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Policija 
doleriu

MANOMA KAD JAIS NUŽU
DĖ FARMERIS ANT KU

RIO FARMOS JAU SU
RADO PENKIS LA

VONUS.

NEW YORKE RANDASI 
31,173 LIETUVIU.

Washington, D.C. — Statis
tikoj žiniomis Balandžio 1 die
na, 1930 metais New Yorko 

milijonai nigeriu. Isz tuju 650Į mieste iLetuviu skaiezius buvo 
tuksthneziai turi savo 
ir formas.

SUV, VALST. RANDASI
12,000,000 NIGERIU.

Washington, D.C. — Pagal 
paskutini apskaityma gyvento
ju, tai Suv. Valst. randasi 12

Isz Visu Szaliu TELEFONAS
NUO MIRUSIOS

RADO VARGSZO PASLĖP
TA 40,000 DOLERIU.

Columbus, Ohio. — 
rado . 40 tukstanezius
po visus kampus vargingos 
grinczeles, po mireziai Charles 
L. Stroedter, 76 metu, kuris 
gyveno pats vienas ir buvo ži
nomas kaipo labai vargingas 
žmogus. Pinigai radosi knygo- 
sia, gromatosia, už paveikslu, 
senuosia, czeverykuosia ir ki- 
tosia kavonesnia; $12,000 buvo 
sidabre,
$2,000 valdžios bonduosia, $11, 
000 bumaszkuosia, $200 aukse 
ir $919 banke. Lyg szioliai jo
kiu giminiu nesurasta seno sku 
puoli aus.

Clarksburg, W. Va. —Radio, 
telegrafas, visi jaszto departa
mentai ir detektyvai per visas 
Suvienytas Valstijas ir Euro- 
prtja sziadien pradėjo jeszkot 
115 moterių, kurias spėjama, 
buvo nužudęs ka tik prisipaži
nęs vampiras —

Harry F. Powers
Pierson

4 <

$3,000 szeruosia,

300 SVARU
APDAUŽĖ SNUKUTI 

FLIRTUI.
Chicago. — Franas Betors, 

užtemines ant ulyczios patogia 
moterelia paszauke “helio 
beibi“. Toji beibute svėrė 300 
svani, staigai apsisuko paleido 
kairia ranka in snuJkuti ir lai
ke pakol *beibute” 
bego ir da karta pasveikino ji 
su sunkia kumsztelia, kad net 
raudonas burbulas iszbego jam 
isz nosies. Policija ji uždare už 
groteliu. \

“BEIBUTE”

pa-szauke

taipgi at-

Moterėle nepadavė savo pra
vardes, nes bijojo idant jos už- 
vydus vyras ne insigautu in 
kalėjimą 
nuobodu ui veži n i meiluži.

ne
ir neužsmaugtu ta

✓1 PALIKO KATEI 2,000 
DOLERIU.

Ludington, Mich.
czionais G. H. Sotherland, isz- f 
duntojas laikraszczio

kuris paliko turto ant

Mi re

i i Daily

8 UŽMUSZTI ANT .LIETU- 
VISZKO RUBEŽIAUS.

Vilnius. — Asztuoni žmonis 
likos užmuszti per rubežiniua 
sargus musztyneje, kurioje da- 
lybavo apie 50 bedarbiu, kurie 

ba isz Lietuviu tėvu arba isz norėjo pereiti per rubežiu in
— szeimynu maiszytu tarp Lietu- 

dvideszimts minutu viii

tai Su v. Valst. randasi I
19.30 metais

UĘAGAS PAVOGĖ 
MERGAITE.

t < * ■

Czenatakava. — Gerai žino
mas ubagas Stasys Pomorski 
pavogė deszimts metu mergai
te, dukrelia Mikolo Voiciko, 
kuria naudojo del ubagavimo. 
Tasai rakalis buvo nukirtęs 
pirsztus mergaites idant at
kreipti didesne milaszirdyste 
nuo žmonių. Ubaga suėmė o 
mergaite sugražino pas tėvus.

PATI DAVE ŽINIA VYRUI 
PO SMERT, IDANT SU- 

GRYŽTU NAMO, RADO 
JAJA MIRUSIA.

visi 31,173 žmones, isz kuriu 15 
005 yra gimė Lietuvoja ir ežia 
atvažiavę kaip ateiviai, o 16,- 

TRUMPA VĖTRA PADARE 168 yra gimė szioja szalyja ar- 
DAUG BLEDES.

Estevan, Sask. Kanada.
In laika
smarki vėtra padare daug ble- 
des keliolįkuosia 
Saska t che wane.
likos irzmuszti. Namai ir tvar
tai iszversti, telegrafai ir tele
fonai suardyti ir keli tiltai su- 
griuvo. Miostelyja Areola vėt
ra suardė daugeli mimu ir szto- 
ru.

namus

Berlynas. — Vokiszki laik- 
raszcziai apraszineja apie se
kanti stebėtina atsitikima:

In Berlina atvažiavo isz 
Londono kupezius Z. ir susilai
kė žinomam hotelyj. Tuom kart 
jojo draugai prikalbino ku<p- 
cziu idant apsistotu kitam ha- 
telije, kur jiems buvo leng
viau su juom susitikti ir,dary
ki bizni.

.Apie savo adresa nepranesze 
szeimynai. Tame laike, Suba- 
tos nakti, 
iszvažiavimui isz namu, hote- 
liaus kambaryja suskambėjo 
telefono varpelis. Kupezius Z. 
paemias telefoną prie austos 
iszgirdo aiszkei baisa savo pa
ezios kuri in ji kalbėjo:

— Meldžiu tavęs, paskubyk 
sugryžti, nes vaikai labai ver
kia!

Kupezius tuom labai susirū
pino o daugiau, kada nuėjo da- 
žinot nuo telefono merginos ko
kiu bud u jojo pati žinojo kad 
jisai randasi tame botelije, bet 
mergina užtikrino ji, kad nie
kas pas JLnetelefanavo,

Ant rytojaus kupezius Z. isz- 
važiavo namo in Londoną Ir 
persitikrino, kad jo 'pati stal- 
gai mirė ta nakti, tam paežiam 
lai)ke, kada girdėjo baisa per 
telefoną. Pasirodė, kad karsz- 
ežiausiu velinimu mirusios bu
vo, idant vyras kanuogreieziau 
šia sugryžtu namo, todėl sesuo 
mirusios davė telefoną in Ber- 
lino hoteli, kur paprastai Z. 
sustodavo. Bet tenais jai pra
nesze, kad ta nakti persinesze 
in kita hoteli 
naujo adreso.

ir kitataucziu.

miestuos! a
Keli žmonys IR APSIVEDĖ.melinbarz-

kituf

Cornelius O.
1

J J

1

nuo Cl ark s-

amžiaus, 
parsivi- 

pretekstu apsivesti 
Antroji moteris,

Roisije jieszkoti darbo prie 
upes Dniepro. In laika keliu 
dienu rubežinei sargai areszta-, 

MYLĖJOSI PER 66 METUS vojo daugiau kaip du szimtus 
žmonių kurie norėjo persi gaut

New London, Cnn. — Lygiai rubežiu. Ana diena perejo 
66 metu atgal du jauni žmones, 
baigė aukszjesne mokykla iszsi- 
s'kyre, neturėdami vilties kada 
susitikti,nes vienas iszvažiavo 

, bet da-

per Tjonkiszka rubežiu apie 200 
žmonių, o norint s sargai in 
juos szaude bet nesugavo.

kur jiems buvo piuezio 30. —

BANDITAI PASIGAILĖJO 
MAŽO VAIKO.

fci - •

Drummondville, Quebec, Rug- 
Du ginkluoti

banditai ateje in Mrs. Leach 
namus, apmusze szeimininke Ir 
tarnaite ir surisze jas uždaro 
miegamajam kambary, bet isz- 
girde apaezioj verkiant palik
ta vaika, atnesze ji ir pasodino 
szale surisztos motinos, o patys 
nuėjo pinigu jieszkoti.

SUBADĖ tEILIU SAVO 
PACZIA.

Vilnius. —- Kokis tai Kranas 
Kazakeviczius, nužudo savo 
paezia Stanislova užduodamas 
jai keliolika baisiu ža id ui i u su 
peiliu. Tikslas žudinstos buvo 
sze t (intakas užvydejimas, nes 
motore susipažino su kokiu tai 
vyruku ir turėję meilingus su
ėjimus. Motore paliko 17 metu 
sunu ir 16 metu dukteria, bu
dintojas pats pasidavė in ran
kas policijos.

in Newfoundland sala 
bar abudu turėdami po 84 me
tus amžiaus vėl susitiko ir ap
sivedė.

in sanvaite po jojo
BOMBA SUARDĖ 

BAŽNYCZIA.
Mexico City, Mex. — Didele 

bažnyczia La Profesa, likos su- 
ardyta per bomba kuria padėjo 
koks tai jaunas žmogus po (am 
iszbego. Puikus altorius likos 
visiszkai suardytas, bet nieką 
nesužeidė. Policija bombininkb 
lyg szioliai nesueme.

nužudė
I" *...— linu II' i .. ...... ■■ II I > t

KAIMYNO RADIO PRIVE
DĖ PRIE SAUŽUDYBES.
New York. — Mrs. Margaret 

Hendricks, 30 nusižudė, atsisu
kusi guzo dūdas, .Rasta jos ra- 
szyta kortele, kad kaimyno gar 
sus radio nedavė jai ramydies ir 
privedė prie saužirdybes.

MARGAS ŽEMES UŽ KOŽ- 
NA GIMUSIA MERGAITE. 
Siriaugar, Indije. , — Isz 

priežasties susimažinimas mei- 
gaieziu, ma’harajas isz Kash- 
miro, apgarsino buk padova
nos marga žemes tiems tėvams, 
kurie turės dukreles. Nuo ko
kio tai laiko Indijuęsia buvo 
paprotis smaugti gimusias 
mergaites, nes josios ne buvo 
tinkamos prie jokiu (Urbu, bet 
kada motertaka vende pradėjo 
susimažyti, tai valdytojas Ko- 
shmiro apgarsind savo pasiu- 
linima.

dis 
vardu 
gyvenos Quiet Dell vienkiemyj 
penkios mylios
burg, West Virginia.

.Jau iszkastos penkios aukos: 
dvieju moterių ir trijų vaiku 
lavonai,nužudyt u Powers vien
kiemyj ir pakastu'jo apleista
me darže. Tai yra lavonai Mrs. 
Asta Eicher, naszles isz Park 
Ridge, Ill., jos sūnaus ir dvieju 
(lukteriu, 14,12 ir 9 
kuriuos Powers buvo 
liojes po
Mrs. Eicher.
spėjama, bus Mrs. A. D. Bailey 

o

isz Park Ridge, Ill. arba Doro
thy Ann Lemke, isz Worcester, 
Mass., kurios taip pat dingo, 
iszvykusios pas Powers su tiks
lu apsivesti szi pavasari.

AresZtuoUis Powers prisipa
žino abidvi moteris ir visus 
tris vaikus nužudęs viena nak
ti. Isz rastu pas ji daugybes 
raszytu . ir gautu isz motoru, 
gyvenunczįu Suv. Valstijų 
kampuose, spėjama, kad Pow
ers bus tokiu budu nužudęs 
apie 115 moterų.

Powers gyveno Atskiroj far- 
n u o 

kelio. Rasta jo farmukej po ga
ražu iszmurytas skiepas su 4 
kambariais, be langu, su storo- 

Tanie skiepe jis 
primarines badu minėtas mote
ris ir vaikus ir tada visus paei
liui pakoręs. Pulkas darbinin
ku kasa kiekviena pėdą po že- 

jeszkodami daugiau lavo
nu.

Powers savo laiszkuose 
terims girdavosi esąs 
inžinierius”, 
gas, ir buk jeszkas sau paezios.

Spėjama, kad szis rakalis 
bus pridaręs daugiau baiseny
bių,* kaip kad buvo pridaręs 
garsusis Francijos ‘melinbarz- 

arba Vokietijos Hartraa-

PENKI KUNIGAI 
NUSKENDO-

Eardley, Qiie. — Penki Ka- 
talikiszki kunigai isz Daminir 
konu kliosztoriuus, kurie per
leidinėjo vakacijas
nuskendo per apsivertima val
teles ant Ottawa upes. Visi ne
mokėjo plaukti tiktai vienas, 
kuris iszplauke ir 
apie nelaime.

czionais,

• •

ir gautu isz motoru 
Suv.

, mukej, toli nuo miestelio
News”
100 tukstaneziu doleriu. Velio
nis neužmirszo ir apie savo my- 
lema kate, kuriai paliko du 
tukstanezius doleriu ant užlai
kymo.

Ar negalėjo palikti tuos pini
gus ant suszelpimo bedarbiu 
kurie vaikszczioja alkani.

‘ ‘ ISZ V ARINE J O VELNIĄ ” 
8U .INKAITYTA GELEŽE.

Yonkers, N. Y. — Policija 
ąresztavnjo Carmella Leno, 82 
metu, ir jo 72 metu paezia, kad 
užgirdo ju name riksmą ir vai
tojimą. kankinaneziojo 17 metu 
Juozo Martelio isz Jersey City.

Ju gyvenime buvo pastaty
tas altorėlis ant kurio stovėjo 
uždegtos žvakes o abudu Že
mai degino peczius vaikui su in 
kaityta geleže idant isz jo isz- 

• varyti velnią kuris insedo in
vaika. -, ’ ♦

mis durimis.

mo- 
“civylis 

nevedes, turtin-

dis 
na s.

f >

vienas
pranesze

— Norint

APSIVEDIMAI PASIDAUGI
NO 1930 METE.

Washington, D. C.
praeita meta buvo bedarbe bet
dievaitis meiles turėjo darbo 
užtektinai. Pagal surasza gy
ventoju Suv. Valst. tai czionais 
randasi 26,327,109 vedusiu vy
ru 14,953,712 nevedusiu, 2,024- 
926 naszliu ir 489,578 pasimetu
siu gyvanaszliu.

Vedusiu moterių yra 26,170,- 
756, nevedusiu 11,306,653, nasz 
Ii u 4,734,207 ir 573,148 persi
skyrusiu.

MOTERE INKANDO 
SZUNI.

Toronto, Kanada.—Mrs. Ed
na Bibbs, glamonėjosi su savo 
mylemii pudeliui u szuniuku ir 
isz meiles inkando jam iii ausi. 
Matyt szunycziui nepatiko to
kia galnioliejimas ir
savo poniai in koja. Szuniuka 
uždare in skiepą ant riju dienu 
bet poniute, randasi ant 
sybos.

inkando

liuo-

17 METU MOTINA 
PAGIMDĖ TRINUKUS.

Goshen, Ind. — Mrs. Lloyd 
Neff isz Napa nee, ezionaitineje 
ligonbuteje pagimdė tris duk
reles ant kart. Motina turi tik 
17 metu. Visos dukreles ir moti 
na sveikos.

GROMATOS IN KANADA 
KASZTUOS 3 CENTAI.
Washington, D.C. — Paczti- 

nis departamentas apgarsino 
buk nuo pirmo Septemberio 
gromatos siuneziamos in Kana
da kasztuos 3 centai vietoja 2 
centai kaip lyg sziol mokeda- 
vosi, ant postelkarcziu 
prilipyt 2 centus 
paczta reikės mokėt 6 centus 
už gromata.

AUKA MEILES 
IR DOLERIU.

I UI

Prjenisfrns, Lenk. —-< Czio- » «
na is pasikorė an t duriu 26 me
tu Helena Hauben. Buvo jiji 
susižiedojus ilga laika su jau
nu vyrukai, kuris iszviliojo nuo 
josios tėvu 500 doleriu kaipd 
dali pasogos ir ketino ateinan- 
czia i 
cziuoti. Spyrėsi idant 
jam i'szmokcitu » 
bet ant to tėvai nesutiko ir ap- 
reiszkc, kad su dukteria nesi- 
paeziuos pakol neaplaikys pl- 

Mergina isz rupestles 
a temo sau gyvastį.

u

savaite su jaja apsipa- 
; tėvai 

visa pasoga

ingus.
9 nepalikdamas

BEDARBIS PASIKORĖ ISZ 
RUPESTIES.

Chicago. — Parke Sherman, 
prieu lycziu 52-tos ir Racie av. 1 
policija surado kabanti ant me- 

\ |džio Juozą Stažyka. Pagal pri- 
pa'žinima jo mot eres, 
zas nuo kokio tai laiko baisiai 
rūpinosi kad negalėjo 
darbo.

KRUVINAS ATKERSZIMAS 
JAUNIKIO.

Vilnius. — Ant kelio terp 
Krupinku ir Jas'kuvlkos, liikos 
surasta balsei supjaustyta Ti- 
tianas Anikevicziutes, kuri vos 
kvėpavo. Sužeista mergina su

DAUG KAIMELIU SUNAI
KINTI PER DRĖBĖJIMA 

ŽEMES.

BANDITAI PAVOGĖ^ 
30 MISIJONIERIU.

Peiping, Kinai. — Kiniszki 
banditai pavogė 30 Ameriko- 
niszku misijonieriu kuriuos nu
varė in kalnius aplinkinėje Ta- 
mingfu, 250 myliu nuo efeio- 
nais. Visi priguli prie protes- 
toniszku misijų. Vaiskus likos 
nusiustas in kalnus sujio-szkoti 
banditus ir iszgelbcti misi jo- 
nierius.

Atidengimas Japonisz-

tai .luo

šu ras t i

Paskutines Žinutes
reikės 

o už orini

devyniais žaiduleis, nuvežta ln 
ligonbuti, kur apsakė dakta
ram, buk jaja užklupo josios 
mylemas ant kelio ir sužeidė, 
kad ji užsidavė su Vladu Apa- 
riaviezium.

ko DievaiczioKarachi, Indije. — Daug 
kaimeliu sunaikinta per dre
bėjimą žemes Bialchistane. Už- 
tikrinaneziu žinių sunku ap
lankyti isz tenais nes visa ko- 
munikacije suardyta. Miestai 
Moch Abiegun ir Panuir likos 
visai sugriautais ir apie 300 
gyventoju žuvo. Viso buvo apie 
du szimtai drebėjimu žemes in 
laika trijų dienu.

NU

f!
B:

SURADO SZIRDI KARA- 
LIAUS VLADYSLOVO IV.

Varszava. — Koplyczioje 
Szv. Kazimieriaus, likos suras
tas didelis kieli'kas kuriame ra
dosi szirdis Lenikisz'ko kara
liaus Vladislovo IV. Tojo kie- 
liko jeszkojo per daugeli metu 
ir tik dabar surado.

7^OIII,I..HI—1„ II —

NUSKUTO ŽMOGŲ IN 54

KRUVINA MUSZTYNE
TERP DVIEJU KAIMU.
Vilnius. — Terp Mažųjų Ir 

Didžiųjų Zablocu kaimu nuo 
kokio tai laiko ėjo ginezas apie 
naudojima rubežinio lauko Ir 
ant galo abudu kaimai iszdave 
kare, Kaimuocziai isz vieno ir 
kito kaimo, apsiginklavo iii dal 
ges, kultuvas, spragilus ir pei
lius, užklupo vieni ant kitu. 
Apie deszimts žmonių likos 
sužeistais ir smarkiai apkul
tais, terp kuriu randasi ir asz- 
tuonios mo teres. Paszaukta po
licijų negalėjo pesztukus ap- 
malszyti, todėl turėjo panaudo
ti aszarines bombas, kurios ant 
galo apmalszino maisztininkus.

11 Shanghai, Kinai. — Dau
giau kaip 200 žmonių žuvo 
laiko 'smarkios viešnios, kuri 
paskandino daug laiveliu pak- 
raszcziuosia Korėjos.t ‘ . * -• 4 ' f '■ ’* *

SURADO $200,000 BRANGE
NYBIŲ GAVO /DOVANU

$2,500X

New Ybrk.' ~ 
szA, 2Ž mėtii, szoferis faksi-ke- 
bo, aplaike ana diena czeki ant 
2,500 doleriu kaipo dovana už 
suradimu ir sugrąžinimo už 200 
tidkstancziu doleriu brangeny
bių kuriuos rado automoblliuj. 
Brangenybes prigulėjo prie po
nios R. S. Reynolds r Hilt isz 
Washington o, paezios ambasa- 
doris isz Guatamalijos.

• 1 /

Frakas B r ii-

1[. Shanghai, Kinai. — Val- 
dže apskaito buk per tvanus 
szia žiema apie 20 milijonai 
žmonių kontes dideli bada ir 
gal.puse isz to skaitliaus turės 
mirti jęigu neaplaikys paszel- 
pos.

Pustevaacuosia, Czekoslova- 
kijoj likos,, atidengtas szitas 
stovylas Japoniezko dievaiczio 
“Radigagsto”, kuris stovi arti 
naujo stovylo Szventuju ’Cyri- 
liaus ir Metodo, kurie 1,000 me
tu atgal atkeliavo in tenais at
versti Slavus ant Krikszczio- 
nybes. Stovyla padirbo Albi
nas Polocdk isz Chicapainio 
« a « • • • i i

SEKUNDAS.
Budapeszt, Vengrai. — Lai

ko lenktynių skustbarzdžiu 
czionais, kožnas skustbarzdis 
atsivedė savo i ‘ kostumeri,f ’ 
kuris . nebuvo nusiskutęs per 
visa sanvaite. Lenktynes lai
mėjo tūlas skustbarzdis kuris 
nuskuto savo kostumeri in 
laika 54 sekundas.

NAUJAS BUDAS PABUDI
NIMO PACZIULES.

New Britain, Conn. — Jurgis 
Navickas, 40 metu, gyvenantis 
ant 54 Union ulyczios, laike 
teismo pasakė magistratui Tra 
geskiui, buk visus savo nami
nius vaikaitis veda kanuopui- 

• • .
kiausia. Bet kada magistratas

Prosperity iszklause iszmetinejimo ją pa- 
cziules, nubaudė ji ant penkių 
doleriu ir kasztus. T

Policija Jurgi aresztavojo už 
tai, kad jisai smaugė ir spirda
vo savo duszelia idant atsikel
tu pagaminti jam pusryczius. 
Jurgis teisinosi kad tai daro 
tiktai ant u
jo nesuprato.

4 4

kurios tikslas

ALINE DRAUGUVE KOVOS 
UZ GERA ALU.

Washington, D. C. — Utar- 
ninke likos czionais suorgatd- 

• mota draugove
Beer League ”
bus kovoti idant valdžia pavė
lintu dirbti geresni alų ir uždė
jimo 12 doleriu taksu ant ko?h 
nos baczkos gero alaus. Drau- 
guve stengsis kad žmonim duo
ti gera ala už kuri mokėtu di
desni padotka nuo ko valdžia 
turėtu gera pelną.

funiu” o pacziule

Wilkes-Barre,! Pa. — Jau 
pradėta statyti nauja brokeri 
del West End Coal Co., Maca- 
naqua in kuri varys anglis 
teipgi isz Leo kasyklų.

“kostumeri

dailės instituto.
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Ana diena kilo szeiminiszka 
kova mažam miestelyja Elk
horn, Wiskonsine. Visas mies
telis sujudo kada pamate Chris

I

I

Codka su sulkrnvintu veidu, 1pw»liibici ja, 
sis nnpleszta, su karabinu ran
koje, bego paskui savo paezia 
Ona. Policija in tai insimaisze 
ir ant galo viskas iszsiaiszkino, 
kokia tame buvo priežaste.

Cookai ta diena baisiai susi- 
pesze ir ne pnti ne vyras neno
rėjo viens kitam pasiduoti. Vy
ras kaipo vyras, norėjo isz tos 
kovbs iszeiti galingai, o mot ere 
kaip visos moteres, 
jam pasiduoti ir su 
nszaru, dantų, nagu ir ant galo 
pagriebė akmeni paleido Chris- 
tui in nosi. Ypas buvo taip 
smarkus, kad konia nukirto vy 
r ui nosi.

Kada audžia nubaudė ir taip 
jaū nubausta (Moka ant meto 
kalėjimo paeziule susigraudino 
pradėjo verkt ir pradėjo per- 
praszinet savo sukruvinta vyra 
kaitindama save už toki pasiel
gime nes moteriszkas upas eme 
ant jos viražu.

Argi neturėjo tiesa tasai fi- 
lozopas kuris pasakė, kad mo- 
tere buvo, yra ir pasiliks amži
na slaptybe!

Dvylokos metu vaikas buvo 
patemintns per policija kaip 
iszeitinejo isz “spykyzes” 
tas kaip nesutverimas. Policija 
paėmė ji po savo apgloba, bet 
ant rytojaus vela rado ji girta 
neszanti bunka munszaines.

Apie tokius atsitikimus ne- 
slcaiteme laikraszcziuos priesz 

, bot sziadien yra 
tai paprastu dalyku palaimin
tos blaivybes.
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Suvienytosia Valstijosia ran
dasi 27 hoteliai, kurio turi dau
giau kaip po tūkstanti lovų 
kožnas. Septyni hoteliai turi 
daugiau kaip po 2,000 lovų, o 
hotelis Stevens, Čhienge turi 
net 3,000 jovn! Dauginusia di
deliu hoteliu randasi Chicago 
kurie turi net 14,353 lovų. New 
Y orkas turi septynis hotelius 
kurie turi 9,954 lovas. Visi bo- 
teliai drauge turi viso 39,549 
lovn.

viso

fynikrnszcziuosia

slankioja

ISZ LIETUVOS
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M0T00IKL0 KADASTRO 
FOJ SUNKIAI SUŽEISTI 

DU ŽMONIS. ‘
SziaulUr-Kolmes plente ties, 

Bnbiais invyko smarki moto-; 
ciklo 'katastrofa. Važiavęs mo
tociklu Mieliauskas ir sėdėjos 
užpakaly polio. Szpokas sum 
kini sužeisti. Jie atgabenti 1n 
Sziaulius. »

I
SMARKI AUTOBUSO KA
TASTROFA TIES JONAVA.

Vnknr invyko didele autobu
so katastrofa ties Jonava. Szo- 

n usi lei d ži a n t a u tobu su 1

/ h.

■ ■■■ -A.

BXIQJ3B
_ ____.Ii t ' '

t'

J

Meizeville, Pa. f Mare K isz* 
kiėh^fMillbrieho) sena gyvon* 
loja kuri gyveno pawkatinin lai 
ku pas savo dukteria Lesiene, 
Hkrantone, mirė Utnrninko ry
ta. Velione paliko dvi duktores 
Lesiene HkrnAtomv ir .T. Moc- 
kaitine, Roselle, N..J. 'kaipo ir 
du sūnūs daktaru J. C. Kiszki, 
Sorantone ir Vinca Pittsburgh. 
Viena duktė, pati 8abastijono 
Moekaiczio, Shenadorija mirė 
Vasario menesyje. Kūnas likos 
palaidotas ant Szv. Jurgio ka
piniu Shenadoryja.

feris, 
in pakalne staiga netinkamai 
pasukdamas vaira, užvažiavo 
ant kelio barjero. Autobusas 
nulaužė barjeru ir insirito In 
griovi. Nuo to esu autobusas h-

į

i. ford, Ill.
ko apdaužytas; esą nukenteje 
ir keleiviai. Viena moteris ir 
vaikas esą sunkiau sužeisti

r ’’.keliolika lengviau.

/

o

Kokia yra tavo mislis, tokia 
yra tavo kūnas ir dvasia. Savo 
mįslėmis darai sau pekla ant 
szio svieto arba dangų. Nekal- 
bekie kitiems apie ergeli ir be
das gyvenimo savo, ba per tai 
tik padauginsi juos. Dainuok ir 
szvilpauk ir atsimink, kad ru- 
gojimas nieko tau nepagelbes, 
tiktai «avo artymui uktrucinsi 
gyvenimą ir malszuma.

pasisveikinimui su

pnikn revolveri paszauke 
kite in virszu
I

y >

Szi adieu 
skaitome kone kožna diena kad 
“bedarbis pasikorė New Yorke 
kitas apiplosze kroma isz bado 
Clevelande, vienas pasikorė isz 
liado Chicago ir 1.1.”

Dideliuosia miestupsia kaip 
New Yorke, Chicago, Detroite, 
Filadlefijoj ir kitur, minios su
vargusiu bedarbiu
po ulycziasb edarbo ir maisto. 
Bet. ant ui vežios 4 u miestu va- 

•r

žinojo puikus automobiliai, ku
ri uosi a sėdi puikiai pasirodo, 
pristotinti ir užganadinti žmo
nes, žiūrėdami be jokios miela- 
szirdystes ant tuja slankiojan- 
cziu vargszu.

Tosia miestuosia plauke auk 
siniai upeliai in bankus, kul’ie 
pasiekia padange kaip kokia 
Bal>oloniszkas boksztas, o t ūks 
taneziai žmonių ne turi ka val
gyt.

Argi Kristus tikėjosi kad to
kia bus KTikszezioniszkas svie-i 
tas, kada platino savo mokslą 
ant szio svieto!

Tikslas Kristaus buvo sura
mini vargszus ir juos papenet 
o Jo prisakymus da ir sziadien 
kalbame.

KADANGI VAIKO TĖVAS 
ESĄS ŽYDAS, TAI MOTI
NA VAIKA UŽMUSZE 

IN KELMĄ.
Vidukle. ‘ — P-lo Pokaite 

susilaukė snnaus, kuri trejetu 
menesiu žmoniszkai augino ir 
savo sūnumi džiaugėsi. Paga
liau ji susigalvojo, kad to sa
vo sūnaus auginti ji negalinti, 
nes vaiko tėvas esąs Žydas. 
4 4 

ginsiu, o ne žyduką, 
mergina ir nuėjus už Viduklės 
in kelmyną paėmė vaikuti už 
kojų ir tol davė vaiku in kehna 
kol jo smegenys isžtiszko.

Mergina suimta, isztardytr, 
o dabar ligi teismo isz kalėjimo 
paleistu.

Kenosha, Wis. — Praeito 
Pancdelio 3 vai. na'kti automo
biliu užmusztas Romanas — 
Antanas Pocius, jaunas apie 22 
metu vyras. A.a. Romanas ir 
kun. M. Urbonaviczius, Roek- 

Lietuviu parapijos 
klebonas, automobiliu važiavo 
isz Kenosha, Wis. in Rockford, 
Ill. Priva’žiavus netoli Beloit, 
Wis., apie 3 vai. nakti, a.a. R. 
Pocius ir kun. Urbonaviczius 
iszlipo isz savo automobilio. 
Tuo tarpu pro szali greitai au
tomobiliu važiavo senas žmo
gus ir smoge R. Pociui, parmu- 
sze ir vietoja užmusze.

182 WILKES-BARRE IR 
APLINKINES. . .

Wilkes-Bare, Pa. — Policija 
surado Kingston Township, ap
leistam name dirbtuve munszai 
nes, kurioja radosi dvi samu- 
gonkos po 500 galonu didumo, 
750 galonu alkoholiaus.ir 10,- 
000 galonu brogfxs. Du darbi
ninkai likos aresztavoti. ?

Mare Apolinara, 
Bernardinu

mire Read inge.

■f Sesuo 
prigulinti 
kliosztoriaus 
Po tėvais vadinosi Stella Czy-( 
mek.

prie
>

—D.

sąlygomis

Pirmininkas Orines
* Keliones
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vaiko levas esąs
Verczian asz krikszczioni an- 

” tarė sau

M

Lietuvei .stąto
PAMINKLĄ VITOLDUI.

Kaunas. — Ana diena likos 
paszvonlintari ’kumpinis N*
muo po nauju stovylu del at
minties Vitolduį. Paszventi- 
nirna atliko kunigas Juszka.

ak-

Trys puikiai pasirėdė miau
kė® i nėjo in mdteriszku parodu 
sztora Chicago. Po mandagiam 

locnininke
aztoro ir klerkais, viena isz mi- 
Hinkiu Isztrauke isz krepsziuko 

“ran 
ir eiti in skiepą.

Kada locnininke ir klarkos po 
kokiam tai laikui nuėjo ant vir 
^zaus, misiukes dingo — dingo 
5r keliolika szlebiu kaip ir keli 
brangus kailiniai.

Daugiausia yra kaltinamos 
motinos už pabėgima isz namu 
dukrelių, kurios po tarti eina 
tiesu keliu in pragare. Taip 
Raibėjo žymi New Yorko poli- 
cijanka Mrs. Grace Roberts, 
kuri pati turi tris suaugusias 
d lik teres.

Idant dukreles užlaikyti
namie, motinos neprivalo ati
mi not visa uždarbi dukters, nes 
paskirti jai sziek tiek nuo jos 

iszleidimu.
savo

szvariai,

4 4

uždarbio ant savo
Tėvai privalo padabint 
narna ‘ tinkamai ir 
idant duktė nesisarmatytu pri
imti pas save savo vyriszkus 
pažyramus kur galėtu praleist 
vakarėli pasikalbėjimu. Moti- 
itob privalo mi dukterimis pasi
elgti draugįszkai, mandagiai ir 
<getaszirdžiai, o ne kaip su ko- 

•. kia nevalninke ir pastumdelia, 
J o tada dukrele au noru pasiliks

Yiamie ir nebėgs isz po tevisz- 
kos pastoges. Ana diena nu
ėjau in tula urvą, kur manes 
niekas nepažino. Tonais buvo 
susirinkę merginu einaneziu 
ant pragariszko kelio. Viena 

• isz ju iszkelus stikleli'arielkos 
paszauko in savo dranga: “Lai 
būna garbe del peklos — tegul 
ji buna taip Ihiktfina, kaipo ke
lias vedantis in ja!”

Teisybe kalba poni Roberts.

f 
i

»
1 I

Teisingos Teisybes

nuo§ Kada tavo artimas 
tavęs kame pagelbos laukia, su 
ta skubykis, ba tai privalumu?' 
gero žmogaus szaukia.

§ Kada tuojaus‘tavije to
kia drutybe ir geras nora^ pa 
kęstu, idant mažiausiai pagel
bos reikalautum nuo kitu.

§ Kas isz kitu szposus da
ro, tas pats ant juoku pasilie
ka — -o prieteliai dingsta.

§ Ne ant žieves vaisius me
džio duodasi pažinimą, ne dra
bužis, bet gražus darbai žmogų 
dabina.

§ Meile szvėnta,
nas pakajus skanumas, katra 
del mus po vargu užstoja; kaip 
medaus saldumas.

§ Meile yra tuom lenciūgu 
kuris žmonių eairdis 
iszrisza rankas,
džiaugsmo aszaromis girdo.

§ Meile, tai svarbiause* 
Kristaus žodis, kuri mirus da
vė; meile tai visu natų motina 
— toliaus karaliene.

§ * Geresne sauja žirniu prie 
dorybes, no kaip besiedos ir 
mesa prie piktybes.

§ Lupos uždarytos, o akys 
ir ausys atidarytos, yra ant 
-svieto daug vietos. —F.

.......................... ■■■ i ■ ' .—-r

Dr. T. Tacielauskas
- Pirmutinis Lietuvisžkas 

Dentistas Mahanojuje
<^Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro

I Podbubiciiosia

VIESULĄ SUNAIKINO 
' 100,000 MEDŽIU.

Kaunas.
smarki viesulą sulaužo ir isz-I
rovė 8,000 medžiu o in ikeles 
dienas vėliaus aplinkinėje Bir
žų Aguoniszkiuosia, Gegužisz- 
kiuosia teipgi padare milžinlsz 
kas bledes. Viso vėtra iszrovc 
ir .sulaužo 100 tu'kstancziu me
džiu. Visi medžiai bus parduoti 
ant licitacijos del aplinkiniu 

gyventoju.

Philadelphia. — Sulaukės ži
los senatvės, Antanas Tinilns- 
kas, visiems gerai žinomas Lie 
tuvis tankiai lankydavo bnžny- 
czia ne tik szventadieniais, bet 
ir| paprastomis dienomis, ir 
vis mihedavo, kad jo mirties 
valandoj sulauksiąs kunigo. 
Taip ir invyko. Rugpiuczio 
16-ta diena, rjde, Antanas Tl- 
mindkas atėjo sveikas in baž- 
nyczia, atliko iszpažinti ir lon- 
koj meldėsi kaip ir visi, bot ne
tikėtai sukniubo lonkoje. Žmo
nes is^neszo ji ih' priemene, pa- 
temijo, kad jis mirszta ir pa- 
szauke kun. J. J. Kaulaki, Szv. 
Kazimiero parapijos kleboną. 
Suspėjo suteikt paskutini kn- 
nigiszka patHrnavima, ligonis 
ramiai akis užmerkė ir tuo bu
do persiskyrė su sziuo pasau
liu. Tad, iszsipilde a.a. Antano 
norus, kad kunigas butu mir
ties valandoj. Tuojau pakauk
ta jo žmona ir visi kiti arti
mieji gimines. Paliko žmona ir 
kitus liūdesio apimtus, nes Tl- 
minsku szeimyna Skaitlinga.

tai amži-

szildo, 
kojas —

I

“.SZALIN LIETUVISZKI 
AGURKAI.” ’

Visztyczio žydas G. nusino- 
sze Vokietijon keletą kapu 
agurku ir juos ten pardavinėjo 
po 10 centu sztuka. (Vokieti
joj keletą kartu brangesni)< 
Paatebejo tai 'keletą Vokietuku 
(vardan Hitlerio) Simuko» 
‘‘szalin Lietuviszki agufkai!” 
— ir isžfbarste žydui agurkus 
gatvėje. Kada žydas pakele 
lerma, gavo dar su keliais agur 
kais nugaron ir turėjo pasisza- 
linti.

4 4

keliunas pusantrų metu laiko 
mokino Senoro Telmo Echa- 
guorre dvųdukrelos Angliszkal 
kalbėti. Dalykas dėjosi sekan- 
czlai:

Senor Ecbaguerre, 20,000 ha. 
savininlkas ir gyvuliu auginto
jas Cordobos t>'**<>vincijojc, an
gino dvi gražias dukreles: Bor- 
nildft 8 metu amžiaus ir Maria 
10-ties. Echaguerre sesute isz- 
važiavo Londonan susipažinti 
su Europos kultūra ir paraSzc 
broliui, kad pasamdytu moky ♦
loja kuris mokintu mergaites 
Angliszkai kalbėti. Tėvas pas
kelbė Cordobos laikrasztyjo, 
kad reikalingas anglu kalimos 
mokytojas. Tai perskaito ir 
Juozas Mickoliunas^ kuris tris 
motus Argentinoj gyvendamas 

i negalėjo laimes surasti. In Jo 
Iszpanissdkai paraszyta pasiull- 
ma, Echaguerre nutiko su jo 
reikalaujamomis
(butas, valgis ir 80 pažu mene
siui)
Midkeliunas, kaipo 
gimęs lengvai inrodo 
kad jo tautybe yra 
Americano,” nes taip ir poli
cijos ceduloj inraszyta, o apie 
Anglu kalbos mokėjimo pert ik- 
rinima no negalvojo.

Prasidėjo mokslas. 
| profesor dažnai vartoja

Mister, Very good, ol- 
rait, gadem, gudbai, biznis ir 
kelis kitus, kuriuos girdėjo 
vo tėvu szalyj, 
rion draugo su tėvais, būnant 
jam 5 metu amžiaus priesz pat 
kara atkeliavo. Taip Juozelis 
laimingai profesoriavo 18 me
nesiu: puikiausiai valgė, szva- 
rei dėvėjo, minksztai gulėjo Ir 
kiekvieno menesio gale po 80 
•pesu bankam pasiųsdavo.

Ypatingai Maria su profeso
rium gerai susikalbėdavo tė
vams nesuprantama kalba. Juo 
dukes tarnaites paneles 
glecitomis” vadino.

Gegužes 15 diena senis gau
na telegrama nuo sesers, kad 
jau ji Buenos Airese ir kad ja 
patiktu Cordobos stotyj. Juo-’ 
zelis sirsinipino: . o kuomet 
Londonieto atvyko dvaran, — 
profesorius jau buvo už poros 
szimtu kilometru... *

Didelis tetos nusistebėjimas: 
Ji moka mergaites angliszkai 
sveikinti ir kalbint, bet nesu
pranta, kuomet jos jai atsako. 
Pirmam pasimatymui teta sa
ko “helio,” 
ko “labas.” Teta klausia “how 
are you, ’ ’ 
ko in paklausima atsakyti pa
sakoja apio savo geroji moky
toja.

Pasirodo, kad begyje 18 mc-» 
nešiu Mickoilunas puikiausia 
iszmkoino Argentinukes kalbėt 
Lietuvi szkai

ir pakvietė atvažiuoti. 
Noriuose 

i seniui i 
“Nortc

Senos
v zo-

džius:

19 W. Centre St., Mahaney City nesili. 
r -r-T-r—r— -.--t v t r~, -

SZIAULIAI PUOSZASI
Sziauliuoso pleeziami ®zali- 

gatviai gatves, dažomi namai 
bei tvoros. Stotis remontuoti 
dar nebaigiama tik inpuseta. 
Kitais metais nuo Zoknių pu
ses yra numanyta pailginti sto
ti dar 15 metru. Rudeni Sziau- 
liai bus daug gražesni ir puosz-I *

I

4 b «ki < I* * I

sa-
Lietuvoj, ku

h*„Hi

o mergaites atsa-

o mergaites, nepatai-

vieton Anglu

Buenos Aires, Argentina. — 
Priemiestyje Belgrano badu 
meszlyne mirė Lietuvis Kazi
mieras Mineikis, 60’metu am
žiaus. Jis grūmėsi su gyvenimo 
sunkumais ežia apiė 20 metu. 
.(Kita karta padubsime jo tra- 
gingo gyvenimo apraszima).

— Resistencia (Chaco). —
Sziame mieste gyvenam neina- kalbos, kurios jis visiszkai ne
žus Lietuviu būrelis? Du Lie- Į mokėjo 1

Isz musu bendradarbio su 
vynamius su kuriais vereziasi I Juozu Mickeliunu pasikalbeji- 
pusetinai. Darbo, prie medžiu mo paaiszkejo, kad jis labai ge- 
ir vatos, galima lengviau gan- Uucziasi ir rengiasi jieszko- 
ti negu Buenos Aires. Neabejo-1 ti kito panaszaus “dinsto... 
jame, kad kuomet draugai pra
dėsite organizuotis ir leist

tuviai 'turi savo fondas ir nak-

>r

— Juozukas Nareckis 8 me
tu, 160 E. End likos sužeistas 
per automobiliu ir likos nuvok
tas in General ligonbuti. Vin
cukas Luleviczius, 6 metu isz 
Lynwood, likos sužeistas per 
bole ir randasi Mercy ligonbu- 
teje.

— iPanedelio ryta Lackn- 
wanos trūkis trenko in automo
biliu ant Shickshinny skerske- 
lio, užmuszdainas Roberta 
White, 52 metu, dukrelia Bet
ty, 4 metu ir Karolina 18 mo
tu. Tėvas veže vaikus in mies
tą. Nelaime atsitiko 
mastu nuo namu.

— Frank Martz boso kom- 
panijo ana diena pirko Purple 
Swan Coack Co., kuri varo 27 
bosus tarp New York ir Mon
ticello ir Liberty. Badai Mart- 
z’as ketina nupirkti ir kitas 
bosu kompanijos.

— Kun. Kasakaitis 
szo mazgu moterystes pana 

Cinikauskiute
J. Rutkaucku, abudu isz Dur- 
yeos. Vinczevone atsibuvo Szv. 
Kazimierio bažnyczioje. Pana 
Cinikauckiute turėjo užsiėmi
mą pavietam sude.

— Vincui Czopauskui nepa
tiko gėrimai,
Juozą Mockų ant Bellow uly- 
czios. Isz piktumo mete stiklą * ii - i . ’ ’ i 1 ’ 1 •/ ’ ir iszejo ne-

*'

*
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P. G. Johnson isz Seattle, 
Wash., likos iszrinktas pirmi
ninku oriniu komqmniju Uni
ted Air Lines, kurios turi in 
120 eroplanu, kurie jau perioke 
apie 12 milijonu myliu wu paež
iu ir pasažieriais.

užmuszdamns

Beatricija

szimta

suri-

su

kada užėjo pas

kuris suteszkejo 
užmokėdamas Jonui už drink- 
sa. Jonas nubėgo paskui Vin
ca in namus, pagriebė už kak
lo ir pradėjo kratyti už ka tu
rėjo užmokėti kasztus.

— Mikola Celoskis, 34 me
tu, atlankęs savo szvogerka 
ant Pittston avė. kur rado «zir- 
dinga priėmimą nuo szvoger- 
kos, bet už tai atsimokėjo ki
tokiu budu. Ant rytojaus dingo 
su szvogerkos deimantiniu žie
du, ziegoreliu ir 90 doleriu. 
Brolis dovanojo kalte Mikohn, 
davė $25 ant kelio ir liepe nesz- 
tis po velniu isz miesto.

-— Butler kasyklos Dupon- 
te, kurios buvo sustojus per 
szeszis menesius pradėjo dirb
ti 1 diena Septemberio, bet ne 
visi isz 1,300 darbininku ap- 
laikys darbus, tiktai tiejei, ku
rie turLszeimynas.

— . Mare Rudis, gyvenanti 
Sebastapoliuje, motina trijų 
vaiku naszle, bando,atimti sau 
gyvasti mesdamasi ant Laurel 
geležinkelio arti namu. Moto
re likos nutraukta per žmonis 
ir nuvesta namo.

»

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Juozas Laukis, Rock Island, 
Ill. — Prisiuncziu savo prienu- 
merata už “Saule” kuri mane 
suramina ir duoda daug žinių 
isz visu daliu svieto. Mano 
draugas skaito kasdienini laik- 
rmszti, bet jam ne yra taip mie
las ir teisingas kaip laikrasztis, 
“Saule”. Todėl asz taip insi- 
myĮėjau in “Saule” kad skai
tysiu ja pakol gyvos busiu, nes 
tas laikrasztis yra maloniau
sias del visu Lietuviu ir Lietu- 
vaieziu, kuri visi privalo skai
tyti su mielu noru.

Saule

Saule” užkuria esmių 
o kuria 

“Sau-
le

Mrs. Teopile Sutula, East 
Granby, Conn. — Siuncziu jum 
tris dolerius kaipo prienumera- 
ta už “
jum labai dėkinga, 
skaitau nuo ilgo laiko.

laiko žmogų aky v ūme lyg 
paskutinio lapo. Mano mylema
mdtinele Franckszka Kataliene, • 
kuri neseniai mirė, buvo justi 
skaitytoju per daugeli metu, o 
kad ja Dievas paėmė, tai asz 
dabar instoju in glitą jus skai- 
toytoju ir esmių labai užgann- 
dyta isz “Saules”. Linkiu jum 
kanuodidžiausios pasekmes ir 
daug nauju Skaitytoju. Skaity
siu “Saule’ pakol įsigalėsiu Ir 
linkiu jum viso gero.

M. Darnusis, Toronto, Ont. 
Kanada.
kad jus taip ilgai lauket užmo- 
kesties už jusu pasidarbavimu, 
nes didele bedarbe mumis labai 
suvėlino, l>et ka galima daryti, 
truputis kantrybes visiesm yra 
reikalinga, nes be jos žmogus 
tankiai padaro klaida. Acziu” 
jum taipgi ir už taip malones 
istorijas ir gražus apraszymus, 
pamdkinimus del senųjų ir jau
nųjų, ne® laikrasztis “Saule” 
yra tikras suraminimas del Ka- 
tuliku, del musu sesueziu ir bro
leliu už mariu, nes perskaito 
“Saule” siuneziame del ju in 
Lietuva,
nai džiaugėsi sulaukė “Saule”, 
Be'“Saules” butu mums labai 
liūdnas gyvenimas, o kuria skai 
tome jau 30 metu, nes būdami 
Suv. Valst. buvome jusu skai
tytojais, o dabar būdami Kana
da ja, taipgi ir norime būti jns 
skaitytojais ir pakol galėsimo 
ir gyvi busime, “Saule” del 
mus szvies be paliovos musu 
grindelėje. Vėlinamo doLre- 
dystes “Saules”
|mo po visa svietą, kaipo vėli
namo geriausio pasisekimo jus 
darbuosis ir laiminga ateiti, 
pasilieku su gilia pagarba M,

*
mm.» . .rife.

Acziu szirdingai

kurie neiszpasakyti-

't I *

“Naujienas” tai Ir RosistencL 
joj susidarys kuopa.ir laikrasz
tis turės pasisekimo. Laukia
me laikraszczio ir žadamo ji. Lake, Pa. 
palaikyti, . >

'— Susipratęs Lietuvis jau
nuolis Julius Langas apsivedė 
su malonia ir dora panele, .Ma
ryte Kaszcziuskaite. Pagerb-, 
darni jaunavedžius Vestuvių taiso, kuria paėmėm isz Wilkes 
puotoje dalyvavo gražus sve^ 
ežiu būrelis.

— Cordobojo iszeinantlsi 
Argentinos dienrasztis V ‘Cor
doba ’ ’ apraszo, kaip Jose Mic-

ATSAKIMAI
Szv. Jėzaus Szirdies Meiles 

Kongregacija isz Harvey’s
— Be reikalo tamieta

kerszini kad'žinia y ęa poteisim 
ga apie. pardavimu klioszto
riaus. Juk turėjai gana laiko 
pranosZti mums apie tai, o su 
mielu noru būtumėm žinia pa-

“ Times-Leader”.Barre ‘4 Times-Leader’ ’. No 
miisu tame kalte, .joszkokic už- 
ganadymo isz tojo hiikraszczio 
o tada ir mes pataisysime klai
da. • 1
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LITHUANIAN;1

dAnče folio.
PIANO SOLO

choice

0
collation of tko wott 
popular Lithuanian

A * ’;' i l ♦ •

TIK IBIdEISTJLr » >
btaaTO. ‘t •.

Szi Albumą Lietuviszku Szokiu 
Gaidų ar Notų ant Piana gau
nama pas

W. D. Bocskauskas-Co. 
Mahanoy* City, Pa.
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B. Damušei.

Saule

prasiplatini-
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Viduriniu Amžių 
Romanas

oficie-

bet

bet musu

PARASZE MARK TWAIN 
w i——

Buvo naktis. Barono Klu- 
genszteino senoj feodaliszkoj 
pily j vieszpatavo ramybe. Me
tai 1229 baigėsi. Visur buvo 
tamsu, vien tiktai ant auksz-i 
cziausio pilies bokszto žibezio- 
jo szviesa. Tenai buvo laiko
ma slaptinga rodą. Žiaurus, 
senas baronas Klugensztain sė
dėjo puikiame minksztasuolyj, 
insigilines mislyse. Pagalios 
praszneko jausmingai:

— Dūkto mano!
Jaunas žmogių, puikiai isz- 

rodantis, apsirengiąs 
jrians uniforma, atsake:

— Mano teve!
— Duktė ma.no, atėjo lai

kas iszniszkinti tau prišlapti, 
kuri guli ant tavo jaunystes. 
Szitai paklausyk. Mano bro
liu yra Ulrich, didis Branden
burgo kunigaiksztis. Musu tė
vas mirdamas apreiszke, kad 
kunigaiksztysto aplaikys tasai 
jsz musu, kuriam užgims sū
nūs; jeigu-gi mes abudu turė
simo mergaites, tai kraszto pa- 
veldytola jiekasi Ulricho duk
tė, kaipo vyresnio brolio,
tiktai tokiame atsitikime, jei ji 
niekados nieku nesuteps savo 
vardo. Jeign-gi pasirodytu to 
neverta, tai kunigaiksztystc 
patenka mano dnkterei su to
mis paeziomis iszlygomis.

Ir asz, ir mano pati meldė
mės karsztai, idant mums Die
vas suteiktu sunu,
maldos buvo beyaisingos, atė
jai ant svieto — tu! Palikau 
didžiausiame nusiminime, ma- 
cziau, kad turtai isz mano ran
ku suprnsrta, kad visokios vil- 

• tys bns 'sugriaustos ir in nie- 
' kus pavergtos. ‘ O vienok dai 
‘ prie tos vilties turėjau para
ma: Ulrich jau penki motai bn
vo ženotas, bet neturėjo vaiku. 
Urnai man atėjo in galva geni- 
jaliszka mislis. Tu gimei apie 
pusiaunakti. Tave mate tikta: 
daktaras, penėtoja ir szeszi 
taniai. Po valandai tavo atėji
mo ant svieto, tie visi tave ma- 
cziusieji buvo pakarti, o isz 
ryto mano bardnijos visi gy
ventojai, dasižinojo, isz herol
du praneszimo, kad baronui 
K’lugensztein gimė sūnūs, 
Branderburgo didžio kunigaik- 
Kzczio inpedįnis. Visa toji pas
laptis buvo szventai užlaiko
ma. Tavo auklėjo ir pene jo ar
tima giminaite ir lyg sziol vis
kas slinko kuogeriau-siai.

Kada tu sulaukei 10 metu, 
Ulrichui gimė taip pat duktė. 
Labai buvom nuliūdę, bet turė
jome vilti skarlatinoj, raupuo
se daktaruose arba kitokiuose 
naturaliszkuoso vaiku neprie
teliuose. Bet viskas veltui! To
ji mergaite augo ir vystosi.- 
Tegul bns prakeikta! Bet pa
galios via viena. Juk mes esa
mo apakaini. Del to ba, cha, 
cha, cha, ar ne turime sunaus! 
Ar mus mielasis Konradas nė
ra busianeziu didžiu kunigaik- 
szcziu! Dabar brolis suseno, 
nusilpo. Szalies valdymui jte 
neturi sylos ir jis sau velija, 
idant tu paimtum in savo ran
kas sostą inpedinio priderys- 
'tes. Tavo tarnai jau pasirenge 
kelionėn, tu keliauji sziandio 
Vakare.

e'

Klausyk manes su atyda tr 
peužmirszk nei vieno mano žo
džio. Gyvuoja tiesos, lygiai se
nos, kaip pati Vokietija, ku
rios skamba kad jei moterisz-

gimė

kas užžengs nors ant valandė
lės ant didžio kunigaikszczio 
sosto laipsnio, priesz apvaini
kavimu tautos akiveizdoj, turi 
ji mirti. Taigi buk kukli. 
Priesz vainikavimu negesk auk 
szcziau pirmojo ministerio vie
tos, kuri randasi palei sosto 
laipsnius. Sunku daleisti, idant 
musu paslaptis butu kada nors 
atidengta, bet tame szolmisz- 
kame gyvenimo visgi geriau 
turėti nuolatos atsargumu.

— Ak, tėvo! O taigi todėl 
mano gyvenimas yra nuolatine 
melagyste. Dolko-gi asz turiu 
nuo savo nekaltos pussesere* 
atimti jos tiesas! Gelbėk mane 
nuo to teve! Susimylėk ant sa
vo vaiko!

— Koksai tai piktas sutvė
rimas! Taigi tavo toksai dėkin
gumas už ta laime, kokia tau 
parengiau? Užsikeikiu ant sa
vo levo kaulu, kad tavo tie 
tuszti atsiduksejimai visai ne
sutinka su mano nuomone ir 
to negaliu jokiu bildu daleisti. 
Mano toksai noras ir nuspren
dimas. Tuojaus man be atidė
liojimo keliauk pas didi kunl- 
gaikszti ir tenai saugokis ir 
net nepamislyk apie mano to 
pieno sunaikinimą.

Toksai buvo bokszte pasi
kalbėjimas. Reikia pridurti, 
kad mergaites praszymai ir 
aszaros nieko nepagelbėjo, ne
galėjo sujudini seno, kieta’szir- 
džio barono. Ir su apsunkinta 
szirdžia karžygis Konradas 
peržengė pilies slenksti ir isz- 
keliavo su vasalais, karžygiais 
ir tarnais. !

Dnkterei iszvažiavūs senas, 
baronas užsimislijo, o po tam 
atsisukęs in savo nuliudusia 
paezia pasakė: ponia, musu 
reikalai slenka kuogeriausial. 

- j ’ d
Trimis menesiais pirmiau pa- 
siuneziau in Branderburga 
grafa Decina ir suteikiau jam, 
pekli’szka paliepima. Jei net 
jisai jo negales ir nemokės isz-'

, tai 
neperszka-

pildyti, tai pusiau iszloszime 
jeigu jis tai gales atlikti 
niekas ant (svieto
dys musu duktere, likties kuni-
gaikszcziu'te, nežiūrint nei, to, 
jei piktimas likimas jai per-; 
szkadytu likties kunigą isz 
ežiu.

I

— Mano szirdis pilna blo
gu atjautimu! Asz bijausi!

— Šarma tyki s ponia, tegul 
vainos sau kraukis. Eikime 
vereziau gulti ir svajoti apie 
Branderburgi ja.

Szesziomis dienomis 
puikioj Branderburgijos 
tapilej pasklydo linksmi tan-. 
tos kryksztavimai. Pribuvo 
Konradas, jaunas sosto, inpe-

♦

vėliau
sos-.

Praslinko keli menesiai. Vi- 
tauta garbino iszmintinga Kon 
rado valdymu. Senas kuni- 
gaiksztis pavedu jam visus 
vieszpatystes reikalus ir klau
sosi iszdidžiai, kaip jo sosto in

Įeidinėjo sudu isztarmes 
pirmojo ministerio vietos. Ro
dėsi, kad nėra laimingesnio 
žmogaus, kaip Konradas, ne
buvo thip vienok imant isztik- 
ruju. Mato jis su didžiausia 
baime, "kad Constanza juo per 
dang užsiima o tas dalykas bn
vo jam nepaprastu pavojum. 
Mato taip pat, kad senis kuni
gai k sztis pagiria savo dukte- 
ries jausmus ir pradėjo svajo
ti apie ju abieju moteryste.

Konradas pradėjo sza'linties 
nuo savo giminaites, bot juo 
daugiau nuo jos szalinos, juo 
tankiau toji paskui ji Vaiksz- 
cziojo, juo labiau jioszkojo jo 
draugijos, sznipinodama jo 
kiekviena žingsni.

Taip ilgai trauklios negalė
jo, visur tik apie juos kalbėta 
kunigaisztis pradėjo nerimau
ti. Konradas ėjo menkyn isz 
nuolatinio susijudinimo.

Viena karta iszeidamas Isz 
paveikslu galerijos susidūrė su 
Constanza, kuri nutvėrė ji už 
rankos ir suszuko:

— Del ko begi nuo manės! 
Ka asz tokio pasakiau, ar pa
dariau, kad bueziau galėjus ta
ve užrnstinti? Nopaniekink tarmes butu skolbiamo.4 tiktai 
manes, Konradai, susimylėk 
ant mano sopuliais apimtos 
szirdies! Neturiu savyj sylos 
daugiau užlaikyti tylėjimą Ir 
ilgiau laukt. Myliu tave, Kon
radai, mano szirdis pilna tos 
meiles prie tavos.

Konradas atsiduso; mirtinas 
nu'blankimas apdongo jo vei
dą. Pastūmėjos szalin nuo sa
vos mergina suszuko: ...

— Nesupranti pati, ka sa
kai! Tas negalima!... ir pabė
go, kaip koksai piktadarys, pa
likdamas kunigaįkszcziuto bai
siausiame nusiminime.

Po keliu minutu Constanza 
atsipeikėjo 
piktumu.

— Apsirikau! Jis su panic-1 
kinimu priemo mano meile. 
Nustūmė mane kaip szuni nuo 
saves.

sznipi nedarna

užrustinti?
Konradai

nno

jos akys žėrėjo

SMERTIS ISZ
GAILESCZIO

flj (“L1 f
. ____ L,. _ • /

Viena mergina per prikalbi- , ■ u *nima savo tėvo papuolė in sun
ku nusidėjimą. Molina ja sun
kei'nubaudė, dūkto prisideda
ma peržengia prie peržengi
mo butručijo savo mbtina.

Kada lovas parvažiavo 1HZ 
kolibnes dasižinojo apie vinkn, 
nubarė ir kankino dh labiau 
ne gera dukteri, bet negaleda-

f

tori be mielaszirdystes ir pats 
sildan ftėtitojo kadangi jo die
nos buvo suskaitytos. Biodnas 
Konradas praszesi, kad jis bu
tu paliuoauotas nuo pusesorlos 
sudijimo, bet jo praszymo ne
klausyta, ir jis buvo suvargęs,

pedinis laike prakalbas ir isz- skausmu apimtas. Bot užtaigi 
jo tėvas džiaugėsi ir linksmi
nosi. Nenorėdamas, kad supus 
ji matytu sėdėjo jisai baronu 
burolyj ir kryksztavo. Kada 
visi pradiniai formaiiszkumai 
liko užbaigta, tiesdarystes mi-
nisteris atsisuko in kaltininke :l ma tb nuicensti ir tėvui atomo

— Kaltininke, atsistok!
Nel a im ingo j i k un i ga i kszczi li

te apsistojo priesz savo slidžias. 
Ministoris kalbėjo: '

— Czionai, Slidžiu akivelz- 
doj, liko pripažinta, kad nebū
dama tekėjusi, turėjai sunu. 
Pagal musu senu tiesu toksai 
prasiradimas yra baudžiamas 
smerezin. Vienatinis būdas 
smerties apsisaugojimui prigu
li nuo busianezio kunigaiksz
czio Konrado, kuris kaip pasa
kys taip tureš ir būti. Klausyk 
taigi su atyda.

Konradas iszkole savo beria 
(karaliszka lazda), o jo szirdi 
skausmas sp’atide susimylint, 
ant nelaimingos atvėrė lupas 
kad prakalbėti bet jam, greitai 

• .1 i < _ , i. i

Vienatinis

gyvastį. Absunkyta’dabgybc 
sunkiu peržėngbnn iszbėgo isz 
namu ir atsidavė ant gyvenimo 
paloistuvyseziu.

Atsitikimu ar tai stebėtina 
valo Dievo mielaszirdystes. Li
ejo in bažnyczia tame laiko ka
da kunigas isz kazaujanezios 
apsakinėjo nepabaigta miela- 
szirdyste Dievo, tarpe kitu žo
džiu tardamas:

— Kad griekai tavo bus 
raudoni kaip ugnis, bus iszbal- 
tyfi kaip sniegas. Kada ir neži
no kaip sunkus butu tavo grlc- 
kai, kad būtum užmuszes ®avo 
teta ar motina, kad ir botum 
kaip Judoszius pardavės Poną 
Jezusa,
Magdalena gyvenus pasileidi
me, arba kaip latras visa amži 
gyvenos peržengimo, 
Dievas atleis,
ginusia yra atleisti griesznln- 
kui katras tikrai prie jo atsi- 
verezin.

kad ir butam kaip

pertrauko ministeris, aproiksz- 
damas:

~ Ne isz, tos vietos. Jusu 
Auksztonybe! Tiesos reikalau
ja, 'kad ant auksztu asabu isz-

M

nuo kunigaikszczio sosto auksz
b * <i. r ? W 'f

tai tau 
nes jam sina-

Susigraudinus labai taja kal
ba, tuojau s po pamokslui pri
ėjus prie kunigo ir klausė ai
tas viskas ka kalbėjo apie mie- 
laszirdyste Dievo yra teisybei

Kada kunigas paantrino jį
jį tarė:
• — Jeigu taip yra kaip kal- 
bate, meldžiu tavęs iszklausyti 
manos apa vietines ir užtarykite 
už mano prie Dievo teip miela- 
s’Zirdinga.

Kada rszklhiTse spaviednes. 
pradėjo mišlyti kokiu jei už
duoti prikuta.

— Kas tai yra teveli! — už
klausė:

Dabar da ne senei teip labai I 
gyrei miolaszirdySte Dievo bet 
dabar rodosi kad ne tiki in ma
no iszganyma?

— . Suvisai ne, mano dukre
le bet del gerumo tavo duszioa 
nOreczia kad rytoj ip ežia at
eitum paklausyti pamokslo. Ir 
tokia tiktai tau užduodu pakil
ta'. I f I ?

Tada gavus iszriszima, teip 
graudžiom aszarom, geradejys- 
tes, meiles ir gailesczio verke 
kad isz bažnyczios iszeiti nega
lėjo ir brangia savo duszia !n 
rankas mielaszirdingo Dievo 
atidavė.

Pamok si i n i nka s d a’sigi rdes 
apie toki atsitikima, paliepė už 
jos duszia melstis zokon inkam. 

’ Kada meldėsi iszgirdo baisa 
isz dangaus.

— Nereikė už ja melstis, bu 
jiji melsis už jus.

-----—— _______ ’
GERAS DRAUGAS

, r u V

Du draugu darbininku dirbo 
labai augratai prienaujai sta
tomo namo.

Apaczioje juknibždėjo gatve 
se miesto gyventojai, o virszu- 
je uže smarkus vejas. Abu dar- 
bininlku, nepaisydami, kad ve
jas lingavo kopecziais ir nese
niai pastatytus sparus, dirbu 
savo darba. .i4 , ,

Urnai, užlėkė baisus vėjo su
kūrys: sparai pradėjo griūti, 
beužsiliko tik viena.lentine sie
na, už kurios ir užsikaluno abu 
darbininkai. Vejas s;.p.utę, plo
na siena braškėjo ir linko, 
ir rodės sztai, va ir !.a grius!

Tuomet gyvesnysis darbinin
kas tarė:

— Matyt, 
galas: lentos abieju mudviejų 
noiszlaikys, viena gal dar szeip 
teip! Ai. varge mano, kas bus 
su mano žmona ir vaikais’

— Ar daug tu ju maitini* 
užklausė jaunesnysis.

— SzcLszeta!
— O asz tik vienas esu: nėr 

palieku nieko, ilgai ežia mas
tyti nėra ko! Lik sveikas drau
ge!

j Ir jaunasai darbininkas, sar
giai atsikabinės nuo lentos, pa
sileido žemyn ir užsimusze in 
akmenis. 1 *

Vyresnysis gi, pasilikęs Vie
nas, iszsilaike ir pasiliko gy
vas. Jis visa gyvenimą su pa
garba ’minėjo savo gera ji, pa
dorųjį dranga, 
žmoniszkumo iszgelbejo jo gy
vybe ir pasiaukojo save kitu 
labui.

r.

mud vieni atėjo

kuris vardan
tybos.

Konradas suvirpėjo. Sudre
bėjo taippat bhronas Klugensz- 
tein. Konradas nebuvo dar vai
nikuotas. Jis nublanko ir neži
nojo, kas daryti. Tecziaus rei
kėjo eiti ant vieno, tegul jau 
bus ar szeip, ar kitaip. Jau ir 
taip in ji pradėta žiūrėti su 
nuostebu: dar maža abejone, o 
galėjo tuojau ant jo kristi nu
žiūrėjimas. Taigi palengva už
lipo ant sosto laipsniu pakele 
beria ir pasako: ■ <

— Apskustoji! Vardan di
džio kunigaiszczio Ulricho pil
dau savo prijeryste. Pasire
miant ant senu kraszto tiesu, 
gali iszvengti liberties tiktai 
tame atsitikime, jei iszduosi 
savo to darbo dranga. Gelbėkis 
taigi ir tai padalyk!

Po tu žodžiu visoj salėj už- 
vieszpatavo isztkilminga tyla, 
tokia tyla, kad rodos buvo gir
dimas szirdžiu plakimas.

Kunigaikszeziute palengva 
atsisuko, jos akys užsidegė pa
gieža ir, rodydama in Konra
du pasako ji:

— Tu esi mano dalininku!
Priesz Konrado .akis atsive- i ~

re prapultis. Kas.galėjo ji isz- 
gelbeti. Kad save rszteisinus, 
reikėjo pasakyti savo lyties 
paslaptis o moteriszkas, kuris
neapvainikuotas užsilipo ant ’ 
sosto laipsniu, turėjo mirti. Ar Į V"ajei, kokis asz kvailas buvau,

Visus penkis dolerius atida
viau,
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Ant plikiu žaidulius apturėjo. 
Dabar net gražu ant plikes 

žiūrėti, 
Kaip kiauszai suakėti. A

f
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SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA 

NEDELIOJ 6 Septembers

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50 

ARBA ,

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah $4.00 

Atlankykite draugus ar gimines 
Iszsimaudykitc maruose. Pasivaik- 
szcziokyte ant Boardwalk.

Specialia Treinas Sukatos Naktį 
Isz valanda
Shenandoah ........................ 2.00
Mahanoy City........................ 2:39
Tamaqua .............................. 3:04

3 8

11
3 S
S 3 
3 5

ii'R

Jaigu kas ant kvailio iszrodo, 
Tai ir kvailiu pasirodo, 

Daugiausia kvailiu pamatysi, 
Kaip ant kokio pasilinksmini

mo nusiduosi.
Neseniai vienam pleise veselka 

buvo,
Ir kada meslava atsibuvo, 

Tai savo bardu, laike meslavu 
Buvo muszimas torielku.

Ir asz užėjau pažiūrėt, 
Koki nikeli indet, 

Pamacziau ‘kad su nikeliu ne
pasirodysiu

Ba nuo bagoeziu per terla 
gausiu.

Iszsukau por užpakalines duris 
O szirdolos alkanas suvis, 

Girdžiu du vaikinai szneku- 
cziuoja, *

O vienas net verksznuoja:

0 ♦ ♦
t

Laikas plauke. Skausmas 
nenuslinko nuo veido gero ku- 
nigaikszczio dukteries. Konra-

■ das atsigavo, jo akyse matėsi 
senasis skaistumas ir toliau iszI
mintingai valde kunigaiksztys- 
te. Bet sztai urnai pradėjo su- 
kineties, stebėtinas garsas, ku-

* ‘ pąga-
liaus pasiekė visus vieszpatys 
tęs kampus. Visur kalbėtasi pa

• slapcziai. Kunigaikszczio duk
tė pagimdo sunu. Kada ta gar
su iszgirdo baronas Klugen- 
sztein, pamojo jis tris kartus 
savo kaszkieta su plunksno
mis ir siiszuko:

— Lai gyvuoja kunigaiksz- 
tis Konradas! Decinas atliko 
labai puikiai savo misija ir už
sitarnavo sau geras dovanas... 
Jis su didžiausiu uolumu po

dinis. Seno kunigaikszczio szlr- \*'s P^a^nQsb bujojo ir
dis prisipildė džiaugsmu pa- 
maezius patogu ir miklu Kon
radą. Milžiniszkos paločiau^ 
salos buvo pilnas dvaroku, ku-( 
rie susirinko pasveikinti Kon
rado visur matėsi linksmi vei
dai ir laiminga kunigaikštys
tes ateiti rodėsi bus jau ant vi
sados apsaugota nuo visokiu 
nelaimiu. Bet vienoj tolimesnėj 
palociaus salėj buvo tokia re
gykla: prie’lango stovėjo vie
natine kunigaiszczio Constan-.
zo dūkto. Jos akyri nuo aszaru ™ur Platino tn stebėtina žinia 
bnvo raudonos ir paputusios; P° valandų nebuvo nei 
G u™ .M «nt; viAnn ir l,„liv.. violl° žmogaus baronijoj kuris 

apie tai nebutu iszgirdes.

bnvo raudonos ir paputusios; 
ji buvo ton pati viena ir kalbė
jo balsiai lužtaneziu balsu:

r— Dieve,
Kam lankosi taisai žiaurus De
cinas. KunigaikissTtyste del ma
nes pražuvus! Pamylėjau jų 
norints gerai žinojau, kad tė
vas man neleis likties jo pa
ežiai Kaip insz jo noapkeneriu! 
Asz proto netenku! Viskas del 
manos dabar pražuvo!...

ir po 48 valandų nebuvo nei

f

J

r*

vienaip ar kitaip galas. Lygia

ka pridariau!

1

Prasidėjo sudus. Visi Bran- 
denburgijos didikai, grafai ir 
baronai susirinko -sūdo salen. 
Konradas pasipuoszos purpusi 
rais atsisėdo pirmojo ministo-

I
Sakalėliai, jaligu kas gromata 

raszo, 
Tegul ant jos ir pasiraszo, 

Asz vardu noiszduosiu, 
Ir niekam nepasakysiu, 

Ta asz suprantu, nededu nie- 
- kada,

Tokias gromatas in gurbą pa
talpinu, '

Ir ant pagalios sudeginu 
Nereikalaujate raszyt, 

Jaigu bijotės pasiraszyt.

Pulokai Vi'lksbare, 
Koki tai szoki padare, 

Dažinojo keli Lietuviai, 
Pasigeria invaliai.

Nubizdino ir jie ant szokiu 
Ir insimaisze tarp Paloku

Palokai pradėjo rinkti po 25 
\ . centu, 

Badai ant naudos muzikantu, 
Tada Lietuvius laukan iszvare, 
Vienas Palokas kirvi pagriebė.

Lietuviui in ranka reže
Ir da užsikeisejo, 

Galva nukirpti norėjo.
Lietuviai kirvi sulaikė, 

Na ir ant gili ūkio nepataike.
Lietuviai kuolus susijeszkojo, 
Ir Lenkus baisiai sulamatojo, 

O tam kirviniui galva sutesz- 
kino, 

Kraujo nemažai isztekino.
O ka! in suda pasidavė, 
Po 35 popierėliu atidavė, 
Katras su kirviai užpuolė, 

Ta in augszta suda padavė, 
Kas isz to iszvyks, nežinia, 

Gal kelis metus patupės kalėji
mo.

r

EKSKURCIJA PER 
LABOR DAY 

P&nedelije 7 Septemberio
Atlankykite draugus ar gimines

In Philadelphia $3.25
In Atlantic City $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus

In New Yorka $4.00
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Shenandoah .......................... 4:80
Mahaooy City .... 4.... i.. 5:10 
Tamaqua .............................. 6:39

• • • • 4 • • • •

Pabaigos savaites ekskureija

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 25c viraziaus 
Subatoj 12 Septemberio

Matykite plakatus apie daugiau*.

1 I

dalimi ir Konradas ir jo žiau
rus tėvas ne tdlco proto krito I veselka neszlekta suvis.

Tai vyreli geras biznis, 
Smegenis su guze apsvaigina, 

[Paskui paskutini dolerį dovanu 
atima,

Su guze viską padarysi, 
Paskutini centą iszviliosi. -

* * e

Ant vienu kriksztynu buvo keli 
su plikom galvom,

Rodos kad nuszutytom, 
O kad sako: plikos galvos, .

Iszmintingos visados. .
Ozionais tarpe tu plikiu,

# Proto nepasiliko, 
Ga^padino pradėjo tampa žibyt
O plika-galviai vaida daryti,

1 O kad nCbagai iszlaimejo,

kaip dalgio pikirsti.
♦ * ♦ f

Nei czionai, nei ’kur kitur 
skaitytojai nedasižinos to tra- 
giszko apsakymo pabaigos: ka 
daugi to apsakymo ’karžygį pa
likau be jokio iszejimo, tai nu
siplaunu sau rankas ir atsipra- 
szau: tegul patys skaitytojai 
japabaiga damislija, o asz nuo 
toatsisakau.

Velniszkas

SPEOIALISZKA VIENA 
DIENINE EKI 
IN NEW YO 

AR

KVITU DrturyiMnu <•! Im- 
mokėjimo pinigą ligoniams. Pnkl 25e 
KVITU karvele Draegyetems del K* 

rio suolan. Isz abieju szonu eteriaue neg ladeta pinigą > 
Preke •• . ,» lie.

- • Mdėjo sudžios. Senais kunigaik- 
sztis prisako sūdyti savo duk-

luririuklmii
V: D. 1I0CŽKAVSKAS - CO.; 

MAHANOY CITY, PA.'

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo tarp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites
o rado paczla. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. < Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyra*. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta .skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

!W. D. -BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CIT Y, PA.

ROIJA
i $4.00

. *
UP-THE HUDSON $5.00

iki Bear Mountain ir 
Indian Point

Nedelioj 13 Septemberio
Szita ekskureija teipgi suteikia 
proga matyt Riverside Drive A- 
partament namus, Grant's Tomb, 
Didelius laivus, Sing Sing kalėji
mą ir kitokias akyvas vietas.r • 
Matykite plakatus apie daugiau*.
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ŽINIOS VIETINES
; 1 SHENANDOAH, PA.

L
SAULE

■

Ateinanti Panedeli pri
puola darbininkiszka szvento 
“Labor Day.” Geriau kad ta ja 
diena pramintu

< i

——*

U Bedarbiu

Vadas Kanadiszkos 
Policijos 
e

1

Prigulėjo
<Mfe

Ant

County Commissioners
Balsuokite už

For County Treasurer
ANT PAVIETAVO KASIERIAUS

f

1 *
r
i •h
B
■

fu

V

PWR/’j. ,< . v.
?-r-p j, Ateinanti Panedeli atsi- 

(ląrQ<$5<?hpy|ki)l Pavieto fėrai.
.-r^jUtaminke . 

s^yenU Užgimimas Szv. Panos 
Marijos.
I'—ytl.Schuylkino pavietas pir

ty 58 /balsavimo maszinas ku- 
riąa naudos ateinancziuosin 
rinkimuose tiktai didesniuosia 
miestuosia. Kitas pirks vėliau. |

bažnytine

..Šchuylkino pavietas pi r- 
'I . *» ’ '

'— Pottsvilles sūdąs prasi
dės 14 Sept., kuris turės spręs
ti net 420 visokius teismus.

— Bernardas Czerkauckas 
Ktudentas-rniHijonierius sugry- 
žo prie mokslo in Szv. Kry
žmus seminarija in Dunkirk, 
N« Y., praleidos vakacija pas 
tėvus ant W. South ulyczios.

Taipgi ir Stanislovas Vai- 
ozaitis, student as-misijonieris 
sugryžo in Marion Hills kole
gija Chicago, pralekles vakaci- 
jas czionaK . ,

—s Jtizofina Niepivoda, 
metu Rusnaite, kurios tėvai 
gyvena Park Crest, atome sau 
gyvasti per užtroszkima gazu 
po barniu su savo mylimu. Pa
laidota mieste, 
kapiniu.

t Stanislovai Navickas, 410 
W. Atlantic uli., mirė po gana 
ilgai ligai namie.
prie Szv. Stanislovo parapijos.
Paliko paezia ir kelis vaikus.

Vincukas Žoliohis, 308 
E. Centre uli., siausdamas prie 
ugnies su kitais vaikais, likos 
skaudžiai apdegintas, 
dvi sanvaites sūdo bus tikras 
jomarkas. r * t

Sesuo Maro Joana isz 
Pranciszkau s k 1 ioszto- 

riaus, Pittsburge, lankėsi pas 
savo tėvelius A lok. Zda na vi
eži us, 606 W. Center uly. Po 
vakacijai sesuo Joana mokys 
parapinėje mokslaineje Home
stead, Pa.

Szv.

h

19

ant Kusnaku

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES ,t

L2HIGH KASYKLOS 
DIRBS PILNA LAIKA.

- Tamaqua, Pa. . — Lehigh 
Coal ant Navigation kompa
nijos kabyklos ketina dirbti 
pilna laika nuo Ketvergo per 

r

visa szi menesi. Rahn ir Nes
quehoning kasyklos bus užda
rytos per visa menesi. Per dau
geli menesiu tosios kasyklos 
mažai dirbo....... .

GILBERTONO KASYKLOS 
PRAVES DIRBTI.

Gilberton, Pa.
sinei darbininkai aplaike žino 
idant stotu prie darbo, nes to
sios kasyklos pradės dirbti už 
keliu dienu. - •

I

NELAIMES KASYKLOSIA 
JULAJAUS MENESIJE.
Washington, D. C. —Tiktai 

48 anglekasiu neteko gyvaa- 
^(Jziu kietųjų anglių kasyklosla 
4’ennsyįvanijos, menesije Jula- 
vjaus o 87 žuvo minksztu anglių 
kasyklosia. Jn laika septinis 

,menesius visuosia kasyklosla 
/uvo 838 anglekasiu o praeita 
meta žuvo 1,159.

r
KASYKLOS PRADEDA

DIRBT, GELEŽINKELEI 
TEIPGI PRADĖJO

DAUGIAU KRUTET.
Ashland, Pa.

ties pradėjimo darbo kasyklo- 
^sja ir geležinkelei pradėjo dau- 
;giau krutėti/nes turi gabenti 
anglas jn. didesnius miestus. .

,-Apię. 2000 anglekasiu dir- 
baneziu.Hammond ir Gilber- 
tdUjtysyklosia, kurios ne dir- 
bpnuę Juniaus menesio, prade- 

, jo dirbti'Seredoje. Tosia !ka- 
syklosia dir])^ žmonis isz Sho- 

, nąndoah, Girardvilles, Ashlanr 
do ir GiĮbertono. Neužilgio ati
darys kasyklas Reliance, Alas
ka ir Locust Gap.

Su pradėjimu dirbti 3 Pac
ker kasyklas, Raven Run, Ma
drid, 6 kasyklos Lehigh Na
vigation Co., Lavelle ir kitos 
mažesnes kasyklos, apie 11,000 
anglekasiu pradėjo dirbti.

■XT n
«*>

j 
> 1. Visi mene-

Isz priežas-

,jo dirbti fjeredoje.

v

J

-
J < .

L* • ' 
n ■' A ——

A>..

Majoras generolas J. II. Mac 
Brien, ana diena apėmė dinsta 
virszininko Kanadiszkos poli
cijos. Pradėjo jisai policijanto 
dinsta nuo mažiausio laipsnio.

wwrw

PADEKAVONE.

BALSUOKITE UŽ ‘
• *

..

B r»

A
M

PAUL W. HOUCK1 4

t

Isz Shenandoah, Pa.
I

f

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
• Nedelioj 6 Septemberio

Dubeltavaa 
TIMetaa

Specialiszkas treinas apleis Maha
noy City 4:25 ryte. Grižtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:30 valanda vakare.
Proga matyti senoviszka Amerikos 
kariszka laiva “Old Ironsides” ku
ris dar randasi New Yorke.

i

$4.00

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markė to preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co

i

f

James H. Kirchner 7r James R. Walton

50 BROADWAY 
NEW YORK

■ —r -........-L. - - ». ■ — — r-------------

t

M. Marvinskas, Cleveland, 
Ohio. — Norint s pas mus lai
kai sunkus

Marvinskas,

bet szimtn kartu
Būtu sunkiau be /‘Saules 
todėl prisiuneziu jum 
kęsti ant visu metu. Patariu vi
siems Lietuviams skaityti 
“Saule” o tada žinos kas ant 
svieto atsitinka, 
rasite daug žinių apie
tėvynė, kas dedasi kaimuosia 
ir miestuosia, kaipo ir visokius 
atsitikimus Amerika.

ir 
užmo-

C i Saule Hu
musu

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztlniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

PALAIKYKITE SENUS KOMISORIUS
Praszo j ūso balso ir parėmimo.

Naujas Pasiuntinys Isz 
Egipto

o F

X.

f

::
■^1

■

S .< > d

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62
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County Commissioners
Schuylkill Pavieto Lietuviai Balsuokite už

11

I b i t i.

F.W. Leib
Del teisingos, ekonomiszkos administracijos*ir vedimo 
Schuylkdl Pavieto reikalu. Tinkami vyrai ant to urėdo.

W. R. AdamsonMokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumctreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

Gi W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

ir

i
Sesotris Sidaronss Pasha, ap-

ome dinsta 1
Egipto ir pildys savo užsiėmi
mą Washingtone.

J. *

K. RĖKLAITIS
pasiuntinio išz Lietuviaxkas Graboriua

1

Skaitykite “Saule”
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

ANT TEISE J AUS (JUDGE) 
BALNOKITE UŽ

Richard Henry Koch
Atsakantis, teisus Ir turintis 

daug patirimo.

■į. illAn

•»

Didesnis ir Geresnis negu Kitados
4

Mahanojaus Lietuviai balsuokite už

W. D. Boczkauska 
ANT SCHOOL DIRECTOR 

.(Mokslainiu Direktoriaus)

PA.

Schuylkill Paviėto H

J

H J

♦

'M1 eras
Prasideda per Labor Day, 7 Septemberio, 10 vai. ryte

Per 4 vakarus.
t

Per 5 dienas.
1
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VISA MYLIA VISOKIU STEBETINIU DALYKU DEL PAMATIMO. . “ ’’
DIDELIS KARNAVALAS, SMAGI MUZIKE IR DAUG JUOKINGU PERSTATIMU.' 

9
f " M > i į į "■ ij . ■* r ,i. ; * 'i I

$15,000 PASKIRTA DEL LENKTYNIŲ. 18 LENKTYNES ANT PROGRAMO. M .l !• ■
SZIMTAI PAMOKINANCZIU, UŽIMANCZIU IR STEBETINIU DALYKU.
VISOKIU AUGALIU, KVIETKU, VAISIU, PAUKSZCZIU IR GYVULIU IR DAUGY

BE KITOKIU DALYKU DEL PAMATIMO.
VISAS NAMAS PRIPILDYTAS PADIRBTU DAIGTU MOKYKLŲ VAIKU.
DYKAI VAUDEVILLAS POPIET IR VAKARAIS O STEBETINIOS FAJERVERKOS

NAKTIMIS.
■ ' ■’ 'r ■

“BILLY” SUNDAY SEREDOJ.

* I

i
, * . " . tl ( tį

PRIBUS GARSINGAS EVANGELISTAS
Billy” Sunday garsingas evangelistas, kuris yra kalbejas insūvirsz 100 milijoną žmonių,4 4

pribus in szitus Fėrus Seredos vakara ir kalbės priesząis Grand stendą 
i r ‘ ’1 ’■ ' :: 1 •. ■ o

VAIKU DIENA, UTARNINKE

’ t* , u. lifp
■ s

60,000 mokyklų vaikai isz viso pavieto ketina atlankyti Fėrus Utaminke/Ju programas szi
’ I ’ ♦ ■ _ I * ' ' - 1 _ _
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met pražengs visus kitus. Szesziolika benu, dvi orkeštros, dvi dainų draugyjos ir kitokį
j _ « 1 • • 11 J * * 14 * v '"f ' «adalykai pralihksmins vaikas.

’j AUTOMOBILIU LENKTYNES, PETNYUZIOJ ;
, ' ' 'l * ' X, 1 I ’ ’’ Il / ' ' ! > I '■' ‘ * ,

Dideli Fėrai užsidaro Petnyczios vakara 6 valanda, nes szi-met ne bus Petnyczios nokti
į

♦

r 

■ 1 < - •

AUTOMOBILIU LENKTYNES, PETNYCZIOJ
■_ . . . ■. ..... i .

z I

Peru. Automobiliu lenktynes atsibus Petnyczioj popiet tyriuose ims dalybas daug garsiu
gu greitu važiuotoju. Iszbandymai ir szeszios lenktynes sudarys automobiliu lenktynes,

J' ■ .» , ’’ r« ■ ■ , ■ -M • ■**•’ .« r. »■ ♦. • '* • II ■.„■■! . ||Į ,,

GRANDSTAND T IKI E TAI DARAR PARSIDUODA
Pardavimas tikietai del Grand-stand, ka prasidėjo praeita, Panėdelije, parodo kad tukstan- 
cziai tikietu buvo užsakyta. Tikietai buvo nupiginti. Galite užsisakyti tikietus per laiszka 
ar telefoną in Fėro ofisą, Pomeroy name, Pottsville. Visi tikietai turi but paimti Subatos va- 
kara priesz atidarima Fėro. * ,
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

■ii

COUNTY TREASURER 
(Ant Pavietavo Kasieriaus) 

BALSUOKITE UŽ 

WILLIAM SEARER 
ISZ TOWER CITY, PA. 

Praszo j ūso balso ir intekmes.

Busite pilnai užga-
i

ANT SCHOOL DIRECTOR 
Shenandoah, Pa.

Frank P. Schumack 
Shenandoro Lietuviai balsuokite už 

savo tautieti.

6 6 6
GYDUOLE AR TABLĖTĄI ’ 

Praszalina galvos skausmą jn 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pinna diena, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas. 

666 Moftit del kūdikio sulcsioJ

♦ .
Nuliudimo valandoje, sutei

kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai 
.nėdinti.

Isz MAhanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti. o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial .2-1512 I II ■ I ■■■■■*.■ I,

VAR ASZIUS
AGENTAS. IR NOTARAS

VEDĖJAS BUVUSIOS FIRMOS P. V. OBIECUNAS CO.
Suranda varda laivo ir diena atkeliavimo in Amerika, turėdamas savo 

globoje senus rekordus nuo 30 metu del kuriu buvo iszpirktos laiva
kortės per sena agentūra P. V. Obiecunas C. Pittsburgh, Pa.

Siunczia pinigus su pilna garantija Lietuvos iltais arba Amerikos do
leriais ir parduoda laivakortes ant geriausiu linijų.

Parūpina pasus keliaujantiems in Lietuva, ir taip vadinamus Termi
tus del liuoso sugryžimo atgal in Amerika.

Padirba ingailiojimus orba doviernastis, kaip lyginai aktus pavedimo 
daliu vieni kitiems Lietuvoje. Todėl reikalui esant kreipkitės ypatiszkai 
arba per laiszkus isz visu szaliu Amerikos po žemiaus sekaneziu adresu

A. WARASHIS
Formely with P. V. OBIECUNAS CO. f

ROOM 206 ALL NATIONS BANK BUILDING
1200 CARSON STREET, S. S. PITTSBURGH, PA.
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GERESNE LAIKAI ATEINA '
jį

Tuso priperto, juso namas — Mahanojui yra daugiaus ver-
- } . - . • .. ... . . . b

nauja St. Nicholas brokeri. Preke ju pabrangs kada geri 
vieta del gyvenimo ir neužilgio

»

tas, nuo tada kada Readingo kompanija pradėjo statytį

laikai sugryž. Czia gera 
bus gera_yieta gauti1 darba.

Ir dar gera vieta del palalkima juso pinigu bankuose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
KASUfOT 01TT. PA.

MEMBER OFTHB FEDERAL RESERVE SYSTEM
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