu metu myle
ma dukrele Juozo Jeszkevi- 
cziaus, 1100 E. Pine uly., mirė 
Nedėlios vrtkara sirgdama ko
ki tai laika turėdama voti ant 
smegenų. Laidotuves atsibuvo 
Seredos ryta. v

— Tomis dienomis atlankė 
savo senus pažystamus
Medaliene (Miliauckiute) isz 
Chicagos, kuri pribuvo ant lai
dotuvių savo sesers kuri mirė 
Shenandoah.

Jonas Keneski isz Mo- 
kuris likos sužeistas ka-

poni

apie ketvirta
Velio-

reos, 
syklosia, mirė Ashlando ligon- 
buteje.

— Kazimieras (Klementovicz 
iszeme laisnius ant apsivedimo 
su Violeta Bražauckiute.

— Burmistras uždraudė vai 
kams cziužineti ant ratukiniu 
(roller skates) ant Main ir 
Center uyleziu. Jeigu katra po
licijų suiims tai atims cziužy- 
nes ir turės užmokėti bausme.
t Nelnba mirtis vela iszple- 

sze isz tarpo musu sena gyven
toja Motiejų Kralikrl, 333 \\\ 
Mahanoy Avė.,
valanda Seredos rvta.
nis sirgo gana ilgai, atvažiavo 
isz Uotu vos ir pergyveno Ma- 
hanojui apie trisdeszimts me
tu, prigulėjo prie vietines pa
rapijos, katalikis’Zko susivieni
jimo. Paliko dideliam nuliūdi
me paezia, Marga rietą, penkes 
dukteres Julije, Mare, Petro- 
nelia, Fiorentina ir Ona ir vie
na sunu Vinca. Teipgi tris bro
lius Juozą isz Newark, N. J., 
Vinca ir Antana 
kaipo dvi seseres 
laidotuves atsibus
ryta Szv. Juozapo fliažnyczioja 
su pmaldomis ant kuriu užpra- 
szo visus pažystamu.* ir gimi
nes dalybauti.

—• Vincas Zigmantas, Ade
le Czepaliute, Mare Sadauc- 
kiute ir Feliksas Stoczkiunas 
isz Gilbertono lankėsi mieste 
su reikalais ir prie tos progos 
atlankė redyste “Saules.’’

— Albertas Szilinskas, už
ėmė vieta Edvardo Bražinskio, 
kaipo nesziotojas laikraszczio

Šaules.”

Brooklvne 
Lietuvoje. 
Panedelio

“Saules.” Albertas sako buk 
pildys savo užduoti teisingai 
ir kožnam skaitytoju j prista
tys laikraszti ant laiko.

— ponia Lukauskiene sn 
sun u m Tranu isz Brook lyno; 
IhhkoMi’ Mahanojuj pas savo 
duktero ; |Ona 'Kaszinskienc, 
503 W. Mahanoy St. Svecziai 
ketjįja/czią pabūti, keletą san- 
vaieziu. * • ,1,.

< ' • ’< ‘
Mount Carmel, Pa. + Po -il

gai Qigai mire ezionais genai 
žinomas Jurgis Klimas, 61 
metu. Velionis‘gimė Lietuvoje 
paliko paezia ir tris dukteres.

• Jeigu visi automobile! 
Suv. Valst. butu ant penkių 
pasažieriu tai visi gyventoja! 
galėtu josią važinėti ta pati 
laika. I

Jurgis Klimas,

§ Manchester, 
Amo.Mberg Mfg. Co., 
jeszkoti geru darbininku 
priežasties aplaikymo daugeli
užkalbinimu ant savo tavoro.

§ Pittston, Pa. — Pittston 
Coal kompanija uždare ant ko
kio tai laiko Butler ir

kurios yra didžiau-
No. 11

A u tomo bi-

kasy’klas, 
sios szioja aplinkinėje. Priežas
tis uždarymo yra. nežinoma.

,• § Pittsburgh. —
liu daružku vežėju streikas ve
la ketina būti iszsžaiiktas isz 
priežasties praszalinimo vieno 
isz uniszku tlarbininku.

AR ŽINOTE KAD

isz 
I’n., 

turi viszta kuri ana diena pa
dėjo kiauszini 7 coliu ilgio o 
S’/o aplinkui kuris svėre ketu- 
res uncijos.

Drebėjimas žemes
nuo 470 lyg 530 pėdu per viena 
sekunda.

• Paprastas žmogaus sap
nas yra neilgesnis kaip penkes 
sekundas.

Geisingor
Forks, arti Bloomsburg,

Jonas

eina

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Isz priežasties ligos 1 ocninili
ko, parsiduoda ,farma Mains- 
ville, 5 mylios nuo Bloomsbur- 
go, 92 a kere i žemes su 20 ake- 
reis girnos, geras vanduo, 2 
namai, tvartai, gyvulei ir dar
bines maszinos kaipo 300 vai
siniu medžiu. Parsiduos pigei. 
Atsiszaukite ant szio adreso: 
John Sweet, 337 W. Maple St.

Mahanoy City, Pit; 
A. 3. O. W. 5 W, //.’ /!«!•

geras vanduo,
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rinkti. Laiva vadovaus vienas 
isz geriausiu Jungt. Valstybių 

’.aivyno specialistu atsistatydi
nęs kapitonas Slon Donancho- 
veras. Jo žinioje — 12 jurinin
ku savanoriu.

fi ' ‘Į

skaieziuje yra Norvegjos, Ame 
rikos ir Vokietijos profesoriau 
Mokslo darbams vadovaus dak 
taras 
plaukiojus kadaise draugo

“Mod”.
— Arėjas Vitkauskai,

Mokslininku

ft
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LIETUVIU LA1VAK0RCZIU AGENTU SĄJUNGOS |l 

UZGIRTOS IR TVARKOMOS ■ 
Dvi Didžiosios Ekskursijos 

IN LIETUVA
Isz New Yorko 27 Gegužes (May) || 
o isz Bostono 28 Gegužes (May) 

Stacziai In KLAIPEDA, be persėdimo 
Gražiuoju CUNARD laivu “LAN0ASTRIA
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Jai^u ledo sluogs- 
“Nautilus” gali 

laužt ji net nesinaudodamas in
taisymu. Prieszingai, sukanty- 

. .Jis iszplauks pirma isz' sis pi ūkias, esąs virsz bokszto 
ui ir paleidžiamas suspaustu oru
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Balandžio menesio paskuti
nėse dienos ser. George Robert nis plonas — 

kaip žinomaWilkins, 
liaus povandeniniu laivu 
tilus”
New Yorko in Azorų salas,
London, in Bergeną, Tromzee, 
Adventbej ir pagaliau in Sz/pic-

iszke- 
‘ ‘ Nau I

pavirsziu.

------- - —
Haroldas Svedrupas,

A i J

'lW» «,!

• *k r

■■

> 
pins iszojima in virszu, o elek- 
trikiszki szildytojai tirpinti 1c- 

bergena. Liepos menesio 2 die-, dinio stogo storuma. Tais atve- 
na keliautojas nori iszvykti to
liau ir, pasinėręs po sziauros le
dais — praplaukti pro sziaures 
poliu, kad isznirti vėl in pavir
sziu jau prie Aliaskos krantu.

Laivas, pavadintas vardu lai
vo, kuriame apkeliavo žeme 
vienas isz žiul-Verno didvyriu, 
keliavimiu po ledais buvo tam 
tyczia pertaisytas. Jo tam tikri 
intaisymai turi saugoti nuo su- 
sidaužymo su lodo szmotais, jo 
liemuo sustiprintas.

Intaisymai ledo “cziupineji- 
mui.”

Tam tiDras Įintailsyms gali 
pagl vado norą “cziupineti” 
ledinio dangalo storuma. To in- 
taisymo dėka visuomet bus ži
noma, ar gailimu isznirti in pa
virsziu.

Kaip laivas kelsis in pavir
sziu.

Tam tikras ledo laužymo in- 
taisymas tais atvejais, kai ledo 
storumas tai leis, pirma gresz, 
paskui musz skyle ledo, kad 
“Nautilus”

to * *

kai bus sunku padaryti 
ekete laivo iszejimui, AVilkinas 
tenkinsis iszpovimu nedidelio 
iszejimo teleskopui,

jais,

persisko- 
pui ir dūdoms, padoudaiicziom . *
orą. ,'į

Laivo “akys”.

i 4 / Ii ft

4

Dvi minimi intaisymu dūdos 
V

Amundsenu laivu.

TRIUBA IR SNAPAS ARBA w a
ABUDU TEIP ŽINOJO.

i «' * -T 1 < ft ■

Aizikas 
žvcrinyczia. Susitiko prie bro
mo ir teip pradėjo kalbėtis: |

ir Ickus atlanko

Aizike? Ar tu matei to-
Ikiam trubu, ka kaip turi pik^ 

tumu tai leidže isz saves van
deni I

Ne, tu kvaili, 
naši slonius.

> ........... .

kas.

ežiu pi ne t i

galėtu iszkilti in

iazrupina dokumentus

RICHMOND TRUST CO.
2701 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, Pa.

paverstos galingais prožekto
riais. Dvi kitos dūdos pritai
kintos persi kopų ’ ftitaisytniSS, 

I . .su kuriu pagelba galima apžiu
rinėti vandenyno dugną. Tai— 
laivo “akys’. /’■*'
Du indai su suspaustu oru leis 

nariams apleisti laiva, kada jis 
randasi po vandeniu.

turi taip pat tobuliausius 
\,j intaisymus ir 
io stoti susisiekimui

akys
i i

l ( Nauti-

tai vadL
*

Ickau ? — klausė Aiži-
— Ar tu matei tokiam

didelis snapas k a tai priaugins' 
prie pnukszczio? Į

— Tu kvailas, tai vadinasi, 
pel ikonas.

m

N 
p

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.62

lus” 
fotografinius 
stipria radio 
su
v ra

4

susisiekimui
iszoriniu pasauliu. Pagaliau 

“ Nautiluse” szaldytuvai: 
— elektriniai motorai ir laivo 
varyklas perdaug pakelia tom- ■ ; 1 i, *' • j ■ t
peratura ir ilga laika būti laive 
žmonėms be atsząldymo sunku.

Keleiviai.
Nautiluso” keleiviai — pa-4 i

□
" i

J
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Mokame 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride- , 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban- < 
ka nepaisant ar mažasardidelis.

G. W. BARLOW, Prec.
j. FERGUSON, Vke-Pre».irkas.

.'ii

Mokėta 1 Balardžio
Regulariszkas CzvertinisI

LI Procentas
. *. *

■ *

del Preferred Stockholders ft ’
, t ■' * . r /• 4M" : , . * j Ii.,*

ennsylvania
P o wer

»

I

to t

•I I

Light Co I

c

Pennsylvania Power & Light Company mokėjo procentą
> ( 'i ‘

ant Preferred Stock kas tris menesius regulariszkai be
pertraukos, nuo kada tie szerai buvo pirma kai ta ptar-

t 
V

duodami suvirsz deszimts metu atgalios.

* * ,4

s

H
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Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Company— they 
are our sales*
men.
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Cut out and mail to order stock or for complete Information

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Preferred Stock Dept.. Allentown, £•.

t
(Mark X in □ meeting your requirements)
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I' a I wish to subscrlbs for............share* your S3 Preferred Stock I I’
at price of 447 and acęrukd dividend per chars. Bend bill to ' , 

| me showing exact amount due. | *
Į □ I with to subscribe for..
I ~ °“ ”
I
I
I
I
I Jttimz
I
I aioli

l!°.per Mhare down and 410 
hat been paid.

□ Pleaae ahl 
accrued <______

Narna ofYourBenk

I M r

maintain a
.aharea yoųr 43 Preferred Stock | Resale Dept. tO

perw v w«■ *■ « *4 v *▼ sa ea si ui 11/ B9 v •

u until W7 and accrued dividend per there I
*’ip..i...-MhsreM your |5 Preferred Stock at 407 and ! 

dividend per share With druft attached through 11per chare With draft attached through

---------------— L
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I
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assist and ad
vise our stock
holders who 
may wish to sell 

their shares.
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Antra Ekskursija 16 Birželio (June) 
Isz New Yorka per Southamptona in KLAIPEDA pui- 
klausiuoju Cunard Ekspresiniu Didlaiviu AQUITANIA

Dovanai aplankant didžiausi pasaulio miestą Londoną.
Sziui Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą 

Londono Lietuviu Kliube.
Ekskursijos plauks in Klaipeda tiesiu keliu per puikuji Kiel kanala.

Parduoda laivakortes bei keleiviu czkiua,
bei pilnai iasrengia kelionėn Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą: 
AMBRAZIEJUS J.

168 Grand St. Brooklyn, N. Y.
AMERIKOS LIETUVIS,

14 Vernon St. Worcester, Muss
BALTUTIS P. P.

3327 S. Halsted St. Chicago, Ill. į
BARTKEVICZIUS P.

678 N. Main St. Montello, Mass.
BOGDEN, J. G.

432 W. Long Ave. DuBois, Pa.
DIRVA,
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

FRANKLIN SAV. & TRUST CO.
K. Vaisznoras Manager,
2615 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

GENDROLIS N. 395 W Broadway
South Boston, Mass.

KAŽEMEKAS K. C.
797 Bank St. Waterbury, Conn.

MAKAREVICZIUS K.
95 Liberty St. Ansonia, C >nn.

MOLIS P.
1730—24th St. Detroit, Mich.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill. 4550 S. Paulina St. Chicago, Ill.

RAUKTYTE, Miss. J.
123 Millbury St. Worcester, Mass 
SEKYS JOHN

226 Park St. Hartford, Conn.
SIDABRAS K. 875 Cambridge St- 

Cambridge, Mass.
STULPINAS V. M. »

3255 S. Halsted St. Chicago, Ill
MI KO LA IN IS P.

1^8 Sands St. Brooklyn, N. Y.
TRECZIOKAS A. S.

197 Adams St. Newark, N. J.
URBSZO J. J.

187 Oak St. Lawrence, Mass.
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St. Waterbury, Conn 
VIENYBE,

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
VARASHIS A. 12 & Carson Sts.

Pittsburgh, Pa.
WEISUL K. J. 1128 Washington 

Street, Norwood, Mass.
ZOLP J. J.

to' •1 ,
I <■ •

DA ARSZIAU. ,
— Po kuom neszioji želaba 

Mikai ?
— Paskui paskutine mano 

sužadetinia.
— Argi numirė?
—- Ach, da arsziau, 

mylema, 
su kitu.t 

4

mano
• • .eme ir apsipacziavo

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

1G N. Jardin St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz 
piet. 1 iki 5 po piet. 6 iki 8 vakare. 

Telefonas Shenandoah 1055.
Girardville, Pa. 16 N. Ogden St. 

Ofiso /valandos: Ketvergašs 
10 iki 2. 6 iki 8 valandai
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SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

Renkime Savo Uosta—Klaipėda
Kam baladotis po svetimus kras^tus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisekimas tarpe 
New York — Kopenhaga — Klaipėda

SVARBI PASTABA
Labai numažintos kainos treczios klesos tiktai $150 in Klaipėda 

ir atgal ant sekaneziu iszplaukimu isz New Yorko:
Balandžio 11 (April) Laivu “UNITED STATES
Balandžio 25 (April) Laivu “FREDERIK VIII

Laivakortes geros dviem metam.

Ii ii
DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA

Gegužes 10 (May) Laivu “UNITED STATES” 
Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sriungos užgirtos

Lietuviu R. K. Suaiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija ’ 
Gegužes 29 (May) Laivu "FREDERIK VIII”

II- II • •
Linksmiausi. Vyčiu Ek.kur.tja Ti.sio. in Kl.ipida 
Birželio G (June) Laivu “HELLIG OLAV”# *

1 *H

M

I
f

■ t

Vto *

II________ ___
Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ektkursijoa 

Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras
to »

Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII”' 
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES” 

Lietuviu Laivokorcalu Agentu Sąjungos užgirtos

I į 
lįj 

'k

i

Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ir pilna
invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijoje

♦ Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant (

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasztul Vežioti 

27 Whitehall Street, New York City
248 Washington St. Boston, Maas. 130 LaSalle St. Chicago, 111.130 LaSalle St. Chicago, 111.

*1

J



4

>

U

f

4

1

4

■r

Į.
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ISZ AMERIKOS
DVI PROTESTONKOS

PASILIKO MINYSZKOMS.
Rapid City, S. Dak. — Dvi 

jaunos merginos, Protestonisz- 
ko tikėjimo Edna Wittman ir 
Elenora Diggitt, likos tomis 
dienomis perkriksztintos ant 
Katalikiszko tikejmo. Tuojaus 
po kriksztui inženge in klioszto 
ri. Merginos bus žinomos kaipo 
Sesuo Senagele ir Berthamus.

UŽMUSZE SAVO PATĖVI.
Elkton, Va. — Botsford, ke

turiolikos metu senumo, užmu- 
sze savo patėvi B. Hook, užtai, 
kad muszc nemielaszirdingai 
savo motina be jokios priežas
ties. Sudas nusprendė vaiku ne 
kaltu už žudinsta,
apgynime savo motinos, ka kož 
n as vaikas butu ta pati 
res.

kuris stojo

pada-

RADO 600 DOLERIU SENAM 
PUODELYJE.

Oakland, Iowa. — Laike ka
simo skyles del indejimo tele
grafinio stulpo, vienas isz Ita- 
lijonu, užtiko skylėjo sena puo
deli. Iszkases ji rado jame 600 
doleriu aukse ir sidabre. No- 
rinte buvo dideliai nudžiugęs 
isz savo radimo, bet niekam nie 
ko neaake ir.panyte Jarba, at
sisveikino su savo draugais, 
kalbėdamas kad keliaus iri sa
vo tevvnia.

Tik tomis dienomis atrasze 
savo draugams apie netikėta 
gilinki ir tokiu'būdu viskas isz 
sidave*. Kaip apylinkes gyven
tojai kalba tai pinigai likos už
kasti laike kares per koki tai 
Thurmana, kuris mirdamas ne 
iszdavc paslėptos vietos savo 
szeimvnai kur buvo 
pinigus.

pas le peš

PASLĖPĖ SAVO JAUNIKI 
PO LOVA.

Joliet, Ill. — Studente isz 
augsztesnes mokslanes, 20 me
tu Miss Helen Woods, pašlepi
nėjo savo mylema savo mieg- 
stubeje, po lova per tris dienas

b

F 
kurio policijas jeszkojo per ke- 
tures dienas, už prisisavinima 
dvieju szimtu doleriu nuo savo 
draugo, ir per visa ta laika ne
galėjo jo surasti. Mergina pir
kinėjo maista del savo mylemo 
artymam sztore ir tokiu bud u 
policija dasiprato, kad jis ran
dasi josios name.

TĖVAS NULAUŽĖ 
KŪDIKIUI SPRANDĄ.

Sjį Johns, N'Q. ? -r Irvin 
Jfp'J)Įe, buvo l^bgi pailsės kada 
sugryžo isz falbriko įr norėjo, 
atilsio, bet jo nerado kada pri
buvo namo. Aaztuoniu menesiu 
duktėle taja diena sirgo dantu

kas negalėjo nukenst naktimis.

—4—

• i *• 1 t*atilsio, bet jo nerado kada pri-

. \ - ■ *; ,f i * 1 :

kais ir tankiai,verkdavo ko te-

Pasėjas namo vėlai, . negalėjo
1 • L I * * i f 4 ’ / ta ? « f 1 L. 4 •

j
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PATI SUCZEDINO 
$3,000

VYRAS SUNAUDOJO ANT 
APSIPACZIAVIMU SU 

KITA.

nusidavė in
'banka su

Webstcr, Kans. — Kada Ri- 
chradas Meredith 
Farmers Trust Co., 
davadyt savo ndbaszninkes pa
ežius turtą, labai nusistebėjo 
kada kasierius banko, pasako 
jam kad banke randasi 3,000 
doleriu kuriuos jam pati pali
ko.

Pati Meredith mire kelias sa
vaites atgal isz gailesezio kad 
josios sūnus likos užmusztas 
per 
tuos pinigus isz naminiu iszei- 
gu apie kuriuos vyras suvis ne 
žinojo. Tomis dienomis apsipa- 
cziavo su kita motore ir iszpro- 
vino sau puikia Veselka isz su- 
ezeilytu pinigu.

sunūs likos 
automobiliu. Suczedino

692 TONU PLIENO SUNAU
DOTA ANT LAISNINIU 

BLEKIU.
IIarris4burgh, Pa. — Ant pa

dirbimo laisniniu blekiu del 
automobiliu 
fabrikas, 
sza, sunaudojo
692 tonus plieno.

Praeita meta likos užregis
travo! a Ponnsylvanijoj 1,843/ 
84 automobiliu o iszduota 2,237 
824 varytoju laisniu už ka stei- 
tas s urinko 65,722,755 doleriu, 
—32,211,240 už lasnius ir 35,- 
511,514 už g

užmigt jier verksmą kpdikio^ 
Atsikėlęs su piktumu, pagrie
bė mergaite ir trenkė ant lovos 
su tokiu smarkumu, kad nulau
žė jai sprandą. Daktarai pripa
žino, kad teyas ja užmusze ir li
kos nubaustos už tai ant sze- 
sziu metu kalėjimo už tai, kad 
pats priaipafynq prie kaltes , ir,

• •

blekiu
Pei msy Ivan i jo j 

kuris juosius iszmu- 
p ra e i ta meta

azolino taksas.

SZUO ISZGELBEJO 
KŪDIKI NUO SMERT.

Badin, N* C. — Chester Gol- 
frev, 4 metu vaikas, su kitais 
vaikais bovinosi ant Durham 
and Southern geležinkelio. Ta
me su trenksmu artinosi eks
presinis trūkis ant sedinezio 
kūdikio aut sztangu ir tikrai 
butu ji sumalęs ant szmoteliu, 
jaigu nobutu atbėgės 
policiszkas szuo “ Fritz
nutrauko kūdiki nuo sztangu.

Inžinierius sulaiko truki ti
kėdamas matyti sumalta kūdi
ki 'bet rado ji gyva su szunim. 
Fritz už tai gavo puiku kalnio- 
riu,

didelis
”, kuris

« • ; i # * * , r , ■■ * 1

NUMAŽINO (DARBININ
KAMS ALGAS.

Akron, Ohio. — Goodyear 
Tire ir Rubber kompanijos vir- 
szininka iapgarsino jog numa
žins prastums darbininkams 
algas nuo 5 iki 20 procento ma
žiaus. Todėl apie 13 tukstan- 
cziu daibininku aplaikys ma
žesnes algas, Mokestis tu dar
bininku buvo 65c už valanda 
darbo bet dabar ta mokestis 
bus daug numažinta.

NORĖJO PAAUKAUT SAVO 
, KUD

Mansville, W. Va. -

i
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DU-KABT SANVAITINIS LAIKBASZTIS “SAULE" 
ISZEINA KAS UTABNINKA IB PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |3.00 metams 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS- CO 
MAHANOY AND A STB.,

* i i k į
MAHANOY CITY, PA.

, ik ’ H•į 15 ■ <

412 STUDENTU SUSTRAIKAVO PRIESZ PREZIDENTĄ

t

■■■

V

.studentu susiraikavo Washington ir Jefferso.i kolegijų Washington, Pa.

■
■ • /

B
II I II

. ■:> ■

. ■

vr. n. locr.ioiR .
r. W. bOUSKOWKKl, ssiur.

■ 1, Pr»a. 4 Mg. M 42 META

5,000 ŽUVO
DREBEJIME

Lavonus Degina; B!e- 
des Daeis In 100 

Milijonu Doleriu

Isz Visu Szaliu
-..... ....

33 • ŽMONES ŽUVO ■ 
SUSIMISZIME LAIVU
60 SUŽEISTA. BADAI KELI 

LIETUVEI PRAŽUVO.

SZAUDO PLESZIKUS 
LAVONU. Malaga, Iszpanije. — Laike 

tankios miglos susimusze du 
laivai

tail “Florida 
vu “

sanvaite, vo daugiau kaip 30 žmonių ir

Francuziszkas laivas 
su Angliszku lal- 

Glorions.” Nelaimėje žu-

Apie 41.2
koki tai nepatinkama iszsitarima Prof. Simono Bahcr prezidentą inokslaines. 
tol tesis, pakol prezidentas nepadekavos už savo dinsta ir prasiszalys.

I < <

PASLĖPTA PO SZIENIKU.
Toledo, Ohio. — Nesulaukia

NUŽUDE SAVO PACZIA SU NUŽUDYTA MOTERE 
KOCZELU.

Erie, Pa. — Valentas Povin-
ski, nu'žude savo 39 metu mote- savo motinos po'keliu valandų 
ria Aniele, motina 
vaiku, 
darbo koezela su kuriuom su- 
teszkino nelaimingai pakauszi. 
Vyras likos uždarytas kalėji
mo.

Ligonbuteje daktarai surado 
ant mot eres 200 doleriu užsiū
tus szlebeje. Policija mano, 
buk vvras nu'žude motere laike 
barnio už tuos pinigus. Siera- 
tukai likos iszdalyti tarp geru 
žmonių.

, 1IZ

Straikas pa-

Managua, Nikaragva. — Pa
gal naujausia apskaitymu, t„_ 
drobejime žemes, kokis atsibu
vo czionais praeita 
tai nemažiau kaip penki tuks- daugiau 'kaip 60 sužeista, 
taneziai žmonių pražuvo. Apie 
500 Amerikonu su paezioms ir Buenos Aires, Argentinos ant 
vaikais likos iszvežti isz nelai- kurio žuvo 17 Balionu, 4 Len- 

f 

Iszpanas, Rusas ir 2 Lietuvei,

> F

Laivas Florida plauke isz

L DIEVUI.
----------- y

Bertha Gibbons isz priežasties 
pervirszinio skaitymo biblijos 
stagai neteko proto. Parojus 
namo, užkure gerai pecziu ir 
norėjo sudegint savo pusantrų 
metu sūneli ant garbes Dievui. 
Ant riksmo atbėgo kaiminka ir 
iszgelbejo kūdiki isz ranku pa- 
miszeles. Motina, likoy nuvežtą 
in namiszeliu nrietflauda. , . i

Mrs,

mingo miesto su pagelba ero-. kai, 3 Jugoslavai, 5 SiriecziaI 
planu.
Apie tūkstantis lavonu jau su- vjsj sugryžinejo in stvo tevisz- 

Nelaime atsitiko apie 30 
myliu nuo czionais ant Medi- 

ylai Huszaude daugeli plesziku teraniszku mariu. Angliszkas 
, laivas pataiko Francuziszka 
i in szona, kur radosi daugiause 

, . , , pasažieriu treczioje klasoje.
nio, kareiviai drasko namus su o . . . . .’ . .|Sumiszimas buvo baisus, su-
gelba dinamito idant užbėgti v ... . . ... ...° , žeisti ir mirsztanti pasazienai

buvo sumaiszvti su suteszkin- v

o daugelis ){e 
Kare- '

deginta ant laužu 
palaidota ant kapiniu.GERAS“ VYRAS, BET 

NEILGAI PACZIULE 
DŽIAUGĖSI ISZ JO.

Chicago. —Poną Joniene Tc- 
1 leszevicziene,
jdavopriesz kaiminkas, koki 

teres pradaejo jeszkoti ir sum-’ tai gera ir darbsztu vyra ji til
do lavonu motinos po szienikiJ ri. Kožna diena iszeidavo iii 
ant lovos. Lavonas buvo balsei darba 8 valanda isz ryto ir da 
sumusztas.

Septynių, melu dukrele Juze ba. Nemažai vargsze nusistebo- 
ir szesziu metu Hormonas, da- jo, kada dažinojobuk josios ge- 
vo žinia policijai, kuri atėjus ras vyras praleidinejo savo lai- 
in namus padare slieetva, bet ka ant apipleszncjimo-žmonių* 

(Policija ji suome ir uždare 
kalėjimo. Prisipažino jisai prie 

Į o pacziule isz sarmatos 
Nužudinta motere buvo1 niekur nepasirodineja. 

josios vyras mirė keturi -----------------

asztuoniu kada atėjo isz'mokslaines, vai-1
..................Ji...! ... n 97 ____ Ipanaudodamas ant to kai Zofijos Bani, 37 metu mo-

nore

ISZDURE SAU AKI SU 
SZAKUTEMS.

Hopkinsville, Ky. — Mikulis 
Hardin, 6 metu senumo,
damas atriszt szniurelius nuo 
czeveryku savo sesutei, paėmė 
sza'kute (videlsiu) idant atrisz- 
ti mazgu. Szakute paslydo ir 
pataikė sau in aki, iszdurdn- 
mas suvis. Tuojaus ir kita akis 
pradėjo skaudet ir vaikas suvis 
dabar apako.

SURISZO PACZIOS
LIEŽUVI SU DRATU.

Forsyth, Mo. — Ludvika Gir 
ard, askunde savo vyra už ne- 
žmoniszka pasielgimu su ja. Vy 
ras tvirtino prioszais sudžia 
buk jo pati be perstojimo mal- 
davo su savo liežuviu ir nuola
tos ji bardavo be jokios prie
žasties, kad jis vos isz proto ne 
iszejo ir turėjo panaudoti no
rints koki būda ja apmalszyt. 
Pacziule vela prisiege, buk vy
ras priverstinai atidaro jos bur 
na, isztrauke liežuvi ir apriszo 
ji dratu, kad toji negalėjo kal
bėti per kėlės dienas. Norints 
už tai bus nubaustas, bet turė
jo tiek ramybes, kad per kelos 
dienas negirdėjo klegejimo sa
vo pacziules.

GUZIKELIS SZIRDYJA,
Harri^burgh, Pa. — Charles 

Dodge nuo keliu metu skundėsi 
nnt skausmo szirdies ir ana die 
nu nusidavė in ligonbuti ant 
rodos ir peržiūrėjimo. Dakta
rai su pagelba oksroi spinduliu 
surado kad szivdyja randasi 
kokis tai dai'gtas. Padare oper- 
raciju ir iszemo isz szirdies mn- 
žą guzikeli kuri pasekmingai 
jHzeme. Dodge sziadien yra 
sveiku. L* I. t

neisztyrinojo.

nekarta prsigir- 
kaiminkas,

niekad nepasivelindavo in dar-

ant kart nieko 
Manoma, kad žadintojas moto-■ 
re pirma subiaurino po tam nu-' visko 
žudė.
naszle, 
menesiai atgal.

o pacziule isz sarmatos 
' niekur nepasirodineja.

kurie apipleszinejo lavonus ir 
griuvėsius namu.

Isz priežasties stokos vande- pasažieriu

užbėgti
. įSumiszimas buvo baisus,

prasiplatinimą ugnies.
Apskaitoma kad drebėjimas 

žemes padare mieste bledes 
ant szimto milijonu doleriu.:

i tu medžiu nuo sudaužyto lai- 
’ vo.

Valdže svarsto apleisti miestą 
Managua o uždėti nauja mies
tą toliau, nes atstntimns kasz-

MOTERE NUTRUCINO 
SAVO VYRA.

Ilybnik, Lenk. Ligonbtl-
tuotu labai daug ir gal butu tejfl RydulkoVe, mite slaptingu

• • A * s • • I *pavojinga tonais gyventi isz 
priežasties kitu drebėjimu že
mes ateitije.

NORĖJO APVOGT 
NEBASZNINKA.

Atsiklaupus 
mirusios Helenos

19 metu merginos,

Pittsburgh. — 
prie lavono 
Muldrich, 
kokia tai mergina Pearl Enter
ing, stengėsi numaut nuo no- 
beszninkes kelis deimantinius 
žiedus. Likos in laika susekta 
per seseria veliones ir paduota 
in policijos rankas.

NUSZOVIMUKERSZINO
KŪDIKIO, MOTINA 

ATIDAVĖ $3,500.

Chicago. — Laiko kada Mi’u. 
Zofija Wolbo, siautė su savo 
keturiu metu šuneliu ant grin
dų, staigai iiiejo du vyrai apsi
ginklavę iii revolverius szauk- 
dami in moteriai ' 
mums 3,500 dolerius, 
isztraukiai isz banko, 
taip nuszausim tavo kūdiki. Ne 
laiminga motore su noru atida
vė pinigus kuriuos

4 i

S.

>

Atiduok 
kuriuos 
nes ki-

suczedino 
per visa gyvastį kad tik iszgel- 
bet savo mylema kūdiki.

APVOGĖ KAREIVI IR 
DINGO.

♦

liniondale
- Neseniai 
Lietuve M.

buk Morcziaus mėnesy ja

APGARSINIMAS ATNESZE 
MJLŽINISZKA (TURTĄ.
Chicago- — Montgamery 

Ward and Co., kuri parduoda 
viską daugiausia per .paczta 
savo mėnesiniam raporte skel
bi,
pardavė visokio tavoro už 17,- 
601,123 doleriu. Iii tris pirmu
tinius menesius szio meto par
davė už 419,466,336 doleriu. 
Ant apgarsinimo savo biznio 
laikraszcziuosiu toji kompani
ja iszduoda kas metas daugiau 
kaip penkis milijonus doleriu.

UGNIAGESEI IR POLICIJA 
APMALSZINO STRAI- 

KIERIUS.
Scranton, Pa. — Penki szim- 

tai “pikietuu stengėsi uždaryt 
tris kasyklas prigulintes prie 
Glen Alden Coal kompanijos. 
Duota žinia policijai ir ugnia- 
gesiems, kurio atvažiavo ir 
pradėjo apmalszint straikieriu 
“karszti’ panaudodami aszari- 
nes bombas ir vandeni. Maty
dami kad nieko neinveika iaz-

<

siskirste. Keli strytkariai likos 
sudaužyti ir automobiliu stik
lai sukulti, 'bet sziaip nieko ne
sužeidė.

I !■

stengėsi uždaryt

Scranton, Pa. — Policija jesz 
ko po visas pakampes kokios 
tai naktines vaikintos, kuri pri- nas ir

t ....... I ........

PENKI BANDITAI SUIMTI.
Mount Carmel, Pa. — Anta- 

Juozas Mazurkeviczei,

LIETUVE GAVO $15,193 UŽ 
VYRO IR DUKTERS 

MIRTI.
Scranton, Pa.

, Pa.,
Stankus apskundė teimsui Del
aware ir Hudson geležinkeliu 
kompanija už jos vyro ir duk
ters suvažinėjimą, kada tie Ge
gužes menesi pereitais metais 
važiuodami automobiliu užmu- 
szti prekino traukinio.

Teisėjas geležinkelio kompa
nijai priteisė sumokėti nuken
tėjusiai Stankuvenei $12,693 už 
vyro netekimą ir $2,500 už dūk 
terš, iszvso $15,193.

bud u anglekasis Leopoldas 
Jurczykas, 'kuris staigai susir
go skaudėjimu galvos ir pilvo 
ir likos nuvežtas in ligonbutl. 
Prakuratorius paliepė dakta
rams padaryti sekeije kūno ir 
daejo kad velionio pati Apolo- 
nije, prikalbinta per savo prie- 
laidini Henryki Oslizla, 
maisze su kopūstais truciznos

su

kuria padavė vyrui suvalgyti. 
Motere likos nubausta ant dvi- 
deszimts metu kalėjimo.

—
ANT SVIETO RANDASI 352 

KATALIKAI.
Viednius, Austrije. — Pagal 

v naujinusia apskaitlma laik- 
paduo-

• * •

Paskutines Žinutes
Panchuca, Mex. — Upeje 

San Diago, didelis krokodilius 
nurijo 14 metu vaikiuku, ku
ris plaukiojo upeje. Krokodi- 
liu vėliaus sudrasko su dina
mitu.

H Lebanon, Ind. — Trys 
vyrukai, neturinti da 21 metu, 
likos nubausti ant 10 metu ka
lėjimo už apipleszima žmo
gaus nuo kurio paėmė tiktai 
viena doleri.

1T Washington, D. C.— Me-

maho-

raszczio “Reichport,” 
da kad ant svieto randasi 352 
katalikai, 304 m., pasėkėjus 
Konfunijuszo, 240 m.,
metonu, 224 m., kindusu, 164 m 
protestonu, 137 m., pravoslavai 
122 m., pagonu, 16 m., syonis- 
tu, 16 m., žydu ir 76 milijonai 
žmonių neiszpažystoju jokio 
tikėjimo.

ĖJO ANT SUNAU8 VESEL
KOS; LIKOS SUDRASKY

TAS PER VILKUS.
Mont Alegro, Portugalije — —— Į 1 * k •Masiano Fereira, 62 metu, nu-

tarė nueiti in artima kaima 
kur jojo sūnūs ketino taja die-
na apsipacziuot. Senukas isz-

, ' on , ' ! sirenge in kelione vienas. Pute 1930, eroplanai perle’ke sir 4 ® ..
oianbnlun lil/na 114 Lr o na*

kalbinėjo Vlada Sobolevski, 38 Henry Szimczak, Jonas Taran- mY^u >r
metu isz Throop, kad su ja per* kus ir Albertas Tivinski, likos svaru paczto ir 2,869^255 svaru 

už apipleszima ekspre8o.,.

siaukelije likos užkluptas per 
( vilkus ir norints gana naršei 
gynėsi, bet ant galo pailsės su-

nakvotų hotelija ir po iszgeri- arosztavoti
mui “drinksu“Vlada.s užmigo, sztoro Frano Whale
Kada pabudo nerado ne savo
drauges no 500 doleriu kokius mynas paimatos szviesa sztore1 dže stengėsi surinkti $600,000 
buvo aplaikes nuo valdžios. — nakties laike davė ižinia nolici-1 ypatiszku padofku, likos su-

I F žento
skvujeraus Drapiovskio. Kai- Lovy> 38 metu> nuo kurio val‘

JI. _________ • _____ ’ .1-1? rhPAA Af\A

418,609 pasažieriais .36,945,2031
pernesze 8,324,255 j 

krito ant žemes, vilkai puolė 
H Philadelphia. — Jacob į ant senuko ir in trumpa laika 

pasiliko tiktai apgriauŽti kau
lai. • II 'I1 ' •'

—I l     IKIl — i, • MtM*

H Ottawa, Ont. Kanado-buvo aplaikes nuo valdžios. — nakties laike davė, žinia polici- * ypatiszku padotku, likos 
Sziadien daug panasziu randu- jai, kuri pauksztolius suemo^ rastas savo ofiso nužudintas je, pagal valdžios apskaitimą*į

* U ----- ----------- r---- ----------------------- W , i * <

si, kurio aplaiko suszolpima ,ant karszto* darbo ir visus už-1 per nežinoma ypata. Levy bu- randasi puse milijono žmonių 
____________________________________ __ ______ — ? A. — "» TT1T • I • • 4 • « • i m •«nuo valdžios tiesiog pasiuto. dare kletkoja. II | vo milijonierium. be darbo. — O gal ir daugiau.
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Kas Girdėti
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kurio verte apskaitoma ant dv- 
szimts tukstanezau doleriu. 
Valdžia paėmė skarba in skarb 
ežiu o
tuksianti doleriu už suradimą.

vaikinui padovanojo
, *
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Paimk žmogau bile koki lai k-' 
raszti rasi jame visokius ap- 
raszymus apie visokias žudius- 
tęs — tovai žudo vaikus,, moti
nos nusižudo su vaikais, vieni 
kitus žudo ir patys žudinasi, 
kad net baisu apie tai pamis- 
lyt. Sunku atspėt priežasti tų
jų visokiu atsitikimu, bet pa
prasčiausia priežastis yra ne
sutikimai, vargas, neisztikimy- 
sta ir lengvas būdas.

J 1 •

Kaip jau žinoma kad Fede- 
raliszka Farmeriu Taryba 
Washingtone, 
brangiu prekių ant javu, nupir
ko nuo farmeriu 250 milijonus 
buszcliu javu ir daugiau nepir- 
kines. Todėl galima dabar t i ke
lis kad preke duonos nupuls. 
Bet kas stosis su 250 milionn’s 
buszcliu t uju 
per valdžia?
Senatorius Reed darode idant 

iszsiunsti del mirsztancziu i«z 
bado Kiniecziams in Kinus.

Gera rodą! Krikszczionisz- 
kas darbininkas Amerike įpir- 
sztantis isz bado neturėdamas 
darbo, turės... moraliszka už- 
ganadyma, kad iszpilde miela- 
szirdinga darba... O gal tada 
geraszirdžiai Kinczikai prisiun 
st u mums savo lyžiu...

Oj„ prisiduotu mums prisi- 
duotn.,. O gal trustistai paim
tu i^ji in savo rankas, pana- 
sziai kaip paėmė Amerikonisz- 
kus jovus!

Farmeriu
ant užbėgi mo

javu nupirktu

Marylando valstija likos su
rastas ant ulvezios vvras už- v •
musztas automobilinioj nelai
mėj, kokis tai G. E. Hood. Tarp 
kitu rasztu surastųjų jo kiszc- 
niuja, policija rado korteliu 
ant kurios buvo iszdrukuota:

“Szita kortele užtvirtina, 
kad asz pavėlinu savo vyrui 
daryti kas jam patinka ir links 
mintis kur jam papuola. Su vi
su noru pavėlinu savo vyrui 
draugauti su moterimis, katra 
jam patinka, nes žinau gerai, 
kad turi ant to gera norą. Gei
džiu ,idant mano vyras naudo
tasi Inksmui isz szio gyvenimo, 
nes ilgai ir taip negyvens.” 
Ant korteles pasiraszius jo mo- 
terc Mrs. Rhoda Hood.

O kad tokios moterėlės gim
tu ant akmens!

Geriausiu priotelium o ir ap- 
gineju žmogaus yra szuo. Sztai 
naujas davadas to: Kaime Tur-J 
kovo, Lenkijoj, užsidegė maln-

Malunininkas nakvojo tr 
mikli malutte su savo szuniu. 
Noriais malūnininkas kietai 
užmigo, bet szuo supratęs ne
laime, liepa l iovė traukti marsz 
kinius maluninko ir loti, pakol 
ji nepabudino ir per tai iszgel- 
bejo savo poną nuo smert. ■— 
Tsztikimiausi tai tarnai 
gaus!

nas.

Daktarai dabar turės nusta
tyti, ar kūdikis mirė nuo szal- 
czio, ar buvo nužudytas.

Žydu priešai, leidžia paska
las, busiu vienu moteriške, 
katalike, kuri važiavus isz kai
mo in Kcduinus ir vežusis vie- 

! nu motu amžiaus kūdiki, lei
dus žydams ta savo kūdiki nu
žudyti, ir už tai gavus isz ju ' * 11., ’'V >

i
i

500 litu.
Bet pati moteriške pareisz- 

, ko kad jos kūdikis suszales, ir 
vietos žmones liuke daugiau 
tikėti motinai, ne kaip piktiem 
antisemitu 
priesz žydus.

pnisimanymums

žmo-

Daugelis žmonių nekarta 
mausto, kas atsitiktu ant svie
to, jaigu užsibaigtu anglis. 
Kaip raszo ‘‘The Coal Age”

žmonių

TĖVAS IR SŪNŪS SUIMTI 
KAIPO ŽUDINTOJAI.

Vasario 21 diena ifcz ryto, li
kos surastas ant vioszkelio Kio 
taviszkis-Žiežmariai,
metero nuo Kietaviszkio

jaigu
raszo 

tai neturime ko rūpintis,<ba tas 
laikas da yra tolimas.

Europiszki sluogiai 
kuriuos apksaitneju ant 708 bi
lijonu tonu, 'guli per 500 metu 
da užlaikyt visu Europa.

Tame skaitliuje nepaduoda
mi millžiniszkus sluogius ang
lių Rusijoj. O kiek visoj Euro
poj, tai nežinia. Neseniai likos 
atrasta anglis ant dugno inlun- 
kes La Maneli, Franci joj. 1 Bu
dai ant Pietinio ir Žieminio po
liu raudasi taipgi anglis.

O kokiu turtingus slogius 
augliu turime Amerike, 
tingai Su v. Valst juosia, kurie 
gali užlaikyt visa 
tūkstanti metu! O kur Kinai, Todėl pats posezias parėjės na- 
žVustralijn, Afrika ir kiti skly- mo, pasikvietė savo sunu Miką 
pai, kur randasi anglis? Todėl. 20 metu aniž. 
nebijokime, da taip greitai no -I 
suszalsim<‘.

New Yorke likos aresztavo- 
tas kokis tai 
šteinas pas kuri 
“szlapiuju” 
szytu per lot) daktaru, o p 
draugas Morris Sweetwood tu
rėjo namie 35 dėžės geros gn- 
zutes. Pristatydavo jie guzule 
tiktai del 
tumeliu.

anglių,

ypa-
r.:

3 kilo- 
, Už

musztas su sudaužyta galva 
Mikalojunas Pranas,’ gyvenan
tis, iŽežmarii! valsez., Traku 
apskr. Nustatyta, kad užmu- 
szirnas invyko Auszkenu km., 
Kietaviszkio valsez., nes ten 
rasta užmusztojo kepure, isz 
ežia prasideda kraujo žymes 
ant kelio.
žmogžudystėje, tėvas ir sūnūs 
Podrezai, g}rv. Aszukenu km., 
policijos sulaikyti. Patirta, 
kad velionis atsisakė gryžtant 
isz Kietaviszkio Podreza pa
vėžėti ir kad parei'kaalves isz 
Podrezo atlyginimo už atveži- 

Kietaviszkius.

Intariami szioje

svietą per ma jo ryte in

Nat lianas Bern- 
rudo 

receptu, 
150 (.laktam

1,432 
pasira-

milijonicriniu kos-

ISZ LIETUVOS

abudu susitarė
1 pastojo Aszukenu kaimo kelia 
ir apie 1 valanda nakties Mi
kalojumi! gryžtant, szie isz pa-

' sali! užpuolė ir ji užmusze.
Gydytojo nustatyta, kad ve

lionis buvo užmusztas 5 smū
giais, suduotais in galva.

I

J

KATINAS PAJODINĖJO 
ANT GANDRO.

pelke

*tl U t I —M

szaude ir sužeidė Abraortm 
Ledopa. Baskui pleszikas ma
tydamas, kad pasprukti vis 
tiek nepasiseks,^ ejaržipe užde
gė, o pats nusišovė. Daržine 
sudega kartu su daržine sude
ga ir plesziko lavonas, hz ras
tu lavono degėsiu negalima 
buvo nustatyti plesziko asme
nybe#.

Anie du pleszikai nuvažiavo 
ir nuvažiavo.

f

rasztu 
kalbama

UŽ KA KALTINAMI 4 KU- 
NIGAI IR 9 STUDENTAI 

ATEITININKAI,
Kaunas. — Patrauktieji tie- 

son kaitinami už tai, kad pra
ėjusiu metu Lapkriczio 29 d., 
isz Kauno per Prienus gabeno 
in Jczuo ir eMrkines mieste
lius. nelegalu litoraitura ir ja 
platino. Bet Kauno krim. po- 
lic, iš anksto apie tai sužino
jo ir inspejo Prienų policija.

Pas Bamauskn rasta 11 egz. 
opolografu spausdintu lapu. 
Tai buvo invairiu katalikiszku 
organizacijų ir Lietuvos baž
nytines vyriausybes 
nuoraszai, kuriose
apie ateitininku uždarymu; be 
to, rasta rankraszcziu, kuriuo
se kalbama,'kad Lietuvoje roi- 
kal i ngn stei gt i kata 1 i k i szk u 
organizacijų politini contra; ir 
svarbiausia pas 
rasta 50 egz. atsiszankimn ant- 
raszto in “Katnlikiszkaja vi
suomene. ’y

Kili patrauktieji tieson atei
tininkai, kaip antai, sud. Labo
kas Palevenio 
pavasarininku 
skaitės tuos atsiszaukimps;

Stud. Mikaila pats prisipa
žinęs nuvežęs atsiszaukimus in 
Skapiszki ir inteikes kun. Pri- 

o szis su savo var- 
Visi

steigt i

Baranausku

(Panev, aps.)
susirinkime

jagauskui,
gonininku platinę, visi pa
trauktieji tieson kaltinami tuo 

esant karo bucz.iaikad isz

_

ANGLISZKAS KARISZKAS EROPLANAS
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Tikejimiszki Grudelei
—T TV"

į Nieko nėra naudingesnio 
kaip tik visiszkni atsiduot aut 
Dievo valios; tegul visi tavo 
pageidimai vienijasi su sz ve ri
ta valia To, kuris viską žino ir 
permato.

į Geriau žmogui gyventi 
lievobaimingai ne kmp daryli

sivbiikhis.
į. Kzvencziausia Marija yra 

galingiausia užtarėja musu, sal 
tižiausias pavargėliu geradei-
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Ana diena likos iszbandvtas szitas naujas kariszkas ero- ka, todėl nelaimėse, pris^audi-I

planas Gloucester, Anglijoj, kuris turi szeszis maszininius ka
rabinus ir leke 200 myliu iii va landa. 'Isz Visu SzaliuBALSA1 MUSl)

• II ... ........................

NAUJAS MAISTAS
11 I *•

TIKTAI PATEPIMO KŪNO
UŽTENKA ŽMOGUI BŪTI 

SOTU IR SVEIKU.

Viednius. — Sziomis dieno
mis profesoris, daktaras Karo
lius Steiszkel, iszrado nauja 
maistu, kuriom pasitepa kūnas 
ir žmogus buna “pavalgias so
tus ir sveikas.” Maistas yra 
panaszus in taukus, su 'kuriom 
trinasi visas kūnas ir žmogus 
jauezosi, kad pavalgo 
pietus.

Maistas

gerus

nuliūdimuose ir viso-inuose, 
k i uosiu reikaluosia šaukimės 
prie Jos omus tikrai suszęlps.

t Ko n<‘mėgsti pas kitus, to 
nedarvk ir pats, svetimi paklv-

SKAITYTOJU dimai tegul buna (persergėjimai 
del tavos.

į A|)laikysi laiminga mirti
A. 

tavone nusidėjimus; daryk da
bar smerti 
inams,

1 mirsi.
t Visada mylėk nusižomi- 

nima ba tiktai jame gali atrasti 
laime, 
vainikas cnatu, 
ganymo.

t Ka žmogus pradeda del

Mrs. T. Sutula, East Granby,
Conn. — Norints mano moline- -’ai piiniians numarinsi per m f
le buvo jusu sena skaitytoja ir 
ja Dievas paszauke iii savo ka- į 

rulyste, bet asz užimsiu jos vie- į 
ta tarp jusu skaitytjou, nes be 
4 4 Saules” negaliu apsieiti ’r 
skaitysiu kaip skaitė mano a.a. 
mot inele.

negaliu

O

piktiems pageidi- 
pats ant amžių nonų-

nes nusižeminimas yra 
o be jo nėr isz-

Mot. .1 akavus,
Conn. — Velina jums geros lai
mes ir sveikatos ir prisiuneziu1 suves, Dievas baigia del kitu.

Waterbury,

tris dolerius už mylema ' 
le”, kuri szvieczia musu 

pralinksminast u bele ir

4 4 t Busi labai iszmintingn, 
jaigu tikrame gailesti apverksi 

mus gyvenimo tavo nusidėjimus, o

Sau- 
vi»a

Noužilgio galime tikėtis kad visus kad ir labiausia mes esą-1 ramindamasis jeszkosi amžinos 
tarnas pas poną ateis sakyda- me nuliudia ir rupestyja. Kaip laime*.

tamista jau atėjo laikas lanko mylema “Saule“ tai mus 
pralinksmina 

j liną visus 
ja skaityti,

mas: “
patepti jum pietus.”

Prolesoris Steiszkel yra per-
det iniu Milaszirdimru BroliuMilaszirdingu

I

l

I v

visus ir prasza- 
rupesezius. Mylime 

nes joja randasi
ligonbutes ir profesorium Vie-1 puikios istorijos ir daug pa-

_ a a a I t • • . • •

dninio Universiteto ir 
isz žymiausiu daktarai!.

Savo iszradima iszbande an;
o ypatingai

A4,

SOVIATINIS KARISZKAS

vienas mok i na acziu straipsniu.

Karinauskas, Water
bury, Corin. — Acziu jum szir- 
dingai kad nesulaikote mums 
“Saule“ ir dabar 
prii'numcrata. Nor: 

bet
sunku apsieiti. Lai 

“Saule” del visu be
Musu visa szeimynu 

” ir turi isz jos 
dideli džiaugsmu.

Kaz.

prisiuneziu 
s dabar blo- 

be laikraszcziu

.kurie ne j j

'gi laikai 
i“Saules” 
I szvieczia 
paliovos, 
skaito

M *

nauja iszradima 
Žymiausi Euro-1

, v.......

anksto tęrp savos susitarė ir 
bendrai veikdami platino žino
mo jiems turinio nelegalius at
siszaukimus.

Jonas Baranauskas ir Kazys 
Baubu kaltinami B St. 132 

2 punkt.,
Kazvs Mockus, Y 7

Labokas, Jurgis Mikaila, kun. 
Juozas Szalczius, kun. Henri
kas Prijalgauskas, kun. Bro
nius Strumila 
žius, 
kun. Jonas Zvinys, Nikodi-| 
mas Lekscviczius ir Antanas 
Masionis —B. St., 51, 129 str., I

daugelio žmoni u 
ant pamiszeliu, silpnu 'žmonių 
ir neszcz.iii moterių, 
gali priimt jokiu valgiu. Užv*»- 
dino jis savo 
“ Dinutron.”
piszki daktarai pripažino taji 
iszradima labai svarbu ir nau
dingu ne tik del silpnu bet ir 
sveiku žmonių. Žmogus pale
pins savo kana tuom 
tu”
nevalgias.

k < Saule

MINISTERIS.
Tavorszczius Voroszilov,yra 

Parsitrauk “John’s Remedies oint-i kurii4zku kamisorium Soviatl- 
ment”. Gausi paliuosavinia nuo skau- nėjo republikoje. Turi jisai tik 

50 motu ir yra energiszkas 
gi gausite paaszkininia kąs tai yra • žmogus.

Trisdeszimts ramuta’ ^n^una*’*» «evralff>Ja ir kaip Į 

t c mais-
paras JAI TURI RAMATA

Kam skauda kojas, rankas, ar kitur, 
“John’s Remedies Gint- j

gali iszlaikyti dvistr., 
pas,

o Jonas Sztau-
Juozas

Lauciszkio apylinkėj, Szilu- 
vos vai., priesz kuri laika bu
vo toks atsitikimas. Vieno ūki
ninko katinas iszejo iii
pasipauksztineti ir pamatęs 
netoli gandru szoko jam ant 
nugaros. Gandras pakilo

MA, NETEKO TARNYBOS, katinu auksztyn. Katinėlio nėr 
pran.) vai neiszlaike ir jis 

jeležinkeliu kristi žemyn, kur buvo rastas 
6 žmo-

UŽ SZEIMYNOS PAMETI- su smo. Ji kainuoja $1.75, bet prisiusi
mo kaip dol prabos tiktai už $1. Tcip- v

Kaunas. — (Kor. 
Tarnaująs Kauno g 
depoje tepėjas pil B., 
niu szeimynos galva, insimy- 

pranesza apie invairius nelai-J^ viena kauniszke mergina, 
i su 5 mažais 

iszsikrauste 
gyventi pas meiluže. Pamesto-

Kiekviena diena Jaikraszczįai

mingus atsitikimus,kuriu skai-Jr pamotes savo
ežius nuolat didėja. Acziu nelai vaikais žmona,
mingiems atsitikimams, tuks-
taneziai žmonių tampa paliego- ji B. žmona, pasiskundė gėlė
liais ir turi kęsti dideli vargu, žin'keliu vyriausiam didekto- 
Kiti tukstaneziai praranda sa
vo gyvas t. Nelaimei, sako Dr. ’ nealimingos moteriszkes
Louis I. Dublin, mes tikrai ne- kia būkle, tepeja B. atleido isz
V • 1 ♦ 1 A • 1 • • ii

r i ui, kuris rimtai invertines
sun-

žinome, kiek Amerikoj invyk-.užimamos tarnybos, o jo vie
pta nelaimingu atsitikimu, ka- fon priėmė tarnybon nuskriaus 

j tuja moterį, depoja vargonusdaugi nėra vedama tinkamos 
regist racijos. Užregistruojamu 
tik tie nelaimingi atsitikimai, 
kurio 'baigėsi mirtimi. Užper
nai nuo nelaimngu atsitikimu 
žuvo 97,000 žmonių. Labai ga-žuvo 97,000 žmonių. Labai ga
lima, kad tais pat metais nelai-j 
mese buvo daugiau ar mažiau 
sužeista apie 10,000,000 žmo-
niį.

Femai nelaimingu atsitiki
mu invyko daugiau. Žmonių žu 
vo apie 100,000. Szimet tas 
skhiczius gal bus dar didesnis.

1

negyvas.

pasileido

MAŽĖJA DEGTUKU
GAMYBE LIETUVOJ-

Kaunas. — Degtuku gamy- 
be Lietuvoje praėjusiais 
tais žymiai sumažėjo,
minta tik 59,$) mil. dėželių 
užpernai buvo pagaminta 64 
milionai dežucziu.

me-
Paga-

o

Pranas Puod-y

Petras Svotuleviczius, 
Jonas Žvinys,

punk t., ir Ypa t. Va 1st.
I

1 d., 3
Ąps. inst. 14 § 2 pupkt.

Kaltinamąjį akta sustato 
vai. gynėjo pad. maj. Gudavi- 
czius.

Byla busianti sprendžiama 
apie Komo men. pabaiga.

39 PASIKELELIAI
NUBAUSTI KALĖJIMU.

Lima, Peru.
devyni apicieriai ir kareiviai dolerio tai paraszyk laiszkeli del pil- 
likos nubausti nuo vieno lyg 
dvideszimts motu kalėjimo už 
sukėlimą maiszaczio prieszais 
valdžia 23 Kovo. %l
kaip szimtas likos paleista ant
Ii uosy bes.

Daugiau

gydytis. Jeigu negulotute prisiųsti

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahaųojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sxtoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

-- --------------------------------- i ... i . , - —

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

valyt.
Paskutiniaisiais metais Lie

tuvoje szeimynu iszirimo epi
demija siauczia placziausiu 
mostu ir toji nelemta epidemi
ja Lietuviu tautai gresia skau
džiomis pasekmėms.

• •

NEPAPRASTI PLESZIKAI 
IVONISZKIU DVARE. 

A

Gudeliai, Mariampoles aps.
— Sziomis dienomis policija 
ežia gavo žinių, kad Ivoniszkiu 
dvare buvo pastebėti 3 plėši
kai su pora pakinkytu arteliu. 
Policija juos pasivijo rogėmis 
važiuojant ir norėjo sustab-

AR ŽINOTE KAD
* < n. ;./bį *.

§ Anglija turi aukso už

Teisingos Teisybes
.  .. ........................... Ill I

— Del ko motore ant pur
vyno nepaiso? Del to, kad aug- 
szcziau savo szlebe pataiso.

P.O. Box A. 117.

no pauiBzkininio. Pasiusime nurody
mus ir gausite žinias kaip turite gy
dytis. Raszykite ant adreso:

Western Chemical Co.
Plainsvdlle, Pa.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU9 

(Bel) Phono 872)
331 W.CentraSt., Shenandoah,Pa

Nuliūdimų valandoje, •utei- 
Iriam geriausi patarnavima. Pa
in id o j ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai Busite pilnai užga
nėdinti.

įsa Mahanojuus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
larnaviina tai meldžiu man tele 
f on u o t! o pribusiu in deasimU 
mįnutu O' Bell Telefonas 879 

«■ ' I I." —>l» — • -W-—■ > >!■ - I'

Laidoja kunu* numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu. veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 606
603 W Mahanoy Avei Mah. City

945,700,000, Francuzija 435,600 negU raukytis.
000, Vokietija 108,500,000, Is-| 
panija 96,700,000 o Suvienyti

« -

t Geriau ligojo szaipytis,

Geresnis vienas p riot e- 
nogu

BIAURUS NIEKTIKIU PRA
SIMANYMAS PRIESZ .. 

ŽYDUS.
Kaunas. — Bal. 1 — (ITA) 

— Netoli nuo Kėdainių miesto 
andai buvo rastas negyvai su- 
szales kudįki#* Tuojau kažkas 

'palleido gandus, busią kūdiki

Meksike aplinkinėje Maza- 
tian, asztuoniolikos metu vaiki 
nas Batista Ouantino, surado 
paslaptoja urvoja girrioja nužudo žydai savo ritpali- 
skarba, kuris buvo paslėptas niams tikslam#, tuo, matyt no- 

• « ■ ■ • m * . a > *

urvoja

senoviazkuosia laikuosia per rodami sugundyti ti'kipcziuo- 
IszpaniszkuA razbaininkus, o sius Lietuvius priosz žydus.

# ’ * «

važiuojant ir norėjo 
dyt. Bet pleszikai pradėjo in 
policija szaudyt ir greieziau 
važiuot. Zovada pleszikams 
belekiant, vienas pleszikas isz- 
'krito isz rogių ir iškrito.# dar 
smarkiai au policija szaudes.

» ‘ I

Be to, jis kliudė vytis kitus du 
vaziuojanozius pleszikus.

Posezias pleszikas szaudy- 
damasis nuėjo in Laisziszkiu 
kaima ir inejo in Vi. Prūsoko 
daržine. Policija ir daržinei! 
inlindusiam pleszikui liedavo 
ramybes. Pleszikai vis dar

Valstijai tiek, kiek visos viosz- Hs k“ .Sl'W1*3 užlaiko, 
patystes in krova. — Ir žino- tlu Patelei, ka nieko už įlan-
nys rugoja kad Amerike nėra tu nePalaiko.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIU3 

MILL 'A PATTERSON STS. 
ST. GLAIR, PA.

4

r BgU Telefono 1480-R ?

pinigu.
§ Norvegija sziadion turi 

2^809,637 gyventoju o sostapi- 
*. , ’ ' i '

loję rundtisi 252,384 gyvęnto- 
jm . / L

§ Majoras miesto New Yor- 
ko ir gubernatorius tojo valsti- ■» •

— Moteres daugiau rupi- ♦'
naši kitu persiskyrimu po 
kaip susivincziavpjimu.

K

K. RĖKLAITIS
w!i '*! 
■m* Lietuviaika* Graboriu*

4

mi

(5>

— Jeigu dukriuko no mėgs
ta ant Kalėdų dovanos -“bei- 
bos, ’ ’
groiczimis jaunikio užsinorės.

Jeigu gerai pa<larysf, „
Buick padirbo Sausio meno«y- apie tai negarsysi
ja 6,000 mitomolbiliu o Vasario apie tai žinos, o jeigu nežinos, 

tai Dievas išduos. KII11*^

jaus aplaiko ant meto po 25 
. . . . ... L i 

automobiliu
• J 1 d ’

tukstanezius doleriu algos
§ Fabriką# '

monesyja 7,884 I <

tai reike dasiprast, kad

• * Žmonis

F.

1

j
r

k

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke rpoterems. Priei
namos prekes.
616 W. Spruca S t r., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY.PA.
SO6 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

7 1 * Vi£ IszbalMfnuojft Ir laidoja mirufliua£ 
' ant viaokiu kapiniu Parrabua pa- 

ruoszia nuo papraszcctaualuilripra

PA.
In

. A

unt viaoldu kapiniu Pagrabua p»- ’ 
ruoszia nuo piprastcziaualuilripra 
kilniausiu. Paraamdo automobilius 
dd laidotuvių, vonelių, krikaity- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
lac Frackvillfs, Port Carbon ar ias 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaut mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribuaiu 
In trumpa laika. ,
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APDOVANOTAS UŽ SUGAVIMA 
DAUGIAUSIA ŽUVIU

T *

M T Popiežius Ja Iszventysln bedievius ir ha Ivonos 
Bilo kvailini duoda apsigauti, 

Ar kur kitur gali takius 
gauti?

Vyrucziai, ant nieko nežiūrėki t 
Nuo visko rankas numazgoki t.

Pinigėlius rinkite, 
Paczod um a ūžia i ky k i t e, 

Tada iszlaimesite,
Ir vargo neturėsite.

Vienam miestelyja Velykų 
i diena, 

Butu užmusze žmogų viena, 
Vaikinelis stuboja gulėjo, 
Du girtukoliai pas ji i nėjo,

Ir užmuszti norėjo. 
Užklupo, vos gyva paliko 
Ba mislino, kad jau atliko.

Kada tai padare, 
Vėl duris uždare.

Bot latrelius nutvėrė
In Hakupa nuvedė, 

Kur po kėlės dienas sėdėjo, 
Geras bausmes užmokėjo. 
Latrauja ir nepasiliaujn, 

Girtuokliauja.
Tas dėjosi steite Illinojuje, 
Velykų pirmoja dienoja.

T

f

D Al K A

NEMA TOMAS *
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~ Kur ?
— Augaztyn! — ir pirsztu 

parodo in viražu aržnolo, ka 
palei grinezia stovėjo.

kantorius.
— Ar nematai ?
— Nieko nematau.
— Žiurekie kuntoriau ge-

Ir kaf — paklausė vėla

rai.
— Ask nieko nematau.
— Kaip tai, 

kaip lapai juda?
— Tai teisybe, bet kas ta 

galėtu but ?
— Tai- gi vejas nvpuczia, o 

szakos juda, o žiūrėk in kitus 
medžius, ar szakos juda?

— Po velniu,

ar nematai

In Szventuosius »

Leiskit strelas! — 
szauke kantorius indukes, 
tuojaus paleido apie deszimts 
strelu, bet Dagiliui aut jo gi
liuko nei viena nopfttaikė: 
greitai nusileido kita szale sto
go jokio žaidulio ir leidosi in 
laukus.

<— Pabėgs! — 
kantorius — vykit!

Leidosi kantorius, o paskui 
ji ir visi kryžiokai. Leido pas
kui kolos strelas bet nepataiko. 
Isz pradžia vydami klykė, pas
kui nutilo

O kad visi kryžiokai nusivy- 
jo, o moteris paliko, jos naudo
damos isz to prisiartino prie 

užgesino deganezias 
Bet ar žaidulei kada

pa
ir

paszaukc

Dagilius pabėgo.

Sztai te.

turi teisybe. Kupsto, 
Tuojaus Pažinosime kas tai, toszias. 
yra. Duokie man savo saidoką, užgis?

Pinnutiniu žodžiu buvo jo
Kantorius pnomias pridėjo paezios:

prie veido ir pradėjo in ta vie
ta cicliuot kur szakos judėjo.

Kupstas tai matydamas, aki ba tuojaus sugryž 
kur eidavo ii*

— Teip, begkime, — atsa
ko Kupstas — bet skubinkim,

jiavedo in
Hzauke:

— Broli! sergėkis 1
Puolė strela ir mate,

pa-

kaip 
kokis tai žmogus slinko szako- 
mis žemyn.

— Pataikiau! — paszauke 
kuntorius su džiaugsmu.

— Nepataikiai! — atsako 
medije Dagilius, o tai buvo tas 
pats ant kurio kuntorius spen
dė.

atraiszioti 
kuriomis buvo 
b<‘t kaip?

Kupstas parode joms peili, 
kuris netoli gulėjo, su kuriom 
Gotliba nudure.

Judata pagriebė ji ir drebė
dama perpjauste virves.

— A ežiu Dievui, 0 
sas.

Reikėjo virves, 
subraklintas

esi liuo-

Teip, liuosas. Jeigu spė
sime pabėgt ir Dagiliu nenus 
tvers tai gerai, bet. .. tie pra-— Jau |x> tavos! — paszau

ke keli balsai ir apsupo aplin- keikti velnei.
— Radasta, paszaukie vai

kus kur jie dingo?
Kaip tik szuktelojo, tuojaus

kili.
Dagilius gavosi

ežios stogo ir, kaip katinas rep 1
ant grin-

loms, yrėsi stogu. Jau‘keli kry- isz kilimu iszlindo.
žiokai piiulojo saidokus taisyt' 
ir cieliuot, nes kuntorius pa
szauke:

— Neszaukit! reikia ji gy- 
vadui.

— Nuszaukit mane — pa
szauke Dagilius — nos gyva 
manes nepagausit!

— Pažiūrėsim. O asz tau 
sakau jog už penkių miliutu 
pats nulipsi.

— Kokiu budu?
— Uždegsim narna, juk tai gali- 

nedidelis daigtas. —

nes kantorius

va dastatyt mus

nes

— Dabar begikme!
Kupstas pakylo, bet tuojaus 

vela kaip akmuo krito ant že
mes.

— Pagelbekit man.
— Imkis už musu ranku ir 

kelkis. Kupstai! Kupstai! kas 
bus?

— Matai, jog mėginu.
— Ir negali ?
— N (‘galiu.

Del Dievo, drebi ir ne-

0 sopa man, sopa,bai-
Gerai, bandykite — at-' šiai sopa!

Marszkiniai tavo krim
tau

sake pabėgėlis. —
Tame Dagilius paėmė saido- ni... matomai subadė.

ka, ka turėjo kitoj szalyj stogo krutinę. Ar labai?
. strelaj — Tai nieko. Labai esuužmieravo ir paleido strelaj —' fI’ai nieko. Labai

kuri pataikė kantoriui in peti nuo virves nuvargintas, su ku- 
ir nudraskė visas mesas. Ant- ria buvau subraklintas ir per 
ra strela vela pavymui paleido tai sąnariu nejaueziu.
ir pataikė in szale kantoriaus j — rPai negali nei biskutu- 
stovinti kryžioką, kuri puolė ka paeit i 
ir tuojaus kryžiokas atliko. — Ne.
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NAUJAUSIO BUDO HOLANDISZKA MOKSLAINE.

■ *

Sztai naujausio budo publikine augsztcsne mokslaine Am 
sterdame, Holandijoj, kuri turi visa kampa padirbta isz stik
lo, kuri galima nuimti laike vasaros ir vaikai mokinasi aut 
^šviežio oro.
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Norton Von Stricken isz .Eigin, 111., likos apdovanotas me
daliu per Surf Anglers kliuba už sugavima daugiausia žavu 
Miami Beach, Fla. t

Krinti

Kas tolinus su moterimis 
dėjosi, to.ežia visko nepasaky- 

jog

su

— Na ir ka mes dabar pra-1 tumėm kelia. Užkurkite 
dėsimo? — paszauke verkda-' ežia.

4 
ma motore.

— Dievas žino.
— Netrukus gal tie raka-' siu,• tiktai tiek pasisako,

I

liai sugryž! likos abidvi per goweda gyvn-
— Ir asz teip misliju.
— Tu teip kalbi, rodos abe-' godlyvai nužudintos; vaiku-

kaip ežius nudure, o Kupstą baisiai
streloms suszaude.

4: *

liszkai iszgedintos ir ant galo

Kupstai jukjojantis.
jie sugryž, tai bus mum smer- 
tis. ♦

— Del manes siuertis. . . 
del tavęs ir Radastos, 
siau kaip smertis. . .

o

da bai-
Kad sugryzo in galauna aha-

za, kuntorius sudėjo raparta 
jog iii laukinias terp pagonu 

Tik ka dabar pradėsim? nusiduodamas szalis -turėjo 
daug ergelio ir tris isz jo go- 
wedos pražuvo, už ka turėjo 
narna uždegi.

Kuntorius už savo narsa li
kos pagirtas.

kada da 
skubinkite

yra 
abidvi

— Vienas ant to tik būdas.
— Kokis?
— Begkite, 

laikas, ir
paemia su savim vaikus.

— O tu?
— Asz liksiu. •
— Ka tu nelaimingas kal

bi? Apleist tave viena...
— Kitaip negalima.
— Niekados!
— Judata

siu. Numirsime drauge, 
man isz tokio gyvenimo..

jau girdot ju— Judata 
balsai.

mI » — *1 T- H 4 » i , 0'4 I « « I, i « * 1
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Jau praėjo metas nuo to bai
saus vakaro. Fuksas likos prie 
raiteliu priskyrtas už vyresni. 
Vokiszka Lietuva buvo rauko- 

kryžioku, norint ne ant il- 
fo laiko. Lietuviai 

visi, nusikripiste arezinu Vil
niaus. Rodos kryžiokus nebuvo

še
<r <*> - norint ne

Oj tos Velykos, 
Pridirbo nevienam bėdos 

Taigi antra diena, 
Buvo posztyne viena, 

Biles ir stiklai darbe buvo, 
Kožnas gavo katras pakliuvo, 

O kad tai buvo Panodelio 
diena, 

Tas neapejo ne viena.
Viena vaikina taip suteriojo, 
Kad daktaras daug darbo 

turėjo, 
Kaip sziadien tas vaikinas isz- 

rodo?
Kakta rninbota, 
Galva gužuota, 

ln svietą žiūrėti negales. 
Lyg smert atminti turės. 

♦ * *
Atėjo pas mane baisios nau

jienos, 
Kad kaip kur buvo Velykos 

• kruvinos, 
Keli miestai gerai atsižymėjo, 
Kur nemažai kraujo praliejo. 

O tai badai ’buvo L u žemes * 
paviete, 

Atbalsiai nedorybes atliepe. 
Lietuviai vardo gero negaus, 
Jaigu girtavimo nepasiliaus,

Gero niekad no bus, 
Jaigu neezedina pinigus. 

Dingo ir garsingi “patriotai 
Sėdi malsziai, ju nematai, 

blogo padare, 
Kol galėjo, bizni dare, 
Kaip prisilupo pinigu, 

Szia,c(įen juokęsi, Uętuvijų 
Priviro koszos nestenge suval 

gyti, 
Pikty'bę insikerejo ne sztant

i pataisyti.
Manę, kad ezion bus karaliai 
Tuom Įnik viską pagriebė pa

ra liai.
Mano Meisteris sčniai iszpra- 

naszavo,

Tiejei dau <r

f
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Kovos Prieszais
Visokius Vabalus

Ii

I

M -r M H* *4l

S? A. Rohnor, kovos pHeszft’s 
visokius vabalus, kurie padaro 
bledes ant milijonu doleriu del 
Amorikoniszku faimeriu. Val
džia turi 113 stotis 36 vast i j uo
siu isz kur kovoja prieszais 
tuosius nevidonus.asz teip noriu.

Judata, asz tau liepiu! Judata 
praszau tavęs!

— Asz su tavim nesiskyr-
kas ’kam persekiot, o vienok kokia 

tai nematoma esybe genio jos 
paskui pulkelius kryžioku. Ne 
kurie myne, jog nematoma dvn 
se kryžiokus kankina. Turėjo > •
tai būti kokis norint pulkelis 

rankos. .. szauk P° Vlll<lžei vie”° ŽIWn«8- Ant 
pagelba... kelk ir kožno ži“Ks“’o kryžiokus kan- 

kino, ir visokįais budais ant ju 
atsake ^klupinėjo. Kryžiokisz'ki pa- 

, sztai bei. siuntiniai žuvo

f

— Mėgink, mano brangus 
vyria, gal viekas atsirado, lin
kio man už i______ _ ____
Dieva in 
eik!

kelk ir

i

I

—• Dovana viltis — 
keldamasis.

Vos Kupstas pasikėlė, vela 
puolė kaip medis ir galva nu
leidęs dadave: z

— Matai, kad asz negaliu!
— Na tai neszime tave?
Ir nelaukdamos ant jo atsa

kymo, Judata ome už pažastur 
o sesuo prigelbejo ir pradėjo 
yrtis in girria. 
verkdami drauge.
nas nuo triobu atsitolino, sztai 
iszgirdo kryžioku balsus:

— Sustokit!
Vargingo# moteres 

kaluse kryžioku prisakymo tik 
kiek galėdamos bego. Tame 
puolė kelios strėles ir ant galo 
likos per kryžiokus goweda 
apsiaubtos.

Kuntorius prisartino prie j u

• nuo 
strelu. Diena buvo szeip teip, 
bet nakties laike kryžiokai kai 

j liję nerimavo, ba no viena kar-
ta ir visas kryžioku pulkelis 
likdavo iszp jautas —

I 1 .• .1 v • 11 -j ♦

Už tat pipyrn ne karta gavo

Vaikai ir ėjo
Vos varg

ir nega- 
! lojo dažinot kas do vieni.
Juom tolyn, tuom nematomas 

, buvo baisesnis.
z Kada viena karta pusėti
nas pulkas likos iszžudintas,

. . >1 'i ...W

Sziadien nevos truputi apsi- 
malszino,

Bet Meisete.ris gana gerai žino 
Jog kad primanytu, 
Tai ji nuskandytu, 

Visokius budus panaudotu 
Ir ji nudadvotu, 

Nenori jam teisybes pripažinti, 
Negali drąsiai in akis pažiū

rėti,
O kad butu teisingi vyrai, 

Tai gyventu sutaikoja gražiai 
Už tat tarp Lietuviu szunija 

darosi.
Vieni ant kitu varosi: 

Dingo dorybes, 
Užomo vieta biaurybes, 

Daugelis pavirto in pagonus, 
. . III

J

SZMUTORIUS SUDŽE.
Kada nesenei gyventojai Na- 

jorko Atlankineįo flota, atsira
do vienas, ka gavosi iii kapito
no kajuta ir prisisavino sau 
auksini ziegoreli.

Aresztavotas iszsikalbinejo 
priesz audžia, jog ne yra vagiu, 
bet surinkėju historiszku pa-' 
minkius Sudžia skaitydamas 
jam viroka tarė:

— Ne apsudinu tavo ant 
aidėjimo bausmes, tik siunczln 
tavo ant vieno meto ant szvie- 
žio oro ir vasarinio gyvenimo..

v •

X—RAY

ncpa-

. 1 ,.w

kryžiokai norėdami gala pada
ryt, sutraukė daugybe žulnie-

1 riu ir padare medžiokle. Isz- 
krete visus kurmus ir griowas, 
bet nieko neradia, sugryzo,sugryzo 
kaip muilą suedia, atgal. ,

—: Toliau* bus :—

r

JAI TURI KIETUS VIDURIUS
» 't |I T I , *

Naudoji visokius pilęs ir' druskas,
ir SU szetoniszku juoku prisa- turi dūmimus, skaudėjimo po kruti-
, n v. i į j , . ; ne, balta liežuvi, galvos ,skaudojima,
ke kryžiokams, kad vestu jas nokti nemiegi ir pailsimo paryczeis.

atgalios.
Kada parvedė, volą virvėms

Siusk tiktai 15c cento stempomis, 
i
tysitc kaip tamsta paliuosuos nuo to
gausltįo “Ventrole ir Interlax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 

Kupstu subraklino ir prie mo-’nemalonumo, ir ligos dar praba. Szi- 
tos gyduoles kas jau naudojo tai ko 
toliaus reiks retinty ir mažiqty, nesdžio pririszo.

—- Na, vyrai, naktis ateina jįgįpratino nuo
‘ netrukus trauksim atgal, rel- rclk‘ Rašykit® apt adreso:

, . . Western Chemical Co.
« Izia miiYYia aTtrinana Irnrl mnfvr_ — _ m • •<kia mums szviesos, kad maty-

*

J.

Kariszkas Fut-Boles
Kapitonas

Jack Pride isz Fort Dodge, 
kietumo, kolei no- Iowa, Hkoa iszriuktas kapitonu

•s futbolas United States Mįlįtęt-Western Chemical Co. I _ ° VT* 
ox A. 117. piainsviiio, PuJry ukudwnijas ant szio meto. IP.O. Box A. 117.

į J

*

v

*

Motina Elzbieta Seton, kuri 
sutverė zokona Milaszirdingų 
Sesern Amerike, gal neužilgio 
bus iszszventyyta in szventuo
sius perPopiežiu ant praszymo 
200 tnkstaneziu žmonių kurio 
pasirasze ant peticijos. Motina 
Seton, kuri gyveno New Yorke 
ir Marylande, gimė netoli Bowl 
i ng Green, 28 diena Augusto, 
1774 mete. Buvo duktė daktaro 
Richardo Bailey, profesoriaus 
Kings kolegijos, dabar užvar- 
dyta Columbia universitetu, 
pirmiausia pradėjo rūpintis 
apie Katulikysta kada keliavo 
po Italija su savo vyru Wil
liam Seton, turtingu statytoju 
laivu. Motina Seton uždėjo pir
mutine parapine 
Baltimoreje ir nuo tojo laiko I* . •prasidėjo statymas parapiniu 
mokslainiu po visa Amerika, 

dievobaiminga 
kuri paaukavo arba 

iszdalino visa savo turtą ant’ 
mielaszirdingu tikslu.

mokslaine

t

Buvo tai labai 
motore

Ar Žinote Kad
’ I 

i

< JP

Kaip kita karta supyksi 
sakyk: — Himmel herr gutt 
Kreuz millionen donner wet- 
ter! . .

Su pagelba naujos maszl- 
nos penki žmonis Vokieti jot 
gali peržiūrėt, svert ir iszrinkt 
60,000 kiausziniu per diena.

* Kad deszimts tukstan- 
cziu vortinkliniu siulu sudėti 
in krūva, ne bus storesnis už 
viena žmogiszka plauka.

• Madame Jacqueline Mont 
gaste, isz Paryžiaus yra moti
na 17 vaiku ir moteris 14 vyru 
isz viso. Marie Therese, Aust 
rijos karaliene, buvo motina 
16 vaiku, isz kuriu 2 pasiliko 
karaliai ir 3 karalienes. B. 
Heinrich isz Luttich, Belgijos 
(1281 metuose) buvo 61 vai
ku tėvas. Toks Heironiemus 
isz Rymo turėjo 21 moterių, gi 
jo paskutine pati turėjo 20 \y- 
ru priesz ji.

I

mm

; *

DR. C. A. ŽERDECKAS GAS

. e, LIETU V1SZKAS DENT1STAS...
Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 

dien, nuo 9 Iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iss.kir.nt Seredomis.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 84 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Seredomis visa diena buna ajaras.
Pottsville 9-R-2

I

Seredomis visa diena buna ajaras. 
Telefonas, Tamaqua 638 

111111 I 1 linn ■—ll— .. ... . .. . .......................................... .... ............

TAS VISKAS PRIKLAUSO NUO VYRU KURIE 
, VEDA BANKA

Trust Kompanijos New Yorke yra didžiausi bankai Suv. 
Valstijose. Trust Kompanijos Suv. Valstijose turi dauginus 
pinigu ant depozitu negu kiti bankai.'

Trust Kompnijos sujungia bankini bizni su kitokiais 
patarnavimais ir stojosi drueziausi ir saugiausi bankai

į * į' t įk į * i L J
*
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• Tas viskas priklauso nuo vyru. Jus patinstate saitus t 
vyrus — virezininkus, direktorius ir klerkus sziame banke

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MABANOY CITY PA

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
HĘLEN PTASZNIK MARY KELLER 
ANT. DANISEWICZ JOR. B. REING

GEO. OLIVER

Amerike.

t" '

I 
i
i
I

Ir

D. F. GUINAN 
JAS. A. DOLPHtN 
JOHN J. MORAN 
LEON ECKĘRT 
MISS. M. NORKEWICZ
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WM. R. MILLER 
WALTEH I. HTNCH P. C. FENTON 
HARRY McKERNS, GEO. BASTIAN

JOSĘPH MApEJUNAS
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. MEILE ARTIMO
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— Mieste Velykos atsibu
vo malszei.

— Policije aresztavojo Juo-
Ne buvo ko už (za Biszko, 18 metu, 

daug linksmintis, nes kiszenei Pcnn ir K. Puszkevicziu, 
buvo tuszti isz priežasties be
darbes.■

isz Wm.
’ • 18’

I metu isz Lost Creek už sulai- 
įkyma ant kelio ir pavogimą,

— Park Place kasyklos su-' automobiliaus nuo Frano Szer-
sįojo ant ilgo laiko.Žmonys pa- pinskio. 
b u go ir nežino ka darys ateity j. t Mare

Tikras linksmas Vely-|61 metu, kuri kitados gyveno 
czionais ir Mahanojui, mirė 
pas savo sunu Jurgi Coaldale. 
Velione paliko du sūnūs. Lai
dotuves atsibuvo Nedėliojo po 
piet.

<—Klementas Kaznnas, 
dent as Pennsylvania Scboolar- 
ship for Annapolis, 'kuris su- 
gryžo isz švieti nes keliones in 
Pbiladelfije Prie tos progos 
atlankė per Velykas savo mo
tina aptiekorienia L. M. Ka- 
ziunione, kaipo ir sūnūs Povy- 
las daktariszkas studentas, 
lankėsi namie per szventes.

I —
kas turėjo šžeimyna Jurgiu 
Paljoku, kada ana diena atsi- 
Unke juju sūnūs Petras, kurio 
tėvai nematė per asztuoniolika f įl ' .f
metu.

— Studentai
Kalėda, Grineviczius, ir Teofi
le Boczkauskiuto lankėsi 
kėlės dienas pas tėvelius per 
Velykines vakacijes.

— Po keliu metu ligos mi
rė Ida, pati profesoriaus IIo-

isz High

Maciejunas,

per

mer T. Bagenstose 
School, praeita Petynczia.

— Juozas Malinovskis, 4G 
metu, mirė po trumpai ligai 
Locust Mountain ligonbntcje 
praeita Ketverga. Velionis per 
gyveno mieste apie 25 metus ir 
gyveno ant 416 W. Pine uly. 
Ijftidotuves atsibuvo Panedelio 
rvta.

— Laidotuves a.a. M. Kra- 
liko, 333 W- Mabanoy avė., at
sibuvo Panedelio ryta su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
ja, ant kuriu dalybavo daugelis 
žmonių. Likusi szeimvna sude- 
da szirdinga aeziu už dalyba- 
vima, paaukautus žiedus ir ini- 
szes.

— Velykos musu ‘bažny- 
czioja atsibuvo iszkilmingai su 

tiu-

musu

bažnytinėm ce re mo n i jom 
karnom per taja szvento.

Trumpi Telegramai.
Belgradas, Jugoalavijc— 

Kaime Ludolsko Draja, 
ugnis, kuris sunaikino 35 na
mus ir daug gyvuliu.

lt Coatsville, Pa. — Netu
rėdamas darbo per keturis me
nesius, Antanas Vinski, 58 me
tu pasikorė ant medžio szakos 
artimoje girraiteje. Paliko pa- 
czia ir du vaikus.

11 Tokio Japonije. — Ketu
ri žmonis likos užmuszti o 28 
sužeisti kada smarki vėtra su
griovė eroplanu stoti Tachiari, 
padarydama bledes ant penki u 
milijonu doleriu.

H Czeliabinsk, Si berijo. — 
Asztuoniolika žmonių užmusz- 
ta o in 30 sužeista trūkio nelai
mėjo czionais. Daug vagonu su
degė todėl buvo sunku pažinti 
užmusztūosius.

kilo

i

f
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PIGI EKSKURCIJA IN

Washingtona, D. C.
Sutverkite partija ir matykite azi 

Amerikos kapitolo miestą.
NEDELIOJ 12 APRILAUS

$4.00 in ten ir atgal
Yra tai akyva ekekurcija kuria 
niekad nepamirszyti. Galite matyt 
daug akyvu vietų pervažiuojant 
per visas vietas už $1.00

Greitas specialia treinas apleis
Shenandoah ......................... 3:25
Mahanoy City ...
Tamnnua ..............

... 4:07
. .. 4:37

Sitai Pigi Ekskurcija 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Iss Shenandoah 25c. vlrsziaua 
NEDELIOJ 19 APRILAUS 
Matykite plakatus apie daugiaus.

—TULJie-..------------------------------

ANT READING GELEŽINKELIO

Darni janavicziene• •

Mahanojui,

daktariszkas

stn-

SziomisBaltimore, Md.
dienomis J. Stanio buvo per
siskyrimo teismas. Staniai jau 
seniai gyveno persiskyrė, bet 
neturėjo legaliszko, taip sa
kant, divorso. Stanys dabar 
pradėjo meilintis prie naszles 
Maczienes, tai Staniene supy
ko ir patrauko Juozą ir jo mei
luže Maczięne teisman. Stanys 
pasiėmė liudininko P. Pasers- 
ki. Prisiekdinant Paserski, tei
sėjas paklauso: “Ar tiki in 
Dieva! °
netiki. Kiek pakamantinojes, 
Paserski pavaro. Esą netikin
tis in Dieva negali būti liudi
ninku. — N.

paklausė:
Paserskis atsake, kad

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Kovo 30 vakare užside
gė M. Kairiuksztienos namai, 
4!) Tedrick St. Ugny vos nebu
vo Ant. Ažukas, kuris tuose 
namuose gyveno. Jis vienas bu 
vo likes namie ir gerokai buvo 
inmiges. Ji isz lovos prikėlė R. 
Gilroy. Keturi ugniagesiai, ko
vodami su ugnimi virtuvėje, 
buvo pritroszke nuo durnu.

— Kovo 28 d., 7:30 vakaro 
gryžtant automobilium isz 
Wilkes-Barre miesto prie Mar
ke ir Gates (apie 6 bloksai nuo 
namu) automobiliu susitrenki
me, sunkiai sužeista Ona Mo
li usziut e, “Garso” 
tratore. Susi vien vmo 
ko Jono Moliuszio
važiavo su savo broliu Juozu.

Onai Moliusziutei sužalota 
iszmuszti du

Adminis-
Iždinin- 

dukte. Ji

veidas galva, 
dantys, nubraižyti pecziai ir 
smarkiai sumuszta per keli ko
ja-

O. Moliusziuto randasi Nes
bit Memorial ligoninėj.
kata gerejanti. —G.

• Jonas Molitoris, 30 me- 
irz Throop ir Alfredas

Houck, likos aresztavotais už 
sužeidimą automobilium trijų t 
ypatų, nuo ko vėliaus mirė.

Svel-

tu

Wilkes Barre, Pa. — Ne
žinomas pi'ktadaris nužudė 
turtinga moteria Minnie Dib 
ley 76 metu, kuri gyveno vieną 
ant River ulyezios. Forty Fort. 
Priežastis nužudymo da neisz- 
tyrineta.

pi'ktadaris

Shamokin, Pa. — įsa 
priežasties aplaikymo daug 
užkalbinimu ant anglių Bear 

| Valley kasyklos priėmė» apie
300 darbininku kurie dirbs ant . ♦
dubeltavo zipto.

kokia (ai buvo valanda! Van-

Motuose 1827 jaunas kunin- 
gas* apemo prabaszczyste vie
noj parapijoj, Liono diecezijoj. 
Bažnytėlė tos parapijos, yra pa 
buduvota kaime gulineziam tar 
pe augsztu kalnu;

Tykus mielaszirdingaw, lab
daringas, ir pilnas pasiszvonti- 
mo kunigas, likos greitai pa-
mylėtas po*r savo parapijomis, 
Visiszkai užsitarnavo ant - to 
nes kožnam atsitikime, szelpe 
gerom patarnem savo parapijų 
mis..

La 1h hiring urnas jo 
ru’bcžiu, viską ka tiktai turėjo 
dalinosi su savo parapijonais 
Didele jo Dievomaldyste, buvo 
priežaste,kad ji vadino szventa 
Kilda ėjosi apie apgynima geru 
instatu, arba provu visada bu
vo persitikrinimas bet mal
szus mokantis su kožnu pasielg 
ti, pasikalbėti, kad visai no yra 
stebėtinų dalyku, 
teisdariu savo parapijom! ku
rie vietoj eiti in suda eidavo 
pas ji ir iszduota pąliepima, 
kožnas palaike už teisinga ir 
iszpildydavo.

Viena ryta priesz 
saules pradėjo skambyt in var
pus, apreiszkiant, nelaime del 
gyventoju kaimo. Isz priežas
ties lietaus, kuris jau nuo ke
liu dienu lijo, vanduo prūduose 
gulineziuose ant kalnu pakilo 
ir iszpleszc pilimus su dideliu 
smarkumu bego žemyn in sto
vinti pakalnei kaima.

Didžiausia ugni, galima už- 
gesyt, bet kas pajėgs sulaikyti 
vandeni bėganti nuo didelio 
kalno. Gyventojai nuliūdo isz- 
begiojo isz namu savo, vienuo
se tiktai marszkinuose. Ne ku
rie dar norėjo gelbėti savo tur
tą ir gyvulius, bet ant to nebu
vo laiko, kožnas turėjo skubin
tis gelbėti gyvnsti.
i Kunigas buvo pirmutinis 
ant vietos nelaimes ir sudaro 
sziokia, 
pagelbos.

Negalima buvo mislinti apie 
sustabdymą vandens tiktai rei
kia mislyt apie tuos, kurie ra
dosi st ūbose apsemtose vande
niu.

Ant kart davėsi girdot rik->- 
mas draskantis szirdi. Ant sto
go ka tiktai riogsanezio supu
vusios stuibeles, buvo matyt se
na moteriszko su dviem mažais 
vaikeliais. Vanduo jau sieke 
lyg stogui, stubole ka tiktai 
riogsojo, o per tai viena mislis 
apėmė visus ’kad ja vanduo nu
griaus o motore su dvejetą vai
keliu pražus vandneyja.

Kaip gellbeti tuos nelaimin
gus! Visi stovėjo, niekas nesi
judino. Niekas nesistveres gel
bėti, ba niekas neglcjo apsvar
styt mieri gelbejimo.

Ant kart iszgirdobėganti ar- 
kli. Tai prabaszczius užsėdės 
ant arklio, kuri smarkus tekė
jimas vandens nosze. Bet mo
kantis gerai valdyti arkli, pa
taikė, daplaukti prie stubelos 
kuri kas valandėlė vanduo 
grasino pavojum. Po trumpai 
valandai daplauke prie stuber 
les, paėmė stt savim vaiHuczius 
ir laimingai iszplauke atgalios, 
paleisdamas ant saugios vietos.

Atgręžęs arkli ir vela taikosi 
plaukti pas stubole, bot pakilo 
riksmas, parapijonai - užstojo 
kode ir nenori leisti ant pavo
jaus, praszymai meldimai nie
ko ne gelbsti gaibus kunigas 
pasukęs arkli in vandeni, pra
dėjo plaukti.

— Melskite už mane szau- 
ke in susirinkusius.

Apstojo riksmai, visi esanti 
klaupė ir pradeda melstis. Ach,

neturėjo

jog stojosi

tekėjimą

tokia drauge noszimo
♦ I

d no ūždamas ir putodamas, su 
neiszpasakytu stiprumu prade
da neszti raiteli ir arkli. Raite
lis galėjusi su stipriom vilnim 
u'ž gyVitsti savo ir moteriszkes.

Jau daplauke. Tame girdėti 
Inžimasi JStogas suteszkejo, 
stubole Sugriuvo. Žmones pra
dėjo rėkti ir verkti isz iszgas- 
ties, bet ant kart negalima bu
vo matyti; kas pasidaro su mo- 
teriszke ir kunigu. Po valan
dėlei pątemino gryžtanti kuni
gą laikydamas ant ranku mo
teriszko, ant naujo inžengo vil
tis in szirdis parapijonu, 
tiktai instengtu iszplaukt, Die
ve da padeki©!... kunigas da
plauke iki krasztui, motina ir 
vai k uczi a i i s^gelbeti, 
jonai suklaupė Dievui pad’cka
voje ir per amžins to kunigėlio 
neglcjo užmirszti.
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tAnt paveikslo matome ma'ža miesteli Rupe, Nevadoja, kuris turi didžiausia laisve vi-.

sam Amerike. Tame miestelyj 0 nesiranda burmistro, szerifo,bažnycziu ir prohibicijos.
nys patys save valdo ir labhi malszus. Tonais randasi kasyklos.

ve vi- 
Žmo-|

NAUJA SZLEBE.

Vyras:— Kas tai? Vela nusi
pirkai nauja szlebo?

Pati:— Na, tik tu teip ne 
pyk... taja szlebo pirkau

savo pinigus...
Vyras:— Už savo? O kur 

juos gavai?
Pati:— Pardaviau tavo kai

linius. ..
už

SKAITYKITE “SAULE”

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
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Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 pHesz 
piet. 1 iki 5 po piet. 6 iki 8 vakare. 

Telefonas Shenandoah 1055.

Girardville, Pa. 16 N. Ogden St. 
Ofiso valandos: Ketvergais 
10 iki 2. 6 iki 8 valandai
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CAPITAL STOCK S 125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,368.62

F
ik*

&
Ii

B

įį»*. ?■

į ’

R t,

i

*

. . ..

Teodoras Jolin
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sekretorius Prcz.No. 1—Teodoras Jolin, naujai paskirtas prjvatiszkas
Hooverio. Paveikslas No. 2 parodo miestą St. Thomas ant Virgin salų,
kuriaH ana diena atlankė Prezidentas Hooveris idant Lsztyrinėti tenaitini 
padėjimu gyventoju ir jisai labai 
ir sako kad nupirkimas tu salų per Amerika buvo tai didele klaida.

nuliūdo padėjimu tenaitiniu žmonių

lagyste, gausi doleri!
— Juk ponas man prižade-

— suriko po- jai duoti du! — atsako greitai
— jai'gu man nemislinda- Juozukas...

mus pasakysi greitai kokia me-l Ir gavo du.
nas,

GERAS MELAGIS.

Mokame 3-czla procentą ant 
Procentą pride- 

dum prie Juru pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar tnaias ar didelis.

| nudėtu pinigu.

Juozuk!
G. W. BARLOW, Pre..

J. FERGUSON, Vtee-PresdrKa».
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Nepamirszkite szita Diena
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BALANDŽIO 2O-ta4
II
I

Po sziai dienai, 20-ta BALANDŽIO, kaina szeru bus padidinta
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‘ iki $98.00 ir priaugintas procentas ant szero už
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PENNSYLVANIA
#1

1 i.
POWER į
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LIGHT COMPANY
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Dabartine kainu yra $97.00 ir priaugintas procentas už szera
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Pirkite DABAR ir suezedykite $1 ant szero
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Cwt ottf and mail to order stock or for complete information 
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
I Preferred Stuck Dent.. All»ntr>u>n D. *

t ... ! S! f. ' 18 .. ■ *

' * h*

>£7; J<

r 1

■ j /

' -H

t.
4;

tA'.' I ■* >
■4 A

1/ 4. ■
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J P fc^FS^b*re*7our « Preferred Stock įon havy Payment Plan of Sio per 4nara down and $10 perI . share per month until W «nd accrued dividend per ahire I’ayment I Hen of $10 per ihoriI down and Bio per * 

month until $97 and accrued dividend per ahare I
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aharee your *5 Preferred Stock at W7 and
bae been paid. ,

□ Pleaee ehip........i_____ _ _____ _  ,w„,,
accrued dividend pnr ahare with draft'attached th'roug'h
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