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Isz Amerikos
LEKIOTOJA SUGRYŽO 

IN AMERIKA.
New Yorkas. — Amelia E. 

Putnam kuri viena su eropla- 
nu nulėko per mares, sugryžo 
adgal in Amerika pereita Pa- 
nedeli ant laivo Ule de France. 
Buvo labai iszkilmingai priim
ta su milžiniszka paroda.

KETINA VELA LĖKTI 
PER MARES.

New York. — Stanislovas 
Hausneris, Lenkiszkas tekinto
jas kuris neseniai bandė isz 
New Yorko perlėkti per mares 
in Varszava bet inkrito in ma
res netoli Portugalijos, prane- 
sze jog kada sugryž in Ameri
ka, vela bandys da sziais me
tais antru kartu nulėkti in 
Varszava.

kartu

SUGAVO TRIS PLESZIKUS.
Nevada, Mo. — Penki pleszi- 

kai apiplesze Citizens Nation
al banka, Fort Scott, Kans. 
Pagrobė apie 30,000 dol. Ver
mont) apskrities policija su
ome 3 pleszikus. Bet pas juos 
nerasta pinigu.

KUNIGAS PARODE KAIP 
MERGINOS ATRODO NUO

GOMS KRŪTINĖMS.

LIETUVIS PASAULIO 
CZAMPIJONAS

SHARKEY (ŽUKAUSKAS) 
SUPLIEKĖ SCHMELLIN- 

OA. — 72,000 MATE 
KUMSZTYNES.

Jack Sharkey (Žukauskas)
Long Island City, N. Y. — 

Praeitu Utarninko vakaru 
czionais atsibuvo kumsztvnes V 
tarpo Jack Sharkey (Žukaus
ko) ir Vokieczio, czampijono 
Max Schmelling, Žukauskui 
szi karta pasiseko laimėti kum- 
sztynes ir tokiu bu d u 

pasiliko

M r

Denver, Colo. — Praeita Ne- 
delia reformatorių pastorius, 
Clarence Cooper, iszejo ant pa
moksti nyezios sakyti pamoks
lą del savo parapijonu, pasirai
tojus kelnes iki keliu, ranko
ves iki pažaseziu ir nuoga, at- 
lopinta krutinę. Susirinkę baž- 
nyczioje žmones 
nusistebėjo.

nusistebejote?” — 
klausė pastorius susirinkusiu. 
“Na, matote, asz tik norėjau 
parodyti merginoms ir mote- 
rems kaip jus atrodote kitiems 
kaip jus devejate sijonus iki 
keliu, jekutes be rankovių ?r

iszkirptomis krutine-

o

I

“Jus

iszsižiojo ir

žemai 
mis.”

SENATAS ATMETE
BONUSU SUMANYMĄ.

Washington, — Vėlai po 
karsztu visos dienos diskusijų 
Senatas G2 balsais priesz 18 
atmete sumanymą iszmoketi 
bonusus karo veteranams.

Po to balsavimo senatui bu
vo pasiūlyta szi klausymą dar 
karta persvarstyti. Ir szis pa
siūlymas atmestas.

Bonusu fszmokejimo prieszai 
nurodė, kad milijonai kitu be
darbiu darbininku nėra geres
nėj padėty už karo veteranus..

Žemesnieji kongreso rūmai 
priesz pora dienu sumanymą 
buvo pravedė.

Svarstymu motu Senato rū
mu galerijos buvo prisikimszu- 
sios karo veteranui Lauke ju 
buvo keliolika tukstaneziu. Bu
vo paruosztos policijos atsar
gos priesz veteranus. Laukta 
sumiszimu. Vėliaus tas neinvy- 
ko. Veteranai pakriksztavo, 
paszukavo ir tvarkingai nu- 
marszavo in savo ‘‘stovyklas.
Bet priesz tai daug ka's teko 
prezidentui Hoover’iui, kuris 
priesz bonusus nusistatęs.
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Naujas padirbtas laivas 
tarpe miestu St. Louis iki Kansas 
gi plauks ant minėtos upes.
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NUSIŽUDĖ ANT SZUNC
KAPO. |

Cobleskill, N. Y. — Lavonas 
Haroldo Baler, 25 melu, likos 
surastas ant kapo jojo myli
mo szunc, kuris praeita sanvai- 
te likos užmusztas per auto
mobiliu, 
gulėjo

dabar 
Lietuvys pasiliko pasaulio 
czampijonu. Kumaztynes tęsę
si 15 raundu (linkiu) ir 
tukstancziai ypatų mato kum- 
sztynes, užmokėdami 400 tuks- 
tancziu doleriu ineigos. Shar
key laike kumsztynes svėrė 
205 svarus o Schmeilingas 188 
svarus. Schmelling aplaike 
4-^ procentą ineigos pinigu 
o Sharkey aplaike 10-ta pro
centą ineigos pinigu.

Sch meiliu

o72

SZESZI NUŽUDINTI 
ANT FARMOS.

Canton, Ga. — Paul Hardin, 
jo motere ir juju keturi vaikai 
likos per kaimynus atrasti nu- 
žudinti juju name ant farmos 
arti szio miesto. Policija sako 
kad Hardin nuszove savo mo
tere ir vaikus o po tam pats 
sau gala pasidarė.

$1,118,500,000 NAUJU MO- 
KESCZIU INSTATYMAS.
Washington, D. C. — Ame

rikos gyventojai turės pradėti 
giliau knistis in kiszenius isz- 
krapsztyti $1,118,500,000 nau
jais mokeseziais. Kongreso pri
imtas ir Hooverio pasiraszytas 
mokeseziu projektas ineina ga
liom Mokescziai bus imami nuo 
invairiu invairiausiu dalyku: 
pradedant nuo elektros szvie- 
sos, saldainiu, teatru inžangu, 
szaldytuvu ir baigiant automo
biliai^ ir padidintais pajamų 
mokeseziais, (Iszimtys — $2,- 
500 vedusiam, $1,000 — neve
dusiam.)

Automobiliu savininkai bus 
sunkiausiai paliesti nes fede
rate valdžia ims po centą nuo 
kiekvieno galiono gazolino, 4 
centus nuo galiono aliejaus,2% 
nuo automobiliaus daliu, 2l/i c. 
nuo svaro nauju padangų. T®z 
visu tu ir kitu szaltiniu, fede
rate valdžia tikisi surinkti apie 
$258,000,000 in metus.

Nors Amerikas, kaip mano 
, yra

jie tiki
kai kurio kongresmonai 
“sausa kaip Sahara,” 
.surinkti apie $82,000,000 in me
tus ir nuo alaus, salyklu ir al
koholiniu “vaisiniu sunku.“

Paczto kainos — 3 nuo laisz- 
ku vietoj 2c. ineis Liepos—6.

vaisiniu sunku.
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’isz LIETUVOS
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PENKI SZIMTAI NAUJU
MOKYKLŲ LIETUVOJE.

Kaunas. —- Szvietimo minis
terija nori baigti visuotino 
priverstino mokslo plana. Nu
matyta atidaryti dar keletas 
szimtu nauju mokyklų. Lygiu 
laiku numatyta budavoti esa
moms mokykloms namus. Isz 
viso numatyta pastatyti 
nauju mokyklų namu.

V. IT. MOCZKUWNKU KilUr.

LIETUVA PERKA 50,000 
TONU ANGLIES ANG- 

LUOJE.
Lietuvos Susisiekimo minis

terijos atstovas nesenai atvyko 
in Londoną užpirkti Lietuvon 
geležinkeliams apie 50,000 to
nu anglies už apie $20,000. 
Lietuvos atstovas prie progos 
susipažins su Anglijos gami
niais, fabrikais ir bendromis 
sąlygomis. Mat, Lietuva dabar 
rimtai bando praplėsti preky
bos santykius su Anglija.
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City. Du kiti panaszus laivai yra dar statomi kurie taip-
Marl< 'Twain, kuris noužilgio

!Isz Visu Szaliu

ant upes

TAURAGĖS MIE S T E SU
SEKTA ŽYDU PLESZIKU 

GAUJA.
Taurage. — Tauragės mies

te ir apylinkėj dažnai atsitik
davo pteszimu. Gaujos vadas, 
pasirodo, buvo Hirszas Peras 
isz Jurbarko. Vagys buvo pa
vogė isz vietos sinagogos ir 
miesto rabino keletą bažnyti
niu dalyku, v

iszejo

BESIJUOKIANT PLYSZO 
SZIRDIS.

Panevėžy vieno gyventojo 
tarnaite juokdamasi
melžti karvių. Czia pat stovis 
versziukas praeinaneziai mel
žėjai inspyre kojon. Ž. pradėjo 
labai smarkiai juoktis,
juokdama sugriuvo ir nebeat- 
sikele. Jai plyszo szirdis.

i

LENKIJOJE IR KUNIGAMS
ALGOS MAŽINAMOS 10%.
Varszava. — Lenkijos vy

riausybe mažinant valdinin- 
valstybes tarnauto-

per
n usi žudžiusio

iszszautas
Baleris buvo labai nulindęs ne- jams algas, kartii sumanė ma- 
tekimu szunio kuri labai myle- žinti algas 10% ir kunigams.

Ryszy su tuo isz Vatikano po
piežius pasiuntė speciale dele-

karabinas.

jo. Savžudys buvo nevedės.

kams ir

MOTERE LAIMĖJO, VYRAS gacija isztirti kodėl kunigams 
PASIKORĖ ISZ PIKTUMO.
Johnstown, Pa. — Bort Fish

er ir jojo pati Priscilla atsisė
do po vakarieniai loszti pinak- 
li. Per dvi valandas Bert sten
gėsi pralenkti savo motere, bet 
toji nepasidavė ir kožna karta 
laimėjo. Ant galo vyras taip 
tuom užpyko kad trenkė czeve- 
rykus ant grindų, nubėgo ant 
virszaus ir užsirakino maudi- 
nyezioje. Priscilla nesulaukda
ma savo vyro, nuėjo ant vir
szaus pažiūrėti kas jam atsiti
ko o kada ant szauksmo tasai 
neatidaro duris,
szauke palicijanta kuris isz- 
lauže duris ir rado Bert kaban
ti ant diržo.

mažinamos algos. Szios Vati
kano specialus komisijos tiks
las bus patirti ar toks Lenki
jos vyriausybes pasielgimas 
nepriosztarauja
terp Vatikanp ir Lenkijos Kon
kordatui. Lenkijos kunigai 
protestuoja 
mažinimą.

sudarytam

Lenkijos
priesz toki algų

motoro pa-

PROSPERU A JAU SUKA 
KAMPA.

Chicago. — Generolas Da
wes nesenai kalbėdamas Chi- 
cagojo pareiszke, jog surinkto
mis žiniomis esą proaperija 
jau pradėjo po truputi gryžti. 
Depresijos dugnas jau pasiek
tas ir dabar prekyba ir pramo
ne žengia auksztyn. Jis nuro
do, kad dabar padecziai page
rinti, reikia sumažinti mokes- 
czius, o ne didinti.

ISZPANIJA KONFISKAVO 
KARALIAUS ALFONSO 

TURTUS.
Madridas, Iszpanija. — Isz- 

panijos respublika paskelbė 
buk konfiskavo visus priva- 
czius buvusio karaliaus Alfon
so turtus, kurie sieko apie $2,- 
500,000, pinigais, nejudinamu 
turtu ir vertybėmis.

Mexico Cit v. •r 
vandenvno
Meksikoje

Kai kuriuose

MEKSIKOS UOSTAI 
NUKENTEJO DEL 

ŽEMES DREBEJIMO.
— Ramiojo 

pakraszcziuose
smarkiai drebėjo 

žeme. Kai kuriuose pajūrio 
miestuose sugriuvo daug na
mu ir sziaip padaryta daug 
nuostuoliu. Daugiausiai nu
kentėjo uostai, kurie vietomis 
visai sugriuvo. Žemes drebėji
mas buvo gana stipriai jau- 
cziamas ir Mexico City.

MĖGINO OŽĮ PAVERSTI 
IN ŽMOGŲ.

Wernigerode, Saksonija, Vo
kietija. — Būrys Vokiecziu ir 

psichiniu tyrinėtoju
penktadienyje nakti ant Vo
kietijos magiszko kalno 

Brocken

Anglu

besi-

ANTIS DEDA RAUDONUS 
KIAUSZINIUS.

Jeznas, Alytaus aps. — So- 
buvos kaimo ukin. O. Cmavl- 
cziene turi labai dėslia antį, 
kuri deda nepaprastus szvic- 
siai raudonos spalvos kiauszi- 
nius. Ju nepaprastumas stebi
na ūkininkus, kožnas nori gau
ti perinti szitos anties kiauszl- 
nius. .

MOTERES BŪTINAI NORI 
BUT POLICININKES.

Kaunas. — Jau seniai mote
rų organizacijų invairiuose su
sirinkimuose keliama mintis 
reikalauti, kad ir moterys butu 
policininkes. Dabar sužinota, 
kad moterys sziuo reikalu net 
ruoszia tam tikra memorandu
mą vidau^fėikalu ministeriui.

VOKIEOZIAI ISZ DRUOž- 
LIU DARYS CUKRU IR 

SPIRITĄ.
Berlin. — Viena didžiule 

firma Vokietijoje vėliausiu lai
ku pradėjo gaminti cukru isz 
medžio druožliu. Cukrus vė
liau perdirbamas in spiritą ir 
deginamąja medžiaga. Vokie
tijos prekybos ir pramones au
toritetai ragina visiems Vokie
tijos pramoninkams tuo susi
domėti,
be vertes, o isz ju galima pada
ryti didelio pelno perdirbant 
in spiritą.

magiszko
4‘Brocken” mėgino oži pavers
ti in vyra. Kaip pasakoja žmo
nes, ant to kalno viduramžiais 
susirinkdavo burtininkes ir 
pridarydavo visokiu stebuklu. 
Jos paversdavo oži in jauna, 
gražu jaunikaiti. Sekdami bur
tininkių naudotu receptu ir 
apszlakszto oži krauju, medu
mi, apibrėžė apie ji magiszka 
rata ir atlikę visas burtininkių 
nurodytas ceremonijas, inves- 
tigatoriai lauke ožio persimai
nant. Bet szio dvideszimto am
žiaus burtininkai matyt nėra 
taip geri, nes ožys kaž kodėl 
pasiprioszino ir atsisakė mai
nytis in ”

burtininkes

gražu jaunikaiti.

kad

ANGLIS 550 KARTU
SALDESNIS UŽ CUKRU

Netikėtinas dalykas, 
anglis saldesne už cukru, bet
tai tiesa. Isz anglies padaroma 
lyg ir smala (derva), toji sma
la smirda, kaip szimts pypkių! 
O isz tos smalos daromi: pui
kus dažai, porfiumai, gydanti 
dalykai ir net sprogstamoji 
medžiaga.

Isz tos paczios juodos sma
los daroma sacharinas, kuris, 
kuomet tyras, yra 550 kartu 
saldesnis už paprasta naudoja
ma cukru. Nors sacharinas da
romas isz taip biaurios smalos, 
vėliau kuomet jau padaryta 
yra tyros, baltos ir neatsiduo- 
dantis. Aguonos grūdelis gali 
užsaldinti visa puoduką ka
vos. Bet sacharinas nėra tokios 
vertes 'kaip kitas cukrus, nes 
jame nėra jokio maistingumo.

nes druožlos beveik

VOKIETIJOJE DAUG 
NUSIŽUDO.

Berlin. — Per sziu metu pir
mus 4 menesius Berlyne nusi
žudo 683 žmones. 1931 m., Vo
kietijoje buvo užregistruota 
18,000 nusižudymu.

SERBAI APKALTINO 
KATALIKU KUNIGĄ.

Belgradas, Serbija. — Serbu 
policija aresztavo ir Serbu 
teismas nubaudė ant 15 dienu 
in kalėjimu, Zagrebo kataliku 
arkivyskupo sekretorių kum 
dr. Juricza. Jis pripažintas 
kaltu už paraszyma ir pasklei
dimą knygeles, kuriaja inrodo, 
kad Jugoslavijos vyriausybėje 
Serbai visur turi pirmenybe, o 
kitos tautos neigiamos. Taip 
pat raszo kad Belgrado kalėji
mo laikoma apie 15 Slovėnu. 
Ju tarpo yra ir koletas katali
ku kunigu-. Jie visi kaltinami 
už politines demonstracijas.

I

KINU SUKILĖLIAI NUŽU
DĖ LIGONBUTEJE TRIS 

JAPONUS.
Mukden, Mandžiurije, Birž. 

20. — G0 Kiniocziu sukilėliu 
būrys insiveržo in Japonu ka
riuomenes ligonbuti ir nužudė 
ten gulėjusius sužeistus ,3 Ja- 
ponu kareiviu®.

KRUVINOS TIKYBINES 
RIAUSZES MEKSIKOJ.

Morelia, Meksika. — MorelI- 
joje, Michoacan valstijoj invy- 
ko smarkios tikybines riau- 
szes, kuriose vienas darbinin
kas buvo užmusztas ir keli su
žeisti. Apie 1,000 darbo žmonių 
reikalavo valdžios praleisti In- 
statyma, kuris praszalintu isz 
parapijų kai kuriuos kunigus.

PRIVERSTINAI GYDYS 
LIETUVOS LIGONIUS.

Kaunas. — Vidaus reikalu 
ministerija innesze in ministe- 
riu kabineto posėdi instatymo 
projektą apie užkrecziamu li
gų apkariavima. Visi ligoniai, 
o ypacz sergantieji venerinė
mis ligomis, bus valstybes pri
verstinai gydomi.

SAPNAS MUSU
REPORTERIO

VERSZIUKAS 
UŽ 50 CENTU.

Telsziai. — Telsziuose vė
liausiu laiku viskas taip atpi
go, kad dabar didoka versziu- 
ka galima nusipirkti tik už 50 
— 70 Amerikoniszku centu.
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Musu reporteris Komeliu- 
szas Lakstanosisvisur ana va
karu sapnavo, buk radosi dan
guje o miestas buvo puikus. 
Szventas Petras žinojo kokiu 
amatu musu Korneliuszas už
siima, paženklino jam toki Ir 
vada kuris jau pirmiausia nu
vedė in spaustuve, o kada mu
su žinių sznipas, sugryžo volą 
prie Szvento Petro, buvo no- 
užganadytas.

— Na, — užklausė Szv. Pet
ras — kaip tau patinka musu 
vieta!
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UNIVERSITETO
VIESZBUTIS.

Paveikslas parodo 
vieszbuti kuriamo gyvens Co
lumbia Universiteto studentai. 
Namas bus 30 laipsniu auksz- 
czio ir kasztuos 7 milijonus do
leriu.

nauja

iszskiriant

— Viskas gerai, tik man 
nepatinka ne kurie daigtai, — 
atsake Korneliuszas.

— Nekurie daigtai! — pa
antrino nusistebėjas Szv. Pet
ras. — O kas toks nepatinka!

— Viskas iszrodo puikel 
jusu laikraszti.

Tasai gerai atspaudytaa, pa- 
puosztas ir gera popiera. Bet 
da teip blogai paraszyto laik- 
raszczio nemacziau! Žinios pa- 
senia, raszlava nesuprantama, 
viskas sumaiszyta, da už savo 
gyvenimo tokio laikraszcrio 
nemacziau!

Szventas Petras palingavo 
su galva nulindęs.

— Teip, turi teisybe. Laik- 
rasztis yra niekai apraszytao, 
bet turiu tau pripažint jog mes 
czionais ne gauname geru re
porteriu ir korespondentu, nės 
visi eina ten... Ir parode su 
pirsztu in pragara. t

Korneliuszas staigai pabudo 
ir gilei užsimislino apie savo 
sapna.



4

(

i

4

4

t

I

Kas Girdėt
apsakymai

savo krutinę

Senu žmonių 
skelbia, buk pauksztis pelika
nas sudrasko 
idant savo krauju maitinti sa
vo vaikus jaigu neturi del juju 
kitokio maisto.

Tai yra tik pasaka.
Bet toki atsitikimai yra pa

prasti ne tarp pelikanu bet 
tarp žmonių—vargszu.

Tūlas darbininkas isz Qua- 
drato, Kamidos, neturėdamas 
nuo kokio tai laiko darbo, tu
rėdamas paezia ir devynis vai
kus ir da rūpindamasis apie 
szeimynelia savo mirusio bro
lio, in laika keturiu menesiu 
davė savo kraujo asztuonis 
kartus del ligoniu kurie turė
jo mažiau kraujo
krauja daktarai ligonbutese 
pirkinėjo po 15 doleriu 
painte. Po kožnai tokiai opera
cijai, atiduodavo jisai paežiai 

pergulėdamas kėlės

už ji. Jojo

u z

ties nesziojo. Gimines per vė
lai dažinojo apie jojo paskuti
ni velinima ir parodo ji kaip 
koki grofa. Ar‘bus isz to užga- 
nadintas J imas tai 
nes isz ano svieto 
sinnsti telegramų.

--------• t-----
Mes apszviesti žmones žiū

rime paniekinaneziai ant lau
kinio sztamo žmonių, juju pa- 
proeziu ir gyvenimo o bet pas 
Kufrus, Afrike, vioszpatauja 
vienas geras paprotys kokio 
baltieji žmones ne turi ir užvy- 
di juodiems laukiniams gyven
tojams — kas kiszasi vyro ir 
jojo uoszves. Pas tuosius žmo
nes tos dvi ypatos nedrysta Su 
savim kalbėtis, sueiti no pnsi- 
niatvti.

Jaigu jau kanecz turi žente
lis su uoszvia pasikalbėt, tai 
gali tai padaryt prie augsztos 
tvoros, nematydami viens kito. 
Laikais atsitinka kad ant ke
lio pasitinka žentelis 
uoszvia, tai

TAVO VAIKO
MIEGAS

EMIGRACIJA KOVO
MENESIJE

• •

pinigus, 
dienas ligonbuteje ir vėl eida
vo jeszkoti kostumerio par
duoti savo krauju.

Paskutini karta daktarai ne- 
priėmė jojo pasiulinima nes 
buvo per silpnas. Taigi, ketu
rios kvortos teviszko kraujo 
nuėjo ant užlaikymo prie gy
vasties skaitlingos szeimynos 
žmogiszko pelikano. 

----------------------------- ------

Žmogus likos sutvertas del 
to kad dirbtu.

Kada tūlas darbininkas isz 
Memphis, Tenn., pabaigė dirb
ti per 60 metu del savo kompa
nijos, prezidentas tosios kom
panijos padovanojo jam pen
kis szimtus doleriu, auksini 
ziegoreli ir pensije lyg pabai
gai jojo gyvenimo.

Bet pensijonistas darbinin
kas atėjo ant rytojaus prie sa
vo darbo — kaip paprastai. 
Norints jau buvo pasenės, bet 
ant senatvės nenorėjo tingi
niaut, linksmiau jam buvo už- 
dirbinet ant duonos ir aplaiki- 
net

Del jojo darbas — tai gy
vastis.

Kožnas sveikas žmogus, jau
nas ar senas, negali būti lai
mingu jaigu ne turi darbo.

Tinginiavimas gali iszrody- 
ti meilu, <bet tiktai teisingas 
darbas atnesza žmogui tikra 
laime ir užganadinima sziam 
gyvenime.

IjMlĮ okesti už savo darba.

Kaip kada pacziules už daug 
reikalauja nuo savo vyru o ka
da tieji nevalninkai, užimti ru- 
pescziu kasdieninio gyvenimo 
kovoja už būvi, neparodo del 
savo prisiegeliu meilingumo, 
kaip tai po vinczevoniai dare, 
tai moterėles tuojaus pradeda 
savo vyra visaip n u žiuri ne t i ir 
kvaksėt kad jaja nemyli. Sztai 
pirmutinis žingsnis prie nesu
pratimo ir persiskyrimo. Mo- 
teres kurios mano kad apsiri
ko su vyru ir mano truk j uju 
meile del josios atszalo, neži
no kad rūpindamasis apie isz- 
mai tinimą savo szeimy neles s u 
visokioms prieszinybems, duo
da geriausia davada savo mei
les ir prisiriszima del savo my
limiausiu namie.

Morrisville, Kan., mire ko
kis tai Jim Perkins, bernas ant 
fanuos, kuris savo gyvenime 
nenesziojo balto kalnieriaus. 
Per visa savo gyvenimą neszio- 
jo *1 overalls’9
darbines kelnes ir mėlynus 
marszkinius. Priesz smert pa
liepė savo draugams idant ji 
palaidotu taip, (kaip už gyvas-

arba mėlynas

nežinome 
negalima

su savo 
jiji turi kogrei- 

cziausia pasislėpt in krūmus o 
jisai turi 
rankoms.

to duodasi matyt kad 
laukiniai kaip kada turi ne
lauki nius paproezius.

veidą su

Lsz

Jszpaniszki 
garsina nepaprasta atsitikima 
kur perkūnas trenkė in vaika 
ir vietoje ji užmuszti, davė 
jam galybe matyti per sienas 
ir mums.

Kaime Mantolla, Barceloni- 
joj, perkūnas užmusze kaiinuo- 
ti Ezaba Volnotti o jojo sunn 
sužeidė. Simus per ilga laika 
gulėjo kaip negyvas. In kėlės 
dienas po tam atsitikimui vai
kas apreiszke daktarui kuris 
ji dažiurinejo, buk gali matyti 
viską kas darosi už sienos. To
limesnis iszlvandvmas vaiko 
per kelis daktarus parode kad 
jojo akys likos suroentgeniza- 
votos. Vaika pastato prie di
delio kuparo kuriame radosi 
apie 300 visokiu dalyku. Vai
kas iszskaite gerai viską kas 
kupare radosi. Vėliaus pasta
te ji prie muro už kurio atsi
stojo daktaras laikydamas 
rankoje keliolika daigtu. Vai
kas atmine ir tuosius.

hiikraszcziai

Kas yra drūtesnis, meile ar 
badas t

Szi klausymą iszriszo užga- 
nadinaneziai profesorius Au
gustas Anderson isz Londono. 
Iszbandyma padare ant žiur
kių. Padare jisai tris klctkas 
pastatydamas visas viena sza- 
le kitos taip, kad žiurkes galė
jo ineiti in kokia norėjo bet 
turėjo pereit slenksti in kuri 
buvo inleista eloktrikos pajie- 
gos o katra isz žiurkių atsisto
davo ant tojo slenksczio aplan
kydavo elektrikini sukratyma. 
Pirmoje kletkoje patalpino pa
tinus, antroje pataites, o tre- 
czioje skanius valgius, kokius 
žiurkes myli. Isz pradžių atsi- 
norejo žiurkėms dalypstinet 
elektrikini slenksti, bet visa
dos bandė gautis in kletka ku
rioje radosi valgis, po tam per
galėjo badaa.

Bandymas su pataitėms ne
buvo taip pasekmingas nes tik 
viena isz penkių, norints kon
to dideli bada, norėjo gautis 
prie patino.

Panasziai buna ir tarp žmo
nių.

i?

M;

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentiatas Mahanojuje 

<**Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre Si., Mahanoy City
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Kurie
ne

Pratink tavo vaika tinkamai 
ir užtektinai miegoti nes geri 
miegojimo pripratimai pagel
bės vaiko fiziszka augima ir 
atnaujinimu celeliu. Ir kuomet 

užaugs, tie regulariszko
miego pripratimai pasekmin
gai ji praves per daugybe vi
sokiu sveikatai grasinimu.

Motinos nekreipia tinkamos 
atydos in vaiko miega,
vaikai neužtek tinai miega, 
gana gerai mokinasi mokyklo
se. Kuomet vaikas piktas arba 
liūdnas, nelinksmas, padabok 
jo miega.

Žinomo kad kaikurie vaikai 
reikalauja mažiaus miego, fak
tas pasilieka kad nerviszkas ir 
lengvai inerzinamas vaikas — 
kuriam miegas taip reikalin
gas— netinkamai miega.

Kiek miego vaikas reikalau
ja priguli nuo motu. Iki pabai
gos pirmo meto vaikas reika
lauja nuo 14 iki 16 valandų 
miego; nuo dvieju iki trijų me
tu vaikas reikalauja nuo 13 iki 
14 valandų; nuo 4 iki sep
tynių arba asztuoniu metu rei
kalauja nuo 12 iki 13 valandų; 
nuo devynių iki deszimts 11 
valandų; vienuolikos metu vai
kas reikalauja 11 valandų; 
dvylikos metu 10V2 valandų; 
trylikos metu 10 vai.; nuo ke
turiolikos iki penkiolikos mo
tu 91/2 vai.; szesziolikos metu 9 
valandas.

Žinoti ar vaikas gauna už
tektinai miego patemink ar jis 
pats pabunda isz ryto szviežias 
ir linksmas?

Sziu metu Kovo mėnesyj 
112 ateiviu

DŽIOVAS MOKĖJO 
RASZYTI FAIN 

ANGLISZKAI
Džiovas Biririla ana diena 

buvo atsilankęs in Szenadori 
ir sztai kaip jisai apraszineja 
apie savo pasisveeziavima tarn 
mieste:

not trys atei- 
del kiekvieno

pereitu metu
1,474 ateiviu

Isz viso 11,-

103 atvykusiu ateiviu

ŽEMES VERTE
PUOLA

KAIP ELGIESI?
• 1

"B

Suv. Valstijų Cenzos Biuras 
iszleido agrikultūros Cenzos 
Sutrauka, kuri nupieszia labai 
bloga žemes padėjimą.

Skaitlius ukiu Suv. Valstijo
se sumažėjo net

■

— Esmių jaunu ir sveiki^ 
tad dirbu sunkiai ir noria 
dirbt kelis motus idant susi* 
czedyt pinigu ant senatvės, 
kad nereikalaucziau niekeno 
malones maldauti — taip tarė 
jaunikaitis A. ir savo nuspren
dimą isztesejo.

— Esmių jaunu ir sveiku, 
turiu tcxlel laiko rūpintis atei- 
ezia. Turiu pažint svietą, turiu 
naudotis isz savo jaunystos, 
kol tarnauja man sveikata ir 
linksmybes. Juk pinigus ne
valgysiu. Ant to pinigas idant

ingk me

Pagelbeti vaikui tinkamai 
pamiegoti, 
anksti kas nakt. Iki 10 metu 
amžiaus vaikas turi jau gulėti 
lovoje 7 valanda vakare žie
moje ir 8 vai. vakare vasaroj.

Gerai vedink miegamąjį 
kambarį, tegul oras buna 
szviežias.
virszaus ir apaezios kad oras 
gerai galėtu cirkuliuoti.

Kuomet vaikas guli, apsau
gok ji nuo visokiu triukszmu, 
szviesos, kalbos, muzikos radio 
ir 1.1.

Pažiūrėk kad viskas kamba
ryje tvarkoje, kad ne per szil- 
ta ir ne per szalta, kad drapa
nos nopersunkios, kad užden- 
galai lengvi. Neduok senes
niems vaikams eiti gulti su vi
sokioms bėdoms, prižiūrėk kad 
gana anksti dienoje jis užbai
gia visus mokyklos darbus, 
kad einant gulti apie tai no- 
manstytu. Pagelbėk jiems už
baigti visus darbus, nes neuž
baigti darbai veda prie rupes- 
ties.

Vaikai privalo miegoti sau 
vieni, geroj lovoj, ne per kie
toj ir ne per minksztoj.

Patartina iszmaudyti 
kus sziltame vandenyje priesz 
einant gulti. Jaigu vaikas nori 
paduok jam stiklą szilto pie
no priesz einant gulti ir jis 
tuoj užmigs.

Nekalbėk apie savo nemie
gojimo vargus, kad vaikas ne
tikėtu kad visiems sunku už
migti. —F.L.I.S.

ji paguldyk gana

vedink
tegul
Pakelk langus isz

vai-

Velniszkaa

12 ISTORIJOS VŽ 25c
Nedarykia skirtumo tarp vaiku 

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

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

Z*

2.5%, ir ukiu 
gyventoju skaitlius 3.7% pe
reitus deszimts metu nuo 1920 
iki 1930 m., ir verte ukiu su
mažėjo net 26.5%

Balandžio 1 d., 1930 m., bu
vo 30,455,000 ukiu gyventoju 
ir ukiu buvo 6,288,648.

Ukes apėmė net 987,000 akru juom naudotis, ant to apskri- 
žemes, ir ju verte dasieke $57,- 
246,000,000, arba dvideszimts 
bilijonu mažiaus už 1920 m. 
Verte ukiu ir triobu sumažėjo 
net 27.8% ir inran'kiu ir maszi- 
neriju — 8.2% naminiu gyvu
liu, visztu ir bieziu 24.3%

Bet pasirodė didesnis skal- 
czius ukiu isz trijų akru ir di
desniu ukiu isz 5,000 akru Ir 

sumažėjimas ukiu

tus idant ristusi! taip sake 
jaunikaitis B. ir taip-gi žodį 
isztesejo. Pinigus praleido.

— Bucziau turtingu, jaigu 
tik ketvirta dali atidestine- 
eziau ant ateities savo uždar
bio — sake C. bet neatidestine- 
jo.

but I no

o .
iszdeportuota, i r 

tik 2,103 inleistn, tas reiszkia, 
kad pirma karta Im m i g racijos 
Biuro istorijoj dauginus atei
viu iszdeportuota negu inleis- 
ta. Per ta laika net 6,239 atei
viai apleido szali su intencija 
nuolatai apsigyventi užsienyj, 
kitais žodžiais, 
viai iszvažiavo 
atvažiavusio.

Sulyginus su 
Kovo mėnesy, 
mažiaus atvyko.
351 immigrant u in leista; 1931 
m. inleistn 16,344 kuomet 1930 
m., normaliais laikais 34,857.

Isz 2,
Kovo. men. net 1,408 arba du 
trecz daliai atvvko isz Euro- 

t t/
pos. 565 isz kitu Amerikos sza
li u, 309 isz Kanados ir 147 isz 
Meksikos, 96 isz Azijos ir 34 
isz Afrikos, Australijos ir isz 
kitu szaliu. Isz 6,2f 
siu kitur nuolatai apsigyventi 
tik 2,932 arba mažiaus kaip 
puse iszvyko in Europa. 2,922 
iszvažiavo in kitas Amerikos 
szalis, 122 in Kanada ir 2,399 
in Meksika, 360 in Azija, 212 
in Chin i ja.

Kaip virszminetai minėta, 
11,351 ateivis — immigrantai 
ir ne-immigrantai — inleista 
Kovo men. 1932m. Paežiu lai
ku 455 ateiviams atsakyta in- 
loidimas — ir net 434 ateiviai 
neturėjo tinkamas immigraci- 
jos vizas — 358 sulaikyti prie 
pat rubėžiu.

Kovo men.
sugražinti in savo szalis sulyg an party near I no ketching 
ju praszymu, daugiausia in 
Škotija,
Italija ir Sz ved i ja. Tas 
kia, kad net 2,164 ateiviai su
gražinti in savo szalis nuo Lie
pos men. 1931m. iki Kovo men. 
1932 m. valdžia už sugryžima 
užmokėjo.

Amerikos konsuliniai aficie- 
riai pranesza kad isz 21 szaliu, 
kuriu kvotos sudaro 148,383 
isz pilnos 153,831 kvotos, kad 
vieton iszduoti 14,838 viza 
(kiek jiems pavėlinta iszduo
ti) tik 482 iinmigracijos vizų 
iszduota Kovo men. 1932 m.

—rinA

19 iszvyku-

Y esserday

net 299 ateiviai

Anglija, Vokietija, 
reis'Ži

KYTRAS PROFESORIS

Senas profesorius pasiliko 
naszliu, o norints praleisdavo 
daug laiko ant astronomijos ir 
Žvaigždžiu, 'bet iszsirinko sau 
jauna ir patogia paeziule su 
kuria apsipaeziavo. Viskas bu
tu buvę gerai bet senukas tu
rėjo du giminaiezius, jaunus 
vyrukus, kurie buvo studen
tais ir kurio praleidinejo pas 
ji tankiai vakacijas o geriau 
sakant, palinksmint savo jau
na dėdiene. Priesz iszvažiavL 
ma nutarė szmutoriai pasi
juokti isz savo dėdės paraszy- 
dami ant toblyczios sekan- 
cziai: 

I

u Iszmintingas astronomai, 
žinai kas danguje peszasi o ne
žinai kas tavo paezia balamu- 
tina.”

Senukas užtemines toki pa- 
rasza ant toblyczios, parasze 
žemiau:

4‘Tai nieko mano vaikeliai, 
kaip asz 'buvau jusu metu, tai 
asz balamutinau jusu moti
nas... ’

astronomai

t

« Neulmirsakite guodotini akei- 
tytojal, atsilygint »u prenumerata ui 
laikrasati “Saule/* kurie apie tai už
miršto ir prarae idant neaulaikyt lai- 
Uraazcalo. Paskubinkite l

Visbory, I’ennsy, 
Džiuni 6,193tri. 

Dir Mister Editor:—
Vėl, bai galis, I jus coming 

home fruin over you town Sze- 
nador an I bo laikit dat place 
purti gude. Shoes fine place av 
rite! My brudder Pete hoes li- 
veit dore 1 time an hoes tell- 

“Džio, dats grate
town, lottsa gude fellas an too 
much sveil szibas,” 
tink so, by Jimminies steel J 
seeing fur self yesserday. Mes
ter Edytor, I telling for yon 
true, I tink dat sucha gude 
town vat nevair vas it — haiht 
it? 1

But oxcoose me, I ting I no 
lik in bout Szhenandor is hov
1 getting’k ,dero.
bout 5 klack my Vooming 
shoes vaken me frum up In 
bed, I ketching to eat sump- 
ting, den I run for Levai Vali 
steishun to maikin train. 1 
dimming for Hazleton steishun 
bout 1 ok lack, an son-ov-a-gun 
steishun him no meik open 
yet. Party soon cams sleepy 
fella tickets agents and he 
telling train him no go till 9 
kladk — Hot Puppies — dats
2 much longk to vaitingk •— so 
I go spykyzo getting alaus —

is it? Son-ov-a-gun dats

train — vateha tinkin bout 
dat — liuli ?

Vėl, enyhau, I iketchin an 
every t ingle shoes purty gude 
but 2 mooch slow until ve hit- 
tingk sucha stashun hau-you- 
callit “Parkin Pleis” — den 1 
takit bus for Makanoy Sity 
and she train go by him self 
someplais. May bi Levai Vali 
kompany no vant nubody 2 
knov Makanoy Srity is on di 
mep, 
foni!

After while ve commin Szo- 
nandor nex veck, mus having 
kontrakt — I, me, kontrakt mi
ner you betcha laif! So I gon
na comming dis pleis an I ho- 
pingk youso all gonna cum an 
sea me! Tanks you for very 
mooch.

Veil, den I ketchum couply 
more boilo an I ketchen raid 
on beker truk an cumming 
back Hazleton eh go for Viz- 
berri. — See youso egin som 
taims end put dis in di peiper.

Until Niager slice no Falls 
no more, I vas bo

Your Friend,
Džio Birbill.

VISKO BANDĖ.

Kelios merginos skunde Pet
ra Rytku už nedalaikyma duo
to prižadėjimo ant apsipaezia- 
vimo. Po penktam teismui, su- 
dže, kuriam nubodo tasai nuo
latinis stojimas jaunikio sūdo 
ant galo tare in ji:

Kodėl tu, Petrai, neap- 
sivedi, žinai, kad merginos ta
vo subankrutys, szaukdamos 
tave nuolatos in suda. Ar-gi no 
butu goriau pasiimt sau ‘ pa
ezia ?

— Guodotinas sūdžiau, jau 
asz ėmiau paezia, bet gavau 
lazdų nuo josios vyro.

side jo prie

dauginus, 
nuo 20 iki 499 akru.

Bet daugiausia ukiu buvo 
nuo 20 iki 49 akru didumo.

Isz viso 681,000 žmonių prt- 
“atgal in ukes

judėjimą, nuo Balandžio 1929 
m. iki Balandžio 1930 m., su
lyginus su 372,500 žmonių ap
leidžiant ukes vykti in miestus.

Dauginus kaip treczia dalis 
visu ukiu sziojo szalyje vis 
randasi prie teip vadinamu ne
pagerintu dumbluotu keliu. 
Suvirsz 1,639,000 ukiu randasi 
prie pagerintu dumbluotu ke
liu. 1,280,000,000 prie akme
nuotu keliu ir mažiaus 600,000 
prie cementiniu asfaltiniu ke
liu.

2,140,000 ukiu arba truputi 
mažiaus kaip treczia d^lis, tu
rėjo telefonus, bet sulyginus 
su 1920 m., suvirsz 14% ukiu 
iszeme telefonus.

Suvirsz 54% isz 995,000 ukiu 
turėjo vandeniui aprūpinimus, 
kuomet net 841,000 ukiu turėjo 
elektrikinius intaisus.

Ūkininkai turėjo net 4,135,- 
000 automobiliu, 
ginus negu 1920 m. Skaiczius 
motoriniu trioku padidėjo net 
547% ir t ra k t ori u net 274%.

Kooperatyviszkas pirkiiavt- 
mas tarpo ūkininko žymiai au
go pereitais deszimts metu. 
Verte ukiu produktu koopera- 
tyviszkai 1929 m., buvo $893,- 
000,000. Kas 24% dauginus už 
1920 metus. Kooperatyviszkas 
pirkimas ukiu reikmenų padi
dėjo net 47.8% arba 
$125,000,000.

92.6% dau-

suvirsz
F.L.I.S.

BIRŽELIS —1932 — JUNE

1 s Juvencijos
2 k Marcelinas
3 p Jėzaus Szirdies szvente
4 s Franciszkaus Car.
5 N Bonifaco
6 p Norberto
7 u Roberto
8 s Viktorinas
9 k Felicijono

10 p Margariotos
11 s Bornabas

12 N Jono isz Fa.
13 p Antano isz Padvos
14 u Bazylius
15 s Vitaus
1G 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 kann.

26 N Jono ir Povylo
27 p Vladislovo kar.
28 u Leonas II.
29 s Petro ir Povylo
30 k Povilo apasz.
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— Busiu turtingu, turiu 
but turtingu, kad ir atsisakyti 
turėsiu sau visu smagumu jau- 
nikaitiszko gyvenimo, bet per 
deszimts metu puse savo už
darbio dėsiu in banka — tare 
jaunikaitis D., persitikrinęs 
jog pinigas daro žmogų lai
mingu.

Nusprendimo neatmaine ir 
po dcszimt metu tikrai buvo 
turtingu, kadangi turėjo kelis 
tukstanezius doleriu hankoje
— o po tam tai jau pinigas da
ro pinigą.

Susiczedink tik viena szim- 
ta, tuoj pamatysi kaip lengva 
bus surink kita, treczia, ket
virta ir t.t.

— Jaigu buezia atidestine- 
jas bent deszimta dali savo už
darbio, tai sziadien jau gale- 
cziau turtingai gyventi — kal
bėjo in save pavargėlis, kuri 
nustumta nuo duriu.

— Buvau paezedus jauny3- 
-teje, todėl dabar nereikalauju 
niekeno malones ir nuo nieko 
paszialpos nepraszau, da kitus 
galiu suszelpti — kalbėjo a'bok- 
nai guodojamas senelis A.

— Ah, jaigu bucziau czedi- 
nes sveikata jaunystėje, ne- 
kenteeziau taip labai sziadien
— vaitojo 53 metu senumo vy- 

, gulintis ligonbutyjo.ras
— Elgiausi savo jaunystė

je iszmintingai, prisiturejųu 
visame micros ir rubežiaus, 
darbas ar pasilinksminimai 

savo rubežiu! —
ar 

turėjo vis 
kalbėjo 70 metu senumo seno
lis. Rūpindavausi idant iszol- 
gos butu mažesnes už ineigaa. 
Darba labiau brangindavau, 
ne gusma guminus, bot neper- 
branginedavau, kadangi svei
kata už vis labiaus branginda
vau ir branginu, todėl da ir 
sziadien 4‘mazurka” daug ge
riau negu kits jaunikaitis pa- 
szoksiu.

Nemelavo, nes veidas sene
lio D. su ‘baltais kaip sniegas 
plaukais buvo kaip putinas 
raudonas, ant kurio spindėjo 
sveikata, budrumas ir links
mumas. Visuose jo judėjimuo
se matomas gyvumas ir stipru
mas nes sveikata jo kaip krie
nas sveika, jokia korupcija ne
užkrėsta.

Skaitytojau! Ar reikia da 
daugiau komentoriu, arba pa- 
aiszkinimu, kaip privalai elg
tis.

Kokiu esi jaunikaieziu ir 
kaip elgiesi?

Kokiu nori but senoliu, elg- 
kis pagal pasielgimu virszpii- 
notu vyru: A. B. C. ir D. o kat
ra isz ju seksi, tokiu liksi.

i-1..11 ■..■nn.vn'n*
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Žalcziu Klonis 
Naujoi Bri

tanijai
Arba naujas Robinsoniszkas 

prietikis.

Bet kur jos sandraugis! 
Gal but jis serga arba numi
rė?

Vėl užstojo rytas ir Vende
nas ėjo dabar in sziaur rytus 
nuo kalnu.

Jis jau buvo inlindes ilga 
gala in miazka ir ėjo ne ataisil- 
sedamas bet staiga sustojo isz- 
sigandes. Czion buvo lyguma, 
ir ant tos lygumos jis pamate 
juočki vieta, aplink gulėjo isz- 
simete pagalei keletas szulu 
statinaites ar kokiu tai skry
nių.

Bet no nuo to jis iszsigando.
Lygumoj stovėjo keletas isz- 

džiuvusiu medžiu su nuogo
mis szakomis ir ant vienos isz 
ju kabojo tas daigtas kurio 
.Vendenas teip iszsigando.

— Žmogus, — kalbėjo jis,— 
numirėlis, Europietis!

Teip ten kabojo žmogaus pa
vidalai ar geriau sakant, lieka
nos jo, puse szonkauliu su liku- 
seis sudraskytais drabužeis, o 
toliaus szakose nuogas kian-
szas.

H —------------- i------ ------ -----------
tuomet buvau panaszus In du dar žemlapi vietos, kur ran- 
žmogedi, bet dabar bus kitaip. | dasi turtai, kuriu užteks tau ir 

Po pusvalandžiu Vendenas tavo vaikąm. Tuom laik lauki
nei perbledyjo man iszimti ta 
turtą, kuri asz paslėpiau pui- 

Man numirus tu pasis
tengsi idant atrasti.
ir no pasakose pasakojami tur-1 augsztyn ir aklai puolėsi pir

myn.
Plyszys atidengė ir pasirodo 

baisus reginys.
Ant žemes gulėjo jauna m or-; 

gaite, kuria jis teip jcszkojo 1 
bet apvyniota didelio žalczio, 
kuris baisei sznypszte ir taiko
si jau inleisti savo mirtinus 
dantis in kuna mergaites.

Netoli raitėsi, kitas bestija 
iszszokes isz po uolos ,o toliau 
Vendenas pamate da daug to
kiu žalcziu. i

Bet ilgai mąstyt ne buvo lai
ko.

menesiu.

Jis negalėjo kaboti czion 
ilgai, daugiausia kad keletą

Skruzdės ir pauksz- 
czei nuede nuo jo mesa, bet
kaip nelaimingas pateko in 
medi tokiam padėjime.

Staiga toptelėjo mintis gal
voj jauno Robinso.

— Asz suprantu, — tarė 
jiaai. — Isz tiesu asz pirma 
diena buvau pabudintas bai
saus trenksmo. Buvo tai ne 
vutkaniszkas griaustinys, bet 
statinaites parako trūkimas.

Cžioh užsidegi ir truko sta
tinaite parako ir sudraskė Eu
ropi et i. Jo likuczei buvo užmes
ti in medi, bet keista, del ko jo 
sandraugai ji nepalaidojo? Kas 
czion galėjo atsitikti? kas man 
iszrisz klausymą!

Gerai apžiurėjas Vendenas 
atrado jog czion nelaimingas 
gyveno, jis rado ženklą gyveni
mo padirbto isz audeklo tar
pe dvieju medžiu.

Bet trūkimas, būtinai nuti
ko netol to gyvenimo ir nuo Jo 
likosi tik gailingi likuczei.

Pakrapsztes tuos likuczius 
jis staiga pamate ka tai bliz
ganti jis greitai pasilenke ir 
rado smiltise asztru karda.

— Ginklas, — suriko isz 
džiaugsmo Vendenas, kardas, 
kuris man tūkstanti kartu ge
riau ne kaip mano gailingas 
durklas. Dabar asz palaidosiu 
liekanas szio nelaimingojo.

Tai buvo antras numirėlis 
in kuri Vendenas atiduoda že
mėj to nepažystamo ’kranto. 
Sziuo kartu jis iszkaso duobe 
su pagelba kardo ir po tam 
nuemes nuo medžio baisius li
kuczius indejo karstan ir užka
sė.

Apjieszkodamaa toliaus jis 
užtiko krūmuose vieta kitos 
budos. Terp kitokiu daigtu 
jaunas Robinzonas rado, pun
dą drabužiu.

Tai jam labai patiko, nes jo 
paties drabužei buvo daug apl- 
plysze, o drabužius mirusio 
Burneso ne norėjo dėvėti, nes 
ketino jais naudotis tik di
džiam reikalui atėjus.

— Teip, Europietis iszsl- 
gando manes, — pasako jis 
mieruodamasis drabužius. Asz

stovėjo pas upeli kur 
kart pamate savo atspindi ap
sirėdęs naujais drabužeis. Da
bar pasijuto jog jis ramei gali 
pasirodyti akyse nepažystamos 
mergaites.

Vendenas jeszkodamas dar 
ginklo daugiauso ugneazuvlo 
bet nieko nerado apart trumpo 
peilio. Bot labiauso jis apsi
džiaugė radęs statinaite sau
sainiu. Jis jau du menesei kaip 
ne valgo jokios duonos.

Bereikalo jis reke po miszka, 
jog jis rado numirusi Europie
ti ir jog jis szauke jo sandrau
gų be baimes jam pasirodyt. 
Jo paties antbalsys buvo jo at
sakymu.

Vendenas but manes jog jau 
jos nėra gyvos, bet laikais jis 
ja pamatydavo ir ji nuo jo pa
bėgdavo kaip nuo kokio bai
dykles.

Ji turėjo būti labai mikli Ir 
greita jog jis jos niekaip nega
lėjo pagauti:

Asz turiu ja rast, ir gana sa
kydavo tankui Vendenas. Ji 
gal but skaito mane kokiu pa
sileidėliu kokiu terp jurininku 
daug yra. Ji pamėtė savo gel
bėtoja ir bijosi patekti in na
gus netikusio žmogaus. Jeigu 
asz ja tik karta pamatysiu Ir 
man pasiseks kalbėti su jaja 
asz mokėsiu ja pertikryt, jog 
asz žmogus, kuriam ji gali pa
sitikėti.

Jau ne karta rengesi jis pa
mesti szia vieta ir gryžti na
mon, bet mintis apie nepažys
tama Europieti ne leido jam 
gryžti, prieg tam jam vis rodė
si j°£ ji but kokioj didelei 
nelaimėj ir jis ja gales iszgel- 
beti.

Vėl prabėgo kelios dienos 
Vdlidenas trauke dabar in pie
tus dabar jis atėjo iki kalnu, 
turineziu iszvaizda ilgo kranto 
einanezio dideliu uolu ant va
karu.

Czion jis laimėjo antra atra
dimą pamatęs ka tai baltuo
jant miszke. Tai gulėjo kitoj 
pusėj kalnu kur jaunas Robin
zonas tuojaus ir nuvejo. Tai bu 
vo būda ir Vendenas sudrėbė
jo isz tos linksmybes. Jis ka tik 
no užsimusze bėgdamas nuo 
kalno žemyn isz visu pajiegu.

Dabar jis atsargei prisiarti
no prie budos, bet ten buvo ty
la.

Jaunas Robinzonas atsargei 
dirstelėjo vidun bet ten nieko 
nebuvo.

Koks tai nesupratimas nera
mumas priverto ji eiti gilyn.

Isz kart jis mintyjo pasilikti 
czion ir laukti atėjimo nepa
žystamos. Bet apsidairęs ap
link save jis suprato jog nepa- 
žinstama turi but iszsirengus 
ant ilgos keliones.

Viskas buvo apvalyta,
dengta nuo dulkiu ir vabalu Ir 
viskas tai liudijo jog nepažys
tama iszsirenge in tolima ke
lione.

Jis jau norėjo iszeit, bet stai
ga pamate kampo budos kele
tą popieru. Jos buvo paraszy- 
tos Angliszka kalba, bet Ven
denas pilnai ta kalba valde.

Tuojaus peržiurėjo ju turi
nius ir rado viena senei para- 
szyta popiera kurs ji užkeista- 
vo.

Jis perskaito sziuos žodžius:
Mano brangus vaikeli, mano 

miela Liucija! Prie parodymu, 
kuriuos tu rasi mano popiero- 
se, po mano mirezoi, asz pride-

pirma

kei.

Tolumoj koki szimta žingsniu 
nuo jo,
tam kitas ir dabar jis iszgirdo 
riksmą moteriszkes.

Viską metes ka turėjo, apart 
kardo, kardu kuri rado pas ne- 

, jis iszkele ji

pasigirdo szuvys, po
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tai bet užteks kaip sakiau tau 
ir tavo vaikams. Tau gali pa
tarpininkauti Benas Džonsas, 
kuri asz skaitau už užsitarna
vusi tikėjimo. Jis supranta* 
žmogus ir gali atsiimti savo 
daly. Jis turi gera laiva tin
kanti plaukyti po visas juros 
ir asz tikiu jog jis tave tame 
dalyke suszelps. Žemlapis ga
na nedailus bot teisingas. In 
pietus krantu kalno, vistoliaus 
in sziaurytus ir po tam jn ry
tus ir nepaprasta klony. Toli
mesnius parodymus tu rasi 
žemlapyj.

Mylintis tave tėvas.
Buvo tai nepaprastas aktas, 

prie kurio kaip matyt priklau
sė dar ir daugiau. Bet j u ne bu
vo badai nepažystama turbūt 
paėmė juos su savim.

Vėl dingtelėjo mintis galvoj 
jauno Robinzono.

— Ten ji nuėjo, — isztare 
jis rodydamas in uolas in ry
tus. Teip, teip, ten ji ir nuėjo. 
Ir ji būtinai perbus ten neku- 
ri laika. Asz ir eisiu palei apa- 
czia kalnu ir gal but ten susi
tiksiu su jaja.

v- . 
Žalcziu Klonis.

Koks tai vidurinis prijauti
mas apėmė jauna Robinzoną, 
prijautimas kuri jis negalėjo 
isz galvos iszmesti.

Jis bego vis greityn ir grei
tyn nes jam vis rodėsi, jog jis 
užtiks nepažystama kokioj tai 
nelaimėj.

Kėlės prie uolu buvo gana 
ilgas ir Vendenas mintyjo, jog 
tik apie vakaru pasieks nepa
prasta kloni. Jis beperstojimo 
ėjo tolyn ir jaute jog seka pas
kui nepažystama kurs gal but 
visai netoli jo ėjo.

Jis jog ir negalėjo jos reget, 
bet daleistina jog ji isz viso 
ant valandos laiko pirma jo 
ėjo ir karta dagi kaip jis buvo 
ant augsztumos, jam pasirodė 
tolumoj baltuojant jos drabu
žei bet tuojaus viskas isznyko.

Valandos slinko už valandų, 
vidudieni pasidaro taip karsz- 
ta, jog Vendenas turėjo būti
nai pasilsėti pora valandų.

Bet daleistina buvo jog ne
pažystama irgi turėjo sustoti. 
Ir teip ėjo jis naujomis jėgomis 
kuomet kaitra sumažėjo.

Toliaus, ir toliaus ir ėjo jis, 
bet kėlės buvo ne trumpas, ir 
saule jau buvo visai žemai kuo
met jis dasigavo iki kalnu.

Vis areziaus darėsi kalnai Ir 
terp j u ir nuolatos sienos pasi
rodo dabar siauros, klonis, ar
ba tikriau nuolatos ploszys su 
invaireis iszsikraipymais.

Vendenas jaute jog nepa
žystama turi būti kur nors ne
toli, bet klonis buvo to'ks ne
tiesus iszsikreipes in visas pu- 
ses, jog jis tiktai karta pama
te ka tai balta. Tai be abejo, ji 
vaikszczioja po ta kenksminga 
kloni.

Jaunas Robinzonas atsiminė 
dabar panaszo vieta, kuro jis 
karta regejo Naujoi Gvinejol. 
Jos atsargei lenkdavosi gyven
toje!, ir visi kalbėdavo jog joje 
yra daugybe dideliu žalcziu.

Plyszys ėjo vis paniuryn, 
czion vieszpatavo nemaloni pa- 
tamse nes saulute jau leidosi.

Staiga Vendenas kruptelejo.
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naujo greito apginkluotoYra tai pirmutinis paveikslas
kariuomenes. Automobiliu varo 8 ciliuderin greitai

aiifomobilimiK del Amerikos 
varomi mžmai.

da ir einesi liuosuoti didelius 
žiedus užmuszto žalczio iki jie 
ant galo ne pasileido.

Czion gulėjo priesz jiji
gaite o užpakali jos du piszta- 

szuvei kurie tik inarzi-

mer-

turėjo

— Pasistengi'kt, asz einu,— 
riktelėjo jis ir puolėsi pinny n 
su iszkoltu kardu.

Baisus žaltys rengėsi jau pri
baigti savo auka, bet dabar 
sužvilgėjo ore asztrus kardas 
ir vienu kireziu nukirto galva 
baisybei.

Vendenas dabar ne
laiko apžiūrėti užmuszta bai
sybe. Priesz pati jiji pasikėlė 
dabar kitas baisus žaltys reng
damasis szokti ant jo.

Vėl žvilgterėjo 'kardas kaip 
žaibas, antras bestije irgi kri
to su nupjauta galva.

Apie tai kas ėjosi dabar, 
Vendenas mate paskui tik ne- 
aistfku pasirodymą. Bet jis ži
nojo, jog randasi tikram pra
gare.

Jis stovėjo ant vietos ginda
mas mergaite, kuri be reikalo 
stengėsi iszsiliuosuoti nuo ap
kabinimo negyvo žalczio.

Vendenas dabar negalėjo 
jai pagelbeti, nes uolose užsto
jo dabar nepaprastas sumiszi- 
mas.

Isz visur girdėjosi garsus 
sznypsztimas, vis nauji ir nau
ji baisybes lindo isz savo gyve
nimu ir su pasiutimu szoko ant jn j0 szirdi. 
drąsaus Robinzono.

Jeigu Vendenas dabar 
butu turejas karda, butu pra
žuvęs, o su juom kartu ir ne- 
pažinstama mergaite, bet gink-

visur girdėjosi

nc-

Delko tamsta bėgai nuo 
dar 
Asz 

susidaužusio laivo
Asz vienasi <

lietai, 
no žalczius.

manes isztare Vendenas
karta apsidairęs aplink, 
kapitonas

Juriu Mergos.” 
patekau ant szios salos ir bus
du menesei kaip tamstos jiesz- 
kau. I

Jauna mergaite norėjo pasi
kelti bet ne valiojo. Vendenas 
prikėlė ja, priegtam jis pasi
juto, jog jis dreba visu kunu.

— Tai tamsta buvai tas bal
sus laukinis su kuolu ir durtu
vu? — isztare ii gisztare ji alų gale.

— Teip, tai buvau
tarė Vendenas
Asz gal but tuomet buvau ' Ir 
labai baisus,
isz geros szeimynos, ir asz už
tikrinu tamsta jog turite reika
lą su teisingu žmogum nuo ku
rio neprivalote kavotis.

Ji nieko ne atsake bet
akys insismeige
tartum norėdamos žvilgterėti

, asz, — 
nusiszypsojas.

bet asz Vokietis

jos
in jo veidą

— Asz tamstoms tikiu — 
isztare ant galo ji. Asz Liuci
ja G rantai te, dūkto Anglu ka
pitono ir atvykau ežia idant—- 
bet Dieve mano, žalczei,— per

las pasirodė kuopuikiauses, ir trauke ji save. Dabar gal dar 
dauginus ju atvykti.

— Isztiesu tai daleistina— 
davo jam galva. Apie jiji isztare Vendenas

kaip tik kilo prieše ji ilgas 
žalczio kūnas, kardas nukirs-

to

cziurkszliano juodas žalcziu 
kraujas. Jis žengo per bjaurius 
žalcziu kunus, dairydamasis 
tai in kaire, tai in deszine pu
se sutikti vis naujas žiotis 
puolanczias ant jo su didžiu Įn
irtimu.

Vienuolika dideliu žalcziu 
gulėjo dabar su nukirstomis 
galvomis, ir nauju daugiau ne
pasirodė. Jis kaip matyt isz- 
naikino visus gyventojus, 
baisaus klonio.

Apsiliejas prakaitu, uždusęs 
nuo susijudinimo, pasilenke 
prie vis dar gulinozios mergai
tes. Dabar jis vėl kruptelejo.

Tiesiog prieszais save jis pa
mate baisius stabus, iszkaltus p
isz akmenio ir szviesei nudažy
tus, o tarpe ju akmenines du
ris ir tamsus prieangys, kaip 
matyt vedantis in vidury uo
los.

Sziuom kart jis tik dirstelėjo 
in keistus stabus ir pasilenke 
prie žemes. Priesz jiji gulėjo ta 
kurios jis teip ilgai jieszkojo, 
jauna, graži mergaite su vai- 
kiszku beveik veidu, kurios ne
kaltose akyse matėsi kodi- 
džiauses iszsigandimas.

Vendenas mete kruvina kar-

jog

pa-

užbaigė

apsidaires 
aplink. Pameskime tamstos 
Liucija, szi baisu kloni.Vakare . 
žalczei lenda isz savo uolu. . 
Diena tamstos nebūtumėt rego- ° i 
ja nei vieno. Einam tamstytes, 
ten vėl kas tai kruta terp uo
lu.

Jis paėmė pisztalietus ir pa
mate jog jauna mergaite nc- 
szioja su savim krepszeli kūrė
me gal but buvo parakas ir 
kulkos, bet dabar ne buvo lai
ko tokius klausymus užduoti.

Ramei insikabino ji in Jo 
ranka ir Vendenas nekiek ne
nusiminė tuom, jog 'szits gra
žus sutvėrimas, užsitikejo ap- 
ginimu.

Greitais žingsneis iszejo jie 
isz klonio ir užlipo ant lygios 
vietos prieszais kaina. Czion 
ant nedideles lygumos, kur 
szniokszto szaltinis jauna mer
gaite beveik parpuolė ant*Ž0- 
mes.

Asz negaliu eiti toliau pasa
kė ji; Asz jau sziadion visa die
na iszlakscziau ir kojos atsi
sako man tarnaut.

— Tokiu budu pasilikim 
czion — atsako jaunas Robin
zonas. Asz prisipažystu jog ir 
asz

mums nėr ko bijotis, ir anapus 
kalno randasi stati siena uolos 
kurios apgins mus nuo nakties 
rasos. Czion mes galime pra
leisti nokti.

Pastariejiai žodžei, kaip ma
tyt vėl iszgandino ja. Ji dirste
lėjo in ji su iszgaszcziu, 
Vendenas palingavo galva.

— Tamstos Liucija —
sake jis. Jus kaip matyt turė
jote daug perkošti.

Teip, labai daug — atsake 
mergaite. Teip asz kentėjau 
jog began nuo tamstos ir...

— Ir ka, tamstos dar ir da
bar mano bijotės
jis. Bet asz tamstoms darody- 
siu, jog prieszais jus teisingas 
žmogus. Sztai tamstos Liucija, 
imkite savo pisztalietus ir už
taisykite juos vėl. Sztai imki
te teip pat mano karčia ir peili 
tai vienintelis mano apsigin
ki avy ma s.

Likities ramei czion asz eisiu 
toliaus ir teip pat iszsirinksiu 
sau pailsio vieta. Rytoj jeigu 
tamstos malonėsite, vėl gjileslr 
to su manim kalbėtis.

Jauna mergaite apsiaszarojo 
iszgirdus tokius žodžius.

— Ne, ne, suriko ji. Ne ga
na to, kad asz iszlupcziau jus 
ginklą su kuriuom iszgelbejote 
mane nuo mirties. Asz bueziau 
ne vertas sutvėrimas idant ne- 
tikecziau tamstoms. Pasilikite 
czion, meldžiu jus nuoszirdžei 
meldžiu jus prieszingai asz ne
galiu užmigti, ir man vis mąs
tysią baisus žalczei.

Vendenas linktelėjo galva ir 
padėjo karda szalyj, pisztalie
tus gi jis padavė merginai, ku
ri juos užtaise ir padėjo kartu 
su kardu.

Tai buvo puikus reginys. To
ji pora nepereinamam misz- 
ke ant nepažystamo kranto.

Vendenas pasirūpino, idant 
mirtinai nuilsus mergaite turė
tu bent minkszta guoli.

Sausu žolių buvo užtektinai, 
ir greitai jau grožėjosi posta- 
sze uola, dvi vargingos, bet 
kaip tokiam ju padėjimo pui
kios gulyklos.

Liucija dar karta dirstelėjo 
ant savo iszgelbetojo ir krip- 
telejo.

—« Kokia-gi asz nioksze, su
niurnėjo ji. Jus aukodami savo 
gyvasti, iszgelbejote mane nuo 
mirties o asz jum nei aeziu ne
pasakiau.

------ TOLIAUS BUS-------
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IN LIETUVA!

pusėtinai pailsės. Czion

Laikas užra- 
•syti Laikra- 

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

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

Miela dedienia man pasakyk. 
Atsakymu man paraszyk, 

Ka turiu daryt,
Ar su bol>a gyvenimą toliau 

varyt?”
Taip vienas ndbagas man raaze^ 

Rodos prasze.
Oj, nevienas czion uodega 

pamerkė,
O paskui per visa gyvasti 

verke, 
Taip, taip vienas niekai 

žingsnis,
, * 1 ’ 't I “A*** • ** "*v įska sugadis;

Meile greitai užgesta, 
Jaigu greitai surasta.

Daugeli turime tokiu ka 
apsipaeziuoja,

O paskui nuolat verke ir 
dejuoja, 

Ne vienas kvailys 
To nepasakys, 

Del ko jis apsipaeziavo,
Ir ar gera boba gavo?

Apsipaeziuoja, kad paezia 
turėti,

Su jaja džiaugtis ir meilei 
kalbėti.

Oj kvailei, kvailei, 
Kaip gluosniuos negelei, 

Saves ne sztant iszmaityti,
Ir da tokiam bizūnui 

apsipaeziuoti?
Jau tai yra daigtas paprastas, 
Jog tojo protas yra prastas, 
Katras paima bile valkata, 
Ba dora ne eis už tokio 

niekada.
Žinau toki, ka apsipaeziavo, 

Ir gyva nevalia gavo, 
Pats asla sziuruoja, 

Vaikus ir puodus mazgoja.
Toki tankiausia kenezia 

skurduli,
Lyg smerties varge guli, 
Czion Ameriko turime daug 

tokiu kvailiu, 
Ka negali prilyginti prie 

žmonių,
• Geriausia idant sprandą 

nusisuktu,
Ne kaip po bobos valdžia 

patektu.
Pirmiausia reike lizdeli 

sukrauti, 
0 paskui pasirūpinti mergele 

(gauti.

4 4
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vf Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
iaikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirazo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite l

r

r I
l
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New Yorka
ir atgal ar in Newark

Nedelioj 26 Juniaus
as Ekskursinis treinas apleis

Mahany City 4:25 vai., Nedėlios ryta.
Baseball: Yankees su Philadelphia, 26 Juniaus

Pirkite Tikietus Isz Anksto.

' KATRAS ISZ VELNIU 
BAISIAUSIAS?I

'bet kaipo dvasia, 
gali

Lehigh Valley Railroad
Okr Reutr of Thr Black DUmeoJ

k - -

ŽINIOS VIETINES
Jono— Petnycziojo Szv. 

Kriksztytojaus.
— Vakacija jau prasidėjo. 

Visos pirblikines ir parapines 
mokslą i nes uždarytos iki Sep- 

temberio menesio.
— Isz Lietuviszkos parapi

nes mokslainos szimet pabaigė 
8-ta klasa 14 vaikai ir 20 mer
gaites.

— Nedėliojo, Birželio-June 
26 diena, 7:30 valanda vakare, 
Szv. Juozapo parapijos salėje 

Mokyklos užbaigimo 
Bus gražiu invairiu

atsibus 
vakaras.
dalyku, kuriuos iszpildys mo
kiniai Seserų Pranciszkiecziu 
iszmokvti. Paskui bus iszduo- 
ti Diplomai, tiems kurie uzlxai- 
ge 8 skyrių; bus duodamos do
vanos už geriausia mokslą vai
kui ir mergaitei kiekviename 
skyriuje, dovanas gaus ir tie, 
kurie kas-dion atėjo in moky
kla ir kas dien iszklause č 
Misziu. American Legion 
duos medalius vaikui ir mer- 

nž augsz- 
geriausia

American

8 skyriaus 
ir

t *

v o kada

gait ei
cziausia mokslą
pasielgimu.

• Trys jauni vaikinai bu- 
suimti per policija

bando insilaužti in American 
sztora Gilbert one praeita Ne
dėlios nakti. Jauni vaikinai 
yra Jonas Razika's, Robert Mc
Cormick ir Pranas Izcla.

rvta— Utaminko rvta mirė 
Jennie Kline seniausia mokv- • 
toja Publikines mokslainos, n<*s 

per suvirsz 43 
metus. Jiji gyveno ant kampo 
Mahanov ir Catawissa streets. *

— Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj vietine kuopa 
siuntė sekanezius delegatus 
ant Seimo in Pittsburga. p. 
Stasis Gegužis su paezia, Kra
nas Szluželis, Ona Nevuliene, 
p. Kristapavicziene, p. Szerk- 

Antanas 
Silvastraviczione 

Juozas Vizbaru.
— Seredos nakti ant kelio 

arti Hometown atsitiko baisi 
automobiline nelaime kada ap
siverto automobilius kuriame 
važiavo du vaikinai ir dvi mer- 

Raimondas
22 metu Lenkas, 

nantis po adresu 1013 E. Cen
tre uly., likos taip sunkiai su
žeistas jog trumpam laike mi
re Coaldale ligonbutyje in kur 
buvo nuvežtas. Viktorija Ma- 
linauskiuto, Lenke, nuo 307 W. 
Market uly.t likos taipgi sun
kiai sužeista ir dabar randasi 
Coaldale ligonbutyje. 
mergina 
maž-daugiau sužeista o Rober
tas Richardas kuris vare auto
mobiliu ir prie kurio prigulėjo 
automobilius, iszsigelbcjo isz 
nelaimes be žaizdos. Užmušė
te s Monkeviczius paliko tėvus, 
3 brolius ir viena seserį. Nelai
me atsitiko kada truko gumas

mokino vaikus

szniene, 
kas, p-

Isz-

Ramanaus-
;r

ginos. 
ežius,

Monkevi-
gvve-

Kita 
isz Freelando buvo

— Idant sumažint miesto 
iszkasezius, konsclmonai ant 
praeito susirinkimo nutarė nu
mažinti algas visiem miesto 
darbininkams 
licmonus.

— Jurgis Kriaucziunas par
davė savo st ubą del J. C. Oson- 
bacb.

visiem 
iszski riant po-

SHENANDOAH, PA.
— Andrius Draganovskls, 

53 metu senumo Slavokas ana 
diena pasikorė su diržiu, ant 
kalno arti Indian Ridge broke
rio. Jisai buvo be darbo per 
ilga laika ir isz tos priežasties 
pasidarė sau gala. Paliko pa
ežiu, du sunu ir dvi dukteres.

t .Juozas Amai ev i ežius mi
rė Schuylkill Haven prieglau
doje. J'aliko du brolius Andriu 
isz Malianojaus ir Vinca 
Brooklyn p.
Seredos rvta.

Petras Palidolis darbi
ninkas prie naujo St. Nicholas 
brokerio buvo pavojingai su- 
žeistas kada likos suspaustas 
tarpo dvieju karu praeita 
Utarninka. Jisai dar randasi 
Locust Mountain ligonbutije.

Ponnsvlvani- 
neturės dan- 

tarpe szio miesto

Buvo
ir 
palaidotas

karu

Neužilgio 
jos geležinkelis 
giau treinu 
ir Pottsvilles nes visai mažai
žmonių važinėja ant tu treinu 
ir kompanijai neužsimoka va
riuoti treinu tarpe tu miestu. 
Vieton treinu važines bosai.

J Utaminko ryta atsibuvo 
laidotuves Onos Maezinskiutes 
kuri ana diena mire Win Penn 
peczejo.

Paskutines Žinutes
Pittston, Pa. — Angline 

kompanija Pittston Coal Go., 
uždare Ewen kasykla ant visos *
vasaros. Szioj apylinkėje da
bar randasi G brekerei ir 7 ka
syklos kurios visai nedirba, o 
15,000 darbininku randasi be 
darbo.

* Mexico Cit v. r
žmonių likos užmuszti drebeji- 

padare

Apie 30

me žemes kuri teipgi 
daugybe bledes.

Atyda Moterems
ir Merginoms

Sugarbinojame 
plaukus pagal 
naujausia mada. 
Muso teip vadi
nama Self Sett
ing Permanent 
Wave yra abso- 
lutiszkai gvaran- 
tytas ir nereika
lauja sukimą 
plauku pirsztnis.

Bonat DeLux Oil-Strix 
Sugarbinėjimas $7.00

Budget Special 3 už $1.00

L’Ondulation
Indefriaable

MODERN BEAUTY SHOPPE
Motimer Bldg. 2 floor 

Cor. Centre ir Norwegian Sts. 
Ineiga ant W. Norwegian St. 

Telefonas 3944. POTTSVILLE, PA.

ant rato ir automobilius apsi-.
verte ant szono.

DARATA STRAWINSKIUTE 
ir ELENA KISIELIENE 

Locnininkes

Tik malonus skaitytojau, ne
sijuok perskaitęs toki klausy
mu. Rodos ir man velnio fan
tazija žmogaus sutverto nete
ko matyt,
velnią žmogaus lengvai 
matyt, žinoma akimis dvasios 

I noma4pmo, bet jos darbus ma
tomo. Taigi, pasirodo kad bai
siausiu velniu yra tas, 

4‘degti ne,”
kad jis su- jos pagelba labai 
daug naudos pragarui atne- 
szn. . .

Baisiausias jis dėlto, kad jis 
niekad neeina darban vienas, 
bet drauge su visa gauja vel
niu, nevidonu žmogaus. Kož- 
nas turi varda aplaikyta nuo 

vadovo 4‘ 
pirmas 
“Barnis,

vardas yra
su.

lt u r i o 
dėlto,

I

savo vadovo “degtines, 
sziaip, pirmas “Tinginyste, 
antras “Barnis,” treczias

Provn” ketvirtas “Vargas, 
penktas “Liga,” szesztas
Piktadaryste,” septintas 

“Kalėjimas”
kuriu vardus gal atspės pats I 
skaitytojas.

Stebėtinų yra faktu kad tas 
velnes, kuris “Degtine” pra
mintas žmoniems, ypacz pra
džioje savo vieszpatavimo isz- 
rodo visai nepavojingu. Žmo
gus ne tik kad nebėga nuo jo, 
bet pats eina pas ji, jeszko jo 
ir net pinigus moka, idant tik 
gauti ji. Mažas tas velniuksz- 
tis szypsosi linksmai, prietc- 
liszkai idant tik geriau įpri- 
traukt prie saves auka. .. Ka
da jau turi ja savo naguose, 
tada pradeda drąsiai darbuo
tis, o žinoma su pagelba savo 
bendru ir bernu. ..

Negana to, daugumas ta vel
niuką turi net pas save namuo
se, szepoje... Jis kas rytas 
taip beldžiasi ir szauke idant 
iszleist ji isz bonkos, kad szei- 
myna pradeda kaskart labiau 
jo gailėtis ir kas kart dažniau 
su juo bueziuotis...

Atsiliepia nekarta aniuolas 
balsas sanžines: “ 
nia isz szepos, iszvaryk isz na
mu, žiūrėk ka jis padare tavo 
namuose, in ka paverto tave.”

Bet nedaugelis klauso balso 
Aniuolo, kadangi vėluos inpai- 
niojas in savo kilpas, jau ne
nori paleist isz ju žmogaus, 
moka savo gražiais žodeliais 
perkaIbint ir apkvailint auka 
o tuom tarpu apsvaiginta ne- 
liaujas gramzdinės in pra- 
gaiszti... Kas susibroliavo su 
velniu “Degtine,” tas jau ir 
visu kitu jo bendru galybėje 
esti ir tada sunku jau jam isz- 
sigelbet...

Stebėtina labai kad žmogus 
turintis protą negali suprast 
kaip baisus yra tas 
“Degtine” 
da, nors jo darbus dažnai ap
link save mato, o vienok vie
ton vengt jo, 
jeszko jo..,

J > Tr
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Liga,
* >

ir daug d a kitu,

Degtine

>
Iszinesk vtu-

velnes
ir prie ko jis ji ve

anaiptol, pats

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu Itogoniams. 

Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susfrfokimu. Preke . . . 25c.Preke . . .

W. D. BOCZKAUSKO-CO
Mahanoy City, Pa.

•»

&
Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markė to preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
60 BROADWAY 

NEW YORK y

SApE® 'i

T

AR ĮSITRAUKI?
I

t

4/

f»

Milijonai sako,
Umes

rūkytojas įkvepia

It's toasted" į.

Iadicniot p brlfAilicHiO

Ą&tTĖS
M

Jūsų Apsaugo 
prieš knltėjlmus - prieš kosulĮ

Lucky Strikt pcritatyman, kiekvienų Antradienio, Keti 
lakatų, per N.B.C, Radio tinklų.

Lucky Strike gali 
Luckies

nors 
verslui !

&

užtikrina jum h apsaugų, kurios jūs 
norite , . . dėl to, kad tūli nešvarumai 
glūdinti net puikiausio, lengviausio 
tabako lapuose yra pašalinami įžy
miuoju valymo procesu. Luckies ta 
procesų išrado. Tik Luckies jį ir turi!

“Penkiosdešimtys milijonų rūkytojų 
negali būti klaidingi!”

KEI AMERIKA! ... tu norėjai 
faktų ir mes juos tau davėme - 
teisybe buvo smūgis cigaretti 

Užsitraukimas dūliui yra fe *
. svarbiausia tema cigaretų diskusijose.

Nes mes x>isi užsitraukiame - žino
dami ar nežinodami . . . kiekvienas 

kokią nors dalį
dūmų jis ar ji ištraukia iš cigareto.

t Ar užsitrauki dūmų? Tegul kiti 
cigaretei savo nemalonioje padėtyje 
tyli, jei jie nori!
apvirai kelti šį klausinių.

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKI RADIO PROGRAMĄ—b0 modmiiikų minučių tu pataulio xtriautiah 
lokių orkettraii ir Lucky Strike Į>cri/at\mah. kiekvitua Antradienio, Kct i n tadiemo, ir Šcifadicmo

gerai padarėme
kada užklausėme ši klausima!

v V

SKAITYKITE “SAULE”

atvaizduojami du-vėliausios mados maudymosiX T IRŠUJE atvaizduojami du vėliausios mados maudymosi kostiumai, 
▼ kurie bus dar daugiau apkarpyti šiais metais, negu kada pirmiau. Tas 

diioda suprasti, kad bus daug daugiau saulės nudegusių šių vasarų.
Madų ekspertai sako, kad 1932 metais maudymosi kostiumai padaryti 

ne tik grožiui, bet ir patogumui. Vienas New Yorko madistas sako: 
Moderniškoji moteris nori plaukioti kada ji eina į pajūrį, o juk ji negali 

daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagos. Išdavoje, 1932 
metų maudymosi kostiumai yra plaukiojimo kostiumai, kaip iliustruoja 
nugaros dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bus šiais metais labai populia- 
riški, kaip ir kiekvienais metais, tačiau nauji kostiumai daugelyje atvejų 
bus ryškių spalvų kombinacijos.”

Ir, žinoma, besinaudojant saulės spinduliais, plaukiojimo protarpiais, 
vyrai ir moterys pasiims Lucky Strike cigaretų ir užsitrauks spragintų 
dūmų, kurie taip palankūs jų gerklėms, kaip 1932 m<*tų maudymosi 
kostiumai yra malonūs akims. Pašalinti iš tabako lapų tūlus nešvarumus 
Lucky Strike cigaretų gamintojai panaudoja tų įžymų spraginimo procesų 
jimant ir ultra violetinius spindulius. Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų, 
po to, kaip Lucky Strike buvo jiems duota išbandyti, pamatuodami savo 
nuomones' savo pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau 
erzina gerklę ttegu kiti cigarctai. '

Lygiai kaip yra didelis skirtumas tarp 1032 metų maudymosi 
kostiumų ir tų kvalduotų ir pasipūtusių, kuriais dėvėjo vos keletą metų 
atgal, taip yra \ir didelis skirtumas tarp Lucky Strike, tikrai moderniško 
cigareto, ir cigaretų padarytų senovišku būdu.

11

nuomones' savo pačiu patyrimu rūkyme, pareiškė,

r C-W.,
Th« Aarri’va 

Tob»rr« C».

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea. ir Kas.

Skaitykite “SauleT?

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiauaia Graborius

Gabiausias Balsamuotojas t<
Geriausia Ambulanco __ 

s z i o j 3 
Bile Ko- (< 

hiam laike, diena ar ^4 
nakti. Visada turi pil- jf 
na pasirinkimą meta- 21 
liszku ir kieto medžio pf 
Grabu.
mūrelius pagal naujau- įį
šia mada ir mokslą. {
Turiu pagelbininke |į
moterems. Prieinamos Į
prekes. £

DU OFISAI:
MAHANOY C1TY;516 W. Spruce Su 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

patarnavimas 
npelinkeje.

Laidoja nu-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 
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 SLClalr

W. Traskauskas, Est.
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

Laidoja kurtus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 500 
603 W. Mahanoy Avė j Mah. City

Geriausi invstoriai gėriuose 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

fili

MII

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New Yorka
Arf ir atgal ar in Newark

Nedelioj 26 Juniaus
SuHah'fzfe as Ekskursinis treinas apleis

Mahany City 4:25 vai., Nedėlios ryta.
Baseball: Yankees su Philadelphia, 26 Juniaus

Pirkite Tikietus Isz Anksto.

I

KATRAS ISZ VELNIU 
BAISIAUSIAS? AR UŽSITRAUKI?*7

v

Lehigh Valley Railroad
ęjkf c of Thr Black Diamond

r------

ŽINIOS VIETINES
Jono— Petnycziojo Szv. 

Kriksztytojaus.
— Vakacija jau prasidėjo. 

Visos pirblikines ir parapines 
mokslaines uždarytos iki Sop- 

temberio menesio.
— Isz Lietuviszkos parapi

nes mokslaines szimot pabaigė 
8-ta klasa 14 vaikai ir 20 mer
gaites.

— Nedėliojo, Birželio-June 
26 diena, 7 :«30 valanda vakare, 
Szv. Juozapo parapijos saloje 
atsibus Mokyklos užbaigimo 
ikaras. Bus gražiu invairiu 
dalyku, kuriuos iszpildys mo
kiniai Seserų Pranciszkiecziu 
iszmokvti. Paskui bus iszduo- 
ti Diplomai, tiems kurie užImu- 
ge 8 skyrių; bus duodamos do
vanos už geriausia mokslą vai
kui ir mergaitei kiekviename 
skyriuje, dovanas gaus ir tie, 
kurie kas-dien atėjo in moky
kla ir kas dien iszklauso Szv. 
Misziu.
duos medalius vaikui ir mer- 

už augsz- 
geriausia

—- Idant aumažint miesto 
iszkasczius, konselmonai ant 
praeito susirinkimo nutarė nu
mažinti algas visiem miesto 
darbininkams iszskiriant po- 
licmonus.

— Jurgis Kriaucziunas par
davė savo st ubą del J. C. Osen- 
bach.

visiem 
iszskiriant

Tik malonus skaitytojau, ne
sijuok perskaitęs toki klausy
mu. Rodos ir man velnio fan
tazija žmogaus sutverto nete
ko matyt, 'bet kaipo dvasia, 
velnią žmogaus lengvai gali 
matyt, žinoma akimis dvasios 

I nomiUpine, bet jos darbus ma
tomo. Taigi, pasirodo kad bai
siausiu velniu yra tas, 
vardas yra ”
kad jis su. 
daug naudos pragarui atne- 
sza. . .

Baisiausias jis dėlto, bad jis 
niekad necina darban vienas, 
bot drauge su visa gauja vel
niu, nevidonu žmogaus. Kož- 
nas turi varda aplaikyta nuo 

vadovo “degtines.” Ir 
pirma-s »>

“Barnis
> 7

American Ijcgion

8 skvriausgait ei 
cziausia mokslą ir 
pasielgimu.

• Trys jauni vaikinai bn- 
suimti per policijavo suimti per policija kada 

bando insilaužti in American 
Hztora Gilbertono praeita Ne
dėlios nakti. .laimi vaikinai 
yra .Jonas Razikas, Robert Mc
Cormick ir Franas Izela.

rvta— l’tarainko rvta mirė 
Jennie Kline seniausia mokv- * 
toja Publikines mokslaines, nes 
mokino vaikus per suvirs/. 43 
metus. Ji ji gyveno ant kampo 
Mahanov ir Catawissa streets.

— Susivienijimo 
Amerikoj 
siuntė sekanezius 
ant Seimo in

Isz-
Lietuviu 

vietine kuopa 
delegatus 

Pittsburga. p.
Stasis Gegužis su paezia, Fra
nas Szluželis, Ona Nevuliene, 
p. Kristapavicziene, p. Szerk- 
sznieno, Antanas 
kas, p. Silvastraviczieno 
Juozas Vizbarą.

— Seredos nakti ant kelio 
arti Hometown atsitiko baisi 
automobiline nelaime kada ap
siverto automobilius kuriame 
važiavo du vaikinai ir dvi mer
ginos.
ežius, 22 metu Lenkas, gyve
nantis po adresu 101.3 E. Cen
tre uly., likos taip sunkiai su
žeistas jog trumpam laike mi
re Coaldale ligonbutyje in kur 
buvo nuvežtas. Viktorija Ma
li nauskiute, Lenke, nuo <307 W. 
Market uly., likos taipgi sun
kiai sužeista ir dabar randasi 

ligonbutyje.
mergina isz
maž-daugiau sužeista o Rober
tas Richardas kuris vare auto
mobiliu ir prie kurio prigulėjo 
automobilius, iszsigellwjo isz 
nelaimes be žaizdos. Užmusz- 
tas Monkeviczius paliko tėvus, 
3 brolius ir viena seserį. Nelai
me atsitiko kada truko gumas 
ant rato ir automobilius apsi- . 
verte ant szono.

P-
Ramanaus-

;r

Raimondas Monkevi- 
22 metu Lenkas,

Coaldale Kita
Frcelando buvo

SHENANDOAH, PA.
— Andrius Draganovskls, 

5.3 metu senumo Slavokas ana 
diena pasikorė su diržiu, ant 
kalno arti Indian Ridge broke
rio. Jisai buvo be darbo per 
ilga laika ir isz tos priežasties 
pasidarė sau gala. Paliko pa
ežiu, du sunu ir dvi dukteros.

J Juozas Amaleviczius įni
ro Schuylkill Haven prieglau
doje. Paliko du brolius Andriu

Mahanojaus ir Vinca 
Brook Ivne. e*
Seredos rvta.

Petras Palidolis darbi
ninkas prie naujo St. Nicholas 
brokerio buvo pavojingai su
žeistas kada likos suspaustas 
tarpo dvieju karu praeita 
l’tarninka. Jisai dar randasi 
Locust Mountain ligonbutije.

Pennsvlvani- 
neturės dau- 

tarpe szio miesto

ir
Buvo palaidotas

karu

Neu /.ilgio 
jos geležinkelis 
giau treinu 
ir Pottsvilles nes visai mažai
žmoni u važinėja ant tu treinu 
ir kompanijai neužsimoka va
rinėti treina tarpe tu miestu. 
Vieton treinu važines bosai.

t Utaminko ryta atsibuvo 
laidotuves Onos Maczinskiutes 
kuri ana diena mire Win Penn 
peczeje.

Paskutines Žinutes
Pittston, Pa. — Angline 

kompanija Pittston Coal Co., 
uždare Ewon kasykla ant visos 
vasaros. Szioj apylinkėje da
bar randasi 6 brekerei ir 7 ka
syklos kurios visai nedirba, o 
15,000 darbininku randasi be 
darbo.

* Mexico Citv.*
žmonių likos užmuszti drebėji
mo žemos kuri teipgi 
daugybe blodes.

Atyda Moterems 
ir Merginoms

*

Apie <30

Sugarbinojame 
plaukus pagal 
naujausia mada. 
Muso teip vadi
nama Self Sett
ing Permanent 
Wave yra abso- 
lutiszkai gvaran- 
tytas ir nereika
lauja sukimą 
plauku pirsztais.

Bonat DeLux Oil-Strix 
Sugarbinejimas $7.00

Budget Special 3 už $1.00

padare

L’Ondulation
Indefriaable

MODERN BEAUTY SHOPPE
Motimer Bldg. 2 floor 

Cor. Centre ir Norwegian Sts. 
Ineiga ant W. Norwegian St. 

Telefonas 3944. POTTSVILLE, PA.
DARATA STRAVVINSK1UTE 
ir ELENA KISIELIENE 

Locnininkes

kurio 
dėlto,“degtine, 

jos pagelba labai

degtines.
Tinginyste, 

treczias
Vargas, 

szesztas 
septintas 

ir daug da kitu

4 l

ketvirtas
4 < T i*Liga,

»>
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savo 
sziaip, 
antras 
‘ ‘ Prova
penktas 
“Piktadaryste, 
“Kalėjimas” L v«* 
kuriu vardus gal atspės pats 
skaitytojas.

Stebėtinų yra faktu kad tas 
vclnes, kuris “Degtine” pra
mintas žmoniems, ypacz pra
džioje savo vieszpatavimo isz- 
rodo visai nepavojingu. Žmo
gus ne tik kad neboga nuo jo, 
bet pats eina pas ji, jeszko jo 
ir net pinigus moka, idant tik 
gauti ji. Mažas tas velniuksz- 
tis szypsosi linksmai, priete- 
liszkai idant tik geriau įpri- 
traukt prie savęs auka... Ka
da jau turi ja savo naguose, 
tada pradeda drąsini darbuo
tis, o žinoma su pagelba savo 
bendru ir bernu...

Negana to, daugumas ta vel
niuką turi net pas save namuo
se, szepoje... Jis kas rytas 
taip beldžiasi ir szauke idant 
iszlcist ji isz bonkos, kad szei- 
myna pradeda kaskart labiau 
jo gailėtis ir kas kart dažniau 
su juo bueziuotis...

Atsiliepia nekarta aniuolas, 
balsas sanžinos: “ 
nia isz szepos, iszvaryk isz na
mu, žiūrėk ka jis padare tavo 
namuose, in ka pavertė tave.”

Bet nedaugelis klauso balso 
Aniuolo, kadangi velnes inpai- 
niojas in savo kilpas, jau ne
nori paleist isz ju žmogaus, 
moka savo gražiais žodeliais 
porkalbint ir apkvailini auka 
o tuom tarpu apsvaiginta no- 
liaujas gramzdinės in pra- 
gaiszti... Kas susibroliavo su 
velniu “Degtine,” tas jau ir 
visu kitu jo bendru galybėje 
esti ir tada siuiku jau jam isz- 
sigelbet...

Stebėtina labai kad žmogus 
turintis protą negali suprast 

velnes 
ir -prie ko jis ji ve-

0-1.1

‘ y

4 4

Degtine,

Iszmesk vel

kaip baisus yra tas 
“Degtine”
da, nors jo darbus dažnai ap
link save mato, o vienok vie
ton vengt jo, 
jeszko jo..,

anaiptol, pats

KVITU KNYGELE Draugystėms 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasioriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

M

Preke • . .
W. D. BOCZKAUSKO-CO 

Mahanoy City, Pa.

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke, 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
60 BROADWAY 

NEW YORK

> ilijonai sako,
a *mes “gerai padarėme

kada užklausėme ši klausima!
v s.

n
į /
r — - *
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I

ft

nors 
verslui!

puikiausio, lengviausio

jKEI AMERIKA! ... tu norėjai 
faktų ir nica juos tau davėme — 
teisybė buvo smūgis cigaretų 

Užsitraukimas dūmu yra
svarbiausia tema cigaretų diskusijose.

Nes mes viai užsitraukiame - žino
dami ar nežinodami . . . kiekvienas 

įkvepia kokią nors dalį
dūmų jis ar ji ištraukia iš cigareto.

t Ar užsitrauki dūmą? Tegul kiti 
cigarctai savo nemalonioje padėtyje 
tyli, jei jie nori!
Užvirai kelti šį klausimą.

rūkytojas

užtikrina jums apsaugą, kurios jūs 
norite . . . dėl to, kad tūli nešvarumai 
glūdinti net
tabako lapuose yra pašalinami įžy
miuoju valymo procesu. Luckies tą 
procesą išrado. Tik Luckies jį ir turi!

“Penkiosdešimtys milijonų rūkytojų 
negali būti klaidingi!”

i M
I / Ii i

Lucky Strike gali 
Luckies

It’s toasted” Z
Jūsų Apsaugo r[\

prieš knitėjimus - prieš kosulj

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY SI RIKI RADIO PROGRAMuiodfrnRkų minut ių tu pasaulio ^rriautialt 
lokių orkctlrau ir lucky Strike Ivritai y man, kiektiemf Antradienio, Keti 

takanf, per N.B.C. Radio tinklų.

23^ SKAITYKITE “SAULE”

du vėliausios mados maudymosi kostiumai,VIRŠUJE atvaizduojami
Lftirt/* l\tte rl'ifr* /Innnrtnu nkurie bus dar daugiau apkarpyti šiais metais, negu kada pirmiau. Tas 

dtioda suprasti, kad bus daug daugiau saulės nudegusių šią vasarą.
Madų ekspertai sako, kad 1932 metais maudymosi kostiumai padaryti 

ne tik grožiui, bet ir patogumui. Vienas New Yorko madistas sako:ne tik grožiui, bet ir patogumui.
‘'Moderniškoji moteris nori plaukioti kada ji eina j pajūrį, o juk ji negali 
daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagos. Išdavoje, 1932 
metų maudymosi kostiumai yra plaukiojimo kostiumai, kaip iliustruoja 
nugaros dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bus šiais metais labai populia
rinki, kaip ir kiekvienais metais, tačiau nauji kostiumai daugelyje atvėjų 
bus ryškių spalvų kombinacijos.”

Ir, žinoma, besinaudojant saulės spinduliais, plaukiojimo protarpiais, 
vyrai ir moterys pasiims Lucky Strike cigaretą ir užsitrauks spragintų 
dūmų, kurie taip palankūs jų gerklėms, kaip 1932 metų maudymosi 
kostiumai yra malonūs akims. Pašalinti iš tabako lapų tūlus nešvarumus 
Lucky Strike cigaretų gamintojai panaudoja tą įžymų spraginimo procesą 
jimant ir ultra violetinius spindulius. Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų, 
po to, kaip Lucky Strike buvo jiems duota išbandyti, pamatuodami savo 
nuomones' savo pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau 
erzina gerklę negu kiti cigaretai. '

Lygiai kaip yra didelis skirtumas tarp 1032 metų maudymosi 
kostiumų ir tų kvalduotų ir pasipūtusių, kuriais dėvėjo vos keletą metų 
atgal, taip yra j^r didelis skirtumas tarp Lucky Strike, tikrai moderniško

Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų,

kostiumų ir tų kvalduotų ir pasipūtusių, kuriais dėvėjo vos keletą metų 
f*“' ................................ ■ ........................ ....

cigarcto, ir cigaretų padarytų senovišku būdu.
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut Uxtikimiaueie Graboriu® 

Gabiausias Balsamuotojas t<
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
apelinkeje.
hiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu.
mūrelius pagal naujau- IĮ
»ia mada ir mokslą. Į
Turiu pagelbinlnke U
moterems. Prieinamo* |
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITYj516 W. Spruce SU 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strent 

Bell Telefonas 538-J

ti

s z i o j 
Bile Ko-

Laidoja nu-

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pre®.
J. FERGUSON, Vice-Pre*. ir Ka®.

Skaitykite “SauleM

W. Traskauskas, Est.
LIETUVISZKAS GRABORIU3

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

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu® 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu® pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminis Telefonas 1430-R SLClalr

Geriausi invstoriai gėriuose 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.
te




