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ISZ AMERIKOS UŽMUSZTA 1,800
NIKARAGVIECZIU

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 8 GEGUŽIO 1928 (TUESDAY, MAY 8, 1928)

Isz Visu Szaliu IIISZ UETŪVOSBAISI PABAIGA

ft H. D. BOCEKOWMKI, Pr«a. A Iff 
r. W. BOOIKOWSK1, lilur ft 39 METAS

ISZGAMA SUNUS
NUŽUDĖ TĖVUS, PENKIS 

BROLIUS IR SESERIS 
KAD JAM NEDAVE 

AUTOMOBILIU.

NUO KADA KILO PASIKĖ
LIMAS NIKARAGVOJE, 

DAUG UŽMUSZTA IR 
BLEDES TURĖJO 

ANT $20,000,000.

JAUNA MOTERE ISZVA- 
ŽIAVO SU GRAIKU ANT 

GERU LAIKU. SKERDYNE JAPONU

Eldorado, Kansas. — Owen 
Oboist, 17 metu, sūnūs farmo- 
rio, prisipažino, buk tai jisai 
nuszove savo tęva, motina ir 
savo penkis brolius ir sesutes, 
20ta Apriliaus, po tam uždege 
narna idant užslėpt savo baisu 
darba. Žudinatas sumano tik 
dvi valandas priesz iszpildyma 
juju.

Iszgama vaikas užpyko ant 
tėvo, kad jam nepavėlino nau
doti automobiliu. Po žudinstai 
pasiėmė 40 doleriu isz tėvo ki- 
szeniaus ir iszpiszkejo su auto- 
mobilium in artima miesteli.

Kaimynai mane kad szeiinv- 
na kur iszvažiavo, bet kada na
mas pradėjo degt, subėgo visi 
ir po sunkiam darbui pasiseko 
užgesini ir surado nužudytus 
lavonus.
SENAS TESTAMENTAS 
ATRADO DIDELI TURTĄ.
Kewanee, Ill. — Trys szim- 

tai giminiu mirusio John Ni
cholas Emerick, kurio turtas 
sziadien daeina lyg 500 milijo
nu doleriu, dabar stengėsi už
vesti teisina, idant tuos pini
gus aplaikyti ir pasidalint tarp 
saves.

Emerick buvo bizniavu drau
gu Jono Jokūbo Astoro, kuris 
mirė 110 metu adgal, palikda
mas turto vertes 146 milijonus 
doleriu, kuri negalima buvo 
pajudint not už 90 metu.

Emericko
spirsis padalinimo tojo inilži- 
niszko turto, nes viena isz gi
miniu Mrs. Edna Carnahan isz 

nesenai ra
do senam kuparc mirusio pas
kutini testamenta, kuris užra- 
szc visa savo turtą del likusiu 
giminiu.

Mrianagua. — Szi paskutine 
revoliueije Nikaragvoje buvo 
viena isz bjauriausiu in laika 
100 metu, pagal valdžios ap
skaitymu ir kasztavo 20 milijo
nu doleriu o užmuszta nuo 1,- 
800 lyg 2,500 žmonių. Pasikclo- 
liai sunaikino turto ant 17 mi
lijonu doleriu kaipo ir aukso 
kasyklas San Albino, 

prie 
Charles Butters, 
džia yra nesztant atlyginti už 
padarytas bledes.

Pribuvimas Amerikoniszko 
vaisko apmalszyti pasikelelius 
iszgelbejo sklypą nuo visiszko 
prapuolimo ir sunaikinimo, ku
rie degino miestus ir juos api- 
pleszinejo.

Kuopos pasikeleliu pasidavė 
ir ėmėsi prie darbo. Iszskiriant 

Sandino,

po 2713 
iszvažiavo automo-

KINAI ISZDAVE JAPONUS 
DAUG UŽMUSZTA IR 

SUŽEISTA.

>

LIETUVISZKI KUNIGAI 
BĖGA IN LENKIJA, 

NE GALI GYVENT 
LIETUVOJ.

Suvalkai. — Ne tik paprasti 
, bet

IN

gimines dabar

Rollinsville, Colo. >

PACZIULE NENORĖJO JI 
INLEISTI IN STUBA.
St. Paul, Minu. — Oi, tieji 

vyrai! Jaigu turi paezos tai jai- 
ses daužo, paniekineja, kolioje 
ir apgaudinėja, o kada paeziu- 
le šukele revoliueije ir iszmeta 
laukan toki 
ma,”
kutninkas” 
gailesezio ir klabina in duris 
melsdami susimyĮėjimo.

Sztai panasziai atsitiko su 
Otto Vosmanu, kuri paeziule 
iszmete laukan. Per koki laika 
džiaugėsi laisve, 
greitai nubodo ir

negadna Hutvcri- 
“pa- 

szirdžia 
-------- s,

4 <

tai augryžta kaipo 
su pilna

bet toji jam 
vela geide 

prisiglaust prie paežiu les mie
laszirdingos szi rdeles.

Ana diena stojas prie duriu 
savo paezios, pa baladojo in du
ris kalbėdamas:
Onuk, atidaryk durele 
paeziule atsiliepė: 
velniu, kada mane turėjai ne
mokėjai guodėt ir mylėt — ne
noriu tavos.”

Vosmanas melde ir baladojo, 
bet motore turėjo plienine szir- 
di ir duriu neatidaro. Nulindęs 
vyras ant galo sumanė per ug
nį priversti motore ant atida
rymo duriu. Nubėgo in gara- 
džiu, sukrovė visokiu szeszla- 
vu, uždegė ir paszauke: “Ha... 
dabar man atidarysi duris, ka
da iszbegsi laukan pažiūrėti 
kas atsitiko.”
gas, nes vietoje atidaryti duris 
st u bos, atsidarė duris kalėji
mo, kuriame sziadien sėdi ir 
mansto apie kietas szirdeles 
moterių. ______________

“Szi rd žiu k

Hikie po
Bet

C (

Apsiriko neba-

prigulejo

pasi keleli

kurios 
Amerikono 

kuriam val-

generolą 
sziaip revoliueije likos apmal- 
szinta ir dabar Amerikonai 
jeszko tojo kraujagerio.
“LAI SUNUS MATO KOKI 

GYVENIMĄ TURĖJAU.”
New York. — Priesz nusižu- 

dinima, Max Appel, 58 motu, 
turtingas 'biznierius isz Bosto
no, paliko 

sa vo
g romą t e 1 e pa r aszy- 

ta savo desziimts metu sūnui 
Carl, ant kurios buvo paraszy- 
ta sekaneziai: “neuždrauskite 
mano sunui matyti veidą jojo 
mirusio tėvo, idant ir jisai ne
padarytu taip, kaip asz pada
riau klaida apsipaeziuodamas 
ir ant galo turėjau atimti sau 
gyvasti. Lai mano mirtis buna 
jam ant atminties per visa jo 
gyvenimą.

Appel sau

F

atėmė sau gyvastį 
czionaitiniain hotelyje per gu
zą ir buvo persiskyres su savo 
paezia. Kitados jisai daro Bos
tone bizni ant milijono doleriu 
kas metas parduodamas kaili
nius, bet jojo paeziule, kuri bu
vo 15 metu jaunesne už ji, pra
leidi no jo viską ir taip žmoge
liui dakako kad turėjo atimti 
sau gyvasti.
LIETUVE PASIKORĖ 

SKLEPE; PRIEŽASTIS
NE YRA ŽINOMA.

Pottsville, Pa.
masi pasikart ant balkio skie
pe, 46 metu pati Alekso čSinke- 
vieziaus, likos užtikta in laika 
ir nupjauta, bet pagal daktaru 
nuomone tai mot ere turės mir
ti. Priežastis taip baisios mir
ties szeimyna nežino, nes mo
tore valanda priesz tai buvo 
linksma ir nedavė suprast ant 
saves kad Kuri koki rūpesti ir 
mano atimti sau gyvasti.
RUSISZKAS GENEROLAS 
PAVOGĖ MARSZKINIUS 

IDANT PIRKTI SZEI- 
MYNAI DUONOS.

v

New Yorkua. — Žmogus, kurs 
kitados buvo Rusijos armijoje 
generolas majoras ir kurie, tu
rėjo po savo komanda 70,000 
kareiviu, likos suimtas ir užda
rytas Tombs kalėjimo už dvie
ju marszkiniu pavogimą.

Tasai buvęs generolas — jo 
vardas Georgy I. Hedborg — 
buvo suimtas, kaip jis iszmu- 
szes vienos dopartamentinos 
krautuves langu pasienio isz 
ten dviėjus marszkinius. Arosa- 
tuotasis pasisukę policijai, kad 
padaręs tai, norėdamas.marsz- 
kinius parduoti ir nupirkti 
duonos savo žmonai ir dvejetui 
vaiku, kurie badu _

— Stongda-

1

[Milwaukee, Wis. — Helena 
Westnick, 17 metu, motore ma- 
szinisto, gyvenanti 
Cedar u Ii., 
bilium su graiku Nikolu Apos-
tolato, 31 metu, kuris turėjo 
paezia ir kelis vaikus. Kaip vi
sos mylinezios poreles, taip ir 
szita, iszvažiavo prie Michigan 
ežero, kur randasi mažai szvie- 
sos. Prisisotino meile ir gerais 
laikais, gryžo namo per Lin
coln Memorial Drive tilta ku
ris yra 60 pėdu augszczio ant 
North Western geležinkelio.

Ar Graikas buvo girtas ar 
apjakintas jauna moterėlė, to 
niekas nedažinos, bet vietoje 
varyti automobiliu tiesiog, pa
suko in szali ir automobilius 
nukrito žemyn ant geležinke
lio.

Trenksmas 'buvo baisus. Ge- 
ležkelio sargas adbeges prie 
tos vietos, pamate tik krūva 
geležies ir girdėjo silpnus vai- 

griuve- 
kuri

tojanezius balsus po
Atvažiavo palicijo 

iszgavo užmuszta Graika ir 
m i rsz t a n ežia Helena.

Apie nelaime davė žino 
lindusiai 
po ir “
A postulato, bet 

nelaimingi

i ai s.

‘ ‘ nu- 
vyrui Helenos kai- 

)) paežiainelaimingai
ar isz t ikru j u 

tieji “nelaimingi” gailesi ne
tekimo vyro ir paezios tai sun
ku i ns poli.

Tokia tai pabaiga panasziu 
mylincziu porelių, kurios tran
kosi bambiliais po tamsos vie
tas ir rodh'auzes.

NELAIMES SU EROPLA- 
NAIS 1927 METE.

IVashington, D. C. — Ero- 
planines nelaimes praeita .1927 

gana skaitlingos, 
užsimusze 164

tai -szeszi 
klojimo o

mdta buvo 
nes tame mete 
lekiotojai ir 149 likos sužeisti. 
Isz 200 visokiu atsitikimu, tik- 

užsimusze laike 1c- 
sziaip likusieji pra

žuvo, kurio tik mokinosi lokio- 
jimo iiuiuo kitu priožaseziu.

TRŪKIS PEREJO PER
ŽMOGŲ; ATSIKĖLĖ 

IR PABĖGO.
Memphis, Tenn. —Louisville 

and Nashville geležinkelio 
tarpbegiais ėjo stipriai svyruo
damas vyras ir pargriuvo, tuo 
tarpu kai netoliese 
greitasis Pa n-America n 
kys. Maszinistas dare visu pa
stangų sulaikyti bet jau buvo 
per vėlu ir trukys dundėdamas 
ūždamas perioke per gulinti 
žmogų.

Kai pagaliau trukys sustojo 
ir maszinistas su 
viais bego atgal pasiimti 
triuszkinta, kaip jie mane, ku
na tas atsistojo ir eme bėgti 
szalin, taip pat svirduliuoda
mas. Ji betgi pasivijo ir aresz- 
tavo del girtumo. Vyras isz tie
su buvo visai girtas, ir parpuo
lęs tarp relių jis, kol traukinys 
perejo, gulėjo kniupszezias, no 
sikrutindamas, ir iszliko neuž
gautas. Jis pasisako yra Lee 
Holcomb isz Beavertono.
ISZKALA PO 93,000 NAUJU

TIESU PER META.
Mobile, Ala. —

Nashville

jau buvo
tru-

per

k onduk te
su-

“ Amerikas 
papai'ko darydama per motus 
po 93 tukstanezius nauju tiesu, 
kuriu žmones visai nereikalau
ja ir ne nori. Sziam laike Su v. 
Valstijos.turi 1,900,000 visokiu 
tiesu (provu) isz kuriu praeita 
meta “nukalta” 93,000 nauju. 
Taip pasako audžia Robert S. 
Hall, isz Hattiesburg, Mississ
ippi, laikę atidarymo gudo.

NUSIUNSTA DAUGIAU 
VAISKO.

Kinai. — Tsinaii- 
soslapyloje Shantung pro

vincijoj kilo volą nesupratimas 
isz priežasties užmuszimo dau
gelio Japoniszku kareiviu, 4 
aficiorius ir dingima Japonisz- 
ko konsulo.

Kinai suliko ir prižadėjo Ja
ponams pagelbėti hiiykti pa- 
redka Tsinau-Fu, todėl Japo
nai atitraukė savo vaisku pa
likdami kelis szimtus kareiviu 
ant sargybos. Kinetikai neda- 
laike savo 'žodžio ir davė proga 
pasikeleliams užklupti ant sau
jeles Japonu, ipo tam pradėjo 
apilplcszinet ir degint miestą.

Dabar Japonije iszsiunle isz 
Maudžia rijos 2,
bausti Ki'uczikus už nedalaiky- 
ma duoto žodžio ir iszdavvsta.

AmerikaS nusiuntė in Tsing- 
(ao szeszis submarinus ir lai va 
apsaugoti Amerikoniszkus pa- 
donus nuo užpuldinėjimu.

Pekinas 
Fu 1

000 vaiisko nu-

LEDAI UŽMUSZE
6 VAIKUS; SUŽEIDĖ 

DESZIMTS ŽMONIŲ.
Bukaresztas. —- Kada mies

telyje Klansenburge atsibuvo 
Gegužine szvente ir visi links
minosi gražiai, staiga i dangus 
užtemo ir pradėjo lytie su le
dais. Ledai buvo didumo visa
tiniu kiausziniu ir didesni. O 
kad visi radosi ant lauko ir no 
buvo kur pasislėpt nuo ledu, 
todėl szeszi maži vaikai likos 
užmuszti per ledus ir deszimts 
žmonių ■sužeista. Lodai iszmu- 
szo langus po visa aplinkine ir 
sugadino stogus.

znionys bėga in Lenkija 
ana diena ir du Lietuviszki ku
nigai perejo per rubežiu in 
Lenkija.

Rubežiaus sargai prie Suval
kų, sulaiko du Lietuviszkus 
pabėgėlius kuriuos peržiurėja, 
pasirodo kad tai du kunigai 
Viencius ir Dvaranauckas isz 
Kauno. Po rustesniam tyrinėji
mui pasirodo buk abudu kuni
gai jau buvo Lenkijoj ir likos 
iszguitais už agitavima priesz 
valdžia. Abudu kunigai dabar 
apreiszke, buk isz priežasties 
dideliu nesupratimu ir sunkaus 
gyvenimo Lietuvoje buvo pri
versti apleist ir meldžia Len
kiszkos valdžios idant jiems 
vela pavėlintu sugryžti in Len
kija, prižadėdami savžinin- 
giszkai gyventi malszei .ir dau
giau nepriesztarauti priesz val
džia.

Ar praszymai kunigu Vien- 
ciaus ir Dvaranaucko bus isz- 
klausyti ir pavėlinta jiems ap- 
sigyvent Lenkijoj, tai valdžia 
da nenusprendė.

MIRĖ TURTINGAS 
LIETUVIS.

Kalifornijoje, Amerikoje, mi
rė Lietuvis Petras Bielkus, pa
likes palikimo per 300,000 dol. 
Tie pinigai nusavinti Jungt. 
Valst. valdžios, nes nebuvo gi
miniu palikimui paveldėti.

SU DURTUVU MOTINA 
PUOLĖ, 

valscziaus

prižadėdami

APVIRTUS LAIVELIUI 
TRYS PRIGĖRĖ

DU ISZSIGELBEJO.
Balandžio 7 diena 2 valanda 

30 minutu isz Auksztosios Pa
nemunes per Nemuną liuoteliu 
kėlėsi 5 asmenys. Nemuno vi
duryj laivelis apvirto ir visi 
plaukusieji pasinėrė vandenyj. 
Nežiūrint visu priemonių juos 
iszgelbeti, trys nuskendo, o isz- 
gelbeti pavyko tik du asmenys. 
RUSAI PERKA LIETUVOJE

ARKLIUS.
Klaipeda. — Maskolių komi

sija vėl lankosi Klaipėdoje 
pirkti arkliu. Balandžio 16 ir 
17 diena szi komisija sukvietė 
arkliu pardavėjus Vilkavisz- 
kiuose, Pagėgiuose, 
munyje.

PRIGĖRĖ NEMUNE.
Szesztadieni apie 2 valanda 

prie Kauno gatves prie Nemu
no ant suolelio sėdėjo du vyrai. 
Vienas isz ju buvo girtas, pa
sviro ir nuo suolelio nuvirto iii 
Nemuną.

Vanduo nunesze in upes vi
durį. Skęstantis dar pora kar
tu suszuko 
kit”!

Buvo
gelbėti, bet nepavyko. Skendi
mo vietoj plūduriavo tik kepu
re. Isz jos nustatyta, kad sken
duolis yra Skopas Petras isz 
Szancziu.

< <

ir Užnc-

draugai gelbc-

mėginama skęstanti

LENKAI APSZAUDE MUS 
SARGYBINI.

Balandžio 12 diena Seinų ba
ro ribose demarkacijos linijoj 
Lenkai apszaude musu sargy
bini Gudanavicziu. Perszauta 
Gudanavicziaus szautuvo buo
že.

ISZ SKOTLANDIJOS
(Nuo "Saules” Korespondento.)

Trumpi Telegramai.

*

Craigneuk, Skotl&ndija. —
• Škotijoj darbai visiszkai 

eina isz mados, bedarbiu dau
gybes, bet garsinama laikrasz- 
cziuose kad bedarbiai mažinė
si, už maža nužiurejima tuojau 
paszelpas sustabdo ir tokiu bu
du kuris paszelpos negauna, 
prie bedarbiu jau neskaitomas, 
o tokiu daugybes kurio jau vi
siszkai kritiszkam padėjimo, ir 
koki būda iszgalvos kapitalis
tai ant ko juos suvartoti, gal 
ant karambyro in blokines dė
žės, ba kudi užtektinai, tiek 
apie bedarbius pas mus rūpi
namasi.

Pas mus Škotijoj diena
22 Bal., jau naujas laikas, laik
rodis pasuktas visa sturida pir
myn ir jau kaip žiūrint žiemos 
szaltis apleis, jau sziadien su 
pirsztinem, apriez paneliu, vi
siszkai nematyt, bet kitokiais 
drabužiais tai susimaisze, vie
ni da žieminiais, o kiti vasari
niais, tik pas inus mergos tai 
atbulo sudėjimo, kaip tik pra
deda atszilti tai tuojaus pasi
rodo pirsztinuotos, džeketai 
apvadžioti vilnom, ir plaukuo
tos kales ant pecziu, o gal tas 
ir sveikiau, ba per tokius daig- 
tus'sziluma neinsiskverbia ir 
skūra negenda.

• Pas mus Lietuviszkom
Draugijom, ir abelnai 

pavojus

1

LAIVAS NUSKENDO, 26 
. ŽMONYS PRIGĖRĖ.

Halifax, N. S. — Telegra
mai isz Louisburgo pranesza 
buk
skendo

Collisto

7

Scatterie, nu-
laivas

artimoje
Olandiszkas 

badai dvido- 
žmonys rado v

“Collisto” ir 
szimts asztuoni 
szalta graba gilumuose mariu. 
Viena valtis tojo laivo likos su
rasta apvirtusi artimoje Kelp 
inlunkes.

Paskutines Zinutės

1[ Connellsville, Pa. — Su
sirūpinės apie sveikata, farme- 
ris William Crossland, 69 me
tu, nuėjo in laukus, uždėjo ke
lis szmdtus dinamito ir sudras
kė save ant szmoteliu.

I

11 Tokio, Japoniije. —- Nau
jas e ro plana s kuris dare ban
dymus su szesziais pasažieriais 
nukrito žemyn ir visi pasažie- 

lekiotojum likos už-

c

pra'baszczius

riai su 
muszti.

11 Phdladeliphia. — Kun. An
drius Gazdzik,
Lenkiszkos parapijos sugavo 
bažnytini vagi kuris apvogino- 
jo vargszu dėžultos. Kun. Gaz
dzik buvo prabaszczium Maha- 
nojuj.

11 Philadelphia. — Praėju
sia sanvaitia mirę nuo visokiu 
priožaseziu 608 ypatos, arba 
113 daugiau ne kaip praeita 
meta tam paežiam laike.

11 Reading, Pa.— Jonukas 
Ladovskis, 6 metu ir Steponas 
Voztko, 7 metu inpuolo in ka
nčia ir prigėrę.

i
4 MI0 « aut

Jezno valscziaus seniūnas 
Kasiulynas atvykęs polieijon 
praneszo, kad Bronius Bara
nauskas nesugyvena su savo 
motina. Dažnai sena motina 
musza, 
norėjo nudurti

Dažnai
o karta ir su durtuvu 

, bot kaimynai 
subėgo atgyno seno nuo nedė
kingojo sūnaus. Atvykusi po
licija isztiosu rado pas Bara
nausku durtuvą ir geležine 
buože.

Klaipėdos Lie-

durtuvą
Seno papasakojo, kad 

bijo namie su sunum gyventi, 
nes sūnūs eidamas gulti ima lo
von peili, kuriuo kiaules skor- 
dyia, ir ji kas dien praszosi ka 
nors isz [kaimynu apsinakvoti.

Apygardos teismas Alytuje 
iszžiurejes Barnausko byla, už 
negerbimą tėvu ir grasinimu 
nužudyti davė Baranauskui 
tris menesius kalėjimo.

PAVASARIS ATEINA.
Skaudvile, Raseinių aps. — 

Paskutinėmis dienomis orui 
gerokai atszilus sniego jau ma
žai kame matosi ir paszalis jau 
veik visai atsileido. Bloga da
bar szlapcsnesc vietose — pur
vo iki keliu. Augsztesnes ir 
sausesnėse vietose jau matosi 
dygstanti jauna gležna žolele. 
Vietomis matytis jau ūkinin
kus dirvas krccziant pavasa
rio sėjai. Rugiai ir kviecziai 
gerai iszmito per žiema, dobi
lai irgi neblogi. Parlėkė gan
drai ir pempes. Seni žmones 
tvirtina, kad sziais metais bus 
geras’ ir ankstybas pavasaris. 
Jie sako: 4 ‘ 
vaikai gyvates turguje parda
vinėja — bus pavasaris.

TRAUKINYS NUPIOVE 
ABIDVI KOJAS.

Jadvyga Butkyto, 19 motu 
amžiaus Sziauliu gyventoja, 
Kurszonu stotyje norėjo isz- 
szokti isz vagno ir papuolė po 
traukinio ratais, kurie nupiovo 
jai abidvi kojas žemiau keliu. 
Nukentėjusi mergina tuo pa
ežiu traukiniu buvo nuvežta 
Mflžei'kįu ligoninėn.

Gandrai parlėkė,

M

LENKAI VAŽIUOS IN KAU
NA DERĖTIS. LIETUVIAI

VĖLIAU VAŽIUOS IN 
VARSZAVA.

Klaipeda. — “
tuvis” pranesza sekama smulk 
menu apie Lietuviu-Lenku de
rybas Berline Balandžio 20 d:

“Po pietų Lietuviu Atstovy
bėje susirinkę pirmininkai Ka- 
raliaucziujo paskirtu komisijų 
nutarė, kad miszrioji Lietuviu- 
Lenku saugumo komisija pra
dės posėdžius Kauno Gegužes 
7 diena. Lenku delegatai, IIo- 
lowko ir kiti, atvyks Gegužes 5 
in Kauna. Derybos eis iki 15-to 
kada jos bus pertrauktos, nes 
visa Lietuviu tauta ta diena 
iszkilmingai szves savo tautine 
szvente. Szitose derybose bus 
kalbama apie sziuos klausimus 
rubožiu saugumas (nuo Plecz-
kaitininku), Želigovskio smur
to atitaisymas ir nuostoliu at
lyginimas Lietuvai. Lenkai sa
koma principe sutinka atlygin
ti Lietuvai 10 milionu doleriu 
nuostoliu, tik siūlo ne pinigais, 
bot giriomis ir anglimis.

Ekonomijos ir susisiekimo 
komisija susirinks Varszavoje 
po to kaip saugumo komisija 
atliks savo darbus (jei pa
vyks). Manoma, kad Lietuviai 
vyks in Varszava apie 18 Gegu- 

Pirmininku Lietuviu bus 
Zaunius. Ten bus tariamasi 
apie gelžkoliu susisiekimą, 
paszta tlegerafus, laivus ir t.t.

Tuo paežiu laiku vyko Lietu
viu derybos su Vokiocziais del 
prekybos ir apsigyvenimo su
tarties. Numatoma, kad jos už
truks apie dvi savaites ir baig
sis pilnu susitarimu.

visai 
Lietuvystei gresia pavojus, 
vienur veluk nesutikimu, kitur 
vehik sunkaus pragyvenimo, 
kitur veluk valdybų apsileidi
mo ir kitokiu visokiu kliueziu, 
tokiu budu ir jaunimas visisz- 
kai pradeda nuo visokio veiki
mo atstoti ir elgtis saviszkai, 
jokio pamokinanezio nematy
dami isz suaugusiu, o vien tik 
triupu-triupu, per tai jaunimą 
negalima kaltiait ba jaunimo 
yra kurie darbavosi del drau
gijų ir norėjo toliau darbuotis, 
bet matydami tokia betvarkiu, 
turi nuo visko atstoti, susipra
sit draugai bet jau po laikui.

• Biznieriai taipgi pas mus 
nekaip gyvuoja. Žuvu ir bul
vių kepykla jau isznyko, paėmė 
Anglikai, bet kaip matyt ir ne
ilgai durnos. Buvo Liotuvisz- 
kos apraszyta pirmiau dvi 
krautuves valgomu daigtu, bert; 
jau viena vos gyvuoja kaip ant 
visztos kojos, bet isz tieso, ne 
vietna Lietuviszka, viena pu
siau Lenkiszka, o kita ka kri- 
tiszkam padėjimo tai Lietu- 
viszkai Vokiszka. Tik viena 
grynai Lietuviszka pyragu ir 
pyragaieziu visokios ruszies 
kepykla gyvuoja kol kas ne 
blogai.

Isz mus broliu Lietuviu

zes.

susisiekimą

jau randasi keli biodnu prie
glaudose veluk bedarbes, ba 
isz tieso jau nebuvo kitos isz- 
eities, ar sziaip ar taip vis vien 
mirtis, jau keli neseniausi ir 
numirė toj prieglaudoj, bet ten 
patekus visvien prailgina sziek 
tiek gyvenimą, no ka isz bado 
mirti ant gatves ar kitur kur, 
liūdnas likimas.

ANT PARDAVIMO.

Grosoriu sztoras geroj vietoj 
ir biznis gerai iszdirbtas. Per
siduos su namu ar atskirai. 
Gera priežastis del pardavimo. 
Atsiszaukito įn “ 
®a»

Saules” ofi-
(m.ll

Susibegeliu skaiczius pas 
mus sumažėjo, l>et viena pora 
neisznyksta, tikimos ir ta isz- 
dildyt su laiku, greit nesiseka 
ba turi užtarėju o da aiet kurio 
ar kurios Szv. Bažnyczia tan
kiai lanko, geda tokiom su lo
kiais draugauti, jau buvo kelis 
kartus pasimetė bet ne ant il
giau kaip ant vienos nakties. 
Mielaszirdingos kūmutes vela 
sutaikė. —Szkotinskas.
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas GirdėtI________________ J
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prižada nauja 
rojų žmoniems per invedima 
socialiszko apdraudimo (in- 
sziurene) iszmoketi kožna me
ta po 500 milijonu doleriu, del 
tuju, kurie serga, neturi darbo, 
mirszta, del senu žmonių, li- 
gonbueziu ir del motinu kurios 
turėtu kūdiki mokėti jai alga 
per visa meta.

Toks užmanymas iszrodo la
bai geras del gyventoju sovia- 
tines Rosi jos. Bet jaigu žmones 
aplaiko ka toki už dyka, tai 

- pa t rot i na norą ir juju vilti gy
venime. Praszalinkime tiktai 
laisve žmogaus ir neprigulmin- 
guma jojo gyvenimo, o tada gy
venimas žmogaus yra netvir
tas ir apsileidžentis. Valdžia, 
kuri uždeila ant savo sprando 
už daug atsakomybes turės ne
tikusius gyventojus.

Bolszevikai

Pagal daneszimus isz Peki
no, Kinu, tai ana diena vienam 
buddistu dvaaiszkui, kada ji
sai meldėsi priesz mieganezio 
Buddos medini penkesdeszimts 
pėdu augszczio stovyla, tai ta
sai milžiniszkas stovylas stai
ga! sukrutėjo, atsistojo ir eme 
vaikszczioti.

Apimtas didžiauia baime ku
nigas puolė ant keliu, bot atgi
jusia dieviszkas stovylas pra
dėjo ji ramyt ir pasakė jam, 
kad žmonių civiliszkas karas 
Kinuose 
rudeni.

Paskalas apie stebuklą pa
sklydo tuojaus po visa aplin
kine ir dabar žmones plauke 
isz visu szaliu nesėdami au
kas.

pasibaigs ateinanti

Nekurie žmones yra papra
tę daug gerkliuoti isz mažu 
prieŽirscziu, kaip tai padare tū
las episkopolinis kunigas ap- 

kad bažnvtiniai 
“kas kart pa- 

” Pa-

rei kuždamas, 
szliubai stojasi 
goniszkesni ir bjauresni.
gal musu nuomone, tai ar szliu- 
bas atsibus mažam kambarėly
je pas skvajeri arba puikiojo 
bažnyczioje su iszkilmingoms 
ceremonijoms ir papuoszimais 
— nedaro jokio skirtumo. 
Szliubas — visados bus szliu- 
bu, kuris tik priguli nuo tuju 
ypatų, kokis bus juju vedusia 
gyvenimas ateityje. Galima 
manstyti apie vedusi gyveni
mą, bot no apie szliuba. Pasi
elgimas vyro ar motores, kurie 
likos suriszti mazgu moterys
tes, ir tik tada bus svarbus ir 
laimingas o ne szliubas kur ji
sai ne butu paimtas.

1

M
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kad džiovos ligų tarp moterių 
ir merginu yra nesziojimas 
lengvu ir trumpu szlobiu, apa
tiniu drapanų ir szilkiniu pan- 
cziaku laike žiemos ir nodaval- 
gymas. Mat, jaunos merginos 
tyczia daug nevalgo idant ne
būtu per riebios. Priek
daug kenkia sveikatai naujos 
mados szokiai kaip: czarlesto- 
nas, fokstrotas, blackbotem ir 
tam pauaszus. Amerikoniszko- 
80 ligonbulese del džiovininku 
randasi daugybe ligoniu ir tai 
vis isz augszcziau minėtu prie- 
žaseziu.

Visiems “Statistiniu 
Žinių” Rinketojams
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Darbeliui pradėjo eiti geryn, 
todėl neužinirszkite atsilyginti 
už laikraszti. Lankomo ilga lai
ka ir kožnani tikėjome ir turė
jome vilti, kad su skola atsily
gins. Jau didelis laikas pri- 
siunsti užmokesti už “ Saule. I >

Gegužio yra 
darbininkiszka diena Europo
je taip kaip czionais Amerika 
apvnikszcziojnme Labor Day, 
pirma Panedeli Rugsėjo mene
syje. Toki 
Europoje
go su sumiszimais, bet Suv. 
Valst. apvaikszcziojimas atsi- 
buna inalsziai.

Suv. Valsst. szimtai tukstan- 
cziu darbininku — ar tai fab
rikuose ar kasyklose atvažiuo
ja in darba automobiliais — 
kad ir fordukuose, bet vis au
tomobili uje. Europoje net pras- 
cziausias biznierius negali sau 

, nes

Pirma diena

a p va i kszczi o j i mai 
tankiausia užsibai- 

su sumiszimais,

nusipirkt automobiliniu? 
ant to jam neužtenka.

Taip, kur yra didesnis gerbū
vis — tai mažesnis redikaliz- 
mas — ir adbulai.

1928 Metai - Statistiniu 
Žinių Rinkinio Metai

15 Gegužes ežia pat. Tuojaus 
turėsimo pasirodyti, ka esame, 
nuveikė. Gal nieko?.... Ne! Jau 
pasiryreme pirmyn, 
toli dar galas.
bus pradėta skelbti kolonijų 
Statistiniai daviniai.
praszau visu

Bet... — 
Po 15 Gegužes

reik suregistruoti 
o

Užtad 
Rajonu ir Kolo

nijų Komisijų pasiskubinti pa- 
rodvt savo darbu vaisius. Pir
miausia
draugijas ir profesionalus, 
paskiau kitas žinias surinkti.

Žinios bus skelbiamos ju tei
singumo patikrinimo dele i. Pa- 
stebejusiejie, kad yra kas nors 
kolonijoje apleista ar padidin
ta turės proga ir praszomi pra- 

Vyriausiai Statistiniu 
Rinkimo komisi j ai ’ ’

< <

“Statistines Ži
bus skelbiamos ne vi šuo-

neszti
Žinių
klaidos atitaisymo dėlei.

Kolonijų 
nios”
se laikraszcziuosc, nes inmestu 
nuobodumo ir butu apsunkini
mas laikraszcziams, bet atsi
žvelgiant in tai koks laikrasz- 
tis ten spausdinamas ar labiau
iszsiplatinos. '

Skaitlio ubagu Rosijoj kurie 
užklumpa ant praeigiu mels
dami paszolpos taip prasipla
tino, kati valdžia nežino ka su 
jais daryli ir visi staugimai 
praszalinti 4‘kolera” tuju uba
gu nuėjo ant niek. Arsziausia 
yra tas, kad žmones nedrysta 
atsakyti paszelpa tiems uba
gams, kurie žmogų baisiai isz- 
koike, visokiais žodžiais isz- 
plusta ir nekarta spjauna in
veidą. Arsziausi ubagui tai yra 
žmones sužeisti paskutinėje re
voliucijoj. Tieji yra arsziausi 
ir nuobrodžiausi priesz ku-
riuos negalima atsispirk Toki
yra aprūpinti per valdžia ir ne- 

• • 1 ireikalauja visai ubagaut.

Ii
Sveikatos b j tirai po visa

Amerjka patemino, kad ežio- • « . • -Irinais daug moterių, ypatingai
jaunu merginu, mirszta džio-
vos liga daugiau ne kaip pra-
eituose laikuose. Daktarai pra- 

t dėjo tyrinėti tame priožasti ir
■
L _ 

fĮQt galo suagke .tąją prięžąati,
■
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TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimąjį Paslapctlu Atei
tie*. Su pagelba kazlrom. Pagal 
ChaldelBzku, Peralazku, Gralkluzku, 
Arablszka ir Clgonlezku bartlnlku. 
lasguldinejlmaa to kabalo yra labai 
lengva* ir kiekvienam gali būti au- 
praatlnu.

MORALISZKA KABALA
Katra tazdeda tmogaua ateiti. 8a 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rubiną 
Salva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES or 
TIKTAI U2.....................

Prišlapkite maml* 25c. Gausite 
vieša trh knygute* per paczta. 
Pinigus galite *lu*ti atempoml*.

W. D. BOCZKOW8KI-CO. 
MAHANOT CITY PA.

:UT“ 25c.

r

Kad palengvinti taip svar
biame visu Amerikos Lietuviu 
Visuomene Liec^iancziame dar 
be — “Statistiniu Žinių” rin
kime sziuo praszau 
džiai Gerbiamie-jiej-ios ir brau 
gus-ios “Statistiniu Žinių” 
Rinkėja i-jos turėti omenyje 
sziuos mano nurodymus ir ju 
prisilaikvti: —

L Kuogroicziausia pasikal
bėti su Gerb. Klebonu žymiau
siais Kolonijos veikėjais ir 
draugijų kliubu bei kuopu va
dais, kad būtinai reikia neatsi
likti nuo kitu Amerikos Lietm 
viu kolonijoje:

2. irinama ir nevėliau antra
me Sekmadienyje po gavimo 
szio laiszko arba kurioje nors 
sziokioje dienoje suszuukiati 
visu draugijų ir kliubu pirmi
ninku, iždininku ir sekretorių 
susirinkimą. In ji ateidami pri
valo atsineszti knygas: proto
kolu, iždo ir nariu sarasza, kad 
isz ju iszpildyti ir draugijų 
kliubu ir kuopu (blankas) an
ketas. Jas užpildydami laiko
masi 1927 metu 31 dienos Gruo
džio balanso.

3. Jei reikalinga ir dar nesu
daryta, tai tam susirinkime su
darote “I___ _____  ____
kimo Kolonijos Komisija.

4. Kolonijos Komisijos 
riai arba ir draugijų valdybų 
naiai kuogreieziausia: a. pasi
skirsto kuris isz ju kokioms 
profesionalams (pav. dakta
rams, advokatams, dentistams,

, mo- 
graboriams, 

vaistininkams ir 1.1. — iszda- 
lys užpildymui anketas (blan
kas) ir surinks užpildytas; b. 
pasiskirsto gatves kuris ant 
kuriu isz ju esanezius suraszys 
sulig anketos biznierius; c. su
randa žmones, kuris suraszytu 
sulig gatvių szeimynu, 
namu ir automobiliu savininku 
skaieziu ir 1.1.

5. Jeigu profesionalai ir biz
nieriai nenori sakyti savo tur
tingumą gali pats rinkėjai pa
žymėti—sulig savo nuomones. 
Arba užtenka daug maža szis 
paskrostymas: biednas — ver
tas iki $2,000\ 
$5000; pasiturintis iki $20,000; 
turtingas iki $50,000. Dar tur- 
tinkesnius pažymima 
nems su prieraszu

6. Szis darbas

> >Statistiniu žinių
Jusu Di-

Statistiniu 
turėti
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Statistiniu Žinių rin- 
J >

k i ro p rk t am a s, nu rsem s 
kytojams-oms,

na-

ypatu

vidutinis iki

4 l

biz-

Arno

su

skaitli- 
apie”.

rodosi labai 
sunkus, bet jei ne viens žino- 
gs arba no viena komisija ji 
dirba, bet sumaniai tvarkys— 
bus daug lengviau ir spareziau 
pav. Namu ir automobiliu sa
vininkas žino tos pat gatves 
palinkinai gyventojai; iszmin- 
tingesnis gali papasakot, o net 
didesni mokyklų vaikai sura- 
szyti.

7. Namu savininku ir
nioru sulig ju rusziu gali papa
sakoti vietos klebonas sulig sa
vo kalėdojimo saraszu. Adre
sai nėra būtinai reikalingi.

8. Suraszinetojai gali priimi
nėti aukas. Kas duos $5.00 to 
vardas ir pavarde bus inraszy- 
ta istoriszkoje knygoje “
rikos Lietuviai”; kas duos $10. 
to vardas, pavarde, biznio ru- 
szis ir adresas. Kas isz biznie
rių norėtu patekti knygon 
apraszymais ir fotografijomis
$50.00 vienas pus-lapis (9x12) 
bet reikia susižinoti su manim. 
Esant reikalui biznierių snra- 
szinetojams galima duoti 25% 
nuoj u surinktu auku ne dides
niu kaip iki $10.00.

Profesionalai, biznieriai ir 
draugijos kurie atsisako su
teikti apie savo žinias — gali 
kits žinantis suteikti: bot ant 
blankos priduodam pastaba 

atsisakė.” \
9. Pasakykite visiems profe- 

“ Ju vardai, pavar
des, profesija, adresas bus do
vanai patalpintu knygoje.

< i

sionalams:

KVITU knygele Draugystėms del iss- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 2Be 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sleriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. _____

f J

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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v o girdėti 
veršelio, 
krekždžius — žodžiu, buvo ny
ku ir nejauku. Laukuose ban
dos vaikszcziojo nuloidusios 
galvas, 
nedainavo, bet prisigūžė prie 
žemes sėdėjo, piemeneliai.

Jau buvo ]io pietų, kaip in 
injojo 
in Stepo

Isz grinezios
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STATO DIDELE SALE DEL DEMOKRATISZKOS KONVENCIJOS
Sztai paveikslas parodo naujai statoma milžiniszka sale del Demokratiszkos konven- 

jos, kur bus iszrinktas kandidatas ant Suv. Vaisi, prezidento. Sale statoma mieste Houston, 
5,000 delegatu. Konvencijų atsibus Juniaus menesije.

I

Texas, iii kuria sutilps 25

1SZVYTAS SŪNŪS
Jau

vaikszcziojo
avinėliai neszokinejo,

*

pusbernis ir 
tėvo kieina.

beveik tuo pat 
metu iszejo jau apysenis žino- 

; gus. Matyt, jis jau senai susi
rūpinės, nekantraudamas lau
ke.

kaimu 
nusuko

ti.
Na? — paklausė bernai-

—: Yra! — atsake tas, isz- 
traukdainas isz kiszeniaus di
deli, su daugeliu antspaudu, ir 
paszto ženklu, larszka.

•I’

kalta Lietuvaite 
glamonėjo 
Maži debesėliai

— E, Stepai, kelkis! 
saule visa rasa nuo pievos nu
gėrė, dalgio nepatrauksi, — 
budino Pirmadienio ryta tėvas 
savo sunu.

Stepas kėlėsi greit, nors mie- 
, rėdėsi vilk

inai,nors raumens buvo nuvar
gę. Žodžiu, Stepas buvo neisz-

Gyveno dar vaka- 
rykszczinis inspudžiais. Emos 
in ranka dalgi, skubėjo iri ža
liąja pieva, in platųjį lauka 
balt ažied ži u dobilėli u 
pradalgcliu guldyti, veverseliu nos dainele, 
giesmelių klausyti.
Buvo gražus, ramus, tylus ry

tas. Saulute jau meiliai, 
pirmosios pavasario žibuokles 
žiedas, szypsojos. Tik ka isz gi
laus nakties paslaptingo sapno 
pabudusi lanka buvo pasipuo- 
szusi gražiomis, 
mis gėlėlėmis. Visa pieva at
rodė lyg brangus, deimantais 
nusodintas, brangiais akmeni
mis nusėtas, Lietuvaieziu sesu- 
cziu rasztais padabintas, 
mas. < ,

pa lengva

Senis pradžiugo. Sugriebęs, 
lyg szventenybo prispaudė prie 
krutinės ir su paskubiu nuėjo 
pas kaimyną, kad tas paskai
tytu.

Laiszkas skambėjo szitaip: 
“Mielas Teveli!
Jusu laiszkeli gavome. La

bai aeziu. Taip pat aeziu 'szir- 
— Tevekoliok mane bet ne dingai aeziu ir už teviszka pa

liesk kilniaszirdies mergaites, laiminimo, kuri mums atsiun-

tai eik, pa si emos su savim ir ta 
valkata....

už ka asz ja pamylau. Asz savo 
rankomis pelnysiu duona ir bu
siu laimingas, nes 
meile užmokės...

f

gas ir merke akis
- - - - - -----------------

miegojęs.

plauti,

l.vg

kvepianczio-

kili-

Valio, dalgele, pakol ra
sele, valio!.. — nutęsdamas pa
baiga, uždainavo Stepas, iszva- 
res, suguldes keletą pradalgiu. 

Skambios veverseliu daine
les, gandro klegenimas, szyp- 
sanezios saules saldus spindu
lėliai buczkiai 
džiaugtis drauge 
rytmoeziu. Džiaugės ir Stepas 
todėl i

visa
su

savo gėlės 
medžiu virszunes.

, paauksuotais, 
lyg senovės Lietuviu kareiviu 
skydai, krasztais,
plauke lyg ir žmonių darbinin
ku vargus nuneszdami in toli, 
in dausas, kur gėris, malonu
mas, taika ir ramumas vieszpa- 
tauja. Medžiai kilo in auksztl 
kele kaip ir 
Aukszeziausiojo rankos palai- dundesys isznyko nakties glu- mo priimam.

praszydami isz

ji už meile,

į tei.
Mudu su Onute gražiai ir lai

mingai 
gražu

gyvenam, augindami 
šuneli—Kaziuką. Priesz

Pakilo ir iszejo. Sugirgždėjo pora menesiu sukako jau jam
gal paskutini syki 

jo durys irsziczia
veriamos ‘dvieji metai.

Jusu kvietimu važiuoti na- 
Dabar artinasi

žingsniu

minimo, savo virszunes, glaudė dūmoje. Tik sziltas pietų veje- - žiema, tai dar mieste pabūsim, . * . . . . . a ... <■ a a l A. . * \ . A * .   —   _ _ ■ o brilijuntu laszeliai Hr pajudino medžiu 
vis didėjo ir didėjo žaliu lupu lyg atkartodamas 

meili' užmokės”...

Praslinko

lapei i ils
i 4

szakeles, bet pavasari būtinai parvn-
už meile

prieglobstyj. Jau pnukszteliai. j 
cziulboneliai, užbaigė savo die- 

ilsejosi sziltuose 
lizdeliuose, tik laksztingala ne
ri muole savo dainele pradė
jus tonui raukdavo ja 
niani’pietu vėjeliui prasznabž- 
dojus paslaptingus ilgesio žo-

szvel-

• ♦

keletas
Daug kas pasaulyj atsimaino.
Atsimainė ir graudu jam buvo

motu.

dolius. Ir liejosi jos dainele isz MnVe tev‘ns
mažos, karsztos, pilnos meiles 
krutinės, aidėjo, skambėjo har
moningais akordais ir liūliavo, 
siūbavo ežero vilnis, 
nardė krykszte raibųjų alicziu 
poreles, o tolėliau dailios, siau
rutes, smailios vienairkles val
teles.

Jau mažai raudonavo 
tęs palydovas — pažaras, bet 
ir tas, lyg pabūgęs pertoli nuo 
jos atsilikti, tuojau isznyko, 
nusineszdamas su savim Vaka
rine Malda. Ant dangaus su
mirgėjo sidabrines akutes, o in

kuriose >

saulu-

■ kad iszvare isz namu savo vie
natini sunu, simu, kurs visame 
isztikimas jam buvo. Ir grau- 

, norėjo gražinti 
savo Stepuką, norėjo priglaus
ti ji prie savo senos krutinės, 
palaiminti ji ir jo iszsirinktaja 

naujame gyvenime, bet 
nei kur jis yra, nei 

kur ji galėtu rasti. O gal jau ir 
gyvo nėra? Ir isztisas dienas 
vaikszcziodavo tylėdamas, nu
siminęs....

Karta isz vieno, parvažiavu
sio isz Amerikos, asmens, suži
nojo,

žmona 
nežinojo,

gyveno

žinosim.
Manau, kad ūkio reikalai eis 

kuogeriausiai, nes parsiveszim 
namo dar ir sziek tiek skatiko.

Linkime Tau, mielas Teveli, 
ilgiausiu dieneliu, 
cziausias Jus palaimina, ko isz 
szird ies ii-oksztame.

Sudiev!
rankas Stepas, žmona 
nūs.”

lai Auks>-

Bucziuojam Jusu 
ir sn-

(

kad jo sūnūs 
drauge su sziuo viename mies
te. Stepas, girdi, gyvenas po- 
niszkai. Jo iszinintinga žmona

tai verte 3U tarpa naujai iszs i maudės iri- •mokanti gerai namu tvarka pa- 
i • i <<la w% I r z--. z\ 11 1 t tft I z\ 1 » vi Ir n m i <•» i • i i • •• • V “i • i %

ANT PARDAVIMO.
Ifotelis ir farma. Namas turi 

16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far- 
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos'dirbamos ‘ 
maszinos, arkilai, karves, viaz- 
to ir anezini. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso:

Wm. Konsavage, 
Locust Valley,

Box 144, R.F.D. No 1, 
Barnesville, Pa.t.f.)

»
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Jo linksmos laikyti,linksmu;slinko menulis, jo ihiksuios laikyti, < 
akys rode gera nuotaika, o pra- mas niekur be reikalo

ir be daineles neapsiejo. sisziepusios lupos — teviszka

o jis, gerai uždirbda- 
» nes 

pasitn- 
szito

praleisdamas, gražiai, 
rineziai gvvenes. IszJuk nei jis, nei kas kitas nekal- laime vaikucziu tarpe.

Kaimas nuties lauke nakties Amerikono ir gavo sūnaus ant- 
angclo atnoszanczio jam nak
ties sapnu, baltu — kaip puta,

tas, kad Lietuvio tokia sžirdis. 
Jei skausmas jo szirdi spau
džia — liūdna gaida vadžioja, 
jei .linksmybe krutino kutena— ramu — kaip mylimos daina, 
smagia, linksma dainele už- Trobose ramiai ilsėjosi po die- 
traukia.

Saule auksztokąi pakilo. Kas 
kart mažiau ir mažiau žiedeliu 
lenko galvas po dalgio asznie- 
nimis. Prakaito iszpiltas Sto
pas iszsilieso minksztoj 
poilsio. Malonus vėjelis draike 
jo plaukus ir džiovino nuo kak
tos darbo aszaras. Invairiofc 
mintys uže, maiszesi, pynėsi Jo 
galvoje. Sziuo momentu jis nie
ko nežinojo, kaip tik tai, kad 
Onutės vaizdas nenyko isz at
minties ir vaizduotes. Bet kas 
isz to? Nors ir suaugės buvo, 
tėvas dar pats ūki valde, o jis 

kaip tėvas 
vis

dainele

žolėj

nos darbu iszvarginti žmline
liai. Tik vienoj troboj nebuvo 
poilsio. Lyg griausmas ten 
griaudė, lyg perkūnai tranko
si, lyg intužes audros siaubū
nas viską varto, griovė namus, 
lauže medžiu 
griausmas ten 
kūnai

Nekamienus.
riaude, ne per- 

ir ne intužes 
audros siaubimas medžiu ka
mienus lauže, tai bare tėvas 
jauna sūneli, sziurkszcziais 
deliais u žga u 1 i o d amas.

— Lauk isz mano 
mano pastoges,

g 
trankėsi

tai bare
zo-

gyvenos.

o

rasza. Tad, ilgai nelaukdamas, 
nusiuntė jam laiszka. 

e • e
Jau treczia diena slinko,

smulkus, inkynis lietus vis dar 
nesiliove. Dangus viha laika 
buvo apsiniaukęs. Lauke nebn-

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais I s zm argilitais Vyrsxaii

turėjo taip elgtis, 
insakydavo. Bet vis ti'k jis 
sziuo atveju buvo pasiryžęs no 
paklausyti tėvo, jo draudimas 
atmesti in szali ir draugauti su 
ja, kaip draugavęs, nes Baluose 
dalykuose, anot jo, tėvas notu- 
ris valios, negalis jo varžyti. 
Svarbiausia isz tėvo puses bu
vo ta užsispyrimo priežastis, 
kad Onute buvo kampininko 
duktė.

— Ne; taip būti negali I Asz 
vesiu žmona sau, ne tėvui, To
dėl iv vesiu ne ta, kuri tėvui 
tinka, bet ta, kuria mano szir- 
dis sau iszsirinko — kalbėjo 
koldamasis ir imdamas in ran
kas dalgi.

Saulute jau leidos.

namu, 
lauk isz mano pastoges, kad 
dauginu tavo koja nemindžio- 
tu mano namu slenkscziu, jei 
ne nori manos klausyti. Patin
ka ji tau, eik pas ja, 
gryžk! Neragaus ji mano už- 
prakaituotos duonos, nesinau
dos mano turtais ir gėrybėmis.

— TeVe, tavo nusistatymas 
vienoks, o mano kitoks. Mes in 
gyvenimą turime kitaip žiūrė
ti. Juk ne turtai daro žmogų 
laimingu. Kas isz to, jei asz 
vesiu turtinga, bet ne mylima. 
Koka tai gali būti gyvenimas 
su nekeiicziainu asmeniu? Juk 
tada visi turtai, visi malonu
mai pavirstu kartybėmis. Ne- 
apkeseziau jos ir pats saves, o 
tave keikeziau visa amželi’...

I—I—■<. i IIMĮI

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA .>

■-<

1

eik ir ne
'Tukstanua

Tūkstantis NaktaderbemaslB Tunlst&l:—<
Sulaukiau nuo jusu alunczlamo* 

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena” ui kurta tariu
zzlrdlngM aczlu ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip “Tukutantl* 
Naktų Ir Viena” apturėjau, ne* man 
labai yra žlngeldu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydama* nei nepa- 
sijuntl kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Abi visiems llukėcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” ne* j* 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl Ir visokį rupesesfal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAA, 
18 d. Gegužio 1921m.
Dv. Palazduonys, 
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

r

Yra tai ketvirtam iszdavimaa tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerika $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2<50. 
W. D. BOOZKAUSKA8 - 00. MAHANOY CITY, PA.

Kiauszinis viszta pamo
kys ! Jis man dar inrodines, 

szvelnuoziais, rausvais spindih1 kad elgeta laimingesnis už tur
Savo

lėliais bucziavo, lyg’ jauna, ne tuoli. Jei norį laimes jeszkoti,

♦ i
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Prakeiktas.....
Deimantas

It

I.
Lordas Enfielstonus su ne 

apykanta o podraug ir su jaus
mu kokio tai džiaugsmo žiu
rėjo in stovinti prie slenksczio 
apdriskusi digtu vyra.

— Ateini tiesiog isz kalė
jimo užklausė jaunas lordas.

— Taip milordai. Teisin
tai asz už bereikala 11- 

kaus nubaustu, nekaltai innuū- 
szytas in ta istorijų. Ant mimo 
teisingo žodžio nekaltai...

— Gerai, 
tiek! Atsėdėjai penkis metus 
už vagyste? — Ar taip? Kal
bėk prietel atvirai.

— Tftip! — atsake npiply- 
szelis kalinis. — Taip stovi ant 
popieros, kuria man davė di
rektorius kalėjimo siusdamas 
pas jumis, milordui. Bot pra
šiau malones, milordui, apdo
vanot mane szilingu ir paleisti.

Lordas pasukinėjo su galva, 
žiūrėdamas in apipleszeli ir pu 
tam ture:

— Ne, mano brolau, tavęs 
neleisiu! Tam tyczia prasziau 
valdžios kalėjimo, idant man 
tave atiduotu, kaipo bausta už 
vagyste. Del ko tas! — Tai ma
no dalykas!... Asz noriu turėt 
toki žmogų savo namuose, kai
po tarna. Direktorius atsiuntė 
tave man, idant iszbandycziau. 
Mokesties gausi ant menesio 
du svarus sztorlingu. Ar tinki!

Ex-vagis žiurėjo in lordą 
kaipo in papai kusi žmogų, 
galinus pradėjo kalbėt:

— Ar asz tinku ? — Ar asz 
noriu!... Ne suprantu!...
džiu milordai, ar nesijuoki isz 
nelaimingo.

— Nemoku meluot, kalbu 
teisybe — atsake lordas.

— Atleisk man pone, nees
miu vertas tos malones Ir 
trūksta žodžiu del padekavojl- 
mo... Ant gatves szalta, be ska
tiko be nieko.... o tu milordai 
tokia malonia nori mane apdo
vanoti — ah...

Lordas nusijuokė matydamas 
susijudinimą vargszo ir spin- 
danti jo veidą dekingysta ir 
džiaugsmu.

Prispaudė knipkuti nuo var
pelio ir atbėgus veik tarnui ta
re:

• gai...

M

su

gerai man vis-

o

Alei-

— Sztai, John’ai, tas žmo
gus, apie kuri tau sakiau. Pa
sakysi jam ka turi daryt ir pa
mokysi ji darbo. Tuomtarpu te
gul kasdien aptriusia ir iszdul- 
kina knygyną.

II.
Ant rytojaus anksti ex-vagis 

triusdamas knyginyczioj, klau
sė pamokinimu John’o.

— Pirmiausia reikia nu
dulkant dulkias, potam szluos- 
tyt visas tas brangias smulk
menas! — kalbėjo John’as. — 
Isztikro man stebėtina kad po- 
nas lordas taip užsitiki jaib- 
kam. Juk sziame kambaryje 
randasi labai brangus daigtal. 
Pavoizdan, szis brilijantas po 
stikliniu antvožu kasztuoja tris 
tukstanezius svaru sztorlingu.

Ir parodo naujam draugtar- 
niui brilijanta gulinti ant juo
dos aksomines paduszkaites po 
stiklu. <

— Mano Dievo! — stebėjo
si tarnas matydamas brilijan
ta rieszuczio didumo, blizganti 
ir metanti ugninius spindulius. 
— Kaipgi galima patikt tokia 
brangmene, jug tai kožna gun
do...

E. kasgi ten ja imtu. 
Juk tu drauge, kaip manau, ne 
turi noro vėl dėlei yagystes 
kentet kalėjimo nelaisve.

— To paima pirma mano 
velniai, negu asz turecziau pa
siryžt... Tegul sau guli, bet...

Žvilgtelėjo da karta nedrą
siai in brilijanta ir pradėjo 
triustift, szluostydamas dulkias 
nuo daigtu.

m.

In dvi dienas vėliau 
įlnfioktonas būdamas

PUTKI DOVANA DAINININKES DEL
AMERIKONISZKU KAREIVIU.

Garsinga dainininke Schnmann-lieink, padovanojo savo 
palivarkvli Grossmont, Californijoj, kaipo iszreiszkimn savo 
meile del kareiviu kurie jaja pavadino laike kares “motina.” 
Dainininke laike kares važiuodavo in kempes ir dainuodavo 
del kareiviu patrijotiszkas dainas ir dalino del juju papero- 
sus ir saldumynus.

ras. Ar jau atsiskiriai su 
keiktu brilijantu f ”

— Tuomlnik da ne, bet kai 
rodos bus tas netrukus...

— Ar nogaleeziau žinot ko
kiu buduf

— Pavogs ji...
Majoras pažiurėjo 

nusistebėjos.
— Na taip, į ’ _ ___ f

butu būdas, bet kaip-gi tu ga-1 ma ne padovanot, ne iszmest, 
lesi i
tu vagis ir tau nežinant pavog
tu brilijanta?

Lords reiszkiancziai 
szypsojo.

— Patirsi, prietel, kada 
viskas bus pabaigta. Pirm to 
ne pasakysiu ne žodžio. Neži
nau, gal ta reikalu rasiu sugry- 
žes namon jau atlikta, — szian- 
dien jau treczia diena... Ir, ži
nai, bueziau labai užganėdin
tas...

i i pra-

in lordą

gai geriausius

na

’8AULH' 1

kalėjime....
j Ir dortiB ex-vagis su trium- 
fuojanuzia iszveizn atploszob 
kumszczia John’o, iszeine isz 
jo rankos blizganti akmenėli 
ir nunesze ji ant jo vietos. |

— Kaip galėjai tai daryt?
— užklauso lordas John’o.

Norėjau paimt ant saves 
ta viską.... idant tik užgano- 
dint poną! *— vaitojo John’as
— bet tas latras...

I Latras nnsiszyptiojo užganė
dintus.

I

itaisai

* • X

— Taigi diirodžiau savo pa
kalbėjo tarnus.... Szim 

ta syk galėjau 'brilijanta pa
vogti, bet niekados nepasiry’ž- 
cziau daryt skriaudos tam kas 
mane iszgelbejo isz vargo ir 
žmogumi padaro.

Ir dedamas brilijanta ant pa
duszkaites, kalbėjo glamoniai • • • m ji:

i

no isz baimes idant brilijantas 
neatgabentu jam nelaimes, pra
rado protą ir pats sau gyvastį 
atome.

— Isztikro
nant blodinguma

juokinga! Ži
lo akmens 

laikyt ji prie saves! Kodėl jo 
neatiduoda 'kam ?

— Taip, gerai atsakai, vai
kine, bot matai kad jo negali-

tai padaryt, idant atsiras-; kadangi tada da baisesnis pra-
_ * • _ A _ _ X. ’ — ~   A - a « • 1 1 • • 

lg-

prietel

"Bet kas tas C i

* ? >

nusi-

treczia die-

— Nesupranti nieko... Bet 
pasakysiu vėliaus. Dabar su
diev !

Persiskyrė. Lordas nuėjo na
mon, o majoras in kliuba, kur’ 
rado daug pažystamu. Ir nusi
stebėjo, iszgirdes kad ir ežia 
kalba apie “ 
ta.”

prakeikta brilijau-

Pasakysite man tamis- 
— kalbėjo jaunas Lanfttos

Lam’as, kuris nuo nesenei buvo 
drauguveje — kas tai do isto
rija pririszta prie brilijanto 
Enfielstono, arba kokia istori
ja tos brangmenes, jaigu ja 
vadina “prakeikta”.

— Szitaip! matos kad nie
ko nežinai apie brilijanta — at
siliepė Midleson’as.

— Tas vaikijozas nieko ne 
žino, nes ar jis kuom interesuo
jasi? — užtemijo laibas ilgako
jis Barcelay. — Apsakyk jam 
ponas majore.

— Betgi... betgi., mikeziojo 
jaunas Langham’as nežinoda
mas kaip iszteisint savo nežl- 
nista.

jaigu

ponas

keikimas puola ant gimines, ar
ba ant savininko. . Drauge su 
'plaikymu kaipo palikimą bri
lijanto, kiekvienas gimines są
naris tampa linkusiu prie be
protystes ir nors butu iszmin- 
tingiausiu nežinans pats kodėl 
tiki in burtus. Ir musu lordas 
Enfielstonus, kuris ketina pa- 
cziuotis, negali atsikratyt nuo 
tikėjimo iii burviszka galybe. 
Sužieduotine jo vėl nenor tekėt 
už jo kol neatsiskirs su 
keiktu brilijantu.”

Kaipgi atsiskirt ? — už
klausė Langham’as.

- Ar asz žinau? Enfielsto- 
tvirtiną kad jam ji pavogs, 

bet asz netikiu in tai, idant at
sirastu toks žmogus.

IV.
Toks žmogus atsirado, 

Enfielstonus apsiriko. Naujas 
tarnas ex-vagis kasdien buvo 
pats vienas knyginyczioj, kas
dien glamonėjosi su blizgan- 
cziu brilijantu; langai ir duris 
buvo atdaros iki galui, bet ex- 
vagis visai nemišlijo apie pa
bėgima su brilijantu; dirbo 
kasdien teisingai pyldydamas 
savo pareigas.

Enfielstonus sielvartavo...
— Privalai, John’ai, para

gint ji prie vagystes, privalai 
pažadint jame apetitu.

— Pasistengsiu 
John’as.

Vienkart Enfielstonus su 
džiaugsmu iszvydo isz kito 
kambario, kad naujas tanias 
pakelia stiklą 
žiūrėjimu
B-

nas

v •

4 i pra-

bo t

— atsake

Enfielstonus 
iszvydo

ir su linksmu 
in brilijanta glosto— Tylekgi tamsta, 

Langham — pertrauke majo- 
su ponu 

Barcelay’u, tacziaus paklausyk 
idant ir tu žinotumiai istorija 
prakeikto brilijanto. Sztai ji: 
“Brilijantas Enfielstono yra 
vogtas. Toks jau likimas dide
liu brilijantu kad isz vagies 
ranku dažniausiai patenka vol 
in ranlcas vagiliaus. Vienas isz 
genezių Enfielstonu, dėdės mu
su draugo lordo Enfielstono, 
sentėvis, pulkauninkas Enfiol- 
stouas parsigabeno ta brilijan
ta isz Indiju, ir net veliąus ar
ba priesz neseniai patirta, kad 
tas brilijantas atgabena nelai
mes giminei Eufiolstonu. Taip 
panasziai jau pulkauninkui 
Enfielston da Indijose būnant 
pasakota, kad tas kurs ta bri
lijanta, turi, tur but nelaimin
gu. — Ir tikrai! Isz trijų En- 
fielstonu, kurie turėjo ta bri' 
lijanta ne vienas ne pasimirė 

jkaip reikia; pulkauninkas nu- 
• 1 I •11

dran-'mas nuo arklio laike medžio-' pavogt brilijanta, ka kasztuo-

ras nepradek bartis John’as su savo ponu taip 
pasislėpė ir tūnojo būdami 
tvirtais kad ex-vagis brilijan
ta pasislėps in ki’szeniu... bet 
apsiriko. Brilijantas ir ant ryt 
gulėjo toj paezioj vietoj.

Galinus tūla naktį Enfielsto- 
nas iszgirdo tykius keno tai 
žingsnius; kas toks ėjo in kny
gyną....

— Na

ir tūnojo

bent kurta... — pu- 
mislijo su džiaugsmu Enfiols- 
tonas — dabar jau bus... Eina 
tikrai....

Urnai wzgirdo riksmu, szauks 
mu pagelbos ir triukszma.

Enfielstonus su žibintaite 
rankoje nubėgo in knyginy- 
czia.

Czia ant grindų gulėjo jo isz- 
ti kimus John’as o ant jo kruti
nės su pakelta kumszczia klū
pojo naujas tarnas.

— Kas cziayru! — suszuko 
nusistebėjos Enfielstonus.

— Szi# lutras, pone, norėjolordas sisuko sau sprandą nupulda- t I 1 A 3 • 1_ 1_
gystei geriausio savo prietollo klės; broli jo, kuris ingijo bri- ja 3,000 svaru sztorlingu. Tas 
majoro, kalbėjo in ji:

•-■■MM*

lijanta, nnžudintu, sunūs, o de- senas tarnas John’as... Bet sn- 
Na ka? — klausė majo-jdis dabartinio musu Enfielsto-*gavau vagi. Ne visi vagys sėdi
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— Gulėk czia sau ramiai, u 
kiek tik bus tas mano gitleje 
dabosiu tavęs ir neduosiu nie
kam paimt tavos. Tarnausime 
isztikimai abudu musu ponui.
Ant to galima butu ir užbaigt 

istorija “prakeikto brill jauto” 
bet galima czia pridurt dar epi
logą.

Kliube besijuokta isz Enfel- 
stono, ypaez isz jo apsirinkime, 
isz jo tikėjimo in burtus ir ru- 
peseziu; kalbėta 
szimtam szimtmetija nieks ne 
privalo ju tikėt in burtus.

Enfielstonus in tris metus 
vėliaus apsipaeziavo ant pikto 

brilijantui”.
— Na, kaip — užklausė 

majoras Enfiolstono, kada ta
sai po szliubui su savo moteria 
sugryžo isz keliones aplink 
svietą — ar jauti ant 
prakeikimu brilijantof — 
gyveni ir esi laimingu?...

Lordas atsiduso, ir atsake:
-r- Esi jaunikiu, drauge, Ir 

nesupranti kokios kanezios ant 
svieto..: Pasakysiu tau tiktai, 
kad prakeikimas slogina ma
ne labai. Neesmiu laimingu nuo 
trijų metu, nuo valandos ma
no apsipaeziavimo.

(i

kad d vide-
,1

saves
' IJuk

KARSZTAS ISZGELBETO- 
JAS NUSIDĖJUSIU 

DUSZIU.
John Johnson, pastovis nige- 

riu parapijos La Push, Wash, 
yra darbsztus dvasiszkasis nes 
laike pamaldų skambinu du 
varpelius, szoka 
idant pakurstyt susirinkusius

ir dainuoja

ant kftrsztespop maldos. Žodžiu 
jisai daugiau darbuojasi laike 
pamaldų, ne kaip tiejei kurie 
troszka iszgolbejimo savo du- 
sziu.

J

■»

CAPITAL STOCK $125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
suddtu pinigu. Procentą pride-

I

Mes norim kad ir jus
r dam prie J u su pinigu 1 Sausio ir
J 1 Liepos.
J turėtumėt reikalą su muau banka
< nepaisant ar mažas ar didelis.

< G. W. BARLOW, Frea.
J J. FERGUSON, Vice-Pret. ir Ka»«>
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Kur ten Ohajuus steite, 
Bobele uždėjo spykyze tvarte, 
Biznis eina po szimts pypkių, 

Pribnna ne tik Lietuviu bet 
ir Angliku.

O mat, jai pavydi kitos 
Netikusios bobos, 

Bet ta bobele nepaiso
Szinkuoja tolinus be laisno.

* * •

Isz Minersvilles gromata 
gavau,

Ir daug isz jos dažinojau 
Apie visokes nedorybes, 

Ir namines gužynes.
Szindien daug nedainuosiu 

Ant kito karto paliksiu, 
O jaigu nepasitaisys, 

Tai koeziolas kaulus isztaisys.>
Sei, jus katros bažnycziose 

kauta rkaujate, 
Biskuti savo žiotis uždarykite, 

Vienoje bažnyczioje ant 
pradžios pamokslo, 

Dvi giedorkos kaip vifcztos 
sukvarksejo, 

Net žmones in užpakali 
sužiūrėjo,

Ir ant t uju monkiu dirstelėjo. 
Tai mergaites kiauliszkai 

darote, 
Asz dabar apie ta pleisa 

nutylėsiu, 
Kitu kartu padainuosiu.

♦ • #

Ar žinai mano kurna, 
Jaigu žmogus tvarte būna, 

Tai daug smagiau, 
Ir s pamainiau, 

Ba kaip stuba puiki 
Tai ramybes ncthri, 
Pati turi baidytis,

Su baime in szalis dairytis.

?

Ana Lietuvoje, kaip dvare 
gyvenome, 

avis staboje turėjome,
F

Karves,
Po lova, bulves laikomo 

Ir sveiki buvome.
Szluoti grinczios no reikėjo 

Niekad sveczes neatėjo, 
O Aineriko tik velneva, 

Negali 'būti nevala.
Czion mergaites roike sergėt,

>

F

Niekur vakarais noiszleist
Ba visi pirsztais bado, 

Kaip st rytu eina pirsztu rodo. 
Juk jaigu jau mergaite 

16 metu turi,
Ant jaunikiu meiliai žiuri

Argi tai negerai, 
Reike džiaugtis isz to labai.

Ugi fri kontri czionai, 
Argi ne dailu, kaip sukinasi 

žentai!
Amorike niekas negali 

uždraust,"
Ne už jaunikius baust.

'Asz taip nedarysiu, 
Savo mergaites už tai ne 

bausiu,
Matote mano dobilėliai 

Mylemi sakalėliai. 
Jaigu rengėtės apsipaeziuot

Turite gerai aipsižiuret,

!

f

Tosios, katros priesz jus
u . >. - cziauposi,
Kaip beždžiones szaiposi, 
Tokiu už paežiu neimkite, 
Apie ;tai noužmirszkite, 

Su tokia ilgai negyvensite,
Badai kensite;

Vurgsito, 
Dejuosite, 

Ir ant galo pasimesite, 
Ir viszt-gaidžiaifl ant amžiu 

, busite! >

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

- f >' 1 k ’ *

kuri iki «4iai dienaisrnauga, 
neszioja jo vardu, pasiekti Ra
ni usi Okeanu, buvo vietiniu gy
ventoju užmusztas. Iszpanisz- 
kos ekspedicijas apgalėjo sa
las, ii' septynioliktame r*zimt- 
mety,

dvideszimts-du metui tarpe IsZfxinu ir H olandu, Ho- 
atgal, Generolas

Suvienytu Valstijų - 
Holandijos

Ginczai už Filipinų Sala 
Užbaigti.

Apie
i n vyko kruvini ginczai

Leonardas landai pasisavino archipelagu.
Wood, betyrinėdamas Filipinų 1662m. Ko Scng, piratas isz 
Halas apniritojo Dalimis Šalyj. Chinijoa, reikalavo salų pusi* 
tai buvo labai maža sala pri- davinio, kas pradėjo genera- 

■’ ................. liszka nužudymą Chinieeziu.
I Bet iBzpaniju kontroliavo 

vėliava, urchipelaga iki 1898m. kuomet 
Wood užklausus, žmogus pra- Iszpanijos-Amerikos kare pra

Halas apsistojo Palmas Šalyj, Chinijos, reikalavo salų pusi* . - > I • 1 1 • -L_ __
gulinti prie Filipinų grupes. 
Ji pasitiko vietinis gyventojas 
iszkeleo Holamlijos

i

I
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nesza, kad Holandiszkns lai- s’dejo. Po taikos sutarimu Sa
vas syki in metus czia sustoja los paėjo po Amerikos kontro- 
pnlikti reikalingu daigtu ir le.

“cop-
Kapitonus to laivo jam liuli iii 

paliko szita vėliava insakyda- Valstijų prezidentas paskiria 
mus visuomet ja vartoti.

Kuomet 
pranesze 
szita atsitikima, Valstijos 
parlamentas užklausė Ispani
jos ar ji su kitoms Filipinų Sa
loms priskaitė ir atidavė szita 
Palmas sula. Iszpanija atsake 
— “taip.” Holandijai tas buvo 
praneszta ir Holandija atsake, 
kad tos salos 458 gyventojai 
prigulėjo prie Holandijos Rytu 
Indijos szeimynos.

Po ilgu dipliomatiszku susi- 
neszimu

nuo salos iszsiveždamas 
'FU. ’ ’

Filipinų archipelagu pada-
48 provincijas. Suv.

Visos kabineto
Generolas 

Washingtonui
Wood 

apie 
De-

gubernatorių.
galvos, apart Vieszos Instruk
cijos
nai. Legislation
Atstovu Buto isz 91
Senato isz 24 nariu.

1916m. Su v.
gresas pareiszke —

sekretoriaus, yru Filipi- 
susideda isz 

nariu ii

Valstijų Kon- 
“kad vi

suomet buvo noras Suv. Vals
tijų žmonių pasitraukti isz Fi
li pinu ir tu salų nepriklauso
mybe bus pripažinta kaip tik 
greit tvirta valdžia iszrinkta.

Prezidentas Coolidge, savo 
praneszime Kongresui' Gruo-šilti k t a arbi t racijos

keliu užbaigti klausymą. Gerai džio 6d., 1927m. sake, kad 90 
žinomas Szveicaras buvo arbi- 
tratorium, ir nesenai jis pada
vė nusprendimą kuris nuspren
dimas duoda Balinas Sala Uo
la n d i ja i.

Viena isz Srimtu Apleistu 
Filipinų Balu.

Nusprendimas pavesti Pal
mas Sala Holandijai mažai 
skirtumo padarys Suv. Valsti
joms arba salos gyventojams. 
Palmas Sala yra nelabai dides
ne už New Yorko miesto Cen
tral Park. Turi beveik tiek ak
ru žemes kiek yra gyventoju —
458. Žmones augina tropiszkus 
produktus. Trys kokosiniu rie- 
szutu medžiai užlaiko viena 
szeimynu.

Filipinos turi beveik 7,000 
salų, ir isz tu, tik 462 turi kol- 
virtainiszka myle arba dau
ginus žemes. Ir 4,000 mažu sa
lų nebuvo iszmapuotos ir neuž- 
vardintos iki sziai dienai.

Filipinų Salos.
Filipinų Salos Suv. Valsti

joms pavestos. Turi 114,400 
myliu žemes ir turi 11,600,000 
gyventoju. Didžiausia sala, 
Luzan, susideda isz 40,800 ket- 
virtainiszku myliu. Manila, Fi
lipinų sostapyle, su 285,000 
gyventoju, ir keli kiti dideli 
miestai randasi ant szios salos.

Mindanao, Panay, Cebu, Pa
lawan, Mindoro ir Bohol yra 
kitos didesnes salos.

Magellan rado archipolaga 
1521 metais. Szis garsusis Por
tugalijos jūreivis, kuris buvo 
pirmas važiuoti per juriu su- 
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SENIAUSES PACZTORIS
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nuoszimtis valdymo vra Fili-
V V

pinu rankose.
Truputis suvirsz 9,000,000 

akru žemes vra iszdirbiama. 
Ryžiai, cukrus, kokosiniai rie- 
szutai, komai ir to bakas yra 
svarbiausi produktai. Rastu 
kad galima produkuoti guma. 
Yra suvirsz 73,000,000 akru 
vieszos žemes Suv. Valstijų ar
ba Filipinų piliecziams.

— F. L. L B

suvirsz

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentist a s Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City

Graborfut
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke mot e re ra s. Priei
namos prekes.

&1« W.Npne« SU, 
maiianot

80S WAItkKT ST.,
TAMAQUA, PA.

cm, pa.

Ai

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS 

ST. CLAIR, FA.
’•t

i nz balnam ooja Ir laidoja minutai 
ant visokiu kapiniu. Pagrabui paruo
šia nuo papranczfauaiu iki prairti 
niausiu. Panamdo automobiliua dai 
laidotuvių, raželiu, krikaityniu || 
titiemB paai važinė j imama.

Bell Taisonai 1B7B-K

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žznenl 
raiszkia, jeijfu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žollu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanexiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skūvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, otronu ir po- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perstalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosl lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunak 60c. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirime, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.’’ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITTS,
25 Gillet Street Spencerpotat. N. Y,

AMERIKE.
Franas Edkin Bush, 96 metu 

g Stono, 
pacztorium 

pnidejo 
T, j mete ir yru
pacztorium jau 53 metus. Jisai

pacztoris isz Standini 
Pa., yra seniausiu 
Amerike. Pirmiause 
savo darbu 1875

*
Laidoja kurnu numirėliu. Pasamdo taipgi yra seniausiu sztornin- 
automobiltas del laidotuvių, kriku- Ponnsylvanijoj, nes atidaro 

i da ir

. i
. L "D

tinta, vGuolijo, pasivažinėjimo Ir t t sztora 1863 mote kuri 
^^tUUtUH K<UkV.620 W. Centre St.. Malmnoy City, Pa 'sziadicn laiko.
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ŽINIOS VIETINES
I — -

•— Prohibicijos agentai už
ėjo pas Petrą Gudaiti ant Mar
ket ulyczios paimdami de- 
szimts baksus naminio alaus ir 
kelis boksus arielkos. Gudaitis 
likos pastatytas po 500 doleriu 
kaucijos ir turės stoti ant teis
mo Filadelfijoj.

*— Gubernatorius 
Subatoje paženklino 
Houck,
Paul Houck isz Shenandoah sli
džiu in vieta mirusio sudžiaus 
{Whitehouse. Dinsta sudžiaus 
pildys lyg 1 Sausio 1930. Rin
kimas nauju slidžiu bus No- 
vemberio 1929 ant deszimts 
metu. Reikia primint kad nau
jas sudžia turi už paezia Lie
tuvaite dukteria p. Karpauc- 
kienes.

— Badai Readingo kasyklų 
perdetiniai turėjo susirinkimą 
ant kurio nutarta idant pra- 
szalint visus
anglekasius, prispirdami juos 
ant iszemimo maininiu popieru 
ir pristoti prie darbo prie ang- 
lekasiu už bodes. Ant to angle- 
kasiai nesutiko, nes sako kaip 
kur turi po tris leberius ir,ne 
gali nieko uždirbti.

t Staigai mirė nuo szii’dies 
, .>•)

mieste 18 
32 W.

kontraktinius

t

į

į.

I

mieste ir
Laidotuves atsi-

Laidojo

I J," 
į'l

»

i

ligos Antanas Stanaviczius 
metu, pergyvenes 
metu, gyvendamas po 
Spruce uli. Velionis pribuvo in 
Amerika būdamas jaunu vai
kinu apsigyvendamas Detroi
te po'tam atsikraustė iii Maha- 
noju. Prigulėjo prie Eagles ir 
kitu drauguviu. Paliko paezia, 
sunu Edvardu; motina, dvi se
se res ir broli Lietuvoje kaipo 
ir seserį Skaudiene 
broli Petra.
buvo panedeli ryta, 
graborius Rėklaitis.

T. Jenczuricne 
Mrs. T. Lucas isz Tamaqua ir 

>u paezia isz ?
Philadelphia lankėsi nedėliojo 
Washingtone. Sako 
ir pati prezidenta.

— Ant. Daniseviezius mu
su senas biznierius ant \V. Cen
tre ulyczios ir ponas Bogdenas 
1311 E. Pine ulvezios davė in- 
taisyt savo stubosia naujausi 
elektrikini invedima ir puikius 
liktorius. Kontraktoris Flori
jonas Boczkauskas (Flo Elec
tric Co.) 312 W. Pine uli.,

Mrs. r 15
11
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A. Lucas cw

kad mate

pa
dare darba užganadinaneziai.

GERA VIETA ANT 
PARDAVIMO.

Bizniavus namas geroj vie
toj Skulkine# pavieto, kur yra 
daug Lietuviu, del vedimo bu

sti visais intaisymais 
del buezerio biznio ir sztoro,
parsiduos pigiai del to kuris 
greitai atsiszauks in “Saules“ 
ofisą arba telefonuos 442-J. 
Gilberton, Pa. —(t.m.ll)

czernes,

T

Saules

ANT PARDAVIMO.
t

Naminiai fornieziai, pecziai, 
karpotai ir visi kiti daigtai. 
Taipgi parduodu savo stuba ir 
kas pirks daigius galėtu tuo- 
jaus apimti stuba. Kreipkitės 
ant adreso

Ant. Norvida,
1237 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

(m .22

| Lehigh Valley
■nonn *

4
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YORK.
Dubcltavas

Tikictas

NEDELIOJ 13 MOJAUS

SPEC1AL1SZKAS TRE1NAS 
Apical Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

BASEBALL — Yankees ir Detroit 
New Yorke 13 Mojaus

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
rassymo, del vaikams. - Preke 15e 

JT. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHAMQX CITY, PA. j
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MARINE STOTIS DEL EROPLANU ANT ATL ANTIKO MARIU.
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Szis modelis parodo kokia bus stotis ant Allan tiko mariu del croplanu, kurie gabens 
pasažiei ius. Tokiu stocziu bus asztuonios isz viso, kurios rasis tarp Amerikos ir Europos.
Ant kožnos rasis gazolino stotis, koteliai ir pataisymo szapos. Pasažieriai gales ant ju per-
nakvot arba atsilset, pakol pradės tolimesne orine kelione.

ISZ SHENANDOAH, PA.

Ana diena czionais lan- 
pas gimines ir pažinsta- 
Kaulas Matuloviczia su

kesi
mus
paežiu ir Mikalina Urbanavi- 
eziene isz Tamaqua. Jie buvo 
atvažiavę su automobiliam.

Matuloviczia

Frackville, Pa. t Nedėliojo 
mirė pas savo seseria Pecziu- 
liene, josios brolis Juozas Ma- 
lažinskas, 47 metu jaunikis. 
Bus palaidotas Mahanojuje.

Girardville, Pa. t Praeita 
Ket vergą Hamburgo ligonbu- 
tijo mire Girardvilles senas gy
ventojas Kazys Turauskas apie 
53 metu senumo. Jisai ilga lai
ka sirgo angelkasio dusiuliu. 
Paliko didelima nuliūdime pa

ezia, tris sūnūs Albina, Jurgi ir 
Leonarda, taipgi duktere Ona 

ir viena arnika. Laidotuves at
sibuvo Panedelio ryta.

Pottsville, Pa. — Juozas Bo- 
nonis, Norwegian uli., likos pa
statytas po 
varvma
mas girtu ir

300 doleriu belos už 
aiitomobiliaus 

sužeidimą Jono 
Pollock ant plento arti
k ves.

U
o o

būda-

Tama-
Už greita važia v ima li

kos nubaustas ant 23 doleriu.

Herkimer, N. Y. — Czia vie
nas A i rys automobiliu agentas 
i,nejes in viena Lietuviu vieta 
pasilinksminti, ir iszsiemes isz 
kiszenes mete pecziun tuszczia 
cigaretu pakeli, bet sykiu per 
klaida inbloszke pecziun ir $43 
pinigu, kurie sykiu sudega.

Tai pamokinimas, kad pini
gu palaidu nereikia nesziotis, 
kaip daugelis ir Lietuviu spor
tu taip daro. 

Philadelphia, Pa. — Balan
džio 17 diena pasimirė, o 21 d. 

palaidotas, žinomas laikrodžiu 
taisytojas, Kazys Vaiczius. Isz 
Lietuvos jisai paėjo isz Vieksz- 
niu parapijos, Užliekno filijos. 
Philadelphijoje pragyveno il
gus metus, ir czia Amerikoje 
paliko broli, .Joną Vaicziu.

Sziuo praneszu skaitytojams 
kurie buvote padavė velioniui 
Vaicziui taisyti žiedus, laikro
dėlius, etc., kreipkitės informa
cijų pas vietini graboriu, Juo
zą Kavaliausku — 1439 S. 2nd 
St.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

'♦{JąiMimiiMisMiistMiiisamlJt**

Jau užbaigem daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu, 
1Č0 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot,
puikiai drucziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

Knyga

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

Laime
T.

Kiekvienas žmogus
9

C

norėtu
apie tai nėrabūti laimingu 

abejones.
Laime! Kiekvienam kaipo 

tamsoje žvaigžde 'spindi aut 
dangaus, kiekvienam ji kitaip 
persistato, kadangi laime vi
saip žmonos supranta. Vieniem 
laime yra zenitas svajonių, ne
pasiekiami idealai, kitiem tas 
yra niekniekiu, nes ju laime 
yra kiti dalykai, kiti troszki- 
mai, kurinės atsiekus butu jau 
laimingais, kaip tiki; ne visus 
at siekimas troszkimu padaro 
laimingais, nes niekad neturi 
gana, vien kas kart reikalauja 

kito, kadangi 
žmogaus neturi galo.

Bet žmogus vienas gyvenime 
niekad laimingu'but negali, ka
dangi mato savo "gyveninio 
tusztvbe.

'Tokioms mislimis buvo už
imtas Serafinas eidamas drą
siai 
nes.

Atsiekimas svajonių zenito 
iszsipildymas jo troszkimu jam 
didžiausia laime. Ir jis neabe
jojo apie jos meile ir isztiki- 
myste. Ėjo pas ja. .Ji's painir- 
szo visa praeiti, vien kovojo su 
abejone ir szirdžia, 
Įėjo. —

Urnai sudrėbėjo, 
sunkesnes už 'pilka

) 
regykla prikausto ji

jis seko paskui, jis vis mato 
Valerija glėbyje Flerskio.

Su visu užsidegimu metėsi 
prie darbo idant jame jeszkot 
pasislėpimo. Pasislėpimo nera
do, vien rado gyduoles sužeis
tai krūtiniai, kuria troszko nu
mery t, o ne gydyt, bet likimas 
netrumpina keneziantiems gy
venimo, jeigu ne perkelta gy
vasties siūlo ranka sielvartau- 
janezio pasiutėlio. Serafinas 
per daug buvo 
godžiu žinystos mokslo ir gy
venimo, 
mui

J

pasiutėlio.
religiszku ir

idant galėtu pasiūti- 
pasiduot,

prie žodžio: kad nevienas jau 
graudinosi ka be apsvarstymo 
padare.

Tikslas 
reikalavo 
i'szro isz kimo 
sielvarto ir abejones 
savo 
esą

nemirdamas
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ko

troszkimu
nes

t roszkimai

mato

in namus ksavo numylėti-

kuri m v-

gal mi'slys 
szalta dė

vi Įlies žvaigž-besi užklojo ,j< 
de.
prie žemos ir žingsnio tolinus 
žengti negalėjo. Ji sėdėjo szale 
kito, ji sudėjo galva savo ant 
kito krūtines, ji maloniai žiuri 
in akis ne jam.

Szirdi suspaudė jam skaus- 
aszaros aptemdo akis, rus- 

blaszke duszia. Daejo 
prapulties 

užklota paskendo tam
soje nakties jo ateitis...

— Viskas pragaiszo! kszta- 
re po valandai iszleides isz 
krutinės 'smarkia banga atsi
dūsėjimu tartum, idant isztusz- 
tint -savo krutinę...

II.
Sugryžes nežinomu jam ke

liu in savo samdoma kambarė
li, kur npiszsi vilkos griuvo 
kaip pakirstas medis ant gul
tos...

Giedras

Baisi

mas, 
t y be 
krauta 
n kais

duszia.
už kurios

npiszsi vilkos

rytmetis atgaivino 
ji. Pasikėlė ir pažiurėjo pro 
Įauga laukan, kur saules spin
duliai nubrauko aszaras nuo 
medžiu szakeliu ir žaidė gla
monių! su ju žaliais lapais. 
Gražus svietas, giedra diena, 
bet jis mate nakti, jaute audra 
perkūnijas ir kaneziose mate 
baisu paveiksią...

Patrynė akis iszspuudes isz
j u aiszara-s ir palengvele sugry- 
žo prie jo mislys ir atmintis 
kuri kaip saules spindulis 
sklaisto ukus praeities ir rodo 
jam paveikslus, vesdamos kas 
kart tolinus ir tolinus in pra
eiti, kurioje troszko pasislėpt 
nuo baisftus paveikslo,.. Veltui

meiles ugiii, paniekinai szirdi, 
kuri vien del tavęs gyveno. 
Niekinu tavimi neteisinga! Te 
buna szalta tau kiekviena szir
di s, 
savo

| v • ♦dziais
man
szirdi! I 9

su zo- 
, sugražink 

sugražink savo

matyk nuolat paveikslus 
pikto darbo ir mano kan- 

cziu. Taip prakeikiu tave!...
Ji isztiese rankas ir 

“Serafinai 
laime,

norėjo mestis jam in 
glebi, bet jis pasitraukė ir ji 
griuvo ant žemes, kaip apal
pti#.

Ir tuomi nepergalejo užsi- 
kietejusio szirdios; ji's szaltai 
žiurėjo iii nelaiminga, kalbėda
mas:

nepergale jo

Sugražint laime, kuria 
atėmei man, kurios neturiu, 
sugražint szirdi kuria numari
nai ir palaidojai gyva grabe. 
To ne nuo manes reikalauk...

Prisilenkė prie jos, idant pa
kelt, jai gyva, bet jiji pirma 
pastvėrė ji už rankos, besivi- 
liodama jog jau pergalėjo, jis 
suminksztejo, bet apsiriko. Jis 
smarkiai iszfrauke ranka ir at
szoko.

— Myliu tave — szauke 
klupsczia isztiesus in ji ran
kas.

— Ne! atsake jis rustai. Nė
ra manyje tikėjimo; žodžiai 
iszeina i’sz sutersztu viltvilvste 
lupu. Nieko nuo tavęs nereika
lauju, eik szalin... Ir pridūręs 
žodžius: Si oji ne desirait rien 
on desirerait mourir“... nuėjo.

❖ ❖ ❖

SKAITYKITE “SAULE“
❖ ❖ ❖

Katalogas Visokiu 
Knygų

No. 112 Trys aplsakos apie Pinin 
gai galva-žudžiai, Ralanczius iszgal- 
bsti nog smert, Apie Szv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu* 
kninai einiki ir kiti szposelei....

No. 113 Penkios istorijos, apie 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka

20c

gyvenimo 
nuo jo

ir jis valandoje 
iszgirdo 

duszioj klausymo: Kuo 
gyvenima's? Tas vienas 

klausymas pastate papėdė nau
jam jo gyvenimui. J r jis iszvy- 
do nauja gyvenimui tikslą. — 
Praeiti pamirszo, vien tik ma- 
e ateiti, tik jau suvis kitokia... 

Gyvastis dvejopa, kaip 
dvejopas svietas;

Juos žmogui jungia paslap
timis lieptas, 

y vast is dvasios yra 
szirdie's 

Ir svietas viltas ir’ 
pragaiszties...
UI.

Darbas ir mokslas u-žeminė
jo Serafinu nuo ryt me ežio iki 
nakties. Laisvose valandose 
kaipo natūralistas ar botani
kas bastėsi po kalnus, kalbėjo 
su kožnu žiedeliu... Mylėjo bet 
mylėjo jau nevi liūgas bu i t is, 
gyveno, bet ne žmonių sviete, 
jeszkojo laimes, bet ne ant že
mes...

.Jautėsi laimingu gyvenda
mas vienas tarpe gamtos ir 
dvasiu gaivalu, kaip tėvas tar
pe szeimynos sąnariu.

Kada taip ėjo 'keliu ir gėrė
josi grožybėm ir 
gamtos, 
nebyliu

t

Ir (f 
n

zmogans 
filozofiszko

9

iszvydes

stebuklais 
ji užstojo jam kelia, 
bal'su duszios melde 

atleidimo... z
Serafinas atszoko

urnai priesz save paveikslu jos 
ir su nuostaba žiurėjo in ja.

— Sza'lin nelaba!...
— ^Serafinai tai jisM.
— Žinau, kad jis...
— Priglau'sk kentanezia,— 

neatstumk nuo saves.
— Glaudo — toglaudžia 

Szalin nuo manės.
J i ji nubalo, susvyravo.

Serafinai, nekaltink, tai

• ♦ •

JIS-
— Taip jis, o gal turi dar 

kitus kelis kurie turi savo pa
skirtas valandas?

Ji sielvarto balsu sukliko, 
aszaros riedėjo stambiais szla- 
kais isz akiu, 'bet jis jau buvo
szaltas, szii’dies gyvastis nu
marinta ir nejauto jokio san- 
jausmo.

— Serafinai, nežudink ma
no laimęs!

Tu pirma nužudei mano 
o paskui savo, viskas pražuvo.

jausmo.

Gali siolvartaut gali verkt, ma
nyje matai vien szalta uola ne- 
jauslia jau. Užgesinai savontos

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US 

(Bell Phono 872) 
Shenandoah, Pa.331 W. Centre St.,

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganSdintl.

| luz Mahanojaus jeigu kas parel- 
i kalaus mano patarnavima tai mel

džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dcszimts minutu.

IrNaktų 
27 Ara- 

Yra tai ketvirta 
spauda tos puikios knygos, tas parodo Užliekos isz senovės padavimu, Peary 
kad žmonoms ji labai patinka. 704 
didelu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinais iszmargintais 
virszais. Didumas knygos 9% per 0% 
colius. Pirkite o nesigailėsite. $2.00 

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai.. ..$1.00

No. 100 Tūkstantis 
Viena’* puiki didele knyga, 
biszkos istorijon.

audeklinais

$1.00puslapiu, popierinei apdarai
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 

minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c
No. 103 Vaidelota, apisaka isz 

pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
Imta isz Lietuvlszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valiojo pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velniszkas kaziravimas; Jesz
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................26c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................... 20c

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki- 
neja nevalioje, Javorovas ir jo kliu> 
tis, apie kupeziu kuris norėjo piginus 
darbininko. 182 puslapiu............ 35c

No. 108 Szcszios istorijos, ajie 
Deives, Juokingas apraszymas, Pro
kuratoriaus priminimai, Szeparka, 
Pavojinga klaida.
gėlėje toipgi randasi szltie apskaity
mui: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvos žinios, Vainos preita szi- 
mtmetijo, Didžiausi tiltai, Planetos, 
Apie sveikata, Geros rodos, Kaip pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. . . .25c

No. 110 Sziupinis, puikiu skaity- 
i u (Antras dalis) talpinusi sekan- 
c ios istorijos: Dievo sureda, Velnias 
numeje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas iszvadavo savo paezia 
Tabakierka, Kaip žydas moka geszef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-ku- 
pruka toipgi keletą juoku, geru rodu 
ir t., t. 48 puslapiu. .. .
• No. 111 Sziupinis 

talpinusi sekanti skaitymai:

15c

.35c

.15c

... 15c

l

priminimai, 
Toj paczioj kny-

(3 15c
....15c 

dalis) 
Ila wi 

maiszo iszlins, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir visos 
bobos, toip-gi juokai, rodos, trumpi

Telefonas 872. pasakaitymai ir t., t. 52 pus..........15c

.15c

didele: vasarine
EKSKURSIJA

m LIETUVA
'i >'

i

Važiuokite ant pasaulio 
didžiausio laivo, greitu 
“dideliu” garlaiviu keliu

ant laivo MAJESTIC 
ISZPLAUKIANT 2 BIRŽELIO (JUNE)

Isz Now Yorko per Cherbourg ar Southampton 

Prisidėkite prie szitos milžiniszkos Lietuviu ekskursi
jos. Keliausite maloniai per visa kelione po vadovyste 
eksperto palydovo White Star Linijos ekspertu. Greiti 
parankus konekcijos in visas szalis Lietuvoje.

NE ATIDELIUOKITE. 
UŽSISAKYKITE VIETAS DABAR.

Pirkite musu apmokėtas laivakortes del pasažieriu isz 
Lietuvos. Kreipkitės pas musu gerus Lietuviszkus agentus 
arba tiesog in

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Company 

ARCADE-UNION TRUST BLDG. PITTSBURGH, PA. 
No. 1 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

15th & LOCUST STS. PHILADELPHIA, PA.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

-------- $--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savodel žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szitą Banka o persitikrinsite ir matysit^ 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

■.......... ..................... .... ---------------------- --------------------------------------- -------------------------- -------------- -.......- - ---------------- ----------------------------------- - - - . - - — - - .....................

# >

t

I
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ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu.....................25c

No. 116 Puikios istorijos apie 
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Varzszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu............ 25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus........

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir szlauczius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szalija, Vaidulis, Galinga szoble, Mo
tina* sopulinga, Meile sunaus. 181 
puslapiu .......................................35c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu

No. 119 Keturios istorijos apie 
Viena motina, Vaikucziu plepėjimas, 
Gražia Haremo nevalninke, Luošu U. 
62 puslapiu........ ...........................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintinga rodą, Ap- 
skialbtojas. 63 puslapiu

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staloriaus, Isz- 
gydintas, Budelis X, Kuningaiksztis 
Ir Piemuo. 60 puslapiu................. 15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonus 
45 puslapiu...................................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Balsi istorija. 61 
puslapiu ........................................ 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas. Priversta links
mybe, Vargingo žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris buvo protingesnis v.ž savo poną.
61 puslapiu................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, Peleniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu........15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus.

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toje! in Szventa žeme, Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu... .2Oc

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni
62 puslapiu................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu................................... 15c

No. 135 Penkios istorijos apie 
Andrius Sakalukas, Varginga karalai
te, Karalius sultonas jio sunu dideli*, 
galineziu ir apie karalaite Gulbe, apie 
žalnieri ir apie tai kaip giltine pasili
ko kauluoeziu, Raganius, 61 pus. 20c

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite prie 
tvoros. 121 puslapiu...................25e

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėlis ir velnias arba moteres isz- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikoniszko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekuria 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia szventa Užgyrnl- 
mo Jėzaus, Misles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulyczios, susirinki- 
muosia ir t. t., Žolių vardai, Tavo gi- 
liukninkos dienos, Žmonių skaiczlus, 
Saule geriausia vedintoji.......... 15c

No. 138 Keturios istorijos apie 
Irlanda, Robertas velnias, Medėjus 
Kaip Kuzma Skripkorius liko turtin
gu ponu. 78 puslapiu................... 20c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių, Baltas Vaidulis, At 
mokėjimas kunigo. 47 puslapiu 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Kalvi Pasakų, Atsitikimas senam dva
re, Geležinis vyras, Smakas ir Nikitas 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 141 Keturios istorijos ajie 
Mocziutes pasakojimai, Pasaka aula 
Žibinte bažnyczioje, Sugertuves trau- 
kije, Alute duktė kun. Kerniau*, Bo- 
ksztaa ant salos Dago. 64 pu*. .. .20c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo, Nuopolel Mateu- 
ezo Jerubausko, Osieczna. 40 pus. 15c

No. 143 Trys istorijos apie Vol- 
uiszkas malūnas, Kaip studentas lojo 
o
puodą, Dainele. 47 puslapiu

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

■ n pilto*

maluninkaU pabėgo, Stebuklinga 
....15c

■




