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Isz Amerikos
DUKTĖ SĖDĖJO PRIE 
MIRUSIOS MOTINOS 

i 5 SANVAITES
[Pamiszus Duktė Sergėjo Miru

sia 99 Metu Motina, Per 5
Į Sanvaites.

Į PATI BUVO PUSGYVE 
KADA JA SURADO.

Churchtown, Pa. —• Dau
giau kaip menesi laiko gyven
tojai stebėjosi kodėl 99 metu 
amžiaus Lydia B. Tiffany ir jos 
duktė Margarieta, 59 metu, ne- 
iszeina isz stubos. Kada pa- 
szauktas palicijantas insi'lauže 
in stuba kad paimti jas in pa- 
jniszeliu namus tai net persi
gando ka ten buvo pamatęs.

Senuke ’gulėjo negyva ant 
(virszaus daugiau kaip penkes 
Banvaites laiko o jos duktė ati
darė jam duris. Ant grindų gu
lėjo .szeszi pastipia szunes o ki
ti szeszi vos galėjo paeiti nuo 
silpnumo ir vos iszrepliojo lau
kan. Palicijantas jai aiszkino 
del ko atėjo pas jas bet duktė 
jo nesuprato.

Pagal daktaro pripažinimą 
tai senuke turėjo mirti isz bado 
o duktė tuom taip persiėmę kad 
nieko nevalgė ir niekur neisz- 
ejo, prasėdėdama prie mirusios 
per penkes sanvaites o szunes 
isz bado apgraužė stalus ir 
kreklus kambaryje kur jie buvo 
uždaryti.

Tiffaniene insikrauste in na
rna apie penkis metus adgal ir 
kožna menesi aplaikinejo ban
kinius czekius nuo ineigos 100- 
tukstantinio turto, palikto per 
jos mirusi vyra. Keturis metus 
adgal mirė jos kita duktė ir tas 
buvo priežastim motinos nete
kimo proto. Kada motina mirė, 
duktė, sumiszusi, uždare narna 
ir nieko neinsileido in vidų. 
Senuke turėjo vienoj banko j 
50,000 doleriu o jos duktė 40,- 
000 doleriu kitoj bankoj.

Palicija tyrinėja ar moteres 
nepaliko kokiu giminiu kad pa
skirti likusiu turtą bet lyg 
sziam raszymui jokiu nesuras
ta. , r

MOTERE NORĖJO UŽLIPTI 
ANT BAŽNYCZIOS 

BOKSZTO.
Sugar-Notch, Pa. — Dauge

lis žmonių su baime prisižiuri- 
nejo kaip Ona Makauckiene, 42 
metu, bandė užlipti ant bažny
tinio bokszto Szv. Szeimynos 
bažnyczios bet nukrito žemyn 
ir tik iszsigialbejo nuo baisios 
mirties kada paslydo ir susilai
kė ant stogo po tam ėjo krasz- 
tu stogo ir ketino nulipti užsi
kabinus už vandenines paipos 
bet negalėdama iszsilaikyt, 
puolė žemyn 15 pėdu ir susižei
dė peczius kojas ir rankas. Ko
kiu budu gavosi ji ant bažnyti
nio stogo tai niekas nemate. 
Stovinti žmones aplinkui baž- 
nyczia net užlaikė kvapa tikė
damiesi kad motere nukris ir 
užsimusz. Manoma kad Ma
kauckiene staigai neteko proto.

LENCIUGINEI
SZTORAI

UŽSIDARINĖJA
ISZ PRIEŽASTIES TAKSU.

Philadelphia. — Czionais 
daugelis taip vadinamu lenciu- 
giniu sztoru Great Atlantic & 
Pacific Co., ir American Stores 
uždare daugiau kaip szimta sa
vo sztoru isz priežasties nauju 
tiesu kurios uždėjo dideles tak
sas ant ju sztoru o apie 70-tas 
procentas uždaryta po visa 
Pennsylvania. Naujos tiesos 
priverczia locnininkus mokėti 
po 500 doleriu už kožna sztora. 
A.&P. kompanija turi daugiau 
kaip 2,000 sztoru po visas dalis 
valstijos, kuriuose dirba tuks- 
tancziai žmonių. Apie tūkstan
tis žmonių pasiliko be darbo 
per uždarymą sztoru. Kompa
nija mano uždaryti daugiau 
sztoru visuose miestuose nes 
sako kad tieji taksai juos labai 
apsunkino.

DIENA PAGERBIMO AME- 
RIKONISZKOS SZVENTES 

BUS TAUTISZKA SZVENTE.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vania su kitoms valstijoms ap- 
vaiksztines pagerbimo Ameri- 
koniszkos vėliavos diena, kuri 
pripuola 14 diena Juniaus ir 
bus 'tautiszka szvente. Taja 
diena musu vėliava turės 160 
metu, kuria kongresas užtvirti
no 14-ta d. Juniaus, 1777 mete. 
Taja diena Washingtone bus 
laikomos tam tinkamos apei
gos.

Iszkabinkite Amerikoniszka 
vėliava prie savo namo taja 
diena ir gerbkite ja nes po jos 
sparnais turime czionais laisve 
kokios kitur nerasite po visa 
svietą ir kuri jus czionais pri
glaudę nuo prispaudimo Euro- 
piszku valdytoju.

DAKTARAI ISZPJOVE PUT- 
MENI ISZ 243 SVARU 

MERGINOS.
Philadelphia. — Daktarai 

Hahnemann ligonbuteje ana 
diena iszpjove putmeni isz gal
vos Susie De Crescenzo, isz 
Scranton, Pa., kuri sveria 243 
svarus ir vis augo ir jeigu ne
būtu ėjus po operacijai tai mer
gina už kokio tai laiko butu ap- 
jakus ir mirus. Mergina pradė
jo greitai augti kada turėjo 
apie 14 metu. Putmenis buvo 
didumo vynuoges, radosi ant 
jos smegenų ir tas buvo prie
žastim jos didelio ūgio. Szia- 
dien mergina jaucziasi sveika 
ir pradėjo pamesti savo taukus.

SURASTA NEGYVA ANT 
SOFKOS.

Kulpmont, Pa. — Pati Petro 
Buczinko, 34 metu, likos su
rasta negyva ant sofkos apie 
5-ta vai. ryte, per savo vyra 
kuris rengėsi eiti in darba. Mo
tere atsikėlė apie 4:30 vai. ryte 
kad iszleisti savo vyra in dar
ba. Vyras atsikėlęs ir neradęs 
jos nuėjo in kita kambarį kur 
motere gulėjo ant sofkos negy
va. Daktarai pripažino buk 
motere mirė szirdies liga.

SIERATUKAS 
MAITINOSI

VOGTU PIENU
PER DU MENESIUS.

Yonkers, N. Y. — Kada pali
cija užtiko Martinuka Urinia- 
ka, 9 metu vaikiuką, vagiant 
pieną nuo kaimyno duriu, pa
ėmė ji pas palicija ir priglaudę 
ji su pasigailėjimu nes žinojo 
apie gyvenimą vaiko kuris bu
vo apleistas nuo visu ir vėliaus 
patalpino ji prieglaudoje del 
apleistu sieratuku.

Vaikas maitinosi pavogtu 
pienu per du menesius o gulė
davo naktimis dideliam bakse 
arba senuose automobiliuose. 
Apleisto sieratuko motina mi
re keli menesiai adgal o in 
trumpa laika vėliaus mirė jo 
tėvas o 16 metu sesute, kuri 
juomi rūpinosi, likos užmuszta 
ant geležinkelio rinkdama ang
lis kad abudu suszi'ldyt.

Apleistas nuo visu sieratukas 
buvo priverstas maitintis nors 
pavogtu pienu. Sudžia ji nenu
baudė tiktai nusiuntė in lenais 
kur turės .prigulinczia apgloba 
ir mokslą.

SUV. VALSTIJOS TURI 12 
BILIJONU DOLERIU 

AUKSE.
Washington, D. C. — Suv. 

Valstijų iždininkas savo rapar- 
te paduoda buk valdžia szia- 
dien turi sukrovus daugiau 
kaip du bilijonus (2,000,000,- 
000) doleriu aukse savo ižde. 
Beveik kas diena auksas plau
kia isz Europos in Amerika ir 
sziadien Suv. Valst. turi dau
giau aukso ne kaip visos viesz- 
patystes ant svieto.

VAGIS APGAVO ISZPAN- 
ISZKA KONSULI ANT 

$14,600.
Washington, D. C., — Don 

Enrique' Carlos de la Casa, 
konsulis isz Iszpaniszkos am
basados czionais, likos apvog
tas per nežinoma pleszika ant 
14,600 doleriu bolidais ir pini
gais, kada lankėsi tūlam kro- 
me czionais. Cas'a yra turtin
gu žmogum ir turi didelius že- 
miszkus turtus Iszpanijoj.

MOTERE PERSITIKRINO 
KAD JOS VYRAS NE- 

SZPOSAUJA.
Whitewater, Wis. — Charles 

A. Be'ltsner, 39 metu, pakalbino 
savo pacziule kad eitu su juom 
in skiepą kad būti budintoja 
kaip jis pasikars. Pacziule ma
ne kad jos Czalukas tik szpo- 
sauja ir pasiliko automobiliuje 
kuris stovėjo prie namo, kuria
me ji laike dvieju metu sūneli 
ant keliu.

Kada Czaliukas nesugryžo 
isz skiepo po nekuriam laikui, 
motere iszlipo isz automobi- 
liaus ir nuėjo jeszkoti savo vy
ro iii skiepą ir ant tikrųjų per
sitikrino kad tai nebuvo jokis 
juokas nes užtiko vyra kabanti 
ant virvutes negyva.

Isz Visu SzaliuTĖVAS APDEGINO 
SUNELIUįRANKAS 
UŽ PAVOGIMĄ KELIU 

CENTU.

Hazleton, Pa. — Kalvinas 
Minich likos aresztavotas ant 
paliepimo kaimynu už baisu 
pasielgimą su savo penkių me
tu šuneliu, Ciriliu, kuris buvo 
nuvežtas in ligonbute ant gydy
mo. Pagal apsakyma palicijan- 
to tai tėvas baisiai užpyko ant 
vaiko kad tasai iszeme tėvui isz 
kiszeniaus kelis centus ir už 
bausme uždėjo jo rankas ant 
pecziaus apdegindamas jas 
baisiai.

TRUMPO£jlNUTES
Manila, Filipinai.,— Provin

cijoj Cagayan, nuskendo lai
vas “Rosario” su 39 žmonimis, 
laike smarkios vėtros. Nei vie
nas ne iszsigialbejo.

Berlinas, Vokietija. — Tele
gramai pranesza buk Nedelioje 
kilo daugelis maiszacziu tarp 
Kataliku ir Naziu, daugeliuose 
miestuose. Keli žmones likos 
užmusztiir daugelis sužeista.

Hazleton, Pa. — Aleksas 
Stankeviczius likos užgriautas 
per dvi valandas No. 1 kasyk
lose, prigulinczios prie Lehigh 
Valley kompanijos Janesvillej 
bet likos in laika iszkastas gy
vas.

Madrid, Iszpanija. — Pasi- 
kelelei leido smarkia ugni in 
miestą isz armotu, užmuszdami 
apie szimta gyventoju. Žmones 
turėjo slėptis in skiepus apsau
goti savo gyvastis nuo kulku. 
Ambu'lansai ir ugnagesiai likos 
iszszaukti surinkti ■sužeistuo
sius ir gesinti ugnis degancziu 
namu.

Omaha, Nebr. — Vienas žmo
gus sudege ant smert, 5 sužeis
ti ir apie 100 arkliu sudege Ak- 
Sar-Ben lenktyniniu arkliu 
tvartuose. Bledes padaryta ant 
300,000 doleriu.

Hęndaye, Francija. — Ant 
Basque franto tęsęsi kruvini 
musziai tarp pasikeleliu ir val- 
diszko vaisko kuriuose žuvo 
daugelis kareiviu ant abieju 
szaliu.

Denver, Colo., — Netikėtai 
czionais nupuolė sniego ant 
keliu coliu. Kaip kur pusnys 
buvo taip dideles kad užpustė 
kelius.

Berlinas, Vokietija. — Val
džia aresztavojo vienuolika 
Katalikiszku kunigu kurie dar
bavosi priesz valdžia ir ja pa
niekinėjo.

Kingston Point, L. I. — 
James Knowles, motoruoda- 
mas mažoje motorinėje valtelė
je, patemino 5 žmonis kitoje 
luoteleje kurios maszina buvo 
pagedus ir visus pritraukė prie 
kraszto.

McKeesport, Pa.,—■ Daugiau 
kaip keturi szimtai darbininku 
isz ’dirbtuves Columbia Radia
tor Co. iszejo ant straiko kad 
kompanija praszalino nuo dar- 

jbo 80 darbininkus, kurie pri- 
' gulėjo prie unijos.

98 TUKSTANCZIAI KINCZI- 
KUBADAUJE; 1,700 JAU 

MIRĖ.
Shanghai, Kinai.,— Telegra

mai danesza isz Kaifeng, Ho
nan Provincijos, buk tenais 
kenczia bada 98 tukstancziai 
Kincziku o lyg sziam laikui jau 
iszmire 1,700 ypatų. Valdžia 
negali suszelpti tuos nelaimin
gus žmonis nes isz priežasties 
sausumos toje provincijoj nie
kas neužderejo.

NEPRIEME PALIKTO 
TURTO.

Berlinas, Vok., — Daktaras 
Rudolfas Bechman, kuris vos 
galėjo iszsimaitytii su savo szei- 
myna staigai pastojo žymiu 
žmogum po visa Vokietija o 
tai isz priežasties, kad nepriė
mė 165 tukstanezius doleriu, 
palikta per jo dede, kuris mir
damas Anglijoj, ant tuju iszly- 
gu, kad jisai iszsižades savo 
tautos ir pasiliks Angliszku 
pilieczium.

“Geriau pasilikti ubagu lyg 
pabaigai mano gyvenimo, ne 
kaip būtie ližgamu mano tevisz- 
kes!”—kalbėjo daktaras ir pa
likto turto nepriėmė. Jo dede 
iszlkeliavo in Anglija 1878 me
te, kur surinko dideli turtą ir 
pasiliko Angliszku pilieczium, 
mirdamas turėjo apie 87 metus 
amžiaus.

PASIUTISZKAS ŽMOGUS.
Soncz, Lenk.,— Kas tokia pa
dėjo kelis szmotu’s dinamito po 
vietine parapine mokykla. 
Eksplozija buvo taip smarki 
kad iszkule visus langus arti- 
muosia namuoisia. Palicija pra
dėjo tyrinėti ir ant galo suseke 
Ignotą Zajoc, kuris turėjo ko
kia tai neapykanta priesz vie
tini kunigą ir tai jis taji darba 
padare.

5,000 GYVENTOJU PASILI
KO BE PASTOGIŲ.

Rabaul, Nauja Britanija., — 
Visi gyventojai miesto Ra
baul, apie 5 tukstancziai, stai
gai pasiliko be pastogių, isz 
priežasties iszsiliejimo mariu 
nuo atsigaivinimo tenaitinio 
vulkano. Gyventojai lauke at- 
plaukenczio Angliszko laivo su 
maistu. Nauja Britanija yra 
sala po priglauda Australijos.

SZIANDIENINIS PADĖJI
MAS ANT ISZPANISZKO

KARISZKO FRUNTO.
Madrid, Iszįpanija., — Pasi- 

kelelei nuszove penkiolika val- 
diszku eroplanu laike muszio 
artimoje Madrido. Gyventojai 
matydami pavoju, pasislėpė in 
skiepus. Vokietija nusiuntė in 
Iszpanija savo submarinus kad 
būtie tvirtais ateiteje nuo už- 
klupimu. Ttalijonai pasirengi- 
neje ant nusiuntimo savo Įlo
tos ir kareivius ,jeigu kiltu di
desnis pavojus. Francija ir 
Anglija laikosi isz tolo ir lauke 
pradėjimo kokio nors ergelio 
per Italija ir Vokietija. Matyt, 
viens kito bijo ir visi laikosi 
m'alsziai.

ATSIMOKĖJO SU ŽUDINS- 
TA UŽ JO ISZAUGINIMA.

Cies'zyn, Lenk., — Artimam 
kaimelije Lipovicuosia, atsiti
ko baisi žudinsta grinezioje 
Povilo Dzido, 60 metu amžiaus 
kuri kaimynai rado negyva su 
perskeltu pakau’sziu. Pranesz- 
ta apie ta žudinsta palicijai, 
kuri in trumpa laika .suėmė jo 
augytirii Wilhelma Korcza, 'ku
ri nužudytas žmogus priėmė del 
iszauginimo kada tasai ižgama 
turėjo vos 4 metus ir jo dede 
Karoliu Steca. Manoma kad 
tankei name nužudytojo atsi- 
bu/vinojo bar nei apie padalini- 
ma penkių margu lauko, ir tas 
buvo priežastim nužiplinimo 
Dzido.

ISZPANISZKAS PASIKELE
LIU VADAS UŽMUSZTAS 

NELAIMĖJE SU 
EROPLANU.

Vitoria, Iszpanija.,— Pasike
leliu vadas Emilio Molą likos 
užmusztas lėkdamas isz czio
nais in Valladolid. Po nelai
mei jo lavonas likos surastas 
apie szimta (pėdu nuo vietos, 
kur nukrito eroplanas. Gene
rolas Molą buvo žymus karei
vis ir vadas Iszpaniszku pasi- 
keleliit.

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ DA 
DU VAIKUS.

Manila, Filipinai. — Kokis 
tai nežinomas pasiutėlis, gaivu 
jeszkotojas, lyg sziai dienai jau 
nužudė 26 vaikus aplinkinėje 
kaimo Futtul. Tasai pasiutėlis 
užklupineja isz nežinių kada 
vaikai siauezia ant ulycziu ir 
taip tykiai priselina prie j u kad 
vakai jo visai negirdi.

Paskutines Žinutes
Rqdding, Calif.,— Artimoje 

Siloah Springs, didelis Grey
hound auto-bosas apsivertė ir 
užsidegė. Devyni paisažierei 
sudege ant smert. Auto-bosas 
ėjo in Portland, Oregon.

Harrisburg, Pa. — Stengda
masis isžgialbeti karves isz de- 
ganezio tvarto in kuri pataikė 
perkūnas, William Kohler, 72 
m. ūkininkas sudege ant smert.

London, Anglija. — Girdėt 
kad Rusas, Juozas Stalinas, ke
tina nuvesti prie altoriaus tre- 
czia motere, kuri turi 33 metus. 
Turi jis du sūnūs po pirmbms 
dviem paezioms.

Salt Lake City, Utah. — Pa- 
sažierinis eroplanas, kuriame 
radosi septyni pasažieriai ir 
pacztas, kurio nesurado nuo 19- 
36 meto, kada tai jis dingo ne- 
žine kur, likos surastas czionais 
susidaužės ir visi žmones negy
vi- Į . .

Meksikos Miestas. — Da vis 
straikuoja 18,000 aliejiniu dar
bininku. Prezidentas Larado 
stengėsi padaryti taika tarp 
darbininku ir darbdaviu.

Richmond, Calif. — Automo
biliu darbininkai, Ford dirbtu
vėse ketina sugryžti prie darbo 
kaip tik bus pasiraszyta ant 
naujo kontrakto, (

Darbo Žinutes
STRAIKIERIAI

SULAIKĖ DARBA
4 DIRBTUVĖSE

18,000 DARBININKU ANT 
STRAIKO.

Detroit, Mich. — Straikai 
sulaikė daugiau kaip 18 tuks- 
taneziu darbininku keturiose 
dirbtuvėse czionais ir Pontiac, 
Mich. Chryslerio automobiliu 
dirbtuvėje sustojo apie 17 
tukstancziai darbininku o De 
Soto dirbtuvėje sustojo 1700 
darbininku. Packard ir Fisher 
Body dirba tik po kėlės dienas 
isz priežasties stokos materijo- 
lo.

1,000 ANGLEKASIU SPIRE- 
SI GUBERNATORIAUS

KAD ATIDARYTU 
KASYKLAS.

Harrisburg, Pa. — Tūkstantis 
angliniu “butlegeriu” pribuvo 
in czionais melsdami guberna
toriaus Earle kad Pennsylva- 
nijos valstija paimtu po savo 
ranka visas angliui kasyklas, 
kurio® stovi be jokios naudos 
ir kad duotu darbus del amgle- 
kas’iu kurie randasi be darbo 
kelis metus. Delegatai buvo 
vedami per prezidentą Buitlege- 
riniu anglekaisiu unijos Earl 
Humphrey, bet gubernatoriaus 
tame laike nesirado valstijos 
ofise ir nieko nenuveikta. 
Daugiausia anglekasiu radosi 
isz aplinkines Shamokin kur 
randasi ten daugiausia butle- 
geriu, kaipo isz Shenandoah ir 
Pottsvilles aplinkinės; ■ '

5,000 DARBININKU GUMO 
DIRBUTVEJE SUSTOJO 

DIRBTI.
Akron, Ohio.,— Penki tuks- 

taneziai darbininku isz Good
year Tire and Rubber Kompa
nijos sustojo dirbti isz priežas
ties kitu darbininku kurie šu
kele sėdinti straika kitose 
dirbtuveisia prigulincziois prie 
tos kompanijos. Nesutikimas 
tarp unjos ir neprigulineziu 
in unija, apie mokescziuis ir va
landas darbo buvo priežastis 
sitraiko.

KASYKLOS BUS VELA 
ATIDARYTOS.

Shamokin, Pa., — Už keliu 
sanvaieziu bus atidarytos Cam
eron kasyklos kurios buvo su
stoja koki tai laika isz prie
žasties padotku (taksu), nes 
kompanija Stevens Coal Co., 
sutiko ant pakeltu taksu per 
Northuimberland pavieto. Pa
vieto kamisija nukirto apie 
szimta tukstaneziu doleriu tak
su nuo vertes žemes isz kurios 
kompanija iszkasa anglis. Da
bar kompanija 'suczedins apie 
42 tukstanezius doleriu ir pra
dės kasti vėla angli. Keli szim
tai darbininku sugryžo vėla 
prie darbo. -J—1



Kas Girdėt
Kas dedasi su musu tukstan- 

cziais jaunuomenes? Ka toji 
jaunuomene veikia, kaip gyve
na, kur ir kaip praleidžia savo 
laika?

Sziadienine jaunuomene tve
ria savo pulkelius ir maiszosi 
su svetimtaucziais. Didesne da
lis musu jaunuomenes neturi jo
kio tikslo gyvenime tiktai pra
leidžia savo laika sportuose, 
pulruimiuose, cigaru sztoruo- 
se, loszdami futbole arba prie 
stiklo alaus arba guzutes.

Obalsiu tosios jaunuomenes 
yra “good times” kaip jie su
pranta apie gyvenimą.

Su saviszkiais beveik visai 
nedraugauja tiktai galima juos 
matyti retkarcziais bąžnyczio- 
se ir tai priverstinai. Kas bus 
isz ju ateityje ir kokia turėsime 
isz ju nauda?

Buvusiam Anglijos karaliui, 
kurio vestuves atsibuvo ana 
diena su poniute įSimpsoniene,. 
gal nebus bėdos su pinigais.

Jo brolis, tėbyris Angliszkas 
karalius, iszmdkes jam meti
nes pensijos po 250 tukstancziu 
doleriu. Bet kunigaiksztis 
Windsoras turi ir savo priva- 
tiszko turto. Todėl gal neturės 
bėdos gyventi.

'Norints ant svieto verda kaip 
katile bet mokslincziai netingi
niauja, dirba jie savo kamba
riuose laboratorijose ir kasdie
na iszradineja naudingus isz- 
radimus del naudos žmonijos.

Darydami savo iszbandymus 
persitikrino buk insulinas, in- 
czirksztas in kuna, dabar pri- 
gialbsti gydinti beproczius.

Visuomene yra dėkinga del 
tuju mokytu vyru kurie nekar
ta paaukauja savo gyvastis bet 
ju iszradimus atiduoda del labo 
žmonių už ka neaplaiko nei cen
to pelno.

Burt Pope yra plumberiu 
mieste Webb, N. Y. Neteko jis 
regėjimo 27 metus adgal. Pope 
su savo locnom rankomis ir be 
niekeno pagiaTbos pasistatė sau 
stubele ir intaise visokius 
plumberio intaisymus ir padir
bo cimentini pecziu del apszil- 
dymo tojo namelio. — Nors 
žmogus bus aklas bet jeigu ne
tingi dirbti tai vis duos sau ro
dą gyvenime.

• •
Elmer Vravener, mekanikas 

isz Los Angeles, Calif., padirbo 
sau automobiliu isz 50 senu au
tomobiliu kurie radosi iszmesti 
ant lauko. Jo automobilius gali 
eiti 25 mylės ant galono gazoli
no ko negalima padaryti nei su 
geriausia maszina. Tasai auto
mobilius gali eiti net 80 myliu 
in valanda. i

Kada žmogus sulaukia 70 me
tu amžiaus, lai pamisima, kiek 
jis per tuos metus sunaudojo 
visokiu valgiu ir gerymu. Tūlas 
rokundu vedėjas apskaitė buk 
žmogus, turintis 70 metu, suval
gė per tuos metus duonos tiek, 
kad isz jos galima butu sudėti 
kepala deszimts pėdu augsz- 
czio ir deszimts pėdu ploczio, 
sverenti dvylika tonu.

Sztai kiti dalykai kuriuos 
suvalgė per tuos metus: sūrio 
560 svaru, sviesto 2,240 svaru, 
verszienos, jautienos, avinczie- 
nos ir kitos mėsos 16,000 svaru, 
žuvu penkis tonus, vaisiu pen
kis tonus, bulviu tiek kad jeigu 
sudėt in viena tai pasidarytu'

dvylikos pėdu augszczio, sze- 
sziu pėdu aplinkui ir svertu 5^2 
tonus, visztu ir kitokiu pauksz- 
eziu 6,000 svaru, cukraus ketu-! 
ris tonus, kumpiu ir lasziniuĮ 
3,200 svaru. į

Driek tam suvalgė ar sunau
dojo 20,000 kiausziniu, iszgere 
9,600 tonu vandens arba beveik 
po tris paintes ant dienos isz ko 
butu galima padaryti prūdeli 
kuriame rastųsi szeszios pėdos 
gylio vandens, turėtu 25 pėdas 
ilgio ir deszimts pėdu ploczio. j

Jeigu žmogus, turintis 70 me
tu, ruko, tai per visa savo gy
venimą surukę czverti milijono 
paperosu ir apie 600 svaru pyp- 
kinio tabako. Jeigu galėtu ma
tyt ta viską ka per tuos metus 
sunaudojo tai pamatytu pen- 
kesdeszimts prikrautus veži
mus ant kuriu kožno radosi po 
du tonus visokio maisto, gery- 
mo ir t.t.

Didesne dalis czionaitiniu 
Amerikoniszku Lietuviu su di
deliu noru geistu iszsinaryti isz 
savo Lietuviszko kailio. Va
žiuojant bosu ar geležinkeliu 
tankiai randasi svetimtaucziu 
o jeigu keli musu Lietuviai sė
di tai taip malsziai pasielgineja 
kaip peliukes. Ko turite bijoti? 
Bukie Lietuviu ir nesisarma- 
tyk! Bukie geru žmogum, dir'b- 
kie ir dasidirbkie o kožnas ta
ve paguodos. Ar kada matėt 
kad sueja kur nors du Italai 
sarmatytųsi savo kalbos? Jie 
ant nieko nežiūri ir “trepina” 
saviszkai ir gana, ar kam tas 
patinka ar ne.

Sziadien mokslas tikybes yra 
neatbūtinai reikalingas del mu
su Lietuviszkos jaunuomenes 
nes sviete užstojo didelis isz- 
tvirkimas tarp jaunuomenes o 
reikia žinoti kad jeigu jauni
mas mažai tiki in- Dieva tai ir 
isztvirkimas greitesnis nes nė
ra baimes Dievo. Musu jaunuo
mene nuėjo peklai ant ”pre- 
czetko” ir daugelis apie tiky
ba tiek iszmano kiek szuo apie 
pasninką.

Pana Milda Stauffer, isz 
Kansas City, yra labai nelai
minga mergina kuria persekio
ja kokis tai biesas. Keturi me
tai adgal atidavė ji savo szirde- 
le vienam jaunikiui su kuriuom 
susipažino prie pamario bet in 
kelis menesius trūkis ji sumalė 
ant szmoteliu. Apsiverkus 
graudžiai ir apraudojus savo 
mylima in meta laiko po tam 
susižiedojo su automobiliu me- 
kaniku bet tasai staigai apsirgo 
ir mire. Vela apsiverkė nelai
minga Milda bet in kelis mene
sius vėliaus susipažino su ūki
ninku isz St. Louis ir ketino at
sibūti ju svodba bet farmeriui 
užsidegė tvartas ir jis su juom 
sudege. 'Taip tai nelaimingai 
žuvo jos trys sužiedotiniai. Gal 
ketvirtas dažinojas apie nelai
me kitu nesipaeziuos su taja 
mergina kuria persekioja negi- 
liukis.

Ant svieto randasi da mili
jonai žmonių kurie tiki buk vel
niai randasi ant svieto kurie 
inlenda in žmogaus kuna ir ji 
kankina, kaip tai nesenei atsi
tiko mieste Baltimore, Merilan- 
de. Moterėlės vardo neraszysi- 
me nes ji yra gerai žinoma, tik 
tiek priminsime kad ji tankiai 
krapino su arielka taji velnią 
kad ji iszvaryt isz savo griesz- 
no kūno. Kuo daugiau krapino, 
tuo daugiau velniukas szokine- 
jo joje kazoka.

Atėjo prie to, jog ka uždirbo 
tai pragėrė su kūmutėms o kiek
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PERLEKE ATLANTIKO MARES IN TEN IR ADGAL IN 45 VALANDAS.
Henry T. Meri'll su savo draugu John S. Lambie, szitam eroplane nulėkė in Europa ir 

adgal in laika 45 valandų. Buvo tai viena isz greieziausiu kelionių per mares kada kokis le- 
kiotojas perleke isz New Yorko. Tn Europa užėmė 21 valandas laiko o adgal 24 valandas ir 
22 miliutas. Tasai lekiotojas nulėkė in Anglija kad nutraukti paveikslus karaliaus karunaci-
jos.

pasiliko tai iszclave ant visokiu 
užžadėjimu ir raganyseziu. Bet 
velniukas nei nemislino “mu- 
fytis” isz puikaus kūno mote
rėles ir turėjo jeszkoti kitokios 
rodos.

Kūmutes nutarė kad tai ne 
kas kitas kaip tūla “szviesi” 
motere ingujo velnią in Agota 
ir susitarė visa “susaide” ku- 
mucziu už tai atsimokėti. Kaip 
nutarė taip ir padare, nutarimą 
gerai “aplaistė” ir delegates 
nusidavė parvesti kaltininke. 
Kada toji pribuvo nesitikėda
ma nieko blogo, vyras su pa
ežiu mėtėsi ant nekaltos mote
rėlės ir skaudžiai ja sumusze. 
Kaimynai vos adgyne motere 
isz ranku tuju tamsuoliu. Mo
tere užvode teismą ant vyro ir 
moteres.Palicmonas nerado vy
ra nes tas pasislėpė bet bobele 
su velniu pradėjo vytis “aniuo- 
lai sargai” apie penkis blo
kus pakol pasisekė kitiems 
ja suimti. Bobele pradėjo rėk
ti ir szauktis pagialbos Belze
bubo bot ant niek tas prisiėjo 
nes palicijąntas uždėjo pan- 
czius ant moterėles ranku kad 
juos negalėtu draskyti nagais 
ir su pag'ialba paikos iszgujo 
povą velnią. Bobele sėdėdama 
‘ ‘ czyseziuje ’ ’ apmanstineja 
apie savo velniszka gyvenimą 
ir jau velnes ja nepersekioja 
nes “czyseziuje” neduoda jai 
guzutes.

Tai matote, mylimi skaityto
jai, prie ko pervirszinis naudo
jimas guzutes žmogų, o ypatin
gai motere, priveda.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

Skaitykite “Saule”

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.

NASZLAITIS
Gegužio maloni saule jau pa

sislėpė už augsztu kalnu ir 
miszku ir tamsa pradėjo viesz- 
patauti pasaulyje. Augsztame 
danguje sužibo vakarine žvaig
ždute ir tyliu mirksėjimu vilio
jo nuvargusi sodžių pasigrožėti 
medžiu tamsiu žaliumu, pasi
klausyti tylaus ju szlamejimo. 
Bet visas sodžius miegojo ir 
saldžius sapnus sapnavo. Ro
dos visur insigales tyla — 
žvaigždutes nustos mirgeja, 
medžiu žiedai nuvys ir tyli, ra
mi naktis apdengs sodžių savo 
sparnais.

Pro mažos pirkutes atdara 
Įauga staiga iszsiverže skaudus 
graudus smuiko balsai ir, gai
liai virpėdami, skrido in augsz- 
ti, plito apylinkėse ir stingo ir 
nyko nakties,prieblandoje. Tai 
mokinys, Krankliu Pranukas, 
liejo savo szirdies skausmus. 
Per diena iszvarges, rado nors 
vakare maža valandėlė pasmui- 
kuoti ir savo darbo .smuiko var
gelius rokuoti.

Motute jo buvo jau mirus 
bet tėvelis labai ji mylėjo: už
augino ir.dabar, nors neturtin
gas būdamas, visomis jėgomis 
leido in mokslą. Pranukas isz 
pat mažens pasižymėjo nepa
prastais gabumais: ka iszgirdo 
ta mokėjo, ka pamate ta pada
re. Jo darbo smuikas verke, 
kaip isz magazino imtas. Bega
lo buvo jausmingas ir meilus: 
jo akys tik meile žėrėjo.

Nors senei jis palydėjo savo 
gerąją motinėlė in szaltus ka
pus, nors daug metu vargsta 
pamotes naguose, nors senei ne-| 
bejauezia motutes glostaneziu! 
rankelių, nebegirdi jos meiliu 
žodeliu bet neužmirszo jos ir 
sziadien, prisiminės, ima smui
ką ir verkia abu kartu. Ir szi' 
vakara, nutrukęs valandėlė, 
griežia ir gerejasi smuiko bal
sais nes ežia jo visu vargu pa
guoda. Dabar Pranukas links
mas, jo žydrios akutes džiaug
smu žėri.

— Otų bjaurybe! — pasigir
do, lyg griausmas, rustus pa
motes balsas, — ar neisi arkliu į 
ganyti, visa nakti tu man ežia 
cirlinsi, kad duosiu, tuoj visas1 
smuikas subyrės! Greieziau!.. 
— barėsi, reke pikta Pranuko ’ 
pamote.

Nenusigando Pranukas bet' 
padejas smuiką, tik viena žodi 
liūdnai pasakė:

— Tuojau... — ir sunkiai, 
giliai atsiduso.

Tamsioji naktis praslinko, i 
vos saulute vėla pabudino žy- 
dineziu medžiu pavėsyj mie
ganti sodžių ir Pranukas su

arkliais gryžo namo. Sustojas 
kieme glostė savo berinka, 
glaudė jo snuki prie savo veido 
o bėriukas, lyg .suprasdamas, 
tik ausimis karpe. Iszbegusi pa
mote ir vela pradėjo bartis:

— Atsiradai jau, miegali! 
Kur-gi lyg sziol buvai?!.. Ne
galėjai ankseziau atsivesti?.. 
Sztai dar ir arklys perkaręs, 
iszdribsojai visa nakti o arklys 
nereikia ganyti, — bambėda
ma nuėjo per kiemą in tvarta. 
Pranukas norėjo dar teisintis:

— Asz beveik visa nakti ne
buvau užsnūdęs o rytoj, kai vi
si vedėsi, ir asz atsivedžiau.

— Nemurmek, parszeli! — 
atsigryžus subiuro pamote.

Nutilo Pranukas ir pasikin
kęs iszejo akėti. Akėjo, akėjo 
skubo, skube, berinka smagiai 
vare ir dideli plota priakejas, 
gryžo namo. Pavalgęs vėl pasi
ėmė smuiką ir pravirkdo ji de
vyniais balsais. Pamote, eida
ma pro szali vėla piktai bam
bėjo:

— Cirlink, cirlink, muzikan
tas, ar girdi! Geriau botaga tė
vui nuvytum.,

Pranukas nieko nesake tik 
staiga, prisiminus motute, 
smuikas dar graudžiau sudeja
vo bet kartu ir jo aszaros kri
to...

LDĄNCŽ TOLIOJ 
H-piano" solo B 

(gontaimrig a chdice
ggĮ collection of the most gĮOjj 

popular Lithuanian IS 
Ai«cer_^ » » » » • febis

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė .................................. Polka
Leiskit in Tėvyne........... Marszas
Žideli Juodeli .................... Polka
Jūžintą.....................  Polka
Dusetos....................................Polka
Panemunis ........................   Polka
Marijampolis...........................Polka
Mergužėles ........................ Polka
Kariszka ............................. Polka
Baliaus....................................Polka
Lietuvos Kvietkos........... Valcas
Dvieju Žodžiu.......................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas

. Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos...................... Polka
Bajorai....................................Polka
Einik........................................Prlka
Laksztutė ...............................F Mka
Ubagu Kaimas...................... Polka
Naszlvs....................................Polka

Preke knygos tik 75^. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

Tokiame atsitikime

SUGRAŽYNIMO LEIDIMAI ATEIVIAMS 
KURIE VYKSTA SVETUR ' '

------- o-------
Ateivis, kuris legaliszkai in- venimui.

leistas in Suv. Valstijas nuola- negalima iszduoti leidimo ir 
finiam apsigyvenimui, ir, ku
lis nori laikinai, gali praszyti i tas aplikantui.
leidimo atgal sugryžti in Suv. J Sugryžimo leidimai iszduoti 
Valstijas. Tokis leidimas pave- ant vieno meto bot jeigu ateivis 
liną jam sugryžti in Suv. Vals- turi gera priežasti, galima lai- 
tybes kaipo ne-kvotinis irnmi- 
grantas.

Praszyti sugryžimo leidimo 
reikia, sekti sekanezias taisyk
les —

Aplikacijos privalo būti pa-
siunstos nors trisdeszimts die- tarpe 30 ir 60 dienu priesz isz-

mokestis isz $3.00 bus sugražin-

ka pailginti bet kiekviena syki 
tik ant szesziu menesiu. Pailgi
nimo praszymai turi būti pri- 
siegdinti priesz Suv. Valstijų 
konsulinio aficieriaus ir pacz- 

'• tu pasiausta su senu leidimu

nu priesz iszvažiavima ir apli- 
kantas turi prie aplikacijos pri- 
siegti priesz immigracijos afi- 
cieriu amžinusiame immigraci
jos ofise. Kadangi ima kiek lai
ko užtikrinti legaliszka apli- 
kanto atvažiavimu, todėl patar
tina pasi'unsti aplikacija nors 
szeszias arba septynes sanvai- 
tes priesz iszvažiavima.

Sekantieji asmenys neturi as- 
mcniszkai vykti pas immigraci
jos aficieriu —

ateivis, kuris buvo inleistas 
in Suv. Valstijas su konsuline 
immigracijos viza ant arba po 
Liepos 1 d., 1924 m.

asmenys, kurie legalizavo ju 
buvimą ,po instatymu isz Kovo 
2 d., 1929 m., ir tie, kurie pra- 
sze ir gavo leidimus po Sausio 
1 d., 1932 m.

Tie visi virszmineti asmenys 
gali pasiunsti ju aplikacijas 
tiesiog in Commissioner of Im
migration and Naturalization, 
Washington, D. C.

Jeigu ateivis, kuris atvyko 
czion priesz Liepos 1 d., 1924 
m., gyvena pertoli nuo immi
gracijos ofiso, arba del kokios 
kitos priežasties negali asme- 
hišzkai fėll nuvokti tai jis gali 
pasiunsti jo aplikacija immi
gracijos oficieriui pacztu, to
kiame atsitikime reikia pridė
ti afideivita, praneszant kodėl 
negalima atvykti asmeniszkai.

Kuomet ateivio szeimyna ke
tina važiuoti užsienyje, atski
ros aplikacijos kiekvienam szei- 
mynos nariui aprūpintos, ne- 
paisiaut metu, nes leidimas in- 
ima tik viena aplikacija. Bet 
szeimynos galva gal paduoti 
aplikacija del jo žmonos ir ne- 
pilnamecziu vaiku. Prie tu apli
kacijų, asmuo, kurio vardu lei
dimas bus iszduotas turi pri
slėgti prie notaro.

■Su kiekviena aplikacija rei
kia pasiunsti —

1. Dvi fotografijas, be kepu
res, 2x2 coliu didumo, ant foto
grafijos aplikantas turi pilna 
varda pasiraszyti, akyvaizdoje 
aficieriaus kuris duoda prisie- 
ga.

2. Paczto arba ekspreso pi- 
niglaiszki trims doleriams var
du Commissioner of Immigra
tion and Naturalization, Wash
ington, D. C.

Aplikacija , apart paraszo, 
privalo būti ant maszineles ar
ba ranka atspauzdinta.

Leidimai nesiuneziami apli- 
kantams. Gauti leidimą, ateivis 
turi nuvykti asmeniszkai in pa
skirta immigracijos ofisą. La
bai svarbu yra pažymėti toki 
immigracijos stoti ant aplikaci
jos Mankos.

Iszpildydamas aplikacija, 
ateivis turi teisingai pažymėti, 

i kada ir katrame uoste, ant kat- 
Į ro laivo, ir po kokia pravarde 
• jis buvo inleistas in Suv. Vals- 
j tijas, jeigu tos informacijos nė
ra teisingos, Immigration and 
Naturalization Service negales 
patikrinti aplikanto legaliszka 

jinleidima nuolatiniam apsigy- 

sibaigima. Mokestis isz trijų 
doleriu, tarptautiszku pinig- 
laiszku, turi būti pasiunstas su 
aplikacija del pailginimo.

Kuomet ateivis su sugryžimo 
leidimu užsienyje ii ginus negu 
jo leidimas pavėlina, jis nega
les vela sugryžti in Suv. Valst.

Jeigu pailginimas atsakytas 
ateiviui ir iszstaitymiszkumas 
leidimo iszsibaigia tai ateivis 
nebus inleistas kaip nekvotinis 
immigrantas, bet turės praszy
ti regulariszkos immigracijos 
vizos. Sziadien immigracijos 
vizos iszduotos tik nepapras
tuose atsitikimuose.

Patensitas iszbuvimas užsie
nyje gali kenkti ateivio pilie- 
tystes rezidencijos reikalavi
mus. Kuomet ateivis pasilieka 
užsienyje ilginus szeszis mene
sius, manyta, kad jo rezidenci
jos laikas Suv. Valstijose per
trauktas, bet jeigu jis gali pri
statyti užtikrinanti darodyma 
kad del geros priežasties, jis ne
galėjo sugryžti in szita szali 
ankseziau, gal jam bus pavėlin
ta praszyti pilietystes pagal 
pirmesnio atvažiavimo in Suv. 
Valstijas bet iszbuvimas isz 
Suv. Valstijų ilginus vienam 
metui neatszaukiamai pertrau
kia rezidencija. Tokiuose atsi
tikimuose ateivis turi gyventi 
Suv. Valstijose penkis metus 
nuo dienos jo sugryžimo priesz 
padavimu pilietystes praszy- 
mo. —F.L.I.S.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigu# 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
25c' VISOS TRYS 25c

KNYGUTES
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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Slapta 
Palicijante 
Mergina

sakyta kad tasai lavonas turi 
but paimtas. Praszau tiktai ve
žimėli užvežti ant kiemo kur 
lavonas ponui tuojaus bus isz- 
nesztas.

— Ar galiu pamatyti miru
sia? i

— Ne. Lavonas 'uždarytame 
grabe ir nerodiju mielas prie- 
teliau grabo atidarinėti.

— Kodėl ne? Norecziau nu
mirusia dar nors syki pamaty
ti. Turi ponas žinoti kad asz 
buvau jos numylėtiniu.

— Nematei ponas kad Jetta 
sirgo džiova ir kad turėjo tuo
jaus mirti?

— Ne. Man rodėsi kad ji bu
vo sveika kaip žiedas.

— Taip mielas prieteliau, 
džiovininkai tankiai labai ge
rai iszrodo, — kalbėjo sargas 
nuduodamas daktara, — žmo
nes apimti tos ligos tankiausia 
iszrodo labai puikiai, turi rau
donus veidus'ir pilnus bet bak- 
cillai juose savo dirba ir triusz- 
kina visa kuna.

— Isz to tai asz nieko nesu
prantu.

— Nerodiju atidaryti grabo 
nes nuo to lavonas greitai gen
da ir lengvas laja liga užsikrė
timas.

Sargas apie tai pranesze ka
lėjimo gaspadoriui ir netrukus 
du vyrai isznesze ant moru juo
da medini graba, toki koki li- 
gonbutis duoda savo pensijo- 
nieriams.

Buffle pamatęs graba palen
kė galva.

Negalėjo jis suprasti kad to
kia pasibjaurėtina skrynia už
laiko savyje patogia mergina 
su kuria neseniai vaiksztinejo 
ant tilto mislydamas apie savo 
gražia ateiti.

Neszikai paguldo graba ant 
laukinio vežimėlio o Buffle in
sikinke vela ir nutraukė savo 
keliu. Tai buvo nelengvas dar
bas vežti graba New Yorko uly- 
cziomis.

Turėjo su sunkenybe lenktis 
karietų ir visokiu vežimu bet 
nuolatos ženge pirmyn, slink
damas in Fire Island ant arti
mos kur gyveno su motina ir 
broliu. Žinojo kad senes nėra 
namie tai-gi jam ramu buvo 
kad niekas nesiprieszins jeigu 
bus grabas padėtas namuose.

Isz laiko apmislijo vieta kur 
paslėps graba o po asztuoniu 
dienu pakels antvožą idant per
sitikrinti ar Jetta tikrai numi
rus. Taip liepe jam mylimiau
sia mergina savo laiszke priesz 
smerti.

— ...Jeigu neatsikelsiu per 
asztuones dienas, — rasze Jet
ta, — tai jau tikrai busiu numi
rus. Tada gali graba užkasti ir

Tiktai po asztuoniu dienu pa
kelk grabo antvožu ir persitik
rink ar esu numirus o tuokart 
graba užkalk kaip tai visados; 
daroma ir palaidok kur nori. |

Esu persitikrinus, mielas 
Jurgi kad man to visko neatsa
kysi nes tai yra paskutinis ma
no praszymas su kuriuom prie 
tavęs kreipiuosiu.

Gzionai ligonbutyje prasziau 
kad tau tuojau duotu žinia ka
da asz numirsiu. Tada pribuk 
tiktai su mažu rankiniu vežimė
liu idant paimti mano kuna su 
grabu kuri tau iszduos ligonbu- 
tis.

Bucziuoju tave, mano myli
mas ir pasilieku su gilia meile, 
pasiunsdama paskutini palai- 
minima ir velijimus.

Tavo Jetta.
Ta laiszka Harietta indejo in 

koperta ir užadresavo:
Ponas Jurgis Buffle

Restoranas Brooklyn Bridge.
Ta paezia diena vakare laisz- 

kas Puvo iszsiunstas in paezta.
Ant rytojaus laikraszcziuose 

pasirodė patemijimas1:
Manhattan ligonbutyje varge 

ir pažeminime numirė jauna 
motere kuri kitus kartus prigu
lėjo prie geresnes draugijos.

Tai buvo kokia tai Jetta Fox, 
duktė turtingo žmogaus New 
Yorke kuri pabėgo isz tėvu na
mu ir vede palaidu gyvenimą.

Žinoma ji buvo vietiniame 
“highlife” kur turėjo-didi vi
su prielankumu del savo pato
gumo.

Tai-gi, toksai isz-virszutinis 
gyvenimas ja ir panaikino. 
Kas karta slinko vis žemyn kol 
pasiliko tikrai jau ulyczios 
merga. 1

Jauna gyvasti pertrauke 
greitoji džiova.

Jurgis Buffle tai-gi buvo szu- 
lernej Brooklyn Bridge. Nese
niai gavo laiszka nuo Hariettos 
kad tuo tarpu jam in rankas pa
puolė laikrasztis su virsz-mine- 
tu apgarsinimu.

— Biedna motere, — murmė
jo. — Tai-gi isz tikro numirė. 
Paskutinius jos norus turiu isz- 
pildyti. Pasiimsiu rankini ve
žimėli ir jos lavona iszgabensiu 
isz ligonbutes. Gaila tokios pa
togios mergaites. Ji man labai 
patiko. Bucziau galėjas su ja 
laimingai gyventi.

Tai buvo pagrabine Jurgio 
kalba kuria pasakė ant myli
mosios palaikų.

Po tam užsirūkę paperosa ir 
paprasze szulernes savininko 
kad jam paskolintu rankini ve
žimėli. Gaspadorius su noru su
tiko.

VIII
Gerai parengtas smerties 

atsitikimas.
Jurgio Bufflo meile buvo tik

tai brutaliszkas pajautimas, ta-l 
sai pajautimas kuris ji pritrau
kė prie Jettos prostitutes bet 
ir tasai pajautimas turėjo savo 
dvasiszkas geras puses.
Tasai piktadaris kuris nieka
dos niekam nieko gero nepada
rė buvo pasirengęs atlikti al- 
truistiszka darba del mirusios 
Jettos. Atminimas apie biedna 
mylima mergina jame buvo 
toksai tvirtas kad buvo priver
stas iszpildy.ti jos paskutine 
valia, tas katras pirmiau isz- 
juoke visokia prideryste ir apie 
tai neturėjo jokio supratimo.

Kad iszpildyti ta paskutine

ži J greitai isz skiepo iszejo ir duris Geresnes pakavones pavog-isz vidaus prisidrutino.
tiems daigtams nebuvo galima j Gulėdama grabe girdėjo kaip 

Isz pradžių skiepe vieszpa-'nei iszmislyti. Czia niekas jo-'durys atsidarė. Po tam jaute 
1 tavo tyla bet netrukus palikta-jkiu badu negalėjo dasiproteti kadpakeliagrabairveljosau-

.........’
Toje taip ramioj vietoj pa-j — Na, po velniais! Jau butu

merginos valia insikinke veži
mėliu kaip arklys ir ėjo taip' užrakino. 1 
per visa New Yorka net iki pa-1
ežiam ligonbucziui. Czionai ap-
reiszke ko pribuvo, tai-gi paim- Į me grabe pradėjo kas judėti o kad po triobele butu tokios pa- sys pasiekė kalba Jurgio su mo- 

jti Jettos lavonu.
— Gali ponas ji pasiimti — 

tarė sargas, — net man tai pa-

po tam smarkus darbas. Tas slaptys ir urvos.
traukėsi gal pusvalandi ir gra- r"
bo antvožas pamažu kilo augsz- slėpta. Stuarto lavonas, repre- laikas gauti pinigus už musu
tyn. Netrukus “numirėlis” at-'zentuojantis milijoną doleriu ir
sikele isz grabo. Į net Jettos graba. Tai-gi tenai

Dar valandėlė o “numirėlio”' nelaukta isz niekur tam viskam
lankoje praszvito elektrikine'pavojaus.
lempute iszleisdama aplinkui) Buvo treczia valanda po pie-
aiszkia szviesa. Tuo “numirė
liu” su lempute rankoj buvo 
Harietta Bolton Rheydt.

Moterei-detektyvei pienas vi- 
siszkai pasiseko. Su pagialba 
laiszko paraszyto Jurgiui ir ap- 
sigarsinimo in laikraszezius 
apie savo smerti, pateko in Buf: 
flu namelius.

Kombinacija ant kurios pa
rėmė visa savo plena suimti 
piktadarius buvo labai sunki ir 
pavojinga.

'Nuo to laiko kada Jurgis 
Buffle pasiėmė namo graba, 
Harietta pasiliko visos tos si
tuacijos ponia. Turėjo laiko 
pakaktinai susekti paslaptinga 
vieta kur paslapta milijonie
riaus Stuarto palaikai buvo-gi 
persitikrinus kad ta milijonie
riaus lavona ne kas kitas pavo
gė kaip tik Bufflu szeimyna.

Ir motere-detektyve tuojaus 
turėjo proga persitikrinti kad 
tame savo darbe neapsiriko.

Kaip tik tamsiame ir pla- 
cziame skiepe su lemputes pa
gialba apsidairė, tuojaus jos 
atyda atkreipė tenai koks tai 
daigias, 'užimantis daug vietos. 
Kaip pasirodė buvo tai kitas 
grabas.

Tai nebuvo koks tai prastas 
grabas, paprasta skrynia, bet 
ji priesz save pamate puiku 
auksuota graba. Apmusztas vi
sas sidabriniu skarbu o ant vir- 
szaus buvo pridrutintas balto, 
kaip sniegas, metalio, kryžius.

— Tai grabas Williamo J. 
Stuart, — atsiliepe Harietta 
susijudinusiu balsu, — tai-gi 
czionai randasi milijonieriaus 
palaikai kuris už gyvasties net 
nepamislijo kad gules tokiame 
prastame skiepe, galima sakyti, 
duobėje.

Tuo tarpu Harietta iszgirdo 
kokius tai stebėtinus atbalsius. 
Jai rodėsi jog girdi murmėjimą 
ir vandeniu oszirna, vilniu pla
kimą in krantus besidaužant.

— Kur asz esiu, — klausė pa
ti saves, — kur mane Jurgis 
Buffle paliko, kur-gi jis palai
ko visus pavogtus grabus?

Pakele augsztyn lempute ir 
skiepą apszviete aiszkiau.

Ir dabar atrado tiesiog paste
bėtina atidengima.

Ji buvo kokioj tai laivo daly
je — matomai kajutoj kokio tai 
didelio laivo. Sienos buvo drėg
numu aplietos ir kaip kur net 
samanomis apaugusios, kas isz- 
dave labai nemalonu kvapsni. 
Rodosi kad laivas jau labai se
niai gulėjo po vandeniu.

Harietta mislijo kelias miliu
tas apie ta paslaptinga vieta ir 
jos iszmintingas protas ant ga
lo rado to klausymo iszriszima.

Daug, daug metu priesz tai, 
turėjo czionai, Fire Island, pa- 
krasztyje nugrimsti laivas. Ap
siklojo jis maurais ir apie ji 
visai užmirszta.

Tuo tarpu, laikui bėgant, 
vandens toje vietoje nuslinko 
ir pasidarė sausžemis kur pa
statyta namelis.

Kasant Bufflams skiepą tro-

mane palikti ramybėje...
Jurgis susilaikė su grabu 

I priesz farma ant kraszto mariu, 
arti mariu žiburio nes czionai 
buvo jo farma, geriau pasakius 
varginga triobele per kurios 
stogą viešnios pute kaip per 
sietą.

Netoli tos triobeles Jurgis 
paliko graba ir pats nusidavė 
in triobele gulinezia ant pat 

, mariu kranto kad persitikrin- 
- ti ar isztikro tenai nesiranda

nieko. Kada ta fakta patvirtino jkimiu ajiunamc
! tada tik ta sunku naszuli invil-'pyta kaip sykis ant to laivo, ku- 
■ ko in vidų. Virtuvėje už kamino į ris priesz kelis szimtus metu 
s stovėjo slaptingos durys kurias ‘tenai nugrimzdo. Ir mokėta tai- 

atidare ir su grabu nulipo skle- gi juo atsakaneziai pasinaudo-
j pan. Jurgis palikes ten graba į ti.

tu.
— Dar sziadien Bufflai gaus 

laiszka su pažadėjimu milijono 
doleriu jeigu lavona ir graba 
atgabens paskirton vieton —- 
pamislijo Harietta.

Esmių persitikrinus kad se- 
kanezia nakti liksiu paliuosuo- 
ta isz to kalėjimo.

Durys užrakintos, tai-gi isz- 
ei'ti negaliu, vienok girdėti isz 
virszaus viską girdėsiu ir, jei
gu kas norėtu ineiti in skiepą 
tai vis-gi suspėsiu atsigulti at
gal grabaii.

Priesz praėjima 24 valandų, 
man regis jog galėsiu nutverti 
piktadarius bet kad ir pati il
giau negalecziau iszsilaikyti. 
Po velniais! Gyventi ir kvėpuo
ti nugrimzdusiame laive tai tik 
negali būti kokis smagumas.

Harietta pradėjo barszkinti 
in laivo sienas idant iszdirbti 
sau su pratimą apie j u tvirtu
ma. Buvo storos ir tvirtos bet 
už ju buvo girdimas vilniu oszi- 
mas, tai-gi pasiliko tik laiko 
klausymas kad vilnims pra
laužti laivo siena ir užpjauti ka- 
juta.

Bet Harietta nepametė fanta
zijos. Persitikrinimas kad tiks
lo atsiekimas jau netolimas, 
jai pridavė vilties ir linksmu
mo.

Prisiartino prie savo grabo 
ir pakele antvožą. Iszsieme 
szaltos mėsos ir duonos nes ba
das reikalavo kad ji numalszin- 
ti. Tuos valgius pasiėmė isz li
gonbutes. Turėjo taip pat su 
savim ir ginklus ir atsitikus 
reikalui galėtu gintis ir pasi
statyti priesz Bufflus.

Valandos Hariettai slinko 
labai palengva. Kas minuta žiu
rėjo ant laikrodėlio, tarytum 
tuo būdu norėdama sutrumpin
ti laika. Pagalinus prisiartino 
vakaras.

Netrukus su baime patena i jo 
kad laivas, kuriame randasi, 
pradėjo judėti.

Isz virszaus ir szonu beldėsi 
baisios vilnys, marios osze ir 
slauge, tarytum, norėdamos ta 
laiva visiszka iszdras'kyti. Bu
vo baisu.

Harietta isz baimes iszbalo. 
Baisi smertis priesz jos akis at
sistojo bet smertis neatszaukia- 
ma jeigu vanduo sunaikins lai
vo apaezia, kuri buvo silpnoka. 
Tuokart prarys ja marios ir ji 
jau niekados nematys žmogaus 
veido.

Bangos ėjo vis arszyn. Lai
vas baisiai braszkejo, tarytum 
tuojaus viskas turėjo sunykti 
ir pražūti.

Staiga Hariettos mislys pri
ėmė kitokį kelia.

Iszgirdo žingsnius ir balsus 
ant trepu kurie vede in viduri 
to laivo. Tai ėjo Bufflu szoimy- 
na.

Nebuvo laiko daug mislyti.
Kaip tik kelios minutes pasi

liko jai padaryti paskutinius 
prisirengimus.

Dar dienos laike ji iszeme isz 
grabo Stuarto lavona ir sudėjo 
in savo graba su kuriuom ji bu
vo atgabenta isz ligonbutes. 
Dabar ta graba drueziai užkalė 
o pati atsigulė milijonieriaus 
grabam Nusileido antvožą ir

favora. Ilgiau juk negalėsime 
grabo laikyti tame laive nes 
marios sziadien taip audringos 
kad lengvai gali laiva sudras
kyti.

Graba isznesze ir Harietta 
jaute kad ja sudėta ant to pa
ties rankinio vežimėlio ant ku
rio ja Jurgis in czionais isz li
gonbutes atgabeno.

IX.
Grabu pleszikai suimti.

Bufflai nugabeno graba toli
mai! kampan ant Fire Island.

'Susilaikė ant mariu kraszto 
ant kurio riogsojo nuogos ir 
staezios uolos o Jurgis savo ta
vora padėjo taip kad vieno su 
koja paspyrimo pakako kad 
grabas su lavonu nugarmėtu in 
mariu prapulti.

Mariu žiburys mete .savo ap
siniaukusia szviesa ant uolu, 
marios-gi nuolatos osze, audra 
tuo tarpu nesimažino ir nei 
kiek nesusilaike ardžius ir plo
vus augsztus krantus.

— Na ir ka, motin, — atsilie
pe Jurgis. — Jeigu gausime 
milijoną doleriu sziadien tai 
gerai padarytume iszsiskirsty- 
dami in visas svieto dalis. Gim
tines saldybes jau apkarto. Asz 
sugryžsziu in Anglija, Edvar
das gali likti New Yorke, tau-gi 
sene, patariu iszvažiuoti in ry
tus. Gautus pinigus taip pasi
dalinsime: asz paimsiu didžiau
sia dali — 750,000 doleriu — 
nes muszdamas grabo lubas 
daugiausia už jus turėjau sun
kaus darbo. Tu, motina, gausi 
150,000 o Edvardas 100,000 do
leriu.

— Pleszike! — suriko sene. — 
Nori apvogti savo tikra moti
na?!

— Asz taip-gi isz savo dalies 
neužganėdintas — atsiliepe Ed
vardas. — Kode! asz turiu but 
nuskriaustas? Noriu...

Jurgis padėjo pirszta ant lu
pu ir tarė:

— Tykiau! Du žmones plos- 
cziuose lipa ant uolu.

— Edvardai, buk prisirengęs 
su peiliu, gali mus užpulti.

— Niekis! Du žmones priesz 
tris. Ju visai nebijau.

Tuo tarpu Bufflai iszgirdo 
koki tai atbalsi užpakalyje. Pa
sižiurėjo in atneszta graba ir 
juos apeme baime.

Antvožas pasikėlė ir isz gra
bo iszlindo graži esybe baltuo
se rūbuose, su gražiais, garbi
niuotais ilgais plaukais.

Buffalai ant vietos suakme
nėjo, negalėjo tuo tarpu supras
ti to apsireiszkimo priežasties. 
Vienok toji dvasia ilgai nelau
kus pasirodo kuom ji yra. Jos 
rankoj sužvilgėjo revolveris ir 
pasigirdo skardus balsas.

— Aresztuoju jus, grabu plo- 
szikai! Rankas augsztyn, arba 
szauju! Esate mano kaliniais, 
kaliniai Hariettos Bolton 
Rheydt!

— Iszdavyste! Esame pražu
vę! — roke sene. — O tai vis 
dėkui tau, .tu szunie!

— įnirtus boba puolėsi ant 
vyresnio sunaus idant jam akis 
iszpleszti.

Jurgio rankose sužvilgo pei
lis.

Vienas .szuktelejimas ir sene 
motina krito nuo sunaus ran
kos.

Tuo paežiu laiku praszvilpe 
kulka, Jurgis Buffle stvėrėsi 
sau už krutinės ir paszlijo pa

taikintas Hariettos kulkos. Po 
tam besiraieziodamas isz skau
smo nukrito nuo uolu in vande
ni ir tenai vilnyse pražuvo.

Edvardas puolė ant keliu. Bi
jojo net pasijudint, žiurėjo in 
gulinti motinos lavona ir dre
bėjo.

Du New Yorko palicijos de
tektyvai, tie žmones ploscziuo- 
se, lipo ant uolu. Harietta pa
baigė savo darba ir atėjusius 
priėmė žodžiais.

— Ponai, suriszkite ta žmo
gų. Du piktadariai jau atsistojo 
priesz augszcziausiaji Sudžia. 
O dabar eikite su manim, paro
dysiu Williamo J. Stuarto pa
laikus.

Ant rytojaus antru sykiu mi
lijonieriaus palaikai sudėta 
grabai! ir inejimas uždrutinta 
geležinėmis sztangomis.

Milciades Doberton likos tuo
jaus paleistas isz kalėjimo ir 
apsivedė su Elzbieta. Visas 
miestas ji sveikino su gražia ir 
turtinga mergina delei kurios 
tarpiszkai kentėjo kalėjime.

GALAS.

Isz Lietuvos.
UŽGRIUVO ŽEMES

MERGINA IR BERNĄ.
Szuuieliu kaime, Kražių vals. 

imant bulves isz rūsio užgriuvo 
žemomis ūkininko Lazauskio 
dūkte, apie 20 metu amžiaus ir 
bernas. Kol piemenukas- pra
nesze namitszkiams, užgriuvu- 
sieji trumĮp'u la-iku užtrosako 
nors žemes aipibiro tik daugiau 
kaip puse stumens. Ankscziau 
rūsy buvo piemenukas, beit no
rint skubiau imti, bulvių semti 
imlindo ir pati Lazauskaite. 
Mergina buvo sukalbėjus jau 
i-szteketi.

NUSISZOVE ŪKININKAS.
Kauno apskrity, Czekiszkes 

vals'cz., savo namo isz medžiok
linio szautuvo nusiszove Lesz- 
cziu kaimo gyventojas Bolesas 
Riekite. Riekus turėjo stambu 
ūki ir buvo pasiturįs ūkinin
kas..

NUOSTOLINGA AUDRA.
Vilnius., — Vilniaus srityje 

siautė nepaprastai -smarki au
dra, kuri padare daug nuosto
liu. Žaibas užmus-zo penkis 
žmonas. 63 namai nuo žaibo 
s-uldoge.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Dr. T. Tacielauskas
1 Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
| Persikėle in nauja vieta po adresu

30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paezta.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Maharoy City, Pa.

TARADAIKA

Ohajuje dideliam mieste, 
Buvo ant kriksztynu sueite, 

Buvo ten merginu ir moterių, 
-O ir keletas vyru.

Visi gere ir szumijo,
Kiek -tik kas ingalejo, 

Sztai ant galo padare paroda,
Viena pasigėrus boba.

Szoko raudona Ruska kazoka, 
Pasikėlus angsztai andaroka,

O kas nori<sorkiu matyt, 
Turi ant Lietuviszku kriksz

tynu nusiduot,
Ba ka ant ju bobeles iszdaro, 

To ne piemens nedaro.
Vėliaus du vyrai susiki- 

virezino,
Na ir už krutu susikabino, 

Ir tas ant galo buvo,
Kad abudu ant aslos sugriuvo. 

Gaspadine namo norints po 
ligai,

Priszoko prie vyra staigai, 
Per snukius abiem sudavė, 

Ir tuojaus visi musztis pradėjo, 
Ir to tik reikėjo.

Pasidarė riksmas didelis, 
Rodos kad insisuko budelis,

Stalai ir kėdės braszkejo, 
Langai ir stiklai skambėjo.

■ Kad nebutu paliemonai pri
buvę, 

Kasžin kas butu buvę.
Surankiojo visus, 

Girtus ir blaivus, 
In trekus susodino, 
In kozą nugabeno.

Sukimszo kaip gyvulius,
In kelis mažus kambarius, 
Bet ir ten laruma padare, 
Ba už gerklių susitvėrė, 

Pradėjo szaukti “morder!
Kaman greitai mirter,”
Subėgo paliemonai keli,

Pesžtu'kus greitai atskyrė, 
In tamsius kambarėlius uždare, 

Ant rytojaus pro va padare.
Užmokėjo pusėtinai už 

nakvyne,
Tai tau kriksztynos vaikine, 

Tai vis Lietuviszkai, 
Ir labai blozniszkai.

* * *
Kokis tai vaikinas ir mergina, 
Turėjo nakties laike spaciera,

Ir norints vešu buvo, 
Lyg antrai valandai spa- 

1^1 ' cieravo.
Kada sugryžinejo,

Sztai supalicmonu susiejo, 
Tasai užklausė: “ver ju goin?”

Tas atsake “not ju biznis vab 
aim duing”

Palicmonas szoko, lenciugelius 
užnarino,

Narsunas norėjo bėgti, 
Pradėjo atsispirt ir keikti, 
Palicmonas pradėjo su paika 

lupti,
Iszsiemes szvilpu'ka norėjo 

szvilpt,
Bet mergina prisitaikė, 

Paėmė paliemona už užpakalio 
ir patraukė,

Ir su savim eiti vadino, 
Narsunas paliemona užgulė, 
Paika ir revolveri atėmė ir su 

peiliu dure,
Palicmonas suteriotas pasiliko 

gulėt,
O porele leidosi bėgt.

Tai mat ka Lietuvys moka 
padaryt,

Nuo paliemono moka iszsisukt, 
Tokis gerai nei-szeis,

Kada nors galas jam pareis.

» < i



ŽINIOS VIETINES
i — Darbininkai taiso boksz- 
ta Szv. Juozapo bažnyczios. 
Yra tai pavojingas darbas ku
riam prisižiurineja daugelis | 
žmonių, kaip tosios “bokszti- 
nes muses” landžioja ant bok- 
szto.

— Szi menesi pripuola su
kaktuves ženklyvu dienu ir vi
sokiu iszradimu kaip: Juniaus 
10-ta d. Benjaminas Franklinas 
sutraukė elektriką isz debesiu, 
1752 mete ir nuo tos dienos 
prasidėjo elektrikas kuri szia- 
dien naudojame. Juniaus 15 d. 
pirmutinis eroplanas perioke 
per Atlantiko mares be persto
simo 1919 mete. Juniaus 17 d. 
yra žinoma kaipo “Bunker 
Hill Aluszis”, kuris atsibuvo 
1775 mete. Diena 21 Juniaus 
yra ilgiausia diena. Juniaus 26 
diena pirmutinei kareiviai at
plaukė in Francija isz Ameri
kos dalyvauti didžiojoj karėjo, 
1917. 'Padaryta sutaiką su Vo
kietija 1919 mete ir kare užsi
baigė.

— Apie 11 vai. Subatos ryta, 
likos užgriautas butlegerineje 
skylėjo Dorne Starkey, 15 me
tu, 323 E. Market uly., artimoje 
Readingo geležinkelio. Jo drau
gas, kuris vos apsisaugojo taip
gi nuo užgriuvimo, greitai su- 
szauke žmonis kurie atkasė 
vaika in kėlės valandas gyva 
tik likos apdraskytas ant viso 
kūno ir koja sužeista.

t Baisia pabaiga gyvenimo 
sau pasidarė senas gyventojas, 
Jurgis Staniukynas, 54 metu, 
gyvenantis ant 1014 E. Market 
uly., kuris save susidraskė di
namitu, praeita. Subatos ryta 
artimoje New Bostono džiunk- 
szino, artimoje Slavoku kapi
niu. Jo sudraskyta lavona su
rado praeinantis tavorinis trū
kis. Darbininkai pranesze apie 
suradimą žmogaus be galvos 
artimoje geležinkelio ir prane
sze virszininkams in Pottsville, 
kurie prisiuntė du palicijantus 
pas koroneri F. Boczkauska 
kad padarytu sliectva. Po ke
liu valandų laiko, kada grabo- 
rius Traskauckas pasiėmė su- 
mankiota lavona pas save, ra
do kiszeniuje pedes ezeki isz 
kurio pasirodė kuom jis buvo 
ir kur gyveno. Praneszta jo pa
ežiai apie nelaime kuri pasakė 
buk jos vyras taji ryta iszejo in 
Morea jeszkoti darbo nes labai 
rūpinosi apie savo pragyveni
mą ir nežinojo kur jos vyras 
randasi. Koroneris Boczkaus- 
kas apreiszke kad moterei kas 
atsitiko su jos vyru ir kad jo 
sumankiotas kūnas randasi pas 
graboriu. Buvo tai baisus regi
nys kada koroneris, palicija ir 
graborius atvažiavo ant vietos 
nelaimes. Dalys galvos buvo 
iszmetyta po visa aplinkine ant 
50 pėdu. Galva buvo nutraukta 
lyg pecziu ir tik maži szmoteliai 
surinkta. Lavonas nelaimingo 
žmogaus likos palaidotas ant 
vietiniu kapiniu. Paliko dide
liam nuliūdime paczia Ona, 
duktere Berta namie ir kita 
duktere, Ona Lynu, kuri gyve
na Filadelfijoj.

— Praeita Petnyczia, musu 
parapijos saleje, buvo laikoma 
susirinkimas kaslink Lietuviu 
Dienos kuri bus apvaikszczio- 
jama Nedelioj 15 diena Augus
to nes ta diena pripuola Szv. 
Marijos in Dangų Paėmimo 
Szvente arba Žoline. Sziu metu 
Lietuvos Dienos pelnas yra 
skiriamas Szv. Kazimiero ir 
Szv. Pranciszkaus sesutėms 
yienuolems, 't^Į jfej

—- Nuo Panedelio Union 
National Banka apėmė visa 
bizni ir narna First National 
Banko in kuri insikrauste ir 
daro bizni. Sena First National 
Banka, pirmutine banka mies
te, buvo priversta susijungti su 
Union Banka isz priežasties su
mažėjimo biznio. Pagal diduma 
musu miestelio tai keturios 
bankos buvo per daug o kada 
užėjo bedarbe, biznis sumažėjo 
ir banka buvo priversta susi
jungti su National banka kad 
visiszkai nesubankrutyt. Biznis, 
eis po senoviszkai.

— Utarninke, tai yra szia- 
dien, prasidės pirmutinis užte
mimas saules, kuri mes galėsi
me matyti tik dalele bet di
džiausia pripuls 20 Juniaus ko
kio da nebuvo in laika 1200 me
tu. Bus jis matytas daugiausia 
Indijoj ir ant Filipinų ir tesis 
keliolika minutu.

■— Vaclovas Žalis isz Mt. - 
Carmel, Pa., svecziavosi Hazle- 
tone ir Mahanojuje. Taipgi at
lankė “Saules” ofisą nes yra 
senas skaitytojas musu laik- 
raszczio.

—1 Ponia M. Stepanaviezie- 
no, 339 W. Mahanoy Avė., ipati 
saliuninko Stepanavicziaus ku
ri nesenei gryžo isz Locust Alt. 
ligonbutes Shenadoryje, ana 
diena likos nuvežta in Asii- 
lando ligonbute ant gydymo.

SHENANDOAH, PA.
lt Peti'Onele Detaeziuviene, 

224 W. Lloyd uly., mirė namie 
praeita Sereda ir likos palaido
ta Panejdel'ija. Velione pribu
vo isz Lietuvos in Amerika 
būdama jauna mergina. Pali
ko 4 dukteris, 3 sūnūs ir 1 bro
li Vinca Sziaudi, kuris gyvena 
Pottsville, Pa.

t Praeita Ketverga, mirė 
staigai Jonas Salinskas, 229 
N. Chestnult uly., turėdamas 57 
metus amžiaus. Velionis gimęs 
Mahanoy City, Pa., ir būdamas 
da jaunu vyruku apsigyveno 
czionais. Dirbo prie Turkey 
Run kasyklos. Paliko paczia 
Margarieita ir 6 vaikus.

— Laisunus amt apsivedi- 
mo is'zeme Vincas Vaitkonis 
isz Shaft, su Antanina Szele- 
liute, 129 W. Girard uly. Abu
du isz mieslto.

Praeita Petnyczios ryta 
mirė gerai žinoma gyventoje 
Terese Macejauskiene (Ma- 
cziene), 336 W. Coal uly., po il
gai ligai. Velione gimė Lietu
voje, pifouvo in Amerika jauna 
mergina, prigulėjo prie vieti
nes Lieituviszkos parapijos. 
Josios vyras Vincas mirė 1919 
mete kuris kitados laike gėry
nių bizni. Paliko viena dukte
re, sūnūs Joną ir Vinca, viena 
seserį Juoziene Maksimoniene 
isz szeszis anūkus. Teipgi pa
liko Lietuvoje dvi seseris ir 
viena broli.

■— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Franas Ratkeviczius su 
Violeta Medlinskiute, abudu 
isz Szafto.

Frackville, Pa.,—Alpreiszki- 
mo Paneles Szvencz., parapijos 
Rožancziaus Drauguve pa
rengė “ Lawn Social” prie 
bažnyczios, Birželio—June 28, 
29 ir 30 dienas. Tikietai jau 
parsiduodami, įtiktai po 25c., 
Pelnas ant bažnyczios. Pirki
te tikietus ir pasakykite sa
vo draugams apie ežiuos vaka
rėlius ant kuriu galėsite pasi- 
liriksmyt ir praleist smaigu 
laika ant oro.

"S Xu r E” MaHanoy City, PS.'

PAVEIKSLAI DIDVYRIU ISZKALTI ANT KALNO.
Szitos milžiniszkos galvos mirusiu prezidentu AVashingto- 

no ir Jeffersono likos iszkaltos isz akmens ant kalno South Da-

la'ukt. Po valandėlei isznesze'teli, mėtėsi arit jos. Tadajner-
I deszimts kiausziniu ir taip kai-

MERGINA ba in vargsza:
-------  Į — Duok tuos kiauszinius sa-

i Kitados gyveno vienam kai- v0 dukterei; tegul padeda po 
me du brolei. Vienas buvo tur-viszta idant ant rytojaus viszta 
tingu gaspadorium o kitas var- įszperetu visztukus. Tuosius 
gingu randauninku kuris po visztukus geidžiu turėti arit ryt 
smert savo paczios, vienatini nes turėsiu pas save balių!

I džiaugsma turėjo isz savo sze-
sziolikos metu dukters. Buvo ' kiausziniu ir su 
tai patogi ir iszmintinga mer-1 
gaite o priek tam ir darbszti.

Vena karta inejo karve varg-
Jszo ant pievos turtingo brolio ir 

iszede truputi kukurudžu. Pa- 
regejas tai turczius užgriebė 
karve ir nenorėjo atiduoti varg- 
szui.

Toji karve buvo vienatiniu

ISZMINTINGA gina iszleido zuiki ant iurio 
mėtėsi szunes. Žuikis szmukszt 
in artima girria o szunes pas
kui ji o mergina joje malsziai 
pas poną.

Ponas stovėjo ant gonku ir 
žiuri kaip ji eina su ožiu apsi- 

j rėdžius in maisza .Iszejaš prie- 
Vargszas paėmė deszimts szais ja užklausė:

nubudimu nu-Į — O ka tu man atnesziai? 
ėjo namon. Atejas pasakojo —Atriesziau del pono dova- 
dukterei ka ponas kalbėjo. j nele, praszau sau ji pasiimt.

— Nesirūpink teveli, rūpės-j. Ponas atidarė punguleli o 
tis mums nieko gero neatnesz. žvirblis furrrr!. v nulėke ant 

Turime kitaip padaryt idant lanku. Tokiu budu padovanojo 
ponui užganadint. Paimk mie- ponui žvirbli bet ponas ji nepa- 
rukia kukurudžiu, nuneszk pas eme.
poną ir pasakyk jam idant pa-
setu ant margo lauko bet taip] iszmintinga toji mergina. Inve-

Isz to pažino ponas kaip yra

kota Black Hills kurias jau artintai baigia. Taipgi ketina isz- 
kalti galva žymaus generolo artimoje Mount Rushmore ir dar
bą užbaigs apie 1939 mete. Bus tai atmintis ant tukstancziu 
metu del ateinancziu geritkarcziu idant matytu kokius didvy
rius turėjome.

ISZ LIETUVOS
NUKRITO ISZ AUKSZTO 

ORO AKROBATAS.
Kybartai'.,—Kybartuose gas

troliavo cirkas Roma. Viena 
vakara, arenon iszejus dirbti 
oro akrobatams, invyko nelai
me. Oro akrobatams iszpil- 
danlt savo numeri, vienas isz ju 
dalydamas gražu, bet pavojin
ga trinka, įstaiga krito arenon 
isz 9—10 metru aukszczio ir 
susižeįde. Nukritęs akrobatas 
tuojau isz arenos buvo isznesz- 
tas, o numeris ėjo toliau, nukri
tusio vieton iszejus dirbti ki
tam akrobatui. Nelaime sujau
dino cirke buvusia publika, 
kurios buvo apie 1,000 žmonių. 
Nukritęs oro akrobatas yra ži
nomas abrokatas Žebrauskas. 
Jis tik susižalojo, bet gyvybei 
pavojaus nėra. Nelaimes prie
žastis: nepatikrinimas inran- 
kiu priesz darba.

PASIKORĖ ŽYDELIS.

Pil viszkiai.,—Com a kais Po je- 
ziorskis jau kelinti metai kaip 
nesveikavo ir jam paežiam ne
galint duonos užsidirbti, ji už
laikė jo įsunus, kurie vertėsi 
prekyba važinėdami po kai
mus. Bet paskutiniu laiku 
vienas sūnūs apsivedė ir nuo 
tėvo atsiskyrė, kiti taip pat 'del 
susidariusiu įsanlygu jam duo
nos uždirbti negalėjo. Del to, 
vargszas žydelis labai siusiru- 
pino ir savo name pasikorė.

ANT MOTORCIKLO 
INSITAISE DIRBTUVE.

Kaunas.,— Koks tai Endriu- 
laitis prie dviraezio pritaisė 
viena galastuva ir važinėdamas 
Kauno aplinkose aptarnauda
vo kirpyklas, mėsinės, kurios 
jam duodavo' galąsti peilius ir 
kito ko. Su dviraeziu Endriu- 
laitis netoli tegailėdavo nuva
žiuoti. Pagaliau Endriulaitis 
sutaisė gana indomu aparatu, 
kuris nedidelio motoro jėga ga
li sukti keliolika galastuvu 
(akmenų). Szi aparatu jis pri
taisė prie motorciklo. Be to, 
prie to pat motorciklo Endriu
laitis pritaisė nemaža visokiu 
motoru varomu aparatėliu, o 
taip pat ir prie metaliniu daliu 
privirino ir kitokiu mažu prie
taisu. Neseniai Endriulaitis 
savo iszraldima jau baigė. Da
bar motorciklas yra panaszus 
in nedidele dirbtuvėlė. Szios 
dirbtuvėlės savininkas savo 
iszradimu labai patenkintas 
nes dabar gales pasiekti ir to
limesnes provincijos vietas.S a- 
vo iszradima Endriulaitis už
patentuosiąs.

LIETUVOS SVIESTO 
EKSPORTAS.

Kaunas. — Per pirmąjį sziu 
metu treczdali is'z Lietuvos 
Valstybes iszvežta užsienin 48,- 
916 statiniu sviesto. Pernai 
buvo iszvežta 44,100 .statiniu. 
Kiausziniu sziemet per ta pati 
laika iszvežta apie 20 milijonu.

MIRĖ NUO DURNAROPIŲ 
SEKLU.

Alytas.,— Dvieju metu mer
gaite bevaikszcziodama darže 
rądo durnaropių seklu, kuriu 
ir privalgę. Po to, mergaite 
smarkiai susirgo, buvo pagui- 
dyta apskrities ligonbuteje, 
kur mirė.

KVAILO DARBO
LIŪDNOS PASEKMES.•
Alove.,— Lail<as isz metu in 

metus neszasi .isz gyvenimo 
tamsiu žmonių insitikinimus. 
Nors tamsiu žmonių, kurie sa
vo darbeliais stebina visus, mu
su tarpe tėra maža, bet vis dėl
to ju su žiburiu jieszkoti ne
reikia, nes jie patys pasirodo. 
Neseniai Alovės valscz., Skini- 
mu vienkiemyj invyko gana in- 
domus, apgailėtinas ir kartu 
juokingas atsitikimas dėl ba
loje nuklimpusios karves. 
Szis gal pirmas szioj apylinkėj 
invykis stebina ir placzios apy
linkes gyventojus.Taja diena u- 
kininkas Katalinas iszvyko isz 
namu. Likusi namuose žmona 
iszleido pasiganyti karve. Ka
dangi karve buvo verszinga ir 
del pasza.ro stokos nuszepta, 
tai inejusi in bala nuklimpo ir 
atsigulė. Kataliniene matyda
ma, kad karve neinstengia at
sikelti, pagalbon pasikvietė 
kaimynus. Ateje kaimynai 
niekaip negalėjo pakelti, pata
rė Katalinienei susziklyti kar
ve sukuriant prie jos uĮgni. Su- 
szilusi karve pati .atsikelšianti 
ir be to, dar busiąs suszildytas 
karvėje esąs vaisius, nes karve 
būdama vandenyje smarkiai 
suszalo. Kataliniene “gerųjų” 
kaimynu paklausė ir sukure u- 
gni prie kairiojo szono. Negai
lestingoji ugnis karve tiek su- 
szilde, kad tame szone visa oda 
susitraukė, o karve vis negalė
jo atsikelti. Parvykęs Katali- 
nas rado skaudžiai 'sužalota 
karve, gulinezia baloje. Tuoj 
nieko nelaukdamas pakele ir 
iszvede isz balos. Vargszas 
gyvulėlis del kvailu žmonių tu
rėjo kęsti baisius skausmus ir 
net netekti gyvybes. Tai pamo
kinantis invykis visiems žmo
nėms, 'kurie savo burtais ir su
manymais kankina gyvulius ir 

1 daro sau ir kitiems nuostolius.

turtu vargingo brolio, nusidavė 
in dvara ant skundo, pas bajo
rą idant tasai palieptu turtin
gam broliui sugražint karve.

Laike baudžiavos nebuvo jo
kiu sudu, tiktai bajoras buvo 
ponu gyvasties ir smerties sa
vo padonu; jis sudino visokius 
nesupratimus tarp ‘ ‘ klopu. ’ ’

Ant rytojaus paszauke pas 
save bajoras abudu brolius ir 
iszklause abudu, vienas spyrė
si sugrąžinimo karves o kitas 
tvirtino buk jam karve padare 
daug bledes ir ja neatiduos.

Ponas dirstelėjo ant abieju ir 
taip tarė:

— Asz jus apsudinsiu bet tik 
tada kada vienas isz jus atnesz 
man ta, kas yra gardžiausias, 
riebiausias ir greieziausias — 
o tam atiduosiu karve.

Brolei iszejo; turczius sau 
pamisimo eidamas namon: 

■‘■‘Turiu viską ka ponas reika
lauja, tai karve pasiliks mano. 
Juk turiu saldu midų, turiu rie
bius laszinius o taip-gi turiu 
greita szuni, tai ponas noringai 
ta viską priims.”

Vargszas gryždamas namon 
nuleidęs galva ir atsidusdamas 
kalbėjo: “Dieve mano Dieve! 
kokis asz vargszas nelaimingas 
esmu! Ka asz duosiu?

Kada inejo in grinezia dukte
re užklausė jo: “Matau teveli,, 
jog esi labai nuliūdęs. Kas do 
rūpestis?

— Oj rūpestis, mano dukre-. 
le, rūpestis, nes ponas pareika-. 
lavo trijų daigtu nuo mus, ko
kiu neturime — karve musu 
dingo.” Ir apsakė dukterei ko 
ponas reikalavo.

Duktė pamisimus valandėlė 
prakalbėjo:

— Nesirūpink teveli nes rū
pestis nieko gero neatnesza.

Asz mislinu kad taip bus ge
riausia: Kada ateisi su dede in 
dvara, tegul jis pirmiausia ati
duoda savo dovanas, tu pasi- 
kloniok žemai ir taip prakal
bėk in poną: Asz esmių varg-’ 
szas per tai neatnesziau jokiu, 
dovanu tik kelis žodžius. Yra 
taip: gardžiausiu yra miegas 
nes kada žmogus nori miego tai 
niekas nesmagu; riebiausia yra 
žeme nes ji mus visus iszmaiti- 
na, greieziausia yra akis nes ka 
paregėsi akimi tai tojo niekad 
nepagausi.” Gal ponas priims 
tuos žodžius.

Nuėjo abudu broliai pas po
ną. Turtingas nesze midų, laszi
nius ir szuni o vargszas nieko. 
Kada stojo priesz poną, tasai 
užklausė ka jam atnesze?

Turtingas sudėjo savo dova
nas o vargszas pasikloniojas gi
lei tarė tai ka ji duktere pamo
kino.

Ponas dirstelėjo ant jo ir už-- 
klausė:

•— Kas tave tai iszmokino?
— Mano duktė.
— Laimėjai, karve tavo! — 

Paliepė turtingam pasiimti sa
vo dovanas o yargszui liepe pa-

idant tuojaus iszaugtu nes isz 
tu konu noriu padaryti kruopu 
ant rytojaus del visztuku.

Vargszas poeme mierukia ko
nu ir pasakė ponui ka duktė 
kalbėjo. Ant to ponas atsiliepe:

— Juk tai negalimas daigias 
nes ant margo lauko reikia ma
žiausia du kareziu konu kurie 
turi augti tris menesius pakol 
isznoks o tada galima isz ju 
kruopas daryti.

— Tai matai ponuli, tai ir 
viszta turi sėdėti ant kiauszi- 

i'niu tris nedelias pakol iszperes 
visztukus o visztukai turi aug
ti du menesius pakol bus tinka
mais ant kepsnio.

— Teisybe, 'bet palauk tru
puti, duosiu tau da viena už
duoti: idant tavo duktė iszaus- 
tu ir padarytu ant rytojaus au
deklą isz pusiau szimto szeivu.

Vargszas parėjo namon su-' 
sirupines nes suprato jog tai 
negalimas daigias.

Duktė truputi susirūpino bet 
už valandėlės atsiliepe:

— Teveli, nuneszk taji kotą 
nuo szluotos pas poną ir pasa- 

rkyk kad man ant rytojaus pa
darytu visa varstotą del audi
mo nes kitaip negaliu iszpildyt 
jo norą.

Vargszas nuėjo pas poną ir 
apsakė jam kaip duktė ji pa
mokino.

Vargszas nuėjo pas poną ir 
apsakė jam kaip duktė ji pa- 

, mokino.
—i Kaip tai, padaryti visa 

varstotą isz szito pagalio, juk 
tai negalimas daigtas?

-— Matai ponuli, juk ir mano 
duktė kalbėjo jog ant padirbi
mo audeklo reikes mažiausia 
.25 svarus linu, verpti menesi o 
audeklą daryti mažiausia tris 
nedelias. I

— Teisybe turi, matau jog ta
vo duktere yra labai iszmintin
ga. Pasakyk jai idant rytoj pas' 
mane atvažiuotu — bet neva
žiuota, ne raita, nei peksezia, 
nei nuoga nei apsiredžius ir 
kad riian padovanotu ta, ko asz 
negaleeziau paimti.

Dabar ant tikrųjų vargszas 
nusiminė. Parejas namon pasa
kojo dukterei paliepima pono.

Duktė pralinksmino tęva 
kalbėdama: i

— Tai'ne taip sunku iszpil
dyt. Tik praszau teveli, nueik 
pas dede ir papraszyk jo idant 
tau paskolintu szuni. Eisi su 
juOm in girria ir sugausi zuiki 
tik žiūrėk kad ji nepažeistai.

Tėvas padare kaip jam duk
tė paliepė ir parnesze sveika 
Zuiki. t

Duktė nuėjus nakties laike 
in tyarta su žibinte, pagavo 
žvirbli. Ant rytojaus iszkirpo 
skyles maisze del ranku ir kojų 
ir apsirėdė in ji, sėdo ant ožio, 
in viena pundeli paėmė zuiki o 
in kita žvirbli — ir taip stum
dydama oži nuėjo in dvara.

Jau buvo arti dvaro kad 
sztai szunes paregeja toki rai

de ja in pakaju ir paliepė pa
rengti in puikias szlebes idant 
galėtu ja perstatyt del svecziu. 
Po tam su ja apsipaeziavo ir 
gyveno laimingai.

Taip praslinko keli metai. 
Jauna motere visi pažinojo kai
po iszmintinga o žmonių pribū- 
vinejo pas ja ant rodos isz visu 
szaliu melsdami rodos ir paszel- 
pos visose nelaimėse. Ponas isz 
to buvo neužganadintas ir vie
na diena tarė:

— Alano dvaras dabar iszro- 
do kaip karezema prie kelio, 
nuolatos pilna visokiu žmoni-u^ 
Tas jau man labai nubodo, ma* 
tau jog su tavim ilgiaus nega
liu gyvent. Turime persiskirt. 
Pasiimk sau, kas tau yra ge
riausia ir meilingiausia — ir 
važiuok sau pas tęva!

— Alano mylimas paeziuk! 
Nedrystu tau prieszintis. Tegul 
taip buna bet ant atsisveikini
mo padaryk balių ir užpraszyk 
svecziu.

Ant baliaus suvažiavo dau
gybe žmonių. Gere ir baliavojo 
kiek kas ingalejo. Ponas vyno 
nesigailėjo o ir pats gere kiek 
tik turėjo pajiegu. Ant galo pa
sigėrė kaip sziauczius.

Tada jo paczJulė liėpe užkin- 
kyt kuomenkiausius arklius in 
szieno vežimą o poną paguldė 
viduryje ant lentos, pati atsi
sėdo szale savo vyro ir taip va
žiavo pas savo tęva.

Kada arklei greitai bego, szd- 
kinejo pono galva ant lentos 
jog net pabudo. Atsisėdo, apsi
dairė ir prakalbėjo:

— Kas po velniu su manim 
'pasidarė? Kur tu mane veži?

— Juk padariau, dusziuk, 
kaip man paliepei. Kalbėjai, 
idant s'ugryžcziau pas mano te- 

I va pasiėmus su savim kas man 
l yra geriausiu ir meilingiausia. 
i Tu man esi geriauses ir meilin- 
giauses.

— Na, tai dabar matau jog 
esi ne tik iszmintinga motere— 
bet ir gera pati. Tuosius ark
lius nusiunsk pas tęva o 9u- 
■gryžszim peksti in dvara. O 
del ko lieptai pakinkyt tokius; 
menkus arklius in vežimą?.

— Juk asz pas tave ir tokius 
neatvedžiau.

įSugryžo namon peksti. ir gy
veno nuo to laiko laimingai.

—F.W.S.B,

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiauiis Graboriu*, 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* ii 
! Geriausia Ambulance — 

patarnavimas szioj 
apelznkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL. 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio II 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. || 

Turiu pagialbininke HI 
moterems. Prieinamo! Jį. 
prekes. SS
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