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Isz Amerikos 400 PRAŽUVO
DREBEJIME

fe

VYRAS DINGO SU PACZIOS 
“BANKA.” 

^Mass.Springfield, Mass. — Ag
nieszka Majauskiene isz Holy
oke, per ilga laika nesziojo už
siūtus gorsete 3,700 doleriu, 

kas nepa- 
gorsela

TUKSTANCZIAI PASILIKO 
BE PASTOGIŲ, 20 MIESTE
LIU SUNAIKINTA, MIL- 

ŽINISZKOS BLEDES.

gorsete 
baimėje, kad juos 
vogtu. Eidama gult, gorseta 
nusiimdavo. Vyras, kuris žino
jo kur paeziulo laiko savo 
skarba, ana diena pasiėmęs pi
nigus iszszvilpe nežino kur 
paežiu les ”

lajara 
apie

su
banka.

ISZPJOVE APENDIKSA
KŪDIKIUI PO GIMIMUI.

New York. — Daktarai 
Brooklyno ligortbutoje ana die
na padare pasekminga opera
cija ant gimusio kūdikio Mrs. 
Florentinos Bryan, iszpjauda- 
mi^ipendiksa. Kūdikis svėrė 
tiktai tris svarus. Po operaci
jai kūdikis jautėsi sveikesnis 
ir neužilgio apleis ligonbute su 
motina.

TRYS VAIKAISUDEGE 
DEGANCZIAM NAME.

Rutter, Ont. — Manydamas 
atsikelti isz ryto ir eiti in dar
bą, pirma karta in szeszis me
nesius, Ernestas Ganther, už
dare pecziu kad butu szilta isz 
ryto ir nuėjo gult. Tame keli 
pagalvi užsidegė nuo inkai- 
tusio pecziaus, nuo ko užsidegė 
namas. Tėvas, 
riaušes sūnūs
trys vaikai, 15, 13 ir 9 metu su
degė ant smert. Loretta Page, 
23 metu, daraktorka, kuri ra
dosi ant burdo pas Gautherius
smarkiai apdege ir susižeidė 
szokdama per langa.

motina ir vy- *

iszsigelbejo bet

7

PAVOGĖ $25,000; GAVO 
META IN KALĖJIMĄ.

Pittsburgh, — Franas B. 
assistentas

Pittsburgh, $ 
Pisula, 40 metu 
kasieriaus People’s National 

likos nu
baustas ant vieno meto in ka
lėjimą už pavogimą isz tosios 
bankos 25 tukstanezius doleriu 
in laika trijų metu savo tar
nystes, •z

9

bankoje, Latrobe,

SUVALGĖ PINIGUS.
Dallas, Tex. — Kada palici- 

ja suėmė Miles Oarneri, kuris 
platino netikras penk-doleri- 
nes bumaszkas ir rado pas ji 
viena isz ju, tasai greitai insi- 
dejo bumaszka in burna,
kramto ir nurijo. Neturėdami 
jokio davado, palicija buvo 
priversta ji paleisti.

su-

ISZSIGERE8 NAMINES, 
PERSIPJOVĖ GERKLE.

St. Louis, Mo. — Petras 
Gurski, 41 metu, gerai sau už
sitraukdavo namines ramybes. 
Paskutine diena iszmauke jo
sios apie dvi kvortas ir per 
visa diena siuto o szeszta va
landa ryte, staigai 
papai ko ir
gerkle su britva.

Gaspadines sunūs 
vaitojima, 
mieg-kamtbario
Gurski gulinti ant grindų ba
loje kraujo, negyva. Savžudin- 
tojas buvo nevedes, 
mas tiktai viena vedusia sese-
ti Grand Rapids, Miczigano.

visiszkai 
persipjovė

jszmuszo

sau

iszgirdes
> duris

surasdamas

palikda-
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LIETUVYS ISZVEŽTAS IN 
GIRRIA IR TEN NUŽUDY

TAS PER NEŽINOMAS 
YPATAS.

Chicago. — Gegužio 
Juozas J. Palekas 
in darba ir
namo, 5944 S. Mozart St., kur 
gyveno su žmona 
trimis dukterimis, 
žuvimą pranoszta
joszkota ir kitais budais

Paszto kler-

I

fe

DU-KART SANVAITINTS DAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYOZIĄb

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metanui 
Kitose Vieszpatystese $4.60 metams

.JLaiszkus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso I 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,

i

MAHANOY CITY, PA.J
W. D. BOCZIOWMI, Free. A Mf.
F. W. BCMJZKOffNKI, BAitor. n 43 METAS

27 d., 
iszvažiavo 

daugiau negryžo

^Mexico City, Mox. — Praei
ta Kol vergą per drebejima že
mes pražuvo 400 ypatų ir tiek 
sužeista. Tik paezioje Guada- 

aplinkinėje u ž m u sz t a
300 ypatų. Tukstancziai 

žmonių iszbeginejo in laukus. 
Manoma kad daugiau likos už- 
muszta.

Daugiau kaip 20 miestu ir 
miesteliu sugriuvo; bledes mil- 
žiniszkos.

Dvideszimts kareiviu už- 
muszta Zamoroje per sugriu
vimą kazarmiu. Valdiszki na
mai Juchitiane beveik visi su
griuvo. Bažnyczios pastatytos 
per Iszpanus, 400 metu adgal 
sutruko ir reikės isz naujo at
statyt.

Tuk st an cz i a i ž4m on i u 
go isz namu pajutę viena isz 
smalkiausiu drebėjimu žemes 
kokis kada sukrato miestą 
per 20 minutu. Didžiausi na
mai svyravo kaip lapeliai, uly- 
czios sutruko o žmones vaiksz- 
cziojo kaip pasigeria. Viso bu
vo keturi drebojimai.

Miestas San Jeronimo 
berni jo j Oaxaca 
tas smarkiausia. Mieste Gali
ma, keli namai sugriuvo, 28

kareiviu

iszbe-

ka da sukrato 
minutu.

/ gu- 
buvo sukres

namai sugriuvo 
žmones likos užmuszti ir apie 
szimtas sužeista. Daugelis 
mu sutruko 
Manzante.

Maubanillo
na-

ir

DVYNUKAS UŽGIMĖ IN 14 
DIENU PASKUI SESUTE.
Trenton, N. J. — In keturio- 

dienu po pagimdymui 
Mrs.

lika 
mergaites, Mrs. Elisa Parks 
apdovanojo savo vyra šuneliu. 
Pasivelines dvynukas ir moti- 
na yra sveiki. Sūnelis šverc de
vynis svarus, norints jojo sesu
te gimė 
dienu ankseziau, bet svėrė du 
svarus mažiau. — Toki pasive- 
linia gimdymai 
tankiai atsitinka.

pirmiaus keturiolika

dvynuku ne

NEPAKLAUSE VYRO, NU- 
KIRPO PLAUKUS IR...
Boston. — Baisiai užpykęs 

ant savo paezios kad toji ne
paklauso jojo ir davė sau nu
kirpti ilgas kasas plauku, Fer
dinandas Doran, paleido in ją
ją szuvi, sužeisdamas motore 
mirtinai in peczius, po tam 
pats sau paleido kulka in kru
tinę ir atliko ant vietos.

Doran’ai gyveno pavyzdin
gai, abudu buvo globėjai prie 
Kvaikeriu bažnyczios ir užsi
imdavo labdaringais darbais. 
Vyras
nusikirpti 
bet motoro būdama Jevos bu
do, kanecz užsispyrė 
sau “
da vyras pamate ka ji ji pada
re, nutarė jaja pamesti, bet 
motoro meldo !kad to nepada
rytu, nes plaukai greitai at
augs ir neduos daugiau nu
kirpti. Lai'kc tojo nesupratimo 
insiutes vyras pradėjo szau- 
dyt. Motoro 'kaip rodos pasvei
ks, bet vyras jau guli po žeme.

pasiprieszino paežiai
puikius plaukus,

ir davė
nubabyt” plaukus. Ka

Barbora ir 
Apie pra- 

policijai, 
, bot.

niekur nesurasta iki Geg. 29 d. 
Atvažiavo in Willow Springs 
miszkus žmones ji rado negy
va misz'ke arti Koan Avė. ir 90 
gatves. Apžiurėjus rasta, kad 
jis buvo nuszautas. Policija 
dabar ta invyki tyrinėja.

.Jis dirbo Prudential apdran- 
dos kompanijai, kur ėjo supe
rintendento 
reigas, turėjo savo gražu, be
veik jau iszmoketa narna. In 
darba jis paprastai važiuoda
vo automobiliu, bet prapuoli
mo diena automobiliu paliko 
namie. Kaip jis atsidūrė misz- 
kuose, niekas nežino, niekas 
iszvažiuojant neinate ir niekas 
negirdejo, kad jis butu ketines 
iii misZka važiuoti. Spėjama, 
kad ji kas nors in miszka isz- 
veže: ar tai geruoju iszviliojo, 
ar prievarta nusivožė ir ji ten 
nužudo. Piktadariu nenužiuri- 

nes kiek žinoma, velionis 
buvo draugingas ir

PERMOKĖJO $500. LIETU
VEI VYKSTANCZIAI 

LIETUVON.
New York. —

kas, Glen Steele, kurs permo
kėjo $500. moteriai, lėktuvu 
skrido isz Schenectadv, N. Y.

?g 
noiszplauks 
Toji mote-

Urszulo Urbiene, iszeme 
pinigus 

, nes
Mauretania, 

pirma 
paszto

kad pagavus ja pirm n< 
vas Mauretania 
isz Iloboken, N. J. 
ris, 
savo sutaupytus 
paszto antradieni 
Liet uvon 
t recziadioni

laivu
B i rželio 

Procziadieny

VISOS BAŽNYCZIOS 
MEKSIKE UŽDARYTOS.

Mexico City. — Kadangi ka
taliku Bažnyczios vadai Mek
sikoje noiszpildo vyriausybes 
reikalavimu nuo Birželio men. 
1 d. Mexico provincijoje, Mek- 

visos Rymo 
Uždą r v- t

kad vyrian- 
aprubožiiioi i 
iki 34, be r,

u lai- sikoje uždarytos
Kataliku bažnyczios. V 
mo priežastis t a 

insakvta t/ 
skaieziu

bažnvezios vadovybei to neisz- • •*
pildžius, uždarytos visos baž
nvezios.

isz
ji vyko

s v bes 
kunigu

f

VI sos

pagelbininko pa
savo gražu, 

narna.

ma, 
vašiems 
atviru prieszu neturėjo.

Velionis buvo kilęs isz La- 
Troszkunu vals.

Laidotuves 
isz k op ly

tavenu kaimo, 
Panevėžio apskr. 
buvo Birželio 2 d., 
ežios in Brighton Park Lietu
viu bažnyczia ir in Szv. Kazi
miero kapines.

NULIŪDĘS TĖVAS ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ ANT 

SUNAUS KAPO.
Detroit, Mich. — 

Kovalskis, perimtas 
gailesties netekės mylimo sū
naus, nutarė atimti sau gyvas
tį per nusitrucinima ant kapo 
sūnaus 
n i u.

Vyriauses sūnūs Jurgis, ap- 
laiko žinia nuo tėvo per tele
foną, buk tėvas važiuoja ant 

, kapiniu kur mano atimti sau 
gyvastį. Jurgis netikėjo kad 
tėvas iszpildys kerszta. Senu
kas paliko moteria ir du sunūs 
Jurgi ir Karoliu.

J

Karolius 
dideles

ant Woodmere kapi-

LIETUVYS NUŽUDĖ PANGONIUTE NORI 

PACZIA $25,000

SUMUSZTA KIRVUKU, PO 
TAM NUSZAUTA IR PA
SLĖPTA 
LAVONO NEGALIMA

BUVO PAŽINTI.

BACZKOJE;

SKUNDŽE MYKOLĄ MUKA 
UŽ SUVADŽIOJIMA IR 
NEDALAIKYMA DUOTO 

ŽODŽIO APSIVESTI.

Salom, Mass. — Essex Apy-
New Haven, Conn. — New gardos Teismas musu mieste 

Ilavone, Geg. 30 d., 
nužudinta Lietuve Mrs.

42
509

brutalisz-

skubiai 
miesto 

jai permokėjo 
a

5-ta valanda po-

diena, 
klerkas pajuto $500. trukumu 
atsiminė Urbiene ir
I) ra n eszc Sc h e n e c t a< 1 y 
policijai, kad
$500. ir kad laivas iszplauks t 
paezia diena, 
pietų. Policija davė žinia poli
cijos inspektoriui Hobokeno. 
Jis rado Urbiene ant laivo.

Urbiene turėjo $2,500. insiu- 
tus kur nors ir atidavė inspek- 
toriui$500. Tuo laiku Steele 
dar skrido ore isz Schenectadv 
in Newarka, bet kelione veltui, 

policija atgavo pini-nos per 
gus.

UŽSMAUGĖ GASPADINE, 
PO TAM PASISKANDINO.

- Franz 
, .v muiu, turtingas 
, užsmaugė su diržu 

savo 68 metu gaspūdino Mrs. 
Elenora Dalias, po tam nuejas 
ant virszaus, prileido maudy
ne pilna vandens ir jojo pusi-

per 20 
metu, nuo mirimo jojo paezios. 

žudinstos ir sav-

^Madison
Stauffer
farmer is

Ark.
70 metu, 

užsmaugė

7

skandino. Motoro buvo už #as- 
padino pas Stauffer T

Priežasties 
žudinstos nedažinota.

lavonas Duke
stūboj o

KRUVINAS MUSZIS TARP 
DUKTERS IR TĖVO.

Brooklyn, N. Y. — Taip 68 
metu tėvo Antano Ciemieckio 
ir jojo 24 metu dukters Marce
los, ana diena kilo kruvinas 
galėjimas o tai isz priežasties 
kad tėvas neatidavė jai s nežo
dinius pinigus. Tėvas buvo 
ant burdo pas duktere.

Žodis po žodžiui, kilo barnis 
tarp tėvo ir dukters. Tėvas ne
galėdamas 
visokiu iszmetinejimu, kirto 
du'kterei in galva su geležiniu 
kurpaliu, 
šiai galva. Duktė taipgi nepa
sidavė tėvui, nes iszlaužo tė
vui ranka, iszmuszc alki ir szo- 
szis dantis.

Tova ir dukrelia nuvežė iii 
ligonbute kur pagal daktaru 
nusprendimą turės abudu mir
ti nuo žaiduliu.

PRIRAKINO SAVO AUKA 
PRIE STALO PO TAM 

JI NUŽUDĖ.
Guthrie, Okla. — Prirakin

tas su lenciūgu prie stalo, su 
dviems kulkoms 'krutinėjo, li
kos surastas
Woodward, 52 metu, 
pas Leonai Erick, 60 metu isz 
White'burg, asztuonios mylios 
nuo czionais. Kada lavonu už
tiko kaimynai, Erick malsziai 
miegojo ant grindų szale savo 
aukos.

Žudinsta kilo isz priežasties 
barnio už kiaule. Duke atejas 
pas savo kaimynu, pradėjo 
bartis buk jisai prisisavino jo
jo kiaule. Eridk kirto savo kai
mynui per galva su krėslu o 
kada tasai gulėjo, atsineszo il
ga lenciūgą isz tvarto, prira
kino savo anka prie stalo, po 
tam szove in ji tris kartus, už- 
muszdamas ant vietos.

Abudu buvo farmeriai ir ge
ri draugai nuo mažu vaiku. 
Erick likos uždarytas kaleji-
me.

ilginus nukentėti 
iszmetinejimu

perkirsdamas bai

IR NEBASZNINKAMS 
INVEDE NAUJA MADA.

Springfield, Ill. — Ant susi
rinkimo igraboriu, likos užtvir
tinta nauja mada laidojimo ne- 
baszninku parėdytus 
nes “padžiamas“ kaip mote- 
rems taip ir vyrams ir tai vi
sokio koloro.

Motores kurios yra pasenta 
ir nežiurinezios ant nauju ma
dų, gali būti laidojamos in uly- 
czines drapanas.

padžiamas
lu kel-

SUDEGE LIETUVAITE.
E. Si. Louis, Ill. — Sziomis 

dienomis Kazimiero Butkaus 
szeimynoje invyko didele ne
laime.

Butkii dukrele Ona, 15 metu, 
vgindama laikraszcziu popie- 

? pateko in ugnies liepsnas, 
kurios uždegė josios drabužė
lius. Nors pagialba ir tuojans 
buvo suteikta, bet mergaite, 
iszfouvusi ligoninėje 22 dienas 
mirė.

Dideliam nuliūdimo liko ve
liones tėvai ir du broliai.

(h
ras

bet mergaite
J

KETURIOS DUKTERYS IR 
TĖVAS NUSIŽUDĖ ISZ 

GAILESTIES DEL MI
RUSIOS MOTINOS.

— Carlos Del 
ir jojo keturios

New York.
Rio, 55 metu, 
dukterys, atomo sau gyvastis 
per gaza, budėdami paskui sa
vo motina. Mirusios yra: Juze, 
28 metu, Vincenzia, 27, Guada- 
1 upia, 23 ir Matilda Nunoz. La
vonus surado vyras Nunoz’ie
nos, kada atėjo pas uoszvi ant 
rodos apie palaidojimu uosz- 
ves.

Szeimyna Del Rio labai liu- v
dėjo paskui sunu,
ana meta, o kada motina mirė, 
juju nuliūdimas da labiau pa
didėjo ir visi nutarė atimti sau 
gyvastis.

kuris mirė

Paskutines Žinutes

11 Washington, D. C. — 
E ro plana i iri keturis menesius 
pervežė 73,797 pasažierius o 
tam paežiam laike praeita me
ta 39,639.

1[ New York. — Ant laivo 
Leviathan kilo ugnis trecziojo 
klasoje apie kuria pasažieriai 
visai nežinojo. Laivo ugnage- 
siai užgesino liepsna.

Taszkendas, Rosije. — 
Viena motore ir 13 vyru likos 
suszaudytiai’s už apiploszineji- 
ma trukiu ir žudindta.

Shamokin, Pa. — Cam- 
meron kasyklos, kurios buvo 
sustoja per du motus, pradėjo 
dirbt Panedelije. Pradėjo dirb
ti 300 žmonių o in kėlės sanvai- 
tes ketina priimti da kokius 
200 žmonių.

— Manomani New York.
kad Lenkiszkas lokiotojas Sta
nislovas Ilausner kuris iszleke 
isz New York o praeita Petny- 
ezia in Varszava, pražuvo ant 
mariu, nes nieko apie ji negir
dėk lyg sziam raszymui.

I

Apskaitoma kad Suv.
Valstijuosia randasi daugiau 
kaip septini milijonai ezeiml. 
nu. • .

kai 
Catherine M. Diržiuviene 
metu amžiaus,
Winchester Avo. Policijai ap
žiurėjus patirta, 
vieno nužudyta v

Žmogžudystėje kaltinamas jos 
vyras Antanas J. Diržius, ku
ris buk ja pirmiau metaliniu 
vamzdžiu sumuszes, o 
perszoves per veidą. Jos lavo
ną jis nuneszes in rusi ir ten 
statinėjo paslėpęs. Mate lavo
ną pasakoja kad Diržiuviene 
taip sumuszta, jog jos visai ne
galima bepažinti.

Antanas J. Diržius aresztuo- 
tas ir patalpintas kalėjime. 
Darant tyrimus patirta, kad 
moteris sumuszta kirvuku, ku
riuo kapojamas ledas, taip pat 
vamzdžiu. Isz viso suskaityta 
apie 30 žaizdų. Apie invyki po
licijai pirmiausia pranesze 
kaimynai kurio iszgirdo mo
ters szauksma ir vėliau Diržiu 
namuose szuvi. Policijai tar
dant A. Diržius ramiai rūky
damas cigarete atsakinėjotpo- 
licijos klausymams ir gynėsi, 
kad nie'ko apie žmogžudyste 
nežino. Revolverio ar szautu- 
vo, kuriuo Diržiuviene nuszau- 
ta, namuose nerasta.

Pirma karta policijai atvy
kus, Diržius in namus ju nein- 
sileido ir del to policija turėjo 
iszlaužti duris, 
rado Diržiu 
rūkanti. Jis, matomai, skubiai 
plovė savo apatinius drabu
žius, kurio buvo kruvini, bet 
del laiko stokos, nespėjo. Ant 
stalo rasta keletas szlapiu 
rankszluoscziu, kuriais jis 
bandė krauja nusiszluostyti. 
Užklaustas kam tie rank- 
szluoscziai, Diržius atsake, 
kad jis plovės indus. Isz karto 
nežinota, 
žmona i.
kad jo žmona vaikus iszsivede 
in paroda, bet policija jo vai
kus pažinojo ir viena ju paste
bėjo kieme. Tada kilo interi- 
mas ir vėliau jeszkant, rūsy j 
rastas Diržiuvienos lavonas.

Pasirodė, kad priosz žmog
žudyste Diržius vaikus isz- 
siuntė in paroda o viena ju už
rakino kieme sandeliukyj.

Palicija da neisztyrinejo 
priežasties žudinstos bet va
liau kaip toko patirti, Diržius 
pereitais metais buvo žmonos 
kaltinamas indejime nuodu in 
maista, bet neesant užtektinai 
inrodymu, buvo paleistas. Jo 
žmona buvo apdrausta $1,000. 
Diržius turi du namus ir ver
tas apie $25,000.

amžiaus gyvenus

kad Diržin- 
anksti ryta.

vėliau

Insilauže jie 
ramiai sėdinti ir

savo

keletas
, kuriais

kam
Diržius

kad nužudyta jo 
ir Diržius, pa reiszkos

pereita sanvaite svarstė labai 
indomia Lietuviu 
la.”

“meiles by- 
Ona Pangoniute, 25 metu 

amžiaus, Lietuvaite, darbinin
ko isz Salemo miesto, skundžia 
Mykolą Muka (Mooka), 36 
metu amžiaus Lietuvi biznie
rių isz Peabody, Mass., reika
laudama isz jo $25,000 “atly- 

” už suvadžiojima. Ji
sako kad Muka vadžiotasis ja 
keliolika metu, mylejas ja, bu- 

ir žadejas vesti, bet 
paskui pamėtės ja ir apsive
dęs su kita. Jaigu ne jisai, ji 
butu turėjusi progos iszteketi 
už kitu. Jis ja su vadžiojus ir 
del to turi atlyginti jai. Ji nori 
nei mažiau nei daugiau kaip 
25 tu'kstantelius.

ginimo

cziaves

Mykolas Muka, žinoma, ne- 
“prezenta” duoti.nori toki

Jisai pasisamdė advokatu ir 
ginasi, kiek tik drūtas.

Vėliaus Mukos advokatas 
pastate keliate liudininku, ku
rie parodo kad Ona Pango- 
niute mylėjusi Joną Klevą 
Philadelphijos.

Jonas Klevas, vėliaus žino
mas kaipo Vaitkus, atvažiavę? 
isz Lietuvos diibo keninko 
amata, vėliaus gavo labai ge
ra darba Philadelphijoj prie 
Curtis Publishing kompanijos, 
didžiausia spaustuve visoje 
Amerikoje, ir uždirbdavo ge
rus pinigus. Buvo rimtas ir 
daibsztus vyrukas, neruke, ne
gero ir susiezedino gražaus pi
nigo. Tai-gi liudininkai sako, 
kad Ona Pangoniute visas sa
vo viltis dėjusi in Klevą. At
važiavęs in Peabody paskuti
ni karta Klevas vedžiojas ja in 
teatrus, vežiojas automobi- 
lium, paskui nusivožęs in New 
Yorka, 
ph i ja, kur Pangoniute su savo 
drauge praleidusi keliate die
nu Klevo namuose, kaip apie 
tai raszo “Keleivis.”

Vėliaus Klevą isztiko nelai
me. Nerdamas in vandeni jisai 
nusilaužė kakla ir mirė. Isz- 

. girdusi apie jo nelaime, Pan
goniute buvo nuvažiavusi net 
in Spring Lake, N. J., apkabi
nusi ji lovoj verkdama kalbė
jusi: asz myliu tave ir asz no- 
recziau susituokti su tavim, 
nežiūrint kad tu gyventum tik 
pora dienu.

Szitais liudymais Mukos ad
vokatas nori inrodyt teismo 
kad p. Muka negalėjo Ona 
Pangoniute suvadžioti, nes ji 
turėjo sau kita vaikina ir vi
sas savo viltis dėjo ant jo. Va
dinasi, ji skundžia Muka be 
jokio pagrindo, norėdama tik
tai pasipinigauti.

vežiojas

o isz ten in Philadel-

Verbludas gali ejti be
vandenis 25 miles ant dienos 
per tris dienas be vandens.

* Nuo kada žmogus pradė
jo jodinet ant arklio tai jau 
praoj 3,000 metu.

• Kinuosia ana diena asz- 
tuoiriu motu motoro pagymde 

Kinuosia tas tankei 
atsitinka kad vaikai vaikus
gymdo. 1

kudyki.
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Kas Girdėt
Už keliu sanvaicziu prasidės 

mokslainiu vakacijos. Tuks- 
t miežiai vaiku 
lūs. Bet ka toji jaunuomene 
praties sziuose sunkiuose lai
kuose bedarbes !

vakacijos.
užbaigs moks-

Kur suras 
darbu arba koki dinsta! Lyg 
sziai dienai slankioja tukstan- 
cziai jaunu žmonių jeszkodami 
sziokio tokio užsiėmimo, kurie 
užbaigė mokslus praeita meta. 

Glitos jaunuju bedarbiu pa
sididina su kožnu metu. Todėl 
nėr ko stebėtis kad taip daug 
jaunu žmonių iszejo isz kelio 
kurie rūpinosi surasti darbus. 
Tėvai neturės jokios naudos 
isz juju, nors iszdave paskuti
ni doleri ant mokslo savo vai
ku — sunaus ar dukters, nors 
gana tikėjosi ir turėjo vilti kad 
ant senatvės turės kokia nors 
pagelba. Toji viltis nciszsipil- 
dys nes vietoje pagellios turės 
da daugiau rupesezio.

■ H 
Kaip žinios isz

4 ‘ szla-
Ar tai teisybe, tai niekas

skelbia 
Washingtono, tai prezidentas 
Hoovoris badai stojosi 
pi u.”
ne yra tvirtu. Jau kelis kartus 
priesz tai panaszus paskalai 
apibėginėjo po sklypą bet kur 
randasi durnai, ten turi būti ir 
ugnis.

Prie prisiartinanezios politi- 
kiszkos kompanijos kožnas po
litikierius nuo prezidento lyg 
mažiausiam, prižada viską bet 
kada ji iszrenka tai tuju priža
dėjimu neiszpildo. — Pana- 
sziai turime žiūrėti ir ant
l 4

turime žiūrėti 
szlapumo” Hooverio.

Isz kožno kampelio Ameri- 
ko, kur randasi musu ateiviai 
jeszkodami sau gerbūvio, atei
na liūdnos žinios. Persekioji
mai, isztautejimai ir badas pri- 
stnmia daugeli isz ju prie pa
pildymo savžudinscziu. 
tokiu atsitikimu skaitome 
laikraszcziuose! Griaudu net 
pamislyt apie tokius atsitiki
mus kad žmones szioje bedar
bėje atima sau gyvastis ir tai 
net baisiausiais budais.

„i. , —i

Fordo automobiliu dirbtuve 
apgarsino buk 1931 mete pa- 
trotino 53,58(5,000 doleriu o 
pasiliko gryno pelno 655,302,- 
247 doleriu. Lengvai Fordas 
gali paneszti tokias bledes.

Bet jaigu didelis fabrikan
tas, geležkelio kompanija arba 
locnininkai kasyklų randasi 
piniginiam ergelyje, tai val
džia su mielu noru paskolina 
jiems pinigu. Tik viena gelež
kelio kompanija Baltimore & 
Ohio aplaike nuo valdžios $40,- 
000,(XX) ant 4to procento.

O jaigu vargszas reikalauja 
pinigu, tai negaus niekur pa
ge! bos, o jaigu jam spekulan- 
tai paskolina pinigu ant nami
niu rakandu arba pedes tai nu- 
plesze net 40ta procentą ant 
meto.

Juk musu valdžia yra valdo
ma per turezius ir tik del tur- 
cziu.

atsitikimu
Kiek

.....in—ii—IjRi.F. ■■ .

Mete 1933 atsidarys Chica
go Svietine Paroda — World’s 
Fair.

Ant parddos suvažiuos mili
jonai žmonių ne tik isz visu 
daliu Amerikos bet ir isz viso 
svieto. Ant tos parodos rodys 
progresą pramones ir visokiu 
iszdirbimu atlikti per paskuti
ni szimt-meti — nuo to laiko 
kada Chicagos miestas 
me”
paminėjimas szimt-meczio su-

“gi-
lyg sziai dienai ir kaipo

Kaktuviu szio miesto.
ir Lietuviams 

dalyvauti 
•r

Laikas butu 
pasini pinti 
Sv iet ineje Parodoje. 

' ' --- į---
Pagal surinktas žinos Asso

ciated Press apie Soviatu Ku- 
siszkus laikraszczius, tai Rosi- 
joj dabar yra daugiau laik- 
raszcziu ne kaip buvo prie cn- 
riszkos valdžios. Visi laikrasz- 

leidžiami per val
džia ariia komunistus, todėl jie 
puezia in viena rago. Ka raszo 
vahliszkas laikrasztis 
tija,”
ti laikrasz<‘ziai. Isz viso dabar 
Kosi joje randasi 2,230 visokiu 
laikraszcziu su 33 milijonais 
skaitytoju. O kad sziadien Ru
sijoje randasi 154 milijonai gy
ventoju, tai isz to duodasi su
prast kad apie 120 milijonai 

visai neskaito laik-

ežiai vra t

szioje

‘ ‘Izves- 
ta pati turi raszyti ir k i-

žmonių 
raszcziu.

IMMIGRANT!)
PROBLEMOS

Atnaujint Amerikos Pasporta.
Klausymas: Mano draugas, 

naturalizuotas Suv. Valstijų 
pilietis, sugryžo Europon apie 
du metai adgal. Iszvyko

ISZ LIETUVOS
I -ll.p.l.^. f ■ 

BANDITIZMAS IR SAUŽU- 
DYBES VILNIAUS 

KRASZTE.
Paskutiniu laiku vol tai

su vienur tai kitur pasikartoja 
Amerikos pasportu. Kadangi banditu užpuolimai. Priesz ke- 
jis ketina ant ilgo laiko pasi- liaw dienas Vilniuje, du pikta- 
likti Europoje, ka jis turi da- dariai buvo insibrovo in viena 

| ryti f Ar jis turi sugryžti Ame- krautuvo.

>

Įsze-s už padalyta nemalonumą 
| ir prasze 10 lt. 'kelionei in Szau- 

Ibalotas Januszeviezius

, Ja ryta atidarius, 
rikon kas du metu iszgauli vagys buvo pastebėti ir t uo
liau ja Amerikos pasporta, 
nenori pamesti Amerikos pi

ga Ii atnaujinti 
pasporta būdamas

nes

Draugus gali

Diena 30ta Gegužio buvo De
coration Diena.

Toje dienoje krutėjo daugy
be žmonių ant kapiniu. Kož
nas jeszkojo kapo kuriamo sil
sėjusi mylima ypata persisky
rusi su sziuoin svietu. Ant tu
ju kapu vieni sodino gyvus 
žiedus, kiti papuoszincjo juos 
su bukietais ir vainikais. Ne 
vienas kapas buvo uždengtas 
žietlais. Ant kitu gulėjo glėbe
lis laukiniu žiedu. Daugelis 
kapu buvo ka neturėjo žiede
lio, tiktai žolele ir žole, tvore
le sulužusi o kryžius palinkės 
in szona.

Žiūrėdamas ant tokio kapo, 
gal ne vienas užduos sau klau
symą, kur dingo tieji kuriu 
mylimi silsisi ant tuju kapu, 
kodėl taip greitai juos užmir- 
szot

Stebėtina, kad daugelis isz 
musu pradeila dovanoti žiedus 
del ypatų tiktai po smert. Už 
gyvasties neatsimename apie 
žiedus. Vietoje bukieto žiedu 
apdovanojame juos bjauriais 
žodžiais, neapykanta, nuple- 
szimu vardo ir apjuodinimu.

Juk vienas žiedelis už gy- 
vasezio, vienas geras žodelis 
daugiau gali atneszti laimes 
ne kaip visas vežimas žiedu už
klotas ant kapo, ne kaip visi 
jausmingi atsidūsėjimai ir 
aszaros — kada szirdis jau su
stengė ir mylimi akis užmerkė 
ant amžino miego.

Todėl dienoje Papuoszimo 
Kapu, jaigu vela sulauksite, 
ne tik atsiminkite apie miru
sius bet ir apie gyvuosius. Ap
teikime jiems nors truputi szir- 
dingumo, koki turime del tuju, 
kurie su mumis jau atsiskyrė, 
kurie da randasi su mumis ir 
apie tuosius kuriu galimo ne
tekti rytoj!

lietyste! Ar
Amerikos 
užsienyj ?

Atsakymas:
gauti pasporto pailginimą nuo 
areziausio Amerikos konsulo 
jaigu tik jis konsului gales da- 
rodyti, kad sziuom laiku ne
gali sugryžti Amerikon. Natu
ralizuotas ‘pilietis gali, papras
tai, pasilikti szalyjo kur gimė 
dviejus metus, ir kitojo sveti
moje szalyje penkis metus ir 
nepames pilietysto. Bet tas no- 
reiszkia, 'kad jaigu naturali
zuotas pilietis sugryž in Suv. 
Valstijas kas dviejus arba kas 
penkis metus kad jis gali gy
venti užsienyj kaipo Amerikos 
pilietis. Valstybes Departa
mentas atsako iszduoti naujus 
pasportus naturalizuotams pi- 
liecziams kurie turi nuolatine 
rezidencija užsienyj. Sugryži- 
mas in Suv. Valstijas nėr skai
tomas kaipo pertraukimas sve
timos rezidencijos. Pailgini
mas kuomet yra gera priežas
tis, gali būti iszgautas be sū

ry žimo in Suv. Valstijas.
Ar Apsivedimas Sulaiko 

Iszdeportavima.
Ateive neloga- 
in Suv. Valsti-

ne

liūs
vagiliui davės 1.0 11. .

Už invairias vagystes krim. 
policija suome Ant ana Žyga, 
kuris kvoeziama prisipažino ir 
parapijos bažnyczia apvogęs.

Kaltinamajam akte pnraszy- 
ta, kad Žyg’iii taures vagiant 
Zlatkeviczins ėjos sargyba ir 
cziaudejimu turėjos duoti pa
vojaus ženklus.

Žygas jau sykius baustas už 
vagystes ir dar dvi bylas turi 
neiszsprestas už tuos paežius 
nusikaltimus.
baustas tris «y'k už sukeriavi- 
ma, Zlatkeviczins už dezertia- 
vima.

Kauno apyg., 
nubaudė 3 metams sunk, darbu 
kalėjimo, Stankevicziu; 6 inon.

kalėjimo, o Zlatke- 
vieziu visa iszteisino.

Stankeviczius

^-3
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VALDO DVI EROPLANU

I ji

(F

atsidūsėjimai

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

t Vincas Doboszinska«, 52 
m., gvv., 100 Blackman St., 
Wilkes-Barre, Pa., mire Mercy 
ligoninėj, nuo szirdies ligos. 
Gegužio 30-ta po gedulo pa
maldų Szv. Trejybes bažny- 
czioj palaidotas para., kapuose.

f Mare Ablacrinskicne, 
gyv., 525 Front St., Warrior 
Run, Pa. Palaidota gegužio 30 
ta. Godulio pamaldos atlaikyta 
Szv. Trejybes bažnyczioj.

■f Pranas Poczius, 60 m. 
amžiaus gyv., 75 Coal St., Ply
mouth, Pa., mire. Palaidotas 
Birželio 3-czia, su bažnytinėm 
pamaldom.

Ablacrinskicne

•*! Karve pradeda duoti pie
ną nuo dvieju lig 18 metu.

teismas £yga

paprasto

vienas 
Kartu

jau tarp ju !ir krautuves savi
ninku prasidėjo kova.Kadangi 
vagys buvo apsiginklavę gele
žiniais prietaisais, tai jais sun
kiai sužeidė savininkus. Ga
lop abudu pateko policijos 
rankosna.

Vol pereito menesio 20 d.,
toli Aszmenos banditu gauja 
užpuolė viensėdi Cudzenszki. 
Kadangi savininkas geruoju 
nepasidavė, tai susiszaudant 
buvo užmusztas vienas isz vie
nsėdžio savininku ir 
banditas. Kiti pabėgo,
su banditizmu plecziasi ir sa
vižudybes.
toli Vilniaus pasikorė žinomas 
Vilniuje pirklys S. Bukovskis, 
kuris buvo Vilniaus dovborczi- 
ku vadas. Policija toje paezioj 
vietoje rado pasikorusi kita 
asmeni, bet savižudžio pavarde 
nežinoma, nes nerasiu prie jo 
jokiu dokumentu.

Ne taip (senai ne-

Da

PASAKA APIE

GIRTUOKLI ::
GIRININKĄ
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Pas viena dvarponi tarnavo 

girininkas.
'gus, bet turėjo viena nelaime, 
< v?s tankiai pasigerdavo.

(ieras buvo žmo-

direktorijos
Simaitis

SZIMAITIS PADEKAVOJO 
UŽ DINSTA.

Klaipada.,—Naujam Klaipė
dos guberatoriui J. Gyliui re
zignacija intei’k
Edwardas Simaitis.
sudaro direktorija, kuomet bu
vęs gub., Merkys praszalino 
isz vietos piimininka Otto Bo
ettcher’i. Naujas kraszto sei
melis, kuriamo vokiecziai lai
mėjo asztuoniolika vietų, o lie
tuviai tik penkias, susirinks 
birželio 4 diena.

KOMPANIJAS.
Norints turi vos 44 metus, 

bet Harold E. Talbot Jr., ana 
diena pasiliko pirmininku 

eroplaniniu 
svieto. Dabar 

North American

pasiliko 
dvieju didžiausiu 
kompanijų ant 
jisai valdo 
Aviation Ino., ir Trans-contin
ental Air Transport Inc.

Nepaprasti Atsitikimai 
O Bet Teisingi

G e riaušes 
užbaigė su garbe mokslą ra- 
szybos yra Harold Wurtman, 
15 metu isz West New York, N. 
J., vaikas be ranku, kuriu ne
teko automobili aus nelaimėjo, 
aplaikydamas už tai $20,000 
su kuriais lavinsis tolimesniam 
moksle.

studentas kuris 
garbe

Klausymas: v 

liszkai atvyko 
jas 1927 m. Dabar insakyta ja 
iszdeportuoti. Darbo Departa
mentas paliuosavo ja po bonu
ir davė tik tris sanvaites liuos- 
noriai iszvažiuoti. Ji ketina 
isztėketi už Amerikos pilie- 
czio. Ar ji gali isztdketi už jo 
czionais — ir ar tas sulaikys 
jos iszdeportavima.

Atsakymas: Jaigu tas iszte- 
kejimas invyktu priesz iszda- 
vima iszdeportavimo varanto, 
ateive galėtu iszvažiuoti isz 
Suv. Valstijų ir jos vyras — 
pilietis, galėtu ja vėl parsi
traukti kaipo nekvotini immi- 
granta. Bet kadangi sziame 
atsitikime tas iszdeportavimo 
insakymas jau iszleistas, jos 
isriėkėjimas dabar nepermai
nys dalykus. Liuosnoras iszva- 
žiavimas po iszdeportavimo 
varanti! yra panaszus in iszde
portavima, 
instatymu ateivis syki iszdo- 
portuotas negali praszyti in- 
leidimo. Vienintelis iszemimas 
sziame atsitikimo yra, 
szita ateive isztėketu už pilie- 
ozio czionais ir Kongresas vė
liaus permainytu immigraci- 
jos instatyma duodant Darbo 
Sekretoriui teise inloisti neku
rtuos iszdeporiuotus ateivius. 
Nieks dabartiniu laiku negali 
pasakyti ar Kongresas taip nu
tarė ir jaigu nutars, kada.

— F.L.I.S.
(TOLIAUS BUS)

NEPAPRASTA SENA 
LIETUVIU SZEIMA.

Ukmergei aps., Pabaisko v., 
Dagiu kaime mirė gal but se
niausia visoje Lietuvoje, mote
ris Ona Valkauskiene.
priesz dviejus metus, (priesz 
apaksiant) ji eidavo dirbt lau
ku darbo ir gana gerai jautėsi 
ir net būtinai norėjo privalyti 
iki 150 motu amžiaus, bet ji nc- 
bepajoge pasiekt teavo. Paga
liau ir apkurto. Neregėdama, 
negi įliedama senuke jau nebe- 
norejo gyventi, ir visa laika su 
ražanezium rankose sėdėjo na
muose, 
ma.

I®

•.•.'J. :

I 

jt'.* &

H

h

S:

&y

galėt u

ir po dabartiniu

jaigu

Velniszkas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
N e d n ryki a skirtumo terp vaiku 

miliekla visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites
o rado paesia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas, Nelaiminga karalių ir jlo 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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niekur isz j u neiszeida- 
Dažnai mokiniai, sugrįžę 

vasaros ant va'kaciju, užeidavo 
pas ja pasikalbėti, ka ji labai 
mėgo. Svarbiausia jos kalbos 
buvo antrasis sukilimas Lietu
voje, 'kuri ji aiszkiai apibrė
ždavo.

Jos vyras įniro priesz 10 me- 
Jie 
isz

rys.

tu, turėdamas 128 metus, 
abudu iszaugino vaikus, 
kuriu buvo 5 senute ir 2 dukto-

3 sūnūs ir abi dukteryte
jau senus dai gyvena 75—90 
metus da gyvena 90—75 am
žiaus turėdami. Jio minimame 
kaime laikomi dar gan stiprers 
vyrais, o lauku darbuose sun
ku susilyginti su jalite ir jau
niems.

APVOGĖ

r

OHICAGIETIS 
LIETUVOJ BAŽNYCZIA.
Kaunas.,—Apygardos teis

mas sprendė 3 piliecziu byla, 
kaltinamu apvogusiu Kauno 
parapijos bažnyczia.

Kaltinami buvo Antanas 2y- 
gas, kilęs isz Chicagos (U. S. 
A.), Zlatkeviežius i'sz Sevesto- 
polio ir dar vienas pilietis kau- 
niszkis.

Isz bylos aplinkybių paaisz- 
kojo, kad peniai gruodžio 2 d., 
pralotas Januszeviezius nuėjo 
laikyti mišriu ir žiuri,
tos tauros. Jis pranesze polici
jai, bet vagiu nesugauta.

pavog-

bet vagiu
Neužilgio atėjės vienas pilietis 
ir gražines pavogtas tauros. 
Atneszes taures pralotu Ja- 
nusov'icziu mandagiai atsipra-

\>R Vfy
i'./.

į.-f

Charles 
beisbolus

geriauses
Harvard

BEISBOLINIAI KLIUBAI 
NORI JI.
Devens, 
loszejas

Universiteto kliube, ketin» pri
stoti prie vieno isz New Yorko 
kliubo, bet Charley apie tai da 
nemislina, pakol neužbaigs 
mokslą.

pakol

•X;

I .Viena karta pasznuke ji po
nas pas save ir ture:

— Esi man doru, tai prigu
li nuo manos tau atnagradiji- 
mas, sztai czionais turi tris 
renskus, važiuosi in bažny
czia ir gali tonais būti, taip il
gai, pakol norėsi.

Bet girininkas girdėjo, kad 
bažnyczioj kunigai labai bara
si už arielka, bot kaip iszkens- 
ti be josios dvi arba tris die
nas. Tai ka daryti! Pasiėmė 
buteli arielkos in 'kiszeniu ir; 
nuėjo in bažnyczia ir pataiko 
tuom kart ineiti kada kunigas 
sake pamokslą apie arielka. 
Kunigas isztiese ranka ir ro
dos kad tare in girininką.

— Negana to, 
žmogau, kad karezemose ir na
rni oje rūstini Dieva su arielka, 
kad atpuskus permainai ant 
paleistuvyscziu, bet gatavas 
esi ateiti ir ant szv. misziu su 
arielka. Tieji žodžiai užpykino 
girininką ir pamislijo:

— Kas-gi galėjo pasakyti 
tam kunigui kad mano kisze- 
niui yra arielka.

Bet norėjo d a paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie baž
nyczia nes kozaunyczia buvo 
lauke ka klausė pamokslo, to 
kad kunigas pasakęs keletą 
žodžiu atsikreipė in ta szali

griesznas

Janina Davis norėdama par
duoti arkli, patalpino laikrasz- 
tyje apgarsinima Huntington, kur stovėjo girininkas ir rodos 
Pa., ant kurio atsirado kup- 
czius. Kada žmogus atėjo pirk
ti arkli, Janina pažino jame 
savo dingusi vyra kuris aplei
do jaja dvideszimts metu ad- 
gal, manydama kad jisai yra 
mires. Dabar gyvena linksmai.

Kun. N. J. Hilton isz Alton, 
rado ant pastoges sena 

knyga kuri radosi jojo szeimy- 
noje per keturis szimtus metu. 
Buvo tai knyga po vardu 44At
siliepimas in netikinezius. ” 
Knyga sziadien yra verta 32,- 
500 doleriu.

III •>

AI. S. Packer kuris ne turi 
abieju kojų, isz Little Kock, 
Arkansas, likos aresztavotas 
už greita važiavima automobi
li u m.

kad žiuri in ji ir su pirsztu ro
de, pasakodamas apie Kaina 
kuris valkiojasi po svietą ir 
niekur nerado ramumo sanži- 
nes. Taip tarė: — ir girtuok
lis, grieszninkas. Kad ir isz 
vietos in vieta vaikszczios, 
kad ir visa svietą pereitu nie
kur nerasi ramumo. , t

Girininkui prakaitas iszsi- 
pyle ir mislino kas tai do ku
nigas kad žino kad jisai orio
nais atėjo.

Bet sumislijo da viena daly
ką; ant szventoriaus augo sto^ 

girininkas užsi
glaudė už medžio ir klauso pa
mokslo.

Dabar pamislijo sau — jau 
manes nematis.

Bet kaip tiktai pamislijo, 
kunigas pradėjo pasakoti apie 
Adoma ir Jeva už ta nuskur
dusi obuoluka, nustojo rojaus.

— Taip pat, sako — ir gir
tuoklis, už stikleli arielkos 
prapuldo dangų, o kaip Ado
mas sugrieszijes, pradėjo bijo
tis ir kavotis už krumu ir me
džiu, taip ir girtuoklis gėdisi, 
pats saves, kad ir nuo akiu 
žmonių gaus pasikavoti, bet ir 
už medžio pasislėpusi pama
tys.

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius labai nusigando, iszejo 
ant kelio, buteli su arielka su- 
muteze ir klausydamas pamoki
nimu kunigo iki pabaigai, isz- 
sispaviedojo ir paliovė gerti 
ant visados.

ri medžiai;

i

Už tai, kad jam gerai sumai- 
sze geryfna 44cock tail,” Ame- 
rikoniszkas keleivis būnantis 
Londono kotelyje, padovanojo 
bartenderiui tūkstanti doleriu.

cock tail
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ŽIBINTE PASTATYTA ISZ 
ULYCZINIU AKMENŲ.

Szita nauja mftrine žibinto, 
kuri stovi San Francisco pri- 
stovoje ir kuri iszrodo kaip se- 
noviszkas Kymiszkas sargybos 
boksztas

V w

likos pastatyta isz 
ulycziniu akmenų, kurio buvo 
surinkti isz ulycziu San Fran- 
ciskc (cob'blo stones.)

i

Idant sulaikyti savo aunu 
nuo pasilikimo plesziku, Gas
ton Teffoleo, nužudė savo 23 
metu sunu, kada tasai tarėsi su 
draugu apipleszti kelis namus 
Paryžiuje.

Norman Nixon, New Yorke, 
dreiveris troko, pamėtė savo 
darbdavio 2,845 dolerius, ku
riuos surado turtingas žmogus 
ir atnosze pinigus in jojo na
rna. Kadės dreiverio szeimyna 
varge, pakvietė visus atsilan
kyti pas ji ant dvieju sanvai
cziu.

Kada sudže užklausė Jono 
Swank, West New York, N. J., 
kodėl nepaima persiskyrimo 
nuo savo 'bjaurios paezios, 
žmogelis atsake: ‘‘bijau ponas 
sudžia idant vėl nepasiliktau 
kvailiu ir kitu kartu apsives
tai!; geriau gyventi su taja ra
gana. 11

v

■h

MOKSLAINEJE.

Daraktoris:—Kodėl nebuvai 
mokslaincje vakar Jonuk!

Jonukas:— Turėjome szel- 
myniszka szvente ponas profe
soriau.

Daraktoris:— Ar teip! O gal 
turėjote tėvo varduves!

Jonukas:— Ne, bet...
Daraktoris:— Kas do bet! 

Pasakyk aiszkei!
Jonukas:— Paskerdeme kiau 

lo vakar. • i
* W*J
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^Aanarkas^”
Puikus Apraszymas.

*

apie kuri

i dideliam smuike

VL 
Suėjimas.

Po keliu Nodeliu sunkios ke
liones pribuvo vežimas su savo 
draugais in kainui,
kalbėjo jaunas Tirolas, kuria
me ketino gvent nepažinstamu 
pone Nusidavė tuojaus pas 
kuninga ir czionais ant savo 
didelio džiaugsmo ta pati isz- 
girdo, ka didesnis buvo džiau
gsmas, jog abudu motina ir su
nūs gyvi.

— Tiktai jog ta biedna me
te re gyvena
laiko kaip daisižinojo apie 
smerti savo vyro,—pasakojo 
tuolaus kuningas,—nuo tosios 
valandos nuolatos veidas nu- 
liiklas o ir buvo inpuolus in di
dele liga, ilgai gulėjo ir jau da
bar pradeda pasveikt.

Ponas Erlau klauso tolaus, 
isz kur tas neteisingas paskalas 
apie jojo smerti daejo Praba- 
bzczius atnesze ciela pakeli lai- 
kraszcziu, iszjeszkojo viena Hu
morą ir padavė jin ponui Er
lau. Praliejo skaityt ir ant sa
vo didelio divo, pamate locnom 
akim diena ir advna savo smer- •
ties. Nusidivijo jis didelei, nes 
mokėjo sau tais klaidas iszdete. 
Tuose laikose lankei užeidavo 
tokios klaidos ir matomai ir jo
jo v arda inkiszo tarp vardu 
apsudintu ant smert.

savo

IH
NARSI MOTERE KURI PERLEKE ATLANTIKO MARES

!v«

Paveikslas Mrs 
su eroplanu isz Harbor Grace, N. b\ in Culmore, 
kaipo pirmutine motore ant svieto 
per Atlantiko mares. Josios užduoiis buvo lėkti tiesiog in Pa
ryžių, Franeija bet isz priežasties pagedimo eroplano, buvo 
priversta nusileisti Irlandijoj. J i ji yra pati Najorkinio isz- 
d no t < >ja us 1 a i k raszczio.

Amelijos Karhart Putnam, kuri iszleke 
.1 rlandija, 

kuri perteko pasekmingai

“Ganytojas Galviju”
4 ■

( Isz senos knygos).
Kitados važiuodamas per ko- 

pareg(‘jo
K ras i akis ant lauko 

gananti kiaules, kuris 
Vyskupas

tai aplinkine, 
vyskupas 
vaika g 
griaudžei 
iszsedo isz karietos ir.prisiar- 
tines prie verkenezio pienienc- 
lio užklauso jojo:

Kas atsitiko, mano vai- 
jog taip griaudžiai verki ?

Ba,'ba, mano parsziukai 
iszbegiojo ir padarys szkada 
11 
va, o 
tai man užduos gana pa'žandi- 
niu.
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MOTIEJUKAS—

BALTOKAS

kiaules, 
ve r k e.
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PREZIDENTO HOOVĖRIO

negaliu jujm suvaryt in krn- 
kaip ateis gaspadorius

SARGAS.
K"pitonas Walter Newhall 

Vernon isz laivo “Northamp
ton”
del prezidento Ilooverio kada 
jisai kur keliaus.

likos paženklintas sargu

labaii
Nusiuntė karia

virviniu, traukiau paskui Ir 
szaukiau: eiti, ciu, na!... ciu,

fe

Sznnes isz viso kaimo subėgo 
ir laszinius suode

cm na!

Vienas levas turėjo 
kvaila sunu.
pas bobute. Kada suims sugry- |<e ievas, reikėjo supjaustyt, in 
žo,

Ar laszinius!,, . paszau-

klausia tėvas: maišželi sudėti, užsimesti ant
- Motiejuk-Baltuk, ka tau pecziu ir namonparneszti.

Gerai, tėtuli, kita kartabobute davė?
O ka duos,f adatėlė du-’ žinosiu.

ve.
Kur turi ta adatėlė?

INgi važiavo žmonis su 
vežimu, mane pavėžino

I

■
I

Skaudėjo tas labai poną Er
lau, jog toji žinia daejo pas jo
jo paeze, jog per t ui vos gyvas- 
ties ne padėjo. Prabaszczius 
buvo nuomones tosios, idant 
ant kart taje džiaugsminga Ži
nia ne daneszt, da galėtu jei 

Susitarė su ponu

Mano geras Riszardeli,-pra
lojo poni kalbėt kada jau visi 
trys sėdėjo prie kaminėlio,— 
smutnas yra muso suėjimas!— 
Ne kalbdkime apie smerti ma
no vyro doriausia žmogų, ba 
kožnas atsiminimas apie j in 
inaiszo mano protą, nes kalbėk 
mano brangus, 
mano Onuka 
kur

(

kas girdėt su 
ar pasveiko ir 
Dieve 

idant turetau iszgirst, jo
raukiusi; saugok 

g jau 
ui i po

jog ant kart, jau buvo pareng
ta, ba pirmiause pasirodo Risz- 
ardals, paskui (tunka o dabar 
ket ino su vyru džiaugi is !Kada 
gi Riszardas pasiliko staezei jog 
ponas gyvas, tada poni Erlau 
paszauke drūtu balsu:

O miela-
szi rd ingus Dieve, kokis Tu esi 
geras jaigu iszvalninai isz na
gu budeliu. O, isztikro yra jis 
kur netoli ir pagriebus vaikus 

ranku norėjo iszbegt isz
grinezios prieszais vyra. Toja

— Na jau neverk, mano 
vaikeli, juk ant tosios 'bėdos 
atsiras rodą.

— Argi? — atsiliepe vai
kas netikėdamas in žodžius 
vyskupo. — O kokia tai rodą?

— Laibai lengva. .pSugau k 
tiktai viena parsziuka ir trauk 
ji drueziai už uodegos, idant 
garsiai spiegtu. Pamatysi, jog 
ant tojo spiegimo subėgs kiti 
parsziuka i.

Vaikas norints tame netikė
jo, bet padare kaip ji vysku
pas pamokino. Nudžiugęs, žiu
ri su nusistebėjimu ant vysku
po, kurio visai nepažinojo, de
kavojo jam kaip mokėjo kal
bėdamas:

— Kaip tai gerai kad jus

in laika atvažiavot. Gerai ži
nojot kai j) tuos parsziukus su- 
szaukt in krūva, nes czionais 
mane to niekas neiszmokino.

tai žino
tai nėra nieko stebetino, 

asz

— Kad asz apie 
jau, 
nes matai mano mielas, 
taipgi esmių ganytojum.

— Jus ganytojum?.. O gal 
jaii/cziu? — klausė vaikas su 
nusistdbejimu.

Vyskupas sugryžes prie sa- 
draugu keliones, apsakė 

už-
ar vaikas gerui

vo
jiems visa savo atsitikima, 
klausdamas,
pasakė apie jojo kaimene?

—F.B

SZHUK) > r/aniu, iiicmv 
iszpuo'le adatėlė in szeina ir ne
galėjau surasti.

— Matai, kokis tu 
manelis — tarė tėvas — reikėjo 
adata indeti in kepuria.

— Gerai tėtuli, kita karta 
žinosiu.
Kita diena vėl levas nusiuntė 

Motiejuką pas bobute. Kada 
sugryžo, tėvas klausia jo:

— Motiejuk-Baltuk, ka tai 
bobute davė ?

—- Ka duos? szuneli mažiu
lei! davė.

— Kur tasai szunelis?
Aha, gera rodą teveli davei, 

indejau szuneli in kepuria, tai 
ir užtroszko.

—• Matai 
iszmanelis. 
ant kaklo pririsztie, 
szau’ktie: ciu, ciu, na!, .ciu, ciu, 
na!

noinz-

I

4 e #

\Jrl nusiuntė tėvas Motiejų- t 
ka pas bobute. Kada sugryžo, 
klausia tėvas:

■ Motiejuk-Baltuk, ka tau 
bobute davė t

— O ka duos, mažiuko te- 
Iveziuko davė!

— O kur ji ji?
— Nugi padariau, kaip lie

pėt. Sukapojau in szmotus, su
dėjau i u maisza ir parnesziau 
namon!

Jau tu vaikine visai kvailys! 
reikėjo virvių ant kaklo parisz- 
ti, duoti szieno ir vandenio!

Gerai, teveli, kita karta
žinosiu.

vaikeli, esi ne- 
Reikejo virvutia 

vest i e ir

—Ar jis gyvas!

kenkt. nusitarė su
Erlau kaip padaryt ir norint 
jau buvo vėlai, tuojaus visi nu
sidavė in kaima kuriame būn i 
jxmi Erlau.
lijo kaip isz viedro pile, o va
karo ir pradėjo tankus sniegas 
pult, ba tarp kalnu greieziau 
žiema prasideda negu lyginiuo
se. Už kėlu adynu stojo ant 
augszto kalno nuo kurio jau 
paregėjo grinezes su baltais 
stogais nuo sniego. Už valan
dos atsiliepe prabaszczius:— 
Sztai anam namelije, parode 
ant stovinezio namelio pakal
nėje,—gyvena tavo pati malo- 

\ nūs ponia.
—Ponas Erau net rankas 

augsztin pakele ant padekavo- 
nes Dievui, jog sulaukė tosios 
valandos <ižiaugsmingos.Tuom 
laiik, visi sodo i>o dideliu me
džiu idant pasilsėt ir nuo snie
go pasislėpt. Po kokiam laikui, 
kaip tai buvo nutarta paskeli 

s Riszardas. skubino greitu žing
sniu nusileido nuo kalno, ėjo 
tiesiog lyg atskirtos stubeles.

Poni Erlau sėdėjo juodai pa
sirėdžius, su darbu rankose 
prie kaminėlio, nuo kurio bai- 
gentis ugnis apszvietinejo 
grinczele.

1

Per Visa diena

tignis 
Karčiukas skaitė 

motinai kokia tai akiva Iknin- 
Kada pamate savo iszti- 

kima tania tuojaus pažino jin 
ant baltu plauku, darbas isz 
ranku iszpuolc ir pusiau ap
svaigus nuo džiaugsmo, pasikė
lė nuo sodines ir verkdama nuo 
džiaugsmu apemo jin už kaklo 
ir pradėjo szirdingai sveikint, 
rodos kad tai buvo tai josios 
tėvas, arba vyras.
kas perimtas .dideliu džiaugs
mu, spaude sena tarno.
pirmutiniam džiaugsmui pra- 
sze poni Erlau, idant sestu sza- 
lo pecziaus o ir pati prie jojo 
užemo vieta.

ga.

Ir Karolu-

Po

ta milemiause dukrele 
žemele.

Czie pradėjo Riszardas kal
bėt apie liga Onukos ir pripa
žino 7

tosios ligos,

jog daktaras tyczie teip 
kalbėjo, jog Onuka ne iszeis isz 

kad tiktai pono 
greiezian priverst ant palygi
mo, jog ir teip jau nioko kūdi
kiui ne maezis.

—\rienok kaip poni iszktda- 
vo,kalbėjo tolinus Riszardas,— 
tuojaus pasigerino ir sziadien 
suvis sveika.

Galima sau perstatyt, kas tai 
buvo duo džiaugsmas del su gė
los szirdies motinos, toji links
ma naujiena, už tad-gi ir pa- 
szauko:—Dokui Dievui, nes del 
ko ne atvedei su savim ?—Del 
ko no isztraukei isz tos nelai
mingos tėvynės, kur tiek ne
kalto kraujo iszsiliejo? —Del 
ko nepaėmei josios 

žmogau,
nustojo kalbėt, 

sii.iike, toje 
durvs ir

'kur tiek

su savim, 
del ko?...negeras 

szia ant kart 
kvapas burnoje susi i 
valandoje atsidaro 
Onuka inbego in glebi motinai. 
Džiaugsmui, ne buvo galo; visi 
verke, 
aszaromis džiaugsmo.

Ne ilgai vienok ne traukėsi 
tas džiaugsmas ir vėl poni bir
iau nubudus tarė:

—Ach, kad da jis Indu gy
vas, mano brangus vyras tada 
mano džiaugsmas no turėtu ga
lo.
valkelei esate apleisti, biedni 
siera tolei, o juso ateite pripildo 
dideliu sopuliu nes asz jum ne
galiu niekame prigelbet ateite-

Ka pradas vargdieni pati 
viena, aj)leitsta naszle!

Dabarties pradėjo Riszardas 
pa maželi apsuki net ponia Er
lau su ateinaneziu džiaugsmu. 
Pamaželi pradėjo apsa'kinet 
apie kalėjimą ir kada taip to
liams 'kalbėjo pamaželi pradėjo 
poni Eflau suprast, jog josios 
pats gali būtie gyvu. Žinoma,

nes tosios asznros buvo

Nes dabar mano brangu.,

>•

Žinoma

u z

vienok valandoja stojo Stovą® 
durysie, ba jau nuo ilgesnio 
lai k su pla'kanczie szirdžio sto
vėjo už duriu ir girdėjo kožna 
žodi kanuogeriause.

Kas tai buvo del džiaugsmas 
tiktai tas supras, katras apver
ktas ypatus vėl prie szirdies 
prispaildinejie. z

'Povas ir motina, suieme ir 
, guodotinas kuningas ir 

kszt ilk mes tarnais
per

r n

duktė

4

Ana diena ulyczia ėjau, 
Kada in Garre atpiszkejau 
Kolos moterėlės paregėjau 
Juju ka'lba nusistebėjau, 
Ba tai apie mane kalbėjo, 

Pas vaitu patraukti žadėjo.
Sake kad szimta doleriu pades, 

Bet mane iii koza indės, 
O kvailiukes nežinojo, 

Kad in mane pa Ii ei jautas 
pamojo, 

Klause kas tai do vienos 
Ir kaip josios vadinas.
Norėjo jaises aresztavoti, 
In koza visas patupdyti, 

Kelis doleriukus in delną 
inkiszau 

Tokiu budu nuo kozos 
apsisftugojau

1

i

— Gerai teveli, kita karta 
žinosiu.

* ♦

Nuėjo vėl Motiejukas pas bo
bute, o kai j) sugryžo, tėvas pa
klausė.

— Motiejuk-Baltuk, ka tau 
bobų tie davė ?

— Ka duos?... lasziniu sz- 
mota davė.

—• O kur laszinei ?
— Aha, gera rodą man da- 

pririszauprie lasziniuvote!.

visi drauge 
džiaugėsi per ciela vakaru, 
perleido taip-gi visi kolos va
landas linksmai.

Ant rytojaus da vienas nau
jas szvieczies pribuvo, sztai Ri
szardas parnesze nuo kuningo 
kanarka, kuri su savo giedalu 
prisidėjo prie džiaugsmo. Dau
ginus© turėjo isz to džiaugsmo 
Karoliukas, ba jojo kanarkas 
laike motinos ligos iszlieke per 
Įauga o dabar volei jin ne tikė
tina i gavo. Tėvas apsakė kaip 
per ta kanaika daejo apie bu
tine saviszkius ir dekavojo 
Dievui už tikru stebuklu.

Visi susitarė žiema perbut 
tame namelije. Po diveju me
tu, kada pagriebti piningai per 
Riszarda pradėjo baigtis, po
nas Krlau gavo nuo savo pric- 
teliu žino jog gali vėl sugryžt 
ba nauja valdžie dovanojo vi
siem iszvytiems. Tai teip, po 
keliu metu vargo velei gavo 
Ii nosy be ir savo turtus aplai- 
ke. Vėl buvo turtingais ir vėl 
geradojinga ranka fizelpo pa- 
varg(‘liuis ir ubagus.

'I’aip, Dievas užmoka už do- 
rvbes!*

saviszkius

lIlinojaus valstijoje,
A pyga r< l o j e vien o j o

Netoli bažnyczios, 
Randasi kėlios pijonyczios, 
Paskutini raperi atiduotu, 
Kad (ik k»s stikleli namines 

duotu.
Ir mergicos.nekitokios,
Rodos kad k va duotos,

Mat klauso vyru ar pinigu 
turi,

Tai su jaja paeziuotis gali.
Jau toji ka pinigu nori, 

Tai jau nebus motore dora, 
Ba pas ka pinigai skambės, 
Tai tuojaus prikibti prie jo 

norės.

If

I
■
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-GALAS-

IN LIETUVA! Laikas užra- 
szyti Laikra- 

szti ‘.Saule* Ir del gyminiu in Lietuva, 
isz kurios tupėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasz- 
tuoja in Lietuva, tiktai $4.SO.

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

* * *
Apie Lakavana blaivysto 

užstojo/ ?)
Ir jau kone visi gerti nustojo, 

Mat kunigai ant to varo,
Ba jau i n vyko daug negero.

Ten yra da daug tokiu bobelių
Ka negali rimti be stiklelio 
In karezema šarma tinas i 

užeiti,
Ba juosius g»li pamatyti.

Kada jau netenka kantrybes, 
Negali rimti be namines 

bjaurybes,
Susitarė viena ir kita, 

Važiuoja toliaus in svietą.
Tada gauja bobelių in vieta 

susirenka*
Šukele dideli pikniką, 
Ilgai josios nelaukia,

Tuoj munszaine upoluku 
plauki®.

O savo vyrams meluoja, 
Kad tai pas daktarą važiuoja
i

J

•>

Tai la'b«i negerai 
Toki v ibiogai.* * **

Isz juju korszto nusiszypsojain
Tai mat, taip man norėjo 

atsimokėti,
Pas skvajori atkerszyti.

* * *

Laikais isz nieko ergelis 
pasidaro,

Jaigu ypatingai akiu kas 
neatidaro, . I

Vienas gaspadorelis su mun- 
szaino in grinezia inojo, 

Gaspadino su bliudu mėsos 
ir ėjo.

Vienas ant kito užėjo, 
Abudu netikėta nelaime 

turėjo, 
Munszaine iszsiliejo, 

Mesute ir-gi nubyrėjo.
Juoku buvo in vales, 

Katrie mate tai isz szalies;
Tai vis taip buna,
Kas akiu neatidaro, 

Ir del saves 'blede padaro.

ISZSITEISINO.

Turėtumei sarSudžirt: »— 
matintis. Ar senei sėdėjai ka
lėjime u'ž vagyshi, o vela da
bar už permainymu pravardes.

Kaltininkas: — O, kas ki- 
szasi to, tai asz padariau taip, 
kaip mano inspektoris kalėji
mo mokino.

Sudžia. — Kaip tai, jis ant 
pikto mokinot...

Kalt. — Ant pikto nemoki
no, tiktai kaip paleido isz ka
lėjimo uiszkiai pasakė: — turi 
stotis kitokiu žmogum.

H

H
1
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Da buvo reikalas, tai tėvas 
nusiuntė Motiejuką pas bobu
te*, o kada parėjo namon tėvas 
klausia:

Motiejuk Baltuk, ka tau 
davė bobute?

— Oka duos? 
su manim siuntė.

—• O kur Katriuka?
— Padariau kaip liepei, tė

tuli, turėjau su savim virvute, 
tai už kaklo užnarinau, parve
džiau, in tvaria pastaęziau, da
viau szieno, ir vandenio, o du
ris uždariau.

Tėvas baisei užpyko ant kvai 
lo Motiejaus, ir ko tik nedavo 
in kaili. Katriuka iszleido isz 
tvarto, in grinezia atvedė, ®u 
medum ir duona pavalgydino, 
o kvaila Motiejų jau niekad 
pas bobute nesiuntė 
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PAKRIKSZTINO 400 ŽMONIŲ ANT SYK.

Vienos isz didžiausiu kriksztynu atsibuvo netoli Kennett, 
Mo., kur 400 žmonių likos pakriksztinti ant syk upeje Miss
issippi per pastorių Rev. Russell Ridgeway, 
Tam kriksztui prisižiurinejo 10,000 žmonių,
niurde visus in vandeni kas užėmė keliolika valandų laiko.

evangelistą.
Pastorius pa
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PADIDINA ASSMAN PRŪDĄ EGIPTE.
Szitas milžiuiszkas prūdas per upia Nilu, “rtimoje Ass- 

man’o, 551 mylės nuo Kairo, buna iszkcltas 29 pėdas augsz- 
cziau idant pagauti daugiau vandens k«d užlieti 7 milijonus 
akeriu nederlingo lauko kad žmones galėtu ji naudoti ir ant 
jojo soti.

*
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BIRŽELIS —1932 — JUNE

1 s Juvencijos
2 k Marcelinas
3 p Jėzaus Ssirdies szvente XI
4 s Franciszkaus Car.

5 N Bonifaco
6 p Norberto
7 u Roberto
8 a Viktorinas
9 k Felicijono

10 p Margorietos
11 s Bemabas

I

I

hi IH
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Aplai-

i

Isz Visu Szaliu
SŪNŪS NUŽUDĖ

TĘVA

SAUEB '
'-.yr1 ■ —-------------------------------------------- . .. r-. „

Ar užsitrauki?
ik

12 N Jono isz Fa.
13 p Antano isz Pad vos
14 u Bazylius
15 s Vitaus
16 k Jono Fran.
17 p Adolfo
18 s Morkaus ir Marcijono

19 N Julijono
20 p Silverijaus
21 u Aloyzus
22 s Paulinas
23 k Eliodas
24 p Ss. Jono kriksz.
25 s Laurynas karm.

26 N Jono ir Povylo
27 p Vladislovo kar.
28 u Leonas II.
29 s Petro ir Povylo
30 k Povilo aposz. .

ŽINIOS VIETINES
— Musu aplinkinėje buvo 

keli automobilinei atsitikimai, 
kuriuose likos sužeista kelios 
ypatos. Kalte tu j u atsitikimu 
girtu varytoju.

Dr. 
Burke, Dr. Bonevicze, Juozas 
Ferguson ir Gustovas Smith su 
sūnum iszvažiavo in Bowers 
Beach, Deleware Bay, Del. žu
vauti. Gilinki turėjo visi, nes 
pagavo in 80 svaru žuvu o dak
tarai Boneviczius sugavo ma
ža didžiuvi. Visu rankos suti
nta nuo traukimo meszkeriu, 
nes žuvis no davė pasilsio mu
su žuvininkams.

Praeita K et vergą

Locust Mountain ligon-
Shenadoryje pagimdė 

Sancziuvicne
buteje
sūneli poni M.
isz Mahanojaus. Motina ir kū
dikis sveiki.

SHENANDOAH, PA.
—Vincas, sttnus Tereses Ma- 

czienes, 336 W. Coal ui., 
ke garbe Bachelor of Science 
laike užbaigimo mokslo George 
town universitete, Washing
ton, D. C.

aplai-

universitete,
Vincas vra a Įsi ž v- 

• • 

mejas kaipo geras atletas.
— Verdantis muilai užsi

degė prie namo .Ievos Jurge- 
lienes, 115 N. Market ui., kuri 
motore veide.
si no sūnūs.

— Zofija Andriuloniene ir 
josios ®unus Jonas 19, ir Stan
islovas 17 metu, likos pastatyti 
po kaucija $1,000, už sumu- 
szima ir st engimą užmuszti Ka
roliu Mastinaiti, 320Vg W. New 
York ui. Sužeistasis guli vie- 
tinoje ligonbuteje.
kai, kurie yra kaimyais Masti- 
naiezio, užklupo ant jo praeita 
sereda, sudaužydami jam gai
va su bonka.
Mastininti(*no likos sužeista 
per Berta 13 metu dukteria 
Andri ulionienes.
apžiūroj Martinaitiene, o vyra 
nuvožė in ligonbuti. Kokia 
priežastis buvo» kaiminiszkas 
nesupratimas, tai nddažinota.

— Petras Januleviczius, 
kareivis Svietines Kares, isz- 
važiavo gydintis in Kareiviu 
Prieglauda in Monroe, Virgi
nia. Januleviczius likos sužeis
tas koki tai laika adgal in ko
ja laike darbo kasyklose.

Liepsna užge-

Sužeistasis guli
Kaltinhi-

Laike muszio,

Daktaras

in ligonbuti.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

MTAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
lt W. Centre St.. Mahanoy City 

“trr " r1, r .. -i ----- r—r-r -rrff

Frackville, Pa.—Didelis Card 
Part v bus laikoma seredos va- 
Apreiszkimo Paneles Szv. lie- 
tuviszkos bažnyczios.
kyta daug dovanu nuo žmonių, 
kurios bus Iszdalytos del ge
riausiu loszyku. Pirkite tikie- 
ta, o tokiu budu suszelpsite sa
vo parapije.

— Angliszki laikraszczei 
talpina apsivedima Stanislovo 
Kagažins/kio, 40 metu, isz Ma
hanoy City, su naszle Rozalija 
Kelmelis, 27 metu, isz Frack- 

Vinczevono atsibuvoville.
Elkton, Md.

Philadelphia, Pa.,
t 

para.,

Nedelio-
5 Juniaus, Szv. Kazimierio 

prasidėjo Novena prie 
Szv. Antano, ir baigėsi 13 Ju
niaus, dienoje Szvento Antano. 
Novena laikys žymus pamoks
lininkas, kuris pinna karta yra 
atlsilankes sziojo pampi j oi. 
Malonėkite visi atsilankyti da
li vau Ii fizioje iszkilmingoje No- 
venoje. — Senas Kori'stas.

Vikaras prie Szv. Adal
berto, lenkiszkos parapijos, ant 
Allegheny Ave., ir Thompson 
ulycziu, kunigas Jonas Zbyt- 
niewskis, likos užmusztals per 
automobiliu, ari i Vineland 
praeita subata.

sziojp

art i J

NUKAPOJO RANKAS, KOJ
AS IR GALVA, SUKROVĖ 

ANT LAUŽO IRLAUŽO 
SUDEGINO.

j

Jugo-slavije.,“ 
gyveno 72 

Rokas VateUsika, kuris jautėsi, 
kad neužilgio lures skirtis su 
sziom svieto, todėl padalino 
gaspadorysta tarp keturiu su 
nu su toms iszlygoms; kad su- 
nelei ji užlaikyta lig smert. Bet. 
isz to no buvo užganadydas vy
riausias sūnūs ir isz to lankei 
terp sunitus iriovo kildavo di
deli 'barnei, kad nekarta daci- 
davo lig kumszcziu.

Kada ana diena sunu/s atėjo 
pas tęva, vela pradėjo bartis, o 
tėvas negalėdamas nukensti su 
naus paniokinejimu ir stumdy- 
mu, kirto sunui per veidą liep
damas tylėti ir guodėt i save, 
iszbegdamas larikan, liet snnus 
pasivijus Ieva, sudavė jam kė
lės kiunszczias per veidą ir su 
k i iw i u pradėjo kapoti nelai
minga teveli.
kapojo tėvui rankas ir kojas o 
ant galo ir galva.
szmotus kūno sukrovė ant di
delio laužo ant kiemo, sumetė 
sukapotus szmotus ir sudegi
no.

Žudintoja aresztavojo ir už
dare kalėjimo, bet visai nesi
gailėjo to, ka padare su tėvu.

Banjaluka, 
Kailine Karatove,

U

Pirmiause nu-

Surinkus

Tamaqua, Pa. — Diena 6-ta 
Juniaus iszvažiavo in Now 
Yorka ponios V. Matulaitiene 
isz miesto ir Sa ponio ne isz 
Minersvilles, kur sos ant laivo 
“Bremen” iszplaukti in Lie
tuva atlankyti savo gimines ir 
pažystamus kaipo ir atlankyti 
miestus ir kaimus kuriu jau 
virsz 30 metu kaip nemato sa
vo tėvynės. Ponios Saponienes 
sunūs ir vyras palydėjo savo 
mylima paeziule linkėdami lai- 

K el i one i u
automobi- j° *11 Jauna vaikina Nica So j bu

lium. Ant laivo sos Utarninke 
7-ta Juniaus. — 
keliones moterėles.

mingos 
New York a

iszplaukti

keliones.
atliko

Laimingos

— Musu 
ūkininke poni

MIELISZKA DRAMA SE
NOS 60 METINES 

MOTERES.
Vengrai., —Neyiregykaza, 

Miesteli jo Kaloksa, 60 metine 
turtinga naszle Lend va Szigc- 
tvar, keli metai adgal insimyle-

O kad bo-

nes

Mes neklausiame jūsų 
—mes jums pasakome!”

7 iš 10-tics rūkytojų užsitraukia dūmą 
žinodami — kiti 3 nežinodami!

į
tew

M

>■ ■

A" dūmą?užsitrauki dūmų? Lucky 
Strike gali šį klausimų sutikti 

atvirai. Nes jie išsprendė tų dalykų. 
Luckies įžymus valymo procesas pa
šalina tūlus nešvarumus, kurie yra 
paslėpti net rinktiniausio, lengviausio 
tabako lapuose. Luckies tų procesų 
išrado. Tik Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmų? Žinoma, užsi
trauki. Kiekvienas rūkytojas įkvepia 

I

kokių nors dalį dūmų, kuriuos jis ar 
ji ištraukia iš cigarete.

O kadangi tamsta užsitrauki, tai 
būk tikras - būk visiškai tikras - kad 
jūsų cigarete dūmai gryni - švarūs - 
kad tūli nešvarumai vra r
Apsaugok tas jautrias gleives!

“It’s toasted
Jūsų Apsauga 

prieš knitėjimus — prieš kosulĮ

pašalinti.
V/
Kilil

I

O. K, AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modemiškų minučių tu ponulio 
geriauiiait lokių orkestrail ir l ucky Strike liniomit, kieki iena Antradienio.Keti ir/aJtrnio. 

ir SeMadienio rakarų, per N.B.C. Radio tinklų.
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The A*ier <*a 
Tebuvo O.

Orwigsburg, Pa.
progresyvisz’ka
Juoziene Mraziene su giminai- 
cziu Juozu Kisielių motoravo 
in Chieaga atlankyti gimines 
ir pažystamus. Kelione atliko 
laimingai ir po keliu sanvai- 
cziu siigrvž namo.

Rio de Janeiro, Brazilijoje.— 
sziaures Bra

zilijos provincijose del
Vėliausiu laiku

saus

ir bu jom apsivedė.
ba buvo sena, tai vyrukas bū
damas tiktai 28 metu amžiaus 
pradėję retai būti namie,
jam buvo maloniau praleisti 
savo laika'su jaunesnėms mote- 
rems arba merginom ir tūla 
diena bobele baisui užmuštino 
ir nutarė savo jaunam vyrui 
už tai atkersztyt.

Tula nakti, kada Mica užmi
go, boba paėmus isz kuknios 
dideli peili, nupjovė galva, po 
tam trtekartus perdare szirdi 
ir pati pabėgo in gin’ia, kur 

Isz

. j

VĖTRA UŽMUSZE 120 
ŽMONIŲ.

London., — Telegramai isz 
Bukareszito pranesza, 
žmoni u likos užmuszta per 
smalkia vėtra Ismaile, Bumu- 
nijoi ir sužeista apie du užim
tai žmonių. Gyventojai pane- 
fczo dideles bledes, nes užmusz
ta ir daugeli gyvuliu.

TEISYBE.

Ar ežia sveika aplinki-

likos
buk 120 ne;>

O, la'bai sveika! Per de-
szimts metu tiktai vienas žmo
gus numirė.

— Kuom jisai užsiiminėjo?
—- Buvo daktaru.
— Isz kokios ligos numirė?

Isz bado!

3

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED- 

PROFITS $623,358.62

c. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isstikimiaaah Graboriua 

:t

s z i o j 
Bile Ko-

Laidoja nu-

Girafas yta asztuonilika 
pėdu didžio nuo žemes.

*

ros siauczias badas paliete ir Per v*sa klaidžiojo, 
vietinius Lietuvius, kurie dar rYto anksti, nusidavė in palici-

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriąus, nog sudėtu pinigu ant 
Preke . . . 25c.

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 L .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

9fi<»

nuo pereitu metu 
žiavo joszkoti darini.

esni šuva-

Chicago, Ill.,—Plaeziai žino
mas chicagiecziams, Juozas 
Kruczas, kuris ilgus laikus 
gy veno Northside, dabar Brigh 
ton Parke, sunkiai susižeidė. 
Jis susilaužo ranka aukszcziau 
alkūnes. Tai labai apgailėtin
as atsitikimas, ypacz kai dabar 
tokiuose sunkiuose laikuose de
ltai nelaimes t etika netekit i dar- 

North'sidiecziai draugai 
visi rengiasi važiuoto aplanky
ti ji.

jos stoti ir pati save apskundė 
kad papjovė savo jauna vyra. 
Kokia už tai bits bausme, tai 
laikraszcziai apie tai neraszo.

G. W. BARLOW, Prea.
J. FERGUSON, Vice-Prea.iTKas.

«ll ’ll

chicagiecziams,

bo.

— Pereita sereda, apie 5 
valanda, buvo apvogtas p. Ale
ksai, 3339 S. Morgan st., Ale
ksa yra duonas isz vežioto ja®. 
Trys banditai, ginkluoti szau- 
tuvais, užpuolė ji Brighton 
Parke ir atėmė $12 isz jo.—N.
« Neužmirszkite guodotinl skai

tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
• ■ a • • • * • A. ■

NUŽUDĖ MYLEMA IR SZO- 
KO SU JAJA IN 

VULKANĄ.
Hilo, Havaja. —William Nu

nes, kuri atmetė jojo mylema 
Margarieta Enos, studente isz 
augsztesnes mdkslaines, pir
miausia nužudė jaja, po tam 
szoko in ugni Kilauea vulkanu.

Margarieta nenorėjo už jojo 
tekieti, tada William priveria 
mergina su revolveriu pabėgti 
su juom, pirmu sužeidęs josios 
seseria kuri stojo apgynime sa
vo sesutes.
Will i amo

laikraszczio. Paskubinkite I

Sargai sumdo 
automobiliu prie 

kranto vulkano, visa sukruvin
ta, kuriamo ra\losi laissdcelia 
kurioje buvo pranoszta, kad 
Williamas pirmu nužudo savo 
myloma po tam iszoko in pra
garu vulkano.

■■■■ WĮI l^Wl
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tT Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už> 
miražo ir praaze idant neaulaikyt lai* 
kraazczio. Paskubinkite I

susirinkimu.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

Mahanoy City, Pa.

4*

GERIAUSI STUDENTAI UŽBAIGĖ MOKSLĄ 
PAKRASZTINIU SARGU.

Keturi nariai United States Coast Guard akademijos 
New London, ’Conn., užbaigė pasokmingiausiai
laikydami diplomus ir dovanas: Isz kaires stovi:
manu isz Washington, D. C., Lynch, Methuen, Mass., Snyder 
ir Craik isz Andover, Mass.

mokslus, ap-
Schmidt-

Skaitykite “Saule

Gabiausias Balsamuotojaa tt 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje. 
Iiiam laike, diena ar
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu, 
mirelius pagal naujau- Įl
šia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke įį 
moterems. Prieinamas I 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITYj516 W. Spruce St- 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

W. Traskauskas, Ėst.
L1ETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avei Mah. City

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Goriausi invstoriai genuose laikuose buvo tie žmonis 
kurie padėjo pinigus in bankA. Jie dar turi bankavas 
knygutes parodyti savo pinigus. Daug žmonių investi- 
no in szerus ir bondsus ir dar jie gailesi kad pinigus 
ne laike bankuose. Teip sako ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
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