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Isz Amerikos
SUSIDRASKĖ SAVE SU 

DINAMITU.
Warrior Run, Pa. — Susirū

pinės kad nuo ilgo laiko nedir
ba ir nėra vilties 
darbo o
iszmaityt, Juozas Kujava, 
metu, nuėjo in szante, atsigu
lė, užsidėjo ant krutinės kelis 
szmotus dinamito,
susidraskė ant szmoteliu. Kai
mynai surinko dalis kūno ne- V 1
laimingo žmogaus ir taip likos 
palaidotas.

aplaikymo 
szeimynelia reikėjo 

52

uždegė ir

NUBODO JAI PRI2IURETI 
SERGANTI VYRA, UŽDAVĖ 

JAM TRUCIZNOS.
Milwaukee, Wis. — Slapty

be užtrucintos kavos, paduotos 
del Edvardo Bitkerio, likos 
iszaiszkinta ana diena kada jo
jo pati Emma prisipažino buk 
tai jiji inpyle jam griszpono in 
kava.

Ant palicijos motore kalbėjo: 
“Nenorėjau kad mano
mirt n, tiktai kad ji paimtu in 
ligonbuti nes mano vyras ken
tėjo ant rumatizmo, neturėda
mas jokios valdžios rankose ir 
nenorėjo važiuoti in ligonbute. 
Nubodo man ji skusti, paguldi- 
neti in lova ir prižiūrėti kaip

7 I

vyras

maža vaika.
"Riteris nnLzgoro kava pa

duota per jojo paezia nes pa
mate kad kava buvo

ir dasiprato kad ne 
gerai,

apie tai palicijai.

borvos 
viskas

<>•

žalios

praneszdamas 
Motore li

kos aresztavota ir turės dabar 
atsakyti už užsikeisejima ant 
vyro gyvasties.

FARMERIS NUŽUDĖ SAVO 
KAIMYNĄ. /

Jerome, Pa. — Harvet Keim, 
55 metu fermeris, likos nuszau- 
tas ant smert per savo kaimy
ną, Joną Svojarski, 49 metu, su 
kuriuom turėjo koki ten nesu
pratimą. Keimas atejas pas 
Svojarski pradėjo su juom bar
ni, kirsdamas jam per veidą. 
Svojarskis pagriebė* karabinu 
paleisdamas in ji szuvi ir už- 
muszdamas ant vietos, po tam 
pasidavė palicijai.

Ketu-
žmoniu pasi-

SUVALGE JISAI SZESZIS 
SVARUS KOPŪSTU ANT 

KART.
Independence, Wis 

ri tukstaneziai
naudojo isz pikniko kuri pa
rengė vietiniai biznieriai dėl 
American Legion. Roy Bros- 
kovski suvalgė daugiausia ko
pūstu nes net szcszis 
dvylika bandukių 
įogs” ir iszgere penkiolika 
puoduku kavos.

SU

svarus, 
“hot

ir

SUSILAUKĖ PUIKAUS 
AMŽIAUS.

Poplar Bluff, Mo. — Czio- 
nais mire ana diena senukas, 
nigeris, kuris turėjo 120 metu, 
buvo sveikas ir darbsztus. Tho
mas N. Kemp, kuris buvo žino
mas kaipo “Uncle Tommy”, 
laike Namines Kares jau tame 
laike buvo per senas stoti in 
kariuomene, turėdamas 49 me
tus.

DVASINE MEILE
______—: -...C.GEIDE KAD JI DVASIOS 
PALINKSMINTU 

BET, UŽMANYMAS 
NEPASISEKE.

Buffalo, N. Y. — Andrius 
Bilski, 58 metu, buvo nulindęs 
žmogelis, sen-'bernis, turėjo pi
nigu bet neturėjo linksmumo 
savo gyvenime. Kur ten dagir- 
do kad galima sau dvasias pri
kalbint ant palinksminimo, na 
ir tame tiksle nuėjo pas koki 
ten spiritualista Amanata kad 

dvase-jam paszauktu. kokia 
lia”

Garsus Amanata sutiko ant 
to bet Andrius turėjo jam u?- 

5 dolerius po

4 4

kad ji suramintu.

pirma
1 -

niokoti
tam kas sanvaite taipgi po 25 
dolerius. Andrius sutiko ir pra
sidėjo szaukimas “dvasines 
meilužes.” Po keliu sanvai- 
cziu, 
daugiau

dvasios

O’

szaukimas
” Po 

sumokėjo spiritualistni 
kaip sziinta doleriu 

bet “dvasios” nesusilaukė.
Nuo Amanato aplaikc kėlės 

bonkutes kokiu tai laszu su 
kuriais tikrojo sau trinti kakla 
ir nors Andrius tryne kad net 
skūra nutrynė nuo kaklo bet 
dvasele nepasirodė. Tada nu
ėjo ant rodos pas palicija nusi- 
ncszdamas ir dvasines ^4uo
los.

Palicija peržiurėjo gyduoles 
ir pasirodė kad tai paprastas 
kvarbuotas vanduo. Nuėjo pa
licija pas spiritualista ir ji už
dare kalėjimo isz kurio negrei
tai iszeis. — Da kvailiai neisz- 
mire ir vis duodasi apsigaudi- 
net.

c 4

GALVA BUVO DRŪTESNE 
UŽ DINAMITĄ.

Bannock, W. Va. — Smith 
Spencer, 53 metu, nigeris, ku
ris radosi be darbo, sumano už
baigti savo svietiszkus vargus 
baisiu budu. Padėjo sau po gal
va szmota dinamito o kita po 
pccziais, uždegė knata ir lauke 
pabaigos.

Tik vienas szinotas dinami
to truko prie galvos ir Smith 
iszliko gyvas. Kada žmones su
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, 
žmogelis atsikėlė szaukdamas: 
“Bai gali, matyt jog turiu drū
ta galva kad net dinamitas ne
galėjo josios nutraukti.” Eks-alejo josios nutraukti.
plozija ji tik smarkiai apdras
ko bet sziaip žmogelis iszliks 
gyvas.
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SESUO IR DU BROLIAI 
GYVENO TARP KALNU 

PER 12 METU. 
Idaho. Edna

VISUS

Visi

patalpindami 
pavieto prieglauda.

kaip laukiniai

Gilmore, 
Gardner, 23 metu ir josios dn 
broliai likos surasti ant Bitter 
Mountain, artimoje czionais, 
kuriuos szorifas su keliais žmo- 
nioms užtiko ir atsivožė su sa
vim in Gilmore 

in
gyveno 

žmonos.
Kada pradėjo kvosti mergi

na, toji prisipažino buk savo 
gyvenime d a pirma karta ma
to automobiliu, strytkari ir ge- 
lczinke*li ir nebuvo niekad baž- 
nyczioje. duju motina mirė 14 
metu adgal o tėvas du metus 
priesz motinos mirti. Gyveno ji 
su broliais kurie niekados ne

miegojo
jiji niekad

PERGYVENES KALĖJIME
56 METUS, MIRĖ.

Bridge water, Mass. — Jesse
Pomeroy, 70 melu 
seniausiu kalininku vaistiniam J 

ana diena isz- 
kalojime per

lūs. Likos jisai nubaustas 1876 
mete už nužudinima dvieju ma
žu mergaieziu

ką lojimo, 
būdamas

mirė

vienas isz

56 me-

kurias baisiai

DU-KART SANVAITINIS LAIKBASZTIS “SAULĘU 
. ISZEINA KAS ŲTARNINKA IB PETNYCZU'

prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metami 
Kitose Vieszpatystese $4.50 metanui

Latakus ir Pinigus visada siuskite ant ežio adreso | 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA-

m W. n. BOCZKOWRKI, Prw. A ■(.
F. W. BOCZKOWHK1, 141U r. R 4* METAS

Isz Visu Szaliu NUPOJOVE
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204 ŽUVO PORTO RIKOJE; 
BLEDES PADARYTA ANT 

$40,000,000.
San Juan, Porto Rico. — Pa

gal naujausia apskaityma tai 
vėtra, kuri prapute pro czio
nais 26-ta Septemberio, pada
re bledes ant daugiau kaip 40 
milijonu doleriu, 204 žmones 
pražuvo ir gal dacis lyg 300, 
sužeista daugiau kaip 2,350 
žmonių.

Tukstaneziai namu suardyti 
ir sugriauti o daugiau kaip pu
se žmonių randasi be pastogių. 
Nekuriuose miestuose nesiran
da ne vieno cielo namo.

Alenai, Graikija. — Sziame 
paskutiniame drebejime žemes 
praeita sanvaite, pagal pasku
tini apskaityma, tai žuvo dau
giau kaip 500 žmonių o beveik 
szimtas mirė nuo sužeidimu. 
Drebėjimai žemes da vis duo
dasi jaust.

MOTERE TEIP JAM DA- 
GRISO KAD JAJA UŽ- 

MUSZE.
KOJAS IR PATS

PASIKORĖ.
Tarnopolius, Lenk. — Kaime 

Stubnice, gaspadorius Marti
nas Koluk, nuo kokio tai laiko 
gyveno su savo motere nuolati
nėje pekloje, dideliam nesuti
kime ir nuolatos bardavosi ir 
tas užsibaigo baisia žudinsla.

Ant galo Martinas teip in- 
siuto ant savo moteres, kad pa
griebęs ilga peili permėtė jaja 
su kumszczia ant grindų ir pra
dėjo badyti peiliu motere. Po 
tam darbui atsinesze kirvi ir 
nukapojo abi kojas moterei, 
kuri gulėjo baloje savo kraujo.

Pasiutėlis supratęs ka pada- 
nubego in tvarta ir pasiko- 

pkepeta. Kada po ko
kiam laikui kaimynai ji užtiko 
rado ji klupszczia. Nelaiminga 
porele paliko asztuonis mažus 
vaikus. Motore vyrui nuolatos 
iszmctinojo kad užsidavinejo 
su tarnaite artimo gaspado- 
riaus per 
isz to baimei

BOLSZEVIKAI SZAUDO IN 
ISZBADEJUSIAS MYNES 

ŽMONIŲ. DAUG 
UŽMUSZTA IR 

SUŽEISTA.
London, Angliję. — Terp ke- 

isz bad ėju
siu žmonių ir vaisko kilo mu- 

kuriuosia keli

sukapojo ir kolos kitas baisiai tukstancziu
sužeidė. Turėjo jisai tada apie
14 melu. Sirgdamas keliolika 

, likos patai
kai i ninku farm u s

metu szirdies liga 
pintas ant.
ant kurios mirė.

f

I szimtaiszei, 
žmonių likos užmuszta ir dau
gelis sužeista, kaip danesza te
legramai isz LIelsi'ngforso, Fin- 
landijos.

Tiojei

)

telegramai skelbia, 
buk Ekaterinburge — tuks'tan- 
czei žmonių užklupo ant mais
to 'stoties, pleszdami ir naikin
dami kas tik davėsi in rankas. 
— Pribuvęs 
szautie in myne žmonių 
viskas a'ps i m a 1 szi no 
buvo užklotos negyvėliais ir 
sužeistais.

Panaszus sumiszimai teip-gl 
atsibuvo Rostove, Jaroslave, 
Kostromo ir kitur. Priežastvs 

kari 
ir kati 

atima nuo ūkininku

BAISIAI SUŽEIDĖ TĘVA 
GINDAMAS MOTINA.

Oakdale, TU. — Jonas Knr- 
bki, keturiolikos metu vaikas, 
mirtinai subadė peiliu savo te- 

už ka likos uždarytas ka- 
Kaimynai surado tęva ir

gulinti kuknioje pusgyvi ir nu

re, 
re susu

ne
nusiredvdavo ir 
drapanomis ir 
nusirėdė. Broliai ir sesuo buvo 
murzini ir apiplyszia.

Trys metai adgal vienas isz 
broliu jaja sužagojo ir in kolri 
laika pagimdo kūdiki kuris 
vėliaus mirė ir užkaso in žeme 
be jokio grabelio. Visi nemokė
jo raszyti ne skaityt, ir gyveno 
kaip laukiniai. Del ko iszsirin- 
ko sau toki gyvenimą tai neap- 
rciszke.

va, 
iejime.
O' 
ve-ze in ligonbuti.

Vyras susipesze su savo pa
ezia Magdalena 
nemielaszirdingai muszti. Su
nns manydamas kad tėvas ma
no užmuszti motina, pagriebė 
mėsini peili nuo stalo ir užda
vė tėvui kelis baisius žaidulius.

kuria pradėjo

vaiskus pradėjo 
i, o kada 
ulyczios

Jaroslavo

pati S. W.

MOTERE ISZSZOKO ISZ 
15-to LAIPSNIO.

•New York. —■ Mrs. Charles 
Irwin, 30 metu,
Straus & Co., ateine sau gyvas
tį per iszszokima per Įauga isz 
15-to laipsnio hotelio Ambas
sador. Josios kūnas suteszkcjo 
ant szmoteliu ant cimentinio 
saidvoko. Detektyvai užklauso 
josios motinos kokia tame bu
vo priežastis, kad josios duktė 
atėmė sau gyvasti, motina pa
sako kad josios duktė sirgo nuo 
kokio tai laiko ir buvo labai 
nusiminus.

NUSIŽUDĖ SENAS
LIETUVYS ŪKININKAS.

Logansport, Ind. — Pulaski 
pavieto szerifo pagclbininkas 
Robert Johnson buvo paszauk- 
tas atvykti in f anna ir aresz- 
tuoti William Dovidaiti, 60 m. 
amžiaus, už
smarkiai sumuszes savo žmo
na. Kada Johnson atvyko far- 
mon, tai jis rado Dovidaiti jau 
pasikorusi da r ž i n e j e.

tuju sumiszimu yra tas, 
didelis stokas maisto 
valdžia
grudus ir gyvulius. Visur vais
kus apmalszino maisztininkus 
su baisioms pasekmėms. Kelio
lika szimtu žmonių likos aresz- 
tavotais.

artimo 
ka tankiai kildavo 

nesutikimai, ir 
prakeikimai viens kito ir tas 
davede prie baisios žudinstos. 
Motoro nuvežo in ligonbute 
kur po keliu valandų mirė.

tai kad jis buk

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

MOTERE NUBAUDĖ SAVO 
VYRA UŽ VAGYSTA.

Strelitz, Vokietije. — Arti
mam miestelijo Grunberg, nuo 
kokio tai laiko kas tokia papil- 
dinejo visokes vagystes ir pali- 
cije piegalejo vagies (pusektL 
Ant galo puolė nužiūrėjimas 
ant gyventojaus Augusto Ful- 
do, kuri suome už vogimą nau
ju pljJu kur statėsi naujas na
mas. Kaimynai nutarė vagiliu 
atiduoti in rankas policijos, bet 
vienas paszauke: 4‘klausykite 
kaimynai, prirrszkimc ji prie 
stulpo, paszauksime jojo pa
ezia ir tegul ji ji ji nubaudžia.” 
Visi sutiko ant tokios bausmes. 
Atvedė kaltininko paezia, pa
davė rimbą ir paliepė nuplakti 
vyra. Moterei pagailėjo plakti 
savo vyra, bet ka galėjo daryt, 
geriau plakt ne kaip vyras bu
tu uždarytas kalėjime.

Po bausmei, vyras prižadėjo 
pasitaisyt ir daugiau nevogti, 
bet dabar neturi ramybes nuo 
žmonių, kurio isz jojo juokės! 
ir pirsztais bado kad ji mote- 
re nuplakė su rimbu.

PAPJOVĖ DUKRELE IR 
PATS SAVE.

Krokava, Lenk. — Czionais 
atsitiko kruvinas atsitikimas 
dvieju auku. — Sūdo rasztinin- 
kas Petras Adamski, 49 metu, 
negalėjo susiramyt po mirezei 
savo paezios, paskui kuria bal
sei lindojo ir ant galo nutarė 
eiti paskui jaja, nes gyvenimas 
bo josios buvo neapkenezia- 
mas, bet nutarė su savim pasi
imti ir savo deszimts metu 
dukrelė.

Tame tiksle pasiszauke duk
rele in darželi, kur jai perpjo
vė su britva gerkle ir su tai pa
ezia britva perpjovė gyslas sa
vo ranku imirdamas nuo krau- 
ja-tekio. In kėlės valandas po 
tam žmonis surado abieju la
vonus.

TOKIO, TRECZIAS 
DIDŽIAUSES MIESTAS

ANT SVIETO.
Tokio, Japonija. — Nuo pir

mos Oktoberio, miestas Tokio 
pastojo trecziu didžiausiu 
miestu ant svieto. Prie miesto 
likos priskirta arba susivieni
jo drauge 83 miesteliai ir kai
meliai per ka miestas padidė
jo septynis kartus didesnis. 
Kitados miestas Tokio turėjo 
2,550,000 gyventoju bet dabar 
turi 
viena valdžia.

trecziu

5,312,000 gyventoju po

DU SUDRASKYTI ANT 
SZMOTU PER DINAMITĄ.
Scranton, Pa. — Du Italijo- 

nai, kuriu tikslas buvo isznesz- 
ti dinamitu koki tai narna czio- 
nais, likos patys sudraskyti 
dinamitu automobiliuje kuria
me radosi ant West Scranton.

In kokia valanda po eksplo
zijai, kuri kilo prie 1600 Haw
thorne ulyczios, kokis tai žmo
gus surado dali žmogiszko kū
no ant lauko, kokia 100 pėdu 
nuo vietos kur kilo eksplozija. 
Vėliau palicijantas rado žmo
gaus galva kitoje vietoje. Ki
lus szmotelius kūno surado to
linus. Automobilius likos visas 
sudraskytas isz kurio nieko ne
pasiliko. Du Vokiszki revolve
riai likos surasti taipgi ant to
sios vietos kur l<ilo eksplozija.

Manoma kad Hali jonai atva
žiavo in miestą padėti bomba 
po kokiam tai namui bot už
manymas nepasiseko. Vėliaus 
palicija isztyrinojo buk tai bu
vo Alfredas Satire ir Angello 
Bracelli, abudu isz Jessupo ir 
abudu buvo raketioriai.

Nuo eksplozijos likos sukul
ti aplinkiniu namu langai nuo 
ko likos sužeista keturios ypa
tos. tarp kuriu randasi ir Hele
na Salcskiene, 60 metu.

nuo 
vlr-

Detroit, Mich. — Fordas 
pradėjo teip-gi kapoti mokes- 
czius savo darbininkams, 
mažiausio lyg didžiausio
szinin’ko. Praszcziauses darbi
ninkas aplaikys po 50c ant va
landos, bet didesne dalis aplai- 
kines po 62c ant valandos už 
asztuones ^valandas 'darbo — 
arba po $4 ant dienos. Fordas 
sako, kad tai ant kokio tai lai
ko nukapojo mokesti o 'kaip 
pasigerins laikai, tai vela pa
kels.

SUDEGINO GIRTA MOTERE
Sanok, Lenk. — Mažam mies- 

telije Oberce, Veronika Ba'bicz, 
nuėjo in karezema parneszti 
bonka arielkos. Karczemoje 
prie stalelio sėdėjo du vyrai, 
kurie pakvietė moterėlė prie 
stalo ir pradėjo jaja vieszint 
gužute. Moterėle ant galo pusė
tinai užsigėrė, o kada visiszkai 
jau pasigėrė, vyrai iszvede jaja 

visi s u žage j o ir

ISZ PAVYDĖJIMO 
SUKAPOJO SAVO MY-

LEMA IR JOS DRAUGA.

KINCZIKAI PAĖMĖ 
MIESTĄ NUO JAPONU.

Harbinas, Mandžiurije. — 
Miestas Mancziuli, kuris guli 
prie Rusiszko rubežiaus, likos 
paimtas nuo Japonu per 600 
Kincziku, paimdami in nelais
ve 200 kareiviu. Kinczikai su
daužė ’kariszkas kazarmes, nu- 
plesze vėliava ir paėmė in ne
laisve Japoniszkus rubežinius 
sargus ir kitus virszininkus.

Daugelis Japoniszku gyven
toju pabėgo in Rosije. Apie 400 
gyventoju teip-gi perbėgo ru- 
bežiu, jcszkodami priglaudos 
po Rusiszka vėliava. 

—..... .. .. ♦ i m*

Paskutines Žinutes

---------—• —-----

Catanzaro, Italije. — Laike 
czystinimo tvarto, bernas už
tiko įmeszlyne du sukapotus la
vonus — merginos ir vyro. Su
kapotas merginos lavonas, bu
vo tai tarnaites Viktorios Gra- 
nitolos, 22 metu.

Palicijo pradėjo nužiūrinotl 
berną, kuris lavonus surado Ir 
vėliaus prisipažino buk tai jis 
nužudė abudu, pirmiause nu
žudo mergina su kirviu, užduo
damas jai smarku ypa per pa
ežius ir perkirto pilvą. Pana- 
szeį padaro ir su josios meilu
žiu, kuris paveržė jaja nuo jo
jo.

Nužudęs abudu, sukapojo la
vonus ant szmotu ir užkaso v
mcszlyne. Žadintojas likos nu
baustas ant pakorimo. — Ma
karoninei moka atsimokct už 
skriauda baisiu bu'du.

y

in užkabori, 
nurėdė, aplaistė karasinu, po 
tam uždegė. Klyksmas nelai
mingos mo teres davėsi girdėt 
po aplinkine, o kada žmonis su
bėgo, tai jau buvo per vėlai 
gelbet motere kuri jau buvo 
visa liepsnoje. VclnisZkus isz- 
gamas aresztavojo ir uždare 
kalėjimo.

LAIVAS SU 39 ŽMONIMIS 
NUSKENDO.

B. C.
užplaukęs ant pa-

Victoria,
Nevada”

kraszczio likos sudaužytas ir 
in kėlės minutas nuskendo su 
39 žmonimis.
laivo iszsigelbejo 
ypatos.

Laivas
i i

Isz nelaimingo
tiktai trys

Sayre, Pa. — Lehigh Valles 
geležinkelis paszauke savo 168 
darbininkus kurie dirba sza- 
pose ant pataisymo lokomo
tyvu ir tavoriniu vagonu. Dar
bo bus per visa žiema.

TVANAI MEKSIKE 
PADARE DIDELES 

BLEDES.
El Paso, Tex. — Tvanai pa

daro dideles bledes žieminėje 
Meksikos 
kaimeliu.

dalyje Meksikos užliedami 
daugeli kaimeliu. Keliolika 
žmonių žuvo Houlutla, Monte
rrey" ir kitur. Visa komunika- <K
cija tarp Juarezo per upe Rio 
Grand sustojo nes visa szalis 
yra užlieta.

Ashley, Pa. — Central rail
road of New Jersey praneszo 
apie 100 darbininku kad sn- 
gryžtu prie darbo Panedelije in 
szapas. .Darbininkai kurio varo 
tavorinius ir anglinius trukius 
pradėjo dirbti pilna laika.

Kulpmont, Pa. :— Czionaiti- 
nis marszkiniu fabrikas, kuria
mo dirba 225 darbininkes, pri
ėmė daugiau merginu nes biz
nis pagerėjo ir darbo randasi
užtektinai. 1 de keliolika žmonių.

BOMBA PRIE KARA- 
LISZKO PALOOIAUS.

Belgrade. — Vienas žmogus 
likos užmusztas o kamandiu- 
rius generolas Radivojevec ka 
tik iszliko noužmusztas per 
bomba kuri truko aficioriu ka- 
zarmose kliube, netoli karalisz- 
ko palociaus. Bomba iszdaužo 
langus artimųjų namu ir sužei-

v

11 Po sudegimui tvarto Oly- 
phante, likos surastas suanglė
jusia lavonas sudegusio Nika- 
lojaus Varskio, kuris buvo už 
berną pas fermeri.

11 Mendham, N. J.
kalnu Morris paviete, likos su
rasta gana turtinga gysla sida
bro. Neužilgo susitvers tkom- 
panije ant iszkasimo tojo bran
gaus metalo. __ _

i
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SVARBUS PRANESZ1MAS I

N«uinir»xkit« Guodotini Skai
tytojai. atsilygint su prenumerata 
už laikrasati “SAULE,” kurie apie 
tai užmirsso ir praarė idant nesulai
kyti laikrasiciio. PASKUBINKITE!

i BE PINIGU LA1KRASZTI 
NESIUNCZIAME I

ISZ LIETUVOS
1 ‘ne se- 

bet pana-

Pilnai Užaimokeja Gaus “SAULES” 
Kalendori (Knyga) ant 1933 m., 

DYKAI !

LA1KRASZTI ANT BARGO 
VISAI NESIUNCZIAME !

ANT

REDYSTE.

Kas Girdėt
Užlaikvmas valdiszkos ir be- w

darbines armijos žmonių pa
traukė paskui save dideles su
mas pinigu. Vienatiniu szalti- 
niu uždengimas tujų kasztu — 
tai padotkai. Paprastas uke- 
sas, darbininkas ar lai farme- 
ris, ne yra padėjimo paneszti 
padotkiniu sunkenybių isz sa
vo žemiszko turto o kitokiu in- 
eigu neturi.

Bet tureziai kurie turi mil- 
žiniszkas inęigas, nenori mokė
ti ineigos padotkus ir viso
kiais budais isz to iszsisuka. 
Todėl isz kur ims miestai, pa
vietai ir valdžia pinigu ant už
laikymo dideliu valdiszku ma- 
szinu kaipo ir milijonus bedar
biu kuriu skaitlis kasdien di
dėja!

::

Tarp žmonių turime visokio 
sztamo sutvėrimu; darbszczius 
ir tinginius, teisingus ir mela
gius, mokytus ir kvailius, tur
tingus ir vargszus o taipgi ir 
tokiu kurie ne sėja ne aria o 
bet renka.

Priesz tuosius paskutinius, 
turi sergėtis kaip

ugni ir bada o bet atsi-

“ tautie-
kurie persistate kaipo

zmones 
prie? 
randa tokiu kvailiu kurie nie
ko neprijausdami, lengvai in- 
puola in juju kilpas.

Kėlės sanvaites adgal viena 
moterėlė isz New Jersey likos 
nemielaszirdingai apgauta per 
du nepažinstamus 
ežius”
geri draugai josios mirusio vy
ro, kada dažinojo kad naszlele 
turi kelis tukstanezius doleriu 
bankoje. Moterele isz pradžių 
priėmė juos gana szaltai bot 
meilus žodeliai nopažinstamu 
greitai permaino ja, prisipažin- 
dama jiems kad turi banke 
apie tris tukstanezius doleriQ 
kuriuos geidžia duoti ant pro
cento arba indeti in koki bizni. 
Kada nepažinstami atėjo antru 
kartu, motore buvo isztraukus 
pinigus isz bankos kuriuos tu
rėjo bleszineje skrynutėje.

Kada “tautiecziai” jaja ap
leido, pinigai skrynutėje persi
mainė ant prastos popieros ir 
dabar moterele graudžiai ver
kia netekus pinigu bet jau per 
vėlai graudintis.

Pažinojome tūla Lietuvi ku
lis atiduodavo savo sunkiai 
suezedintus pinigus tūlam biz
nieriai idant jam palaikyta 
nes in bankas netikėjo o kada 
jau suezedino apie keturis 
szimtelius ir paprasze biznie
riaus kad jam atiduotu — tai 
buvo priverstas nusiduoti in 
suda. Po teisybei pinigus atsi
ėmė 'bet neteko prieteliaus.

Taipgi žinome ir apie kita 
žmogeli kuris gervalei pasko
lindavo pinigus savo pricteliui, 
prigialbedavo visame kada 
vaikai sirgo ir vienas mirė, pa- 
gialbejo kada jam pati apsirgo 
ir turėjo nusiduot ant operaci
jos ir po tam mirė. Žmogelis 
apsipaeziavo antru kartu — su 
tifcra ragana įr įszgialbojo ji

LIETUVOJE RANDASI 1,000 
AMERIKONISZKU LIETU
VIU, KURIE ATSIVEŽĖ

SU SAVIM IN 1,000,000 
DOLERIU.

Klaipeda. — Amerikos Lie
tuviu Ekonominiu Informaci
jų iii aras pranesza, kad ju ži
niomis, sziais metais in Lietu
va lankėsi nemažiau kaip 3,000 
Amerikos Lietuviu. Isz ju Lie-

SAULE

< <

PAMESTI
VAIKAI

t

KODĖL JUOSIUS PAMETA?

tojai, visokiu reformų jeszko- 
tojai kaltina už tai gyvenimo 
aplinkybes, skurdą ir sako buk 
daugiausia skurdas prie to jau
nimą priveda. Sako, daugelis 
negalėdami apsivesti papildo 
tokius darbus.

Jaigu to nebūtu tarp auksz-

isz žemiszkos peklos, bet savo 
pinigu neadgavo. “Prietelis” 
užmirszta kad laike nelaimes 
turėjo gera dranga.

Tai tiktai keli pavyzdžiai 
pasielgimu tokiu, kurie 
ja ne aria o renka,”
sziu atsitikimu yra tukstan
eziai. Toki “dangiszki pauksz- 
cziai” turi savo budus ant gy
venimo kitu kasztu.

Panasziu kvailiu atsiranda 
daugelis bet juju skaitlius ne
susimažina, tiktai kas diena 
pasididina, nes gyduoles prie-
szais žmoniszkos kvailybes dn tuvoj apsigyventi liko apie 
niekas nesurado.

Valdiszkoje ligonbuteje Lon
done, Anglijoj, gulėjo ant mir
tino patalo žmogus apie kuri 
daktarai neturėjo mažiausios 
vilties iszgydymo ir davė jam 
tik kėlės dienas gyventi. Kada 
jam apie tai npreiszke, ligonis 
melde idant nusiunstu telegra
ma in Szkotlandija savo sunui 
kad pribūtu kuogreiezausia ji 
atlankyti.

Ligonio dienos jau buvo su
skaitytos; ilginus negalėjo gy
vent kaip kokia 36 valandas 
bet daktarai nenorėdami pric- 
szintis paskutiniam norui 
mirsztanczio, nusiuntė telegra
ma pas sunu ir in kėlės valan-

“Tuo-

paskutiniam

daktaru

das aplaike atsakymu: 
jaus iszvažiuoju.”

Ligonis paprasze 
kad jam atnosztu mapa in ku
ria žiurėjo kožna diena ir žino
jo kokioj vietoj jojo sūnūs ran
dasi ir kada pribus. Praslinko 
keturios dienos; daktarai ne
mažai nusistebėjo kad da yra 
gyvas ir rodos jojo padėjimas 
pagerėjo. Praslinko dvi san
vaites ir daktarai negalėjo su
prasti kokia galybe laiko ji 
prie gyvasties. Dienoje, kada 
laivas atplaukė isz Szkotijos, 
ligonis buvo linksmas, liepe 
ji aprėdyti ir atsisėdo ant kė
dės laukdamas pribuvimo sū
naus. J n kėlės valandas sūnūs 
atvažiavo in ligonbuti. Sūnūs 
su tėvu szirdingai pasisveiki
no praleisdami dvi valandas 
ant pasikalbėjimo, ka turi pa
daryti su likusiu turtu ir ant 
galo paliepė sunui ateiti vaka
re užsiimti jojo laidotuvėms.

Kada sūnūs apleido tėvo 
kambarėli, senukas atsigulė in 
lova ir in
tam jau buvo negyvas, 
nepaprastas atsitikimas, pagal 
daktaru nuomone, žmogus, ku
ris jau neturėjo plaucziu, ga
lėdamas gyventi per tiek laiko, 
buvo užlaikytas vien tik del 
meiles sūnaus.

---------------11---------------

■Suvienytose Valstijose pra
eita menesi radosi daugiau 
kaip vienuolika milijonu žmo
nių be darbo, norints jau tru< 
puti bedarbe apsimalszino. Da
bar užeina svarbus klausymas, 
kaip ir kur surasti darbus del 
vienuolikos milijonu vyru ir 
moterių?

Laikraszcziai
apie naujus stebuklus iszradi- 
mo, kaip tai vienam mieste ant 
Wcstu neužilgio pradės dirbti 
fabrikas kuris dirbs drapanas 
isz netikrųjų szilku. Visos ma- 
szinos tam fabrike bus varo
mos automatiszkai — be pa- 
gialbos žmogiszku ranku.

Ir kaip ežia kalbėt apie su
mažinimą bedarbes jaigu buna 
iszrastos tokios maszinos ku
rios užima vieta tukstaneziu 
žmonių.

1,000 kiti gryžo atgal. Sziemet 
Lietuvoj Amerikos Lietuviu 
daugiau apsigyveno negu pe
reitais ir užpereitais metais.
Apytikriai apskaieziuota, kad 

kiekvienas atvykęs Lietuva at
lankyti Amerikos Lietuvis pa
lieka Lietuvoj apie $1,000, 
jei apsigyvena, 
$3,000 iki $10,000 ir daugiau.

Isz atsilankusiu ekskursijo
mis Lietuvoj
sziais metais maž daug palikta 
apie $300,000 — $400,000 gry
nais pinigais, neskaitant invai- 
riu dovanu ir daiktu, kuriuos 
Amerikiecziai lOtveža savo gi
minėms.
Jei sziais metais Lietuvoj ap

sigyveno apie 1,000 Amerikos 
Lietuviu, tai jie jei turėjo tik 
po $1,000 tai tas sudaro jau 
$1,000,000 giynais pinigais ar
ba 10,000,000 litu.

>

puse valandos po 
Tasai

apraszinoja

T

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

KAnt 2-tro Floro, Kline Batoro 
19 W. Centre S L, Mehanoy City 
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O 
atsiveža nuo ,

Amerikiecziu

PER 240 DIENU 800
GAISRU — 2,600,000 

LITU NUOSTOLIU.
Valstybes draudimo instai- 

gos žiniomis, sziais metais re
kordinis gaisru skaiezius.

Per 240 dienu buvo apie 800 
gaisru.

Pernai per visus metus buvo 
620 gaisru. Iki Rugpinczio 1 
dienos valstybes draudimo in- 
staigai pareikszta apie pustre- 
czio milijono litu nuostoliu. Pe
reitus metus nuostuoliu buvo 
pareikszta per visus metus apie 
milijoną litu daugiau, būtent 
3,695,000 litu.

Nors pernai per visus metus 
gaisru isz viso buvo mažiau, 
negu sziemet per asztuonis me
nesius, bet, kaip matome, ju 
nuostoliai yra didesni. Mat, 
pernai buvo nemaža stambiu 
gaisru: dego teatras, rudeniop 
Szancziu fabrikus isztiko dide
lis gaisras ir k t.

VYŽUONIU MIESTELYJE 
DIDELIS GAISRAS.

Vyžuonos, Utenos aps. — 
Vyžuoniu miestely kilus gais
rui sudego penki trobesiai. 
Gaisras invyko sekmadieni, len
da žmones buvo bažnyczioje. 
Žmonių riksmas šukele panika 
ir bažnyczioje. Kada namai do
ge, žmones meldėsi, bot kaž kas 
atbėgės in bažnyczia pradėjo 

vyrai,. Vyrai, (gana 
Žmo-

szaukti:
melstis, miestas dega.
nes panikoje iszbegiojo. Nuos
toliu padaryta $5,000.

4 C

LIETUVOS GRYBAI 
ISZVEŽAMI IN AMERIKA.
Merkine. — Užsieniu Reika

lu Ministerijoj Ūkio Departa
mente lankėsi P. Akstinas, ku
ris Merkinėj turi grybu džio
vykla ir džiovintus grybus 
iszveža in Amerika. Jis tvirti
na kad grybu iszvežimas in 
Amerika apsimoka, tik del 
kreditu stokos negalėjo tinka
mai iszsiplesti.
suriszti su Lietuviu Pirkliu 
Pramonininku Sąjungą.

Jis stengiasi

Kas po nogi i mano kūmai 
pasidarė,

Kad su bambilium in szpitole 
nuvarė,

O kad tada namie ne buvau 
Tai nemaeziau.

Dabar turiu jaja užvaduoti
Ir už jaja jums pagieduoti,

Po tam iii ligonbutia nupysz- 
kinti,

Savo sergarite kurna atlankyti.
Na ir pradėsiu:

Badai Pittsburge Randasi senas 
kvailys, 

Suvis proto neturintys,
Gerom mot ere m garbe nu- 

’ . pleszinejc,
Ir da kitus ant juju užsiun- 

tineje.
O tu nelabas krepszelninke, 
Matomai smegenų netekai,

yO gal visai jau apjakai 
Greitai gala gausi.

Susimylojimo szauksi, 
Žinau asz tave gana gerai, 

Ba jau nekarta nuo manes 
gavai. 

Turi vaikine proto iszsimokyti. 
Ir verszio smegenų praszyti, 

Tada svetimu moterių nereika
lausi, 

Gal greitai gausi jeigu 
nepaliausi.

* *
Jau tasai isz Motkarmu gaus, 
Ka veda moteria in karezema 

ant alaus, 
Veluk gerk pats kvaili, 

O tegul motore namie guli, 
Jau tai tokis vyras ne kas, 

Kvailas ir paszlemekas, 
Katras savo motore in kareze

ma veda, 
Geriau tegul sau smegenų in 

galva i nd ėda.

•* I,

♦ ♦ *

Arti Pleinės kalno vienas 
kvailiojo, 

Pasigėrės visaip plovoje, 
Ant Dievo ir tikybos, 

Bet nereikia paisot tokio 
biaurybes.

Tai vis munszaino daro, 
Davadniausia žmogų kvailiu 

padaro,
(O tokis neilgai bujos, 

Gal netrukus ant virvutes 
, kabos,

Piktytis isz to nereiko,
Noririts ant visko keike, 

U-gi ant kvailio pažintum, 
Ir kaip toki nuo geru žmonių 

, atskirtu, 
Juk kvailys.

i Pats pasirodys, 
Nereikia jeszkoti kvailiu, 
Daug tokiu atsiranda terp 

, Lietuviu.
* ♦ ♦

Daugiau jau nieko nesakysiu, 
Kaip kūma mano parsivesziu, 
Puikia naujiena jei pavesiu, 
Ba apie Mahanojaus rūteles 

) negaliu, 
Gaila szirdi ant ju turiu.

Nes apie kėlės ant vieno stryto 
girdėjau, 

Kaip vakare pro ten praėjau, 
Mat boba, tai boba,

Nežiūri kaip pipiru ki’toms 
duoda,

Ei, jus senos flaporkos luk aut, 
Geriausia naktimis nebume- 

raut.I

i

TUKSTANCZIUS SURANDA [tuju luomu tai butu galima ti
kėti jog tame kaltos ekonomi
nes sanlygos, biednysta nepri
leidžia jauniems apsivesti. Bet 

Nepageidaujami” Kūdikiai, taip dedasi ir tarp tu kurie yra 
papuola £ana turtingi apsivesti ir de- 

• tu ku
rioms dar labai per anksti vc*>- 
ti. Yrai atsitikimu kad mergai
te eidama tryliktus ar keturio
liktus metus (o tarp tu ir 18 
metu yra labai daug tokiu pra
sižengėliu) jau stovi priesz 
akis tu kurie gatavi in ja ak
meni mesti kaipo in nusidėjė
lė ir teisėjas prie aukszto stalo 
sėdėdamas klauso jos apkalti
nimu ir iszsprendžia kad nuo 
sziadien jos gyvenimas prasi
dės pataisos namuose iki ji bus 
pilnu metu...

Kur Mergos Deda Vaikus.
Sztai maždaug paveikslas 

didmiosezio tos paslaptingos 
gyvenimo dalies, kur gamtos 
geidulius turėdamos, nuo žmo
nių slėpdamosi mergaites ir vy
resnes merginos (o daug ir 
moterų), pergyveno ta geidulr, 
paskui bando paslėpti jo ped- 
sakius.

Viena moteris policijante, 
iszbuvus prie New Yorko poli
cijos devynis metus, sztai kaip 
apraszo apie randamus pames
tus kūdikius.

Kūdikius randa pelenu bacz- 
kose ir tamsiuose karidoriuose, 
randa telefonu budelėse ir pu.- 
kiuose hoteliu kambariuose, 
bažnyczia lonkose ir tuszcziuo- 
so laukuose. Viena mergina pa
liko savo kūdiki Pennsylvania 
geležkelio stotyje, kuri padavė 
su valiza palaikyti, ir ten kūdi
kis užtroszko. Ji niekad nesu- 
gryžo tos valizos atsiimti.

Kita del kokiu noaiszkiu 
priežaseziu paliko savo kūdiki 
urve Central parke, kur ji žiur
kes sugraužė. Treczia, lyg pa- 
megždžiodama bibliszka moti
na kuri paleido savo pirm-gimi 
kūdiki upe plaukti ir kuri isz- 
griebe Faraono duktė, suvynio
jus savo kūdiki storame blan- 
kete, indejus in medini kubilą 
paplukdino vandenin visai ne
toli vidurmiesezio. Kūdikis 
rastas negyvas nuo perszalimo 
nes užėjo lietus ir sulijo.

Kitus kūdikius randa trau
kiniu Pullman vagonuose, ba
gažu lentynose ir ant laiptu 
vieszuose budinkuose. Harlem, 
New Yorke, prie vienos nasz- 
laicziu prieglaudos būdavo ka
bo pakabinta kaszele tam tik
ini intaisyta palikimui kūdi
kiu. Ten atneszdavo savo kūdi
kius suvargusios, desperaci
jos apimtos, biednos moterys 
ir mergaites nes žinojo kad 
vienuoles paims ir užaugins.

Gal nuostabu bus iszgirsti 
jog szcszi žymiausi Amerikos 
miestai bendrai tokiu pamestu 
kūdikiu randa po 22 kas 24 va
landas. Vienas New Yorkas su
renka j u po asztuonis in diena. 
Isz ju daugiau negu puse ran
dama gyvi. Jie pavedami vi- 
suomeniszkoms arba pusiau-vi- 
buomeniszkoms instaigoms kur 
suregistruojami, nuimama ja 
kojų nuospaudos ir aprengia
ma naujais apvalkalais. Belle
vue ligonbūtyje (New Yorke) 
kūdikiai gauna vardus isz il
go suraszo vaiku ir mergaieziu 
vardu. Randa valka, užvardijn 
isz eiles kokis sekantis vardas

VISOKIOSE VIETOSE 
KAS METAS.

Jaunos mergaites 
“i 
ežiais, ir kuriems pasitaiko bū
ti nepilnamecziu teismuose 
did-mieseziuoso tie mate tra- %
gingas scenas. Teisėjai ir per
sekiotojai prisispyrę nori isz- 
gaut isz jaunos mergaites kas 
yra kaltininkas jos nelaimes, 
kas yra tevaš jos kūdikio, bet 
labai retai kuri isz jaunųjų isz- 
duoda. Iszduoda tankiausia tik 
senesnes o kitos ir paezios eina 
skustis ir gaudo savo kūdikiu 
tėvus.

Vieni vyrai kaltininkai pa
bėga, kiti sziaip apleidžia ne
laimingas ir pradeda suktis 
prie kitu o tos nelaimingos li
kusios ’bėdoje kankinasi.

Suaugusiu, pilnamecziu mer
ginu niekas nepersekioja, joms 
lieka tik paezioms persekioti 
savo buvusius mylimuosius ar
ba suviliotojus, ir yra daug at
sitikimu kad paezios merginos 
i n veda vyrus in pinkles norė
damos paimti sau už vyra ku
ris jai patinka, 
griebti jo negali. Tokiu dau 
pasitaikydavo tarp ateiviu 
merginu seniau kada ateivybe 
buvo atvira ir suvažiavusios 
merginos norėdavo vestis, ne- 
pratusios dirbtuvėse dirbti o 
negalėdavo kitaip sau vyro 
gauti.

Sunkiausia padėtis yra jau
nu nepilna-mecziu mergaieziu. 
Jos kaip tik susekamas tuoj 
paimamos in nesuaugusiu teis
mą, kur jas paima ir pasiun- 
ezia in mergaieziu užžiuros na
mus ir laiko iki sueina pilnu 
metu.

Tėvai norėdami savo dukte
rims tokio vargo stengiasi vi
somis iszgalemis gelbėti, bet 
retai kuri mergaite gali isz- 
trukti isz žiauriu “Teisybes” 
nagu.

Gal tėvai, ypacz motinos, isz- 
gelbetu mergaites — kada dar 
nepervelai, bet tos vargszes bi
jodamos slepiasi iki galo, iki 
jau buna pervelai, ir tada pra
sideda nabagei didesne beda o 
kada sugryžta isz tu namu jau 
esti visu pirsztais 'badoma.

I Vyrai—vaikinai to visko ne- 
perkenezia ir isz j u retesnis 
kuris turi pereiti “iszpažinti” 
teisme ir nesmaguma koki pa
kelia mergaite.

i Gerai kad Amerika yra di
dele ir plati, 
mingos mergaites turi proga 
iszvažiuot kur kitur, užmiršit 
savo jaunystes klaidas ir kitos 
iszeina gana rimtos moterys o 
kitos nuvalkioja visas savo 
jaunystes dienas ant nieko.

Blogiau yra mažu miesteliu 
merginai, ypacz prakilnesniu 
tėvu nes tada su duktore ken- 
czia ir tėvai. Jai duktė kur ir 
iszvažiuoja po tam bet tėvai 
vis turi gyventi. Mažuose mies
teliuose ir Amerikoje in prasi
žengusias mergaites žiuri su 
tokia pat panieka kaip žiuri 
tamsesnėse szalyse, nes nekal
tybes suterszimas 
žmonyse kaipo vienas isz di
džiausiu pasaulyje prasižengi
mu, antras po užmuszimo žmo
gaus.

Visuomenes gyvenimo geriu-

in beda” labai dideliais skai-l<lasi ,abai dnuK tarP

su.

o kitaip pri-
cr 
o

tarp

sau

i c Teisybes

• " ’ * I •isz ju retesnis 
“iszpažinti

tai tokios nelai-

užsilikęs

tuoj atiduoda in

Drifton No. 
per

gaitemis. Pavarde duodama td 
arba toę kas pirmiausia užtiko 
arba pritaikoma pavarde pa
gal vietos. Tas daroma, žino
ma, jaigu prie kūdikio neran
dama prisegta jokio rasztelio 
su nurodymu vardo. Jaigu kū
dikis yra vyriszkos lyties ir ji 
iszgelbejo isz pelenu baczkos 
policijantas Aloysius O’Brien, 
tai kūdikis gauna varda Aloy- 
sius Ashe (pelenai); taip pat 
su mergaite, jaigu rasta ant 
Staten Island arba Weehaw
ken pervažo (keltuvo), ji už
vardinama Anne Ferry (keltu
vas), Elizabeth Ferry, arba 
Margaret Ferry, koks vardas 
paeiliui stovi vardu lakszte.

Pavardes buna ir Church 
(bažnyczia), Street (gatve), ir 
Park, ir Storm (audra), ir Hail 
(lietus su ledais), ir Sniegas, 
jaigu pasitaiko kūdikis rasti 
gatvėje žiema.

Kodėl Pametama?
'Keistas dalykas, kad motina 

savo kūdiki palieka gatvėj žū
ti bet nenesza in prieglauda. 
Kitos nežino kad tas galima 
padaryti, kitos-gi bijo paezios 
pakliūti už tai, tokiu atsitiki
mu buna ir suaugusioms. Tai
gi merginos, kankinamos tuks- 
taneziu baimių, palieka savo 
nauja-gimius invairiose vieto-

Daugelis pataiko palikti
pas duris turtingu žmonių ti
kėdamos kad jie paėmė iszau- 
gins jos kūdiki ir taip kūdikis 
turės gera gyvenimą. Bet tik 
retuose atsitikimuose žmones 
paima rasta kūdiki auginti, 
daugiausia 
prieglauda.

Taip tai musu civilizuotoje 
visuomenėje auga tukstaneziai 
kūdikiu kurie nežino isz kur 
jie'kilę ir kas yra ju tėvai, nors 
daugelio ju gyslose teka krau
jas auksztos kilmes tėvu.

11 Wilkes-Barre, Pa. — Ar
timoje llllenback Park lįkos 
surastas sudraskytas Jonas 
Koczra, 50 metu, su dinamitu, 
kuris uždėjo szmota ant galvos 
ir likos baise i sudraskytas.

H Drifton, Pa. — Kaimelis
2 bus suardytas

angline kompanije kuri 
pradės kasti stripinsus ir isz- 
ims angli. Kaimelis likos pas
tatytas 1869 mete ir priguli 
prie Cox kompanijos.
Statement of the Ownership, Mana«o- 

ment. Circulation, etc. required by 
the Act of Conffreaa of 

Auffuat 24, 1912.
Of the “Saule” published semi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for October 1st 
1932.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public tn and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Bocskowskl 
who, having been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that hets 
the Business Manager of the “Saule” 
(The Sun) and that the following is, 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown in 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

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

Editor: F. W. Boczkowski,
SIS W. Mahanoy St.

Mahanoy City. Pa.
Business Manager: W. D. Bocxkowskl, 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are: 
W. D. Boczkowskl,

388 W. Mahanoy St Mahanoy Ciy, Pa.
V. L. Boczkowskl,

331 W. Mahanoy St Mahanoy City, Pa.
8. That the known bondholders, 

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

Sworn to and subscribed before me 
this 1st day of October 1932, 

[SEAL]
CHAS. S. PARMLEY 

Notary Public
lape stovi. Taip pat ir su mer- My Commi„i9n „pire. March 1 l»»l
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Kuningaiksztis pas 
Zokoninkus

Buvo tai Liepos menesije, 
laike Rugepjutes, per didžiau
sius karszczius. Vejas karsztas 
nuo pietų szalies pute, ir buvo 
troszkus oras, kada vieszkeliu 
nuo Liesczino vilkosi terp bai
siu dulkiu, per dideli smiltina, 
karieta, o priesz jaja ir paskui 
po du Kazokus raitus su ilgom 
pikem ir su nagaikom prie szo- 
no, ir pa maželi prisiartino prie 
karezemos Gurausku. Ties kar- 
czema paszauke balsas isz ka
rietos.— Stot!

Tarnai iszkele isz karietos 
digta ir stora poną, kuris rus
tai paklauso:

— O ar tai sziezia kareze- 
ma pono Storastos Kosciaus- 
kio ?

Ant to laukinio balso persi
gando vaikai ir žmonis katrie 
buvo prie karezemos. 
kazokus su nagaikom
kad perkūnu intrenkti 
mierkoje isznyko, ba tai buvo 
tuose laikuose, kada Maskolel 
isz Prancūzijos po vainai 
Napoleonu in Rusije
nėjo, *kur ne vienam iszpere 
kaili su nagaikom. Szinkoris, 
kuris ka tik buvo isz kareze- 

ne daug k a paisė
ant svecziu, ka priesz jojo kar- 
czema sustojo, nes jau buvo su 
viskuom apsipratęs ypatingai 
su kazokais, nuo kuriu,
pats kalbėjo ne viena ypa ap- 
laike. Pribuvelei krutėjo kad 
ka greieziausia gautie po pa
vesiu. Sztai ežia suriko bal
sas:—O kur v ra szinkoris St o- 

•f 

rastos ?
Tasai ka greieziause inbego 

in karezema, ne turėdamas su 
vis akvatos insiduot iii pasi
kalbėjimu su nauju svecziu, 
kurio niekados ne buvo males. 
Sztai ežia sveczias striege ge
riausioje mislije in karezema ir 
mislino, jog gaus k a užvalgyt, 
ba buvo balsei alkanas, o apie 
taje karezema ne yra ka kal
bėt.

Kunigaiksztis inejas in vi-

y

Matant 
rodos 

akl-

SU

surgyži-o J

mos iszejas y

kaip

du paklauso kur szinkoris.
sai iszlenda isz užpcczkio pa
kuliuose kelnėse su brozgulum 
susegtos, skrybėlė sziaudine 

ir stoję
skrvbele •r

ant galvos, basas,
priesz kunigaikszti.

g-galisKa dau 
vėlina?

— Klausiu asz

ponas sau

tavęs pir- 
miause, ar visos karezemos ap
linkinėje pono Storastos tokios 
paežius, kaip ir szita tavo?

— Asz nežinau, 
Daug-galio pono, ba
nebuvau, bet mano del masko
lių ir Kazoku gana 'buvo gera.

Tuom szinkoris prikiszo la
bai kunigaikszcziui,
tame metitas ir vetitas ir da- 
dave:— Daug-galis pone ir asz’ 
turiu isz josios džiaugtis ir 
kožna mano svecze turiu užgu- 
nadint.

praszau 
asz jose

ba buvo

Į mano prisakymo, kaip prisa
kiau.

Szinkoris nusiszypsojo su ti- 
cziavimu ir kalba:

— Alano 'karėžomojo loki 
valgei [niekados ne pasirodo; 
pas mane bulves ir rugsztus 
pienas, tai viskas ka gali gau
ti©; o kas nori kepsniu ir viso
kiu dažniu, tai reiko gauties m 
miestą.

Kunigaiksztis perpykęs bal
sei suriko:

— Paszaukite tuojans Lav- 
renka ir tvanka, tuojans at- 
skaityt jam du szimtus nagal- 
ku!

Taniai paszauke:
tamista k unigai ksz-

bulves ir

J

, jog ežia 
leidosi in kamarėlė

F’ ■ rido,
I

sėst

Gerai 
ti!

Szinkoris suuodęs 
po szposas,
isz tos per langu iszsmukes lei
dosi in plinc priauguse szven- 
drinu ir teip kaip vėluos dingo 
plinioje.

Kunigaiksztis perpykęs, jog 
jam szinkoris teip lengvai isz- 

liepe kazokams
arkliu ir vytis. Pats stove- 
u. imaiszias ir nežinojo ka 

darytie, bet sztai atidaro duris 
in ineina keleivis:

— Tegul bus 
Jėzus Kristus?

— Ant 
Amen.

— O isz 
klausė kun.

— Isz svieto praszau szvie* 
f

saus pono.
— O kas t.ii a la do vienas?
— Kalvis - 

sako keleivis.
() kaip toli 'buvai ir kur

K>.1

amž.i u

kur

pagarbintas

amžinųjų

tamista? —*

; iželis > — at-

buvai ?
Buvau mažuose ir di

deliuose miestuose, susilaikinc- 
jau ir kaimuose, žinoma kaip 
gizelis, — dirbau kol kelis ska
tikus užsidirbau ir tolyn ėjau.

— O ar tas tavo drabužis 
smagus ? *

— O labai praszau szvle
saus pono, ant tokio karszczio 
nes labai esmių nuvargęs 
nuilsės, noretau alaus arba 
arielkos iszsigerti ir valandėlė 
pasilsėt.

— Duokite

mažuose

> 
il

jam alaus ir 
arielkos, tegul pasidrūtina ir 
pasilsi; o asz su tamistom no- 
recziau mainyti drabužeis?

— Gerai, — atsake gizelis.
Kunigaiksztis meta nuo sa

ves žipona, kepure ir kalba:
— Už tavo mėlyna marsz- 

konia jeke turėsi mano žipona; 
už tavo kepure su popieriniu 
matikelin, gauni puikia kepu
re; už tavo prasta lazda, duo
du tau puikia mano lendre. Ir 
teip kunigaiksztis apsirėdęs m 
prasta jeke, su apterszlu szil- 
ku ir su lazda rankoje, iszeina
o ežia pamate žmonis savo po
ną, pasakė jam, jog Lavrenka<- 
ir Ivankas plinioja nuklimpo.

—■ Pajieszkokite žmonių n 
iszimkite tuo du rakalius,
kaip sugrysziu, tai kad viskas 
butu parengta. Tiejei divijosi, 
kas ežia su kunigaikszcziu pa
sidarė, nuėjo prisakyma iszpil- 
dyti, o szinkoris dingo.

Kunigaiksztis iszsirenges ln 
kelione, bėga tiesiog lyg klo
sztori u i Bernadinu, kuris sto
vėjo prieszais karezema. Atė
jus prie kliosztorinio bromelio, 
pabaladojo pora kartu,
vienas isz arolu zokono atida
ro. Paregejas keleivi tarė:

Pasivėlinai brolau val
gyt, ba jau po piet, o kas liko 
lai ubagai suvalgo, nežinau ka 
tau galėsiu duot.

Keliauninkas kalba:

y

o
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Tegul bus pagarbintas kinyczia užlindo kur ten už lūs kaip paleisdavo savo lie- 
malku, laukdamas kas su juom ' žuvi tai. tik klausyk: sziadien 

amžinųjų, toliau stosis kalbėdamas 
runka, ” 

o vis pertraukdamas kal-

I

— Gerai, — paszauke ku
nigą iksztis, ir mano norus turi 
užganadint. Sziadien iszvažia- 
vau in kelione anksti, esmių al
kanas o noriu estio kaip szuoj 
pasirupinkie in dvi adynas pn- 
steliuoti pietus, susidedanti isz 
sriubos su makaronais, szmota 
mėsos su krienais, jauezio lie
žuvi su tamsiu dažniu, paskm 
da koki dažaleli isz paukszczln 
ar vcrszioneles 
szonkaulin, 
jog tai ne daug, o apsisuk go
jai, idant pasteliuotum ant

hz t ai

kepsnį isz 
tuszytu kopūstu:

<
O kas tau prie kunigaik-

įAi •
laikai MDaEWlEfSMiksjt £

ka-' kaip ne savas, iiszbalos, rankos 
Kas nor Panai Mari-! dreba 

nežino kokis bus , į . aba; O tu Dievulėliau kad tiktai baigė pietus, vyno keli 
lieptu duot szi nd a naga i k u, iszsil usztino

pavieszintas ly^ __
jo Perdekiniui zokoninku

JOI y y 
y

.Jėzus Kristus.
— Ant amžių 

Amen.
— Esmių biednas keleivis,

iszalkias, praszytau ka noriais 
pasidrūtint.

— O teip, teip, brolau, duot (ai jau ne dalaikyczia. O Moti- 
reike, ka rasiu, ba teip priva
lumai zokono szv. 
kaus prisako 
szmota 
tam szmota duonos, o pasidrū
tinsi, iszsigcrsime po viena; 
ant tokio karszėzio ne kenks.—•

naujo girdot

Eranoisz- 
turiu ten 

keptu kepenų
>

y

da 
prie k

1

ne

Ir kas ten 
svieto ?
- E, 

szlektai;

ant

viskas
gana

k a tai 
užmuszincjc!

nieko gero, 
prisiklausiau

apie ta tyrona, ka tai kaip mit
ras Ivanas Groznas; tasai ku
nigai ksztis Sapiega, 
žmonis kankina,
Tai baisybes apie ji pasakoje.

Zokoninkas klauso ir t are:
— Ar žinai k a, mano bro

lau, ka tu czion apie Sapieglu 
nori kalbėt, tai mus nieko nc- 
apeina; jis yra didelis ponas Ir 

ga iksztis,
ne prie mus

kunigaiksztis, o ka jis ten da
ro, ne prie mus priguli; asz 
misi i nu, jog tau nieko pikto ne 
padare o ir ;man ne, o ir jis at- 

priosz Dieva už 
ir jis gali būtie 

ir prisiversi prie Dievo, ba pas 
Dieva nieko ne yra negalimu, 
duokime kun. Sapiegiui paka
ju, o tu, brolau eikie su manim 
ir pasidrūtink, kuom turėsi

Jnejo in kliosztori ir sėdo sau 
atskirioje kamarėlėje. Brolrs 
Paskalas pristatė kepenas kep
tas priesz keliauninko, o 
priesz tai iszgere sau po digta 
czierka kimelines arielkos, jog 
net keleivis gerai 
paskui suvalgė 
szmota kepenų su duonele.

Brolis Paskalos sako:
— Matau jog alkanas, ba 

smogei kerti.

sa kys 
darbus

savo
gerasO

da

susiraukė j 
geragardžei

Tai-gi, alkanas, — atsa- 
da szedienko keliauninkas, 

nieko burnoje ne turėjau; tai 
pirmutinis mano valgis.

— Na, tai da brolau iszger- 
sime po viena, paskui turėsimo 
laiko, tai pasikalbėsime ir pa- 
girksznonime sau aluko ir ga
lėsi sau eitie. Iszgere da sau po 
treczia czierka, 
ir praszo Brolio, 
matytis su Guod. Tėvu porde- 
tiniu. Brolis Paskalos sako:

Gerai jeigu t iki ai nori pasi
matyt su juom, jis po teisybei 
dabar miega, bet kožnojo va
landoje galiu ji pabudint.

Keleivis novos sunkei atsi
duso ir nuėjo in stubele Perde- 
tinio, brolis Paskalos pabarsz- 
kino in dureles, 
Avo Maria (Sveika Mari jo.)

Perdetinis atsake: 
plena!” (Mylestos pilna.) Dm 
rys atsidaro. Perdetinis insi- 
žiurėjo akyvai in keleivi, kuri 
perstatė brolis Paskalos, 
pradėjo žemai kloniotis, kalbė
damas: s

— Sveikinu tave Szviesus 
kunigaikszti! Kas per laime 
t u retie musu kliosztoryje toki 
augszta sveczia, kurio nieka
dos nesitikėjau.

Brolis Paskalos pastiro, dre
bėjo noo baimes; kada kuni
gai kszt is nužvelgė. Bet kaip 
ne paszoks isz baimes Paska
los, kaip ne duos szuoli per du
ris ir per kari tori, galvatruk- 

leidosi žemyn tropais. 
Bego nežino in kur, ne žino kas 
su juom dedasi; nežino in kur 
bėgt, ar in miestą ar in kaima, 
bet ant galo girdi greitus žing
snius perdetinio; bėga iii mal-

I

siojo keleivis
ar negalėtu

kalbėdamas:

C C Gratia

ir

oze i s

szveneziauso
Brome! gelbėk mane Szv. 
dokai, ir tu buvai broliu, mels
kis už mane!

Kunigaiksztis supratęs, ko
ki szposa padare broliui ir bai
mes privarė, girdėdamas, kaip 
skubėt bego kantorium ir (are 
in perdotini zokoninku;

— Guodotinas teve, 
tavęs sziadien praszau 
keliauninkas,
idant mane kuom norint paval
gydintum.

Perdėti uis

nei e Aszt raus
Di-

szi lai
, kaipo 

kaipo ubagas,

joszkojo
o ežia niekur ne

gorėsi gerai, bet 
galas. Pasi- 

l gorcei 
kunigaiksztis 
austi, dekavo- 

nz 
puiku priėmimą ir tarė tuosius 
žodžius:

— Teve perdetini, sztai ta
vęs praszau, idant man už ke
turių nedoliu ant szvontos Žo
lines prisiunstum broli Paska
la in mano dvaru Kozrninskuo- 
se o asz tikrai jam užmokėsiu.

Kunigaiksztis turėdamas ant 
akies broli nužvelgė ant jojo 
didele permaina kaip rodos ne 
trukus bus vestas ant kartuvių.

— Na ka, broli, kaipo asz 
prasziiau tavo perdetinio 
asz mistinu pribusi ?

— Pagal norą Szviesiausio 
kunigaikszczio, — atsake dre- 
baneziu balsu, — štosiu priesz 
duris szviesiausio kunigaiksz- 
czio.

Atsisveikino

vynas O’ 
e>

> o
o

tai

o tas

pasikloniojo ku
nigaikszcziui (ir tarė:

— Ant kiek bus pajėgu mu
su kliosztoriujo, tai rūpinsimos 
u žganad i n t hz v i esu k u n iga i ksz- 
t i.

l'szojo tuojans ir 
broli Paskalų,
matyt, ne girdėt a|)ie ji. Supra
to tėvas Perdetinis jog brolis 
nubėgo arba pasislėpė, 
turėjo rakta nuo perskiriaus
kur buvo visokie daigiai val
gomi; szaukia, bara ant regu
los szv. Eranci'szkaus'ir net už
keikė idant atsilieptu kur yra. 
Ant giliuko kokis tai vaikas, 
kuris szvaislesi po kiemą pa
lomino, jog brolis Paskalos lu

inai kinyczia.
i tuojans i nėjo j n 

malkinyczia, paemos szv. l’Tan- 
ciszku už pagelbininka paszau
ke broli Paskali, kuris žodžio 
no isztare, tiktai dantimis ka
lino ir szauko pagolbos 
Didoko ir iszstenejo.

— Reverendissimo 
isz tos dideles 
sziu!

mbego
Perdėti n is

Tėvas 
i nėjo

szv.

Pater 
baimes numir-

Nesibijok

NAUJAS VANDENINIS 
BOKSZTAS.

Szitas vandeninis boksztas 
likos pastatytas mieste Great 
Yarmouth, Anglijoj, kuris yra 
vienas isz didžiausiu vandeni
niu boksztu ant svieto. Yra ji
sai 162 pėdu aukszczio ir talpi- 

galonu van-

kunigaikszcziui Sa

lūs.

ln
karezema

pama- 
visi rengėsi keliaut. La
ir Ivanukas atsipeikc-

<r 
n

na savyje 784,000 
dens.

Kozmino paregėjo kaip rodos 
rodos dege, o 

už-
koki miestą ir 

smala baczkose 
iszrodo kaip gaisras o ko Dievo

tuojans perstatė perdeti- 
apsakinc-

buvo tai 
degta jog 
ant dangaus. Kaip tik pribuvo 
prie kliosztorio tojo paties zo
kono,
n i ui mieri kel iones, 
damas teisingai viela atsitiki
ma juju kliosztoryje Koszaino- 
je.

y

misi nuskilę

, szeszke, kaip 
galėsimo, teip kunigaikszti pa- 
vicszinsime, tiktai turi pasirū
pint, ba turi rakius nuo visko 
padarykite ugni,
in miestą Jurguti parneszt mė
sos, vyno turimo in valos o vis
kas pasidaris; matau jog ku
nigaiksztis yra gero budo.

— O panele Szv. A usztraus 
Bronio! kadai teip butu Guodo- 
tino Teve.

— Skubinkis ir padarykie 
kaip tau liepiu.

Sujudo kliosztoriujo kas tik 
tai buvo, kad tiktai pavieszint 
kunigaikszti: vienas visztas 
pjauje, kitas pesza, ežia vėl ug
nį kuro, stala parengė ir sztai 
pietus gatavi. Tėvas perdetinis 
džiaugėsi, jog toki puiku sve
czia užganadins; valgius nesza, 
o kunigaiksztis praszo Perdeti
nio, idant ir broli gaspadorlu 
papraszytu. Norui kunigaiksz- 
czio stojosi. Brolis Paskalas 
iszgirdes, jog turi stotie priesz 
kunigaikszti suriko isz baimes.

—• Tai dabar bus man! pas
kutine valanda iszmusze. Ei
na ir neeina, ir nuolatos szau- 
kia: szv. Didokai, gelbėk ma
ne!

Ineina ant galo in sale ku
rioje kunigaiksztis buvo.

Kunigaiksztis paszauke:
— Nu greieziau 

alkanas, 
tavo užkandala kambarelije, 
kuri gal del savos buvai pa Ii- 
kės,'isztiisztinau tau pleczkute 
su arielka, abudu ten valgome 
ir gereme, 
piet, volei abudu pasidrūtinsi
mo ir iszsigersime pusėtinai.

Kitais kartais brolis Paską-

v

y

broli ba 
szitai asz suvalgiau

iszitai sėskie prie

k unigai ksztis 
su perdetiniu; p kad jau buvo 
ne toli vakaras, skubino 

pažiūrėtie kas ten
su jojo tarnais dedasi;
te, jog 
v renk a 
jo: o apie szinkori. kunigaiksz-
tis ne klausė, ba dasižinojo nuo 
tėvo Perdetinio, jog jojo baloje 
niekados ne galėtu surast, ba 
yra daugybe visokiu slaptiniu. 
Kunigaiksztis nuvažiavo savo 
keliu.

Prisiartinojo szvente ln dan
gų ėmimo Szven., Marijos, ar
ba Žolines', o ežia po drau
dvare Kozmino didelis krutėji
mas. Szlektai isz aplinkines ir 
isz toli susivažinėjo pas kuni
gaikszti Sapiega, ka jau senei, 
to nebuvo. Kunigaiksztis links
mas, paliemus atidavinėjo, ro
dos ant priėmimo kokio kara
liaus bankiotas atsiprovines 
kukorei pila vyną, isz bosu in 
butelius pilsto, tarnai sznabžda 
vienas kitam in ausi: Kas ežia 
po kvarabu pasirodys? Garsas 
buvo pasklydes arti ir toli apie 
didele czesni pas kunigaikszti 
Sapiega.

Atėjo diena isz Lanrino, per
detinis paszauke broli Paskalų 
ir klauso: I

—• Ar jau broli turi ant ke
liones viską parengta ?Nes szia
dien iszvažiuosi ir užvažiuosi 
in Kuzmina in klosztori to pa
tios zokono, o tonais tau perde- 
tinis pasakys, o gal ir persta
tys kunigaikszcziui.

—* Ar ant smert? klausė 
brolis Paskalas.

—• 0 kad ir ant smert, turi 
važiuot — žinai, jog tai yra di
delis ponas: jaigu nevažiuotum 
ir ne stotum, kaip kunigaiksz- 
tis liepe, tai labai perpyktu ant 
mus visu, o ypatingai ant savo 
klosztoriaus Kozmino ka 
toli randasi.

— O szv. Antanai isz Pad
vės! — paszauke brolis Paska
los, — nežinau ar iszli'ksiu gy
vu.

y
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— Niekas tau pikto nosis- 
tos. Kunigaiksztis tada buto 
linksmo budo, kaip niekados, 
ba ji gerai pažinsiu; asz misti
nu jog gerai pasibaigs.

— A—ha, pasibaigs, — 
kalbėjo brolis, — pasilenkė, ga
vo palai minima ant kelio ir isz- 
ejo.

Broliis Pasienius sėdant ant 
parengto vežimo atsisveikino 
su visais zokoninkais ir nuva
žiavo. Prisiartindamas priePrisiartindamas

— Viskas bus gerai, broli, 
dabar nusiduok iii savo paskir
ta ruimą, o rytoj nusiduosi pas 
kunigaikszt i.

Atsikėlęs anksti, po iszklau- 
symu Alisziu, po pasikalbėjimu 
su perdetiniu palikes arklius ir 
vežimą, iszejo isz kliosztoriaus 
prie palociaus. Ant kiemo di
delis sukinimas, tarnu daugy
be, visi ties uoli, o biednas zo
koninkas nusidavė pas burgra- 
ba idant prileistu prie kuni
gai kszczio.

Dasižinojas 
apie savo broli zokoninka, isz
ejo pats priesz ji, o pasveikin
damas karsztai, kalbėjo:

— Turi giluki, jog 
vai pagal mano norą; tai ir ei
kite dabar ant pus-ryt.

Brolis Paskalas nuėjo maty
damas, jog jam lyg sziol gerai 
sekasi, jog kunigaiksztis szen- 
dien turi linksma būda, gerai 
kirto kepsiu ir nesigailėjo vyno 
o ir szposavo sau. Kunigaiksz
tis apsakinėjo sau atsitikima 
kelionėje ir apie dideli bada, Ir 
tame prisiartino pietus. Laike 
pietų pasodino, broli Paskalų 
ant pirmutines vietos, girda
mas sveikata jojo ir visu zoko
ninku klosztoriujc Bernardiniu 
ir pradėjo kalbėt:

—• Alvlemi mano 
Pažinstate mane gerai, ir žino
te, jog 
lygint ir užsimoket už kožna 
gera padaryta darba; o kad del 
prasižengėliu rustus ir laikais 
baisus, tai jau mano tokis bū
das. Ant galo da ne vienas ne
pataikė mane suuiinksztint, ne 
mano būda permainyt, kad ir 
butu pats karalius ir vyskupas 
ar kunigas, neprietelis, nei pa
ti, no vaikai — o tas sziezion 
sodintis terp mus ubagas zo
koninkas, brolelis, suminksztl- 
no mane ant kelio dorvbcs.

Szitai, kada manos paklauso 
kas ten girdėt ant didelio svie
to? tai jam atsakiau; Nieko to
kio, kaip tiktai apie ta tyrona, 
raztĮtjininka, kunigaikszti Sa-

»
kunigaiksztis

pribu-

svetelei!

asz Sapiegoj moku at-

piega. O tas man atsako:

szczio Sapiegos? Ar tau ka 
pikto padare? — Atsakiau; 
ne. — Ir man ne; duokie paka* 
ju kunigaikszcziui Sapiegai ir 
apie ji ne kalbėk, jis teip prie, 
Dievo priguli, kaip ir mudu, 
tiktai Dievas turi vale prie jo
jo darbu ir tegul ji sudije; del 
jojo tokia jau yra mielaszir- 
dyste Dievo, kaip ir del mud
viejų, ir jis gali perpraszyt ir

I mielaszirdyste iszmelst del sa
ves; teip del mudviejų kaip ir 
del jojo Dievas dangų sutvėrė, 
o nesi k i szk i me in slaptus sudus 
Dievo ir nesudykime ne vieno, 
idant ir .mudu ne butume so
dinti; o tu brolau, eikite — ka 
turime tai su va Įgysimo ir isz- 
gersime, o
piegai duokime pakaju. Ir pa- 
vieszino mano brolelis Paska-

Gal netikėsite, jog man 
daugiau ir geriau patiko kepe*
uos keptos tada ir jojo kime- 
line arielka, kaip sziadien tie- 
jei valgis ir kepsnis, ir vynas, 
ka czion gereme. Del to-gi ju
mis visiems prižadu, jog nuo 
sziol permainau mano gyveni
mą ir mistinu apie niekystas 
žmoniszkas, idant pabaigtau li
kusi gyvenimą kaip ant kriksz- 
czionio užpuola,
praszyt nepaliausiu. O tu, do
ras ir pabažnas zokoninke, pra- 
szyk taip-gi už mane Dievo. Už 
taje tabokele, ka mudu tada 
iszvystem pas tave, te tau szi
ta auksine tabakierka su tabo
ka, o kaip iszuostysite, tai te 
tau szita masznele, pirk dau
giau tabokos ir žiūrėk kad ne 
butu stokas. O už tuosius kepe- 
nus ir pietus pas perdetini, tai 
gauni peneta jauti, 2 karves, 
25 skapus, 25 žąsis; o už kime- 
line arielkele ir vyną gausi dvi 
baczkas spiritaus ir baczka 
vyno. Del Tėvo perdetinio sztai 
szita rasztėli paduosi mano 
ekonominių tai duos kelis veži
mus jevu; ta viską paimi del 
kliosztoriaus ir praszysite Die
vo idant mane permainytu.

Ant rytojaus jau viskas bu* 
vo parengta in kelione. Brolis 
Paiskalus pasipūtės, su trimu 
pilnais vežimais, drauge su 
vuleis avim ir žąsimi trauko 
in kliosztori. O kokis buvo 
džiaugsmas zokoninku,
su tokia didele dovana nuo ku- 
nigaikszczio stovėjo ant kiemo 
kliosztoriaus. Ilgai neužmirszuj 
apio kun. Sapiega, o norint lyg 
tam laikui kol baczkose spiri* 
tas iszteko. 1

Sziadien jau tojo klioszto* 
riaus ne ženklo, viskas dingo ir 
tiktai pomietis pasiliko.

kadą

Smarkus Atsakimas 
Cigonkos
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Prezidentas mažos republL 
kos sapnavo kad mate tritf 
žiurkes, viena buvo labai rie
bi, antra kodą o treczia akla. 
Turėdamas lengvatikiszka bū
da, paliepė sau paszaukti cL 
gonka idant jam iszguldytu ta- 
ji sapna, kuri buvo žinoma kaL 
po iszmintinga ir turinti asz* 
iru liežuvi. Kada josios užklau
sė ka tasai sapnas reiszke, toji 
atsake:

— “Riebi žiurke, tai tavo 
pirmutinis ministeris, kodą, tai 
tavo padonai o akla, tai tu pats 
esi, nes nematai ka virszinin* 
kai daro tavo sklype.”

«■ Neužmirszkite g uodo tini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
uimirMo ir praese idant nesulaikyti
- -- " — " * ** ~ * 1IttikraszcaiOt Paskubtajam lf’
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I SAULE

ŽINIOS VIETINES
I

SHENANDOAH, PA.
— Oktobcris vra menesis 

paszvenstas del Szvento Ra- 
žaneziaus.

— Jau prasidėjo iszdalini- 
mas paszialpos del tuja kurio 
jos reikalauja nuo valstijos, 
pagal naujas tiesas, kurios pa
skyrė keliolika milijonu dole
riu ant to tikslo. Kvitos bus 
iszdalintos sztore Book Mart 
130 E. Centre ulyczios,
Miss Letitia Jenkins. Tieji ku
rie reikalaus paszialpos turės 
pasiraszyti ant kvitos ir kada 
aplaiko paszialpa nuo sztornin- 
ko ir paraszai turi būti lygus 
nes kitaip paszialpa bus neduo
ta. Jaigu siuneziato vaikus tai 
žiūrėkite kad paraszai butu 
vienoki. 11 Si III

mergaites 
”ir

9-1 a Oktobe- 
pobažnytineje saloje, 8-ta

perJ

Sodaliecziu
Ice Cream Festival& <lai k vs 

stoki, Nedėliojo, 
rio,
valanda vakare. Pelnas vaka
rėlio bus paaukautas del para-1 
pinos mokslaines.

Tukstancziai žmonių isz 
(zionaitines aplinkines dalyva
vo paszvon tinime 
Kazimiero 
ton, Pa., 
paszventino kardinolas Daug- 
hertv ir kuriame dalvvavo F •
szimtai kunigu.

— Nedėliojo po piet arti
moje Park Crest atsitiko auto
mobiline nelaime kuri vare Ed. 
Noltėr isz miesto. Automobi
li ujo važiavo Adomas Sebacz, 
Dutch Rhodes, Pet. Brady ir 
Tamoszius Peters (Petrusev:- 
ezius), szis paskutinis likos 
daugiausia sužeistas. Graboriu 
Traskacko jr Haughney’o am- 
bulansai likos iszszaukti ir su
žeistus nuvožė in ligonbute.

— Taksonus iszdave uka- 
za visiems tiems kurie vra ne- F 
užmokėją taksas, kad bus pri
verstas rinkti taksas per par
davimu naminiu rakandu ir ki
tokiu locnascziu. Kaip ežia

naujo Szv. 
vienuolyno, New- 

arti Filadelfijos, kuri

kuriame

— Jonas Szelickas, 47 me
tu, 436 W. Poplar ulyczios, li
kos baisiai apdegintas nuo 
eksplozijos dinamitinio patro
no, laiko kada szaude anglis 
prie kalno Turkey Run. Likos 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute ant gydymo.

— Komitetas kuris stengė
si suorganizavoti isz naujo 
Shenandoah Trust Banka, turi 
vilti kad iszpardaos visas szo- 
rns ir banka vela pradės bizni 
ka i į) priesz užsidarymą.

— Onute, keturiu menesiu 
mylima dukrele Vlado Zar- 
kaucku isz 337 Turkey Run, 
kuri mire praeita Ketverga, li
kos palaidota Subatos ryta.

— Praeita Sereda, nakties 
laike, kas tokis padėjo dina
mito po namu naszles Anieles 
Czikanaviczienes, kuri gyvena 
ant IIOVL’ N. Lehigh ulyczios, 
su ketureis mažais vaikais. Ant 
laimes nieką nesužeidė tiktai 
iszdraske didele skyle szonc 
namo. Del ko teip piktadarls 
padare tai nežino nes mo
toro gyveno dorai, sunkei dir
bo ant savo užlaikymo ir nie
kam pikto nepadaro. Policija 
jeszko niekadejaus kuris padė
jo dinamitą.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas Jonas Frenzelis isz 
žemutinio William Penn po 
trumpai ligai mirė. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika būdamas jaunu vai
ku ir dirbo kasyklose. Paliko 
paezia Marijona 
pulką vaiku,
gusta ir Vinca, seseria, septy
nis anukus ir du pra-anukus.

— Ateinanczia Nedclia kar
dinolas Daugherty ir daugelis 
kunigu yms dalybas apvaiksz- 
eziojime Vardo Jėzaus Drau- 

kuris bus laikomas
bcisboliniam parke kuriame 
dalybaiis daugelis žmonių isz 
viso pavieto.

liko bomu pirsztu an tepa ūdos: 
visa kakta ir poakiai pilni mė
lynu ženklu.

Patartina Lietuviams veng
ti bernais apstotu gatvių ir vė
lokai pavieniai nevaikszczioti, 
nes tai ne pirmas toks atsitiki
mas sziojo aplinkinėje.

Chicago. — Northsidiecziams 
gerai žinomas Lenku szventod 
Trejybes parapijos kun. Kazi
mieras Stuczka Lenkijos kon
sulo Chicagoje T. Zbyszkewicz 
apdovanotas 
tūta”

4 I Polonia Roxtl*
ordenu.
Koronerio tardymo prl- 

siegdintieji — “jury” apkal
tino Petra Balcziuli, 21 metu 
vyruką, 7903 Rhodes avenue, 
ir jo sėbrą Francis Crotty, ir-gl 
21 metu, 7545 Wentworth avė., 
nužudžius krautuvininką Er
nest Kampert.

Kaltinamieji buvo sulaikyti 
ir ateityje bus atiduoti “grand 
jury,” kuri ju byla spręs.

Ernest Kampert, kuris užlai
kė meso-s gaminiu krautuve bu
vo nužudytas, kuomet bandi
tai, greieziausia F. Crotty ir P. 
Balcziulis insiverže in jo krau
tuve.

jury

gana dideli5

du brolius Au-

gystes,

— Praeita Seredos ryta, 
truputi po penkių, Dr. A. L. 
Yuszka antrame aukszto namo, 
prie 2422 W. Marquette Roaa, 
iszbudino smarkus trenksmas, 
kuris tuo laiku pasirodė lyg 
bombos sprogimas. Bet tai ne
buvo bomba. Trys pleszikai In- 
siverže in Antano Bicslio ap- 
tieka, pirmame aukszte.
iszpjovo dali sunkiu vaistines 
duriu ir jas inlauže. Nuo inlau- 
žimo ir kilo trenksmas.

Kaip 
žmones mokės taksas kad pi
nigu stokas ir bedarbe.

— Read ingo kompanija an
nuo Public 

Sendee kamisijos kad gales 
varvti savo bosus in Tama k ve 
ir adgal in miestą. Readingo 
kompanija paėmė po savo val
džia stryt-karines kompanijos 
bosus.

laike pavelinima

parengė jai

Girardville, Pa. — Antanas 
Karpauckas, senas miesto gy
ventojas kuris buvo iszvažia- 
ves in Detroitą dirbti, mirė to
nais praėjusi Panedeli. Lavo
nas likos atvežtas in czionais 
ant palaidojimo Subatoje ant 
Szv. Jurgio kapiniu Shenado- 
rije. Velionis paliko czionais 
paezia ir du sūnūs.

— Apvaikszcziojimas 100- 
metines sukaktuves nuo kada 
miestas likos inkurtas, pasibai
gė su didele paroda, kurioje 
dalybavo daugelis 
Kaip Girardville stovi

ISZ WILKES-BARRE kun:v; ± Szimko,lia- C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaua IsBtikimiausia Graborius 

n Gabiausias Balsamuotojas 
! Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o i 
apelinkeje. Bile KA- 
Iriam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFlSAIt

IR APLINKINES
Palaidota par. kapuose.

— Praeita Petnyczia poni 
Ona Viszinskiene, 309 W. Mar
ket uly., apvaiksztinejo sukak
tuves savo gimimo dienos. Da- 
girde apie tai josios drauges, 

“supraiz parti” ir
netikėtai atėjo jaja atlankyti ir 
vėlinti jai geros sveikatos, ilgo 
amžiaus ir geros laimes sulauk
ti kita ptiH-amži gyvenimo. Va
karėlis praėjo linksmai o pana 
Valerija, duktė ponios Vi- 
szinskienes parengė gardu už- 
kandala del sveteliu. Tosios 
kurios dalyvavo vakarėlyje 
buvo ponios: S. Rinkevicziene, 
A. Mockaitiene, M. Kriaucziu- 
nięne, M. Grinevicziene, A. Ge- 
gužiene, F. Boczkauskiene, L. 
Džiogiene, M. Gudaitiene, M. 
Kamenickiene, A. Sakalauckie- 
ne isz Shenadorio. Moterėles 
apteikė puikioms dovanėlėms 
ponia Viszinskiene ant atmin
ties tosios dienos.

dalyvavo*

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

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

411 E. Pine St. Mahanoy City
Phone 501• . 1 ■

žmonių.
tai da

tokio apvaikszcziojimo ne bu
vo inate.Svecziu ir senu gyven
toju -pribuvo isz visu 
Pennsylvanijos o ir 'kitu vals
tijų.

daliu

Boston, Mass. — South Boa
tone bomai užpuolė Lietuvi Jo
ną Dobilą ant B ir 6 streeto 
kertes ir atėmė isz jo laikrodė
li, pinigus ir raktus. Dar buvo 
gana anksti, apie 10 valanda, 
ir žmonių matėsi gatvėse, bet 
pleszikai kaip alkani žvėrys 
nepaiso nei žmonių nei anksty
vo laiko. Jie pagriebė Dobilą 
isz užpakalio, suvalydami sa
vo nagus jam in akis, kad nein- 
sitemytu ju iszvaizdos, ir pra
dėjo laužti jam sprandą. Dobi
las emo praszyt, kad jo nežeis
tu. Sako, imkit ka tik rasite 
pas mane, tik nesužoiskit. Tuo
met vienas ju, aukszto ūgio ir 
tvirto sudėjimo, iszkrausto isz 
kiszeniu viską ir prasiszalino. 
Ant Dobilo veido taip ir pasi:

— Kirby parko pradės sta
tyti neužilgio dideli žverincziu, 
kuris kasztuos in 25,000 dole- 

_ K. ’ riu. Ar negeriau butu, kad tuos 
pinigus paaukautu dol priglau- 
dos del vaiku ne kaip del žvo-

I i ' 1

Ana diena girdžiu kelios 
moterys diskusuoja buk Italio- 
nai vyrai esą daug geresni sa
vo paezioms negu Lietuvei. 
Mat, jos iszgirdo, kad paskuti
niu laiku penkios Inkerman 
merginos isztekejo už Italu ir 
da keli sukinėjasi apie musu 
blondes. Jeigu jau taip gerai 
už tu Italijonu, tai kodėl Lietb- 
vaites, kiek jau yra žinoma, už 
keliu menesiu su “glebiu” 
giyžta pas savo tėvus. Matyt 
nepatinka “makaronai” ir 
“spaghetti.”

Labai “graži” kombinacija 
Lietuviu isztekejusiu už Itali
jonu. Jos blondes, o tie juodi. 
Ko paisyti bile ne Lietuvys. O 
atrodo, kad «avi marszkinial 
vis areziau prie kūno. Italijo- 
nas greieziau papjauna savo 
paezia jeigu jam nepatinka.

t Elenora Szimkoniute, duk
tė Mares Szimkonienes, gyv. 80 
Market St., Inkerman, Pa., ku
ri pereita sekmadieni mirė nuo 
apdegimu, palaidota treczia- 
dieni, Rugsėjo 21 -ma su bažny
tinėmis iszkilmem. Szv. MI- 
szias szv. Kazimiero bažnyczioj

riu?

SU-

I

4 4 makaronai

graži m

Jie

—N. s f
— Sept. 28, apie 11 vai. nak- 
, prie 35-tos ir Wentworth 

invyko automobilio ka-avė., 
tastrofa, kurioje nukentejo ko
pėjas M. Narvidas, Dr. A. J. 
Normantas ir agronomas D. 
Pratapas. Sunkiai sužeista^ ^1. 
Narvidas, kuris dabar guli li
goninėje. In Narvido aut omo? 
biliu invažiavo apie 60 myliu 
in valanda važiavęs automobi
lis, kuriamo buvo keli juodu
kai. Vėliau tas pats automobi
lis invažiavo in valgykla ir 
kiek toko patirti, du juodukai 
buvo užmuszti, kiti sunkiai su
žeisti. —N.

<p

Cleveland, Ohio.
Beržinskaite, 17 m., nuo 13609 
Diana avė., kuri tuo tarpu pri
silaiko Good Shepherd namuo
se, pirmadieni sutiko mirti to^ 
instaigos keltuve. Jos galva 
pateko terp keltuvo ir sienos ir 
ji buvo staigai užmuszta kada 
keltuvas (elevator) pradėjo ei
ti. Keltuve ji buvo viena ir be
sikeliant jis sustojo; mergaite 
bandė vėl pradėti, ir tuo tarpu 
kai keltuvas ome veikti ji ne
tekus lygsvaros pateko terp 
keltuvo ir 'sienos.

— Louise

— Eidamas in mokykla, ne
tikėtai pakliuvo po automobi
liam Jonukas Marcinkevicziua, 
6 m. amžiaus, broliukas kumsz- 
tininko Frank Martin. Nelaime 
atsitiko prie namu ant Addi
son rd. Vaikutis tuoj buvo nu
vežtas pas Dr. Vitkų, kur buvo 
suteikta pagelba, sutaisyta 
žaizdos, už ka tėvai yra Dr. 
Vitkui labai dėkingi. —D.

6 6 6
GYDUOLE - TABLETAI - MOSTIS 
Sustabdo ezalti pirma diena. Galvos 
skausmą ar Neuralgija in 30 mlnutu, 
Malarlja in 3 dienas.
666 MOSTIS del sunkaus persealimo. 
Veikiausios Gyduoles ka yra žinomosi
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t Petras Jankauskas, 68 
metu, vienas isz seniausiu Wil
kes-Barre township gyventoju, 
mire Rugsėjo 25-ta Wyoming 
Valley Homeopathic ligoninėj. 
Velionis virsz 50 metu buvo 
szv. Trejybes parapijos nariu. 
Liūdesy paliko žmona naszle ir 
4 anukus. Rugsėjo 28-tn po go
dulio pamaldų szv. Trejybes 
bažnyczioj palaidotas par. ka
puose. , —G.
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W. Traskauskas, Ėst 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

' '''T' J
Laidoja kanu s numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir L t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Mak City

Skaitykite “Saule

I

SPALIS — 1932 OCTOBER 
—1_UL5-SW

1 s Remigijaus vyskupo
2 N Aniolu Sargu
3 p Teresės
4 u Franciszkaus isz Assia
5 s Placidos ir Komp.
f> k Brunono vyskupo
7 p P. M. Ražancziavos
8 s Brigidos panos

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, FA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-J

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

lazbalsamuoja ir laidoja miruBins 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
pritinama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminis Telefonas 1430-R 91. Clair

ft

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

9 N Dionizijo
10 p Franciszkaua Borg.
11 u Placidos panos
12 s Serafino
13 k Edvardo
14 p Kaliksto pop.
15 s Terese

1G N Gaiijo Opato
17 p Jadvigos
18 u Lukosziaus Evan.
19 s Petro isz Alk.
20 k Jono kant.

^21 p Urszulcs
22 s Mclanijaus vyskupo
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Mokame 8-czia procentą ant 
■udėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalausiu musu ban
ka nepaisant ar maža*, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prex. irKax.

92

9 n

N Jono Kapistro
24 p Rapolo kank.

u Krispino arkv.
2G s Evaristo
27 k Frumencijuszo
28 p Simono ir Jucio
29 s Narciso vysk.

30 N Kristus Karalius
31 p Vitalis ir Agfik. XU* 
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Copr.. 1031.
The American 

z Tohinco Ce.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
Turi atnaujinta vilti apie vertes prapereziu szioj 

yra geriausia dirbanti
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities
apelinkėje. Kietųjų anglių
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BRING ’EM BACK ALIVE 
**Gamta taro iatumof* 
atvaizduota atkakliom kovon tarp 
smauglio ir tigr-r . • Frank 
liuck'o jaudinančiame paveiksle, 

tiring 'Em Back Alive", (Parga
benk Juos Cyvut), filmuotame ii 
gamtos Malajaus džiunglėse.
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ir žalias tabakas
4

neturi vietos cigaretuose

N
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Jo nėra Luckies 
. lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”, štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckics yra tokie 
lengvi cigaretai.

It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

"Jei lino^m parslytų gerenif kny^t pasakytu geresnį pamokslą, ar padarytą tobūlesnisn sląifns priims 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, sistiek pasaulis iki įo durų pramins takų.

RALPH WALDO EMERSON
Ar lis pareisimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis uigiria ir priima Lucky Strike?
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