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ISZ AMERIKOS
SUDEGINO SAVE

VAIKINAS ISZ SARMATOS 
ATSIGULĖ ANT SZIAUDU 

IR SUDEGE ANT 
SMERT.

Rozalijo

Racine, Wis. — Jaunas vai
kinas, 17 metu Vincas Žur- 
kovski, sūnūs artyrno farme- 
rio, pasiutiszkai insimylejo in 
duktere kaimyno
Marma. Geisdamas pasimatyt 
su patogia mergina, vakare 
nusidavė prie lango patykom 
kur gyveno jojo mylcma. Žiū
rėdamas in ja ja meilei, visai 
neužtemino ir nejuto kad ne
maloni nga ranka Rozalijos tė
vo prie jo slenka. T_. 
lendres lazdele užpuolė 
vaikino. Isz skausmo ir gėdos, 
nubėgės nuo vietos kur gavo 
pliekti, sudėjo kruv 
ir uždegęs juos, pats krito ant 
ugnies ir susidegino.

Taigi tarp jaunųjų, 
padaro nekarta daugeli bledžiu 
ir kartais mirti. Nesenei kai
melyje RailsviMe, Pa., 
vai k inas si i n kdamas 
pas mylima, inpuole 
ura szulini ir negalėdamas isz- 
lipt, nes nebuvo už ko nusi
tvert, perbuvo vandenyje lyg 
anksti ryto, ir nenorams turėjo 
iszsiaiszkint, kad del mergi
nos inpuole in szulini. Taigi, o 
farmyrukas del sarmatos ir 
meiles merginos patsai 
sudegino ant smert.

PAGIMDĖ VIENUOLIKA 
PORU DVYNU.

Greenville, Ill. — Nepapras
ta Dieviszka malone likos ap
dovanotas kokis tai J. W. Tay
lor, kuris ana diena pasiliko 
tėvu vienuoliktos poros dvy
nuku. Jojo motore isz viso pa
gimdė 22 vaikus — vienuolika 
mergaieziu ir vienuolika vai
ku. Vyriausios dvi dukterys 

už vyru, broliu, ku- 
dvynais. Duk- 

Payleru, kurios isztekejo 
, taipgi susilaukė po 

dvynukus. — (Puikus vaisin
gumas!

PER DAUG BUCZKIU.
Denver, Colo. — Mrs. Nellie 

Gi’bson, užvedė skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro, 
kad jaja už daug bueziuodavo. 
Mrs. Gibson pasakė sodžiui po 
prisiega buk jos meilus vyras 
bueziuodavo jaja per para 1,- 
200 kartu 
pabudindavo ir 
be pasilsio.
kad tai
perskyrė porele. — Taigi, ne 
taip senei tūla moterėle skunde 
savo vyra, kad jaja visai nebu- 
cziavo, 
kad vyras jaja 
cziuodavo. — 
negalima intikt ir užganadint.
TIKĖJIMAS NEISZGELBE- 

JO JAJA NUO SMERT.
Birmingham, Ala. — Pana 

Vėlina Kleinfetter, jauna, pa
togi ir turtinga mergina, pasi
liko fanatiszkos paikystes au
ka. Vėlina pribuvo in czionais 
ant vestuvių savo drauges ir 
apsirgo ant tipuso. O kad buvo 

tikejimiszkos sektos 
“Christian Science,” neprilei
do prie jos daktaro, nes pagal 
joju tikėjimą, tai daktariszka 
pagelba yra uždrausta, o ligo
nius gydo vien tik su malda ir 
stebuklais. Szitam apszviestam 
szimtmetyje mažai atsitinka 
stebuklu, 
retai sugražina ir...
numirė.

slenka. Povas su 
aut

isztekejo 
rie taipgi yra 
terys f. 
už vvru

a sziaudu

meile

tūlas 
nakczia 
in kasa-

save

o ir naktimis*“ ja ja 
buezi įlodavo 

Sudže nusprendė 
už daug buczkiu ir 

Taigi,

o szita vela skundže, 
už daug bu- 

Moterei niekad

sanaro
Christian Science

o malda sveikatos 
mergina
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DJJ-KART SANVAITINIS LAIKRASZ178 “SAULE” 
.ISZEINĄ'KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA.,

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto 93.00 
paropoję ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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Lalazkni ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
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NUOGA JEVUTE
UŽKLIUVO IN SVETIMA 

NAMA PERNAKVOT.

LIKOS NUNESZTA NUOGA 
IN KALĖJIMĄ.

San Francisco, Calif. — Pa
na Grace Leigh, pralekiąs di
desne dali nakteles su priete- 
liais baimbiliuje ir gerai užsi
traukus munszaincs, jeszkojo 
sziltos vieteles del prasiiniogo- 
jimo, na ir pakliuvo in sveti
ma narna in kur inejo nepate- 
minta per nieką. Maloniai isz- 
rode kam'baris, kuriame nusi
rengė visai ir atsigulė in 
minkszta lova locnininkos, tuo- 
jaus užmigo drueziai ir pradė
jo sapnuot 'aniuoliszkus sap
nus.

Poni namo sugryžus isz te
atro ir inejus in miegkambari, 
vos ne apalpo kada paregėjo 
savo vyro lovoje patogia Jc- 
vute. Kilo name baisi revoliu- 
cije. Pasiszaukus savo vyra ir 
nuvedus už ausies, parode mie- 
ganezia. Pribuvo ir palicije ku
ri pradėjo budinti mieganezia 
ir melde idant apleistu lova, 
bet girta mergina suvisai ne 
norėjo klausyt paliepimo, užsi
klojo da geriau ir rengėsi vėl 
sau ramiai miegot.

Ant galo palicije buvo pri
versta isz vi Ik t mergina isz lo
vos, bet kada jaja isztrauke 

nemažai nu-
bet kada 

isz po 
sistebejo ir

paklodes,
susigėdino, kada 

pamate mergina, visa nuoga. 
Apsupo paklode aplinkui mer
gina, indejo in patrule ir nu
vežė in kalėjimu.

•Mergina ant rytojaus iszaisz- 
kino kokiu budu gavosi in sve
tima narna ir vyras apsisaugo
jo divorso nuo savo inpykusios 
prisiegeles.

SURINKO $50,000
PARDAVINĖDAMA 

LAIKRASZCZIUS.
“Grand- 

dvide-
Los Angeles, Cal. — 

ma Jones,” kuri per 
szimts penkis metus pardavi
nėjo laikraszczius ant ulycziu, 
ana diena užmokėjo taksas 
ant namo, kuris yra vertas 50 
tukstanezius doleriu. Kiek turi 

’ grynais pinigais, tai niekas ne- v • žino.

MIRDAMAS PALIEPĖ VI
SIEMS PASIKARTI.

Sidney, Ndbr. — 
Sporting, turtingas 
kuris mirė ana diena, 
testamente nepaprasta paliki
mą, tai yra, 
liams ir seserims po viena do
leri idant sau nusipirktu 'drū
tas virves ir ant ju pasikartu. 
Visa savo turtą paliko dviems 
broliams, nes likusieji su juom 
nesutikdavo ir visados ji per
sekiodavo.
DUKTERE SAPNAVO KAD 

MOTINA MIRE; ISZ- 
SIPILDE.

Columbus,
Charles Niech nakties laike 
baisiai sukliko, per ka pabudo 
josios vyras ir pradėjo klausi
nėt priežasti. Motore apsako 
vyrui, kad mate savo motina 
numirusia. Vyras piktai nu
spjovė ant bobiszku sapnu ir 
apsivertos ant kito szono no
rėjo vela užmigt, bet motere 
nedaleido ir privertė nueiti in 
motinos kambarį pažiūrėt mo
tinos, nes pati nedryso. Kada 
nuėjo, ant tikrųjų rado motina 
mirusia.

Argi sapnas butu priminimu 
datirtu dienu inspudžiu?.— 
Ne! vien patikrina kad tikėji
mas in dvasiszka svietą no yra 
slaptybe ir suviliojimas, .

kuri

John F. 
farmer i s 
užrasze

palikdamas bro

Kaus. Mrs.
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SAVŽINE NEDAVE JAM 
RAMYBES.

Washingtoil, D. C. — 
Valstijų sekretorius,
aplaike gromata ir didele su
ma pinigu, kuriuos raszytojas 
gromatos pavogė,

SUBJAURINO
MERGAITE

PAGIMDĖ NEGYVA KŪDI
KI, O PATI GULĖJO ANT 
GRINDŲ PRIE MIRUSIO.

•paimtu 
in ligon-

Chicago. — Detektyvai rado 
name P. Karczinsko, keturioli
kos metu mergaite Magduke, 
gulinczia ant, grindų szale lo
vos ant kurios gulėjo lavonas 
naujai gimusio kūdikio. Detek
tyvas davė telefoną idant pri
būta am'bulansas ir 
serga ncz i a me rga i t c 
buto.

Ligoributeje mergaite apsa
kė, kad yra'mot ina mirusio kū
dikio, o levu yra Szi'mas Gurs
kis, 50 metu amžiaus žmogus, 
kuris buvo ant bardo pas mo
tina. Burdingieri aresztavojo 
už prikal'binima mergaites ant 
paleistuvystes, bot tasai senas 
iszgama apkaltino da du kitus 
vyrus. Tėvai žinojo apie susi- 

burdingieriausneszinia Durdingieriaus su 
mergaite, ’bet tame visai nesi- 
prieszino.

.Badai Gurskis turi užtekti
nai pinigu ir padovanojo moti
nai kelis szimtelius. Turi jisai 
Lenkijoj paezia ir kelis vai
kus. Tokius levus tik iszkart 
kurie užsimerke ant 
bjaurybių.
GRAŽUS PAMOKINIMAS.
Spalding, Mass. — F. Till- 

man, 
sau 
su revolveriu.

užsimerke
J 

tokiu

sūnus pacztoriaus, atėmė 
gyvenimu nusisZaudamas 

Ant stalo sav- 
žudintojas paliko gromatele 
ant kurios parasze priesz atė
mimu sau gyvasties sekanezius 

Sztai galas vargiu-žodžius: 11 
go gyvenimo. Prasergscziu vi
sus jaunus idant butu teisingi 
ir dori ir tegul nemano, kad 
sportavimas ir pyszkinimas 
bambiliais yra užduotis gyve
nimo. Saugokitės jaunikaieziai 
kazyru, gerymo ir ipaleistuvin- 
gu moterių, nes ir jum taip bus 
kaip ir man.”

Savžudys paliko .puiku pa
mokinimą, gaila tik kad pats 
nepasinaudojo isz tokio pamo
kinimo.

PIRKO AUTOMOBILIU 
UŽ DEVYNIS CENTUS.

Stevens Point, Wis. — Far- 
meris Emra Trickle ana diena 
pirko nauja Fordo automobi
liu už devynis centus. Kompa- 
nijc automobiliu apgarsino, 
buk kas ateis paskirta diena in 
juju sztora kada laikys “sale” 
ir turės su savim tiek pinigu 
kiek jie pareikalaus už auto
mobiliu tai gales su savim pa
siimti. Ant iszpardavimo susi
rinko suvirszum du szi nitai 
žmonių, o kada 'perdetinis <pa- 
szauke, kad jaigu kas turi ki- 
szeuiuje devynis centus, tai au
tomobilius priguli prie jojo. 
Trickle turėjo kiszeniuje tik
tai devynis centus, pasienio au
tomobiliu ir nupiszkcjo links
mas namo.
ATKERSZINO ISZPJOVIMU 

SZIRDIES.
Tampa, Fla. — Du metai ad- 

gal, Juan Vasquez turtingas 
I szpa n i sz k ais k u p cz i u s, 
glaitde po savo pastogių Juozu

aila tik kad >pats

r*

pri

Guosta, (Kuba na. Cuestas in- 
skunde palicijai, bttk Vasquez 
nesziojo revolveri ir už tai li
kos nubaustas kalėjimu ant 
dvieju metu. Jam būnant kalė
jime jojo motina įnirę isz susi
graudinimo. Ana diena Vas
quez užtiko Cuesta restauraci
joj, nuėjo in kuknia, ipaeme il
ga peili, pribėgo prie ‘Cuesto ir 
vienu mostelėjimu iszpjovo sa- 
•Vo» nevidonui szirdi. Dabar 
Vasquez vela sėdi kalėjimo.

W. I>. ROCZKQWNKI, Preu. A Mf.
F. W. ROCZK6WRKI, Billor. 40 METAS

S u v. 
ana diena

o dabar su
gražina, nes jojo savžino neda- 

ramybes per daugelive jam
metu.

Sztai ka tasai dievobaiimin-
B rangusvagisgas vagis raszo: “ 

Pone: — Sziuomi praneszu 
kad atsiuneziu jum penkiolika 
tukstaneziu doleriu, 
keliolika motu migai 
sziau valdžia, 
turtelio, todėl jum sugražinu 
pinigus su procentu. Dievas 
vienas žino 
laika nnkeneziau.

doleriu

ISZ LIETUVOS
NELABAS MEILUŽIS
SUVILIOJO MYLEMA, PO 

TAM NUŽUDĖ IR UŽ
KASĖ, PIEMENUKAS 

ISZDAVE.

Isz Visu Szaliu

Rusu zems k i ai

kuriuos 
apiplo- 

o kad dasidirbau

procentu.
asz per taji 

? y

'Teisingas nusidėjėlis, bet to
kiu nusidėjėliu mažai randasi 
ant svieto, nes didesni nusidė
jėliai pavadintu toki žmogų 
beproeziu.

kiek

TRYS SŪNŪS—KUNIGAI 
PALAIDOJO MOTINA.

Wilmington, Del. — Trys 
broliai Butler’ai—kunigai, lai
ke gailės pamaldas del savo 
motinos Mrs. Ona B. Butler, 
kuri mirė ana diena. Visi trys 
celebravo miszes už motinos 
dnszia. Buvo tai graudus regi
nys kokis netankiai atsitinka.

< < GRAFAS ZEPPELIN AS” 
SUGRYŽ IN 10 DIENU.

New
Grafas

Oralaivis 
kuris 

kelione 
Atlant ikaį? po doszimts

York. 
‘ ‘ Grafas Zeppelinas 
pasekmingai j atliko 
per' .
dienu 'pradės kelione adgal in 
Vokietija, bet pirma atlankys 
sekanezius miestus: Pittsbur- 
ga, Akron, Detroit, Chicaga ir 
kitus miestus. Petnycziojo 
Zeppelino virszininkai likos 
pakviesti ant piet in Washing- 
tona per prezidentą Coolidg’u.

11

miestus.
virszininkai

/

PRIEŽODŽIAI
Greicziau gali už pinigus

ingyti svetimo įproto negu 
protu svetimus pinigus ingy
ti.

w

Na, dabar man 
1 y

Kas turi Amerike užtek

Jaigu kas .paczi uojasi su-

Ne vienas apsiipacziuoda- 
inas mislina: “ 
nieko pikto nesistos.

tinai pinigu, o nežino koki biz
ni užsidėti, tegul intaiso spaus
tuve ir iszle'idineja Lietnvisz- 
ka laikraszti.*
vis nereikalingai, tas netrukus
pradeda gyventi verksmingai.

Nemokytam žmogui aku- 
_„.L---- o jai

gu katras nemokytas akulorius 
neszioja, 
mėgdžioja.

A m er i k o n i sz k i po 1 i t i k ie
tį kininkui: ūki

ninkas grūdos in žeme bore, o 
paskui gausei renka; politikie
rius įpirm negu gaunasi ant 
urėdo, pinigus bėro tarp žmo
nių, o paskui renka »por grafta.

Neklausyk kvailu rodi
ninku, nes taip tave in klam
pins, kad ilgai kosėsi.

Varpas (zvanas) todėl 
yra garsus,, kad jojo vidurys 
yra tuszczias o ir kožnas kvai
lys kuris daug kalba, turi tusz- 
czia galva.

* Kvailiai ir grybai auga 
be seklu. — Kvailius ne sėja, 
patys atsiranda.

* Katra Dievas nori nu
bausti, tai pirmiausia jam at
ima protą. F.

loriai suvis nereikalingi

tai baždžionka pa-

*1 
riai lyginasi

*

*

1[ St. Johns, N. F. — 
ninkas H. C. MacDonald, Ang- 
liszkas lekiotojas "iszleke pats 
vienas isz czionais " “ 
eroplanu in Anglijo.

Pulki-

sn mažu

Kurtuvėnai, Sziauliu apskr. 
— Raudsparnos vienkiemy pas 
eiguli Zdoni tarnavo mergaite. 
Ji su eigulio sunumi turėjo 
meiles santykius, ir mergaite 
liko neszczia. Apie tai sužinojo 
tėvai— Zdoniai paszalino mer
gaite isz tarnybos. Toji neturė
dama tarnybos ir negalėdama 
del nesztumo jos gauti, likus 
be duonos, Šumano kreiptis in 
savo meiluži. Ji atėjo pas 
Zdonius ir rado namie tik vie
na savo “mylimąjį”,kurio ir 
prasze grudu ar pinigu gyveni
mui.

J. Zdoniukas iszkviete mer
gute, in giria pasivaikszczioti. 
Isz vedos revolveriu szove j n 
galva. Szuvis buvo nevykęs. 
Norėdamas pri baigti, d u re pei
liu in krutinę.

Iii. žmogžudystes vieta neti
kėtai užėjo piemenukas 10 me
tu ganos ten pat eigulio banda.

norėjo 
verte.

fundo,”o kitas liko

gi rioje

szautuva, kitas

meiluži.

savo

Žudikas piemenuko artyn ne
prileido ir davė jam 10 litu, 
kad jis niekam nieko nepasa- 
sakotu. Praėjus kuriam laikui, 
Zdoniukas atomo isz piemenu
ko 10 litu sakydamas:

mergaites
žeme i n kasta. Ant

1 ‘ Toji 
kuri gulėjo, atsikėlė ir nuėjo.” 

Vaikas, netekės 10 litu, nu
lindo. Vaiko motina pradėjo 
kvosti vaika, ko jis nusiminęs. 
Vaikas motinai papasakojo vi
sa tai. Toji kitiems, o pagaliau 
pasiekė gandai ir policijos au
sis.

Policija surado 
lavona in
jos kapo gražiai buvo sudėlio
tos velėnos, o 
tvora. Tardant, Zdoniukas pri
sipažino kaltas, ir patalpintas 
Sziauliu sunkiųjų darbu kalė
jimo. Mylimoji kapuose, myli
masis kalėjime.
ISZ NETURTO SZOKO PO 

TRAUKINIU.
Rugsėjo men. 12 

ryto nusižudė Ig- 
Sutkunas.

virsz užtverta

Szi alia i.— 
diena 3val. 
nas Sutkumis. Nusižudimo 
priežastis nors nežinoma, bet 
aiszkiai matosi, kad del netur
to ir blogo gyvenimo. Sutkuna 
pasirinko sau mirti, padedama 
kakla ant gelžkelio begiu po 

raituoju traukiniu, kurs, ne-
sužalodamas kitur kimo 
pjovė jam galva.

Stoties policija, patikrinusi 
jo kiszenius, rado: metrikus, 
darbo biržos kortele ir Sziau
liu miesto Valdybos iszduota 
neturto liudvma. Sutkunas A
savo laike gyveno Szialiu prie
miesty — Pakartuvėse. Vietos 
gyventojai sako: Sutkunas bu
vęs doras žmogus, tik nedar
bas ir nuolatinis skurdas pri
vertė ji baigti gyvenimą.
LIETUVOJ DRAUDŽIAMA 

GAUDYTI VĖŽIUS.
Kaunas. — Žemes ūkio mi

nisterija iszleido aplinkraszt: 
draudžiant nuo Spalio menesio 
15 dienai iki Liepos 15 dienos 
(vožiu nerszto motu) gaudyti 
ir eksportuoti vėžius. Bus leis
ta gaudyti tik tiems asmenims, 
kurio turės specialius žemes 
ūkio ministerijos leidimus.
PAGAUTA ŽUVIES 1,171,260 

LITU SUMAI.
Klaipeda. — Paskutinio sziu

liudvma.

nu-

iszvvdo 
, nu- 

ji ir panorėjo pasivai-

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
DRĖBĖJIMO ŽEMES;

VISI NAMAI 
SUGRIAUTI.

Meksikos Miestas, 
tais praneszimais, ; 
bejimu, kurie tesėsi per pasku
tines penkias dienas, Oaxacos 
ir Guerrero valstijose septyni 
miesteliai buvo konia visai su
naikinti ir daug žmonių už- 
muszta. Tukstancziai szeimy- 
nu gyvena po atviru dangum 
laukuose, bijodami gryžti iii 
sugriautus savo namus.

Atvažiavę in Meksikos Mies
to keleiviai pasakoja, kad Oax
acos ir Guerrero pajūrio krasz- 
tu per daugiau kaip 50 myliu 
esą matyt baisiu, žemes drebė
jimu palikti, pėdsaku. Etlitza- 
ne nėra ne vienos szeimynos, 
kurioj nebūtu užmusztu nariu. 
Putloj ir Tuttepec’e 
vieno sveiko namo, 
kaip puse tu miestu namu yra 
su žemo sulyginti. Masingi se
novės namai, per tris szimtme- 
czius atlaike žemes drebėji
mus, dabar sugriauti.

, — (lau
že mes die

ir daug žmonių 
Tukstancziai

neli ko no 
o daugiau

Be-

RADO TURTĄ, ABUDU BU
VO GODUS IR VIENS 

KITA NUŽUDĖ.
.Turgežcriu, Kalvarijos ūki- 

ninko samdinys, ardamas lau
ka, užkliudo arklu rudini puo
dą. Iszkases rado ji pilna pri
pilta pjinigu. Pro szali jojo 

ir visa ta radi
ni isz jo atėmė. Atjojo netoli 
Kalvarijos, užsuko in Kalvari
jos dvaro giraite. Mat, 
apžiūrėti to laimikio 
Vienas ju nujoj in Kalvarija 
atneszti “
prie'pinigu juos saugoti.

Abieju galvos dirbo. Ir vie
nas ir antras norėjo paimti vi
sus pinigus. Likusia 
paslėpė pinigus krūme, o pats 
“nžsi rikiavo”
gi in kuriuos degtines butelius 
indejo nuodu, norėdamas ana 
nunuodyti ir pats liktu puodo 
su pinigais szeimininku.

Pirmasis, vos tik
grįžtanti isz miesto sėbrą 
szove 
szinti atncsztais gėrimais, bet 
vos tik iszgeres tuoj atsigulė 
szalia pirmojo. Ir taip ne vie
nam ju neteko lengvai pelnyti 
pinigai.

NUBAUDĖ MUSZEIKAS 
VESELNINKUS.

Cze k i sz k e s v a 1 sez i a u s,
smereziu kaime A. Bakanaus- 
ko namuose buvo vestuves, te
kėjo jo sesuo. Svecziai insi- 
linksmine, kaip dažnai atsitin
ka, pradėjo savo tarpe pyktis, 
o vėliau ir musztis.

Du vestuvių svecziai B. Kra
sauskas ir A. Mikneviczius bu
vo labi sunkiai sužeisti. Dienai 
praėjus jie mirė.

Kauno apygardos teismas 
nubaudė K. Astrauska, VI. Ba- 
kanaus'ka, Zenonta Bakanaus- 
ka po 2 metus sunki uju dar
bu kalėjimo, bet inskaiezius at
sėdėta laika, pritaikius am
nestija, jiems liko tik po kelis 
menesius sėdėti. A. Bakanaus- 
kas iszteisintas.

PASLAPTINGA 
ŽMOGŽUDYBA.

Kaunas. — Rugsėjo 19 diena 
ryta Gargždu girininkijos eigu
lys Zemgulis, eidamas vieszke- 
liu Gargždai — Kuliai, ties Ar- 
moniszkiais pastebėjo szalia 
vieszkelio užmuszta nepažysta
ma vyrisžki. Užmusztojo kak
toj kirvepente buvo padaryta 
didele žaizda, nuo kurios jis, 
matyt, ir mirė. Užmusztojo la- 

buvo inmestas pelken.
Užmuszime kaltinamas nepa
žystamas vyriszkis, kuri tas 
pats eigulys mate nusikaltimo 
vietoj beiszlendanti isz 'kupsto 
szieno. Eiguliui užklausus, kur 
jis einas, nepažystamasis pa- 
reiszke, kad jis einas isz Plate
liu in Gargždus jeszkoti sau 
bendradarbio miszko darbams.

Policija stengiasi intariama- 
ji sulaikyti.
SUŽEISTI PENKI VAIKAI.

Kaunas. — Isz didžiojo karo 
I forte vaikai rado granatos 
kapsule bežaisdami iszsprogdi- 
no ir ju penki sunkiai sužeisti.

NUSKENDO ŽVEJU 
LAIVAS.

Klaipeda. — Neseniai aud
ros metu juroj ties Klaipeda 
apsivertus žveju laivui du žve
jai nuskendo: Jurgis Smalti- 
nirikas ir Mikas Plicnis.
NAUJAS BUDAS KIAUSZI- 

NIAMS EKSPORTUOTI.
Kaunas. — Pieno centras pa

gamino tam tikras dėžės (ga
les tokiais ir patys ūkininkai 
gamintis), in kurias ūkininkai-

vonas

motu pusmeczio laikotarpy] patys supakavo kiauszinius,
in-Baltijos jupese, Kursziu 

lankoj ir Klaipėdos kraszto 
upėse pagauta 1,171,260 litu

. I I•sumai'žuvies.
M , oUfc. .

gales juos parduoti minėtai 
bendrovei. Dėžės talpinanczios 
nuo 25 iki 50 kiausziniu. Ben
drove eksportuos urmu.

BOLSZEVIKAI DAUG GERE 
BADAI ISZ VARGO.

Moskva. — “
Sovietu Rusija

1924 metais po 
visa Sovietu Rusija iszgerta 
9,839,528 degtines litrai. O 1927 
metais jau iszgerta — 387,431- 
415 litru. Per pirma 1928 metu 
pusmeti iszgerta 491,976,400 
litru.”

Delko Rusai taip geria? Be 
abejojimo todėl, 
biednuomene ir kitur: isz var
go. Rusu tauta, nematydama 
laisves suszvintant, nors deg
tinėlė nusiramina.
Indomu girtuokliavimas ypa

tingai didėja pas darbininkus. 
Charkovo fabriko “Kanatka” 
darbininku valgykloje pereitu 
metu pirma bert ai n i alaus isz- 
parduota 4,139 litrai, o szimet 
jau 7,398. Fabrike “Kalnaka
sio Szviesa” statistika sako: 
1,060 litru pernai, 
szimet.

Nikolaevo pramoniniame ra
jone suma pinigu, ipaszvestu 
degtinei, paszoko nuo 2,246,000 
rubliu iii meta iki 3,315,000 
rubliu. Darbininku kaimelis, 
Kineszma, su 17,000 gyventoju 
in meta iszgeria degtines 
858,000 rubliu.

•kodėl geria

2,232 litru

u z

liu re

bažnvczia • 
Perkūnas

PERKŪNAS JAM NEGALĖ
JO NIEKO KENKTI.

Paryžius. — Lyons 
Caesar Belt ram, 80 metu senis.
Kaip Belt ram ’buvo 25 metu, iii 
ji pirma karta trenkė perk li
nas ir nudraskė jo drabužius. 
Tacziau jis iszliko sveikas. Ke
turioms savaitėms prabėgus, 
perkūnas vėl trenkė in Beltra- 
ma. Szi karta jo kairioji akis 
buvo iszdeginta. Praėjo keli 
metai. Karta Beltram su savo 
draugu nuėjo iii 
skambinti varpus.
trenkė in bažnyczia, truputi su
žeisdamas Beltraina ir ant vie
tos užmuszdamas jo dranga. 
Po to kelioms dienoms praslin
kus perkūnas trenkė in medi, 
po kuriuo stovėjo Beltram su 
savo sunumi. Simus tapo už
musztas, o tėvas iszliko gyvas. 
Priesz pora metu perkūnas 
trenka in jo namus. Namai pa
virto pelenais bet Beltram isz
liko sveikas.

ti1 Plymouth, Pa. — Miko
las Vartavicze, 20 metu, likos 
užmusztas per automobiliu ku
riame radosi veselninkai. $zo- 
ferio pravardes ne numario 
laisnu nedažinota.

y
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Jaigu Lietuviai nesirūpins 
npie apszvieta savo vaikeliu, 
tai artimoje ateityje IJetuvisz- 
ka tauta isznyks ir daugybe 
Lietuviszku ubagu <privis. — 
Kaip dabar tėvai nesirūpina
apie savo vaikus, taip vaikai 
apie senus tėvelius nesirūpins 
ateityje.

“Mano laikas rodymo szio 
laikraszczio baigėsi su sziuom 
straipsniu, .o ranka konia be 
valdžios yra kurioje laikau 
plunksna; mano smegenys ko
nia sumaišytos ir turiu (pripa
žint i, kad džiangsiuosiu ap
leist redaktoriszka kode. Bai
sus tai darbas, tik skubyk ir 
skubyk įruszyt, jeszkok, szni- 
pinek, kratyk, skaityk viską
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Gyveno kitados tūlas advo
katas, biasus girtuoklis, turėjo 
didele burna ir kožna teismą 
taip sumankiojo kaip duona 
pirsztuosia, 
davo balta, 
Slidžiai
gys vadino ji 
karalium.

Karta tasai advokatas apsir
go sunkiai ir ant nieko prisida- 
ve pilules ir visoki maiszymai. 
Kas karta buvo blogiau, net 
ant galo insiskverbe pas ji gil
tine in pakaju ir prakalbėjo:

— Na broliuk, eikie su maj

KAIP ELGIESI?

i

1

Jaigu kožnas, vietoje kitus 
iszjuokinet, pradėtu juoktis 
isz saves, tai pasikeltu vienas 
didelis verksmas ant svieto.

Moskvoje keli kareiviai pra
dėjo iszjuokinet katalikiszka 
tikėjimą, kuri sziadien Rusi
joj boiszevikai labai ipersekio- 
je. Vienas insirioglino in kubi
lą ir pradėjo ipamoksla kalbėti • • a • • . • "V* >• 1 • A •ir visaip pliovoti. Ir kas atsiti
ko! Lipdamas isz kubilo, puo
lė staigai ir mirė.

Sztai in valanda laiko po 
tam, mirė du kareivini, o ant 
rytojaus mirė da du. Tada isz 
baimes Maskoliai pradėjo 
muszti paklonus priesz katali
kiszka Dieva kuri priesz tai 
isz juokinę jo.

kas tik papuola in ranka ir pit- 
renginek materijola žaibiniu 
staigumu del linotaipu kurie 
raszta ėda kaip alkani vilkai. 
Nuo szios dienos ne niekinsiu 
redaktorių laikraszcziu, 
melsiuosiu už juos kaipo sun
kiausiai dirbanti darbininkai, 
trumpiausia gyvenanti smoge-* 
nimis dirbanti ’darbininkai ant 
szios aszaru pakalnes.”

Bet Lietuviszku redaktorių 
užduotis yra 50 procentu sun
kesnis už angliszkus, nes Ang
liškos redystes turi telegra- 
fiszkas raszomas maszinukes, 
kurios drukuoja žinutes *|>er te
legrafą prisiunsta isz New 
Yorko ir nereike raszvti no

isz juodo padiib- 
o isz balto juoda, 

jo labai bijojo o va- 
savo patronu ir

bet

te.
/naudotis isz

nim!
— Pamažėl i szirdele. Nori 

mano paimt, o pagal kokia pro- 
va!

Po tuju žodžiu paėmė kodek
są ir pradėjo skaityt

Maskoliai

prisiunsta isz 
nereike raszvti 

pertlnmoczyt Žinutes kaip tai 
svetimu tautu redaktoriai turi 
daryti ir t.t.

jog neturi jokiu tiesu prie

su juom bartis ir 
, o 

jog turėjo

ir lat- 
riszkai, tai kožnas kvailys pa
taikins, bet dorai gyventi, tai 
vra sztuka.

Gyventi kiauliszkai v
ju buvo 

kuris yra sekan-
V

ir

■' -.......       i.

MILIJONAMS, KURIE
NEBALSUOJA

(Kiek isz 60,000 kvalifikuotu 
Amerikoje balsuotoju balsuos 
Lapkriczio 6ta diena, kuomet 
mums prisieis rinkti nauja 
Kongresą !

1920 mete cenzas

Mieste Londone valdžia vi
sus tuosius, kurie tunoja tam
siuose skiepuose, o tokiu yra 
ten daugybe, ketina iszvaryti 
del sanitariszko paredko. Bai
sus gyvenimas darbininkisz- 
kos klases tokiose priszvinku- 
siose kelnorese, kur ant trak- 
niu ir priszvinkusiu skarmalu 
guli. Ypatingai del mažu vai
ku oras vra uždusinantis. Tau- 
krausią tokiose urvose slaps
tosi visoki piktadariai kuriu 
)>alicijai sunku surasti.

Kokia szalis,
ežiai. Paryžiuje, New Yorke ir 
kituose dideliuose miestuose, 
vargšai gyvena ant pastogių 
— netoli dangaus, o Londone, 
kelnorese — ne toli peklos, — 
amžinose tamsvbese.

toki papro-

Sztai la'bai gailestinga pa- 
cziule, kokiu sziadien visur ne 
stoka. — Ona Snrpovicz, 
metu moterėlė isz Patterson, 
N. J., laike kada josios vyras 
gulėjo pašarvotas, toji jau 
dairėsi aplinkui del kito vyro. 
Buvo taip: Benediktas Sunpo- 
viez susipažino su jaja Suim
tos nakti po mirimui vyro, ku
ris įpriesz kėlės valandas 'buvo 
numiręs ir užkalbino jaja su 
juom apsivesti. Surpovicziene 
ant to sutiko ir nesirūpindama 
apie szermenis vyro, nusidavė 
su Benediktu ant jojo kvatie- 
ros, kur atsibuvo tuojaus ve- 
wile. Keletas paliemonu ser
gėjo narna kuriame atsibuvo 
veseile, idant nepributu pulkas 
giminiu velionio, kurie kerszi- 
no tai nelabai moterėlei duoti 
toki szliuba, 
gimta diena.

Ka galima ant tokios mote
rėles sakyti! Bet didesne dalis 
naszleliu turi ne geresni būda 
už Surpovicziene. *

Tulas Angliszkas lai k rasz- 
tis patalpino klausymu: kokiu 
budu geriausia auginti musu 
dukteresf Daug atsakymu ap- 
laike, bet vienas isz 
geriauses, o 
tis:

“Pirmiause padarykime isz 
juju geras krikszcziones ir drū
tom szirdies, paskui duokime 
pradini mokslą. Iszmokykite 
jaises pagaminti gera valgi 
skalbti, prosyti, lopyt panezia- 
kas, sinti marszkinius ir szle- 
bes. Turi mokėt virti prasta 
valgi bet sveika. Mokykite jai
ses paezedumo, idant visada 

iszdavinetu ne kaip 
uždirba. Inkalbinekite 

in jaises, kad vilnone szlebe, už 
kuria užsimoka, geriau dabi
na, negu šilkine paimta 'ant 
bargo. Turi isz laik įpretintisi 
pirkinėti ar pardavinėti ir mo
kintis užsiraszineti iszeiga 
ineiga.

Inkalbinekite joms tankiai 
kad doras darbininkas su 
žiurstu ir storais delnais daug 
yra vertesnis guodones negu 
išlaižytas szpicnkas, tinginys, 
spirtukas ir vėjavaikis 
kykite jaises guodoti 
žmonis, mandagiai 
tarnais ir pavaldiniais. Duo
kite joms pa veizdi isz savo do
ros ir ‘drūto budo, jaigu pasa
kys “ v
te, tegul ir 'buna

mažiau 
vyras

J

ir

J

darbininkas

Mo- 
senus 

elgtis su

kad atsimintu

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones, kad surėdymas 
laikraszczio tai visai menkas 
dalykas ir tik 4‘baikos,” 
Rev. MoLean isz Detroito, 
Mieli., buvo tosios ipaczios nuo
mones ka ir kiti. Geisdamas 
žmonis apie tai pertikrint kad 
rėdymas laikraszczio yra “tik 
baika,” 
laikraszczio 
idant jam pavėlintu rėdyti 
iaikraszti per viena sanvaite. 
Redaktorius tuom pasiauka- 
vimu labai nudžiugo ir sutiko 
ant to su noru, džiaugdamasis 
vieniaik, kad ir jisai nors tu
rės vakacija per visa sanvaite. 
Kada kunigėlis rede Iaikraszti 
ir užbaigdamas savo t a ji dar
bą, paskutinia diena parasze 
in skaitytojus savo nuomone 
apięteb___ — -____

kad

o ir

melde redaktoriaus
4‘Detroit News”,

pagriebęs ja 
pareikalavo 

kasztus

giltinei 
visokias provas ir ginezytis su 
j», 
j°.

Giltine, kaipo teisinga visa
me, pradėjo
ant visko turėjo atsakymu 
reikia pripažinti, 
toriu, kaip ant jomarko.

Taip barėsi su savim per 13 
dienuo jiedu, o giltine persi
tikrino, jog advokato neperkal- 
bes, davė už pragrajinta ir no
rėjo trauktis szalin.

— Sustok! pamažėl i! — su
riko advokatas, 
už drobules
idant jam užmokėtu 
už pragaiszinima 13 dienu lai
ko.
. Giltine persigando, nes buvo 
nuoga kaip rasztininkelis prie 
galo menesio ir neturėjo pini
gu prie saves nes prisiege už- 
laikyt nekaltybe ant amžių, — 
bet advokatas, senas rakalis, 
atsake, jog jam tas neapeina ir 
nepaleis josios greieziau pakol 
jam neatlygins 
laika.

Matydamas, jog sena boba 
atsiduoda tik kaulais ir veju 
paėmė nuo josios drobule ir 
dalge, o kad ir tai neužteko nu- 
plesze jai skara ir iszmete lau
kan.

Nuo tojo laiko giltine neima 
jokio advokato, o kad ir nega
lima buvo, idant ; 
ant visados gyventu, 
szventas Petras nutarė

— Esmių jaunas ir sveikas, 
tad dirbu sunkiai ir noriu 
dirbti kelis metus, idant susi- 
czedint pinigu ant senatvės, 
kad nercikakiiiczia niekeno 
malones maldauti — taip tarė 
jaunikaitis A. ir savo nuspren
dimą isztesejo.

— Esmių jaunas ir sveikas, 
todėl turiu laiko rūpintis atei- 

Turiu pažinti svietą, turiu 
savo jaunystės

kol tarnauja man sveikata ir 
linksmybes. Pinigus juk 
valgysiu. Ant to pinigas, idant 
juom naudotis, ant to aipskri- 
tus idant ristusi! — taip sake 
jaunikaitis B. ir taiipos-gi žodi 
isztesejo. Pinigus praleido.

— Bucziau turtingu, jeigu 
tik ezverta-dali atidejineeziau 
ant ateities savo uždarbio —• 
sake C. bet neatidejinejo.

— Busiu turtingu, 
būti turtingu, 
atsisakyt sau visu smagumynu 
jaunikaitiszko gyvenimo, — 
bet per deszimts metu puse 
savo uždarbio dėsiu in banka 
— tare jaunikaitis D., persi
tikrinęs, jog pinigas daro žmo
gų laimingu.

Nusprendimo 
po 10 metu tikrai 'buvo turtin
gu, kadangi turėjo kelis tnks- 
tanezius doleriu Įlankoj — 
{io tam tai jau 
pinigą.

Susiczedink. tik
tai pamatysi kaip lengvai

sako, kad 
Suv. Valstijose turime 60,000- 
000 žmonių sulaukusiu 21 metu 
amžiaus ir (langiaus. Neskai
tant 8,500,000 ateiviu balsuoja
mu metu, ir kitas nekvalifikuo-

ne

už sugaiszintir

advokatas 
, per tai 

, idant 
nuo to laiko advokatus velniai 
imlu, kas sziandien ir stojasi 
ir taip bus lyg pabaigai svie
to. ’ — F.

pabaigai

turtingu 
kad

turiu 
ir turėsiu

neatmaine ir

o
pinigas daro

. ' viena szim-

tas grupes, isztikruju įh'ii'52',-’ 
000,()00czia-gimusiu ir natural 
izuotu vyru jr moterų, kurie 
gali naudotis teisėmis. 1920 m. 
rinkimas tik 26,714,000 žmonių 
balsavo, arba tik 50 nuoszimtis 
visu balsuotoju. Bet turime 
pripažinti, kad 1920 mete ne
buvo tipiszkus metai. Nes pir
mu kart moterys galėjo balsuo
ti. Bet 1924 mete nepaisiau t 
stiprias pastangas dėtas 
siems balsuoti” 
dauginus 29,000,000 arba 50. 
nuoszimtis balsavo.

Negalima suprasti arba pa- 
aiszkinti szita Amerikiecziu 
nenorą pasinaudoti jiems tei
kiamoms teisėms. Statistikos 
parodo, kad 1880 mete suvirsz 
80 nuoszimtis kvalifikuotu bal
suotoju ežioje szalyje balsavo. 
Per 1880-96 periodą, suvirsz 80 
nuoszimtis balsuotoju balsavo, 
kitais žodžiais, 
kiekvieno 100 balsuotoju užre- 
kordavo savo balsus.

Nuo 1896 meto iki sziadien, 
pasirodė sumažėjimas balsavi
mo jiegos, ir vis dauginus pilie- 
cziu, taip sakant, “pasilieka 
namie”

“vl- 
tik truputi <> »)

suvirsz 80 isz

sakant,
. 1900 mete jau tik 77 

nuoszimtis visu balsuotoju bal
savo, 1904 metais 67.6 
szimtis, 1912 mete 62.8 
szimtis, 1920

nuo- 
nuo- 

mete 50.9 nuo
szimtis ir 1924 mete 50.3 nuo
szimtis.

’ /‘Pasilikę Namie arba pi-
su-

cze-

JO ip risi t u rėja u 
rubežiaus;

bėjo

....... ... — ■ r —
Nėrą tiesesnio kelio in Lietuva arba 

isz Lietuvos in Amerika’ kaip per

KLAIPEDA
Ant BALTIC-AMERIKOS LINIJOS

* 4

Važiavimas su vienu isz B. A. L. Laivu per Klaipėda 
prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir 

visai keleiviu nevargina
Kodėl Lietuviai Važiuoja Ant Szios Linijos?

1. Nepertraukiama kelione isz porto in porta.
2. Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas szalis.

« • <1 • « * 1 *» * » a • •
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3. Lictuviszkai galima kalbėti su laivo aptarnautojais.
4. Geras valgis ir mandagus patarnavimas. '
5. .Kasdiena judami paveikslai ir koncertai.
6. Iszpildomi laivo orkestros szokiai, žaislai ir t.t.

KAINOS
ISZ KAUNO
(Treczia Kieta)

$125
Valdžios Tax

Ekstra

IN KLAIPEDA
SI 07 Treczia 

Kieta
In Abi Puse $1811

TURISTINE 3 
KLESA (buvotia 
antra kieta) J122 
luabi puti 203.50

< <
1SZPLAUK1MA1 LAIVU ISZ NEW YORKO

POLONIA” 27 Oktoberio “ESTONIA” 14 Novemberio
I

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE '
UNION TRUST BLDG. I 

PITTSBURGH, PA.
8 BRIDGE STREET 
NEW YORK, N. Y

riose Naujos Anglijos kolioni-į koje buvo 150,000 rinkinku isz 
5,000,000 gyventoju.

Bet su Konstitucijos priėmi
mu,

taip” tegul tas turi ver- 
“taip.” Te

gul netiki .prisilaiželiams; te
gul turi drūta protą. Jaigu yra 
tam tikusi -proga, iszmokykite 
kaip daržo ve sėti ir kaip jaja 
prižiūrėti, o tas pats ir su žie
dais; kaip naminius pauksz- 
ezius auginti ir apie namini 
triūsa kad szvariai užlaikyti 
narna. O jaigu yra proga ant 
mokslo muzikes, tai valandėlė 
paszvenst, bet naminiu darbu 
neapleist; tegul savo laika pa
dalina ant visko. O jaigu ateis 
laikas stotis paežiai gaspadi- 
niai, tegul nepaiso ant turto, 
tiktai ant doros vyro, nes tik
tai už doro vyro gali būti mo
tore laiminga.”

Jaigu kas žino kur yra Jo
nas Petruuckas, kuris nesenoi 
gyveno Brockton, Pa., arba te
gul jisai pats atsiszauke in re-, 
dyste, nes ipas ji yra svarbus 
reikalas.

Stockholm. — Milžiniszkas 
kapas, kuriame radosi 1800 už- 
musztuju kareiviu kaulai, li
kos surasti užmiestyje Visly,
ant Szvediszko.s salos Golland. 
Da niekad tiek kaulu nesuras
ta vienam kape kiek szitam. 
Prie kaulu gulėjo visokį karisz- 
ki ynagiai ir ginklai, su ko
kiais kareiviai kovojo szesz- 
tam szimtmotija arba 1361 mo
te. Manoma kad tai kaulai žu
vusiu kareiviu, kada tai Dani
jos karalius Valdemires Atter- 
dak, užklupo ant Gollandu. I

SKAITYKITE “SAULE”
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Skaitykite “Saule”

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R
■»----------

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių,
kitiems pasivažinėjimams.
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veseliu, kriksztyniu ir

z
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED • 

PROFITS $023,858.02

r

Mokame 3-czia procentą ant į 
Procentą prld«- 'sudėtu pinigu.

dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir j

L

1 Liepos. Mes norim kad ir j ils 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vlce-Pres. ir Ke^
■A 4 ■ ■■■— -- ■ I ■ ■ i -
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ArBE-CELA arba pradžia skaitymo Ir
rąuymo, del vaikant. . Preke 15c

W. p. BOCZKAUSKAS - CQ., 
MAHANQY CITY, PĄ. į

metu 
idant 

už in-
Rūpindavausi 
butu mažesnes

Darba labiau brangin-
negu

ta’ 
bus surinkti kita, treczia, ket
virta ir t.t.

Jaigu bucz/iau atidejine- 
jas bent deszimta dali savo už
darbio, tai sziadien jau gale- 
cziau turtingai gyventi... — 
kalbėjo in save pavargėlis, ku
ri nustumta nuo duriu.

— Buvau paezedus jaunys
tėje, todėl dabar nereikalauju 
niekeno (malones ir nuo nieko 
paszelpos nopraszau, da kitus 
galiu sustelpti — kalbėjo abel- 
nai guodojamas senelis A.

— Ab, jeigu buėziau
dines sveikata ^jaunystėje, ne- 
kenteeziau taip labai sziadien 
— vaitojo ipenkes-deszimts tri
jų metu senumo vyras, gulin
tis ligonbutyje.

- Elgiausi savo jaunysto- 
iszmintingai,

visame micros' ir 
darbas ar pasilinksminimai tu
rėjo visa savo rubežiu! — kai- 

septynes-doszimts 
senelis,
iszeigos 
eigas.
davau, negu smagumus, bet 
ne perbranginedavau, kadangi 
sveikata už vis labinus bran
gindavau ir branginu, todėl 
da ir sziadien “mazurka” pa- 
szoksiu daug geriau negu ki
tas jaunikaitis.

Ne melavo, nes veidas sene
lio D. su baltais, kaip sniegas, 
plaukais buvo kaip putinas 
raudonas, ant kurio spindėjo 
sveikata, gudrumas ir links
mumas. Visuose jo judėjimuo
se matomas (gyvumas įr stip
rumas, nes 
krienas sveika, jokia korupci
ja neužkrėsta.

Skaitytojau! Ar 
daugiau komentoriu arba pa- 
aiszkinimu, kaip privalai elg- 
Vs;

Kokiu esi 
kaip elgiesi.

Kokiu nori but seneliu, elg- 
kis pagal pasiplgiipu virsz mi
nėtu vytu, A., B., 'C., ir D., o 
katra isz ju seksi, tokiu liksi, k 

aTFsakalauskas
LIETUVISŽKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St.,

branginu, 
“mazurka

links-

svoikata jo kaip

reikia d a

jaunikaicziu h*.
i

*

Shenandoah, Pa.

I

Nubudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu In 
deszimta minutu. L _

geriausi patarnavimu, 

aite pilnai užganėdinti.

Telefonas 872.'

liecziai, kurie nebalsuoja, 
daro didesni skaieziu ne prezi
dentiniais metais. Lapkriczio 
men., 1926 mete, szalis iszrinko 
34 gubernatorius, 34 senatorius 
visa atstovu buvo naryste, be 
veik visu valstijų legislatures, 
ir tukstąnezius vietiniu aficie- 
riu. Ir tik beveik trecziadalis 
visu balsuotoju balsavo.

Ypatingai keliose valstijose 
padėjimas yra blogas. 1924 m. 
Virginijoj 74.1 nuoszimtis bal
suotoju 'balsavo, Indianoj 70.7 
nuoszimtis balsuotoju balsavo, 
Indianoj 70.7 nuoszimtis bet 
Pennsylvanijoj tik 45.1 nuo
szimtis balsavo. South Caroli- 
noj, kur negrai nebalsavo, tik 
7.1 nuoszimtis balsavo.

Bet gal nekurie žmones ne
balsuoja del invedimo asztres- 
niu rinkimu instatymu, del in
vedimo užsiregistravimo ir in- 
vairiu rasztumo egzaminu.

Rokuojama, kad sziais me
tais suvirsz 7,000,000 jaunu vy
ru ti moterių, kurie 1924 mete 
buvo tarpe 17 ir 20 metu, pir-

jose Romos Katalikai, Žydai ir 
Kvakeriai nebuvo pavėlinti 
balsuoti. Massachusetts valsti
ja turėjo dar moraliszka kvali- 

‘‘balsuotojas turėjo 
būti ramaus pasielgimo”.

Kiekviena kolionija turėjo 
savo natūralizacijos instatyma, 
pakol Anglijos Parliamentas 
1746 mete pervede vienoda in
statyma: tas instatymas reika
lavo 7 metu apsigyvenimą szio- 
je szalyje ir leido tik protesto- 
nams būti iraturalizuotais.

1787 metais, Nepriklausomy
bes deklaracijos metais

fikaeija —

nebuvo

A me ii-

religiszkus 
isznvko.t

.su varžymui
RL.LS.

SKAITYKITE “SAULE”

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

STOVYLAS DEL 104-TO PULKO

mu kartu balsuos. Ir tie nau
jieji balsuotojai, gali iszrinkti 
ateinanti presidenta.

Ir todėl žmones, kurie ragina
I t *

ir bando inkalbinti visus bal
suotojus balsuoti, nedaro ta, 
kad visi balsuotojai balsuotu,
bot kad visi žmones balsuoja
mu metu dalyvautu savo sza- 
lies valdyme. Visi gali pareik- 
szti norą kaip jie nori, kad sza- 
lis butu valdoma.

Nuo pirmp rinkimo 
Konstitucijos aprūpinimo isz 
1789 mete Amerikos piliecziai 
iszrinko 30 prezidentu ir 70 
kongresu. Valdžia insteigta ir 
užlaikyta tvarka 48 valstijose

* * ♦ t J ! A 7 < V * ,

sulig

kuomet tu valstijų žmones da
lyvauja valstijų rinkimuose.

Balsavimas yra valstijos tei
kiama privilogia kiekvienam 
jos gyventojui, ir naturaliszku 
ir prigimta teise kiekvieno pi-; 
liedzio, czia-gimusio ir natura- 
lizuoto, balsuoti yra Suv. Vals
tijų Konstitucijos aprūpinta. 
Kad nors kiekviena valstija, 
gali sureguliuoti savo rinki
mus.

Per ilgg laika Amerikoje 
balsavimas aprubežiuotas. Per 

I kolionijaliszka periodą neku-.• ♦

♦

y.l

$

$
i

*

j

..fiSi

1
O

r

Pulkininkas Norton isz 104-to pulko
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(ant kaireses) ir 
pulkininkas Day atidengė szita stovyla, Bostone, kuri pado
vanojo Francuziszkas generolas Passage, Amerikoniszkam 
104-tam įpu'lkui kareiviu kurie pirmiausia pribuvo in Franci- 
ja ir dolybavo Svietinejo Karėje.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

............ ............................................ . ■■■■■■ ................................................ ................. . .................... ■■■ ■ ----- - 
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VSAULE”

/

DORAS SZIMONAS
ETOLI Sandomieriaus, 

tuojaus prie pat Vislos 
guli kaimas Tridienis, 

puikiausias kaimas ant cielos 
1 aplinkines, nes ten geras, der
lingas laukas; kokio toli jesz- 
kot, yra ganevos ir pievų inva- 
les ir netoli girrios, o žmoneliai 
dorus, svetingi, pabažni ir la- 

' bai darbsztus..
Vidurį ja kaimo, ant kalnelio 

Stovi puiki murine bažnycze su 
augsztu boksztu ir paauksuo
tu kryžium ant virszaus, toliau 
nuo bažnyczios buvo dvaras su 
medinėm triobom, o atsiženkli- 
no su tuom, jog buvo triobos di- 

■ desnes ir szvariau užlaikytos 
negu triobos ūkininku.

Kaime yra keliolika kaimie- 
cziu, kurie sveikose grinezioso 
gyvena ir ruimingosia, rėdosi 
szvariai ir tarp ju yra visame 
susiklausymas; o jaigu biednas 
reikalavo paszelpos, ypatingai 
kokis padegėlis tai tuszczias ne 
iszeidavo, — gaudavo visko ir 
pinigu.

Del to sekėsi ir gerai gyveno 
jog susilaikė nuo 
Norint ir stovėjo 

vie
no būdavo jojo

nk in inkai, 
girtavimo, 
kareziama vidurkaimyje, 
nok niekados 
krutėjimo. Del to ir gerai del
gaspadoriu sekėsi ir kaimia 
szvarumas buvo užlaikytas.

Yra Tridienyje grintele prie 
paezios upes Vislos, kuri se
niau iszrode szvariai, kaip ir 
visos kitos grinteles, nes nuo 
kokio laiko likosi apleista su
vis. Sienos pajuodo, langai isz- 
belsti ir su skudurais užkam- 
szyti, stogas skylėtas, 
usnemis užaugės,
czion niekas ne vaikszczioja, 
medžiai sode lyja samanom ap
augę, kirmėlės lapus apede ir 
ne žaliuoja, tiktai juoduoja 
kaip rudenio laike. Iszrode tos 
visos triobeles kaip užkeiktos 
ir apleistos,

kiemas 
rodos kad

1
t

si girdot žingsniai atėinanczio. Szimonas'? — paantrino

li’B

ii
i i'.r!,.

o vienok czionais 
žmonys gyvena ir badai dori 
žmonys,.nes ant augsztos lie
pos konia vidurija kiemo, tupi 
ant lizdo garnys, o žinoma del 
kožno, jog garniai nedoru žmo
nių lenkėsi.

Ne, beto, ka asz kalbu, ne vi
sas kaimas zvariai iszrode, ba 
visaip ant svieto gali užtikt.

Taip gyvena czionais dori 
žmones, nes su jais draugia 
sunkus nuliūdimas ir sopulis, 
del to gi taip visame apsileido 
viduryja ir laukia.

Seninus czionais buvo kitaip. 
Gyveno czionai Jokūbas kuriu 
po tėvu apėmė laukeli su trio- 
belem, buvo didelei darbsztus 
žmogelis, o ir jo pati buvo gera 
gaspadine, triūse nuo ryto lyg 
vėlybai nakeziai be pasilsio, ir 
tiktai nedeliomi sziek tiek pa
silsėdavo. Eidavo in bažnyczia 
puikiai pasipuoszus su bran 
giais karoliais ant kaklo, 
ne bilekoki žiedeliai ant pirsz- 
tu blizgėjo. Žmonys ne padyvi- 
jo, ba žinojo, jog Jokubiene to 
buvo verta.

Turėjo tie dorus žmoneliai 
sunu vardu Szimona, kuris jau 
baigė dvideszimta meta, tai 
gaspadorystoje ne mažas užva
das. Kada tėvas in kur iszva- 
žinodavo, jis viską prižiurine* 
jo. -Tankiai būdavo tėvas isz- 
siunte su reikalais in miestą ar 
in valscziaus rasztinyczia, per 
ka Szimonas buvo su žmonimi 
apsipažinęs.

Buvo tai darbsztus ir iszmin- 
tingas vaikinas: priekiam tu
rėjo gera ir gailia szirdi, o ir 
buvo linksmas; per ka mergi
nos ir naszles žiurėjo ant jo, ro
dos akimi pritraukinejo; o ju 
gal ir duotu del katros prisivi
liot, tiktai tėvai labai saugojo 
savo vienturtėlio nuo pagundų, 
o jaigu nekurios kūmutes kal
bėdavo in Jokūbus jog vaikina 
kaipo kalėjime laiko, jog turi 
gaut Ii uosy be, bet ant niek 
buvo kaimuoeziu tauszkimas.

Turėjo taipos-gi Jokūbai au- 
gytine Mariuką, sieratele, be 
tėvo ir motinos, penkiais me
lais jaunesne už Szimona, kuria

nes

o ir

pagavo vietoja su lopsziu lai- 
kia tvano, ir lyg szioliai augi
no kaip savo. Buvo tai davad- 
na ir patogi mergaite, bet Jo
kūbas, norint lygiai mylėjo, su 
Szimuku, bet nesitikėjo didelio 
džiaugsmo taip kaip isz savo 
locno sūnaus, ba žinoja, jog sa
vo laike isztekos ir juosius ap
leis senatveja be priežiūros.

Tuom Įnik kitaip stojosi: 
vaikinas pateko in vaiska ir to- 
limosia szalysia dingo ant ka
res lauko toli nuo saviszkiu.

Baisus tai buvo smūgis del 
tėvu, ir tokiame nuliudimia už- 
mirszo apie svietą ir apie save. 
Isz pradžių kaimynai juosius

Po valandeliai nustojo szuo Jo
jas rodos pažino ateivi, rodos 
pažino ateivyje gera žmogų ir 
no vagi. Mariuką stojo, kad 
jiažiureti kas tokis ateina, ta
me sugirgždėjo durys prieme
nes ir (pasirodo kokis tai vyru
kas, tiktai ne isz Tridienio, 
pagarbinęs Dieva tare:

— Sveiki drūti!
— Sveikas drūtas! — at

sake Jokūbas ir žiuri ateiviui 
in akis, nes nepažino jojo.

Vyrukas buvo cielas, rodos 
, isz, va m lemo i szc ja s.

— Isz kur Dievas atnesza?
— prakalbėjo Jokūbas in atei
vi, kuris stovėjo kaip nebylys 
nežinodanias ka .pra<lct.

Ateivis pora žingsniu paėjo, 
pasik'loniojo žemai Jokūbui ir

o 
i

atlankinejo ir ramino, bet ant jokubicnei ir taro:
tuszczio toki sopuli szirdies 
niekas ne sztant iszgydyt.

Kiek Jokūbai turėjo pinigu 
susidėjo, visus atidavė ant baž
nyczios, ant misziu už savo 
vienturtėli ir iszdalino del uba
gu; apie save suvis nesirūpino 
rodos kad tuojaus pabaigs ta 
varginga gyvenimą. Gaspado- 
ryste ėjo ant niek, ir tiktai vie
na Marijonele dirbę ka galėjo 
idant tėvai ne numirtu nuo ba
do. Dirbo už visus ir del visu 
nedamigdama nakti ir pasilsė
jo per ciela diena. Varginga 
mergaite pasibaigė, iszdžiuvo 
nuo nuolatinio darbo, o vienok 
neparodė del levu nuilsimo ir 
nesiskundė ant sunkenybes. O 
kad tokiu mergaieziu butu kuo- 
daugiausia ant svieto.

Jokūbai tuom laik ar bažny- 
cziojo, sėdėjo ir meldėsi ar ka
maraitėje užsidarė verkė turė
dami nuolatos ant misles Szi- 
muka.

Grinczioja ir apie triobeles 
viskas persimainė, visur buvo 
stokas pataisos. Prie tokio bū
vio ir vargas pradėjo spaustis 
per langus ir duris.
Jokūbas pražilo, sukumpo, su 

Jokubiene ir ne kitaip. Bet vie
tinis kunigas, tas tikras tėvas 
savo parapijom! ižgelbejo juos 
isz tosios nelaimes. Iszsiklausi- 
nejas žmonių kas dedasi su Jo
kūbu ir jo paezia, viena karta 
paszauke juos pas save po 
miszparui ir kada su verksmu

ant misziu

Asz no isz toli ateinu 
gaspador, mano kaimas matyt 
nuo jus, 'bet turėjau sunku ke^ 
le! — žiūrėkite ant manės ir 
mano giliukis, kad ne nusken
dau, nes su Visla ne yra szpo- 
so.

1

— Ar tai tu isz anos puses 
upes? — tarė Jokubiene.

— klatvt kad isz 'tonais 
nes kas in czion tave atvijo?

— J'au neturiu ko in ten 
gryžt, mano apginubetojas isz- 
plosze nuo manes gaspadorys
ta ir da ka daugiau, asz jau 
ilgiau negalėjau būti.

Tai ir del to atėjote in 
musu kaima. ant tarnystes ar 
ant uždarbio?

— To man tik reike. Zinai 
kad ir tarnyste ne kam tikus, 
nes vc'luk tarnaut negu žiūrėt 
ant to viso, nes kaip akis 
regos tai szirdi ne sopes.

Marijona pastate 
idant atsisėstu ir tarė:

Duokle ta punduleli ka 
turi ant pecziu, reikia perdžio- 
vvt.

ne

kėdutė

Tegul tailp buna, turėsiu 
eiti tolyn ir nežinau kur gau
siu darba o praszyt ne drystu. 

Ir pa s i klonio jo vėl Jokūbui 
r Jo'kubienei.

G a s i) a d o r i u s p am i s 1 i n e s 
landele, tarė:

Sveczia Dievas atveda 
no galima

va-

motina su duktere, vienlaik at- 
kreipdamos akis in ji.

Vaikinas ‘ taip-gi dirstelėjo b
. ... . . CĮant ju dvieju, nes jam buvo na- 

vatna, ko jodvi taiip sužiuro.
— Ir jojo buvo tokis var

das, — atsiduso gaspadorius o 
Joku'bienc apsiverkė. Jokūbas 
perejits kelis kartus per stuba, 
stojo pricszais vaikina ir tarė:

— 11a! vale Dievo! Dievas 
mums davė Szirtloila už Szimo
na o ka Dievas duoda tai reikė 
imti. Ir paemes vaikina už ran
kos, dūdavę. Jaigu vaike nori 
tikrai, jaigu tau ežia patinka,
lai gali pas.mus Sziniuti būti 
biikie kaip figai nori, kad ir 
ciela meta. Mes del laves no 
busime skriaudikai, o jaigu 
busi teisingas ir darbsztus tai 
ir Dievas tavo laimins.

Szia (prie stalo ir valgykie 
su mumis ka Dievas davė.

Ateivis 
dorini
Mariukai punduleli su drapa
noms ka turėjo ant pecziu ir 
sodo prie stalo.

Po vakarienei iszejo laukan, 
sėdo ant kalades po liepa. Jo
kubiene su Marijona sodo ne 
toli nuo juju. Jokūbas supra
to isz kalbos, jog turės isz jojo 
gera pagelba nes labai iszmin- 
Iingai kalbėjo.

Nuo to laiko ga.Mpadorysteje 
užstojo diddle atmaina isz ko 
Mariuką labai džiaugėsi.

ir
padekav((jo gaspa-
gas'padinei, padavė

Jokufbiene kaip

laika kada Mariukos ne buvo 
grinezioje nes tėvai ne norėjo 
idant jiji žinotu ka apie jaja
ipisprende, szaukia iu grinczia 
Szimona.

Jis suvis nesitikėjo, kas ji 
laukia, tai laimi stebėjosi pa
matęs ant stalo stovinezia 
arielka su bonka o rankose Jo
kūbo stikleli, bet da labinus 
stebėjosi, kada senis jam apsa-
ko apie savo mierius jojo ir 
Mariukes.

Jokūbas, pabaigos žiurėjo 
ant tSzimono ir lauko ka jis ant 
to pasakys, nes lauke gana ii-

(Igai. Vaikinas stovėjo ’kaip nu
diegtas ir ne galėjo žodžio isz- 
tart, net. Jokūbas paemes užnet Jokūbas paemes 
rankos ji pakratė ir tarė:

Toliaus bus.

4 MOKSLAS SKAITLIAUS B, 
?

Kaimiszkoje mokykloje da
raktorius | ira d e j () i szg u 1 d i 11 et i 
mokslą skait'liaus (aritmetiko) 
apie ai ėmimą.

Te m y k i e ge ra i Po v y 1 e- 
li! Jaigu ant stalo gulėtu trys 
vysznios, ir jaigu tavo sesute 
Siivaigytu viena isz juju, kelios 
liktu ant stalo?

— Ar kiek seserų?
T i k tai k la u sy k: j a i g u 

gulėtu trys vysznios ir viena 
isz juju suvnalgytu, kiek vysz- 
niu jiasiliktu?

— Tai negali būti, ponas 
profesoriau, dabar vyszniu nė
ra.

!

|motiejukas^
tėvas turėjo labai

Nusiuntė karta
Kada sūnūs su-

Vienas 
kvaila sunu. 
pas bobute, 
gryžo, klausia, tėvas:

— Motiejuk Baltuk, ka tau 
bobute davė ?

— () ka duos? adatėlė du
ve.

— .Kur turi ta adatėle?
— U-gi važiavo žmones su 

szieno vežimu, mane pavėžino, 
iszpuole adatėlė in sziena ir ne 

dėjau surasti.
— Matai, kokis tu neisz-

manelis — ture tėvas — reikė

“Juozai kas bus
Per daug leidžeme pinigus, 
Jau bus keliolika melu kaip 

atvažiavome, 
O da nieko neturime.

Asz keta užsistodavau,
Tai be (pinigu negavau, 

Kriauczins pasakė: Kaip 
užmokėsi, 

Tada siutą gausi.
Ir taip vaikine nuvargau 

Kaip pyplys nusiszpicavau 
Gaspadine ne nori duot 

valgyti. ”
Tokiu vargszu Amerike yra 

i n va les,
O kaip bus kaiip pajėgu 

neteks ?
O kada senatve# susilauks 
Tai Iprieteliu noprlsiszauks:
Tai jau Uatrai, jaigu prie 

tokiu uždarbiu
O ne turi pinigu, 

Ir rodos niekad neturės 
Jaigu dabar ne susidės.

O jus kūdikiai, 
Užeis blogi laikai 

Susilaikys geri darbai, 
.Jaigu dabar nesusidesi 

Tai jau padvėsi, 
Nuo buido iszvaris, 
Ir da tau pasalus:

Tokio szpicliaus nelaikysiu 
Po velniu i užvarysi u, 

Dalbar rodą tokia duosiu
KI a u sy kite pasakysi u,

Laikraszti užsiraszykite, 
iGrinezioje sėdėkite, 

Ir atsigulė skaitykite.
Juk brolau, ne esi geležinis 

Ane medinis, 
Turi sveikata czedvti

rr
s.

g*

jo adatg indeli in kepure.
— Gerai tėtuli, kita karta

žinosiu.
*

Kita diena
*
vela

♦

tėvas nu-
siuntė Motiejuką pas bobute.

levas klausiaKada sugryžo 
jojo:

Bal tuk ka— Motiejų k, 
tau bdbute davė?

— Ka duos ? szuneli mažiu
lei! davė.

— Kur tasai szunelis?
gera rodą, teveli— Alia, ^Ąvic* ivuu, iv.vn, 

davei, indejau szuneli in kepu
re, tai ir užtroszko.

— Matai, vaikeli — esi 
neiszmanelis. Reikėjo virvute 
ant kaklo pririszti, vestie ir 
szaukt: ciu, ciu, na! ciu, ciu, 
na!

ciu ciu na! ciu,

— Gerai teveli, kita karta 
žinosiu. ** ♦ ♦

Nuėjo volą Motiejukas pas 
bobute, o kaip sugryžo, tėvas 
paklauso.

— Motiejuk, Baltuk, ka tau 
bobute davė ?

— O ka duos? lasziniu 
szmota davė.

— O kur lasziniai!
— Aha, gera rodą man da

vėte! Pririszau prie lasziniu 
virvute, traukiau paskui ir 
szaukiau: ciu, ciu, na! ciu, ciu, 
na! Szunes isz viso kaimo su
bėgo ir laszinius suede!

— Ar laszinius! — paszau- 
ke tėvas — reikėjo supjaustyt, 
in maiszeli sudėti, užsimesti 
ant pecziu ir namon parneszti.

— Gerai, tėtuli, kita karta 
žinosiu. 

• • •
Vela nusiuntė tėvas Motie

juką pas bobute. Kada sugryžo 
klausia tėvas:

— Motiejuk, Baltuk, ka tau 
bobute davė!

— O ka duos, mažiuke te- 
lycziuke davė!

— O kur jiji!
— Nu-gi padariau, kaip 

liepele. Sukapojau iii szmotus, 
sudėjau in maisza ir parne- 
sziau namon!

Jau tu vaikine visai kvai- 
Reikejo virve ant kaklo 

pariszti, duoti szieno ir vande
nio!

kad yra...Daleiskimo 
tai kiek 

rn

UI.
Dieneles linksmiau ėjo. Szi

mukas Joku’ba guodojo kaip 
savo tęva o
motina, o Marinka kaip už se
serį laike.

Jau ir gri ncziia k i tai p iszro
de ir matomai buvo tame 'lai
me Dievo.

Takeliai nesenai apaugę us- 
nemi, jau iszmindžioti, jau ir 
žmones a t si lauk i nėjo su viso
kiais reikalais, o labiausia pas 
Szimona, nes kožnas ji mylėjo.

Jokūbas kitaip dabar iszro
de, o,Sziputka jgu tikrai pamy
lėjo. Priesz kaimynus gyrėsi 
isz Szimono, Jog turi skarba. 
Mislino jog kad suvest in pora 
Szimona su Marijona, tai butu 
ne szdektai; užraszytu sau duo
na lyg smert tai 'butu geriau
sia, nes pats ne norėjo apie tai 
užsimini} o iSzimonas, norints 
bile kokio žodžio del Mariukos 
nenumetė,bet to neparodė, kad 
norėtu su jaja apsipaeziuot.

Da Jokūbas apie tai ne buvo 
su savo paezia kalbėjus, jog 
butu ne szlektai kad suporuot 
Szimona su Mariuku, o jau po 
kaima paskalas įiasklydo, jog 
.Jokūbas priima Szimona už 

o buvo bagotu vaikinu 
kuris su visom keturiom butu 
cmes M a ripka. Kada jau žmo- 
pes apie tai atvirai bambėjo 
gyveno tame kaime gasppdo- 
,rius Vincas Cmukis, kuris tu
rėjo girtuokliu ipaczia ir piek- 
sza boba kaip ir jis pats. Tu
rėjo jie ir (lukteri tris-deszimts 
penkių metu senumo, panaszia 
in motina. Sztai tas Cmukas, 
dasižinojas apie tai jog Szimo
na ii>aczįuoja su Marijona, su- 
piislino pastatyti stubele palei 
Vislu, kad del savo Katrės pa
gaut koki vyra.

Driek tam ne 
visokiu

tai kiek?
— Tai gal d ži o vytos!
— .No!
— Tai 

piltos ?
gal su arielka u z-

«r

me (T

Ne! Pasakiau: dalciski- 
IIIi trys vysznios. •» •/ 

daleiskimo.----- (1 ,

— Tai gerai. Dabar ineina 
tavo sesuo, suvalgo viena vysz- 
nia ir iszeina.

.— Aha, isze.įna! Jiji ne isz-
eitu, kol visu nesuėstu.

Kvailas esi! Klausyk!
Kad .ponas nežinai ma-

Nuo girtavimo susilaikyti, 
Ba kas isz to,

Kai]) neteksi sveikatos ne 
'proto ?

Ba žinokie kad sveikam kūne 
ISvei'ka dusze buna.

.fc * >Jc

Steite Ohajuje,
Peczejo nedidolioje, 

Keliolika Lietuviu gyvena, 
Bet girtuokliu yra gana.

Seni, jauni ir bobos,
N e i szsipagi rio je n i e kados, 
Akys dryžos — susivelia,

Bjaurei apsivemia.
Galvos neszukuotos,
Grinczios neszlnotos, 

0 kad tepliau nuo miesto 
gyvena,

Tai pridirba funiu gana.
Davadui in darba atvažiuoja, 

Ba czionais gyvent neatsi- 
vožijc,

Czionais nežino kas tai 
skaityti 

Kad koki laikraszti 
užsiraszvti. v

Jau ir (proto mažai turi
Net gerai ne inžiuri, 

Menkai uždirba, 
O ir ta pradirba.

Keletas užlaiko karezemu

no sesers.
— Daleiskimo 

yra st n bojo ir 
visu suvalgyt.

— Kad mano tėvas iszva
žiavo in Kauna ir net Subatoje 
sugryž.

— Daraktorius net prakai
tu nuo kaktos szluosto.

— Klausyk vaike! Da kar
ta paantrinu ir jaigu geriau 
nesuprasi, eisi klaupti. — Jai
gu ant stalo gulėtu trys vysz- 
nios ir kad tavo sesuo viena 
vysznia suvalgytu, tai ke’lios 
vysznios ant stalo pasiliks?

— Ne viena nepasiliks...
— Kaip ta i f
— Ba likuses asz suesezia...
Daraktorius nuilsės sodo aut 

savo kėdės.

r
•i

ti ktai ne galima iszvaryti 
reikia priimti, tai ir tave pri
imame ir tai ne ant nakvynesviską kunigui pasakė pradėjo j '• ■
bet ant visados ant tarnystes.

Motina ir 
ateivio, 
abieju patiko.

Uzionais grinezioje galėsi 
pernakvot, mes miegame ka
maroje, Mariuku duos valgyt, 
nes gal ir esi alkanas. Apie tar- 
nysta nėra ka 
na is turtingi

ir kad atsidavė ant 
se-i

ramint,
Dievo valios imtųsi kaip 
niau prie darbo. Paskui palai
minės liepė eit namon ir taip 
daryti, kaip liepe. Kas toliau 
dėjosi teiksitės paklausyt.

II.

Jau buvo pavakare, kada Jo- 
i isz klebonijos.

J

kubai sugryžo
Kaip Mariuką pamate savo le
vus tuojaus pažino atmaina 
nes levai jau kitokia akia 
jos žiurėjo.

Aszaros akyse josios pasiro
dė, nubėgo in kamarėlė ir su 
žiursteliu a psi sz 1 u os t c.

Senas Jokūbas sėdo ant suo
lo gale stalo, pasirėmė ant ran
kos ir pradėjo teminti ant žo
džiu 'kuni'glo. Jokubiene sėdo 
ant skrynios ir žiurėjo ant Ma
riukos ir net dabar pradėjo 
mislyti apie jaja ka nuo puses 
meto apie tai nopamislino, nes 

ralva

ant

buvo užimta sujosios 
neliu.

Suspaudė jai szirdi, jog apie 
duktere buvo užsimirszus, pri
siartino prie merginos, paėmė 
jai už kaklo, prispaudė prie 
saves ir pradėjo verkt. Mariu
ku taifpos-gi graudžiai pravir
kus mėtėsi motinai in kojas. 
Matydamas tai Jokūbas, pg- 
eme duktere in glebi ir visi 
trys pradėjo verkt.

Po Ivalande'li'ai pradėjo ro
davote, kaip ežia gelbėti puo- 
lanczia gaspadorysta, prie ko 
pirmiausia imtis. Da vėl ver
kia, atsiminė apie sūneli, be 
kuyo buvo labai sunku. .

Tuom laik Mariuką pagami
no vakariene, pastate ant stalo 
ir pradėjo valgyt ka Dievas 
davė. .

Kada buvo užimti valgymu, 
sulojo szuo ant kiemo ir dave-

duktė 
o kalba

gailejosi
Jokūbo del

grinezioje
mes

rūpintis, czio- 
gaspadoriai tai 

ir darbas atsiras.
Ga'l ir del jus prisiduo- 

, — nestarė insidrasines

savo

žentą

jog tėvas 
nOpavelins jai

lys!
tau, 
kaip matau, jau ne esate jauni 
tai jaigu priimtumėte, 
kalautau kur kitur jeszkot.

Po teisybei būtumei rei- 
, — tarė Joku-

— turėjau asz sunu, be-

nerei-

>
kalingas labai 
'baš, 
veik tokiu metu kaip ir tu...

— Nes jau nc'bagelio ir kau
lai iszsimete, — atsiliope mo
tinu atsiminus kaipo Žalnierių 
iszvare ant vainos kur nebage- 
lis likosi užjnusztas ir pabaigė 
jaunas dieneles.

Visi tuom atmininiu nulin
do ir valandėlė tylėjo; ateivis 
gailingai žiurėjo ant ju nes ir 
jam pasidaro ne smagu, nes 
gal ir jis atsiminė apie savisz- 
kius, — o ant galo kasžin ka 
jis misdiuo.

Jokūbas pasikėlė, rankas su
ome in užpakali ir vaiksztine- 
jo po stu'ba. Ateivis prisislinko 
prie kaminėlio ant kurio spro- 
gejo smaliniai > szakaliai a’p- 
szviesdami veidą ateivio. Mo
tina su duktere geriau dabar 
galėjo ateiviui prisižiūrėti. Bu
vo tai gudrus vyrukas, augalo
tas kaip medelis, o tiesus^kaip 
lendre, veidas iszrode ant' do- 
raus vaikinolio, nes buvo 'žymu 
jog daug savo gyvenime isz- 
kentėjo.

— 0 kaip tavo vardas! — 
paklauso Jokūbas.

I •

11,000 TIK UŽ 60 CENTU

Szimonas. i

apsiėjo ir be 
apkalbu ant Szimuko 

o ant Mariukes daugiausia.
Szimukui ne patiko tas žmo

nių zaunijimas, Jokūbas džiau
gėsi isz žmonių pasakos o jai
gu kas paklausė kada bus vę- 
seile, Jokūbas tiktai nusiszyp- 
sodavo o Jokti'biene atsakyda
vo no szi no ta.

Du metai greitai prabėgo.
Szimukas ne mislino pra- 

szyti gal leistu už jojo, ’bet vi
si misliup, jog teks Mariuką 
Szimukui tai 'kiti vaikinai bu
vo nuo josios isztolo.

Jokūbas ne žinodamas ka 
pradėt, ipaštanavijo su paežiu

si misi i np, jog teks Marinka

ąpįe tai pasika'lbęt.
Greitai apsvarstė. Abudu 

seniai nusprendė atvirai su 
XX. '• V tilt i

Szi mu Iru (pas i k aTbo t.
Jokūbas iszrądo .tinkąftla

I

Kn tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu 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-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų Ir
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolos yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio no- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu sulfitus, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szlrdies liga, tai atsiunsk 8Be. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bat mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu- « I
ma. Atsiųsk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y.

. i

i

>
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Tai uždarbiai eina po szimts 

velniu.
Yra tai puikus ploisas del 

Lietuviu, 
O be del kitokiu.

Apie bobeles užtylėsiu,
Savo kuinai pavesiu kaip 

atlepszes, 
Ant sprando katrai užsisės.
Taip, taip, daug vietų at

lankiau,
Bet tokiu indijonu niekur 

neužtikau, 
Terlos nemazgotos, 
Ir tos sukruvintos.

Knygeles jokios nesurastum >
Kad ir užsimusztum
• O jus vyrueziai, 

Esate tikri alpuokųcziai.
KVITU knygele Draugystėms del 1m- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka-
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,
* MAHANOY CITY. PA.

Preke - - - 25c.*
i

ka

— Gerai, teveli, kita karta 
žinosiu. 

• • •
Da buvo reikalas, tai tėvas 

nusiuntė Motiejuką pas bobu
te, o kada parėjo namon tėvas 
klausia:

— Motiejuk, Baltuk, 
tau davė bobute!

— O ka duos! Kairiuka su 
manim siuntė.

— O kur Katriuka!
— Padariau kaip liepei, tė

tuli, turėjau su savim virvute, 
tai irž kaklo užnarinau, parve
džiau in tverta, pastaeziau, da
viau szieno ir vandenio, o du
ris uždariau.

Tėvas baisiai užpyko ant 
kvailo Motiejaus, ir ko tik ne
davė in kaili. Katriuka iszlei- 
do isz tvarto, in grinczia atve
dė, su medum ir duona paval
gydino, o kvaila Motiejų jau 
niekad pas bobute ne siuntė.

' r . ....." -

SKAITYKITE
♦

‘ ‘SAULE”

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dėntistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sstoro
19 W. Centre St. Mahanoy City
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“SAULE”

; ŽINIOS VIETINES
r

musu aplinkinėje, nes užkalbi
nimu ant anglių aplankyta 
daug isz visu szaliu Ameriko.

— Gyventojai 300 ir 400 
skveru ant W. Mahanoy avė., 
meldžia savo konsulmonu 
idant pasirūpintu pakabyt sig- 
nolo lampa ant kampo Catta- 
wissa ir Mahanoy ulycziu, nes 
tai yra pavojingas kampas ir 
vos apsisaugota nuo daugelio 
automobiliniu nelaimiu. Ponai 
konsulmonai tegul apie tai pri
mena ant ateinanezio susirin
kimo.

Kasyklos dirba gerai

savo

ge>

— Neužmirszkite apie di
deli koncertą kuri parengė 
S.L.A. 1-mo apskriezio Ketver-

18 Oktoberio ant High 
School Sales.

— Ateinanczia Sereda Szv;
Juozapo bažnyczioja,
Czesna surisz mazgu moterys
tes pana Zofija Kutkauckiute 
kuri per daugeli metu buvo 
knygvede “Saules”
joj, su ponu Pijuszu Juodesz- 
ku. Svodba atsibus pas nuota
kos levus p. Aleksandrus Rut- 
kauckus, 602 W. South uli.

— Iszduotojas

kun.

redakci-

i <

Graf Zeppelin’*.

SU 
kurie

Saules” W. 
D. Boczkauskas su Florijonu 
Boczkausku iszvažiavo auto- 
mobilium Panedeli in Lake
hurst, N.J. pamatyti atlėkusio 
oralaivio “
Kaip apsakinėja, buvo tai ste
bėtinas reginys kada tasai 
svieto milžinas atlėkė ir nutū
pė ant žemos. Parsivežė su sa
vim szmotelius audeklo, kuri 
nuplesze nuo Zeppelino skyles 
kuria padare vejas kelionėje in 
Amerika. Taipgi kalbėjosi 
orala i v i o d a rb i n i nka i s,
džiaugėsi laiminga kelione ir 
apvedė Boczkauskus po 
oralaivi.

— Didelis Koncertas, re
ngimą, Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje, Lino Apskriezio, 
Koncertas atsibus Ketverge, 
18 Spalio-Oct., E. Centre St., 
High School Auditorium, 7:30 
valanda vakare.
tokiu parengimu bus gražus ir 
invairius Koncertas, kariame 
dalyvaus p-le Liuda Sipavicz
iute, buvusi Rusijos Operų Ar
tiste ir žinoma visoje Europoje 
ir dabartines Lietuvos Operos 
Artiste ir ga'bi soliste.
kininke p-le Violete Mockai- 
cziute isz Mahanoy City, Pa., 
ir su savo Mokiniu Orkestrą, 
p. Ad. Sukeviczius isz Shenan
doah, Pa., žinomas savo daino
mis ir linksmumu. Minersvi- 
Iles Dainininkai su p. V. Boty- 
riirm priszakyje, ir p. J. Ake
lis žinomas kąipo geriausias 
dainininkas szioje apielinkeje. 
Taipgi matote, 
klausyti ir pasižiūrėti, tik ne
patingėkite atsilankyt, o nesi
gailėsite! Szirdingai Visus 
Kvieczia, Komitetas.

— Visi ant Koncerto!

Koncertas,

visa

Pirmas isz

Smui-

bus ko pasi-

SUSIRINKIMAS.
| ............ ■ I ■! II

Smith-Kobinson Kliubas lai
kys dideli susirinkimą Petny- 
czios vakara 7:30 valanda, Nor- 
kevieziaus salėje. Visi ukesiai 
yra užpraszomi atsilankyti.

J. A. Dolphin
Chairman

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

l'l 
ii

Gera farma 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visokios reikalingos 
maszinos, daug gyvuliu ir 
paukszcziu, girria ir didelis 
sodas. Bėgantis vanduo. *Stu- 
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visoms vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu namu mieste, 
laiszka atsiezaukite ant 
adreso:

Per 
szio

■

Peter Casper,
R.F.D. Box 112 

Barnesville, Pa.
Asabiszkai galite atsiszauk- 

ti ant adreso: 24 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

i

BUBNU SKUROS KURIAS NAUDOJO SVIETINEJE KAREJE■M
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Kersztas arba
Gudrumos Mužiko

,... i i ...............

37-ta maisza kviecziu, Žydas, 
jau nuvargęs belaukiant pa
baigos, užmokėjo ir už ta mai
sza ir pasakė kad ant sziadien 
bus gana, kitus gales rytoj at- 
neszti. Mužikas tokiu budu už
dirbės 18 rubliu ir 50 kapeikų, 
nuėjo namo su dideliu džiaugs- 
mii, nes jau atononijo Žydui uz 
nuskriaudima jo, bet Žydas 
prieszi ngai m i šlijo kad priga
vo ved muzika. Bet ant ryto
jaus nueina in kieti idant pa
žiūrėti prie szvdesos koki kvie- 
cziai nupirkti nuo mužiko... bet 
žiuri — jokiu kitu kviecziu ne
turi kietyje apart jo locnu, ku
riuos mužikas tik perpyles in 
kita aruodai Suprato kerszta 
ji mužiko, euprato kad ne jis, 
tik ji mužikas prigavo; jis pa
vogė jam indikus, o mužikas 
pavogė Žydui kvieczius. Ap-

prūdo, o rytoj vakare ateit už- 
mokesties. Mužikas padare 
kaip jam Žydas liepe. Ant ry
tojaus vakare eina paimti in
di kus, bet neranda jau j u po

Kirsanove, Saratovo guber- I 
nijoj Žydas .Joselis turėjos kar- 
ezema, o pi<iek tam da ir vedos 
prekyba t a voru nupirko už 
penkis ipii’sztus, o žinoma ve
dant tokia prekyba Joselis bis- 
ki turėjo pri bijot savo bendru 
daly va uja neziu toje pramonys- 

„ 1 bijojo savo 
nekokio Ivano. Žydas 

mat lik įlaši žinodavęs kur ka 
galima pelnyti, po tam siuns- 
daves savo bendra, arba aisz- 
kiau pasakius, viena isz ber
nu, darba atlikti. Viena karta 
Žydas dažinojo, kad tūlam pa- 
dvare(palivarke) randasi pen
ki puikus indikai. Nusiuntė 
juos pargalbent Ivana, priža
dėjus už kožna indika po 1 
rubli. Padva re butą ta diena 
kri’ksztynos pas rėdytoju, to
dėl, girdi, nieks nepatemins at
silankymo, 
puikiai. Ivanas nuėjo ir tikrai 
darba atliko be jokiu sunkeny
bių ir kliueziu; ne szunos ne 
lojo, o Ivanas ant indiku nujo
jo. Susikrovęs laima iii maisza, 
Ivanas nesza pas Žydą. Lai
mingai sugryžes su indikais, 
pareikalavo užmokesties, bet 
Žydas, kad tai buvo Potny- 
czios va'karas, atsake jam jog 
priimt ju sziadien negali kai
po laike szabo, o ir mokėt ne
gali jam už (laiba. Liepe tad 
nuneszt ir pakiszt indikus po 
apverktu luotu, gulineziu prie

luotu. Nueina pas Žydą ir rei
kalauja užmokesties, kadangi 
tuoj dasiiprato, jog tai anas pa
dare jam szposa. Žydas užsi
gynė tikrindamas, buk nieko 
nežino, kad jis to padaryti ne
galėjo laiko szabo, o kada mu
žikas pertikrino sukeziu, jog 
nieks kitas paimti indiku ne
galėjo, tada Žydas sako jam:

“Skulsk mane!” /
Žinomas, daigias, mužikas 

patsati pavogęs indikus skusti 
už juos Žydo negalėjo, bet nu
sprendė kitokiu budu Žydui 
atkerszinti. Po keliu dienu at
eina jis pas Žydą ir sako kad 
turi ’kelesdeszimts 
kviecziu parduoti, 
kožna maisza po 50 kapeikų.

Žydas nudžiugo ir net rau
kas patrynė, pamislijes koki 

fain geszefta”
to, kadangi mažu-mažiausia 
maisza-s kasztuoja po 1 rubli 
ir 50 kapeikų, o ežia jam tik 
už ipenkcBdeszimts kapeikų 
maisza kviecziu kvailas 'muži
kas parduoda! Mužikas vienok 
sudermeje pastate dszilga kad 
po atneszimui maiszo turi jam 
tuojau užmokėti, o tada nesz 
antra ir treczia ir t.t. Žydas ti
ko ant to. Mužikas pradėjo nc- 
szioti kvieczius vis aplaikine- 
damas už I kožna atneszta po 
50 kapeikų nuo vakaro iki vė
lybai nakeziai. Atneszus jam
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kurio 'buvo rodomi ant 
parodos Washingtone, buvo rodoma skuros isz bnbnu, kuriuos naudojo kariszkos kapelijos. 
Ant kožno Inibno buvo iszmaliavota vardai kapeliju ir prie kokio įpulko prigulėjo.

<‘S

SHENANDOAH, PA.
— Utarninko po piet 

miestiszko “ 
rastas negyvas 
kis, 50 metu, 
tai laiko sirgo ir neturėjo prie
glaudos. Velionis neturėjo jo
kiu giminiu todėl bus palaido- 

ant pavietavu kapiniu 
Schuylkill Haven.

— Suffolk ir St. Nicholas 
kasyklos pradėjo dirbti, o ang
lis yra gabenama in Maple Hill 
brokeri.

— 'Panedelyjc likos surisz- 
ti mazgu moterystes Szv. Jur
gio bažnyczioje pana Ona Sza- 
lek su p. Edvardu Vitkaucku.

— Garnys paliko sveika ir 
drūta dukrelių Juozams Vai- 
cziuliams isz Maple Hill.

— Petras Klevis, 629 AV. 
Centre ulyczios, likos pastaty
tas po 500 kaucijos už pavogi
mu $30 isz 
Donczukienes 
uli.

ant
dumpo” likos su- 

Vincas Pol ne
kuria nuo kokio

salono Zuzanos 
ant W. Centre

konsulmo-

toje. 1 
bendro

T pa t ingai

inaiszu
o parduos maudaudamas bėga pas Ivana

TIKEJIMISZKOS DENOMINA
CIJOS SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE
Prekybos Departamentas ka 

sunkai ty- 
Suv. Valstijose 

1926 mete

tik iszleido spaudai 
m a tikėjimu 
Cenzas, 
nžrasze 21

pradėtas ..v, 
religiszku denomi

nacijų su 231,983 
joms ir 54,524,976 tikineziais.

18,939 Romos Kataliku Baž
nyczios. Romos Kataliku baž
nvezios inima 
tvtus asmenis
bažnycziu rekorduose. 1926 m. 
buvo 18,939 Romos Kataliku 
bažnyczios su 18,604,850 tikin- 
cziu. Beveik puse tu bažnycziu 
vedo nedeldienines mokyklas 
kurias lanke net 1,200,000 vai
ku.

Vientik New Yorko valstijoj 
užraszyta suvirsz 3,115,000 Ro- 

o
’53,000 Illinois ir

o 
•)

organizaci-

visus pakriksz-
užrekorduol us

124,000, Penn-

— B. Wentzas, 
nas, kada važiavo namo, netoli 
Dark water, užmusze žmogų 
ant plento, kada tasai užėjo 
prieszais automobiliu. Nelaime 
buvo neansisauRoiama pagal

užmusze 
kada tasai

neapsi saugojama 
liūdintojo pripažinimą.

— Utarninko vakara atsi
buvo S.L.A. koncertas pasek
mingai, kuriame dalyvavo Liu
da Sipavicziute isz Lietuvos ir 
kiti žymus artistai.

— Seredos ryta, 
gio bažnyczioje, likos suriszt* 
mazgu moterystes pana Ona 
Kalinanckiute su Albertu Rug- 
liu isz Lost Creek. Svotais bu
vo drauge Julija Bražinskiuto 
su broliu jaunavedžio. Svodba 
atsibuvo 
Count rv kliube.
sesuo daktaro Kalinaucko. ]4ai- 
mingo gyvenimo Onuk 
puikiausios keliones ant ve<lu- 
sio gyvenimo.

Fountain Springs
Nuotaka yra

ir ko-

Maizeville, Pa. t .Juozas But- 
keviezius, 25 metu, kuris czio- 
nais gimė ir užaugo, mirė Pa- 
nedelyje, sirgdama kelis me
nesius. Velionis paliko motina, 
ketures seseres Ona ir Kmilije 

Agnieszka,
City ir Bcndinskiene, Frackvi- 
lleje, kaipo ir tris brolius.

namie, Atlantic

Port Washington, Wis.—At
sibuvo czionais parapinis baza- 
ras ant naudos vietines Lietu- 
viszkos parapijos, kuris buvo 
pasekmingas ir turėjo puiku 
pelną. Komitetas sudeda vi
siems szirdinga aeziu už suszel- 
pima ir atsilankymu.

— Lai musu tautiecziai ne- 
užmirszta balsuoti ant szerifo 
ant darbininkisžkos puses už 
Jacob Dalim ir N. Radon kurie 
yra tinkamiausi, o tai 6-ta die
na Novemberio.

Keturiolika Evangeliku Baž- 
nycziu organizacijų turėjo 3,- 
737,000 bažnycziu su 557,000 
nariu.

Rytu Ortodoksu Bažnyczios, 
inimant Albanu, Roumanu, Ku
šini, Serbu, Syriecziu Ortodok
sines Bažnyczias turėjo 446 
maldnamus su 259,394 narius.

Vėlesnes Dienos Szventieji 
turėjo 1,867 bažnyczias su 606, 
500 nariu.

Kitu denominacijų buvo:
Kongregacionalistu 5,028 baž

nyczios su 882,000 nariu; Ad
vent istu 
146,000

su <557,000

SU

I’rieteliu. 925
1ir 111,000 nariu

Skandinavu

2,5 7 (j bažnyczios 
nariu

bažiivczios
Salvation Army .1,052 vietų ir 
75,000 nariu;
Evangeliku 505 bažnyczios ir 
49,000 nariu; Spiritualistu 611 
bažnyczios ir 51,000 nariu; 
Universalistu 498 bažnvezios ir 
55,000 nariu; Uhitaru 353 baž-

Teoso-
588 susi-

daiJbas nusiseks i < padu ris tint

ir reikalauja nuo jo sugrąžini
mo pinigu, bet *szis jam taipgi 
atsako: 4‘Skųsk manei”

Žydas matydamas jog ap
maudą jo ir piktybe suvis mu
žiko ncgazjlina, prasze geru
mu kad bent tuos ‘kviečius 
jam sugražintu, kuriuos da pas 
save turėjo, bet mužikas jau 
nebuvo dabar paklusima Žy
dui ir parode duris — o neba- 
gas Joselis kovei kiaušiai smu
ko pro jas, idant iszvengt mu- 
ži kiszkos kumszczios.

REIKALINGI—Vyrai ir moteres 
pardavinėti Biję Sweet Line gyduo
les, toiletinus ir kukninus daigtui. 
Sweet Mfg. Co. Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pa. N.G

DRAIDOKAS YRA TAISOMAS

mos Kataliku 
sylvanijoj, 1,.' 
1,056,000 New Jersey valstijoj.

Metodistai, Baptistai ir Pro- 
testonai. Yra 19 Metodistu ti
kėjimo kongregacijų su pilna 
narsto isz 8,000,000. Didžiausia 
yra Melodistu-Episkopahi baž- 
nyczia kuri 1926 mete, 
26,130 bažnycziu su naryste isz 
4,000,000. *2,334 Metodistu- 
Episkopatu bažnyczios 
Ohio valstijoj, 2,327 l’ennsyl- 
vanijoj, 
1,944 Illinois. Beveik visos tos 
bažnyczios vede nedeldienines 

, isz viso 3,796,000

nyczios ir 60,000 nariu;
fiszku Draugyscziii
rinkimu vietų ir 118,000 nariu;
Komunist iszkos
turėjo 13 bažnycziu ir 1,577 na
rius; Baha’ai 44 bažnycziu ir

Draugystes

Baha’ai 44 bažnycziu ir 
1,247 nariu; Fedanta Draugys
te turėjo 3 bažnyczias ir 200 na
riu.

o TU

turėjo

buvo
2,327

2,126 Now Yorke ir

mok vklas 
lanke tas mokyklas.

Apart Vokiszku 
(Dunkers), yra 1S atskiru Bap
tistu kongregacijų su 8,443,000 
tikineziu. l’ictu Baptistu Kon- 

orga-

ISZ VISO

Baptistu

000 negru 125,000

vencija yra didžiausios 
nizacijos tos denominacijos, su 
4,800,000 nariu. Yra apie 3,196,-

Baptistu, 
Primityvu Baptistu, ir 1.1.
Devynios I’resbaterijomi baž

nycziu organizacijos turi 15,- 
840 maldnamu su 2,625,000 na
riu.

Yra apie Liuteronu orga
nizacijos su 19,854 mokinamais 
ir naryste isz 5,259,000. Tos 
Liuteronu organizacijos inima 
tarpe kitu Suvienytu Liutero
nu bažnycziu Amerikoje, Evan 
geliku Liuterionu Sinodo Kon
ferencija Amerikoje, Amerikos 
Liuteronu Bažnyczios. Norvegu 
Sinodą, Danu Evangeliku Liu
teronu Bažnycziu Amerikoje, 
Šitom u L i uter o nu-Ta u t isz k a 
Bažnycziu Amerikoje, Norve
gu Liuteronu Bažnycziu Ame
rikoje ir Slovaku Liuteronu Si
nodą Suv. Valstijose.

Suvirsz 4,000,000 Žydiszko 
Tikėjimo, Cenzas iižrasze 2,948 
Žydiszkas kongregacijas su 
4,087,000 tikineziu. 2,855 kon
gregacijos randasi miestuose 
turint 2,500 gyventojus arba

H Ooaldale, Pa. — Mikola-’ dauginus. New Yorke yra 1,126
kas Suda, 
apdegė bružydamas zapalkom. 
Kai’p rodos mirs nuo apdegini- 
mu.

trijų metu baisiai

fl Chicago.
dalyse miesto eksplodavojo 
bombos po garadžiais suardy
dami visus. Niekas nesužeista.

— Keturiose

kngregacijos su J ,897,000 na
riu. *

Protestonu-Episkopalu Baž- 
nyczia 1926 meto raportavo 
7,345 bažnyczias su 1,859,000 
nariu. '

Kristaus Mokiniai turėjo 
7,648 bažnyczias 
nariais.

«il 1,377,595

SVETIMŽEMIU
PROBLEMAI

Kiek Yra Svetimtaucziu 
Alasko j ?

Klnusimas: Ar 
praneszeti g

galite man 
į\v v e n to j u s k a i c z i 11 

Alaskos, ir kiek tenais yra Vo- 
kiecziu, Italu, Rusu ir kitu sve
ti m žino n i ir?

— A.M.T. Toronto, Canada.
Atsakymas: 1920 mete gy

ventoju Alas'koj buvo 55,000. 
Isz tu, suvirsz 27,000 buvo In- 
dijonai ir Eskimo žmones. Bal- 

gyvontoju 11,600 buvo

<

i

tu.ju 
svetimžemiai, ir apie 7,000 te- 
gime bet svetimžemiu levu vai
kai. Svetimžemiu buvo 2,170 
isz Norvegijos; 1,700 isz Szve- 
dijos; 850 isz Vokietijos, 800 
iszFinlandijos; 540 isz Jugosla
vijos; 370 isz Danijos;
Rusijos; 330 
isz Lenkijos.

440 isz 
isz Italijos ir 80

— F. L. I. B.

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graboriul 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi- 
ninko motorems. Priei
namos prekes.

61C w. Kuruce St., 
MAHANOY CITY, PA.

»0(J MAItKKTST., 
TAMAQUA, PA.

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitls, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebotine pasekme per 80 metu. 
Preke 2tįc per paczta. Turi rastis 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY
724.736 MULBERRY STREET 

READING, PA.
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Mažesnis draidokas 6,500 tonu, buvo instuintas in dides
ni 10,000 tonu draidoka prigu linti prie Bethlehem Shipbuil
ding Co., del ipataisymo.

t

i

——

Panisnick Brothers
1SZD1RBEJAI ARMONIKŲ

Norinticms sjuncziamc kataloga

717 North Fourth Street 
Philadelphia, Pa.

LIETUVIAI SCHUYLKILL 
PAVIETO BALSUOKITE UŽ

G. FRANK BRUMM
ANT KONGRESMONO

Praszo Juso balso ir intekmes.

R. D. HEATON
KANDIDATAS ANTSTATE SENATOR

r
1 ‘.....

•‘y f

I
l j 1

*

t T

Praszo Juso Balso ir Intekmes
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