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Isz Amerikos

kuris likos pa

sarma

SŪNELIS PAKARTAS,
MOTINA NUMIRĖ, 

TĖVAS PAPAIKO.
Rockville, Nebr. — Mrs. 

Bertha Miller, motina bandito 
“Black Bill”
kartas užpraeita sanvaite, mi
re in deszimts dienu po pako
rimui sūnelio, isz gailesties, 
negalėdama paneszti

neteko proto 
ant rytojaus po pakorimui sū
naus likos atiduotas in prie
glauda. paikszu. Sztai prie ko 
vaikai daveda savo senus tė
vus ant senatvės.

ft

tos; tėvas, kuris

J

INSISMEIGE VIDELCIU 
SAU IN AKI.

Smitterson, III. — Szcsziu 
metu Mikolukas Corbin, sura
dęs surūdijusi videlciu ant uiy- 
czios, pradėjo su juom badyti 
sena sedvne ir kokiu ten budu 
insismeige videlciu in aki, ku
ri jam daktarai turėjo iszimtl.

MOCZEKA PASKANDINO 
SAVO PODUKTE.

Stockton, Kan. — Trijų me
tu Eliutc Bangor likos pririsz- 
ta prie duriu per savo moeze- 
ka, po tam inmost a in baczka 
vandens ir taip ilgai jaja to
nais moezeka laike, pakol mer
gaite prigėrė. Taip 1 imi i jo lai
ke teismo josios asztuoniu me
tu broliukas, prieszais moeze
ka kuri likos aresztavota už 
žudinsta mergaites.

Broliukas liudijo buk jojo 
sesute atsikėlus nakties laike 
nuėjo in kuknia pasiimti szmo- 
teli duonos, nes moezeka jai 
liedavo vakarienes ta vakaru 
ir buvo labai iszalkus, ir už tai 
moezeka jaja nubaudė mirezia. 
Po tam darbui, mergaite užka
so ant kiemo ir Baugor’ai isz- 
važiavo isz tos apielinkes. Jn 
szeszis menesius po tam žmo
nes iszkase lavona mergaites, 
ir pranesze apie tai palicijai 
kuri aresztavojo nelaba moeze
ka ir josios vyra.

nes

TĖVAS PANAUDOJO 
KIRVI ANT SUNAUS.

Trenton, N. J. — Andrius R. 
Erdman, 30 metu, randasi li- 
gonbutyje su perskeltu pakau- 
sziu kuri jam uždavė jojo te- 

Tevas pasakė 
sunui per

tai l>nvo apgj’niiiic

vas su kirviu, 
palicijai kad kirto 
gaK h wv#* 
savo gyvasties nes sūnelis ant
jojo užklupo kad jam nedavė 
pinigu ant 4tos Džiulajaus, 
kirsdamas tėvui in veidą su 
kumszczia. Gindamasis nuo in- 
<1 likusio sūnaus, pagriebė kirvi 
su kuriuom sužeidė sunu. Su
das tęva paleido.

PENKI VAIKAI SUDRAS
KYTI PER DINAMITĄ.
Butte, Mont. — Louis Bo- 

netto, eidamas namo isz baž- 
nyczios, patemino gilia skyle 
prie beisbolinio parko užmies
tyje Meadowvillo ir prisiarti
no pažiūrėti kas ten atsitiko. 
Priejas areziau rado penkis su
draskytus lavonus vaiku. Ne- 
kurios dalvs vaiku kimu likos

B

numestos net ant 300 pėdu. 
Manoma kad vaikai surado di
namito patronus ir juosius už
degė su baisioms pasekmėm-;. 
Szmotai sudraskytu vaiku Ii- v

kos surinkti ir palaidoti vie
nam kape.

AUKOS 4-tos DŽIULAJAUS.
New York, 

vaikszcziojimas
— Szimet ap- 

Džiulajaus 
buvo gana nelaimingas po vi
sas dalis Amerikos nes per vi- 
sokes nelaimes žuvo beveik 500 
ypatų o sužeista apie 2,000. 
Bledes padaryta ant $5,000,- 
000. Automobiliai paėmė dau
giausia auku.

Jake

SAUSAS AGENTAS PAVIR
TO IN BUTLEGERI, GAVO 

90 DIENU.
Muskogee, Okla.

Lane buvęs federal is prohibi- 
cijos agentas nutarė inoiti in 
pelningesnį užsiėmimą ir pri
sidėjo prie butlegeriu. Bet bu
vusieji jo sėbrai atskaluna su- 
cziupo su alkoholiu. Atsidūrė 
kalėjimo kur turės daryti at
gaila per 90 dienu.

AIRISZE NORĖJO PASIRO
DYT LABAI TEISINGA.

— Kokia

atkreipė aty-
pardavi-

Wilkes Barre, Pa. 
tai Airisze norėdama pasiro
dyt kad jiji yra gera ir teisin
ga krikszezione,
da perlioriaus kuris 
nėjo daržove, buk nuo vežimo 
kokia tai “Polanderka” pasi 
ome kelis agurkus ir parode 
kur toji motoro gyvena.

Perliorius nuėjo in parodyta 
narna in kur motore buvo ine- 
jus ir paregėjo nepaprasta re
gėjimą kuris nemažai sugriau
dino szirdi tojo gero žmogelio. 
Penki maži iszbadeja vaikai 
valgė agurkus godžiai. Sujudo 
szirdis perlioriaus, nieko nesa
kydamas iszejo laukan, pasi
ėmė nuo vežimo bulvių, mork- 
vu, kopūstu ir visokiu daržo
vių, atnesze motinai iszbadeju- 
siu vaiku, paliepdamas jai isz- 
virti tuos dalykus, o iszeida- 
mas pasakė:
kada tavo vyras pradės dirbt 
o kada vela važiuosiu pro tavo 
narna, nesisarmatink ir pra- 
szyk ko norėsi, tegul tavo vai
kai n e badau ja.” 
talikei, Airisziai,
su nusiszypsojimu kad parode 
kur motore gyvena.

Polanderka

dalykus, e1 1

užmokėsi man4 <

— Gerai ka- 
padekavojo

MINYSZKOS ARESZTAVO- 
TOS UŽ MOKINIMĄ 

VAIKU.
Meksiko Miestas, Meksikas. 

— Valdžia aresztavojo penkes 
minyszkas kurios peržengė tie
sas mokydamos vaikus tikėji
mo, kas yra per valdžia rustai 
uždrausta Meksike. Minyszkos 
iszguldinejo mokslą mokslai- 
nėjo San Angel. Mergaites li
kos nusiunstos namo per val
džia o minyszkos likos uždary
tos kalėjimo.

KATE SU TRIMI GALVOMS.
Dowagiac, Mich. — Lewis 

Carpenter, fanneris gyvenan
tis netoli ezionais, turi kate ku
ri turi tris galvas ir 26 nagus 
ant keturiu kojų. Kate gali es
ti tuom paežiu kartu su trimi 
galvomis. Cirkusas jam pasiū
lo penkis tukstanezius doleriu 
už kate bet Carpenteris kates 
nepardavė.
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ft 43 METAS

$22,000,000 LAUKE ANT 
PRADĖJIMO DIRBTI 

ALAUS.
New York. — Amerikonisz- 

ki bravorninkai jau turi atide- 
milijonus doleriu ant pa- 

pagorininio savo
.la k

•>»>
m

laisvino ir 
bravoru, laukdami dienos kada 
valdžia, pavėlins dirbti geresni 
alu. Bravorninkai turi dideliu 
vili i kad geras alus 
gi o sugryž.

Galima spėti kad alus sugryž 
nes teip spėja tiejei kurie apie 
tai žino.

ri

ne UŽi 1 •

Lietuviszkas konsulis szi- 
užkluptas, 

pra- 
apsi-

LIETUVISZKAS KONSULIS 
SUMUSZTAS IR API- 

PLESZTAS.
Chicago. — Antanas Kalvai

tis,
tam mieste, 
sumusztas ir apiplesztas 
eita Petnyczia per du 
ginklavusius banditus kurio
seko paskui konsuli o kada ji- 

banditai

likos

narna 
ant

sai inejo iii 
staigai mėtėsi ant jojo, kirs
dami jam in galva su kokiu tai 
innagiu, atimdami nuo jo pi
nigus ir brangenybes. Konsulis 
atsikvotejas pranesze apie už- 
klupima palicijai.

- - /

NORĖJO PAAUKAUT SAVO 
DUKTERIA.

Afuss. •“*Morris Junction,
Pierce Manlley, kuris gyvena 

norėjo pana
šavo maža, asz-

netoli ezionais
kaut Dievui
tuoniu metu dukrele. Sukūręs

pagavo 
deginti, 
k a
szaukti

kaimynai subėgo
plosze isz tėvo ranku. M ergai- 

apdeginta 
m

ugm, 
erne jaja 
maezius 
pradėjo

.1*8 dukrelia ir
Motina pa- 

pasiutelis daro
pagialbos,

ir auka isz-

i

te taip buvo 
vargei iszliks gyva, 
kos uždarytas 
me.

kad 
Ievas ii- 

pamiszeliu na- 
''. i ■

SUPJAUSTĖ PAGZIA SU 
PEILIU.

Pennsburg, Md. — Povylas 
Štromu k, likos uždarytas ka
lėjimo už supjaustyma su ilgu 
peiliu savo paezia, teip baiso!, 
kad daktaras turėjo vargszei 
susinti galva i nd ėdamas net 
asztuoniolika stiegiu. Motore 
liudijo, kad Povylas parojo na
mo antra valanda naktije, j 
rai užsitraukęs munszaines

O

ge-
> 0 

kada jam pradėjo tai iszmeti- 
net, Povylas pagriebė peili ir 
pradėjo pjaustyt 
motore.

Povylas norėjo suverst visa 
kalte ant savo moteres, kalbė
damas sudžiui buk kada jisai 
parojo namo, rado savo paezia 
girta, ir už tai norėjo jaja nu
baust. Bet sudžia buvo kito
kios nuomones, kad tokia nu
baudimas buvo truputi per 
skaudus ir netikėjo užmotine- 
jimui vyro, nubausdamas Po- 
vyla ant puses meto kalėjimo 
ir užmokėti $100 bausmes.

nelaiminga

AUTOMOBILISTAI
UŽMOKĖJO $536,397,558.

Detroit, Mich. — Praeita 
meta locnininkai automobiliu 
užmokėjo padotku už automo
bilius net 536,397,558 dolerius, 
arba 42 milijonus daugiau ’kaip 
1930 meto.

Rooseveltas Demokratu
Kandidatas ant Prezidento Isz Visu Szaliu

SZIMTAI ŽMONIŲ PRAŽU-
Kongresmonas J. N. Garner isz Texas vo tvanuose kinuose 

Kandidatas ant Vice-Prezidento.
Demokratai prižadėjo panaikinti

Prohibicije jeigu bus aprinkti

I

i

v! X

Franklin D. Roosevelt

užbaigė 
praeita 
ant

par
se vo

Subata.
Prezidento

ap-

CHICAGO— Demokratu 
lijos delegatai 
konvencija 
Kandidatas
Suvienytu A'alstiju likos 
rinktas Krankliu D. Roosevelt 
gubernatori us 
valstijos. Kandidatas ant Vicc- 

likos
kongresmonas John D. Garner 
isz Texas valstijos. Doniokra- 

partija prižada.
prohibicije jeigu

laimėti

Prezidento

AcW York o

aprinktas

tu 
panaikinti 
pasiseks jiems 
muose Novemberio

v i si.sz k ai

rinkl- 
menesije.

— Alberta 
metu, mire ligon-

NEBUCZIAVO JI PER 
15 METU.

Jdainsville, Pa. — Kunduk- 
Iorius Harry Stoneville, 40 me- 
tu, užvede teismą ant persi
skyrimo nuo savo paezios, 32 
met u, 
nepabueziavo iii laika 15 mo
tu, buvo jam atszalus kaip 
szinotas ledo ir visai jojo ne
klausė, priimdama svetima kū
diki ant iszaliginimo be jojo 
pavelinimo. Ant galo kada isz- 
t rauke isz jojo 
volveri, tiksle 
suprato kad paeziule per daug 

nutarė nuo 
Sudas davė 

1) o re le i pers is k y rimą.

teismą 
nuo savo paezios, 3 

už tai kad ji ji savo vyra

kiszeniaus ro- 
nuszovimo jo

paniekineja ji ir 
josios persiskirt.

IR RUMANIJOJ.
Nanking, Kinai. — Szimtai 

ūkininku aplinkin<‘j(‘ Kan upes 
pražuvo o tukstaneziai pasili
ko be pastoges per baisius tva
nus kokie atlanko laja 
kine per iszsi liejimą

a pl i ii- 
per iszsiliejima upiu. 

Kaip kur, vanduo pasiekė lyg 
stogu.

Berlinas.
tai žmonių pražuvo tvanuosia 
Maldavijoj, Rumanijoj. Tuks
taneziai randasi be pastogių. 
Vanduo padaro milžiniszkas 
bledes.

Apie penki szim-

Osaka, Japonije. — Ketures- 
deszimts žmonių prigėrė 

sužeista Ikada 
sutruko

szimtas 
krantai

O 
upes 

aplinkinėje
Miki—Machi. Apie szimtas na
mu likos nuneszti per vandeni
geležinkelio dirbtuves, ligon- 
bute ir kiti namai. Badai 5,000 
namu likos užlieta. Bledes pa
daryta ant milijonu doleriu.

pc-

SUDEGE PECZIUJE KU
RIAME DEGINA PLYTAS-
Grolrovo, Lenk. — Levicko 

plytinyczioje, pražuvo baisia 
mirezia du jauni žmonis, kurie 
iszsirinko sau nakvynių
cziuje kuriame Įdegina plytas. 
Abudu insigavo in vidini isz- 
imdami kėlės plytas isz pe- 
eziaus. Ant grindų pasidėjo 
sziaudu kuriuos pavogė ir tas 
tai buvo priežastis juju nelai
mes. Ant rytojaus kada abudu 
atsikėlė, vienas uždegęs zapai
ka numėtė ant sziaudu. Lieps
na užėmė abudu, o iszbegti nc- 

ba skyle vela uždėjo 
plytomis. Darbininkai atidarė 
pecziu užtiko jame du nuanglė
jusius lavonus. Isz kur tiejei 
žmonis paėjo niekas nedažino- 
jo.

galėjo,

GIRTA MOTINA NUŽUDĖ 
SAVO DUKTERIA.

Milwaukee, Wis.
Banovski, 13
būtoje, kaipo auka girtos savo 
motinos Mortos, 42 metu.

Per ketvirta Džiulajaus, mo
tina vieszino pas save prielai- 
dini Miką Gozinski, 47 metu. 
Porele linksminosi gerdami na
mine lyg pusiaunakti. Dukrele 
sėdėjo kukniojo siūdama. Ka
da pamate girta motina ir jo
sios bjauru pasielgimą pradėjo 
jai iszmetineti josios nedorybe, 
melsdama idant jiji eitu gult. 
Dukreles žodžei teip inpykino 
girta motina, kad toji pagriebė 
žirkles ir meto iii dukrele 
taikindama in szirdi 
jaja sužeisdama.

Policijo aresztavojo porele. 
Sudžia nubaudė meiluži ant 90 
dienu ‘kalėjimo o motina turės 
stoti in suda atsakyti už gy
vastį dukters jeigu toji mirtų.

Motoro yra isztekejusi antru 
kartu, bet nuo kokio tai laiko 
negyvena su savo vyru, tiktai 
su prielaidiniu. Antras vyras 
jaja pamoto du menesei atgal.

, pa
ini rtinai

TVANAI IR VĖTRA UŽ-
MUSZE 16 YPATŲ IR 

DAUG SUŽEIDĖ.
Kansas City. — Per Džiula- 

ju smalkus lietus su vėtroms 
buvo priežastis .16 žmoivu mir- 
cziu vaisi i juose Texais, Kansas, 
Ohio ir West Virginijoj. Upes 
iszsiliejo isz loviu užliedamos 
tukstanezius akeriu lanku pa
darydamos milžiniszkas bio;des. 
Daug gyvuliu žuvo.

ITALIJE TURI MAŽAI 
AUTOMOBILIU.

Rymas. — Pagal paskutini 
valdiszka surasza kiek randa
si automobiliu Italijoj, tai pa
sirodė kad tonais randasi 211,- 
844 visokiu automobiliu 
708 pasažierinoi bosai

9,- 
, 73,321 

troliu, ir 95,518 motorciklu.

f

i' 

b b

1[. Uniontown, Pa. — Dide
lis t rokas kuriamo važiavo 
daug javinumeues ant szokio, 
apsiverto in grabo, — 3 moi*gl- 
nos likos užmusztos o 8 likos 
sužeisti.

IN LIETUVA!

žmonelei nore akai-

Laikas užra- 
szyti Laikra- 

szti ‘Saule’ ir del gyminiu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasz- 
tuoja in Lietuva, tiktai $4.50.

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

ATRADO MILIJONO METU 
MOTERIES KAULUS.

Peiping. — Kinijoj, netoli 
Peipingo, tapo atrasti moteres 
kaulai. Jos kojos yra daugiau 
panaszios in kito kokio nors 
gyvūno, bet rankos ir galva 
yra žmoniszkos sudėties. Spė
jama, kad ji gyvenus priesz 
milijoną metu, nes jos kaulai 
jau yra susiformavę in uola 
kaip akmenine anglis.

Mokslininkai tam atradimui 
priduoda dideles reikszmes, 
nes jio mano, kad tikrai iszty- 
rinejus tuos kaulus, bus gali
ma nustatyt žmogaus kimo for
mavimosi periodai ir teipgi 
manoma, kad bus galima pa
tvirtinti evoliucijos dėsni, ku

kiui žmogus yra

bet rankos ir

•»

<«r-

ris tvirtina, 
iszsivystes isz beždžiones.

ŽVERISZKI BANDITAI 
NUŽUDĖ MOTEBE IR 

VAIKUS.
Berlin. — In artima kaima 

atėjo trys banditai in narna gc- 
ležkelio darbininko kuriame 
rado jo motere su vaikais na
mie pareikalaudami ati/davl- 
ma pinigu, o kada motere isz- 
sikalbinejo kad pinigu neturi, 
pradėjo muszti ja su lentga- 
leis pakol visai neužmusze 
kaipo ir trijų metu kūdiki ku
ri laike ant ranku. Iszeja lau
kan banditai užtiko prie tvar
telio 12 ir 9 metu mergaites 
kurias teipgi nužudo. Sena mo
tina iszbego isz grinezios jiesz- 
koti pagelbos, bet kada sugry- 
žo, rado keturis lavonus. Ban
ditu nesuiimta.

EKSPLOZIJE SUARDĖ 
VISA MIESTĄ.

Harbinas, Mandžiurije. — 
In czionars atėjo žino, buk 
miestelis Tunbel, kuris radosi 
arti liūliai geležkelio, likos 
visiszkai suardytas per baisia 
eksplozije kuri kilo amunici
jos dirbtuvėje arti miestelio. 
Daugelis žmonių likos užmusz- 
ta ir sužeista — kiek, tai lyg 
sziam raszymui nedažinota.

BOLSZEVIKAI VAGE MER
GINAS IR PARDUODA.
Krakhovas, Bosijo. — Jauni 

Rusiszki banditai aplinkinėje 
Arkangielo, pradėjo vogti pa- 
toges mergaites, ’kurias nuga
bena in Turkestanu ir ten par
davinėja už pinigus ar maino 
ant tavoro. Tūlas virszininkas 
pagriebė asztuoniolikos metu 
Maskalkaite ir pervežes jaja, 
per rubežiu pardavė Kirkizui 
už 15 rubliu. Isz kito kaimo 
pavogė szesziolikos metu mer
gaite kuria pardavė už penkis 
rublius ir szimta svaru miltu. 
Panaszus atsitikimai atsibuna 
konia kožua diena ir no tik 
czionaitineje aplinkinėje bet Ir 
kitur. ■I —"I—

Paskutines Žinutes

11 Bombay, Indi jo. — Neapy
kanta torį) Muzulmonu ir Indu- 
su, sukilo didele maiszate ku
rioje likos užmuszta 18 žmonių 
ir sužeista daugiau kaip 300.

U Philadelphia. — Per Dzin- 
lajų pervažiavo per nauja 
Camden tilta 55,000 motoris
tu užmokėdami $14,000 už per
važiavimu.

11 Shanghai, Kinai. — Rcv. 
William Simpson, Protest o- 
niszkas misijonierius, likos už- 
musztas per Kiniszkus bandi
tus artimoje Anting.

II Philadelphia. — Didelis 
t rokas kuriame važiavo 30 vai
ku nuo pikniko, 20 isz ju likos 
sužeisti kada trokas apsiverto 
arti juju namu.

Scranton, Pa. — Ugnis pra
sidėjo kasyklose Marvin, kuri 
priguli prie Hudson Coal Co., 
ir kerszino sunaikinimui tuks- 
tanezius tonu anglių. Lyg sziol 
ugnis jau padaro rculžhuszkas 
bledes. Man’in kasyklos yra 
didžiausios kasyklos priguliu- 
ežios prie tosios kompanijos ir 
iszkasa daugiausia augliu,

I

pervažiavo
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SAUDE
■ ■■■■ III I IBI I , -T——

Kas Girdėt
i

Už tai, kad jam tėvai nega
lėjo pirkti automobiliu^ 19 me
tu vaikas Martinas Quindt, isz 
piktumo nuėjo in skiepą name 
2723 N. Gth uly., Mihvaukee, 
Wis., ir pasikorė.

Jaigu tėvas Martinuko, pa
kol jisai užaugo, 
do jas rykszte, tai 
sziadien butu gyvas.

Mi Iwaukee

butu pamin
ga! sūnelis

Motore turi prigimta būda ir 
neužsiganadina apredalu pa- 
virsziniu, to ka visi mato. Tos 
drapanos ka yra paslėptos po 
szldbia, turi būti szvariausios. 
Bet kaip bjauru žiūrėti jaigu 
motere yra pasirėdžius in szil- 
kus ir puikiais 
dama pakelia “ 
sirodo iszkrypia czeverykai, 
sudriskusios paneziakos ir an- 
darokos apibrizgias. Apie 
‘ ‘ f laperkas 
ba josios ir taip turi trumpas 
szlebes lyg keliu o kada atsi
sėda tai reikia net akis nuleis
ti isz sarmatos.

Apatinis apredalas nepriva
lo būti puikus ir brangus, bet 
szvaresnis irž virszutinius. 

----- -------
Žmones yra tosios nuomones 

kad ilgos valandos darbo ga
dina sveikata daugiau kaip 
naktines zobovos. Jauna, var
ginga siuveczka dirbanti per 
dienas ir naktis — tas kenkia 
daugiausia sveikatai, 
laimingai iszteka už vyro ir 
jaigu turi sziokias tokias vi- 
gadas, tai greitai adgauna sa
vo pajiegas, patogumą ir 
skaistuma o norints ir turi 
trisdeszimts metu, tai da buna 
dnita, linksma ir sveika.

Paimkime dukreles turtin
gesnių tėvu kurios beveik nie
ką nedirba, tik tankiai links
minasi, trankosi visur bambi- 
liais, trauke munszaine ir szo- 
ka per visas naktis. Joms no 
rupi darbas kaip tai vargingai 
siuveczkai. O bet sveikatos ge
ros neturi ir kad ne visokį te
palai ir kvarbos ant veido, tai 
jau nuo devynioliktu metu 
pradeda susisukti. Norints tur
tingai iszteka už vyro, tai ka
da daeina lyg 35 metu, o kada 
tosios siuveczkos būna sveikos 
ir laimingos motinos ir paezios 
tai tosios naktines bambilistes 
iszrodo kaip bobutes: suvyto 
veidai, prigeria akys, visokios 
suspaudos — o tas vis nuo pa- 
siutiszko gyvenimo ir be laiko 
pasensta. — Viena sanvaite 
praleista ant jiadukusiu mun- 
szaininiu zobovu 
parties

kailiniais, ei- 
dresia” ir pa- 

cze very kai- •r <

apibrizgias.
neraszysiuežia

O kada

1

ir “petting 
“ labinus sutrumpina 

sveikata ne kaip szeszios nak
tys praleistos ant naudingo už
siėmimo.

labinus

Vienas žmogelis užklausė:
Kas tai yra pekla?
Yra tai moteriszkas ryszys 

kuriame motero reikalauja 
daug o vyras turi maža alga ir 
negali motero prisotint vis- 
kuom, ko ji užsimano.

- ■ i:-----------------

Ko sziadien nesiranda po 
skraiste tikėjimo? Sztai val
džios detektyvai užtiko ant 
farmos netoli Laureldale, Kali
fornijoj, lizdą naujo tikėjimo, 
kurio atlikinėjo visokias pa- 
lei^tuvingas orgijas vardan ti
kėjimo kuri praminė “Amžina 
Bažnyczia Niekados Nemirsz- 
tanezios ir Laisvos Meiles?f

In taja “parapija prigulėjo 
dvideszimts moterių ir mergi
nu ir trisdeszimts keturi vyrai. 
Ąnt susirinkimu buvo Ado-

motero

miszkam ir Jeviszkam parode, 
garbindami koki ten Afriko- 
nlszka meiles dievaiti. Kada 
detektyvai pribuvo in vieta su
sirinkimo, net. isz sarmatos ne
turėjo kur akiu padėti, ka to
nais mate. Visus aresztavojo ir 
kaip rodos bus 
in Algo rija
miszku kvailiu Amerikas 
geidžia turėti tarp savo pado- 
nu.

ISZ LIETUVOS

iszvežt i adgal 
nes tokiu tikeji- 

ne-

DIDELI LEDAI SU 
PERKŪNIJĘ.

Stakliazkes, Alytaus apskr.,
27 d., buvo užėjusi

iszrodo

labai

Daugelis yra tokiu kuriu pa- 
virszinis gyvenimas 
puikus, turi puiku narna, pui
kius rakandus, puikiai rėdosi 
ir puikiai gyvena, bet apszvic- 
timo ir mandagumo
jiems stoka; gyvena poniszkai 
ir pasirodo priesz svietą kaipo 
“kas tai asz!

Czionais paduosime viena 
atsitikima apie toki gyvenimą 
musu 
busiu inteligentu.
žmogų atėjo jaunas

M 
paduosime

> v

— atsake motore. “O 
ar Algir-

Lietuviszku greit-pralo- 
Pas viena 

mokytas 
vvras su kokiu tai reikalu ir
laike pasikalbėjimo su gaspa- 
dino namo, užklausė: “Ar ta- 
mista no turi Daukanta.?

Al V i

gal Valancziauskas 
das vra?“ V

Susimaiszius gaspadinc atsi
liepė: “Nėra ju czionais, ne ju 
pažystu o turiu panuliui pasa
kyti kad jau nuo szesziu metu 
jokiu burdingicriu nelaikomo. 
Kitam bloke pas Stumaitieno 
gyvena koki tai vyrai, tai gal 
pas jaja surasite juos.

Jaunas žmogus negalėjo
isz juoko nes jisai 

klausė gaspadines apie didvy
riu paveikslus, o ne apie ko
kius ten burdingierius. —Sztai 
parodo apszvieta nekuriu mu
su ”

silaikyt

ponuliu.

si!-

nes

Liežiaviai, kurie

J

dalaikyti t uju 
nužudė savo nekalta

apjuodino 
motore taip, kad vyras ilginus 
negalėdamas 
apkalbu 
motore.

Kaiminka Helenos Geissler, 
isz Fuller, Kans., paleido lie
žuvius apie jaja, kurie paskly- 

greitumu po visa 
Norint s

do žaibiniu 
aplinkine.
kraustėsi du kartus 
in vieta, geisdami

szoimyna 
isz vietos 

atsikratyti 
nuo tuju liežuviu, bet kur tik
atsikraustydavo tai ir apjuo
dinanti liežuviai greitai pasie
kė juos.

Tarp szeimynos kilo barniai, 
nesupratimai ir užmetinejimai 
vyro ant moteros ir ant galo 
daejo prie to kad vyras nužudo 
savo nekalta motero kaip vė
liaus iszsiaiszkino nes pati 
kaltininke prisipažino kad lie
žuvius paleido apie savo kai
minka isz pavydumo.

K a galima daugiau sakyti 
apie tokius liežuvius ir apjuo- 
dinima savo artymo ? Kožnas 
paniekina liežuvius, kožnas ta 
pati daro bet negalima juju 
sulaikyti. Lszmintingi žmones 
neklauso liežuviu ir stengėsi 
juos sulaikyti kodaugiausia.

Lehigh Valley R. R.
NAUJOS PIGIOS PREKES IN
Allentown, Bethlehem

ir
Easton

NEDELIOJ, 10 LIEPOS

$1.50 in ten ir atgal
Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethleham 9:30, d isz 
Allentown 9:40 vakare pagal Stan
dard Time.

Tikietus Lehigh Valley Ofisuose

Railroad

kurio vietomis krito

auga- 
nunc-

Gegužes 
didele perkūnijo su lietumi Ir 
ledais, 
pupos ir laukinio obuoliuko di
dumo. Kai kuriu ūkininku su
kapojo rugius ir kitus 
lūs. Vanduo iszplove ir 
szo kai kur pasodintas bulves.
Vietomis iszplauti dideli grio
viai. Isz auksztesninju vietų 
vandens iszjudinti akmens Ir 
nuneszti in klonius net tokio 
didumo, kad vienas žmogus ne
pajėgia atkelti nuo žmes. Vie
tomis perkūnijo
džius ir kai kur intrenke 
trobas per kaminus.

apdaužo me
ni

DIDELE AUTOBUSO 
NELAIME.

Sziauliai. — Birželio 13 d.
19 klm., nuo Sziauliu Joniszkio
plento atsitiko didele autobu
so katastrofa. J 
greitai važiavęs

Lūžūs resorui, 
i pilnas kelei

viu autobusas apsiverto, i 
sužeisdamas moteri 

lengviau 6 asmenis. Pažymetl- 
kad apvirto autobusas 13

kiai
sun-
i ir

na,
nr. ir 13 men. diena.

PRIGĖRĖ MERGINA.
Baisogala. »— Bucziiinu kai- 

Gegužcs 15 diena, iszejus 
namie

Paura Irsenis
Paura i už-

su
rajono virszinin-

atvykimą jie visi

500 PAMISZĖLIU KAL
VARIJOJ,

Kalvarija, Marijampolės a pa.
— Rusai ežia yra pastate mil- 
žiniszka kalėjimą, in kuri grū
do susipratusiuK Lietuvius. Ne
senai szio kalėjimo rūmai per- tankiai eidavo ant kalno idant 
dirbti ir pritaikyti psichiatri- atsikvept szviežiu oru.

SKARBAS ABROZE
Priesz nugszta kaina gulėjo 

didelis miestas. Nuo tojo kalno 
galima buvo matyti po visa 
aplinkine o gyventojai miesto

Pas-nes ligonines reikalams, 
tanioj u metu ligoninėj yra apie 
500 ligoniu — vyru ir moterių 
invairaus amžinus ir socialines
padėties. Gražiomis dienomis 
ligonys leidžiami in kiemą pa- 
sivaikszczioti. Daugumas vaik- 
szczioja vienuose marszkiniuo- 
sc, o kai kurie ir tuos nusivel
ka, kol pastebėjo tarnautojai 
neprivorezia vėl apsivilkti.

KIEK LIETUVOJE YRA 
KALINIU.

Kaunas. — Sziuo metu visoj 
Lietuvoje yra apie 3,000 kali
niu. Apie J,000 isz ju yra Kau
ne, o kiti kituose miestu kalė
jimuose. Dabar daugumas ka
liniu iszvežti prie vasaros dar
bu ■ 
kitu.

Buvo tai szventa diena, žmo
nes ėjo ant kalno nes ta ja die
na nlsibuvinejo kokia tai opoz- 
va. 'farp cinancziu žmonių ga
lima buvo matyti jauna vaiki- 
neli apie szesziolikos metu am
žiaus, kuris rankoje laike ne
dideli abroza perstatanti Mo
tina Dievo ir verkeneziu balsu 
szauke:

— Gal kas pirks szita ab
roza, turiu serganezia motina, 
neturime ne skatiko namie ir J 
nėra už k a

prie durpių kasimo ir

DEL KO KARTAIS 
ŽMONES ŽUDOSI.

Rumsziszke, Kauno apsk. — 
Birželio 12d. pasikorė savo 
kluone pasiturįs gyventojas A. 
Pilionis, turintis apie 60 m. am
žiaus. Nusižudęs proto ligos 
priepuolyj, kuri gavės besisie
lodamas del pernai padvesusio 
arklio ir karves, ir dar del to, 
kad jo sūnūs apsivedė su ne
turtinga mergaite, su kuria jis 
draudė jam vestis.

dėjo prie laidotuvių ir palydc- 
(jo iki kapiniu, (buvo tai laido
tuves kimo mirusios motinos 
tojo vai kinelio). Po tam už
klausė jojo isz kur gavo t a ji 
abroza.

Vaikinas atsake jog jojo mo
tina paregėjo ta ji abroza ant 

, o nuo 
laiko nuolatos meldėsi 
jo, ir tik tada turėjo su

rinkaus ir nupirko ji 
tojo laiko nuolatos 
prie
juom atsiskirt kada badas už
klupo ant ju ir turėjo parduo:. 
Tada Baltrus apsakė viską 
vaikinui ir paėmė ji pas save.* * *

Po kokiam tai laikui nupir- 
ifž iszkastus pinigus 

pamėto

m

ko sau 
puiku palivarkeli, 
sziauczysta ir augino pas save 

’Isierata kuriam dekavojo už su-

duonos pirkti del 
; serganezios motinos.

Veidas vaikino buvo iszba- 
los ir nubudęs. Isz praeigiu lie
ku rie dirstelėjo ant vargszo o 
kiti suvis nepaiso apie ji.

Ant galo eidamas vargingas 
sziauczius susimylėjo ant vai
kino ir nupirko abroza, vaiki
nas pradžiugęs nubėgo namon 
idant pasidalint su motina sa
vo džiaugsmu. Pakelyje nusi
pirko duonos ir nunesze moti
nai kuri glostydama galva sū
naus,

b

žemes

tam paskirto termino 
minas jau

is ter- 
Tokiu

czhi

apsieidamas surasta skarba, 
juom kaipo su savo locnu kū
dikiu.

Už Pikta Užmokėjo 
Geru

barelyje, maustydamas api0 
savo graudinga gyvenimą ir 
meilinga paezia kurios isz szir- 
dies negalėjo iszraut, kad sztai 
kas tokis pabaladojo in duris.

Kada atidarė duris nutirpė. 
Priesz ji stovėjo jojo dingusi 
pati. — Buvo riaukszleta, pa
ilsus, susirgus, apdriekus ir 
apdulkėta — suvyto josios pa
togumas, jaunysĮa dingo. Te- 
mino ant savo vyro akimi, ku
riose buvo matyt sarmata, gai
lestis, abejone ir aszards. Pa
sirėmė prie duriu, iszsemta ant 
pajiegu, bado ir nuilsimo.

Kada vyras jaja paregėjo 
szirdis jame paliovė plakti, 
sukliko balsu džiaugsmo ir nu
sistebėjimo, pagriebęs jaja in 
glebi, nunesze in kambarėli ir 
paguldo i n lova kuria buvo pa
metus ir 
valgio ir gerymo, svyruoda
mas isz džiaugsmo, nuprausė 
veidą nuo dulkiu, 
josios baime ir

apterszus. Atnesze 
gerymo,

Ar daug yra tokiu vyru kurie 
dovanotu savo moteriai kaip 

szitas padare?

Szirdin-

♦ *
džiaugdamasis

gyveno Lietu

pradėjo prisi mylėjo pa-

Sziauczius

me 
visiems in bažnyczia 
pasiliko tiktai 
jo dūkto beprote,
migus, duktė iszejo sodžialkon 
praustis, paslydo ir prigėrė.

\ 

VOKIECZIAI ARESZTAVO 
LIETUVOS POLICIJOS 

VIRSZININKA. 
f

Kaunas. — Einantis Rus
nės rajono virsz. pareigas Įeitu. 
Dženikaitis Juozas kartu 
pirmos eiles
ku VI. Žemaicziu ir dviem po
niom nuvyko privaeziais reika
lais Vokietijon in Brioniszkiu 
km., t ies Rusne. Pranesze kon
trolei apie
apie valanda laiko buvo par
duotuvėje. 20 vai., 10 min., isz- 
einant isz parduotuves prie du
riu rajono virsz. J. Dženkaiti 
pasitiko du Vokiecziu polici
ninkai ir vienas muitines val
dininkas ir Dženkaiti areszta- 
vo. Isz pradžios pasodino da
boklei!, o paskui specialiai isz- 
szauktu isz Tilžės automobiliu 
Dženkaitis nugabentas in Til
že.

Telefonu paklaustas Brio
niszkiu policininkas pranesze, 
kad tuo reikalu turėjos isz sa
vo vyriausybes slapta insaky- 
ma, kuri ir iszpildes. Kitu prie- 
žaseziu jis nežinąs.

Užsienio reikalu ministerija 
skubos keliu invyki aiszkina.

LIKVIDUOJAMI SVETIM- 
SZALIU DVARAI.

Kaunas. — Lietuvos 
reformos instatymas buvo nu
matęs, kad svetimu valstybių 
piliecziai, turi savo žemes Lie
tuvoje, turi jas likviduoti iki

k)
pasibaigė.

svotimszaliu dvarininku dabar 
nedaug befa. Didžiausias ju 
yra grafas Szuazelis (Žeinai- 

vadinamas),
Francuzijos pilietis, kurio apie 
Platelius ir kitur valdo apie 
15,000 ha. žemes. Žemes refor
mos valdyba yra numaeziusi 
sziemet visas jo žemes apma
tuoti, paskirstyti i n sklypus ir 
ūkius ir juos parduoti, nes jis 
pats savo žemiu nepasirūpino 
likviduoti.

ASZ MYLIU

paklaustas
Asz myliu girele, 
Kuri meiliai oszia, 
Kur žalia eglaite 
Žiemužėj ja puoszia.

Ten saldu, nuvargus 
Žmogeliui kvėpuoti 
Ir musu sesutėms 
Daineles dainuoti.

SUDEGE KLEBONIJA.
Salakas. — Birželio 8 d. su

degė du klebonijos namai. Ug
niai staiga iszsipletus, sudege 
nemažai daigtu, ir kai kurie 
gyventojai vos spėjo iszsigel- 
beti szokdami isz antro auksz- 
to pro Įauga. Nuostoliai dideli. 
Vienas szokdamas 
aukszto
Apie deganezius namus buvo 
nemažai namu sziaudiniais sto
gais, bet ramus oras davo ga
limybe subėgusioms ugniage
siams ir žmoniems gaisra su
valdyti.

Szitas laimingai užsibaigęs 
gaisras dar syki inrode netin
kamumą vietiniu ugniagesiu 
inrankiu. ,, ...

iszsinarino
isz antro 

ranka.

Myliu asz vargdienius 
Kur prasti nameliai. 
Nueik paszUoketi —- 
Ten geri žinoneliai.

Tav’ priima meiliai: 
Ka tik turi, duoda, 
Man miela vioszeti, 
Kur duonele juoda.

Meiliausią kalbele, 
Kuria mokė matute 
Dainele dainavo
Prie lopszio sesute.

1

kalbėjo silpnu balsu: 
Geras kūdikis!

gas mano sūnelis!
♦

Sziauczius
savyje jog prigelbejo nelaimin
gam, sugryžo namon neszda- 
inas abroza po pažaste o pare- 
jas namon parode paežiai ka 
pirko. Abudu
žiūrinėt abroziū. Abrozas bu
vo maliavotas ant audeklo ir 
iszrodo labai senas, nes vos 
galėjo matyt paveiksią Moti
nos Dievo su Kūdikiu rankose. 
Isz akyvumo kas buvo jame 
užpakalyje, paėmė peili ir at
vožė lentuke kuri laike abroza. 
Kada lentuke atvožė, iszpuole 
kokia tai popiera ant grindų, 

greitai pakele po
piera ir su didžiausiu nusiste
bėjimu pradėjo skaityt:

“Asz, žemiau pasiraszes, 
isz priežasties grasinanezios 
kares, esmių prispirtas pa
slėpt visa savo turtą 
prieszingam laike 
gautųsi in svetimas rankas. 
Szeimynos jokios neturiu tai 
jaigu pražucziau ant kares, 
užraszau visa’ savo turtą 
tam kuris suras szita doku
mentą paslėpta szitam pa
veiksle.“
Tolinus likos suraszyta kur 

ir kokioje vietoje pinigai likos 
paslėpti ir paraszas. Moto ne
buvo paraszyta. Kada sziau
czius perskaito dokumentą, ne
galėjo savo akimi 
skaito antra karta, 
turėjo intiket, juk aiszkiai bu
vo paraszyta.

Ant rytojaus 
paezia in paženklinta vieta ir 
pradėjo kast. Ir isztikruju po 
ilgam kasimui,

nes
ir taip

tikėt, por- 
ant galo

nusidavė su

užejo spatas 
ant medžio. Da karta kirto su 
špatu in medi kuris buvo jau 
supuvęs ir suiro, tada Baltrus 
insileido in duobe ir sieke su 

isztraukdamas

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saule? 
Del daugelis laikas jau pasi
baigė ir apie tai pranesžeme!

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris sure i k alau ja 
kožna doleri. i

♦ 4 ■

ranka isztraukdamas kelis 
puodus pripildytus su auksu. 
Surastas skarbas susidėjo isz 
keliolikos tu k st anez i u.
irus atsiklaupęs padekavojo 
Dievui už taja geradejysto, po 
tam su paezia 
turtą namon.

♦ * ♦
Kada ant rytojaus iszejo 

Baltrus isz namo, sutiko einan
ti pagraba. Paskui grabu ėjo 
tas vaikinas nuo kurio buvo 
nupirkęs abroza. Baltrus grisi-

Ilal-

nunesze savo

♦

apmalszino 
ramino viso

kiais budais. Neiszmetinejo jai 
josios nelabo pasielgimo, bet 
laimino, kad pas ji sugryžo, — 
juokėsi ir verke. Pasielginejo 
su jaja taip, rodos kad jojo 
niekados neapleido.

Kada ja dažiurinejo ir gla
monėjo, trindamas josios pail
susius sąnarius, akys jojo uz- 
temino žaiduli ant kojos. Da- 
lypstedamas žaiduli 
tu tarė: “Varginga, 
mano kojale ant galo rado vie
ta atsilsio.”

Jiji tylėdama dirstelėjo ant 
jojo nusistebėjus o isz akiu nu
sirito aszaros, staigai gerai nu
sijuokė nežmoniszkai ir varg- 
szei szirdis truko — numirė. 
Jisai matydamas savo mylima 
negyva, krito ant josios kruti- 

į nes taipgi negyvas.
Truko szirdis inoteres, kada 

pamate kad josios geras vyras 
taip su jaja maloniai pasielgė, 
o kada sau atsiminė kokiu bū
du aplaike taji žaiduli, suspau
dė jai szirdi gailestis ir 
džiaugsmas jog jai vyras atlei- 

|do kaltes, negalėjo josios szir- 
paneszti

jai

i c

su pirsz- 
sužeista

susipažino ant

Kokiam tai mieste atsitiko 
tai nesakysiu, nes vaikai szios 
poreles da gyvi, gyvena dorai 
yra vedia ir augina savo szei- 
myneles, todėl nenoriu idant 
isz mano priežasties nusimintu 
o priek tam ne yra mano tiks
lu juju inžeisti per szita apra- 
szyma.

Tam mieste
viszkas biznierius kuris turėjo 
jauna ir patogia paeziule ir du 
meilus vaikuczius, 
ežia ir vaikus daugiau už savo
gyvastį. Bet motero buvo lais
vu pažiūru motore, lengvo bu
do ir mylėjo siausti ir naudo
tis isz gyvenimo. Josios pato
gios akutes mate tik svetimus 
vyrus, o del savo neturėjo nei 
mažiausio nusiszypsojimo. Isz 
priežasties dideles meiles del 
josios, vyras jai atleisdavo jo
sios prasikaltimus, bet jiji pa- 
mype po kojų jojo meile, gera 
szirdi ir da szandijo isz jojo 
gero budo.

Tula diena
baliaus su kokiu tai sporteliu, 
pameta gera vyra ir vaikus, 
iszpyszkedama po velniu in ne
žinoma szali.

Kada vyras dažinojo 'buk 
ant tikrųjų ji pamėtė, vos ne- 
papaiko isz gailesezio ir rupes- 
czio, bet turėdamas vilti, jog 
da kada volą sugryž po jojo 
pastogia. Taja vilczia maitino
si ir gyveno. Nuo tosios dienos 
kada ji apgavinga paeziule ap
leido, niekas jam nebuvo mie
la. Pardavė bizni, vaikus ati
davė po apgloba kitu, praleido 
pinigus kokius turėjo ir ant 
galo pasiliko ant szando nuo 
visu kurie ji pažinojo ir guo
dėjo, gyveno apleistoj bakūžė
lėj, su vilczia szirdyje diena ir 
naktį, jog da pasimatys su pa
bėgėlė, kurios paveikslas jam 
stovėjo akyse nuolatos.

O jiji ? Būdama linksma mo
tero, greitai nubodo jai sporte- 
lis kuri pamoto ir susineszc su 
kitu, o ant galo ir su trecziu 
ir kaip toji bitele lekiojo nuo 
žiodo ant žiodo idant iszcziulpt 
isz jo pajiegas. Bet viena nak
tį iszvažiavus automobiliu jo su 
kokiu tai agentu, patiko juos 
nelaime kurioje ^agentas likos 
sužeistas ir miro ligonbutyjo, o 
jai sužeidė baisiai koja ant ku
rios radosi gana didele žyme 
(ženklas).

Trys metai suėjo ana sanvai- 
to nuo apleidimo moteros tojo 
nelaimingo žmogaus, kuris sė
dėjo, pats vienas tamsiam kam-

d is paneszti pervirszinio 
džiaugsmo ir truko.

Ar daug tokiu vyru randasi 
ant svieto? Gal isz keliu mili
jonu atsirastu tik vienas.

—F.W.S.B.

ANT PARDAVIMO.

Dvi farmos, viena 40 akeriu, 
kita 160 akeriu. Gera žeme, 
ant gero ciinentinio kelio arti 
miesto. Apie daugiau informa
cijų kreipkities ant szio adre-

V. Savickis, 3t.
R. 1, Galva, III.

so:

LIEPOS 1932 JULY
1 p Ru mokias
2 s P. M. Aplankymas

3 N Ottono vyskupo
4 p Prokopas kank.
5 u Antano Zakarijas
6 s Vilibaldas
7 k Krilaus ir Metodo
8 p Elzbietos, Port.
9 s Amalija

10 N Felicija ir 7 sūnūs
11 p Piuszo I.
12 u Jono Gvalberto
13 s Anakietas
Ilk Bonaventūro
15 p Enriko
16 s Marijos Szkapliernoa
17 N Aleksijaus
18 p Kamilaus
19 u Vincento Paulo
20 s Jeronimo
21 k Praksldos
22 p Marijos Magdalenos
23 s Apolinaro

24 N Kristinos
25 p Jokūbo Apaszt.
26 u Onos, motinos P. M.
27 s Natalijos
28 k Pantaleono kank.
29 p Mortos pftnos
30 s Abdono ir Senęno

31 N Ignoto isz L. ■ t
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Vargingo Žmogelio Sudus
(Isz Angelsko.)

o

už-

ir paszauke su

smert, dabar sulaužei savo pri- 
sioga!

O karalaite tarė rastum žo
džiu: Į

No ilgai tu ežia agrodnikan- 
si, tu buvai man prietelium, 
asz tau busiu neprieteliam!

Tada tas jaunikaitis nieko 
jai neatsako tik nuėjo in savo 
darba. Pasodino daugybe sau
su medžiu ir pradėjo laistyt gy- 
daneziu vandeniu o karalaite 
apliejo kokiu tai vandeniu ir 
ne vienas medis ne prigijo. Ant 
rytojaus kada atsikėlė valdo
nas to dvaro pamatęs, jog visi 
medžoi, kurios isz vakaro paso
dino, no vienas neprigijas. Ta
da tas ponas perpykęs, jog ji 
prigavo liepė tuojaus jo 
kirst galva. O ta karalaite nor 
buvo ant jo labai rusti, bet pa
sigailėjo ji, kada dažinojo, jog 
jam kirs galva, tada priėjus 
prie to pono ir prasze, idant ne 
darytu jam smerties. Tada tas 
ponas liepė ji inmesti in kalėji
mą.

Viena karta ėjo toji karalai
te per kalėjimu, pamato vor- 
kenti Jurgi, nulindo labai ir ta
re in save:

— Kodėl asz tokia ošiu? ko
dėl asz teip padariau, juk jis

o

tada

nil

's

------TOLIAUS BUS------
Treczia naktis-gi buvo bal

siausia, ba perplcszo in ketu- 
res dalis. Kada atėjo pana, su
rinko visas ketures puses jau- 
nikaiezio, sudėjo in krūva su- 
laiste su liekarstvoin ir velei 
atgijo ir buvo sveikas kaip vi
sada. Kaip tik jis pražiūrėjo, 
pamate prieszai save balta pa
na visi palocei kurie priesz tai 
buvo juodi, dabar žiba kaip 
nuo saules; ant dvaro radosi 
daugybe visokiu taniu ir tar- 
naieziu; jodinėjo pulkais žal- 
nienei; ten kur kapelija graji- 
no puikius grajus—žodžiu kal
bant visur buvo neiszpasakyta 
linksmybe.

Toji juoda pana buvo
keikta karalaite per nelaimin
ga isztarima savo tikros moti
nos.

Tada toji karalaite apsikabi
no jauniki 
džiaugsmu:

— Dėkui tau mano myli
mas jog mane iszgelbejei!

Po tam paėmė karalaite jau
nikaiti už rankos ir iszvadžio- 
jo po visa palociu, kur radosi 
visokiu brangenybių.

Pagyveno koki, laika tame mane iszgelbejo isz tamsybių 
palociujo, sutarė Jurgis su taja dabar per mano priežastį sėdi 
karalaite važiuoti pas jo tėvus, 
paskui pas vyskupą jo mokyto
ju ir ten imt szliuba.

Kada pribuvo pas tėvo grin- 
cziute, jaunikaitis tuojaus isz- 
lipo isz karietos ir ėjo in grin- 
cziute o karalaite paliko karie
toje, ba sarmatinosi rodyt jai 
vargingus tėvelius.

Ine jas in grinezia tuojaus 
pasisveikino su teveleis ir ap
suki*, jog jau rasztus tėvo, ka 
jis buvo užraszias velniui, ato
me ir jog iszgelbejo karalaite, 
o dabar važiuoja pas vyskupą 
szliuba imt. Tėvai dažinoja 
apie viską labai džiaugėsi, jog 
j u sūnūs tokia laime aplaike.

Po tokiam mielam pasikal
bėjimui atsisveikino su teve
leis ir ėjo važiuot, nes kada Isz 
ėjo, tai jau karalaites ne rado, 
tada persigando labai ir 
szauko su verksmu:

—■ O tu mano mieliausia! 
asz už tave tiek kaukiu kentė
jau kol asz tave isz tamysbes 
iszgelbejau, o tu dabar mane 
pametei!

Jam teip be verkiant iszgir- 
do koki tai baisa:

— Tavo pana nuvožė raga
nius kitam tokiam jaunikal- 
cziui, kuris ir buvo užkeiktas 
kaip ir ta karalaite, o dabar jis 
buna pas ta raganių, tai dabar 
skubyk keliauk in ta dvara bet 
neiszsiduok, jog tu jos iszgel- 
betojas.

Tada tas jaunikaitis nusida
vė in ta dvara ir praszesi už 
agrodninka 'sakydamas, jog 
sausa medi per nakti prigydo 
ba da jis turėjo tu liekarstvu 
ka ji karalaite atgydindavo, 
kaip buvo nukankintas per 
piktas dvases. Ir tuojau likos 
priimtas in soda už agrodnin
ka, o ta karalaite pamaezius ji 
tarė:

pa-

kalėjimo!
Ir priėjus prie to pono pra- 

sze kad ji paleistu, — ir tuojau 
likos jis isz kalėjimo paleistas 
o tas ponas tare in ji:

— Žiūrėk tu daugiau ne prl- 
gaudinek žmonių, ba kita syk 
gali kas tau smerti už tai pa
daryt.

Tada jaunikaitis atsisveiki
no su visais ir rengėsi in kelio
ne o karalaite prisiartino prie 
jo ir tarė:

— Dabar tik eidama no už- 
migk, ba jeigu užmigtum, tai 
jau daugiau mano niekad isz- 
leistas, ne matytum.

Tada jaunikaitis iszkeliavo, 
kada jau buvo gera gala nue- 
jas, pailso labai, atsisėdo szalo 
kelio ir užmigo užmirszdamas 
apie persergejima karalaites ir 
nejauto kaip ji ji pravažiavo. 
Kada pabudo, rado palei save 

kurioj karalaite teip

G a riies kryžius
Valstija Flag 
padovanotas 
hart Putnam kuri viena su

<*

erophmu perioke per Atlantiko 
mares.

Suvienytu 
<1 ra ugi jos buvo 

del Amelia Ear- 
viena

o turiu tavo

BAŲEB
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GATVINIS
ATSITIKIMAS

O u d. Liepos.
Ir žiuriu,

minu to praėjo,

-  - - - - - -     -  -■■■■ 

BAISI NAKTIS
Apsakymas Francuziszko 

Žalnieriaus.

likutis

skalas ir kalnus 
liana rast!

Kada prisiartino naktis, pa
kilo baisus vejas, griovė dide
lius murus ir verte kalnus per 
visa nakti tik apie diena nus
tojo pust, pargryžo pas jauni
kaiti ir(are:

—• Jau radau tavo 
prakeiktam dvare sziadien bus 
jos voseile, tai turi gerai •sku
bintis pas ja, 
gera kaneziu ir ploszcziu

pana

asz tau duosiu 
, ir 

in ten nunesziu, tai tu užsidek 
su tuom ploszcziu ir i nei k In 
paloci, ten tu rasi savo pana 
su kitu jaunikiu ir svoezia su 
svotu, o jio tave no matys, tai 
priėjės kirsk po y pa visiem tik 
viena karalaite palik, o tuosius 
vienu kirtimu užmuszi, o jei
gu tu juosius ne užmuszi tai jio 
tau padarys smerti.

Jaunikaitis viską prižadėjo 
iszpildyt, o vejas akimlrksnoje 
nunesze ji in ta užkeikta dva- 

Kada inejo jis in paloci
tuojaus nukirto visus, 
kni pasirodo karalaite, 
puolė prie jo ir tarė su džiaugs
mu:

Einu asz gatve 
Skubinu in darba. 
buk lai keli sovietu piliecziai 
gan keistai eina szaligatviu ir 
in kaž-ka žiuri. Ir visi pro sza
li praeinantieji in jiyis priei
na, žiuri ir pirsztais rodo.

Gal, tiktai
pakol asz atbėgau in atsitiki
mo vieta, — žmonių jau tirsz- 
1a, neprisigrusti.

Klausiu:
— Brangus 

atsitiko ?
La K o:
— Tatai, brangus pi lieti 

policininkas tempia degtinda
re in policija.

Prasiskverbiu. Atsistoju ant 
tum'bos: Žiuriu — isztikruju: 
tempia policininkas kokiu tai 
kenksminga piliete.

O ana lyg 
riasi, smulkiai — smulkiai 
žingsniuoja ir su baime žiuri 
in pilieczins 
teismo (nulincziavimo) bijosi. 
Net in palydovu glaudžiasi — 
kokiame nors atsitikime jo pa
gelbės praszytu.

Czia užpakaline 
pradėjo remi. Dėlto iT stovin
tiems užpakalyje irgi užėjo no
ras pažiūrėt, kaip esą degtin
dare isz rod o.

Prasidėjo spaudimas ir kam- 
szatis.

Policininkas tiesiog nusika
mavo bcpraszydamas. Szaukia 
— rėkia:

Piliecziai, praszau tam
stas iszsiskirstvt. Nieko tokio,

V 1

kas butu ypatinga, neatsitiko. 
Duokite praeiviams pro

Piliecziai,

piliecziai

brangus

i kas

J

ra.
o pas-

k ari

kad stipriui 
smulkiai

spt-

— gal, liaudies

publika

szali 
atsitrauki-

Mano brangus prieteliau 
kaip tu in czion pribuvai ?

Tada jaunikaitis tare in ją
ją :

praeiti.
te!

Kur tau! Nepraleidžia.
Kokia tai šėmikę, Dievo ge

ide, skverbiasi per minia.
Taip tatai, — sako, — gal, 

ir ne degtindare veda. Gal, tik 
, gal,žmones

savo vyro užmusZeja ir tempia 
in policija.

Czia, žinoma, minia eme tie- 
ne r i maut i.

girdi
siog

A-a, 
k i as

pramane? Tatai

Ant savo praszymo 
perkeltas in vaisku M arti net e. 
Buvau nudžiugęs, jog paregė
siu puiku sklypą, apie kuri gir
dėjau daug apsakymu. Kada 
pribuvau in Fort: do Franc, pir- 
mutineis žodžeis kokeis mane 
pasveikino mano draugai bu
vo:

mp-

xu v ir

— Sergėki ties kirmėlių! — 
žmogus nuolatos yra pavojuje. 
Isz 100,000 gyventoju kas 
tas czionais numirszta
szum szimtas gyventoju. Czio
nais randasi daugybe kirmėlių 
kurios užmusza žmonis greitu
mu žaibo.

Isz pradžių tikėjau in pra- 
sargas mano, liet vėliaus bu
vau tosios nuomones, jog isz 
manes juokėsi. In keturiolika 
dienu po mano pribuvimui, ap
lankiau paliepimą nusidavimo 
su pulku in giluma salos. Apie 
penkta adyna isz ryto aplei
dom ant geru arkliu; diena bu
vo puiki, kales ėjo per cukrine 
lendre po tam per girria.

Apie piet buvo labai karsz- 
ta, arklei pailso baisei 
musu nuvedė mus in
narna turtingo ūkininko, 
mus szirdingai priėmė. Priesz 
apleidimu, svetingas gaspa'do- 
rius kanocz norėjo mus pavie- 
szint vvnli isz cukrines len- 

nuvedė mus in dirbtuve, 
iszdetos

y vadas 
artima 

kur

d ros, 
kurios grindys buvo 
su lendre.

— Surinki ta viską — palie
pė locn įninkąs in murina, ku
ris tame laiko nuiminėju kuri 
nuo vinies.

Tasai norėdamas greitai isz- 
pildyt paliepima 
apsidairė, o
jam isz ranku tarp stovineziu 
bortainiu, murinas

kirvis
savo pono,' 

iszpuole

isztrauke

LAIMINGA
JAUNYSTE

»

ranka, idant pakelt kirvi, bet1 Praneszimai 
staiga i suriko baise i:

— Kirmėlė! — pasZauke ne
laimingai ir puolė ant grindų, 
parode mums ranka isz kurios 
tekėjo kraujas dviejose vie
tosią. Visi apsiaubė murina
bet visi musu stengimai ėjo ant 
niek. Kada apleidinejom, ne
laimingas jau buvo numiręs.

Jojome tykume laike szvie- 
sios nakties idant kogreieziau- 
sia stoti ant vietos ir perleist 
nakti mažoje grinczeleje pri- 
gulinczioj prie tenaitinio ser
žanto. Kada jau radomes ant 
vietos, negalėjau jokiu liudii 
užmigti; nelaimingas murinas 
man nuolatos stovėjo akyse. 
Man rodėsi jog turėjau karsz- 
ti. Apie pusiaunakti užmigau. 
Sapnavau jog milžiniszka kir
mėlė inslinko in mano kamba
rį ir atsigulė ant mano kruti
nės; nedrysau pasijudint no
ri nts prisiege mano baisiai. Ta
sai sapnas taip buvo tikras jog 
isz baimes pabudau... ir pa
regėjau persigandęs, jog isz
tikruju kirmėlė gulėjo ant ma
no krutinės!
tau, pabudo, pakele galva, 
dos jeszkojo savo nevidono ku
ris dryso jam pertraukinet joj 
migi. Menulis 
per k a
juodas akis kirmėlės. Kaip il
gai žiurėjau ant 
Kada pradėjo 
krutet. Ka tada jaueziau, nega
liu apraszyt! Ant valandėles 
dirstelėjo ant manės ir pajutau 
kaip nuslinko prie duriu.

Tada paszokau isz lovos, pa
griebiau už karabino ir
viau. Pabudę drangai adbego 
iszgirde szuvi. Kirmėle gulėjo 
negyva, asz apalpau. Kada ve
la atsigaivinau, dirstelėjau iii 
zerkola ir pamislinau jog man 
kas miltu užbarsto ant galvos. 
Plaukai mano buvo pražilę 
kaip senelio 80 metu senumo.

Niekad neužmirsziu tos bai
sios nakties!

Kada pas i ju
ro-

galėjau

ti

szviete puikiai
gerai matyti

jo, nežinau.
szvist, pradėjo

szo-

ir susirinkimai.
Tuojaus busiąs praneszimas 
paskaita apie Lenkijos klausy
mą. Keikia skubinti. Ir žino
ma, mokykla. Vis-gi fizine 
kultūra. ..

Į ■

mokykla.Ar'

Trims minutėms, 
gal, isztruksti szviežiu oru pa
kvėpuot, o Maryte Blakaite 
arba, Katriute Sėklytė, nebent, 
koliojasi. E, po velniu!

Vaikiuksztis iszsieme isz ki- 
szeniaus pakeli papirosu, nu
sispjovė per dantis, kaip suau
gės vyras, nezgrebnai linkte
lėjo galva ir nuėjo savo ke
linis.

O asz pats sau galvoju:
“Laiminga gadyne, 

auksine senatve! Tarp kitko, ir 
mokyklon nereikia vaiksz- 
cziot. Ir isz 
vis-gi neužseisdinoja.

Paskiau
sa ir taip pat nuėjau savo ke
liais. (

mano*

li erei k ia 
fizines kultūros

> y

užsirūkiau pa piro-

kortele, 
raszo:

— Alano mylimas, nors asz 
tave varginau bet apie tavo 
nuolatos mislinau, o kad da
bar mane ne paklausei, tai lik 
sveikas jau daugiau tu mane 
nematysi, o asz tave, 'kibą teip 
galima matytis, jeigu nakties 
laike menuo matis, saulute ap- 
szvies ir vejei supus.

Jaunikaitis perskaitęs tuos 
žodžius labai nuliūdo ir ėjo to
liau, paejas kelis žingsnius su
tiko tris žmonis, kurie tare In 
ji:

— Kur tu žmogeli teip grei
tai eini?

Tada tas jaunikaitis apsakė 
jiems viską. O tiejei trys žmo
nis, tai buvo menesis, saulute 
ir vejas. Teip menuo su veju 
tarė:

— Matai mano mylema? 
asz tiek vargo nukeneziau, o tu 
mano buvai užmirszus.

Tada karalaite puolė jam 
ant kaklo ir prasze atlaidos.

Tuojaus juodu iszkeliavo 
isz to užkeikto dvaro pas savo 
mokytoju vyskupą.

Kada pribuvo pas vyskupą 
tuojaus eme szliuba ir sugry- 
žia in karalaites dvara laimin
gai abudu gyveno.

mano

GALAS.

rr Neužmirszkitc guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirrfzo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

rupuze...
girdi, be amnestijos rei

kia tiesiog nugalabinti... Da
ve joms laisve, o jos vyrus pra
dėjo žudyt. ..

Policininkas mato: blogi da
lykai — tuojaus aresztuota pi
liete minia nueziupsianti ir su- 
treplensianti...

— Piliecziai, — szaukia, — 
prasiskirstykil, arba asz imsiu 
szvilpt.

— Szvilpk, — sako 
ne mums gaila.

Netrukus 
pribuvo.

Žmones ant szaligatviu nu
stūmė. Nuvalo kelia.

Policijos virszininkas 
kia:

y To-
y

y — be-

laikraszti “SAULE,

NAUJA MALDAKNYGE.

“Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo Vakare ir Mirties Valan- 

Yra tai vardas naujos 
krikszczionims

raitoji policija

szau-

po

Ar tu ežia Jurgi!
Asz! — atsako jaunikai-

tis.
Ir velei tarė:
— Ar atsimeni, karalaite, 

kaip asz už tave baisės kankes 
kenczian ir tave iszgclbejan 
isz tamsybių, o tu man prisie
kei jog mudu nesįskirsim iki

— Tu ežia per nakti palauk 
o mes pajeszkosim tavo kara
laites.

Ant rytojaus suėjo visi pas 
jaunikaiti ir apsakė, jog ne me
nuo mate ir vejas supate. Tada 
ėjo saulute per ciela diena 
szviest ir toji niekur ne rado.

Tada vejas uszsirustinias ta
re:

— Szirtnakt pusiu kaip ga
lėsiu, griausiu visokius murus,

d oje.” 
Maldaknyges
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai, la
bai dideles litaros teip kad vi
sai neroike akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuėja tiktai 
$1.00. Su juodais gražiais vir
ažais ir auksuotais krasztals 
tiktai $1.50. Labai paranki 
knyga del tu kurie turi silpnas 
akis nes neroike akuloriu skai
tant szia knyga.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Muhanoy City, Pa.

— Piliecziai, po sziints 
pypkių, ko jus gradates, iszsi- 
skirstykit! Viskas tvarkoj. 
Nieko tokio neatsitiko... Ta
tai paprastai policininkas 
vaikszczioja po ranka su pa- 
žinstama piliete

Na, žinoma, minia pradėjo 
isz lėto skirstytis. Dėlto daly
kas paprastas — kodėl, girdi, 
policininkas liuosu nuo dižu- 
ravimo laiku negal pasivaiksz- 
cziot su pažinstama piliete? 
Labai galimas daigtas! Taip 
minia ir isz^iskirste.

• • s 
minia

NeuŽmlrazkite guodotini skai
tytojai, atailygint su prenumerata už 
laikraaatl “Seule,” kurie apie tai už- 
miražo Ir prasze idant neaulaikyt lai- 

( kreazczlq. paskubinkite! 

Vakar, piliecziai, sėdžiu asz 
sau miesto sodne, ant suolelio. 
Kukau papirosą. Dairausi in

O aplinkui nuostabiai 
Pavasaris. Saulute 

Vaikai — kūdikėliai 
raieziojasi po smiltis. Czia jau, 
ant suolelio, žiuriu, tokis 
szpicbukelis kokiu deszimties 
metu, sėdi. Ir koja kadaroja. 
Pažiurėjau asz in ji ir aplink 
•P-

y

szalis. 
kai gera! 
žaidžia.

y — manau sau, — vis-gi 
sau norite, ge

žmogus? Nei
nei ant

4 ‘ E 
vaikam, kaip 
riau gyvent, negu suaugusiam. 
Kas-gi suaugės
tu koja pat a baluos i 
smilcziu pasivoliosi, o koja pa- 
tabaluosi —va, girdi, koks ‘ba- 
lamutas koja drebina. Dar, ko 
gera, in snuki suduosiu,. E, ma
nau sau, suaugusiam žmogui 
kaip tai nesimpatiszka... Vi
sokios komisijos, t-arybos, val
dybos. Praneszimai ir susirin-

Trims minutėms, 
gal, isztruksi szviežiu oru pa
kvėpuot, o žmona, gal, jau lau
kia, dreba isz piktumo, kolio
jasi, kaip tik gali, delko, girdi, 
pasivėlinai. E, manau, laimin
ga gadyne, auksine vaikyste! 
Ir kaip tai tu taip nežymiai 
praėjai ir va kur iszejai... ”

Asz dar karta pažiurėjau in 
vaikelius ir in vuikiukszti, ku
ris koja kadaravo ir tabalavo, 
ir tokis, tiesiog pasakysiu, in ji 
szvelnumas užstojo, tokis jaus
mas — nėr kuo kvėpuot.

Vaikiukszti, — sakau, — tu

y

k ima i...

szunsnuki! Nejauti, sakau, 
bjaurybe, pilnos savo laimes? 
Sėdi, sakau, koja tabaluoji, 
tau jokio vargo nesama. Jau 
nuo aukszto medžio in viską 
tik nusispjaut. Ei, tu, sakau, 
mano mielas, balandėli! Kaip, 
sakau, tavo vardas? Vienu žo
džiu, vardas.

Tyli. Nedrysta, ar kokis ga
las.

Nejauti,

bobule, Jurgiuos!
Girdi,

— O tu, — sakau, — ma
žiuli, nesidrovėk. Tave senas 
senelis su duona nesuvalgys. 
Eik, sakau, sėsk ant keliu, — 
palaikysiu.

O vaikiuksztis in mane alsi- 
gryžo ir sako:

— Nėr kada, sako, man ant 
tavo keliu sėdėt. Tavo keliai 
irgi ne veltui sutverti. Kokis 
idiotas.

Sze tau,
Atszove vaikiuksztis. 
nėr kada, laiko neturįs.

— Delko, — sakau, — tam
stai nėr kada? Koki, dovano
kite už palyginimą, as tamsta 
darbai ?

O vaikiuksztis, gamtos kūdi
kis, atsako bosu:

— Jai daug norėsi žinoti, 
tai greit pasensi.

Va, manau, kokis vaikiuk
sztis pakliuvo.

O tu, —sakau, —nepyk. 
Noriu, sakau, asz, senpalaikis 
sužinot, koki rand,asi dariiai 
jusu smulkiame amžiuje!

O vaikiuksztis po to lyg kad 
suminksztejo.

— O darbu, — sako, — de
vynios galybes! Visokios ko- 

sekcijos posėdžiui.

Sziadien neturiu naujienų 
lyg valiai, 

Ba mano reporteriai pasi
darė snaudaliai, 

Lszžibejo aliejus isz mano 
galvos, 

Ir nežinau ka dainuoti ant 
pagalios. 

O ka galiu daryti, 
Reike szi, ta varyti, 

Iki maitele, žmones pasakys, 
Jog asz didelis žioplys. 

Tiek to, klausykite, 
Ausis ir žlibas pastatykite, 

, Ne meluosiu, 
Teisybe pasakysiu, 

Kur tas dėjosi nesakysiu, 
Pasakyti nedrysiu, 

E, ka czia tylėti, 
Ir in skudurą vynioti.

Lietu vi szkoje apygardoje, 
Nedidelioje — mažoje, 

Kelios familijos ten yra, 
Nes gero mažai neyra, 

Be to apie dvylika vyrai, 
O pasielgė labai negerai, 
Kaip laukiniai ėdasi, 
Už plauku kabinasi, 

Pas katra nužvelgė pinigus, 
Tai net atkisza nagus 

Gatavi iszbelsti, 
Pinigus atimti.

Yra ir tokiu nedorėliu, 
Kaip laukiniu žvėrių, 
Prisiege už neteisybe, 

O Dievo galybe!
Oj, jus žvėrys nedorėlei, 
Niekszai ir nuskureliai!

Da “’bužius“ neiszganubinote, 
O jau pribuvia padukote, 

Toki skurduliai, 
Tai vyruti rakaliai, 

Pribuvia in czionais, 
Mislina kad dideli ponai. 
Pirmiausia tokiam reike 

plegu, 
Kad nesikabytu prie kitu, 

Ba czion ne Lietuva, 
Czion ne skaldysi galva, 

Ne peiliu nepjaustyai,
Už tai gala susigraibstysi.

y
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misijos,

-X-
25012 ISTORIJOS

Nedarykia akirtumo tarp raįku 
miliekia visut lupai. Valniakkaa 
kaziriavimaa. Jauko Jo tarnaite* 
o rado paccia. Stebuklinga kueaia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apstpaesiuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - 00., 
MAHANOY CITY, PA.

Velniuką*

♦
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ŽINIOS VIETINES

I 4 Pio-
neers’* 
užvažiavimo

— Neužmirszkite jeigu In 
kur raszysite laiszkus tai da
bar reikia uždėti ant konvor- 
to 3c stempa vieton 2c.

— Airiu d raugi je
szimet neturės metinio 

ar pikniko isz 
priežasties blogu laiku.

— Motiejus Dylis su szei- 
myna ir John Sabis su paezia, 
visi isz Utica, N. Y., lankėsi 
szioj apylinkėje pas gimines Ir 
pažystamus. Kelione atliko au
tomobili um.

— Elektrikine kompanije 
teipgi turės mokėti daugiau 
randaviszku taksu kurie sieks 
500 tukstaneziu doleriu. 
Apricz tos sumos kompanije 
turės kitokius taksus mokėti 
ant 250 tukstaneziu doleriu.

— Poni 
važiavo in 

‘ant nervu.
— Suszelpimo

tukstaneziu 
sumos

Perkauskiene isz- 
ligonbnte gydintis

vasara gales

(Irau g u v e 
apveiszke kad per vasara ne
duos jokios paszialpos nes ka
sa yra tuszczia ir pinigu nėra. 
3moneliai per
lengviau iszsimaitiut, tvirtina 
draugavę. — (> gal 
oru gales maitintis.

— Poni Jaulevicziene sirgo 
kėlės dienas k ra u ja t ekiu, 
dosi namie.

t Kazimieras 
viezius (Alex), apie 55 metu 
amžiaus, senas gyventojas, mi
re staigai namie, 410 W. Maha
noy Avė., Subatos vakaru, po 
trumpai ligai. Velionis pribu
vo in Amerika būdamas jaunu 
vyruku isz Suvalkų guberni
jos, Krosnos 
kės kaimo. Paliko dideliam nu 
liūdime savo paezia Marga rie
tą, sunu Vincu, dvi 
Emilije ir Matilda.

szviezm

Gv-

. Aleksandra- 
apie

Suvalkų 
parapijos, Pedisr-

dukteres 
Lietuvoje 

paliko broli Joną ir sesere Ma
rijona o czionais seseri Ona 
Jogiene ir Agnieszka Kvedo- 
riene abidvi isz 
Poni Kvederiene 
adgal iszkeliavo i 
lankyti gimines bet apie bro
lio mirti nežino. Velionio bro
lis, Szimanas, isz Ilillso, mirė 
du menesiai adgal. laūdotuvcs 
atsibuvo Serodos rvta su baž- 
nytinems apeigoms Szv. Juoza
po bažnyczioje kuriose dalyva
vo daugelis giminiu ir pažins- 
tamu isz visos apielinkes.

— Džiulajaus parodoje ku
ri buvo laikoma Shenadorije, 
vietinis benas, laimėjo dovana 
$50.

; Shenadorio.
kėlės dienas 

in Lietuva at-

SHENANDOAH, PA.
— Jonas, sunūs ponstvos 

Jono Dzienio, 119 S. Main uly., 
kuris nesenvi užbaigė daktaro 
mokslą Jefferson Medical kole 
gijoj, Philadelphia, praktikuos 
koki tai laika Sacred Heart li- 
gonb'uteje, Allentown, Pa. Po-

Dzienius užbaigė mokslą 
aukszta garbe ir spėjama

kad turės laiminga pasisekimu 
savo profesijoj.

na s 
su

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

»

— Ant seimo S.L.R.K. li
kos paniekinta prohibicije ir 
kad valdžia jaja praazalintu.

— Karoliukas Staniszkis
13 metu, gyvenantis Taylor, 
pasiėmęs savo brolio automo
biliu be jojo žinios ir iszvažia- 
ves ant nlyczios pataikė lu 
Isaac Davis, 55 metu amžiaus 
užmuszdamas ji ant vietos. 
Vaikas likos paimtas po val
džia policijos.

— Teresa Ragožienc,
metu isz Uniondale, inpuole in 
szulini traukdama vandeni su- 
žeisdama sau galva 
in trumpa laika.

— Praeita

40

mirdama

K

• J 
studijavo 

Central high
.Jis

sau vai te Lon 
Island Medical College baigė 
mokslą ir gavo diploma J. G. 
Butkus gyv., 39 Hillside Avo 
Edwa rdsville.
Binghampton
school ir pabaigė Cornell uni
versitete.

—■ Kun. J. Incziura suriszo 
neatriszamu moteiystes mazgu 
gerai žinoma szioj parapijoj 
mokytoja p-le Irena Marijona 
Kumaieziute, dukterį Antano 
ir Mares K urna i ežiu

f

Lukoseviczhtsf Antanas
60 m., gyv. 145 So. Empire Str. 
Wilkes Barre, Pa. Mire Birže
lio 23-czia, szirdies liga. Birže
lio 27-ta po godulio pamaldų 
szv. Trejybes bažnyczioje pa
laidotas parap. kapuose.

Ne visiems buvo links- 
Džiulajus”

■■If I

mus 4< Džiulajus” czionuitineje 
aplinkinėje nes apie 50 vaiku ir 
suaugusiu žmonių sziadien 
kenezia skausmus nuo apsido- 
ginimu ir kitokiu nelaimiu. 
Didesne dalis isz 
ligonbutese.

žmonių

tujų randasi

degancziam 
užsidegu nakties

— I’a gan t as 
name kuris 
laike, Antanas Rigeviczi’us, gy- 

likos skau-venantis Duryea, 
džiai apdegintas. Žmogelis pa
jutęs durnus, szoko isz lovos ir 
turėjo bėgti per liepsna, szok- 
durnas per langu. Ugnagesiai 
surado ji koeziojenti ant žemos 
ir užgesino liepsna.

sugrąžinimo 
3-procentinio alaus per kongre
są, vietinis bravoras Stegjna- 
jerio pasirengineja dirbti alų 
kaip tik aplaikys 
nuo valdžios.
tanczfii doleriu likos lazduota 
ant pagerinimo bravoru.

Su vilczia

pavelinima
Daugelis tuks-

Vyszniauskienc,

8AUEB
— ......................... ..... ■ - -----— - -

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios raparta, tai Su v. Vals. 
ir Kanadoje per menesi Gegu
ži, likos padirbta 193,380 auto
mobiliu, o Ąpriliaus menesijc 
155,139 automobiliai.

Pittsburgh, Pa. — Apie 20 
anglekasiu likos sužeisti mu- 
szije kokis kilo terp pusininku 
dvieju angliniu lokaliu laike 
susirinkimo ant kurio buvo 
svarstoma kas link priėmimo 
numažinimo prekes per Pitts
burgh Terminal Coal kompani
jos. Vincas Povelski likos bal
sei sumusztas.

Hazleton, Pa. — Kasyklos 
Sandy Run prigulinczios prie 
Producers Mining kompanijos 

dirbt ana diena, bet 
suprast darbininkams

r

pradėjo 
davė 
kad nuo tos dienos turės mo
kėti raiiklas už stubas no $10, 
bet $15. Darbininkai nepriėmė 
numuszimo mokesties 
kompanije pakele randa.

St. Johns, N. F. — Septyni 
szimtai anglekasiu ant Bell Is
land, sustojo dirbti isz prie
žasties kad kompanije sumaži
no jiems mokesti,
anglekasiu szeimynos 
bada.

todėl
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Lietuviszkas Kotelis 
Tik 100 pėdu nuo mariu iki 

PERSHING HOTEL 
178 So. South Carolina Ave.

ATLANTIC CITY, N. J.
MnudytiH titiHini iuz Kotelio. Kamba
rini visi mariu pusei.
mandagus. Kaina pigi,
atsilankyti. ANTANAS ŽALIS

Savininkas

GERA VERTE UŽ PINIGUS 
BRANGESNE.

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Panam- 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Av«| Mah. City

C. F. RĖKLAITIS

Patarnavimis
Malonėkite

Mahanojeua laatikimiautla Graboriua 
lt Gabiauaiaa Balaamuotojaa it 

Geriausia Ambulance 
patarnavimas szioj 

SY npelinkeje. Bile Ko- 
SY litam laike, diena ar 

naktį. Visada turi pil- 
?T. na pasirinkimą meta* 
W iiszku ir kieto medžio 

| Į Grabu,
į; mitelius pagal naujau- 

tia mada ir mokslą.
II Turiu pagalbininke 

J moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAIt
MAHANOY CITY18I6 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willin f Streat 

Bell Telefonas 538-J

Laidoja nu>

Pigiai parsiduoda, gera arti, 103 
akru farma arti miesto Cleveland, 
Ohio. Laukai užsėti rugiais, kvie- 
cziais, dobilais, bulvėms, kornais ir 
avižoms. Puikus miszkas, geri keliui 
ir tik 1 % valandų in Clevclanda. Yru 
arti 10 gražiu karvių, pora arkliu, 
kiaules, visztos ir 6 farmerski inran- 
kiai. Gera barne ir vidutinis namas 7 
kambariu. Žeme lygi, nekainuota. 
Tuojaus turiu parduot, inmoketi dali 
pinigu užtenka, mainais gali lotu al
ka kita pasiimti kaipo dali mokeseziu 
prie pinigu. Dabar bedarbe, pirk ta 

gyvenimas užtikrintas, bosą 
streiku

kad ir 20 ypatoms užteks. Darba vi
sada turėsi savo namuose, bedarbes 
nebus, nedrebėsi priesz banku duriu 
užsidarymą. Raszyk Lietuviszka ar 
Angliszku kalba, pasakyk ka tu turi 
ir kada gali atvažiuoti matyti farma, 

priežastis farmos 
ta farma pasiims

amžius, nenoriu Žy- 
Lietuviams, kas

farm a, 
nematysi, nebijosi, valgyt

suniksime, 
pardavimo, 
džiaugsis per 
darn parduoti bet
pirmesnis, to bus farma. Adresavo- 
kite: lt

Didele 
Kas

S. J. Klikas, 
1340 Russell Rd.

7*

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

r*"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centra St., Mahanoy City

w
CAPITAL STOCK 1125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS 1623,358.62

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 
pritinama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

I 

I

i

1

Mokame 3-ežia procentą ant 
ausėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Saudo ir 
1 L‘.epos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikalaus samanų ban
ko nepaisant ar maža*, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON. Vice-Prca.br Kmb.

Cleveland, Ohio.

Lietuviszki Bonai
l

Da u geli s 
keneze KIEKVIENAS KA TOKIO ISZMOKO

Pinigai banke yra j ūso geriausias prietelis. Gera banka yra 
geras prietelis. Merchants Banking Trust Co. banke yra 
narys Federal Reserve System o. Szi banka yra visada pasi
rengė patarnauti savo depozi toriams.

— Mare
gyv. Sugar Notch, 6 vaiku mo
tina, užvedė byla priesz Vin
cent Chock, kuris sz. m., Va
sario 7-ta mirtinai suvažinėjo 
jos vyro- Jurgi ir valku tęva. 
M. Vyszniauskiene isz Shock 
reikalauja $15,000.

Inneszus skui^da, teisėjas W. 
S. McLean V. Shock padėjo po 
1000 dol. kaucijos. —G.

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

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

buvo
John

pamerge 
sesuo

kitos pamerges: Ona
Minersville,

Mrs.

su Min
daugu Saponin isz Minersville, 
Pa.

A’vriausia 
jaunosios 
Both;
Sznaideriute isz
Magde Spelingiute isz Potts
ville, Mare Rožanskiute isz 
Plymouth ir Nellie Kabusk isz 
Edwardsville.

Vyriausiu pabroliu buvo jau
nojo brolis Jonas Saponis, kiti 
pabroliai: dr. E. Marozas, dr. 
Radzevich, Stanley Radzevich 
ir Peter Konchv.

— Sheridan ežere netoli 
Scranton prigėrė Lietuvis Jo
nas Janusza, 22

Velionis J. Januszas, jo szvo- 
geris Juozas Yutakua (?) ir 
Petras Noreika buvo žvejokli- 
nej valty, kuri apsivertė. Ja- 
nuszas pradėjo plaukt in krau
ta, bet neisztesejo. Kiti du in- 
sikabino in valties szonus iki 
pribuvęs vietos žmones juob 
iszgelbejo.

Prigerusio J. Januszo k tina 
neužilgio iszeme isz vandens.

— Juozas
Pittstono Lietuviu darbuoto
jas, važiavo su žmona, dukrele 
ir ponia Jancza usk iene m 
Wilkes Barre Seimo vakara. 
Važiuojant per Plains River 
Rd. lietus lijo ir kelias buvo 
szlapias, pamate ateinanti gat- 
vekari, norėjo iszsukti isz vė
žiu. Jo automobilius slydo Ir 
gatvekaris smoge iii automobi
li, kuri labai sugadino. Isz pa- 
sažieriu niekas nenukentejo.

Poni Levanauskiene su po
nia Janczaiiskiene atvažiavo m 

Seimo vakara ir visa laika bu
vo labai nervuotos.

Mare Rožanskiute

ežere

metu amžiaus.

Levanau-skos,

ponia

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 InNewYorka
« ir atgal ar in Newark

Nedelioj 10 Liepos
Specialia zkat Ekskursinis treinas apleis
Mahanoy City 4:25 vai., Nedėlios ryta.

Baseball: Yankees su St. Louis, 10 Liepos. Du gėmai.

Pirkite Tikietus Isz Anksto.
Lehigh Valley Railroad

Rėmė eflW Black Dtamoed

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokcjimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kosicriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Proko . . . 25c.

M

Proko . . .
W. D. BOCZKAUSKO-CO

Mahanoy City, Pa. a1

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

MAHANOY CITY, PA.

Tamaqua, Pa. — Pana Ona 
Gurauckiuto likos sūri sarta 
mazgu moterystes su steitiniu 
palicijantu Cyril G. Edwards. 
Kun. Klevenas suriszo mazgu 
SS. Petro ir Povylo bažnyczio
je.

likos

Now Philadelphia, Pa.
Vincukas, 8 metu sūnelis Vinco 
Mukanovicziaus, 77 McOomb 
uly., nuejas su kitais vaikais 
mau/dytis in Suckers prūdeli, 
panertas in vandeni daugiau 
neiszojo in virsziu... Laido
tuves atsibuvo Nedėliojo, o pa
maldos atsibuvo Panedelio rj’- 
ta. Vincukas paliko dideliam 
nuliūdime savo tėvus, du bro
lius ir dvi sesutes.

Chicago. — Chicagiecziai Jo
nas ir Sofija Liaugaudai, 3441 
So. Morgan St., su dukterim ir 
s u num automobiliumi buvo isz- 
vyke in rytines valstybes va- 
kaciju. Netoli nuo Little Falls, 
N. Y. isztiko nelaime — ju au
tomobilius susikūlė su kitu. 
Vietoje žuvo Liaugaudiene ir 
duktė Lelija 11 metu amžiaus. 
Pats Liaugaudas ir sūnūs išp
liko mažai sužeisti.

— Paul Gudas, 60 metu, 
10834 Wabash avenue, mėgino 
nusižudyti. Jisai sugryžo namo 
vakaro girtas, kaip jo žmona 
sako, ir apkaltino ja esant nc- 
isztikima jam. Jie pradėjo ar-? 
gumentuoti. Vyras staiga isz^ 
begos isz kambario, pagriebęs 
britva ir persi pjovė gerkle.

AR UŽSITRAUKI?

Coal Dale, Pa. — Ona Kai- 
raieziute važiuodama ant tre
ko isz Lakeside Parko turėjo 
iszkiszus kojas, tame staigai 
privažiavo George Gazo su au
tomobiliam, trenkdamas in tro- 
ka suspausdamas Onai baisiai 
kojask f ; ’A ;

/1
-'L>

i

i

£:• y

A

1M
•v

Mes pasakėme teisybę

Ar

99

Cent.. 1»3t. 1k ...--I, 1 i
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Tin Amerleac' 
Tfbacea Co.

lo/rn/ orkts/raii ir I tieky Strikt Įirrtfttymth, kirktimt AntrtJitnio, Ktii irttditnio, įf StUtJitni^ 
itktrą, ptr N.B.C. Rt.lio

’’Kam tų 
kelti aikštėn?”, sakė cigarctų

išrado. Tik Luckies jį turi!
užsitrauki dūmę? Žiuioma, 

užsitrauki - ir todėl, rūkytojo naudai, 
Luckies nebijojo pasakyti teisybę.

J
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rūkytojo naudai
R užsitrauki dūmų?
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It’s toasted
JQiy Apsouga 

prieš knlHĮlmut - prieš koiulĮ

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMA—60 moJernilkif minučitf tu ptitalic ttritttthit
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AR užsitrauki (ICinių? ’’Kam tų puikiausio,lengviausio tabako lapuose
kelti aikštėn?”, sakė cigarctų yru pašalinami Luckies įžymiuoju

verslas, kada pirmu kartu mes iškė- valymo procesu. Luckies tų procesų
lėmė šį paprastų klausimų- klausimų, 
kuris ilgai buvo giliai nutylimas.

Kodėl? Argi apie šį dalykų nebuvo 
ganėtinai svarbu kalbėti? Ar, gal buvo 
slapta priežastis kitiems paprastai 
vengti šio klausimo?

Ar užsitrauki dūmų? Lucky Strike 
pasirinko šį klausimų iškelti • • • 
dėl to, kad tūli nešvarumai glūdį net
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