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Isz Amerikos
Pagal 

apskai-

menesius szio meto 
turistu pribuvo 
šia isz Su v. Valst.

ne

1,250,000 TURISTU 
ATLANKĖ KANADA.

Ootawa, Kanada. — 
Kanadiszkos valdžios
tyma, tai in pirmutinis szeszis 

, 1,250,000 
automobili uo- 

in Kanada.
BuVo tai 400,000 daugiau 
kaip praeita meta tam paežiam 
laike. Kone visi atvažiavo pa- 
vilgint i szd žiu v u si as gerkle*.
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W. n. BOrZKIOTSEI, l’/M. A Mf 
F. H. BOCZKOWNKI, KAilor.

NUTRAUKĖ JAM 
. KELNES

SMARKIOS. MOTERĖLES 
NUTRAUKĖ POLICIJAN- 

TUI KELNES.

name policijantas

‘ 1
kuris at ėjas 

szneku- 
da dvi
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KARVE SUKRAMTĖ VISAS'NESIPACZIUOK SU SVE- darni darbo ir maisto del 2,0001 
TIMTAUTJS O NETURĖSI į savo draugu 'kurio mano ateiti I 

BĖDOS.
Newark, N. J. —

DU KUNIGAI ŽUVO SU 
EROPLANU.

Anchorage, Alaska. — Du 
Katalikiszki kunigai, zokonin- 
kai, George J. Feltis- ir M. La- 
peyre, žinomi kaipo “lekiojau t i 
misionieriai, kurie loke eropla- 
nu isz McGrath in Holy Cross, 
dingo kelioneja ir da ju nesu
rasta. Manoma kad laike sztur- 
mo j u eroplanas 
ant kalno.

Brone parūpino
už-

nukrito kur

MIRĖ TRYS SZIMTMETI- 
NIAI ŽMONYS.

Linden, N. J. — Praeita sau- 
vaite mirė czionais Ratilas 
Skalskis, turintis 103 metus. 
Pergyveno Amerike 55 metus.

Chicago. ~ Augustina Kutz- 
neriene, Lenke, mirė turėdama 
112 metu. Lvg^mert buvo ge
ros sveikatos ir dirbo sunkiai 
per visa savo gyvenimą. Pab 
go ji isz namu būdama 
mergaite ir prisidėjo prie ban
dos čigonu su kuriai perkeliavo

Senuke gyveno 
dukteria Juze Lu

cios, 225 Pirmos avė., St. Char
les, III.

Greenwoo'd, Miss. — Fran- 
ciszka Guy, 119 metu juoda 
motere, kuri kitados buvo ne- 
valninke szeimynoje Leaf tore, 
mirė czionais ana diena. Senu- 
ke turėjo septynis sūnūs ir 
dukteres, 32 anūkus, 
anuku ir 11 prapraannku. Pa
ti triusesi namie lyg paskuti- 
nios dienos.

czionais 
turintis

daug sklypu.
pas savo

e
ina ža

sūnūs
17 pra

ŽUDINSTA UŽ PYPKE.
Milwaukee, Wise.'— Ketu

riolikos metu Vincukas Conroy 
susipesze su savo drauaku Mi
ku Adams už sena pypkia ku
riam jaunesnisn nenorėjo duoti 
parūkyt. Vincas užmusze savo 
drauga, nurėdė nuo drapanų ir 
inmete kuna in upeluka, kad 
žmonys daspirastu kad Mikas 
nuskendo. Vincas vėliaus pri
sipažino prie žudinstos, nes ki
tas mažas vaikas mate visa at
sitikima praneszdamas apie tai 
tėvams, kurie vaiko jeszkojo 
per kėlės dienas.

BRUTALISZKA ŽUDINSTA 
KŪDIKIO.

Lansford, Pa. — Keli vaikai 
užtiko senam bruste sudegusi 
pundeli kuriame radosi nužu- 
dintas naujai gimusis kūdikis, 
sverentis apie deszimts svaru. 
Matyt kūdikis'buvo pirmiausia 
užsmaugtas ir smegenys isz- 
teszkintos iaz galvdle, kada ne
laba motina ji inmete in brasta. 
Policija jesiko nelabos moti
nos.

Baltimore, Md. *— .Brone Voz- 
niak, drūta ir sveika moterėle 
likos aresztavota už pardavinė
jimą uždraustojo sztopo, kurio 
aplaiko jos
James McCahan 
pas Bronin ir pradėjo 
cziuot. Tonais radosi 
moterėlės. Ant galo policijau
tas užklauso ar neturi ka pavil- 
gint gerkles.
gorima už ka policija n t a<s 
mokėjo, bet negero tiktai insi-
pyle in bonkute idant turėti 
davada, kad pirko pas Brone 
sztopo.

Na ir prasidėjo fįmes. Mote
res dasiprato, kad tai prohibi- 
cijos sznipas, pudle ant jo kaip 
viešnios idant atimti nuo jo da
vada. Tasyneja sudrasko
surdota, apdraskė veidą ir ant 
galo nutrauko kelnes kuriosia 
radosi bonkute su davadu. Bon 
kūtes neatėmė, ba du policijau
tai pribuvo jam in pagel’ha, bet 
McCahan negalėjo apleist
ma pakol policija ensurado ko
ki tai andaroka su kurium a»- f 
yilka savo drauga.

jo

na

I T • * • • Al., Kada .vi u siojo ant policijos, 
sudžia nežinojo katra yra kal
tininke nes priosz ji stovėjo 
keturios moteres. Tik tada da- 
žinojo, kada draugai iszaiszki- 
no seržantui, buk viena isz mo
terių yra policijantas McCahan 
o trys yra kaltininkes. Juoku 
buvo užtektinai. Brone su savo 
kūmutėms turėjo užmokėti 
kasztus ir už kelnes ir likos pa
statytas po kaucija lyg teismui.

turėjo

Bert

labai
del ko Bert

PRIVERTINEJO VYRA SU 
BOTAGU MAZGOTI 

TORIELKAS.
Williamsburg, Pa. —

Hinkler, 24 metu, szoferis buvo 
tikru nevalninku savo paezios, 
•kuri turi 30 metu ir tris vaikus 
po pirmam vyrui ir yra 
smarki moterėlė,
apsipaeziavo su naszle, tai tik 
dabar dasiprato ir gailesį kvai
lo žingsnio. Tasai bobiszkas ne- 
valninkas dabar nori atsikratyt 
nuo nevalninkiszko ryszio, ko- ft
ris ji privertineja dirbti visokį 
namini darba, o kada neklausy
davo ir nenorėjo mazgoti to- 
rielkas po kožnam valgiui, tai 
pati stovėdavo su botagu ant jo 
sprando ir privertinejo daryti 
ka jam paliepdavo. Sudžia su
simylėjo ant to bobiszko neval- 
ninko ir paliuosavo nuo tos bo
bos, kuri buvo asztuoniais me
tais senesne uz taji jauna kvai
li.

PAVOGĖ NASZLEI 
PINIGUS.

Cmden, N. J. — Būdama ru- 
pestyja idant jos sUczedyti pi
nigai neprapultu per užsidary- 
nja banko, Atarė Vapinskiene, 
43 metu naszle, isztrauke du 
tukstanezius doleriu,
paslėpė Ifupare, bet ana diena 
nuėjus pažiūrėti ar jos turtas 
da randasi saugoja viotoja, su
drėbėjo motęrele kada pinigai 

i

kuriuos

į J bpvo'dingo iĄ kupano

BUMASZKAS.
Kensington, Pa. — Mildred' 

Bender, turinti 
nes mylės nuo ežia 
doleriu 'bumaszkom in maszna szais Romanu ir Vanda. FI i ii k lo
miojo in tvaria pakinkyti arkli rius, tėvus savo paezios ant pen 
kad važiuoti in miestą ir pado!i kiolikOs tukstnncziu doleriu, 
pinigus in banka. Alasznele pa- kuriems iszmetincja buk pa
dėjo ant sėdynės vežimėlio.

paėmė'jo ir atszalimo nuo jo. 
masznele su pinigais ir pradėjo.
kramtyt ir jau ketino r"....
ka in laika patcmino motore ir drjo, iszvądindami ji smirdan- 
sicke su ranka in karves snuiti

sukramtytas bu- netinkamu vyru del ju dūktos.

Newark, N. J. — Augustas 
indejus 500 Kubasik, užvedė skunda prie-

Tamo priėjo

farmji asztuo-’

karve

I

ft*kurstė jo paezia ant pametimo

Augustas savo užmetinejime 
nuryt,'sako, buk Jlinkleriai isz jo szan j • • * .4; , d ... ’ • 1

iszimdama
maszkas, kurias nuvožė in mies 
toli ir atidavė bankieriui idant 
nors daleliu valdžia sugrąžytu 
s u'k ra m t y tu pinigu.

skrybėlių.

ŽMOGUS SU DIDELIA 
GALVA MIRĖ.

Charleroi, N. C. — Alfred B.* 
Staples, 82 metu, žinomas kaip 
žmogus turintis didžiausia gal
va szioja aplinkineja, mirė pra
eita Ke t v ergą. Kada jis turėjo 
penkis metus jo galva pradėjo 
nepaprastai augti.

Neseniai dirbtuve
padare jam specialiszka forma 
numerio 10%, 
turėjo nemažai ergelio pirkinio 
sau skrybėles, taip jo galva pa
didėjo. Jisai turėjo liga vadina - 

“vandeninius smegenis 
galvoja.“ 

i ■» imiMiraiift'i Wai aini
PARDAVINĖJO

$20 BUMASZKAS .
PO DESZIMTUKA.

Chicago. -— Dvidcszimtines 
dolerines bumaszkas pardavi
nėjo keli vaikai ant ulyczios uo 
deszimtuka, pakol motina Sta
sio ir Jonuko Beckcru, 
metu vaiku, dagirdo apie tai ir 
juos sulaiko nuo tokios 
czystos.

Vaikai surado 5,000 doleriu 
bumaszkoms senam pecziuj uly 
czaitej ir manydami kad pini
gai negeri pradėjo juos parda
vinėti. Viso paradavę 1,000 do
leriu. Dabar locnininke namo 
Mrs. Morta Pruess’iene 
džia moteria už pinigus, 
tindama buk tai buvo jos pini
gai kuriuos paslėpė pecziuja.

bot priosz įnirti

ma smogoms

6 ir 13

k u o- A

skun- 
tvir-

ežiu forcigneriu, Bolszev.iku ir

Ant gali pati Kubasiko suvisai 
atszalo nuo jo ir ant galo pamo
te ir stengėsi aplaikyti nuo jo 
persiskyrimą ant ko jisai ne
sutiko. Ant galo visas tas erge
lis pasibaigė, kad Vokiszka pa- 
cziule iszmete Augusta laukan 
kuriame tai darbe prigelbojo 

tėvai. > Dabar Augustas
skundžia uoszvius ant penkioli- 
įca tukstaneziu doleriu ir užmo
kėjimą 1,500 doleriu už rakan
dus, kuriuos uoszviai sau pri
sisavino. — Vėl, geriausia ro
dą ant to, nesipaeziuok su Vo
kietaite ar Airiszo 
nesupratimu savo
gyvenime neturėsite, ba visa
dos, del tokiu svetimtaueziu mo
torėliu busi smirdaneziu foreig
neriu.

jos

o panasziu 
vedusiam

Valentas Žu-
li-

PAVOGĖ PACZIA ISZMETE 
VYRA PER LANGA.

Pittsburgh. — 
rava, randasi pavietavoja
gonbuteja mirtinai sužeistas po 
iszmętimui jo per langa, o Pet
ras Vi sock i uždarytas kalėjime 
už nežmoniszka pasielgimą su v f
Zurava. Policija iszklausus vi
sus kIltini nitus, dažiinojo, 
Visockis prisigėrės uždaug 
niunszaines. paVoge jo paezia, 
o savo paezia ir vaikus privei’- 
to padaryti vietos del savo 

jaunavedės

prisigėrės
buk

Prezidentas 
nepriėmė ir poli-

Mrs.

PALIKO TARNAITEI 18,000 
DOLERIU.

•East Chicago. — Kada gimi
nes mirusios Mares Curtis ati- 

t

date jos paskutini testamenta, 
nemažai nusistebėjo kada per
skaito, buk Mare užrasze savo 
senai tarnaitei 65 metu,
Helenai Milford, kuri tarnavo 
pas velione 38 metus, 18,000 do
leriu. Curtis’iene paliko 50 tuk- 
stanezius del visokiu labdarin
gu drauguviu o giminėms ne 
cento, kurie nuo senukes szali- 
nosl per daugeli metu ir apie ja 
nielko nenorėjo žinoti,
darni kad neturi nieko. Tarnai
te jos niekados neapleisdavo ir 
prižiurinojo visame lyg 
ežiai.

many-

ui i r-

GENTINE (RESTAURACIJA 
DEL VARGSZU.

New York. — Bernardas Mq 
Fadden, iszduotojas keliu laik- 
raszcziu, atidaro restauracija, 
kurioja viskas parsidavinos už 
viena centu. Daro jisai taip kad 
vargszai nemanytu kad aplai- 
ko almUžna ir jaasigaįlojimo. ..

vietos del 
“jaunavedės“ ir iszmete Žura* 
va per langa, kada tasai užpro- 
testavojo priosz toki pasielgi
mą.

Motere pripažino, kad ja pa
siėmė prieszais jos norą, bet li
kos uždaryta kalėjimo kaipo 
liudininke už nepadoru pasiel
gimu.

AUTOMOBILINES 
NELAIMES PASIDIDINO.
Ilarrisburgh. Pa. — In praė

jusius deszimt menesiu, 33 val
kti juosia padaryta raparta au
tomobiliniu ndlaimiu.

Penrisylvnijoj per tuos de- 
szimts menesiu likos užmuszta 
1,430 ypatų o praeita mota tam 
paežiam laike 1,342. New York 
užmuszta dauginus, ba net 
2,248, Kalifornijoj 1,896 o Pen
nsylvania yra treczioja viotoja.

Po visas Stov. Valstijas, in 
deszimt menesiu užmuszta 27,- 
500 ypatų! Argi ne baisi auto
mobiline rugepiute? O kur da 
galas szio irne'to! Net baisu pa- 
mislyt kiek tai žmonių užmusz
ta per automobilius.

in Washingtona.
“delegatu”
cije pradėjo juos iszvai'kinct o 
kada komunistai pasiprieszino 
policija pradėjo naudoti pai
kai ant juju pakausziu. Ketu
riolika likos uždaryti kalėji
mo. Trys bus sugražinti atgal 
in Rosije kaipo negeistini gy
ventojai. Ant galo komunistu 

pricszai's valdže“revoliucije 
pasibaigė.

t >

Paskutines Žinutes

11 Tylor,

Kan.

mirė

_ft

'Isz Visu Szaliu
I ----- 4-----
MOTERE ŽVĖRIS, SUKAPO
JO ASZTUONES MOTERES 

IR ISZMETE JU KUNUS.
Jugoslavija. —-Ana 

diena likos suimta ir areszta- 
vota Vana Koczata, kuri yra 
nužudusi gal daugiau kaip asz- 
tuones moteres. Palicije apie 
taja szeton-bobe surinko 
ginu žinių, kad da 1927 
buvo randama iszcjnamuosia 
vietosią žmogaus kinio daliu. 
Policije suseke, kad jiji privi
liodama in savo namus žmonis 
nugirdydavo užtrucinta ariel
ka arba arbata, apipleszdavo, 
po tam sukapodavo lavonus :r 
ju dalis iszmetinedavo po mies
tą. Szitokiu budu susekta jau 
asztuoncs žujdinstas, bot poli
cije mano kad daugiau nužudo 
ypatų.

ft

t

'Toplyca >»

da li
mo te

43 METAS 
j-'“.' - ~ _ ~r ... ........

KRUVINAS SZEIMINISZ- 
KAS NESUTIKIMAS.

Krokuva, Lenk. — Petras 
Žurava, 70 metu, maluninkas, 
likos nužudintas per savo žen
tą, sziaiicziu Tamosziu Ogdens- 
ki 51 metu, kuris nuo kokio 
tai laiko gyveno dideliam nesu
tikime su savo paezia, kuri ji 
apleido nusiduodama pas savo 
tęva. Tamoszius už tai nutarė 
atkerszyt, ne tik paežiai bet ir 
uoszviui, apsiginklavo su re
volveriu ir nueidavo pas Žura- 
va. Po keliolika karsztu žodžiu, 
žentas isztrauke revolveri su
žeisdamas mirtinai uoszvi o 
motere likos pataikinta in szir- 
di kitu szuviu o juju 16 metu 
tarnaite likos sužeista. Žudin- 
tojas iszbegias laukan, susto
jo prie tvoros ir ketino sau už- 

bet revolveris

Vokietija. — 
randasi

Tex. — Penki na
riai szeimynos Sam Hughes li
kos užmuszti per apsivertima 
automobiliaus — tėvas, motina 
ir trys vaikai.

V Kansas City,
Smarki sniegine viesulą siautė 
Oklahoma, Nebraska, Missouri 
ir Kansuosia nuo kurios 
18 žmonių.

11 Berlynas,
Sz i a nd i en V o k i et i j o j 
apie penki milijonai bedarbiu 
ir su kožna diena pasididina.

11 Djarnbi, Indija. — Laivas 
Opnelia trenkė in pa įvaža ant 
kurio radosi 26 žmonys ir visi 
nuskendo upeja.

1[ Rymas. — Pagal paskuti- 
m surasza gyventoju tai miesr 
tas Rymas turi 1,004,028 * du- 
sziu, Modzo'lanas 993,496, o Ne- 
apolius 843,07;:.

1[ Hammond, Ind. — Apie 
300 bedarbiu pravažiuodami 
per czionais, kelionėje iii Wa- 

sulaikyti sushingtona, likos 
pagelba aszariuiu bombų.

11 AVarszava, Lenk. — 
moja G rod n aus, 
<>■ --- ---- -
janeziais aktorais isz kuriu 
septyni likos mirtinai sužeisti.

— Mrs. L.
vyra su 

jokios priežasties

Arti- 
aps įvirto in 

cra'bo didelis bosas su keliau- 
aktorais isz

sužeista

11 Carthage, Mo.
Gowing nužudė savo 
kirvuku be
Motore neseniai sugryžo isz pa-
miszoliu ligonbutes.

11 Reading, Pa. — Mrs. Alicija 
Broczkowska, 37 metu, 533 S. 
6 u!i. likos mirtinai
automobiliaus nelaimėjo, kuri 
vare jos sūnus.

11 AVashington, D. C. — Ok- 
toberio menesyja Suv. Vaisi, 
•užsidarė 612 bankai kurie tu
rėjo 566,686,000 doleriu.

’ H Columbus, Ohio. — Moks- 
laineja del neregiu kilo ugnis, 
kuri užteminta in laika ir isz- 

i

vesta 18 neregiu ant ulyczios.
11 Brukšela, Belgija. — Ke

li kareiviai likos užmuszti ir 64 
pasikeloliai laike muszio, kuris 
atsibuvo Konge.

AR ŽINOTE KAD
Patrikas Redding isz Mit#

choll, S.D., Septcmberio mėne
syj a suvalgo 56
avinezienos, 6 temeiezias, .1 
keiksa, dvi torielkas aiskrymo, 
6 puodukus kavos, 4 puodukus 
arbatos, 14- stiklu vandens, ir 
suruko 5 cigarus.

* Pagal apskaityma įžinu- 
turi 1,852 

Washington, D. C. —y Kuopa milijonu motu senumo.
tvirtina kad du kart tiek.

♦

prezidentu Hoovorįu, reikalaus -gema 8 milijonui vtyiku. ■

PALIOIJE SUDAUŽĖ 
PAKAUSZIUS 

14 KOMUNISTAMS.

komunistu apsiaubė Balinami 
spirdamiesį. pasimatimo SU

szmo tolins
G temeiezias

nu, tai musu žemo
Kiti

60,000 KINCZIKU PRIGĖRĖ 
LAIKE TVANU.

Szanghai, Kinai. — Daugiau 
kaip 69 tukstaneziu kinczi'ku 
žuvo tvanuošia per isziliejima 
upiu Jangce ir linai szimet. 
Suszolpimo drauguve turi
pertus tiktai isz 16 pavietu o 
da ir isz 18 pavietu neaplaike 
jokiu žinių kiek lenais žmonių 
pražuvo.

ru-

SEPTYNI RUSISZKI
SZNIPAI SUSZAUDYTI.

Baranovice, Lenk, — Septy
ni bolszevikiszki sznipai, ku
rios policijų suome ant karszto 
darbo, likos nuteisti ant su-** 
szaudimo. Teismas atsibuvo 

Advokatai

nuteisti ant
Teismas

slaptai ir greitai.
meldo prezidento susimylcjimo 
bet praszimas likos atmestas.

m

r i as >

IŽGUITI ISZ TĖVYNĖS 
ANT VISADOS.

Madyrt, Iszpanijc. — Kata
li kiszkas kunigas do las Ma- 

kapi tonas kariuomenes
Rosales ir kokis tai Collazas, 
likos nubausti per valdže ant 
iszgujimo isz tėvynės ant vi
sados. Visi prigulėjo prie suo
kalbio prioszais valdžia.

DEVYNI BEDARBEI 
NUSZAUTI; 14 SUŽEIDĖ. 
Praga

Devyni žmones užmuszti ir 14
sunkia sužeista policijai 
leidus 
minia,

Czekoslovakije.

baigti gyvastį, 
užsikimszo ir neiszszove. Žmo
nis subėgo ir pasiutėli atidavė 
in rankas policijos. Uoszvis vė
liau mirė ligonbuteje.

LIETUVIS PABĖGO IN 
LENKIJA.

Vilnius, Lenk. — Ant Len- 
kiszko rubežiaus arti Lodziejo, 
sargai suėmė nužiūrėta žmogų, 
kuris perbėgo rubežiu. Buvo 

, kuris 
turėjo diiista Kauno sūdo. Pa
bėgo del to, kad buvo inkivink- 
liotas in politikiszka suokalbi. 
Lietuvos valdžia 
jo sugrąžinimo.

rubežiu.
tai kokis Gudzeviczius

pareikalavo

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Lattimer, Pa. — Po keturiu 
metu nedirbimo, No. 4 szlopa, 
Lattimer kasyklosia, kurios pri 
guli prie Pardee Bros, and Co. 
pradės dirbt po suradimui nau
jos gyslos anglių.

Detroit, Mich. — Fordo dirb
tuves užkalbino 300,000 tonu* • 
j/lieno ant dirbimo nauju auto- 
moholiu.

Binghampton, N. Y. — Pir
ma karta Endicott-Johnson 
czeveryku fabrikas dirbo per 
Thanksgiving Diena isz prie
žasties daug užkalbinimu.

Boston, Mass. — National 
Biscuit kompanija pradės sta
tyti nauja farbika Cambridge, 
kurioja dirbs 5,000 darbininku.

Pittsburgh,, Pa
(.lelios pradėjo dirbti 44 dirbtu
ves prigulinezios prie McKees
port Tin Plate kompanijos pil
na laika, per ka 3,000 žmonių 
sugryžo prie darbo.

Nuo Ne-

i|Įm

pa
in bedarbiu 
Freiwaldau 

miesto valdyba paszalpos rei
kalauti. Policija aiszikinasi

szaudyti 
ėjusia in

Policija 
pradėjusi szaudyti kada be
darbei užpuolė viena policista.

Parlamento iszkelus reikalą 
ir vidaus reikalu ministeriui 
iszejus aiszkintis, komunistai 
ji nuvilko nuo platformos. Po
sėdis nutrauktas.

Mandžiurije.

GEROS SZIRDIES MOTE- 
RELES.

Priosz narna turtuigos mote- 
ros sustojo ubagas, atsiklaupė 
ant žemes ir pradėjo kramtyt 
žole. Poniute namo pailgėjus 
žmogų kramtant žole užklauso 
jo:

— Vargingas žmogeli, 
tu taip esi alkanas, kad turi 
valgyti žole?

— Taip mielaszirdinga po
niute, jau tris dienas nieko no ' 
valgiau, 
apėmė.

— Mano Dieve! Kas do var.

arJAPONAI PRADĖJO ISZ- 
TRAUKINET KARIUOME

NE ISZ KINU.
Mikdanas,

Japonai atszauko 10,000 karei
viu isz Chinėhow, palikdami 
tiktai kelis puIkus ant apsau
gojimo gyventoju. Manoma lgas. Prieik areziau ubagėli prie 

su

net mane slobnumas

gyventoju.O O

Kinuosia kas metas už- kad neužilgio susitaikius
• u Kinais ir užbaigs murzins.

duriu czionais randasi ilgesne 
žolo, tai daugiau pavalgysi, *Ii
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j Kas Girdėt
Ana diena Filadelfijoj buvo 

asitikimas kuris pasiantrina 
daugeli kartu po visa Amerika. 
Keturi jauni sporteliaj važiuo- 
<lami automobiliu, užkabino 
dvi mergaites užprašydami 
kad važiuotu su jais ant 
raide.” 

♦

derio ant uoseliu
nupyszkejo in

automobiliu 
mergaites

“džioi
Merginos užkrato pan-

automobiliu ir
insiscdo in

♦
SAULF l*l« ■ > na..

BAIME SUMISZUSIOS
'':

Sai;r u deni

£

ISZ LIETUVOS
INKISZO KOJA IK KULIA

MA MA8ZINA.
Spaliu 21 c]., Sziauliu vals., 

Verduliu km., kuliant javus 
del neatsargumo
vai., Mickumi km., gyventojas 
Adolfas Remcikis inkiszo ma- 
szinon koja. Vėliau ligoninėje 
koja buvo nupiauta.

M

Apgavikai vis Apgaudinėja 
Žmones

duoda nekuria s pirmenybes 
ūkininkaitis iimhigrantams tau 
nėkurie žemes apgavikai per
tikrina ateivius kad jie gali 
parsitraukti savo szeimynas Ir 
net gimines jeigu tik pirks ūki

no su jais o Vienas apie kita 
nieko nežinojo.

Esate szirdelos akyvos ar ne ? 
Kokiu budu tai, iszpildo?
Tuojaus dažinosito.

Vienas isz vyru tos patogios 
ir vos.20 meteliu moterėlės, bu
vo tinkliniu policijantu. Kitas 
dieniniu darbininku fabriko su 
knriiioni praleidinbjO naktis.

Žinoma, kožnas isz jn turėjo 
atskiru narna, arba ji turėjo du 
vyrus ir du gyvenimus. Reikia

I

ba turėjo gnnn darbo 
________  ir mokėjo 

vienas 
ant

Stacziunu kriezio 
sudegino.

IV
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pripažint 
. tiiml ir.

kad Edna no buvo

užmiesti kur sujojo rodhauzcj- ivjįinikvt du namus i
kur turėjo gerus laikus, o prlek 
tam iszsigere pusėtinai 
bos.

Važiavo tolinus. Atsitiko tas J pas 
ko galima buvo tikėti^. Matyt 
nepasiseko sportams prikalbyti 
mergaites kaip sau mano, 
ka mergaites likos 
isz automobiliauH 30 myliu nuo 
miesto; viena turėjo 
uoseliu o kita 
szonkaulius. 
kurios datyre 
jau antru kartu 
nepažinstamais

Bot ir tos, ka skaito, apie szi- 
tokius atsitikimus gal gerai ap
svarstys ar galima imti savo 
gyvaste in rankas ir važiuoti 
su nežinomis isztvirkeliais, ku
rie tik tykoja ant nuploszimo 
dorybes kokiai mergaitei. — 
Lai szitas buna prasarga ki
tom.

raniv-

per 
iszmestos

sulaužyta 
e

sulai/lūskelis
Po s npiszman’*l<'- 

“taji mokslu” 
nevažiuos 

sportais.

'r

SU

taip apsieit kad kada 
iszeidavo in darbu 

nakties, tai skubini sugryždavo 
antra vyra, kuriam in lai

ka pagamindavo valgi.
Bet motore ant galo susipra

to, kad kaimynai pradėjo ja nu- 
žiurinet, kaip iszeidavo isz vie
no in k i la narna. Matydama, 
kad isz savo pasielgimo gali 
pakilti ergeli, dingo isz miesto. 
11 
’.•i\ o 
vi

vvras

Matydama

ku da vyrai pradėjo jcšzkoti
\ O 
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nesnsirastu
no

ki tu

kad abudu

Dievas misi un ežia 
už pasi-

tankiai 
žmogui sunku kryžių 
prieszinima priesz Ji kad neuž- 
mirsztu pasitaisyt priesz mirti, 
duodamas jam suprast, kad 
žmogus eina klaidingu keliu Ir 
laikas atsiverst.

Romanas S. Fowler isz Miller
sville, Pa., turėjo kasdienini 
papratima skaityti mažus 
garsinimus
Va i sis to papratimo buvo 
kad pasiliko turtingesnio ant 
penkesdcszimts tukstaneziu do
leriu.
Skaitydamas apgarsinimus iy 

pajeszkojimus dingusiu žmonių 
užtemino, kad ji pajeszko advo
katai isz New Yorko kokiam 
tai svarbiam reikale. Atsiszau- 
ke pas advokatus ir dažinojo, 
buk jo dėde mirė palikdamas 
jam penkesdcszimts tukstan- 
czius doleriu.

Pavyzda isz to yra: idant 
skaitytumet apgarsinimus ir 
pajeszkojimus laikraszcziuosia 
o gal ir jum giliukis kada atsi- 
taikys.

turėjo
ap-

laikraszcziuosia.
tas,

yra:

ISZ AMERIKIEOŽIO LIETU
VOJ ATĖMĖ $1,390.

Kaunas. — Isz Amerikos 
gryžusis p. Viczkaczka M j kas, 
gyv. Traku apskr., 
kio valscz. 
važiavo su 
gausku in Alytų pas notaru že
mes pirkimo reikalu. Prie 
Vasztartoniu km., Pivasziunu 

Alytaus aps.

>

Onuszisz- 
Parankavos km., 
vežiku pi1. Adž-

idmainingos moterėles, 
iszsidave.

galo abudu vyrai prigol- 
bojo policijai jeszkoti ir pasi
seko aresztavoti ja ir pasodino 
kletkoja idant pauksztelo 
išžiok!u ir 
kvailiu.

Akyviausiu yra, 
Vyrai nebuvo turtingi idant ga
lėtu moterole isz to pasinaudo
ti, o priek tam dirbo sunkiai 
del abieju vyru. Tankiai buvo 
priversta valgyti dvigubai kad 
neatkreipti ant savės nužiūrė
jimą. Matyt, turėjo nemažai er
gelio užlaikyti savo slaptybe ir 
intiki dviem vyram...

Kas ja prie to privertė? Ar
gi meile del dvieju vyru ar isz- 
bandymas dvigubo gyvenimo. 
Nežinia, nes da likos neiszaisz- 
kinta.

Komunistiszka Bosija 
palengva surgyžta prie kapita
lizmo nes panaikino maisto 
kortas ir atidaro k romus su vi
sokiais tavorais kaip ir Ame
riko — kožnas gali sau pirkti 
ka nori ir kiek jam maisto rei
kalinga, bet valdžia kontroliuo
ja prekes idant spekelantai ir 
biznieriai už daug neluptu nuo 
žmonių.

Tos maisto korteles buvo in
vestor 1928 moto, bet dabar li
kos panaikintos. Bolszevikai 
mano invosti neužilgio ir kitas 
permainas, nes dasiprato, kad 
už daug varžyti žmonis neuž- 
simoka nes gali kilti nauja re
voliucija.

panaikino

Daugelis poru apsiveda be SZVIEŽIAI 
meiles, o po tam, kada mirtis 
Viena isz ju paima, tai tik tada 
atsidaro jiesm akys, kada ry- 
szis moterystes buvo tai gyve
nimo prievarta ir nekarta li
kusi naszle ar naszlys yru dė
kingu už ta laime, kuri davė 
jiems nauja gyvenimą.

Ant svieto randasi visoki bu
dai ir papratimai ir ant užtvir
tinimo to, priduodamo sekanti 
fakta:

Mieste Tulsa,
gyveno sau patogi moterole

Taip,

Oklahomoja,

vardu Edna Claremont, 
gyveno... bot ne taip, kaip kitos 
moterėlės tebyriam laike gyve
na apszviestuosia sklypuosią.

Edna gyveno taip, kad no 
ant m išlies neatėjo tokis gyve
nimas, o ne pats Salamonas no 
butu apie tai pamislinės Tdji 
moterėly turėjo du vyrus; bot 
ir tai ne buvo joki stebuklai, ba 
daugelis motorėliu sziadien tu
ri po du ir daugiau vyru. Bet 
tame buvo iszmintis moteres, 
lead turėdama du vyrus, gyve-

vela

ISZKEPTAS
VOKIETIS

Mikolu-
Uuž 

kur iszmoko dau- 
pasire- 

o Už

Atsitiko tai Klaipėdoj priesz 
švieti ne kare. Jaunas bernukas 
iszeina isz kancelarijos kur at- 
s i b u v i ne j o “ št ui ka ”.
kas per kelis metus radosi 
gronyczios” 
geli naudingu dalyku, 
des buvo kaip fricukas,
skrybėlės turėjo užkisžta balta 
“bilietą” ant ženklo jog buvo 
“priimtas.”

Mikolukas buvo truputi už
sigerės, o užtemines stovinti sa 
vo tęva su pažinstamais ir kū
mais, kurio su dideliu nekan
trumu lauko ar priims ar atmes 
jo sūneli. Tėvas greitai priėjo 
prie Mikolelio szaukdamas:

— O Motina Szvencziansia 
—• tu esi priimtas! — su gailes- 
cziu paszauke tėvas.

Mi kotelis,
daugiau kepure ant pakausžio 
ir da daugiau pradėjo svyruot 

b v
{ a /

užsitraukęs da

ir ta0s ūkininku.-------........ - ♦ 
pasiustas in | nors ten gerymo.

, kuri per 
siūle naminius 

darbus moterims, kaipo tikra 
proga nedirbanezioms mote
rims, rado 'kad ta kompanija 
pardavinėjo visokius 'ir inval- 
riausius daigius bet nedavė 
naudingo naminio darbo mote
rims.

Kita kompanija 
kad “goitre” 
pasididinima, galėjo sumažinti 
in septynias dienas specialiu 
gydyjimu. Apgarsinimas Oaik- 
raszyjo sake kad tufkstancziai 
galėjo prislėgti kad tapo isz- 
gydyti. Bet kompanija privers
ta pripažinti kad nėr teisybes 
ir turėjo 'sustabdyti apgaviu- 
ga apgaVsinima.

Du pardavėjai

Tyrinėtojas 
ofisą, kompanijos 
laikraszcziirs

, , r r jr .
I

Better Business Bureau in- 
vairioso miestuose veikia ant 
vietos surasti, sušokti ir 
bausti apgaudinėjimus komer
cijoj ir industrijoj.

% Nei Viena teisinga kompani
ja bando parduoti ūki 
“paczta.” 
siuto ir nepataria partraukti
artimiausias gimines, nevolina 
norincziu's pirkti pilnai neap-

per
Gera kompanija ne-

DU*

MOTĖRES.
Mikalibzkis.

K. žmona nustojo proto ir be 
jokios’priežiūros naktimis vai k 
szczioja po apylinkes ūkinin
kus. Žmones bijo; kad ji nenži- 
degtu trobesiu, nes 4 d., Lap- 

visus -savo trObėslns 
Kadangi ligone vi

suomenes Thmybej pavojinga, 
vertėtu jos vyrui arba savival
dybei ja patalpinti ligoninėj.

KAŽKO TRŪKSTA.
Stalkiai, Rrtseniin apskr. —-■ 

Szioje apylinkėje jaunimas ne
organizuotas, mėgsta sania- 
gonke ir patalkius. Bažnyczio- 
je, laiko sumos, kalbasi, szaipo- 
si ir dažnai tenka matyti, kaip 

i

per kitus žmones kisza ranka 
sveikinti. Pasikalbėjimuose isz 
jaunuolio lupu nieko kito nc- 
iszgirsi, 'kaip: ar gerai ’szia 
na'kti paužei, ar gerai iszsigc- 
rei, kur bus patalkys...

Jaunime, susiprask!

nedirbanczioms

pranesze
arba kaklo giles

* . *
Tukstan- 

cziai Vi'sdkiu kompanijų ir as< | žiirrcjits. Knygutes ir apgarsi-
menu buvo per sziuos biurui 
sustabdyta.

Bet nepaisiant kiek yra nn- 
voi'kiama, atsiranda leugvratl-‘ 
kiu ir gan. Kaip ilgai žmogus 
pirmiaus pilnai neisztyrines 
priesz indojima pinigu, taip il
gai bus apgaudinėta. Nepai- 
siant įkas tavęs praszb arba 
siūlo ka nors parduoti, pilnai 
itefttyriiiek visa dalvka, pirm 
negu perduosi pinigus.

Czionais paminėsimo tik ke
lius apgaudinėjimus, kurie isZ- 
tusztina kiszenius lengvatikiu.

Pirmiausiu pamiUekimb “
■’dyka gali gauti lota tavo na
mui.” Kadangi garsinimas to
kiu lotu sustabdytas, (labar tie 
patys žmones barsto metalinius 
medalius ant gatvių, kunte tik 
randa toki medaliu tas gauna 
lota. Jeigu toks lotas
geroj vietoj tai nuo žmogaus 
praszyta tiek daug pinigu už 
visokius pervedimu mokesz- 

j ežius 'kad gain gale to medalio 
radėjas užmoka daugiaute negu 
tas lotas kainuoja. Kartais lo
tas yra toks mažas, kad pirm 
negu statyti narna reikia kita 
lota nusipirkti, ir už ta antra 
lota tiek praszytn, kad žmogus 
dvigubai užmoka už lotus. Bet 

atteitikimu ‘įnr tie Jotai
randasi vi'sai neapgyventoms 
vietoms, bet vistiek nuo žmo- 
niu reikalauta užtektinai pini
gu. ‘

Kiti panaszus atsitikimai su 
lotais — nekurios kompanijos 
siūlo lotifs tiems, kurie itezrisza 
lengvus galvosūkius arba siū
lo laikrodžius prie kokio nors 
a pga vi ngo pa rdav i ne j i mo.

“Pagelbos reikalauta 
■ «

Dirbk Namie — Užsidirbk pi
nigu Ii uosiai k u. ”
Nereikalauta. Bet visvien rei
kia pasiusti krasoženkli infor
macijoms.

i Kaip puikiai tas

nimo medžiaga iszdesant ukiu 
žemes yra naudingos, bet vis- 
tiek reikia asmeniszkai ūki 
p<‘ržiureti. Viena koloniziavi- 
mo kompanija savo knygyteje 
pasakė, kad aplink žeme yra 
apelsinu ir citrinų sodai, buvo 
puikus keliai, szaltiiiiai, namai, 
mokyklos, vieszbucziai ir t.t. 
Tikrenybėje žemės buvo ar-

4 « I

sziau'siose vietose toli nuo kitu 
vietų ir toli nuo visko.

Yra labai daug valstiszku ir 
vietiniu agentuni kur galima 
gauti teisingai informacijas 
apie u kės, žemes aplinkybes Ir 
viską.

Žmones gali tik kreiptis prie 
State Agricultural Colleges 
gauti kokiu tik nori informaci
jų apie žemes, ir tos agentūros 
pasius vardus vietiniu agentū
rų kuriu darbas yra pagelbeti 
norintiems pirkti žemes.

Vėlesniais metais mediką- 
liszkus ir patentu gyduolių ap- 
garsintojai sziek tiek ’sumažėjo 
gal todėl kad Valstijų sveika
tos departamentai ir medika- 
liszkos draugystes invede var- 
žingesnias regulacijas. Bet pne 
gero darbo* ir patys laikra,sz- 
cziu savininkai prisidėjo. Dau
gelis laikraszcziu viaiszkai at
sisako priimti tokius apgarsi
nimus.

Vienas Norvegu laikrasztis 
rytuose, visus medikai i szk u s 
apgarsinimus pirmiaus prista
to sveikatos biurui. Bet net ir 
SZiadien suvirsz $100,000,000 
praleista kas met Amerikoj vi
sokioms

beva-valscz., 
žinojau ežius pasivijo keturi ne- 
pažinstami vyrai, ir, užmėto 
Viszaczkai ant galvos skranda, 
atome nuo jo $1,390 pinigu, 
auksini laikrodi ir ukiu daig
iu. Spėjama,
apiplesztas ji artimu kaimynu 
su vežiko žinia.

ar gerai

'kad Viczaczka

SZIEMET DAUGIAU PRA
GERIAMA IR PRARŪ

KOMA.
Invairiu spiritiniu gėrimu 

szicmet suvartojama dar dau
giau negu pernaj. Antai, gryno 
spirito ir degtines- valstybes 
monopolis peniai per pirmus 
8 menai u s pardavė už 25,834,- 
000 lit., o sziemet už 26,304,000 
lit. Už tabaka ir jo gaminius 
akcizo mokesezio pernai per 
pirmus 8 men. surinkta 7,738,- 
000 lit., o sziemet 8,880,000 lit. 
Tokiu budu sziemet ir prarū
koma daugiau negu pernai.

DINGO VOLDEMARAS?
Apie užsienin iszvažiavusi 

p. Voldenei jo pažinstami, nei 
jo gynėjai kronu byloj negau
na jokiu žinių.

DEL NEVYKUSIOS MEILES 
MISZKE PASIKORĖ.

Spaliu 20 d., RokisZkio vai., 
už Žiobiszkio bažnytkiemio 4 
kilometre Panemunio link, prie 
vieszkelio, miis^ke, rastas pa
sikoręs pil. Antanas Putriunas 
apie 26 metu amžiaus, gyvenos 
Panemunio valscz. Naujiku 
km. Spėjama, kad pasikorė del 
nevykusios meiles.

in szalis pradėjo garsiai kulbe-
I

bendyktum!
hune maul! an, cvaj, d raj!?..

— O Sopulingiauses Dieve!
mylemas nekeik taip

biauriai! —• paszauke tėvas nu
sistebėjas, nes mano, jog tai di 
delis Vokiszkas keiksmas, ~
suneli, atsiduok ant valios Die- portuojamas užsienin.

■ 'te A .i Ii' 1 t
• • •• • • • A

MISZKAMS KIRSTI REIKIA

ti,- bet Vokiszkai”.
— Karmen!

Sūneli

czionals.

LIETUVEI PIRKINĖJE NA
MUS VILNIUJE.

Vilnius. — Kas kart daugiau 
Lietuviu pirkinėją namus ir 
kitokias locnastes
Sziinet jau nupirkta asztuonlbr 
lika puikiausiu locnascziu per 
IjietuvipH ‘kuriems prisiuneze 
pinigus gimines isz Ameriko ir 
Kauno.

kiek Emigravo isz 
LIETUVOS.

Spaliu men. isz Lietuvos emi
gravo: in Argentina 11 pilie- 
ežiu, Pietų Afrika 30, Urugva
jų 25, 
Meksika 4 ir in Palestina 14.

“mgdikalisz- 
ku diržu” isžvyti isz tarpvals- 
tiszkos komercijos. Viename 
atsitikime parduoto jas gamino 
jo produktą kaipo “jaunystes 
diržą” kurio vartojima ragino 

I

gailiausi szalies atletai ir net 
gydytojai.

Tula moteriszke garsino gy
duoles pilvo ligoms, buvo pri- 

“ne tol-
faktai iszkraipyti

pa'siraszyti

versta pripažinti jog

u Z

rastu'si

sybe ir 
kuomet priversta 
po sutarimu sustoti klaidingai 
garsinti gyduoles.

Kita komnnije siūle gyduo
lių dusuliu, szalcziams, ir gerk- 

szita 
kompanijo priversta pripažin
ti kad tos gyduoles be vertes.

Vi rszm i net i atsitikimai Fe
deral Trade Commtesion 
sekti tik per viena savaite. I 
Tos komiwijos užduotis yra sek 
ti visa's apgavingus apgarsini
mus tcrpval'stiszkoj komercl- 
* •JOJ. I

* I

Bef ir Paczto Departamen
tas prisideda prie szįo svar
baus darbo, vedaht savo kova 
pl-iesz sziuos vorus kurie non 
pritraukti daugiaus žmonių. 
Szimtai insakymu iszduota 
priesz visokias kompanijas ku
riuos tik vartoja Su v. Valsti
jų paeita si u ii lineli arba gar
sinti savoapgavhigus produk
tus.

Tie pasiulijimai inima pra- 
bzymus prikalbinant žmones 
indeti mažiausias sumas pini
gu kad juos pastatyt ant “leiig 
vos gatves” jeigu tik prisidės 
prie visokiu iszmislu, arba 
pirkte j u produktus kuriu •nie
kad nesulaukia.

Viename atsitikime agentas 
bando priraszyti narius prie 
ypatingai garsios draugystes 
iiž tokia maža suma, kad pri
sikrovė pilnus kiszeniute pini
gu.

Kitame atsitikime, tūlas 
universitetu

Jungi. Amer. Vaisi. 34, les uždegimui, taip-gi ir

NEPILNO PROTO MOTERIS 
PADEGE RAIMA.
renezioniu apsk. Tracziu-R-/

nu kaimo nepilno proto mote
ris Agota Ganatauskiene, naktį 
iszbego isz piikios &u degan- 
cziu isZiaudu gniužulu ir pradė
jo deginti kaimyiiu trobas. Isz 
viso padegė 6 klojimus ir 4 gy
venamus namus. Ugnis greitai 
iszysiplėtė ir nudegė diftig kai
mo trobesiu. Pamiszele suval
dyti pavyko i ik keliems stip
riems vyrams ir tai po atkak
lios kovos.

DIDINS SURIU GAMYBA.
Iki sziol Pieno Centras 'sū

rio eksportu visai nesirūpino; 
sūri gamina tik vidaus rinkai 
dvi pienines: Kurszenu ir Vie- 
szviles (Klaipėdos kraszte). 
Kadangi sūrio eksportas gali 
būti nemažas, tai Pieno Cent- 

tariasi su pieninomis del 
gamybos iszpletimo Ir

ras
sutio
pats mano insisteigti sūrio ga-

pienine
kraszte. Tokiu budu bus dau-
minimo Klaipėdos

giau gaminama sūrio ir jis oks-

vo, jaigu buvai priimtu.
— Linder hune, gėmajii! 

ferfllucht! andon, kaanden, ban 
don!.... — suriko da garsiau Mi- 
kololis.

— Ar tylėsi tu szuno snuki, 
— paszauke tėvas, uždengda
mas burna Mikoleliui su delnu.

Nepiktžiodžiauk priesz Die
va.

I

)

— Duok pakaju kūmai, — 
paszauke kaimynas, traukda- 
ms tęva nuo sūnaus, — tegul 
loja kas jam ant szirdies guli, 
jaigu tąip užpyko, juk žinai, 
kad Vokiszkai danguja ir taip 
supranta.

Skaitykite “Saule".
J ’ • •

2,000 DARBININKU.
Ateinanczia žiema bus kerta

ma daug mis7l<o. Misz'ko me
džiagos gaminimui bus reika
linga 'apie 2,0(X) darbininku 
sziose vietose: Alytaus urėdi
joj, ’ 
riu ir Kaziu— Rudos. Ūž su- 
kirtima vieno kietmeterio ras
tu mokes nuo 80 et., iki 1 lito, 
o už sitkirtima erdmeterio mal-

. atsitikime, 
žmogus tapo

■*■1

)

fa
jfya

i

— Patyrimo V

skamba 
žmogui kuris per ilga laika ne
gali rasti jokio darbo ? Arba 
moterei kuri namie turi prižiū
rėti vaikus. Tas užtektinai 
žmonių apgaudinėja; Žmogus 
pasiunezia krasoženkli ir gau
na paaiszkinianu, tai patarimai 
kaip gali užsidirbti pinigu aa- 
resuojant korteles arba kon- 
vertus, pieszant korteles, siu
vant, m^zęant, pardavinėjant 
naminius daigius arba drabu
žius,
straipsniui arba pradedant ko
ki nots bizni. Pirmiausia rei
kia nusipirkti reikalingus daig 
tus arba medžiaga tokiems 
darbatris, it tiž tuos reikalingus 
daigius privalai pasiunti nors 
$10.

Kuomet .tik lengvatikiai pa

kerpant isz laikraszcziu

paten t ’f gyduolėms 
ir taip visokiams 
mams.

Pagyrimai išžudytu žmonių 
sudaro svarbesne dali apgaVin- 
gu apgarsinimu. Reikia atsi
minti kad beveik visuose atsi
tikimuose kur tik bandyta ty
rinėti tu pagyrimu teisingumą, 
rasta kad vartoti vardai pri
guli mirusiems žmonoms, arba 
rasta kad tie žmonys niekad 
nesirgo toms ligoms.

Szitu apgavingu gyduolių 
pardavinėjimas gal arsziausls 
isz visu apgaudinėjimu nes yra . 
pavojus žmonių sveikatai. 
Žmogus 'sergantis džiova, vė
žiu, arba kita Mišią liga gal

iszgydiji-

žmonių

u universitetu;” 
kuris su gražiai skambanoziu 
vardu1 'siūle kolegijų diplio- 
mas. Kartais 'szitio atsitikimai įbii mž ' |11 11 (,
labai juokingi.

Vienai žmogus Kanadoj nu

t

greieziaus priverstas prie mir
ties, nes tol vartoja visokias 
gyduoles kol per vėlu su jiems 
ka nors padaryti. Jeigu sergi 
nuvyk pirmiausias pas gera 
gydytoja ir sek jo patarimu.

——.T” - ■■ .... .y / c • *
Ar Žinote Kad...

Suvienytbsia Valsti'josia
•randasi 298,000 moterių kurios

Juros, Kauno, Kaiszedo- szydamas (konfidencialiszkus. siunczia pinigu del pirmu daig

7

ku — nuo 1 lit. iki 1 lit. 50 orit.* •
Midzko medžiagos gaminimo 
darbai jau pradėdami, 

k v

PoVtn'galifezkai knlba 35. « j

milijonai žmdniu.
f

Ca-

tu, daugiaus isz kompanijos 
nogirdes. v

Žemes apgavikai veikia isz 
tolesniu vietų, kad sunku sn-

laiszkus tukstaneziam's žmonių 
pravardes ji's pasirinkdavo isz 
telefono knygų, sitilo, per paež
iu dVyli'kh pilnu (kvortų “
nadian Rye (degtines), musu' 
pra te vi u geryim a s, ’ ’
jam pasius $15.00. Kurie siun
tė pinigu gavo ruginiu gimdų 
su paais^kinimiu kaip galima 
padaryti dvylika kvortų kokio

kttris ti'k

rf-

ra'sti apie juos konors. Jie'spe
cializuoja apleistoms ukems 
Naujoj Anglijo.}, Floridoj, In
dianoj ir Illinois, Michigan Ir 
not Texn's ’ir Oaliforni.ioj. Fak
tas (kad* imnrigracijos aktas 

* «

2 * w

užsiima fanrtierysta.
• Paprasta namine 

gali perlėkti 162 pėdas in se
kunda.

* Madagaskare randasi uo
dai sverenti tkonia švara sunku
mo, 
kaip alavelis.

muso
i

o jo kojos yra storesnes 
” II ♦

* Nekurios žvaigždes yni 
taip toli nuo mus, kad ja szvit- 
sa užimtu 40,000 metu kad pa
slėgtu musu žeme. *

* - » « .. <w> I.**"
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Mergina Apasztalas

*

I

Turtingo ir garsaus gydyto
jo du'kte buvo maeziusi beveik 

Europos gražumų gar- 
bažnyczias. Būdavo Ryme 

davė palai
minimą ir ji priklaupė 
kitu; gorėdavo.*i sitlabriniais 
skanibaneziais Misziu laiku, ji 
grožedavosi procesijomis, 

visa žiūrėdama, 
gražiuosius inspu- 

džius akimis kartkarczifu pik- 
nusiszypsodama isz turi- 
Szv. Petro bažnyežioje po

piežiui duodant palaiminimu 
minimis kasžin kokis ypatin
gas jausmas buvo perėjos Edi
ta; tik jai rodosi, kad tai jos 
szirdies stygos insitempe nuo 

gausybes. Viena syk 
Florencijoje ji inslinko in 
augszta gražia bažnyczia. Min- 
ksztas pusiauszviesis tarsi amt 
t i >to ir aukso taszkais buvo ap- 
szlakstes murmuliuos grindis. 
Amžinoji lempa ant nematomo 
siūlo spindėjo lyg gyvas brang
akmenis augszturnoje. Tat visa 
jiadare merginai tokio inspu- 
džio, kad ji nepasijuto kaip at
siklaupė. Tik paskui jos szir- 
dyjo pakilo lyg baime ir Edita 
iszbego 
szviesiojo Italijos 
kiekvienas daiktas žiba, dak
taro duktė juokėsi pati isz sa- 
ves, kad jierdaug pasiduoda 
jausmams. Bet bažnyczioje (įri
ti rto inspudžio mergina nouž- 
mirszo. Dabar pažiurėjus In 
Magde, pajutus jos gryna tikė
jimą Edita nežinia del ko atsi
minė ir Ryma ir Florencija sn 
tais dviem inspudžiais priver
tusiais ja klaupti. Tik tas atsi
minimas žybtelėjo ir isznyko. 
Bet panaite prisipažino, kad ir 
jai Marijos paveikslėlis dary
davo ypatingo pagarbos inspu
džio, kokio nebuvo žiūrint In 
kitus dailės padarus. Edita pa
juto ir suprato jog Magde gai
lisi jos lyg ligonio, 

kas reikia

rp sziurksz-
— atsake

i

«

a

%

visas 
si a s
kada Szv. Tėvas

in ta 
rinkdavo

tai 
nio

gražumo

tarpe

bet 
ji tik

isz bažnyczios. Lauko 
saulėje, kur

negalin- 
czio pajiegti kas reikia, nei 
tiek, kad pažinus Szvencziau- 
siaja Panele.

Tie jausmai užsikimszo Edi
tos szirdyje lyg 
dai beeidami isz upes ir 
jrzbuvo visa diena. Jos drau
ges pajuokė ja. Vakare ji atsi
sėdo pas Įauga ir žiurėjo, kaip 
žvaigžduti’s mirgėjo juroje. Jai 
rodėsi, lyg ir tos pasigailėda
mos spingsinezios iii ja. Ta 
mintis vis ėjo smarkyn ir smar
kyn ir pratruko aszaromis. 
Kiek nusiraminusi merginu nu 
ėjo gulti lyg ketindama, lyg no, 
ant ryojaue daugiau ka 
iszklaušinėti isz Magdės.

Rytmetyje Edita delse savo
savo

pavasario le- 
taip

nors

kambaryje

• — iisz negaliu 
ežiai apsieiti su juo, 
Magde ir dirstelėjo iii panaite 
ar tos iszdiditsis veidas vis te-f 
hereiszkia pasitycziojima. Bot 
tas veidas jau buvo rimtas ir 
net nulindęs. Tas nuliūdimas 
greitai sutalpino Magdės szir
di ir ji, kaip mokedatpa, iszta-j
re savo užuojauta.

— Tamisrtele, meldeis prie 
jos. Ji yra szvenhi Dievo Moti
nėlė. Jos Sūnaus szirdis yra 
jos rankose. Jis viską iszpildo 
ka ji papraszo.

Melstis! — tarą Edita. 
— Asz kaip gyva niekad nesi- 
meldžiau. Asz nei nežinau ka 
reiszkia tas žodis. Tai kaip asz 
galiu melstis ?

Magde* užmirszo, 'kad ji yra 
vargsze nemokinta mergina; 
ji 1 ik mate ties savim 
mažiau mokenezia už save 
tai paežiu rei kali ilgiausiu ju 
daiktu. Ji mate suvargusia pa
naites ‘szirdi nykstanezia del 
stokos tikėjimo ir meiles. Savo 
raudona sziurkszczia darbinin
kes ranka Magde paėmė Baltu
te minksztuto panaites ranka 
ir saldžiai iszkilmingai tarė:

— Daugiau nieko nereik 
tik sakyk tamista szitai: I 
zaus Motina, melskis už 
ne. ’ ’ 
kzyti tamistai tikėjimo ir mal
dos malone. Ji nepraleidžia 
maldų neiszklausius.

Ta pasakius Magde 
griebe savo plunksnine szluo- 
tele ir greit iszejo isz kamba
rio. Edita gulejo ir žiurėjo Iii 
paveikslėli. Per jos szirdi pe
rėjo lyg požeminis varpelio bal 

kažin kokis geismas. Bet 
tat buvo labai trumpa. Ji rus- 
ezhiL nusiszluoste aszaras nuo 
akiu ir tarė pati sau:

— Ka-gi asz veikiu

paežiu

viena
ir

Jo
ni a- 

Ji pati žinos kaip iszpra-

4 i

Ji

pa si

sas
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ILGIAUSIAS TBUKIS SU MEDŽIAIS SUV.VALSTIJUOSIA.

)

Isztikimoji 
Meile

• • ** 'l’ik daleliu galima matyti szio ilgo t nikio, kuris turi 151. vagonu prikrautais
medžiais isz McCIand, K/1 i forai jos, 

lio. Yra tai ilgiausias trūkis su medžiais

tiko,j i”

Rvimocziais

su pū
kinis eina, iii Rytus ant Northern Pacific gelcžke- 
k u ris kada perėjo skersai Su v. Valstijas.

tarnaite artyn apsikabino ja ir 
pusbalsiu tarė:

— M'agldele^ Magdute! Mel
skis sziaudn? už mane Miszio- 
se. Asz jau netrukus busiu ka
talike. Dievo Motina isztikrn 
ju meldėsi už mane.

Tai buvo tik pradžia. Babai- 
pasidnre liktai Lapkriczlo 

Bažnyczion in- 
Tada Edita

pakriksztyta.
labiau užkaitusi 

linksmesne negu visada buvo 
kriksztarnote. K.a,da mes po 
krikszto sugryžomo in zokri 
t i ja asz tariau:

— Magde: tavo uždavinys, 
bene bus buvęs tavo plunksni
nėje?

— Vai, 
nžmirszusi

ga.
21 d., Marijos 
vedimo szvontęje 
tapo 
dar

Magdute 
ir dar

Keturioliktam sz i m t m e t y je 
prasiplatino po Europa isz Azi
jos baisi liga vadinama

Tasai
J 110- 

baisus 
žmonis

I 4

Ir nuo visu ant galo atliksite.* * * *
Amerika yra tokiu apgaviku, 
Ka neturi lemtu czeveryku 

Ne sveikatos neturi,
O bet paezia gauti nori.

Apie viena toki didvyri žinau

4

Kada mes
S

teveli! Asz buvau 
visus uždavinius. 

Asz turėjau tiek darbo, o ežia 
dar panelei Editai reikėjo nuo
lat aisžkinti klausimus apie V. 
Jezu ir Szvencziausia Panele.

Ži u rodama s in ta kukio nuo 
darbo suminėjusia 
asz mintijau: “
szpaties dailia bedarydama sa
vo smulkiaisias kasdieni iios 
priederme#. Garbingas Dievas 

4>

savo SzvOhtais. Ali buvo tikras 
apasztalas. ,1( GALAS.

mergina
Ji padare Vie-

Lnkavanos pavieto užtikau 
Tai in mergina insimylojo, 
Bet szliubo gauti negalėjo, 
Ba kam kitam prisižadėjo 
O Iii parapija neprigulejo 

Ir pinigu neturėjo.
Kas bus? reikia rodą daryti 

Reikia prie kunigo pulti.
Sziaip taip insiprasze, 
Para pi jonu užsirasze,

Penkis dolerius užmokėjo 
Ir jau t i kiet a turėjo,

Dabar sziadien visur laksto
G i rosi kad t i kiet a tur.

Dabar rnislina mergina mylės 
Siisivincziavot su ja gales, 
Ant visko yra spasabai

...  n -....

J

y

Kad ir su apgavyste, bile
* * *

J

20 ra i.

doji smertis.” 
amaras teip -smaugė 
jog kaip kur vi?i miestai ir kai
mai iszmire.

Tame tai laike f
Kildavo artimoje Bubi i no, IIs
landijoj, gyveno turtingas 
dvarponis O’Neal, kuris turėjo 
tris sūnūs, Jurgi, Roberta, 
Brien, szis paskutinis buvo 
jauniausius.

Visi brolei gyveno sutikime 
ir tikroj broliszkoj meilei, bet 
lankei terp saves burdavosi ir 
peszesi, o tame priežaste buvo, 
jog visi mlejo ta paežiu pato
gia mergaite.

Buvo tai skaisti Onute Moo
re ir gyveno su vargingu savo 
tėvu, kuris vėlino savo įnyle- 
mui kūdikiui idant laikytus! 
Jurgio, nUs jisai po mirtei tėvo 
apims visa turtą. Bet mergai
te nemylėjo Jurgi tiktai jau
niausia Briena.

Senam O’Nealui 
meilingi susinoszimai ir labai 
tam priesztaravo,-o kad seni <ll
tiėjei nuolatinei nesutikimai 
sunu teip suarzino, jog viena 
diena užsirūstinęs paszauke:

“juoki oja

miestelyje

gyveno

ir
szis paskutinis

nepatiko

T 
j Bet Briena? priejas -paszau

ke nusiminias:
— Matau, jog judu mano 

broliai nemylėjote teip gera 
Onutiu kaip asz. Noriu pats da 
paskutini karta matyt, o atsi- 
sveikyti ir jaja pabueziuoti.

— Ar tu pasiutai t Argi tu 
drysti pabueziuoti kuria kuris 
mirė nuo juodosios mirties ir 
pats užsikrėsti. AUitrauk nuo 
duriu tu pasiutėli!

— Neatsitrauksiu, pakol nc- 
i.szpildysiu savo noro. Asz jaja 
szirdiilgiau mylėjau ne kaip 
judu, todėl noriu su jaja atst- 
sveikyt paskutini karta, kaa 
t u reta u ir pražūti!

— Sulaikyti
v 

nežino 'ka daro!
Bet Brienas iszsitrauke kor

dą, kerszino perdurimu pirmu
tini, kuris prie jojo prisiarty- 
tn. Inejo in grinezele, pasilen
kė ant Onutės ir jaja szirdin- 
gai pabueziavo. Bet pamate, 
kad jojo mylema da lengxrai 
kvėpuoja, pagriebė in savo gle
bi, prispaudė prie szirdies ir 
neiszpasakytinai džiaugėsi jog 
da jiji gyva szaukdamas:

— Da mano mylema Onute 
gyva. Ncįdryskite padegti jo
sios grinezios nes jiji da gyva!

— Tai palauksime pakol 
numirs, — suszuko susirinku
sieji.

Brienas pagriebė savo myle- 
ma ant ranku ir isznesze lau
kan. Visi nuo jojo prasiszalino 
su baime, o ir jojo broliai nuo 
jo atsitolino.

— Matote jus szeszkai, kad 
asz jaja szirdingiau mylėjau 
už jus!—paszauke in savo bro
lius.

pasiuto!

I

1

Geriau kad 
užsmaugtu taja mer-smertis” 

gina, kuri yra priežaste tiek 
nesutikimo terp mano vaiku.

Senis 'tuosius žodžius isztarc 
kada baisi liga pradėjo rody
tis Irlandijoi ir daug žmonių 
jau iszsmauge. Didesniuosia 
miestuosia nuvilkdavo susirgu
sius in miestiszkus ligonbu- 
czius atitolintus nuo miesto, 
kur tiejei vargszai mirdavo be 
jokios priežuros. Palikdavo už- 
bona vandens ir kepala duonos, 
pakol nenumirdavo nuo ligos 
arba bado. Jeigu,kur visos 
szeimynos iszmirdavo, tai su
kraudavo viską in krūva pa
guldydavo lavonus ant laužo 
ir draugo su grinezioms sude
gindavo. •

Piimutinios aukos tusios bai
sios ligos buvo gimdytojai Onu 
tęs. Mergaite nepersigando ir 
neapleido -savo tėvo ir moti
nos, bet tetikimai juos prižiu- 
rinejo kol baisi mirtis jiems 
nepalcngvino juju kentcjimUs 
bot ant galo ir Onute susirgo. 
Jau mislija kad ir ji mirė, bet 
vienas isz kaimynu dirs'telojo 
per Įauga pamate kaip nelai
minga mergaite gulėjo ant 
grindų be jokio žado.

— Girdite, Onuka guli ant 
grindų, kaip rodos jau numi
rus! i— 
kaimynams.

• "BKaimynai nutarė sudeginti 
Onukos grinezia drauge su ja
ja ir josios gimdytojais, idant 
liga negalėtu teip baisei platin-

Kada pasirenginejo prie 
darbo, atėjo prie grinezios vi
si trys brolei O’Neal.

’ — Ka jus ežia norite dary
ti — užklausė Jurgis.

— Matai Jurgi jau Ona ne
gyva, nes jiji mirė su tėvais.

— Sudiev,- patogi mano 
mylema, isztare Jurgis ir atsi
kreipė nuo grinczeles.

— Teip. Sudiev 
brangioji, jail tu niekam ne
teksi dabar. Dabar jau ncsl- 

hockoy ” barsimi už tavė. Iszsipilde musu 
yra panaszus in mus Lietuvisz- tėvo žodžoi greieziau ne katp 
ka loszima “kiaulides”. i

*
Tankus girtavimas niekam ant 

gero neiszeina, 
Į'irtuokliu tankiai blogai 

atsieina, 
Jaigu nežiūri ant blogu laiku 

'I’ai jau velniava atsitaiko.
Neseniai, taip girtos ppros, pa

sidarė komedija didele.
Vyras'bobai ipzperc gerai kaili 

Ihiskui boba norėjo pamesti, 
Kad tyku gyvenimą vesti. 

Szimta doleriu isz bankos isz- 
eme,

Ir da in kokia tai spykyze 
nusidavė, 

Kad ant keliones munszaines 
» iszsigert, 

Su pažystamais atsisveikint.
Nusilakęs d a namo parojo, 

Užmigus pati kiszenius apžiu
rėjo, 

Szeszesdeszimts doleriu užtiko
No skatiko jam nepaliko, 

Moterėlė in banka da nulapse-
.1°,

Ir likusius už aresztavojo, 
Mat no visus buvo paemes, 

O kad butu kur pleisa apžiu
rėjas, 

Butu visus iszemos,

ti del O’

— Teip,bot tai tavo mirtis 
ir tu su jaja drauge pražūsi,— 
szauke Jurgis ir Robertas su 
baime.

— Teisybe, bet asz Onutia 
nugabenau ant salutes ant eže
ro ir nuo josios neatsitrauk
siu pakol joje rasis kiek kokia 
birksztele gyvasties.

Nunesze jaja prie eierlo, 
.prie kurio radosi luotele in ku
ria paguldė savo mylema pa
lengva nuirklavo ant salutes, 
kur stovėjo medine grinezele, 
kurioja paguldė ir rūpinosi jai 
ja kaip kokiu mažu kūdikiu.

Stebėtinas dalykas! Jis pats 
neapsirgo ant baisios ligos, o 
jojo mylema pamaždli atga
vo sveikata, o gal tai nuo szvie- 
žio oro kurs ant salutes radosi, 
prie kurios amaras- neatėjo. 
Gana, jog Onute visisžkai įsz- 
gijo. Senas tartias Patrikas 
tankei atgabendavo jiems mals 
ta ant tos salos.

Praėjus kelioms sanvaitems, 
dažinojo jog kaime viėszpatau- 
je baisi liga nuo kurios mirė 
jojo tėvas ir du broliai. Kone 
didesne puse gyventojų! išmi
rė juoda mirezia. Po keliu san- 
vaieziu liga dingo staigai kaip 
atėjo. Brienas su savo iriylema 
sugryžo in miesteli, o kaipo pa
skutinis jmpedinis savo szei- 
mynos apėmė tėvo d vara ir Vi
sa turtą. Apsivedė su saVo my- ,u. <n ■» -
lema ir gjweno ilgus metus lai
mingai. Tėvo velijimas neisz- 
sipilde, nes patys mirė. .

iii malda, idant ir Edita ingy!n 
ta ko teip reikia žmonėms. Ne
jaugi taip sunku suprasti, kad 
Szv. Panele danguje yra arti 
prie Dievo ir prie savo Sūnaus.

Edita vis-gi nesiliovė priro
di nejus Magdei, buk tikėjimas 
yra neprotingas, bet Magde jai 
atsakydavo tuomi, ka
mas inteikia ir patiems men
ki a ilsiems savo vaikeliams. Be
moksles mergaites atsakymai 
kasžin del ko vis būdavo giliai 
instringa in szirdi mokintai 

r 
daktaro dukteriai. Magde ne
mokėjo poniszku sakiniu, nesu
gebėjo nei ilgu iszvadžiojimu
bet jos sodie’tiszkojc kalboje 
buvo savotiszko gražumo. Daž
nai mergina užmirszdavo savo 
nedrąsą ir jos žodžiai tapdavo 
karszti. Tada didžiosios tikėji
mo tiesos, parėjusios per gry
na szirdi iszsireikszdavo saki
niais tokiais kaip niekelio nc- 
dabinti gamtos gražumai. Edi
tai jie ome darytis dvilinkai 
malonus: del tiesos gerumo Ir 
del tikro jausmo ktfrsztybes.

Ir ome darytis Magdės die
nos vienokios,
aiszkindavo Editos klausimus 
vakarais klūpodama melsdnvo- 

bažnyl oloje 
smarkiai ir taip karsztai, kaip 
tik iszgaledavo jos 
dis, vis praszydania, kad Die
vas duotu tikėjimo szviesa ki
tai szirdžiai aklai tebdklaidžio- 
janeziai tamsybėje.

Taip praėjo vasaros dienos. 
Editos drauges stebėjosi, kas 
jai instrigo galvon ir Magdės 
sebres buvo beintarianezios, 
kad ji insimylojo, 1x4 pastebė
jusios, kad ji nuolat buvo baž- 
nyczioje, ome sakyti, 
pajuto paszaukima iii vienuo
lyną.

Vakarykszcziui priesz Zoli- 

nuvvko bažnyczion 
žadėdama

si mažoje t ai p * i'

..geroji szir-gė res
ni .* Duoduosi seno prietaro iii 
kambari pakloti iszejusios gar
džiau! ‘kvapui apkvailinti ma
ne. Edita, tu žiopla, kad duo
diesi hiip pagauti savo jaus
mams.

Po kiek laiko Magde atėjo 
Editos lova ir rado Marijos pa- 

paguldyta, kniupsz- 
czia ant stalelio.

Tos dienos a py vakare, iMag-
? susilaukus liuoslaikio nubė

go iii bažnyczio ir atsiklaupus 
ties Nekalto Prasidėjimo slo- 
vyla taip visomis jiegomis žiu
rėjo in balta veidą ir karsztai 
kalbėjo ražaneziu už svetima 
juodake panaite, kurios szirdls 
rodėsi taip nelaiminga, ir ku
ri nemokėjo jaiti nei melstis.

V. Jėzaus Motinėlė mel
skis už ja — sznabždejo Mag
de. .Ji nežinojo, kad tuo paežiu 
laiku ir Edita klūpojo 
kambaryje pas langu, suėmus 
ir suspaudus szventa paveiks
lėli savo pinsztuose ir taip-gi 
daug kartu sake “ 
tina, melskis už mane.

Paskui kas ryta Edita vis 
melsdavo savo kambaryje iki 
Magdei ateinant ir vis jai dir
bant klausinėdavo visko, Mag
de atsakydavo aiszkiai ir pro
tingai, kaip tat paprastai bu-

veiksle! i

d<

O

birk ji
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teisindama 
vienomis paskui kitohiis prie
žastimis iki 'kol Magde atėjo 
su savo plunksnine szluotele 
daryti, savo kasdienini darba. 
Edita ja pasveikino, o Magde 
meilingai nusiszypsojo ir man
dagiai ats'ake. Panaite -sake 
tarnaitei, kad darytu savo dar
ba. Magde netinginiavo, tik Ji 
truputi buvo paraudonavusi *> 
jausdama, kad juodos jausmin
gos akys, kurios Magdei iszro- 
de tokios gražios, žiuri in ja vo gryno tikėjimo žmonėms, 
nuolatos.

Pagalios Magde priėjo prie 
stalelio pas lova. Meilingai pa
keldama Marijos paveikslėli 
tarnaite lyg norėjo *ka tetarti. 
Edita pastebėjo jos lupas kru
nant. Panaite tat ir tarė; •

savo plunksnine

savo

Jėzaus Mo-

Jos insitikinimu stiprybe gydė 
abejojanezios merginos dvasia, 
kaip.puszinio miszko oras gy
do sugedusius plauczius. Mag
de nežinojo nei abejonių nei 
dvejojimo. Editos nežinojimas, 
kad Mąrija yra tikrybe, Mag-

— Tamista ta paveikslėli /Jei Iszrode tokia didele nelai
me, kad vįaos jiegotf pakrypoį oi p gerbi lyg jis butu gyvas. 
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Ana diena Vaterbury užtikau 
dvi merginas,

, dzievaž merginos ne kas, 
Labai jos pusziriasi,

Mat augsztai noszasi, 
Visus trauko per dantis, 
Net užkabina ir moteros,. 
O ir paezios felerius turi,

Bet ant to nežiūri, 
Ba viena 'be dantų o kita kreiva

Ir tai merginos neva, 
Vyrams in akis szoka,

« Ir kitas apkalbėti moka,
Jos del visu dakako, 

Kožnas pasimatęs net pasikra
tė.

Jaigu jus merginas taip visada 
. darysite,

Tai žilo įd'auko suTaliksit e, 
Ir vyro jokio nbgatisite

* * *

O jus Garės mergeles,
Nebūkite avingalveles, 

Naktimis bambiliais bumauja,
Miegoti nereikalauja.

Mandagiai nemoka užsilaikyt, 
Ne su Lietuviai? užsidėti, 
Tik žaliablekiai loskas pas 

jas turi,
Iriirtt ju tiktai žiuri.

nosipaeziuos, 
Mprgoles tie žalieji su jumis 

Norinfs ir su katra pasivadžios,

Nano Edita klūpojo pas Įauga 
V Magde 
iszpužinties 
jaus Komunija pavesti už sa
vo gražiąja panaite. Editai ro

ly g kas yra terp žvaig 
dzin. Edita meldėsi: “ 
Motina, melskis už mone. 
tuo žygiu lyg koki 
nukrito nuo merginos szirdies. 
Dvasiai piiisidaro szviesu. Edi
ta pasienio mylimąjį paveiks
lėli, pridėjo prie savo veido ir 
apsiliejo aszaromis.

— Žinau, žinau, tarė ji 
verkdama. Ji meldėsi liž mane. 
Mylimoji Kristaus Motinėlė, 
asz tikiu, kad vienas jos tikėji
mas yra tikras. «

Editos szirdi apėmė szvieši 
ramybe. Pailsusi smalkiai be
minti jaut mergina padėjo savo 
veidu ant pagalvio ir užmigo.

Marijos in dangų ėmimo ryt
metyje Magde in bažhyczia ėjo 
pro Editos duris ir netikėtai 
iszgi rdo sza ūkiant:

1— Magdute!
Tarnaite inejo ir pamatu 

linksmai 'spindinezin veidu gu- 
linczia Edita. Toji pasikvietus j Tik ant juoko jus pasiliksite

ryto-

1

dėsi
Ir niekas nebūtu žinojas.

zvaig-
Kristaus

’ ’ Tik 
raiszcziai

tarė
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KAPITONAS WENTWORTH
1 I- , ’ i

WentworthKapitonas Wentworth isz 
Chicago? Black Hawks Hockey 
kliubo. <<Loszimas

tis.

praneezo jisai kitiems

> mano

tikėjomės, — atsiliepė Rober- Į

*

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo terp vaikv; 

miliekia visus ligai. Velniuke 
ka tiria v imas. Jeetkbjo taHudWir’ 
o rado pactia. Stebuklinga kuctia i 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyrai 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ta kt*f- 
na antra karta apsipacaiuot. Pikta 
Onuka. PREKĖ 25c.

W. D. BOUZKAU8KA8 - 00/ 
MAHANOY CITY, HL

!l r|
K

Nedarykia skirtumo tei 
miliekia visus ligai. V • • • ’ * JB
o rado paesia. Stebuklinga kuctia

vienturte dukters. Nelabas vyrai

*
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ŽINIOS VIETINES

— Adventui.
— Gruodis—December. Pa

skutinis szio meto menesis.
— Czedinkite vandeni, nes 

pruduosia randasi labai mažai.
’— Praeita Petnyczia Tun

nel Ridge kasyklos vėl pradėjo 
dirbti, bet tik kaipo “Vasze- 
ris.”

geležinkelio

0

— Readingo 
kompanijo numažins prekes 
ant ekskurciju in New Yorka 
6 Gruodžio, ir in Philadelphia 
13 Gruodžio. Preke dubeltavo 
t i kieto in New Yorka bus tik
tai $2.75 vieton $4.00. Eksikur- 
cijos ti'kietas in Philadelphia 
bus $2.25 vieton $3.25.

— St. Nicholas naujas bro
keris spa rožei augu isz plieno 
ir plytų, kuris bus vienas isz 
didžiausiu szioje aplinkinėje.

— Thanksgiving Diena bu
vo paszvpn tinimas Rusiszkos 
cerkves ant W. Pine ulyczios 
ir 50-metines atminties 'kuni
gystes popo Emilio Kubeko.

— Juozas Jeneliunas su 
savo motore ir sunum, teipgi 
Jonas Mioziulis su motore, vi
si isz Nanty Glo, Pa., lankėsi 
Mahanojuje pas gimines ir pa
žystamus.

— Praeita Kotvergą atsi
buvo iszkilmingos laidotuves 
mirusio graboriaus Vinco 
Traskaucko su trimis miszlo- 
mis Szv. Juozapo Lietuviszko- 
je bažnyczioje, kuriuosia daly- 
bavo daugelis žmonių. Lavo
nas likos nuvežtas in bažnyczia •r 
Seredos vakani, kur ji atlan
kė szimtai žmonių. Gimines ir 
pažystami iszreiszke savo gai
lesti per padovanojimu daugy
be žiedu ir misziu korteliu.

Raszant apie mirti a.a. Vin
co, užmirszome paraszyti kaa 
paliko teipgi broli Prana ku
ris gyvena mieste.

— Ponas Stanislovas Luk- 
szys su paežiu isz New Phila- 
delfijos kaipo ir ponstva Sut- 
keviezei isz New Minersvilles 
motoravo in Mahanoju, Nedė
liojo, kur atlanko savo gimines 
ir pažystamus.

— Panedelije Szv. Juozapo 
bažnyczioje atsibuvo kriksztas 
dukreles Mikolo Stepouavi- 
cziaus, 337 W. Mahanoy avė. 
Kriksztu tėvais buvo pana 
Emilije Aleksandra vieži ute su 
ponu Leonu Perkaucku. Duk
rele aplaike vardu Emilije.

graboriaus

>

SHENANDOAH, PA.

i

t Panodelio ryta likos pa
laidota naszle Ona Rudiminas, 
kuri mire Locust Mountain 11- 
gonbuteje praeita Sereda. Ve
liones vyras mirė du metai al
gai. Paliko du sūnūs ir dvi dūk 
teres.

•i
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Girardville, Pa. — Pana Mar
celo Zigmancziuto isz Miners
ville likos suriszta mazgu mo
terystes su Jonu Miksza isz 
miesto, Szv. Franciwzkaus baž
nyczioje Minersville.

■p
'j .,!«

I
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I •

Freeland, Pa. — Antanas 
Szulkeviczius 28 metu ir Juo
zas Mudri k 21 metu, sužagejo 
dvi jaunas mergaites, kurias 
iszveže automobileis ant “džiof 
raido.” 
jime.

Abudu uždaryti kale-

I

Pittstort, Pa. — Juozas Bo- 
ruskeviezius, 18 Centre uli., li
kos aresztavoti už pavogimą 

prigulinczio
prie Petro Mole akio.
automobilis ue

kilt®1
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Norwood, Mass. — Lapkr., 
22 d., sz. m., automobilis sun
kiai sužeidė p. B. Staszaiti, ei
nanti in parapijos forus. P. 
Staszaitis nuvežtas in Norwoo- 
do ligonine.

Providence, R. I.

sirgo ir, gydytoju patarimu 
turės iszguleti dvi

Kun. L. 
Kavaliauskas, Szv. Kazimiero 
parapijos klebonas, sunkiai su-

savaites. 
Kleboną ligos metu pavaduos 
kun. J. Bakanas, Worcesterio 
Szv. Kazimierio parapijos vi
karas.

Plylmouth, Pa. f

Beade uli.

Praėjusi 
Ketverga likos palaidotas An
tanas Patark is, 52 metu, 400 

leidot lives atsibu
vo su pamaldomis Szv. Kazi
miero bažnyezioja. Velionis pa
liko dvi (lukterės. Jo pati mirė 
praeita meta.

New Minersville, Pa. — Mu
su žymus biznieris ponas Povy- 
las Sutkeviczia, apreiszke vi
siems savo kostumeriams buk 
jis iszdalines szimet puikus ka
lendorius ant Naujo Moto, ku
riuos jau užkalbino ir bus la
bai puikus.

t KeturiM t. Carmel, Pa. 
szimtai anglekasiu sustraikavo 
Raven Run kasyklosia už tai, 
kad kompanija praszalino kelis 
senus darbininkus kurio buvo 
tinkami prie darbo, o priėmė in 
ju vietas kitus darbininkus.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

užgriauti

— Prietelei Jono Tamo- 
sziuno, kuris «u savo draugu 
Juozu Matzoni perbuvo po že
me szeszes dienas,
West End kasyklosia, stengusi 
jam iszgauli Carnegio medali 
už jojo narsumą ir ūžia i k ima 
prie gyvasties savo draugo per 
tiek dienu.

Antanas Ostroski,
354 Simpson ulyczios, 

Swoyersville, persiszovc ant 
trepu namo, kuriamo gyveno 
jojo mylema Katre Vozniak.• f

metu,
21

KVAILINO
TAMSUOLIUS*

W l'

i*ib

’’ ’ į*

Ik
i,, -hp i. ■ •■

ii
Mi®

*

STEBUKLADAREI ARESZ- 
TAVOTI UŽ APGAUDINE- 

JIMA TAMSUOLIU.

k lopus” porele up-

Czenstakava, Lenk. — Ke
li uosia pavietuosia nustebėjo 
nemažai “ 
gaviku Zofijo ir Valentas Ra-,
merovskei, kurie novos (keliavo 
po kaimus jcszkodami sau pirk I 
t i puikia gaspadoryste, bet 
daugiau tiksle isztraukimo pi
nigu isz tamsiųjų gyventoju. 
Toji porele gydo žmonis, užža- 
dejo visokius pirepuolius ir bu
re visokius niekus del lengva
tikiu.

v *

Zavaliouosia gydo kokia tai 
Elzbieta Lipincka ant rumatiz- 
mo ir kitus narius szeimynos, 
kurie apsirgo nuo to, kad arti 
namo radosi užkasta lavono 
plaukai. Reikėjo tai praszalyt 
tokiu bud u: Ant slenkszczlo 
pastato kryžių, paliepdamas 
visiems melstis. Zofijo murme-. 
jo ka tokio lotyniszlkai, apėjo 
visas pakampes ir surado ^plau
kus, kuriuos sumaisze su kiau- 
sziniu, aplaistė szventytu van
deniu po tam paliepė visiems 
mindžioti kojomis. — Na, ir 
ant galo tasai nuopostis dingo.

Rumatizma gydo sekancziai: 
Moterei paliepė atsigulti ant 
grindų nuoga. Uždengė ja ja pa 
klodo ir apkirpo nagus. Palklo- 
dia pasiėmė sau ant atkalbėji
mo dėszimts misziu prie de- 
szimts žvakių o katra isz žva
kių užgestu, tai ligone nepa- 
sveiktu. Karvei sugražino ple
na, pirma pakrapinus ja ja su 
szventytu vandeniu, paliepda
ma visiems melstis prie 'karvos, 
o pati kalbėjo “lotiniszkus1’ 
poterius ir daug papasziu nie- 
k u naudojo ant gydymo žiųo- 
niu ir gyvuliu.

Ant galo atsirado keli isz- 
mintingesni žmonis, kurie pra- 
nesze policijei apie darbelius 
tuju 'stebukladariu ir abudu 
gavosi in kalėjimą ant dvieju 
motu už apgaudinejima žmonių 

vra džianitorium vietinios nuo kuriu surinko keliolika 
i... - I

Antanas guli ant mirtino pata
lo Nesbitt ligobuteje. Jojo tė
vas ; 
rot užes. sziintu tukstaneziu zlotu.

Readingo Geležinkelio Kompanija 
Apgarsina Nupigintas Prekes 

Ekskursiniu Tikietu
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1 Reading 
lines

Readingo geležinkelio kompa
nija nupigino preke Ekskursi- 
niu tikietu. Tas pats geras pa
tarnavimas kuris visada buvo 
suteikiamas pasiliks ant toliaus

Nedeline Ekskurcija 6 Decemberio in 
NpwYnrka $2.75 in ten ir atgal 
11V W A VI H.O. jsz Shenandoah $3.00

I
Specialia treinas subatos nakti 
Isz valanda
Shenandoah ...........
Mahanoy City .......
Tamaqua.................

.. 12:35

.. 1:16
... 1:45

Nedeline Ekskurcija 13 Decemberio in 
$2.25 in ten ir atgal 

Isz Shenandoah $2.50 'Philadelphia
* •

Sutverkite ekskursine partija ir vakiuokite ant szios I 
ekskurcijos. Kelione pigi ir turCsito smagu laika.

: : Ant Readiiigo Geležinkelio : :
v

gera protekcija
• I ■

"Man visada duok Luck- 
Jio nepalieka blogo skonio

a

a

ies.
burnoj, neužkimdo gerklę ir nuo jų 
nereikia kosėt. Iš tikrųjų Spraginimas 
gera protekcija. Tas jūsų Celofani
nis įvyniojimas tikrai puikus — as 
galiu pakelį atidaryti be peliuko

4 /’

&

//
If";

7.

K

pagalbos.”

,L
4 „

I

O-

»

A

wt
fe

fe

i
>■

1
:<

m
■yy.V.’V.A

Z*?’

O
;l*i y

P’’’
i

'/■

7

fefW

■ .•

1 
•"•"’’z’.*' •Z’A’j

P?!
/

r«

£
>>■

■9ft

few
m

M

Flo Ziegfold kartą aukštino Lilyan Taah- 
man "Follies” prasmėj - bet Hollywoodas 
ją padare tarptautine garsenybe. Ji yra 

vadove ir viena geriausiai apsirėdžiusių
Hollywood© pirmoji Jocialio gyvenimo 

motorų filmoso. Nepraleiskit progos ją 
pamatyt Paramounto “Girls About 
Town” (Miesto Moterys).

4

******

geriausių tabakų - viso

iiSpragi-

Pagaminta iš
Derliaus Gpetihes - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tų 
išimtiną’“SPRAGINIMO” procesų.
nimo” procese naudojami Ultra-Violetiniai 
Spinduliai - procesas, kuriuo pašalinami tam 
tikri kartumai ir erzinančios ypatybės, kurių, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake, 
šie kartumynąi ir erzinančios ypatybės pašali-

i, ' R
(|L ,1] # _  

narnos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra.
44Ji^ 'h'nn' - todė/ jų ir hchiT Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

*^!^ i"Its toasted.
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Jūsų Gerklei Apsauga—prloi knltellmus—prlei kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta
“Spraginimo” Skonį Visuomet Sytežiu

VlSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modtrniUii minutę 
w gtriOiaidh fraiaulio lokių otkcitruis if Walter Wniekeli, kurio f^a\akoiimai 
af)ie Hand ieuų tampa rytoiaui Utuoi Programai kitkvitua Autradierų.

Ketvirfatlienį if šeltatheitf, vakaran per N.B.C. radio tinki*.
t r

PRANESZIMAS.

Asz Agnieszka Traskauskle
ne pranoszu gerb. publikai jog 
asz pati vešu ant toliaus gra- 
borystes bizni po mano vyrui 
Vinco Tradkausko. (2t.

Agnieszka Traskauskiene,
603 W. Mahanoy AW, 

Mahanoy City, Pa.
1 ' I dt ■ į
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Skaitykite “Saule”'

....... ... ’ 1 * " "T"""............ . 1 1 1
Agentai ir Sztorninkai? 
Jeigu Norite Uždirbti.

Prisiuskite savo pilna adresa,
gausite žinias kiek galima uždirbti su 
musu gyduolėmis, kurias žmones pla- 
cziai nuo mus perka. Matysite ka 
szitos gyduoles gydo ir kiek kaina ju 
del agentu, aptieku ir sztoriu. Neku- 
rie agentai uždirba iki $20.00 in die
na; aptiekoriai pagal vietos, mažiaus 
ir daugiaus kiek padaro. Pasiklausti 
apsimoka, nes szitos gyduoles reika
lingos yra kožnoje stuboje. Klauskite 
kaip galima gauti prabas gyduolių ir 
raszykite pas: ♦ !

Western Chemical Co.
Plainsville, Pa.

2t.

%
r.O. Box 117.

Stebėtinas Iszradimas, 666 Mostis
Daktaro receptas del gydimą perszalima isz lauko. Visi jin 

* vartoja. Pasakoja savo draugams.
$5,000 Pinigines Dovanos del Geriausiu Atsakimu

4 4 Kodėl jus labiaus geidžiate 666 Mosti del perszalimo ’ ’
Atšokimas yra lengvas po jo iszbandima. Klauskit aptiekoje

F ' « 4 < '

Pirma dovana $500.00; Kitos dėszimts dovanos po $100.00; Kitos dvi- 
deszimts dovanos po $50.00; Kitos keturisdeszimts dovanos po $25.00; 
Kitos szimtas dovanos po $10.00; Kitos szimtas dovanos po $5.00. Jei
gu butu vienoki atsekimai tada dovanos bus ligia“! paskirtos: Regulacijos: 
Raszykite tik ant vienos puses popieros. Tegul Juso laiszkas neužima dau
ginus kaip penkisdeszimts žodžiu. Nupleszkite virszu nuo 666 pakelio Mos- 
ties ir prisiuskite su laiszku in 666 Salvo Conteet, Jacksonville, Florida. 
Visi laiszkai turi but prisiųsti priosz31 Sausio, 1932. Juso aptiokorius tu 
ros laimėtoju vardus 15 Februariaus.
666 Gyduole arJTabletai su 666 Mosti padaro visiszka vidurini 

f V Mr isz lauko gydimą. » ? , \

«

k*' 'ir isz lauko gydimą.

NELAIKYKITE SAVO PINIGUS NAMIE.
Banka yra saugiausia vieta juso pinigams.
Ugnis ju negal sudeginti o vagis ju negal pavogti, kada 
juos laikot! banke,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
1USAH0T CITY, PJL.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Yra gera banko juso pinigams.
I.....  Į I ..........  ! I III! ! ■■
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Ar p-lis Taahman 
Pareiškimas 
Apmokite* 7

Jums geli būti įdomu 
iinof, Ud iii p-li» 
T e s h m e n pereiikimes 
neapmoki tas. Ji negavo 
ui jį ne cento. P-li 
Tashman LUCKY STRIKE . 
rūko jau du metai. Mes 
tikimai, kad mūsų pa
reiškimas apie ją bus jai 
ir jos filmų gamintojams 
Paramount tiek naudin
gas, kiek jos pareiškimas 
apie LUCKIES jums ir 

mums.

w
«

fifty
W *$•£[) ” ><y

4

NEPERSLAMPAMA S
CELLOPHANE 

yi^uonirt Gerai - Tvirtai Uždaryta* 
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — Ir jis atsidaro!

I

i

Caor . IMI. 
n>.

American
Tvbacro < e

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį l— 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę

skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį ,
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas j neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti! Ponios — šis LUCKY 
SKVETdS — apaauaa jūsų pirštų nagams

I

I 
z?
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudfitu pinigu. Procentą pride
dant prie jusy pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turStumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. irKiia.

KVITU knygele Draugystėm! del Im- 
tnokejimo pinigu ligoniam!.Preke 25a 
KVITU knygele Draugystėm! del Ka- 
deriaue oof eudetn pinigu ant 
tUBirinkimu. Preke ... tie

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

■udetu 
Preke

••

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa.
\ (Bell Phone, Dial 2-1512)

. M

Nulludimo valandoje, šutei-

Busite pilnai užga-

kiajn geriausi patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville® 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1612

I

I
I

Dr. T. Tacielauskas
* ♦ ' ' . !l.

Pirmutinis Lictuviszkas
Dentistas Mahanojujei

t<Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

fMBlsIszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkas Graboriua

s

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, PA.

Wm. Traskauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėliu!. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztlniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonu 506 

»603 W. Mahanoy Avei Mali. City 
jjĮSJĮ ■UI] IIJIĮ




