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ISZ AMERIKOS
ŽUDINSTA

BAŽNYTINĖJE
SVETAINĖJE

SUSIKIVIRCZINIMAS LAI- 
KE PERU BUVO PRIEŽAS 
TE ŽUDINSTOS; ANT GI

LIUKO NE LIETUVIAI.
i ■

Detoit, Mich. — Szv. Jurgio 
Lietuviu parapijos bažnytinėje 
svetainėje, prie Westminster ir 
Russell uliezos likos i»apildyta 
žudinsta.

Narcelino Delarosa, 
amžiaus, 
Filipinus,
t i namas žmogžudystėj 
draugas Max Cobunoc, 
amžiaus, gyv. 973 Kin 
irgi aresztuotas ir

22 metu 
gyv. 978 King Ave., 

aresztuotas ir 
, ir
24 metu 
g Avė., 

kaltinamas 
už puolimą musztis su 
nužudvti.

Nužudvtas vaikinas buvo Tr- 
win Kenney, 19 motu amžiaus 
gyv. 9166 Goodwin Ave.

Charles Daly, 18 metu, besi- 
vidu- 

kri-

knl- 
jo

tikslu

grumiant perdurtas in 
rilis ir randasi ligoninėje 
tiszkamo padėjimo.

Lietuviu parapijos bazaras 
buvo bažnytinėje svetainėje. 
Kenney, policija sako, ženge 
atbulas nepastebėdamas, kad 
kas butu už jo. Jis užsistojo 
Delarosai ant kojos, policija 
sako, ir užgavo jo ‘4kernus.”

Deliu v^u'prudvjo rėkti, poli
cija sako, ir iszsitrauke peili, 

atlenkiama
sprenžina, d u re Kenney.

Kuomet Daly puolėsi gelbėti 
savo dranga, tai Delarosa ir ji 
sužeidė.

Cobunoc tuojaus puolėsi De
larosai in pagelba, ir abu ban
dė pabėgti.

Juodu buvo pagauti kitu 
dalyvavusiu bazare.

Kenney mire ligoninėje

kuriu geležele

J

už 
trijų valandų po perdnrimo.

Detroit Times.
GILIUKNINGAS RADINYS 

SENAM NAME.
Bridgeton, Mass. — Fredri- 

kas Anderson pirko sena na
rna, o kada ji pataisinejo, rado 
po grindimi drūta geležine 
skryne, kuria sudaužės rado 
daugybe biimaszku — viso 100 
tukstaneziu doleriu.

Nemažai nulindo žmogelis ir 
nusiminė, kada dažinojo jog pi
nigai paeina isz konfederatisz- 
ku laiku ir ne vra verti nieko.
VAIKAI NUŽUDĖ KŪDIKI.

New York. — Idant padaryti 
“szposa” du vaikai Edwardas 
Kedting ir Daminikas Caiffa, 
abudu turi po 4 metus, 'pasi
ėmė isz vežimėlio keliu mene
siu kūdiki Mrs. Rozalijos Ro
man, sudaužė jam galvele ir 
inkiszo kūneli in szaszlavu blo
kine.

Palicijai užklausus vaiku del

“fil-
O kad valstijoj New Yor-

ko taip padare, abudu atsake 
kad norėjo sau jiasidaryt 
Iii u.” 
ko tiesos negali apkaltint vai
ku neturineziu 7 metu, todėl 
abudu likos paleisti po priežiū
ra levu ir kad ateityje juos 
geriau prižiūrėtu.

1,000 ŽYDU MOKĖJO PO 
$1,000 UŽ PIETUS.

New York. — Tūkstantis Žy- 
diszku kupeziu, fabrikantu ir 
geradariu .dalybavo pietuose 
kuriuos -parengė ant naudos su- 
Hzolpimo kolegijos Yoshiva, 
Žydiškas instututas. Kožnas 
isz pakviestu svecziu užmokė
jo jo tūkstanti doleriu už pie
tus. Gryno pelno b.us padaryta 
fipte milijonas doleriu.

DU GYVENIMO 
KELIAI

DU DRAUGAI — V I E N A S 
PASILIKO VALKATA, O 
KITAS VICE-PREZIDEN- 

TUSUV. VALSTIJŲ.

Stebėtini ir ne
žinomi yra žmogaus gyvenimo 
keliai, kurie* veda nežino in 
kur. Sztai, ne tai)) daugeli me
tu adgal, miestelyje Ala riet ta, 
Divio, augo, mokinosi ir siautė 
drauge <lu vaikai. Vienas isz 
juju nuėjo ant kelio valkatys- 
tos arba prasto “homo,” mir-

New York.

bonio( c

damas praeita Subata prastam 
hotelyje, žinomas kaipo 
erv Bum,

‘ ‘ Bow
bet jojo tikra pra

varde buvo Bradt Hulbert.
Antras vaikas, draugas 

augszcziau minėto vargszo isz- 
sirinko tiesu kelia ir sziadien 
yra vice-prezidentu Suv. Vals
tijų ir jojo vardas yra žino
mas del milijonu žmonių kaipo 
(’baries G. Dawes ir jisai gyve
na Washingtone.

Per daugeli metu Hulbert 
slankiojo po arsziauses vietas 
ant Bower v, bot norints buvo 
valkata, visados buvo pasiro
dęs szvariai norints neturėda
vo no cento prie duszios.

Apie deszimts metu adgal 
Hulbert buvo geru inžinierium 
bet jam darbas nusibodo ir nu
ėjo jisai ant “plynių.”

Du metai adgal jisai apsirgo. 
Draugai melde jojo idant ra- 
szytu pas tėvus; bet jisai atsi
sakė. Tula diena parasze gro- 
mata pas savo dranga vice-pre- 
zidenta, kuris jam, nuo tos die
nos prisiunsdavo po 25 dolerius 
ant menesio del maisto. Praei
ta Petnyczia apsirgo vargszas 
gulėdamas neszvariam kamba
rėlyje ir mirė, o jojo lavonas 
gulėjo lavonyczioje, apleistas 
nuo visu.

Vienas isz jojo draugu da
gi rdes jog Dawes randasi New 
Yorke ant bankieto iszkelto 
per milijonierių Vanderbilt’a, 
praneszc jam kad jojo draugas 
isz jaunu dienu yra miros ir 
biis jialaidotas ant ubagu ka
piniu. Dawes apleido bankieta 
iszkelta ant jojo garbes, 
in lavonycziu pamatyti 
jaunuomenes dranga, apsiver
kė graudžiai ir paliepė ji paku
loti prigulineziai,

visus kaszlus palaidojimo.
Argi reike geresnio pavyz

džio prietelystos kaip szitie 
draugai, kuris vienas isz juju 
buvo valkata, o kitas vico-pre- 
zidentu Ameriko. Retai pana
sziai atsitinka.

ERELYS PAGRIEBĖ 
KŪDIKI.

Denver, Colo. — Didelis ere
lis nutvėrė czionaitinio farme- 
rio kūdiki ir misinesze in -pa
danges, po tam nusileido su sa
vo laimikiu ant salos Platt. 
Žmones matydami taji atsitiki
ma, ))asiskubino nelaimingam 
kūdikiui in pagelba ir nuvijo 
ereli pirm negu spėjo sudras
kyti ji. Vaikas yra trijų* metu 
sūnelis James Kleizą. Nors ap- 
laike kelis žaidulius per lete
nas erelio, bet sziaip yra svei
kas ir žaidnliai nepavojingi.

ATLĖKĖ PAS TĘVA IN 
SVECZIUS.

Hazleton, Pa. — Netikėtai 
atlankė savo tėvus Karolius 
Kauffman su eroplanu isz 
Ringstead, Iowa, atlikdamas 
kelione hi T4 valandų. Jojo tė
vai gyvena arti czionais ant 
farmers Sugarloaf Valley. Bu
vo tai visai netikėtas atsilan
kymas sūnelio, kuris nusileido 
“isz dangaus.”
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NE LYSK
PER LANGA

MOTERE PALIEPĖ ARESZ 
TAVOTI SAVO VYRA UŽ 
TAI KAD LINDO JISAI 

PER LANGA.

Yonkers, 
Pi vilioką, 
s<

N. Y. — Veronika 
paliepė areszllavoli 

savo vyra už lai, kad lindo per 
Įauga. Vyras tankiai pareidavo 
namo vėlybu laiku, kas mote
rėliai labai nepatiko, ant galo 
nutarė ji pamokyti ir atpratint 
nuo to. Ana vakaru užrakino 
duris o kada vyras vela parojo 
vėlybam brike ir negalėjo inei- 
ti, .pradėjo lipt per langu... Vos 
inkiszo g 
isz kur atėjo 
iras ” oc<‘ > 
pecziirs ir pasako “kom on

Į

aiva, kad sztai nežino 
“aniuolas sar- 

reže su paika jam per
t 

na ir turėjo pernakvot kalėji
mo.

Bdt tas nieko... Mahanojuj 
da arsziau nes czionais ne tik 
vyrai bet ir moterėlės lenda per 
langus. Žinome įr lokes, kurios 
lenda per langus, bet juju vy
rai neszahke palicijos idant 
jaises uždą ryt kalėjimo.

Del ko? Dalykas visai pa
prastas, kad pal'icijantas 'ne
mato to... o vyras miega kai)) 
kūdikis po sunkiam darbui ka
syklose arba po iszsigėrimui 
munszaincs ir nepabunda... nes 
prieiegele nusialina savo szli- 
perius priesz inlindima idant 
nestibaladot. Nežino tasai varg- 
fizas kad? j<>j6 ” 
cz i ui e pa r p isz kino 
bambiliu.
ŽMOG-EDŽIAI NE MYLI

BALT-VEIDŽIU MESA.
Madison, Wis. — Pagal nuo

mone profesoriaus Ralfo Lin- 
tono isz Madison universiteto, 
kuris pergyveno keliolika me
tu tarj) laukiniu žmonių Mada
gascar, tai tonaitiniai žmog- 
edžiai ne myli mėsa baltųjų 
žmonių. Sako jieji kad turi bal
ta žmogų ilgai virti idant isz- 
gaut isz mėsos smoka'tabako ir 
arielkos, 
mesa yra 
minkszta.

GIMĖ KŪDIKIS SU 
VUODEGA. 

I

Knoxville, Tenn. — Lai'k- 
raszeziai pranesza, kad Tenne
ssee valstijoj, kuri nepripaižs- 
ta evoliucijos mokslo, sziomis 
dienomis gimė mergaite, kuri 
turi septynių coliu ilgio vuode- 
ga. Tai lyg ir koks stebuklas, 
kuriuo gamta nori pa rodyt tos 
valstijos fantikams, kad žmo
gus isztikruju yra iszsivystos 
isz vuodeguoto sutvėrimo. Mo
kslui 25 tokie atsitikimai, kur 
vaikai gimė su vuodegomis, 
bet tokios ilgos vuodegos, kai']) 
dabar pasirodė fundamentalis
tu valstijoj, da niekas nebuvo 
mates.

DEMOKRATU PARTIJE 
SUSIBANKRUTINO.

New Yorkas. — Dcmokra- 
tiszka ipaiUije po paskutiniu 
rinkimu nuėjo in “skylia” ne
mažinu kaip 1,600,000 doleriu, 
o rinkimai jiems kasztavo 5,- 
300,000 doleriu. Kas tuos pini
gus užmokės, tai dabar komi
tetas 'kaso sau galvas.

$258,000,000 PADOTKU 
NUO GAZOLINO.

Washington, D. C. — Pa
prastas padotkas ant galono 
gazolinos yra 3.19 centu, arba

Dalvkas 
kuki palicija n tas

teisinga” pa- 
namo su

Bet juodųjų broliu 
gardi , ir labai

Penu.

1927 mete valdžia" surinko pa- 
dotko suvirszum 258 milijonus 
doleriu už gazolinu. Arti 200 
mlilijonu isz'tuju pinigu lazduo
ta ant vaistiniu plentu, 55 mili- a . 1 _ * - -jonui sunaudoti ant miestiszku 
ir pavietavn ulycziu ir plentu.♦ 1
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MŪRININKAS PRIVERS
TAS SU REVOLVERIU 
UŽMURINT PATOGIA, 

GYVA MERGINA.

Kijevas. — Deszimts mergi
nu likos sudegintos gyvos per 
inirszusius kaimieczius, už tai, 
kad locnininkai cukriniu plan- 
taciju pargabeno jais 'užimti 
vieliniu darbininku vietas, ku
rie nenorėjo dirbti už numažin
ta preke, aplinkinėje Piriati- 
no, provincijoj Poltavos, pieni
nėje Rusijoj.

Vietiniai darbininkai arba 
straikieriai, inirsze ant mergi
nu, kad užėmė juju vietas, su
sirinko didelioje mynėje, užda
re dideli tyarta'kuriame mergi
nos tuomlaikiniai turėjo prie
glauda ir padegu isz visu ketu
rių kampu, laike kada mergi
nos miegojo ir neprijautė jo
kios nelaimios. Riksmas nekal
tu deganeziu auku buvo neisz- 
pasakytai baisus ir visos sude
gė su 4 vartų.

Vaklže nusiuntė in lenais ka- 
misije kuri isztyrinejo kalti
ninkus, visus aresztavojo ir 
rustai nubaus už toki baisu at- 
kerszinima.
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Szitas laivas Petrai, iszgolbejo 40 žmonių nuo skens-
tanezio laivo Vestris ir adgaberno in New Yorka. Tukstan- 
cziai žmonių ji pasitiko. Iszgelbeti žmones apsakinėja baisy
bes kada laivas pradėjo skensti. Visi kaltina kapitoną laivo, 
kad per ilgai lauke duoti žinia kitiems laivams per radio idant 
pribirtu in pagelba nes jaigu butu iszsiimtes žinia apie nelai
me ankscziaii, lai nebūtu tiek daug žmonių žuvo.

Barcelona, Iszpanije. — Laik- 
raszcziai skelbia, buk nesenei 
tūlas mūrininkas likos pa
griautas nuo ulyczios kada ėjo 
vakare namo isz darbo, per ko
kius lai nepažinstamus vyrus. 
Nežinomi vyrai užriszo jam 
akis, inkimszo kamuolį in bur
na kad negalėtu rėkti, po tam 
insodino in dideli automobiliu 
ir staigai nuvažiavo isz mies
to.

Po kokiam tai laikui, auto
mobilius sustojo nežinomoje 
vietoje prie puikaus namo. Ne-

V • 1 • t t • . « .

ŽINOJO KAIP APGAUT 
JAUNIKIUS.

Franklin, Pa.

SUNKI MOTERELE MIRĖ.
Little Rock, Ark. — Sunki 

cirkusine moterėlė Mrs. Pearl 
Huntzinger, kuri mire czio
nais, likos nugabenta namo in 
Indianalpolis, kur josios szei- 
myna gyveno. Graborius ne 
mažai darbo turėjo ’su sunkiu 
lavonu, kuris svėrė 612 svaru,

o kada su

Pagal
Ta-

Ana

jaigut

— Dvi deszimts 
dvieju metu patogi Grace Ban- 
durik, kai)) rodos Slavojce, li
kos suimta per pacztine valdže 
už naudojimu paežio ant ap
gavi n-go budo. Grace buvo ap- 
sigarsinus daugeliuose laik- 
raszcziuose^ pajeszkodama -sau 
turtingo* jaunikio,
kokiu susineszdavo, praszyda- 
vo idant tasai -prisiimsiu dova
nu kaipo busimajai paežiai ant 
pirkimo szlebes.

Tokiu budu surinko daug pi
nigu nuo kvailiu kuriu atsira
do isz visu 'daliu Ameriko. 
Kaip pacztiuiai inspektoriai 
spėja, tai surinko jiji in de- 
szhnts tukstaneziu 'doleriu.
KANADA UŽDIRBO 300,000,- 

000 NUO AMERIKIECZIU.
Washington, D. C

Kana-dos valdžios metini 
parta, tai musu prohibicijc yra 
laiminga del Kanadiecziu, nes 
Amerikonai pragėrė iradgabe- 
no gėrynių isz lenais už tris 
suimtus milijonu doleriu praei
tu meta. Sziadien Kanadoje 
yra begyje daugiau doleriu ne 
kai)) kitam kokiam sklype aut 
svieto.

TRUKO JAM SZIRDIS ISZ 
GAILESTIES.

Minneapolis, Minn.
diena, mire Mrs. Anna Green 
nuo uždegimo plaiicziu. Mote
re turėjo 59 metus, tiek kiek ir 
josios vyras. Porele lab^i my
lėjosi per visa savo gyvenimą, 
o kaimynai tankiai girdėjo 
kai)) vienas isz juju kalbėjo 
kad gyvenimas vienam be ki
to butu neiszlai komas,
katras isz juju mirtų pirmiau. 
Kada Grcen’ieno mirė, josios 
vyras ))riejas prie grabo, dirs
telėjo ant veido savo mylimos 
drauges ir ant vietos krito ne
gyvas. Paaszaūktas daktaras 
pripažino buk Green mire nuo 
szirdies 'trūkimo isz dideles 
gailestios. Dabar abudu likos 
pallaidoti ir užkasti vienam ka
pe. — Neatsiskyrė ir po smert.
MILIJONAS CHEVROLETU 

IN 8 MENESIUS.
New York. — General Mo

tors automdbiliu fabrikantai 
in laika asztuoiiliii menesiu pa
dirbo viena milijoną Chevrole- 
tu automobiliu *—
automobilius kas deszimts 'se
kundų. Tas parodo, kad Chev- 
roletai turi didele pasekme 
pramonėje. •

H

arba vienas

nes turėjo padirbti ekstra gra-
ba, 42 coliu ploczio, 22 gylio ir 
6 pėdas ir 8 colius ilgio.

Paskutines Žinutes

pažiustami atriszo skepetaite 
nuo akiu, invede in narna, nu
vedė in skiepą ir liepė užmu- 
ryt patogia, gyva mergina. Po 
kerszinimui atominio jo gyvas
ties, mūrininkas buvo privers
tas iszpildyt taji darba ir už
marino gyva auka.

Kada pabaigė darba, užmo
kėjo vyrai jam gausiai, po tam 
vela užkimszo jam burna ir už- 
riszo akis ir nuvožė ant tos pa
ežius vietos isz kur ji pagriebė. 
Mūrininkas tuoj praneszc pali- 
cijai apie taji baisu atsitikima, 
kuri pradėjo sznipinet, kur tas 
galėjo atsilikti. Kokia buvo 
pasekme palicijos sujeszkoji- 
mc tosios vietos, tai lyg szio- 
liai nedažinota.

visus

SAV-ŽUDINSTA
LIETUVIO

ISZ GERE KARBOUNES 
RUKSZTIES, PO TAM 

ATSUKO GAZA.

PALIKO PACZIA IR 4 
VAIKUS.

1f Wilkes-Barre Pa. -— 
kontraktoris

j 
turėjo operacijų ir iszimta jam 
500 akmenuku isz viduriu.

1f Pittston, Pa. — Isz prie
žasties kurios nesupratimu, li
kos nužudytas Jokūbas Lojack 
21 metu ir jojo brolis Mikolas 
mirtinai sužeistas.
pusbrolis Jonas, papildo žu
dinsta.

1[ Hong Kong, Kinai. — Du 
szimtai Kiniszku komunistu li
kos užmuszti ir 600 paymti in 
nclaisvia laike mUszio Shekon- 
ge.

1[ Peco n ic,
broliai Želcns'kei likos užmusz
ti, o penktas sužeistas, kada 
Long Island trūkis trenke in 
juju t roką ant skerskelio, va
žiuodami namo isz miesto. Vy- 
riauses turėjo 19 motu.

1( Udine, Italije. 
bejimai žemes,

Richard J land 
kuris stato Owl Creek pradu

Nužudyto

N.Y. — Keturi

“ASZ PASAKYSIU TAVO 
MOTINAI.”

Brižius. — Franci jos maldi
ninku kuopa turėjo toki atsi
tikima. Tarp ligoniu buvo vie
nas jaunas vyras, kuris jau bu
vo arti mirties. Pirm negu nu- 
neszus prie vartų suteikė jam 
paskutini patepimą. Kaip 
Szvoncz. Sakramento procesija 
ėjo ties ligoniais, tasai ligonis 
žiūrėdamas in Szven. Sakra
mentu, kuri kardinolas nesze, 
skaudžiai suriko: O “Jėzau! 
Marijos Sunau! Iszgydyk ma
no!” Procesija su Szvencziau- 
siu praėjo. Tur but Kristus ne- 
iszklauso vargszo meldimo. 
Tada ligonis atsikėlęs pažiurė
jo in Monstrancija ir vėl suszu- 
ko: “O Jėzau! Marijos Sunau! 
Tu manes neiszgydei! Asz pa- 

” Tai

4 <

Petras
41 metu,

Du dre
bėjimai žemes, kurio sukretu 
visa provincije, iszbaugino vi
sus gyventojus, kurie ižbegiojo 
isz gyvenimu in saugesnes vie
tas.

11 Columbus, Ohio. — Chas. 
Hoppe, kuris nužudo 7 metu 
Darata Szczelagovskiute, po 
tam padėjo josios lavonu ant 
tropu namo tėvu, turės mirti 30 
Novemberio.

1[ Tokio, Japonijo. -— Lai
vas Nagasaki 'susidūrė su kitu 
laivu arti Szagalino, nuskosda- 
mas su 16 laivoriais.

11 Pittston, Pa* — Kas tokis 
padėjo dinamitą po “ indžain
house” prie Butler kasikiu, pa
darydamas didele bledo ir keli 
szimtai žmonių turėjo sustot 
dirbti.

11 Kansas City. — Per pasi
kėlimu upiu aplinkines likos 
užlietos, 10 žmonių pražuvo ir 
daug padaryta .bledes far- 
meriams.

U Colby, Kans,
ypatos likos užmusztos per tru
ki, kuris trenke in automobiliu 
ant skorskelio,

Penkios

nnt skerskelio,

Vandergrift, Pa. — 
Sutkaitis, Lietuvys, 
109 Lowell u Ii., atėmė sau gy
vastį isz nežinomos priežasties 
per iszgerima karbolines ruksz- 
ties, po 'tam atsifkes kranukus 
nuo gazo, užbaigė gyvasti. Jo
jo pati užtiko ji da gyva, bet 
paszauktas daktaras negalėjo 
ji ji atgaivint ir mirė jisai in 
trumpa laika. Velionis pergy
veno daugeli metu Amerike ir 
dirbo American Sheet and Tin 
Plait e dirbtuvėje. Jojo motere 
ne gali dasiiprast del ko josios 
vyras atėmė sau gyvasti.

Velionis paliko paežiu, dvi 
dukteres isz kuriu viena, Rūta, 
randasi kliosztoryje Pittsbur- 
ge, Helena ir du sūnūs F red ri
kli ir Jurgi.

Koroneris tyrinėja del ko
kios priežasties Sutkaitis ato
me sau gyvasti. Likos palaido
tas Subatoš rvta.

GAL NE VISI ŽINO KAD:

S

jo... Minia

sakysiu Tavo motinai! 
isztaros apalpo.

Susijaudinės kardinolas vėl 
atsigręžę prie ligonio ir palai
mino ji su Szvoncziausiuoju. 
“Ir Marijos Simus iszklause 

” Ligonis iszgijo.
džiaugėsi matydama stebuklą. 
Laimingiausias buvo iszgydy- 
tasis. Jis pasikėlė ir tarė:
Jėzau Marijos Sunau! Tu mano 
iszgydei! Asz pasakysiu Tavo 
Motinai, kad Ji man padėtu 
Tau padėkoti...”

“O

Nekurtose dalyse Kinuo
se, gyslos anglių guli nuo vir- 
szunes žemes tik kėlės pėdas. 
Darbininkai iszgauna anglis su 
lopetoms.

* Afriko ir Europoje yra 
daugiau moterių ne kaip vyru.

Žiurkes ir peles padaro
20 mili-

rinkimu.

NAUJA ZELANDIJE
ATMETE PROHIBICIJE

Wellington, N. Z. — Prohibi- 
cijo gavo in sprandą czionais 
laiko paskutiniu
Szimtais tukstaneziu balsais 
pergalėjo szlapioji it praszali- 
no įprohibicije isz savo sklypo, 
kuri daugiau padaro bledes per 
du metus ne kaip kitokį prasi
žengimai.

Panasziai privalo padaryti 
Amerikoj — duoti žmoniems 
balsuoti ar nori prohibicija ar

. • -* .

Amerika bledes ant 
jonu doleriu kas metas.

• Mieste New Y’ork randasi 
400,000 žmonių 'kurie naudoje 
morfiną ir kitokius narkotikus 
be kuriu negali apsieiti ir yra 
nelaisvais tojo paproezio.

Skripkos buvo žinomos 
jau 5000 metu priesz Užgymi- 
ma Kristuso. Badai jeises isz- 
rado karalių Ravanie isz Cei- 
lono.

• Akulorius iszrado Italijoi 
mete 1240, bet buvo jiejo 4 co
liu aplinkui — kožnas stiklas.

• Kurapkos gali gyventi 
penkiolika metu jaigu joms• ’'-/į

Ii. 2Alrbii'liniekas neatima gyvasties.
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Cas Girdėt
nitus ir 1.1, už ka atiduoda jiems 
savo kimus ir ant galo pameta

palaimintoje
nors daug

lioje musu
•rikoje turime
kiu naujienų. Visokiu tu- 
' nelaimingu atsitikimu 
ir turime užtektinai links- 
ir juokingu.

poni •esenei poni Gertruda 
užvede teisina New 

ke ant tuja pamatu, buk jo- 
vyras jai iszsitare, buk: 
mielu noru tave iszmainy- 

sena automobiliu

rgs.

savo vyrus. Žinomu daigiu yra 
kad vyras yra visados priežas
tis szeimyniszko nesutikimo, 
barniu, keiksmu, niusziu dr aut 
galo pasimetimo..

Ne tik Amerika panaszus pa
dėjimas bet beveik kožnojo da
lyje svieto. Bet Europoje, kur 
randasi daug daugiau moterių 
ne kaip vyru, moteres yru daug 
paklusnesnes. Tonais moteres 
ne turi tiek progos uždarbiauti 
fabrikuose kiek czionais Ame
rika.

STATISTINIU ŽINIŲ 
RINKIMAS

Draugijų ir kiiqpu žinių rin- 
a w ' *

keju domei.
Biznieriai 'knygoje 

kos Lietuviai.”
Leidėju komiteto finansine 

atskaita.

i i /Vine r i-

“SAULE”

pravardes su raszyti ir gatvių 
vardus kaipo dokumentą, kad
biznierių nurodomo skaicziais 
teisingumo, o kitus klausimus 
užpildyti kad galėtumo tinka-

• Mi * A. . A «> . * > *

I*-

kaipo 
naujo.“ 
inoma, kad tokis vyro isz- 
iszkimas nelabai patiko 
uii moterelia'i, nes ir katra 

■moterių neužpyktu ant sa- 
Ivro už tai.’ Gal nesurastu- ■
|u tokios kuri malsziai sede- 

priimtu ’toki panic-kini-r

lovvdas Makeworth, žino- 
k dalyje Londono Whitecha- 

kaiipo David Szmate (sku- 
ninkas) rinkdamas viso- 

m skudurius pėr 40 metu, 
^e ana diena. Gyveno jisai 
Iii apgyventoje dalyje mies-

apie 750 tnkstan- 
pasleptus tarp

rriesz savo mirti liepe pa
likti pas save keliolika Zy- 
— savo kaimynus, atideng
tas jiems savo slaptybe kad 
i paslėpęs 150 tuksi a neziu 
ru, arba
is doleriu, 

Įu skuduru.
fra tai da vienas davadas, 
rodantis kaip 
t klysta ant 
18. Makeworth’
lime buvo surinkti didelius 
tus ir savo tikslą dasieke, o 
rhits pasiliko turtingu, bet 
tojo turto

tankiai žmo- 
pažiuru žmo- 
<> liksiąs gv-

nepasinaudojo.

Pagal paskutini apskaitymu 
■džios, tai skaitlis apsivedi- 
I Araerike mažta, o persisky- 
liai poru padidėjo.
■vokia tame priežastis?
Priežastis sumažėjimo apsi- 
llimu yra ta, kad sziandieni- 
k merginos kitaip žiuri ant 
Ivenimo. Sziamlienines mer
ijos, norint s da sziek tiek tiki 
I meile, bet matvdamos koki 

5 *

Ivenima veda juju motinos ir 
puges, ne nori tureti susine- 
Ima su jaunikaieziais, 
: turi gerai 
mitu.
LVntra svarbi p niežas bis yra 

kad beveik visos merginos 
l darbininkiszko luomo dir- 
ant savo užsilaikvmo. Beda 

k neprivertinoji! aut instoji- 
> in luomą motervstes.
tteketi už darbininko uždir- 
nezio tik tiek, kad vos gali 
ts save iszmaityt. Kaipgi ga
na maustyti apie sutvėrimą 
y o szeimvniszko lizdelio ir 
laikvma szeimvnos suside- * •

inczios isz trijų arba keturiu 
>atu, kad vos vyras gali užsi- 
i k V t i!

kurie 
užsimokancziu

Bijo

Bendros Žinids:
Vakaru rajonas, Springfield, 

Ill. Gauta užpildyta parapijos 
an kieta isz g 
k e r.

Rockford, 111. Gauta isz p. .L 
Zubono szv. Petro ir Povylo 
dr-jos užpildyta ankieta.

Pittsburgho rajonasu ’Pitts
burgh, Pa. Gania isz p. J. Tam- 

S.Z.R.” Pi’tLsbur- 
gho Rajono Komisijos nario:

1. Szeimvnu
29 gatvių ir

—«»■ •« 

rius su savo tarnais pribuvo in op:!,’Suvalkieeziu,

Metodistu milijonierius Rev. 
J. E. Harper, kuris per dauge
li metu platino Kristaus moks
lą Afrike, tomis dienomis su- 
gryžo in Londoną ir apraszilie
ja gražu pavyzdi del vaiku 
guodojime savo tėvu, nes pats 
mate savo akimi kaip vaikai 
savo tėvus tenai# guodoja.

Viena karta, kada misijonie-

tūla kaima prie upes Kongo, 
kuriame virszininku buvo se
nas vadas Mambukas, ir kada 
jisai daginio kad pribuvo misi- 
jonierius, liepe save nuvest in 
jojo vairi kurioje atplaukė. 
Mambukas jau turėjo 80 metu, 
plaukus turėjo baltus kaip pie
nas.

Draugystėje misijonieriaus 
radosi patogus jaunikaitis su
nūs virszininko. Kada tėvas 
pribuvo suims atsiklaupė, pa
lenkė galva labai žemai, kad 
net su kakta dalypstejo žeme, 
po tam pasikėlė ir pagal tau- 
tiszka būda paguodones tėvu, 
suplojo kelis kartus in delnus. 
Senukas uždėjo ranka jam ant 
galvos o nykszcziu padare ant 
kaktos ženklą kryžiaus, o lupo
mis sznabždejo palaiminimo 
žodžius, kuris nesigėdijo ati
duoti publieznai savo paguodo- 
ne del tėvo.

Abisinijos kaimuoeziai tik 
tris kartus prausėsi savo gyve-, 
n i me, tai yra, laike gimimo, 
kada paeziuojesi ir kada nu- 
mirszta. — Kokis tai butu ro
jus Amerikoniszkiems vai

si

laike gimimo

Amerikoniszkiems 
kanis, kurie ne nori prausti

Medis paima gali 
laukt senatvės lyg 250 metu.

susi-

— Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje Pildomoji Taryba2

savo posėdy New Yorke Lap
kriczio 13, apie puse 11 vai. 
vakaro Susivienijimo iždinin
ku kaip vienu balsu paskyrė 
Adv. K. Gugi, Chicagieti.

Dar priesz adv. Pildomosios 
Tarybos konferencijon atvyko 
p. Gerdauskas ir prasze, kad 
iždininku paskirtu ji.

apie puse

ATSAKIMAI.
Chas. R., Springfield, Ill. — 

Meldžiu p. redaktoriaus 
iszajszkyt, 
nias terp prohibicijos, republi 

Turtingesni vyrai, ypatingai Ikonų ir demokratu Amerikoje
- Pagal mano nuo- 
terp Republikonų,

man
kokis yra skirtu-

y

erb. Kini. S. Yun-

keviczians t i

’ ' * ' in. Atsukimas:
merginu. Paprastai jeszkoĮmonių,' tai 

isz savo L._......

emeriai, ne nori vesti vargm-

u merginu isz savo luomo | Demokratu ir prohibicijos ne 
lant du daugiau padidint sa
li turtą. 'Turtingos merginos 
lipgi nemaloniai žiuri ant jau- 
Ikaieziu kuriu kiszeniai vra 
iszti.
■Skiiandieiiine visuomene žiu- 
I ant gyvenimo blaiviai, prak- 
kzkai ir iszmintingai. Szeimy- 
p, tai ne Laika. 'Tiktai žmones 
Ingva-piaieziai, neda>ekti, ne- 
Inanlti gyvenimo iszlygas ir j 
Įedes kilu, papildo klaida. 
Kiaiidienine jauna gentkarte 
|no kad szeimyna, tai sunkus 
kngas ant sprando.
Panasziai didesne dalis per

sk y •imu turi szulini isz sto- 
os netinkamo gyvenimo del 
oteriu per vyrus. Kas atlankė 
idiis, turėjo proga prisiklau- 
t rugojimams moterių, tasai 

ersi tikri no, kad 90 procentas 
z juju užveda skundus isz 

Įriežasties neužtt'ktino uždar
bio vyru ir tinkamo joms užlai- 

Todol pasijeszko sau 
oki “sokeri” kuris joms pri
loto puikius parėdus, kaili-

H

tyra jokio skirtumo! Republi- 
1 komi i verda 
guzule, demokratai jaja 
duoda, o 
Ar ne teisvbe!

prohibiciszka” 
.-l par' 

visu Amerika gere.

O.

I

Geo. N., Coal Dale, Pa. —• 
The Hickman case is closed, 
for killing of little Marian Par
ker. Punishment was mot ted 
out to him by justice for the 
crime, the public is acquainted 
with particulars in the case, 
therefore we deem it unnecces- 
arv to publish the story 
again.

over

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVI5ZKA3 
GRABORIU3 MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobiliu* del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veieliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Caatra St. Mahaaay City, Pa.
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JURIU KELIAVIMO
ISZSIVYSTIJIMAS

Stebėtinas Atsitikimas.
Antra Valanda ryte, Spalio 

men. 12d., 1492m., jūreivis var
du Rodrige TriAno, nuo laivo 
“Pinta,”

ta kelione tokiems mažoms laį- n i I tr i_ . i g
jo. .Paprasta tarp-Atlantiszka 
plaukianęziu laivu 
tuom paežiu keliu laike pasku
tiniu 400 metu nebuvo mažiaus 
25 dienu.

Kai kurie isz Amerikos pa
statytu laivu, ypatingai “greit 
plaukiantieji laivai” keliavo 
net 15 myliu in valanda, 
plaukiantis 
nought” 
nuo New Yorko in Cape Clear, nu 
Airijoj, 1859m., in mažiaus 
kaip 12 dienu. Greicziausia 
plaukianczio laivo vienos die
nos rekordą — 437 myliu — 
padare “Sovereign of the Sea” 
isz New Yorko in San Francis- 

I co. Bet paprastai ome nuo 23 
i'ki 30 dienu perplaukti in Li
verpool isz New Yorko. Greitus 
laivai neszdami arbatas, kavas 
ir kitus Chinijos produktus tu 
rodavo lenktynes tarpe saves, 

|nes pirmas laivas dosiekt Ame
rika galėjo daug greieziaus ir 
gerinus parduoti savo produk
tus.

Laivas “r
plaukiant isz Bristol 1838 

New Yorka in

vams ikolqus Kolumbus varto-

kelione

Pirmieji laivai buvo pasta
tyti isz medžio, vėliaus geležis 
Vartojama, ir sziadien pli(irias, 
ftzladieri slinku sprėnSti katras • 
yiia pasaulio didžiausias lai
vas. Šiiv. Valstijų laivas “Le
viathan”
“Vateriand.”) ir Britu laivas 
“Majestic” (buvęs Vokietijos 
“Bismarck”) abudu savina ta 
garbe. Abudu nesza 58,000 to
nu. Isz kitu didžiuliu laivu

Berengaria” turi 52,000 to-
< <

000 ir

mni pasikirstyti sulig biznio 
rusiu, turtingumo, laipsnio ir 
t.t. Labai pageidauta, kad bu- Į 
tu visu suraszyta turtas. Bet 
gyvenimo sąlygoms neleidžiant 
to invykdinti turime pasiten
kinti nurodymu nors 
mažu” 
pasikirstant in szias ruszis: 
biednas — iki $2,000, vidutinis 
— iki $5,000 pasiturtintis — 
iki $25,000 turtingas — iki 
$50,000, turinezius vertes*$100, 
000 ir daugiau nurodyti skait
linėmis. Visiems žinių rinkė
jams savo laike Imdavo prnnc- 
szama apie tai, bet paaiszkc- 
jus kad kai kas nepajėgdami 
surinkti žinias sulig pirmyksz- 
czio pageidavimo visiszkai nu- 

’ stoja energijos ir nekurie biz-

rusiu, turtingumo, laipsnio ir 
N

sanraszas nuo 
Beoks-Run viso: 

110, Kauniecziu 
, 25

ežiu — 338 szeimynos; singe- 
liu 57, viso ypatų 1466, mamus 
turi — 164, auto 27, high school
l h
9,

szeimvnu

(buvęs Vokietijos

“daug 
arba bendra suma arba 

sz i as

nieriai bauginasi, sziuo tas 
skelbiama visuomenes žiniai ir 
“S.Z.” rinkėju vykinimui. TieVilnie-

- kurie gali iszpildyti tiksliai nu-
i C! * a . a ■ . -skaitlinėmis

business kursus 1, college 
siekia $1211namu 

700,00 
o

verte

Profesionalu ankietos: J. 
Vėberio M.D. ir dentisto p. J. 
Dugano.

Centralines Draugijos.

rodant skaitlinėmis turtin
gumą, labai praszomi tai pa
daryti.

Yra biznieriai kurie bijo su
kyli savo'turto. Girdi, kuomet 
sužinos, kad jie turtingi reika
laus auk u. Ta baime berei'ka- 
linga: nenori — neduok. Aukos 
davimas -nėra prievole, bet ge- 

v a 1 i os d ai y k a s. Ant ra, 
užtenka pravardžių ir 
Galutinai knygon tik

24 kuopų.

I tv mo

ros
mums
gatvių.
tu biznierių vardai, pavardes ir 
biznis knygon pateks, kurie to 
uores ir tai patvirtins per ži- 

rinkejns suteikiama isz

viena.5 isz trijų Ko
lumbo ekspedicijos laivu, su

lk uris žodis 
ir nakties

szuko “Tie r ra,” 
roiszkia “Žeme,” 
tamsumoj kiti to laivo jūrei
viai pamate, už iqrie penkių 
myliu, nauja kraszta ir tamsus 
medžius kylant lyg isz van
dens. Tai tiek žinoma apie 
Amerikos atradimu.

Ir beveik nuo to laiko immi- 
gracija in Nauja Pasauli pra
sidėjo, tukstaneziai adventu- 
ristu, nepaisydami pavojaus, 
vyko in nauja kontinentą. Jo
kiu bildu negalima sprensti 
kiek isz
Valstijas per pirmuosius 300 
metu po Amerikos atradimu. 
Pirmas gyventoju suskai ty

lint as 1790m., pažymėjo

“Greit
” laivas rDrbad- 

perplaukc Atlantika,
laivas

1859m.

< < 1

viso atvyko in Suv.

f® p, 

iy#j 'i- 

i'!i ir !i Ii 
j
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Susivienijimo Lietuviu Ame
rikoje. Per Centra gauta nž]>il- 
dytos ankietos isz 
Iszvardyta organe.

Susivienijimo Liet.
Kataliku Amer. 177 — Wauke
gan, Ill. užpildyta p. J. Railos 
202—(’liicago, 
riatis, 73—Hudson, Pa. —■ p. P. 
Marcnkonio 67—Racine, Wise. 
—B. Vaiskaus.

Amer. Liet. Rymo Katalikių 
Moterų Sąjungos. 16 kuopa— 
Ijawrence, Mass, p-les B. Tvas-

3 So. Boston, Mass. 38 
Britain, Conn.—p-n i os

B. Miciunienes, 63 
ton, Mass, — p-les A. Pereks- 
Jvtes.

Da rbi ninku Sa j u ngos. 
Detroit, Mich, užpildyta p.p. J. 
Neinio ir V. Ramanausko 36—

ui u 
liuoso noro auka.

1'11. p. D. Bendo- Finansine Atskaita.

kiutes, 1 
—New

N. Arling-

Ii

(Iszlranka isz protokolo 9 
Lapkriczio m.)

Didesnio užtikrinimo deliai
kad musu brangiu bendradar
biu vargas negali nueiti nie
kais, kad reikalingiausi kny
gos iszleidimui pinigai užtik
rinta sueinant metams laiko 
nuo S.Z.R. principe paskelbi
me, leidėju komitetas savo po
sėdyje 9 Lapkriczio ’sziu ihctu 
patikrines ineigas ir iszlaidas J

sziuo skelbia visuomienes žiniai

Kaiser Wil-

i J if’į J li ■ h M Pi
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New Britain, Conn. — ponios 
B. Miciunienes. 63 — Racine, 
Wiwc. p. B. Vaiskaus.

Visiems nuoszirdžiai 
tarnavusiems tariu kuo szir- 
dingiansia aeziu.

Kun. S. Draugelis, 
‘‘ Amerikos Lietuviai 

Leidėju Komiteto Pirm.
Ant blankos, 'kurios yrp! 

skiriamos kiekvienai draugi
jai, kuopai ar skyriui praszo- 
ma raszyti tik ta draugija lie-, 
cianias žinais. Jei norima dau
giau žinių suteikti negu 
reikalaujama blankos klausi
mais, praszoma raszyti abiejo
se blankos tuszcziose pusėse, o 
žinias isz kolonija ant popie- 
ros skyrium, arba dar geriau 
pareikalaukite reikalingu blan
ku.

Isz gautu ankietu aisrivii, 
kad daug yru labai geru noru 
žmonių, kurie nopraszyti pri- 
siunezia apskaieziaus kiek ju 
kolonijoje Lietuviai turi turto.

knygos leidi-

pasi-

'kurios

yra

malonu matytiLabai mums 
taip kilniu asmenų niuoszirdu 
pasiszventirna. Visas prisiųs
tas žinias sunaudosime.

Biznieriai Knygoje “Amerikos 
Lietuviai. ’ ’

Biznieriai — tautieeziu gud
rumo, apsukrumo, sumanumo, 
reiškėjai. Raszant istorine kny- 

Amerikos Lietuviai”

sekanti balansu 
mo finansine stovi:

L Nejudime knygos atspau- 
dininio atmokejimui kapitalo: 
a) Cliicago Universal state 
bank sudėta $620. b) Philadel- 
phijoj banke $342.03 c) Pitts
burgh PolPthania’State bank 
$50.00 d) Neiszkolektuotu ir 
davusiu rauk pinigius $850.00. 
e) Neabejotini, numatyti ir su
tarti $550.00. f) Pittsburgho 
S.Z.R, Rajono prižadėti $650.- 

Viso labo $3,062.03 
Organizacijiniu S.Z.1L rei

kalu apmokėjimu sukelta $1,- 
090.40. įsileista $l,Q15.90. Liko 
74.50.

Iszlaidos paskirtoma; 
pusantrų metu važinėjimo kny
gos “ 
dime ir S.Z.R. organizaciniams 
reikalams $632.02; pagamini
mui blanku, rasztines reikme
nų apmokėjimu ir kitu spaudos 
dalyku upmokejimu $383,88.

M. Grigaluniene, 
Ame r. Liet.” leidėju 
Komi’toto sekretore*

o ❖ .

Skaitykite “Saule
♦ o o

mas, 
mažiaus kaip keturis milijonus 
gyventoju. Bet 1920m., Suv. 
Valstijose buvo beveik 110,- 
000,000 gyventoju.
iki 1927m., 
immigrant u buvo inloista in 
Suv. Valstijas, ir daugumas tu 
atvyko per jūres. Kiti milijo
nai perkeliavo juros in Centra- 
le ir Pietų Amerika ir Kanada.

Tie mažus laiveliai, kurie at
gabeno pirmuosius gyventojus 
in Nauja Pasauli loszc labai 
svarbia role Amerikos pasta
tymo istorijoj. Kad nors žmo
gus nuo pat pasaulio pradžios 
apsipažinęs su 
laiveliais,” 
keliauti toli nuo žemes. Ameri
kos atradimas sujudino laivu 
pastalyma. Amerikos gyvento
jai, turėdami ikogeriausius ir 
kopuikiansius medžius, pradė
jo statyti laivus. Žingeidi! ži
noti, kad ju pirmas laivas bu
vo vartotas vežti atgal Euro
pon maža grupe gyventoju nes 
ju pirma žiema naujame pa
saulyje nebuvo pasekminga ir 
jie norėjo gryžti atgal in tę
vi szk e.

Apie vidury asztuoniolikto 
szimtmeczio apstiebuoti laive
liai pasirodo ir truputi vėliaus 
C i 

plaukiantieji laiveliai

The Great Western-
Bet 1920m.

Nuo 1820 
beveik 37,000,000

‘ ‘ plaukiancziais 
bet ne daug bandė

00.
9

A me r i kos Lie tuviai

•Knygos

))
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pakiėtlaiviai“.Vėliaus “greit 
” (clip

pers), szitie laivai buvo pasta
tyti tik del greitumo. 1819m. 
laivas “Savannah” dasieke 
Liverpool in 26 dienas isz Sa
vannah, Georgia, tai buvo pir
mas garinis laivas perplaukti 
per Atlantika, ir nuo to laiko 
gariniai laivai užėmė plau- 
kianeziu laiveliu vieta.

1830m., 1,510 laivu atvyko in 
New Yorka siz svetimu szaliu 
tarpe kuriu buvo 400 laivu, 
dvi-stiebiu laivu 700, szkuneriu 
370 ir visokiu kitokiu laivu ir 

per laiveliu. Tuose laivuose atvyj 
ko 17,000 keleiviu.

Tose dienose nebuvo jokiu 
telegrafo linijų ir juriu kabelu 
ir laivo atvykimas in uosta bu
vo prancsžtas tik už keliu me
nesiu po atvykimu. Nebuvo jo
kiu žibintuvu parodyti jūrei
viams kėlia. Ta viską patys tu
rėjo surasti. Ir todėl daug lai
vu žuvo.

Kelione per jūres buvo pilna 
visokiu pavoju iki devyniolik
to sZimtmoezio. Dabartiniai 
moderniszkus laivai, kurie per

il plaukia Atlantika in penkias

Savannah”

lei-

arba szeszes dienas visai nepa- 
naszus in senoviszkus laivus. 
Bet tik 1896m. Italas, Gugliel
mo Marconi, davė pasauliui be-

ga “Amerikos Lietuviai" ne
galima pralenkti ne tik musu 
ekonomini stovi bot ir nuszvies 
ti, kad ir musu Lietuviu ošina 
sumaniu, apsukriu žmonių ir, 
ki<*k rodo stastistika, palygina
mai (langiau negu kai kuriu ki
tu tautu. Visu tad biznio ru-, 
sziu ir nuo biedniausiu iki 
turtingiausiu biznierių sta
tistika yra brangus dalkas.

nuo

Tiesa, ju visu vardu ir pra
vardžių knygon negalima ne 
svajoti patal[6nti. Bet “S.svajoti patalkinti. Bet “S.Z.”. 
rinkėjai sulig nurodyto blan- 
kose reikalavimo privalo visu

f

Valgiu Gaminimą.

Namu Prižiūrėjimas
1

vielini telegrafu ir tas apsau
gojo juriu keliavima, nes lai
vai galėjo szauktis pagalbos.
Labai daug pavojingu atsitiki
mu nukreipta SOS (iszgelbeki-

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turStu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1*50 ' ' J 1 '
, . ' .1

didelio formato.
audeklinais apdarais

M

>, <

W. D. BOOZKAUSKASOO-
MAHANOY CITY, PA

er” 
m. atvyko in 
penkiolika.dienu ir per kiek 
laiko buvo skaitomas pasaulio 
greieziausiu laivu.

Bet su laivu pastatymo pro
gresu ir invedimu milžiniszku 
inžinu didesni laivai buvo sta
tomi ir kelione žymiai sutrum
pinta. 1891 m. “Majestic” lai
vas 
penkes dienas ir 
1908m. “Lusitania 
ketures dienas ir 
bet ta rekordą pagerino 
retania”
v a lando m s auk szczi a u s.

Perpla u k imas isz New Yor- 
ko in Havre in mažiaus szeszes 
dienas, isz New Yorko in Ply- 
moutha in keturias dienas ir 
21 valanda, ir isz New Yorko in 
Cherbourga in szeszes dienas 
nėr ypatingus rekordai szioms 
dienoms. Didžiuliai laivai, pa- 
vyzdin, “Leviathan” dabar 
plaukia net 28 jūrines mylės in 
valanda ir gali užlaikyti nuola
tini greitumą isz 27 jūriniu my
liu.

“Santa Maria”
; ekspedicijos veliavinis laivas 
' buvo ilgio 63 pėdu, plocžio 20 
pėdu ir
“The Mayflower, 
vas 1620m.

“Majestic” 
perplaukė A t hint i ka in 

18 valandų, 
atvyko in 

v

15 valandų, 
“Mau- 

191 Om. atvykstant 5

Leviathan

Kolumbo

150 tonu perkelinio. 
” kuris lai- 

atveže kolionistus 
in Nauja Anglija buvo tik 180 
tonu laivas, ir “The Concord” 
ant kurio pirmieji Vokiszki im- 
migrantai atvyko 1683m., turė
jo 200 tonu. Net ir greitus pa- 
kietlaiviai 
kaip isz

te musu lai va) atsiszaukimu in 
kitus laivus.'

Keliavimo Greitumas.
Kolumbas plauke isz Palos, 

Iszpanijoj in Gulf of Mexico 
per 61 dienas. Jis sustojo Ca-| 
nhry Salų del mažu pataisų, i'szi 
viso keliavo 3,220 jūriniu my-Į 
liu in 35 diepas, arba kasdien 
apie 92 mylės. Buvo gana grei-

•

Aquitania” suvirsz 45,- 
Ile dc France suvirsz 

43,000 tonu. Jie nesza apie 5,- 
000 keleiviu apart jūreiviu isz 
1,00 ar daugiaus. Belfaste szia- 
dien stato kita juriu milžiną, 
kurio vardas bus “Oceanic” 
isz suvirsz 1,000 pėdu ilgio, plo- 
czio 100 pėdu, nes 60,000 tonu.

Pastangoje užlaikyti savo 
greitumo rekordą kuri 1897m. 
laimėjo-su savo “
helm der Grosse,” ir vėliaus su 
‘ ‘ Deutschland, ’ ’ Vokietija
szindien užbaigė dviejus milži- 

“Europa” ir “Bre- 
Tie laivai bus 938 pėdu 

ilgio ir keliaus net 26!/2 jūrines 
mvles in valanda.

Sziadien, kuomet natūrali- 
zuotas pilietis Amerikos arba 
apsigyvenęs ateivis vyksta už- 
sienyj, jis jau visai kitaip ke
liauja negu keliavo kuomet jis 
pirmu syk atvyko Amerikon. 
Senoviszkose dienose jis buvo 
adventuristas, vyko in visai 
nežinoma pasauli, ten tikėda
mas rasti apsigyvenimo vieta. 
Ir ant laivo aplinkybes nebuvo 
geriausios. Ir todėl jis ta kelio
ne negalėjo džiaugtis, bet kuo
met sziadien tas pats immi- 
grantas nutaria keliaut per At
lantika, dabartės in rytus, jam 
keliavimo aplinkybes kitokios. 
Jis dabar gali labai linksmai 
perkeliauti. Pereitais metais 
suvirsz 100,000 naturalizuotu 
piliecziu ir ateiviu iszvyko Bu- 
ropęn, ir vėl atgal gryžo ir tos 
keliones prisidėjo prie ju ap- 
sz vietinio.

Sziadien laivai turi visus isz- 
mislytti's patogumus, muzikos 

knygynus ir visokius 
kambarius. Senoviszka 
dienio” 
ta nes sziadien treczios kliasos 
aprūpinimai inima tik du, tris 
arba tik keturis keleivius.

Ir daug laivu kompanijų 
sziadien siūlo taip vadinamus 
“third tourist cabin” aprūpi
nimus, aprūpinant puikia ke
lione už mažesne kaina. Dabar 

“tourist third cabin” ra
tes in Danija, ’Szvcdija, Norve- 

Firflandija, Vokietija, 
Lenkija, Latvija ir in kelias 
kitas szalis mainosi nuo $197.- 

už 'kelione in tas
F.L.I.S.

mis 
men. J» 'T

sales,

tos

gija
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“tarp-
(steerage) vieta nyks-
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nebuvo daugiaus 
900 arba 1,000 tonu. 

Didžiausias isz sziu laivu vožė, 
tik kelis szimtus keleiviu.

50 iki $230. 
szalis ir atgal.

t

h

DABAR,-
butu geras laikas uiraszyti lai- 
kraszyti SAULE ir del Gyminiu 
in Lietuva, isz kurios turėtu 
daug džiaugsmo ir linksmutno, 
nes žmonelei nors skaitimu 'pra- 
linksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui.

DYKAI! 'Šaukt' pilnai uitimohtja 
thaiiytojai kat mitą gauna 
Kakndariu DYKAI!

PRENUMERA TA hatxfuoja in Littuva $4.00
illillUMIIIHI

W. D. Boczkautkat- Co., Mahanoy City, Pa.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 01TY, PA.

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.
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MERCHANTS BANKING TRUST OO., 
moka 3-ozia Procentą už justi sutaupytus pinigus ir tą - ! 
soma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dekite Meto 
pinigus in šiitą Banka o persitikrinsite ir inatylįte
deF žmogaus kuris dirba ir ozedina.k 111

kaip tfii pinigks ąuga su padauginimu grooento.
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“SAULE”
i

i
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i
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t Razbaininkas
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saves

griaus.
Ant rytojaus Ulrikas surin

ko visa savo szeimyna ir pasa-

nyczia.
Nieko nesakydamas, juodas 

žmogus paėmė pilna maisza 
aukso ir atsitolino, prižadeda-

T 
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žmogus paėmė pilna
JĮ*

P

Ritu szalije Monguncijos ant 
ipes Reno prie milžiuiszko 
alno, guli kokie tai griuvesej 
lilžiniszko kitados dvaro. 
Cai-p rodos tai da nuo senovisz- 
u laiku, kada tai da vicszpa- 
avo galingi ’bajorai, 
ankose buvę gi vast is ir smer- 
is padonu. Pervežikai isz ki- 
>s puses Reno akvatnej pnpa- 
akoje pa k e lev i ilgams historijo 
pio viena bajsu bajora, kuris 
ž papildinta žudinsta likos 
unkei nubaustas ant ilgo gy- 
asezio.

* ♦ ♦
Buvo tai tuose laikuose, ka- 

a gyveno žmones daug drutes- 
i ir didesni ne kaip sžedien

kitados

kuriu

> 
urie be jokios sunkenybes nc- 
dojo taij) sunkius ginklus, o 
abortiniam laike paregeja nu- 
gastumem. Tni-gi, tuose lai- 
uosc buvo isz visu žmonių 
Irikas bajoras, didžiausiu, is:» 
ranhenthalnus. Niekas jam ne 
liejo susiligint su valdimn 
.ilžiniszko kardo, kuris buvo 
it dvieju ranku ploczio o ilgis 
lip dabartinis žmogus. Turto 
ircjo invales o ir neprieinama 

tara, pili kiauše ant visos ap- 
kines.
Po smertej savo tėvo Wini- 
ddo, kuris pražuvo laike ga- 
jiinosi, 19-metinis Ulrikas, 
įsiliko valdytojom milžinisz- 
> turto palikto tėvu j. Jan
is valdonas buvo didžiausiu 
‘vidonu del savo padonu, ku- 
o visi bijojo kaip pavietres. 
Kada pabaigė dvideszimta 

‘nkis metus, Ulrikas apgarsi- 
» didelius galinejimus (turni- 
s,) ant kuriu pribuvo galin- 
ausi kareivei isz visos Enro
ls. Baisus valdonas niekad da 
ip ne kariavo kai]) >zedien. 
?r visa laika galejimosi 
usze suvirszum penkesde- 
imts 
t ka džiaugėsi isz savo galin- 
įmo ir augo dideliam papuo
šime neatsimindamas ant nie-
>. *
Paskutinioje dienoje galine- 
nu, kurioje tai ketino apgar- 
nt Ulrika, kai]>o galingiausi 
ireivi, ]>ribuvo kokis tai ka
iria isz nežinomu szaliu. Pri
artinęs prie Ulriko, dalipste- 
jojo pancieriaus su savo kar

tai]) užkabintas 
kareivi, stojo 
žiurėjo in 

m ilžiniszko 
ireivio kuris buvo panaszus 
ji. Tuojaus paszoko nuo 

mes, uždėjo savo 
•Ima, pagriebė

su-
suvirszum 
galingiausiu kareiviu.

i. Ulrikas 
;r nežinoma 
tip nebilis ir 
©bedamasis isz

JI,

sidabrini 
milžiniszka 

irda, szoko ant arklio ir stojo 
it pleciaus. Nepažinstamas 
u tonais jo lauke ir rengėsi in 
usztine.
Atsiliepe garsios triubeles, 
mas davė signalą ir abudu 
Džinai szoko viens ant kito, 
irdet buvo tiktai lūžimas gin- 
u ant sidabriniu pancieriu. 
nt kart visi kareivoj iždą ve 
irsu baisa, ba 
Irikas likos 
•klio su nulaužtu ginklu per 
‘pažinstama.
Drebėdamas visas isz sarma- 
s ir rūstybes, Ulrikas iszsi- 
auke milžiniszka karda 
jrio dn niekas ne galėjo ji 
galot. Nieko ne kalbėdamas 
'pažinstamas ir iszęitrauke 
inkų karda. Bet galinejimas 
iVo trumpas. Nepažinstamas 
risiąrt i nes truputi in užpaka- 
ir įiakele karda ant galvos 

Iri ko. Norints tasai norėjo su 
Lvo kardu užsidengt, bet kirti
kas m^pažinstamo įbuvo taip 
narkus, jog kardas Ulriko su- 
ižo ant dvieju kaip koke laz- 
ple o pats sukruvintas puolė 
nt žemes. Pirma karta likos 
įgalėtu savo gyvastyje!
Nepažinstamas kareivis, ap- 

udo voliojontisi Ulrika krau- 
lose o ]>aszaiikes savo tarnus 
Uitolino, ne isztardamas ne 
Mižio in nieką.

♦
Ulrikas ne

garsios

pa regėjo jog 
nustumtas nuo

SU

mes atstumdamas nuo 
tarnus kurie prtezoko savo po
nu j in pagelba, szaukdamas 
baisu prakeikimą:

— Prakeikiu tave! tu, ku
ris mane ingalojei. Idant serge- 
ezo tave voldjentisi savo loc- 
nuose kraujuose, melsdamas 
mano susimilojimo! Prislegiu 
ant mano herbo, jog ant vietos 
tavo kanezios pastatysiu baž
nyezia kuri hus nugsztesne už 
visas kitas ant svieto.

Tai isztares, davėsi save iap- 
žiuret tarnams ir sviruodamas 
nuėjo in savo palociu.

Tn trumpa valandėlė po tam 
inbega apsiginklavęs 
isz Ulriko kareiviu, szaukda
mas idant visi girdėtu, jog ne- 
pažinstamas kareivis puldamas 
nuo savo arklio iszsisuko san 
ranka ir dabar guli apalpęs ant 
žemes artimoje girnoje.

— Garbe Dievui! — pa- 
szauke Ulrikas jaigu pasakei 
t oi s v be tai tan a t skaitysi u 
tūkstanti 
mane pas ji.

Kada Ulrikas stojo prie pa
žeisto kareivio, apėmė ji dide
lis džiaugsmas ir atkerszini- 
mas už papildinta nužeminimą. 
Pirmiausc visaip ji iszvadino o 
iszemes kardu idz maksztu nu
trenk© jam nuo galvos kasz- 
kieta, staugdamas kaip žvėris: 

kareivi, szunis 
mano yra amini, tai duosiu 
jiem tavo galva,ant vakarie
nes!

Nepažinstamas pasikėlė tru
puti ant alkūnes, atsiliepe in 
U Iri k a:

— Esi pirmutiniu niekade- 
jum, Ulrikai, atsimokėsiu tau 
už tai. Neužmiršk!

Tame akimirksnije kirto Ul
rikas su kardu, o nelaimingo 
galva pasirito nuo stuobrio. Ul
rikas pakele galva už plauku 
mete szunim. Bet szunis nei ne 
dalypstejo josios, nes staugda
mi bego in girria.

Tai ve, nei szunis jojo 
ne nori, užriko Ulrikas pa juo
dės isz piktumo.

Atsisukęs in savo tarnus ku
rie buvo perimti didele baime, 
paliepė:

— Sergekite jojo kuna, no
ru su juom ka toki padaryt!

* * *
Ulrikas dalaike savo priža

dėjimo: pastate bažnycze prie- 
szais savo palociu ir taip auk- 
szta bokszta, jog sieke net igi 
miglu. Ant paliepimo Ulriko 
likos iszkasta gili grabe, iii ku
re likos inmestas kūnas 
laimingo kareivio, kaipo 
mntinis akmuo ant pamatu.

Po tam ant tosios vietos li
kos padėta daug akmenų 
artimu kalnu. Bažnycze likos 
pastatyta isz milžiniszku ak
menų su cementu ir surakintu 
geležinėm sztangom, tai]) jog 
buvo panaszi in kokia drutvio- 
te o ne in bažnyezia. Boksztas •r

galėjo iszlaikyt amžius.
Statymas bažnyczios tęsęsi 

per penkosdeszimts metu. 
Tuom kart grafas Ulrikas pa
seno. Norint s ir dabar priesz 
ji kloniojosi jojo padonai, bet 
ne turėjo tiek drūtumo kaip ki
tados ka su vienu kirtimu savo 
kardo perkirsdavo aržuolinius 
stalus.

Kada ant galo keturi žmo
nes pridrutino dideli varini 
kryžių ant bokszto naujos baž
nyczios, Ulrikas pakele rankas 
in viražu ir paszauke garsiai:

— Norecziau gyvent taip 
ilgai, pakol toji bažnyezia sto
ves !

Ateinanczia nakti iszgirdo 
Ulrikas savo varda tamsumoje 
nakties, o po tam kas tokis 
szauke:

— G ra fa i

tai tau 
raudonikiu.

Pinkus 
v ra alkani

penkosdeszimts

vienas

Vesk i e

ne- 
pir-

isz

Ulrikai, ant 
Frankheiithalaus, tavo noras 
bus iszpildintas. Gyvensi taip 
ilgai kaip ir tavo bažnycze. No. 
bijok idant tau kas gyvasti
atimtu, nes tik tada numirsi parode ant skarbu tardamas: 
kada ateis pus tave žmogus ku
ris tavo bažnycze

♦ *
numirė. Su vi- 

pajiegom pasikėlė nuo že-

ke ka buvo girdėjos įpraoiva 
nakti, o visi bijodami rūstybes 
savo pono, atsiklaupė priesz ji, už trijų dienu sugrįžo su mai- 
rodos in eudn intikednmi.

Tiktai jauniausi
tarp savos:

— Musu grafas turėjo na-
vatna sapnu.

O senesni, žinodami savo po
ną gerai, sako:

— Sumelavo senas raka lis.
♦ * *

Tuom kart Ulrikas dagyve- 
no szimta penkosdeszimts me
tu.

Ne galėjo jau
be pagini bos lazdeles, mažiau- 
ses vaikas galėjo ji perstumt.

mas neužilgo sugrįžt. Ir tikrai
i
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sznabždcjo
szoliii stebuklingu piesku, kuri 
indejo in viena isz ])aiociniu 
boksztu, o paemo vela maisza 
aukso ir atsitolino. Taip daro 
per tris menesius, atneszdavo 
maišželi juodu piestai o paim-

o paėmė vela maisza

davo maisza aukso pakol šitvi-

I
sai ne isztusztino skiepą. Tada 
atsiliepe:

— Grafai 
del laves ošmiu
isz užinokesezio ir isz savo dar
bo.

Žonge keliolika pėdu prie 
duriu. Staigai apsidairo rody- 

Visi jojo <|raugai iszmire senei, damas savo pageltusi veidą su

Ulrikai, dh’bdli 
užganėdintu
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Ponas Vincentas tezeina kož
na vakaru isz namu, kad nusi- 
duot ant szalto aluezio, iszejas 
isz namo, apAidniro ant dan
gaus ir taip in save kalba:

— Hum, hum iszrodo

Sūnūs jojo ir numirė, ba ne tik 
sūnūs nes ir musu suims; del 
savo pra-anūku buvo tik sun
kenybe. Kaimynaii jojo bijoda
mi pirma Ulriko, dabar isz jojo 
visaip iszjuo'kinejo, bet turėjo 
ta viską nukenst malszei. Kada 
suprato gerai, jog jau ne yra 
tuom paežiu Ulriku, ka tai ki
tados buvo, norėjo numirt.

Numirt! Nustot kentėt, no- 
jaust savo vargo ir nužeminiu- 
mo. Norints smertis paiminejo 
senus ir jaunus bet ne ome sena 
galva grafo — razbaininko.

Suprato dabar Ulrikas, jog 
prisiega numirelo, isz kurios 
taip džiaugėsi, buvo tik atker- 
szimu ir kora.

Kada kitus sudijo ant smert 
už žudinsta, jisai liko apsodin
tus — ant gyvasezio!

* *
Milžiniszku ir nepajudinama 

stovėjo bažnyezia su žibaneziu 
kryžium ant visos aplinkines 
o’UIrikas su baime mislino, jog 
ncdasilauks jau tokio žmogaus 
kuris sugriaut bažnyezia ir isz- 
valintu ji nuo pakiltos.

Suszau k i nėjo viso k i us
* t •

vyrus isz visos pasaulės, bet vi
si atsisakinėjo nuo tokios už
duoties. Paskalas ėjo, jog Ul- 

gavo sumaiiszyta protu,

*

drut-

rikas gavo sumaiiszyta protą 
kad reikalai!je negalimo.

Ulrikas jau , nuo penkesde- 
szimts metu, kas diena meldžc 
Dievo szaukdamas sinerties. 
Keliolika kartu jau buvo pa
griebęs už peilio idant atimti 
sau gyvastį, bet kožna kart ne

rimk a jam isz trauke

Ir
* 

perėjo
* 

penkesde-

matoma 
peili isz ranku.

❖
vela

szimts metu.
Viena v a k-a ra — o buvo tai 

viduryje XI V amžiuje — kokis 
tai žmogus kudos ir ižbales juo
dai pasiredias stojo pakajuose 
nelaimingo ir nubudusio U'lri- 
ko.

— Grafai Ulrikai — tarė: 
pasveikinu tave. Esmių 

tuom kurio laukei. Asz apver
sti bažnycze ir varini kryžių.

Senis sudrėbėjo; pirma karta 
in szimta metu iszgirdo tuos 
geidžemus žodžius. Pakele akis 
ant nepažinstamo. Nes pama
tus nuvargusi ir iszbalusi žmo
gų susikreivino tardamas:

— .Juokus darai isz manės 
•— atsidusęs. — Drueziausi ka
rei vei, geriausi ir didžiausi me- 
kanikai isz viso pasaulio neap
siėmė ta padaryt. O tu mažas, 
iszbales ir nuvargęs.

— Grafai Ulrikai — atsa
ke nepažinstamas tvirtai —« 
asz a])versi u bažnyezia. Sztai 
mano iszligos. Vienas isz zoko- 
ninku Moguncijoi turi stebuk
lingas pieškas. Už kožna at- 
neszta maišželi tuju piesku pa
imsiu maiszeli aukso. Pavėlink 
man pradėt.

Balsas tojo žmogaus buvo 
tvirtas ir iszvere didele intok- 
me ant Ulriko. Pakilo isz sė
dynės o paemes nepažinstaina 
už rankos nuvede ji in skiepą. 
Tonais gulėjo milijonai viso
kiu pinigu nuo laiko karaliaus 
didžiojo, Fredriko II, sidabri
nei pinigai isz laiko Henriko 
Lewo ir Fredriko Rudbarzdžio 
ir su navatnais paraszais Ara
bu pinigai paimtu da per Ul- 
riko rosenius.

Su drebanczla ranka Ulrikas

v i R-Tas viskas tavo 
pats su- kas tavo; tiktai apversk baž-

žibantem akimis kaip deiman
tai, tardamas su juoku:

— Ha, ponai grafai, tai ryto 
kaip man rodos, baigi du szim- 
tus ir penkosdeszimts motu. 
Apvaiksztinesiu drauge musu 
svodba, ar ne teisybe?

Iszojo, o Ulrikas iszgirdo szi- 
dyjenti juoku ant kitos puses 
muru.

Tikumojo nakties davėsi gir
dot trenksmas ckspliozijos.

Subėgo iszbaidinti dvarokai 
ir pamate bažnyczios mure mil- 
žiniszka skilę isz priesžasties 
padėto tonais parako. Ulrikas
stojo priesz skilo, bet ne tas se
nis kuris vos slinko su pagial- 
ba lazdos, bet tiesus ir atnau
jintas tai]) kaip isz jaunu die
nu.

Iii ketvirta adyna po pir
mam trenksmui davėsi girdėt 
antras dn baisesnis o per griu- 
vaneziuosius murus likos ke
liolika dvaroku užmusztu. Li- 
tusieje bego ant artimo kalne
lio ir melde Dievo ižgialbeji- 
mo, misi indam i jo 
gn svieto atėjo.

Trenksmai atsibuvo vienas 
įaskui kita ir in trumpa laika 
bažnyezia buvo griuvesiiiose, 
nes Ulrikas stovėjo nejudinda
mas kai]) stovilas ir lauke pa
kol* negrius boksztas. Tuom 
<art ugnis apeiiie visa bokszta 
ir jn vandenele griuvo augsztas 
loksztas o varpas užskambejo 
verksmingai.

rUada isz

rr n jau paba’p

boksztas.
<art ugnis apeiti© visa

griuvėsiu bažny- 
czios pakilo 'kokis tai žmogus 
navai nei apsirėdęs, torp sumi- 
szimo ir riksmo davėsi girdėt 
užrustines balsas kilusio 
griuvesu. 1

is?>
griuvesu. 1

— Grafai Ulrikai, jau atsi- 
iginau tau!

Ulrikas razbaininkas supra
to dabar, primine sau ta baisa.

Isz griuvėsiu kilo kūnas žmo
gaus be galvos prisiartino prie 
grafo, pakele ranka. O ka da 
sunki kumsztis kareivio puolė 
ant galvos Ulriko atsiminė sau 
jog senei, labai senei ir jisai 
'lakele savo ranka ant nekalto 
žmogaus.

Ir puolė ant žemes negyvas.
Toko tai historijo paša'koje 

apie Ulrika Razbaįninka po 
Remi, tarp Moguncijos o Kb- 
blencijos, kaip pats girdėjau 
senelius man pasakojant ir ba
dai ketina būtie teisybe.
Isz Ąngliszko perdėjo F.W.B.

^n-r'1 -~r n ’ L 1 1 -1"1 1 1 ”■ • , , y. ■; [

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LJĖTUVISZKAS GRABORIUS 

(Bėll Phohe 872)

» t I 41 I
suteikiam 

Palaidoj ima
Nuliudimo valandoje 

goriausi patarnavimu, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telofonuoti o pribusiu in 
doszimts minutu.

f
l'

Telefonas 872.

(

K. RĖKLAITIS l 
Lintuviazkas Graboriua, < 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

Aid W. Spruce Si..
MAHANOY CITY, l‘A.

80(1 MARKKTNT., 
i tamaova, r a.

■k " 1 Ir

t

,o

Viename miestelyje, apie 
Pittstona,

Vui’kinelis turi dideli varga, 
Prie jo pelėda prisipainiojo, 

Ir pridirbo jam ergelio.
Oi ta pelėda, 

Tegul ja ja driežai ėda t

Pridirbo sarmatos in vales, 
Nežino ar iszsipainiot gales, 
Kai]) bus, tai visi dažinnsite, 

Ir nemažai prisijuoksite
Yra d a aplinkinėje viena 

Kokia tai mergina, 
Tures pro va, 
Labai akyva, 
Nesakysiu, 

Da nutylėsiu.

* • •

Kur girtuokle gaspadine, 
In ta narna ne eikie vaikine

Ba neapsi žiu rosi, 
Skrantono 'bohelka, du vaikinu 

pavieszino, 
Kad net (Ivi kėdės suteszkino

Paskui bjauriai žvengė, 
Net Įpaliomonai atstriege; 
Buvo komedijų nemažai, 

O žmones prisijuokė gerai.
* * • *

v v ra s.Jaigu vyras girtuoklis,
Tai jau didelis kvailis, 

Norints žmogus ir užsitraukė, 
Tai vis tiek nekenkė.

Vienam pleise kėlės bobeles 
pažinau, 

Ir savo akimi maeziau, 
Kaip prie baro stovėjo, 

Bjauriai szirdeles -iszžiurejo. 
Ir tokios bobos vyras kvailys, 

Kai]) negelia.
Kas va karas girtuokliauja 

Su savo boba kariauja,
1111 k o n c z i a ' b u r d i n g i e r i a i, 
Tieji biedniokeliai.
Valgo szalta mesa, 
Kone per visa czesa 

O tegul katras ka pasakyt 
mėgina, 

Tai bobele už kudlu kabina.
Nuo ’kėdės nuverezo, 

Kai]) pasiutote ajbeeze.
Vfenas vyrukas paprasze 

vakarienes,
Savo girtos gaspadines, 

Tai tokia vakariene pasteliavo, 
Jog tas neužmirsz kiek gavo.

O ka

rr

>

• # #
Jus vyrueziai rugojate
Ir merginas apkalbate, 

Kad su jumis ne nori kalbeli
Ne Užsidnoti.

Asz merginu paklausiau del 
ko taip daro,

Del ko tos pui'kybes isz saves 
nei sz varo?

Tai szifaip man viena atsake; 
Dėdienė, rnusu szirdis to

novel ina,
Mylėti toki vaikina, 

Ka naktimis bambiliais 
trankosi

Po rodąuzes daužosi 
Uždarbi savo ant kitu

praszpicuoja, 
Pragėrė arba prakazyriuoja.

Nesmagu klausyti,
Kaip pradeda jiliovoti, 

Tai kai]) gali toki mylėti, 
Ir pririszima prie jo turėti? 

Merginos tokiais bjaurinasi, 
Priverstinai nuo ju szalinasi, 
Negali 'konst tokiu vaikinu,
Ir juju bjauriu pasielgimu. 
Noroike rugoti ant Ameri- 

koniiiiu morgu, 
,Taigų szalinasi nuo ateiviu

vaikinu.
Vyrai puiku gyvenimą turite

< vesti,
IK a rczO mo je nesi pesz t i,

Ne butfiaut,
Ir tie kazyriuot, 

Trida merginos jus mylės,
Nieko imt vaikino nekalbės.

t

ant 
lietaus, o asz ne paėmiau ma
no naujos szilkines skribeles — 
hum, hum, gal lietaus ir ne bus, 
ba vejes debesis tezklaide — 
juk jau buvo Ijetaus in vales! 
isztikro geradejingias tas vėje
lis!

Tai]) sau protaudamas slin
ko ])onas Vincentas tiesog, nes 
tuojaus permaino sjivo aty-da 
apie geradejinguma vėjelio nes 
tasai geraddjingas vėjelis 
tupe jam nuo galvos 
skrybėlė ir tiesog per
langa inncsze in keno tai st ubą.

Piktas ant neiszniintingumo 
žmonių, kurie laike tokio vėjo 
turi atidarytus langus, i nėjo 
ponas Vincas in priemene na
mo, kad tam name papraszytie 
savo skrybėles.

Tame laike jauna motere, 
poni tojo namo, ne mažai misi- 

pamaezius

uu- 
sz ii kine 

atvira

dyvijo pamaezius pakajuj 
szilkine skrybėle, kuri inpuole 
per langa.

- ()-gi kas ežia do skrybe- 
žiurekie tu ežia josios, — 

kalbėjo in save.
vyras kuris yra užsiuvus pa rė
jas rastu f aje'skrybėle, galėtu 
kažin ka paihislint. Tegul sau 
tekia isz kur atlėkė!

Tai pasakius težinote skrybė
le laukan per langa.

Tafne kas tokis in duris pa- 
barsžkino, o už valandėlės atė
jo si ilgino pas pone ir pasako, 
jog

lo
.Taigų mano

jog 
nes

kokis tai plikas ponas, ra- 
sze savo skrybėlės, k a vejes per 
langa innesze. Jauna poni isz- 
ejo i h priemene ir tarė:

— Perpraszau poną, 
ant tuszczio turbacijeisi,
asz ne žinodama, keno tai skry
bėlė, iszmeeziau ja volei per 
langa, per kuri inpuole nuo uli- 
ezios.

Ponas Vincentas pasiklonio- 
jo grąžą i ir iszejo, nes norint 
gana dairėsi in szales, skrybė
lės niekur ne mate, o kas na- 
vatniause buvo, jog arti ne ma
te jokio praeigio, kuris butu 
galėjas paimt.

— O gal da toji poni ne isz 
mete, — pamislino sau Vincas 
ir volei inejo iii priemene.

Tame, kada pirmu 
plikis kalbėjo su ponia prieme- 
nioje, užėjo josios pats isz 
miesto ir isztolo pamato, kaip 
isz jojo namo per langa iszleke 
puiki szilkine skrybėle.

— O-ho! Mano paeziule 
turi svecze! paszauke sukan
dės dantis, paemo skrybėlė ir 
drebėdamas nuo piktumo inejo 
ih pakaju per uszpakalines du
ris, nuo kiemelio, kad nutvert 
netikus© paeze ant karszto dar
bo.

Tai buvo toji priežastis, jog 
ponas1 Vincas ne rado savo 
skrybėlės, ne jokio žmogaus no 
mate. Kada dabar vėlei pabar- 
szkino iii duris ir likosi inleis- 
tas per slūgine, prisiartino prie 
duriu pakaijaus, iszgirdo mai- 
sZate ir riksmą ne kaltos pa- 
czios. Ne klausdamas nieko po
nas Vincentas inėjo in pakaju 
ir su gražumu paprasze savo 
skrybėlės. Nes tojo valandoje 
pajuto savo skrybėle ant gal
vos ir puolahte kumszcze isz 
virszaus kelis kartus, jog skry
bėlė uszsliiiko net igi barzdai; 
paskui pasijuto nutvertu. Su 
staigumu iszstumtu laukan ir 
taip smarkiai nustumtu nuo 
trepu ant uliczios ir 
knitipszcze 
Skrybėlė ūsžkalta ant galvos 
igi barzdai.

Ir tegul kas dabar buna iszr 
maningu isz to kas stojosi!

O tai buvo kaltas geradejin- 
gas vėjelis.

ja

kartu

gulint
su sugniuždinta
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yrA tai Receptas del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
4 *

Bilious katszczio ir Materijos.
'I * ' ’ _ _ ♦ __

Greitai veikia. Gausite aptiekoae

PAJESZKOJIMAI ;
i t

Asz Jurgis Szerjiinskas, pa- 
jeszkau savo brolio Juozo SzOr- 
pinsko. Gyveno per 15 metu 
Detroit, Alich. Jis yra novodos 
ir turi 36 motfrs senumo. Septy
niolika metu kaip Amerike. Isz 
Lietuvos paeina isz Gudeliu 
Kaimo, Gudeliu Valscziaus, 
Marinmpoles Apskriczio, Su
valkų Redybos. Jau trys metai 
kai]> mat<‘mes ir nuo to laiko 
nieko apie ji negirdėjau. Koks 
metas atgal skaieziau laikrasz- ’ 
tyje kad Baltimoreje mirė koks 
ten Juozas Szerpinskas, gal 
mano brolis. Jaigu kas apie tai 
žino tegul atsiszaukia ant szio 
adreso: (3 t.

Mr. George Szerpenskns,
1132 East Center St., 

Mahanoy Gity, Pa.

Gudeliu

PARSIDUODA PUIKI 
tfARMA.

Gera farma 100 akeriu, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
gnradžins, 
maszinos, daug gyvuliu ir 
paukszcziu, girria ir 
sodas.
boj sziltas ir szaltas vanduo su 

v i gadom s. Parsid uodą 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu namu mieste, 
laiszka atsiszaukite ant 
adreso:

visokios reikalingos 
daug

didelis
Bėgantis vanduo. Stu-

<5

.

visoms

namu Per 
szio

Peter Casper,
R.F.D. Box 112

Barnesville, Pa.
Asabtezkai galite atsiszauk- 

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

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

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

■ ♦
MILL & PATTERSON STS.,

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-Ii N

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

,1

CAPITAL STOCK $125,000.00 f 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant < 
sudėtu pinigu. Procentą pride- ’ 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir ( 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 
turėtumėt reikalą su musu banka ’ 
nepaisant ar mažas ar didelis. <

— 41G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas*

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU I

Ka tas tukatantb doleriu Žmogui 
reiezkia, jeigu jis yra apimtas ko-, 
klos nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairlu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu Us aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio rie- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio
(asthma), perszallmo, skaudėjimo ffo 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Ataiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
iksiusmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies Ilga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu JI-

Nervu Preparatas užbėga tai U-
ga yra labai blogas dalykas, bot mu- 

gal kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žolių 
Ir knygų katalogo. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai visuose mieetub- 

M. ŽUKAITIS,
26 Gtllct Street. Spencerport, N. Y.
Re.
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i ŽINIOS VIETINES
I . —...............
i — Girdėjome, buk 
guczio” redaktorius miyio at
silankyti in Mahanoju neužil- 
gio. Lauksime.

4 ( Mar-

pripuola baž-— Semtoje 
nybine szvente Apieravone Szv. 
Panos Marijos.

praėjo prezidento 
balsavimai, kad szftai vėl poli- 
likiszkos anuotos ipradejo dun-

Vos

(ISZ LIETUVOSi“I uz Prezidento į| CJGONK Ą GEIDŽE APLAIKYTI ŽINIA
— Locust Mountain ligon- 

buteje gyme du vaikai: S. Bu- 
bsniene ir V. M et Rauckiene ap
dovanojo savo prisiegas su 
drūtais ir sveikais sūneliais.

t Nelaba įnirtis pakirto sūdąs nubaudė kalėjimu ant

NUBAUSTI KALĖJIMU 
UŽ KANKINIMA 

KALININKU.
Kaimas. — Augszeziausos

/
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jauna žiedeli, praejta Ketver- 
ga, 19 nod u Marijona, dukre- 
lia Teofilio* K ra Intienės, 213 E 
Oak uliezios, kuri sirgo koki

(riju menesiu kelis kalėjimo
• • • « w • a ■ a avirszininkiis už kan-kinima ka-į 

liniuku su elektrikinioimis prie-' 
taisomi* ir kitais ynageis. Keli

y
• i I • Cr*

(ft

t/

ISZ MARSO PLANETOS— No, mama! Ant mamos 
velijimu ir noro jokiu spasabu 
tikti ne galiu. Ponas Splavs- 
kas yra isz tikro goru ir priek 
tam turtingu vyru, bet mylėti 
j i.niekaip, ne ant to nieka
dos no sutiksiu ir negaliu.

Žinoma, nes mislys ta
vo liktai ant to daktaro Mi- 
chalskio. Bot žinok dulkto ma
no,
mvk sau 
viso!

M

Dr. H. Mansfield Robinson isz Londono, Anglijos, turi

F

kA

$

tai laika.Velione prigulėjo prie kalininkai likos baisei apde- 
—............ ............parapi-1 ginti elektriku. — Koresp.

VILKAS UŽKLUPO ANT 
KAREIVIO.

Druskini kai. 
insidrasino ant rubežiaus 
Druskininku, kad su kožna die
na pavojus nuo juju yra (įįdes- 
nis. V’ienas isz kareivių Ka
zimieras P. susitiko su dideliu 
vilku kuris ant jojo mėtėsi, bet 
kareivis taikiu sziuviu padėjo 
best i jo, kuri svėrė tris szimtus 
svaru. — Koresp.

BRANGSTA MAISTO 
PRODUKTAI.

28-10-1928.

vietinio* 1 actuviszkos X

dėti su naujais kandidatais ant jos jr mylėta per savo draugi
ateinaneziu rinkimu. Ateinan- Paliko 'dideliam nuliudimia 

paviete bus motina ir ketures sesutes: Mar- 
renkami du slidžios, szeritas ir garinta, Teofile, Ona ir Helena.

Po keliu valandų svars- 
d žiu re

nutarė buk Jonas Czepanis yra 
nekaltas už nuszovima savo 
vedusios sesers Mares- Beskie- 
nes, kuria nuszove laike szei- 
mvniszko kivirezio kada sesu

ke norėjo atimti nuo jojo revol
veri. Kada Jonas iszgirdo nu
sprendimą, net apalpo isz su
sijudinimo.

t Jonas Gilius,

ti meta Skill kino

mažesni

dideliam
5 X $ 
y i- ;.<i 
’4'

jog isz to nieko ne bus! Pa- 
gerai tai, mano Jad-

«

ko Ii mažesni virszininkai. 
Mieste bus rcyikami burmis
tras, supervaizorius, taksorius, 
du mokslainiu direktoriai, kon- 
sulmoiiai ir kiti. Demokratai 
geistlami sudrutint savo parii- 
jc prižada(.’) siiszelpti atei
vius ir balsuoti už juos. Badai! 
Taip kaip suszelpinejo 30 metu 
adgal — neduodami jiems ne 
vieno urėdo. Dabar nori prisi- 
laižyt prie ateiviu. O del ko 
ne suszelpe Lietuviszkus kan
didatus praeityje? Laikas susi
organizuoti ir parodyt kad mes 
galime laikytis vienybėje ir ga
lime iszrinkti saviszkins.

— Daugeliose vietose vela 
pradėjo žydėt laukiniai žiedai. 
Pagal inspetojus oro, tas yra 
ženklu kad menesiai Vasaris ir 
Kovas bus labai szalti ir žiema 
bus szalta.

TAIP YRA.

su
t . .. .. —.
i

• Sztorninkas, kuris jau 
virsz 25 metus buna Amerike 
o pas kuri turi žmones padeja
daugeli pinigu ant amžino no- 
atgavimo, klauso pas kita 
sztorninka kuris nuo 10 motu 
jau Amerikoj:

— Ko tu taip nulindęs?
— Kaip-gi nelindesiu, turė

jau pinigu padegtu per žmonis, 
o kaip dabar szlekti laikai ir 
da tas straikas, tai visus isz- 
daviau ir nežinau ka padaryt!..

Senas sztorninkas: — O, tu 
kvaily! Kam t«ju rūpintis.’ Te
gul jieji rūpinasi jog negali sa
vo pinigu atsiimti. Pas mane 
tukstaneziai doleriu žmonių 
padėti, viską ant paezios užra- 
sziau todėl ir jokios rupesties 
ne turiu.

ORTHOPHONIC 
VICTROLA

Buvome paskirti “Victrola” 
agentais ir pardavėjais Ma- 
hanoy City. Ateikite pas mus 
jeigu kada pareikalausite

VICTROLA
VICTROLA-Radio 

Combination
REKORTDU visada turime 

visokiose kalbose.

E. F. GRUBER
13 S. MAIN ST.

Arti Victoria Teatro 
MAHANOY CITY, PA.

ant
Vilkai taip I

tvino Pottsvilles slide

metu<)2 mv. lii, 
305 E. (Centre uli., gerai žino
mas biznierius, mirė po ligai 
keliolikos menesiu. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika kada turėjo vos 13 
metu. Paliko (paczia, ketures 
dukteres ir dvi seseres Estera 
Moliusziene ir Spenglerienc. 
Prigulėjo jisai prie Knights of 
Columbus, Phoenix ugnagesiu 
ir Lieluviszkos parapijos.

Maizville, Pa. — Vela mu- 
siszke pasiliko kankytoja ant 
pavyzilžio kitoms moterems 
idant mokėtu taksas. Ana die
na likos nuvelta in kalėjimą 
Helena Kiszkiene, kada josios 
vvras radosi darbe. Del ko Ai- 
risziu neima iii kalėjimu ku- 

takstį tik nuola- 
pamokinimo

neima m 
rios nemoka 
tos ant “pamokinimo” 
da su musu moterėlėms.

p rude

Coal Dale, Pa.— Du prohibic- 
jos agentai ateja in salima Sil- 
veetro Palenskio ant Water uli. 
paprasze alaus ir pradėjo da
ryti baudimu kiek turi alkoho
limis su tam tikra mažina kuri 
pastate ant baro. Palenskis su
daužė maszina. Prasidėjo niu- 
sztyne ir agentai kūrei apdau
žė saluninka kad turėjo nuvež
ti in Pottsvilles ligonbuti.

Hazleton, Pa. f Pati Krano 
Lapinsko, 43 metu, staigai mi
re Harwoode nuo szirdies ligos. 
Paliko vyra, kelis vaikus ir tę
va Vinca Vitkaucka.

Per nežinoma ypata li
kos nuszautas ant smert Jonas 
Koazza, 60 metu, kada ėjo in 
darbu isz ryto. Negana kad ža
dintojas in szove bet su kara
binu sudaužė jam pakauszi. 
Nužudvto 
tėvynėje.

jam 
inotere svecziuojesi

Centralia, Pa. — Main ulieze 
nuslinko in senas kasikius ana 
diena. Tamuoszius Lewis va
žiuodamas tame laike su auto
mobiliu inkrito in skyle, kuri 
yra 25 pėdu aplinkiu o 20 pėdu 
gylio. Žmogelis turėjo*daugiau 
baimes ne kai]) sužeidimu.

New Philadelphia, Pa. — Vi
sos daraktorkos publikinia mo
kslą in ia sustraikavo ir 400 vai
ku pasiliko namie. Priežastis 
st raiko yra ta, kad daraktor
kos neaplaikydavo nuo keliu 
menesiu alga, bet valgyt turi. 
Di raktorai mokslą i niu
kad kasoje nesiranda pinigu ir 
negali užlaikyti daraktorku.

sako

Tamaqua, Pa. f Mikolo 
Audrinkaiczio, 55 metu, mirė- 
Hazletono ligonbuteje sirgda
ma ant uždegimo plaucziu. Ve
lione paliko vyra, tris sunūs, 
tris dukteres ir dvi seseres.

KVITU knygele Draugyeteme del lu
ino kejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 25c.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOX CITY, FA,

uis. Vienas Ka-

Kaunas, 28-10-1928. Deliai 
buvusios nepaprastai lietingos 
ir szaltos vasaros, sziemet Lie
tuvoj daug mažiau tesurinkta 
visokiu javu, bulvių ir daržio- 
viu, delko paskutiniuoju metu 
omo brangti duona, sviestas, 
bulves ir kiloki maisto produk
tai ir gyvuliu paszaras. Kaune 
dabar juodos duonos kilogra
mui mokama po 70-75 centus, 
sviesto kilogramui 8-9 litai 
buviu centneriui 7-9 litai, ko
pusiu kapai 20-30 litu ir t. p.

vasara

sviestas

J

Įjietus iszlijes visa 
nesiliauna lyti ir dabar vėly
vam rudeny ir dėlto laukuose 
dar yra nesuimta puvanezio 
vasarojaus, nekasiu bulvių, ne- 
insetu rugiu, o pa sėtieji rugiai 
ir kviecziai nors kiek žemesnė
se vietose miiksta vandenyje, 
nes nuolat lyjant lietui visur 
baisiausis szlapumas iszbrista.

Oras labai nepastovus ir sta- 
cziai nenormalus ir tai]): 
Rugsėjo nakty buvo g.... -
ta ir lyjo lietus su stipriausia 
perkūnija, o po trijų dienu bu
vo didžiausi szalna — net gruo
das, kuris sunaikino daug ne
priėjusio žalio vasarojaus ir ki
tokiu augalu. 1 ir 18 Spaliu bu
vo storai prisnigo, paskiau vėl 
buvo atszile, kad szilima sieke 
12 laipsniu R.

Dabar treczia diena nebelyja 
lietus ir puczia stiprus ir szal- 
tas pietu-rytu vejas.
~NASZLE SU KŪDIKIAIS 

ISZMESTA IN MISZKA. 
Ukrinai, Mažeikiu apskr.

Macziau, kaip iszmete isz ku
meti no naszle Ja'ksziene 
mažais kūdikiais.

Tai buvo netoli Repsziu tilto, 
valdiszkame miszke. Stovi ma
ži du vaikeliai: vienas 3, o an
tras 5 metu prie suverstu bal
du krūvos, o motina verkdama 

, kur 
mažais kudi-

19 
ra na szil-

Mažeikiu

su

bėginėja, jieszko vietos 
prisiglausti su 
kinis.

Paklausiau, kai]) tai atsitiko.
Verkianti moterėlė trumpais 
žodžiais tai]) paaiszkino:

Buvome pas dvarininką 
Anusevicziu kumecziais... Vy
ras kaip mirė, likau su mažais
kūdikiais dvarponiui ne reika
linga. Ir sziandien man nesant 
namie, mano visa mantele su 
mažaisiais kūdikiais Anusevl- 
czius su policijos pagalba isz- 
veže in sikarbava miszka ir isz- 
verte. Vyresnysis sūnūs, 16 
metu, norėjos pasiprieszinti už 
tai iszvežtas in areszto namus, 
— ir nubėgo aszaras szluosdy- 
dama jieszkoti arklio ir vietos 
kas priimtu szalcziams užėjus.

LIETUVEI PAKORĖ 
DVARININKĄ.

Kaunas, -r- Dvarelije Polan- 
ka, prie Kalvarijos, likos su
rastas lavonas Henriko Pod- 
lewskio, kuris kabojo ant vir
ves miegkambarije. Daktarai 
apžiūroje lavonu, iszreiszke sa
vo nuomonia, buk Podlewskis 
likos pirmiausia kirstas su ko
kiu ynagiu, po tam pakartas. 
Manoma, kad taji darbaipapil- 
de du Lietuviai kurie neseno: 
atvažiavo pas ji isz Kauno, ty- 
ksle mieravimo lauko.

suims
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pa'togiI Jorenta, 
mergaite isz, Mex.ico City, isz- 
tekes už naujo prezidento Se- 
nor Calles, atoinamcziani mene
syje;.

JAVU VALYMO SUNKUMAI 
MAŽEIKIU APSKRITY.
Židikai. — Szio ir kitu vals- 

beda 
su javu valymu. Lietus pilte 
pila beveik kasdien. Daugybe 
nki ninku dar rugiu nepasėjo. 
Kai kurie bandė vežti drėgnus 
javus, bet nuėjo niekais — par
vežti suszuto, sudegė. Daržuose 
])iipos nuszalo, obuoliai kreida 
nuo obeliu dar nenuauge — 
mažucziai.

Bulvių mažai kas kasė, o jau 
matyti visai arti žiema. Visur 
tik

ežiu ūkininkams didele 
javu valymu.

neniiauge —

jaukia, kad sunkus laikai!

SUEME DVI LENKES.
Kaunas. — Raseiniuosia po

licijų aresztavojo dvi Lenkisz-
okas daroktarkas rdlavickiu- 

tes, nužiūrėtas už platinimu su- 
Valdema ra. 

kale-
raszo prieszais 
Abidvi likos uždarytos 
jime. — Koresp.

GERIAUSE DOVANA 
DEL GIMINIU 

LIE'fUVOJE 
i

Geri).

— Gerai! Tokiam karte su
vis už vvro no eisiu! 

<1

Tok i s atsakymas d a labinus 
neužganadino motina.

7 Kaip sau nori! — tarė 
su dideliu kartumu szirdyje 
motina, asz ir taip vienatine es
mių, pasilik prie -manos lyg 
smert ir buk sena pana. Geriau 
butu kad paklausytum geros 
rodos patyrusios tavo motinos, 
kuri tau blogo nevelina, o ku
ri jau szio svieto gyvenimą ge
riau numano už tavo jauna ne
prityrusia mergina.

No mielas tas pasikalbėji
mas gal da ne meilesni gala 
priimtu, jaigu tarnaite ne butu 
ji pertraukus, i neidama su ži
no,

— paklausė 
kuri da lyg

jog prie duriu stovi cigon- 
ka ir praszo kad galėtu stot 
priosz pones ir iszguldinet isz 
kazyrin apie ateinanezes lai
mes kurios nuo žmonių yra pa
slėptos.

— Cigonka? 
akyvai motina,
sziam lai-kni no mate areziau 
perstatytojos slaptingos tosios 
žmonijos, kurio žino slaptybes 
ateinanezio gyvenimo. Toje va
landoje i nėjo in pakaju sena 
juoda-planke motore, basa, su- 
plyszusinose drabužiuose ir pa- 
sikloniojus žemai pradėjo isz- 
destinet savo kazvres ir žadint r
norą prie gilumo slaptingos 
ateities abieju poniu.

I

i1

u

♦

vilti aplaikyti žinia nuo Marso gyventoju 
iszraslo radio kuri užvardino “ psychotelopat hic.” 
turi viliti aplaikyti atsakyma nuo moteres kuriai buvo nusiun
tęs žinia koki tai laika adgal.

su 
psycho t ekipa t hic.

pagelba naujai 
I )aktaras

jam pavedu! |
'rikiu, tikiu! mano Jad

vise! Parengsiu viską kas bus 
mano galybėje idant sugertu
ves kogeriause atsibūtu. O ka 
prie musu daktaro užtvirtinu, 
jog apie pavolinima atidavimo 
jam tavo rankos, netrukus du
žiuos.

— O taip, taip! — paszau- 
ke Jadvyga 
szirdingai

nės »k ozu a isz

ir suspausdama 
motina, dekavojo 

apipildama josios rankas ir 
veidus karsztais hucziavimais 

teket už Mi-
Į

ramiai ir gyvenimas*panukiai 
ne nubos su tokiu vyru ir laime 
panukiai žiuri in akis visame.

Mama Jadvygos net sudrė
bėjo isz nusistebėjimo girdėda
ma toki paniekinimą josios pla
nu, taip labai numylėtu, per ta
ji slapta pranaszavima. Bet ne
trukus nurimo biski, tikėda
ma-drueziai tam, apdovanojo 
gausiai cigonka ir iszleido jaja.

— Po iszejimni tos slaptin
gos cigonkos, moteres pakaju- 
je per koki laika vieszpatavo 
didele tyluma,
moterių dabar buvo užimta sa
vo locnoms inislimis. Ant galo, 
po gerai valandai, ntsiliope mo
tore in (lukteri:

— Girdėjau visados, jog 
pora liekasi iszrinkta ir su- 
riszta danguje. Gal ir tai isz 
ti'kro buvo ženklu dangaus, jog 
toji cigonka pribuvo pas mus 
idant užtvirtint taji iszrinkima 
Dievo, nes jos pranaszavimas 
yra nepaprastu, ir tai ne yra 
burtas ir apgavyste, tame nėra 
abejones.

Ne esmių tokia idant greitai 
in bile ka intikeczia, bet nie
kaip negaliu sau suprast, kaip 
toji motore, nežinodama suvis 
musu reikalu, nes suvisai ne- 
pažinstama mums, taip prigu- 
lincziai, ne tik ka ateiti, bot ir 
dabartini visa tavo padėjimą 
apsakyt galėjo. Tai no apsiėjo 
be pajiegu nopaprastinu! Toji 
motore apteikta dovana prana- 
szystes, o jos tas pranaszavi- 
mas-ateitios, kaipo ir pasaky
mas visko to, kas buvo ir ’kas 
yra, yra tiikriause teisybe. Tai 
ir asz ne noriu būti tolinus per- 
szkadinanti tau laimingoje 
ateityje, kadangi tas man nie
ko gero nedarytu nes dangus 
kitaip’paskyrė. Lauke tavęs, 
mylimas mano kūdiki, atoinan- 
cziam gyvenime, stone mote
rystes su daktaru Michalskiu, 
laiminga ateitis. Jis yra tuom 

jauni kai ožiu augszto 
‘ūgio, tamsiu plauku ir juodu 
akiu, kuris žmogui gyvastį 
prailgina. Apsiporavimas jusu 
bus labai laimingas o daktarui 
gausis labai didelis palikimas. 
Dabar-gi sau atsiminiau, jog 
jis man vienkart apie labai tur
tinga koki savo dede pasakojo, 
kuris Amerike milijonus surin
ko, o vaiku ir artimesniu gimi
niu ne turi, ne paezios. Del to 
ir tame punkte tinka su nuta
rimu tos stebuklingos moteres, 
viskas ka tik pasakė yrą tik- 
riause teisybe. Nera-gi ir jokiu 
priežaseziu del kuriu negalė
tum eiti už daktaro Michai
škio. Mylėkitės, o jis yra, pa
galios, vyras laivai puikus vi
soje to žodžio reikszmoje.

motinėlė

veliau ap
ni

visados, 
iszrinkta ir nos

per

V'

Redakcijų:—Saules”
Sveikinu ir linkiu jums ko- 

pasisekimo su laik- 
Saulc” sziame ir 

mete ir ant vi- 
Dekavoju szirdingai už

4 4

4 4’’ sziarne

kuri gau

kėlės valandėlės pra-

geriausio
rnszczi u
ateinaneziaine
sados.
Ia puiku laikraszti
liaame du syk ant sa-nvaites.

Dabar gerb. redakcije, nore- 
cziau užraszyti laikraszti 

-Saule” in Lietuva del savo

insimylejusi, 
, Jadvyga

!

už pavolinima 
chalskio.

In dvi nedeles 
vai kszt i nei a sugert n ves 
chalskio su pana Jadvyga. Tik
ra laime rodėsi ant veidu jau- 

poros kurio nopateminti 
visus linksmus sveczius, 

užimtus gerymu ir linksmoms 
kalboms, iszejo isz pakajaus 
nnsiduodami in puikiai .intai- 
syta sodo altana, idant ton sau 
pasikalbėt apie savo meile, pa
sidžiaugt vienas kituom ramiai 
ir nors 
leist.

.Jadvyga pertrauke paantry- 
tas prisiegas amžinos meiles 
kalbėtas per daktara ir kaip 
paprastai labai 
biski paraudonavus 
t a re:

— Neteisingai pasielgėm su 
musu motina, mylimas Karo
liai! mano, prigaudami jaja su 
t a ja cigonka!

— Bet-gi brangioji mano, 
buk geros mislies, nusiramink, 
nesunkink nereikalingai, myli- 
miause mano, savo czystos san- 
žines! Nes noatfrimainis niekas, 
nors ta viską apie ateiti ne tik
ra cigonka pasako, bet tiktai 
mano tarnas. Matai pati, bran
giausioji mano, jog dalis to nu
tarto jau iszsipilde, o daugiau, 

paskyrimo Dievo, taip-gi
iszsipildys. Be to no butai nie
kados mano ir niekados neda- 
stotum musu mierio. Tas vaiki
nas puikiai atliko savo role 
burtininkes cigonkos, už tai 
priguli jam gausiai atsiinokct 
man ir <lekingyste busimosios 
savo ponios!

užraszyt i 
in4 4 

sesutes ir szvogerelio.
Asz sumaniau kad Ibi bus 

maloni ir geria ilso dovana. Mos 
mylime ypatingai 

asz, mano vyras ir dukrele. 
Prisimiežiu jums prenumerata 
už “Saule” su kuria niekados 
nesiskirsi m.

Meldžiu jusu iiusiun4ti ka
lendorių ir del mano sesutes,

) y

ir ja labai 
mano

Saule
tamsiu
o savo

tau

del mano sesules 
nes jiji myli labai skaityti.

Su pagarba,
'AIrs. A. Juszkauckiene, 

Philadelphia, Pa.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
.................................................H £+♦>

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audekliueis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

W. D. Boczkauskas •€><). 
Mahanoy City, Pa.

Prie ko tas mum — pa
klauso Jadvyga.

— Prie ko? — atsake nusi- 
dyvinus motina — idant tau 
ateiti tavo atidengtu. Dasiži- 
nosi kas tave lauke ir gal tiksi 
ant noru mano, o pamesi savo 
užsispyrima.

— .Jadvyga nusiszypsojo.
— Bet mama, jaigu ir ta, 

ka man pasakis, butu tikra tei
sybe tai argi mus galybėje yra 
tas kad atmainyt nuo Dievo pa
skirtas mums laimes?

— Nieko ne kenkei Noriu 
žinot kas tave lanko, ypatingai 
dažinosiu kaip priesziniesi ma
no planams. Laime ar nelai
me... Noriu apie tai žinot!

Cigonka iszdejd savo kazy- 
res jau senas ir sutrintas ir no 
laukdama pa veli n i mo Jadvy
gos, pVadejo. Paėmė ranka jo
sios isztyrinejus raudukus su
pintus ant delno, apžiurėjo 
juos ir pradėjo apreikszt savo 
pranaszavimus.

— Panuko labai myli vie
na vyra kuris -panuko taip-gi 
labai numylėjo. Yra tai jauni
kaitis augszto ūgio, 
plauku ir juodu akiu
iszminezia prailgineja žmogiui 
gyvastį. Meile toji ne nueis už 
niek, nes nepoilgam užstos su
siejimas abieju mylineziuju, 
tuo lai k da yra nekuri ypata 
neverta panaites, •kuri stengėsi paežiu 
perszkadint tame panaitei, bet 
panaite pergalėsi taja nedora 
motoro o kuri stosis po tam 
prietelka'panaites, viskas, kaip 
rodo kazyros, iszeis ant laimin
go galo. Panuko po inžengimui 
in stonu moterystes su jauni- 
kaieziu, kuri, kaip rodo kazy
ros, panuko labai myli nes vis 
apie jį mielini,-kaipo ir tas jau
nikaitis apie panuko vis misli- 
na, Busi labai laiminga su 
juom, nors ir stengėsi taipos-gi 
kitas vyras, turtingas, raifkos 
pan u k os, bet jo stengimai nu
eis ant* niek, Busimasis vyras 
panukos, kuris gal yra nuo 
Dievo skirtas panukei, nepoil
gam po inžengimui in stoną 
moterystes, a'plaikis didelius 
pinigus, paliktus po smert ko
kio tai žmogaus isz giminiu, 
kaip szita kazyra rodo, tada

— Brangiause WUM..v.v, 
asz suvis-gi nosiprieszinu tam. 
Tai-gi asz ji taip labai myliu,

punuko gyvens ant ežio svioty jog su visu vilczią ateiti mano

isz

IN KENTĖTOJUS
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. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentist as Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 Centre St. Mahanoj City,




