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ISZ AMERIKOS
LAIVINIS KUKORIUS 

NUSKENDO; GAL 
BUT LIETUVYS.

Milwaukee, Wis — Antanas 
Mockus, 30 metu, kukorius ant 
laivo Waukegan, nuskendo 
ių>ejo Milwaukee kada 'bandė 
szokti isz laivo ant kito laivo 
szale stovinezio. Mockus buvo 
nevedes ir gyveno Sheboygan. 
Artimas laivas radosi dvylika

Waukegan

SUNKI MOTERELE SZEIMYNA DVASIU
PASISLĖPĖVYRAS PASISLĖPĖ PO 

LOVA SU PEILIU; PEILIS 
DURE IN.

APSIGYVENO VIENAM NA- 
ME PO ISZVAŽIAVIMUI 

LOCNININKO.

■ i' L t 'hieago

SUMUSZE PACZIA UŽ 
RAUDONA SZLEBE. »

Jurgis
gavo-

Milwaukee, Wis. — Roma
nas Enriquez, 31 metu, Meksi- 
konas, nuo kokio tai laiko nu- 
žiurinejo savo paeziulo Minnie 
kad ji apgaudinėja ir susinesza 
su kitais vyrais. Minnie yra ni- 
gerka sverenti 242 svarus.

Nedėlioję Komunas

— Gyventojai

o name 
szeimvna 

žinojo kad
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CHICA.GUI KASZTAVO 
$3,000,000 NUVALIMAS 

SNIEGO.
Nuvalymas pas

kutinio 4niogo, miestui kasz- 
tavo trys milijonai doleriu 
in szeszis milijonus turėjo blo- 

geležinkolei,
I langiau

o

biznieriai ir
30

dės
darbininkai, liaugiau m 
tukstaiiėziii žmonių turėjo už- 
siertiimu.* prie nuvalymo snie
go.

I

ISZ LIETUVOS
k urbi

BARZDUOTAS STRAIKAS 
PACZTORIU; KERSZINA 

NESIPRAUST.
Užėjo czionaiš 

st paikas darbi- 
* spirc- 

Visi 
nesir

Brooklyn, N. Y. — 
Dobrovolskis, 29 metu, 
si iii kalėjimu irtai isz priežas
ties raudonos szlebes
ne.sziojo Onute. Jurgutis neno
rėjo idant jojo Onute nesziotu 
raudona szlebe l ik juoda, o 
du toji nepaklauso uknzo sa
vo karaliaus, .Jurgis 
siuto, kad g 
te. Kaimynai iszgirdo szauks? 
ma pagelbės, paszauke polici
ja kuri Jurgi uždare in kalėji
mu ant atvesimo, 

ęaiilli i>» »» „įnnmMĮlmi. biuOiMi whihhjM

ŽMOGUS — BEŽDŽIONE.
New York. — Tyrinėjimai 

Darvino iszsipilde buk žmogus 
paeina nuo beždžiones nes in 
czionais pri'buvo isz Irlandijos 
kokis tai 
pravardes 
kad lai Airiszis), suvis pana- 
szns in beždžionka isz sztaino 
gorilų nes kas tik ant jojo dirs
telėjo, pripažino kad visai yra 
panaszus in beždžionka.

O’'Toole turi 86 metus ir pri
buvo czionais pas savo vaikus.

k a -

teip lit
erai apdaužė Ona

guli 
didele 

kuri patiko ana diena.

Sa- 
netol i 
nei a i •

ii

Kaunas.: 
nepaprastas 
ninku ant pacztu, kuri< 
si didesnio niokesezio. 
nutarė nekirpti barzdų,
kušti ir jeigu tas negelbėtų, 
tai paliaus praustis ir naudoti 
muilą.

Valdžia da nesutiko ant p ra-, 
szimo darbininku ir nežino 
kaip tasai straikas užsibaigi.

DU VAIKAI PRIGĖRĖ, MO
TINA NETEKO PROTO, 

TĖVAS PASIKORĖ.
Kaunas. — Gyventojai 

pieszkiu, kuris 
Kauno, persiėmė 
mo

Du maži vaikai. Lcvkovskiu 
kokiu tai nežinomu bodu ia,~ 
puole in upe Nemuną laike 
siautimo ir abudu prigėrė.

Motina daginius apie nelai
me savo brangiu vaikucziu at
bėgus prie upes rove plaukus 
isz galvos ir pati norėjo pitsis- 
kandy t, nes isz gailesties ne
teko proto. Tėvas vaiku pa
matęs kad jojo pati iszejo isz 
proto ir nelekiąs vaiku, teip 
persiėmė gaileste, kad nubė
gės namo, pasikorė tvarte.

A’isas kaimas dalybavo lai
dotuvėse nelaimingu auku ir 
visus užkasta, vienoje duoboje.

— Koresp.

SZLAPIEJE VISUR IMA 
VIRSZU. 

t

New York. —“Literary Di- 
balsai apie proliibicije

norėjo
pėdu nuo jojo laivo, noriais ki- tikrai persitikrint ar jojo nu- . • a • • • •• • Y 1 V • • * _ -a.--.i 1 • • . _ Aji j terserge jo kad 

Antanas
ti laivoriai 
neszoktu bet Antanas buvo 
tvirtas kad užszoks ant laivo. 
Nepasiseke jam perszokti ir 
plumptelėjo in upp kurioje nu
skendo pirm negu galėjo ji kas 
gelbėti o tai isz priežasties pa- 
taikvnio su galva in kita laiva. 
Po keliu valandų lavonu sura
do.

PAKORĖ SUNU PO TAM 
PATI NUSISZOVE.

Sbancsville, Md. — Gaileda- 
savo

Mrs.
savo

motinos kuri 
neseniai mire, Mrs. Rebecca 
Pike pakorė savo asztuoniu 
metu sūneli po tam nuėjus in 
kuknia a leme sau 
nusiszovima. Pike’icne buvo 
naszle ir labai mylėjo savo mo
tina su kuria drauge gyveno.

mas i laibai
mirė,

gyvasti per 
Pike’ieno

PASKANDINO TRIS SŪNŪS, 
MOTINA PASIKORĖ, KI

TOS NELAIMES VAIKU.
Harriman, Tenn. — Airs. Da

rata Wolsl^ 28^nwtm pirma pa
skandino savo tris sūnelius ar
timam prūdelyje, kurie buvo 5, 
7 ir 8 metu, po tam jiati pasi
korė kuknioje. Kaimynai užti
ko motina ir tris vaikus.

Mole ros v v ras buvo isz va
žiavęs in Cincinnati ant uždar
biu. Priežasties tosios liūdnos 
pabaigos yra nežinoma.

Frederick, Md. — Keturi ma
ži vaikai palikti per motina 
moterų* Lester Shields, vaikai 
atsuko gazo kniaukus ir kada 
motina sugryžo namo rado vi
sus užtroszkusius nuo gazo gu- 
linczius kuknioje ant grindų.

Detroit, Mich.
buvimo tėvu namie, trys maži 
vaikai Henriko Hamden sude- 

per užsidegimą

Laiko nc-

ge apt smert 
namo.

KRUVINAS GALĖJIMAS SU 
PEILIAIS DVIEJU 

SESERŲ.
Mexico City, Alex 

serys,
Aszala turėjo kruvina galėji
mą su peiliais už meile vieno 
jaunikio ir dabar abidvi ran
dasi ligonbutyje ant mirtino 
patalo. Galėjimas atsibuvo po 
vakaruszku pas jauniki Dima 
Garcia kuris buvo mylimas An
gelines bet Daminika prisipaži
no kad ji ji taipgi myli ji. Se
serys pa rėja namo pagrielje il- 

galeji- 
abidvi

• Dvi se- 
Daminika ir Angelina 

cr nturėjo kruvina

gus peilius ir prasidėjo 
mas kuriame mirtinai 
likos sužeistos.

“ANT JUOKO” APLAISTĖ 
NIGERI GAZOLINU IR 

UŽDEGE.
(‘umbe rl a nd, La. — Fredas 

Milford ir Charles Potter ge
rai užsitraukė inunszaine, nu
tarė padaryti sau “funiu.” In- 
sivedia pažystama nigeri Roy 
Benjamin in spykyze, nugirdė 
ji, iszvedc lankau, aplaistė se
nuką gazolinu ir nždege. Bal
tieji iszgamos už toki žverisz- 
ka pasielgimu su nekaltu nige- 
riu likos irždaryti kalėjimo o 
baisiai*- apdegusi Benjamina 
nuvožė in ligonbuti. Badai pa
sveiks. ..a

I I ■. > . * .............. K |

funiu.

žiūrėjimai yra teisingi ir ant 
visados užbaigti neteisingumą 
savo juodos’ pacziules.
ginklavęs in ilga peili Roma
nas palindo po lova ir lauke 
kas tolinus atsitiks. Nusiminė 
nes pacziule parėjo nalmo vie- 

ir rengėsi atsi
gulti. A yras radosi kvailam pa
dėjime su peiliu rankoje nes ne 
buvo prielaidinio ant kurio ke
tino panaudoti peili. Nesitikė
jo kas atsitiks. Pacziule atsigu
lus in lova smarkiai, sprendži- 
nos sulinko ir moterėle radosi 
beveik ant grindų o peilis ran
koje palaike paežiui ia i iii
minkszta dali kūno. ..

Suriko Minnie isz baimes ir 
iszszoko isz lovos ir 

savo

?s m
tai pa lie i jai.

na, nusirengė

O’ u 
palaike

skausmo, 
isztraukus savo Romaneli už 
plauku, atėmė peili kuri jam 
insmeigo in koja. Gal butu juo
duke savo vyra papjovus kad 
kaimynai nebūtu subegia ir ap- 
inalszinia sunkia pacziule. Pa- 
licija nuvežė Minnie in kalėji
mą o Romanu in ligonlniti kur 
jam susiuvo žaiduli.

KUNIGAS LIEPSNOJ KAL
BĖJO MISZES PAKOL 

PABAIGĖ.
Per szal-Franklin, N. 11. — 

ta krauju katalikiszko kunigo 
ir pagelba vieno isz parapijo
nu, likos užbėgtas 
bažnyczioje 
ris butu pasibaigė.4 
mis pasekmėms.

Bažnyczioj(‘ baigėsi 40

sumiszimas 
’. I’ovylo, kn

is su baisio-

landos pamaldos, 
John 
miszes. 
žvakes o 
kunigą

va- 
o kunigas 

lure jo tame 
nuo

regėdamos 
pradėjo 
vaikus

Brobkv t
Kamža užsidegu 

moteres 
liepsnojo,

k lyk t ir pagriebė savo 
pradėjo griustis prie duriu.

Kunigas nepaliovė kalbėti 
miszes ir stengėsi liepsna už- 
gesyt o vienas isz parapijonu 

prie kunigo užgesino 
ir tokiu budu visus

pribėgės 
liepsna, 
parapijomis apnialszino.

BANKA TVARTE.
Bay City, Mieli. — Senas gy

ventojas -Mikolas Szczodrovs- 
kis, Lenkas, mirė ana diena ne
palikęs jokio testamento. Nasz
le žinojo kad josios vyras buvo 
paezedus žmogus ir czedino pi
nigus ant juodos valandos liet 
po jojo mireziai 
skatiko.

In kelis menesius po palaido
jimui vyro, kaimynas jeszko- 
damas ko ten tvarto užtiko 
“banka” mirusio žmogaus, 
sziene, tikra skarba susidedan- 
I i isz bumaszku, t 
dabriniu doleriu sumoje 14,619 
doleriu. Laime kad surado in 
laika nes naszle ketino parduo
ti visa farina in dvi dienas.

nesurado ne

mi rusto

aukso ir si-

MIRTIES.
Sanders,

SURIS PRIEŽASTIM
I

Pa. — Silvestras 
Bakucz, 36 metu, pavalgė daug
sūrio ant kriksztynu pas savo 
broli ir iszgero daug naminio 
alaus nuo ko pavojingai apsir
go. Nuvežtas iii Jigonbuti in 
ligonbuti iii kolos valandas mi. 
re didėlėse kanczįosę.

skiepo ir 
bet gyvos 

.Bet nemažai

gest ” 
ateina isz visu daliu Ameriko. 
Lyg sziam lai kili 
žmoni u balsavo: 333,971 
sausuma, 383,117 už permaina 
o 527,388 už atmetimą prohibi- 
cijos. Da keli 'milijonai balsu 
nesugryžo, bet po visa Ameri
ka didumas balsu yra pricszals 
proliibieije.

fS

12,444,33 
u z

m

Ja rry O ’Toolc (isz 
galima dasiprast

•1

Ta matydamas jo pa- 
Kalniszkiu Strums-

% n

Evanston, UI.
ant ulyczios Bryant avė,, nesi
tikėjo idant kas gyventu name 
kuri apleido loenininkas iszva. 
žiuodamas kur kitur 
apsigaspadoriautu 
dvasiu. Kaimynai
loenininkas iszvažiavo bet ana 
diena nemažai nusistebėjo kad 
tuszeziain name iszgirdo bala- 
dojima duriu, atidarant langus 

Apsi- ir rodos kad kas vaikszcziojo 
t repais.

Praneszta apie
kuri pribuvo isztyrineti prie
žastį tuju balsu. Palicija rado 
duris atidarytas bet raktas ra. 
dosi skylutėje isz vidaus. Jesz- 
kojo ant virszaus, 
kožnam kamputyje 
dvasios nerado,
nusistebėjo kada pamato kuk- 
niojo užtiesta stata ir torielkas 
del keturi u žmonių o 
czians visokį puodai rodos kad 
gaspadine ketino virti valgi 
bet likos keno iszbaidyta. 'Vi- 
sam name iszrode ir buvo da- 

gaspado- 
rįavo; ‘buvo «czystas ir viskas 
radosi paredke. Noriais pali- 
cija nieko nerado bet turėjo 
prijautimu kad namieje kas te
kis radosi.

Apleido “dvasiu narna,

ant pe- mirė 
farmeris

-- Kėlės die- 
ezionail ineje 

Waller

virt i

vadai kad kas jame

namu.
szuo vadinamas
kuris niekados ne

” Pa- 
licija vela, iszgirdo jbala-dojima 
duriu, 'žingsnius ir kiloki pa
prasti naminiai balsai.

Daugelis 'žmonių patvirtina 
girdėjo, taip pat ir

palicija kuri antru kartu atsi
sakė daryti krata name kuria
me apsigyveno “ 
siu.”

GERAS SZUO,
Petersburg, Me. 

nas adgal 
aplinkinėje
Ulster ir likos palaidotas ant 
kapini u arti

Didelis 
police dog, 
apleisdavo savo pono, nuseko
paskui lavonu ant kapiniu o 
kada visi žmones atsitolino, 
atsigulė ant kapo savo mirusio 

tosios dienos lyg 
Isz t ikiinas 

valgio ir

pono ir nuo 
sziai neapleidžia, 
szuo nepriima jokio 
kaip rodos pastips nuo bado ir 
nuliūdimo.

DU LAIVAI SUSIDŪRĖ — 2 
UŽMUSZTI, 4 DINGO IR 

DAUG SUŽEISTA.
I jaivas 

“Swan” sugryžtantis su 286 
etaskursininkais isz Vancouver, 
Wash., 
venport. Nelaimėje du pasažie- 
riai likos užmuszti, 4 dingo o 
daugelis likos sužeista. Nelai
me atsitiko teminsiant ir buvo 
sunku gelbėti žmonis vandeny-

APKVAISZUS MINIA SU
MUSZE NEKALTA ŽMOGŲ

Rokiszkis. — A’asario 14 d 
buvo nelabai malonus nutiki
mas. Pil. R. niekaip negalėjo 
suvaldyti savo naturingo ark
lio ir pravažiuoti pro Rokisz- 
kio m. 
žystamas
kelis, apsiėmė arkliu per mies
tą pravažiuot. Insedus važiuo
ti arklys padūko ir liko nebe
suvaldomas. Ta diena Rokisz- 
ky buvo kennoszius, ir arklys 
bėgdamas apverto moteri, bet- 
nesužeidė. Moteris paleido sa
vo kakarine, o
pradėjo vytis ir szaukti: “Tu
rėkite vagi.” Arklys nuo 
szanksmo dar labiau pasiuto 

pa-

•keletas raitu

■

men.

viską ka

szeimvna d va- v

BAISI ŽUDINSTA 
MOTERES.

Detroit, Mich. — Vincas Jam 
ezak, 5211 Dubois ulyczios, bai
siai užvydedamas savo paežiai, 
nupjovė jai galva nuo stuobrio 
sir britva po tam baisiai su
pjaustė kitas dalis kūno o pa
ėmęs galva nunesze ant 5206 
Dubois uly. ir ten inmote per 
Įauga in sztora. Kitam kamba
ryje tame laike gulėjo malsziai 
trys vaikai, nieko neprijausda- 
mi ka tėvas padare su motina. 
Kada palicija atėjo areszfavoti 
žadintoju, tasai nubėgo ant 
virszaus ir szoko isz troežio 
laipsnio ant ulyczios, užsimusz- 
damas ant vietos.

SUV. VALSTIJOSE 
RANDASI 26,501,433 

AUTOMOBILIAI.
Washington, D. C. Pagal 

rapartus prisiunstus isz 48 val
stijų ir Columbijos tai Suvie
nytose Vaisi,
riam laike 26,501,433 
biliai.

I ‘raeita 
laisnus,
mes 347,843543 doleriai.

Ulinojus yra penktas eileje 
skaitliuje automobiliu.
vieta turi New York a s su 2,- 
263,259 automobiliais,
Kalifornija su 1,9971,341; Ohio 
1,766,614; Pennsylvania 1,733,. 
283 ir Ulinojus 1,615,088 auto
mobiliu.

L

raudas! tebv- 
a u tomo-

meta surinkta- už 
registracijas ir -baus-

Pirma

antra

St. Helens, Ore. — 
sugryžtant is

susidūrė su laivu l)a-

ANGLEKASIAI UŽ-

sziolika uz-

16
GRIAUTI KASYKLOSE 

PER EKSPLOZIJE.
Kettle Island, Ky. — 

anglekasiu likos
griautiiis kasyklose per baisia 
eksplozije guzo, kuri 
ko visa vidun kasykla. Nėra 
vilties idant nelaimingas gali
ma bus iszgauti gyvais isz 
kasvklu.

Kettle Island randasi 
tuonios mylios nuo Pineville ir 
galima dasiegti laja vieta tik 
per truki arba pekszczias.

bus iszgauti

iszdras-

asz-

I
! t

gri ežį i
Ieva

BARBARISZKAI NUŽUDY
TAS P. RACZIUKAITIS
Sintautai. — Sz. m. Vasario 

23 d. 19:30 valanda Sin
tautuose labai žiauriu, barba- 
riszku budu nužudytas p. Ra- 
cziukaitis.

Raczinkaitis mokėjo
ir buvo nuėjės pas savo 
in Griebczius (szale Sintautų) 
pamokyti broli. Gryžtanti už
puolė piktadariai ar piktada- 
ris, kirto peiliu in 

veidą.
galva, per- 

Nelaiminga.^ 
pradėjo szaukti pagelbės. Ta
da žudytojas perpjovė jam 
gerkle.

Policija, 
vyki nuvyko 'dalyko isztirti. 
Piktadariai kol kas nesugauti. 
N u ž ud y m o p r i eža s t y s

Spėjama,

piove

ir leidosi in rinka. Žmone?
kad važiuoja vagis ir 

pradėjo Strumskeli 
ienomis, botkoeziais ir kitais 
daiktais. Minia sutirsztejo, 
pribuvo du policininkai, ark- 

buvo sulaikytas.

mane,

Minia

muszti

lys
Strumskeli taip baisiai

-M
žmogų buvo ir žiūrėti. Bet kai 
dalykai isze.jo aikszten.

iszgirdus apie in

t vria- 
kad nelaimin

gasis buvo nužudytas nepilno 
proto žmogaus, kuris szioj 

mano, 
kad tai invy’ko del szeimyni- 
niu nesusipratimu, isz kerszto 
ar pavydo. Žodžiu, 
p r i e ža s t y s n e ž i i io t y s 
mos. Laikui slenkant, gal but, 
paaiszkes.

mos.
n

kuris
a py linkėjo laikosi. Kiti

ais’Zkios 
nežino-

Minia 
sumu- 

smlraske, kad nejauku in
»

it a i 
minia pradėjo kaltinti policija 
kam ji leidusi žmogų sumusz- 

Daugelis pakvaiszelhi tu
rės atsakyti teisme.
ti.

Laksztausko

į;'?l

i

l

1ll

PACZIULE SVĖRĖ 592
SVARUS, O JOSIOS 

VYRAS 102 SVARUS.
Glenside, Aid. — Ajki diena 

atvažiavo in Baltimore in suda 
nepaprasta porele, Leonard 
Dupree kuris 
svarus su pana Arabella Frotz 
kuri svėre liktai 592 svarus. 
Abudu keliavo su eirkusais po 
visa svietą. Kada 'Misis Arabe
lla eina iii savo h oteli arba ka
da važiuoja, lai pasiima savo 
“szirdele” Leonarda po pažas
te kaip katuka ir neszasi su sa
vim.

]jorele, 
svėrė tiktai 102

ISZGELBEJO JIAI GYVAS
TĮ, PALIKO JAM VISA 

TURTĄ.
Williamsport, Pa. — Jesz- 

kodama jojo por 23 metus, ant 
galo pasiseko del Airs. Blan
che Russell, isz Philadelhios, 
surasti savo iszgelbetoju Jo
kūbą Hermann, prasto darbi
ninko isz Danville, Pa., kuris 
jaja nustūmė nuo stangu prl- 
siartinanezio trūkio, kuris bu
tu jaja sumalęs ant szmoteliu. 
Alotere neužinirszo. tojo atsi
tikimo ir jeszkojo jojo per tiek 
metu ir ant galo josios ston- 
girnai pasisekė. Per
vokalus apreiszke Jokūbui 
buk užrasze jam, buk po Jo
sios mireziai aplaikys žemisz- 
ka turtu, bondus, szeraš ir kl
iokęs locnastis.

Isz Visu Szaliu
■ -

VISAS MIESTELIS 
PRIŽADĖJO NE GERT.

szeszi žiedai.
Žino apie taji radini paleido 

per radio idant surasti loeni- 
ninka tuju brangenybių, kuri 

ai gelbedamasi isz skėstam 
neturėdamas

SUDEGE KLUONAS.
A'asario 17 d. apie 21 viii. 

Stakliszkiu miest. Alytaus ap. 
gyventojo pil.
Jono sudegu kluonas vertes 5.- 
000 litu sumai. Kluonas buvo • papdraustas saviszalpos ap
draudimo draugijoj 2000 litu 
sumoje. Gaišit) priežastis b|x> 
jama neatsargumas su ugnimi.

PABĖGO ŽMOGŽUDYS
Patirta, kad geležinkeliu po- y

saviszalpos

I

-

savo ad-

licijos Panevėžio

szirdele

BIJOJO PARALYŽIAUS;
BIJOJO PARALYŽIAUS;

NUSIŽUDĖ.
Mrs. Bella Sil

vera, artiste, kuri daug prigel- 
bejo žymini arkitektoriui ir 
statytojui dideliu tiltu Ralph ui 
Mod'žeskhii (MUdrzejewskiui) 
sunui žymios mirusios aktor
iuos, būdama nuolatinėje bal
inėjo kad ja ja apims paralyžius 

buvo daugiau netinkama 
nusiszovo ant 

i > ■
i.

New York.

ir 
prie darbo, 
smert., 4 <i) ‘ J" »• - *• « ’

f

T ra irs-

ORINE KELIONE 
PLATINASI.

Philadelphia. —• Pasažieri- 
nis orinis lekiojimas 
icoittinental Air Lines, ženk-
lyvai pasididino nuo kada kė
lės prasidėjo ir 6,793 pasužie- 
riai pasinaudojo isz orines ke
liones.

-lįibur kelione eroplanu isz 
Now Yorko in< Los Angolos, 
Knlifornijo kasztuoje $159.93, 
p pirmiau kHSZtąvo $33^.ĮQB <

Praga. —- Miestelije Mengu-

O’

gerti jokiu
gėrimu.

kuriame gj’venu apie 
yventoju, visi prižade- 

svaiginan- 
Valdžo atome

sovice 
2,000 
jo. ne 
ežiu 
szinkoriui pa veliu ima ir tokiu 
būdu miestelis pasiliko sausas 
ant visados.

per

DREBĖJIMAS ŽEMES 
SUKRATĖ VISA SALA.

Rvinas. — Kone visi miniai «k
ant salos Filicudi, arti Silici- 
jos, likos sugriautais •
smarku drebojima žemes,‘ku
ris davėsi jaust praeita Sere
da. Ant salos gyvena arti du 
tukstaneziai žmonių isz kuri n 
daugelis likos sužeista ir keli 
užmusztn.

BRANGENYBES ŽUVIES 
VIDURIUOSE.

Galapagus. Žuvininkai 
artimojo czionais sugavo mil- 
žiniszka marini vilku (rekina) 
o kada ji papjovė rado vidu
riuose sidabrine dežuke 
brangenybėms; trys szimlai 
puikiu perlu, du aųksinoi zie- 
goreliai, 
špilkos, keli lenciūgėliai ketu
rios rankines rinkes' iszdotas

- brangoi s žomegįufcąįs-fe

VIDURIUOSE.

trys
su

kelios deimon tines

O* 
ežio laivę neturėdamas dau
giau pajėgu, paleido isz ranku 
dežiuke su brangenybėms.

nuovados 
vyr. policininką Szulski sužei- j? 
de žmogžudys Pranas Zubas. 
Jis vėliau pabėgo. Vyr. jxdic. 
Szulskio sveikata pablogėjo. 
Žmogžudį seka policija. Tiki
si, kad jis greit bus sugautas.

Paskutines Žinutes
U New York. —• Dvvlika 

darbininku likos smarkai ap
degintais ir sužeistais pei* 
trūkimą keliu szmotu dinami
to tunelije Bronx laike darbo.

Atėnai, Graikija. —- Ka- 
vali kilo baisi ugnis, kuri su
naikino tris didelius magazi- 

padarydama bledes hnt 
25 milijonu dramų.

11 Belegrad, Jugoslavije. — 
Tūlas Amerikonas pirko No- 
vograde nuo vargingo ūkinin
ko sena Stradivainin skripka 
už kuria užmokėjo 100,000 do* 
lor iii.

1] Marion, Ohio.
nariai isz Stephensu szeimynos 
penkių, likos užmuszti per Big 
Four truki kada aufomoibilius 
staigai sustojo ant geležinke
lio.

sužeistais

nūs,

Keturi

—   — + •   ——
DAVĖ SUPRAST

— Ach!... nežinau ka duo- 
ozo, kad galetau žinoti, ka mis- 
lini apie mane?

— Gerinus, jog nežinai, ba. 
Užpyktųjų. 7 ?užpyktu

PRIGĖRĖ VAIKAS. ■I#
Klaipėda — Vasario 22 die-'

Joni szk i uose. bežaisdami 
ant ledo, inlužo penki vaikai. 
Keturi isz ju pavyko iszgeh. 
boti, bet vienas, 
tu mokinys 
gere.

m

■

■f
na

devvuiu me- 
A. Melaszius prl-

DAUGIAU MONOPOLIU?
Kami Kadangi degtu

ku monopolio in vedimas mo
tyvuojamas tuo, kad degtuku 
pramone buvusi sindikato ran
kios, atrodo visai tikėtina, kad 
su laiku Ims griebtasi painu 
sziu žygiu ir priesz kitas pra
mones szakas, kur yra sindi
katu — papirosu, alaus pramo
nėj.

DEGTINES AUKOS.
Palanga, 

re g 
ežiai susiginezijo. 
peiliu rankose puolė kitus du. 
kuriu vienam sužalojo galva, 

antikini pora žaizdų padaro 
* 1 ’ | V • i •

Sausio 3 vakji-
gerokai pasigėrė trys pilie- 

Vienas su

o i
in vidurius ir galva. Sužcitstio-
ji patalpinti Kretingos ligonF
nej. Vieno gyvybe pavojuje.

i! iii 

■
■

1
■ I'M Ml■I ■

IH^I

M
1 ■ i!

i«l



tb* f A* ■Hwlih’*' I. I ■' J.l -įl

■ . ■ ■ ■ ■ i ■ ■ ■ „„ab

Kas Girdėt
u kff ,ti « v ,rt

tik per inkalbejima kito.4 ypa
tos, patikėjas jo žodžialns ir 
jai jis tvirtai laikosi tofe vie
nos puses ir nuomones^ tada 
jrs pasilieka tamsiu vienpusisz-

K

Idant darbszaut del musu 
jaunuomenes, iszrodinet skir
tumą taip pikto ir gero, idant 
juos apsaugot nuo iszsitautinl- 
mo ir netikystes o taipgi nuo 
nupuolimo idant užvesti ant 
kelio kuriuomi privalo eiti ne
užtenka vien klykimas laik 
-raszcziu.
darbszauti visi tie knrin priva
lumas yra — ypatingai moks- 

rasztai ir gimtinas na- 
Pradžia doraus auginimo 

vaiku yra pirmutiniu daigiu. 
Rasztai turi dirbti del labo vi
suomenes, užduotis mokslainės 
yra auginimu ir tobulinimu 
ant guru ukesu nes užduoti tė
vu iszven’e 
gyvenimo.

Ne lygus būdas tėvo ir mo
tinos — prieszingysto taip mo
tinos ir tėvo, vaidai, muszty- 
nes, persiskyrimai ant kožno 
žingsnio, pikta paveizdis se
nesniu del vaiku, girtavimas 
apsiryimas, keiksmai — sztai 
priežastis del kuriu dvitrecz- 
dalys vaiku augdami namie be 
priežiūros isz szalies tėvo ir 
motinos buna niekam netikia. 
Tėvai nepaiso kaip tieji vaikai 
auga, su kuom draugauja, ne
paiso kad vaikeliai — sūnelis 
ar dukrele valkiojasi po viso
kius užkaborius, rodhauzes, 
piszkina bairibiliais velnes žino 
kur ir ant galo patenka in pa
taisos namus an<ba paleistuvin- 
gas urvas.

Prie tėvu,

laines, 
mas.

ku žmogum. Bet žmones long-
vatikiai ir egoistai (savmylisz- 
kas,) taip pat neturi ir negali 
turėti jokio aklyviszkumo. Jai- 
gu žmogus nuo keliu žodžiu ar 
tai del savo ypatiszkos naudos 
permainų savo pažiūras, tokia
žmogus negali tuteti gilu su-klykimas

Czia turi isz vien • manymu ir aktyviszknmo nes 
jis taip pat yra valdomas kito 
žmogaus proto kaip ir fanati
kas. Taigi, lengvatikis neturė
damas giliu manymu savyje ir 
matant kritikas visokiu pažiū
ru, patsai nėžino kam tikėt ir 
galu gale pasilieka pesimistu 
(kuris visados mato tiktai Ui 
kas yra blogo ir prieszingas vi
same), pražudo savo vyriszku- 
ma ir lieka gabalu mėsos pana- 
sziai kaip ir kiti gyvuliai.

Nors paprastai mes vadina
me fanatikais tuos kurio karsz- 
tai tiki in savo tikėjimą, nieko 
daugiau nenorinezius 
tik vien 
dogmas (mokslus), bet fanati
kais galima pavadyti ir tokius 
partijų žmonis kaip bolszevi- 
kus, komunistus ir kitus kurie 
taipgi nieko kito nenori girdė
ti kaip Marksu, Engelsą, Leni
na ir kitus tos ruszies moksli
ninku dogmų...

ant vaiku ateities

L:

girdėti
apie savo tikėjimo

raszo I icnkiszki

r

I

r'

F

i

i*

— geru levu, kur 
negirdėt keiksmai, dievobai
mingumas visados vieszi tei- 
singysta ir gera paveizdis nuo 
senesniu, tai yra
mokslaine del vaiku nes: 
szakute nauja pritrauks, tai jo
ki kvepalai neisztrauks.”

geriausia
“ka

Sztai ka 
laikraszcziai:

Lenkiszkas kunigas Kruczek 
isz Passaic, N. J., turi nemažai 
ergelio su savo parapijonais. 
Pradėjo jisai kova su biznie
riais kurie nepasiduoda kuni
gui. Badai ant susirinkimo biz
nierių ant sales, kunigas iszSi- 
traukes sidabrini doleri isz ki- 
szeniaus ir rodvdamas susirin
kusiems paszauke:

Mieli skaitytojai sziadien su 
jumis pakalbėsime truputi apie 
“fanatizma”
prastai pasakius tikejimiszka 
kvailybe, apie ka tebyriam lai
ke labai tankiai yra naudoja
ma žodis “fanatikas,” o 
laikraszcziuose labai tankiai 
girdisi vadinant vheni kitus fa
natikais. Stengsiuosiu isz- 
reikszti koki žmogų galima va
dinti fanatiku. Fanatizmas (at
kaklybe) yra in ka nors insiti
kėjimas taip tvirtai kad apie 
kit-ka nenori visai klausyti ne 
girdėti. Kunigai nurodo žmo- 
niems fanatikiszkai laikytis 
tikėjimo, nepavelina lankyti 
kitokio tikėjimo maldnamius, 
nepavelina ginezytis apie tikė
jimą su kitu tikėjimu žmoni- 
mis ir bedieviais; vietoje nu- 
rodinet kaip laikytis savo ti
kėjimo ginezuose, nurodinet 
tikrus tikėjimo pamatus ir

arba kaip pa

žodis ir

“Doleris 
tai Dievas, turi doleri tai turi 
ir Dieva; neturi dolerio tai ta
vęs neinlcis in bažnvezia ir ne- 
iszsispaviedosi o kada numirsi, 
eisi in pekla.”

Tada kalba kunigo ghxlejo 
daugelis žmonių kurie labai 
pasipiktino ant tokiu žodžiu 
kunigo.— Randasi -daugiau pa- 
nasziu Krnczeku!

Stengsiuosiu Kokis tai vaikas‘Chicago, da- 
ejas in metus, apskundė savometus, 
tęva ant 75 tukstaneziu doleriu 
už tai kad jam isz jaunu dienu 
iszperė kaili. — Geras tai bū
das pradėjimo gyvenimo 
kapitalu...

su

I

Deszimtmetinis Suv.
Valst. Cenzas Prasi
dės Balandžio 2 Diena

kaip ji apginti. Taigi, kuris ti
kintys to laikosi, kuris nuo 
draudžiamos ypatos arba rasz- 
to szalinasi, tas yra fanatikas. 
Bet tokiu žmonių ne daug ran
dasi kurie mėgsta ginezytis su 
savo prieszu, nors jis butu 
karszcziauseS katalikas — jis 
nėra fanatikas. Žmogus pats 
per saVe negali būti fanatiku 
nors jis ir 
prisiriszcs

Kiekvienas Žmogus Privalo In 
Visus Klausimus Teisingai 

Atsakyti.

nors

tvireziausiai butu 
prie kokios nors 

partijos tikėjimo arba sektos 
nes jis, turėdamas gerus argu
mentus ir to laikydamasis nesi
bijo ginezytis su savo prieszu. 
Bet fanatiku galima likti tik 
per kita ypata kuri žmogų už
hipnotizavo ja toje ar kitoje 
partijoje ar sektoje, tada jis. 
tik jo žodžiams ’ tikėdamas, 
tvirtai 
tam tikru argumentu, nenori A . Al •' A fe u W

vedėjai. Vyriausiu 
Mr. Stuart, Wašh-

eis

žodžiams ’ tikėdamas, 
laikosi, neturėdamas

visai girdėti apie, ka kita kal
bant, — tuomet bus jisai fana
tikas.
daug yra kiek mes ju sziadien 
matome. Sunkiai pertikrinama 
žmogų greitai pavadina fanati
ku, kuomet ginezuose negali 
perversti toki Žmogų ant savo 
puses. Tokiu klaidu matosi ne 
tik pas darbininkus, bemoks
lius, bet ir pas inteligentui.

Kaip augszcziau minėjau 
kad fanatiku gali likti žmogus

Taigi, fanatiku no taip

**►
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senuką,Vo
ta, bet<»kemhii- 

mas senuko atsimuszinejo <in 
mano auš!s diena ir naktį. Vl£- 
na diena kalbejauąi su “FraI 
apie ateiti kitam gyvenime ;in
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ūki. (Teip ar ne).
6. Lytis (vyras «r moteris).
7. Spalva ar rase (white).

—. a m8. Metui nuo praėjusios gi
I « . ♦

mimo dienos.
9. Vedybų padėtis.

I
I
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KETURI JUOZUKO ’liif H‘ • X ■ r* .4

l’ASAKAITE
■'< *7.. ' j i" < « i

Juozukas visa diena cziuo-

Ženklą
' ■ *' *■

ano svieto
s isz

» •

Szvaica rijoj, ant Valakiszko
rubežiaus, guli miestas Grent,

A#

t - i *, »

10.’Kick“mcln"buvai kada žinojo artimojo upeje Icdžin- kuriame per- visa meta buna
pirma karta vedei.

11. Ar lankiai mokykla ar 
kolegija bile motu nuo pereito 
Rugsėjo menesio.

12. Ar moki skaityti ar ra- 
szyti? (Teip ar ne).(Teip ar ne).

IX Asmens gimimo 
(valstija arba szalis. Jeigu gi- 

Lietuvoje reikia atsakyti 
Lithuania.”)
14. Asmens tėvo gimimo vie

ta (Irgi reikia atsakyti jeigu
girnos Lietuvoje 

thuania”).
15. Asmens motinos gimimo 

vieta.
atsakyk

16.

vieta

gomis, vąžinejo nito kalno ro
giltomis ir lipino isz sniego 
bobas. Vakaio parbėgo namo 
suszales, bet lihksmaS, ir tarė 
levui:

— Ak, tctuszi, kaip links
ma žiema. Asz norecziau, kad

bobas. Vakaro parbėgo namo

tėvui:

Mmbilingas oras per tai pribuvi- 
noja isz visu szaliu turtingi 
žmonis ant apsigyvenimo.

. Vienas isz tokiu buvo ponas 
Mrockis, senas pulkauninkas fu- v % t i \r ; i ♦

mes 
n

tėvas “LL

pilietis

(kiekvieno

(Tai naujas

(Jei gimus Lietuvoje 
“Lithuania”).

Tėvu kalba kiekvieno 
užsieny gimusio ateivio. (At
sakykite ‘ ‘ Lithuanian ”).

17. Kuriais metais atvažia
vai in Suv. Valstybes. (Szis 
klausimas bus užduotas tik 
užsieny g i mu s iem s).

18. Naturalizuotas 
ar ne.

19. Ar gali kubieti Anglisz- 
kai.

20. Užsiėmimas 
darbininko.

' 21. Kokioj industrijoj dirbi.
22. Ar esi darbdavio, darbi

niu kas, ar dirbi savo instaigoj.
23. Ar dirbi,

klausimas ir in ji reikia atsa
kyti taip ar ne, t. y. tuo metu 
suraszyneja ar dirbi ar ne ir 
kaip seniai jau be darbo).

24. Ar esi veteranas Suv. 
Valstybių militariu <ar laivy
no jogu; ir kuriam karo ar 
ekspedicijoj tarnavai.

lai maždaug klau.si- 
užduoti kiekvienam 

yventojni. ,
Aiszku, kad szio cenzo metu 

svarbiausia role losz namu 
szeimininkes. Nuo ju priklau
sys cenzo teisingumas 
Lietuves moterys turėtu būti 
pasirengusios atsakyti teisin
gai ir kiekviena uždouta klau
sima 'apie visus szeimynos na
rius.

Begalo svarbu, kad visi Lie
tuvei Suv. Valstybėse butu už
raszyti Lietuviais. ▼

Prezideii tas užt i k rina 
suteiktos žinios

•f I ’■ • r 1 < <1 ■ 1 * f ’• t t

visados butu žiema.
Tėvas iszsiemo isz kiszenes 

knygute ir liepe Juozukui už- 
raszyti jojo savo norą.

Praszvito pavasaris. Juozu
kas per isztisa diena bėgiojo 
po žalia pieva, gaudo petelisz- 
kes, skynė lauko geldos, pyne 
vainikėlius, 
tom augsztyn kilanti vyturėli 
ir gėrėjosi jo saldžia, giesmele. 
Viskas Juozukui iszrodo be ga
lo puikiai, viskas prie savos 
trauko viliojo.

ValcarO susitikęs tęva Juo
zukas šuszuko:

— Ak kas per grožybe ta 
sai pavasaris, kaip tai but gc 
ra kad jis visados butu!

Tėvas vėl iszsiemo knygele 
ir liepe Juozukui užraszyti sa
vo norą.

Užstojo vasara. Juozukas su 
tėvu iszojo szienauti. Visa il
ga diena linksminosi vaikas: 
gaude Žuvis, 
nardė po kvepianti sziena.

Vakare parbėgės namo tarė 
tėvui:

— Tai gražumas toji vasa
ra. A kad tai jai pabaigos lio- 
butu!

Tėvas vėl liepe užraszyt sa
vo geismą.

Atėjo

lydėjo -savo aku-

Tokia 
mai bus 
<r

Už tat

kad 
cenzo rinkė

jams bus tik ju žinojo ir netu
ri bendro sutaksa vimu, mili- 
tare tarnybe, mokyklos lanky
mu, i m m i gracijos teisėmis, ar
ba priverstinu pildymu bile 
instatymu.

Cenzo rinkėjai bus po prie
saika, kad jie gautu žinių nie
kam neiszduos.

Tos žinios nebusią niekados 
naudojamos priesz asmenį ar
ba szeimyna, kad intraukus in 
bile koki nemalonumu.

Butu gerai, kad Lietuviai, 
geriau susipažino su valstybes 
reikalavimais, paaiszkintu sa
vo draugams ir jiems padėtu 

rinke-suteikti žinias c enzo 
jams. '7 ■

Gerai butu idant vyrai isze- 
ja in darbą sunaszinctu 
popieros1 savo amži, 
mes, kiek metu Amerika, kiek-* 
turi metu, kada pribuvo in 
Amerika ir paduotu savo gas- 
padinei ar paežiai kad galėtu 

ant (ujuatsakyti teisingai 
klausimu.

ant
kur gi-

isz Moskvos. Neturėdamas jo
kiu, giminiu paezios ne vaiku, 
apsisedo tonais ant gero.

Gyvendamas tykumoje, isz- 
simokino isz kunigu daktaris- 
tos ir buvo žinomas visoje ap
linkinėje kaipo geras daktaras. 
Už pagelba niekad neimdavo 
užmokesezio per ka visi aplin
kinei gyventojai ji mylėjo ir 
paguodavo.

O kad ponas iMrockis nupir
ko sau puiku narna su daržu 
ir ne skupavo alinužnos varg- 
szam, 
ežiu.

Turėjo czionais da priduri 
jog norints žmonis tankei pas 
ji ateidavo, bet su baime inel- 
davo in pakajeli, kuriame ra
dosi knygos, 
labiause jog szale juodos szc- 
pos stovėjo skeletas, kitados 
augszto žmogaus, kaip tai ko
ne pas visus daktarus randa
si.

laike ji už dideli tur-

instrumentai o

y inomas daigias, jog jau
rinko vuogas, (aį rail(jacj pas žmogų ingim-

ruduo. Soduose pri
noko visokiu vaisiu; Juozukas 

visa

ruduo geresnis

su tėvu juos raiszko ir 
diena linksminosi.

Vakarė tarė tėvui:
— Tctuszi, 

už visas motu dalis.
Tada tėvas iszsiemo isz kl- 

szenes knygute ir parode Juo
zukui, kad jis taip-pat sakes 
apie žiema pa vasari ir vasara.

PATEMIJIMAI.

Ant to kalvis turi rep-
#

sėdi
f 

f

nuo
♦

ii

los, idant ranku nosudegintii.
Ant svieto kaip pirtije 

kuom 'kas augszcziau 
tuom daugiau szyla.

Ne giedok Alleluja, net 
Didžiosios Petnyczios.
Jeigu garbe guodoji, tai 

jeszkok tikros garbes.
Niekas tiek bledes neda

ro kaip tasai kuris, daugiau 
rūpinasi apie savo, garbe Dio- 
viszka. Yra tokis žmogus akl- 
veizdojo Dievo ir žmonių did
žiausiu vargszu.

* Kožnas vyras insimylojes 
in mergina, tai giresi isz savo 
geru darbu.

Ir mergos supranta, kad
no viskas yra auksu kas bliz 
ga.

ne yra kuom kitu, kaip pele
nais po Ugnei meiles.

Isz vieno grūdelio teisy-

Ta nkiaus i a u ž vy d e j i mas

bos melas kepa visa kepalėli.
Tūli dVasiszki su savo 

nedorybe pereina pekliszka 
smalca drakoną.

T’ikybiszkas fanatizmas

Tūli dvasiszld

v'iė' užmirszai npitrkluota1 pri
žadėjimą? i—' ir vela atsisėdo 
užpakalin in skeletą.

Pakajelis no buvo didelis; 
vidų liję stovėjo stalas o kede 
Bpleslovo stovėjo apie pėda 
nuo skeleto.

p— Teip!

o Boleslovas pajuto kaip

nesiranda amžl- 
nystos, nesiranda ne dangyUs 
ano peklos! — kalbėjo pats in 
savo Boleslovus.

Vos tuos žodžius isztarc, 
kas tokis pasijudino užpakah- 
j<‘,
skeletas puolė ant jo ir su sa
vo kauhiotom rankom pradėjo 
ji smaugt.

Boleslovas apmirė.
Kada ponas Mrockis sugryžo 

in pa'kajcli, pamate savo sve- 
czia sėdinti ant kėdes apmiru
si o kauluoeziu gulinti užpaka
li. ‘

ta baime kada pamato kaulus 
nebaszninko, su tUszcziui pa- 
kausziu szipsojonti rodydamas 
baltus dantis.

Ko czionais. apsakome yra 
reikalinga del tolimesnio trū
kio musu h i stori jos.

* * ♦

Buvo tai mete 1862 kada vė
lybam vakare atėjo pas poną 
Mrocki augsztas vyras, aprė
dytas gerai kaipo pakele v in
gos.

Ponas Mrockis mislindamas 
jog tai ligonis atėjo gyduolių, 

o atidaręs du-
tai ligonis atėjo 

skubino žemai, 
ris praszo nepažinstama in vi
dų.

Pribuiszas po lengvam atsl-
svoikininiui persistatė gaspa- 
riui. 

MMiaMH* Perpraszau pono, 
teip vėlybam laike poną atlan
kau, nes no mano tai kalte. Pa- 
bludau kelionėje; o kad nesi
randa czionais hotelio, per tai 
buvau priverstas ateit pas tave 
praszyt nakyvenes.

Ponas Mrockis padavė kede 
ir praszc savo sveczia idant nu- 
siredytu. •

— Bet ponas manės ne ne- 
užklausia kuom esmu, bet ne
norėdamas tave ilgai trukdy
ti, praszau priimt gromata nuo 
mano tėvo.

Ponas Mrockis perskaitęs 
gromata, paszauke linksmai.

Tai tu esi Boleslovu, su
mano geriausio priete-

liaus? sveikinu szirdingai!
Su tais žodžeis pradėjo sve- 

czia bueziuot įr spaust o po 
tam nuve.de ji in savo paka- 
jeli.

Sveczias labai

num

jog

persigando
kada paregėjo skeletą, jog net

liepe pakart 1 
likos užmuszta, • bet ♦ kersz

Cinto” apie kerszta senuko Ir 
apie ateiti kitam gyvenime-in 
kuri ne norėjom tikėt. ,^cs
davėm žodi viens kitam, jog 
katras isz mus pirmiaus pa
mirs duos ženkĮą gyvam, idąnt 
dažinotu tikrai ar randasi atei
tis, 
ka.

i <

bai f

w *

0

— Kas czionais pasidarė! 
Boleslovai! — Greitai pakele 
kauluoeziu patemino, jog suru- 
dijės vinis buvo sulužes ir isz 
tos priežasties kaulius nupuolė 
ant sveczio.

Paguldęs kauliu ant grindų, 
užsietne atgaivinimui apmiru
si Boleslovą,
prie saves, kada Mrockis nnu-

arba tai (ik žmonių pasa
l

iu kūles dienas po tai kąl- 
mano. vadas likos suim

tas ir per budelius nukirstas,
razbaininkai mane iszrihko 
kaipo vada; plesziąu ir užmu- 
szinejau žmonis, mano pravar
de buvo baime visur, ba “Fra 
Cinto” man nedavė ženklo 
kaip sutarėm. Lyg sziam laikui 
nuolatos teip tikėjau, pakol

ii

nesigavau pas tave pone. Turi 
ir tai žinot jog gerai žinojau 
apie tai* jog pakrato 
Cinto” kaulai radosi pas tave. 
Akyvai norėjau ji pamatyt bu
vusi savo vada, bet no žinojau 
kaip pas tavo ateit, — koki 
spasaba iszrast.

“Tris dienas atgalios gavo- 
dojo drueziausia gyduole ant si in musu rankas jaunikaitis;

kuris tik atėjo

atgriebimo jo.
Apie piet nustojo karsztis

ir atėjo prie saves Boleslovas, sunum pono prieteliaus. 
Ne mažai nusistebėjo ponas 

Mrockis kada ligonis dirstelė
jo aplinkui po pakajeli pa
klausęs:

— Loskavas ponai! atga
benk czionais Slidžia arba bur
mistrą; praszau labai!

— Apsimalszyk Boleslovai J 
neužilgio pasveiksi.

— Esmu suvis apsimalszi- 
nes, bet praszau tavęs idant 
tuo jaus iszpildytum mano pra- 
szima, ba kitaip busiu privers
tas atsikeli ir pats nueit.

• Ponas Mrockis, ne galėjo su
prast del ko sveczes reikalaujc 
uredninko, 
tini o praszymo ligonio 
siuntė pas bumiistra, g: 
vo prieteli idant tasai pribūtu, 
kuris ir ne užilgio atėjo.

Apsakęs visa atsitikima bur
mistrui,

4< Fra

prie surastu pas ji popierių 
dažinojau jog yra Boleslovu,

“Jaunikaitis paslėptas kal
nuose, o tikimės už ji gaut di
deli iszpirkima, kada duosiu 
žino jojo tėvui.

“Naudodamas isz gromatos. 
raszyta ]>as tave, padariau sa
vo plana, idant atsilankyt pas 
savo sena vada, priek tam ap- 
sipleszt tave ir užmuszt.

“Teisingas Dievas mane in 
czionais atvede, idant per ske
letą “Fra (finto” atmyczia už
tikrinimą, jog po smert lauke 
mane baisi ateitis.

“Pasiduodu tau in rankas 
guodotinas ponia kaipo tavo 
kaltininkas. Tegul mane ap
gudina už papildytas žudins- 
tas, idant po smert rastau ml- 
laszirdvstc Dievo.

“Da praszau man paduot 
trupinėli popieros, kuria nii- 
siunsyt in kalnui: Siuntinis te
gul duoda žino su mano sida
brine szvilpine, o mano drau
gai ateis ir paleis ant liuosy- 
bes Boleslovą.

Paolas iszpažino priesz sū
dą visas papildytas žudinstas 
per ji, pirma iszsispaviedojes 
isz visu savo prasižengimu 
priesz Dievą ir žmonis, deka- 
vodamas Dievui, jog per jojo 
daleidima skeletas davė jam 
žino, jog ir už grabo randasi 
amžinas gyvenimas.

Ponas Mrockis, kiek kartu 
dirstelėjo ant stovineziu kau
lu garsingo žudintojaus, szlo- 
vina Apveizda Dievo, per ku
ri, apsaugojo ji nuo smert isz 

baime temino in veidą ligonio, ranku žudintojaus ir prie pri
sivertimo užkretejusio griesz- 
nininko.

vienok ant nuola- 
, nu- 

vera sa-

Da praszau man paduot

mistrui, praszc'jOjo, idant su
sikalbėtu su ligoniu, kuris gal 
da ne turi viso savo proto.

Kada ponas Mrockis persta
tė burmistrą; ligonis praszc, 
idant abudu atsisėstu szale jo
jo lovos, ha turi jiem svarbu 
i szpa ž i n ima pad u ot i, 
sunkina jojo sąžine.

Kada ponas Mrockis su bur
mistru atsisėdo prie lovos, li
gonis pradėjo:

kuris
savo

;onis pradėjo:
— “Guodotini ponai! mato

te priesz savo didžiause žadin
toju esmių “Paolo” hersztas 
ra^baininku!

Tasai iszpažinimas teip per 
gazdino ’klausytojus, jog ne no
rėjo savo ausimi tikėt ir su

Paolo

gyvenimo poBalandžio 2 d., sz. m. visoj 
szalyj prasidės gyventoju su- 
raszinejimas. Toks <suraszilie
jimas daroma tkas deszimtme- 
tis. To reikalauja Suv. \’als- 
tybiu konstitucija.

Valdžia jau yra pasamdžius 
apie 100,000 darbininku vyrrt 
ir moterių. Szalis paskirstyta 
in 120,000 distriktu. Yra 574 
distriktu 
vadu yra 
ingtone.

Ingalioti suraszinetojai 
in kiekviena nanin miestuose 
ir ūkiuose, kad sužinojus kiek 
yra gyventoju Suv. Valstybė
se.

Suraszinetojai yru vadina
mi “Census Enumerators.” 
Kiekvienas suraszinetojas tu
rės valdžios ingaliojima Ir 
blunka su atspausdintais klau- 

Klausimai bus maž
daug, toki; (

1. Giminyste szeimynos gal
vai, ir stovi namu užlaikytojo 
kiekvienoje szėimynoje.

2. Ar esi namo
ar nuomuotojas/;

3. Verto namo, jeigu savi
ninkas, arba’mėnesinę nuoma,

Census Enumerators.

simais.

savininkas

jeigu nuomuotojas.,
4. Radio setas? (.Turi ar ne).

ATSAKIMAI
_ I • ■ I

Yekulis, Hamtramick

žmogų paveržė ant paskuti
nio mulkio ir laiko tamsybėje.

8 i ‘ j ’ ... į ■ l' ." t,.' į ’ lC

PARSIDUODA FARMA.

Joe; . ......... . .... . ..........
Detroit, Mieli'. — Pennsylva
nia da nemoka kareiviams bo- 
nu ir nežino kada mokes.

A. M. Sturgeon Lake, Minu. 
— Iszgyvones Ameriko dau
giau 30 metu, lamintai- neužsi- 
moketu joszkoti daleli žemes 
Lietuvoje, kuria valde tavo 
dedo ir paliko savo vaikams. 
Lietuvoje žmonis skursta ir 
vos užsilieka nuo bado, 
riiiufse pdtaszyti, pas dedu kad

« iV. '• Jifei M JT. "J tai' i-iST ii tad.. ivT '-a7: ta * 1 .«• a-. 1 M •£

tavo dftlėle, b6t bus tai 

nėra jpas ūkininkas. Gciiauą 
viską dovanok.

‘10 akeriu su visais budin- 
kais. 35 akoriai dirbamos že
mes užsėta rugiais kvioeziais 
ir dobilais. 5 akeriai ganyklos 
prie vandenio. Malkos dykai 
galima gauti. Žeme kieta prie 
molio. Kas nori daugiau' dažl-

prie vandenio. Malkos dykai

not kreipkities rasztu sziuo ad
resu : 
' M i j '' ■ • ’Ignatius Urban,

Lietuvoje
Gc

tdsdi nors dalele atlygintu už 
y snn-

ku, neš pinigu Lietuovjo kaip

viską dbvanok.

f. (t. 26.

1350 Front. Ave.
<1 '....Grand Rąpids, Aticku r

KVITU knygele Draugyetemo del be
moko) i mo pinigu ligoniam*. Prekė 25o 

temt del Ka- 
eieriaus nog eudetu pinigo ant 
■UBirinkimo. Preke - - ’ • 

w?d: BOCZKOWSKIICO.,
MAHANOY ė|TY, PA.

1 r, :, * ■ «, j j. > tai * 1 ■ ' * p

KVITU knygele DraugyiUnte del Ka-

Preke -
ji.

I

.J-

susilaikė ant stenksezio o akis 
ne nuleido nuo pavydalo. i

— Ar bijei mano skeleto? 
Ne bijok Boleslovai mano ka
ina rni ko, su kuriuom malszei 
gyvenu per tris metus, yra tai 
spakainas draugas, kuris tykei 
stovi prie sienos! — ne gali ne 
apleist savo vietos, ba yra pri- 
drutinta’s prie sienos drutu vi
nių! —. seskie sztai ant kėdės, 
o užsisukęs peežiais in ji nebusi 
priverstas ant jojo žiūrėti! — 
l^byanok |jog 
ant valandėles 
senu jaunikiu

jog

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

, Dentistas Mahanojuje. 
Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City
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seskie sztai ant kėdės

tavo apleisiu 
, nes būdamas 
esmu ponas ir 

tarnas, dol teturiu pats atneszt 
bpnka vyno isz skiepo, o ger-
da, apsakysi man kaip tėvu: 
einasi nuo paskutinio musu pa- 
simatimo aut plccziaus kares!

Ponas Mrockis uždegąs žva
ke, iszojo in skiepą atneszt vy
no, bet sveczias paszokes ant 
kojų paszauke d rasei’ in ske
letą :

—- Juozai! r— ar tai teip su
sitinkame? — gyvenome su sa- • i • i • t i t

simatimo ant plccziaus kares!

Juozai! ar tai teip šu-

vitn sutikime, bet po smert su-
i, ' ( "H

, t

H

po vadovyšta 
ir buvau jojo gc-

iszkaneveikem nekalta

“Jeigu jau mano pravarde 
jus iszgazdino, tai žudinstos 
mano da labiau jus pėrimą, 
kurias papildžiau tikėdamas, 
jog nesiranda
sriiert ir jog jeigu žmogus nu- 
mirszta tai viską dingsta. Vie
nok persikanoju nuo skeleto, 

randasi ant mus sudže 
augszcziausias ir jog mane
lauke baisus sūdąs po smert, 
idant mane suprastumėt, ap
sakysiu viską: • n

“Jau nuo septiniu metu ve
du gyvenimą razbaininko; ki
tados prigulėjau prio bandos 
yazbaininku 
“Fra Cinto,” 
riaušių sėbru.

“Atsitiko jog viena diena 
užklupom ant vežimo, kuriame 
veže levas savo dukrele jau- 
niauše in klosztoriu su josios 
pasoga. Apiploszes pakelovin- 
gus,
mergaite prie tėvo akiu, kuri 
pririszom prio medžio. Tada 
senis isztare:

— Atiduodu jus in rankas 
teisingo Dievo, kuris jus už 
tai nubaus, jeigu ne szitam gy
venimo tai ateinaneziam!

“Juokėmės isz jojo atsigra- 
sejimo, bot senukas paszauke: 
— pažinsite jus gal už vėlai 
jog po stnert lauke jus baisi 
ateitis!

“Fra Ginto
, ; liW.,' . e'r < | \i .

> ♦ musu vadas

r 'f T , 1 . ?

Praazalina galvot įkuuima ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo pėrsaa- 
lima pirma diena, ir sustabdo* malaria 
in tris dianas*. Gausite aptiekoae.

666 teipgi gyduolėse—gerti

CAPITAL STOCK |125,000.00

*

| SURPLUS IR UNDIVIDED 
| PROFITS |623,36%M 1

[ Mokame 3-ciia procentą ant 
į nudėtu pinigu. Procente pride- 
[ dam prie jutu pinigu 1 Samdo ir 
| 1 Liepos. Mes horim kad Ir jus 
t turėtumėt reikale su musu banka 
I nepaisant ar mažas ar didelis.k <1 -Ill'll,!f ' > , , I. iį,/*-

| G. W. BARLOW, Pres. 
Į J. FERGUSON, Vice-Pros.irKas.
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Po szimts pypkių! Tas pra
keiktas beždžione^.. taip sako 
laisvamaniai v’ _ ’ " *
Aivas gema su uodega bot po 
nekokiam laikui nudžiusta, 
ha, ha, ha!.. Isztikro ir sziaip 
ir taip juokai! :— Tfu! Kokios 
juokingos mislys atėjo man in 
galva. Nespręsk, sako, nepersi- 
tikrines, — kvaili! Be to, taigi 
tas rudis man vėl nieko noat- 
nesze... Sziadien 31ma Kovo 
o asz neturiu ne cento kiszeuiu. 
jc — bet gausiu... Bet tuszczia 
ju su tais pinigais — man jie 
nereikalingi — gyvensiu kolei 
galėsiu — ir viskas, rūpintis 
vien savo vienu pilvu juk ne 
sunku. O, kaip-gi man lengvai!i

jog kiekvienas

nekokiam laikui nudžiusta

[mes nepaskyrė Tvarszlys. Ka
da mano vionmecziai gyvena 
'gražiausiuose pasviecziuose; 
jaunystes asz jau senis — taip 
senis, nes gyvenimo no žaislu 
jau nebetroksztu, kaip prisiso
tinęs o sotus asz, sotus užtek- 

I tinai — gana tu kancziu ir'bc- 
i sikrimtymu,
šio. ..

Bet ko daugiau mislino, to 
labinu pradėjo nerimit kad pa
galios, lyg inerzintas, smarkiai 
atsisegiojo •bruslota idant misi, 
vilkt ir cit gult bet staigai sto
jo lyg pavirtęs in 
stovyla, laikydamas už atlopu 
iszsegiota drapana, tarsi kru
tinę del parodymo savo szir
dies. .. Kas-gi atsitiko, kodėl 
stovi lyg kad apibartas ir žiu
ri akimis liepsnojancziomis už
sidegimu 1 Apibarė ji spindulys 
kuri kaip juodas debesys žaibo

pasviccziuose

troksztn pasil-

akmenini

kz, y ( nkis -o v i(lrwli Jis
\ iskas gamtoje pildo fizikos v. . . ., ,. ... i t • i • • • žiurėjo in veidrodi kame matetiesas—bet szirdis pneszin- ’’ .. . .. . . . , . . savo paveiksią su iszskestomgai: ko daugiau m slegia to , ' . .. ,Y. .. , . , -X x i j v rankom pasilikusiom bo vai-■rrx a n tt >> Ir n o i I c n r Lm/I 11mažiau ji kenezia! Bet kad už
gula tik viena — all, kaip daug 
ji kenezia tada! Tegul kas nori 
sau isz to juokiasi bet asz žinau 
jog teisybe ir nieks man neuž- 
gins nes esmių jau persitikri
nęs. — Hm, stebėtinai Ji mane 
nustūmė taipgi o bet asz nesi- 
jaueziu nelaimingu, gal todėl 
kad vis ja da - •.

Taip kalbėjo da jaunas vyras 
vaikszcziodamas Napoleonisz- 
ku budu po kambari miegtu- 
ves, užsidėjus in užpakali ran
kas, nukores žemyn galva, daž. 
nai ja kilnodamas, o visame jo 
gyviam judėjimo matoma buvo 
lyg koks neramumas. Sunku 
buvo spręst toje valandoje ka 
jaute jis savo krutinėję kadan
gi ir jis pats apie tai gal suvis 
nežinojo.

Gal svajojo apie kokia lai
me, kadangi nuolat besiszypso- 
jo. Kokios galėjo but svajones 
firmos agento 
pragyvenimą.’ Ateitis negalėjo 
jam rodytis gražioje spalvoje. 
Gal linksminosi jog jau pabai
gęs 31 diena Kovo o rytoj bus 
Ima. Gaus-gi užmokesti ir bus 
turtingu — ne, kadangi jis apie 
tai taip-gi suvis nemislino, ži
nodamas jog jo uždarbis negali 
padaryt ji laimingu.

— Kaip smagu kad ji ma
nes nemyli, bet niekas nedrau
džia man tuotarpu ja mylėt. — 
Ha, ha, ha! Kas-gi pasakytu 
smagu!. 
Bet asz.’

pelnanczio vos

džios toje valandoje kurioje su
blizgėjimas spindulio veidro
dyje sustabdė ju darbą pradėta 
del isz/sirengimo. Neužinteresa- 
vo jo tas paveikslas kurio no 
kerite, tikrai nekentė kaltinda. 
mas ji už savo nelaimingumą, 
vien žiurėjo in auksuota sagute 
prisegta po kairei ant krutinės 
matomo veidrodyje paveikslo.

— Tai ji — tarė atsidusęs— 
ji sublizgėjo — bet taip trum
pai. .. Ji glėbyje kitę, bet jos 
paveikslas mano duszioje.

Atsege segute, atsisėdo ar- 
cziau prie žiburio ir pradėjo in- 
sižiurinet in maža fotografijr 
apskrieziuose auksuotuose re 
moliuose.

— Ta vienatine atminti tv 
man palikai, nors palikai pa.‘ 
mane ja ne su noru.. — kalbė
jo žiūrėdamas in paveikslėli c 
besiszypsodamas trauke to. 
liaus:

trauke

4

1 ; .?><
•aif'.

*< ' Y >

r

■ 'M'i

■

* Wr

V

1

iįįggj

m

•X

<

V «

[j

-i

A

JT' i' M &/. ?<

L. 2^' yM

n

• 4 
f 4 ;

if?/

sfy y

V'-
W‘

s& j

I

T(

£ < ■J ¥ r

. * ■■

>>

Kas nekeiktu jos!..
- Asz laiminu. — Pa

siutėliu esmių! Taip-gi pasaky
tu kiekvienas. — Sustojo: pa- 
grimzdes durnose per valanda 
maste; ant jo veido apszviesto 
gelsva szviesa ži'burio užslinko 
kaip szeszelis, nuliūdimas. At
sidusęs galiaus tarė pats sau:

— Taip, ji myli Gr... kaip 
linksmai skrajojo po sale in- 
puolus in jo glebi — kaip vei
das jos tada spindėjo, kaip gra
žiai žydėjo!. . Nusiszypsojo ne- 
noroms ir vėl iszreiszkincjo 
matoma duszios akimis pa
veikslą: — Tikra rože raudo
nas rūbas ir szviežias raudonai 
baltas vidurio pumpurys ka tik 
da iszsivystantis, taip tikrai ji 
iszžiurejo tada... Ar ji nebu
vo nelaiminga? O, ir da kaip 
labai! Kaip smarkiai stumdė 
savo silpnom alkūnėm szalin 
kitus szokikus idant ar paro- 
dyt numyletinui savo drūtuma, 
ar gal del to idant prigelbet 
jam daryt liuosa kelia Regi
me. .. Ah, kaip jis laimingas. 
Kas-gi nepavydėtu jam — o 
bet asz nieko nejaueziau apart 
smagumo žiūrėdamas in ta pa
veikslą. — Isztikro stebėtinas 
isz manes ir gal juokingiauses 
individualas: mylėt ir nepavy- 
det, degt o nejaust. Keista gam
ta kad nevienokioim szirdimis 
žmones apdovanoja, o da keis- 
cziau kad tas yra visados my
limu nuo visu kas nieko nemy
li — nežinau kaip tart apie to
ki žmogų o asz gal dėlto ir jai 
blogo nelinkiu kad turiu visus- 
mylinezia szirdi, bet ar nege
riau butu kad ant visados liau
tųsi janeziusi ir mylėjusi?..

— Kaip užsisvajojai, kaip 
meiliai besiszypsai, kaip žiūrai 
tiesiog in akis, bet tik nuo te 
paveikslėlio. Neabejotinai besi- 
fotografuodama mislinai apie 
ji ir padarini taip miela isz 
veizda fiziognomijos — dele; 
jo. ^.

Ko ilgiau žiurėjo to daugiai’ 
jaute lyg tikros gyvybes pa 
veikslelyje; rodėsi jam kad 
tikrai mato ja o ne szalta pa
veikslu, kad mato tas paezia* 
akis jos, kurias taip rūpestin
gai visados nuo jo slepia o da
bar žiuri drąsini tiesiog in ji ii 
lyg kolioja...

Jaunikaitis sudrėbėjo.
— Myliu tave Anele, mylii

— tarė sujudintas, i 
didesniu uszsidegimu 
in paveikslėli ir juo ilgiau žiu 
rejo, tuo daugiau interesavosi 

Pamirszo visa savo praeit 
ir dabartinybe, nes jo krūtim

,, szirdis 
, meile si 

iszmintimi; bangos jausmu už 
klojo ir ateities aikszte. Pas
tvėrė plunksna, idant iszliet 
tuos jausmus ant popieros, be* 
mete netrukus, kadangi plunk
sna szauke darban ir mislis, c 
tos buvę panerdintos bangose 
jausmu, ir žiūrėdamas in pa
veikslėli kalbėjo in ji:

— Pamirszk mane, ar neži 
nai, kad man karta nustum
tam negalima gryžt 
man buvo lengva tave mylėt, 
bet tu nori vėl kankyt... .

Padėjo szalin paveikslėli, 
paslėpė veidą in tarpe delnu 
ir valanda sėdėjo nepasijudi- 
nanfe kaipi kad užmigęs "net 
galiaus pakeles galva vėl liud-

Su daup 
. žiu re j<

jo kilo smarki audra 
kovojo su gyvenimu

Man viskas jau žuvo — tik ta1

dabar

nai pradėjo deklemuot, kaipi 
del nusiteisinimo:

Pavasaris gražiai žydėjo, 
Gamta kvėpavo gyvybėms;

Svietas gražiu spindėjo, 
Gėrėjaus naktų ramybėms ; 
Tamsoje nakties, kaip balta 

duszia,
Paveikslu savo mane apibu- 

riai;
Verge tau tapo mano duszia, 

Bet tu mano nustumtai: 
Dingo man laime ant žemes;

■ .................... I,

dorą da liepia vargt ir kanky-' 
lis. — Tsztiesn, man jokios lai-

Szirdis perverta žodžio plienu 
Jau nagai degti meile del ta

vęs;
Ugnis gesinama nuodu,

■A VA- V .'.V .V
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; Nuo 1904 m. iki dabartiniu 
laiku, motoriniu — vežimu in
dustrija Suv. Valstijose labai 
spareziai auga. Pricsz 1904 m. 
industrija buvo tokia maža, 
kad kuomet raportai gaminu- 
Ali “vagonu ir vežimu” indus
trijoj apie motorinius vežimus 

i nebuvo jokiu informacijų.
1904 m. tik 178 insteigos ga

mino veižmus, samdė tik 12,- 
000 darbininku. Industrijos 
produktu verte buvo $27,000,- 
900. Spareziai augant 1927 m. 
jau 1,475 inStegos gamino mo
torinius vežimus, darbininku 
samdo net 613,000, ir produktu 
verte pasiekė tris bilijonus do
leriu.

1904 m. 20,261 pasažierinis

I

• . I v

1'

•f
4

NewAdomas 
York.

geros klio-

1
1

Easkutelis,
— Szirdingai tamistai 

acziu už teip brangia dovana 
kalendorių, kuriame) randasi 
daug nuadingu apraszimu. Vė
linu del 4‘Saules”
ties ir gero pasisekimo ir kad 
szviestu kožnoje šluboje. Vie
nojo sf ūboje esame du draugai 
asz ir Uranas Valivonis, kuris 
“Saule”
Adomas daug pasidarbavo del

1
iiiskaito jau 12 metu.3
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jusu laikraszczio ir nepasilik- 
sim užpakalije. Su “Saule” 
niekad nepersiskirsiu pakol 
busiu gyvas. — 3268.

J'

Will
B&

. ■ : ■

O

B
o.-’
v :-x.

’ r. A

r\\idf uonm phohiz

..

NAUJI KARISZKI EROPLANAI.
Sztai keli nauji kariszki eroplanai kokius Dėde Šamas 

užkalbino — viso 90 eroplanu kurie 
skautai. Eroplanai loke pro Olympic kalnus laike iszbandytmo.

bus naudojami kaipo

<< Saule

gruzda; negal jau lieps
not, 

Ali, kodėl jos noiszgesinai! 
Delko amžinai turiu vaitot 
Uz tai,

Bijau !

ar pats

ka

kad tave mylėjau 
• karsztai?

Ar dėlto, kad mano skundai 
skambėtu

Amžinai po tavo langeliu?.... 
kad tavo duszia ne- 

kentetu —
Bijau tavo kancziu, nes tave 

myliu! —
Palaukėjęs valandėlė pradė

jo tarsi kam kitam, 
;au, ar gal paveikslėliui apsa-
kinet; nepiesze jis paimtu is; 
Urancuziszkii Romanu su fra
zeologijų, ne Angliszku mat 
•ionaliszku ckspektaciju vien 
szreiszkinejo pats nepaisinda 
nas ant savo, žodžiu tai
iaute; gal del to kad nieks jc 
'cklainse, nieks negalėjo gir- 
let, szaltas paveikslėlis in ku 

nejauto 
nejautė ir ta, 
luszia pasakojo:

“Neabejoju, kad tu inti- 
ketum mano jausmam jei jien 
ori tari uotu skambus, neabejo
ju, kad blizgalai aukso gal ii 
vzaleziausia szirdi rodytu tau 
kaipo jausliausia, bet tu drau 
gu, tu usztareju, tos proteks: 
jos neturiu ir netroksztu, ka- 
Įaugi nieko jie da laimingais 
nepadare.

“Jei tavo szirdis netiki loc- 
lam balsui mano szirdies A ne
'e buk laiminga ir nesis'kunsk 
•liekad... Bet ar daleidi man 
mylėt tave, tave kuria man 
lave pažint kuria likimas su- 
eike man mano gyvenime kaip 
iniuola s'arga 
mane nuo pragaiszties be la
zes inky retu man mano gy vo

ką d gal seniai jau bu- 
jieszkojes pasislėpimo 

nuo jo. kad ir szaltamo kape 
Tu sugražinai man žeiniszka, 
vilti sugražinai iszsisklaiscziu-

> ah 1 
gyvenimas.

•i žiurėjo

įima s 
ežia u

Tv

aki f 
kuri turi

ir su noru laukt pasilsiu, 
dabar kaip žvaigžde tamsoje 
savo spindulėliu vilioji 
ir kuteni krutinę, 
jaust; apart kancziu tu šutei
kirti man laime! Iki sziol ma 
žai troszkau, dabar troksztu 
labai daug nors ir ne sau. Gy 
venų duszia, o del to nejauczii 

tviraneziu
nepavydžiu

kuriom isz barsyti ko 
liai, kada pats einu erszkeczii 
takeliu kaipo vargszas, 
tremtinis,
muose szalyse, 
jog laimingesnis tas, kurs kon

erszkecziu 
szirdi je 
rožių,

mano 
niekąn

isz 
benamis — sveti- 

persitikrinę}

ežia mylėdamas, negu tas ko 
no szirdis nemoka mylėt, 
gut pagodaut...

Bet zioje valandoje pats ne
žinau kas su manim Įveikia 
si. Aplink jaueziu ir girdžlr 
oszima audros, 
griausmus,

ne

kaip ga) 
duszia kuriai j(

raumojim in
du szi a mano blasz 

kosi, kaipi blaszkomas stovin
ai ant tyruliu medis... Tu su 

tu nuo to
paveikslėlio pažiūrėjai in gi) 
mes mano duszios r— nusiszyp- 

. Ah, tark man Anele

blizgėjai man vol,

sojai..
tark, kad niekad manęs nemy
lėsi, niekad no pamislysi,.

nustumdo- 
ma

žiausio neunžganedinimo as? 
pasitrauksiu szalin isz po ta 
vo akiu ir busiu laimingas am
žinai. — Bet jeigu tu turi beir 
kibirksztelo meiles savo kru
tinėjo, bent maža kibirksztelo 
inkrituse isz mano tau degari- 
ežios sžirdi.es užgesink ja kuo-

negerai pasielgia i 
ma mylinezia szirdi. Be 

neunžganedinimo

.IT

kuris saugoja

Jas svajones, be kuriu 
kaip sunkus butu g\ 
Uszsisliepsnojus krūtinėj, isz- 
Liesiau prie tavos meldžian- 
czias rankas, o ne tik pagaule, 
bet ir dangus kaipi kad mei
lingai nusiszypsojo man. • 
Kasgi tame stebetino kad asz 
žmogus pamylėjau tave kad 
kasnakt kaip szyksztuolis prie 
savo iszdo, szirdžia prie tavęs 
gyvenau, kas stebetino tame, 
kad piesziau sau ateiti kuogra- 
žiausioji spalvoj ir ’maeziau ja 
laimes spinduliuose ? Juk nieks 
neliuosas nuo svajones, o ta 
suteikia nevienam vargszui ir 
nelaiminguoliui didesnes link
smybes ir smagumus, negu 
gal jas kas nors isz žemiecziu 
turėtu. Asz kilau ant svajones 
sparnu in tas gražias szalis lai
mes — bet nukritęs žemyn pa- 
jaueziau jog užnuodinta duszc 
tulžimis szirdis kenezia nedel- 
to, kad sau vietos tavo szirdi- 
jo nerado, vien dėlto, kad bi
jo, idant ji nekęstu kadangi 
nežinau — gal biustu — ar ta
vo kas teip supras, kaip mano 
duszia supranta.

Kaip lengva kentet del ki
tu ir esmių dėkingu tau už su-

veikiausiai, nes bijau idant isz 
jos nepasidarytu gaisras bijau, 
idant tavo visos dvasiszkos 
buities ji nužgestu — nes jau 
nežinau kas tada turėtu but su 
manim.

Kokie jausmai pripildė jo 
krutinę, 
kaina ugnine masa, sunku isz- 
reikszti kadangi jie parblosz- 
ke ji ant 'keliu, o isz burnos 
iszsiverže tik su smarkiu atsi
dūsėjimu žbdis 
Tavo ”...

Ilgai klūpojo arba gulėjo nu
sviręs ant kampo stalo joks 
dvesavimas neliudijo, jog jis __  1 v I

kaipi vulkaniszka

4 4 buk valia

gyvena ant žemes.
Kada galiaus nubudo isz to- 

letargiszko bejausmo, veidas 
jo buvo ramus nors nubalas- 
tingai pasikėlė iszsirenge pu
siau ir krito ant lovos.

Tolia us bus.

L

* A

teikimą tu kancziu, kadangi

lai ras ir 1,431 bizniszkas karas 
pastatytas, isz viso 21,692 ka
rai.. 1920 m. gaminama jau
l, 000,000 karu. 1921 m. pro- 
lukcija žymiai puolė, bet 1923

m. pagamiūta net 4,000,000 ka
ru. 1928 m. isz viso 4,357,387 
karai produktuota, inimant 3,- 
)26,613 pasažieriniu karu.

Suv. Valstijų Darbo Statis- 
iku Biu ras ka tik atspauzdino 

‘sztyrinejima valanda ir alga 
motoriniu vežimu industrijojmotoriniu
Suv. Valstijose per 1928 m.

1904 m. metine alga buvo 
^594, — 1914 m. jau $802 ir 
1919 m. $1,431, kuomet 1923 m. 
H,630 ir .1927 m. jau $1,660. 
balandines ir savaitines algos 
icvienodos — prigulėjo nuo 
larbo.

1928 m. pagelbininkai uždir
bo 46 centus in
!>24.08 in savaite tdlcoriai, 79 
’entus in valanda ir $38.66 in 
savaite; maszinistai 84 centus 
in valanda ir $40.43 in saval-

“punch press” darbininkai 
vyrai 74 centus in valanda 
35.73 in savaite ir moterys 

19 centus in valanda ir $25.19 
in savaite; verniksuotojai $1.11 
in valanda ir $55.75 ih savai
te; kalviai 97 centus in valan
da ir $47.58 in savaite ir t.t.

Sziu darbininku vidutine al- 
valanda ir 

Michigan

Kaip rodos tai viskas gerai 
Užstojus Gavėniai, 

Viskas užruko, 
Ne yra jokio ruko.

Buvau apsiavus nagines, 
Mielinau ir kur dabar mane 

.nesz!
In viena vieta nukakau, 

Nieko rūteles nedažinojau.
Nuspjoviau,

Adgal atsisukau, 
Namon pasiyriau,

Ir pamislinau:
Gavėnioj in niekur 

nekeliausiu.
Veluk grinezioje sėdėsiu, 

Visos bdbeles kaip viszlos 
nulietos, 

Gražiai pasielgia ir suvis
* f **

ii

te;
♦ r

valanda ir

kitokios.
• Ne viena atsidaro szepute, 

Paima* su buteliu guzute, 
J>r isi dej u s kli u-k 1 i u-k 1 i u, 
Bet už tai peikti negaliu.

Ne viena taip prisiklugena, 
Jog in vakara visko buna 

gana, 
Taip kaltūnas terioja, 

Kad net vyrai patys vakariene 
steliuoja, 

Ir. da moterėlei duoda su 
szaknelem,

Gil-Mrs. John Guschonis, 
berton, Pa. — Su nubudimu 
turiu jums praneszti, kad tu
rime paliauti imti “Saule,? 
nes pas mus dabar nėra* kam 
skaityti nuo kada musu bran
gus tėvelis atsiskyrė su mu
mis, kuris skaitė “Saule” 
41 metus ir buvo vienas isz 
seniausiu jus skaitytoju. 3922

<4 Saule

per

ii
lO

IK.,

’■i

ga buvo $.75 in 
$37.05 in savaite.
valstijoj algos aukszcziausios 
ir Pcnnsylvanijoj žemiausios. 
Užvirszlaiko, nedeldienini ir 
szveneziu darba beveik dvigu
bai mokama. Savaitines valan
dos vyrams buvo nuo 48.5 iki 
53.4, moterims nuo 48.2 iki 
50.9. aVsaros laiku, insteigos 
atdaros tik puse dienos Suba- 
tomš. Kaikurios insteigos in- 
vėde 5 dienu savaite. F.L.I.S.

Ant. J. Sakalauskas |
iteTi iviciy a a rDADnoiiia

I

į LlfeTUVISZKAS GRABORIUS
į (Bell Phone 872)
4 331 W. Centre Si. Shenandoah, Pa-
5 f

9

r
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3 iKiliT/ g
Nuliudhno valandoje uutei- j[ 

S kiam geriausi patarnavimo. Pa- g 
n laidoj ima atliekam rūpestingai 5 
K ir gražiai. Busite pilnai užga- S 
g nfidinti. * ' Q
g Isz Mahanojaus ir Girardvllles & 
a jeigu kas pareikalaus mano pa- q 
3 tarnavima tai meldžiu man tele* g 
5 fonuotį o pribusiu in deszimts g 
j minutu. Bell Telefonas 872

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetino pasekme per 30 metu, de) 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku

• . J. . , j 1 .4 ii

■■ !■      ■mm., .imi. * ..I■ I.

A D A A/f A NT A IIQ1Z A C MU8» eierKiines Kosulio, riauti, aunKu• Iv/Y1V1/v1n/1IJoIy/\0 kvepavima, UžSima ir szalti galvojo,

. M

LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
MILL, & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA. 
Uoli Telefonas 143U-R

lazbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo papraszczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laldotuviu, voselid, krlksztyniu ir ki

Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy* 
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per psezta. 
[szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.

tioms pasivažinėjimams. Isz FrUck- 
vlllos, Port Carbon ar hz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus
mano patarnavimo* meldžiu man duot 

tik keneziant galima gyvent ^ola o pribusiu ip trumpa laika.

1

/
t

I

ir da su rūtelėm
>

Ir da paglosto.
* ♦ , *

iSzenadory viena mergica ant 
kriksztynu pribuvo, 

Ir ant vieno užgriuvo, 
Tai ir liežuvi paleido, 

Ir vos nuo piktumo 
nepasileido.

Puiku snukidi turi, 
Ne žmonių nežiūri, • 
Oj tu ibesarmate, 

Tu gyvate!

G užules
Sziltai užklosto

* £ *
Badai kokia ten mergica 

Homesteade,
Atsiklaupus Dievo melde, 

Praszo kad szvogeris numirtu 
Arba in akmeni pavirstu.

Bet Dievas tokios pasiutėlės 
s neiszklause, 

Ba tai yra padvesele.

>

Sudžiuvus kaip kumele Žydo, 
Norints jau senei jąja gydo; 

Už tai bausme didele / 
aplaikys, 

Jeigu trumpam laike nesusi
vaidys.

* * *

Ar žinoto kūmutes, kad asz
- galeezia,

Tai jums savo duszia 
inkvepezia.

Kad iVmerikoniniu budu 
persiimtumete

O bjaurus papratimus 
pamestumete.

Reike tikyboje darbszauti, 
Nesiduot metram už nosies 

vedžioti,
Dievo sveikatos praszyti 

Uždirbta centą czedyti.
Mes czion nieko kito 

nepardarysime,
Ba su tuom tik insiszoksimo
Ant savos neszlove 

užtrauksime,
Bet sziadion apt to nustosiu, 
Kitu kartu daugiau pasakysiu

Aut sziadion bus gana 
Negaliu vaikszoziot po sniegą.

__________ ____________ -*--l - -______Ji..... ______ L___JL___-J - — —.....±
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K. RĖKLAITIS
W. TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

' *

. Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tinlu, vesellju, pasivažinėjimo ir t. t 
620 W. Centre ir 003 W.Mahanoy St.

t

Lletuvisika* Graboriut

!> Laidoja numirėlius pa* 
Kai naujausia mada ir 
mokslo. Turiu pagelbi-

I ninke moteroms. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce Str., 
Boll Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Boll Telefonas 44t«J 
TAMAQUA, PA.

«

W. Vanciaski, Hazleton, Pa. 
— Perpraszau kad užmirszau 
atnaujinti prenumerata už 
‘4Saule’’ 'liet .mano mylima pri- 
siegele primine man ir liepo 
tuojaus nusiunsti prenumera
ta ka ir padariau, nes mano 
prisiegele sako, kad be “Sau
les” tamsu butu stuboje. 7787

Pana Adele Kalauckaite, 
Philadelphia. — Malonėkite 
man prjsiunsti Tūkstanti Nak
tų ir Viena, 
žmonių giro, lodei ir asz es
mių akyva jaja perskaityti. 
“Saule” man patinka labai be 
kurios negaliu ne minutos lai
ko būti. — 8104. ' '

Mag- Palokaitis, Brooklyn, 
N.Y. — Acziu szirdingai ka 
palaukėte su prenumerata nes 
asz sirgau per koki taika. 
Skaitysiu “Saule” pakol aki
mis matysiu o ir kitus ragi
nu, 
laikrasztis už visus. — 5222.

Ignas S. Juszkeviczius, Po- 
quonok, Conn. — Pamaczitis 
kad mano, žibinteje jau aliejus 
baigėsi skubinu kanuoveikiau- 
se prisiunsti tamistom i$3.00 
ant aliejaus ir meldžiu tomis
tą prisiunsti kad neužgestu 
mano žibinti “Saule.” Acziu 
szirdingai už 
linkiu nuo szirdies kad “Sau
le” koilgiausia szviestu Lietu
viu visuomneiai. — 4620.
Marijona Sznekiene, isz Wil

liam Penn, Pa. per ilga laika 
$u giminėms nesusižinojo, per 

susirasze ir dabar 
Kožna Szv. Juozą po 

diena atlanko redyste sū savo 
dukterim Alena Mikelioniene 
ir Magdalena Sznekiute. 
metai kaip skaito

prenumerata

nes jaja daug

nes tai yra smagianses

Pamacziu

“Saule.
kalendorių ir
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Saule” 
sueina.

2»* 
“Saule.” 

— 4299. 
Ignas Auksztinis, Catawis-

ęa, Pa. — Acziu szirdingai uz 
prisluntima teip puikaus ka
lendoriaus, kuris buvo teip 
akyvas, kad negalėjau pa
liauti įkaityti, pakol viso ne-
perskaieziau o intalpa mane 
labai užėmė. Prisiuncziu pre
numerata $3. už ° Saule’ * ku
ris yra stebėtinų laikraszozhi 
su labai puikeis skaitiniais ir

Asz skai-
Saule ” 27 metus, nuo

akyvoms žiniomis.
tau °
kurios pramokau skaityti Lie- 
tuviszkai, už kuri esmu labai 
dėkingas. Kaip perskaitau vi
sa, tai duodu savo kaimy-
nams perskaityti, nes gal k$- 
da ir jieje sau užsiraszib. 9725 

Juozas* Urba, Detroit, Mich.
— Prisiuncziu $3. už “SĮaule” 
ir vėlinu ilgus metas darbuo
tis del musu labo ir stengtis— ----------- - -------- t

’ “ • » 
apgaviku, nelaimiu <ir 

mokytį meiles artimo — ir 
suprasti

mus suraminti ir apsaugoti 
nuo i

žmogui,Juodato 
kas tau nemiela ir kitam nė 

“Saule”
{i

i polinkio.
apsaugot taji darbininkėli nuo

žino kaip

prikelti nupuolusivisko ir prikelti nupuolusi 
žinogu ant gero kelio. .Yra tai

rasztis už visus kitas Lieta-
vienatinis ir geriausea ĮaįĮ

141

viskne ta ik ragožius. — 12046
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Utarninke pirina diena 
Apriliaus. — Neduokites apsi- 
gftut.

Už trijų savaicziu susi-
lauksime Sz. Velykų.

— Utarninke 
puola angle kasi u

pri-teipgi 
szvente po 

vardu “Eight Hour Day” arba 
atminimas nuo aplaikimo 8 
valandų dienos dariio. 
kasiklos ta diena nedirba.

1 e 

szas 
ant visu klausimu, 
nėbuna namie tegul paraszo 
atsakymu ant popiereles ir pa
duoda gaspadinei ar paezei.

— Naujas Readingo kom
panijos brokeris Locust Sum
mit jau pradėjo dirbti, o ku
ris kasztavo pastatyti daugiau 
kaip tris milijonus doleriu. 
Readingo kompanijo dabar 
pradės }sta/tyti antra brokeri 
St Nicholas.

nuo
Visos

Seredoje prasidės sura- 
gyventoju. Atsakykite 

o katrie

— Kun. F. Mockus isz Coal
dale lankėsi pas kun. C’zeena 
Nedėlioję. Drauge su kun. 
Czesnu ir Juraieziu iszvažiavo 
in Shenadori dalyvauti ant 40 
valandų pamaldų Szv. Jurgio 
parapijoj.

Drauge

, PA.

Nedėliojo S^v. Jurgio 
parapijoj prasidėjo 40 valandų 
pamaldos kuriose dalyvavo 
daugelis kunigu isz aplinkiniu 
parapijų. Kun. Javaitis isz Ma- 
hanojaus pasako pamokslą.

Wilkes-BaiTe, Pa. —• Dir
bantis drauge su savo tėvu 
Central Coal Co., 
A vok oje, 
kis.

kasyklose 
Kudolphas Orlovs- 

metu asz Duryoos likos 
užmusztas por szuvi. Tėvas li
kos smerkei. apdegintas, 
pasveiks.

V 
0O 
mW

bet

New York. — Jonas Lcczius 
isz Lietuvos kilos Andriojavo 
Vals., dirbo New Yovko uos
te, pier 45, Clyde-Mallory Li- 

Neilaimingasls 
laivu

ne, S. S. Co.
inkrito iu laivu ir susižeidė. 
Dabar randasi St. Vincento li
goninėje. Patirta, kad jis tu
rėjo žmona ir viena dukterį, 
Kingston, Pa. Žmona neseniai 
mirė, o duktė, sakoma, pate
kusi in betureziu prieglauda.V

Priežodžiai Apie
Apsipacziavima

— Apsipacziuoti isz mei
les yra pavojingu bet gerai.

— Apsipacziavimas žmogų 
iszgydo ar užmusza.

— Apsipacziuok isz meiles 
ir dirbk del naudos.

— Kas apsipaeziuojo stai
ga tai po tam gailesi.

— Apsipacziuok del mei
les kuri yra meilinga.

— Apsipacziuot labai leng
va, bet gaspadoriaut tai sun
kiau.

daug pinigu laike kumsztyniu cziavimas(ne turi būti pada- 
o po kumsztyniu likos užklup- ryta vien tik del “moni.
tas per nežinomus ploszykus, 
kuri jin apvogė ir nužudė.

miesto— Buvęs kitados 
paliomonas James J. Cleary, 
530 W. Mahanoy St. mire stai
ga szirdies liga. Jisai buvo 65 
metu senumo.

— Slaptingu bndu dingo 
William Laughlin, 40 motn 
isz Centralijos, kuris praeita 
Utaminka atvažiavo in Lakc- 

. wood pažiureti kumsztyniu.
Tik subatoj

jo kūnas arti e žėri o. 
Yra sakyta kad jisai iszlaimejo

pažiūrėti
vakare likos at-

rastas

€ ( Matrimoni ) y

—F.
(apsipa-
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Ennt Jattick Melodies (Old Time Songs and 

Hymns) art broadcast over N. B. C hook-up 

at 8 o'clock Sunday Evenings. Enna Jettick 

Dance Music Is broadcast over station 
WLW Cincinnati at 10 o'clock Saturday 

Evenings. Time given Is Eastern Standard. 

Special Pacific Coast Broadcast Sunday 

Evenings al 7;45 Coast time.
1

Tregellas Shoe Store
33 E. Centre St. Mahanoy City

I
r»

TAUPYKITE IR DIRBKITE I 

3 s.

Yra gerai ežia būti; bet da geriau turėti darba ir pa- j 
rlnzlant dali inan alnrna in miian "RaYilrndedant dali juso algos in musu Banka

MERCHANTS BANKING TRUST
MAHANOY CITY, PA.

Member of Tho Federal Reserve System 
-------- $--------

I

Juso sutaupyti pinigai prigėlbsta jus užlaikyti 
būnate be darbo arba negalite dirbti.

DIRBKITE IR TAUPYKITE
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON

I 
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3 NUSKRIAUSTOS MERGI-
NOS I8ZSKAPIJ0 VAIKI

NA, KURIS VĖLIAUS 
MIRE.

r •'> y

merginos bokalbedamos pra
dėjo nusirongt, kviesdamos ir 
ji nusirengt rubus ir rengtis 
prie paskutinio meiles veiks
mo. Jis pamatęs merginas pus
nuoges irgi “sutirpo 
si rengę.' 
geru porcija

41 H
» ’ v

— ...... .... .ema. S.......................... ... .......... ...

KAIP MANE
GAZDINO VELNIAI

V f.,'

r

ir czio-

Jau 'buvo 'trumpai1, raszyta 
apie szita atsitikim'a, bet il- 
gcfimi apraszyma apie tai ap- 
laiko daneszima isz Lietuvos 
laikrasztis “Dirva” 
uais ji patalipiname;

Tauragės apsk., Skaudvilės 
Paghioniu kaimo gyvento

jas L. santaikavo su 
gretimu kaimu merginomis ir 
kiekviena ju žadėjo vesti. To 
draugavimo pasekmėse visos 
trys merginos pastojo 
ežiomis ir

v.,
trimis

nesz- 
pareiszke pil. L. 

pretenzijų. I’aaiszkejus kad L. 
davė visoms vienodus pažadus 
jos nutarė atkerszyti neisžti- 
kimam meilužiui. Pasikvietu
sius ji in sveczius, nugirdo ir 
iszskapijo. Atvežtas in Taura
gės ligonine pil. L. pasimirė. 
Merginos aresztuotos ir T > su-
kisztos in kalėjimą.

Mergaites yra trys jaunos 
kaimo gražuoles: Mariute, 
Katriute ir Nastute, jos žaibo 
akim ir deganeziais jausmais, 
viena kitos nei nepažinodamos, 
sužavėjo jauna, dailu vaikina. 
Jam prasidėjo tikras “Adomo 
rojuje” 
Adomo:
viena Jieva, kuri pati jieszko- 
jo svetimu vaisiu, o ežia bra
da trys ^audo-veidejos kaip 
obuololiai, o ju szirdeles kaip 
negolkelcs..,

Tas vyrukas visai namie nc- 
nakvodavo ir nevalgydavo. Jis 
panakezijud: viena nakti pa a 
viena nakvodavo ir maitinda
vosi, pasižadėdamas po trijų 
dienu ateiti, kita nakti pas ki
ta, taip pat pasižadėdamas po 
trijų dienu ateiti; o treczia 
naktį būdavo jau su kita, su 
tais paežiais prižadais iszeida- 
mas. Ir taip be galo. Jis nak
vodamas įsu jonus elgdavosi 
taip kaip vyras su žmona, be

gyvenimas. Ka sakau 
Adomas turėjo 'tik

jokiu ceremonijų. Taip teseki 
keletą menesiu.
O*o

Jis su jomis 
yveno kaip Adomas su Jiovn- 

temis: skynė “rojaus obuolius, 
jis.valgo ininksztimus, o Jie- 
voins atiduodavo sėklas.

Laikui bėgant, mergaites pa
sijuto bedoje. Pasidaro visiems 
“st rokas:” 
szten ir merginos viena po ki
tai pareikalavo jas vesti. Jis, 
negalėdamas visas tris vesti, 
atsisakė ;nuo yisu. Merginos 
labai susisielojo. Visos susipa
žino, susiejo, susitarė ir nuta
rė jam už suviliojimą atkerszy
ti. Viską gerai apgalvojusios

viskas iszejo aik-

viena gražia
pasi-

ir aptarusios, 
diena gerumu vyruką 
kvieto in sveczius.

Vyrukas isz tokio kvietimo 
labai apsidžiaugė. Jam atėjus 
in nurodyta' vieta jos visos jau 
buvo susirinkusios. Padėjo ant 
stalo didele bonka 
kos”

” ir isz-
Jos inpyle jam dar 

“samogonkes,” 
vis labiau ji nugirdy.damos, .ir

(Monologas.)
: • V * 11 ' "11 f;i

Ūkininkas Kocius duli-duli, 
nuveda mane in svirną, parodo

tada ėmėsi darbo. Viena mer- ina!b lova^ biakszt, užraki iru 
ginu užverta VyrukkHnt lovowj.

IBI—    ,» .^.i „ ,,, ,     

IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

V* <į*

TT1’"
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užverto jo marszkinius ant gal
vos ir inarszklniu apaezia .su- 
emus užsuko kad lašinei ran
ku negalėtu pajudint. Antra 
iszžarginus jo kojas ant ju už
sisėdo. Ir taip trys sužveroju- 
sios merginos, už ju nekalty
bes atėmimu, invedima jas in

u

A

geda ir budaį A’iniszkai nupjo
vė jo lyties organus ir paliku
sios ji skausmuose iszejo. Jis 
didžiausiuose skausmuose pa- 
sii jutes greit išsipagiriojo, 
ome rėkt, szaukti: subėgo kai
mynai, bet jau po laiko: ko 
neteko nesugrąžins niekas, Ir 
gyvastis atsidūrė pavojuje.

Vyriokas ligoninėje baisiuo- 
s^kaUsmUoso pasimirė, 

merginos, kaip greitai policija 
gavo žinoti, atsidūrė kalėjimo.

Jos sėdi ir laukia teismo ir 
kriksztynu...

PARSIDUODA FARMA.
Parsiduoda 100 akru farma 

labai pigiai su visais inran- 
kiais. Norintieji kreipkitės ant 
sz i o adreso: 
t.26)

sc o

Peter Swilp, 
Barnesville, Pa.

Statement of the Ownership, Manage
ment, Circulation, etc. required by 

the Act of Congress of 
August 24,1912.

Of tho "Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for April 1st 
1930.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In ami 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskl 
who, having boon duly sworn accord
ing to law, deposes and says that ho la 
tho Business Manager of tho "Saule” 
(Tho Sun) and that the following is, 
to tho best of ’ his knowledge and 
belief, a true statement of tho owner
ship, management, etc. of tho afore
said publication for the date shown in 
tho, above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula- 
tiops, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. p. Boczkowski-Co.
South & A Sts, Mahanoy .City, Pa. 

Editor : F. W. Boczkowskl,'

required by the

313 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa. 

DualnesB Manager: W. D. Boczkowskl, 
338 W. Mahanoy St. 

Mahanoy City, Pa.
2. That the owners are:

W. D. Boczkowskl,
338 W. Mahanoy St. Mahanoy Ciy, Pa.

V. L. Boczkowskl,
336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and otho^ security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKI, Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
this 1st day of April 1930.

[SEAL] ■
GRACE E HENDRICKS 

Notary Public '
‘4 samagon- 

ir užkandžiaudami visi
keturi iszsigere, užsikando ,ir My Commission expires March 2 1933

- - ------------- ■ -------------- --------- ■ - -, - - ____________________________________________
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regulariszkas czvertinis pro
centas ant Preferred Stock

t

duris ir lingu-lingu, f r • I jl .f 1' 1 __  - . . - •
szkar-makar,

j namo,!
Kilst, jis kepure priesz kryžių, 

persižegnoja 
trinkt, savo stubos duris.

11’
..............’7 - -------------------------------------------

Asz vingu lingu, misi imis 
apie visa pasauli tyst ant lovos 
bast galva in pagalve ir knart, • 
knart..»

Tik džiku-džiku kasžin kas 
iu tvora, paskui trarakszt, 
burnt, ir uch, uch.

Mane sziurpulys purtu-pur- 
tu, ir asz timt, apklode aut gal
vos.

Graukszt graukszt, kasžin 
kas už sienos paskui kaukszt 
in siena, dul-dul ragais in-tvo
ra. paltas prakaiitas takszt-

N

J^ANNETTJ?

Naujos Pavasarines 1930 
Kūdikiams ir Mergaitėms

Dresukes

UŽMOKAMAS
■ ■■ '' ■ I . >;.* jf ' • L.
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takszt nuo mano kaktos kin
kos krus-krus-krus, isz baimes, 
o dantis tar-tar-tar.

Už valandėlės vėl bilst 
siena, paskui karkszt, kokia 
tai bloke ir džiku-džiku, vol in 
siena.

Kyszt, asz galva isz po ap- 
klodes žvilgt, 
kampa, blykt mano akyse ko-

r iu

in viena-kita

kis-tai paveikslas ir asz strikt 
isz lovos, szmakszt, po lova u 
ne gugu.

Tik trinkt, in ta sienos vie
ta, kur asz gulėjau, asz strikt; 
ant visu keturiu ir repeczku- 
kebeczku iii kita svirno pa- 
kraszti.

Ausys mano linkt, 
mes ir asz dundi rundi prie du-» 
riti, kapt už rankenos, trukt 
jas iu vidų, bast laukan, o jos 
ne krust.

Viename svirno kampe cypt 
kasžin kas, brazdu-gazdu lubo
mis ir evapt ant grindų. Asz 
vėl Hzliuri-szliuri in lova, ku- 
tur-vytur, apklode ant galvos, 
szmakszt pirsztais iu ausis il
ty Ii u.

Pupt ant manės kokis tai 
gabalas nuo lubu ir vikst, vik
st v uodega. Paskui kiut ant 
grindų, cypt, ir szakarai-sza- 
karai, iu i’ata. O už sienų vis 
graukszt graukszt, bilst, eupu- 
lupu, kaip butu szimtas velniu.

Kada ant rytojaus atsikėliau 
tuoj szaukt gaspadoriu jis 

, isz

kita svirno

isz bai-

szaukt 
braszt duris ir asz saszt
svirno.

Žvilgt asz in kopusius dar
že, o jie visi be gaivu. Matyt 
velniai kopusius mėgsta ir taip

Jsau gražiai niam niam 
juos. -

valgo
T

KYTRAS VAIKAS.
iii

Stasiukas in tęva, kuris di
delei norčjo isztraukti vakaro 
ant alaus: •

— Tetuk, jeigu tėtukas prl- 
gelbes padaryti užduoto ro- 
kundu in mokykla, tai ka asz 
tėtukui pasakysiu.

— O ka tu man pasakysi?
Stasiukas tėvui in ausi. — 

Asz pasakysiu, kur motinėlė 
pakavo jo tėvelio czebatus.

REIKALINGAS
DARBININKAS.

Ant farmos senyvas žmogus 
kuris galėtu gyvulius apžiūrėt 
ir smulkius darbus apie namus 
dirbti. Butu gerai kad mokėtu 
biski Ruska i ar Lenkiszkai. 
Meldžiu atsiszaukti sziuo ad
resu: - (t.27

J. Borik, 
Sellersville, Pa.

■ I ...... .. .... ...................... . I II ■■ —■ ■ UI

ATLAIKYKITE ATSAKANTI GY
DIMĄ ir suezedinkito laiko ir pinigą, 

per specialistą kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai. Kraujo porvir- 
szys arba sloglnimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio bu<|o gydi

mas kraujo, nervu, stokas pajėgu, 
skilvio ligas, keponu, inkstu, ruma- 
liziną, dusuli, odos ligos, katara noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Bo operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..

Box 118,

Naujausios ir puikiausios ma
dos, del pavasario ir vasario, dar 
galimaezia pirkti. Geras materi
jolas ir gerai skalbasi.

Visokiu koloru, voiles, organ
dy ir swiss. Szilko, crepe ir daug 
kitokiu.

Kūdikiams šaižu 0—1—2
Mergaitėms šaižu 2 iki 6'

Specialiszka Preke po 
50c iki $2.98

KLINE’S, 19 W. Centre St, Mahanoy City

H. J. HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI t

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
(Maszinos del Szlavimo)

27 E. Centre St., aaahahoy city

D E M A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phone 211) MAHANOY CITY(Phone 211)

Jį;’ ’Iszprosinanie Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

e

t«r Telefonokite muraii o pribusime priimti darba ** 
i

Mes perkame PIENĄ nog,

RANG’S DAIRY
...UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS . .

------------------ Pristatytas Ant Laiko
Telefonas 216-W

623 EAST PINE STREET

Preke Maži

MAHANOY CITY, PA.

*

ll

■I fK

*
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Apsaugokite Savo Akis! !

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Mes rekomenduojame

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteiks jumis atsakanti ro

dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakanezius

GULICK FLORAL SHOP
Kvietkoa Veatuveme, Bankietama 

<• ir Pagrabama Vainikama 4- 
Priatatome in riaaa mioato dalia!

311 West Centre Street 
Phone 213 MAHANOY CITY

14 Eaat Centre Street 
Phone 14 SHENANDOAH

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAF1STA1

pritaikinsime 
AKULORIUS.

VICTORIA THEATRE NAME 
Antras Flora., MAHANOY CITY

HENRY F0X
Pardavėjai

v
Fomicziu, Karpetu ir 

Pecziu
127 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

*

Geriausios 
ruszies — -- --------------

del visokiu pareikalavimu už 
* *.* žemiausias prekes * * * 

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

Dabar Naujam Sztore *** 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

*KVIETKU*

II
i

*

Padidina Fotografijas ir indeda 
in Framus. Atneszkite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
——■ < i i

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN 
POP1ERNINKAS IR MALORIUS

Geras Materijolas. Darbas ir 
Uiganedinimas. Phone 266-R 

❖
137 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

ii

Turiu,vi.okiu AKULORIU kuriu 
tiks del juso akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofisas valandos 
10 ryto iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampas Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearney Na- 
me, Market ir Independent Sts.

i
I 
t

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriausi Apsiavima Del Visos 
Sseimynoa, už Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

Ofiso valandos:' Panodcli vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Soredoj 9 ryto iki 
9 vakaro. Ketverge 9 ryto iki 1 popiet

J* ,J| •
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/vwwwvwV 4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 
Ant nntro floro. Ji
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