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JAUNAI MERGAITEI IN- 
TEIKTAS KRUVINAS PEI

LIS INSMEIGTAS IN
 SZIRDI._

Utica, N.Y. — Sziomis die
nomis czia buvo toks atsitiki
mas: In Marksu namus po nu
meriu 412
jaunas Italas ir inteike Mark
su 10 metu amžiaus 
riai Ritai popierini pa kieta. 
Kada mergaite ta dože atidarė, 
vidun’ buvo kažin kokio 
vulio kruvina szirdis,
szirdi perskrostas ilgas mėsi
nis peilis. Prie peilio prikcr 
tas szitoks raszcziukas: “ 
biamoji! Tavo valanda jau atė
jo, skaityk minutas. 
matymo, goodbye.”

Jaunas vaikas, kuris atnesze 
ta siuntini inteikes ji mergai
tei pabėgo. Mergaites tėvai ki
liai susinipine. Praiieszta apie

O-

Ger-

Iki pasi-

tai policijai.
24,592,370 AUTOMOBILIU 

AMERIKOJ.
“The

sako, kad Gruodžio
MotorNew York

Magazine” 
pabaigoje Suv. Valstijose buvo 
užregistruota 24,592,370 auto
mobiliu, kas rciszkia 1,463,055 
daugiau negu metai atgal. Pa- 
sažieriniu automobiliu yra 21,- 
468,596. Kiti — Uokai.

Imant atskiromis valstijo- ii,4
mis, daugiausia motoriniu ve
žimu yra New Yorke, yra:

New Yorke 2,090,815,

Ohio 1,662,000,
Pen nsy )va n i jo j 1,649,0(H),
I Ilinojuje 1,502,976,
M ichigane 1,248,080,
Texase 1,111,407.
Per 1928 metus Suvienytose 

Valstijose buvo parduota 3,075- 
<MM) automobiliai, bet regis-

■M

autoniobiliai, bet 
tracija padidėjo tik 1,254,000. 
Isz to ais^u, kad per pereitus 
metus 1 $00,000 automobiliu 
buvo nudėvėta arba kitokiu 
budu sunaikinta.
NEREGIO PRYCZERIO

PATI TURI 11 METU.
Herrin, III. — Juozas Milton 

Benton, 54 metu, kuris yra ne
regiu, likos aresztavotas už 
kreivu prisiegu ir melagyste 
nes priesz savo apsipaeziavima 
su Sol indą Glenderim, prisiege 
buk jiji yra senesne ne kaip 
vienuolikos metu amžiaus, o tik 
tiek isztikruju turi.

Badui mergaite ketina neuž- 
• ilgio pasilikti motina.
D A V E VYRUI $500 IDANT

arba

DVASE
PRAKALBĖJO

DVASE MIRUSIO MAGIKO 
HOUDINI’O PRAKALBĖJO 

IN SAVO PACZIA.

— Ant spiritua- 
susirinkimo parengta 

redaktorių

New York.
lisZko
per redaktorių “Scientific 
American,n dvase mirusio ma- 
giko Houdini’o ant galo pra
kalbėjo in savo ipaczia ir isz- 
tare slaptingus žodžius, kokius 
paliko si 
būdamas
smert juos isztars o kurie buvo 
žinomi tik jam ir jojo paežiai.

Houdini’o dvase kalbėjo: 
Heilo, B— ------- ”

v ra

avo paežiai da gyvas 
sakydamas kad po
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SENAS VYRAS UŽSMAUGĖ 
JAUNA PACEIA PO TAM 

JAJA PAKORĖ.

labai už- 
parejas namo

Lttakui Ir Pinigu* visada aluaklta tik ant *xlo adr**$|
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W. D. BOCZKOWAKI, Prf«. A Mf.
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1SZ LIETUVOS
• . I

PAJESZKOJIMAIPJAUTI KAD DĖVĖTI 
MAŽUS CZEVERYKUS.

London, ’Anglijo. — 
moteres nepadarys, idant tik
tai būti madoje? Sžtai kvailos 
Angliszkos moteres duoda sau 
nupjauti treezia ir maža kojos 
pirsztus idant, galėtu dėvėti 
mažus czeverykus 
racijos duoda sau padaryti ži
noma, tik turtingesnes moteres 
nes vargszes dėvėtu ir deszimto 

bile tik

Ka tai

Lodžius. — Aleksandrove , i
gyveno Jomis Karczmarczvkas 
kuris ana diena alėjas ant |ia- 
lieijos apreiszke, kad jojo pati 
papilde savžudinsta per pasi
korimą. Palicije iszsiunle kelis 
palicijanlus idant dalyku isz- 
lyrinetu ir suraszytu protoku- 

mo- 
rado atspaudus

ISZPJOVE DIRŽUS ISZ 
PAOZIULES PECZIU.

Bndapeszt, Vengrai. —Franz 
Biatuc'k, duonkepis, 
vydus žmogus,
isz darbo, nakties laike, užtiko 
savo paeziule glėbyje meilužio. 
Vyras taip insiuto ant moteres 
kad pririszo jaja prie lovos, su- 
riszo rankas ir paemes britva, 
pasakė kad iszpjaus jai diržus 
isz pecziu. Atsisėdės, malsziai 
gelando britva 
darba užbaigė, 
diržus nuo pecziu paeziulos.

O’ kad tasai darbas ėjo ne
greitai, pradėjo su britva pjau
ti szmotelius kūno isz nelai
mingos moteres. Ant riksmo 
subėgo kaimynai ir palicije, su
ome užvyduoli uždarydami ji 
kalėjime. Motoro gal mirs nuo 
užduotu žaiduliu.

pecziu. Atsisėdės, 
, o kada t a ji 
įpradejo pjaut

mPokes opo-

Dirb-
np-

trv-

JURBARKE SUDEGE 
FABRIKAS.

Jurbarkas, Baseiniu apskr. 
Naktį isz 9 in 10 Lapkriczio 
men. diena sudegė L. Feinber- 
go gontu dirbtuve ir jau paga
mintu gontu krūva. Gaisras ki
lo isz maszinu skyriaus, 
tuve nuo ugnies nebuvo
drausta. Nuostoliai siekia 25,- 
000 litu.

Gaisro metu, bevežant isz Ne
muno vandeni, paslydo Nemu
ne pil. llsevicziaus arklys ir 
prigėrė.

Sekanczia diena kryžių dirb
tuvėje akmeninis kryžius par
virto ant žindžiusio dirtuveje 
vaiko ir ji užmusze.

> &.

la. Palicije peržiūrėdami 
teres lavoną, 
penkiu pi'rsztu ant balto kaklo 
moteres, 
riszla 
kaklu, 
v onas 
ti.

Karczmarczvkas

speeia-

11 u m a i’o c ze v e r y k u s 
juos turėtu ant kojų.

D r. A. F, Kennard,
Ii st as lokiu operacijų pasako
kad jau del keliu szimtu mote
rių nupjovė pirsztus kad tiktai 
butu “stailc.” — Geriau kad 
sau nosis duotu nupjauti.
RADO SENOVISZKA

ISZPANISZKA SKARBA.
Havana, Kuba. — Du darbi

ninkai surado užkasta seno- 
viszka Iszpaniszka skarba su
sidedanti isz Iszpaniszku auk
siniu dublinu (didesnis 
Amerikoniszka auksine dvide- 
szimt dolerine), brangiu vozu, 
brangenybių ir kitokiu indu c t/

artimoje (Ja y o Largo.
Darbininkai nuvažiavo in 

Havana praneszt apie tai val
džiai.
turi Imti raportavoti valdžiai 
kuri dalinasi su tokiais daly
kais su dais, 
randa.
BAISUS ATKERSZINI-

MAS SUVADŽIOTOS
MERGINOS.

Ant palicijos

o virve, kuri buvo ap- 
kelis kartus aplinkui 
buvo taip plona kad la- 
negalęjo ant jojo Labo

s tail c.dvase
mano miela.

Houdini’o
‘pareikalavimo

Bess, 
vardas

Ant
Ivasios idant jojo pati jam pa-

Szetos valscz.,
< 4

Bess
naszles.
t
giedotu dainele iszrežta josios 
szliubiniam žiede 
giedojo: “
sabolle, I love you more than I 
can tell.”
gc, dvase atsake:

motcre pa-
Rosabelle, sweet Ro-

dainele kokia giedojai. Bu
tai musu (pirmutinis porsta- 

atsimeni ?” 
tolinus

smert nėra mirties ir 
apreiszke slap- 

užgrabini gyveni-

Kada naszle užbai- 
“Acziu tau, 

mano miela. Buvo tai pirmuti
ne 
vo
tymas, 

] fondini 
kad po 
daug daugiau 
t vbiu * 
ma.

18,000 YPATŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

hington, D. (’. — Sura- 
Lildusniu miestu pu- 
nuo

apreiszke

apio

Wa
jsz Go 

rodo buk nuo kada influenza 
pradėjo prasi platini po Ameri
ka, tai lyg sziol 18 tukstaneziu 
žmonių jau iszmire. Apie ma
žesni m 
biama,

BJAURUS FABRIKAS 
ANIUOLELIU”; NUŽU

DĖ 1,000 KŪDIKIU.
Arkangelsk, Bosijo. — Ko

kia tai maskalka Kryniecovna, 
likos areszlavola drauge su 
vietiniu daktaru Kulazovu už 
laikymu fabriko “aniuoleliu 
o kuris buvo 
prieglauda del vaiku.

Palicije isztyrinejo buk in 
taji narna priimdavo ant iszau- 
ginimo vaikus, daugiausia nau
jai gimusius, kurie vėliaus 
Maigai mirdavo.

< (

1

> J

žinomas kaipo

prispirtas 
prie niuro, prisipažino prie žu- 
dinstos, sakydamas kad jaunai 

j paežiai labai užvydejo ir nuo
latos jaja nužiurinejo kad ji 
apgaudinėdavo ir nciszlcisda- 
vo jaja isz si ūbos. Tula nakti 
ji iszsigavo isz stubos, o kada 

buvo 
•, nu

tarė jaja nužudyti. Nakties lai
ke, ,kada jauna motoro gulėjo, 
(Ibuvo

sugryžo jos senas vyras, 
tikras kad ji tada apgavo

u z

MOTINA PASMAUGĖ SAVO 
KŪDIKI.

Alvitas. — Priesz kelias die
nas Alvito valscz. Vinszrupiu 
d., Adele Stepszyte pagimdė 
kūdiki. Po keliu dienu ji pas
maugė. Ji aresztuota ir turės 
atsakyti priesz instutyrnus.

Adele Stepszyte

tfv venasb J

miestus nieko 
todėl drąsini

f

neskel- 
g a Iii n a 

upeli kad įniro nemažiau kaip 
du kart tiek žmonių.

A'aldžc tikisi, kad daugiau 
žmonių mirs, nes Amoriko ser
ga apie du milijonai žmonių 
ant influcnzos, kuri baisiai pra
dėjo prasi plat int visur.

RADO 300 SVARU DANTĮ 
11 PĖDU ILGIO.

Boston, jMass. — Didžiausia 
danti ant svieto surado prie 
upes Poreujiine, Alaskoje, dak-

in Harvard Dental School. 
Dantis svėrė 300 svaru ii
11 pėdu ilgio o turi suvirszum 
50,000 metu senumo.

Lyg sziam laikui buvo di
džia uses dantis senoviszku žvė
rių kuris randasi Carnegie ma
žėjuje Pittsburgc, kuris turi

taras Fernald
1 ta ward

kurie
Tokiu bu'du, 

pagal palicijos tyrinėjimą, li
kos nužudin'ta suvirsžum tūks
tantis nekaltu vaiku. Daktaras 
Kutazovas, 
daktaras, 
nėjo paliudinimus mirties, 
žudintuju be jokio apžiūrėjimo.

In taji bjauru darba likos in- 
painiota daugelis ypatų, ypa
tingai isz turtingesnes klasos 
moterių, kurios gemdamos at
sikratyt nuo sunkenybes, ati
duodavo vaikus in rankas to
sios szeton-bobes.

'kaipo miestiszkas 
už kyszius, pardavi- 

nu-

ir a d gabeno ji •

v ra f/

už ji jaunesne 22-viem 
molais) užsmaugė jaja po tam 
pakabino ant virvutes. Sena 
vyra uždare ’kalėjimo.

GALĖJIMAS TARP 
PACZIOS IR VYRO.

'Moskva. — Kokia tai Nad- 
jezda Putok in ipcrdure .savo vy- 

g;ra su 1»<: rd u laike
Priožaslis buvo didelis užvy- 
dėjimas vyro. Pas Pntokinionc 
svilino padus kokis lai sovieti
nis aficierius per ka vyras isz- 
szanke savo priesza ant galėji
mo su kardais. Pati prie to.nc- 
daleido ir j)ati ėjo galelis su 
vvru už savo mvlima ir savo 
vyrui perdūrė szirdi.

MII atėjimo.

M0TERE TURI 130 METU.
To- 
isz

nes visi surasti skarbai
)

INKRITO SULININ.
Juozapavicziaus 

Nnrkcviczaite
Kaunas, 

prosp. 
semdama

ka rie skarbus at-

I
l.!j

Ij#

n

.'"i

51 n r. 
vandeni inkrito in 

szulni. Dar gyva iszimta ir pa
dėta ligoninėn.

NUSZoVe KARVIU VAGI.
Kaunas. — Linkimu punkto 

polic. P. Vorpai’a sužinojo, ka,d 
pro, Rapaicziu kaima Jonas. 
Macziulis veda vogta karve. Ji

Tris

Ameri
■ ■

.r

■

•fBeri vnas. 
■’ .< , r • 1 *■ ■

stoties atėjo verkauti mergina 
kalbėdama virszininkui buk ji 
ka tik iszpjove liežuvi savo my- 
limui. Nusistebėjas virszinin- 
kas isz pradžių nenorėjo mergi
nai intiketi, manydamas kad 
priesz save turi kokia pusgal- 
via-, bet kada mergina numėtė 
kruvina liežuvi ant stalo, tada 
merginai inlikejo.

Auka tojo baisaus atkerszi- 
nimo buvo advokatas Goldblat, 
kuris jaja suvadžiojo, po tam 
apleido ja del jaunesnes mergi
nos. Nuskriaustoji nugirdo nie- 
kadeju, o kada tasai užmigo, 
iszpjove jam liežuvi.
LIETUVISZKAS LAI

VAS PARDUOTAS ANT 
LICITACI JOS.

Klaipeda. — Vienatinis ver- 
tolgystes laivas “Sandelis” 
koki Lietuva turėjo, likos par
duotas Gdanske ant licitacijos 
irž 24 tnkstanezius guldenu del 
kompanijos Hamburge. Lietu
va negalėjo jojo užlaikyti isz 
priežasties stokos pinigu.

...... . ■.■I..* Į.I.J ....... .  ........ .......

Paskutines Žinutes

vijosi ir szauke sustot i, 
kartus szove, bet Macziulis ne
sustojo. Szuvis buvo paleistas 
tiesiai ir vagi nuszove.

■•ihA ■"

į

KAŽKAS NUŽUDĖ KLEBO
NO DARBININKĄ.

Vendžiogala, Kauno ap. Szio- 
inis dienomis buvo rastas ant 
kelio purvuose primusztas vie
tos klebono darbininkas Domi
ninkas Urbonas. Klebonas pa
sirūpino primuszta ji tuojau pa
siusti ligoninėn, bet bevežant 
kely ligonis mirė. Policija iesz- 
ko galvažudžiu.

Paieszko 
kuriosLeikaite,

Leika iesz-

I.

Yamaguchi, Japonije. — 
mis dienomis isz keliavo 
ezionais pirma karta savo gy-» 
venime

■*

SU SKEPETAITE ISZGYDE 
SERGANCZIA DUKRELE.

Beziers, Krancije. — Czio- 
naitineje aplinkinėje didele in- 
tekme iszverta ant gyventoju 
isz priežasties pasklydimo ži
nios apie stebuklą(?).

Kėlės sanvaites adgal kokia 
tai. motore nusidavė ant kaili
niu padabint kaipus savo gimi
niu. Afotero patemino ant sto- 
vylo Szv. Panos Marijos, kuris 
stovėjo ant kapo Armando Pal- 
vagnaccio, 
vylas buvo apaugės samanoms 
kuri nuszluoste su savo skepe
taitė*

Kada sugryžo namo, dalyps- 
tejo savo serganezia dukrele su 
t a ja skepetaite ir mergaite vi- 
siszkai pasveiko. Didele myne 
žmonių pelegrimu dabar atlan
ko taji stovyla kas diena, o ser
gantieji dalypsti taji stebuk
linga stovyla su vilczia pasvei
kimo.

senuko vardu Narni 
Shi'inooka, kuri susilanko pui
kaus amžio 130 motu. Motoro 
atlankys didesnius metus viso
je provincijoj pokszczia. Senu
ke yra geroj sveikatoj ir kaip 
daktarai tvirtina, tai da pergy
vens keliolika metu.

4 (

laivas

■
1

TAMSUS KAIMAS.
Pasmetalvs, Veliuonos vai. 

(“ V-bes” kor.) — Sziame kai
me gyvena apie 35 gyventojai. 
Beveik visu trobesiai sukrypę, 
stogai dangum dengti, laukai 
blogai indirbami. Kumele gali
ma nuo karves tik pagal, ragus 
atskirti. Bene puse gyventoju 
yra invairiuose bankuose pra
siskolino “iki kaklo.” Laik-

‘ ‘ Mn- 
teinsiraszo, bet ir

manoma
Amerikon

Knapkis, Juozas, Amerikon 
iszvykes priesz 20 metu, gyve
nęs Port Angeles, Wash. Bro
lis negaunąs laiszku jau apie 5 
metus.

Balczas arba Balczis, Vladas, 
seniau gyvenos White Plains, 
N.Y., yra kviecziamas atsimiti 
Lietuvos Kariuomenes Savano
rio medali.

Žukauskas, Aleksandras
venos Shenandoah, Pa., mires 
1914 m., bet kuriam mieste — 
gimines žinių neturi. Žinios 
apie velionies mirimo vieta la
bai reikalingos.

Kubeczius, Julijonas, kilęs 
isz Amalių k.,
Kadainiu apskr., Amerikon at
vykęs 1912 m., gyvenos iki 1925 
m. Laconia, N.H. Kame jis da
bar yra — gimines žinių netu
ri.

Zganas, Jokūbas, gimęs Su
valkuose, gyvenos Ukmergėje, 
o dabar gyvenas Bostone ar ap
linkinėse.

Januszis, Jonas, Amerikon 
iszvyki‘s 1914 m., ir 
netoli Bostono.

Kurlianczikas, Joselis, gj’ve
nas kažin kur apie Allentown 
ar Boston, Pa.

Lukas, Adomas, isz Užpalių 
miest., Utenos apskr.,
kon iszvvkes 1912 m., iki 1917 
pi., gyvenos Brooklyn, N.Y; 
karo melu buvo pailstas ka- 
riuomdnen ir tenai isztarnavos 
apie 4 metus; po to vėl gyve
nos Brooklyne; nuo 1922 m 
gimines jokiu žinių neturi.

Morkūnas, Klemensas, iki 
1926 m. gyvenęs Atlantic City, 
N.J. Einant gandais, jis dabar 
gyvenas Philadelphia, Pa. Ki
lęs isz Szeiminiszkiu k., Anvk- 
szcziu v., Utenos apskr. Paiesz
ko sesuo.

Leika ar Leikas, Liudvikas, 
kilęs isz Kuszliu k., Užpalių v., 
Utenos apskr. Gyvenas Brook- 
lyne ir turis farma. 
duktė Zose
seniau Liudvikas 
kojo.

Kerkau, Franz, 1924 m. Spa
liu 30 d. .dingos be žinios. Apie 
20 m. atgal gyvenos Ameriko
je, Pittsburgh, Pa., ir kadangi 
pirm dingimo jis sakosi vėl vy
ksiąs Amerikon, yra 
kad jis tikrai yra
iszvvkes. Kerkau vra ūkiniu- 
kas, gimęs 1879 m. Liepos 17 d. 
Užtamsiu kaime, Pagėgių ap.*., 
Klaipėdos Kraszte. Iki 1924 m. 
gyvenos Szi lutes — Heyduk- 
rug miestely.
, Stonys, Stasys, kilęs isz Pa
nevėžio apskr. 1921 m. gyvenos

gyvo-
Parri (ar. Paris) Island, 

So. Carolina. Paieszko motina, 
Ona Stoniene.

Diemenys, Mykolas, kilęs isz 
Czokszkio Valscz., Kauno aps 
1906 m. 
Iki 1921 m.
Wilkes Barre, 
duktė Ona Dimonyte.

A. Boruta, gyvenas 37 Mau- 
jer ar
N.Y. kviecziamas atsiimti laisz- 
ka isz Lietuvos. M

V. Vokietaitis, gyvenos kaž
kur New Jersey, kviecziamas 
atsiimti laiszka isz Lietuvos.

leszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
prašzomi atsiliepti sziuo adre
su:
Consulate General of Lithuania.

15 Park Row,
New York City, N.Y.

ii
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gyvenos
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Pi 11 sb urge, 
devynes pėdas ilgio.

buk visas tas sto-
NUO Joio ATSIKRATYT.
Chicago. — Mrs. Mare Ba

zin, kuri apskundė savo vyra 
persiskyrimo už 

bjauru pasielgimą su jaja, pa
sakė sudžiui Sabai h, kad jam 
davė 500 doleriu idant eitu sau 
po velniu ir jaja daugiau- ue- 
ganubintu. x

Kada sudže josios užklauso 
ar teisybe, kad josios vyras be
gu paskui jaja su peiliu ir ne
pavijus, isz piktumo pradėjo 
pjaustyt paveikslus ir rakan
dus ir ji jam davė 500 doleriu 
idant jisai paliautu ta darba,-— 
pasako kad tai teisybe.

Sudže jai pripažino po 4 do
lerius ant sanvaites ant josios 
užlaikymo ir vyras turi sugra
žinti moteriai pinigus.
2 PAINTUKES MUNSZAI- 

NES UŽ 1,000 DOLERIU.
Beloit, Wis. — Otto F. Kar-

jeszkodama.

— kurios lai- “iki kaklo.” 
raszcziu tik vienas kitas 
su Rytoju” 
tai maža skaito.
Už tai pasmetaliszkiai yra ge

riausi visam valscziuje degtin
dariai. Czia visas oras kaime 
dvokia “namine.”

Syracuse, N.Y. 1223 m. 
lips

DVASIOS” ATLANKO 
MOKYKLA. 

< !

’Moskva. — Pradinėje I). kai
mo mokykloje, gulinezioje an
trame verste nuo ezionais, atsi
rado “dvasios,”
ko paskutiniu 'dvieju metu isz- 
gyveno. ket liros mokytojas. 
“Dvasiu” 
nakties laike. Tam tikra kami- 
sije susidedanti isz valdybos 
nariu, atvažiavo ta dalyku isz- 
tirli ir prasėdėjo mokykloje kė
lės naktis ir jie, kaip pasakoja, 
girdėjo beldimą, o tuoni tarpu 
visi jeszkojimai nedave jokiu 
pasekmių 
kas, 
“dvasioms 
begu 
belsti in visas ketures sienas.

, gal tai koks 
gamtiszkas ar paprastas szpo- 
sas.

PAKORĖ SAVO MYLIMA.
Vilnius. — Kaime Odrando- 

vicuose, kluone gaspadoriaus 
Aleksandro Ivuniuko, surastu 
pakurta jojo dūkto 17 motu 
Marijonu. Iszlyrinota buk'jo
sios mylimas Oksantas Pryzia- 
niuk, kirto morginai per galva 
su kirviu po tam pakorė ant 
balkio, geisdamas tokiu bųdu 
užslėpti žudinstiu

TIEK 1928 METAIS SUV. 
VALSTYBIŲ GYVENTOJAI 

SUMOKĖJO TAKSU.
New Yoklis. — National In

dustrial Conference Board ap- 
skaieziuoja, kad 1928 iždo me
tais Suv. Valstybių gyvento
jai sumokės federalinei valsti
jų ir vietų valdžioms mokesniu 
(taksu) viso labo $9,169,000,- 
000 (9,169 mi lion us doleriu), 
arba 95 milionais doleriu dau
giau nei .1927 metais.

Tuo bildu kiekvienam krasz- 
to gyventojui — vyrui ir mote
riai, mažam vaikui ir nukar- 
szusiam seniui — teko mokėti 
taksu per capita $76.50.

BADAI INFLUENZA BUS 
DA BJAURESNE.

Washington, D. C. — Val
džios daktarai prasergsti gy
ventojus idant saugotusi influ- 
enzos, kuri ketina bu H arszos- 
ne ne kaip sziadien ir nuo ku
rios mirs daug žmonių. Dakta
rai kožnoj valstijoj daro ston- 
gimus užbėgti tai bjaurybiai 
visokiais budais.

RETAS RADINYS.
Paryžius. — Laike taisymo 

seno namo, darbininkai rado 
ant pastoges sunkia dėžių už
rakinta su dideliu raktu.

Kada dežia aidare prie pa- 
licijos akiu, tai jojo talpinusi 
1,650 senoviszku auksiniu ir

Rymiszku.
ir daug sono-

ke! uros
a ps i re i sz k i ma s bu n a

dargi deszimtinin-9

atvykęs kad pasielgti su 
y)

kada
kaip priguli, isz- 
dvasios pradėjo

Dabar tardoma

Pa.

1

■ 

■

-i

11 Friedricksburg, 
Sirgdama kelis metus be vil
ties iszgydymo Mrs. FJla Krea
mer, 52 metu, pasikorė ant pas
toges savo namo. Vyras rado 
kabanti lavonu ir nupjovė.

1F Viednius. — Arcivysku- 
pas Juozas Pfluoges, 
liszkas vi karas Viedniaus die
cezijos, mirė po ilgai ligai turė
damas 72 metus.

-11 J farrisburg, Pa.
ni vyrai likos užmuszti kada 

eroplanas nukrito 
miesto Royalton ir susidaužo 
ant szmoteliu. Vi^i loke isz 
Washingtono ir buvo karei
viai.

kariszkas

•9

i sz vy k es Ame ri kol i. 
gyvenos miesto 

Pa. PaieszkoDEGTINĖLES VAISIAI.
Auksztoji Panemune, Kauno 

genera- ap. Nakti isz Lapkriczio m. 27 
in 28 diena Szilenu kaime in K. 
Vilko butą pradėjo veržtis du 
to paties kaimo gyventojai. — 
Jurgis Petrauskas ir Jurgis 
Markevicziųs. Vilkas in troba 
ueinsileido, nes mate, kad abu 
kaimynai yra girti ir buvo gir
dėjos, kad ta vakaru juodu 
ateisią Vilko sumuszti. Pet
rauskas ir Markevicziųs isz- 
lauže duris ir puolėsi in vidų. 
Tuomet Vilkas, pasigriobes 
kirvi, gynėsi kaip iszmanyda- 
mas. Jis Markevicziui 
kiai inkirto in szlauni, 
rauskui padare 7 žaizdas ir vi
sai iszkirto viena ranka. Pet
rauskas dabar guli Kauno li- 

jgoninojo. Jo ranka nuplauta.

So pt y-

Mayar St., Brooklyn^

>

sidabriniu pinigu: Graikiszku 
Francuziszku ir 
Tarp j u radosi
viszku dokumentu. Vienas pi
nigas Aleksandro Didžiojo, du 
Bymiszki inigai ir kiti turi di
dele verto.

Manoma kad pinigai buvo 
paslėpti 1870 metuose, laiko 
Prūsu kares.

DEL TO.
Klausia aficioras rekruto:
— Del ko kulka teip grei

tai iszszoka isž karabino, —
Ba bijosi. 
Ko bijosi 
Bijosi......

Hi
L;;
ĮĮy|jiįiji.ii! 'j j 
plfel

u I'

■M kov, baisiai rugoja ant valdžios 
už brangiu munszaine, nes tu-

a »

H

’ r
iBf' B rodamas dvi paintukes tojo na- 

f minio sztofo, turėjo užmokėt 1

I <

smar- 
o Po t-

tūkstanti doleriu bausmes pa
gal sndžios nusprendimą.

c f II

i
. — oLjoHj...... parako, 
vaszplogarodijo”’

itfb*'-' ' ' d ■ įV1 *' i „

igoninejo. Jo ranka nuplauta.

Rymas. — Popiežius jmif- 
kyro du naujus vyskupus: T.F. 
O’Haru isz Rochester, N.Y. Ir 
kun. R.J. Armstrong isz Ya
kima, Wash.

lt

■



*

į

I

ik

f!

B:

►

tf1, B"EL 
I.

t
H:Įf
I

■ i

■B.*”' f 
P

*

Kas Girdėt
Nesitikėjome idant del “Sau

les” plauktu szimet tiek nnnju 
skaitytoju ir kaip rodos laik- 

‘‘Saule”rasztis “Saule” turės rn trum
pa laika daugiau apmokamųjų 
skaitytoju ne kaipJ 
skaitytojus visu kif

naikina musu visuomene orio
nais Amerike. Gero vyrai, goro 
moteres, o vaikai ima pavyzdi 
nno suaugusiu. Vaikai tokiu 
girtuokliu, isznuga ant gir
tuokliu, iszgamu, vagiu ir ža
dintojų, kurio baigė savo nu
skurusi gyvenimą kalėjimuose 
arba aut kartuvių.

AKYVI ATSITIKIMAI
TRENKIMO 

PERKŪNO
«k

trenko iii 
žmogų, tai arba ji pažeidže, 

arbn

Kaip perkūnas

r

teatre laiko perstatymo užmu-

sudėjus 
Lietu- 

viszkn laikraszcziu AArike in 
viena krūva. Musu p 
skaitytojai platina savo myli
ma IftFkraszti ‘‘Saule

uodoti

” spnr- 
cziai po visa Amerika, nes 
“Saule” nieką be reikalo ne 

užkabys 
Savo prižadėjimu vis dalaiky 
Kops, jeigu kas užsitarnaus, 
Ir sznns loti nepaliaus.

Sanle 1 1

♦8.

Ne vienas džiaugėsi isz Ame- 
rikoniszkos liuosybes, bet kas 
isz tos liuosybes, jaigu beveik 
kožnas turi liuosybe sutemta. 
I.iuosybe lai kožnam iszeina 
ant murdos doriszkos.

Wilimas Kabacher isz Cleve
land, Ohio, likos nubaustas ant 
60 dienu in kalėjimu ir 50 do
leriu bausmes už žveriszka pa
sielgimu su savo mirsztanczia 
motore. Motore sirgo nuo ilgo 
laiko vėžio liga, o vyras nega
lėdamas susilaukt josios mir
ties, kad per ilgai gyvena, pra
dėjo jaja smaugt, grūmojo jai 
kumsztemis ir juokėsi isz jo
sios kaneziu. Žvėris taip nepa
sielgtu kaip tasai gyvulys pa
sielgė.

vaisiaiSztai vaisiai sziandienines 
palaimint is prohibicijos ir gir
tuoklystes:

Vienoje isz didesniu Lietu- 
viszku apygardų, tūla Lietuve, 
turinti keletą vaiku, tankiai 
pasigerdavo. Keliolika kartu 
likos už tai aresztavota, o per- 
detinis palieijos uždraudė žino
moms pardavinėti svaiginan- 
czius gėry mus girtuokliai. Bet 
sali u n i n kai turi 
pardavimo, o ne 
todėl motore gerdavo naprapal 
kur tik gaudavo.

Nesenei užėjus palicije in 
narna girtuokles, rado jaja gu
linėsią ant grindų pasigėrus 
kaip nesutverimas, <> 
mažu vaikucziu turinti 4. 6 ir 
8 metu amžiaus, beveik nuogi 
bėgiojo po šluba degindami 
popięnis idant tokiu bud u su- 
szilt. Tasai regėjimas perėmė 
l.Vg gyvam kaului palicije ir su
sirinkusius k u i m vn u s 
atėjo in st u bu.

• Baisus papratimas 
prie munszaines kaipo

geryma ant 
ant parodos,

trejetą

kuriu

sziadien
vėžys

r

t
iI
*

£

Tieji kurie turi maža supra
timu apie laikraszezins, yra to
sios nuomones, kad isz laik- 
raszrzio turi žmogus kanecz 
apsiszvicsti. Yra tai nciszmin- 
t'ingas posmanynias. Laikrasz- 
tis ne dvi aipszvietinio, tiktai 
del perleidimo laiko ir daŽino- 
jimo kas sviete girdėt.

M usu ‘ ‘apszviestanai
nedaviria moksle, papratę laik- 
raszczius dalyti ant dvieju da
liu: ant mi»ksliszkn( ?) ir ne- 
moksliszku, arba kitaip pasa
kius, ant dievotu ir bedievisz- 
ku.

Tūlas jegamastis,
PennsyIvanijoj iszsitare laike 
prakalbos: 
szvies, 
Lietuvos,

* J arba

kur ten

neap-? y

neiszgelbes
” nesu-

“Saule 
■‘‘Tevvne” G

o “Vienv-be 
vienis Lietuviu.

Teisybe pasako, tasai jega- 
mastolis, tiktai kad butu pri- 

“dvasiszkieji 
Lietuviu czion nepataisys, gir
tuoklystes neisznaikins, juos 
neiszganys ir in dangų gyvais 
neinvairvs ir 1.1.

dejas dn kati:

Na, tai dabar sveiki laukime 
ateinaneziu Velykų, & ypatin
gai moteres, kurios ant tosios 
szventes sau insitaiso naujos 
szlebes, skrybėlės ir kitokius 
daigtus. Bet neužmirszkite ir 
apie savo maldaknyge, nes jai
gu motore yra puikiai apsiro
džius, tai suplyszusi knyga vi
sa moteres iszžiura pagadina, 
kada jaja laiko rankoje. Pri- 
siunskite in redysta savo sena 
knyga, o apdarysime da geriau 
ne kaip buvo nauja ir bus ga
tava ant Velvku.

A. J SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

r
suteikiam 

Palaidojimo
Nubudimo valandoje 

geriausi patarnavimo, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
derzimts minutu. Telefonas 872.

E. T. EVERETT
ESAME DIDŽIAUSI ISZDIRBEJAI VISOKIU _ v

POMNINKU IR KRYŽIŲ £
J’

t

z

T 
%*.

-=----- - £

Parduodame ’ 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir

uz pi-

Pieta Amerikos titucija. Yru 14 autanomiszku 
provincijų ir 10 teritorijų. Pre-

900; Iszpanu — 220,0001; Vokie- 
cziu — 59,000 ir Japonu 28,000.

Rio de Janeiro — ferarilijbs 
tiostapilo, turi 1,200,000 gyven-

... _ • ♦ - - “ * a—

zidontas turi būti Rymo Kata
< a i f * j • ' •'

sžc 6 asabas, o 70 prtžoido. J)ei 
to-gi, laike užeinauezio būrio, 
ne turi Žmonos kuopintis iii 
vienu vieta, teip trioboje, kaip 
ir ant I atiko.' V'

Czia da pasisako apie nnvat- 
mis ženklus ant pažeistu hmr 
perkūno.

Mote 1868, inOiiesyjė Gegiiži- 
jo, pasislėpė keli žalnfiorei po

~ ,b

to-gi, laiko užeiminczio bario,

i
atimdamas jam valdžc, 
kaip tankiau atsitinka— už- 
musza ant vietos. Buna vienok 
prie tam visokį akyvi atsitiki
mai isz kuriu kelis priduriu del 
paveizi los.

Laiko staigaus būrio žalnie- 
roi pnsislope po liepa.
trenko perkūnas ir užmuszc

nedžiu stovineziu szale kelio. 
Perkūnas trenkė ir pažeidė bzc- 
szi's — o 
tehiai. Sztai ant jo kūno

Tarno .

Respublikos arba 
įji it A • bouth America

> KI- . O ♦ 
4 a >4 A* i1 c1'

>«L * v Ii t

■ __ įį___ įį,
Kontinentas Du Syk Didesnis 

Už Europa.

Žiūrėdami in Pietų Ameri
kos žomlapi, nmtome to kon- 

—— k o*tinento stebėtina ateiti
isz juju viena smbr- inerciniiszko svarbumo ateiti^

1 j.
trtmsei rnndoiiii plubhū, plftih-

radoifln milžiniszku natūraliu turtu,

likate ir girnom Argentinoj, yra 
iszrėnkamas szesziems metams. 
Kongresas susideda isž Senato 
isz 30 nariu, ir Pasiuntiniu Bu
to isz 158 nariu, »

Chile.

(bju, ir yra puikiausias Pietų 
Amerikos miestas, jeigu ne vi
st pasaulio. .Jos architektūra ir
Amerikos miestas, jeigu ne vi-

IjJjožaiBzko darbo szalygatves, 
_______________ jdropiszkuB daržai ir puikua 

Sulj'gliiiis HU ArgeiitiMoH 'W"ni Vi8Ot
"T

CT
b. >

perkūnas ir 
visus tris; paliko vienok juo- '. 
sus stovinezius ir no kinetinius 
drabužius. Po perėjimui būrio, 
praeitinodami žmonis, pamate 
stovinezius Žalnierius po me

ni' krutanezius, prisiar
tino prie ju ir užkalbino, nieko 
no atsako, dalypsto juosiis — 
ir ant dideles baimes, kūnai 
Žalnierių subiro in dulkes...

Kitu kartu perkūnas intren- 
ke in žmogų, einanti keliu, su
drasko jojo drabuži ant szmo- 
teliu. kada tas žmogus atsipei
kėjo, nieko ne atsiminė, skun
dėsi tiktai, jog jam szalta ir 
di v i josi, jog jisai nuogas.

Dangčiuose 
perkūnas liurnujc visus plau
kus nuo žmogaus kokie tiktai 
ant jojo randasi;
ilsus ir 1.1.

Po intrenkimui perkūno žmo
gus paprastinai tuojaus griūva 
ant žemes. Tarikiause vienok 
pažeistas smortelnai pasilieka 
pastirias tokiam pavidale ko
kiam buvo valandoje intrenki- 
mo.

Lnike vieno būrio asztuoni 
žalnierci likosi intronkti per 
perknna, valandoje, kada sė
dėdami po augsztu aržuolu val
go pusryczius, buvo visi sustin
gę, ir iszrodo kaip gyvi. Vie
nas laike stikleli, antras nesze 
szmoteli duonos iii burna, ki
tas su szauksztu seme viralu. 
Smertis teip užstojo staigai, 
jog net ju veidai nuo kanezios 
ne persimainė.

Karta jojantis žmogus likosi 
užmusztas per perkūną; tai no 
gyvas arklis o ir sėdinti t par- 
nosze namon apie 3 verstus.

Tas iszaiszkina ir parodo 
jog žmogaus kūnas turi suviję 
elektriką ir trauke in save pei 
kuna.

Viena karta likosi užmusz
tas aficieras audimineje budy-

Kada po smert apžiūri
nėjo kuna, pasirodė, jog 
kūnas, per stiebą geležini per 
virszn budeles inpuole in budy- 
ke, perslinko per drėgna audi
mu, pataiko in galva per kepu
re su auksiniu trosu, in žiogo- 
reli, in masznele su pinigais ir 
praslinkęs pro geležine lova in
puole in žeme.

Taip pat perkūnas tankei in- 
t renki no je in geležines grotas, 
telegrafinius stulpus, kryžius, 
laivinius stiebus, o ypatingai 
in augsztus medžius ir bok-sz- 

Varpinyczios daugiause

dzin

keje.

f A !
Ipublika Chile yra labai mnžalj,’il.!llllke keleiviui Kiti war- 

>expubli.kft. Chile yra tokio di-l’J“.”- V1“, S“n o''“'0’
dūmo kokio yra Norvegija Ir o"1111’ eriinmbuco, 1 apra, 
Sz.vedi.ia - suvienyto? Arba E,rt? A‘^"’ N,ct ,ero>'’ 

jui__ _ nJ>a ir Manos —- kuriuos var
dus pažysta visi jūreiviai. ' 
,. Brazilija, buvusi Portuga
lijos kolionijii, ir vieszpatyste 
nuo 1815 iki 1888 m. kur Portu
galu kalba yra aficialiszka kal
ba, dabartės yra federnota res
publika su konstitucija kuri se
ka Suv. Valstijų konstitucija. 
Turi beveik 20 valstijų, viena 
teritorija, ir federal! distrikta. 
Prezidentas renkamas tiesiogi- 
niui balsavimu keturiems me
tams. Kongresas susideda isz 
Senato isz 63 nariu, kurio isz- 
rinkti devyniems metams ir 
Pasiuntiniu Buto isz 212 na
riu, iszrinkti trims metams. 
Kabinetas atsakomas vientik 
prezidenui. F.L.I.8.

tokio didumo kokio yra musu
knriH visnin jwnanliui yra ręi-.Teksas valstija. Rnniasl Pktn S1 
knlingiiH. ZomlnpiH parodo I Amerikon vakaru pakruulyje;
Amazon’o milžiniszkaK gurno ;r ujįimft dali ;.cm(W irt 2,620 "• 
girias, Argentinos, PartiRunios, myliu Ugj0 ir paprasto plo'czio ,M

szi u i u szn kutos medžio kaszfo- 
no ir lapus, 
R .

Perkūnai yru panaszeis tan- 
kiause in drobnnczinsius szniu- 

— storciinilis ir plones- 
/ nius. Yra ir ne paprasti perkū

nai, jog tnnkiause nupitoliiieje 
pamažėl i; be jokio trenksmo — 
panaszus in kamuoli ir porsirl- 
tiiioje per visokius daigtus — 
ir inpuolincjo in Žeme, no pada
ro jokios szkados, arba toji 
kulka trūksta ir iszbero daugy
be spigiu ugniniu.

Mete 1845, diena 10 Rugsėjo, 
Francuziniam kaime 

inpuole perkūno kamuolis per 
kaminu in grineze, kurioje ra
dosi keli žmonis. Gavosi in vi
dury grinezios, praslinko vie
nam pro kojas, insirito iii kita 
stubole ir dingo ne žino kur; 
tik szale stovinčzinm tvartely
je rado užmuszfa parszeli ir su- 
tarszytus sziaudus, 
perkūnas ne uždegė.

Czia volei buvo su panasziu 
kamuoliu perkuninin Parižiuje 
1852 meto. Inpnolo teipos-gi 

. per kaminu ir pasirito po ko- 
’ :ju persigandusio krinuczJnus. Į"7‘į;{į""Xnuvžoi7 upe,"isz, 4,000 

* -----

užlipintos popiora skyles nuo ypatingai

po kuriuom stove-
Brazilija, buvusi Portuga- I 

fi

i 
i

reins

. vienam p

atsitikimuose

nuo galvos,

iszaisžkina ir

per

arba toji

o kuriu

Paskui pasikėlė augsztin prie

kamino blokinio,buvusio Kamino nieinmo, m 
tuja skyle inpuole ir viduryje 
kaminu truko su tokiu smar
kumu jog cielft narna sudrasko 
o szmotus nunesze- toli nuo vie
tos.

PUIKUS SAPNAS.

Vienas jionas buvo su čigo
nu ant medžiokles; abudu szo- 

in viena zuiki. Čigonas tik- 
o

ve
rino, jog jis nuszovo zuiki, 
ponas, kad jis.

— Gerai — tarė ponas 
tu vienok ta davesti
Ii, nes ar žinai ka, katras isz 
mudviejų turės gražesni sapna 
szitaje nakti,

ne ga-

tai tam zuikis 
teks. Kada parėjo namon, po- 

, nas liepe pakepi zuiki in pc- 
eziu o čigonui liepe 
kuknioje. Ant rytojaus paklau
so ponas čigono:

— Na, čigone, kn tu sapna*

atsigult

tus. Varpinyczios daugiause 
nukeneze, ypatingai, jeigu lai- 

*"* ke būrio dzvanije. Vienas mo
kintas apskaito, jog laike 23 
metu perkūnas intrenke in 396 1

mažius, 
giausia preke. 
Kreipkitės pas *:* 

"*■’ • *♦mus ypatiszkai X e ♦
arba prisiusime Y
musu zmogu m
jusu namus. x

Turime du X
Ofisus: X

134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J J*;ę
MAHANOY CITY, PA. X

į X Shenandoah Height.. Phone 625-R X
4 SHENANDOAH, PA. |

jff —*■

varpinyczes ir užmuszc 121 
dzvanorin! Už tai ir dzvaniji- 
mas laike buriu yra pavojin
gas, o ir pasislėpimas po aug- 
sztu medžiu. Perkūnas grei- 
cziause trenko in metalini aug- 
sztai kabojanti varpa, nusiloi- 
dinoje virve žemyn ir užmusza 
arba pažeidže dzvanijenti žmo-

Apie dijlžiause 
perkūno galime žinot apie szi- 
tokius atsitikimus:

Menerije pjutije 1852 mete, 
perkūnas intrenkes in viena 
lai va, perlauže ji pusiau. Lai- 
vorei ir kelauninkai nusken
do, — vienas tiktai kapitonas 
pagriebė keiki balki ir gilukin- 
gai iszsigelbejo po 17 ady»nu.

Ant kito laivo užmusze per
kūnas 6 žmonis o keturiolika 
druezei apdegino. i

Meto 1717 pericunas vienojo 
bažnyczioje užmusze ant kart 
48 žmonis; kitoj bažnycziojo 
mete 1819 užmusze 8 žmonis, o 
pažeido 85! — Volei vienam

ir

smarkuma

M k 

k

■
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Uragnaos, Kolumbijos' ir Venc- 
zuelos ganymo laukus; Chile ir 
Peru nitrato žemes; Brazilijos, 
Guianos ir Kolombijos kavos, 
cukraus ir kako plantacijas, 
kaip ir invairiu szaliu sidabro, 
vario, aukso ir geležies depozi
tus.

Piet ų Amerika yra beveik du 
syk didesne už Europa, bet nc- 
airi tiek daug gyventoju. Fran
ci ja ir Italija, drauge, turi (lan
giaus gyventoju negu yra Pie
tų Amerikoje.

Pietų Amerika yra beveik 
vienintelis kontinentas kuris 
ragina iinmigracija, ir pagei
dauja, kad žmones isz visur to
nais važiuotu, nes reikalinga 
daug dauginus darbininku ne
gu turi.

Gamta 
Pietų Amerika, 
pasakytai daug, naturalio tur
to, turi puikiausius vidurinius 
vandenius — upes, ežerus ir 1.1. 
— dideles upes randasi visame 
kontinento sujugdamos

tikrai apdovanojo 
Apart, neisz-

viena

myliu ilgio, ir jos prieupes, yra 
tinkama 

La Plata, 
daugelis

laivams 
plaukioti. La Plata, Orinoco, 
Magdalena ir daugelis kitu 
upiu yra labai arti viena nuo 
kitos ir galima ilgiausiu van
deniniu keliu keliauti.

Andai yra isztikruju Pietų 
Amerikos Alpai — tik daug di
desni. Natūraliai vanduopuo- 
liai turi net 54,000,000 arkli
niu pajėgos, ir tik 680,000 ark
liniu spėkų suvartojama.

va i ?

nas pradėtum savo sapna.
— Asz sapnavau, — pradė

jo ponas, — jog stovėjo labai > 
ilgos kopeczios — net in dan
gų, tai asz pradėjau lipt ar ne- 
sigausiu laikais in dangų.

— Taip, taip szviesus pone, 
tai teisybe, asz pats maeziau 
poną danguje ir pamislinau 
sau, jog gal jau no sugryszite, 
tai asz isztraukiau isz pecziaus 
zuiki ir suvalgiau.

Geriausc butu, idant po-

ŽEMAI AUSIS.

Na kaip ten justi naujas 
ponas? —- Ar geras?

— Butu no szio, no to tik
tai nebagelifi, turi ausis ko- 
josia....

Kaip tai kojose?
Nugi kaip in ji ka kal

bi, tai no girdi, tiktai reikia 
pasilenkt net lyg keliu tai tada 
iszgirsta.

turi

--------------------------------------- ----------,-------------------

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKA3
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Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuvld, krlksx-

• d'it/li taU-> jL «’« .» .m J ii 1 .

810 W. Centre St. Mekeno? City, Pa.

-Laido ja kunus numirėliu.

tfnlu, veiieliju, paaivažlnSjimo ir t. t
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ięz turtingiausiu 
Amerikos respublikų.

isz 100 myliu, 
Szinorine dalis yra sausa, 

bet dviejos pfovjncijos produ
kuoja net 95 nnoszimti viso pa
saulio nitrato. Chile turi irtil- 
žiniszkus vnrib, geležio, aukso, 
sidabro ir kitu mineralu depo
zitus. Yra suvim 8,000 iszdir- 
bysoziū, kurios samdo apie 
100,000 vyru. Czevcryku kom
panijos varo konkurencijas su 
Sziaurines Amerikos ir Euro
pos fabrikais. Svarbiausi javai 
yra kviecziai, rugiai, komai ir 
bulves. Galviju 1924 m. turėjo 
apie 1,900,000 gaivu, ir 
4,100,000.

Beveik visi gyventojai (apie 
4,000,000)paeina isz Europos 
arba yra Europieeziu ainiai. 
Vietiniu gyventoju (Araucan 
Indijon u) yra apie 100,000 An- 
du kalnuose.

Kaip ir daugelis kitu Pietų 
Amerikos szaliu, taip ir Chile

aviu
»

j
I

Argentinos Respublika.
Vėl žiūrėdami iii žemlapi ma

tome, kad szalis toliausia in 
pietus yra Argentinos Respub
lika, viena 
Pietų
Yra didesne negu sekanezios in 
krūva sudėtos szalys — Fran- 
cija, Vokietija, Italija, Iszpa- 
nija, Sz vedi ja, ir Norvegija — 
ir yra beveik tdkio didumo ko
kio yra musu vienuolika Kal
nu ir Pacifik valstijų. Czia yra 
labai daug žemes kuri atdara 
kolionijacijai.

In Argentinos Respublika 
daugiausia in^migrantu atva
žiuoja isz Iszpanijos ir Italijos.

Kvieeziai, linai, komai, 
avis sudaro svarbiausius 
vus. Cukraus ir vyno industri
jos žymiai progresuoja. Augi- 
rtimas aviu, 
ožka ir kiaulitt iszvysto

ir 
ja-

dirbystos vis auga, kad

galviju, arkliu, 
mė

sos pakavimo industrija. Isz- 
nors 

turi parsitrauk t daug austiniu,
chemikalu,, geležio 

a gri ku 1 tu ri szk u in ran k iu, 
szinorijos, stiklo ir kitu pro
duktu. Kiton. pusėn, Argenti
nos Respublika kitoms szalims 
parduoda kviėcziu, kornu, sė
menų, jautienos, sviesto, kai
liu ir vilnos. Argentina Suv.

aliejaus,
ma-

Valstijoms pristato suvirsi pu
se czionais suvartotu kailiu.

1926 m. Argentina turėjo su- 
virsz deszimts milijonu gyven
toju. Buenos Aires, jos sosta- 
pilo, yra modomiszkas miestas, 
su net 2,300,000 gyventoju. Ki-
ti svarbioji miestai yra Rosa-• 4

rio, Cordobo, La Pluta, Tucu- 
man, Rante Fe, Mendoza, Ba
hia Blanoa.

Kelios industrijos Argenti
noj, ypatingai transportacijos 
it kasyklų industrijos yra rau
kuose svotimtaueziu, ežia An
glijos industrialiszkus intere
sai užimu svarbia vieta.

Argentinos konstitucija yra 
panas^Hn Suv. Valstijų kons-<ai in Suv. Valstijų kons-

užpuole neiszpasakyta daug že
mes drebėjimu. Žemes drebėji
mas sulaiko industrialiszka 
progresą. Paskutinis, kuris in- 
vyko tik trumpa laika atgal, 
priesz Herbert Ilooverio atvy
kimą, sukrato pietine Chile da
li, žuvo net 160 žmonių, pra- 
gaiszties padaryta iki daug 
milijonu doleriu.

Chile sostapile yra Santiago, 
gyventoju turi 510,000. Svar
biausias uostas yra Valpasaiso, 
sn 190,000 gyventoju. Kiti 
svarbieji miestai-yra Concep
tion,
Mar ir Punta Arenas, kuris 
miestas yra toliausias in pietus 
miestas.

Brazilijos Respublika.
Didžiausia Pietų Amerikos 

Respublika. Brazilija su pa- 
kraneziu isz 4,100 myliu yra 
didesne už kontinentines Suv. 
Valstijas, turėdama net 3,2 
000 ketviratainiu myliu, 
sziamino dalis yra

A. RAMANAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R 
m;......i. .... .. nil.....

Isz.balsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo paprascziauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, voseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

.190,000

Antofagasta, Vine del 
Arenas,

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitb, Ger

klinis kosuliu, Sunkiu kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, UŽimaa gal
voje, Priszaklniu galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebotine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastb 
kožnam name. Iszrasta Ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-736 MULBERRY STREET 
READING, PA.

I

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

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

I
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medžiota, 
neapgyventa. Amazon upes net 
2,300 myliu galima laivais 
plaukioti. Brazilija turi labai 
daug upiu ir upeliu. Turi 378 
svarbius vandenpuolius su 50,- 
000,000 arkliniu spėkų pajėgos, 
bot mažiaus kaip vienas nuo- 
szimtis iszvystytas.

Igtiassti vandenpuolis vienas 
isz pasaulio stebuklu randasi 
ant rubežiaus Parana, pietine 
valstija.

Brazilijos milžiniszkas mine
ralinis turtas ir derlingos žem- 
dirbiszkos žemos mažai iszvyfi
ly tos. Keturiose Brazilijos val
stijose hiimant Rio de Janiero, 
beveik 4/5 dalis viso pasaulio 
kavos auginta. Kiti svarbieji 
produktai yra gumas, kakao 
kailiai ir mesa. Nuo pasaulinio 
karo visokios iszdirbystes vys
tomi. 1925 m. buvo 257 vatos fa
briku.

Brazilija turi net 39,000,000 
gyventoju. 1920 m. didžiausios 
grupes svetimtaueziu buvo Ita-

galima

J

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka Us tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jie yra apimtas ko
kios noro ligos bei vidurio sugedi
mo! Toks žmogus yra susiraukta, ne
linksmai 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 asas ap
imtu kokiu noro nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėta ligų Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolea yra nuo sakaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
mnlimo, nenoro valgyt, stresu ir p*- 
cziu flkaudejimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perozalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, sslapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Ataiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikina minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdias liga, tai ataiunsk 85e. a gao- 
■i mūra gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.** Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia Ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKA1TIS,

lu — 560,000; Portugalu - 434,- 25 Gillei Street Spencerport JL
—

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
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3-czia Procentas už j ubu pinigus ir saugumas del juiu
pinigus yra geriaua negu 1 O-tas Procentas, be jokio 
Baugumo;

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka S-osia Procentą už justi entaupytue pinigus ir

Ir

suma kas-kart augau didyn. Yra tad saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ii* oiedina. DGlrite savo ' 
pinigus in nitą Banka d persitikrinsite ir matysiu 
kaip tai pinigas anga stt padauginimu Ęroeento.
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del žmogaus kuris dirba ii* ezedina.
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Kvailas 
Franas

* Vargas ir “kvailumas” buvo 
geriausiais Frano szioj pasmi
lę j gyveno, nežinojo ir jis pats; 
savo motu suskaityt nemokėjoj 
Kartais sako, buk atsimena 

” mates Pran
cūzus traukianezius prie Se- 
rocko, kita syk kad kūdikėliu

“Francuz-meti

da buvęs kada He rodą s liekai-1
tus kadikdins žudint prisakęs 
idant nnžudint gimusi svieto 
Iszganytoja; trecziu kartu kad 
niekam nogimos, kad taip jau 
“pats isz saves buvo ir bnvo.”

Kad taip Kranas kalbėjo vai
kai iszsižloje klausė su žingei
dumu, moteres lingavo rimtai 
galvomis, vyrai juokėsi. Bet 
kas tik sugr.vžo mislimis in 
praeiti, atsimindavo kad atsi
mena ukvaila BTana” nuo ki
liai seniai. Gal tas pats, gal ki
tas ant to neprisiegavo, bet ži
nojo kad buvo kitados tas 
“kvailas Franas” aplinkinėj ii

i....

v

-i ■.

buvo graži mėnesienai ka4a Jcio nuilsimo nors pajiegos jo, 
‘ ‘ 1 ” * 1 ■* žhirint in ji ir žinant kuomi

maitinosi, rodosi, visai menkos. 
Už stovo darba nieko nereika
lavo, jeigu lik gavo szmotcli 
duonos, imdavo ir tai (lekavo- 

bhanas kaipo “beprotis” 
mylėjo viską, viskas kas tik j? 
apsiaiisdavo, mylėjo visto pri
gimti ir visi jos apsireiszkimai 
nedaro jam baimes tacziaus< 
džiaugsmą iszgirdo griausmą 
džiaugėsi ir klausė su pasidl-' 

j Ir rodėsi jam kad jis jau ne ant džiuvimu,

ant dangaus blizgėjo nosnskai- 
tomi legijonai žvaigždžių, Fra- 

« 1 / . • • «

žiūrint in ji ir žinant kuomi

nas gulodanuis augsztieninka-s 
žiurėjo ir s 
kas szvietsas, 
M tslys

kaitė tais dangisz- 
luos . žiburėlius.

jo leke aiigsztyn ir 
augsztyn, pasiuke nekarta kila 
jHisauli daug gražesni, sutvor- 

ita pagal jo fantazijos, len jis 
buvo su visa savo duszin ir 
szirdimi, ten naudojosi jis sma
gumais, kokio žemietis no turi.

.JO.

Į1 r rodėsi jam kad jis jau ne ant ’džiuvimu, sublizgėjo žaibas 
'žemus, kad gyvena linksmybių'.)^ stengėsi jame ka nors nn- 
linksmybose, ton toli, toli už'žvelgt i, kadangi tikrino, buk 

’žvaigždžių už menulio. Kaip-gi[tai dangaus durys 
jliiidnn jnm buvo vėl tada, ko-

ten toli, toli už .žvelgt i,
• ■ A * 1 . _
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■
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seni apie ji pasakodavo. Žino
ma kožna gadyne turi savo 
kvailius, o tokiu žmonių nieks 
uŽraszosc neturi, net ir pats 
Ponas Jėzus danguje.

Juokdavos isz Frauo mergi
nos kalbėdamos, kad labai gra
žus nes ji motina rusalka tris 
kartus ant dienos rasa prausia. 
Ir tame tiesa. Tik ne rusalka ji 
prausė, vien žeme — motina 
savo rasų kasdien prauso ir jo 
locnoH aszaro* ir debesini savo 
lietumi trinko jam galva, o ve
jas plaukus szukavo ir džiovi
no iszskalptus ant jo jiecziu 
drabužius.

Mylėjo

PIRMUTINIS GARU VAROMAS METALINIS ORALAIVIS.
“Oily of (lleiidide,”Sztai naujo budo oralaivis “City of Glendale,” kuris yra varomas garu ir padirbtas 

isz lengvo indalio. laivas turi savo elevatorių del nuleidimo pasažieriu ir nereikalauja būti 
pririsztas prie masto kaip tai daroma su kitais oralaiviais.

i

daugumas kvaila 
Krana nežino kodėl. Ne visados 
jis mėgo juokus krest, bet nie
kam jokios skriaudos nedaręs 
niekad, o kartais kad imdavo 
pasakot, tai tarsi isz raszt<

• skaito, viena prie kito pride
damas, viena isz kito isztrauk 
damas. In žmones tada visai 
nežiūrėdavo, tarsi visai ju 
prie aavfcs nėuiafo,* akys jo ziu- 

» rodavo in neapribnota erdvy- 
be, kori kaip lyg mate tai, apie 
ka sako, ir tik retknreziais bal
sas kaipo ir akiu blakstienai 
drebėjo.

^Vasaros ir pavasario laike 
retai kada ji kaime kas mate. 
Gyveno tuomet jis sn numylė
ta savo upe Neriu, kuria savo 
motinn vadino. Lazdos jokios 
niekad ncsinesziojo, sakyda
mas dažnai kad niekam neda
ro skriaudos, todėl ir jam nie
kas nedaro jos, ir szunes ji my
li nes jis girdi szventa Lozorių, 
kuriam szunes opas gydė, turi 
sau ifž patroną, arba užtaryto
ja.

» In kaimu gryždavo tik tada 
kada jo motinu rytmecziais 
dangstytis pradėjo ledu, o že
me, vieton rasos, puoszdavosi 
>zalna. Tada būdavo sumen
kęs, saule indeges, kad su pa
sigailėjimu žiūrėdami in ji 
žmones kalbėjo:

— Nelabai geru tavo

j"

‘ * mo
tinu” jeigu toki suvarginta isz- 
leido in svietą.

Jis atsakydavo:
— Pati ji varge, pati nema

žai turi darbo aplankyt tiek 
apygardų, atlikti toki ilga ke- 

. lia, tiek žuvy ežiu iszmnitint, 
tiek luotu su žmonėmis ant sa
vo nugaros nesziot — tai ne 
baikos... Oi nelengvas, neleng
vas jos būvis!

— Kvailas^ kvailas Franas 
— kalbėjo tad iszmintingos 
moteres.

— Kvailos, kvailos jus bo- 
atsakydavo Franas —

gero mirimo kaip teisybe kal- 
Jns užimti visi gyveni

mo ir turtu reikalais, neatkrei
pia! niekad savo akiu ant tu 
Dieviszko svieto, kuriame tiek 
daug, daug stebuklu, kurie 
jum pasakytu kuomi esate; kad 
jus neesate galingesniais 
maža skruzdele...

Žmones juokėsi 
tikrino tnomtarpii:

Juokiatės, o nežinot ne 
vienas isz jusu kas laukia jus: 
kaiji maža skruzdele ar vaba
lėlis negali apsisaugot nuo ko
jos žmogaus ar kokio gyvulio, 
kuri užmina ir atima jam gy 
vast i, taip ir jus nežinot kada 
ant jusu puls ranka to visaga- 
lingo svieto Valdono ir kaip 
muse užspaus.

Tas teisybe, tas teisybe. 
— paantrino liūdnai moteres 
linguodamos galvomis#•

Teisybe ir tas kad žmo
nes negali didžiuotis savo pro
tu nes yra Iszminczius kurio 
iszniintis neturi rubežiaus. Jis 
tai liepia visiem daigiam dar
buotis del labo žmonių, o žmo
nes to nesu pranta ir prieszta- 
riauja...

Tai szdinis — kalbėjo 
kitos*nuduoda kvailiu, o žiū
rėk ka jis kalba.

Ziemp tai jam visu sĮinkiau- 
ses buvo laikas, kadangi apart 
vargo su žmoniems reikėdavo 
jam dažnai ginezytis, bet jau
tėsi laimingu kada vasaros lai
ke naudojosi visokia laisve, ku
rios jam niekas nevaržo, kaijio 
ir jiiomi visai nesirūpino. Kiek
vienas turi pakaktinai savo 
ruposeziu. Pavasari ir vasara 
praleisdavo prie upes, o szalta 
rudeni, slėpdamasis nuo žiau
raus vėjo — girnoje.

Kada ji žmones atvažiavusie
ji iii miszka szaku ir malku ku
rui pasitikdavo ir iszVysdavo, 
Įiaprastai, žinodami 'kuomi jis 
miszka vadina, atsiliepdavo:

— Blogas tavo, Franai, tė
vas. Nesirūpina tave snsziklyt 
ne uprengt, juk tu sustingsi 
netrukus — visas pasmoles ir 
drebi nuo szalczio.

— O ka-gi daryt, kad ir jis 
turi nemažai bėdos. Sztai žiū
rėkit, žiaurus 
nuo jo gražu

bu

cking

už

O Kranas

inczvti?

rieszulais, kiek szaku isz savos 
del skruzdelių kurios 

nesza in savo namus ir daro ko
dylą, o
kyk, maitink 
mu

iszleist

nabagei i,

pagalinus ir upe, nžlai- 
ja savo dregnu- 

-ar tai mažai ruposeziu?
Kvailas tu, 

kvailas — sako jam žmones —
kalbi apie kodylą ir apie nebū
tus daigins pa'gal savo kvailos 
nuvokos.

Ka, dar netikit.*! — Pats 
akimis niacziau kaip dusavo

'sz trijų karalių jeszko.jo misz- 
kos kruzdeline mvros ir kody
lo*.

le 
nes, 
savo 
pats
svietą ir

jus iszcisite isz tos 
— Juk ir Viesz- 

vaikSzcziojo

juokėsi 
Tu matei 

Jėzui dovanas 
i tau?

delnu iii delną. — Ūkininkais 
vadinatės, ne vienas vaitu nori- 

buti o nieko nežinote. Zmo- 
kada
tam s v bes.

Jėzus vaiKSZcziojo po 
Jo apasztalai, o jus 

kai|) avys kvaili ir nieko neži
note!

Ir žiurėjo in ūkininkus su pa
sigailėjimu ir pasipiktinimu 
tartimi iii kokius piktadarius 
žmogus teisingas.

Ūkininkai jiriinksztelejo juo
kais ir klausė vienas:

Kas-gi tave,
Juk in liaž-

kvaili to
Ha, ha, lia, 

isz Krano vvrai. 
karalius ‘kurie 
atnesze .' Kas-g

Kai}) matote mane gyva,
maeziau! Karalių Balcera, tai 
taip maeziau prieszais save 
kaip jus dabar matau1. Žiurau, 

saule leidžiasi, o ežia 
g koks milžinas stovi ir

karta, 
kaip ly

visko iszmokino? 
nvezia nueini, i

Asz pats viską matau ir 
žinau, ne taip kai}) jus, kurie 
ir Dievo žodžius per viena ausi 
insileidžia! per kj.ta iszleidžiat
ir nieko nežinot.

Ūkininkai užgauti tokiais žo
džiais kvailo Frauo piktus isz 
jo dare juokus, Į>et kada su

tik auksas ant jo žėri. Millinau Įgryžo namo ir atsiminė ten apie
tad. nržnolas — ne aržuolas. 

karalius!
Skraiste jo deimantais, auksu ; 
ir sidabru iszsiuvinėtii, karūna 
ant galvos 
baisiai brangi!

Einu, žiu ra u

akyse tik žėri —
Barzda sulyg

szona insirernes, 
lazda galybes —

puiki! Reikia

“kvaila Frnna” pasakojo savo 
.-zeimynai. stebėjosi jo žinysta 
ir gėdijosi kad tas kvailis dau- 

Igiau iszmano negu jie, ir vai- 
I t vatės vert i.

kariais,
su

Kranas, 
mėgo žmonių

man akyse
Netrukus

juostai, balta kaip sniegas, vie
na ranka in 
kitoje laiko 
paroda baisiai
žinot, kad ne jis vienas buvo:
prie jo visa mynių kareiviu 
raudonose mandierose su bliz- 
ganeziais kardais, bardisziais 
ir visokiais kitais ginklais, kad 
net nuo to visko 
tamsu pasidaro.
klausau kugžda... Tam tas, tas 
anam po žodeli dalinasi tarpe 
saves. A-ha, mislinau sau, bus 
ežia kas nors naujo. — Laukiu 
— nieko'!

Saule nusileido, ta kariauna 
su karaliumi miszke la'rp me
džiu dingo. Atsiguliau, užmi
gau ir miegu, bet sztai kad ne kvapsniu invairiu 
suosz miszkas, kad no subrusz- 
kes, kaip prados trankytis ir 
musztis — tiktai ūžia viskas!

Taip,

bos —
nesuprantat kad kiekvienas 
daigtas pasaulyje turi jam pa
skirta tarnysta, kuria rūpestin
giau pildo negu protingi žmo
nes.

I—

vejas nuplesze 
jo r ubą ir tik 

spigiius ant agliu ir pusžili pa
liko — knoin-gi jis mane pa ro
il is. Dreba patsai nuo szalczio 
nulindęs kad jo rūbo užteko tik 
iii kūrimai sziltu butu skruzdė
lėm, kurios labiau bijo szal- 
czio negu asz, paklojimui szil
tu gulcziu žverelems, o kiek tai 
pauksztelhl, °
turi jis, nebagiiH, aprūpinti — 
bedu jam, szirdelini, beda. 
Kiek Tai darbo miszkas turi, 
idant pagamint per vasara 
žmoniems tiek daug gero, už 
ka jie ne dėkui nepasako. Kiek

kiek vabalėliu

Eik jau eik tu beproti — 
sušaukdavo katra isz savmyliu 
užgauta žodžiai# kvailo F ra n o 
— pliauszki kaip beprotis.

• Franas tad

I
1

I 

i4

Ncužkabinek bobos, 
O neturėsi triubelio niekados, 

Viena bobele prie aiderio 
stovėjo, 

Tame laike kokis tai vyras 
pro szuli ėjo, 

l’er szposa bobele grybeztelejo, 
Tam vyrui to tiktai reikėjo, 

Ir.jisai taip užkabino, 
O t As buvo niekis del vaikino. 

Bobele i u griaužia inejo, 
Savo vyrui apie tai pakalbėjo, 

Ir sake kad nedovanos, 
Pas vaitu teisybes jeszkos.

Buvo juoku iii valės, 
Bet ant pagalios, 

A badu pusiau kasztus 
užsimokėjo 

Ir kaip muilą suvalgia isz 
vaitu iszejo. 

Apie ta pro va nutylėsiu

i prasivėrė, 
bet niekad niekad nieko

, kadangi 
tos durys vėl su trenksmu už- 

, Nuo lietaus nesi- 
slejie, nuo audros ijebego, ne
gu lenkusi ir medis viesulor 
blaszkomas, o kad vanduo si
dabrinėm virvutėm lietaus su
jungė žeme su dangumi jis te- 
mingai klausę sznabždejimo 

ta bile

nu
[kia smarki inlekmo, koks krup- žvelgt nesuspedavo, 
|įdėjimas numėto ji vėl ant že- 
* j 1 • 1 « r% 4 , t “i 14 4 1-k » a. » *» « « I 1 /» , I
| drėgnos velėnos apsiaustas' 
nakties tamsa!

Nekarta , tokiam karte 'pa- 
szokdavo ir tartimi turis spar- 

•pasikdt ir 
skrist iii ta laiminga szali, iii 
ta dvasiu bu lyno, bet pajutęs 
kad tame, neturįs jau laisves, to 
padaryt uogai is, puldavo 
knupszczias ant žemes ir verku 
ir savotiszkai meldėsi, kas ji 
nuramindavo ir 

savo motina žeme 
nuo savos

mes, kada pasijuto begalis ant jsidai iuejo.

mis stengiasi

negalįs,

vėl

jis tada bu- 
ęziavo ta savo motina žeme, 
kuri jo neleido nuo savos ir 
perpraszinėjo, jog del smagu
mu norėjo pamest ja. Nekarta 
tekant saulei kada artojai atė
jo su savo draugais jaueziais 
in laukus idant pradėt dienos 
darbo, Franas, kaip lyg pavy
dėdamas jiems smagumo, koki 
jie turi ardami prasze, idant 
jam duoti arti ir dirbti ant 
szventos žemeles, bot artojai 
atsakinėjo jam, kad pnikszas 
negali dasilytct arklio, kad 
jam nevalia nei set, nd art, kad 
paikszai leisti nuo 
vent kaip paukszcziai...
nas vienok, neapsakomai 
vo linksmas, kada jam J 
motore pati tingėdama 
matika ar spata ir liepe darže 
kasi net; už ta malone netik 
pasirengęs buvo per diena be 
atvogos kasti, bet ir pult in 
kojas ir dekavot. Dirbo su to
kiu nori\, k'juJl visai nejautė jo-
...................... ......... r, -nr

kad

Dievo gy- 
Kra- 

i bu
koki a 
davė

debesiu su žeme ir 
stengdavos suprasti.

-— Kogi tu kiaušui kvailas 
Kranai ? — 
nai maiszais galvas apsisuko 
idant pasislėpt nuo lietaus — 
ka tu girdit

Kranas ant ju klausymo ne 
atsako ir nepertraukineja sa
ve klausymo, o kada jau per 
daug
vo klausinėjimais ir pajuokoms 
isz kvailio atsako:

Nėra ka jums pasakot 
kad nieko negirdit.

Kagi girdesime, kad jo
kio balso negirdėt, ir ka-gi tu 
gali girdėt.

siu su žeme — argi negirdit?
Sapnuoji tu ar ka? Ha 

ha! — žeme kalba jam

žeme

klausia jo picine-

pradedu ji nerami u t sa

Ka? pasikalbejima debc-

y

ha. Ii a! — žeme
su dangumi!... Kas-gi tai mato, 
kas tai girdėjo?

— Neiszmaneliai! — su
rukdavo tada Franas — Kas 
dien kas valanda žeme kalbasi 
su dangumi, bet netik žmones 
bet ir visas svietas, viskas kal
ba ko žmones suprast negali. 
Dabar sako kas buvo kas yra 
ir kas bus, viską tai žino ugnis 
vanduo Fr Vcjhs n*Ta?zeme, o

1
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nors ir ne
kurtais jam 

reikėdavo ginezytis, bet buvo 
ir tokios valandos kad pasiilg
davo ju. Tada pamesdavo sa
vo “motina” ir “lova” ir ėjo 
pats nežinantis kur ir ko. Ėjo 
tada su tokiu pasiskubinimii, 
tartum siuntinys su svarbiu v
reikalu iszsiunstas. Ypaez pa
vasaryje kada laukai puosžesi 
nauju rubli, kada padangose 
skambėjo giesmeles vyturėliu, 
o ant. žemes i n vaitus balsai gy-
valiu iszgytu ganytis, szvllipi- 
nejimas ar niūniavimas arto
ju us, sekanezio paskui arklu ir 
kartas nuo karto rėkimas ant 
per ji apkriksztintn jaueziu, 
kada oras pėrpildintas buvo 

kvietkeliu
T szviežiai suartos žemos. Fra
nas jau negalėjo tada sėdėt ant 
vietos tada bogo prie tu jam 

yvejas pakilo ir mielu balsu, prie tu kvapsniu 
miszkas ūžt pradėjo — kasgi naujas regyklas atidengi neda

rnas naujais smagumais besi
džiaugdamas, nauju betroksz- 

kaij) trokszta apsvai- 
girtuoklis matantis

daugiau? — pertrauko jam vie
nas

Ne vejas tik damas, 
Ballcero;

maeziau kaip tarėsi
gintas
priosz save vyną, taip Franas 
nugalėjo Įirisisotint tais paVa-
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ATVEŽE PADĖKAVONE
ISZ KINU DEL AMERIKO. 1
Dr. David Y ni, generaliszkas 

sekretorius Y.M.C.A. Kinuose, 
atvažiavo atlankyti Amerika 
ant trijų menesiu,- atsivežda- 
mas su Savim padokrtvone nuo 
Kinu ir gorus veliniinus už vis
ką ka Amerikas padare del Ki
nu.
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žeme daugiaašei. Vejas, ugnis 
ir vanduo ima galybe nuo gyvu 
bet žeme, ima nuo mirusiu ka- 
iszgirsta nuo !kaulu pasimiru
siu, tai putam žmonėms gy
viems sako.

— .-Tolinus bus:—

PAJESZKAU DARBO.

Ant lamos arba už dženito
riu. Jeigu kam reikalingas to- 
kis žmogus tegul atsiszaukia 
ant žerniaus padėto adreso, nes 
kasiklose negaliu jau dirb
ti. ’ (J.18)

John Laskey, 
Box 392 Gilberton, Pa.

7 K. RĖKLAITIS 
Lietuviszkaa Graboriua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorems. Priei
namos prekes.

JOHANO ten v. FA. 
laBBzi i»T-. 
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Del saves pasiliksiu, 
Juoku tiktai padare, 

Amerikonams akis atidarė. 
Mat apie tokes ”punes” ne 

buvo žinoja, 
Tai da ir sziadien kvatoja, 

Po t uju provu, 
Buvo da ir kitokiu baiku, 
Bot ta ant tolinus paliksiu. 

Eisiu jeszkoti daugiau triksu. 
♦ ♦ ♦

Turiu visiems pasakyti, 
Ir to nenutyleti, 

Vienas isz Lietuviezku 
patrijotu, 

Per girtybe stojosi varjotu 
Niekas to netikėtu, 

Jaigu taip padarytu. 
Nenoriu pasakyti, kokis tai. 

Apgi’ebstysiu pavirszum tiktai, 
Sztai virsziįlinkas vienos 

organizacijos,
Badai nakti Pctnyczios, 

Už girtybe likos aresZtavotas, 
Ir in koza pasodytas. 

Negana kad nežmoniszkai 
pasigėrė, 

JJos da ir ant kitokio darbo 
nutvėrė, 

Tai del saves pasiliksiu, 
Del visu negarsysiu.

Puikius draugus turėjo, 
Kada lakupe sėdėjo, 

Kelios paleistuves ir bomai, 
Argi tai vymeziai negerai? 
Ant rytojaus, tasai putrijotas 

bausme užmokėjo. 
Dideliai nuliūdęs namo parėjo, 

Ant galvos ir akiu ženklus 
turėjo, 

Mat pasispyrė policijai, 
pasiduoti nenorėjo, 

Tai ant patrijoto paikas 
panaudojo, 

Ir tokiu budu narsuna
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Tai mat Lietuviu vadovai, 
Taip pasielgia nedorai. 

♦ ♦ ♦
Vienam plelse buvau 

Apie p nikes giedorkas 
dažinojau, 

Turiu jaises truputi pakoezioti, 
Ir sziek tiek pamokyti.

Asz ne su ranka taktar 
skaitysiu, 

Tiktai per szonus duosiu, 
Da tokiu merginu nemaeziau, 

Norints daug aplakscziau, 
Tai jau bjauru ir negerai, 
Jaigu toki bažnytiniai
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v Vyrai su špilkom mergas bado, 
Tas labai negražiai iszrodo, 
Baisus juokus iszdarineja, 
Kaip ant praktiko susi-

< renkineja,
Doros merginos gražiai 

posielgineja
Jaigu kunigas apie tai

' daŽinoUt,
Tai tokia ganja su lazda 

iszgeniotu,
Kurio laike* praktikos, 

Dūksta visadęs.
Jaign jus pi ik lupus taip
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vaiskus karaliaus
juk 'pats
isz vakaro padaryt ta batalija
Tai taip, sakau jums, muszosi storio smagumais, pamirszda- 
l>aip smarkiausia viesulą su 
viesulą susiejusius, o taip szau- 
de, tartum baisiausios perkū
nijos trankė, o isz szaudykliu 
ugnis kaip žaibui mirgėjo tik...
Kaip tik prasiszvies, tai ir ma- ant 
tau karalių Balcera stovirtti 
insiromusi in szonns ir tik ’barz
da kreczin...

- Szneki kaip kvailus! Bu
tai audra ir tiek.

Žinomas dalykas

viską kitamas apie valgi ir
jam reikalinga nekarta pasiso- 
tindamas rpksztynėms ar žuvi
mi, kuriu jeigu pagavo kokia 
kur grabojo atnoszta isz upes, 

jaszmo ‘paspirginęs, be 
duonos ir be druskos suvalgo 
ir buvo sotas jau.

Atlojus nakties laikui, tai bile 
po ežia, bile galėjo padėt gal- "A <• <■

ir buvo su tas jau.

i
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iiwmi> .inužsirūstinęs

inuszdavo in krūtis kalbeda- į tai uogų isznokina, kiek grybu Jaro nhtras. 
mus; iiszaiigįna, kiek turi prisidar- ’Hvjetu <tu sviete!

A • ■ - - * *' «

, if<1

pri-

iiszaugjna, kick turi prismar- »vjew tu sviete! — su
Kad taip sulaukčiau buot del iHzpuoszimo lazdyno szunkh’ B'ranas pliauksztclejas
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va ant niinksztos velėnos ark-
liu urtojaus (paklotės, atsigulė 
ir smagiai sau iszsimiogojo, ra-

- mus kaip kūdikis lopszyje. No
ir smagiai sau iszsimiogojo, ra-

visados eme ji miegas, kada
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LAIMĖJO DOVANA UŽ GERIAUSIUS KORNUS.
Raymund Standing isz Lawrence, Kansas, aplaiko dova- 

u'ž iszauginima pniikiiiUBiu kurnu. Tieji deszlmts komaiHll I 
buvo puikiausi ir vienokio didumo.
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darysite, 
Tai visos ruiulosite, 

Ir savo pravardes matysite.
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Didelis szaltis.
Rusnaku Nauji Metai.
Buck Mountain ir Vol- 

kano kasiklos likos visai užda
rytos ant ilgio laiko. Daug vyru 
i| vaiku liko be darbo, o bo

ta buvo liepta kitur jeszkot 
4 Girdėt kad nepradės 

iki Aprilaus menesio.
— Martinas Tunila, 638 W.

it vail 
Wl 
dArbo.

Martinas Tunila, 638 W.
Mahanoy Ave., iszvažiavo in
Danvilles ligonbute ant egza-
mino žando. Ana diena dentis- 
taa isztrauke jam danti ir nuo 
to landas pradėjo puti.

—• Prabaszczius Ofcesna isz 
priežasties ligos negalėjo lai-
Ryti misziu Nedėliojo. Kun.

— Liotuviszkas Paneinunio- 
eziu Kliubas szimot laikys savo 
pokyli Vasario 4ta, Panedelyjc. 
Bus tai vienas isz puikiausiu 
pasilinksminimu, pervirszinan- 
tis visus kitus praeituose me
tuose. Užkvietimai jau likos 
iszsiunsti.

—- Diena 23-czia atsibus ant 
Maher’o sales Lietuviu Juoda- 
veidžiu (Minstrels) muzikalisz- 
kas vakarėlis su szokiais, kuri 
rengia Lithuanian Doughboys 
of America ant kurio visi pri
valo dalyvauti, nes tokio pasi
linksminimo czionais da 
buvo matyt.

— Panedelyj atsibuvo laido
tuves naszles, Marijonos Mize
rienės 45 metu isz namo Anta
no Margevicziaus, 329 F. Cen
ter uli. Velione paliko duktere 
Ona ir sunn Vinca, Lietuvoje o 
Antanu czionais, broli Antanu 
ir seseria Juosefina Lietuvoje 
ir broli Juozą Mackevicziu 

seseria Antanina
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Man ponas ar ubagas vis tiktai tiek,
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Karallius (isz Lietuvos).laike 
miszes.

. — Juozukas, sūnelis P. Ur
bonu, 626 W. 'Mahanoy avė.,
Merga su gripu. Daktaras Bredt 
ji BJ<lo-

Jonas Setkeviczins, likos

ne

I

surastas bakūžėlėje prie kalno 
Likos 

in
sergantis ir apleistas, 
nuvežtas in priglauda 
Schuylkill Haven.

—• Neužmirszkite kad
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diena szio menesio atsibus pui- 
ktis koncertas musu Mahano- 
Jtetes p. Elenos Auszriutes, ku
ri užbaigė mokslą garbingai 
Ryme. Turėsite proga iszgirsti 
kAip mfIRn Lietuvaite gali pui
kiai giedoti.
. — Poni Marcele Kancziene 
isz Maizvilles ana diena lankė
si 4 * Sau les” redakcijoj su rei
kalu.

broli 
czionais, 
Szerksznicno Trentono peczeje. 
Laidotuves atsibuvo su dviejo- 
mis miszomis. Palaidota ant 
vietiniu kapiniu per graborc 
Helena Czaikauskienia.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.
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— (lai nesiranda ant svieto 
bjauresnio žmogaus ar moteres, 
kurie papildo bažnyczioje 
szventvagysta — pasiimdami 
isz bažnyczios ta, kas prie juju 
n ep rigid i. Pridursim czionais 
viena isz tokiu atsitikimu, ku
rte atsitiko laike a.a. Rutkauc- 
kiene^ laidotuvių. Poni Rynke- 
vietiene turėjo su savim nauja 
parasonika, kuris buvo jai pa
dovanotas, paliko lonkoje .ant 
trumpos valandėlės, o kada su- 
gryžo parasonikas jau buvo 
dingos. Keli žmones mate kaip 
tūla yputa pasiėmė parasonika, 
bet pravardes jos nežinojo, (le- 
riause idant toji ypata sugra
žintu parasonika p. Rynkevi- 
cttenei, o tokiu budu turės gry
na savžine, nes szventvagysta 
papildyta bažnyczioje neduoda 
žmogui ramybes per visa gyve
nimą. Yra ir tokiu žmonių 'kad 
ir pati Dieva i.sznesztu isz baž
nyczios jaigu turėtu proga. Su
gražink moteriuk, parasonika 
o turėsi ramybe savo duszios.

papildo

— Pagautas per puolanczius 
anglis Leadville Szafte, No. 9 
kasyklose, Mikolas Valiukonis 
48 metu isz Duryeos, likos už- 
musztas ant vietos, o jojo bode 
Mikolas Kacunas, 48 metu, pa
vojingai sužeistas. Abudu ka 
tik pradėjo savo darba, kada 
juos patiko nelaime.

— (lamindama pusryczius 
del savo szeimynos, Mrs. Helen 
Pack, 48 melu, miro vėliaus 
Nantiko ligonbuteje nuo bai
siu apdegimu kokius aplaike 

užsidegimo szlebes prie
pecziaus.

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga

nuo

Whites
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Tu vargu, nelaimiu visai nebijau,
Tn viską pripratęs kentėti jau,
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BUS PIGIAU.
— Bukie malonus, ponas 

daktare, indeti tam vaikinui 
ketiiris dantis.

— 0, tai misteriui kasztuos 
16 doleriu.

Nieko ne kenkia, nes jei
gu mane apskunstu, tai dau
giau ką>sztuotu už iszinuszima 
dantų. ’

» *

»

666
yra tai Receptas del 

Szalado Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos.

Greitai reikia. Gaueite aptiekose

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
Ifea-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas. t.f.

I

Pigulkas.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
StmPLUS IB UNDIVIDED

PROFITS >628,858.02

; Mokam* 8-esi* proe«nU ant 
flodita plniffu. Procentą prid*- 

frit jura pinigu 1 Sausio a 
1 Llopo*. Mm norim kad ir jus 
taritumot reikalą ra mūra banka 

' nepaisant ar malas ar didelio.

0. W. BARLOW, Pro*.
I. PBBOU8ON, Vleo-Pree. ir Im.
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Man ponas ar ubagas vis tiktai tiek, 
Gali szneket, gali skalyt, vis eina per niek.

Kad prastas asz esmių, tai patsai žinau,

Ar tiktai tnom kytras kad juodas žipon’s, 
Daugaliug’s pon’sl 
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O kito parodyt visai nepraszau,
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^OPE is made of many 
^•slepidcr strands*

Ir priėmė suktybių
Ar kad kiszenius ne tuszczias y r
Kur lobis be mierio birte byr’l
Ta viską skaitau asz visai už niek,
Karta tur’ pareit tas viskas per nieki

Liks tiktai sauja žemes sausos,
Kuria kaip dulkes vejas neszios, 
Juk visi nelygus busim tolinus, 
Ne vienas isz mus negausim dangum

. O kada in suda Teisdarys paszauks,
Tada pataisos jau nebelauks,
Už juokus, iiiiskriaudžius reik’s atsakyt
Duszia ant amžių pragare kankyt.

Toksai likimas ne v ra baisus,
Tam kuris kentėjo skriaudas, vargus, 
Keno duszios negraužia kirminas savžines, 
Tas nereikalauja laukt baudos amžinos.
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Singly they don’t amount 
to mych. But woven to* 
gethe/ they are strong 
enough to “make fast” a 
giant ship. Great fortunes 
grow from small sums 
which in the beginning 
didn’t amount to much.

ATSAKIMAI.
Mrs. K.S. Cleveland, Ohio — 

Pennsylvanija savo kareiviams 
kurie tarnavo Svietineje Karo
ję nieko nemokės. Buvo paska
las, kad pereis byla atlyginti 
kareiviams, bet lyg szioliai nie
ko apie tai negirdėt.
J. Z: Burlington, N. J. — Mik- 

cziojanti vaiko nuo mikezioji- 
mo galima atpratyt nuo to su 
laiku. Girdėjome kad New 
Yorke yra tokios mokslą i nes 
kurios iszgydo mikeziojanezius 
Nuejkie tamista pas daktaro, 
o jisai jums duos geriausia pa
tarimu ka turite daryt.

NE KAS DO SZPOSAS.
• 'k, ■

Pana sėdėdama szale po- 
r ucz n i n ko, a t s i 1 i epia.

— Asz balsei mėgstu kviet
imas ir teip supratus su jom, 
jog žinau, kokios kvietkos bu
kiete randasi!...

Porueznikas: - Tai labai pui-
Hea-la gyduole ir Black Crow ku! Isz panos butu geras szuo 
Pigulkas. t.f. medžioklei....

SKIR1U ANT ATMINTIES, MANO MOTINELIAI 
A.A. A. RUTKAUCKIENEL

Sudiev, motinėlė, tu mano brangiausia, 
Dauginus neregėsiu ftsz tave mieliausia, 
Jau iszkase duobe del tavęs giliausia, 
Oi! sopa man szirdis, raudoja gailiausia.

Acziu motinėlė, kad mane auginai, / 
Kad maža nesziojai, lopszelyj migdinai, 
Daug vargu ir skausmu del manos kentėjai 
Kol mane pagįndei. žindei, iszanklejai!

Asz tavo kapeli apsesiu gėlėlėms, 
Apliesiu žemele gailioms aszarelems, 
Kada tik turėsiu laisvas valandėlės — 
Skubėsiu lankyti kapa mano motinėlės...

“SAULE” GERIAUSE, 
NES NIEKĄ 
NEUŽKABINA

Gcrbemie ji:
PriBtuneziu $3.00 ant at

naujinimo prenumeratos 
“Saule” ant kito meto. Isztik- 
ruju turėjome szirdinga užga- 
nadinima skaitant jusu puiku 
Kalendorių, kuris buvo labai 
užimantis, akyvas ir linksmas 
ir praleidome kolos smogos va
landas skaitydami ji.

Jusu laikrasztis isztikruju 
visu-sziauniauses ir visados to
kiu bus, jaigu laikysitės savo 
prižadėjimo kaip laikotės lyg

U Z

szioliai, jame randasi visko kas 
yra 
svieto
užima ypatingai kad nieką no- 
nžkabinat ir tas yra žymiausiu 
dalyku, kuris jusu laikraszti 
taip praplatino ir taip yra ge
rai žinomas po visa Amerika.

Vėlinamo si) Naujais Metais

akyviauslu sziadien ant
kuris' skaitytoju labai

Vėlinamo sū Naujais Metais 
jums didesnio giliuko ir kad 
jusu skaitytojai pasidaugintu 
ant milijono ateinaneziam me
le. Jusli skaitytoja,

Ona Kailis Seatonville, 111.

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 20 SAUSIO 

d* A A A Dubehavns «p4»U0 Tikietae

Spėcialiszkns Trelnas apleis Maha
noy City 4:40 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 valanda vakare.
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Buy your shares
from any cm* 
ploye of the 
Company—they 
are our salesmen
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa. |

(Mark X in □ meeting your requirements)
___ ..ahnree your $5 Preferred Stock at prtee 

of $97.00 and accrued dividend per share. Send bill to me showing exact 
amount due.
_______________________ share* your $5 Preferred Stock on Baay

□ I wlih to iubscribe for-
amount due.

□ I with to Bubtcrlbe for.._____
Payment Plan of $10 per share down and $10 per share per month until 
$07.00 and accrued dividend per share has been paid. (

□ Please ship...................shares your $5 Preferred Stock at $97.00 and
accrued dividend per share with draft attached through

Name of Your Pnnk
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We maintain a 
Resale Depart* 
ment to assist 
and advise our 
stockholders 
whomaywishto 
sell their shares
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PAJESZKOJIMAI
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Pajeszkau Prana Miliauska.
Jis yra pailgo veido,

K
r/'->

>3

9^9M®

$

A

. *

%

f IV .

•Si
r? ; •

X;
o

/

v

r>-r

V* J

Z'X.

►
& B!

!<.^sr;

/ •

“GREITASIS FORDAS“ FLORIDOJE.
Pana MiFdred Berg isz Savannah, Ga., bando nauja cze- 

repokrini forda Miami Beach, Fla. Matyt czerepo'kas yra užga- 
nadintafc isz savo patogios pasažierkos ir visai nesiprieszina 

J kad jam sėdi ant nugaros.

I,

Sofija Rutkauekaite—Juodeszkione.

Szv. Juozapo Parapijos Choras, Mahanoy City, Pa., po vadovyste] Vargon. A. Žal-
nieraiczio. Choras rengia Dideli Koncertą, Utarninko Vak., Sausio - Jan.

m MM j. m MMM W W M M a a

22,1929, Mahanoy City High School Auditorium.
i
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baltas, 
geltonais plaukais. Tėvas yra 
Lenkas ir gyvena Mt. Carmel, 
Pa.,motina buvus Lietuve da
bar mirus. Kur tik eina ten ki
tokia pravarde vartoja. Man 
padare bledes ant $500. ir kas 
pirmas man apie ji pranesz ap- 
laikys $10. dovana. Vž tat kas 
ka apie ji žino tegul atsiszaukia 
ant adreso:

Marijona St rungiene,
1309 E. Mahanoy Avė., 

Mahanoy City, Pa.

(t.7

Asz Kristina Dudinskiute, o 
po vyrui Barkauskiene, pači-, 
nu isz Simno parapijos, Bambi- 
ninku kaimo, pajeszkau sesers 
.Ievos Dudinskiutes o po vyrui 
Czyžianskione, pirmiau gyveno 
Anglijoje dabar nežinau kur. 
Teipgi pnjeszkau dėdes Ignoto 
Dndiuskio pirmiau gyveno 
Baltimorej. Tegul atsiszaukia 
ant adreso: (t.5
Mrs. Kristinu Barkanskionc,
Box 123,

pirmiau

Frackville, Pu.

Pajeszkau savo broliu Anta
nu ir Mika Laikausku (Las
key). Kitados gyveno Shenan
doah, Pa. Paeina isz Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pavieto, 
Rudaminos parapijos, Szcszta- 
kavo kaimo. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

* John
Bok 392

(J18
_____

r

ikey, 
ilberton, Pa.

Skaitykite “Saulė”
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