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M 45 METAS

Isz Amerikos PASISZENTIMAS
SESERS

PASLĖPĖ $200,574 j L.™ Vjg.. C™!:..
VERTES AUKSO iIM ’IdUUZdHU

PRIRAKINO
PRIE STULPO

Komunistai Prirakino Savo 
Kalbėtoja Prie Stulpo.

KAD JA POLICIJA NEGA
LĖTU ISZ TOS VIETOS 

PRASZALINT.

Philadelphia. — Keli tuks- 
tancziai žmonių prisižiurinejo 
jaunai komunistei Mary 
Brooks kuri buvo prirakinta 
prie stulpo su lenci'ugu, kad ja 
palicija negalėtu isz tos vietos 
praszalint kada kalbėjo in 
žmonis. Ant galo keli palici- 
jantai pribuvo, iszvaike žmo
nis ir mergina paliuosavo. Ko
munistai laike prakalbas apie 
sziandienini padėjimą Vokie
tijoje.

KAREIVIS NEUŽMIRSZO 
GERADEJYSTES DAŽIU-

RETOJOS LIGONIU.
. Monessen, Pa. — Penkiolika 

metu adgal, kada Amerikonisz- 
kas kareivis William Fields isz 
Brownsvilles likos sužeistas 
laike muszio ant Francuziszko 
lauko ir likos nuvežtas in ka- 
riszka ligonbuti, graudingai 
melde dažiuretojos ligoniu kad 
stengtųsi užbėgti daktarams 
kad jie nenupjautu jo sužeistos 
rankos. Dažiuretoja užtvirtino 
jam kad ta padarys ir po karei 
Fields sugryžo namo su sveika 
ranka. Po tam daugiau nemato 
dažiuretojos.

Toji pati norse Eleonora 
Schoolhart isz Monessen, aplai- 
ke tikieta ana diena kad susto
jo su savo karu szale vande
nines “ploges” ir paUicijantas 
paliepė jai stoti pas burmistrą 
ant iszsiteisinimo. Kada mer
gina padėjo tikieta ant stalo ir 
burmistras dirstelėjo ant pra
vardes, tasai pats Williamas 
Fields, kuriam dažiuretoja isz- 
gialbejo ranka nuo nupjovimo, 
pažino savo geradeja ir jos ne
nubaudė. Burmistras melde 
kad su juom vela sueitu ir pa
sikalbėtu apie kariszkus lai
kus.

MOTERE PRIGĖRĖ 
KOPŪSTUOSE.

Windsor, Ont., Kanada. — 
Ana diena Petras Senko nuejas 
in skiepą pamate savo moteres 
kojas kyszojanczias isz bacz- 
kos kopūstu. Tuom paežiu lai
ku nerado ir 700 doleriu ku
riuos jis laike dežuteje po ang
limis. Dasiprato kenot tai dar
bas ir pranesze apie tai palici- 
jai kuri aresztavojo koki tai 
Harry Kucinski isz East Wind
sor už žudinsta.

ISZMAINE PACZIA SAVO 
BROLIUI ANT TROKO.
Lowville, N. Y. — Vladas 

Rusav, kėlės sanvaites adgal 
iszmaine savo paezia del savo 
brolio Roy ant troko. Tame 
laike pati Roy buvo pametus 
savo vyra. Vladas prisipažino 
palicijai buk tai padare isz 
piktumo. Rusav’iene užvede 
skunda priesz savo vyra ir da
bar jeszko persiskyrimo.

Panaudojo Paczto $546 Kad 
Duoti Mokslą Savo Broliui.

SUDŽIA JA PALEIDO.

Philadelphia. — Meile del sa
vo brolio suminksztino szirdi 
sudžiaus George A. Welsh isz 
valdiszko sūdo czionais kuris 
nenubaudė Rūta C. Hansel, 23 
metu, kuri dirbo ant paczto 
Tower City, Pa., isz kurio pri
sisavino 546 dolerius.

Rūta aplaikydavo ant mene
sio 43 dolerius algos nuo val
džios ir isz tuju pinigu siunti
nėjo savo broli in Muhlenberg 
kolegija bet brolis nedasipra- 
to kiek tai jo sesute kente ir 
kokiu budu ji aplaikydavo pi
nigus ant jo mokslo.

Pacztinei inspektoriai nuo 
kokio tai laiko nužiurinejo Rū
ta kad ne viskas yra paredke ii’ 
ant galo suseke jos darbelius 
kad prisisavindavo paczto pi
nigus.

Sudžia perkratinėdamas 
teismą prakalbėjo in Rūta: ' 
“Ka asz su tavim padarysiu 
tai neženklina del to kad tu esi 
motere bet sziokiam atsitikime 
padarycziau ir su užsikieteju- 
siu prasižengėliu kuris pana- 
sziai pasielgtu. Pastatau tave 
ant 18 menesiu probacijos ir 
gali važiuoti sau namo.”

VALDŽIA PRADĖS DALINT 
MESA DEL BEDARBIU.
Washington, D. C. —• Val

džia pradėjo daryti planus ant 
iszdalinimo mėsos del bedarbiu 
kad nekenstu bado szia žiema. 
Jau pradėta iszsiuntinet 100 
milijonu svaru mėsos po visas 
dalis Amerikos. Pennsylvania 
aplaike savo dali 10,200,000 
svaru kiaulienos.

Pagal valdžios apskaityma 
tai tebyriam laike randasi 11 
milijonu bedarbiu o su atėjimu 
žiemos galima tikėtis kad da 
milijonas žmonių neteks dar
bu. Apie 4,500,000 szeimynu 
reikalaus suszelpimo pakol žie
ma praeis.

FORDAS PARDAVINĖS 
NAUJA AUTOMOBI

LIU WHOLESALE.
Detroit, Mich. — Pramonys- 

tes rateliuose apibegineja pas
kalai buk Fordas neužilgio ap
garsins plana kuri suteszkins 
visas kitas automobiliu pra
mones. Neužilgio pradės isz- 
dirbinet nauja automobiliu ku
ri pardavinės del žmonių 
wholesale arba už tiek kiek 
jam kasztuoja padirbimas. 
Naujas automobilius turės di
delius pagerinimus ir tik For
das gales tai padaryti nes jis 
neturi jokiu direktorių ne sze- 
rininku kuriu turėtu klausyti 
o priek tam jo turtas sziadien 
daeina lyg vieno bilijono do
leriu.

Kiti fabrikantai dabar neri
mauja ka Fordas ketina dary
ti ir randasi dideliam pavoju
je. Pardavinėjimas tuju auto
mobiliu tesis tiktai per viena 
meta. . .

VALDŽIA JI SKUNDŽIA.

New York. — Už tai kad pa
slėpė bankoje aukso vertes už 
200,574 dolerius, ir nesugraži
no in valdžios iždą ant palie
pimo prezidento Roosevelto 
ukazo, valdžia tomis dienomis 
apskundė turtinga advokatu 
Fredrika Cambell kad ji pri
versti kad auksa sugražintu 
valdžiai. Advokatas yra direk
torium Angliszku ir Ameriko- 
niszku insziurenc kompanijų.

PALIKO SZUNIUI $7,000 
O SUNUI $10.

Columbus, Kans. — W. F. 
Kimbell, locnininkas gazolino 
stoties isz Riverton kuris likos 
užmusztas laike apipleszimo 
per banditus, paliktam testa
mente užrasze 7,000 doleriu del 
savo mylimo szunies “Tuffy” 
o savo sunui 10 doleriu kuris 
randasi nežine kur.

Testamente paženklinta kad 
“sžuo turį turėti gera narna, 
tinkama maista ir tinkamas 
laidotuves jaigu pastiptu o jai- 
gu kiek liktu pinigu tai dažiu- 
retojas gali sau pasilikti už jo 
darba.”

IR TAS JI NEUŽMUSZE.
Klamath Falls, Ore. — Nusi

minęs isz didelio nepasisekimo 
gyvenime, C. E. Stout, buvusis 
kareivis isz Svietines Kares, 
kuris buvo sužeistas ir negalė
jo nieko dirbti, nutarė atimti 
sau gyvasti. Sutriuszkino jisai 
du elektri'kinius stiklus, sumal- 
sze stiklą su keiksu ir pienu ir 
ta viską iszgere. Nuvežtas in 
ligonbuti, daktarai iszpumpa- 
vo ta ji “sztofa” ir kareivis pa
sveiks.

PRAREGĖJO PO 18 METU 
TAMSYBES.

Pittsburgh. — Silvestras 
Flynn, 25 metu, sziadien yra 
“ laimingiausiu žmogum ant 
svieto” nes atgavo savo regė
jimą po 18 metu tamsybes. Ap- 
jako jisai kada turėjo septynis 
metus. Neseniai padaryta jam 
operacija kuri buvo pasekmin
ga ir dabar jam rodosi kad isz 
naujo jisai užgimė nes džiau
gėsi neiszpasakytai isz visko 
ka sziadien mato.

375 BANKOS APLAIKE 
PAVELINIMUS ANT 

ATSIDARYMO.
Washington, D. C. — Val

džia pavėlino 375 bankoms 
pradėti bizni isz naujo kurios 
buvo per koki tai laika uždary
tos per valdžia. Isz tu Penn- 
sylvanijoj yra 76 kurios pra
dės vela bankini bizni o tarp tu 
randasi ir sekanezios: First 
National, Frackvilleje, Pa., 
First National, Freeland, Pa., 
National Bank, Dickson City, 
Pa., Union National, Scranton,: 
Pa. ir Tower City National, 
Tower City, Pa. ir kitos.

Valdžia mano kad tai geriau- 
ses būdas ir kad pinigai sudė
ti bankose, apie du bilijonai 
doleriu bus apyvartoje tarp 
žmonių.

ATKASĖ SENOVISZKA 
MALDNAMI PERUJE.

Lima, Peru. — Profesoris 
Julio Tello, Peruviszkas arkio- 
logas ana diena atkasė seno- 
viszka Chavinu maldnami, ku
riu tauta vieszpatavo da 
priesz Inkasu tauta, tukstan- 
czei metu adgal. Maldnamis 
randasi Nepena kluonije. Vi- 
duris maldnamio buvo puikei 
iszmaliavotas ir gerai užlaiky
tas per tiek metu. Viduryje 
malnamio surado ant altoriaus 
koki tai dievaiti kuris iszrode 
pusiau žmogus ir pusiau gyvu
lys. Profesoris su savo drau
gais jeszkos tolimesniu užlieku 
toje aplinkinėje su vilcze su
radimo daugiau akyvu dalyku.

BANDITAI NUŽUDĖ 
KUNIGĄ.

Vadovicai, Lenk. — Keli 
bapditai ateja lyte in kleboni- 
je Ryczove, pabudino kunigą 
ir pareikalavo kad jiems ati
duotu pinigus. Kada kunigas 
pasiprieszino banditams, likos 
mirtinai sužeistas per szuvi. 
Banditai iszkrete visa klebo- 
nije pasiimdami apie 800 zlo
tu dingo.

Sužeista 'kuijgp nuveže in 
ligonbuti in Krokava, bet in 
kėlės minuta&.mire.

TĖVAI SUKAPOJO SAVO 
SŪNŪS.

Pustosielsk, Bosiję. — Kai- 
muotis Potczenka su pagelba 
savo paezios nužudė savo du 
sūnūs už tai, kad prigulėjo 
prie bolszeviku. Kada sūnūs 
miegojo, tėvas su motina pri
selino prie mieganeziu ir su 
kirveis sukapojo abudu ant 
smert. Kada tėvus nuveže in 
kalėjimą ir užklausta ju del 
ko taip padare, tai atsake kad 
prigulėjo prie velniszkos parti
jos, kuri pati Dieva paniekino 
ir kad iszgelbet ju duszes nuo 
prapulties, juosius nužudė. 
Daugeli panasziu žudinseziu 
atsitinka visose dalyse sovia- 
tineje Rosijoj.

TĖVAS PAPILDE BAISIA 
ŽUDINSTA.

Abrantes, Portugalije. — 
Jaen Albacette, pasinaudojas 
isz iszejimo savo moteres in 
miestą, isztrauke asztuoniu 
menesiu kūdiki isz vyges, pa
guldė ant kalados ir vienu 
ypu nukirto jam galvele. Po 
tam vela paguldė in vygia ir 
uždengė.

Kada motina sugryžo isz 
miesto ir norėjo paimti kūdiki, 
pakele tiktai kruvina galvele 
kūdikio. Taip tuom regėjimu 
motina persieme, kad tiktai 
suklyko, iszbego laukan ir pa
siskandino artimoje upeje. Tę
va uždare kalėjime ir tik tuom 
iszsikalbineje kad turėjo tai 
padaryt, nes kūdikio negalėjo 
maityt, isz priežasties neturė
jimo darbo o priek tam da turi 
keturiolika vaiku. 1

ŽMOGĖDYSTE
NEPALAUNA

Ant Salų Fidži ir Naujos 
Zelandijos, Laukinei Da Vis 

Užmuszineje Žmonis.

IR JUOS VALGO.

London. — Visi stengimai 
katalikiszku misijonieriu ir 
valdžios kad užbėgti žmog- 
edyste ant <salu Fidži ir Nau
joj Zelandijoj, tai tasai baisus 
paprotis visai nesusimažino, 
bet da daugiau prasiplatino. 
Iszsiusti in fenais mokslinczei 
tyrinėti taji paprotį ant Bata- 
ko ir Sumatros, isztyrinejo 
buk tenaiitinei laukinei žmonis 
užmuszineje savo žmonis ir 
pritaisineje žmogiena pagal 
naujausia būda su daržovėm.

Ant jomarko parsidavineja 
ne tik nevalnirikai bet ir tieji 
kurie yra paskirti ant užmu- 
szimo del suvalgymo. Norints 
Holandije kovoje priesz tai, 
bet negali tojo paproezio vi- 
siszkai isznaikyti. Žmogedys- 
te tenais yra tikejimiszku pap- 
roeziu.

Užmuszimas žmogaus ant 
suvalgymo atsibuna su ceremo-- 
nijoms pas Batutus. Pirmiause 
nukerta aukai galva, szoka.ap
linkui ji, po tam supjauna ktr 
na ant daliu ir pasidalina terp 
saves o vidurius numeta del 
moterių ir vaiku.

Maorai teipgi užsiima žmog- 
edyste pagal senoviszkus pap- 
roezius norints daugelis isz ju 
pripažysta krikszczionybia. 
Naujam Meklenburge ir Nau
jam Hannovere tenaitinei gy
ventojai taipgi naudoja žmo
giena.

AUTOMOBILIUS KURIS 
UŽSISUKA KAIP 

ZIEGORIUS.
Kalkuta, Indije. — Czionais 

prasidėjo parsidavinet naujo 
budo automobilius, kuri iszra- 
do kokis tai Japonas, o kurio 
pajėgos yra tiktai drūta spren- 
džina ir užsisuka kaip ziego- 
rius. Su kožnu užsukimu tojo 
automobiliaus galima važiuoti 
apie 40 myliu ant valandos.

Prekes tojo naujo automobi
liaus yra 400 rupiu arba ant 
Amerikoniszku pinigu apie 
140 doleriu.

SURADO SENOVISZKAS 
UŽLIEKAS.

Taranto, Italije. — Darbi
ninkai kasdami pamala del 
naujo namo, surado murus se- 
noviszko namo, kuris kaip ma
noma buvo pastatytas apie 200 
metu priesz užgimimą Kris
taus. Terp tuju griuvėsiu su
rasta daugelis senoviszku si
dabriniu pinigu, visokiu pui
kiu indu, stovyleliu ir puikia 
galva kokio tai ciesoriaus pa
daryta isz mėlyno murmuro. 
Visus tuos dalykus Mussolini 
paliepė atvežti in valdiszka 
muzeju. Darbininkai likos pui
kei apdovanoti per valdžia už 
suradimą tuju dalyku.

NEPASLEPE
ŽUDINSTA

Nužudė Suviliota Mergina, Po 
Tam Užkasė.

PASĖJO JAVUS ANT TOS 
VIETOS.

Bromberg, Lenk. — Netoli 
nuo czionais, kaimelyje Ur
bany, kaimuotis Damianas 
Harenda, 34 metu, nužudė sa
vo tarnaite Agota Oborska, 20 
metu, kuri pas ji tarnavo apie 
tris metus, ir ant galo apvaisi
no.

Mergina jausdama kad neuž
ilgio pagimdys kūdiki, su asza- 
romis melde Damiano, kad su 
jaja apsivestu ir duotu kūdi
kiui varda (Damianas buvo 
naszlys).

Tasai taip apreiszke kad už 
sanvaites ant tikrųjų su jaja 
apsives bet turi važiuoti in 
miestą nusipirkti drapanų ir 
kad jiji su juom drauge va
žiuotu. Kada nuvažiavo apie 
dvi mylės nuo kaimo, staigai 
Damijanas sustojo ir liepe mer
ginai iszlipti isz vežimo. Toji 
nesuprasdama nieko blogo, 
iszlipo. Tada Damianas priszo- 
ko staigai prie merginos ■ ir 
pradėjo smaugti pakol jaja 
neužsmauge ant smert. Bk- 
trauke Įavona in artima girio
te kur užkasė ir ant tos vietos 
pasėjo javus kuriuos atsivežė 
su savim ant tojo tikslo.

Terp žmonių pasklydo viso
kį gandai apie staigu dingima 
Agotos ir ant galo insimaisze 
in tai policije kuri pradėjo 
kvosti Damiana kur dingo jo 
tarnaite. Iszsikalbinejo visaip, 
bet ant galo prisipažino prie 
žudinstos ir parode vieta kui 
buvo užkasės nelaiminga mer 
gina. i i

Sudas ji nubaudė ant pako
rimo ateinanti menesi. Reike 
ir tai primyt, kad nelaiminga 
mergina buvo sieratuke ir ne
turėjo jokiu giminiu.

RUSAI ISZLEKE SU
BALIONU 12 MYLIU 

IN PADANGES.
Moskva, Rusija. —• Praeita 

Subatos ryta, trys Soviatinei 
lekiotojai iszleke su balionu in 
padanges beveik 12 myliu ar
ba 7,544 pėdas augszcziau ne 
kaip iszleke profesorių^ Pic
card, praeita Augusto menesi, 
1932 mete. Buvo tai Rusu de
vintas bandymas iszlekbi taip 
augsztai in ora. Balionas po 8 
vaJlandu nusileido aplinkinėje 
Kolomna, 71 mylės nuo Mosk- 
vos. Balione radosi Ernestas 
Birnbaum, Georgi Prokoviev ir 
Konstantinas Gudenoff. Badai 
vela bandys iszlekti in ora da 
augszcziau už keliu sanvai- 
cziu.

Tėvas klausia dukreles 7 me
tu:

— Ko Petrukas taip kly- 
kia?

— Asz indejau jam in bur- 
nute mamos dantis nes jis be 
dantų tai turbut del to taip 
klykia.

* —........ i - - ---- • •»-. « i -at.

Parbaigi
TUKSTANCZEI DARBININ
KU STRAIKUOJE PO VISAS 
DALIS AMERIKO, KAIP 
KUR LIKOS ISZSZAUK- 

TAS VAISKAS.

Washington, D. C. — Strai- 
kos anglekasiu, .plieninycziosb- 
automobiliu ir kitokiu pramo
nių darbininkai kilusios isz 
priežasties darbininkiszku ne
supratimu kilo po visas dalis 
Amerikos o Indianoj likos isz- 
szauktas net vaiskas ant ap- 
malszinimo straikieriu.

Septynesdeszimts tukstan- 
cziu minksztu anglių kasyklų 
anglekasiu vakarinėje dalyj 
Pennsylvanijoje uždare visas 
szapas szesziuose pavietuose 
ir ketina uždaryti da daugiau 
kasyklų. ,

Trys fabrikai Weirton Steel, 
kompanijos, Weirton, W. Va., 
Steubenville, Ohio ir Clarks
burg, W. Va., likos’ uždarytos 
ir 13,000 darbininku iszejo ant 
straikos.

Visos kasyklos prigulinczios 
prie Frick kompanijos, likos 
uždarytos ketures dienas 
priešu, pasiraszyma NRA ko
dekso.

Princeton, Indianoj, likos 
paszauktas vaiskas ant apmal- 
szinimo straikieriu, kurie už
klupo ant darbininku namu 
Francisco ir Omserville ka
syklose.

Edgewater, N. J., 1,200 strai
kieriu pribuvo czionais sulai
kyti nuo darbo Forido darbi
ninkus. Straikierei ketina su
laikyti darbininkus ir kitose 
Fordo fabrikuose.

Mercer paviete, Pennsylva- 
nijoj, straikierei sulaikė visas 
kasyklas ir Venango paviete. 
Leesburge 600 anglekasiu su
laikė tenaitinius darbininkus.

Isz visu nesupratimu duoda
si suprast kad ir NRA negali 
prigelbeti ir užbėgti darbinin- 
kiszkuose ergeliuose, nes dar
bininkai yra neužganadyti isz 
mokeseziu ir valandų darbo.

Kulpmont, Pa. — No. 2 szlio- 
pa prie Enterprise kasyklų, 
kurios nedirbo visa menesi isz 
priežasties užliejimo, pradėjo 
vela dirbti. Daugiau kaip szim- 
tas darbininku vela sugryžo 
prie darbo. v ,

Tower City, Pa. — Isz prie
žasties kad keli anglekasiai ėjo 
in darba Brookside kasyklose 
be unijos guzikeliu, 1,100 an
glekasiu sustojo dirbti pakol 
angūekasiai neturės guzikeliu.

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER RADIO.

New York. —■ Prezidentas 
Rooseveltas kalbės in 5,000 de
legatu ant seimo National Con
ference of Catholic Charities, 
Seredoje, niro 9:30 lyg 10:30 
vak., isz Waldorf Astoria hote- 
liaus. - ''



Kas Girdėt
Prezidentas Rooseveltas nu

tarė szia sanvaite atidaryti 5,- 
000 uždarytu banku. Ne visi 
buvo tos nuomones kad Ameri
koje randasi tiek uždarytu 
banku kuriose randasi apie 
septyni bilijonai doleriu.

Milžiniszka tai suma pinigu !
Jaigu visi tieji pinigai butu 

paleisti in begi tai laikai sziam 
sklype pagerėtu in kėlės san- 
vaites.

Daug girdėjome apie viso
kius užmanymus ir daug apie 
juos skaitėme bet visi tieji už
manymai dingsta Washingto- 
ne ir apie juos užmirszta ir in 
ju vieta 
mai.

Butu 
naudotu
manymu ir imtųsi prie teisin
gesniu darbu. y

kyla nauji užmany-

geriau kad tiesdarei 
mažiau žodžiu ir už-

i
Ana diena Alfredas Vander

bilt Jr., pabaigė 21 metus ir 
pasiliko ponu milijoniniu tur
tu kuriuos jam paliko jo miru
sią tėvas.

Isz tos progos jaunas Van- 
derbiltas iszkele idideli balių 
del savo draugu ir draugiu.

Laimingas jaunikaitis prigu
li prie tos auksines Ameriko- 
niszkos jaunuomenes kuri ne
reikalauja ne sėti ne arti — nes 
kiti už juos tai daro.

Sztai koki būda naudoja 
kupeziai gyvojo tavoro kurie 
vagia jaunas merginau ir mo- 
teres ir pardu^a jais injpaleis-i 
tuviu namus.

Priesz Picadilly, Londone, 
vede jauna mergina koki tai 
neregi žmogų. Staigai -sustojo 
ir sulaikius jauna ir patogia, 
mergina kuri ka tik ketino per
eiti ant kitos puses ulyczios, 
prakalbėjo in ja: “Gal szir- 
džiuk padarytum man gerade- 
jyste kad szita neregi perves
tai ant kitos puses nes asz ne
turiu laiko ir turiu skubint ant 
.trūkio.”

Mergina sutiko pervesti ne
regi ant kitos puses ulyczios. 
Neregys paėmė mergina už 
rankos ir tai taip drueziai kad 
mergina priesz tai pasiskundė. 
Tuom paežiu kartu pajuto kad 
neregys ka toki indure in jos 
ranka. Staigai pajuto koki tai 
kvaitulį...

Tame tai laike prisiartino 
prie ju kokis tai jaunas žmogus 
kalbėdamas: “Tamista esi 
silpna; meldžiu insesti in mano 
automobiliu. ’ ’

Automobilius stovėjo arti 
prie saidvoko. Jaunas vyras 
drauge su neregiu staigai pra
dėjo traukti jauna mergina in 
automobiliu.

Užmanymas tu j u rakaliu (o 
buvo tai kupeziai gyvojo tavo- 
ro), neinvyko. — Jauna mer
gina turėjo ant tiek pajiegu 
kad pradėjo szaukti pagialbos. 
Subėgo daug žmonių ir palici- 
ja. Tada tasai nevos neregys 
su jaunu žmogum szoko in au
tomobiliu ir nuvažiavo greitai.

Sztai kokiu tai budu kup
eziai gyvojo tavoro prigauna 
moteres ir merginas ir tai die
nos laike.

Czionais Amerikoj keliuose 
Įmestuose panasziai atsitiko 
neseniai kur tieji rakalei pavo
gė kėlės moteres priverstinai 
instumdami jais in autoihobi- 
lius ir daugiau apie jais nebu- 
■vo girdėt.
i '„..U ■' " ■ £*' 2 "" " .

Brangus skaitytojai, bukite 
•taip malonus atsilyginti su 
prenumerata kurie esate kalti 
už laikraszti ir tieji kuriu lai
kas jau baigėsi nes žinote kad 
sziadien visiem biznieriams pi
nigai yra labai reikalingi ant 
vedimo biznio. Suprantame 
kad daugelis žmonių randasi 
be darbo bet yra ir tokiu kurie 
turi sziokius tokius darbus ir 
gali užsimokėti tris dolerius 
ant meto už laikraszti. Szia
dien laiikraszcziai daugiaijsia 
kenezia o ypatingai Lietuvisz- 
ki ir jaigu ir ilgiau tiek kentės 
kiek sziadien kenezia tai už ke
liu metu ju skaitlis ženklyvai 
sumažės. Todėl tieji kurie gali 
tegul nevilkina su užmokėjimu 
už laikraszti nes pinigai iszda- 
vysteje labai yrą reikalingi.

Amerikoje dabar labai daug 
kalbama ir raszoma apie 
“NBA” ir “NIRA”. Pavyz
džiui, visi darbdaviai yra ra
ginami pasiraszyti“NRA” ko
deksus 0 pasirasziusiems yra 
duodami mėlyni erelei su “N- 
RA” litaroms. Kas neturi isz- 
sistates savo lange “NRA” 
ženklo, valdžia liepia toki boi
kotuoti. Del to boikoto, tiesa, 
valdžia yra asztriai kritikuo
jama. Garsusis Wickersham 
paskelbė laikraszcziuose 
straipsni kuriame sako kad 
toks boikoto skelbimas yra 
prieszingas szalies instaty- 
mams ir yra lygus “krimina,- 
liszkai konspiracijai.” Bet val
džios szalininkai atkerta kad 
visa tai yra daroma “NIRA” 
labui, todėl negali but prie- 
szinga instatymams.

Tai ka-gi reiszkia tos “NR- 
ir “NIRA”?

"ra daug žmonių kurie to 
nežino todėl reikia paaiszkinti, 
— kaip raszo apie tai “Kelei
vis.”

Užemes prezidento 
Rooseveltas suszauke nepa
prasta Kongreso sesija pereita 
pavasari kad surastu koki nors 
būda kovai su depresija ir ne
darbu. Szita Kongreso sesija 
paskyrė viesziems darbams 
$3,300,000,000 ir padare tam 
tikra akta, duodanti preziden
tui galybe sunaudoti tuos pini
gus kaip jam geriausia iszro- 
dyš. Tas aktas pavadinta: Na
tional Industry Recovery Act, 
kuri sutrumpinus dabar raszo
ma NIRA. Iszvertus ji Lietu
viu kalbon, bus Aktas Szalies 
Pramonei Gaivinti.

Szitam aktui gyveniman vy
kinti prezidentas sudarė tam 
tikra aparata kuri pavadino 
National Recovery Administra
tion, o sutrumpinus — NRA.

Taigi “NIRA” yra tam tik
ras instatymas o “NRA” yra 
tam tikras aparatas (adminis
tracija) tam instatymui vykin
ti.

(Galima “NRA” iszaiszkint 
kaipo “Nėra Ramybes Ameri
koj”. — Redaktorius.)
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Lehigh Valley R. R.
NAUJOS PIGIOS PREKES IN
Allentown, Bethlehem

ir
Easton

NEDELIOJ, 8 OKTOBERIO

$1.50in ten ir atsaI
Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethleham 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare

Tikietus Lehigh Valley Ofisuose

Lehigh Valley Railroad
' QAc Route of The Black Diamond

ISZ LIETUVOS
PETRAS ZAVECKAS BUVO 
PAGAUTAS SVETIMAM 

SODE KRECZIANT 
GRUSZIAS.

Sziomis dienomis insigeres 
Gaižuvos km., Vilkijos vals., 
ūkininkas Petras Zaveckas, 45 
metu amžiaus, svetimam sode 
krėtė griuszes.

Zaveckas bekrecziant griu
szes buvo pagautas ir užda- 

į rytas Vilkijos policijos da- 
' boklen. Ryto meta Zaveckas 
daboklėje rastas paneziu pa
sikoręs.

Lavonas buvo atiduotas 
giminėms palaidoti. Gimines 
Zavecko kūne pastebėjo smur
to žymiu ir padavė Kauno 
valst. gynėjui skunda, kuria
me tvirtina, kad velioni poli
cininkas Stasiukonis (jis Za- 
vecka pagavo) pirma primu- 
szes, o paskui pakoręs.

“KIEDY LITWINI PRZYJ- 
DA?” — KLAUSINĖJE 

VILNIAUS LENKAI.
Kaunas. —■ Isz Vilniaus pra- 

nesza, kad Vilniaus miesto ir 
priemieseziu gyventojai taip 
suvargę, taip esą prislėgti ne
pakeliamos okupantu tvarkos, 
kad net lenkuojantieji, tie ku
rie seniai lauke Lenku ir daug 
ko isz ju tikėjosi, dabar vieszai 
klausinėja: “Kiedy Litwini 
przyjda (kada ateis Lietu
vei?)” ir nepaprastai Lietu
viu ateinant laukia. Vilniuje 
gerai gyvena tik invairus atei
viai isz Varszuvos, Krokavos 
ir kitur, kurie visi turi valdisz- 
kas tarnybas, o vietos gyven 
tojai negauna nei darbo nei 
paszelpos.

TIKRAI LIETUVISZKAS 
SENIS.

Skuodo miestely, Mažeikiu 
apskr., gyvena 66 meti; am
žiaus senis, kuriam neseniai 
isZkrito vienas krūminis dan
tis ir jo vietoj pradėjo dygti 
naujas, truputi mažesnis už 
buvusiji. Tai tikrai nuostabus 
senis. Nežiūrint savo amžiaus, 
jis turi ^sveikutėlius, baltus 
dantis, kaip 20 metu jaunuolis, 
pats yra tvirtas ir niekad nesi
skundžia jokiais negalavi
mais.

DVI DIDELES STRAIKOS 
KAUNE.

Kaunas. — Kaune prasidėjo 
visu urmo kolonialines preky
bos darbininku straikas. Strai- 
kuoja apie 200 darbininku.
Darbininkai darbdaviams pa

state tris reikalavimus: a — 
darba pradėti ne nuo 8, bet 
nuo 9 vai. ryto, b— 2 valandos 
laisvos pietums ir c— už kai 
kuriuos darbus pakelti atlygi
nimą, kuris buvęs labai nu- 
musztas.

Antra streiką prasidėjo 
“Nemuno” fabrike. (Straikos 
priežastis — atlyginimai. Del 
atlyginimo darbininkai su 
darbdaviais jau susitarė, bet 
dar tariamasi del atlyginimo 
už streikuota laika. .

S A r L F

SZITA MOTERE ISZDUOS 
37 MILIJONUS DOLERIU.
Kaipo kasierka valstijos 

Tennessee, Miss Fiorentina 
Goodrich, ateinanti meta isz- 
duos 37 milijonus doleriu ant 
padirbimo naujo prūdo Norris 
Dam.

LIETUVOJE ESĄS UŽ
KASTAS NAPOLEONO 

AUKSO LOBIS.
“Lietuvos Žinios” iszspau- 

sdino szitoki pasakojima:
Napoleono armija, bėgdama 

isz Rosijos, vežėsi ir savo ka
sa, Apie 7% centneriu aukso 
buvo vežama per Rietavą, 
Andriejava, Gargždu-Klaipe- j ko užmokestį. ’ ’

dos link. Kasininkas buvęs su
žeistas. Rusai vijosi. Su sunkiu 
aukso kroviniu nebuvo tikėta
si iszbegti. Del to, per kilomet
rą nuo Andriejavo, link Gargž
du, nakezia mėnesienoje, vie
no ūkininko lauke, auksas bu
vo pakavotas. Kad auksas ve- 

. liau butu galima rasti, padary
tas smulkus vietos planas ir 
apraszymas.

Plano pagrindu paimti trys 
dideli aržuolai, augę prie ūki
ninko sodybų. Isz atitinkamo 
taszko, atmatuotas tam tikras 
atstumas (nuotolis,) pasukta 
staeziu kampu ir vėl atmatuo
ta tam tikras atstumas ir ežia 
pakastas lobis.

Kasininkas iszgijes ir gryžes 
in Francuzije, o apie tai, kui 
paliktas lobis, niekam nepra- 
neszes.

Lobio vietos planas apie 
szimta jmetu gulejesj buvusio 
kasininko archyve, kol, pa
galiau, priesz didiji kara kaž- 
kokis kasininko palikuonis mi
nima plana suradęs. Kadangi 
plane buvo viskas smulkiai su
žymėta ir apraszyta, tai nutar
ta lobio jeszkoti.

1913 mete isz Francuzijos ti
krai buvo atvažiavę du ponai 
lobio jeszkoti. Tacziau, ju ne
laimei, tu aržuolu, kurie turėjo 
butu ju jeszkojimo pradžia, nei 
žymes nebuvo. Keletą dienu 
Prancūzai dirbo, ir klausinėjo 
žmonių, tacziau niekas negalė
jęs nustatyti kur aržuolu bu
tą. Mat baudžiavos laikais 
Rietavo kunigaiksztis Irinie- 
jus Oginskis isz to" kaimo ūki
ninku atėmė žemes ir padare 
Marijonavo dvara: ūkininko 
trobesiai nugriauti, aržuolai 
iszkirsti ir, ju kelmams iszpu- 
vus, dirvos padarytos.

Praslinkus kelioms deszim- 
tims metu nuo Napoleono bė
gimo per Lietuva, kunigaiksz
tis Oginskis, isz kaž kur suži
nojęs apie palaidota lobi, mė
ginės ji surasti, tacziau nepa
vyko.

NIEKAI ŽMOGUS.
Gūdžia paklausė vieno 

kaltinto žmogaus ar jis neturi 
ka priesz liūdinto jus?

— Viskas gerai, ponas sū
džiau bet vienas isz ju yra nie
kai žmogus. Asz jam paezia 
pripirszau ir primaezinau isz- 
kelt veseile o jis mano szali ne
laiko.

ap-

§ Jeigu mus bosas priver- 
tineje prie darbo, tai vadiname 
tai neteisingyste, bet tegul 
mums pasitaiko žmonis priver- 
tinet prie darbo, tai sakome: 
“Turi dirbt, nes už tai aplai-

Klausymai ir Atsaky
mai tiems ka nežino 
kas tai yra N. R. A.
Darbo Valandos Motoru 

Industrijoj.
Klausymas: — Kiek valandų 

in sanvaite darbininkai turi 
dirbti motoru industrijoj po 
N.R.A.? Kokios minimumo al
gos? ■' j

Atsakymas: — Automobiliu 
industrijos “kodeksas” instei- 
gia 35 valandų sanvaite bet 
augsztos produkcijos laikuose 
darbininkai gali dirbti ilginus 
bet ne daugiaus szeszes dienas 
arba 48 valandas. 35 valandos 
bus rokuojamos del pilno laiko 
per kuri “kodeksas” priimtas.

Minimumo algos rata yra 43 
centai in valanda miestuose tu
rint 500,000 gyventoju ir nuo 
40 iki 41% centu in valanda 
mažesniuose miestuose. Moki
niai besimokinant amata gaus 
nemažiaus 87%% minimumo 
algos ir ju pilnas skaitlius ne- 
tur virszyti 5% viso fabriko 
darbininku skaitliaus.

Laikinus Darbai.
K. — Kaip NRA “kodek

sas” lieczia darbininkus kurie 
nepilna laika dirba?

A. — Jiems reikia mokėti 
pro-ratine alga nemažiaus pa
skirtos minimumo algos.
Gazolinu Stocziu Darbininkai.

K. — Dirbu prie gazolino 
stoties nuo 6 vai. ryte iki 6 vai. 
vakare ir mane paliuosuoja 
n z o darbo tik kas antra sek
madieni. Man moka $10. in 
sanvaite neskaitant žmonių do
vanas. Kaip tas “kodeksas” 
mano atsitikima permainys?

A. — Gazolino stocziu tarnai, 
prie gazolinu ii’ aliejaus sto
cziu, papuola po “aliejaus ko
deksu” kuris pavėlina 40 va
landų darbo in sanvaite, ma
žiausia alga $15.00 in sanvaite.

Restarantu Darbininkai.
K. — Suprantu kad restaran- 

to savininkas privers darbi
ninkus užsimokėti už ju valgi. 
Ar tam bus paskirta viena su
ma? Taipgi praneszkite ar 
žmonių paliktos dovanos pri- 
skaitytos prie minimumo algos 
tarnaitėms?

A. — Darbdavys privalo mo
kėti tarnaitėms nemažiaus 28 
centus in valanda ir ji turi 
dirbti tik 48 valandas in san
vaite. Dovanos nepriskaitytos 
prie algos. Kaslink numuszimo 
pinigu del valgio, kuri valgi 
pristato darbdavys, tai jis gali 
reikalauti tik $.25 už viena pa- 
valgyma ir netur but daugiaus 
kaip $3.00 in sanvaite. Resta
rantu ‘‘kodeksas” aprūpina 
numuszima nuo algos už val
gius tik atsitikimuose kuomet 
savininkai reikalavo užmokes
ti už valgius priesz Liepos 1 d., 
1933 m.

Profesijonalai Paliuosuoti.
K. — Ar invairus “kodek

sai” inima prof ėsi jonalus vy
rus, kaip “internes” ligonbu- 
cziuose, inžinierius, architek
tus, afiso virszininkus ir t.t.?

A. — Profesijonalai Vyrai ir 
virSzininkai gaunant daugiaus 
Taip $35. per sanvaite nepa
puola po industrijaliszku ko
deksu kaslink darbo valandų.

Viens Vyras Krautuves 
Savininkas.

K. — Asz dirbu savo krautu
vėje, vienu vienas, tik kartais 
mano žmona man pagelbsti. 
Ar asz galiu gauti “mėlyna 
brėli.”

A. — Taip gali gauti.
— F.L.I.S.

—Toliaus bus :—

MARIJOS DUKRELE T r N<sn“simink>
Jaigu negali darbu kam padėti 

I tai tikriausiai gali padėti ken
tėjimu. Szis artimui pagelbėji
mo būdas daug geresnis ir Ma
rijai malonesnis negu dideli 
darbai. Tik reikia mokėti ty
liai kentėti ir visus skausmus 
aukoti, sakysim, už mirusius 
ar gyvuosius. Gali aukoti už 
mirusia motute ir už daug kitu. 
Už gyvuosius: už teveli, kai
mynus, gimines, žodžiu — už 
ka tik nori. Gali aukoti net ir 
už tuos kuriu nepažysti. Ypa
tingai už stabmeldžius kurie 
nepažysta gerojo Dievo kad 
jiems Vieszpats suteiktu atsi
vertimo malones. Jai taip da
rysi tai tikrai džiaugsis Mari
ja, laimins tavo auka ir daug 
lengviau bus kentėti.

Danute atydžiai klausėsi. 
Sesutes kalba jai labai patiko 
kad ji savo kentėjimus gali 
taip geram tikslui panaudoti. 
Padare tvirta pasiryžimą ir jo 
laikėsi. Nuo to laiko ji jau nie
kuomet nesiskundė, nevaitojo, 
nors skausmai ne kiek nesuma
žėjo.

'Taip praslinko vieni metai. 
Danute visai nusilpo. Jau vos 
alsavo.

yiena ryta, pasiszaukusi se
sute, susijaudinusi tarė:

— Brangioji Maryte, mano 
apasztalavimas jau baigiasi — 
asz tuoj mirsiu. Dievo Motina 
man tai pasakė. .

— Pasakė? Kada? — nu
stebo sesute.

— Szianakt. Nežinau ar tai 
buvo tik sapnas ar tikrai Mari
ja man pasirodė. Bet asz aisz- 
kiai jaueziau lengva Jos paly
tėjimą ir maloniai skamban- 
czius žodžius. Ji sake: “Užteks 
jau tau skausmu, vargo — tuoj 
pasiimsiu pas save.” Tai pasa
kiusi isztiese ant manes rankas 
ir pranyko. »

— Garbe Dievui, — susi
jaudinus isztare sesute. Nors 
karta Dievulis paims isz tavęs 
baisiųjų skausmu taure. Tiek 
jau iszkentejai skausmu, isz- 
varvinai kąreziu aszaru...

— Ne, Maryte, ne! Mirti 
dar nenoriu. Noriu dar kentė
ti, noriu dar daugiau skausmu. 
Jie dabar man toki lengvi, kai 
jungiu juos su Marijos skaus
mais, kai Ji stovėjo po kry
žium, ant kurio mirė Jos myli
masis Simus Jėzus Kristus...

Dar viena savaite. Danute 
jau tikrai žvelgė mireziai in 
akis. Ir viena ankstu ryta, kai 
pirmasis saules spindulys pro 
langa krito ant jos, tada jos 
veidas skaiseziai nuszvito ir 
paskutini karta nusiszypsojusi 
nuskrido prie Motinos Mari
jos. —“Szaltinyje.”

Danutes motute jau seniai 
mirusi. Ji tada dar buvo visai 
maža — vos dabar atsimena. 
Nežinojo kam susirinko tiek 
daug žmonių, kodėl nesikelia 
jos motute, nors daug kartu 
szauke:

“Mama! Mama!” Ji mate 
kaip verte jos vyresneji sesute

; Maryte, tėtė — verke ir ji. Bet 
f ko ji verke — nežinojo. Tik 
verke kad verkia kiti. .

Paskui motute iszveže ir 
daugiau jau nesugryžo. Buvo 
tada szalta žiemos diena ir ji 
su sesute turėjo likti namie. 
Skaudu jai buvo, labai skaudu 
kai gryžo namo apsiverkęs tė
tis, vienas, be motutes.

— Tete, tete, kur palikai 
mano motute! — szauke apsi- 
aszarojusi Danute. — Ar-gi ji 
niekados jau negrysz?

— Ne, Danute, nesugrysz. 
Ji jau pas Dievuli.

Mergaite susimaustė.
— Tete! — staiga paszoku- 

si paklausė, — ar asz galiu nu
eiti pas Dievuli?

— Dabar dar negali. Pirma 
turi Ji labai mylėti o paskui 
kai numirsi, Jis tave pasiims 
pas save.

-— “Kai numirsi,” — ne- 
sanmoningai atkartojo Danu
te. * * *

Praėjo keli metai. Danute 
jau serga nepagydoma liga. 
Daug dienu ir savaieziu iszgu- 
lejo ligos patale, kankinama 
smarkiu skausmu. Daug pra
ėjo ilgu nemiego naktų, skau
džiuose vaitojimuose. O liga 
kasdien vis ėjo smarkyn ir ne- 
sze didesniu skausmu. Vilties 
pagyti jau neturėjo nors na- 
miszkiai ja guodė, ramino.

— Ak, ir kam jus mane ra
minate? —dažnai ji sakydavo. 
— Ar-gi asz nežinau kad dau
giau jau nesikelsiu, kad jau 
atėjo laikas kada Marija, Die
vo Motina, o kartu ir mano 
Motina, pasiims manė in dan
gų. Asz tai gerai žinau. Nevi
liokite manes sziuo gyvenimu 
bet leiskite maustyti apie gy
venimą Palaimintųjų Tėvynė
je.

L’ ji susimanstydavo.
Viena karta jos sesute isz 

kaimynu parnėsze “Marijos 
vaiko dienos” lapeli.

— Maryte, kas ežia? — 
klausė nustėbusi Danute.

— Tai Marijos vaiko lape
lis, — atsake sesute.
i Paskui ji paaiszkino kas yra 
Marijos vaikai, ka veikia su 
tuo lapeliu, kaip reikia ji už
pildyti.

— O Maryte, kodėl anks- 
cziau man apie tai nesakei? Ir 
asz noriu būti Marijos vaiku 
tarpe. Kodėl nes'akei, kodėl?..

Pravirko.
— Neverk, Danute, Marija 

mato gera tavo szirdi, mato 
kad Ja myli...

— O ne, ne! — nutraukė jos 
kalba Danute. — Marija, Jai 
pasiaukojusius vaikus ypatin
gai saugoja ir myli; juk Glo
bėjas už juos meldžiasi ir au
koja Dievui szv. Misziu auka. 
Ir asz nuo sziadien busiu tu 
laimingųjų skaieziuje.

Papraszius, tėvas užsakė 
knygele ir ji eme uoliai užpil
dyti lapeli.

— Bet, Maryte, klausyk, 
kaip man užpildyti devintąjį 
lapelio klausymą: “Ar szia
dien padarei ka gero savo arti
mui?” — nusiminusi klausė 
Danute. — Juk asz ligone, nie
ko negaliu veikti, net atsisėsti 
pati viena negaliu. '

tar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nėsulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

Naujas Lietuviszkas

gAPNORUję;
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - coliu ploczio 

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

Preke Tiktai - $1.00 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., Ų.S-A.



SAU L E

Viena Diena Teisybes
Sužiedotine Jurgio Liudvi

ka Brown’e tikrai buvo graži 
mergina; buvo da gana jauna, 
nes vos 18 metu amžiaus turė
jusi; turėjo szvelnus szviesei 

geltonus plaukus, mėlynas 
akis, 'spalva uodos balta, gra
žus raudoni skruostai, lupos 
gražios —■ vienu žodžiu kal
bant, labai graži mergina, kad 
iszžiurejo kaip lele parėdyta ir 
pastatyta lange krautuves 
skrybėlių. Buvo labai gabi ir 
rangi krutėjimuose, nusimanė 
prekyste dalykuose, bet moks
le iszlaviuta buvo menkai, o su 
manumas, buklumas, tobulu
mas buvo apribuotais. Nuo me
tu jau buvo susižiedavus su 
Jurgiu Morris’u, kuris kaipo 
tevainis turto po mirczei dėdės 
John’o Morris’o ir pirmutinis 
komisantas prekiszkam name 
pp. “Blanck Noir & Co.” visai 
buvo jai tinkamu, o ir niekas 
neturėjo ka prieszingo sakyt. 
Vestuves ketino atsibut už me
nesio laiko. Jurgis žiūrėdamas 
ant jos gražiu mėlynu akiu, 
ant jos skaisto gražaus veide
lio tikrino kad tai jausli ypata, 
Veizdėdamas ant jos pavir- 
sziaus sprendė ir apie jos szti- 
di ir pobūdi, o tūla nepaiseji- 
ma apsiejime su juom, turėjo 
$is kaipo davada tvirtos mei
les, tai yra: jog ji nemoka bū
ti klastinga, jog ka mislija ta 
daro, todėl tas atvirumas jam 
patiko, nes tvirtino, jog tai 
teisinga mergina, mėgstanti 
teisybe lygiai kaip ir jis, o to
dėl ir apsivedęs gales su jaja 
gyvent sutikime. Niekad jis 
nepamislijės, jog savo prilel- 
dihejimuose biustą, jog pobū
dis Liudvikos visai kitokiu esą 
negu jis mislija ir sprendžia. 
But gali, kad niekas kitas ne
mokėjo taip gražiai dangsty
tis skraistele doros, po kuria 
buvo paslėptos jo.s piktos ydos; 
akla puikybe, savmyliste, me
lagyste, netvirtumas meiles, 
prisiriszimas meiles, prisiriszi- 
mas prie dideliu turtu, o nieki
nimas, kiekvienu beturcziu. 
Jurgis savo rupestije atsimi
nęs apie savo sužiedotine, ži
nodamas, jog dabar jau tik ji 
viena esą jo geriause prietelka, 
nuėjo in jos motinos namus, 
idant jei iszreikszti savo kar
tybes szirdies, savo nelaime, 
idant pas ja rast palengvinimą 
ir 'suraminima.

Inejes, rado kambaryje tik 
viena savo numyletinia, užinr 
ta paiszinimu isz kokio ten pa- 
rižininio žurnalo, ar rankve 
džio.

Nepasi'kele suvis, ne neatsl- 
kreipe in savo sužiedotini, 
įdant ji pasveikint.

— A-a! atėjai taki — tarė— 
nebuvai vakar vakare. Isztik- 
ro gal praleidai ji draugyste, 
savo prietelkos Robinson.

— Ne, mano brangi, buvai, 
bažnyczioj — atsake nusistebė 
jos Jurgis žiūrėdamas in akis 
savo sužiedotinei.

— Linkėjau sau girdėt pa
mokslą pastoriaus Štormo.

— Taip, ir kad matyt ten 
pana Robinson. Turbut komi- 
santai visi ir gerbto jas padare 
terp saves sueiga, idant...

— Nesuprantu tavęs Liud
vika — pertrauke Jurgis. —• 
Sakau tau tikra teisybe, jog 
buvau bažnyczioj su savo dvie- 
jais draugais, bet vien tik del- 
!to, idant paklausyt pamokslo 

Jo guodojamo visu žmogaus.

■—• Vienok nieko nekenkia, 
kad pana Robinson...

—• Ka-gi tas reiszke, Liud
vika? Rodei kartoji man nuo 
latai ta pravarde? Matau 
priek tam, kad esi supykus 
ant manes. Ar galiu praszyt 
tavęs paaiszkinimo man tu ta
vo nesupratomu man žodžiu?

—■ O, pažinstu tavo gudry
bes — paszauke sužiedotine. 
— Kam da muilint kam akis? 
patyriau asz apie tave daug 
gražiu dalyku.

— Liudvika, neturiu szia- 
dien laimes. Darai man iszkal- 
bas visai neužpelnytas. Asz ir 
vėl apsirinku; atėjau, idant 
pas tave rast smagumą ir sura
minima, ko labai reikalauju, o 
tu mane bari visai nežinau 
už ka.

— Rasi suraminima — tare 
piktai Liudvika; -— Gal susi- 
ginczijai su pana Robinson, 
bet ji tau atleis nusidėjimą ta
vo.

—■ Isztikro taip buvo —at
sake Jurgis.

—■ O ka, ar neprisipažinsi 
pagaliaus? — paszauke su pa
sididžiavimu pana Brown.

—• Bet tokiame karte, vie
ton eit jeszkot suraminimo 
pas mane, vertėtu tau pirma 
apsistengt padaryt sutaiką su 
tavo pana gerbtoja.

—• Liudvika, pamirszti ka 
esi kalta man ir paczei sau!— 
paszauke Jurgis sarkdamas 
isz rūstybes.

Liudvika pajautė kad pei 
toli nusiire. Dasiprotejo kad 
visa istorija papasakota jai 
per pana Robinson, esą mela
gingai sumąstytą. Matydama 
kąd savo iszkalba, kuomi tik 
norėjus pasižaistyt persekio
jant savo sužiedotini, užgavo 
ji skausmingai, todėl padavė 
ranka jam kalbėdama.

—• Dovanok man, jeigu ne 
teisybe sakau, turėjau, prie
žastis, idant taip mislyti, nes 
toji pana buvo sziadien paa 
mus ir gyrėsi, kad tu jai isz- 
reiszkei savo karszta ir tvirta 
meile.

Dabar Jurgis papasakojo 
tikra teisybe apie viską, kaip 
pasitikėjo szi ryta ir ko datyre 
apsitikes su pana Robinson, o 
tas apsakymas taip sulinksml- 
no Liudvika, kad juokėsi net 
su aszaroms akyse, pagaliaus 
užklausė:

—■ Bet pasakyk man, kodėl 
jai fcalebejai taip atvirai tei
sybe?

—‘ Klause manės ka misll- 
ju, o todėl turėjau savo misli 
tikrai iszreikszti.

— Nelaimingas, teiskalbys- 
te ne visuomet tinka ir ne vi
suomet galima ja vartot — at
sake Liudvika — o kalbant tei
sybe reikia labai paisyt, idant 
iszvengt nesmagumo. Ir taip 
dabartiniam padėjime, pada- 
riai sau bargia nebicziuole, ži
nai kad moteris, kuri esą iszti- 
kima tarnaite panos Elenos 
Lyles, gali ir tau daug kenkti, 
o tu to nepermatei per savo 
neakyluma Robinson turi di
dele intekme ant panos Elenos 
Lyles, o per tai gali ja atgra- 
sint nuo musu krautuves, pei 
ka apturėtum žymia nuotrota.

— Tas gali būti, neužgin- 
cziju, bet ne tik ta viena nie- 
kyste sziadien padariau — ta
re Jurgis susirūpinės.

— Ar taip? Ka-gi? kas at
sitiko?

Jurgis pradėjo pasakot kas 
atsitiko name jo dėdės kad tik 
už teisybes pasakyma likosi 
per dede pavarytas.

— Juk tu pati pasakyk da
bar teisybe, ar asz ka blogo pa
sakiau jiems, kalbėdamas, jog 
nebucziau nesuramintu, jeigu 
jis ar teta numirtu ir jog bu- 
czia užganadintas apimdamas 
ju palikimą, tai-gi tik pasa
kiau tikra teisybe, kaip tikrai 
buna ir kaip butu jiems mirus. 
Liudvika dabar liovus besi
juokus, nes ir ji atjautė sopu
li szirdyj iszgirdus apie nusto- 
jirnia ,digto turto, koki aplaiky 
tu tekedamas už Jurgio, jeigu 
jis nebutu taip neiszmanum 
pasielgimu savo nustūmęs jo 
nuo saves.

Nemokėjo visai paslėpt jau 
savo rūstybes ant jo už tai ir 
tarė su pikta iszkalba:

—■ Isztikro, puikiai pada- 
riai su savo teiskalbysta! Gra
žu pelną suteikė tau tavo tei
sybe, nėr ka sakyt! Kaip-gl 
galima su panasziais pasiutisz- 
kais žodžiais atsiliept in ta 
nuo kurio tikiesi gausiant ka, 
kaip-gi negalėjo supykt dede 
už tokius žodžius? Isztiesu yra 
tai nelabyste didele, tokis isz- 
drysimas iszreikszti atvirai 
savo misli, kas duoda suprasti, 
kad tokiame žmoguje nėra szir
dies. Asz negaliu iszprasti vi
sai to, kad tu taip galėjai pa
daryt, negu galvos netekai.

— Juk sakiau tau, kad b m 
vau klaustu idant pasakycziau 
ka tikrai mdsliju, kaip-gi ki
taip galėjau pasielgt; turėjau 
tikrai atsakyt.

—• Jog ir asz jau syki tau 
pasakiau, jog teisybe ne visuo
met tinka kalbėt, kad teisybe 
nekuriuose dalykuose, kaip da- 
leiskim klausymuose dėdės 
tavo, esi bjaurybe, melagyste 
nebutu niekados tau to sutei
kus., ka suteikė teiskalbyste, 
bene iszmanai to, kad teiskal
byste tokiame karte esą Me
dinga tau paežiam? Kuomet 
teta mano klausė manos: 
“Liudvika, ka-gi veiktumiai, 
jeigu asz mirezia?” — Argi 
misliji, jog sakau: “mano te- 
tyte aplaikydama tavo palikta 
turtą, džiaugeziausi ? ” Visai 
ne! asz apsikabinu jia už kak
lo, bueziuoju ir sakau, idant 
man nekalbėtu visai apie mirti, 
nes man szirdis trūksta nuo 
gailesties, kad jeigu ji kada 
numirtu iszverkcziau akis ir 
neilgai gyvenezia netekus jos.

— Ir teta tiki tavo mela
gingam tikrinimui.

— Žinomas daigtas! Tuo 
labiaus mane myli ir rūpinasi, 
idant tuo daugiau man už tat 
po savim palikti.

—■ Bet tas yra bjauri nela
byste, nedorybe, ka sakai 
Liudvika, terszti savo sanžine 
ir lupas melagyste, dangstytis 
tik doros skraistele, o būti 
veidmaniu. Niekados neprilel- 
dinejau, idant tavije rastus! 
tos bjaurybes ydos, arba nedo
rybes.

—■ Visai tas ne esą nedory
be, ne jokia yda — atsake 
Liudvika tai tik gudrumas, 
sumanumas, buklumas, tai yra 
paguoda, kokia kožnas turi tu
rėt link senu žmonių, ypacz 
link giminiu tokiu nuo kuriu 
galima ko gero tikėtis. O nors 
tu mano, pone szventasis, pa
laikai ta už pikta asz niekad 
nedaleisiu sau žeist szirdi tu, 
kuri mane myli už toki elgimą
si, teisybe, kuria laikai už 
szyencziausi daigta — kalbėjo

ant galo iszjuokencziai.
—• Buczia geriau padaręs 

apsakydamas tau ant kart vi
sus mano rupesezius — tarė 
Jurgis — nes pavarimu dėdės 
da neužsibaigia mano rupes-- 
cziai, ne tik tas vienas daro 
mano nelaimingu.

— Ar da ir daugiau niekys 
ežiu pridirbai? Sakyk, sakyk, 
jau mane dabar nieks nenuste- 
bes isz tavo s^alies.

Jurgis pasakė tikrai už ka 
da likos atstatytas nuo darbo 
krautuvėj “Blanck Noir & 
Company.”

— Matai, isztikro, patsai 
ka tau suteikė teiskalbyste, ta
vo tas dorumas ir vengimas 
melagystes, pats dabar mato* 
mai 'supranti, jog netekai pro
to, — kalbėjo supykusi Liudvi
ka. — Netekimas užsiėmimo 
krautuvei nebutu da taip bai
sum, jeigu shvininkai neap- 
skunstu tavęs už nuotrotas, ko 
be abejones galima laukt. 
Ka-gi darysi?.

—• Pats da nežinau.
— Asz žinau tik ta, jog jei- 

gu tu butmri turejes kiek pn- 
siriszimo prie manes, ne sakau 
jau, kad mane mylėtum, nebū
tum niekados taip pasielgęs; 
ar nežinojai, jog tokiame karte 
ne tik pats save instumi in 
varga, bet da ir mane trauki.

—- Tai-gi mane bari už kal- 
bejima teisybes? — tarė Jur-

Gal szitie prilyginimai 
tinka ir jums

— Tinginis žmogus, bus 
del visu uekeneziamas.

— Jeigu žmogau turi pro
tą tai mylimos netekės nepai
sysi.

— Tada motore buna ge
riause, kada savo burnos ne
atidaro.

—■ Vienas iszmintingas in- 
tikes del deszimts kvailiu, ne
gu vienas kvailys del deszimts 
iszmintingu.

—• Daryki© savo artimui 
gerai, bet isz to nesigirk, nes 
Dievas to nemyli.

— Kad ir per visa diena 
szauksiu: “medus! medus!” 
tai vis saldu burnojo ne bus.

— Kas szelpe pavargėlius, 
tasai Dievo malonėje bus.

— Kuo katras butu lyg 
szventesnis tuo latras da dides
nis.

— Kas anksti kele, tai taji 
Dievas reme.

—■ Kas muszasi, tasai my
lisi.

—■ Turime tokiu palaikiu 
žmonių, kad džiaugėsi, kada 
padaro blędo del kitu.

—• Teisingo nekeneze lat
rai, norints tokiam ir kas ge
ro padaro. — Vis piktu užsi
moka, nes kitaip atlygint ne- 
moka.

JAUNAS MURINAS
Petrukas turėjo dede kuris 

nuo jaunu dienu apsigyveno 
Amerikoje. Tula diena dede su- 
gryžo isz Amerikos atsivežda- 
mas su savim maža murina. 
Kada Petrukas paregėjo juoda 
nigeruka, labai persigando ir 
pasislėpė in kamputi. Bijojo jo 
kad buvo labai juodas. Kada 
murinas patemino kad Petru
kas jo bijosi, nulindęs prisiar
tino prie jo kalbėdamas: “Ne
bijok manes, nors mano skūra 
yra juoda bet esmių žmogum 
kaip ir tu. Turėjau ir asz moti
na ir tęva taip kaip ir tu turi. 
Mano tėvas ir mano motinėlė 
mylėjo mane kaip tavo tėvai 
tave myli. O asz savo tėvus 
mylėjau kaip tu savo. Abudu 
turime viena Tęva danguje 
Kuris tau davė gyvasti ir man 
ir asz taip pat meldžiuosiu pas 
Ji. Asz keneziu kaip ir tu. Mb- 
kinuosiu taip kaip ir tu todėl 
nebijokie manes. Eik szen, pa
duok man savo ranka ir buki
me broliais.”

Kada Petrukas tai iszgirdo 
isz mažo murino, priėjo prie jo 
drąsiai ir pasisveikino szirdin- 
gai ir jau nuo tos dienos jo ne
bijojo. Vaikai szirdingai vie
nas kita pamylėjo ir gyveno 
kaip brolis su broliu. —F.

ATSITIKIMAS
KELIONĖJE

Viena karta keliolika žmo
nių susitarė važiuoti in tolima 
kelione. Bevažiuojant atėjo va
karas. Pailso keliauninkai ir 
eme varyti arklius greieziau: 
dar penki verstai — ir bus už
einamieji namai. Važiuoja jie 
sau ir kalbasi. Sztai jie girdi
— miszke netoli kelio szuo su
lojo ir lyg kas pradėjo verkti. 
Sustojo keliauninkas ir klauso, 
o szuo nepaliauja lojęs.

— Gal szuo žveri suuodže
— pasakė vienas keliauninkas:

važiuokime, lies ir . taip pa
sivėlinome.

Ne, vyrai, ■— sako kitas 
keliauninkas, Jurgis,.— ne do
vanai szuo loja — ežia kas ne
dera. Ar tik žmogus nebus kur 
siįszales.

=— Užteks tau tokius nie
kius kalbėti, — supyko ant jo 
kitialraugai, — tu ko neprasi- 
manWi. Važiuokime vyrai, dar 
ikiIpfeinamuju namu ne vie
nas kerštas.

— Ne, vyrai, — sako Jur
gis, — taip nėgerai, eisiu asz 
pažiūrėti, ko tas szuo loja.

—■ Gali 'sau eiti, nes tavęs 
miszkinis laukia tenai tame

gis.
—• Ak, eik tu sau su taja 

tavo teisybei — tarė panieki- 
naneziai Liudvika. — Žinomas 
dalykas, baru ir niekinu, nes 
tas visai neužsipelno ant pagy
ros. Ar-gi tai ne pasiutiszkas 
elgimasis, kalbėt teisybe 
kantiems? Jeigu' ir 
ežiai reiktu kalbėt 
isztikro in kėlės dienas su- 
bankrutieziau. Sztai, daleis- 
kim, žvilgtelk in szia skrybėlė, 
kuria dabar rėdau, jeigu kal- 
beeziau tikra teisybe apie ja 
perkaneziai, rasi, niekas ne
pirktu, kuomet paduosiu ja, 
kaipo Paryžine — užmokės

Skaitykite “Saule”
nežino^

Jaigu motinom dukreles su
valdyti nevale.

man dvigubai tiek, kiek verta. 
Teisybe ne visiem esą geru da
lyku kitiems ji esą visai Me
dinga. Ant galo da pasakysiu 
ir tai, jog kas nori sau padaryt 
kele sviete, kas nori gyvent ir 
vengt vargo ir nesmagumu, tu
ri mest in szali visas tas anot 
tavęs dorybes kurios nepakeli- 
neja žmogaus o žemina.

—• Nesuprantama man ta
vo, Liudvika, teorija, mano 
pažiūros visai nesutinka su ta' 
vo ir labai man koktu klausyt 
tokiu tavo tikrinimu.

— Tikrai pasakius, stebiuo- 
siu asz tavo tokiu jautrumu 
sanžines, kas, Dievas žino, isz 
kur taip urnai tavije atsirado. 
Bene atmeni kiek kartu ir man 
paczei melavai, o vienok tavo 
sanžine pirma ta atjaust nega
lėjo taip, kaip dabar.

------ TOLIAUS BUS-------

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahanoy Sity, Pa, .

Tiligrama gavau isz Shena- 
dorio,

Kad toje Lietuviszkoje 
apygardoje,

Pas tūla žmogeli buvo gerymo 
invales, 

Aluczio ir namines degtines,
Girdėjau kad tai buvo 

varduves,
Ar tik bene ne Mikolines, 
'Tame name buvo ir porele, 
Vyras ir graži moterele,

O kada jos vyras in darba 
iszejo,

Tada abudu gerti drąsiai 
pradėjo,

Kada jau drąsiai riaugsejo, 
Tada tas szpielius jaja peikti 

pradėjo,
Visokiais vardais vadyti, 

O pats save labai girti.
O katra moterele laukan ėjo, 
Tai sekdamas paskui lydėjo, 

Na ir ant galo,
Badai sziadien jau apsi- 

malszino,
Pas koki ten Žydą iszsimufino, 
Dabar visi kvėpuoja lengviau, 

Na tai labai gerai.

* * *

Girardvillej užkaboriuose ge
riausia vieta,

Kur mergicos sueiga atlieka,
Meilei laika praleidžia,

Ir da parėjusios pasakoja, 
Visaip del motinu meluoja, 

Kad mate kita mergina,
O jiji suvis nekalta.

Mat, save visai nekaltina, 
O kitas visaip juodina,

Bet viena karta, paliemonas 
pagavo,

Su paika per nugara gerai 
gavo,

Jau kas toliaus ten bus tai

u-reitai nuganw
Grybu jam pririnksi’

Ir savo vyra užszersTil.’ < 
Taip tai moterele Skrantuose- 

kal'bejo,
Mat nutrueinti savo vyra 

norėjo, 
Kaip sumanė taip ir padare,

Ant kalnelio nusidavė, 
Musiomariu ir grybu pririnko,

Namo gurbeli parvilko, 
Padalino in dvi dalis, 
O del save gerus kelis,

Po tam nubėgo duonos 
parneszt,

Vyras permaino bliudelius — 
brakszt,

Motore duonos pamesze ir 
sėdo

Su vyru prie stalo, 
Bet vyras moterei netikėjo, 
Tyczia grybus del jos padėjo, 
Moterele nuo ju vos nepasiuto,

Ba tuojaus pajuto,
Kad pilve negerai, 

Veiksmia daro grybai.
Vyras nieko nesake, kepure 

užsidėjo,
Pas daktara nuėjo, 

Apsakė kad boba apsirgo nuo 
grybu, 

Dabar skundžesi ant viduriu, 
Daktaras nuo mirties atgriebė, 

O kada iszejo vyras diržą 
pagriebė, 

Kaili gerai bobelei iszdirbo, 
Net visoje grinezioje pa-

tankumyne, —- atsake keliau
ninkai, — o mes tavęs ežia ne
lauksime. Ir nuvažiavo toliau.

Pasiliko vienas Jurgis mlsz- 
ke. Buvo jau vidurnaktis. Pri- 
riszo vadeles prie rogių ir nu
ėjo jis in miszka. Mato jisai 
jog atbėga prie jo szuo. Pribė
go, meilinasi ir vėl bėga pir- 
mj|i. NuejoJurgis paskui 'sztii 

kae t 7

B: Ji y., i’ažiurejo
J- gyvas, tiktai labai >SU- 

J-.ales. Nusinesze Jurgis in ro
ges, insuko vaika in savo ser
mėga ir nuvažiavo greieziau. 
Privažiavo jisai užeinamuo
sius namus, isznesze vaika in 
■'riangi ir girdi — namuose 
kas ten graudžiai verke. Inejes 
jisai sako:

— Va, koki vaika miszke 
radau!

Paszoko tuoj sėdinti mote- 
riszke, puolėsi prie vaiko ir su 
džiaugsmu suszuko:

—■ Dievuli, juk tai musu 
Jonukas.

Atbėgo ir namu szeiminin- 
kas ir papasakojo Jurgiui kaip 
jie Jonuko jau nuo ryto jeszko 
ir jau bijojo ar nesuszalo kur. 
Atitryne tėvai vaika, suszilde 
ir jis visai atsipeikėjo.

Tėvai nežino ne kaip Jurgi 
priimti, kaip padekavoti ir kur 
pasodinti. O kaip sužinojo kaa 
jis turi didele szeimyna ir var
gingai gyvena, prinesze jam 
visa gera: ir miltu ir kruopu 
ir arbatos ir cukraus. O Jonu
kas indave Jurgio vaikams rle- 
szutu ir pyragėliu.

smirdo,
Mat vyra norėjo nutrucyt, 

Už ka pati turėjo atsitrubyt.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

MAŽAS ATKIRTO ' 
DIDELIAM.

Vienam sude tarp daugelio 
advokatu buvo du advokatai, 
vienas didelis o kitas suvisai 
mažas. Laike provos buvo abu
du apgintojai prieszininku sau 
szaliu ir kaip tai tankiai yra 
tarp advokatu jog kožna karta 
kyla tarp ju ginezai ir didesnis 
tare in mažesni:

— Tu apsimalszyk nes asz 
tave in kiszeniu insikisziu.

— Tokiam karte tamišta. 
turėsi savo kiszeniuje daugiau 
proto negu galvoje, — atsake 
mažasis.
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Lehigh Valley Geležinkelis

$2*50 InNewYorka
™ ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 8 OKTOBERIO
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
4:25 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

BOOTBALL — Dodgers su Chicago Bears, Ebbets 
Field, Nedelioj 8 Oktoberio, 2:30 valanda popiet.

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

Lehigh^Iley Railroad
CZAc Route of The BlackDiamond

ŽINIOS VIETINES

— Oktoberis — menesis 
Szventojo Ražancziaus.

-— SereJoje pripuola Szv. 
Pranciszkaus isz Assyžiaus.

—■ Visos kandelabros . ir 
liktoriai Szv. Juozapo bažny- 
czioje likos paauksuoti o kasz- 
ta ant to paaukavo Szv. Ra
žancziaus Draugystes moteres.

— Ana diena lankėsi kuni
gas A. Tamoliunas isz Wilkes- 
Barre, Pa., pas kunigą Czėsna 
ir prie tos progos atlankė re- 
dysta “Saules.” Kunigas Ta
moliunas yra redaktorium mė
nesinio laikraszczio “Meile.”

— Nedėliojo po piet atsi
buvo didelis susirinkimas ang- 
lekasiu prie Jacksono stripeir 
su. Iszduotojas laikraszczio J. 
Gildea isz Coaldale sake pra
kalba in susirinkusius.

— Subatos vakara Knights 
of Columbus saleje, buvo susi
rinkimas anglekasiu U.

savo
kad sutinka ant darbinl^^B- 
lygu ir geidžia sugryžti pR 
darbo.

— Inspetojai oro prana- 
szauja kad szi žiema bus smar
ki ir ilga todėl pasirengkime 
ant jos priėmimo.

— Isz Schuylkill pavieto 
daugiau prisirasze jaunu vyru 
in kariuomene ne kaip isz kitu 
didesniu miestu. Nauji karei
viai bus siuneziami in Hawaii, 
Panama ir Filipinus ant tar
nystes. Stebėtina kad daugelis 
isz tu vyru yra toki kurie 
yra užbaigė augsztesnes moks- 
lainės.

— Stasys Gandiesius su pa
ezia isz Elizabeth, N. J., praei
ta Nedeldieni lankėsi Mahano
juje. Ju du'kte yra minyszka 
czionaitineje parapijinėje mo
kykloje.

SHENANDOAH, PA
t Praeita Subata buvo pa

laidotas Juozas Urbonas kuris 
mire Schuylkill Haven ligon- 
butyje. Lavonas buvo paszar- 

■ votas pas jo seserune, Szums- 
kiene, 437 W. Arlington uly
czios.

—• Benas Szamataviezius, 
kuris buvo pabėgės isz namu 
praeita sanvaite likos surastas 
Pottsvilleje ir parvežtas namo.

— Pana Anele Zinkevicziu- 
te, ana diena atidarė vieszna- 
mi K. of C. name ant 35 E. 
Center ulyczios, kuriame pa
tarnaus svecziams su geru 
alum ir turės tiktai merginas 
už tarnaites.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio.. Paskubinkite!_____

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Ana diena palicija užė
jo ant dvylikos metu vaiko ku
ris buvo visiszkai girtas. Likos 
nuvežtas jisai in ligonbuti kur 
ji daktarai adgaivino per isz- 
pumpavima munszaines isz vi
duriu. Kada ji adgaivino, pasa
kė kad pirko munszaine nuo 
Jokūbo Lapinsko, 809 N. Wa
shington ulyczios. Palicija pa
dare pas ji krata surasdami 
trucinanczio sztofo. Lapinskas 
likos aresztavotas.

— Mae McGuire, 26 metu, 
paeinanti isz Kingstono, likos 
surasta subadyta peiliu liete
lyje Filadelfijoj per Normaną 
Chadwick, 27 metu. Palicija ra
do ja nuoga lovoje negyva. Ža
dintojas likos suimtas.

— Rugsėjo 30-ta 4:30 po 
pietų, Kingstono Szv. Marijos 
par. bažnyczioje invyko iszkil- 

szliubas Marytes Mo
šų Viktoru Dailyda

- -Eckuriden^ 
St., Plymouth, 

vo palaidota Rugsėjo 
14-ta su bažnytinėm ceremoni
jom Szv. Kazimiero par. ka
puose, Muhlenburg.
t P. Vasiliene, 65 m., 200 

Chamberlain Ave., Hilldale, 
mire Rugsėjo 22 General ligo
ninėj. Paliko 3 vaikus, 1 seseri 
ir 12 anuku.

Philadelphia, Pa, f Po trum
pai ligai mirė A. Grigaliūnas, 
47 metu amžiaus, kuris laike 
saliuna ant 2200 N. Carai uly
czios. Velionis paliko paezia 
Magdalena, po tėvais Pango- 
niute kurios tėvai gyvena Ma
hanoy City, Pa., viena sunu 
Viktoriu, tris brolius; Petra, 
kuris gyveno pas velioni, Teo
dora isz Baltimores ir Szima 
isz Worcester, Mass., kaipo 
pusesere Lietuvoje. Prigulėjo 
prie S. L. R. K. A. kuopos, 
Moose ir Eagles drauguviu. 
Laidotuves atsibus Ketvergo 
ryta su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje su tre
jomis misziomis. Palaidotas 
bus ant vietiniu Szv. Jurgio 
kapiniu.

Frackville, Pa. t Praeita Se
reda ryte staigai mirė gerai ži
nomas Antanas Kustineviczius, 
28 metu, po trumpai ligai. Ve
lionis buvo paraęijonu vietines 
Lietuviszfkos parapijos, paliko 
motina Jeva, keturis brolius: 
Petra, Jurgi, Vinca ir Kazimie
ra kaipo ir tris seseres Terese, 
Margarieta ir Ona Gilbertone.

Chicago, f Trecziadienio va
kare prie 43 ir Western Ave., 
gatvių likos automobilio suva
žinėtas ir užmusztas Lietuvys 
Steponas Kozelis, 33 metu, gy
venęs 4319 S. Maplewood Ave.

Worcester, Mass, f Viktori- 
je Alicziute Grinevicziene, 45 
metu, nuo 23 Houghton gat
ves, mirė Miesto ligoninėje 
trecziadienio vakare. Ji palie
ka savo vyra Mykolą; posūni 
Joną Grinevicziu; podukres*. 
Marijona Pupkiene, seserį M, 
Felicija isz Chicagos, Elena, 
Jule ir Jeronimą Grineviežius -, 
ir keturias seseris: J. Aliszaus- 
kiene Worcestery, p. Laukai
tiene Brazilijoj, Veronika Bu- 
zalauskrene ir Ona Alicziute, 
abidvi Lietuvoje.
t Buvo sužeistas automo- 

biliaus nelaimėje Vincas Luk- 
szis, 43 metu vyras. Jo szvo- 
geris, Jonas Gediminas, nuėjo 
ligoninėn jo aplankyti. Iszei- 
nant isz ligonbutes tokia pat 
nelaime isztiko ir Gediminą: 
automobilis parmusze ii žemen 
ir Gediminas tuoj mirė. Už 
minueziu mirė ligonbuteje 
Lukszis. — K.

15 
ir

Paskutines Žinutes

kurie

K Havana, Kuba. — Laike 
komunistu maiszaties suside- 
dant isz tukstaneziu žmonių, 
vaiskas turėjo szauti in myne 
užmuszdami szeszis žmonis ir 
daugeli sužeidė.

ji Mexico, D. F. — Zacata- 
ne, keliolika kalininku pabėgo 
isz kalėjimo bet likos susekti 
ir suimti. Muszyje likos už- 
muszta deszimts ir keliolika 
sužeisti.

V Santiago, Kuba. — Dre
bėjimas žemes kuris tęsęsi apie 
deszimts sekundų, iszbaugino 
visus czionaitinius gyventojus 
ir padare milžiniszkas bledes.

V Trenton, N. J. — Apie 30 
žmonių likos apdeginti per 
įksplozija^a®|k> apt Trento.^vjįna seile. NeMkarszcziuok ta
no F^įu. Dq^Etisgazolina~Jf™h4.:> 
apliejo animus žmonis 
prisižiurinejo 1 ‘Whip.”

U Lansford, Pa. — 
szafte likos atidengta 
kuri nemažai padare 
pakol likos susekta ir užgesin
ta.

No. 2 
ugnis 

bledes

KINISZKI KOMUNISTAI 
ISZŽUDE 17,000 ŽMONIŲ.

Nanking, Kinai. — Pagal 
aplaikyta valdiszka raparta 
isz Fucliov, tai komunistai isz- 
žudė daugiau kaip 17 tukstan- 
cziu žmonui, terp kuriu radosi 
studentu ir ženklyvu ypatų, 
paskutiniam užejimui komu
nistu ant Fukien provincijos. 
Valdiszkas vaiskas iszszaude 
fenais apie tris tukstanczius 
Kiniszku banditu kurie grasi
no po visa aplinkine.

GERA PLAUKIKE.
Jane Fauntz, studente isz 

Illinois Universiteto, kuri lai
mėjo plaukimo lenktynes 1928 
ir 1932 metuose, 
rodo savo plaukimo 
mus ant Chicagos 
Streets of Paris.

kas vakaras 
perstaty- 
Parodos,

PETRONĖLE
(Monologas senos mergos).

Daugelis žmonių kalba: “Isz- 
tekek, isztekek.” Bet kur tu- 
ežia isztekesi, tirszta būdama ? 
Tos visos skystuoles eina už 
bile katro. Bepiga joms isZte- 
ket.

(Mislina sau) — hm... Fe
liksas butu sau nieko vaikinas 
bet biski susikūprinęs. Ar jus 
nematote kad jo nugara in lan
ka panaszi? Ir ka tu su tokiu 
veiktum? Užklius kur nors be- 
lysdamas ir kaulus susilaužys.

Jonas da butu ne szio ne to 
bet atsiminkite kad jo pakau- 
szis jau plinka ir jo galva grei
tai bus panaszi in ka nors toki, 
daleiskime — in kalni.

Eicziau už Miko bet jis vis 
iszsižiojas ir pasisziauszes. Pa- 
žiurekte jus in ji (rodo in pub
lika)! Žvirblys gali in burna 
inlysti o plaukai kaip pas eži.

(Sustoja ir žiuri in publika).
Antanas iszrodo gražiai bet 

sėdi szale merginos. O asz bai
siai pavydžiu. E, niekai... ma
tote, in ji atkreiptos ir kitu 
merginu akys.

Kasžin kad iiž Jurgio isztc- 
kejus? Bet jis iszrodo piktas. 
Uu!.. Rodos tuoj atsistos ir 
ims musztis. Nesipeszk, Jurgu- 
ti, sėdėk sau ramiai, ežia ne 
karezema ir asz tau da ne pati. 
Aha!

Ko tu, Juozuti, taip susirau
kęs sėdi? Nesigedyk, buk vy
ras. .. Pakelk biski augszcziau 
savo galva kad npsi galęcziau 
matyt. Ehe, vargsze, per tan
kiai bucziuojl merginas.

O tu Petruli, gali sau sėdėti 
ramiai ir nežiūrėti in mane ba 
asz už tave vis ne tekėsiu. Pu
sėtinai senas žmogus ir da var-

mista, buk randus.
O Kazio akys taip ir blizga. 

Per jaunas Kaziuli esi ir pini
gu daugiau turi užsidirbti jai- 
gu norėsi apsipaeziuot. Darba 
geresni iszmok'tai busi vyras.

Pranas nors ir szypsosi 'bet 
bereikalo. Pažiūrėk kokis ta- 
mista sportelis. Netinkame mu
du in pora. Gimnastikos dau
giau darykie o gal tada insi- 
mylesime.

Mo'tiejuk, ko tu taip nulin
dęs? Reikia daugiau juoktis 
jai nori kad merginos daugiau 
mylėtu. Susiraukęs, net vaikus 
iszgazdytum.

Daminykas per daug sudžiū
vęs, tik skūra ir kaulai. Varg
sze tu mano! Valgyk daugiau 
bulviu, ryžiu ir žirniu kad kiek 
nutuktum o gal mudu sueisime 
kada in pora.

Aleksandras butu neblogas 
žmogus tik per daug szyksztus. 
Žinok, Alekseli, kad ženotam 
daugiau kasztuos pragyveni
mas negu vienam o tu gailiesi 
iszleist sutaupytus pinigus. 
Vargk dar sau vienas.

Silvestrukas nors ir gražiai 
žiuri in mane bet asz žinau kad 
jis didelis rėksnys ir visame 
prieszingas. Nuobodus butu jis 
vyras ir iszgasdintu mane. Rei
kia žmogui valdyti save.

Stasys juokėsi ir man patin-, 
ka, vienok už jo netekecziau ba 
yra per skystas. Rimtumas rei
kalinga, Staseli.

Vincas per daug kalba ir turi

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

MAHANOY CITY, PA.

'Į'URI atnaujinta vilti apie vertes prapereziu szioj 

apelinkčje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti 

industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities.

CHICAGINE PARODA LAUKIA GRAF ZEPPELIN ORALAIVIO ISZ VOKIETIJOS.
Žymus Vo'kiszkas oralaivis Graf Zeppelin, kurio kapitonu yra Dr. Hugo Eekener, at

lėks vela in Amerika apie 25-ta Oktoberio dalyvauti užbaigime tosios garsingos Parodos. 
Manoma kad ant užbaigimo tosios Parodos dalyvaus daugiau kaip puse milijono žmonių.

“Saule, 
asz tav

Negražu,

mažas akis. Bet jaigu tu Vincv.- 
ti, daugiau skaitysi 
tai gali tikėtis kad 
mylėsiu..

Andriuko pirsztai 
daug linkę in save.
Andriuli, buki e veluk teisingas 
už ka asz tave paguodosiu,

Tarnas' iszrodo kaip kuolas. 
Sustingęs žmogelis netinka in 

szeimyniszka gyvenimą. Pasi
taisyk, pasikraipyk, tamista ir 
pasiryžk būtie gyvesniu.

Zenonas vaikiszkai elgesį. 
Suaugusiam žmogui taip ne
pritinka.

Pas visus jus, vyrai, yra po 
biski gerumo ir jai jus sudėt in 
viena krūva tai iszeitu geras 
dalykas, dailus vyras, už kurio 
asz tuojaus isztekecziau. —X.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
—$—

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborim 

si Gabiausia* Ealsamuotojaa s s

i
 Geriausia Ambulanco ”’*7^ 

patarnavimas szioj Z/' 
apelinkeje. Bile Ko- 
kiam laike, diena ar ’W’ 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- vį? 
liszku ir kieto medžio į* 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirėlius pagal naujau- y 
šia . mada ir mokslą. || 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos JA 
prekes. buk*

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, TA., 439 Willing Stre*, 

BelJ Telefonas 538-J

PASIRĖDŽIUS TIKTAI IN 
ILGAS RANKOVES.

Ant Chicagos Parodos, vieto
je --Hollywood, pana Jeanne 
Wood, kas vakara rodosi pu
blikai szitokiam parėdė, kuris 
yra daugiau niekuom kaip tik 
dvi ilgos rankoves ant ranku. 
Daug panasziu szokikiu randa
si ant tos Parodos nes pats re
daktorius lankydamasis ant 
Parodos praeita menesi pats 
buvo liūdinto jum' panasziu 
perstatymu.

ADOMAS IR JEVA.

Sėdėjo rojuj Adomas be 
paežius,

Ir užsimanė nebaga's 
merginos,

Už viena isz s'zonkauliu 
savo,

Patogia motore vardu Jeva 
gavo,

Sziadien tos moteres taip 
insipyko,

Kad vyrui meile prie ju 
isznyko.

Ne vienas tris szonkaulius 
iszimtu,

Kad boba nuo jo kas 
atimtu. —' X.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
£®"Ant 2-tro Floro, Kline Bldg.,

19 W. Centre St., Mahanoy Cityy 

Juozas R. James-Januszauskas 
kuris rengėsi lėkti in Lietuva 

su eroplanu
ZMmus Lietuviu lakūnas, 

per deszimties aviacijos tarny
bos metu jis nulekes daugiau 
kaip 500,000 myliu. Ateinanti 
pavasari jis rengiasi lėkti'in 
Lietuva. Del to pereita sekma
dieni, Rugsėjo 24 diena, Chi- 
cagoje buvo surengta milži- 
niszl.a Aviacijos Diena, kuri 
davė labai gražia pradžia An
trosios Lituąnicos lėkimui. 
Sžiuo savo transatlantiniu lė
kimu lakūnas Januszauskas 
nori baigti Dariaus ir Girėno 
žygi ir tokiu badu pastatyti 
jiems gyva parniūkia. Q del to, 
kad daugelis kolonijų ir Ame
rikos Lietuviu laikraszcziu pa
geidauja vykdyti Dariaus ir 
Girėno testamenta, — “kad 
sparnuotas Lietuvys būtinai 
inveiktu klastingaji Atlanta,” 
tai sziuo nauju Lietttviszhu 
transatlantiniu lėkimu jau spė
jo gyvai susidomėti visos Ame
rikos Lietuviu kolonijos.

W. Traskanskas,
LIETUVISZKAS

Laidoja kunus numirėlius, 
do automobilius del 
kriksztiniu, veseliju, 
mo ir t. t.—Bell Telefonas 
520 W. Centre St.,

A. J, Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Qfisai Dviejose Vietose ❖ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501
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