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Isz Amerikos
KETURI MILIJONAI 

ŽMONIŲ PRIESZ 
PROHIBICIJA.

Drau-"Washington, D. C 
guve, kuri kovoja priesz pro- 
hibicija inteike valdžiai milži- 
niszka peticija, ant kurios pa- 
sirasze daugiau kaip keturi mi
lijonai žmonių spirdamiesi dirb 
t i geresni alų ir vyria.

Bet veidmainiai nesupranta 
kad prohrbicija sziadien x’ra 
bledinga sklypui ir daug prisi
dėjo prie tebyrios bedarbes.

Daugiau

SUMISZIMAS KALĖJIME, 4 
PASZAUTI, 5 NAMAI 

PADEGTI.
Vandalia, Ill.

kaip 500 kalininku kurie buvo 
pasamdomi dirbti ant farmu 
padegė penkis kalėjimo namus 
ir per valanda laiko turėjo mu- 
szi su kalėjimo sargais. Mai- 
szatis kilo, kada sargai paszo- 
ve tris kalinius kurie norėjo pa 
bėgti po tam paszautas ir ket- 

Žinia greitai pasklydo 
i® kalinius kurie padegė 

namus. Policija ant galo 
malszno sukilusus kalinius.

virtas, 
po kitu

a p-

NETIKĖTAS SVECZIAS 
LOVOJA.

Schuylkill Haven, Pa. — Mrs. 
Fred Nekon, kurios vyras turi 
artimoji! farmukę, turėjo ne 
miela atsitPkima, kuri pakol gy 
va bus jo neužmirsz. Pabudus 
nakties laike, pajuto ka toki 
slenkanti ant veido. Sieke su 
ranka ir pajuto kad tai kirmė
lė. Su kliksmu trenkė kirmėlė 
in grindis, o paszokus staigai 
isz lovos užmusze kirmėlė su 
czeveryku. Kirmėlė buvo trijų 
pečiu ilgio ir žinoma kaipo 
“jouda kirmėlė” kuri yra ne- 
nodinga. :

MERGAITES BANDYTES.
New York. — Dvi seservs 

Helena, 18,mėty ir Bernice Bur 
'ton, 20 metu ana yakara sulai
kė Jamesa Ferp su tuszcziu re
volveriu ir pareikalavo nuo jo 

• • • • • • • pinigu. Žmogelis baisiai persi- 
’ ,’gando taip jnarsiu užpuolimu 

su tušzczium revolveriu, kad 
atidavė joms visup pinigus ko
kius turėjo — 18 centu. ’

Kada policijantas aresztavo 
mergaites, tos prisipažino prie 
kaltes kalbėdamos, kad norėjo 
pinigu ant krutamuju paveiks
lu nes joms motina nedavė ir 
mane jos gauti lengvu bud u.

•I./’

JESZKOJO LIZDO RADO 
SIDABRĄ.
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PASIRODĖ
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Keturi val- 
j(^zkodi&?^atiK8zcziu liz

du, eidami per laukus, paregė
jo iszlekenti paiikszti isz kru- 

‘ iriu. Manydami, kad tonais ran- 
< ’^dasi lizdas, nn’sidaVe in ta vie- 
'M<ta.i Bet ne tik rado lizdą su sze-
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Sziai pauksztukais bet ir šida- 
brihiu'indu; videlciu, peiliu ir 
t.t. verte ant keliu szimtu dole
riu.

Manoma, kad tai vagiai pa
slėpė tuos dalgtus nes keli me
nes a i atgal banda vagiu apiple- 
szinejo tenaitinius gyventojus 
ir turėjo užmirs z t vieta kur pa-

1 1
4 .'MM**-1 i

šlepe savo, JaimikĘ
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULĘ” 
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Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |3.00 metame 
Kitose Vieszpatystese |4.00 metams

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso: •
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W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
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F. W. BOCHMUWMKI. l4iU>r.
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DVASE PASIRODĖ ANT 
SZERMENU MIRUSIOS 

MERGINOS.
Covington, Ala. — Apie szi- 

Įa atsitikima prisiege kad yra 
teisinga, pieno pristatytojas 
Pąxton Kirkland, kuri visi lai
ko už teisinga žmogų.

Susirinkia jauni žmonys ant 
ant szermenu mirusios Miss Jo 
himną Lotham, visi sėdėjo ant 
trepu ir linksmai sau szneku- 
cziavosi kaip tai jaunieje yra 
paprato daryti lai'ke szermenu 
kati neužmigtu. Szeimyna jau 
buvo nusidavus ant atsilsio ant 
kart iszgirdo, rodos kad kas 
ėjo tropais žemyn.

Kada visi apsidairo pažiūrėt 
kas tokis tropas eina, 
jo balta szeszeli einant žemyn 
praėjo pro kambari ir isznyko 
per sietines duris kuknios.

Pasidarė'baisus kliksmas su
si rinkusi uju, 
tina buk “ 
pus in laikraszczius.
nekurio drąsesni iszbego lau
kan sekt paskui dvasia bet nie
ko nerado.
vo uždarytos, pro kurias dva
sia iszejo.

parege-
>

o narsunai t vir
ti vašia’ buvo apsisu- 

Tuojaus

Sietines durys bu-

ŽVERISZKAS NUŽUDINI- 
MAS MOTERES.

Dotham, Wise. — Su asztuo- 
niolika žaiduliais užduoti su 
peiliu krutineja ir ant viso kū
no ir visas miegkambaris pa- 

‘ rs.
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brizgus kraujuosią, kūnas Mr 
Irmos Belling, patogios mote- 
res likos surastas per policija.

Ta naktį kaimynai givdejo 
dejavimus Bellingu name, bet 
nenorėjo kisztis in ne savo rei
kalus ir lauke lyg rytui. Dave 
žiiiia policijai, kad pas Bellin- 
gus ne viskas parodke ir kas 
tokis turėjo atsitikti. Policija 
pribuvus iszmusze duris, pare
gėdami baisu regini. Motore'gu 
Įėjo ant lovos su basinis žaidu
liais, aztuoni radosi ant kruti
nęs o kiti ant kitu daliu kūno.

Jos vyras, kuris dingo, badai 
neiszpasakytinai buvo užvydus 
patogiai paežiai ir isz tos prie
žasties papilde žudinsta. Kai
mynai tvirtina, buk motore ge
ra, niekur neiszeidavo ir pri- 

i žiūrinėjo narna.
niekur neiszeidavo ir

PASIELGIMAS
MOTERES SU SAVO 

TARNAITE.

NELABAS
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ATNAUJINA GIMTINI NAMA WASHINGTON©.
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Kuknc ir gyvenimas Oe>rge ku-Wasbingtono, pirmutinio prezidento Suv. Valsti.j j 
riame AVashingtonas gimė. Toji vieta sudegė apie 150 metu atgal ir dabar buna isz naujo 
atsatoma Westmoreland pavie'e, Virginijoj. Darbas bus užbaigtas 1932 mete kada sukaks 
200 metai nuo mirties tojo garbingo vyro.

Virginijoj. Darbas bus užbaigtas 1932 mote

T

NUBAUSTI
NETNKELIAI

SZVEN-■ISZ JUOKINĘ J O 
CZIAUSE SAKRAMENTA;
VIENAS ISZ JUJU ANT 

TIKRŲJŲ MIRĖ.

Barcelonije, Iszpanije. — 
Laike paskutiniu maiszacziu 

i nd ūkiaIszpanijoi, kada tai 
minios degino bažnyczias ir 
iszgujo zokoninikus ir minisz-

Idaho. — Norints 
stengėsi

NEGALĖJO JOKIU BUDU 
INTIKTI SAVO MYLEMAI 

PACZIULIAI.
M inidoha,

Be r 111 a m ()astlef inx 1 
visame intikt savo pacziulia 
kaip tai dar daugelis ilgaausiu 
vyru, bet negalėjo. Sztai ka tas 
lepszc dirbo del savo paezios:

Padarydavo kone visa narni- v

A įnori k e 
kaip 
nuo 
liga

žmonių
vėžio
Daktarai

100,000 ŽMONIŲ MIRSZTA 
NUO VĖŽIO LIGOS.

Pliila'delp|iia. — Ameriko- 
niszka (Irauguve užbėgti prasi
platinimui vėžio liga, savo ra- 
piirte paduoda buk
mirė 1929 mete daugiau 
100 tuksi a n ežia i 
vėžio ligos. .Paskui 
seka plaucziu ligos.

ni darba ir atneszdavo jai pus- ragina uždetineti tam tikras li- 
ryezius in lova, mazgodavo jai 
kojas ir plaukus, iszpiaudavo 
nuo kojos prispaudus ir nu
kirpdavo nagus, susziIdydavo 
drapanas prie pecziaus priesz 
atsikėlimu isz lovos, eidavo su 
reikalais in sztora, mazgodavo 
drapapas. i t grindis ir daug ki- 
tokiu darbu difbdaVo kurie 
buvo netinkami del vyro.

Bet Catslefield’ienc da ne bu

gonbutes ant 
kovoti nuo 
baisios ligos,

gydymo vėžio iv 
])rasii)latinimo tos

Isz Visu Szaliu
STRAIKIERIAI

UŽMUSZTI
DAUGELI SUŽEISTA VISO
KIOSE STRAIKUOSE ISZ

PANIJOI. SUDEGINO 
DIDELI KNYGYNĄ.

42 METAS
7=7^ 

I 

KALNAKASYS.
Falune, Szvedije. — Nesenęl 

laidojo ‘‘suakmenėjusi kalna
kasį.” Tai gali pasirodyt) prį- 

. ta . .. . . ’ A II i
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simanymu, bet isztikruju tai 
tikra tiesa.

Falune yra vario kasyklą, 
kuri pasaulyje kai kuriuo dt- 
szvilgiu žinoma — ji yra vibrtn

t

isz seniausiu Europoje, neš jds 
iszdirbimaS pradėtas daį*' J3-
tame szimtmetyje. 1677 metįls 
kasyklos dugne rei'kejo padėti1 

kas trys vyrukai pasirengė in sprogdama patroną. Tai buvo
kunigus ojo ulyczioms nudavl- nuo gnnn pnvojingaB flab-

Mariana, Ga. — Pati Na- 
thano Geibo, Žydiszko biznie
riaus taip žveriszkai pasielgė 
su savo tarnaite, kad ta mirė 
nuo kankinimo. Ta nelaba ŽV- 
delka supiausto peiliu 15 metu 
mergaite Verna Bowman po 
tam szutino karsztu vandeniu. 
Motore būdama turtinga iszsi- 
kivinklojo nuo bausmes kaleji- 
jimo užmokėdama tiktai 500 
doleriu bausmes, bet aplinki
niai gyventojai buvo tuom at
sitikimu laibai iriirszid.

Rėd^ktorid' laikraszczio 
“Times” aprasze apie ta ne
laba motere' ir jos pd^ielgima 
su tarnaite, neslėpdamas nie
ko. Na ir tas pats audžia apsu- 
dino ji už platinima nemora- 
liszko apraszymo laikrasztyja 
ant $200 bausmes. — Teisingy- 
sta ir auksas, eina ranka in ran 
ka Amerike o ypacz tarp tur-

j tingu, 
j 
v

nedarni kad eina pas ligoni su 
Szvencziausiu. Paskui juos ėjo 
žmonis piktžodžiaudami ka- 
iiuobjauriausia priesz Szvcn- 
cziausia. Ant nasztu nesze pas
kutini latru kuris nudavinejo 
ligoniu, kuriam ketino duoti 
Szvencziausiu ant paskutines 
keliones.

Eidami per miestą, 
juokėsi isz tokio szposo bet ne 
viciia ypatų nedryso pasiprie- 
sžyt priesz toki pasielgimą ne- 
dbreliu. Ant galo praeitinėj© 
toji gauja pro bažnyczia Szv 
Stepono, kurioje buvo iszsta
tytas Szvencziausias del gar
bes tikiiicziu o prie duriu jau
nas žmogus, kuris nudavinejo 
ligoniu staigai suszuko ir pra
dėjo vaitoti nuo baisiu kaukiu.

Draugai nunesze pas 
minusia daktaru, bet tasai tiek 
jiems pasuke, kad jam nesiran
da jokia pagelba ir ant tikrųjų 
jisai mirszta, ir isz tikrųjų in 
kėlės miliutas jau buvo 
vas.

Barcelonijoi ir visoje aplin
kinėje tasai atsitikimas iszvcre 
didele intekmia ant atskalūnu. 
Gyventojai mate tame ranka 
Dievo, kuris nubaudė juokdarį.

18 ŽUVO VIESULOJA, 12 
NESURANDA, DIDELES'

. BLEDES. . * *
Londonas. — Paszėlusi

žmonis

bas ir jaunas kalnakasys/ ka
riam tai buvo pavesta, pavar
de Mats, niekuomet' dauginu 
isz kasyklos gyvas nciszejd.

Po 50 metu kalnakasiai d iri)- » • I
darni rado kuna žmogaus, ku
rio niekas nepažino. Atrodė, 

• • • * 11 *4kai jis ka tik inksto in pože
mini tvenkinį, kaine buvo ras-
tas. Vanduo savo hemiszkam'. 1 4 sudėtimi padėjo iszlikti kunul. 
Be to kūnas sua’knienejo. .

Vietiniu gyventoju,tarpe at- 
g A ■ < T 4; '

sirado senute, kuri .pripažino 
negyvėlyje — Matsp.-Tai Jhtivo 
kadaise žuvusio

• . » » 

sužadėtinė. . • . ; , *.-
Suakmenėjusi kalnakafei J fo

t

kalnakiisio
OMadrid, Iszpanije. — Asz- 

tuoni žmonis likos užmiiszti o 
daugeli sužeista visokiose mal- 
šzaęziuosia ir straikudsia Se
ville, Elda, Badazoje ir Valen- 

isz Missouri ir Arkansas jeszko ; cijoi, kur likos apszauktas ka-
Vaiskas buvo 3 

privergtas panaii(doti g'inklus 
. <HIL Illill&Zjl 1111 11IV U. kJVl OIIVIV1 Kl l 

Barccloiiijoi norėjo sudegint 
tenai tines kasyklas, bet užma- 
nimas nepasisekė. , 

Seville keli anaVkistai likos 
suszaudyti, kurie Inepaklau’sc 

idant sustot, laike

Ii

NUKIRTO VAIKUI AUSIS 
PO TAM PAKORĖ.

West Plans, Mo. Policija arti-

keliu iszgamii, 
i Ilala Williams, 18 metu farmn- 
I rio

kurie pavogė• riszkos tiesos.

vaiku, kuri.iszveže in girria[ ant maisztininku. Štraikieriai 
vcfužganadyta isz to ir apleido nrti Coming, Ark., nukirto jam

o kada tasai 
p risi ego les 

kad sugryžtu pas ji ir stengsis 
jai geriau intikti, tai toj nega
lėdama atsikra'tyt nuo nuo'bro- 
džio vyro inpuole in pasiu'tima 
ir da ji apskundė už'Medavinm 
jai pakajaus. Slidžia liepė jai 
eiti namo ir būti geresne del 
savo vyro, nes kitaip uždarys 
ja kalėjimo.

savo Berthama 
atėjo melst

1

savo

ISZGELBEJ0 MERGINA NUO 
ISZVEŽIMA IN LIETUVA 

IR APSIVEDĖ SU JA.
,if 1 'fj u ' i. . 111. \ 1 11* > j

Chicago. — Apsipacziavi- 
mas su ateive mergina, iszgel- 
bejo ja nuo sugrąžinimo atgal 
in Lietuva. Mergina atvažiavo 
in czionais nelegaliszku budu ir 
pasiliko jai tik viena pagelba, 
jalgu koks vyras Imdamas 
szios szalies pilieczu su ja apsi- 
paeziuotu.

In pagelba Magdei pribuvo 
Stasys Griszius kuris susipaži
no su Magde ir su ja apšipa- 
cziavo ir dabar valdžia paleido 
Magde ant liuosybes.

Girraicziute pribuvo isz Lie
tuvos 1929 mote, o mete 1930 
valdžia dagirdo apie još pribu
vimą ir iššlavė paliepimu siųst 
ja atgal in Lieituva.

J . I « i j ■ » i* ’ > ' ,__  _____ į - r;

PATI, BURDINGIERIUS IR 
PINIGAI ISZDUME.

Williamstown, Pa. — Tomia

dėjo in stikline deže ir- iiftn 
laika ' 
muzejuje.

Tacziau 
ne i------ - jiiiji.i i... jį m - ■
mlai, kuna indejojin kafgU i; 
iszkilmingai' palaidojo’ Fal|lrip 

kt-

ausis, po tam pakorė ant me
džio,’ o kada neteko pajėgu nuo 
tu kankinimu, numėto ji ant 
deganeziu lapu. Ugnis sugraži
no vaikui pajėgas 
in ('arminga, 
meriui kas su juom atsitiko. Ko 
kis tai Fred Morgan, 30 metu,! 

likos suimtas kaipo vienas isz sudeginimo 
vaiko kankytiniu.

1

nuvožliojo kareivų idant sustot 
kur apsakė far- kada norėjo gautis in vidų Tn- 

nidalo kliosztori.
Po tikejlmiszku sukilimu Ir 

bažriycziu, Jėzui
tai kunigai pradėjo apskaiti
nėti kiek padaryta
Mieste Madride maisztininka* 
sudegino scnoviszka knygyną 
kuriamo radosi in 80-tfokstan- 
ežiai brangiu 'knygų ir visokiu 
dokumentu apie pradine iszto- 
rije katulikiszkos bažnyczios 
da nuo pradžios vieszpatavimo 
Visogotu.

i

bledes.

iipiry.

laike vietiniam tąliiu
.1‘ |: «.Ą « 1 * , Ik i. M* . |į|N ' "

J 11 iJE' 
,4 'S . . ■■ 1 i

laikui bėgant lal’o-
eme rodytU.Jbuyimo .poMy- 
.................. ..........

Utį no 
bažnyczioje. Bet ir czia Mat- 

norado galutinos ramybės.

r - ~

Bet.ir czja'
sas nerado galutinos ramynee-

1860 metais naujino bažiįy- 
czios akmenines grindis.

METE 1930 ISZDALINTA
NET 12 MILIJONU 

BIBLIJU.
New York. — American Bib-. 

praeita metalijos Draugove 
iszdalino ir pardavė dvyleka 
milijonu 'biblija, 
kūrimo tosios draugavęs,
1816 meto, iszdalinta net 228,- 
234,048 bihl i j u 135 kalbosia. ' *

arba nuo in-
nuo

Paskutines Žinutes
II Berlynas.

Reinhold Tilling, 
kieta su kuriom mano atlikti 
kelione aplinkui svietą in'laika 
90 minutu.

11 Niagara Falls, N. Y. — 
William Hill pasekmingai per
plauko Niagara Falls vanden- 
puoli didelioje baczkoje ir pa
siliko gyvas. Baczka žmonis 
isztrauke isz vandens su juom 
po trijų valandų.

11 Kulpmont, Pa.
eksplozijo isz nežinomos prie-

'n 
timi namai Jono Kerczis'ko Ir

♦

B. Lazartskio. sudego teipgi.
II Pachuca, Mexico. — Trys 

lavonai užmusztuju darbinin-

— Profesoris
i sz ra d o ra-

Pet

vie-

mot iszeme karsta su Matso 
kunu isz po žemio, dangtyje Iš
taisė stikline Lenta, taip kai 
smalsuoli galėjo matyti; žuvu
si priesz du szimtmecžiu. kft|- 
nakasi. Karstas žmonėms bttvo • < 
iszstatytas viename isz bažny-

* J 4

Pagaliau, jau visai nosOtilA),
ežios priedaru. k

sula atlankė Anglija ir Vesti a- liuspresfa> kad tokia kūno j>a-
lija Seredos vakara.
kos nupilanti, geležinkeliai už
lieti, laukai užlieti, ulyczios

Tiltai li-

buvo panaszios in upes o bledes

*1 ’

ŽIURKES SUKANDŽIOJO 
VAIKUS.

Parkano, Latvije. — Apie 
baisu atsitikima skelbia laik- 
raszcziai se'kancziai: Du vaikai 
szinkoriaus Tavalkoskio li'ko.-r 
sukandžioti per dideles žiur
kes. Vienas dvieju menesiu o 
kitas trijų metu likos baisei 
sukandžioti 'kad miro in kėlės 
valandas po tam.

Tame laike tėvai inttfriižim

i t

t i karezemoje ir neglrHcpp^iks- 
mu vaiku, o kada nusidav^bnt

■I.. I 9

pailsiq, rado abudu yalkua mi- 
s 4 J 4 , , i, I J' \ r.. JI i V ■ 3 ’ <4, |

TCJi ' k j! . 5 . ’ . * i,. W V.i
riĮsius. *

'I

milžiniszkos. Viesulo ja žuvo 18 
žmonių, 12 nesuranda. ’

Francijoj taipgi siautė dide- 
Turkijoj 

taipgi padaryta daug bledes
1c viesulą su lietum

* V * r . * i t ,

per viesulą. Dvideszimts žmo
nių likos užmuszta ir daug su-

. ' j Q « 11» . < I * *'Ii C
žeista kaime Sohoni o penki 
szimtai gyvuliu prigėrė per isz- 
kylima te^iaitiniu ypįu.

BAISUS DARBAS ČIGONU.
Wolfgang, Austrije. — Ga

ilingo aplinkinėje lįkps aresz- 
tavęta gauja čigonu, kurie pa
vogė, szesziu metu , mergaite/

rodą nepadori it suakmeneju- 
sio kalnakasio kuna vėl palai
dojo. Ta karta' vienatiri&še 
miesto kapinėse. (A. Vitkaus*) 

A • *» •

.1 - ■ I ■■ Ui ,■ .

PALAIDOTAS GYVU.
į'-*- Kaimo 

Rudnik, artimoje Stanislavavu 
kupezius Beshermonas, likos 
palaidotas kada.buvo apfaiires 
ir sirgo uždegimu’’ plauoMlu. 
Kada lavonas likos iszkaitas 
isz kapo ant paliepimo miru
sios paezios, daktariszkas ty-;

t

Varszava, Lenk.
B f

dukrele tenai,tįnio rasztininko., 
Ant klyksmo mergaites /subė
go jdarbinįpkai nuo geležinke
lio ir tuo,suome čigonus. Poli
ciją padarus teita juju abaze,

ribojimas iszrode 'kad nc|i|l- 
mingas buvo atgijęs grabo kh- k ■ ♦ į
riam uztrosžko. •

Trumpi Telegramai.
> * * ‘ / J ’’
—

riam užtroszko. • 
rrrr

• T <

--

. U M t. Carmel, S. Ba
binskis. 16 metu is£ Exchange, 
likos užtroiszkinlas kaJa ji už
griuvo anglis laikfydarbo.

vado pąsA juos keturis kitu* Sąn Frąn<>į«©p>\Calif. — 
' ’ '• « » t •
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NEŽINOMOS LIGOS.
Bangalore, Indija. — Trisde- 

szimts’asztuoniOs ypatos mirti
nai apsirgo ir mirė trumpam 
laike nuo nežinomos ligos kuri

dienomis Patins Bisko/nusida- Žaslius namo Beno Lazeri. Ar
ve in policija melsdamas pagal
bos suradime jo 19 metu prisie- 
gcles, kuri issklume po nogiu 
su savo 1b u rdi ngi eri um Miku’
Sava. Negana to, prisiegole at-' f<u likos iszimti isz sidabro ka-

mažus vaikus^ kuriuos baisei 
subjaurino ir pažeido: vienai 
iszdure aki, antrai iszlauže 
ranka, treczei iszlauže 'koja b 
ketvirtam padare vitreoliu 'bai
sias žaizdas ant veido idant

Laivas Harvard,, antikūno ra- 
dosi daug eks'kumninku užė
jo ant a'kmenu bet 400 pasaŽie- 
riai likos iszgelbetais.

H Pittsburgh, pa. — Bandi-
tai užklupo ant pulruimio nu-

• " * • • La ’I •

plesze kupara isz kurio past
4ome visus pinigus savo vyro ir 

iszdume in nežinoma vieta.

sykiu Don Carlos po ingriuvi- 
mui kasyklų kurios po tam 
pradėjo degti. • rF

" " ’ ____

kilo kliosztoryja Gero Piemens, juos naudoti del ubagavimo* ir szaiidami mirtinai Jurgi Pa- 
Daktarai lyg szoliai da neisz- atkreipti didesne atida milu
ty rine jo priežasties tos ligos.

t

szii^dingu žmonių.
lt » . J A»n4 Sd* >■»<«»

kuški, 23 metu b Joną Ronaką 
teipgi įsužęido. fe K

¥
į
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Kas Girdėti
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Didele Europine kare, 1>ai- 
sesno už paskuiinia kare, keti
na iszkilti badai Liepos mėnesy 
ja, szimet pagal perspejima gė- 

bnevblo Erika votį LimlondorL 
laikrasztyja 4<Volksvartc

1

r 9

Gėneroins Li ūdeiidorffas 
sp.-ja, buk toju kareja dalybaus 
Migli ja, Bosija ir Italija eis 
prieszais Franc i ja, Lenkija, Bo 
sija, Jugoslavija ir Czėkošlo- 

ant Vokiszkos žemes., vilkija
f

s sanvaites atgal Nash
ville, Ky., mirė motina didėles 
szeimynos; daktaras nutarė, 
buk toji motore mirė nuo bado. 
Nenorėjo tame niekas tikėt, bet
i

tais.

Kelio

VISI

Lyg laikui; kada

>

laktaras darodino grynais fak 
Motore turėjo pagumint 

pietus del savo dideles szeimy
nos ir turėjo triūsti prii^kožno, 
apie dvi valandas, idant nie
kam nestuokubtu valgio ir 
butu sotus
kožnam isz vaiku nuprausdavo 
veidą ir nuvalydavo nuo stalo 
valgis moteriai atsinorejo — 
neturėdama noro ant valgio. 
Visztukai, — daktaras tvirtino 

patys atlėkė laike valgo, bet 
; reikia juos 

surinkti. Viszta turi didesniu 
i| 4 ! "" T Ik #•! 'I •!# II 11 |i' ,*'• f ' ’ iii1 " H 11 f 11 I I *

proga pavalgyti ne kaip moti
na dideles szeimynos. Ar gal ne 
teisvbe ?

\ nikai niekados
1

j

paug vaikinu pasėnsta ir ne- 
■J paežiu o ja viėn tik "del to, 
kad isz arti prisižiūri in gyveni 
ma ta, kurio jau yra vodo. Atsi- 
linka kad vaikinas paima blo-. 
ga mergina už paezia ir tuom" i * . Jpasigamina sau pi ūkia ne 
žies bet medžio.

gele-

Baisia ateito

kaho- 
ir kitu

fprimaszatija 
del ■žmogiszkos veisles profeso
rius Seawell isz Kalifornijos 
universiteto kuris sako kad už 
tukstanezio metu žmogiszka 
veisle persimainys. Sztai ka tas 
mokytas* kiilba: Žmogus (ame 
laike vietoje pėdu turui 
peš piuuuszias in karves
žvėrių, ba jau dabar pradeda 
mažiau vaikszezioti ir jam ko
jos nu Ims reikalingos.

Neturime ko abejoti, juk 
tūkstantis metu da toli o tebv- •F 
rimu laike ir taip raudasi aut 
svieto daug tokiu žmonių, ku- 
ixjin kanapos ir ilgos ausys la
bai patiktu...

Nenusiminkite, kada nesžate 
sunkia užduoto savo gyvenime; 
apsidairykite aplinkui. Randa
si ir kiti, ka nesza sakesnius 
nasztuš o ant to nesiskundžia, 
nes su kantrybe atlieka savo už 
d uotus sr sunkenybes.

i

t > 
r 

if1'
Ii >

Turėkite papratimu juoktis. 
Geraa ir szirdingas juokas, tai 
geresnis už visas gyduolės. Mo
kykis užlaikyti savo ergelius 
dėl saV€»s. Svietas ne turi laiko 
užsiiminėt, ergeliais ir ligonei-*. 
Pripras k daryti gferai del savo 

o
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artymo ir palinksmyk juos, 
pats* busi linksmas ir neturėsi
rtipesczio. — Juokis, o svietas 
su tavim juoksis, o jaigu verk
si, tai pufe vienas verksi.

% •* * • dlk r e ♦ ' * " .
i

į- Vąldiszkas Departamentus
’ dąrl>o, AVashlngtonot

vo, buk Verte tobyro dolerio su 
prilyginimu dolerio isz

>■ 

f 
1 *

prilyginimu dolerio isz 1926 
' nieto sziadien turi verte $1.36.

Mažas isz to džiaugsmas del 
darbininko, jaigu sziadien t uju 
doleriu nesiranda. Geriau turėt 
doleri isz 1926 meto no kaip vi
sai neturėti jo isz 1931 meto, 

ž ■ ' -V- ' ,i ’*LY'

iszroka

- - - — -.... t A

Iszguitas buvusiu Iszpanijos 
karalius Alfoitsas, kuris dabar 
gyvena Francijoj, padaryda
mas gera dovana del republiko- 
niszkos Jszpanijos visas savo 
locnastis kokias paliko Iszpa- 
nijai del naudos bedarbiu. Taji 
turtu apskaito ant keliolika 
milijonu doleriu. Toji dovana 
dauginu butu . pageidžiamn. 
jaigu Alfonsas butii huv.es dn 
t * • ti • t • -11*1karalium, bet sziadien republi- 
koniszka valdžia ir taip konfisi 
karo jo turtus be jo pavelini-v 
mo, kuriuos iszdalins žmonėms^ f A f V * (

Ekvtidariszfcojįi.
kersziiia

Ministeris viduriniu reikalu 
republikoja
Pietiniam A me rike, 
Katuli k iszkiems kunigams,kad
bus iszvaryti isz sklypo, jaigu 
nepaliaus kiszti savo noses ip 
paniekinejima publiszku moks
lai n i u. — Kunigai privalo imti 
paveizda isz paskutiniu atsiti 
kimu Iszpanijoj.

t

Pagarsėjus po visa Amerika 
Alfoms Capone, garsus kara
lius prasižengėliu, butlegeriu 
ir gengsteriu, turėjo sekanezias 
ineigasrMctc 1925 turėjo $1,517 
552; 1926 mete $930,495; 1927 
mete $1,787,436 o 1928 mete $1
641,979. Norints turime blogus 
laikus ,'bėt Capone, nenukente- ♦ ‘ 
jo ant to.

Ka apie tai pamišti n 
t y darnus tai paprastas
niūkūs, kuris diėba del labo vi

ii žiu ik vmo savo 
uždirbdamas du

o

skai-•S 
darbi-

suomenes ir 
szeimyneles, 
ar tris dolerius ant dienos 
tankiai ir to neuždiiJia ?

»

AMERIKONISZKAI
Tik pamislyk sau: einu 

savo mvlema. Lai'ki* kada 
noriu pras'zyt idant pasiliktu 
mano paezia 
muse in 
eziaudvt.

O man da geriau atsitl- 
Laike pasivaikszcziojimo 

inpuole man žvirblis in a'ki.
Ar tai galimas daigtas

su Oi

— inpuole man 
nose... pradėjau

«r**ww* -r

GARBINTOJAI
BALVONUS

ŽUDINO NARIUS IR 
KRAUJU APLAISTINEJO 

AKMENINIUS 
BALVONUS.

NARIUS

r

Y areni s-Jh’oszkoje, Bosiji* 
ko gubernijoj valdže daro ty
rinėjimą isztyrineti keliolika' 
slaptingu žudinseziu papildytu 
per narius kvailo tikėjimo kai
me l’otczkereyn ir jau pasisidce 
surinkti davadus kankinimo ir

L ■ • V f

barbariszko pasielgimu tojo ti
kėjimo.

Per kyliolikus menesius pali-‘
4 » » ■ 1 w * '■. t* *. ‘% ■ ' ) ’ ’’’ t .cije jeszkojo po visas pakam-] 

peš tiksle sujieszkojimo kėliu 
dingusiu ypatų isz tosios ap-

t i '< Flf "■ ■ I ’ L ; ■ ' S 't J i'* * I

linkines, ypatingai dingusiui >vvru.

ko!

. .e!
Ir iszleke per kita aki.
Tai* man da navatniau 

atsitiko. Kada miegojau gir
noje, inejo man iu ausi mesz- 
ka.

szokineje 
in bubneli 

Kada inejo

— Buvo tai viena isz t uju 
mokytu meszku ka 
per lazda i)’ musza 
rinkdama centus.
in ausi užtiko tunais bubneli »» •
(auses) ir pradėjo muszti isz 
visu pajėgu.

____<4

Nu galėdamas to 
kenst, nubėgau iii artima soda 
užtikau tenuis a vili su bitėms

> ■ k Jį

ir pridėjau prie ausies. Kaip 
tau yra žinoma, jog meszkos 
labai myli midų. Tai mano; 
meszkele iszejo ir pradėjo lai- 
žvt midų. . si

— Na o bites?
— Tosios bestijos pabėgo 

isz avilio ir upsisedo ant tavo 
smegenų!

Draugas da ir szendien bėga 
nuo savo prietelio idant negau
ti in kupra.

žinoma,

ISZ-

nutu,

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

Praszęlina galvon skausmą in 30 mi- 
nustabdo szalti pirma diena,

ir sustabdo Malaria in tris dlonas. 
666 Mostis del kūdikio azalcxio.

J . '| ’ * - ■ -ir. - " IL „J ~ ■ ------

b - 41 i ą ■■ ■ .... .

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentiatas Mahanojuje 

Ant Aątro Floro, Kline Sztorp
W. Caatra St., Mabanoy City 
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PASAKA ANT LAIKO
i u ii . i? imL . j? i. j 1 * i" rk

«Tebyro beilai’be primena man 
pasakaite, kuria girdėjau bu- 

I <1 ..!••• : tdainas vaiku. Sztai ji:
Viena vakaru, tarnaite užmir 

szo inneszli m stuba po iszmel- 
žimui karves viedra pieno kuri 
pastate prie sienos. Laikejiak- 

varliu : t/* 1 i 4
k;

■ton

jauuu mėrgihu ir vyru. Ant j 
galo aplaike žino, kuri juos už
vedė ant pedsakio ir atradimo 
naujo
“Krasnobosniki 
susirinkdavo slaptinguose vie- 
t u ošia o dingusioje buvo teip- 
gi narei tojo tikėjimo.

Kone isz netycziu policijų at
rado, kad toji sekta susirink
davo girrioje terp akmenų, tuo 
jaus už kaimo ir tame laike at- 
provinejo savo apeigas, kada 
policije užtiko juos ant karszdo 
darbo. Ka tonais mate, davė 
jiems tuojaus suprasti kas at
sitiko su dingusioms ypatoms.

Tiejei pasiutėliai garbino 
stovylus iszkirstus isz akmens 
o du “kunigai 
koki ten nesuprantama iszaug- 
sztinima. Ant didelio akmens 
gulėjo jaunas vaikinas su su- 
risztom rankom ir kojom o vie
nas isz kunigu stovėjo ))rie jo 
su iszkeltu ilgu peiliu kalbeda- 

nesujiranlamus žodžius.
Butu paaukavo vaikina balvo- 
nam, bet policije pasinaudoda
ma isz toip svarbaus laiko, ap
siaubė visus, suriszo ir nuvožė 
iii kalojiina. *

Po tam policije padare kra
ta urvoje, kur laikydavo savo 
apeigas ir užtiko, juju kapinop, 
isz kuriu palicijO iszkase‘kelio
lika lavonu, kuriu nesenei jesz
kojo, kurie pražuvo isz ranku 
fanatiszku pasiutėliu.

Ar Žinote Kad;..

1 ikejimo vadinamo 
kurio nare:

lies pora isztroszkusiu 
insZoko i n pieną. VifeliulceH tu'-' 
rejo gerus laikus per kėlės nii ^ 
mitas, j)laukinedamos paskui 
vienu kita.

Ant galo abi pailso ir bandė 
iszsigaut. Bet ant nelaimes pęr-j 
sitikrino kad nugalėjo iszsigautĮ 
isz viedro. Laikas nuo laikiij 
sžbkinejo i n virszii su Viįežia) 
įszsiga’vimo lankau, \bet vela, 
i ii krisdavo'atgal iii pieną. Vie-, 
na suėmus visas pajėgas, szb-' 
ko da. karta iii virszu, liet nu 
krito, atgal, nuėjo ant dugno ir 
daugiau nepasirodė.

Antroji turėjo daugiau vil
ties plaukinėje aplinkui viedra 
manydama surast kokia nors 
iszeiga isz savo nemalonaus pa
dėjimo. Laikas pereje varliu- 
ke kibai pailso. Argi geriau pa
siduot ir nuskensti ir užbaigti 
savo 
drauge ? .Bet ne\ Gal 
liet pakol turi pajėgu ir vilti 
savyja, da palauks valandėlė.

gyvastį kai)) padare jos 
vėliaus,

Szvintant,- merginai atsikėlė 
ir atsiminė ‘apie palikta pieną 
lauke. Nubėgo parsineszt. Ba

linsi-

a t pro v i nė jo

Nubėgo parsi įieszt. 
griebus viedra nemažai ] 
stebėjo ka pamato viedre.

Pienas radosi viedre, bot vi- 
duryja, radosi szmotas sviesto! 
Ant to szmoto 
maža varlioke, kuri 
ne* ir 
niam.

sviesto tupėjo 
nenusimi- 

lyg paskuti
nės nepasi-

irias

* St ruso (ostrich) kiauszi- f. * * 
ui galima \’algyt kaip pautie
ne. Vienas striuso kiauszinis

• • 1

tiek ženklina kiek 30 visžtiniu 
k iaušzinis

svėrė J1/-,* svaru ir daugiau, 
v » ■ 111 *-■ - ——  ------------

kausziniu. Striuso

'geibėjos i
Iszsigelbejo, 

davė nors jau visa viltis gyve
nimo buvo dingus.

Taip, ir mes i>anasziu badu 
turime

o
rn

Jaigu įvirtai 
užžvdes del •<

geras g v ve n i-

e
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GIEDANTIS SZUO ISZ BRAZILIJOS.

KAS TAI YRA f '• 
KLEPTOMANIJA

Jeigu sekli, isz kur ima savo
szaknis kleptomanija, tai ga
lima pasakyti, kad ji turi pra-

•kiekviename

wųį •

Ana dieuti likos atvežtas in New York žverinyczia retas 
szub kuris vadinasi “Vasėo”.paeinantis isz Brazilijos, lasai 
a<?l)al>.ra’s^as .M.ZUQ 'gieda kaip pauksztis, turi trumpas kojas su 
trumpoms ausi'ms ir svyri* tiktai 15 svaru. *
■_ įk..
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MITRI APGAVIKE
"■t1.L"" J

r»

gelbėtis 
dalaikvsime lai n’
musu gerove ir
mas ateityja. Jaigu nukrisime
ir pasiduosime, tai kaipgi gale- 

. ♦ .iszsigaut isz tojo pieno 
(bedarbes) 
laikysime šabo galvas ant vii
szaus, dirbdami kiek galėdami 
iszsigetbesimu isz tojo padėji
mo. — F.

sime.

liept-
isz

dus 'kiekviename žmoguje.
Kiekvienai kūdikis — vhgis. *
Juk kūdikis visuomet) siekia 
viso, kas 
noma

blogai padėta.” Ži-“blogai padėta.” Zi- 
auklėjimas iszrtaikina 

ta vaike, bet nevienose žmone- 
se I

I >

tas isznaikinta visai. Nckal-
I bant jau apie grynai klėpto-

ANDRIAUS SAPNAS

manijos jiavidale, yra dar pas
lėptasis. O jeigu seksime nusi
kaltimu skaieziu visame pa
saulyje, tai insitikinsime, kad 
dažniausiai peržengiamas in- 
sakymas “
elgesys iszeina no 
padaryti, o 
pobūdžio sumetimu.
teikia'malonumą ne pats vogi
mo procesus, o ta nauda, kuria 
isz to gaus. Gi jeigu žmogui 
pakanka paties proceso, -1- tai

nevogk.” Vagiui Jo 
isz noro ji 

isz medžiagiszko 
Vagiui

.Karta, saldaus miego metu, 
vienas jaunuolis isZvydo savo 
ang(*la saiga, kuris ji pakvietė 
pamodamas pirsztu. Paklusnus 
vaikinas priėjo.prie jo. Szis ji 
nuvedė iu didele sale, kur ant 
stalo buvo sudėta ne:.

daugybe knygų.
Isz kur knygos? — 

klausė jaunikaitis.
— Tai knygos, kuriose an

gelai sargai pažymi kiekvieno 
žmogaus darbus. Po mirties gi

l • ♦ 1 • I

Teisėjas darys savo nusprendi- moralini pasi-

suskaito- -iis •iau nel,e vaK*-S o kleptoma-
ma

pa-
Tikriėji kleptomanai nie

kuomet nesinaudoja vogtais 
daiktais. Jiems niekuomet ne
kyla mintis parduoti juos, jie 
arba padovanoja juos, 

arba tiesiai numeta.

nas.

arba
paslepia

jog yra. pati Pa8‘a^ tas knygas dieviszkasis

Yiena jauna motore, kuri ke
liolika. dienu atgalios 
sau paduoti pietus vienam 
geriausiu koteliu Paryžiuje,
paėmus visus pavedus ir per
važiavo su automobilum ne už
mokėdama už ta viską ne ska
liko o nikeles adynas buvo ap- 
szaukta po visa miestą kaipo 
mitriause apgavike.

Buvo jiji puikei paisiredžius 
rodos turėjo apie 20 metu. Pri
buvo iu viena isz geriausiu ho- 
telu ir apreiszke,
vieno Franc,uziszko oficierio, 
kuriuo pravarde padavė ir už
einu puikiausia, pakaju. Po 
brangiu pietų savo pakajuo- 
sia pareikalavo automobiliu be 
uždangalo, ba jai geriausia in
kis patiko. Nuvažiavo su auto- 
mobilium iu viena isz didžiau
siu kronui, kuriam pardavinė
jo inoteriszkus parėdus, 
užkalbino kelis, idant butu 
tavi už keliu advnu.

Isz czionais nuvažiavo in de
part amenti n i kronui, 
gi užkalbino visokiu, '.daigiu, 
kuriuos atvožė iu hot.eli; niist- 

. įdavė “žemiu idant permainyt
Stovėdama arti an- 

sedo iu

in a

y ra
ten ’guli, —

ežia

tarė

Kleptomanas turi vogti, kad

k u r 
ga-

kur taip

dingsime. Jaigu

Japonijoj randasi medis, 
po nusileidimui sauleskuris 

rūksta nuo virszunes rodos kad 
isz jo dūmai eina.

Fordo dirbtuve automo
biliu Detroite, .Mieli., ana die
na padirbo 20-ta mlijonini au
tomobili.

, i—- A    ------- — t “ ——  -----------------—;-----------

Tuksiantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS
■ ■ ...................... i," •

i

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARAĖISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

DrucsUi Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszali
SZTAI KA RASZO I8Z LIETUVOS 

kPIID SZITA KNYQA 
t . e- i-.

Gerbemasls Tamlstal:—«

704 Dideliu Puslapiu.

I '’ * ■ 
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Sulaukiau nuo juta Blunctlaino* 
mano vardu knyca ''Tukltantla 
Naktų ‘Ir Viena” ui kuria tariu 
•širdinga acilu Ir labai džiaugiuosi > 
kgd tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra tlngeldu skaityti visokias 
lątorUaj!, jas skaitydamas nei' nepa
sijunti kaip laikas sžvental Ir sma-

'Tukltintli 
ui kuria tariu

lakstantis Naktų
1 irViena

h'

gial praeina. Ass Tįsiems llnkftczlau
kad nunlplrktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena** nes ja 

. Skaitydamas tmogua apie ylska tada
“Tuksiantis Naktų Ir Viena** nes Js

pamiršti! Ir visokį rupeeuslal nors
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, A SOKAB, 
1S A Gerulio 

Dir. Palasduonyi, 
Ccekiizkea vai. 
Kauno apik. 
LITHUANIA

Dr. Palaiduonys. 
Cceklszkes vai.
Kauno apsk. 
LITHUANIA.
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Yra Ui ketvirtu iazdaviinu , toe puikios knygos, tu
parodo kad žmonėms labąi patinką. Teipgj galimą

Ameril

W. D, a00ŽKAU|KA8 ■ 00. MAKANOY. O?

pinigus.
tomobi liaus, sėdo m ji nu va
ži u (loma pas siuveczka.

Tonais apsirodė iu viena isz

Švinu siu- 
automobi-

naujausiu szilkiniu szlebiu 
kitus liepė sudėti.
veczkos nusiuntė
Linui pas vyra su ro'kunda, ku
ris kaip kalbėjo — turėjo būti 
hotelijo ir ketino užmokėti. 
J’a t i paėmė karieta ir prasze 
vienos isz darbininkių siuvecz- 
kos idana važiuotu su ja ir pa
gelbėtu neszti jai pundus.

pribuvęsSimus s i u veczkos, 
an vietos rado tonais siuntini 
isz kito k romo su rokunda, ku
ris jau labai nerimavo. Abu 
du konė nubėgo pas siuvecZka 
■kiir daži nojo, buk dūki ere isz- 
važiavo su didele ponia.

Ne užilgo ir duktė sugryžo 
apsiver'kus namon. Poni nu
siuntė jaja idant nupirktu sal- 
d ūmi nu, o pati lauke aut josios 
karietoje. Kad sugryžo su siil- 
duminais karietos su ponia jau 
nebuvo. Taip tai toji moterp iu 
laika keliu adyiui apgavo hb- 
telije, a u tomobi I u kompi'mije, 
siuveczka ir departamentini 
kronui. Da ir lyg sziai dienai 
ne rado tosios mitrios apgavi
kes.

nerimavo.
J
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W.TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKA3 GRABORIU3
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ja nusiusti in Lietuva. Preke knygoa , 
Frake knygoa in Lietuva su nusiuntimu 1 92-00.

'Y, PA. 
• K

I ■' 1

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,

—Telefonai 506
603 W. M.hanoy Ave> Mah. City

r. meir ‘r,,;

kriksztiniu, vesellju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonai 506

r 
k

— paaiszkino angelas.
i dideliu susidomėjimu 

jaunikaitis pasiteiravo:
Gal ir mano knyga 

saugojama?
Taip

angelas.
— Gali tu man ja parodyt?
— Galiu, jei tik nori! Bet 

tu tuoj savo ramuma sudrum.;i, 
— Savo ramuma sudrumsti 
asz nemana, nes szi vakara per- 
kratinejau savo sąžine, net isz 
viso gyvenimo. Pastebėjau jog 
savo pareigas asz uoliai atliki
nėdavau ir neprisiminiau jo
kios sunkios nuodėmės: atida
ryk, praszau, man knyga!

Angelas sargas praskleidė 
lapus praeitu metu. Jaunikai
tis pamate viename puslapyje 
užraszyta didėlėmis raidėmis: 
“Geri darbai”. Puslapis ’buvo 
paraszyfas iki puses. Bet jis 
turėtu būti visai pilnas, — pa- 
akszkina angelas, tada galėtum 
būti visai pasitenkinęs. Jis at
vertu kita puslapi, kuris buvo 
pažymėtas‘Blogi darbai.’’Bet 
jaunikaiezio džiaugsmui buvo 
visai tuszczias, ir jis savo ange
lui sargui suszirko: ■

— Ar tu matai, kaip žiau
riai asz pats save teisiu: del to 

butjokio darbo, kurs 
nepadariau!

— rEai tiesa, tu 
nuo sunkios nuodėmių nasztos, 
bot 'nesidžiaug per ankst i.

'Vada ’angelas atvėrė treczia 
“ Apleis-

bausmes, 
rn ‘ esi

vertas

laisvas

ti geri daėbai”. o

nuo

puslapi sau antrasžte:
i puslapis 

pilnas buvo jniraszytas 
virszaus iki apaezios. Tai iszvy
dės- jaunuolis rimtai susrrupi- 
no, kad jo angelas sargas lukš
tą nezi u s progų pažymėjo, kur 
jis galėjo gera padaryti, bet 
per tingumą, nžszalima ir kitus 
apsileidimus ta lengvapedisz- 
kai praleido.

Visai liūdnas vaikinas aplei
do knygų sale ir su susigėdinu
sia szirdimi tarė sau:

Nuo szio laiko išdirbė
siu gerokai. Tadą mano angu^ 
las sargas ta lapu parodys jei 
ne tuszezia, tai bent apytuszti. 

j t Verte P.G.■
4

T

Skaitykite “Saule
• B 1

H

tenkinima. Jeigu ji apniks no
ras padaryti ta elgesį, jis nu
stoja ramybes, jam kažin kas 
teikia neramumu, 'kankina, ir 
ta įieaiszki būkle baigiasi tik 
tuomet, kai jis pavagia.

Taip vienas žmogus
kioskuose laikraszczius ir pa
pirosus. Jis nerūko ir neparda
vinėjo papirosu, 
ežius dėjo gražiai namie
lentynos, neskaitydamas.

Kleptomanija gali atsirasti 
žmoguje visuose amžiuose, ne
vi suome t

vogė

o laikrasz- 
ant

ji buna prigimta. 
Vyruose ji pasirodo kartais 
esant girtiems, moteryse kar-

mėnesiniu laikotarpiais 
nesztumo metu. Dažnai ji atsi
randa taip pat žmonose, 
ganeziuoso isterija.

Psichiniai ligonys arba žmo
nes, serga smegenų veikimo se- 
niszku nusilpimu, taip pat daž
nai vagia tai, kas jiems visisz- 
kai niekam nereikalinga: 
ffia, 
minose 
gus jiems niekam szakaliuku.% 
Tokie žmones renka gatves© 
akmenėlius 
lūs, ir kt. Szis kleptomanijos 
pavidalu yra visiszko psichinio 
suirimo ženkTu. (A. Vitkaus.)

K. RĖKLAITIS

tais »

ser-

va- 
malkakie- 

’•erus, bet nereikalin-
pavyzdžiui,

<>'

£ visokius skarma-

Li«t«vlaxkaa Graborias

Laidoja numirėliui pa
gal naujauiia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterem*. Priei

ti

BĮ6 W. Sprue* Str., 
Boll Telefonas 149

MAH ANO Y CITY, PA. •
306 Markei Street

Bell Telefonai 441-J 
TAMAQUA. PA

narnos prekes.

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GBABONUS 

, (Bell Phone 873)
331W. Centre St., Sbenandoak, Pa.

Nuliudimo valandoje, suUi- 
.klam garisusi pstarnavima. Pa
laidojimą atliekam rupwtln<al 
ir gražiai. Busite pilnai ui*a- 
nSdinU.

Ibi Mghanojaus |r GirardvUlu 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tala- 
fonuotl p pribusiu in tfOBtati 
minutu. vr Bsll TelafPtias 871: t- - . -.   ---------—:—sg_
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Tas visfciU labai nustebino 
sostapilos gyventoja. Tai-gi už 
sivilko tuojaus virszutiniuis 
rūbais ir nuėjo kalno lirikon. 
Bet jam prisiartinus prie mi
nios IszejO prieszai ji du vyrai 
x> pamate ant jo brangius rū
bus paklauso, ko jisai norėtu.

Tada jis atsako jog privalo 
paklausti ka jie ežia ant jo 
lanko ir ganyklų Veikia!

Ant to vienas jam isz vyru 
atsake jog jie nežino kam tos 
ganyklos priguli, pagalinus ta
sai dalykas ju neapeina kadan
gi jokios nedaro iszkados o tik
tai renkasi klausvti Dievo žo- e 
džio. ‘ ’

Joel jiems |»asako savo var
do. Bet anuodu jam atkirto jog 
vardas pas juos neturi jokios 
svarbos. Tada Joel iszreiszkc 

‘ jiems savo padėjimu Jeruzplt- 
moj ir Sinhedorijone. Vyrai 
jam tuojaus atsake idant jisai 
in Jeruzolima tuojaus jam te
nai butu atiduota garbe. Czia- 
gi akiveizdoj Pono yra visi ly

ne: 
Vv-

gus ir nėra ir negali but 
vieno vyresnio ju tarpe: 
liausiu yra tiktai tas kuris in 
juos kalba ju mokytojas.

Joel liepe tnojaus save pas 
ta mokytoja nuvesti. Bet jam 
atsake, kad to negali iszpildy- 
ti, nes mokyojas kalba in liau
dį ir jam negalima pertraukti 
kalbos.

Tada Joel pradėjo ir
iszmetinoti ir gal butu net ran
ka pakeles bet pasibijojo mi
nios kuri butu galėjus ji t ne
jaus numalszinti. Tai gi užsi- 

savo 
s ne-

jiem

ganedino tik tais anais 
paprastais iszmetinejima 
sigailodamas net bjauriausiu 
žodžiu. Bet tie vyrai jam nie
ko neatsako tiktai glauzdavo 
raukas prie krutinės ir priesz 
ji nužemintai linguodavo.

Matydamas jog tuo savo bū
du nieko gero nepesz iszsieme 
isz krepszio du pinigus su mįs
lių duoti abiem po viena. Bet 
tie tuojaus pasitraukė apreiksz 
darni kąd neims jokiu dovanu.

Tada Joel pasakė kad ims 
tarnyston ir duos gera užmo
kesti. Atsake, kad su tarnyste 
negali jie sutikti kadangi tar
nauja savo mokyojui.

Joel paklausė ar tasai mo
kytojas yra turtingas, koks 
jo turtas ir ar didele jo kaimie- 
ne. Atsako, jog savasties netu
ri ir yra tokiu pat biednu kaip 
ir jie.

Joel žiūrėjosi tai in 
• tai in kita nieko

viena

6 A JI BB
■ r

i

II
i

» « » 4

jo ir ėdu žok‘l
Į Tarna-s suriko ant afcilo; ta
šei sfnagiuit pradėjo žeiigt. Ke
lias Vlš Itibihit daresi niiotilkes- 
hik,’(Vštltėma taip nmar sutirsz- 

ltė',fd, kad idėko nebūva galima, 
iHHtytiJTiktai ttuksyJdi'ridk'ai - 

'bžliiH’ rėdėsiA tnkiža ' dangus 
’brauiiė, iszbarštyta ?.vai’gž'de- 

pasipūtė *'jiirii būvo 
'š^altii: Sudėjo tankai artt^krn- 
titibs' Ir palėnko1 įttilvA ž6itiyn, 

•H cmydtihrtaš tamsybes. Ir .štėbc- 
I • » <

I

Tcmydiinritiš tamsybes. Ir Mėbc- 
delko tarnAsToJ kelione,’. 

. hėsuktysta, bbt asilu vtirb tie-

100-METINIS APVAIKSZCZIOJIMAS MIRTIES ŽYMAUS ISZRADEJO
Ana diena Anglijoj apvaikszeziota JOO-metines sukaktuves gimimo žymaus iszradejo 

David Kdward llugh<*s, kuris iszrado (kukuojant telegrafu aparatu, kuri iszrado 1855 mete.

mas.
— Tai jusu mokytojas be

turtis ir jus jam tarnaujate?-— 
paklausė.

—. Tarnaujame
— Del ko t

Kaip gi jums 
užmoka nieko neturėdamas.

Jis mums nieko nemoka 
mes nieko

atsako.
Kam jus

reikalingi!
jam 
jis

ir mes uicko nereikalaujame: 
vadinamės tarnais, bet ne mes 
jam lik jisai mums noriai tar
nauja.

— Jusu kalbos asz visai ne
suprantu !

— Nesistebime kadangi ta
vo dar akys užvertos ir ausys 
negi rdi.

O gal jus man mėginsite 
atidalyti? suszuko Joel 

karsztai.
jas suszuko

— A e mes, 
prisiartins valanda 
valia.

bet .lis, 
ir bus

kada
Jo

Kada bus jo valia,
mano * 

rnl’aip, pone.

ne

Kafi-gi jam davė tokia 
valdžia, jei jau gali taip pasiol-
gti ?

Pasielgsi, pone kaip no
vesi.

Vienok su

H

Isztįkro paliko

i1usprende <s ugryžes

— Joel nutilo.
laja kalba neužsiganedino. Ty
lėjo valanda, po tam-gi pra- 
szneko labai szvclniu balsu:

Dovanoju tau kalte, nes
mairtarnauji ir per naktį ma
ne vedi. •

—• Dokui tau, pone. 1
— Ar tame szile 

laukiniai žvėrys?
—• ^Paip/pono:
— Ar gali inus Užpulti .’ t
— Gali, pone.
— Ar gali mus nuskriausti?
— Negali mums nieko blo

go padaryti, pone.
— Vėl taip sakai ii* tas man 

nesuprantama.
— Dievas sergsti savo tar

nus, pone
—• Kaip-gi tau Dievui t ar-’ 

nauji, kvaily?
i

— Su visu savo gyvastim,;

randasi

t

-M . . 4 .A « 1 . J. . ' . .

sioį*. Klifizkd gilumoj iszsi^Ir- 
do jiaukšzczio, ar‘ tai žvėries 
Indsiis; Joel newnpi’atb bit! so 
Kh'dahgi' nėpažinojo gamtos. 
Vėl ji pradėjo baime ’kankin
ti. Norėdamas tarnui prisige
rinti, idant tasai, atsitikus ne
laimei, ji geriau saugotu szvet- 
niu balsu praszneko:

— Idant suprastum mano 
nepaprasta geruma, tai ir sz: 
karta dbValiojii žadėta tab 
bausme. Bet pasakyk man, ko
kiu budu tu atrandi kelia, ko
dėl nepaklysti ir nesibijai toj
i J | i 1; ,

bhisioj tamsumoj keliauti per 
platus miszkus ii- dar mani 
tarnaujant kaip gali turėti to
kia 1 įuosti diiszia. * •

’ ‘ Mbkytojas man liepei
nesibijoti riitfko.

—- Kaip tai liepe nėsibijot: 
nidko?

Taip, ponė, nieko.
Nei savo ponh*
Taip pone, nei ponu.

* « « « »

- Tai-gi ir manės nesibl-

I

!!
tUBin^e^ 

jai-

savo O*

man

I

i

pone.
r mPuvo

tina.

I
igyvastis Dieva rus-j

Ne pone.
Neapkenti mane ?
Myliu tave, pone.
Delkd myli mane ?
Neš mokytojas liepė my- 

ir tuos, kurie

'I

APDOVANOTAS GARBES MEDALIU UŽ
ATSIŽYMEJIMA.

James J. Phelan (viduryja) Bostono bankieris, apkulto 
garbes medali už savo labdaringus darbus isz ranku kun. Char 
les O’Donnell C.S.C. isz Notre Durno universiteto. “ “
lan siuvi szalia savo vyro.

Mrs. Pho- 
f

ii i * >

- TARADAIKA

Vyrai nuo darbo pareina^ 
In gri nczia ne i neina, 

Nnsipraust vandenio neranda, 
Juk tai dzievaž pakramta, 
O katrai ir duoda in kaili, 

Bet nuo girtavimo atpratipti 
negali.

Vienas žmogelis pas girtuokles 
nuėjo, 

'Tai iszsisukt negalėjo, 
Užpundyti turėjo,

Ir taip su kožnu apsieina, 
Jaigu in ju gauja ineina.

J n Duboj u kokia tai 'bobele 
pribuvo,

Nežinau isz kur atvažiavo, 
Ogi szirdeles, kad riaukė tai 

riaukė guzute, 
Po dideli a, pilna czierkute, 

• Na ir neiszsipagirioja, 
Ne gert nenustoja. 
Liežuvi biauru turi 

Ant nieko nežiūri 
Ar tai vyrai, 

Ar maži vaikai, " 
Pliauszke kaip pkperis, 

Ar pucmalunis. 
t ♦ * *

Ten kur prie dideliu vandenin, 
Kur plaukia nuo augsztumu, 

Gyvena jauna naszlele, 
Kaip skaisti mergele.

Ir darbininke ir szvari, 
Tai ne kam jai vyrai verti, 

Moteriuke gerai apsižiūrėk, 
Prie apsivyriavimo gfeit ne 

sugriebk, 
Klausykie rodos mano, 

Ir eikie pagal protą savo.

Vienojo vieiojtt atsibuvo baliu
kas,

Bet ne labai kas, 
Tiktai ftmiu buvo invales, 
Ka nevienas ilgai paminės. 
Diena da sziaip taip buvo, 

Bet in vakaru musztyne atsibu- 
vo’ 

Susirėmė Lietuviai su Lenkais 
Mozūrai su Fricais, 

O kad Lietuviu mažiau buvo, 
Tai nuo braciszku pusėtinai 

gavo.
< ik k a -i k. k A ■ t H * p " •

!
lėti kožna, net
mus skriaudžia. Liepe jiems už «
mokėti geru už bloką. ..

Jbėl pradėjo g 
paskutinius tarno žodžius ir 
sau pamislijo, jog apie save isz 
girdo labai gera daiktu. TaiJ 
gi mokytojas užgina kersztaj 
O tokiems daiktams laikas bu
vo atsiikancžiaufeias;

— Neliepė mokytojas kelti 
rankos ant savo ponu?

h

ai Vo tį a p io
I ,» * . |» ♦ i t i ' •M'* •' 1 • "

Katrie kietas skrybėlės turėjo, 
Tai in skutus suteszkejo, 
Nereikejo namo neszti, 
Turojb in šząli numesti.

Kad tai tik butu trukus skry
bėlė,

Tai nieko, bet truko ir makaule 
Ir sziadien ne vienas dejuoja, 

Su kiaura galva liuluoja.
Badai sveteliai ir pinigu sudė

jo,
Už tai czesni puikia turėjo, 

No gert, ne valgyt ant stalo 
‘ • nestovėjo,

Tai ne viens ne burnoj nieko no 
turėjo.

’ O bai gali,
Kaip žmonys taip padaryt gali, 
Jaigu taip kiauliszkai apsieina 
Sudėti pinigai in kiszeni nuei

na.

nelaimes 
atsl- 

Siaute ji

— Vargdieniu gv vastis ne 
rūstina Dievo, pone.

— Tai keno gyvastie rusti 
na Dieva?

— Turcziu
Turcžiu ?

— Asz jusu mokytoju liep
siu suraišžioti, nuvesti miestan 
liepsiu nugabėiiti in Jeruzoll- 
nia, liepsiu ji apsūdyti, nuplak 
ti liepsiu ji...

— Nieko jam, pone nepa
darysi, jei jis su tuom viskom 
nesutiks.

Joel nutilo.
be sylos. Pasižiurėjo tada dar 
syki in viena ir in kita, o po 
tam nusispjovė ir sugryžo prie 
upes.

Vienok
miestan ta dalyku pajudink. 
ri’ito tarpu miszke savo tarno 
su asilu. Pasižiurėjo ant saules 
jau buvo nusileidus už kalnu. 
Mate minias k rink ant ir nVks- 
t ant. Nuo kattio nulipo piemuo, 
kaimiene suvarė upėn, isztru
ko, o po tam su ja tolyn atsi
traukė. Jordano kloni apsiautė 
tamsybe. Joel prAdcjo bijoties. 
Keikv savo nepaklusnu tania. 
Norėjo pagalinus pesezias Je- 
riclian gryžti, bet nežinojo ke
lio ir lengvai galėjo suklysti. 
Kaip del didesnes
atsiminė jog miszkuose 
randa daug žvėrių.
kas kartas vis didesne baime; 
atsisėdo ant upes kranto ir 
kaip drugio krecziamas drebė
jo-

Tada iszgirdo i 
szau'ksma. Tai jis 
Joel pasikėlė, norėdamas ji su
tikti.

Tanias paėmė a-sila už apy
nasrio ir stengėsi savo poną 
ant jo užsodinti. Bet tasai isz- 
trauko isz rankos tarnui ryksz- 
to ir pradėjo ji plakt per pa
ežius. Tarnas atsiklaupė, atki- 
szo nugara ir po kožnam smū
gini dejavo, kantriai kentėda
mas ta nereikalinga muszima.

Kada Joel bomuszdamas nu
vargo, liepe jam atsistoti ir pa
laikyti asila.

Nuslinko miszko
Nakties tamsybe, 

vienolybe ir baime Joelo pik
tumą iszsklaide. Tada atsisu
ko in lama, o jo balsas pasida
rė lipsznus:

— Ar 
žmogžudžiu ?

-— Gal būti, pone.
• —- O ar gali mus užpulti?

— Gali, pono.
— Ka-gl gali mums padai pamoksiu! ?

— Mokytojaus,’pone.
pono ne

(lan— Jasai, 
gupse ir yra musu visu ponu! 
— atsake su paguodone.

Joel užsimislijo,, o po tam 
atsisukęs in juos pradėjo gra
sinti su ranka.

ku ris v ra

— Jusu mokytojas yra me
lagis, maisztįninkąs, nepaklus
nus Sinhedrijonąi!

— Jis paklusnus Dievui — 
atsake tie vyrai.

Joel dar labiau rūstinusi.
--r- Asz jus apskųsiu,

szauksiu priesz Rodą ant kūno 
busite nubausti!

—• Nieko, pone, mums ne
padarysi be jo valios — tarė 
vienas isz vyru ir parode akim 
in kaina, kur mokytojas stove-

nesuprazda- jo.

urnai tarno 
. vare t asilu.

pone
Liepsiu tave rytoj 

nuplakti du sykiu, ryte ir va
kare.

pa-

»
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KONTROLIUOJA LEKIOJIMA EROPLANU.
iiinilasi Hziln eropliiiiinc stotis, kurių vhI 

t i

do Sekiojimu visokiu eroplanu isz miesto. Operakn is los ma- 
hzinos žino kur kokis eroplanas išžiok r 
3MĮ0>tU.

Cleveland, Ohio,

ir kokis atlekia in
■4.

i

J

gyvastis

gilumdn.
miszko

tame miszke

Nieko mums,

v ra v

padarys. -
—* Del ko gali užpulti ir nie

ko mums nepadaiyti?
— Nes Dievus savo tanius 

saugoju, pone
—» Tai mane, 

apsaugos. •
■— Taip, pbne, mane apsau

gos. Arsziau bus su tavijn.
— Kvailas esi. Rytoj liop 

siu tavo nuplakti.

I »•«

— Tavo valia pone;
— Joel vėl nutilo/ bet kas 

kartas vis labiau nebuvo užga 
nedintas tarno kalba. Tada 
vėl didžiai suszvelnejo ir ture:

— Apmislijau ir dovanoju 
tau tavo žodžius, nes mane ap
ginsi nuo žmogžudžiu ir lauki
niu žvėrių. Bet pasakyk, kas 
tave iszipokino taip kalbėti?

— Tasai mbkytojas, pone.
— Koksai mokytojas?
Tarnas nutilo, nes persigan

do. Joel pradėjo jo klausinėt 
atkakliau.

i — Gal tasai ant kalno? Ta
isai apsiaustas minios? Taip? 
Mano apleidai ir nuėjai jo pa
mokslu klausyties? Liepsit! ta
ve rytoj tris kartus nuplakti,

kalba.

t ■!

4

ve rytoj tris kartus nuplakti 
lyte, pietums ir vakare.

—< Tavo valia,cponę. 1 1
—- Kaip tai, viedtoany, ma

no valia! Asz tau liepiau man 
tarnauti, o tu trankaisi su, asilu 
Klausyti ton kokio valkatęs

i

> *

4^

— Mokytojaus, pone. ..'
Valkatas, sakau, kuris 

jus kalbina priesz maisztu. Jis 
bus tiž tai paszauktus suduii.i I /n i

Nesako, kad ant poriu, 
tik mokino, kad visokis kersz- 
tas užginamas.

Taigi mano myli?
Myliu, ponė.

— Tas labai gražu. Jeigu 
jau taip’ prisakė tasai mokyto
jas, tai tfž tai ji pAgiriit: r ” ’

— Mokytojas tavo klauso, 
pone.

— Taip ? Manes klauso ?
— Ir iszmetinejo aniem sa

vo mokytiniam, kad taKps pas 
ji neleido ir neatvedė?“

Kaip tai? Malles neriu-

* j

GERAI ATSIMENA.
r -: r

Trys vaikai 'kalbėjosi tarp 
saves apie atsiminima.

Kazukas kalbėjo: — Asz at
simenu viską kaip 'buvau tik 
dvieju metu. * '

Mikutis atsiliepė: — Asz at
simenu da priesz savo 
ma kaip verkiau per visa nede- 
la, ba bijojau kad asz busiu 
mergaite.

O Jonukas paszauke: X) 
asz galiu atminti da priešinai 
Asz pamenu diena kaip ffl£n

I t *

4 4 Atsistok Jonuk,

f

• ♦ ♦
Žinau apie moterėles, ka in 

spykyzes susikuopina, 
Ir prie baro stovėdamos viena 

kitai fundina, 
Gere, kol liežuvio neapverczia, 

No viena nuo krėslo nusiver- 
czia.

Biznierius karta po miestą
* ............. bėginėjo,

'Mat pasamdyti troka norėjo, 
Kad ‘bobelkit namo nuvežti,

>

K 4

vedė pas ji? Jis pas mane tu
rėjo ateiti! Kalboje nebūk stor
žieviu! ‘ * •

1 »*■» *

kad eis pas tave pone.
/

gai iszkoliojau.
■ —Mokytojas

perspėti: ’ ‘

taip pasakyti r 1
— Sakė, pone. ViW^pėra- 

šzim galis pėrspejime, o
ir Sinhodrijonu^ •..

Ka? Koki porspėjimą?
— Jo peršpejimai, yra ste-

— J bei hhtvėi^ aVyimsri ir
i •»'» ii /’ ' ' • a v nd > J

I
i.. .

t Tai mokytojas pasako,

— Matai, 'kaip tave teisin

nori
» •».

tave

Tarnas esi ! Negalėjo juk
► •

/i

i

Dolko klausei tb žmogaus, bėlirii.
pj^o^u 1̂: 4 *

Noriu Wiit i i suganytas ir
4"'

M

Bot tave ar |guuti dangų.
O asz negausiu dangaus?

J L,

t i A'i

4

«7f
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Troka surtulo — užmdkejo 
Bobele in vežimu indejo, 

Namo pan oze, 
In st ubu innesze, 

Kita nuo trepu nugarmėjo,
Net viskas aplinkui pasmir-

I

fII" *

J 
f v

I
I

J

paszauke:
da'bar indesim tau akis.°1 * * *, 11 I«’ -Ii*-
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CAPITAL STQCK
SURPLUS ntJRPLUS IR UNDIVTDI 

PROFITS |618,8WA1

sulaiko asilė. Nusistebėjimas 
jahr atbnio ItafMr.- '' ‘ 

f Toliini bn.1
J

1 ė - J
Ne,’ pone, jei neseksi Jo
. . 4 ■!

■i-, TylA, Icvaiiy, ir
pėdomis.. .>

*’,4

4.

i ' 
varyk 

nsila, nes sztai unt 'kelio stisto-*

J it

c O'-ii'
■ii, 4i 
Jb I I w

* e f 1 I

Skaitykite “Saule
* •

U* į'1 ❖ ❖ 4

ii

* dėjo.
1 - Tai vis motinos vaiku, 

Tokiaš tik pakabinti ant szaku, 
O jus girtuokles bolms, 

Nelabos motinos.
♦ ■- * *

Geriausia moterėlės nustokite, 
Seimu jokiu nedarykite, 
Per tai negerai darote, 

Jaigu tokias sueigas pas kū
mas darote.

♦ į

Mokame 8-csU procento Aftt J
A. __ . — M Mfe. * jJL Ai

dam prie jusu pinigu 1 SaiSI!:
turėtumėt reik4ltotosumuratyN|»/HHjlgZj • -

p

auditu pinigu. Procento 
dam prie jusu pinigu 1 Sai 
1 Liepos. Mes norim kad MC - - - . .. ' . I
ka nepaisant ar mažas ar dktoMa*

O. W. BARLOW, Pri.

J. FERGUSON. Vlce-Prea.WUaL
1

s! •»
i

4
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ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES
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Ketverge pripuola “Die
vo Kūno.”

—- Praeita Ketvergą Lietu
von bažny ežioj vyskupas OTIa- 

isz Philadelphijos padirmą- 
jo 247 vaiku. Dziakonu buvo

)

ri isz Philadelphijos padirma- 
v^jo 247 .v.aiku. Dziakonu buvo

S. J. Norbuta isz Frack- 
villes. Apricz jo dalyvavo de- 
siimts kiti, kunigą i. Pernakvo
jo vyskupas Lietuviu kleboni- 
jtfj pas kun. P. C. Czesna. Pet- 
nybzios rfta laike miszias Lie
tuviu bažnyczioj ir dalino Szv. 
Komunija, ‘kuria priėmė konia 
visi bažnyczioj esanti, o bažny- 
caįn bnvo pilna žmonių.

Nedėlios vakara bažny-
I

fįtieje saloje Szv. Juozapo atsi
buvo puikus koncertas kuri lai 
ktii-Vidutinis koras 
^Igelbejo ir didysis.
bdvo pilna sale ir koncertas bū
vą pasekmingas kuris užgana- 
<Ų|io visus.

PROGRAMAS KONCERTO
. (su pamarginimu)

Surengė Jaunuoliu Choras su pagclba 
Did., Szv. Juozapo Para. Choru, Ne
dėlioję Vak., Gegužio 31, Parapijos 
S*|eje, Mahanoy, City, Pa.
• A. (a) Hymnas, “My Country.” (b) 
“bijūnėlis.” (c) “Josiu, Josiu Jomar- 
lb|.H (d) “Auszt Auszeli. ”(e) “Einu 
Per Dvareli.” Jaunuoliu Choras, po 
v^d. Prof. A. Grigoraitis, 
kas Solo, •...........
Novakaite.
Stalele.” , , 
“Kur Sapnu Grožybe..” 
Choras, po vad. Prof. A. Grigoraitis.

. 4i* Smuikas Solo, “The Rosary. 
Kdlilija Mokoliute.
P-|e A. Mokoliute. 5. Vieno veiksmo 
stėhos vaizdelis “
Siall.” (A. Grigoraiczio), veikia Jau- 
rttfbliu Choras. 6. Soprano Solo, 
Mtkuže Samanota.” _ _ 
dtekaite, Accomp. Prof. A. Grigorai- 
trfs. 7. Piano Solo, 
lllante.” 
prano Solo,

o kuriam
Žmonių

U1

i

99

I
rI

t
k

I

'U114 ■
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2. Smui- 
P-le Aldona

3. (a) “Lietuva Brangi
(b) “O kaip Gražu.“ 

Mergaicziuu

<< Madrigal. »>

(C)

” P-le
Piano Accomp.

Gynkim Lietuvos

■‘Kur
P-le Marg. Žar-

“Impromptu Bri- 
P-le Ona Novakaite. 8. So- 

“Dul-Dul, Dūdele.” P-le 
Opa Aaszriute, Accomp. Prof. A. Gri
goraitis. • 9. (a) “Vejuželis.” 
“Pasakyk Mergele.” (c) “Smagu 
Yra.

(b)
99

Did. Szv. Juozapo Parapijos 
po vadovyste, Prof. A.

Pasakyk Mergele. H 
dim ras/ 
Grlgoratczio.

ISZ SHENANDOAH, PA.

Prof.

— Ana diena svecziavosi ant 
vakaciju Szimanas Baranauc- 
krts, kūmas ponstvos Jurgiu 
Palšu, 238 Hoyt uli., kuris per 
Szeszis metus tarnavo prie ka
riuomenes Washington, D. C. 
Prie tos progos vela buvo ku
rnu del savo kriksztu suneliaus 
Lenartelio laike dirmavones 25 
diena Gegužes.

— Jonas Karpaviczius ir S. 
Norris likos sužeistais automo- 
biliaus nelaimėje arti Mahano- 
jąus. ’

'■ i Scranton, Pa. — Card Party 
Uikyta per Szv. Juozapo Lie- 
tdviszka mokslaino buvo pa
sekminga po vadovysta ponios 

• T. Noreikienes. Nauda ėjo ant 
$Zv. Kazmierio seserų.

• W 4 •

Philadelphia. — Nedėliojo 
f I^ąrdinolas Daugherty

sfiiventino atstatoma Szv. Ka- 
i ♦

į zimierio Lietuviszka bažnycze 
ant 4-tos ir Wharton ulycziu, 
kuri buvo sudegus praeita mė
tį Atstatimas naujos bažny- 
ofcios ka*sztavo 75,000 doleriu.

'i Dąiigelis kunigu dalybavo pa- 
; sįventiijime, teipgi buvo dide- 
■•le1 paroda parapiniu draugys- 
/c^u ir‘kitu.
y —-------
’ Gilberton, Pa. — Augustas 
z Jodeikia likos aresztavotas ir 
y pastatytas po hela už sumuszi- 
>ma Ragažinskienes. Pagal pri- 
Jf pažinimą sumusztos motereą, 

i tai Juodei kis gyveno josios na- 
i me ir buvo priverstas iszsi- 
. kraustyt kitur ba nemokėjo 

brandos. Ana diena Juodeikis 
‘atvažiavo in miestą susitiko su 
‘Ragazinskiene su kuria susi- 

e * v • X * 1 *

' mnkze motore už ka dabar t li
tres atisakyti audė, ,

I

pa-

— Jonas Kovaleskis, 50 me
tu, W. Coal uli., Pittston, likos 
surastas szale Lehigh geležin
kelio nužudytas.

— v Mykolą Genią ir jo 'sii-— x Mykolą Genis ir jo‘su
nns A n tanas, 27 Vine uli., Ply
mouth, likos pavojingai sužeis
ti Lancc ’ No. 11 kasyklosia, 
Abudu, randasi ligonbuteje.

— Kazimieras Uvalmanovicz 
170 Madison uli., Exeter, 
užmusztas Exeter kasyklosia. 
Paliko paezia ir septynis vai
kus.

—
likos

— Dvi motercs Mrs. Un
dock ir Bak isz Jessepo sudegė 
ant smert degancziam automo
bili uja o du vyrai smarkiai ap
degė automobilio nelaimėje.

Baltimore, Md. — Mus mies
te darbai visai nusilpnėjo ypa
tingai kriaueziu darbai o kat
ras ir turi koki darbeli, tai tu
ri dirbti konia už dyka — po 1 
ar 2 dolerius ant dienos, o pra
gyvenimas brangus. Kriaueziu 
szapu daug nedirba o kat rie at- 
važiuojo in czionais jeszkotl 
darbu tai juju negali aplai'kytl. 
Yra daug jaunuomenes kurio 
užbaigė augsztus mokslus, bet 
ir tieji randasi be jokiu užsiė
mimu, o tokiu terp Lietuviu 
randasi daug.

— Oras pas mus lietingas 
ir priviso daug vuodu kurio 
kanda žmonis nemilaszirdin- 
gai,o gal ir jiems užėjo badas.

e

Chicago. — Chicago j aresz- 
tuota Mrs. Margaret Summers, 
632 West North a ve. už nutru- 
ęinima penkių žmonių 
inszurance 
Paszaukti 
agentai

I f «
*
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MILIJONAI NARCIZU ANT SZITOS ŽIEDU FARMOS.

J*.

' *4 >**'' *■** Tb1 f e i < a < kn t

KIVIRCZAS
BAŽNYCZIOJE

MM
*

4

rrir."

, kuriu 
ji pasinaudojus?, 
keli inszurance 

kurie turėjo su Mrs.
Summers nuolatinius inszuran
ce biznius. Susekta, kad Sum
mers 19 gyvybes apdraudos 
policies, isz deszimties žmonai, 
isz kuriu jau 5 mirė jos namuo
se, nutrucindama strichninu. 
Ali rusiu ju skaieziuj esąs ir jos 
vyras 37 metu amžiaus.

Pereita savaites gala žu
vus 5 žmonoms automobiliu ne
laimėse ir da devyniems likos 
sužeistiems, užmusztuju skai- 
czius nuo sziu Nauju Metu Chl- 
cagoj jau pasiekė del priežas
ties paežiu važiuotoju neatsar- 

dalis del girtumo, betgurno, 
atrodo, kad žymesne dalis už- 
musztuir sužeistu yra peksztie- 
ji. —N.

HAGENBECK — WALLACE 
CIRKUSAS PRIBUS 

SUBATOJ.

Vienatinis didelis ei rkūsas 
kuris szimet atlankys Mahano- 
ju bus tai Hagenbeck-AVallace 
cirkusas.. Tarpe visokiu stebe- 
tiniu perstatymu bus Clyde 
Beatty pasaulės garsingas ap- 
valdytojas laukiniu žvėrių. Jis 
i nei na in kletka* kurio ja randa
si 34 baisiausiu tigrisu ir levą 
ir priverezia juos iszpildyt vi- 

.1 ’ i t "

sokius perstatymus.
Cirkusas pribus in Mahanoju 

ateinanezia Su'hata, West End 
parke.

• ' Ūgniakalnis• Ūgniakalnis —- vulkanas 
Kilauea ant Havajos sala’ yra 
vienas ifcz didžiausiu vulkanu 
ant svieto, nes žiotis turi tris 
mylės platumo.

• * * ,

KVITU knygele Draugystėms de! įsa* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-

bare ir užsikarszcziaves, su- rieriaus not sudėtu pinigu ant
susirinkimu Prsks • • -

W. f). BOCZKAUSKAS - CO., 
MAI1ANOY CITY, PA,

tie.
J.

VIENAS PRASZE MELSTIS 
i KAD NUBAUSTU TEISIA

MUS KUNIGUS IR ATEI- 
TININKUS, O KITAS,

3 M:i

į AiKAD NEBAUSTU.
• • 4 

fy

i. Zj.

Viikar bazilikoj k«n« iMgiliis
< i '4 , "

'• fiake pamokslai) Baigdamas pa- 
moskla kun. Dagilis praszfc pa-

j Katinas, Gog.. 11 (L

Wft* 
moskla kun. Dagilis praszfc pa- 

'1 siinčlsti’ už teinamus; ku^iigus

Washingtono randasi daug farm u kurios augina narei m žiedus ant tukstaneziu ake
liu. Aukszeziau matome viena isz tokiu farmu arti Seattle, o tolinus matyt Rainier kalnas 
apdengtas sniegu.

, ir ateitininkus, kad ju nenu
baustu.

Tuo metu kitas kunigai, Jo- 
czys, sėdėjo klausykloje. Isz- 
girdes paskutini uis kun. Dagi-

4 « 1 • 1 4 «

M
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ISZ LIETUVOS
NUSIKALTIMU 

STATISTIKA.
Marijampolėje per Balan

džio men. buvo sustatyta pro
tokolu: už triukszmo kėlimą— 
18,’ už triukszmavima pasigė
rus — 17, už szvaros taisyklių 
nesilaikymu — 12, už vogimą 
—6, už rasztu su klastojimą— 
2, už kitokius nusikaltimus — 
6 ir szoferiams už insakymą 
peržengimą —8. Mariampoles 
I nuovad. ribų valscziuosd nu
sikaltimu yra padare nepilna- 
mecziai.

IR KAIMIECZIAI 
TRUCINASI.

Balandžio 23 d., nusitrucino 
Pupkaimiu km., Raudonos vai. 
gyventojas Vyturys Teodoras. 
Nusitrucinimo priežastis — bi
jojimas bausmes, nes priesz 
kuri laika buvo iszvoges krau
tuve.

Daugai! i u

UGNĖS DARO DIDELES 
BLEDES.

Balandžio 27 d., sudege pi). 
Beniuszo Stasio Kretingos vai.
Jo'kubavo km. trobesiai. Ble- 
des padaryta apie 7800 litu. 
Sudegąs turtais apdraustas ne
buvo.

Balandžio 26 d.
vai. Mikalaujunu km. sudege 
pil. Blažines Viktorijos gyve
namas namas, tvartai, kumele 
ir 2 pufikiauliai. Nuostuoliu pa
daryta 7,885 litu.

DU GAISRAI.
Ncmamzoniu km., Viduklės 

vaisoj. Raseinių apskr. užside
gė Kawtraus'ko Jono tvartas. 
Kartu sudege daržine, afkh- 
do'ir inventorius. Turtas ap
draustas nebuvo. Nuostuoliu 
padaryta 10,475 litu. Gaisras 
kilo del neatsargumo su ugni
mi.

Nuo deganezio tvarto užsi
degė kaimyninis, už 80 metru 
vajdilsžka^ gyvenamas namas, 
esantis Raseinių apygardos že
mes tvarkytojo žinioje. Jame i • *
gyveno nuomininkas Peram's-
kią jjįo,nas. Namas buvo ap-
draugas. Nuostuoliu padaryta
ą,414 litu.. '

l ’į f •
4 Ą '*

•'b-'*
* t

Atlankykite draugus ar gimines 
Sutverkite partija ir matykite

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
< Nedelioj 7 Juniaus

Specialia Trainaa Subato4 Naht) J 
laz . valanda-
Shenandoah .............      . *2:30
Mahanoy City.......... . 3’:l9
Tamaqua ............................ 3:46

•j M

* • * f • * 

4 4 4 4 4 4
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GINKLUOTI UŽPUOLĖ 
KELIU VAŽIUOJANT.

Gegužes 4 d., Raudondvario 
valscz. Kulkautuvos miszke 
trys vietiniai jauni vyrukai Ir 
durklais, užpuolė važiuojanti 
vieszkeliu pil. Makausku Juozą 
isz to pat vals. Zem. Mazurisz- 
kiu km. ir atome iisz jo 25 litus. 
Užpuolikai sulaikyti.

lio žodžius, jis atsistojo ir pa- 
prasze pasimelsti “kad tinka
mai nubaustu kunigus ir atei
tininkui už po'litikavima baž-
nyczloje/’

——M f’ '
Į

■r. —

4 1 i1 M * *|i ' (F ' ’L 1 a J giji1 i w

Sutverkite partija ir matykite sti | 
Amerikos kapitalo miestą.

Washington, D; C.
Baltimora 

$4.00 in ten ir atgal 
NEDELIOJ 7 JUNIAUS' '] 

Damokant $1 extra galima sii <u-

i"
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85, in Palestina

VILNIUJ 4,000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGES.

C

ŽMOGŲ NUSZOVE, O SZU- 
NYS VIS DAR PALAIDI.
Bliudiszkiu km., gyv. Mari

jampolės valscz. tarybos nario 
ūkininko Bliudžiaus nuolat Ir• > • ***” dienosi, metu buna palaidi szn- 
nys, kurie užpuola keliu einan- 
czius žmones. Seniąu jie vie
nam piliecziui kelnes sudrasko 
neperseniausiai per tuos szu- 
nis žuvo Baltupiu km. mokyto
jas Pr. Gludas. Mat, szaulys L. 
Žitkauskais,. spiandamas isz 
brauningo in szunis, per neat- 
sarguma nuszpye mokytoja. 
Szunis laikas hutu pririszti.

,, ■.     ...—
DIDELE NELAIME 

LIETUVOS DIRBTUVĖJE.
f

Mažeikiai. —
Mažeikiu,

7 '<

- Gegužes 7 d., 
Kupenuosiaprie

sprogo katilas ir užmusze vie-

EMIGRACIJE BALANDŽIO 
MENESI.

Kaunas. — Balandžio mene
si isz Lietuvos in Argentina 
iszvažiavo 4 asmens, in Bra
zilija — 2, in Pietų Afrika — 

33, in Ka
nada — 18, in Urrigvaju — 18. 
In Jungtines Valstybes iszva
žiavo Balandžio men. 16 asme
nų. Szia proga tenka pastebėti 
kad didžiausiu emigrantu kon- 
tigonta praėjusi menesi sudarė 
žydai. Jie emigruoja in Pietų 
Afrika, Paleistina ir isz daliem 
in Uragvaju.

na darbininką.
Visi darbininkai buvo susi

rinko in fabriku pakuoti ir 
meruoti kartono.
sukos ir džiovino kartonu. Prie 
cilinderio stovėjo K. Mikalaus
kas, 23 m. amž. Staiga pasi
girdo didelis sprogimas, spro
go cilinderis, kurio dalys szok- 
damos nulaužė aųtro aukszto 
balkius ir lubas..Tupi ant,ma- 

. 1 szinu ir 1 aukszto.esapeziu dar
bininku ome kristi balkiai |r 
kartono pakai po 155 pudus 
svorio. Nuo sprogimo sutruko 
dideles piaustymo .ir prosavi- 
mo maszinos. Darbininkas ML 
kalauskas uzmusztas vietoje'; 
darbininkui Juozui Kiczinui I

sulaužytas nugarkaulis, rankos 
ir kojos; Rozalija Gugiene, 29 
metu amž., smarkiai nuplikin
ta, kuri vežant in Mažeikiu li
gonine pakelėj nuo žaizdų mi
re. Kiti 4 darbininkai irgi sun
kiai sužeisti. ... ' \

• Fabrikas pr įklauso Jorą- 
J ■

Veronos

nu-
Cilindorls

i

szanskui? isz Varėnos. Fabriko 
savininkui nuoįtuoliU esą paf

f'1 h « 
Vilnius. IV-28 E

Vilniuj turi
Ligijsziol paežiam Vilniuje be 
pastoges liko 4,000 žmonių.

Jį»* t » * ,«>,

Nelaimingųjų tarpe baisus 
skurdas. Jie vaikszczioja gat
vėmis aimanuodami, 
gydinkit mus... 
nors suvalgyti.” 
žemiuose užlieti vyskupu kars
tai, nors jie ir buvo užmuryb.

Potvynis 
sunkiu paseku.

tomobilium apvažiuoti garbiausias
* ■Washingtono miesto vietas, y j. 

Greitas specialia treinas apUrs 
* Isz 
Shenandoah* , 
Mahanoy City 
Tamaqua . . .

*»
liko 4,000 

tarpe

“ Pa va i- 
Duokit ka 

Katedros po-

Ž;.

Ryte 
3^5

4:30
— ----------------r-;-------  1 ‘ !•—
Apie daugiaus Informacijų apie 
szita ekskurcija kreipkite^ ant 
Readirigo geležinkelio staciju arba 
raszykite paa John M. Rolln/ Dis
trict Passenlrer Agent, Wltjiam-

__________________________________
*......... W *' * ■>*' ’i ' • '• . ' 7..... " . F1FI WjT|Į. • ■' *

ANT READING GELEŽINKELIO

nnort. Pr.
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- ' Vilniaus staeziatikiu vyskupaiSUSZAUDE ŽMONA, UOSZ- ,l l
VE, IR PASKUI PATS 

NUSISZOVE.
Kaunas. — Gegužes 3 d., Ro- 

kiszkio mieste pil. Kazys Na
rutis, 25 metu amžiaus susi- 
ginezijo su savo žmona, 21 mo
tu amžiaus, ir josios motina ir 
pradėjo in jas sžaudyti isz re
volverio. Žmonai pataiko 5 
kulkos — 3 in deszine ranką, 
viena in deszine kojil ir Viena 
kulka in burna. Po to Narutis 
pemiszove sau galva ir tuojau 
mirė. Narutis vos 3 menesiai* 
kai vedos, bet tuojau po vestu
vių kažkodėl jau nesantaikoje 
gyveno su savo szeima.

Žmonai pataiko
3 in deszine ranką, a

Teodoziju isz susijaudinimo, 4 Iisztiko apopleksija. Neturima į 
vilties, 
tu. iszgelbeti.

Katastrofinga padėtis Dys
nos mieste. Isz 41 miesto gat-

•* 1 ** 1 » .■ ?

ves 33-0's vandens lygis siekia 
ligi namu stogu. Kitose gatvė
se namai užlieti puses.

kad jo gyvybe pavyk-;

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Ncdarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.' . į-

)?•»
PREKE 25c.-

W. D. BOCZKAUSKAS- CO 
MAHANOY CITY, PA.

4 KUNIGAI IR
8 ATEITININKU BYLA.

— Szian-

| MT. CARMEL Mahanoy City] 
Petnyczioj t 

liinipiic
SUBATOJ C 

Juniaus . . .■ ”

HAGENBECKI
Juniaus . . .

t

»

f
t
rn

8

Kaunas, Geg. 12.
die Kaune kariuomenes teis
mas sprendžia kunigu: Stru
milos, Žvinio, Prijalgausko, 
Szalcziaus ir ateitininku: BauJ 
bos, Baranausko, Mockaus, 
Sztaupb, Svetulevicziauis, Mi
kailos, Laboko ir Masionio lę 
dar vieno vargonininko ir 
darbininko baudžiama ja byla;

Teismui pirmininkauja pulki 
Budreviezius, kaltina valst. gy
nėjo padėjėjas kap. Gudavl- 
czius.

Teisiamuosius solidariai gi
na prof. Leonas, M. Sleževi- 
ežius, VI. Požėla, A. Tumėnas, 
Robinzonas, Raulinaitis ir 
Choronžickis.

Visi kaltinami gamine ir pla
tino priesz valdžia nukreipta 
literatūra; ta nelegali literatu- 
fa praėjusiu mčtu taife/ nien. 
buvo gabenama isz Kauno per _t. . V.. » L A *

Žvinio 'Prijalgausko & ■HMMni
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"THE 
GOLDEN 
ORIENT"

SUPREME AND 
BEWITCHING 
SPECTACLE

TWICE DAILY 
2-6 PM.
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Raulinaitis

fa praėjusiu ftiOtū £a^kc?nien.

r THE 
GREATUKtRJ

"WILNO"
r
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CIRCUS
ACTUALLY 

SHOT FROM 
A CANNON

DOORS OPEN 
1-7 RM.

GRAND STAND CHAIRS RESERVED AND GENERAL 
ADMISSION TICKETS ON SALE CIRCV*
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DR. C. A. ŽERDECKAS
.. ..L1ETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s TrusLCo., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda <pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 flcl 9 valan

dos. i Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

GAS

I1

•• :< I
Pottsville 9-R-2*’’’Prięnus in Jezna ii;vMefkiilo.

_____  - L —. » ' « 'i _ .

P 1 ' ' r] Adaryta del sprogimo apie 100,^ 
900. 

----------—
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ISZKELE PASKANDINTA 
*, ■. ,i» K'lif''1

■
Pernai mctaiknaMhOmas pik 

tadariai Meironyse, Daugelisz-
I '■ t * * 1 “• »

kio vajscz., nuvelto Rietuvių 
pastatyta krykiu ir paskandi-

Teisinas pradėjęs pęsedi, pa
skelbė, kad yra gautas teigiu- , ' V. ■< W " i
gump ministerio ordefis,: ku
riuo insakomą byla spręsti* už
darytomis durimis.

we» f

- Kietuju-angliu apelinke yra sziandien geriausia szali 
Suv,Valst. ir Mahanoy Valley yra geriausia szalis kietu j 
anglių apelinkeje.

Ir bankai szioj apelinke yra! saugiausios vietos jtife jpiJ .

' Maha.nojus turi gerus bankus gerai vedami ir ju virssi- 
ninkai iy direktoriai yra jumis pažinstami vyrai.

■
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PRIGĖRĖ BEPLAUKDAMI 
? PER UPELI.

Grihlcijszkig. Balandžio 25 d.
prie Kairenu malūno Grinkiisz- 
kio valscz. keturi vyrai, kelda-. 
miesi per Suszves upeli, ap
virto, ir isz ju trys — M. June- 

, R.
Szesztokais 27 met. ir P. Szesz- 
kauskas 24 m. prigėrė. Vienam 
pavyko iszsigelbeti. paiskandintar kryžių iszkelti

‘ * *' i r a t J < '

vicziufe 24 met.amžiaus

kio vajscz,, nuvelto Rietuvių 
pastatyta krykti ir paskandi-

i į 1 ' ’ • «

no ji ežere. M^ironiecjdai ilga 
laika dirbo, norėdami kryžių 
isztrau'kti, bet Vis Veltui. Tik 
sziomis dienomis jiems pavykp

• I
C t i į V I

* 'I* k j i' it ii ’ į "* ’ <

riuo insakomą byla spręsti*už-

Toilsmo koridoriai ir raązti-
_ —1 1.:.^ I

nets priėjusios atoitininku-kiu 
senu ir jaunu kunigu.

Einant insta tymu kiekvienas' 
teisiamasis turi teise insilėiuti ’ 
in Uždaro posėdžio salo po 3 
asmenis; sziandie ta teise tei
siamieji pasinaudojo Jr insiloV-' 
do salen draugus, arba.gimines.

teisiamasis turi teise insileisti
• •» v • 1 — '

r
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nigariii. I i
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Merchants Banking Trust Co. banka patara jumis lai
kyti pinigus muso bankose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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