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Isz Amerikos
PAGUNDA JEVOS

PRIKALBINO JI KAD NU- 
ŽUDINTU SENA TĘVA IR 
PASIDALYTU JO TURTU.

ABUDU ARESZTAVOTI.

Randolph, Me. — Fredas 
Sacco, 26 metu, likos areszta- 
votas drauge su savo gaspadi- 
ne, Mrs. Tillie Everett, 40 me
tu, motina trijų vaiku, už žu- 
dinsta George Sacco, tėvo Fre
do, praeita sanvaite kada tėvas 
ėjo in darba. Isz pradžių pali- 
cija negalėjo užeiti ant pedsa- 
kio žudintojaus kuris szove in 
tęva, po tam su karabinu su
daužė jam galva bet siūlas po 
įsiului, ant galo daejo ant tikro 
'žudintojaus... sunaus Fredo, 
kuri vėliaus aresztavojo ir prie 
visko prisipažino.

Tėvas su sunum radosi ant 
burdo pas taja motere kuri sū
nui nekarta kalbėdavo: “tu 
esi per gražus vaikas gyventi 
su tokiu kvailiu tėvu” paduo
damas jam sztilieta kad nudur
tu tęva bet isz pradžių jis ne- 
dryso tai iszpildyt, ant galo pa
davė jam tėvo karabinu ir pa- 
tol ji kalbino pakol negalėda
mas ilgiaus pagundai atsikra
tyt, nuszove tęva o kad jisai 
tuojaus- nesukrito -nuo -sztivio, 
kirto jam kelis ypus su karabi
nu in galva.

Fredas toliaus aiszkino kad 
gaspadine prižadėjo tylėt jeigu 
pasidalins su ja tėvo turtu apie 
deszimts tukstancziu doleriu 
po tam iszkeliaus abudu in Ita
lija 'bet vietoje iszkeliauti in 
Italija, iszkeliavo in kalėjimą.

LAIKRODIS ISZMU
SZE TRYLIKTA

VALANDA
LOCNININKAS MIRĖ 

ISZ BAIMES.

Ormond, Pa. — William 
Woodbern, pribūdamas in 
Amerika atsivežė su savim se
na laikrodi kuri jam buvo pa- 
dovanojas jo diedukas ir ėjo 
gerai lyg 13 dienai praeito me
nesio, ant kart suskambėda
mas trylikta valanda. Norints 
žmogelis buvo nuneszes laikro
di pas visus ziegorninkus bet 
tie bijojo ji da'lypstet.Sztai ko
kias nelaimes Woodbern nuo 
tojo laiko turėjo: Jo turtinga 
uoszve mirė nepalikdama jam 
ne cento isz savo didelio turto, 
tarnaite pabėgo su bernu, sze- 
szi katukai inpuole in szulini ir 
nuskendo, karve atvede trynu
kus, visus juodus kaip smala, 
jo pati iszsisuko sau koja pul
dama nuo trepu, tvartas sude
gė su visais, padarais ir t.t. 
Žmogelis taip persieme tais at
sitikimais, pradėjo liūdėt isz 
baimes ir ant galo pats mirė ta 
naktį vidurnaktyje.

KO NESUPRANTI, 
TO NESKAITYK

NES IR TAU TAIP GALI 
ATSITIKT.

Lincoln, Nebr. — Jaunas vai
kinas, 30 metu, Avory Carhart, 
perpjovė sau gerkle kad grei- 
cziau gautųsi in dangų kur ga
lėtu datirti teisybes kaslink 
mokslo Raszto Szvento. Avory 
su dideliu karszcziu skaitė 
biblija kas diena bet nieko ne
galėjo iszmanyti isz jos. Skai
tydamas papaiko ir perpjovė 
sau gerkle todėl kad nuėjus in 
dangų galėtu persitikrint ar 
viskas kas biblijoj yra para- 
szyta yra teisybe. Prigulėjo jis 
prie tikejimiszkos szakos vadi
namos “Christian Science.”

Jeigu turėtu toki protą kad 
galėtu vela sugryžti tai gal ka 
nors mums papasakotu apie už- 
grabini gyvenimą.

MYLIMĄJĮ PABUCZIAVO 
PO TAM PASIKORĖ.

Glenville, Mass. — William 
Merkill, 30 metu, stovėdamas 
ant lovos su szmotu virves ant 
kaklo, melde savo mylimos kad 
ji pabucziuotu ant atsisveikini
mo nes ketina atimt sau gyvas
tį. Mergina mane kad Willia- 
mas nori jai iszkirst szposeli, 
pabucziavo ji kelis sykius, po 
tam Williamas nuszoko nuo lo
vos ir užkibo ore. Mergina vie
toje ji paliuosuot tai stovėjo 
ant vietos be žado nes taip bu
vo perimta baime kad nežinojo 
ka turi daryt. Sziaip butu ji 
iszgialbejus nuo smerk

PERSĖDĖJO DVI NAKTIS 
IR DIENAS PRIE MIRU

SIO SAVO PONO.
Parkinson, Ohio. — Charles 

Sinclair, 74 nfetu amžiaus, li
kos surastas per kaimynus ne
gyvas, o szale jo sėdėjo Mrs. 
Jane Fuller, 70 metu amžiaus, 
jo tarnaite, pusgyve. Senute 
persėdėjo prie savo mirusio po
no dvi dienas ir dvi naktis ir 
ant galo taip nusilpnėjo kad 
negalėjo praneszti kaimynams 
apie mirti savo gaspadoriaus. 
Kaimynai matydami žiburi 
fetuboje per kėlės dienas ir ne
matė gyventoju, dasiprato kad 
ne viskas tame name paredke, 
iszmusze duris ir rado senute 
prie mirusio gaspadoriaus.

SKUPUOLIUS DU KART 
TROTINA.

Albany, N. Y. — Simon Aran- 
sdn, ‘kupcžTus senos geležies pa- 
trotino “ dideli giszefta” ir da
bar sau net peisus isz gailesties 
rauja. Ana diena atėjo jis pas 
Geoge Mittendorf, kuris Žyde
liui pasiūlė pilna baczka senos 
geležies, palikta per koki tai 
žmogeli kuris gyveno kaipo 
pustelninkas ir nesenei mirė. 
Mittendorf pareikalavo tris do
lerius už baczka senos geležies 
bet Žydelis pasiūlė tiktai pus
antro dolerio. Mittendorf tada 
iszverte baczka su geležia isz 
kurios iszsirito daugelis auksi
niu ir sidabriniu, pinigu. Po 
perskaitymui pasirodė kad isz 
viso bacžkoje radosi 600 dole
riu.

Kokia buvo Žydelio gailes
tis kad nenupirko tai patys 
skaitytojai gali dasiprasti.

JOS PRAVARDE PRIEŽAS
TIM SAVŽUDINSTOS.

Richmondale, Tenn. — Ne
galėdama ilgiaus nukensti isz- 
juokimu kuriais apmetinejo ne
dori žmones jos vaikus ir jos 
vyra, isz priežasties jos pra
vardes, Mrs. Walter Damn, pa
ti turtingo farmerio, nutarė at
imti sau gyvasti per pasiskan- 
dinima. (Ju pravarde Damn, 
ant Lietuviszko versta, 'ženkli
na Prakeikta). Motere buvo la
bai jauslingo budo o žmones ja 
ir jos vaikus vadino “damn”, 
kas ja labai erzino.

Vaikai kasdiena skundėsi 
motinai kad juos pravardžiuo
ja visi “prakeiktais.” Ant ga
lo nutarė toji persekiota mote
re užbaigti gyvasti per pasi- 
skandinima. Dabar aplinkinei 
gyventojai labai gailesi kad pa
leido tokius paskalus bet gai
lestis ju neprigiaibes nelaimin
ga motere adgaivyt.

MEILE SENO JAUNIKIO.
Burnside, Ill. — Frank Esh- 

lemann, 80 metu amžiaus jau
nikis, padovanojo savo sužie- 
dotiniai našzlelei Mrs. Rita Do
land, 30 vasarėlių, du tukstan- 
czius doleriu priesž apsipaczia- 
v'ima bet naszlele, aplaikius pi
nigus, nesutiko teketi už seno 
“kriukio” todėl liepe ja aresz- 
tavoti už apgavysta ir nedalai- 
kyrna duoto žodžio. Naszlele- 
aiszkino kad staczei jam pasa
kė kad už jo netekos bet vis li
kos uždaryta už apgavysta.

KA TAI UŽVYDEJIMAS 
PADARO.

Edinboro, Pa. — Edgar Scott 
nužudė savo jauna pacziule su 
mesininkiszku eilių perpjauda
mas jai gerkle su britva po tam 
pats sau perpjovė gerkle ta pa- 
czia britva. Ant riksmo mote- 
res adbego kaimynai, matyda
mi kruvina perstatymą per lan
gą. Pakol duris iszmusze tai 
jau buvo per vėlu.

Scott buvo baisei užvydus 
savo jaunai moterėlei su kuria 
tankei bardavosi, užmetineda- 
mas jai kad per tankei iszva- 
žiuodavo su automobilium in 
miestą. Motere buvo apie 20 
metu jaunesne už savo vyra. 
Ka galima buvo tikėtis kad se
nas kriukis paėmė jaunesne už 
save motere?

PRIE KO DAVEDE JI 
GIRTUOKLYSTE.

Avondale, Ky. — Ana diena 
palicija aplaike sekanczia žine 
per telefoną: “Atsiunskite 
greitai palicįjanta, mano vyras 
degina musu dukrele ant pe- 
cziaus.” Kada palicija atva
žiavo ant paduoto adreso, užti
ko Mika Doyle, 47 metu, degi
nant savo 8 metu dukrele ant 
pecziaus. Ant giliuko apdegino 
jai tik viena peti. Tėvas tame 
laike buvo girtas ir mergaite 
jam nedave iniegot.

PRIGĖRĖ SZULINYJE KU
RI PATS BUVO ISZKASIAS.

Camden, N. J.,— Iz. Parker 
66 metu amžiaus, buvo iszka- 
sias szulini kuriame pats pri
gėrė. Ana ryta buvo iszejas 
pallaistyt savįo daržoves, kurias 
augino dairželije, o kada nesu- 
gryžo po keliu valandų, jo 
duktė Blanche nuėjo pažiūrėti 
kas atsitiko su tėvu. Jeszko- 
dama po visa darža, ant galo 
prisiartino prie szulinio ir ten 
patemino tėvą, bet kada ji isz- 
trauke, buvo jau negyvas.

MIRĖ KUNIGAS 
J. PETRAITIS.

Bayonne, N. J., t Pereita 
Petnyczia czionais mirė Kun. 
J. Petraitis, sirgdamas ir gulė
jo St. Franks. ligojibutej, Jer- 
sey City, N. J. Velionis turėjo 
55 metus amžiaus, buvo klebo
nas Szv. Mykolo Parapijos 
bažnyczios, klebonavo ilgus 
metus. Jis tai bažnycziai pa
tarnavo kaipo dvasios vadas 
per deszimts metu, važinėda
mas isz Patterson, N. J. Ve
lionis gimė 1884 m., Kovo 19 
d. Baigė mokykla 1909 me
tais. Illinois valstybėje moki
nosi fi-lozofijos ir ten tapo ku
nigu. Velionio 'brolis gyvena 
Lietuvoje ir dvi seserys Bay
onne, N. J. Palaidotas praeita 
Utarninko ryta (Birželio 27), 
po pamaldų in Kalvarijos ka
pines, Patterson, N. J.

“VARGSZAS” MIRĖ TURĖ
DAMAS PRIE SAVES

4,937 DOLERIUS.
New York, N. Y.,— Vyras, 

kuris inejas in restauracija, 
prasze kad jam paduotu stiklą* 
vandens, iszrode kaip kokis 
valkatas. Jo drapanos buvo 
suplyszia, buvo labai iszblysz- 
kias. Iszgeres vandeni, krito 
negyvas ant grindų. Kada pali
cija iszkrete jo drapanas kad 
dažinoti kas tai per žmogus ir 
isz kur pribuvo, rado jo ki- 
szeniuose ketures masznas su 
pinigais: keturios bumaszkos 
po tūkstanti, devynios po szim- 
tine, penkios dolerines ir 2 do
lerines bumaszkos. Taipgi sura 
do sidabrini medali su žodžiais 
“Pharmacy” ir Dovana del 
George Dart 1883.” Lavonas 
su pinigais da guli lavonyczio- 
je kad ji gimines atsiimtu.

TRYLIKOS METU MERGAI
TE PAGIMDĖ DVYLIKA

SVARU KŪDIKI,
Chilton, Wise.,— Ant ukes 

artimoje Forest Junction, tula 
mergaite trylikos metu, pa
gimdė kūdiki -kuris svėrė dvy
lika svaru. Jauna motina ir 
kūdikis sveiki.

Isz Visu Szaliu

NUĖJO ANT PAMALDŲ IN 
BAŽNYCZIA IR TEN 

NUSITRUCINO.
Petersburg, Va. — Klūpoda

ma bažnyczioje Szv. Onos, vi
durinio amžiaus motere, var
gingai pasirėdžius, iszgere 
bonkute truciznos, laikydama 
rankoje laiszkeli ant kurio bu
vo paraszyta: “Priežastis ma
no liūdnos pabaigos buvo ta, 
kad neturėjau darbo, suszelpi- 
nejau kitus kiek galėdama bet 
ant galo pati nieko netekau o 
nuo kitu imdama aukas džiaug
smo neturėjau.”

Palicija nedažinojo kas tai 
buvo per viena ir isz kur bet 
kada ja surado tai da buvo gy
va 'bet in kėlės miliutas vėliaus 
mirė ligonbuteje. Ant užklausi
mu nieko neat sakinėjo.

NIGERIS SUPLIEKĖ ITALI- 
JONA IN KETURIS 

RAUNDUS.
New York. — Daugiau kaip 

40 tukstancziai žiopliu prisi- 
žiurinejo žanda-pysz'kiams Joe 
Lewis ir Tony Galento, Seredos 
vakarą. Italas neturėjo jokio 
giliuko priesz nigeri. Tikietu 
parduota už 350 tukstancziu 
doleriu bet žmones buvo nusi
minė taip trumpa musztyne 
tarp dvieju musztuku. Galento 
yra saliuninku Orange, N. J., 
ir badai vela ketina musztis su 
Lewisu.

UŽDIRBO 50 CENTU; NE
TEKO 449 DOLERIU.

Clearfield, Pa., — Simonas 
Bartelbough, kromininkas, ana 
diena uždirbo 50 centu nuo 
tryju ypatų, kurie atėjo in jo 
kroma ka toki pirkti. Kada 
pirkininkai iszejo isz kromo 
Bartelbough persitikrino, kad 
su 'jais dinlgo ir jo maszna -su 
pinigais, kuriuos turėjo užpa
kaliniam ki'szeniuje. Buvo tai 
trys apgavikai.

CESARISZKA OPERACIJA 
ISZGIALBEJO TRYNUKUS.

Albion, N. Y., —• Trynukai 
likos iszpjauti isz szono Mrs. 
Lloyd Jones, isz Lyndonvilles, 
kad iszgialbeti motinai ir iku>- 
dikiams gyvastis czionaitineje 
ligonbuteje. Buvo tai pasek
minga operacija. Motina ir 
kūdikiai sveiki.

NUŽUDĖ DUKTERE
MERGAITE SIRGO TRAN- 

DAIS, MOTINA NORĖJO 
PALENGVINT JAI KAN-

CZIAS, NUŽUDĖ JA.

Minas Novas, Brazilija. — 
Almada Olivenca, 35 metu, nu
žudė savo dukrele dvylikos me
tu kad palengvint jai kanezias 
jos baisios ligos. Juze praeita 
meta apsirgo nežinoma liga, 
motina paszauke daktara o ta
sai apžiurėjas mergaite isztyri- 
nejo buk mergaite serga tran- 
dais. Motinos pusbrolis mirė 
nuo tos ligos keli metai adgal 
todėl motina tuom baisei susi
rūpino ir da daugiau inpuole 
in baime kada dagirdo buk val
džia jos dukrele ketina iszvežti 
ant salos kur radosi kiti pana- 
szus ligoniai sirgdami taja bai
sia liga.

Kada mergaite miegojo, ne
laiminga motina pasiėmus re
volveri, paleido kelis szuvius 
in mergaite po tam pati szove 
sau in krutinę bet tik pavojin
gai susižeidė.

Motina likos aresztavota bet 
kaip rodos bus paleista ant 
liuosybes nes motiniszka szir- 
dis negalėjo nukensti kaneziu 
k-okias-mergaite -turėtu šav'6 
gyvenime nes ypata kuri serga 
taja liga, pradeda puti o kūnas 
-szmoteleis nukrinta nuo kaulu.

IszKaresLauko
London, Anglija. — Anglija 

nutarė padidint -savo kariuo
mene ant 90,000 vyru daugiau 
ir paszauke da 400,000 po gink
lu isz savo pozesiju.

Varszava, Lenkija. — Vokie
cziai pradėjo ineitinet in Dan- 
ziga ir už keliu dienu apims vi
sa po savo valdžia. Bet Lenkai 
sako kad turi tris milijonus vy
ru po ginklu ir taip lengvai ne
pasiduos Vokiecziams.

Jeruzalemas. — Asztuoni 
Arabai likos užmuszti ir -daug 
sužeista musziuose su Žydais.

Japonija. — Japonai sunai
kino arti Mancziuko rubežiaus 
kėlės drutvietes prie Rusisz-ko 
rubežiaus ir paliovė mnszius 
ant kokio tai laiko. .

Bukaresztas. — Rumunija 
pradėjo ginkluotis ant gero, su- 
drutindami -savo fortecas -ant 
rubežiaus. In laika keturiu me
nesiu Bulgarija iszdave ant su- 
dru'tinimo savo drutviecziu su 
ka-sztais 175 milijonus doleriu.

PASILIKO PRABOBUTE 
TJUREDAMA TIK 52 METUS.

Reading, Pa.,— Mrs. Mary 
Miller, turėdama vos 52 metinis, 
gyvenanti artimoje czionais, 
ana diena pasiliko pra-bobute, 
kada josios anūkėlė Mary H. 
Reiser, kuri isztekejo, turėda
ma trylika metu, pagimdė duk
rele. Reiser turi sziadien tik 
penkiolika metu o jos moti
na Jeva kuri pasiliko bobute 
turi 32 metus. .-

2 VAIKAI SURASTI NEGY
VI SZALDYTUVEJE.

Des Moines, Iowa.,— Kada 
Thelma Roberts, iszejo in 
WPA daiba, paliko namie sa
vo du mažus vaikus, 7 ir 9 me
tu amžiaus. Kada motina su- 
gryžo namo, rado 'savo vaiku- 
czius suszalusius szaldytuveje.l 
Buvo tai senoviszko padirbimo 
ledine szepa in kuria patalpin
davo gana daug maisto.

VALDISZKI DARBININKAI 
APLAIKYS V AKACIJA.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas davė vi
siems valdiszkiems darbinin
kams penkes dienas va'kacijos 
Džiulajaus mėnesyj, kad galė
tu szvensti Nepriklausomybes 
Diena.

Pennsylvanijos gubernato
rius James taipgi davė vaisti
niams daibininkams ketures 
dienas už ka jam yra visi dė
kingi. -r -

18 ŽUVO DREBEJIME 
ŽEMES.

Lima, Peru.,— Suvėlintos ži
nios isz czionais skelbė, buk 18 
žmonių žuvo smarkiam dre’be- 
jime žemes, o apie -szimta-s li
kos sužeisti mažam mieste'lij-e 
Andean, Cuzco valstijoje. 
Drebėjimas padare daug ble- 
des apylinkes ūkininkams. 
Valdžia nusiuntė in fenais 
vaistus, daktarus ir no-rses da- 
žiureti serganezius ir sužeistus.

LENKAI NUSZOVE
VOKISZKA EROPLANA.

Varszava, Lenk.,—Lenkiszki 
rubežinai sargai nuszove Vo- 
kiszka kariszka eroplana, 30 
myliu nuo Danzigo. Eroipla- 
nas inkrito in mares, kuri vė
liaus iszgialbejo Vokiszki pa- 
krasztinai laivai. Vokiecziai 
apie ta -atsitikima užtyli ir ne- 
iszduoda jokiu žinių, del ko ta
sai eroplanas leke aplinkui 
Lenkiszkas fortecas.

į Amerikai k-asztuoja po 
$17. kožn-a minuta ant užmo
kėjimo algų kongresmonamJs.

į Amerikoniszki iszdirbe- 
jai iszdirba 'kožna minuta už 25 
dolerius visokiu kvepalu.

į Kožna minuta czionais 
buna padirbta po 40 ra-szomu 
plunksnų (fountain pens).

į Ant svieto kožna minuta 
būna padirbta gryno szilko po 
200 svaru.

H Szia minuta Kanada par
gabeno 80 svaru arbatos del 
-savo naudojimo,

Paskutines Žinutes
Rymas, Italija, .—r Ketverge 

Mussolini apvaiksztinejo savo 
gimimo diena susilaukdamas 
56 metus.

New York. — Miestas už
draudė pardavinejima ir szau- 
dyma fajer-krekiu po bausmia 
ir aresztavos visus kurie par
davinės juos.

Washington, D. C. — Sena
tas nubalsavo “Relief Bilą” 
kuris duos $1,8000,000,000 ant 
visokiu valdiszku projektu ir 
duoti žmoniems darbus.

Port Washington, N. Y. — 
Pasažierinis eroplanas vela isz- 
leke in Europa su 22 pasažie- 
reis ir pacztu. Kelione kasz- 
tuoja 375 dolerius.

Philadelphia. — Vienuolikos 
dienu cukrinis straikas 2,700 
darbininku užsibaigė ir visi 
sugryžo adgal prie savo darbu. 
Kompanijos numusze 10 pro
centą mokes'ties ant ko darbi
ninkai sutiko bet isz pradžių 
kompanijos spyrėsi nukapoti 
15 centu ant ko nesutiko ir isz
ejo ant straiko.

Akyvi Trupinėki
— Sztai didžiausi ėdikai 

ant svieto: Louis Tillinghast 
isz Wickford, R. Is., suvalgė 
ant syk keturis tuzinus žaliu 
kiau-sziniu; Louis Stein, 50 me
tu, isz Chicago, Ill., nesenei su
valgė 22 hamburginius steikus 
ir dvi kvortas aiskrymo in 25 
minUtas ir laimėjo 40 doleriu.

— Haroldas Child isz To
ronto, Kanados, iszpopieravo 
viena kambarėli savo name su 
pacztinems markėms. Tasai 
darbas jam užėmė net asztuo- 
nis metus.

— Konstantinas Georgian 
KallochriCtianakis, Graikas, 
isz Spokane, Wash., melde su
do, kad jam permainytu jo pra
varde -ant Gus Elf. Sudžia su
tiko noringai sutrumpyt ta 
pravarde, nes pats negalėjo jos 
isztart. —



“SAULE M4HAN0Y CITY. PA.

Kas Girdėt
reiszkimas nelabai patiko mo
terėlei nes katra motore neuž
pyktu ant savo vyro už tai? ISZLlETUVOSlJuoda Motere Vienas isz ju priejas prie ug

nies pamaisze su ranka puode 
ir vanduo tuojaus pradėjo vir-

Milžiniszka turtą paliko ko
kis tai 88 motu senumo sku- 
puolius Nathan Bates, gyve
nantis artimoje miesto Floren- 
za, Tenn. Badai pradėjo jis 
krauti turtą nuo septyniolika 
metu amžiaus, nereikalauda
mas cukraus in kava ne arba
ta už ka ispiresi nuo tėvu po 
penkis centus ant sanvaites. 
Gyveno jis ant pastoges, ne
kurdamas niekados pecziaus ir 
eidavo gult po nusileidimui 
saules kad įsuczedyt žiburį. 
Maitinosi sausa duona ir arba
ta. Už gyvasties nekarta kal
bėdavo savo giminėms buk vie
natiniu jo tikslu buvo czedini- 
mas kuodaugiausia pinigu. Po 
mircziai paliko jis 30 tukstan- 
cziu doleriu del prieglaudos 
del apleistu vaiku ir sierateliu.

Sziadien visur randasi veid
mainyste ir apmauda. Turime 
tokiu žmonių ant svieto ir tai 
labai arti saves (nekurtuos kai
mynus) kurie su tavim meilei 
kalbasi ir rodos įsu tavim prie- 
telisžkai gyvena o bet po tavim 
duobeles kasa ir aploja priesz 
kitus žmones. Tokis, iszrodan- 
tis ant prietelio žmogus, in akis 
nežiūri nes latriszkas mislis tu
ri savo szirdyje. O jeigu kat
ram gerai vedasi tai ji szauksz- 
te vandens paskandytu ir viso
kius latriszkus budus naudoja 
kad tiktai tave inkast arba ap- 
juodyt.

Tokia tai žmonių prietelyste 
szioje gadynėje o tas atsitinka 
kožname luome. — In akis 
aniolu o už akiu velnes!

Gal nesurastumem tokios kuri 
malszei sėdėtu ir priimtu toki 
paniekinimą.

Nakties laike palici jautas 
būdamas ant sargybos sude 
Lodžiujo, Lenkijoj, patemino 
apie pusiaunaktyje einanti ka- 
ridorium sudžia Szimborski 
kuris inejo in sudžiaus kamba
rį. Po kokiam tai laikui žibu
rys kambaryje užgeso bet su
džia isz jo neiszejo. Isz ryto ka
da nuėjo in sudžiaus pakaju, 
nerado jame nieko.

Ant rytojaus atėjo telegra
mas buk sudžia Szimborski ku
ris buvo iszkeliaves ant vaka- 
cijos, mirė ta paczia nakti. — 
Ar-gi tai ne telepatija? y 

——------z/1''
Kožno ateivio tikslas buvo 

pribūti in Amerika ne paleis
tuvauti ar girtuokliauti tiktai 
užsidirbti kiek graszio ir vesti 
dora gyvenimą. Kožnas su taja 
nuomone pribuvo in szi laisva 
sklypą bet daugelis po kelioli
kos metu, pasinaudodamas isz 
tosios liuosybes, pavirto in 
niekszus ir tik tada sziek tiek 
susivaldo kada ant tikro var
gas ir badas prispaudžia arba 
kiti randa kelia ant elektriki- 
nio krėslo.

Žinote gana gerai kad jau- 
nysta greit praslenka ir kad 
tiktai per paczeduma apsisau
gosite ant senatvės nuo vargo. 
Atsiminkime tiktai ant neku
riu biznierių kurie nemokėjo

ŽIAURIOS MUSZTYNES 
VAKARUSZKOSE.

Laižiuvos valscz., Stumbriu 
kaime, vakarėly kilo muszty- 
neis, per kurias buvo sunkiai 
sužalotas to vakarėlio dalyvis 
J. Szlantas. Jam iszmuszta 
viena alkis ir sutrukęs galvos į 
kiauszas. '

ŽUDOSI ŽMONES.
“Lietuvos Žinios” raszo: 

Mariampoleje labai padažnėję 
savižudystes. Žudosi seni ir 
jauni, vyrai ir moters, del ne
laimingos meiles ir del neisz- 
aiszkin tu aplink yb i u.

MIRĖ 99 METU AMŽIAUS 
SENUTE.

Mažeikiai.,— Czionais mirė 
99 metu ir 8 menesiu amžiaus 
senute. Ji gerai prisiminė Ma
žeikiu kūrimosi pradžių 1868 
meluosią baudžiava, sukilimą, 
knygneiszius ir Muravjovo 
(Koriko gadyne).

PIEMUO UŽDEGE KLUONĄ
Mąriampoles apskrity, Gry

bines kaimo ūkininko Sliesarsr 
kio piemuo; besislapstydamas 
klojime, papirosu uždegė isziau- 
dus ir kilęs gaisras sunaikino 
klojima su padargais ir žemes 
ūkio maszinomis.

MUSZTYNES NOTIENU 
KAIME.

Viename mažame miestelyje 
Lenku karalystėje, stovėjo la
bai senas palocius kurio su
griuvimus da galime matyt ir 
sziadien. Padavimas žmonių 
sako kad tame palociujc kožna 
nakti vaikszcziojo motere juo
dai apsiredžius, vaikszczioda- 
ma vaitojo ir verke o paskui ja 
seka visas būrys juodu ponu su 
ragais ant galvos ir nagais ant 
kojų.

Apysaka toji tikrino kad jei
gu atsirastu nors vienas tokis 
žmogus kuris galėtu perbūti 
viena nakti didžiausiame kam
baryje, tai iszgelbetu nelaimin
ga motere ir iszvalnytu nuo ža
bangų velnio.

Ilgai neatsilaikė jokis drą
suolis bet vienas Antanas su 
savo mylimiausiu draugu Jonu 
Zuikiu, susitarė nueit ir iszgel- 
bet nelaiminga motere.

Paėmė-su savim dideli puodą 
midaus, keletą žvakių, striel- 
bas ir tyloms nuėjo in tuos pa
locius.

Toli da buvo vakaras kada 
juodu nuėjo in viena dideli 
kambarį paločiau®.

Stovėjo didelis ąžuolinis sta
las, apie stalą buvo apstatyta 
daugelis labai gražiai iszmar- 
gintu krėslu o ant sienos ties 
durimi kabojo didelis paveiks
las jaunos ir labai patogios mo
toras apsiredžiusios juodais 
rubais.

Paveikslas jos veido buvo

Izraelius Schlithter, žinomas 
dalyje miesto Whitehall, rink
damas visokius skudurius, sena 
geleži ir kas tik jam papuolė 
kad isz to pasidarytu giszefta 
per 35 metus, mirė ana diena. 
Gyveno jis Žydu apgyventoje 
dalyje miesto.

Priesz savo mirti liepe jisai 
paszaukti keliolika savo tau- 
tiecziu, atidengdamas jiems 
savo slaptybe kad turi paslė
pęs arti 50 tukstancziu svaru, 
paslėptus tarp senu skuduriu.

Yra tai da vienas davadas 
parodantis kaip tankei žmones 
klysta ant pažiūros žmogaus. 
Tojo Žydelio tikslas gyvenime 
buvo surinkti didelius turtus 
ir .savo tikslą pasiekė o norints 
pasiliko turtingu bet isz tojo 
turto nepasinaudojo. Buvo ne
vedės.

gyvent su paezedumu ir per 
augsztai szokinejo — katrie 
isz tokiu mirė tai mirė varge o 
katrie da pasiliko tai veda var
ginga gyvenimą. O žinote gerai 
kad jie turėjo visko bet nieko 
nepaliko. Tai tokis likimas lau
kia toki darbininką kuris visa 
savo uždarbi praleidžia ir da 
lieka daugeliui skolingas?

Del to mes tankei primena
me idant kožnas paezedžiai gy
ventu nes czionais Amerike lai
kai tankei mainosi — sziadien 
turtingas, rytoj ubagas. Pacze- 
dus žmogus nebijo vargo taip 
kaip teisingas žmogus mirties.

Amerike taip yra: Jeigu 
'žmogeli czedinsi tai turėsi o 
jeigu neezedinsi tai badu pa
stipsi. Niekas neatims ta, ka 
turi, niekas neduos kada netu
rėsi.

Notienu kaime, Kretingos 
apskrity, nesenai buvo sureng
tas jaunimo pasilinksminimas. 
Visi iszoko ir dainavo, tik stai
ga ateina Ad. Stankus gerai 
iszsi traukos ir pradeda(prie va- 
karuszkininku kabinėtis. Be
matant susimusze su Jai. Kaz
lausku. Stankus Kazlauska 
taip pirmuisze, kad per 24 vai., 
tas buvo be sąmones. Ir Kaz. 
Brezdauskis gavo peiliu in 
sprandą. Teismas dabar pri
teisė, kad Stankus atlygintu 
Kazlauskui už sužalojimą.

Turtinga Mergina
Kaipo Tarnaite 

Restauracijoj

“Kas padaro laiminga gyve
nimą”? Tokis buvo užklausy- 
mas studentu Scranton—Key
stone mokyklos laike egzami
no. Vienas isz studentu atsake 
ant tojo klausymo sekancziai: 
“Laimingi yra tieji namai ku
riuose kožnas isz szeimynos 
prigialbsti sumazgoti torielkas 
ir puodukus po kožnam val
giui. ’ ’ — Gal tasai studentas 
turėjo teisybe.

Szioj.e musu palaimintoje 
Ąmerikoje turime nors užtek
tinai naujienų ir tai visokio bu
do. Visokiu turime nelaimingu 
atsitikimu bet turime ir užtek
tinai linksmu ir juokingu.

Nesenei poniute Elma Bone
well užvęde teismą Philadel- 
phijoj ant tuju pamatu buk jos 
vyras jai iszsitąre buk: “su 
mielu noru tave duszele iszmai- 
nyczia kaipo sena automobiliu 
ant naujo. ’ ’

Žinoma kad tokis vjrro iszsi-

Augustas Badminski, isz 
Washington, Pa., kuris keli 
metai ladgal pribuvo isz Jugo
slavijos, nuolatos turėjo baime 
praustis voneje, bijodamas jog 
kada užmigs ir prigers. Todėl 
per koki tai laika manste kokiu 
budu nuo tos nelaimes apsisau
gok Sztai ana diena užbaigė 
dirbti naujo budo vone (bath 
tub) kuriame žmogus gali,at
sigult ir užmigt bet negalima 
jame prigeri nes galva būna 
visados ant virszunes vandens.

Žmones myli puikei rėdytis 
ir nori kad visi isz mus gėrėtų
si bet einant in bažnyczia ne- 
szames apiplyszusia maldakny
ge, kuria galite duoti apdaryti 
puikei prisiunsdami ja in re- 
dyste. Prisiunskite jusu sena 
knyga o padarysime isz jos 
kaip nauja isz kurios geresites 
ir nesisarmatinsite.

— James H. Porter isz
Porterfield, netoli Macon, 
Georgijos, tvirtina buk jo ro
žių daržas yra vienas isz di
džiausiu ant svieto, nes jame 
randasi 1,500 visokio budo ro

Karolina Woodman, poduk- 
te Daktaro James Augeli, pre
zidento Yale universiteto, szia
dien dilba restauracijoje 
Krumsville, Pa., ir myli savo 
darba. Mergina apleido Smith 
kolegija su pavelijimu savo tė
vu ir mano laikytis prie tojo 
darbo nes jai patinka ir ketina 
ant toliaus užsidirbinet ant sa
vo užlaikymo. Ant galo dakta-
tos Angell sutiko ant jos noro 
ir davė savo pavelinima kad 
mergina gali dirbti lyg atei- 
nanezio Septcmberio menesio, 
pakol jai suras tinkamesni 
darba.

liudnas ir skausmingas. Gra
žios jos akys žiurėjo baimingai 
ir su neapraszytu gerumu. Mu
su didvyriai atsistoja priesz 
paveiksią, žiurėjo ilgai, kad ir 
nieko nesako bet prijautė .szir
dyje koki tai neramumą. •

Atsisėdo už stalo, pasistatė 
savo puodą su midum, prisipy
lė in puodelius ir po kelis isz- 
gere ant pridavimo sau drąsos. 
Kad da ir buvo szviesu bet už
sižibino žvake o kad jiem kal
ba nesisukę, tai sėdėjo tylėda
mi.

Sztai atėjo ir vakaras — 
dangus apsiniaukė o musu did
vyriai Antanas su savo myli
miausiu draugu Jonu kaip ty
li, taip tyli. Jau ir midaus ne
geria ir niekas nesidaro..

Ant galo... Musu Antanas 
iszgirdo sznabždejima už du
riu. Tykiai apsidairė ir pamate 
ta paczia motere. Artinosi ji 
prie ju o užpakalyje jos juokė
si pulkas szetonu.

— Pone Dieve! — pamisimo 
Antanas — prasideda jau ta 
baisi apysaka.

Motere juodai pasirėdžius 
prisiartino prie jo ir tarė nu- 
liudusiu balsu.

— Pribuvote mane gelbėti, 
dorus vyrai... tai gelbėkite! 
Bet gerais jusu noras bus už 
nieką, jeigu nors viena žodi 
isztarsite garsiai. 'Tylėkite kad 
ir rodysis jums baisiausi daig- 
tai. Jeigu suriksite tai prapuls 
visikas.

Tai pasakius isznyko isz 
kambario o besijuokdami sze- 
tonai, dirbdami visokias bai- 
kas užkure baisia ugni ant ka
minėlio, ant kurio pakabino di
deli geležini juoda puodą.

In ta pradėjo neszti su vied- 
rąis vandeni, kaip ant pažiūros 
tas katilas nebuvo labai didelis 
bpt vandeni pyle be paliovos !

— Ar jie kvaili — pamislino 
Antanas — 'kam jiems tas van
duo?

— Del tavęs! — atsake kar
tu keletas velniuku, iszgirsda- 
mi jo mintis.

ti. Baisus stulpai garo pasikė
lė.

Tuojaus keletas prisiartino 
prie Antano, paėmė ji pusgyvi 
in savo baisius nagus ir nesze 
pas puodą:
Antanas tylėjo sukandės dan

tis ir sulaikė kvapa — bet toje 
valandoje... pajuto ant savo 
galvos sunkia ranka ir kada jie 
patraukė jo galva, persigandęs 
suriko ne savo balsu:

— Gelbėkit mane visi szven- 
ti.

Paszoko nuo kėdes... atida
rė akis ... ir pamate savo my
lima dranga stovinti su iszties- 
ta ranka ant savo galvos.
Ne szetonu, ne ugnies, ne puo

do nebuvo. Žvakes baigė degti 
o spinduliai tekanezios saules 
pradėjo szviesti per langus in 
kambarį.

— Kas tau ? — užklausė Jo- 
nas Antano.

— Nieko — atsake draugas.
— Brr... sapnavau baisu 

sapna kurio niekad neužmir- 
sziu.

— Oj ir asz sapnavau! — Na 
dėkui Dievui kad tai buvo tik 
sapnas. — Bet abudu turime 
pripažinti kad žmonių kalbos 
apie tuos vaidinimus buvo tik
tai iszmislas. Ir tikrai, kada 
žmones persitikrino kad ne tu 
ne kitokiu vaidinimu ne yra 
tiktai vieni iszmislai, palociujc 
paliovė vaikszcziojus “juoda 
motere,” bet apysaka nepa
liauja garsine tiktai perkreipe

RODĄ DEL 
MOTINU

— Ko tu motin, taip nuliu-j 
dus? Ko rymoji ir dūsauji? O, 
kur tavo dukreles kad tik tu! 
viena sėdi namie? Ar gal skal
bei, kad rankoves paraitytos?

— Jau pabaigiau triūsa, da
bar noriu valandėlė pasilsėti!

— Kur iszleidai mergaites?
— Nugi kvaraba žino, Ago

ta po piet iszejo o Ane priesz. 
vakara iszejo o Jevute turbut 
nubėgo pas kaimynus.

— Jau tu misiuke galėtumei 
pasilsėt, prie nieko rankas ne- 
kiszt, jeigu tokias dukriukes 
suaugusias turi.

— Taip tau rodosi: Priversi 
tu jas! Ana, in akis kabinasi 
kaip ka pasakau. Galvos užim
tos parodais o ežia viskas bran
gu, tėvas vienas dirba, jau ne
žinau kas bus!

— Taigi misiuke! Anot tos 
pasakos: “Maži vaikai, maža 
beda, dideli vaikai, didele be
da!” — Merginos niekados ne
būna užganadintos isz drabu- 
žiu.Intaisai szlebe, greitai apsi
džiaugia ir iioiti kitos, taip 
kaip Keides ar Mares.

* * *
Taip, beda tėvams kurie turi 

du ar tris kaltūnus ant galvos 
ypatingai mažuose miestuose, 
toli nuo didesniu miestu. Moks
lą szioki toki turi o ypatingai 
mokslą apie vakarini pasi-

in kitokia pasaka, tvirtinant, 
kad ta pakutavojanezia duszia 
iszgelbejo Antanas su savo my
limu draugu Jonu.

szpicukai apie sZlapnosia try
pinėja ir mamuliai alų uzbo- 
nais velka. Taip, mamuže, kaip 
užauginai dukrele, tokia ir tu
ri!

Kam tokia dukrele tikus taip 
užaugyta? Szun verta! Tėvai 
turi didele pakramtė o motina 
jokios pagelbės neturį. Kam 
diena dukrele ant mameles 
plusta, gademuoja ir liežuvi rp- 
do, ant galo kada visi szpieliai 
apsidžiaugia ir nubosta vadžio
tis kaip su meszka, o su kita ne 
susipažysta, jaunesne pameta. 
Dukreliai niekas daugiau ne
pasilieka isz to didelio gailės- 
ežio, eina in hoteli ant tarnys
tes. Tai ir karijera užbaigta ir 
taip dukrele susival'kioja kaip 
Žydo pantaplis. Kitos nusiduo
da in didesnius miestus nes ten 
didesni uždarbiai.

Motinos, nepratykite savo 
dukreles isz mažumes prie pui
kiu paredu, — prie brangios 
skrybėlės! Pirk prasta ceiki, 
duokie gražiai pasiūt, tegul 
galva gerai iszsiszukuoja ir pa- 
auses iszsimazgoja nes Dievas 
ant to davė vandeni — ir pauk- 
szteliai maudosi ir kožnas gy
vūnėlis !

Juk beveik kožna szeimyne- 
le turi siuvimui maszina, tegul 
užsiima siuvimu, tegul sena 
dresiuke suardo ir ant tos isz- 
kirpti kita ir pasiūti! Tegul 
mokinasi naminio darbo, — 
skalbt, prosyt, duonele kept ir 
valgi gamyt. Tada po ulyczias 
ne slankios, dantų nerodys ir 
vakarais užkaboriais nesisiap- 
stys!

vaikszcziojima, apie vaikinus, 
apie gražės dreses ir t.t.

Mamule duoda valia dukre
liai o da net džiaugiasi kaip

Naujas Gyventojas 
Žverincziaus

Szitas mažiukas slonius, ku
ris turi tris pėdas ir 9 colius, 
turi 18 menesiu amžiaus, likos 
atvežtas in Filadelfijos žverin- 
cziu kur aplaikineja geriausia 
priežiūra. Likos jis suimtas 
Rangon, Burmoje, Afrikoj.

NAVATNAS
PAREIKALAVIMAS.

— Mamyte ar tu mane my
li?

—• Žinoma, mano vaikeli 
kad tave myliu.

— Na, tai tu persiskirk su 
teveliu ir isztekek už to vyro 
kuris laiko aiiskrimo sztoreli 
ant kamipo.

§ A merikon ai sukulia tiek 
stiklo kremuose ir namuose 
kad insziurenc kompanijos isz- 
mo'ka po 19 doleriu kas miliu
tą. ,

BULGARISZKI 
PRIEŽODŽIAI APIE 

MOTERES.

* Motere tai kaip kate, ne 
greitai mirszta.

Motere be vyro, taip kaip 
arklys be kamanų.

* Motere juokėsi, kada, ga
li, bet veikia, kada tik panori.

* Jaunai merginai buczkis 
yra visu svietu.

Jauna motere, tai senas 
vynas.

Namas istovi ant mote- 
res, o ne ant žemes.

Ka vyras in namus suve
žą tai motere su adata isznesza. 

Motere visados sako: 
“Duok vyre,” bet niekados ne 
sako: “Duok Dieve.”

* Kada moiteres liežuvis 
pasileidžia, tai 'buna asztresnis

Dukreles reikia pratyt prie 
darbo nes jeigu turės užsiėmi
mą tai veju nesivaikys.

Paczios motinos dukreles isz- 
paikinate ir kada dvylikos me
tu szlapnose pasiprįeszina tai 
nutyli, — nieko nesakai nes 
dukreles bijeisi ir lazdos gai
liesi: o gal ne viena bijosi kad 
dukrele neiszrunytu in platu 
svietą. O motinėlė! Kad kitaip 
dukrele augytai, tai dukrele 
nerunytu!

Mamelei gražu kaip dukriu- 
ke pasiputus, nežino isz man- 
drumo kaip apsisukt, lupa pa
tempė, kita susieziaupe, akis 
primerkia, kuodas ant galvos, 
skrybėlė susisukus kaip džio- 
vyta lepsze, apykakle isz lauki
nes ožkos, na ir iszrodo kaip 
kepta utele pasiputus. Tokia 
dukrele, pamaezius ant uly- 
czios savo motinėlė, užpakaliu 
užsisuka o ir Lietuvisžkai su ja 
nekalba.

Del tokiu dukterų 
Nepavydekite lazdų!

Duokite, kad kaulai braszketu, 
Kad naktimi neSivalkiotu.
Tegul motina užvaduoja, 
Skalbia, verda, lovas kloją I 
Tame ir tėvai kalti kurie tu

ri priauganezius vaikus, ypa
tingai dukreles. Del vaikeliu, 
ypatingai del dukrelių atsiras 
atsakantis ir szvarus darbas ir 
gražu pinigą uždirbs! O kaip 
atsakanti darba turės, tai dirb
ti uores, vakarais nesivalkios, 
namie sėdės.

Kitu kartu daugiau apie tai 
pakalbėsime ir pažiūrėsime, ar 
musu toji rodą bus priimta ar 
kaip žirniai prie sienos nepri
lips. Pažiūrėsime!

už karda.

''' Du kart vyras savo gyve
nime džiaugėsi; kada apsipa- 
cziuoja, o antra karta kada pa
silieka naszliu.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklingą kpcžia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka ketb 
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.t 
MAHANOY CITY, PA,
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Razbaininkas
------------------- --- -------------------------------------------------------------------------------- — ”T

Sena Lokomotiva Kuri Yra Žinoma Dainose
------ *------

Rytu szalyje Monguncijos,’ 
ant upes Reno prie milžiniszko 
kalno, guli koki tai griuvesei 
milžiniszko kitados dvaro. 
Kaip rodos tai da nuo seno- 
viszku laiku, kada tai da viesz- 
patavo galingi bajorai, kuriu 
rankose buvo gyvastis ir smer
tis padonu. Pervežikai isz kitos 
puses Reno akvatnej papasa-' 
koja pakelevingams historija 
apie viena baisu bajora kuris 
už papildyta žudinsta likos 
sunkei nubaustas ant ilgo gy- 
'vasezio.

❖ ❖ *

Buvo tai tuose laikuose ka
da gyveno žmones daug drutes- 
ni ir didesni ne kaip sziadien 
kurie be jokios sunkenybes ne- 
sziojo tai sunkius ginklus o da- 1 
bartiniam laike paregeja nusi- 
gastumem. Taipgi, tuose lai
kuose buvo isz visu žmonių Ul
rikas, bajoras, didžiausiu, isz 
Franhenthalaus. Niekas jam 
negalėjo susilygint su valdymu 
milžiniszko kardo, kuris buvo 
ant dvieju ranku ploczio o il
gis kaip dabartinis žmogus. 
Turto turėjo in vales o ir ne
prieinama dvara, puikiausia 
ant visos aplinkines.

Po smerezei savo tėvo- Wini- 
baldo, kuris pražuvo laike ga- 
lejimosi, 19-metinis Ulrikas, 
pasiliko valdytojom milžinisz
ko turto palikto tėvui. Jaunas 
valdonas buvo didžiausiu nevi
donu del savo padonu, kurio' vi
si bijojo kaip pavietres.

Kada pabaigė dvideszimts 
penkis metus, Ulrikas -apgarsi
no didelius galinejimus (tur
lijąs), ant kuriu pribuvo galin
giausi kareivei įsz visos Euro
pos. Baisus valdonas niekad 
da taip nekariavo kaip szia
dien. Per visa laika galejimosi 
sumusze suvirszum penkesde
szimts galingiausiu kareiviu. 
Per ka džiaugėsi isz savo galin
gumo ir augo dideliam papuo- 
iszime neatsimindamas ant nie
ko.

Paskutinėje dienoje galineji- 
mu, kurioje tai ketino apgar- 
sint Ulrika, kaipo galingiausi 
kareivi, pribuvo kokis tai ka
reivis isz nežinomu szaliu. Pri
siartinęs prie Ulriko, dalypste- 
jo jo pancicriaus su savo kar
du. Ulrikas taip užkabintas 
per nežinoma kareivi, stojo 
kaip nebylys ir žiurėjo in ji, 
stebėdamasis isz milžiniszko 
kareivio 'kuris buvo panaszus 
in ji. Tuojaps paszoko nuo že
mes, uždėjo savo sidabrini hel- 
ma, pagriebė milžiniszka kar
da, szoko ant arklio ir stojo ant 
pleciaus. Nepažinstamas jau 
fenais jo lauke ir rengėsi in 
musztyne.

Atsiliepe garsios triubeles, 
tarnas -davė signola ir abudu 
milžinai szoko vienas ant kito. 
Girdėt buvo tiktai lūžimas gin
klu ant sidabriniu pancieriu. 
Ant kart visi kareivei iszdaveį Ulrika:

Mrs. John Jones, naszle žymaus inžinieriaus kuris likos 
užmusztas laike nelaimes ant geležinkelio Apriliaus 30, 1900 
mete, sveikinasi su inžinierium Herbertu Nicholson, kuris sė
di lokomotivoje “William Mason” isz 1870 meto. Daug pana- 
sziu lokomotivu randasi ant Svietines Iszkelmeš New Yorke.

Ulriko, dabar isz jo visaip isz- 
juokinejo o jis turėjo ta viską 
nukenst malszei. Kada suprato 
gerai jog jau ne yra tuom pa
ežiu Ulriku, kokiu tai kitados 
buvo, norėjo numirt.

, Numirt! Nustot kentėt, ne
jausi savo vargo ir nužemini-

. mo. Norints smertis paiminejo 
senus ir jaunus bet ne eme sena 
galva grafo—razbaininko.

Suprato dabar Ulrikas jog 
prisiega numirėlio, isz kurios 

i taip džiaugėsi, 'buvo tik atker- 
szinimu ir kora.

Kada kitus sudijo ant smert 
už žudins'ta, jisai likos apsudin- 

I tas — ant gyvasezio!

smarkus jog kardas Ulriko su
lūžo ant dvieju kaip kokia laz
dele o pats sukruvintas puolė 
ant žemes. Pirma karta likos 
ingaletu savo gyvastyje!

Nepažinstamas kareivis ap
leido voliojantysi Ulrika krau
juose o paszaukes savo tarnus 
atsitolino, neisztardamas ne 
žodžio in nieką.

su juom ka toki padaryt!

Ulrikas nenumirė. Su visom 
pajiegom pasikėlė nuo žemes 
atstumdamas nuo saves tarnus 
kurie priszoko savo ponui in 
pagialba, szaukdamas baisiu 
prakeikimu:

— Prakeikiu tave, tu, kuris 
mane ingalejai! Idant rege- 
cziau tave voliojantysi savo 
locnuose kraujuose, melsda
mas mano susimylejimo! Pri
slegiu ant mano herbo jog ant 
vietos tavo kanezios pastatysiu 
'bažnyczia kuri bus augsztesne 
už visas kitas ant svieto.

Tai isztares, davėsi save ap
žiūrėt tarnams ir .svyruodamas 
nuėjo in savo palociu.

In trumpa valandėlė po tam, 
inbega apsiginklavęs vienas 
isz Ulriko kareiviu, szaukda
mas idant visi girdėtu jog ne
pažinstamas kareivis pulda
mas nuo savo arklio iszsisuko 
sau ranka ir dabar guli apalpęs 
ant žemes artimoje girrioje.

— Garbe Dievui! — paszau
ke Ulrikas jeigu pasakei teisy
be tai tau atskai'tysiu tūkstan
ti raudonikiu. Ves-kie mane pas 
ji.

Kada Ulrikas stojo prie pa
žeisto kareivio, apėmė ji dide
lis džiaugsmas ir atkerszini- 
mas už papildyta nužeminimą. 
Pirmiausia visaip ji iszvadino 
o iszemcs karda isz maksztu nu
trenkė jam nuo galvos kaszkie- 
ta, staugdamas kaip žvėris:

— Puikus kareivi, szunes 
mano yra alkani, tai duosiu 
jiems tavo galva ant vakarie
nes!

Nepažinstamas pasikėlė tru
puti ant alkūnes, atsiliepe in

garsu baisa nes paregėjo jog 
Ulrikas likos nustumtas nuo 
arklio su nulaužtu ginklu per 
nepažinstama.

Drebėdamas visas isz sarma
tos ir rūstybes, Ulrikas iszsi- 
trauke milžiniszka karda per 
kuri da niekas negalėjo ji in- 
galet. Nieko nekalbėdamas ne
pažinstamas taipgi iszsitrauke 
sunku karda. Bet galėjimas 
buvo trumpas. Nepažinstamas 
prisiartinęs truputi in užpaka
li pakele karda ant galvos Ul-

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

Tame akimirksnyje kirto Ul
rikas su kardu o nelaimingojo 
galva pasirito nuo stuobrio. Ul
rikas pakele galva už plauku 
ir numėtė szunim. Bet szunes 
nei nedalypstejo jos nes staug
dami bego in girria.

— Tai tau, nei szunes ji ne
nori, užriko Ulrikas pajuodęs 
isz piktumo.

Atsisukęs in savo tarnus ku-

Ulrikas dalaike savo priža- < 
dėjimą: pastate bažnyczia '■ 
prieszais savo palociu ir taip 
augszta bokszta jog sieke net 
iki miglu. Ant paliepimo Ulri- ■ 
ko likos iszkasta gili grabe in 
kuria likos inmestas kūnas ne
laimingo kareivio, kaipo pir
mutinis akmuo ant pamatu.

Po tam ant tosios vietos li
kos padėta daug akmenų isz 
artimu kalnu. Bažnyczia likos 
pastatyta isz milžiniszku akme
nų su cementu ir surakinta ge
ležinėm sztangom, taip jog bu
vo panaszi in kokia drutviete o 
ne iii bažnyczia. Boksztas galė
jo iszlaikyt amžius.

Statymas bažnyczios tęsęsi 
per penkesdeszimts metu. 
Tuom kart grafas Ulrikas pa
seno. Norints ir dabar priesz ji 
kloniojosi jo padonai bet netu
rėjo jis tiek drūtumo kaip kita
dos ka su vienu kirtimu savo 
kardo perkirsdavo aržuolinius 
stalus.

Kada ant galo keturi žmones 
pridrutino dideli varini kry
žių ant 'bokszto naujos bažny
czios, Ulrikas pakele rankas in 
virszu ir paszauke garsiai:

— Norecziau gyvent taip il- 
kai, pakol toji bažnyczia sto
ves!

Ateinanczia nakti iszgirdo 
Ulrikas savo varda tamsumo
je nakties o po tam kas tokis 
paszauke:
— Grafai Ulrikai, antFrank- 

hcnthalaus, tavo noras bus isz- 
pildintas. Gyvensi taip ilgai 
kaip ir tavo bažnyczia. Nebijok 
idant tau kas gyvasti atimtu 
nes tik tada numirsi kada ateis 
pas tave žmogus kuris tavo 
bažnyczia pats sugriaus.

Ant rytojaus Ulrikas surin
ko visa savo szeimyna ir pasa
kė ka buvo girdėjas praeita 
nakti o visi bijodami rūstybes 
savo pono, atsiklaupė priesz ji, 

. rodos in euda intikedami.
Tiktai jauniausi isznabždejo 

tarp saves:
— Musu grafas turėjo navat- 

na sapna.
O senesni, žinodami savo po

ną gerai, sake:
— Sumelavo, senas rakalis.

Milžiniszka ir nepajudinama 
stovėjo bažnyczia su žibancziu 
kryžium ant visos aplinkines o 
Ulrikas su baime mistino jog 
nedasilauks jau tokio žmogaus 
kuris sugriautu bažnyczia ir 
iszvalnintu ji nuo pakutos.

Suszaukinejo visokius drut- 
vyrus isz visos pasaulės bet vi
si atsisakinėjo nuo tokios už
duoties. Paskalas ėjo, jog Ulri
kas gavo sumaiszyta protą kad 
reikalauja negalimo.

Ulrikas jau nuo penkesde
szimts metu kas diena meldžia 
Dievo szaukdamas smerties. 
Keliolika kartu jau buvo pa
griebęs už peilio idant atimti 
sau gyvastį, bet kožna kart ne
matoma ranka jam isztraukia 
peili isz ranku.

riko. 'Norints lasai norėjo su rie buvo perimti didele baime,
savo kardu užsidengt bet kirti
kas uepažinstumo 'buvo taip

paliepė:
— Sergekite jo kuna, noriu

Tuom kart Ulrikas dagyve- 
no szimta penkesdeszimts me
tu.

Negalėjo jau vaikszcziot be 
pagialbos lazdeles, mažiauses 
vaikas galėjo ji perstumt. Visi 
jo draugai iszmire senei. Sūnūs 
jo taipgi visi iszmire, ne tik sū
nūs bet ir j uju sūnūs o del savo 
pro-anuku buvo tik sunkenybe. 
Kaimynai jo, bijodami pirma

Ir vela perejo penkesde
szimts metu.

Viena vakara — o buvo tai 
viduryje XIV amžiaus — ko
kis tau žmogus, kudas ir iszba- 
les, juodai pasirėdęs, stojo pa- 
kajuose nelaimingo ir nubudu
sio Ulriko.

— Grafai Ulrikai,—tarė: — 
pasveikinu tave. Esmių tuomi 
kurio laukei. Asz apversiu baž
nyczia ir varini kryžių.

'Senis sudrėbėjo; pirma kar
ta in szimta metu iszgirdo tuos 
geidžiamus žodžius. Pakele 
akis ant nepažinstamo. Bet pa
matęs nuvargusi ir iszbalusi 
žmogų tarė:

— Juokus darai isz manes — 
tare atsidusęs. — Drucziausi 
kareivei, geriausi ir didžiausi 
mekanikai isz viso pasaulio ne
apsiėmė ta padaryt. O tu, ma
žas, iszbales ir nuvargęs, sakai 
jog 'ta padarysi.

— Grafai Ulrikai — atsake 
nepažinstamas tvirtai — asz 
apversiu bažnyczia. Sztai ma
no iszlygos. Vienas isz zokonin- 
ku Moguncijoj turi stebuklin
gas pieskas. Už kožna atneszta 
maiszeli tuju piesku paimsiu 
-maiszeli aukso. Pavėlink man 
pradėt.

Balsas tojo žmogaus buvo 
tvirtas ir iszvere didele intek- 
me ant Ulriko. Pakilo isz sėdy
nės o p-aemes nepažinstama už 
rankos nuvede ji in skiepą. Te- 
nais gulėjo milijonai visokiu 
pinigu nuo laiko karaliaus di
džiojo, Fredriko H sidabrinei 
pinigai isz laiko Henriko Levo 
ir Fredriko Rudbarzdžio ir su 
navatnais paraszais, Arabiszki 
pinigai paimti da per Ulriko 
prosenius.

x Su drebanezia ranka Ulrikas 
parode ant skarbu tardamas:

— Tas viskas tavo... viskas 
tavo tiktai apversk bažnyczia.

Nieko nesakydamas, juodas 
žmogus paėmė pilna maisza 
aukso ir atsitolino, prižadėda
mas neužilgo sugryžt. Ir tikrai 
už trijų dienu sugryžo su mai- 
szeliu stebuklingu piesku kuri 
indejo in viena isz pa-lociniu 
boksztu o paėmė vela maisza 
aukso ir atsitolino. Taip dare

per tris menesius, atneszdavo 
maiszeli juodu piesku o paim
davo maisza aukso pakol suvi
sai neisztusztino skiepą. Tada 
atsiliepe:

— Grafai Ulrikai, dirbau del 
tavęs, esmių užganėdintu isz 
užmokesezio ir isz savo darbo. |

Ženge keliolika pėdu prie 
duriu. Staigai apsidairė rody-l 
damas savo pageltusi veidą 'su Į 
ži'banczioms akimis kaip dei
mantai, tardamas su juoku:

— Ha, ponai grafai, tai ry
toj, kaip man rodos, baigi du 
szimtus ir penkesdeszimts me
tu. Apvaiksztinesim drauge 
musu svodba, ar ne teisybe?

Iszejo, o Ulrikas iszgirdo pa- 
sziepianti juoką ant kitos pu
ses muru.

Tykumoje nakties davėsi 
girdėt trenksmas ekspliozijos.

Subėgo iszbaidinti dvarokai 
ir pamate bažnyczios mure mil
žiniszka skyle isz priežasties ' 
padėto fenais parako. Ulrikas 
stojo priesz skyle bet ne tas se
nis kuris vos slinko su pagial
ba lazdos, bet tiesus ir atnau
jintas taip kaip isz jaunu die
nu.

In ketvirta adyna po pir
mam trenksmui davėsi girdėt 
antras da baisesnis o per griu- 
vaneziuosius murus likos kelio
lika dvaroku užmusztu. Liku
sieji 'bego ant artimo kalnelio 
ir melde Dievo iszgialbejimo, 
mislydami jog jau pabaiga 
svieto atėjo.

Trenksmai atsibuvo vienas 
paskui kita ir in trumpa laika 
bažnyczia buvo griuvėsiuose 
bet Ulrikas stovėjo nejudina
mas kaip stovylas ir lauke pa
kol negrius boksztas. Tuom 
kart ugnis apėmė visa bokszta 
ir in valandėlę griuvo augsztas 
boksztas. o.-varpa^. nžskambejo 
verksmingai.

Tada isz griuvėsiu bažny
czios pakilo kokis tai žmogus 
navatnei apsirėdęs, tarp sumi- 
szimo ir riksmo 'davėsi girdėt 
rustus balsas kilęs isz griuvė
siu.

— Grafai Ulrikai, jau atsily
ginau tau!

Ulrikas razbaininlkas supra
to dabar, primine sau ta baisa.

Isz griuvėsiu kilo kūnas 
žmogaus be galvos kuris prisi
artino prie grafo ir pakele ran
ka. O kada sunki kumsztis ka
reivio puolė ant galvos Ulriko, 

, atsiminė jis sau jog senei, labai 
, senei ir jis pakele įsavo ranka 

ant nekalto žmogaus.
Ir puolė ant žemes negyvas.
Tokia tai historija pasakoja 

apie Ulrika Razbaininika po 
Renu, tarp Moguncijos ir Kob- 
lencijos, kaip pats girdėjau se
nelius man pasakojant ir badai 
ketina būti teisybe.

—F.W.S.B.

Ledo Kalnai

PUIKUS PAGYRIMAS.

Ka ant to pasakysite, 
Jeigu apie tai iszgirsite, 
Teisybe, maži vaikai, 

Pasislepia daro szlektai, 
Tas yra negerai, 

Bet jeigu motina, prie savo 
akiu, 

Duoda valia del vaiku, 
Tai neverta motina vadyti, 

Tiktai su koja paspirti.
Ausis pastatykite, 

Ir gerai klausykite: 
Vienos kvailes moteres suims, 

Turi apie 17 metu, 
O jau ant tu savo metu, 
Pilnas visokiu neenatu, 

Latras, girtuoklis, 
O badai ir vagis, 

Ant tėvo nėr ka sakyti, 
Tas norėjo jauna latra pa

taisyti, 
Dvasios szventos iszmokyti, 
Bet ka, kad motina kvaile, 

Kaip negele.
Tas sūnelis nuo latrystes 

pasmeles, 
Visas suvytęs ir pageltęs, 

O ka, nuo rūkymo, 
Ir tankaus gėrimo.

Nėra ka ant to kalbėt, 
Ir ko daugiau norėt, 

O tu motina, kad tu pra
smegtum, 

Arba suvis apjaktum,
KA žmones gaili mislyt, 

Ir ant to pasakyt?
■ Katrie te vkl isz vaiku' džiaugs

mo neturi, 
Pat^s kalti nes ju neprižiūri.

—• Ar žinai mamyte, darak
torius mane pagyre priesz visa 
kliasa.

—• Argi galima būtie'? Na 
ka pasakė?

— Pasakė: Visi esate asi
lais, o Mikutis tai jau yra di
džiausias!

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliau® tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
MAHANOY ęiTYa PA.

Esamos ežia fotografijos ir 
piesziniai vaizduoja invairius 

Į pavidalus plaukiancziu ledo 
kalnu, kuriu tyrinėjimo indo- 
mavimasis iszkarto padidėjo 

i nuo laiko tragiszko žuvimo 
“Titaniko”. Pažvelgus in pa
veikslus pirmiausiai puola in 

j akis nepaprastai stambus di
dumai povandeniniu daliu pa
lyginus su esaneziomis virsz 
vandens. Bet tas keistumas, — 
buvusi® jau priežastimi tiekos 
laivu žuvimo — iszaiszkinamas 
labai paprastai jeigu atsiminti, 
kad ledas viso' 1 1/9 dalimi 
lengvesnis už vandeni, ir, reisz- 
kia, turi sulysti in vandeni per 
8/9 savo apimties. Suprantama 
ežia turi esmiszka reikszme ir 
ledo kalno pavidalas. Taip, pir
moje isz pridėtu fotografijų at
vaizduotas ledo kalnas su vos 
pastebima virsz vandens esan- 
czia dalimi ir didžiuliu szmotu 
po vandeniu. Neretai povande
nine dalis nesza ant apatinio 
pavirsziaus lūženas uolu, nu
trintu ledo kalno nuo žemes pa
virsziaus. Kaip žinoma, visi le
do kalnai — virsz žemiszki; 
tai sausumos ledai nusileidžia 
sziauriu szalyse arti prie kran
to ir, beszliauždami toliau, nu
lūžta jūron. Kita indomi ypa
tingumą ledo kalnu, taip pat 
labai svarbu jurininkams, su
daro j u galėjimas spindėti dar
gi gilios nakties viduryje. Pa
galiau, ne visi ledo kalnai spin
di tamsoje: tas priklauso nuo 
briaunų pavirsziaus statybos; 
vandenyne neretai pasitaiko 
visiszkai tamsus ledo kalnai, 
apie kuriu artuma nakties lai
ku jurininkas gali inspeti tik- 

■ tai isz griežto kritimo termo
metro. —A. V.

In viena pleisa Vilkesberyj 
užėjau,

Kelis sportelius užtikau,
Su nektaizom baltom, 
Panosėms nuskustoms.

Tarp tuju buvo ne jaunu, 
Nuo 20 metu vaikinu, 
Toki mat nesportuoja, 
Ne nebezdžionkauja, ■

Sporteleis yra pabuvę 
vaikiokai,

Jau apie 35 metu beibokai, 1
Tieji tai tris kartus skutasi, 

Ir save tuom jauninusi, 
Prisigeria ir kaip pyplei nuogi,

Konia visados alkani, 
Dirbti tingi, ilgai guli, 
Pinigu retai katras turi,

Sztai tau sportelei, 
Tamsus nebagelei.

Pažinau kelis tokius sportelius,
Kurie turi tik vienus 

czeverykus,
Tai tik po viena iszeitineja,
Ko reikalauja parneszineja,

Kiti pasilikę kampuose tunoja,
Abba blakes isz lovos rankioja,

O viena karta dviese in 
miestą ėjo,

Tai vienas gaspadineles cze
verykus turėjo.

Su drabužeis ir ne kitaip, 
Atsieina visaip.

Vienas turi kelnes dvejas be 
surdutu,

Norints be klynu,
Na ir sziaip taip susideda, 
Ir in miestą nusiduoda.

Taigi, seni beibokai,
Ar-gi berniokai,

Bloznais galima juos pavadyti, 
Prie pusgalviu prilyginti.

gAPNORIUC;
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - 5 Jį coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokil 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - 51.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

11 Suvienitos Valstijos Svei
katos DeĮpartmentas ant užlai
kymo sveikatos ir užbegimo 
visokiu ligų, iszduoda po doleri 
kožna minuta.

NAUJA MALDA-KNYGA: 

“Jėzus į 
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

":’T? •

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



‘‘SAULE’’ MAHRNOV OTTV, PA.

ŽINIOS VIETINES
— Subatoj pirma diena Lie

pos- July. Tai jau puse szio me
to praėjo.

— Utarninke pripuola 
Amerikoniszka szvente; ap- 
vaikszczjiojimas “Nepriklau
somybes Diena” arba July 4 th. 
Pennsylvanijoj szimet yra už
drausta piszkyt ‘Fajerverkus,’ 
nes uždrausta per tiesas.

t Praeita Ketverga, apie 9 
vai. ryte, likos užgriautas but- 
legerinej anglių skylėje jaunas 
vyrukas, 22 metu Jonas Nova- 
kas, Slovakas, ant kalno arti
moje Kolso peczes. Žine tuo- 
jaus pasklydo po aplinkine ir j 
subėgo kiti darbininkai in pa- 
gialba nelaimingam jaunikai- 
cziui. Diibo draugai sunkei bet 
nepasiseko iszgialbet ji isz gy- 
,vo kapo. Ant galo apie szeszta 
yalanda vakare pasiseko su
rasti jo lavona. Koroneris F. 
Boczkauskas padare tyrineji- 
ima priežasties nelaimes ir in- 
(teike lavona del graboriaus 
Oravicz, isz Shenandorio, ant 
palaidojimo. Nelaimingasis pa
liko tėvus, broli ir kėlės sese
les kurie gyvena ant 608 W. 
Market uly. Velionis prigulėjo 
prie Slovaku parapijos ir pra
dėjo dirbti prie kasimo anglių 
tik trumpa laika su vilczia už
dirbimo sziek tiek ant savo 
pragyvenimo. Szimet po visa 
pavietą žuvo tokiu budu keli 
szimtai tuju nelaimingu kurie 
neturėdami darbo kasa angli 
skylėse su pavojum savo gy
vasties.

— Vietinis bjuras Raudono 
Kryžiaus, kuris randasi ant 
Mahanoy Avė., publikineje 
mokykloje, bus uždarytas per 
July ir Augusto menesius, to
dėl jokio paszialpa nebus isz- 
dalinama del tuju kurie jos rei
kalaus.

— Teofile ir France Bocz- 
kauskaites sziadien iszvažiavo 
in Atlantic City kur praleis va- 
kacija per visa vasara prie At- 
iantiko juros.

—• Ponas Antanas Slanko
ms, 100 E. Mahanoy Avė., ana 
diena apvaiksztinejo savo 13 
metu sukaktuves vedusio gy
venimo. Ant svodbos buvo už- 
praszyti gimines ir pažystami 
kurie buvo priimti svetingai 
per “jaunavedžius.” Poni 
Stankoniene po tėvais vadino
si Kisieliūte isz Shenandorio.

— Beveik kožnas girdėjo 
arba pažysta gerai žinoma ve
dėjas orkestros “Jolly Jack 
Robe1!.” Nesenei Robel parasze 
kompozicija vadinama “Beer 
Barrel Polka,” kuria pardavė 
del muzikos leidėjo New Yor
ke už 500 doleriu. Leidėjas 
suprato gerai dalyka, parasze 
žodžius prie polkutes ir szia
dien toji polkute leidėjui atne- 
sze didele nauda, apie 40 tuks- 
fancziu doleriu nuo parduotos 
muzikos o Robel gavo tik $500. 
Nebereikalo Robed’is sziadien 
yra baisiai nusimynes.

Freeland, Pa.,— Norints szis 
miestelis turi apie 7,000 gy
ventoju, kuriame yra apsi'gy- 
venia daugelis Lietuviu, Len
ku, Rusnaku ir kitu tautu, bet 
czionais randasi 37 karczemos 
arba vienas galiūnas ant 189 
žmonių. Isz to net juokėsi 
svętimtautiszki laikraszcziai. 
ii...

Naujo Budo 
Czeverykai

Nepriklausomybes 
:: Diena ::

Arba 4-ta Liepos-July
Szimet Pennsylvanijoj nebus 

pyszkinimo per 4-ta Džiulajaus 
nes valdžia uždraudė szaudy- 
ma su paraku, dinamitu ar ki
tokiu sprogstaneziu materijo- 
lu nes daug vaiku taja diena 
susižeidžia, netenka akiu, ran
ku ar kojų, perguli kelis mene
sius ligonbutese arba silsisi 
jau ant kapiniu. Bet in vieta 
fajerverkiu fabrikantai iszra- 
do kitokius budus ant padary
mo daug pyszkinimo ir be pa- 
gialbos parako. Padirbo jie vi
sokius mekaniszkus pisztalie- 
tus ir kitokius budus darymo 
riksmo ir balso.

Sztai naujausio budo czeve
rykai kokius pirma karta ne- 
szįoja aktorka Sally Rand isz 
San Francisco. Tieji naujo bu
do czeverykai yra padirbti isz Į 
materijolo kuris iszrodo kaip 
cclafinas.

Geri Priežodžiai
— Kvailei ir gribai auga 

be seklu. — Kvailius ne sėja, 
patys atsiranda.

— Katra Dievas nori nu
bausti tai pirma atima jam 
protą.

—• Neklausyk kvailiu (pata
rėjui, nes toip inklamipys, kad 
ilgai kosėsi.

— Jaigu kas , pacziuojesi 
suvis nereikalingai, tas netru
kus pradeda gyventi verksmin
gai.

—• Ne vienais apsipacziuo- 
damas sau mausto: “Na, dabar 
man nieko pikto nesistos.”

—> Greicziau gali ingyti už 
pinigus svetimo proto, negu su 
protu svetimus pinigus ingyti.

—• Varpas todėl yra garsus 
kad jo vidurys yra tuszczias, o 
ir kožnas kvailys kuris už daug 
kalba, turi tuszczia galva.

—- Amerikoniszki politikie- 
rei lyginasi ūkininkui: Ūkinin
kas grudus in žeme beria, pa
skui gausei juos renka, bet po
litikierius pirm negu gaunasi 
ant urėdo, pinigus beria tarp 
žmonių, o paskui juos renka 
per grafta ir visokias suktybes.

$ Kožna minuta 150 Special 
Delivery laiszku yra pristato
mi per paczta del žmonių.

į Kožna minuta Ameriko- 
niszkose dirbtuvėse būna su
žeista vienas darbininkas.
___________________ i_____________ .

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreipkities in 
“Saules” ofisą, Mahanoy City,

Gelbėk Savo

PLAUKUS
KODĖL PLAUKAI KRINTA?

Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 
apsisaugoti nuo nuplikimo?

Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

NAUJAUSIOS MADOS MOTERISZKOS SKRYBĖLĖS.
Patogios merginos isz dės zimts dideliu universitetu likos 

iszrinktos kaip viesznios ant S vietines Parodos Elgin obser
vatorijoj. Jos perstato naujausios mados skrybėlės.

Paauksuotas 
Skurdas

(Amerikoniszka novele.)
-----*-----

Milžiniszku dienraszcziu 
skaitlingi priedai mirga spal-į 
■vomis. Labiausiai patraukia 
aki “paveikslu dalys.” Ten ne-į 
tik jeszko rimtas skaitytojas i 

| kokio nors paveikslo gražios 
1 reprodukcijos, bet ir iszpaikin- 
ta akis suranda sau pasigrožė
jimo. Kas nežino tu be sielos 
szypsenu ir tu nepamatuoto1 
rimtumo pozų, kai jaunos m o-Į 
terys žiuri nuo dideliu pus- 
lakszcziu, kuriuose rodo koks 
nors žymus fotografas spalvuo
tas fotografijas isz Paryžiaus?

Mažiulelis Daug M 
Jszkeliavo

jj Amerikoniszki fabrikan
tai padirba automobiliniu len
ciūgu del ratu, po 100 svaru 
kožna minuta. Lenciūgai va
dinasi “Skid Chains.”

Szita mergaite visai ne yra 
persigandus szaudama isz szito 
karabinelio nes jisai iszduoda 
isz saves ugni tik kibirksztems 
bet nieką negali sužeist.

Sztai pisztalietas kuris szau- 
do tik isz volelio popieros kuris 
yra pritaisytas prie pisztalieto 
ir tik .padaro ‘1 pykszt’ ’ kada 
vaikas patraukia vamzdi.

Czionais matome lazduke ant 
kurios galo yra pritaisytas 
aparatas -su voleliu popieros ir 
kada vaikas trenke lazduke in 
saidvoka, tasai padaro baisa 
kaip isz parakinio patronelio.

Ne visose valstijose yra už
drausta szaudyt -su parakineis 
patronais todėl fenais bus dau
giau nelaimiu kaip Pennsylva
nijoj. Bet jau laikas susiprasti 
kad “pyszkinimas” apvaik-sz- 
cziojime Laisvos Dienos yra 
daugeli kartu labai pavojinga.

—■ Nemokytam žmogui a- 
kulorei yra nereikalingi, o jai
gu katras nemokytas akulo- 
rius neszioja tai bezdžionka pa- 
megždžio’ja.

Naujo Budo Lėkiojama Maszina

Szita nepaprasta naujo budo lekiojama maszina likos pa
dirbta per Povyla Fouillcul, isz Paryžiaus, Francijos, kuris 
stovi ant deszines puses. Varo ji kaip baisikeli su kojoms. Tsz- 
radejas jo da neiszbande lekioti ore tik ant žemes ir padaro 
35 kilometrus in valanda.

Vasaros karsztis ir sziluma 
greitai sugandina visokį maista 
jeigu nebūna szaltai užlaiko
mas ; todėl trotinat pinigą kada 
iszmetat visokį sugadyta mais
ta. Nusipirkite elektrikini re- 
frigeratori kuris užlaikys viso
kius valgius sveikam, czystam 
ir szviežiam padėjime, suezedi- 
site pinigą o vartojimas elektri- 
kino refrigeratoriaus visai ma
žai kasztuoja.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

Jeigu busite ant Svietinės Iszkelmes New Yorke tai 
pamatytike “Modern Electrified Farmas”

Kas nėra numetės kartais laik- 
raszezio in szali, nepakensda- 
mas rūbinio darkymosi, kuri 
taip dažnai rodo isz pirmųjų 
puslakszcziu didmieseziu dien- 
raszcziai? Bet — kam ant tu 
moterų pykti?

Visos tos szypsenos ir visi 
tie nuduoti rimtumai yra tik 
dvideszimtojo amžiaus elgetys- 
tes gražus rūbas. Ir — tikrai 
gražus rūbas! Jauna moteris 
szypsosi ir net džiaugiasi, pa
tekusi in pirma milžiniszko 
dienraszczio puslakszti, kuri 
žiūrės žymiausios kraszto po
nios, bet ar visos tos spalvoto 
szilko ir invairiu kitu brangiu 
audiniu sukneles yra tu, kurios 
szypsosi, kurios nuduoda rim
tumą, kuriu kitas skaitytojas 
nepakeuczia?.. Ar už tu pus- 
laikszcziu nesislepia gaivalisz- 
ka baime: ar neatleis isz dar
bo?. ..

Dvideszimtas amžius sukure 
eile pramonių, kuriose netik 
gali būti žmogus visas aliejuo
tas arba suodinas, kaip anglių 
kasėjas, bet ir tokio vargo yra, 
kuris žiba prabanga. Nulekuoti 
maszinistes pirsztukai taip 
dažnai yra ne paneles pirsztais 
o puosznios “ visuomenes” mo
terys dažnai teturi viena suk
nele, kuri nedaro jokio inspu- 
džio niekam.

Pavartes tuos paežius dien- 
raszczius, randi, kad merginos 
isz “visuomenes”, isz gero gy
venimo, - sumanė pavydėti tos 
reklamos, to tariamo puosznu- 
mo ir populiarumo, kuri turi 
didžiųjų madų krautuvių ma
nekenes o tikrosios duonpelnes 
priverstos susivienyti ir kovo
ti už savo duonos kąsni... Pa
nelėms isz “geru szeimynu” 
yra pramoga pasirodyti pra
bangos rubu reklamose o ne 
viena tikrosios manekenes szir- 
dis dreba isz baimes kad gal 
apmokamasis darbas nebebus 
pageidaujamas rytoj... Ateis 
panele ir iszstums darbininke...

Yra visokio vargo, visokio 
skurdo pasaulyje, bet man vi
suomet ypacz gaila tu verezia- 
mu būti paikomis moterimis, 
kurios negali ugdyti savyje as
menybes, kurios yra tik tuo pa
ežiu, kas yra pas siuvėja stovis 
kampe dirbtinis liemuo... Tvis
ka laikraszcziai tokiu vargsziu 
iszpildytais apredais bet po 
jais nykuma... Visiszka nyku
ma. .. Arba nėra szirdies, ar
ba, gal, yra pavydo kupina 
szirdis... Sziaip, ar taip, milijo
nai skaitytoju mato jas, tuks- 
taneziai gėrisi ju iszpildytais 
paredais, bet niekas, jeigu bent 
koks senas patvirkęs bernas, 
nėpasižiuri žmoniszkai in ju 
veidą, nepagalvoja — o ka-gi 
daro ta moteris, kai ji nueina 
nuo triukszmingo dienraszczio

Steponukas Swanson, szė- 
sziu menesiu amžiaus vaikutis 
jau mate užtektinai svieto. Su 
savo motina, mažiukas vaiku
tis iszkeliavo isz Northern Rho
desia, Afrikos, po tam iszleke 
eroplanu in Seattle, Wash. Mo
tina su vaikucziu keliauna in 
Quebec, Kanada, pasitikti su 
savo vyru, kuris lėnais turi už
siėmimą kaipo inžinierius.

puslakszczio, kai ji pareina-in 
savo butą miesto pakrasztyje, 
kai valgo, ilsisi, pramogauja . .. 
Ar daug kas galvojo —kiek vi
sas gyvenimas sutinka su ju ro
domuoju visiems “gyvenimu?’ 
Ne, jos tik manekenai, toki pat 
szalti, kaip sukirptos siuvėjo 
formos ...

Kaip yra puoszniu piktažo- 
liu, taip gyvenimas verezia vir
sti piktažolemis daugeli szir- 
džiu, kurios gal pražydėtu 
skaiseziomis spalvomis, kurios 
butu ne dienraszcziu dažu spal
vomis... Bet... Už duona 
žmogus pavirsta “ir iszmin- 
cziu ir kvailiu”...

g SZI BANKA YRA NARYS | 
S Federal Reserve System 5

TEIPGI IR 5
3 Fedrai Deposit Insurance}
g Corporation
| $|
| Union National Bank | 
g Kampas Main ir Centre St. g 
g MAHANOY CITY, PA. |

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiacci* Graborina 

:: Gabiausiai Balcamuotojai ti

I
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- Mh 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio TE 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- |į 
šia mada ir mokslą. lt

Turiu pagialblninke R 
moterems. Prieinamos . 
prekes £2

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce SS.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43» Willing Street 

Heli Telefonas SSS-J

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

J
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