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Isz Amerikos
LIETUVE TURINTI 110 

METUS.
Kulpmont, Pa. — Mrs. Elž

bieta Adams (gal Adomaitie
ne) kuri buna pas savo žentą 
Joną Kuslevicziu, 855 Scott uly 
kaip pati tvirtina turi jau 110 
metu amžiaus o tai per regula- 
riszka ir prasta'gyvenimą. Elz- 
beta gimė Letuvoja kada Su v. 
valst. valdo prezidentas James 
Monroe, da už caro Aleksandro 
I ir atvažiavo in Amerika, 1903 
mete. Josios vyras ir trys vai
kai mirė Senuke mato gerai, be 
stiklu, pati vaikszczioja pas 
kaimyus. ___  ____
užsiszalde ir negalėjo 
“partes” kuria jai 
buvo parengia.
flaperkos 
žiaus!

Mykolą Neisvinder, kitas se
nas gyventojas szio miesto ku
riam suėjo 101 metai, turėjo 
eroplanini pasivažinėjimu ne
seniai, kuriam laibai patiko.

3 BILIJONAI
• DOLERIU

ANT GERYMU
TIEK ISZDUODA AMERI- 
KIECZIAI; OERYMA3 PA

SIDAUGINO ANT 300 
PROCENTO; VALDŽE 
NIEKO NEAPLAIKO.

vaikszczioja
Ana diena

— Ar 
sulauks tokio

truputi 
eiti ant 

kaimynai •r
musu 

am-

NUŽUDE MOTINA, BROLI 
IR JO SŪNELI.

Smoky Lake, Altą. — Juozas 
Mikalovicz, farmeris, staigai 
netekus proto, nuszove ant 

’ Hmert savo sena motina, broli 
ir jo trylekosn tuneli, po 
tam pats sau paleido kulka in 
krutinę. Motina iszmetinejo sū
nui, kad per daug tinginiauja, 
ir geria, per ka szeimyna labai 
kenezia. ’ I

Washin t gon, D. C. — Ameri
konai iszduoda kas metas ant 
svaigi na neziu gerymu tris bili
jonus doleriu arba 'daugiau ne 
kaip kitos kokios pramones. 
Ant arielkos iszduoda $200,000, 
000; ant alaus $395,000,000; vy
no $253,000,000; o isz to visko 
valdžia aplaiko tiktai antra 
procentą taksu. Sunkus laikai 
Amerike visai neturi jokios in- 
tekmes ant prohibicijos ir žmo- 
nys gere daugiau ne kaip 
szlapiu laiku.

Praeita meta iszgerta 
000,000 galonu spiritiniu gėry
nių, 760,000,000 galonu alaus ir 
110,000,000 galonu vyno. Ne vi
si but Jėgeriai moka taksas val
džiai, nes 
pia savo pinigus

u z

200,-

farmer is,

\ >

KUR IR KADA ATSIBUS VI
SOKĮ PERAI SZIMET.

Harrisburg, Pa. — John Mc 
Sparren, sekretorius ukystes, 
garbina buk Pennsylvanijoj at
bus sekantiėje farmeriszki fo
rai: Reading, Sept, 15-10; Kutz 
town,Airg. 18-21; Quakertown, 
Sept. 1-5; Doylestown, Sept. 29 
Oct. 3; Grazt, Sept, 22-25; Lan
caster, Aug. 25-28; Allentown, 
Sept. 22-26; Hatfielld, Sept. 7- 
12; Cressona, Sept. 7-11; York
Oct .6- 10; Hanover, Sept. 1-4; 
Fawn Grove, Aug. 12-15; Stew» 
a rd ts town, Sept. 16-19;
Lion, Aug. 24-29i
; ■ r, ~l*""' " J" ■

TROKAI GABENA ANGLIS
ISZ SKULKING PAVIETO

’ ,JN VISAS PUSES.
‘ Pottsville, Pa. — Randolph 

Coal Co., ir South Penn kasy- 
• .kibs, pardavinėja savo anglis 

"liktai' trokams, kurie gabena 
« anglis net in Harridmrga, Rea- 

. dingą, Allentown, Lebanon, 
Ilaiųburga ir kitus mię^tus už 
pigesne prekę, nę kaip geležini 

keliai gali pristatyt. , >

Bed
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTI8 “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZLA
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ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metama 
Kitose Vleszpatystese |4.00 metams , 

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant szlo adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
' MAHANOY AND A STR.,

4

MAHANOY CITY, PA.
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Paroda vaiku Burbank ligcmuteje, Burbank, Calif., kune laimėjo pirmas dovanas.
— Atidarymas International Colonial parodos Paryžiuje. 3,— George F. Baker, 'kuris po

tėvo mircziai aplrtike 60 milijonu doleru. Jo tėvas buvo bankierinm New Yorke.

o

•

BRAZILIETIS SU PAGEL- 
BA SAPNO, . SURADO 

SENOVISZKA 
SKARBA.

RUSISZKAS
SUBMARINAS

Brazil i jo. » — Tris

daugelis turi pasle- 
svetimuosia 

bankosia apie kuriuos valdžia 
nieko nežino.

Praeita meta sunaudota 27,- 
000,000 buszelius komu, 754,- 
000,000 svaru cukrines nendres 
ir bruoku, 30,000,000 galonu 
malaso, 21,290,00 ’buszeliu kruo 
pu, 16,000,000 svaru apyniu ir 
714,000 tonu vynuogių ant pa-

I 
4

skaitliu surinko 
draugavę prieszais prohibicija 
kuri iszrodo valdžiai kiek bla
des padare prohibicija Ameri
ke ir niekados t n j u tiesu nepri
vers ant žmonių kad jais pil
dytu.

darymo visokiu gerymu.
' Toki tai

. KIEK AMERIKONAI ISZ
DUODA PER META ANT 

GYDYMO.
Washington, D. C. — 

kios ligos Aimerikoniszku žmo
nų kaszt uoja per 
000,000 doleriu.

Toki tai raparta paduoda 50 
nariu daktariszkos kamisijos 
ape Amerkoniszku žmonių ii- 
gas. Ant (laktam iszduoda vie
na blijona,’gyduolių 700 milijo
nus, ligonlbircziu 550 milijonu, 
dent 1st u 400 mil., dažiuretoju ■ 
ligoniu 112 mil., tarnams pub- 
liszkos sveikatos 86 mil., akiu 
daktaramas 50 mil., kiroprak- 
toriams ir kitiems 30 ml., aku- 
szerkoms 15 mil., osteopatu ir 

•*»

naturopatu 30 mil., ligoribuczin 
(ne valdiszku) 10 mil.

Norint® tiek kasztuoja Ame
rikonams užlaikymas sveikatos! 
bet tas da neužtektinai 
žmonys butu sveiki kaip 
k i a.

Viso-

meta 3,107,-

nele sudžiui bet nežino kas tai 
buvo per viena toji Magdute. 
Slidžia liepė porai susitaikint 
ir eiti namo. Vyras prižadėjo 
daugiau nevažinėti su Magdute 
ir sėdės per kelis menesius na
mie.

Isz Visu Szaliu

Sacliewicz isz
Jonas Nafus

Viena

500 SALUNAI LUZERNES 
PAVIETE. 

Wilkes-Burro, Pa. Edva r-
. 1 > j | J

das Bryanty .privatiszkas do-,.
tektyvasj kuris likos paszauk- 

| (as in ezionais ant isztyrineji- 
mo apie salimus Luzernes pa
viete sako, kad turi surinkęs daĮ 
vadus, kad lame paviete 
dasi daugiau kaip 500 salimu, 
(kurie pardlavi'nejal svaiginau- į 

ežius gėry mus 
4 4 spikyzese’f 
trucyzna žmoniems.

rau-

idant
re i-

RUSISZKAS SUBMARINAS 
NUSKENDO PO EKSPLO

ZIJAI, 36Q PĖDU 
GILUMO. , .

' Armijų
kartus sapnavo Pedras de 
Alancantaras, buk jam pasiro
dė sapne kokis tąi Jėzuitu zo- 
konihkas, kuris jam iszaiszki- 
no ir parode kur randasi pas- liūtis prie baltikines rusiszkos 
leptas didelis skarbas per Jc- flotos, nuskendo Finlandiszko- 
zuitu zokoninkus,

sapnavo Fedras
•4

Ryga, Finlandije. — Rusisz- 
kas submarinas No. 9, prigu-

kąda juo- je inlunkeje, apie pusinunakti- 
sius iszvare isz tonais Holan- jo Utarninke, apie 360 pėdu 
deriszki gyventojai. Buvo tai f 
laiko pusamžiais septiniolik- 
tam szimtmetije.

Pedros isz pradžių netikėjo 
in tuosius sapnus, bet kada 
jam prisisapnavo tas pats sap
nas trecziu kartu ir aiszkei ma
te vieta kur jam zokoninkas 
parode paslėpta skarba, pasiė
mė su savim savo' gera dranga 
ir abu nusidavė in kalnus jesz
koti tosios vietos. Sugryže® isz 
kalnu parode dvi toblyczias, 
kurias surado kokioje tai ur- 
voje, nes valdže dagirdo apie 
jojo nusįdavima in kalnus jesz
koti skarbo, bet valdžei nepa
sako ar surado koki skarba ar 
ne.

Vėliaus valdže iszsznipinejo, 
bu’k Pedras, kuris buvo labai 
prftstu darbininku, dabar tu
ri 24 tukstanezius doleriu o jo- 
jojo draugas pasakė, kad Ped
ras surado daug brangiu da
lyku ir auksiniu pinigu paei- 
naneziu nuo keliu szimtmecziu, 
bet tosios vietos negali atsi
minti, o gal nenori iszduoti 
slaptybes.

gilumo. Priežastis nelaimes bu
vo baisi eksplozije ant laivo isz 
nežinomos priežasties laike 
maniebru.

Kada žinia apie tai pasklydo 
du eroplanai nulėkė ant vietos 
su vilczia kad submarines isz- 
kils in virszu ir gales gelbėti 
laivorius, bei toja vietoja pa
mate tiktai daugybe aliejaus, 
kas ženklina, kad submarines 
likos suardytas ir visi laivoriai 
jame pražuvo. Visi stengimai 
isztkelimo in virszu submari- 
na nuėjo ant niek

Mete 1904 nuskendo rusisz- I 
kas sulrniarinas Delfinas su * ■' ■ ♦ * ' ' t
26 vyrais o 1909 mete nusken
do sutynarinas Karribola su 20 
vyrais. J. • v*

SAVŽUDINSTA GIRTOS 
GASPADINES.

Lodžius, Lenk. — Szinkoris 
Oleksieviczo nžpraszo savo pa- 
zinstamus ant vakaruszku, ku
riuos pavieszino giiusei viso- 
kes gėrimais. Dangausia isz- 

( gere pati gaspadine, 80 metu 
poni Genovaite, kuria gana 

aspadorius ir sveczei atkalbl-
I nėjo nuo gorymo, 
mai nuėjo ant niek. Po kokiam 
tai laikui poni Oleksevicziene, 

i pasigėrė kaip nesu tvėrimas nu 
1 ėjo ant virszaus, o kada in koki 
(laika neatėjo žemyn, nuėjo jo
sios jeszkoti, Rado jaja mieg- 
kamibaryje su perpjautoms gys 
loins ran'kosia. Po trumpam 
laikui girta gaspadine mirė.

l>et stengi-

I

o nekuriuosia 
parduoda tikra

Mass. —■ Kapitonas 
“Catho-

. UŽMUSZE SAVO VYRA 
BUTELIU.

Lublinas, Lenk. — Policijc 
uždare kalėjime kokia tai Sta- 
siukiene, kuri su arielkiniu bu
teliu užmusze savo vyra. Mir
tinai sužeista vyra nuveže in ll- 
gonbuti kur vėliaus1 mirė. Tą
ją diena Stasi ukienesugryžus 
vėlai su dviems'vytais namo, , 
pagriebė bonka it trenke in

Policijc

18 UŽMUSZTA DEG AN- 
CZIOSE KASYKLOSE.

Madras, Indije. — Asztuo- 
niolika darbininku žuvo de- 
ganeziuose aukso kasyklosia 
Kolar Gold Mine, ezionais.

Apie 30.darbininku likos isz- 
gelbetais o 60 da nesuranda. •

«■—ft y '■ ' ■ ■

PARDAVĖ GILUKNINGA 
LOTERIJOS LOSA IR 

NUSIŽUDĖ.
Krokuva, Lenk. — Jokūbas 

Goldstein, priesz szventes par
davė savo valdiszka loterijos

— • . , * ji W * ,(k

galva mieganeziam yynil.\Po 
tam su pągelba vyru, suriszo 
vyra ir vėla pradėjo daužyti 
jam galva pakol jam neįsžtesz-

* | a į . fa. _ " H
ŽVERISZKAS MOTERŲ 

KERSZTAS.
Judenberg, Vokietija — Czia 

vieno ūkininko žmona suseko 
,, I savo vyra turint meiluže, jau- 

1 na mergaite. Laike vieno mer
gaites pasimatymo su ukinin-

kino smegenis. Stasiu'kiene ir 
josios du draugus Uždaro kalė
jime.

MATE MARINI ŽALTI.
Boston,

Roy 'Marden isz laivo 
rine” tvirtinaibuk mate marini
žalti dvideszimts myliu nuo 
Bostono ži'biuties. Pagal kapi
tono Mardeno “apsakyma 
žalti s turėjo 
szimts pėdu ilgio su 
naszia in arklio ir uode'ga kaip

MOTINA UŽKLOROFORMA- 
VO SAVO DU VAIKUS.
San Francisco, Calif. — Mrs. 

Bernica Sanders, 30 metu, pa
sidavė in rankas policijos in 
valanda laiko po nužudinimui 
savo dvieju mažu vaiku su pu- 
gelba kloroformo. Kada polici
ja užklausė motinos del ko taip 
padare, tai atsake kad negalėjo 
■žiūrėti ant ju kentėjimu ir var
go ir ant pikto g 
ki motina vede idant iszmaity 
savo vaikus.

, tai 
apie penkesde-i 

galva pa-

marinio vilko. Plauke jis greitu ku, jo žmona su savo seserimi 
mo deszhnts myliu in valanda. I)ll(>le mergaite nuplesze jos
Kapitonas tvirtina kad ta die
na negerė jokios munszaines,

*

NUŽUDĖ SAVO UOSZVL
Kaime Rudvieczuosia, Vil- 

'kaviszkio pavieto, Juozas San- 
kaitis, vienų szuviu isz revol
verio, nuszove ant smert savo 
tioszvi ; Vincą NatkeVicziu.

drabužius ir pripylė karsztos 
smalos in lyties organus. Tan^ 
‘ ‘darbo’ ’
kas, mergaites suvedžiotojas. 
Jis pagriebė nelaiminga mei- 
gaito ir ja inmete in szalta upe- 
n.

Nukentėjusios mergaites pa
dėtis labai rimta. Kaltininkai 
suimti.

v Vincą NatkeVicziu.
a , *t \ * m'

Priežastis žudinstos buvo ypa- 
tiszka neapykanta5^ prieszais 
uoszvi.

losa del savo kaimyno. In kė
lės dienas po tam atėjo pas ji 
kaimynas, vėlindamas jam lai
mingos pasekmes laimėjimo lo- 
so. Goįdsteinas dagirdes kad 
jojo numaras laimėjo 20 tuks- 
taneziu zlotu ir pareikalavo 
nuo jojo atidavimo jam pinigu.’ 
Žinoma, *kad kaimynas nesuti-1 
.'ko ant to ir atsisakė jam duoti 

» nors puse iszlaimėtu pinigu.
Goldsteinas teip tuom susirū
pino, kad nuejas ant pastoges 

- pasikorė.
t J * \ ’•> * 'J f "I ft ft į|Ą I H
ISZPANIJE FRASZALINS

Į -rej 
ežiu ir luoteliu, nes mieste vie*- Madrid,''Iszpanije. — Penkr 

tukstaneziai kareiviu isz kariu- 
mines bus atstatytais nuo tar
navimo nes daugiau ne bus 
reikalingi idant sumažint kasz- 
tųs.

/ 1 ♦

Valdže aresztavojo apie szim- 
ta komunistu, terp kuriu rado-

dalyvavo ir ukinin-

Paskutines Žinutesyvenimo ko- 
t

DU ELEKTRIKIOTI UŽ 
NUŽUDINIMA KETURIU.
Bellefonte, Pa. — Panedelio 

ryta czionais likos elektrikiuo- 
tnis “Big Joe”
Wilkes-Barre ir
isz Plymouth už dinamitavima 
peikario ir užmuszi'ma keturiu 
{žmonių arti Warrior Run, 13 
Sausio 1930 mote. Vėliaus abu
du likos susekti nuteisti ir ap
gudinti ant kėdės.

-L - 1 - - _ ■

NEPAPRASTA OPERACIJA.
Gallipollis, Ohio.

isz hepapraseziausiu ir rccziau- 
siu operacijų atsibuvo Holzer 
ligonbuteje ant moteres L. A. 
Wright. Motoro turėjo pilvo 
krauja-teki daktarai iszczysti- 
no dvi kvortas josios 'kraujo 
ir vela inpumpavo ta pati krau 
ja.in. jos gyslas ir sziadien mo- 
tore visiszkai pasveiko. Yra taiA

PANIEKINO POPIEŽIŲ IR 
SUDEGINO SPAUSTUVE.

4 H' rww a a *

Rymas — Terp Fsscistu val
džios ir Popiežiaus kas diena 
atsdbuna didesnis nesuprati
mas. Ana diena studentai pu-

II ii. Ii. Ji .1/ ' |... M; 41 .1 ’4 .'4 £ ' M u T

1[ Chicago. -
Blue Streak”

prie “Chicago Daily Nows” 
laikraszczio nukrito arti Whea
ton, Ill., kuris susidaužo ir ke
turi lek i o tojai likos užmuszti 
ant vietos.

11 Scranton, Pa.

IT

— Kropia nas 
prigulintis 

Daily NowsPASISLEPE AUTOMOBI- 
LIUJA SUSEKĖ VYRO 

MEILUŽE.
| i

- Nuo kokio
i

Detroit, MlfJ1 
tai laiko Mrs. Alario Larsh, 
K c.1 . x' v... . '

T - ■ —

ŽMONIŲ400,000 ŽMONIŲ GEMA
MIRSZTA IR GYVENA 

ANT VALCZIU.
Cąnton, Kinai—e Mieste Can- 

tone randasi daugiau kaip mi
lijonas gyventoju isz kuriu 400 
tukstanezei gyvena ant vai-

H' 
i teszkino langh$ ir sudaužė tyifr- 

isznesze dideli portretą Popie-
f!*

? V”

darbo, nes .. . « . t '■ J ’• •

<u . .
EKSPLODAVOJO AKIS..
Oreesboro, N. C. — Ana die

na užvedė skunda S. H. Beais- 
ley prieszais daiktu ra ir kompa
nija kuri jam intaise stikliniu 
aki. In dvi dienas stikline akis 
cksplodavojo, per ka Beasley tu, taipgi stojo ant teismo už 

i san- žudinsta savo naujai gimusio
Skunda užvedė, an^ J5,- kūdikio. Teismas da nepasibai-

b'14TT T 1 ♦ I L .<1' i 1 t

Randolph kasyiklęs atidarys 3$ panąuzi operacija Amerike 
** i

y ' • j .JĮJ f į" < J: > , ii ■ ’ t * e ,

tomis dienomis ketvirta leveli kuri rotui nusiseka. .
.i.> i ' ’ *, 1 •'> '

4
į 1 i * J j* . k ‘ •1 » J •• • • ’

priims da apie ^zįmt# prie 
A x i f

‘ • w.’’ ■
inji ąnt angim per v

turi d; ui laug užkalbini-1 ; . < i o i a - , 
visa vasalu

J
»

DVI MERGINOS NUŽUDĖ 
L Kr 1JUV0 KUDIKIUSi'1

liuziurinejo siiyo vyra, kad pra
leisdavo laika su kokia tai ne-

'4

/ negaiejL negalėjo difbti per keles

Kun. Vik- 
toris. Garrisalti, pra'baszczius 
Szv. Lucijus, Italijon u parapi
jos, mire Mount Hope ligon’bu-

buri katalikistfkos spaustuve

iir‘ įį i ■ .M1 if j s*1 jbf ■ 't ? 
žiaus ant ulyczios ir ipumin-

davikas iuusu tevyfces. ’ * i?oli-

t

t
I.leisdavo laika su kokia tai n 

pažystahia mergina. Idant sa
vo nužiurojima užtikrint, pasi
slėpė automobiliu ja ir kada vy- 

Maro Lia-^ras iszvažiavo pasitikt Magdu- 
kii'jižmiestVjja, Mare gii-dejo ir 
maf^’Viska kas automobiliuja 
atitiko. Antra diena tas pat

o teje

pjqskiute, 22 motu, pyippažiho. 
prie nužudinimo savo kūdikio 
Elmhursto, du menesiai atgal. 
Už keliu dienu slidžiu iszskai- 
tys jai bausme.

Stella fizydlovskiute, 26 me-

I ge. U f*

^fisiantrinb ir Mare negalėda
ma dal’aikyti pasielgimą vyro, 
szoko ant Magdukcs, sudrasky
dama jai baisiai veidą. Magdli
ke iszszuko isz t automobiliai!s 
palikdama savo masznele. L^i- 
ko teismo paeziule parode musz

f

I
Mųt kad esi kjil

4
TEISME.

/ Teisėjas: — ivi'ąt xaa esi 
tas; juk jau ir pats prisipaži
nai? ;

Kaltininkas: — Isz pradžių 
maniau kad esu kaltas; bet ma
no advokatas gyvai mano per
tikrino, kad neesu kaltas. Kai 
tamista teisėjas iswgirsite ji 
sznekant, tai taip pat persitik
rinsite kėd esu nekaltas. w

15,000 KAREIVIU.

džiojo szaūkdami: “Sztai isz-

tos yra mažai, todėl tiejei gy
ventojai apsirinko gyvenimo 
vietas ant vandens, kurie ant 
luotu gema, gyvena ir mirszta. 
Ant tuja luotu randasi vjsoki 
bizniai kaipo ir maįdnamiai ir 
teatrai. Ne'kurie žmonis per vi
sa savo gyvasti noženge ant že
mes. 1 ■ i']

, I 1 • I

L1 I ■ u

PER VELil 
---* ,

— Pons ofioĮėriau, taa
I * į w » *l,‘ l 1 *

laikrodis jau atsirado apie ku-

I

rio pavogimą vakar pranesziau
— buvo už lovos ulaimetefl, 

Policistas: Tai negalimas

"• • flMfS
jau kalejiman kureji pavogė.

si kelios moteres už suokalbi daiktas! Asz jau ta vyra in^o-
• • 11V .J 1 ••______ ”12prieszais valdže.
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Kas Girdėt
Qerai senas priežodis kalba: 

“Kuom daugiausia darbszauji 
del laibo žmonių, tnom mažiau 
apie tave rūpinasi.”

Argi tai tokis užmokesti*del 
tu ka daugiausia darbuojasi 
dvi’visuomenes. Negerai! Tn- 
i i me taip mažai geru' vyru, k u- j 
riq yra nuleidia rankas visa- . 
mo,'bet kaip.patys sako:‘‘szerk 
kiaulėms perlus, kad jos nežino 
j u verte.”

Itiszkites in viena drūta maz- 
xa vienybes. Tegul tasai pama
tas vienybes jums niekas nemi
rt ūmia, nes tik tokiu budu pa
sikelsime politikoja ir turėsim 
ženklinimu tarp svetimtaucziu.

Tada tik gyvuosime ir busi
me guodotais!

Kaip tai biauru matant dio- 
viszka sutvėrimą vežliojant 
ulyczia apsilpnyta svaiginan- 
cziais gerymais o du ypacz Ne
lelios dienoja kanoja privalo 

idant

sutvėrimą

< 
atsilset ir melsti Dievo 
apturėtu sveikata# ir pajėgas 
pradėti savo darbus ateinan- 
ezia sanvaite.

Laikus apie tai vyrueziai ir 
moterėles gerai apsvarstyt ir 
apsimalszyt, o pamislyt apie 
senatve.

Kas jum ant 
luona ir prieglauda 

jus neužlaikys, ba tai per dide
le sunkenybe priglausti * tėve
lius ant senatvės. Atsiminkit 
ant senatvės lie skatiko — tai 
.misi pabaiga!

senatvės
,1

duos
Vaikai

szei-Kokia tai Lietuviszka 
mynele su vaikais keliavo isz 
Hazletono in Skrantus, bet su- 
Hoja Wiikes-Barriuosia,. moto
re paregėjo kad užmirszo su sa- 
yim pasiimti mergaites koteli, 
kuri paliko pas pažystamus 
Hazletono. Ne taip moteriai 
buvo szkiula tojo .kotelio kaip 
szimtas doleriu bumaszkoms, 
kurios turėjo užsiuvus už pa- 
muszalo.

Visa szeimynole pradėjo gie- 
duoti graudus verksmus, kad 
net baisu klausyti. Susigraudi
nęs detektyvas,, atvažiavo su 
moteria in Uaaletoa, surado ko
teli su pinigais ir nusidavė in 
tolimesne .kelione su praszvitu- 
sian, veidas.

“Kožnas vyras privalo būti 
gaspadorinm ir 4^'bosu” 
name. Abejoju labai, ar motore 

' turi aziokia tokia puguodonne 
del tokio vyro Jumis nuolatos 
duodasi moteriai ant saves jo- 
dinet be pasipriesziniimo. Mo
toro pripranta žiūrėti ant tokio 
vyro kaip nsilelio.su ilgoms au
sims,‘o da tokios moteres nesi- 
ranka kuri mylėtu asileli.” 
Sztai teisingi žodžiai sudžiaus 

Pearce Van Randall isz St. 
Paul, kuris kalbėjo del Clarene 
Waldo, kuris prisipažino buk 
apleido savo “mylema” pa
ežiu lę, nes vien tik del to, kad 
ji kalbėjo be paliovos o gyveni?; 

k mas su ja buvo apverktinas.
Toliaus tasai iszmintingas 

sndžia kalbėjo:
)-<Vi»a piežastis tarp tosios 

poros buvo- tvirkiszkumas ant 
vyro puses. Jo tai didžiausia 
kalto del to, kad jaigu jo pati 
nusižemino per nuolatini radi
mą kaltes savo vyro, tai jo pri
valumu buvo uždaryti jai žioti. 
Motere taip mprato jam davi
nėti pamokslus, kad ant galo 
bę to neapsiejo.

Kaip pats suprantu, tai vy
ras yra geraduszis ir malszo

mylema

k

savo

f

k
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VYRIAUSIAS DAKTARAS
AMERIKONIŠKOS 

KARIUOMENES.
Majoras generolas Robert V. 

Patterson likos paženklintas 
per prezidentą. Ilooveri kaipo 
vyriausias daktaras Ameriko- 
niszkos kariuomenes. Buvo jis 
karėje Franci joj ir 193t) mete 
tarnavo j lava joj.

Di st rikto
Pagan i sz-

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

« Ui ■

§ Pittsburgli. —
I No. 5 prezidentas
szauks stratka v4,00p angleka- 
siu diibancziu Pittsburgh Ter
minal Coal Co., ir Valley Camp 
Coal Co. Priežastis iszszauki- 
mo st raiko vra darbininkiszkas 
nesupratimas tarp anglokasiu 
ir kompanijų.

Tamaqua, Pa‘. — .Lehigh' 
Coal and Navigation kompani
ja intaise tuomlaikinia ligon. 
bute <101 sužeistu anglekasiu, 
kuriuos apžiuręs priesz iszga- 
benima in vjrszu. Ligoiibute 
randasi No. 9 kasyklosią 800 
pėdu po žeme.

§ Ashland, Pa. — Angleka- 
siai No.
idant virszininkai 
susirinkimą distrikfu 1 
ant apsvarstymo
per kompanijas idant angleka-
siams numuszti preke, bet vir
szininkai atsisako apszaukii 
susirink ima.

9 dist rikto geidžia 
apszauktu 

, 7 ir 9 
užmanymo

bilda, aiba kitaip pavadinus 
“jau perdirbtas ant bo'biszko 
kurpaliaus." liet lokis vyras, 

rakan
das. Pantaplin.is vyras neaplai- 
ko jokio gailesezio ąuo savo 
kaimynu. Mano nuomone vra, * « " 
kad Dievas sutvėrė Smogti ant 
to, idant valdytu narna, o jaigu 
to neiszpildo, tai daro ant savo 
atsakymo, o 
sutikimas tai’]) poros dingsta.

Reikia pripažint, kad tojo 
sudžiaus žodžiai yra labai tei
singi. O kiek tokiu 
niu vvru”

jau perdirbtas ant
Bet tok i s 

tai vra mažas naminis
* *

tada linksmybe ir ta
7 7

pantapli- 
Mili jonus.

— Dabar pataplinįai vyrai ke- 
revoliucija ir pa-

turime ?
4 i

tina sukelti 
reikalauti lygiu tiesu.

Tūlas žmogelis kuris jau bu
vo apsipaeziaves duoda tokia 
rodą jauniklėms rinktis sau 

už paezia:
merginos už pa-

T)O

duoda
rinktis

Broliuki imergina 
no imk i e sau 
ežia kuri szluoja szaszlavas 
karpetu arba po popiera idant
užslėpti savo neszvaruma. To
kia ‘mergina ne bus gera gas- 
padine, nes jaign ji paslėpė nuo 
tavo akiu szaszlavas.po karpe
tu aiba popiera, tai ir paslėps 
nuo tavos’ktokius daiktus tavo 
gyvenime.

<5

re v o-

Bobutes
Air t

■> . ' m’ <

/, I* 
f < 4

i

Isz Angolsko verte FAV.S.B.

O tu .nedoras Robertai, 
sanmiUicjesi tojo sepo portreto
tavo bobutes idant tavo?,dran
gas nesijuokt u isž tavęs, kat — 
tail) kalbėjo, ponia Reinoldicne 
in savo sunu, kuris pribuvo"ant. 
vakagijn namon isz universite
to ir lauke pribtrnanezio savo 
draugo kuris ketino praleist su 
juom vgkaęijas.

— Bet matai, mano mvlo* , I w *
ma motijiele tgs protretas ęzio- 
nais ne.tinka o ir biauriai.yra 
iszmaliavotas, 
ima kada ant jo dirsteleju. * ■ - . • ■ : ' ,h ' I 1 ’ ‘ ' 11 I. •

Abudu žiurėjo ant to portre
to. :
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kom. daigu busi turtinga 4avo' 
mylema s

KUNIGO PASIAUKAVIMAS

ISZKELIAVO PAS LIGONI 
EROPLANU KURI PASAM

DĖ GERI ŽMONES.

Rhodesa, Pietine Afrika. —« 
Ligonis, kuris troszko iszklan- 
syti misziu ir priimti 
ežia u s e sa k ramen t a, 
Į)uvo aplaikes per daugeli mo
tu, buvo priežastim septynių 
baltųjų gyventoju ir 
szimts juodųjų palicijantu ant 
surinkimo 250 doleriu ant pa- 
samdimo eroplano idant kata- 
likiszkas kunigas 

B nulėkti
Kunigas Siemins-

Buvo tai paveikslaš senos 
pioteres su baltais kaip sniegas, 
plaukais, su rastum veidu.

Robertai, 
pnkalbysiu ji 'kur kitur bet ne 
szadien. Bet pirma turi iszklau * A j
syt mano.apsakymo, tikro at: 
sitikimo, Kiek tai metu jau 
praėjo, bet man rodosi, jog tai 
neseniai, t) tu jau turi asztuo- 
niolika metu, Mano tėvas apsi- 
paeziavo su Javo bobutes jau
niausia sesere. Kada asz ture

li ūmi re mano 
labai pasi- 

norejo

plaukais
— Na, tai gerai

A

szvcn- 
kurio ne

dvi.de-

Sieminski 
in laika pasgalėtu 

mirsztanti.
ki yra Jėzuitu kunigas, kuris 
randasi misijoi gilumoje pus
tymu Rhodesoje, Afrike.

Kunigas negalėjo apleisti 
savo misijos, nes kito nesirado 
visoje aplinkinjo, 

užimtu

no

yra

Kinuosia užėjo nauja 
liucijii — pasikėlimas moterių. 
Kiniszkos moteries spyrėsi savo 
lygu tiesu su vyrais ir szeimi- 
niszjkam gyvenime ir kovos lyg 
paskui i n am su vyrais. Vėlina
mo Kinietems’laimingo pasise
kimo idant apturėtu ta paezia 
laisve, kai ir ju sesutes ’Ameri- 
ke.

nes kelione 
vandeniu užimtu mažiausia * I 
kone penkes sanvaites pas li
goni. Tada susitarė maža sau
jele kataliku sudėti pinigus ant 
pasamdymo eroplano isz Li
vingstone in kur kunigas Sie
minski iszkeliavo trukiu o isz 
tonais in Mangu pas ligoni. To
lima kelione atbuvo kunigas in 
laiko keturiu valandų in laika 
aprūpinti mirsztanti paskuti- 
neis sakramentais.

*

MT. CARMEL 
Petnyczioj 5 JUNIAUS, 

MAHANOY CITY 
Sukatoj 6 JUNIAUS j

N

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

Kurt H. Schurig & Co
W BROADWAY 

NEW YORK

K. RĖKLAITIS

f

Uatavięskaa Graborius

Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos, prekes.
616 W. Sprace Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Boll Telefonai 441-J 
. PA.TAMAQUA.
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HAGENBECK
WALLACE

CIRCUS
WORLD'S 
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TRAINED | 
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BI6 DOUBLE
MENAGERIE

TWICE DAH.Y 
2PM.-8PM.

DOOPSOPfN 
IPM.-7PM

GRAND STAND CHAIRS RESERVED 
AND GENERAL ADMISSION TICKETS 

ON SALE CIRCUS DAY
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Įuietuviszkąs jj 
Dentiatas Mahanojuje 

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

. ......................... '* t,a .ij’w.mth ra
f

tave 
Už jo paezia. Miklūk jai panie- 
kysi szirdi gero žmogaus už 
garbe ir pinigus tai niekad ne 
matysi tos gromatos ne palik

ite) tau turto. Melsiu Dievo kad « 
atrastum szita gromata. Pra
linksminai mano paskutines 
dienas gyvasezio. Tegul mano 
pa lai minimas buna su tavm ir 
ant tavo vyro per amžius.

Tavo Bobute.’*
Per koki laika buvo tyka pa- 

kajuja kada Robertas padėjo 
gromata ant stalelio Žiūrėda
mas ant kaminėlio. Poni Reinol 
diene paėmė gi’omatele, sudėjo 
kaip buvo ir padėjo in savo 
vieta. Niekas nematė aszaras 
kurios nubyrėjo ant stalelio 
|kada uždarinėjo.

Kada sugryžo kuf stovėjo jos 
sūnūs užklausė.

— Na tai dabar gali at- 
neszt kopeczaites o permainy
sime portretą bobutes.

— Ne mylema motinėlė nie
kados. Bobutes portretas kabos 
geriausioja vietoja visam na
me ir bus paguddoneje per vi
sus. — Isztare Robertas pialszn 
balsu.

Nuo tos dienos ne norėjo jau 
permainyt portretą o kada ant 
jo dirstelėjo mislino apie his- 
t ori ja savo motinėlės.

nępraszyK

J
ii fe

MOTORISTU.
Naujas kabantis tiltas per prapulti Royal George per Ar

kansas upe, (/oloradoja, yra vienas isz augsszcziausiu tiltu 
ant svieto, turintis 1,053 pėdas augszczio, likos atidarytos del 
motoristu kėliaujaneziu in National Parka, Koloradoja.

vui. Man rodosi, jog mano bo
bute kanecz norėjo idant asz už 
jo iszeitau o žinau » gerai, jog 
jog bdbute imvn paliktu visa sa
vo turtą. Norint# ji man apie 
tai nieko ne primine, bet asz 
gana, gera supratau jos norą ir 
butau iszpildns visus jos veli- t «
mimus, betiszeit už vyro, kurio 
nemylėjau tai no 
Tame laike tavo tėvas buvo la
bai vargingas jaunikaits.

— Vargingas? — užklauso 
Robertas.

— Taip, laibai vargingas ir 
pilnas puikybes idant praszyti 
bc/bukes mano ran'kos. Bobute 
nesulaukė ‘kito meto. Numirė 
malsziai ir likos palaidota aut 
kaimiszku kapiniu.

— Buvo tai rudens laike, 
kada sėdėjome pakąjuja idant 
iszgirsti paskutini testamenta 
mirusios bobutes. Advokatas 
senas prietelis mano bobutes, 
atsi'kranksztes kelis kartus, 
pradėjo skaityt testamenta: 
“Jusu bobute, skaito del mus 
trijų, buvo navatna motore kai 
paezios pripažinsite. — Del 
mano dvejų anuku Helen Fa
cet’! ir Do ra t os Facett palieku 
po $50,000 kožnai. 
anūkes Mildos Rules 
taipgi $50,000 bet tada kada 
pasiliks paezia Nilo Tevcrso, 
sunaus Miko Treverso,tik kada 
paims su juom szliu'ba in me
nesi po mimo smertei, ant to tu
ri tuojaus apsimislyt in penkos 
minutas po perskąitymo szito

atėjai Ant svieto, po tam mažu
lėlė Adele atėjo o po tam ir mr- 
su ergelis prasidėjo. Tėvas ap
sirgo — persidirbo 

b

nemislinan.

bobutes 
kartus

ja utris metus, 
tėvas, ‘kuris,buvo 
sziauszes žmogus, 
apie tai neklausyt mislindamas
buk bobute but u tos nuomones, 
jog tai del jos pi’nigu mane pas 
ja leidžia, ba bdbute buvo tur- 
tiga motore, — ir nenorėjo su 
manim skirtis. Paėmė mane su 
savim ir kaip kada paraszydą- 
vo bobutei apie, mano iszaugi- 
nima. Taip gyvenom apie dvy- 
loka metu, bet staigai smertis 
mano levo paliko mane sierate- 
le, be skatiko. Nežinau kas po 
tam darėsi bet tik tiek atsimo- 
nuo jog bobute man tankiai 
kalbėdavo jog jos namas
mano namas jog jau buvo pase
nus ir uorpjo idant asz su ja 
apsigyventau ir rupintausi 
apie ja.

— Norints žmonvs «kailbe-
• ■

davo jog mano bobuke buvo 
labai rusti žmona, bęt tai buv 
josiosb ūdas kalbėjimo. Ant at
sakymo atsakydavo trumpai ir 
szaltai bet szirdi turėjo gera. 
Žmonys taip-gi kalbėdavo buk 
bobute kitados buvo insimyle- 
jus in puiku jauniki, bet labai

Atsirado ir kitas 
jaunikis ‘kuris buvo turtingas 
ir su kuriuom vėliaus apsivy- . , ’. .. 1 / niano ipaskutnuo ‘testamento, navo. Bot m trumpa laika da
ly re'jog visas auksas ant svie
to negalėjo duoti jai linksmy
bes ir meiles, kaip tikra szirdis.
— Ir apsiverkė ponia Reinol- 
diene 'žiurodama ant seno port
reto -babntea.

— Kalbėkiė toliaus, — at
siliepė .RdbėrVas in motina,

— Butu viskas gerai, jaign 
ne užvydejimas mano giminai
čių kurio visaip man prikiszi- 
nejo, jog asz laukiu bobutes 
smerties ir jos turto. O priežas
tis to ’buvo jog neaiorejaii 
joms oiti ant baliaus ta dona, 
ba turėjau paraszyti kėlės gro- 
matas del 'bobutes ta vakaru 
pas jos advokatu, idant tasai 
pribūtu pas, ja kanuogreieziau-

Bobute man kaliojo taji 
Nemislyk tu kvaila 

-V _ ' M

varginga.

ir

Del mano 
duodu>

ir su kuriuom vėliaus a psi vy
davo. Bet in trumpa laika da-

1

3 U

šia.
vakaru: li'.
mergaite, jog asz tau paliksiu 
mano visa turtą, o no! Turiu da

nuo sini- 
daktaraskaus darabi 

tvirtino.
— Birkie linksma, tuojaus 

pasveiksiu kalbėdavo tavo tė
vas. In tris menesius po tam su 
bankrutino firma pas kuria dir 
bo. Ka tada turėjom daryti t

— Pirmiausia Helena atsi
lankė pas mane o vėliaus Dara
ta, prižadedamos pagelbn, bet 
ne priėmiau. Po tam turėjom 
apleisti musu narna, ir jeszkot 
pigesnio. Rodos mabo szirdis 
plisz isz skausmo, kada aplei- 
dinejau sena prieglauda, kuria
me per tiek motu gyvenau.

— Perpraszau ponios,
szitas portretas turi savyje 
skyle. Ne žinau kaip Uis 
ko, — taip kalbėjo 
kuris mus kraustė.

— Teisybe buvo ka žmoge
lis kalbėjo. Bobutes portretas 
buvo pqrplyszes. Pasilenkiau 
ant stalo ir apsiverkiau isz gai- 
lesczio.

— Tada atejas prie manes 
tavo tėvelis, 
kalbėdamas. 

1— Žiūre k dusziuk, asz mįs
lių, jog toji ykyle duosis pasi
taisyt ir bus taip kaip naujas. 
Turėjo nupult ant kokio kampo 
ir perplyszo. Paemes portretą 
paguldo ant stalo, atplesze plo
nas lentukes isz užpakalio ir... 
ka mislini radome po 'juom? 
Bumasz’kas ir popieras vertes' 
ant 500 tu'kstanczu doleriu ir 
gromata raszyta ranka IJobu-

is ‘ isz '

kaip

bot

žmogelis

s u raminę jo mane

PARSIDUODA FARMA.

110 akeriu fa ima. Pirkite nuo 
locnininko ir suezedinkite 5 
iki 10 procentą. Farma randasi 
Cussewago Townshipe, Craw- 
forde •paviete 2 mylės in Cros- 
singville. 2/3 mylės nuo steit 
kelio No. 98., arti inokslaines. 
20 akeriu girnos, 2 sodai, van
duo, gera derlinga žeme, ne- 
kurie daigtai jau pasėti. Du. 
namai, 3 tvartai ir kitoki bu- 
dinkai. $4,000 kesz arba dali
mis. Gyvuliai ir maszinos 
$1,000 ekstra. Raszykite An- 
gelskai ant adreso:

D. P. Bames 
R. D. No. 1

į jaigu neiszpildys ta mano pas-
i kutini norą, ta minėti $50,000
tur but iszdalyti lygiai tarp tos. Buvo tai kaip baisa
Helenos ir Daratos Facett. o

*• 4 1 * ' vtrjs anukus ir kožnam palikau 
lygiai del kožno. Szi vakaru 
ateis in sveczius Traversas ant 
vakarienes. O dabar ei'kio tru
puti apjiszvary t. ” ■*

— Treversas buvo sunum 
musu intymiausio ’ kaimyno ir

, T I ' f

naslednyko viso turto po jo te-
♦ a'*

Z'

Gyvuliai ir

DYKAI—Suvis dykai 
d a ai žinosite savo ateiti 
ir kokia laime turėsite 
gyvenime, jeigu para- 

. szysite tuojaus .indėda
mi kelias stempas del . 
persiuntimo. Adresavo* 
kitę szitęip:

Practical Sales Company, Desk S. 
1219 N. Irving Ave.

f

(May 29 
f 

Springboro, Pa.

Chicago, Ill.

CAPITAL STOCK <185,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <623,358.02
Helenoj ir Daratos Facett, 
kajpo paskutinis mano noras 
yra atiduoti Mildai mano sena 
portretą dienoja jos ženybiu.”

— O moeziute! paszaukiau 
ir pradėjau .graudžiai verkt. 
Paika jus rodos, sukos aplinkui.
Nieko ne maeziau. Tada geras 
advokatas paszauke:

— Na, panaite, jau perejo 
keturiom mimitos.

— Nenoriu iszpildyt jos isz- 
lyghs ir nępriimu jos pinigu. 
Nemyliu Traversa. Bobute ge
rai apie tai žinojo.rai apie tai žinojo.

—• Ir vela pasilikau bo ska- 
tiko, o kada tavo tėvas dažino- 
jo jog asz'taipogi esmių tokia 
vargszc kaip ir jisai, tai džiau
gės isz to ir pasakė, jog mano 
da.daugiau myli. In mota po
bobutes smertoi, apsifmcziavo 
su manim, o bobutes senas por
tretas atėjo su mumis gyventi.

numirusiu. '
Ponia Reinoldiene nuėjo prie 

stalelio iszeme isz stalczio 
szmoteli geltonos popieros ku
ria padavė savo sunui su 
<lžiais:

— Skaitybie pats, kas toju 
gromatoju talpinasi.

“Mano mylimiausia Anūkė
lė!”

Jaign kada szita gromata 
gausis in tavo rankas, tai busi 
tikrai gera motore, už kokia 
nuolatos turėjau. Kūdiki - ma
no, ar mislinai, jog asz tikrai 
buvau tokia nedora? Atleisk 
man, jog asz esmių silpna mo- 
tore, kuri nenorėjo matyt tavo

szita

v

zo-

, „ 1

Mokame 8-cxia procentą* ant 
iud$tu plnlfu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 

X. turėtumėt reikalaus su musu ban- 
/ . ka.nepaisant, aj jnaias ar didelis.

G. W. BARLOW, Pr««.
J. FERGUSON. VIce-Pr^.IrKa.

I

Ant J. Sakalauskas
i LUTUV13ZKA3 GRASOMUS 

(Bell Phone 878)
331W. Centro SU ShnannAmh, Pe.

Nulludlmo valandoje, autei- 
Iriam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam mpeetagal 
ir gražiai. Busite pilnai niga- 
nMintB
S įsa Mahanojaus ir GirardfflUoo 
Jeigu kas pareikalaus maaa. pa
tarnavime tai meldžiu jnaa tolo-

nelaimes taip kaip asz ja anuo-
• < » ’i ’ i X •1 iLjBMr "/ ' 1 ' kF ’’

šia turėjau du myloinu#; vienas'
' i , J k . ...

doras ir teisingas o JkUftB tur
tingas. Vienas isz jubuvo Rei- 
nbldas o kitas tavo vyro tėvas. 
Zinai už katro iszejau? Pinigai 
no duoda meiles. Už pinigus 
ne nupirksi no meiles ne svei-

Del ko ji priėmiau? Del to, ma
no sunau, jog mylėjau ‘bobute, t r
o no jo# pinigus, o daugiau nie- kates. Kūdiki mano, jaigu pa
ko negeidžiau ant to svieto, darytau tavo nėlaiminga,ko negeidžiau ant to svieto, darytau tave -nelaiminga, už- 
kaip meilė tavo tėvo. Vėliau tu musziu tavo laime locnom ran- .

Jeigu kas pareikalaus maae. pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fanuoti o pribusiu In tentais 
minutu. t* Bell TetotMMrtTl 

■—ta—n ta—
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Perspėjimas

4 A.

t

turtas* su kožna diena vis didi- ' 
uosi. Jo vaikai buvo sveiki, 
turtingi, visais guodojumi, o 
.teipgi ir laimingi. Jr Joel rode- 
•si, kad ka Ponas iszrinko. tam

...... davo žemes turtus, clave vit(ka, Muzi-i . .

v

Buvo tobula ypata.
niszkas ūgis, storas spriūidas 
ir platus pecziai primine tai,j 
ka padavimai skelbia apie Sam 4

locnu nusidėjimu, arba protė
viu prasižengimu priesz Poną. 
Be kaltybes irgrieko niekas ne 
galėjo but j, pagal jo manymo,

sona. Platus veidas su didelėm 
alinėm akim, erelio nosim, il
gais ūsais ir barzda — daro 
majestotiszka innpndi. Neszio-

idant Jo norus galėtu 
pildyti.

Jam Rodėsi taipgi kad bied- 
ni žmones yra aukomis savo

I

(

«

v

• 1
A

geriau

jo brangius spalvuotus rubus, . . . ... . i , biednu, arba nusikurdehu. JUant galvos dėvėjo brangaus au- ’ ...
dėklo trubana. Vaikszcziodavo j \ " < t

labai isz loto, o eidamas per 
miestą, ant pasveikinimu nie
kam neatsakinedavo. Su juom 
visada draugaudavo iszdidu- 
mas, neturintis nieko 
su liaudimi.

Vadinosi Joel Sinhedrijonc 
jisai buvo reprezmitatoriunu, 
garsino isz t a mes, skaito nus
prendimus ir suteikdavo pers
pėjimus.

Kada bažnyczioj atsistodavo 
ant pastolio, iszrodydavo jis 
labai iszkilmiai. Jo gilus ir 
garsus balsas sklaidėsi, kaipo 
balsas misinginio* trimito, 
kuri pute garsiausias muzikos 
artistas — mylėtojas. Jo kal
iais turinys visados būdavo 
aukszcziau pilnai sustatomas. 
Joel nereikalaudavo nei pridėt 
nei atimti. Tas jam kalbas su
statydavo mokyti vynai, pa
tinstant tiesas ir kalba. Joel ju 
sudėtus žodžius garsino savo 
pakiu balsu. Tai-gi jam nors 
keliais žodžiais atsiliepus, žmo 
niu minios tuojaus nutildavo 
ir klausydavosi, o kožnas žodis 
in ju duszias gilai insismeig- 
davo. Per tad visos isztarmes, 
apskelbimai, perspėjimai ir at
siliepimai, paeinanti isz Sinhe- 
drijono, liaudi junge

1_ L__ js jam pn-
mezdavo didžiausia reiszkuma 
terp Aukszcziausios 
septynių deszimcziu sąnariu. 
Laikui slenkant ir Joel taip 
pradėjo manyti, o juo labiaus 

.dar tada, kada jisai atsistoda
vo priesz liaudi, kada kiti ro
dos sąnariui jam su giliausiu' ugi, patogumą, kuri liaudis 
nusižeminimu tarnaudavo, ka
da paduodavo jam in rankas lenkia. Kad man daveis asztru 
pergamina idant tuo budu jo protu malonia szirdi ir gražu 
kalbai sutekiti daugiau rimty- baisa...

“Kad mane padarei teisin
gu ne melagiu ne szelmiu, no 
apgaviku ne szloves plesziku 

iszmintine reikszme. Jo misliu no svetimoteriauninku ne pik- 
szaltiuio niekas uetersze. Jo žodžiaunininku no mažatikiu...

ant galvos dėvėjo brangaus au-1 sai savyje nejautę jokios kai-

isžveizda ir liaucie

bendro

iu

su Joel

Bodos

I lybes ir buvo turtingas, o isz 
tos biednos liaudies up vienas, 
tai kitas sudiui buvo szaukia- 
mus ir baudžiamas. Slidžia 
Jpel mato, kiek taj būdavo va- 
gyseziu, kiek tai apkalbėjimu 
Kiek svet imoteryseziu, 
dovanai Pono vardo paminėji
mu. Mate, kiek būdavo apga
vysčių ir nedievotumo, ‘kiek 
ant svetimu motore užpuldinė
jimu ir neteisiogimu pagimdy
mu, kiek nesvietiszku palukių, 
pleszimu ir neteisingu liudiji 
nui. Kodėl kaltininkai paeida
vo tiktai isz liaudies tarpo? 
Kodėl nei vieno kaltininko ne
būdavo isz PeriLszim tarpo? 
Tai-gi liaudis supratimas jo 
galvoj susiliejo su neteisybe? 
supratimu. Niekino ta liau 
di (prastus žmones) taip kaip 
ir pati prasižengimu.

Jis labiausia niekino muti 
niūkūs, kurie buvo garsus su 
savo suktybėmis. Bet anų ne
apkentė dar ir todėl, kad nie
kados priesz anuos negalėda
vo atsisakyt i nuo mokeseziu 
mokėjimo, kuriu jam labai ne
sinorėjo mokėti.

Bažnyczia lankydavo ketu
ris sykius pey nedelia ir tenai 
melzdavosi sekanezeis žodžels:

,,, ’ < i ., J b • ♦

“Dekavoju tau, Pone, kad 
mane sutverei Joelu, turtingo 
žmogaus Azdraszo sunum, tur
tingo žmogaus Haskielo sunum 
turtingo žmogaus Jokūbo sū
num. ..

“O teipgi dekavoju tau, Po
ne, ka,d man suteikei augszta

kiek

guodęja ir priesz kuri galvas

i.

L

■
■L

bes.
Tada Joel intikejo iii 

didžia iszmintybe ir in
savo
savo
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ant"ATMINTIES ŽUVUSI u AMERIK0NI8ZKU KAREI
VIU FRANCIJOJ.

Szita stovyla arba koplyczia nuužilgio pastaty.4 ant Alane 
Marne, kapiniu Franci joj, ant atminties žuvuaiu Ameri'ko- 
niszkn kareiviu Svietiejo Karėjo. Stovylas turės 150 pėdu 
augszczio. •
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Sztai likucziai sudegusios Jėzuitu bažnyezios, kuria padegu niaisztinink-ai Madride, Is
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DEGANTI JĖZUITU BAŽNYCZIA KURIA PADEGE MAISZTININKAI MADRIDE.

♦JO * . .

panijoje, laiko tikejimiszku sukilimu. Paveikslas likos prisimintas per radio.
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piemeniu 
bendorium

nei 
nei

Ir dekavoju tau Pone, kad 
mane nepadarei žmogum isz 
liaudies biednu pikčiurna kvai
lu laidoku. ..

Kad mane nestuverei 
nei stalorium
nei mėsininku nei 

aukavimo gyvuliu pardavine- 
tojum nei tarnu nei muitininku 
kaipo yra tas kursai užpaka
lyj manos tonai muszasi in kru 
fine ir priverstas sakyti: Dieve 
buk malonus man grieszninku!

“Ir kada pasižiurau in save 
džiaugiasi mano duszia ir ste
bėsi tavimi o PonOfUŽ tavo isz- 
minti tavo tobulybe už tavo 
valdymą .ir žmoniu vienu nuo 
kitu atskyrimu...

“Už tai-gi kad
taip pasielgei matu u tavo didi 
prielankumu ir dabosiu tavu 
zokono o bausiu visus kurie tik 
priesz mane, kaipo sudžius 
veido bus atvesti...

“Garbe tau Pone auksztybo- 
se! Tu esi kurs mano sutevere? 
kaipo paveikslą kitiems. Per 
tad tavo vardas pas liaudį no- 

kadangi mano vaiku
vaiku, vaikai tai už mane de- 
kavos ir ant altorių degins au
kas kurias sunesza liaudis“...

Po tam apleizdavo bažnyczc 
ir gryždavo namo per miestą.

Visi jam kelia duodavo o ji-

ramybep,

su manim

leistis net iki paežiam Jorda
nui ir tada sezdavo ant asilo, 
pasiimdamas su savimi tania.

Vienoj tokioj kelionėj būda
mas paliko tarna su asilu misz- 
ko o pats vienas pasijejo in Jot 
dano pakraszczius, norėdamas 
tenai iszsųnaudyti. Bet būda
mas labai iszkaitusiu, atsisė
do ant kranto ir vėdinosi.

■ Tada tolumoje pamate besi
voliojanti piemenį o jo kai
miene artinosi in ta vieta kur t
Jbel sėdėjo.

Taigi tuojaus riktelėjo ant 
piemens idant kaimine szalin 
nuvalytu ir patsai pasitraukė. 
Piemo vienok ant jo szauksmo 
nei nepasijudino.

Joel atsistojęs pradėjo szauk 
ti tarno'bet tasai turbūt jo bal
so negirdėjų, kad pas ji neat- 
siskubino.

Tada Joel 
piemenį ir dar syki liepe jam - • * i • • ’' ’ • ’■ ‘ ’ *« L* ..... *

ruotas

esą n ežio
Bet

pražus

numirė

prisiartino pas
* » * • . t * f • ■«<.« 4 H • i « t | m . ■ .« .• 4 » f

kaimienc nuvaryti szalin ir su 
anaja .toliau pasitraukti, 
daugi jis nori maudyties toj 
vietoj.

Piemuo gulėdamas 
jogoi to nepadarys

ka-

sai ženge savo garbėje pilna 
tobulybes, didybes, 
užsigauedinimo.

Atsitiko taip kad
jo senyvas tėvas Azdrasz tu
rintis, beveik szimta metu, gy
venantis Jeriche kur turėjo 
didelius turtus. Jool turėjo in 
*enai keliauti savo tęva pahyi- 
do(i, po tam atlikus paskirta 
pakuta palikti tėvo turtu pa- 
veldeju.

Jam labai patiko tasai mies
tas gulintis ant kranto vienos 
Jordano upes .intakes, Apygar
da buvo linksma, smagi. Joel 

♦ J: •

tenai pasiliko ilgiau ir .kartais 
pavakaraiis eidavo pasivai'ksz- 
ezioti (in miszkus ir žaliuojan- 
czius klonius. Jis ir ezionai 
būdamas pagarsėjo. 0 kad gy
ventojai žinojo jo turtus Ir 
skaitlingas kaimienes taipgi 
toksai sveczias nuolatos visais A '
buvo garbinamas.

Jociui daktaro loksai jo gar
binimas o .juo labiau, 'kad tėvo 
smertis ji labai buvo sujudi
nus. _________________ _ t_____ ___________~ W.WW - # <1 M T<’*. A <Z>

apie valanda atsisveikinimo su o ežia urnai koks nuo Jordano

ti

atsake 
kadangi 

toj vietoj jis nori suvaryti vi
sa savo kaimiene tenai pagir
dyti ir isztrinkti.

Joel tada paklauso piemens, 
ar ji pažinsta? Tasai atsake, 
kad visai jo nežino, kas jis per 
Vienas butu. Tai-gi Joel pasa
kė savo vaiyla. Piemuo nei ne
pasijudino.

Tada Joel pradėjo jam plus- 
ko piemuo vienok nenusi

gando. Taigi paklauso kam jir 
sai tarnaujat Piemuo atsake, 
jog Azdraszui.'Tada Joel su- 
szuko jog dabar tarnauja jam, 
jog Azdrasz numiręs, o jisa: 
pats esąs visu turtu gaspado- 
rium. Taigi iiepe piemeniui 
kuogreieziausiai jo noro iszpil- 
dyti grasindamas padarymu 
nuo tarnystes. ■<Bet piemuo at: 
sako kad jo nepažysta,, o kai- 
mieno žino, ir koj kaimiene bu
sianti jo globoj, tol jisai jai 
taip darys, kas yra jai gero bet 
no taip elgsis kaip Jočiui uo
liai.

Joel nustebo. Panaszios prie- 
fjzginybes jis niekur nesutiko 
ir negiiidejo. Sostapilyjo tur
tingiausi priesz ji galyas lenke 
liaudis su guodone jo žodžiu
klausosi kunigai (rabinai)- **4© Jt Ull\U WUJUU1* JI U UUUH Į

. Labai kada retai misti jo jam paduodavo įjorg’aminus-r
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Sustokit! SzOnadorio moteriu-

i

“Kukam tvoja dzcvczinku, 
“Ten ladna pan enk u, 
“Na kiru vsio dum, 
“Bendzi dobra vam.

Mbzurkele isz juoku krutėjo, 
Kumszezm Lietuviui ant gal

vos uždėjo, 
Patbcgo tasai nebagelis, 

Isz SzamoRu sportelis.'
* * ♦

i^ami
•T* **1* M
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Szirdęles nubędo man važinėti, 
Ir po svięta szi^pineti, 

Žinių rinkti
: 4

eina apsakytas

j J 

bausti piemeni.
Prisiartino tada prie jo ir 

ant gulinczio jau isztiese ran
ka urnai paszoko piemens ga- 

szunolis puolėsi jam
prie kojų' ir lodamas taip pra
dėjo ant to pultis ir cziauszky- 
ti dantimis, kad Joel turėjo 
gintis ir trauktis szalin.

Szauko piemens, idant ji ap
gint u preke, kad ji apskųs už 
ūžiaikyma žvėries,
abelnamo paniekinime, 
piemuo in ji visai nieko nepai
sydamas pradėjo liudnu balsu 
niniuoti:

“Eina pas savo liaudi, eina 
baltas žvilgantis ir czystas..

“Eina varge, ir be perlo, ir 
be karūnos, ir be szkarlato...

“Bet jo akyse šyla . o balse 
galybe o veide teisybe o szir 
dyj liaudies numylejimas...

“Eina jau eina iszgelbetojas 
eina žadėtas,
eina Mesijoszius!“

Joel tuo tarpu taip toli pasi- 
t ra nk e k a d sz u o n u s t o j o a ne 
jo lojęs sugryžo pas saVo )»ona 
ir pagalvėse atsigulė. Piemens 
skardus balsas sklydo po klo
ni tarp paimu' terp upes nen
drių ir per vandeni. Joel pra 
dėjo klausyti ir tie piemens 
žodžiai ji labai sujudino.

Toj valandoj iszgirdo garsu 
erzėjimą. Pasisuko ir ant ar* 
timiausio kalnelio pamato bū
reli žmoniu kuri isz klonio rin
kosi ir aplinkui sėdosi. Ant 
kalno pat.virszunes augo auksz 
tas aržuolaš. Po tuo aržuolu sė
dėjo -koks tai vidutinio
žiaus vyras. Jis in Joel buvo 
atsisukęs desziniu szonu ir tik 
ka buvo matomas apszvie- 
cziant nusileidžianczios saules 
spinduliais.

Piemuo paliko szuni pils kai
miene p patsai nusiskubino ant 

* * 'f r

‘ kės,
Ir nekurios mergiukes, 

In lumberjarda np vajkszczi 
kite, 

Tuojaus pasiliaukite.
Yra tai nepadori vieta, 
tr Inejuokinkite svietą.

Loenininkas ant jus lauke, 
Ir polienionas kelis suszauke, 

Ant jus kilpas užstate, 
Vardus .visu pristatė.

Su vyrais ateis, 
Ant jus užeis.

Ir asz tonais žadu ateiti, 
Kada ant jus ketina užeiti.

Pra v a r< les s u r a szy s i u, 
In "“Saule“ patalpysiu. 

Visas svietas apie jus žinos, 
Ir puike -dainele dainuos, 

Kur tada isz sarmatos dingsit 
Kada kozoja subriuksit? 
Niekas jus nepaguodos, 

Nenorės pažinti niekados, 
Kaip nuo pavietres szalins, 
Visokiais niekais pramins.

. Mano rodą gera, 
Mylėkite savo vyra, 

Nuolatos ji .paguodokit
Ir ju neapgandinekit.

♦ ♦ *
Vienas sportelis,
Mažas aviiielis, 

Prasze dukters nuo mozurkoles 
Labai storos moterėlės;

Prosze tėbe dac mi Keide
Asz bende žentas tebe, 
Asz peniondze mam, 
“Na Veselka dam.
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kalno ir tenai susimaiszo su 
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minia.
1 'V

—Tolinus 'bus
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szituom svietu. Dabar urnai pa- piemuo jam prioszginiauja, jo 
stebėjo,. įjog gjiminert szokose neklauso, prieg tam jo tarnas 
ežia pat priesz Jocio szaka ran* 
dasi Azdraszo szaka, kuri su- 
puvo ir jau nulužo. Tada papū
to ant jo smertios szaltas vejas.
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prascziokas nuskurdėlis kuri 
norėdamas visados1 gali nu
bausti pavaryti!

Ji apsieito piktumas -kaip 
Stengėsi ta viską pamirszti ir liepsna. rNnsivilko virszutiuiub
• .« . ... . -a n ’ i <1 « . •
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už mano nu- •* e *' 1
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jcK^kojo sau kilu wisliu tar^o nihus o kad buvo pakaktinai 
paimu ir figų miszku. Pradėjo1 drūtas tuojaus ’•* -----
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HONDURISZKAS PASIKE-
LELIU VADAS.

(Janu ju pririnkti.
Po svietą tik zu ir zu. 

Begu nuo tu kacziu, 
Moterėliu asztriu, 

Ir nepadoriu. 
•Merginos ir man atsilsio ne- 

s duoda, 
Baugiausia darbo užduoda, 

Kur tik pasisuku.
Ten girdžiu visokiu pašoku. 

Sztai vėla reidio subarszkejo, 
Mano meisterukas net ezękine- 

jo, 
Argi tos padlinos nenustos, 
Ir neturi .jokios sarmatos,

i i
i i

Penkis tuojaus in keliones 
Be (jokios' (malones, 
Apsirengk szvariai, 
“O duok gerai.

Pasiėmiau maisto gana, 
Tuoj nukeliavau forduku in

Detroitą,
O kad kokis ton susirinkimas 

buvo,
Ir mano kojos in tonais pakliu

vę, 
Merginas kolos i užvarysiu, 

Koczelu pamokysiu,
Kaip in tonais pribuvau, 
Kolos tokias užtikau,, 

Dvi mergicos in sale atėjo, 
Tuojaus prie vyru priėję. 
Noses taip dideles • turėjo, 
Kad lubas dasiegti galėjo.

Kaip pelėdos iszrode, 
Ilgu liežuvius rodo, 

Negalėjau ilgiau iszlaikyt, 
Ir nuo-piktumo susilaikyt.
Bet surinkau žinau gana,/

« r ..

Ypacz apie viena ragana, 
Apie kuria vėliaus padainuosiu 

Su koczelu pakoeznoau.
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Nužudytas žmogus guli ant grindų perszautas daugeliu^ 
šia vietosią, aplinkui detektyvai joszko pedsakio žuduwtQ£,
bot gulintis yra tiktai padirbtas isz skuduriu aplinkui Jkpp
yra susirinkia Chicagos policijos studentai tyrinėdami pitfpl ......
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DAR NE TUZINAS.

naujausio budo, kaip susekti žadintoju
|UJ J.Į 184,11, U ■ < IH !■ F'fLUfX-!,’ .

P^S DENTISTA

— Norecziau kad pons dak
taras man dantį isztrauktumet.

— Su mielu noru. Meldžiu » 
sosties.

1 “ y . j 11 > V

—• Bet asz geiseziau kad tografijasf 
mane užmigdytom chlorofor
mu.

— Jei taip tai meldžiu isa 
kalno '.užmokėt. *

Kodėl!

*

I t \

Generolas Gregorio Ferrera, 
vadas pasikeloliu kuris goiždia 
praszalilnt tdbyri prezidentą — Mat (kartais tamista ga

lėtum jau neatbust!...‘Colindres isz Hondūro.

—- * 1
Uli. A’11-

.« ■

— Ar ponas esi fotografu- 
tu! i ...

— Taip.—- Taip. -* .
. — Ar nutrauki ir vaiku <o*

Taip.
— O kiek kasztuoja nuirau* 

kimus
'#1 "v

■ •

— Trys doleriai tuzinas.

— Tai kitu kartu ateieiiu
* ' v . ■ X * I
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Da’bar tik turiu vienuolikiu'. t
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SAULE J

ŽINIOS VIETINES
— Subatoj 

“Decoration Day ’ 
Saules ofisai ir 
bus visa dienaspaustuve 

uždaryti.
— Panedeli pirma diena 

Birželio — June.
— Subatoje per Decoration 

Day atsibus paroda 8:30 isz 
ryto, po miestą. Papuoszimas 
žuvusiu kareiviu kapai atsibus 
Ęptnycpos vakaru.

— Vincas Stanelis iszva- 
žiuoja in Lietuva atlankyti gi
mines ir draugus. Už keliu me
nesiu gryž atgal in Amerika.

— Ketverge tai yra szi ry
ta 7 valanda, Szv. Juozapo 
bažnyczioja atsibuvo szliubas 
Dr. Dentisto .Jono F. Bonevi- 
ezians *su Katarina Kriaucziu- 
niute (Miller). Svotai buvo Va
leria Bonevicziute su Jonu 
Both.

w
ft

ft® ;•

x«ft

5’
<•

'<;■

<I

if

w į?« r

4$.
i.

į?
V

■y

..y-

■

■

4

-ė'-, '.vftė

I

i
•į

i: S

1

ft:

ft

A'ift ft ■:■

O

.t .ft i

ii

ft

ft

NORWOOD I401H WOOD
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su

-— Dideli koncertą, su pa- 
marginimu, surengė Jaunuoliu 
Choras su pagelba Didžiulio 
Szv. Juozapo Para. Choro, Ne- 
deloja, Gegužio 
ra pi jos

— May 31, pa- 
Mahanoy City.•V V1

Pradžia 7:30 vakarą. Parapijos 
naudai. Tnžanga 50c.

— Rytoj, tai yra Pelnyczioj 
Philadelphijoj bus milžinisz- 
kos manevrus Amerikos karisz- 
ku eroplanu. Todėl norintieji* 
matyti tas manevras galite va
žiuoti ant Readingo geležinke- 
llio ekskurcijos. Treinas apleis 
Mahanoju 5:10 valanda ryte. 
Tikietas in ten ir atgal tiktai 
$3.25.

salėj

• — Poni Jos. Aucereviczie- 
ne, pati musu konselmono, bu
vo 'kurna del kūdikio skvajerio 
Skripkunu Nedėlioja, New Phi
ladelphia.

SHENANDOAH, PA.

josios 
likos

— Pacziule apdovanojo sa
vo vyra Vlada Draugeli, 1225 
W. Coal uly., dukrele. 
. — Ona Kotiene ir 
asztuoniu metu dukrele
paimtos nuo Read ingo trūkio 
Tamakveje ir uždaryta Potts- 

už koki 
bjauru peržengimą. Motore ke
tino stoti sude, bet neiszpilde 
paliepimo ir likos suimta.

villes kalėjime ten

ISZSZAUTAS ISZ ARMOTOS
I •

Žmogus kuris 
The Great Wilno

vadina 
buna isz*

save
*‘Tlie Great Wilno” I 
szauas isz didelios armotos 11a- 
genbeck-WaHace cirkuse, ku
ris atlankys Mahanoju Subatoj 
n Juiaus. Apricz to bus rodomi 
daug kitokiu stebėtinų persta
tymu.

— . ......■imi ■ ii ■

, KO NE MATAU, TAM NE 
, GALIU TIKĖT.
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Vienas iszauszes Socialistas 
kuris statėsi labai iszmintingu 
o aliejaus mažai turėjo pakau- 
szyja ir nuolatos priesztarau- 

jdąvo priesz Dieva, dangų ir 
pekla, nuolatos kalbėdavo: ba 
ko flematau, tam negaliu tikėt.

® r

. Sędintis szalia jo gaspadorins 
tare iii ji:

Szkada, jog popas ne tu
ri galvoja ne iszminlies ne sme-
M

r ‘ f

■if

|W «i

Kaip tu gali taip kal- 
■ liet J —i užklausė mandralus.

— Ba jo nematau, — o ko 
ne matau, tam ne galiu tikėt.

.• - Sociasiistas nutilo kaip var- 
le- ________________

KVITU &ays«i« Dr«a<yat«iua del >•»- 
mokėjimo piniffu ligoniam*. Praha 26« 
KVITU knygale Drangyatama d ai Ka> 
riariane nog andatu pinigu ant 
Boatrlnkim*. Praha ... t*a

* W. D. HOCZKAUSKAS - CO.. 
MAHANOY CITY. PA.a

♦ 
i !

’*> «•

_t------------- ------------------ <----------------- - -------
VARGAS KAIMUOSE EINA Hzimczius. Apio Zarasus, kaip 

pranesza vietiniai žmones, fu- 
widares jau specialus verslas,

4 f i* r 4- •**••-■ » s * i«

f I*

KRUVINA SZEIMYNOS 
DRAMA.

Rokiszkis. — Gegužes 3 d., 
ežia invyko labai žiauri vie- 
nos szeimynos drama. Ta die
na miestelenas Kazys Narutis, 
25 m., amžiaus, susibarė su sa- < 
vo žmona, 21 m., amžiaus. Su- , 

i vyras pradėjo szaudyt | 
nepadeda iszgauti nuosovybea ne tik žmona bet ir jos motina. ?

■a* •* * i « , , * 1 ‘ ' ■ i į
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— Isz 'kaimo ateina kuri susekt ir nustatytf >-
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a t • i veik negalima.
Mažažemiai ir vidutiniai tiki
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DIDYN NEGAUNA PAS- 
j ‘ . "in :r

KOLŲ.
KaunaH.

bnuginanczioM žinios.
i Pasvaly kilogramas 
syiesto tekainuojąs du su puse ninkai, t,u° hudu eina prie 
lito Snlnke deszitnti kiimsziriiii bĮuikrotę .ir ain^anupje, kad ,.llw 

ž niekas, jrih nesirūpina: niekas barės 
. . visztu
rieneZ/ips po 80 dokumentu, niekas nepadeda; ]<ftį apszaudytos moterys su-

gero
. -4 '

ii# 'ji SJi
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/ft:
' • ft-■’ it p:i JK-S/' parduoda už puse lito; tik už 

labai gerus, rasiniu. , visztu 
kiaulinius, svei

* - ‘ k ’ .gramu,, galima gauti apiv hta 
už deszimti. ■,

: Bekonais ūkininkai nusivylė rn *r visai nėra kur gauti. lr'tuoj pasimirė. Abieju moterių 
pienu beVeik* tdlp pati 'kiauszi- dejuoja žmones beviltiszkai gyvybei gresia pavojus. * . 
ninkyšto aiszkhu 'neripsimoka, nusiminė.
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ANT ATMINTIES ŽUVUSIU LAIKE NUSKENDIMO LAIVO TITANIKO.

I

Žemes banke gauti paskoloj.
| Pinigu reikia, o ju visai nu-

Ikrito asloje, Narutis paleido - 
szuvi sau paežiam in galva ir

iii h
>: »

Į

F

Diena 26 Gegužio likos atidengtas szitaš stovylas ant atminties žuvusiu žmonių laike
nuskendimo laivo Titanik. Prezidentas Hoove ris atidengė stovyla kuris stovi ant Riverside 
Drive, prie Potomic upes Washington, D. C., ne toli Arlington tilto.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Hazletcn, Pa. — Antanas 
Vaszkeviczius, 26 metu 
mirtinai sužeistas 
mažiau per susidūrimą auto- 
mobiliaus su troku ant plento 
arti Wilkes-Barre. Vaszkevi- 
cziui nulužo sprandas ir nuo to 
mire in trumpa laika Ilazleto- 
no ligonbuteje.

o trys 
susidūrimą

likos 
kiti

gai Jefferson ligonbuli. Iszikil- 
mingos laidotuves atsibuvo isz 
jo namu 237 Dickinson St., Pa- 
nedeli, Gegužes 25 ant Szven- 
fo Kryžiaus kapinio. Laidotu
vėse dalybavo -daug giminiu ir 
pažystamu. Laidojo graborius 
A. Ilžumeokis.

Ilsėkis brangus ir
draugeli po tu sunkiu*darbeliu

Lai huną lengva tau 
svetima žemele.

teisingas

SZ1OJ1

beviltiszkai

-Wilkes-Barre, Pa. — Marga
rita Mikalevicziene isz Pitts- 
tono, kuri mirtinai nudarė sa
vo kaimvna Joną Kurtaiti lai- 
ke kaiminiszka nesutikimo, li
kos paleista per suda nes priesz 
ja neturėjo užtektinai davado.

o 
Oil*

piliecziai

ISZ LIETUVOS
—r ■ ■ ■—

SERGANCZEI ŽMONAI VY
RAS DURE PEltlU IN 

PILVĄ.
. * . .

Gegužes 4 d. pil. Galinis Pra
nas, 27 metu amžiaus, gyv. Gl- 
reisziu km., Panemunėlio vals. 
savo žmonai Marijonai lovoje, 
smoge peiliu in pilvą, sunkiai 
sužalodamas, o pats, iszbeges 
kieman, peiliu perdu re sau pil
vą ir krito in sodželka 
žmona suspėjo 
Abudu nugabenti p 
apskr. ligoninėn.

o pats

, bet 
ji isztrau'kti. 

Kokiszkio

Philadelphia. — Bežaidžiant 
keliems vaikams miesto sode 
prie vieno jis 
skaudžiai inkada koja. Nu ken
ti* jes yra A. Szpokas. 
buvodabai gili 
Frankfordo ligoninėje ja ap
žiūrėjęs nieko pavojingo 
rado.

jiedu atvy- 
Sao 

anksti rvta

pribėgės
>

szuo

o javu niekas neperka.’
Priesz ūkininkas stovi klau

simas: kas bus toliau, kas da
ryti, ko griebtis?

Jei prisiminsime, kad Vokie
tija, kuri nemaža sunaudoję 
Lietuvos produktu, priesz ke
lias dienas vėl pakele muitus 
musu ūkininku gaminamiems 
produktams, kas Lietuvai kal
nuos apie 11 milijonu litu ir, 
žinoma dar labiau nnmtisz že-

' H >, •

mes ūkio produktu kainas, — 
tai suprasime, kad tas krizls 
turi eiti blogyn, didėti.

Maža to, kad musu valstie- 
czius kankina sunkus ekono
minis krizis, jiems niekas nei
na, kaip jie patys sako in pa
gelba.

Musu ūkininkai dabar
be kreditu, paskolų, neiszsiver- 
czia. Ir sziuo atžvilgiu jie yra 
atsidūrė (pav. sziaurinej Lie
tuvoj) labai sunkioj padėty* 
Daugelis, ypacz smulkiųjų ir 
vidutiniu ūkininku, neturi nuo-

♦ ' # |F

savybes dokumentu ir neturi 
jogu juos gauti. Neturėdami 
nuosavybes dokumentu, negali 
gauti jiems prieinamesnes pas
kolos isz Žemes banko.

Tuo esą naudojasi stambieji
j » • • » l ' i • » » 'I ’I* T, r

ūkininkai dvarininkai, kurie

jau

PERKŪNAS NUMUSZE
BAŽNYCZIOS KRYŽIŲ. '

Rokiszkis. — Užėjus smai-
’ Sziauliuosia kariszkas sūdąs kiam lietui su perkūnija, pei- 
perkratineja teismą 1
bandito Jackuso, kuris su savo l tali'ku
I /I z I 11 t n i L I l> nf n ‘ . L . ra

KUOPA BANDITU 
JACKUSO PRIESZ SUDA.

14 draugais papilde ketures 
žudinstas ir 28 apipleszimus. 
Visiems kerszina mirties baus
me. Apie szirptas liudininku 
suvažiavo isz visu szaliu liu
dyt prieszais banditus.

.............. ~ i.......................— ‘

kuopos j kanas trenkė in Kokiszkio Ka- 
i bažnyczios auksztaji.

bokszta ir numusze kryžiaus
kairiosios kryžiavones dpi:.
Kiek padaryta nuo&tuoliu, dar 
nenpskaieziuota. * ■”

ĮDOMUS radinys
ŽEMAICZIU KRASZTE.

I

Stalgėnų kapinėse ’kasdam: 
duobe rado senoviszka karda. 
Patsai kardas visai surūdijęs, 
t ik rankenos pagraszinimas už
silikęs sveikas. Pagražinimas 
auksinis; isz to matyt,
kardas buvo ne paprasto žmo
gaus. Dedamos pastangos sz« 
paimti in vietos pradžios mo
kyklos muziejų.

kad

i

i

♦ * ♦

Skaitykite “Sauleit

W. TRASKAUSKAS
LIETUVJSZKAS GRABORIUS

*

a
r

laidoja kunus numirėliu. Pasam-1 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir 1.1 — Telefonas 506

v«| M«h. City603 W. Mahanoy

PRIGĖRĖ TRYS VAIKAI.
Gegužes 3 d., Palaivarko km.

Degucziu vals.,
Uatino prigėrė kūdroj
vaikai:
mergaite: isz
7 mt.,
Aleksandra — 4 mt.

Sao Paulo, Brazilija, 
imti du Lietuvos 
banditai 'kurie dienos metu pa
pildo apipleszima Chicagos 
pa vyzdžiu. Tai yra Petras Po
cius ir Mikas Nikoli)v, Rusas 
isz Lietuvos. ♦

Balandžio 19 d.,
ko isz Rio de Janeiro in 
Paulo. Bal. 20 d., 
abu užėjo in viena rubu krau
tuve neva kelnių pirkti. Pocius 
inejes pradėjo derėtis kelnes, 
o Nikolov stovėjo ant durti. Be- 
derant kelnes Pocius smoge 
krautuvininku per galva ir tan 
parkrito. Pribėgės Nikolov ir
gi smoge du kartu ir iszkrau.s- 
te kiszeniu pinigus krautuvi
ninką uždare in skrynia.

Iszbege isz krautuves jiedu 
persiskyrė, bet pavakarį su
siejo gelžkelio stotyje ir iszva- 

Tuo tarpu

pil. Porlnovo 
t rys 

2 berniukai ir viena 
į’1

.Demjanas — 5 mt.,
Vosylius —

ir
ūkininkai dvarininkai
gauna žemes banko stambesnes 
sumas ir perskolina tiems ma- 
žežerniams už hipiszkus

Žaizda 
bet daktaru*>

ne-

— Invvkusiose Szv. Petro 
v

ir Povylo 'katedroj iszkilmese 
dvi musu Lietuvaites gavo nor 
siu diplomas. Marija M. Aukai- 
tis baigė kursą Szv. Marijos 
ligoninėje Frankford Ave., ir 
Palmer gatvėj ir antroji Ele
na A. Szochaitis studijavo szv. 
Agnieszko ligoninėje Brodis 
Meffin gat. Iszkilmese dalyva
vo ir kalbėjo kardinolas Dau
gherty.

^Studentas Baniulis gyv. 
Paulsboro, N. J. iszstudijaves 
medicina Jefferson Medical 
College, staiga mire Gegužio 10 
d. Mirties priežastis ant veido 
iszkilusi votis. Jo staiga mirtis 
atifa isz musu tarpo daug ža
danti daktara ir inteKgenta. Jo 
brolis studijuoja medicina toj 
paezioj mokykloje. — V.
t Gegužes 22 <1., apleitlo szi 

pasauli s-enas Philadelphijos 
gyventojas Jurgis K rauk lis 65 
metu amžiaus. Paliko dideliam 
nuliūdime savo moterį Izabele, 
sūnus Luilvika, Philadelphia, 
Petra, Exeter Borough, Pa., ir 
Jurgi namie, dulkteris Mariona 
ir Ona, sescri Ona Kanagieno, 
Chicago, Ill. Buvo tai žmogus 
gero ir tykaus hudo. Neatras
tam ne vieno kuris ka ant jo 
pasakytu. Vžaugino savo vai-

1 *TR||į. n 1(l *

koH kurie jau visi užaugo. Boto 
mirus jo moteres seserei liko 4 
iiaazlaicziai kuriuos ju tėvas 
apleido. Jis paemo in savo na
rna ir visus užaugino. 5 metai 
atgal palaidojo savo dukterį 
kuri paliko 3 sanvaieziu dukre
le ir ta jis augino bet nelaimin
ga mirtis neleido jau jos už
auginti ir pakirto po sunkiai li-

NERIU PLAUKIA TROBOS.
Bal. 25 d,, iVakti Jonavos po

licija sulaiko tris Vilija plau- 
lr.fllt.zir, .1.0 4. \ l.n.i T*., r. Iri... 4 I zi '

trobesiai ir keno — nežinia. 
Policija stengiasi surasti 
savininkus.

kianczius trobesius. Isz kur tie

ju

◄ Reading 
“ lines x

►

nuo-

I 

i
.‘■k

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVA

I. < ' ’ • , , , > .

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

palaikomas nuolatinis susisukimas tarpe
New York — Kopenhaga — Klaipėda

,r r

Baniulis

naujai ai vykstanezi us.
res-

Policijai

žiavo in Sorocaba. 
apio atsitikima buvo prajieszta 
policijai, kuri telefonavo in vi
sas apielinkes stotis policijai 
sekti
Bankiniuose namuose ir 
taurautuose insakyta sekti at- 
Hilankusius su pinigais. Viena
me bankiniame name buvo su
laikyta du Lietuviai, kurie 
maine tris dolerius, bet apžiū
roj 119 juos paleido.

Pleszi'kai nuvažiavę in Soro
caba nusisamdo automobili ir 
važiavo in Tatuhy.
jau buvo praneszta ir ežia juos 
atvykusius in stoti policija su
tiko ir atgabeno in Sao Paulo.

Pocius jau policijai gerai ži- 
nomas kaipo banditas, buvęs 
daug kartu aresztuotas, invai- 
rioso vietose papildęs daug 
apipleszimii ir Santos mieste 
nužudo ir apipleszc viena szo- 
feri.

DIDELIS SPROGIMAS 
PABARZDU STOTY.

Bal. 27 d. Pabarzdu stoty, 
SzvencZioniu apskr. invyko di
delis sprogimas. Tuo laiku pro 
stoti turėjo praeiti keleiviu 
traukinys, kuriame turėjo va-' 
žinoti aukszti karininkai' isz 1 
Vilniaus. Užmusztas maszinis-' 
to pagelbininkas Gr i nevi ežiu s 
isz Vilniaus. ‘įsigriauta bufeto

▼.>. . Ii .1 '. '■ 4r t- ii I

tyta, kad sprogo padėtos gra-1 
natos, užvestos laikrodžiu me
chanizmu. Kaltininkai dar ne-* 
susekti.

siėna. Kitu i|*uku nėra. Nusta-1

‘ *

Lehigh V alley
EKSKURCIJA

■•■■'* i

in NewYorka
NEDELIOJ 31 MOJAUS

$4.00 Dubaltavaa 
Tlldataa

Specialiszkas treinas apleis Maha
noy City 4:25 ryte, Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:30 valanda vakare.

BASEBALL
Giants su Philadelphia 
New Yorke 31 Mojaus

I

« B ......UI ...............  ■■I—IM

PERVAŽIAVO TRAUKINYS 
PER MOTERISZKE.

Mažeikiai. Mažeikiu stoty 
manevruojami garvežys per- 
važiavo skersai geležinkeli eju-

• ♦ 11 : * t ■,* ' •*
šia Brazdiono Stasėj . *’ I K |
amžiaus moteris^ke, isz Į£a- 
žeikiu miesto. Brazdienoi nn>1 
piauta jdeszino koja iki kęlio 
ir dcszipes rankos du pirsz|ai. 
Sužeistoji nugabenta Mažeikiu 
apskr. ligoninėn.

M •

26 metu< J
i

ih

NESUTIKO SU PAOZIA; 
PASIKORĖ.

Kvietkiniczioje, prie semina- 
Sziauliuosia, pasikorė1 

'kvietkinyežios 
,s. Priežastis 

savžudinst os buvo szeiminisa- 
khs nesutikimhs su savo pa- 
czia.

♦

rijos 
dažiuretojas

Į Antanas Czypa 
V*’ 1 • k T-

I

t

. .. 5:10

... 5:39

Specialiazka viena-dienine clcakur- 
cija per Memoral Day 
SUBATOJ, 30 MOJAUS 

Atlankykite draugus ar gimines 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75 

Isz Shenandoah 25c, virsziaus
In NEW YORKA $4.00

Ant regulariszko rytmetinio treino 
Isz Valanda
Shenandoah ........................ 4:80
Mahanoy City . . .
Tamaqua .......... ..

VALLEY FORGE
Per Memorial Day 30 Mojaus 
Isz Mahanoy City ir atgal $2.50 

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Matykite ir girdėkit Pres. Hooveri 
kalbant Memorial Day kalba, teip- 
gi matykit American Legion Posts 
isz Delaware ir Chester pavietu 
paroda.

Isz Ryte
Shenandoah ........................ 6:10
Mahanoy City .................... 6:51
Tamauqa . ..‘...................... 7:15

IN LEBANON $2.50
IN HERHSEY PARK $3.00 
IN HARRISBURG $3.00 
IN GETTYSBURG $3.50 
Isz Shenancloah 25c. virsziaus

Per Memorial! Day < 
SUBATOJ 30 MOJAUS

Proga matyti ir iazgirati VicerPre*
i ' ft \

denta Curtis ant garsingos kares
lauko Gettysburg. *
Isz
Shenandoah
Mahanoy City . . .
Tamauqa .......... ..

IN PHILADELPHIA $3.25
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
Nedelioj 7 Juniaus

Matykite plakatus apie daugiaus.
____t.ljj. u

ANT READING GELEŽINKELIO

d ' i b valanda 
6:10 

............ 6:51 
............ 7:15

I
I

t

Linksmiausia Vycziu Ekskursija Tiesiog in Klaipėda 
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLA V”

V

Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekekurtijos
Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII
Liepos 25 (July) Laivu .-‘UNITED STATES

A. A. L. Laivakorcziu Agentu Koorperuojant

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

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento’ Pasztui Vežioti
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street, New York City

130 LaSalle St. Chicago, 111.
969 St. Antoino St.

M

>> r,4

248 Washington St. Boston, Mass.
Montrel, Canada

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

SKAITYKITE “SAULE”
X

A
■■i ".........       ■■ ... . ........... ...... ....... .. ......  ... .. . ,

Kietųjų-anglių apelinke yra sziandien geriausia szalis
Suv. Valst. ir Mahanoy Valley yra geriausia szalis kietųjų 
anglių apelinkeje.augliu apelinkeje.

, Įr bankai szioj apelinke yra saugiausios vietos juso pL
I "

M aha no jus turi gerus bankus gerai vedami ir j u virszL
nigams. ‘i

ninkai ir direktoriai yra jumis pažinstami vyrai.
Merchants Banking Trust Co. banka patara jumis lai-

'kyti pinigus muso bankose.

i MERCHANTS BANKING TRUST CO.
• MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
14 «a . 14

.4,
į




