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Isz Amerikos PROH IBICI Jfl BUS ATSZAUKTA 
5 DIENA DECEMBERIO

JESZKOTOJAI AUKSO DARBUOJASI SPARCZIAI SZIMET

BEDARBIUS

Suszelps 16,000,000 Žmonių 
Maistu.

DEL 4,000,000 PARŪPINS 
DARBUS.

Washington, D. C. — Prista
tyt maisto del 16 milijonu žmo- 
niu-ir sujeszkot darbus del ke
turiu milijonu žmonių, tokis 
tai bus programas prezidento 
Roosevelto szia žiema del be
darbiu. Tasai užmanymas 
kasztuos valdžiai gal daugiau 
kaip bilijoną doleriu. Da nie
kados Amerikos istorijoj val
džia neiszdave tiek pinigu ant 
suszelpimo savo gyventoju.

Lyg sziai dienai valdžia pa
rūpino jau del dvieju milijonu 
žmonių darbus bet prezidentas 
Rooseveltas duos darbus del 
keturiu milijonu žmonių prie 
visokiu valdiszku darbu apie 
16-ta Novemberio.

Apie keturi milijonai szei- 
mynu, kuriose randasi papras
tai po ketures ypatas, aplaiki- 
neja valdiszka paszialpa ir lyg 
sziai dienai jau iszduota puse 
bilijono doleriu ant suszelpimo 
bedarbiu. Administratorius 

: Hopkins iszdalino 100 milijonu
- svaru kiaulienos ir dabar pirks 
15 milijonu svaru mėsos Ib'le-

■ szinese. Dabar eina tarybos su 
anglinėms kompanijoms ant

- pristatymo del 'bedarbiu 10 mi
lijonu tonu anglių. Priek tam 
Hopkins pasirūpins del tuju 
vargszu kaldras, czeverykus, 
ir drapanas ir užmokės del var
gingiausiu žmonių randas.

Valdžia taipgi sumanė pa
statyti mažas grinczeles del be
darbiu o ypatingai del tuju an- 
glekasiu kurie jau daugiau ne
gales dirbti kasyklose. Tas už
manymas kasztuos valdžiai 
apie 25 milijonus doleriu.

Ar-gi randasi ant svieto ki
tas panaszus sklypas kuris 
apie savo bedarbius tiek rūpin
tųsi kaip Suvienytos Valsti
jos?

“KOKIS GYVENIMAS 
TOKIA IR MIRTIS.“

Wilmington, N. C. — Mikas 
Spackman buvo susineszes su 
kokia tai Helena Griswold ir 
gyveno jie sau draugiszkai, 
ir linksmai ir kol pinigu 'buvo 
tai turėjo gerus laikus ir nesi
rūpino apie ateiti. Ana diena 
Helena pagimdė kūdiki bet 
daktariszkos priežiūros netu
rėjo o maitinosi tuom ka mie- 
laszirdingi kaimynai atneszda- 
vo. Mikas, ar tai isz džiaugs
mo kad pastojo tėvu ar isz di
deles rupesties, nesirado namie 
per ketures dienas nes seme 
sau suraminimo isz bonkos. 
Kada praeita Ketverga viena 
isz geru kaiminku atėjo atlan
kyti serganczia motere, rado 
ja sustingusia drauge su kūdi
kiu prie iszdžiuvusios krutinės. 
Vyra aresztavojo už apleidima 
paczios su kūdikiu.

ALUS BUS DRŪTESNIS, 
ARIELKOS BUS UŽTEKTI
NAI, DISTILERNES PRA
DĖJO PAGERINTI SAVO 

DIRBTUVES.

Daug Žmonių Priimta 
Prie Darbu

Washington, D. C. — Visisz- 
kas atszaukimas prohibicijos 
per valdžia bus atszaukta 5-ta 
diena Decemberio 1933 nes 37 
valstijos balsavo ant jos pra- 
.szalinimo. Alus 3.2 procento 
Ibus taipgi atszaukta ir bravo
rai ketina dirbti drutesni alų o 
porteris, elei ir vynai turės net 
14-to procento drūtuma.

Distilacijos po visa Amerika 
pradėjo pasirenginet ant vary
mo daug arielkos o ypatingai 
didele distilacija Finch Co.,

NUŽUDĖ
SAVO KŪDIKI

PERPJOVĖ SAU GERKLE,

Winona, Wis. — Rūta Chel- 
movskiene, 31 metu, isz czio
nais, nužudė savo keturiu metu 
dukrele Frane po tam perpjovė 
sau gerkle su britva. Sužeista 
motere likos nuvežta in ligon- 
buti kur randasi mirtinam pa
dėjime.

NESZPOSAUK SU UŽVY- 
DUSIA MOTERE.

Carnerville, III. —■ Maurice 
Levick, kuris laike garadžiu 
užmiestyje, negalėjo niekur 
iszeiti su savo draugais pasi
linksminti todėl prikalbino 
ana diena viena isz savo drau
gu kad pasirėdytu ant moteres, 
ateitu pas ji asztunta valanda 
ii’ iszpraszytu ji laukan.

Motere matydama kad kokia 
tai nepažinstama motere stovi 
ir kalbasi su jos vyru, taip už
virė pavydumu kad inbego in 
stuba, atsinesze revolveri ir 
szove in “motere“ kelis kar
tus padedama žmogų ant vie
tos. Dasipratus ka padare, pa
leido sau kulka in krutinę su- 
krisdama prie lavono.

NUŽUDYTAS IR SUDE- 
GYTAS LOVOJE.

Buffalo, N. Y. — Ralicija 
padare tyrinėjimą kas kiszasi 
nužudinimo Jono Sieczkareko, 
kuris laike restauracija, ir 
aresztavojo kaipo nužiūrėtus 
už taja žudinsta jo motere, du 
brolius ir tris kitus vyrus ku
rie prisidėjo prie tos žudins- 
tos. Lavona žmogaus isurado 
gerai apdegusi ant sudegusios 
lovos. Daktarai apžiureja' la
voną persitikrino kad jisai li
kos nužudintas o kad taji dar
bą uždengti, žudintojai uždege 
lova kad nuduotu kad Jonas 
turėjo rūkyti ir pats uždege lo
va. Motere prikalbino vyrus 
kad nužudytu jos vyra tiksle 
aplaikymo asekuracijos.

Kittaning, Pa., kurioje szia- 
dien dirba 1700 žmonių. Ana 
diena likos priimta prie darbu 
500 žmonių ir kompanija ma
no iszduoti tris milijonus dole
riu ateinanti meta ant padidi
nimo savo dirbtuvių. Visos dis
tilacijos Amerikoje turės už
tektinai geros arielkos lyg pa
baigai 1934 meto ir turės ant 
rankos daugiau kaip 170 mili
jonu galonu.

Distilacijos arielkos sunau
dos milijonus buszeliu grudu, 
miežiu ir kitokiu reikalingu 
dalyku ant iszdirbimo arielkos. 
Tosios distilacijos kurios ran- ’ 
dasi Pennsylvanijoj, sunaudos 
milijonus tonu kietųjų anglių.

O kiek tai darbininku bus 
priimta in darbus prie kita 
szaku tojo biznio? Gal laikai 
pasitaisys ir bedarbe praeis sa
vo laiku.

UNIJA ATSZAUKE STRAI- 
KA, 25,000 ANGLEKASIU

SUGRYŽO ADGAL 
PRIE DARBO.

Wilkes Barre, Pa. — United 
Anthracite Miners Union of 
Pennsylvania turėjo savo susi
rinkimą ir nutarė kad atszauk- 
ti straika kuri sulaikė beveik 
didesne dali kasyklų Lakava- 
nos ir Luzernes pavietuose ir 
Panedelio ryta sugryžo beveik 
visi isz skaitliaus 25,000 angle- 
kasiu. Kunigas Curran daug 
prisidėjo prie užbaigimo dar
bininku nesupratimu duoda
mas anglekasiams patarimus 
kad laikytųsi valdžios prižadė
jimu ir darbininkiszko admi
nistratoriaus kuris stengėsi an- 
glekasius sutaikyti.

16 UŽMUSZTI LAIKE RIN
KIMU KENTUKIJOJ.

Lexington, Ky. — Gyvento
jai Kentucky laike rinkimu 
yra s'anžiningi žmones ir nori 
kad butu teisingysta visame. 
Todėl laike paskutiniu rinki
mu užėjo daugelis nesuprati
mu tarp balsuotoju ii* muszty- 
niu. Apie 20 žmonių likos už- 
muszti ir daugelis sužeista. 
Tieji maiszacziai ne tik kai
nuose kilo, kur tas tankiai at
sitinka, bet ir didesniuose 
miestuose. Tarp užmusztuju 
randasi ir keliolika nigeriu.

NULIŪDIMAS PO MIRUSEI 
PACZIAI PRISKUBINO 

IR JAM MIRTI.
Ossining, N. Y. — Charles 

Fox, 80 metu amžiaus, kurio 
pati mirė praeita sanvaite o su 
kuria pergyveno daugiau kaip 
50 metu ir apvaiksztinejo savo 
auksines sukaktuves praeita 
menesi, isz didelio nuliudimo 
beveik kas diena nueidavo at
lankyti jos kapa. Kada ana die
na nesugryžo, jo duktė nuėjo 
pažiūrėti ant kapiniu kas su 
juom atsitiko, surado sena tęva 
gulinti ant kapo motinos. Se
nuką palaidojo szale jo myli- 

i mos drauges su kuria pergy- 
1 veno tiek metu. ;

Nuo kada prezidentas pabrangino auksa tai tukstancziai žmonių jeszko aukso po vi
sas dalis Amerikos o ypatingai arti Denver, Kolorado isz kur jeszkotojai iszplovineja auksa 
isz upiu ir upeluku kuriuose randasi auksiniu piesku.

AUKSAS
KOPŪSTUOSE

ATNESZE DIDELI GILIUKI 
DEL FARMERIO.

Albright, Mont. — Mrs. Mor
ta Trainer nuėjo ant lauko Ir 
parsinesze galvele kopūsto 
kuria ketino iszvirti ant piet ir 
kada supjaustė ant keturiu 
daliu, pamate kelis žibanczius 
szmotelius aykso. Paszaukus 
savo vyra kaA pažiūrėtu ar tai 
isztikruju auksas, vyras labai 
nudžiugo isz surasto aukso nes 
žinojo kad toje aplinkinėje turi 
rastis auksines pieskos bet to
je vietoje nerado. Pradėjo kas
ti ant farmos ir keliose vietose 
surado auksines piestas ir da
bar iszplauna isz žemes apie 
švara auksiniu smilcziu ant 
dienos ir kaip rodos neužilgio 
pasiliks turtingu žmogum.

Jo kaimynas, kasdamas skie
pą, taipgi užtiko aukso ant sa
vo farmos. Dabar aplinkiniai 
farmeriai taipgi jeszko aukso 
ant savo farmu.

44 METU MOTERE YRA 
MOTINA 23 VAIKU.

Belle Mead, N. J. — Pati 
George Allen ana diena pasili
ko motina 23-czio kūdikio, pa- 
gimdydama sūneli kuris svėrė 
12 svaru. Poni Allen yra vedus 
31 metus. Pirmutinis jos kūdi
kis gimė kada ji turėjo ketu
riolika metu o sziadien turi 44 
metus.

RUTENU BAŽNYCZIA 
SUDEGE — $50,000 

BLEDES.
Mount Carmel, Pa. — Ugnis 

kilo bažnytiniam skiepe Szv. 
Marijos Rutenu parapijos ant 
Marion Heights. Prabaszczius 
V. T. Brožys, tame laike radosi 
Mount Carmel. Ugni patemino 
vaikai apie pirma valanda po 
piet ir davė žine vargoninkui 
kuris paszauke ugnagesiius. 
Parapijonai kiek galėdami iszr 
gelbejo nekurtuos bažnytinius 
daigtus, bet ugnis padare ble- 
des ant 50 tu'kstancziu doleriu.

* Daugiause iszmoksi jaigu 
gyvenimo vargu daug turėsi.

isz Visu Szaliu
KINISZKA MERGAITE 
“APSIVEDĖ“ SU GAIDŽIU.

Canton, Kinai. — 'Czionais 
atsibuvo praeita Panedeli vin- 
czevone patogios asztuonioli- 
kos metu Kinietes įsu... gai
džiu.

Josios sužiedotinis randasi 
tolimam mieste Singapore ir 
negali atvažiuoji namo in Can
tona. Tėvai merginos nutarė 
kad dukrele apsivestu priesz 
jūju mirti, nes buvo labai pa
liegę ir geide kad juju dukrele 
apsivestu pakol jieje randasi 
prie gyvasczio ir todėl sumanė 
kad jaunikio vieta užimtu gai
dys.

Ceremonije atsibuvo pagal 
Kiniszkas apeigas, tiktai su tą
ją permaina, kad vietoje pri
slėgti isztikimysta del savo 
mylimo, tai prisiege del gai
džio.

PRANCŪZAI ISZGERE 
DAUGIAU VYNO

NE KAIP KITOS 
VIESZPATYSTES.

Paryžius, Francije. — Nuo 
kada prohibicije pasibaigė 
Amerike, tai Francije sparczei 
pasirengineje ant padarymo 
didelio biznio su savo vynu. 
Pagal • International Wine 
Office, tai Francijoj randasi 
sziadien kone 22 bilijonai nau
jo vyno ant iszgerymo szimet. 
Patys Francuzai kas metas isz
gere daugiau vyno ne kaip ki
tas koks sklypas ant svieto. 
Japonije ir Rosije.iszgere ma- 
žiause. Francuzai iszgere po 
146 kvortas ant galvos, Italije 
po 108, Iszpanije 80 ir t.t.

PASIKĖLIMAS KUBOJE 
APMALSZYTAS — 150
UŽMUSZTI 500 SUŽEISTI.
Havana, Kuba. — Po sze- 

sziu valandų bombardavimo 
Atarės fortecos per valdiszkus 
kareivius, pasikelelei turėjo 
pasiduoti ir pasikėlimas užsi
baigė su bledems del pasike- 
leliu. Pasikelelei neteko 150 
kareiviu ir apie 500 likos su
žeisti. Apie tūkstantis pasike- 

1 lėliu likos paimta in nelaisve.

W. D. BOCZKOWSKI, Pres. & M». 
F. W. BOCZKOWSKI, Biitor.

DVYNUKAI'SU
VIENA DUSZIA

Viens Kentėjo už Kita, ir 
Abudu Mirė Tuom Paežiu

Laiko.

DAKTARAI STEBISI TOKIU 
ATSITIKIMU.

London, Angliję. —■ Laik- 
rasztis “Leicester” daug ap- 
rasze apie nepaprasta mirti 
dvieju vaiku-dvyžaku Edvar-- 
do Merry field. Vaikai turėjo 
po pusantro meto abudu, Leo
nardas ir Paulina. Nuo gimimo 
tėvai patemino, kad vaikai bu
vo suriszti kokiu tai nepap
rastu rysziu su savim, rodos 
kad abudu turėjo tiktai viena 
duszia. i

Kada vienas isz ju miegojo 
o kita maitino — tai miegan
tis pasijudindavo miege, rodos 
kad taipgi dalyvavo valgy. Ka
da karta tarnaite uždavė per 
ranka mažai Paulinai, tai jo
sios broliukas gulintis vygeje 
pradėjo verkti. Bet akyviause 
buvo juju mirtis ta paezia die
na.

Motina maitino maža Leo
narda ir ketino duoti valgi del 
dukreles, kad su baime pate
mino, kad mažiulele gavo ko n- 
vulsijes ir pakol galėjo pa- 
szaukti daktara tai vaikutis 
aplaike konvulsijes, norints 
daktaras stengėsi juos iszgel- 
beti, bet abudu mirė ta paezia 
minuta.

Daktarai padare sekcije ant 
vaiku, bet priežasties nesura
do kas užtvirtino nužiurejima, 
kad mažiulelei turėjo tiktai 
viena duszia dviejuosia kūnuo
se. \

LIETUVYS ISZLOSZE ANT 
LOTERIJOS 15,000 PESETŲ.

Buenos Aires, Argentina. — 
Jaunas Lietuvys, gyvenantis 
czionais, paskutinėje valdisz- 
koje loterijoj iszlaimejo 15,000 
pesetų. Jaunas Jonas Rasulis, 
atvažiavo isz Lietuvos apie 
penki metai atgal ir visa ta 
laika dirbo ant geležinkelio. 
Dabar Rasulis ketina sugryžti 
in savo teviszkia ir nusipirkti 
sau didele ūkia.

M 45 METAS

BESZIRDE UOSZVE
BAISEI NEAPKENTĖ SAVO 
MARCZIA KURIA NUŽUDĖ, 

PATI NUSIŽUDĖ IR 
SŪNŪS. i

Korenica, Jugoslavije. — 
Jugoslaviszki laikraszczei ap- 
raszineje apie baisia žudinsta 
kokia atsibuvo mažam kaime
lyje Topusko^Apie. dvi mylės 
nuo kaimo randasi puikUgas- 
padorystsa. .prigulinti prie..Svi- 
lajuacu, kurie valde naszle su 
savo vienatiniu sunum, 'kuri 
neiszpasakytinai mylėjo. Trys 
menesei atgal sūnūs apsipa- 
cziavo be žinios savo motinos, 
kuri tuom pasielgimu labai už
sirūstino, nes nenorėjo kad jo
sios sūnūs vestu mergina ku
rios nemylėjo. Sūnūs negalėda
mas nukensti bjauriu pasielgi
mu motinos priešzais savo pa- 
ežia, pasisamdė sau kelis mar
gus žemes nuo kaimyniszko 
gaspadoriaus ir gyveno užga- 
nadinaneziai su savo mylima 
pacziule.

Praėjo keli menesei, motina 
prikalbino sunu, kad vela su- 
gryžtu pas ja ja ir gyvens drau
ge. Per kėlės sanvaites viskas 
ėjo kuopuikiause, bet po keliu 
sanvaieziu, sūnūs patemino, 
kad motina baisei susirupinus 
ir rodos, kad jaja kas tokis 
grauže, mažai in juos kal'beda- 

■ vo ir vis nuo jujii sžfmiiM'avbsi.
Taja diena sūnūs iszvažiavo 

ant jomarko. In kėlės valandas 
po tam žmonis dirbanti ant 
lauko iszgirdo baisu riksmą 
paeinanti isz grinezios. Subėgo 
in grinezia, persistatė jiems 
baisus regėjimas. Prie lovos 
stovėjo senuke motina su kir
viu rankosia ir kapojo gulin- 
cze marezia, rodos kad medi 
kirto. Senuke paregėjus žmo
nis, pastiro isz baimes ir stai- 
gai iszbego isz grinezios, nu
bėgdama prie szulinio in kuri 
szoko ir pasiskandino. Marti 
mirė didėlėse kankese in kėlės 
valandas.

Simus parvažiavęs isz jo
marko ir pamatęs savo mylima 
paezia taip baisei sukapota, o 
motina negyva, isz didelio ru- 
pesezio nubėgo in tvąrta ir pa
sikorė.

Sztai vaisei dideles neapy
kantos uoszves prieszais savo 
marezia, ar negeriau butu, jei
gu duotu jiems gyventi ramei 
pagal savo nuomone ir gal 
ateitu ta diena, kad butu už- 
ganadyta isz marezios ir savo 
anūkėliu.

RAUDONOJI ARMIJA ISZ- 
SKERDE 25,000 KINCZIKU.

Kiukiang, Kinai. — Valdžia 
pranesza kad Raudonoji Ko- 
munistiszka armija 'iszs'kerde 
apie 25 tukstanezius Kincziku 
paskutiniam muszyje aplinki
nėse Hsuiduan, Wanyuan ir 
Chenkau.

Buvo tai baisi skerdyne, rau
donieji apiplesze visus miestus, 
pasiėmė pinigus isz banku, 20,- 
000 karabinu ir milijonus kul
kų. Valdžia stengėsi nubausti 
pasikelelius iszsiunsdama daug 
vaisko in taja aplinkine. ;.
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Kas Girdėt
L

negali nuo jo nusikratyt.
Todėl pagal nekuriu raszeju, 

galime tikėtis kad nei turcziai 
neturi jokios ateities priesz sa
ve. Kas ja turi? Ir, ar yra toje 
garsingoje, galingoje ir taip 
dideleje republikoje abelnai 
ateitis?

Kodėl beveik visi yra persi- 
emia taja misle kad jau viskas 
kitaip ant svieto virto ir kad 
jau gero nesulauksime?

Gyvastis žmogaus yra visai 
trumpa. Kam mums rūpintis 
apie ateiti? — Dievas davė 
kožnam dantis, duos ir duona. 
Czion Amerikoje kožna žmogų 
laukia gera ateitis jaigu tik ne
tingi dirbti ir paczedžiai gy
vens. Žmones turėjo gera pro
ga gyvent laike kares bet ma
ne kad Vlados bus toki laikai 
ir neatsiminė ant ateities ir ne- 
czedino nieko ant senatvės ir 
blogu laiku, ,

Ana diena gimė turtingia il
sės kūdikis ant svieto.

Pati vyriausio sūnaus malia- 
rado Haidabaradu, Indijoj, pa
gimdė jam sunu kuris, jaigu 
daeis lyg metu, pasiliks ponu 
vieno isz didžiausiu turtu ant 
svieto. Tasai turtas, kuris jam 
gausis in rankas yra apskaito
mas ant 200,000,000 svaru ster
lingu arba bilijonas doleriu.

Tasai milžiniszkas turtas, 
kuris galėtu daug gero at- 
neszti del žmonijos, yra per di
delis del vieno žmogaus arba 
vienos szeimynos, norints tai 
yra Maharado Haidabarado 
szeimyna.

Vaikai turtingu žmonių ap- 
laiko milžiniszkus turtus nuo 
savo tėvu o vėla szimtai mili
jonu vargingu vaiku neaplai- 
ko jokio palikimo po savo tė
vais kaip tik sunku ir vargin
ga gyvenimą ir vos gali iszsi- 
maityt.

Ateis toki laikai kad vienas 
žmogus negales valdyti milži- 
niszku turtu. Tada bus ant 
svieto mažiau milijonierių bet 
vietoje Ju Ibus daugiau turtin
gesnių žmonių su lygiai pada
lintais turtais.

Tokiu laiku neužtenka vien 
tik kantriai laukti bet turime 
už juos kovoti iszmintingai, 
kantriai ir tvirtai.
. Isztikruju tieji musu Lietu- 
viszki raszejai, kurie kala nau
jus žodžius, pradėjo baisiai 
kankyti taja varginga musu 
“duszia.” Žmones buvo užga- 
nadinti isz savo duszios lyg 
sziolei, pakol tieji progresy- 
viszki raszytojai iszrado nauja 

Į žodi del duszios kuria da’bf«< 
praminė “Siela” po tam “Vė
lė” o dabar atsirado vienas ku
ris sako kad duszia tikrai va
dinasi “Kvėpė” nes kada žmo
gus mirszta tai isz jo iszeina 
toji “kvėpė” kaip kvapas.
i Tai-gi toji musu varginga 
duszia yra kankinama jau apie 
penkesdeszimts metu per tuo
sius Lietuvisz'kus literatus. 
Who’s next?
J ---------- ::-----------

Sziuose bedarbes laikuose 
kožna diena galima girdėti vi
sokius rugojimus nuo žmonių 
ant blogu laiku ir kad svietas 
eina niekyn kas diena, sunkiau 
žmogui gyventi ir didesni var
gą kenczia. Nekurie sako kad 
czionais Amerikoje nesiranda 
jokios ateities del jauno, 
darbszaus ir doraus žmogaus o 
taipgi tankiai girdime ir apie 
tai kad del senyvo žmogaus jau 
visi vartai vedanti in laime yra 
uždaryti ir dingo viltis svajo
jimo apie geresne ateiti. Amat- 
nykai, kuriems jau suėjo 50 
metu ir nieko nesusiczedino 
ant senatvės, tai jau nieko ge
ro negali tikėtis ir viskas del 
jo dingo. Jaigu tieji perspėji
mai rėmėsi ant teisybes tai isz- 
tikro net sziurpulei žmogų 
perima ir pagal vargszu(?) 
nuomone tai tiktai milijonie
riams kėlės yra atviras in vi
sur. Bet gyvenimas tuju, kurie 
su auksiniais szauksztais val
go ir kuriuos supa sidabrinėse 
vygese, ne yra užvydantis nes 
kaip tie patys turcziai tvirtina 
tai toki žmonesne daug giliuo- 
ja ant svieto. Tieji neturi jo
kios ateities priesz save kad 
galėtu pasiekti paskutini laips
ni gyvenimo, kad galėtu nors 
valandėlė žybtelet ant svieto 
nes tie visi milijonai panczio- 
ja žmones ir kaip stiklas kul- 

juos tagąį auksas ir

Kaip laikraszcziai skelbia 
tai darbai pradeda pasigerinet 
po visas dalis Amerikos ir ge
resni laikai pradeda užstoti. Ir 
mes pradedame jausti tuosius 
laikus nes kas diena pribuna 
keli nauji skaitytojai del “Sau
les” ir kožnas užsimoka pagal 
savo iszgale. Bet turime daug 
skolininku kurie neatsilygino 
su skola beį tikimės kad ir tie
ji užsimokės neužilgio kurie 
yra skolingi už laikraszti.

“Saule” niekas priverstinai 
nebraukia žmoniems in akis. 
Žmones patys užsiraszo ir skai
to smagiausius straipsnus ir 
žines isz visu daliu svieto. Kas 
“Saule” skaitys, tas niekados 
nesigraudys.

Yra tokiu žmonių kurie va
gia viską kas tik papuola in 
rankas bet katras vagia savo 
kaimyno laikraszti tai yra gal 
niekiausiu vagiu nes tokis va
gis, kuris myli skaityt, negali 
būti pavadintu tamsuneliu nes 
jisai geidžia skaityti bet... už 
dyka.

Tokiu vagiu buvo Jonas 
Osinski, isz Detroit, Mich., ku
ris norints turėjo pinigu ir ga
lėjo nusipirkti sau laikraszti 
bet jam buvo maloniau pasi
imti savo kaimyno laikraszti 
nuo duriu ir ant galo likos su
sektas per palicijanta. Už taja 
vagyste, dvieju centu, sudžia ji 
nubaudė užmokėti 25 dolerius, 
sūdo kasztus ir 30 dienu in ka
lėjimą.

Butu gerai kad baustu ir 
“ dyka-skaiežius ” kurie papil
do moraliszka vagystė per ne- 
atnaujinima prenumeratos, ku
rie skaito kelis menesius arba 
metus dykai, iszsikalbedami 
'kad negali užmokėt nors pri
žada vėliaus atsilygint su pre
numerata.

Tarpe musu Lietuviu randa
si gal daugiausia tokiu kurie 
norėtu už dyka skaityti laik- 
raszczius. Todėl musu laikrasz
cziai bankrutina ir vos užsilai
ko ant kojų.

AKYVAS.
Drutvieteje “Port Arthuro” 

stovėjo kareivis ant vartos b 
szale jo miegojo kitas kareivis 
ant žemes. Tame inpuole kar- 
toezius muo szalies mariu ir 
tam mieganeziam nutraukė 
galva o stovineziam nieko ne
kenkė kuris tarė:

— Tai rots drueziai miega 
kad nejauezia nieko. Kaip pa
bus o neturės galvos, tai rots 
jeszkos.

— Ko Jurgi sėdi taip mal- 
sziai?

— Ba ne daug valgiau.
—• Ar tu nedaug valgiai?! 

Kirtai net ausys krutėjo!
— Jau, jau, kirtau, o kodėl 

pilvo neskauda, __'

ISZ LIETUVOS
SMAKAS, KURIS TELIU- 

KUS RYJA.
Per plauka tik neprarijo visu 

Kaimieczio pinigu.
In Kauna atvyko kaimietis 

N. ir sumokėjos daktarui už 
apžiurejima. 15 litu nepaten
kintas vaikszcziojo miesto gat
vėmis. Pasiskundė jis žuvies 
turguj pirmam pakliuvusiam 
kad daug pinigu iszleisti gali
ma mieste.

—• Klausyk, tėvai, tu esi 
isz kaimo ir daug ka nori pa
matyti, bet ežia už pažiurę ji- 
ma reikia pinigas mokėti. Asz, 
kad nori, galiu parodyti kaip 
smakas teliukus ryja ir jokio 
mokesezio nereikalausiu.

Vedasi kaimieti in pilies 
griuvėsius. Pakely mirktelėjo 
savo draugui ir eina visi trys.

Priėjo prie urvos ir sako kai- 
miecziui:— eik ten gilyn jei 
nori matyti smaka. Bet szis 
neklause.

— Ar negalit jus ta smaka 
iszvest ežia in aikszte ? — pra
dėjo teirautis naivus kaimie
tis.

Židikai buvo jau begriebia 
ta žmogeli už apykakles, bet 
tuo tarpu užėjo sargas ir suga
dino vagims visa plana. Kad 
ne sargas, tai Kauno Židikai 
butu tam žmogeliui ir batus 
nuavė. '

BROLIS UŽMUSZE SESERĮ.
Alytaus apskrity, ties Va

rėna, buvo nužudyta Tarailai- 
te. Tos žmogžudystes kaltinin
kas pasirodė esąs užmusztosios 
brolis Taraila. Taraila neprisi
pažino žmogžudyste padaręs, 
bet teismas' ’turėjo užtektinai 
inrodymu, kad nusikaltimą pa
dare jis ir nubaudė iki gyvos 
galvos kalėti.

Taraila užmusze seseri del 
to, kad nereikėtų mokėti jai 
kraiti. Sesuo buvo 18 metu, 
daili ir sveika mergaite. Jai 
turto-dalies priklausė 700—800 
lt. Nors ji dar netekejo, bet 
Taraila tatai dares žinodamas, 
kad ateity gali tekti dalis isz- 
moketi.

RADO SENA LOBI.
Sziomis dienomis Kėdainių 

dvaro laukuose p. Stanioniene 
bekasdama bulves, rado dideli 
istorini lobi. Visai negiliai že
mėje ji užtiko sutrūnijusi szpi- 
žini puodą, kuris, matyt, bul
ves ariant, buvo užkliudytas ir 
subyrėjęs in smulkias daleles. 
Terp puodo szukiu Stanioniene 
rado sidabriniu pinigu. Ju 
daugumos vienoje puseje yra 
Vytis, erelis ir 1663 metu data, 
kitoje — karaliaus Jono Kazi
miero portretas ir Lotyniszkas 
užraszas. Kiti pinigai turi pa- 
naszu in Vokiecziu ereli ir pa- 
rasza “Prusi.” Be monetų, to
je paezioje vietoje rasta 4 si
dabrinei žiedai. Radinys per
duotas Kėdainių gimnazijos 
mokytojai Maksimaviczienei.

APIPLESZE ŽIEŽMARIU 
BANKA.

Žiežmariai. — Naktyje ple- 
szikai buvo insiverže in Žiež
mariu Žydu liaud. banka, isz 
kurios pagrobė tik 945 lt. gais
rininku pinigu, gulėjusiu stale 
ir auku dėžute su nežinomu 
kiekiu litu. Nedegamoj spintoj 
buvo apie szeszeta tukstaneziu 
litu, bet vagys nesugebėjo jos 
iszlaužti, o tik sugadino užrak
tus. Policija plesziku kol kas 
dar neiszaiszkina.
—■.*“ -- -----------------------------:—... L—------------- -- -------------

Nauja Diena Praszvyto' 
Amerikos Anglies 
Kasimo Industrijai

Nepaprastas susirinkimas 
laikytas ana diena vieszbutyje 
Washingtone, D. C. Prie vieno 
galo ilgo stalo sėdėjo vetera
nas darbo-vedejas, kuris vede 
Amerikos anglekasius per dau
gybe visokiu kovu ir straiku 
del pripažinimo ju teisiu prie 
kolektyviszko derėjimo. Prie 
kito galo sėdėjo prezidentas 
vienos isz didžiausiu anglies 
kompanijų Pennfeylvanijoj, ve- 
teranas-kovotojas priesz orga
nizuota darba kuris keli metai 
adgal prisiege niekados daly
vauti tarybose su unijoms ar 
ju atstovams. Tarpe szitu dvie
ju garsiu darbo vyru sėdėjo 
galvos invairiu anglies kompa
nijų ir Suvienytu Kasyklų 
Darbininku aficieriai. Susirin
kimas po net septynių sanvat- 
cziu visokiu tarybų, buvo 
szauktas tiksint pasiraszyti po 
sutartimi algų ir valanda 
minksztos anglies industrijos. 
Prezidentas Rooseveltas be
veik ant syk užgyre szita su
tarti kaipo priedą prie priimto 
NRA kodekso szitai industri
jai.
Szituo raszymu, vakaru Penn- 

sylvanijoj keliose vietose dar
bas kasyklose pertrauktas kur 
operatoriai nesutiko pasiraszy
ti po sutartimi. Bet tikima kad 
neužilgo keli liekami ginezai 
bus užbaigti. Anglies kodeksas 
ir sutartis isztikro svarbus 
žingsniai istorijoj vienos isz 
pirmųjų Amerikos indu'striju, 
kurioje svetimtaueziai darbi
ninkai turi virszenybe.

Anglies Kasimas bus 
Unijonizuotas.

Sutartis inima algas ir darbo 
aplinkybes net 340,000 angle- 
kasiu, nuo Pennsylvanijos iki 
Alabama linijos inimant ang
lies kasyklas pietinėje vakaru 
Virginijoj kur per ilga laika 
invyko baisiausios darbo ko
vos.

Unijonizavimas anglies in
dustrijos yra vienas isz svar
biausiu sutarties punktu. An- 
glekasiu teises kolektyviszkai 
derėtis aiszkiai nustatyta. Pil
na maszinerija užbaigti gin- 
czus aprūpinta, pradedant su 
vietine kasykla kur paskirta 
komitetas isz trijų darbininku 
svarstyti visokius nesusiprati
mus ir vėliaus inimant distrik- 
to organizacijas, kompanijos 
atstovus ir tautiszkas organi
zacijas abieju pusiu.

Minimumo valandines ir die
nines dafbo ratos insteigtos su- 
lyg užsiemimd ir teritorijų. 
Tokiu budu kasyklose Penn- 
sylvanijoj, Ohio ir Sziaur-va- 
karu Virginijoj, akmens dri- 
liuotojai gaus nemažiaus kaip 
59% centus in valanda arba 
$4.76 in diena; driliuotojai 
(drillers), linijų peržiūrėtojai 
(trackmen), vielų darbininkai 
(wiremen) ir sienojai (timber
men) — 57 centus in valanda 
arba $4.60 per diena; tepėjai 
(greasers), medėjai (trappers) 
sukietejai elektros jungtuvu 
(switch throwers) 37% centus 
in valanda arba $3.00 in diena. 
Minimumo ratos del iszlauki- 
nio darbo mainosi nuo 37.5 iki 
48 centu in valanda. Sziaur- 
vakaru Virginijoj minimumo 
ratos pagal tonu del 2,000 sva
ru iszkaštos anglies priimta, 
nuo 33 iki 56 centu. Sulyginus 
su dabartinėms algų ratoms, 
sutartis aprūpina padidėjimu 
nuo 20^0 ir virszaus. 

Kiti punktai anglies kodek
so ir sutarties yra sekantieji— 

Keturesdeszimts valandų sa
vaite isz penkių dienu isz asz- 
tuoniu valandų kiekviena in- 
steigta.

Angliakasiai turi teise turė
ti savo “checkweighman” pa
ženklinti tikruma anglies sve
timo.

Jaunesni septyniolikos metu 
vaikinai nebus samdomi vidu
je kasyklų arba pavojinguose 
darbuose prie kasyklų.

Angliakasiai nebus priversti 
gyventi kompanijų namuose. 
Gali gyventi kur nori. Jiems 
privalo būti algos mokėtos le- 
galiszkais pinigais arba czekiu 
ir ne kokioms ten popieroms ir 
angliakasiai nebus priversti 
pirkti sau reikalingus daigius, 
reikmenus, isz kompanijų 
krautuvių kaipo atlyginimą už 
koki nors darba.
Pavyzdingas pavyzdis Koope-

•racijos su Angliakasiais.
Beveik visiszkas unijoniza

vimas Amerikos anglies kasyk
lų seka pavyzdi kooperacijos 
su organizuotu darbu, kuria in- 
vede Rocky Mountain Fuel 
Company, antras didžiauses 
anglies produkuotojas Colora
dos valstijoj. Panele Josephine 
Roche, kuri pradėjo Foreign 
Language Information Service 
ir per kiek metu buvo tos orga
nizacijos vedeja, yra kompa
nijos prezidentas. Per daugeli 
metu Colorados kasyklų savi
ninkai vede asztrias kovas 
priesz visas pastangas unijoni- 
uioti kasyklas toje valstijoje 
ir toje valstijoje invyko milži- 
niszkos straikos su baisiais 
triukszmais ir kraujo pralieji
mais. Kuomet Panele Roche 
stojo prezidentu tos kompani
jos ji tuoj padare kontrakta su 
United Mine Workers kuris 
žingsnis per visa szali pripa
žintas kaipo puikiauses pavyz
dis industrialiszko teisingumo. 
Angliakasiai pilnai pripažinti 
kaipo bendrininkai nes jie ne- 
sze sunku junga neiszpasakytai 
pavojingo užsiėmimo. Asztuo- 
niu valandų diena, alga augsz- 
tesne už ne-uniju skales, ir pro
cedūra sprensti ir užbaigti ne
sutikimus insteigta. Kontrak
tas aprūpino ir sanitacija ir 
medikaliszkus parankamus an
gliakasiams ir ju szeimynoms. 
Darbo vedėjas, kuris vede vie
na isz baisiausiu Colorados 
valstijoje straiku, paskirtas 
kaipo vedėju paneles Roche 
kasyklos. Kitais žodžiais dar
bo žmogui pavesta sutvarkyti 
darbininku teises ir ju reika
lus. Bet neužilgo stipri opozi
cija pradėta tarpe nekuriu fl- 
nansiszku interesu priesz szi
ta Rocky Mountain Fuel kom
panija. Bet nepaisant szitos 
opozicijos; kompanija pakele 
galva isz po depresijos ir szia- 
dien geriaus stovi negu daug 
kitu kompanijų. Jos ypatingas 
pasisekimas parodo kad indus- 
trialiszkas teisingumas užsi
moka, gero atnesze netik pa
tiems darbininkams bet ir in
dustrijai.

Nukentėjus Industrija.
Unijonizavimas Amerikos 

anglies kasyklų ateina laiku 
kuomet szita industrija praei
tyje viena isz svarbiausiu po- 
valiai pradėjo menketi. Praei
ties milžiniszkas Karalius Ang 
lies slydo nuo sosto. 1913 m. 
anglis pristatė apie 84% visos 
szalies energijos ir 1924 m. tik 
60%. Akmeninis aliejus (pet
roleum), haturalis gazas ir 
vandens jiega yra stiprus kon
kurentai. Aliejiniai pecziai da
bar dedami namuose., indus-

trialiszkose insiteigose, ant lai
vu, traukiniu ir visur.

Per pereitus deszimts metu 
daugelis naturalio gazo ir hy- 
droelektrisžkos ineigos beveik 
susidvigubino kuomet anglies 
produkavimas buvo toks ko
kis buvo net 20 metu atgal. To- 
liaus įsu invedimu pagerintu 
degimu budu tonas anglies 
sziadien toliaus eina negu ėjo 
pereitais metais.
Bet nepaisiau! szitu visu kon- 

kuruoįancziu produktu, anglis 
vis pasilieka pamatine indus
trija, viena isz didžiausiu Suv. 
Valstijose, kurioje dirba net 
šuvirsz 600,000 vyru. Kasyklo
se apsaugos progresas yra ste
bėtinas pastaraiseis metais bet 
vistiek anglies kasimas pasi
lieka vienu isz pavojingiausiu 
darbu. Per pereitus 25 metus 
apie 2,400 vyru užmuszta ir 'sn- 
virsz 100,000 sužeista kas met 
kasyklose. Bet del pagerintu 
apsaugos budu nelaimingu at
sitikimu ir sužeidimu atsitiki
mai žymiai sumažėjo bet ir szi
tuo laiku paprastai 3 nelaimin
gi atsitikimai yra preke del 
kiekvieno 1,000 tonu anglies 
produkuota. Sutartis, kuris 
unijonizuoja anglies industri
ja aprūpina angliakasiui ge
resne apsauga kad jo užsiėmi
mas butu lygiai’saugus su kitu 
dideliu industrijų darbinin
kais. F.L.I.S.

KAREIVIO LAIME
Buvo tai žiema. Sniego visur 

buvo priversta augszcziau ke
liu. Oras buvo szaltas, vejas 
kauke pro kertes namu lenkda
masis, ledas ant vandeniu buvo 
apsidengeS', medžiai stogsojo 
kaip apmirė.

In Bukin kaima atjojo ketu
ri kareiviai. Jie buvo paskirti 
in ta kaima ant nekurio laiko. 
Visi jie gavo nakvynes atski
ruose namuose. Jie tuomet bu
vo liuosi ir eidavo kur norėjo.

Viena diena, po pietų, karei
vis Petras ėjo in artima mies
teli kuris buvo už szesziu vers
tu, pasilinksmint. Iszeidamas 
pasakė namininkui Raului kad 
be ryto jis negryž.

Saule pradėjo leistis, szaltis 
drueziau eme už ausu keliau
jantiems o sniegas visur inir- 
szimu sunkino kelia einan
tiems.

Saulei nusileidus, pas Raula 
užėjo trys keliaujanti Žydeliai. 
Jie jau buvo perėja visa kaima 
bet nakvynes niekur negavo. 
Raulas-gi juos visus priėmė.

Szviežiai užkurine pecziu ki
tame gale stubos ir juos visus 
paguldė. Jie po nuvargimui su
gulė ir kietai sumigo.

Kadangi kaimiecziai retai 
kūrina negyvenamus kamba
rius, tad po kožno pakurinimo 
stuboj prisirenka garu. Dru
eziai miegantiems Žydeliams 
tas užkenkė... Taip jie nuo ga
ru ir užduso.

Labai anksti ryte atsikėlė 
szeim'ininkas ir ėjo kambarin 
kuriame miegojo Žydeliai, kir
vio pasiimt. Persigando: pa
mate kad vieno galva ant že
mes, kito liežuvis iszkisztas, — 
ir visi trys negyvi...

Bus beda, tarė sau susirūpi
nės Raulas. Ka dabar daryt?

Da priesz saules tekėjimą 
pareina ir Petras isz miestelio. 
Jis buvo girtas. Raulas pasi- 
szauke Petra ir sako:

— Žinai, man beda atsiei
na: vakar vakare pas mane ap
sinakvojo Žydas. Szianakt jis 
nusigą'labijo... Ar negalėtai 
man pagelbėt?

—_ Kodėl ne. atsals

kareivis. x ’
Szale kaimo bego upe.
— Žinai ka, nuneszk tu ji 

ir upėj po ledu palaidok...
— Gerai; kur jis yra?
— Tik tu padaryk tai d 

gausi tri-rulbline. v
Raulas nubėgės isznesze ne

gyva Žydą, Petras griebe ji 
ant pecziu ir pramuszes akete 
po ledu pakiszo.

Pareina jis namo. Eina iri 
kambarį — plum't! per duris 
iszsirita kitas Žydas. Mat, Ran- 
las kita pastate pas duris.

— O tu padleclr—surike 
kareivis ant negyvo Žydo, —• 
tu už mane greieziau parėjai!

Griebe ta ant pecziu ir nu- 
nesže in upe.

Parėjo namo — ir vėl tas 
pat: plumt! per duris Žydas 
nes szeimininkas ir treczia pa
state.

Panasziai sukeikęs, pagriebė 
Žydą ir nuneszes upėn pakiszo 
po ledu.

— Ne jaugi jis da vėl su- 
gryž? — mano sau eidamas ka
reivis.

Saule buvo patekėjus. Isz 
užpakalio Petro jojo Žydas ir 
jo kaimo linkui. Petras arkli 
sulaikė. Nukrapszte Žydą nuo 
arklio ir be nieko nesza upėn.

— Tylėk, — suszuko jis 
ant rekianezio Žydo. Žiūrėk tu 
ežia; asz pesezias o jis raitas, 
todėl jis ir greieziau pareida- 
vo-

Pakiszo Žydą po ledu.
— Dabar tai jau užtikrin

tas kad nerasiu daugiau to Žy
do.

Parėjo namo bet daugiau 
Žydo nerado.

— Žiūrėk, kad asz jo bu- 
cziau dabar nepagavęs, jis ir 
vėl butu parejas ir nesziok tu 
ji... ■ ■

Raulas jam davė tris rub
lius. Petras dekavodamas tarė:

— Duok Dieve kad ir dau
giau panasziai atsitiktu.

Kita naktį jis da labiau pa
silinksmino miestelyje. Eida
mas namo vėl mane jog ras ne
gyva Žydą ir vėl gaus tris rub
lius bet jau to daugiau nepasi
taikė.

BUTU GRIEKAS.

Mužikas in kunigą: — Je- 
gamasti, ar butu griekas Žydą 
prigauti?

Kunigas: — Butu griekas 
jaigu prigautumei bet tas retai 
pasitaiko.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - COi, 
Mahanoy Gity, Pa.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute neš 
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. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pą, j
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Dora Duktė gryzo namon.
Nors lakai nerimavo bet nie

kam nieko nesakant ne niekam 
nežinant nujojo jis kaip sake 
in Aleksotą su reikalu bet tik- 
ribej nujojo tiesiog in girria 
kur atėmė nuo vagiliaus savo 
arkli.

Bado jis ta vieta netrukus, 
nors Mtas kas vargiai butu 
atsiminęs. Rado joje palikta 
priesz metus per ji Vokieti, bet 
rado jau tik nepalaidotus 
kaulus ir supleszytus drabu
žius. Kuna matomai suede gir- 
riu žvėris. Regykla, arba žmo- 
giszki kaulai, kaulai jo aukos 
padare ant Jurgio nesmagu in
spudi, kokia tai baime ji paė
mė kad nenoroms apsižvelgė 
aplink. Tyku ir kurezia buvo 
aplink tik kaip kada kale 
skyle agleje genis, karktelėjo 
varna, suriko keksztas, bei 
kits koks pauksztis ir osze ne
smagiai girria. Jurgis neturė
damas ramios sanžines ir tu 
balsu baisėjosi. Neiszdryso net 
pasilenkt, idant jeszkot iždo 
koki ant Arklentienes paša' 
kos Vokietis prie saves besine- 
sziojo.

Jurgis viliojosi rasias škuli
ui krepszi, bet to suvis nebu
vo ir tarpe pusiau supuvusiu 
skarmalu drapanų, gulėjo 
ežia medine koja nužudinto. 
Jurgis supykęs ir niurnėdamas 
“tai daigtas kuris muilino 
žmonėms akis ir šlepe pikta
darystes. .. ” spyrė su koja.

Nusistebėjo. Medine koja, 
nebuvo lengva tartum geleži
ne — įsunki. Tas kojos sunku
mas pažadino jame žingeidu
mą. Jis vėl paspyrė ja. — Ji 
šlepe ne vien pikadaryste Vo- 
kieczio, bet ir ka kito savyje. 
Jurgis pakele ja ir pradėjo ap- 
žvelginet ar nėra joje geležies. 
Rado kamszti inkiszta in isz- 
grežta skyle storgalyje, kur 
dedasi szlubis keli, idant pri- 
durt per trumpa koja. Jurgis 
isztrauke kamszti ir isz skyles 
iszpuole auksinis pinigas.

Baime Jurgio jau dingo pa' 
silenke paimt 'pinigą, o isz ko
jos kaip isz gausos rago pasi
pylė su skambu auksiniai pini
gai. Jurgis nerinko vien pritu
pės iszkrete koja daužydamas 
in kelmą. Buvo krūva aukso.

Czia iždas jis ji jau turi. No
rėjo jau susisemes in krepszi 
eit, bet dar iszvydo sžiksznine 
juosta .kuri buvo nepaprastina 
tacziaus kaip kad deszra. Jis 
ja pakele ir juosta buvo sunki
— joje taip-gi buvo pinigai.

Džiaugsmingas Jurgis jau 
rengėsi gryžt, bet kaip sako 
priežodis: “be pinigu sunku, 
su pinigais pavojinga keliaut’’
— pasiėmė tad lazda, kuria 
Vokietis ant jo pernai 'buvo 
užsimojęs, norėjo pasmagyt, 
bet ir lazda buvo kaip nemedi- 
ne.

Suprato kad ir joje randasi 
pinigai, bet neatidarinejo jos, 
kadangi tokiame pašiepime ge
riau jam buvo neszt tuos pi
nigus.

Krepszi su pinigais Jurgis 
indejo in abrakini krepszi ir 
pririszo prie balno.

Paemes arkli už pavadžiu 
nuėjo per girria peksezias.
Beeinant Jurgiui pagrimzdu

siam kokiose tai mislyse, urnai 
suskambėjo girrioje kudikisz- 
kas balsas.

Jurgis nubudo ir nusistebėjo 
pradėjo klausyt ir iszgirdo:

—• Tetuk, tetuk, nepalik 
manes czia, asz bijau...

Jurgis apsižvelgė. Nieko 
nemate. Pamislijo tuoj apie 
piktas dvases, kurios kimba 
prie jo, kaipo prie paemusio

pinigus. Baime ji. vėl paėmė ir 
jau norėjo sėst ant arklio idant 
kuogreieziausei bėgt isz gir- 
rios, kur vaidinasi, bet iszvy
do tuomtarpu maža mergaite 
kuri isztiėsus rankeles ėjo prie 
jo.

Jurgis susijudino ir suprato 
jog tai ne pikta dvasia vien 
paliktas keno kūdikis, pribėgo 
prie mergiukes ir paėmė ja ant 
ranku, paimtas gailesties ir 
jausdamas mielaszirdyste ant 
nelaimingo kūdikio.

Beklausinedamas mergiukes, 
dažinojo tik tai, kad ji būvi, 
alkana, kad pamote ja motina, 
bet daugiau nieko, kadangi 
badas visai jau ja nusilpnino 
ir negalėjo ne kalbėt, vien ver
kė valgyt praszydama.

Mergaite 'buvo apie penkių 
metu amžiaus, graži, bet labai 
nuvarginta. Jurgis neturėda
mas maisto, sėdo ant (arklio, 
paemes kūdiki ant keliu, pri
glaudę prie kratines, apsupo 
skvernu savo sermėgos ir spar- 
cziai nujojo, idant gelbėt kūdi
kiui gyvasti.

Kūdikis padare ji laimingu. 
Susimylejimu ant nelaimingos 
pamestinukes, jausmai isz- 
blaszke jo ramybe. Duszioje 
jaute kaip kad baisa: “Atemel 
gyvasti piktadariui, duok, gy
vastį kūdikiui.” Jurgis buvo 
susijudinęs labai, visoki jaus
lus jausmai kuteno jam szirdi. 
Gabeno Idu didelius iždus o 
jaute, kad tas antras daug jam 
brangesnis, kadangi gražina 
jam duszios ramybe, kuomet 
pirmas atiminėjo. Glaudė kū
diki prie savo krutinės kaip 
motina, laike užmiguse (mer
gaite ant ranku idant nesu- 
krest ir jojo džiaugsmingas na
mon.

Bijodamas in kiemą, iszvy
do moterį ty susžuko — Eiksz, 
Elzbieta —• pargabenau du iž
du.

—• A, ka czia pasakoji — 
atsiliepė Elzbieta, manydama 
kad vyras parjodamas namon 
girtas pliauszkia ne szi, ne ta.

Jurgis vienok tuojaus davė 
suprast kalbėdamas apie du 
iždu, kadangi tuojaus parode 
ta antra iždą, kuris jam daug 
buvo brangesnis, negu tas, ko
ki turėjo krepszyje.

Moteriszke iszvydus apdris
kusi ir nuvarginta kūdiki, nu
sistebėjo ir pati nežinojo ka 
turi atsakyt vyrui, kuris gal 
nuo kokios ubages paėmė mer
gaite.

— Isz kur-gi emei ta mer
gaite? keno ji? — klauso Elz
bieta.

—• Dievas davė, paeziut, 
musu ji.

— Ar isz galvos eini, ar
ka ?... Pasigeriai ir tiek.

— Pasigert nepasigeriau 
ir ilgai nekalbėk, tik imk ta 
nelaiminga kūdiki, neszk in 
stribą, pirmiausiai pavalgydink 
po tam pasirūpink jos drabu
žiu ir apžiurejimu.

— Nieko nežinau, kam tau 
reikalingi svetimi vaikai? Tu

kime sunu, Dievas mums ji pa
liko, tai ir gana.

— Bet Dievas davė ir duk
terį, davė jai ir kraiti, iszauk- 
lejimas jos mums apsimokės. 
Sztai, va jos kraitis, vesk mar- 
ezia in savo namus — kalbė
jo besiszypsodamas Jurgis, pa
emes krepszi ir eidamas pas
kui moteri in stuba.

Elzbieta paimta žingeidumo, 
negalėdama iszaiszkint sau vy
ro žodžiu, pilna gilios misles, 
nesze mergaite in stuba, kur 
tuoj pasirūpino jos maistui.

Jurgis tuom tarpu nusiėmęs 
nuo saves sermėga, sėdo pats

— A, palikit! Atsiėmiau 
arkli ir viskas...

Laimingai pasiekia Alekso
tą, pardavė 'savo tavora gana 
gerai, ūkininkai linksmi su- 
gryžo tuszcziais vežimais na
mon.

Praėjo metai laiko; ūkinin
kai pamirszo apie atsitikima 
kuris nedideli inspudi padare 
ant ju per tai kad Jurgis už
laikė slaptybėje svarbesne jo 
puse ir tos savo slaptybes nie
kam ne isz namiszkiu neiszda- 
ve.

Tiktai retkarcziais primyda- 
mas sau Vokieti girrioje, insi- 
veizdinedamas paveiksią jo 
mirties, biski nebuvo ramus, 
bet nesijautė dideliai nusidėju
siu, kadangi reikalavo nuo jo 
tokio pasielgimo apgindamas 
savo savasties kaipo ir gyvas
ties, o podraug praszalino pik
tadarį kuris skriaudė žmones 
apipleszinejimais ir ne viena 
aszara buvo jau iszspaudes...

Sekanti meta ūkininkai vėl 
važiavo su javais in Aleksotą 
tais paežiais keliais ir vėl sus
tojo pasiganyt Gudeliu karcze- 
moje.'

Jurgis dabar patsai patarė 
kaimynam sustot ten. Nežine 
ar dėlto kad jau nebijojo va
giliaus, ar gal dėlto, idant ne
duot nieko dasiprast draugam.

Karczemoje buvo dideles at
mainos. Naszle perdare ja pa
gal savo norą ir paszvarino 
gal dėlto idant greicziau gaut, 
reikalinga vyra.

Jurgis kaip kad nieko neži
nant užklausė szinkarkos:

— O kur-gi jusu senis kad 
nematyt ?

— Vai szirdeles Dievas ži
no kur jis—dingo kaip ugnyje 
sudege. Nieks nieko nežino 
apie ji. Jau bus metai laiko, 
be to kaip pernai ežia buvot 
kaip jums kas arkli pavogė — 
nuo to laiko jo nėra. Ar nema
tėt to, kas arkli pavogė, nuo 
ko jus ji atemet?

—■ Nemacziau, nes mano 
arklys iszgirdes žvengimą kito 
ant kurio vijau numėtė nuo sa
ves vagi ir pats sugryžo prie 
manes. Kad buvo tas girrio
je ir priegtam vakaro laike 
nežinodamas kiek ten tu pikta
dariu randasi bijodamas in- 
kiszt -savo kaili besidžiaugda
mas kad arkli atgavau kuo- 
greieziausiai sugryžau.

— Taip girriose kaip pasa
koja žmones, Randasi jonvai- 
kiai, gal jie mano vyra iszsivi- 
liojo ir žinodami kad turi pini
gu užmusze.

-— Ar jis turėjo pinigu?
— Turėjo ir ne tiek man jo 

gaila kiek tu 'surinktu pini
gėliu. Pinigus prie saves vi
sados nesziodavosi ir su jais 
pragaiszo...

— Likau su vaikais varge, 
isz tos karezemos gyvent net 
negalima, nes nedaug žmonių 
važinėja, retai atsitaiko 'kad 
kas užeina. — Isz ko-gi dabar 
gyvent ?... O Dieve mano Die
ve — pradėjo raudot naszle 
taip graudžei kad net ūkinin
kams jos pagailo.

Iszpažintis naszles gal tik 
vieno Jurgio duszioje rado gi
liausia vieta, kur jis ta iszpa- 
pažinti paslėpė tarpe savo 
slaptybių.

Linksmas kaip kad jokiu 
Slaptybių neturėdamas Jurgis 
drauge su kaimynais pardavės 
javus iszsigere, szi ta nusipir
ko pas Žydus krautvese ir su-

dymai žmogui neisztyriami, 
— patarė iszmintingai Elzbie
ta. — Tegul guli, gal paskirti 
jie tai sieratelei, kuria girrioje 
radai, o kuri sziadien daro mus 
laimingus.

Juozukas priauga, (nekarta 
žiurėjau in vaiku prisiriszima 
kad nenoroms vis jaueziu koki 
tai džiaugsma ir smagumą. 
Dorybe mergaites ne vieno ge
ro ir mane pamokino, nes ne
jauti Dieviszko surėdymo ir Jo 
malones! Nesijausk nusidėju
siu, nenužudei žmogaus del 
apipleszimo, Dievas nebaudžia 
tavęs už surengimą mirties 
piktadariui, gal pats Dievas 
suteikė tavo rankom tokias 
spėkas, idant surengtum mirti 
tam, tegul jau ji Dievas sudija 
—- žmogui ne isz piktybes, 
vien gelbėdamas savo gyvasti.

Toks suraminimas . geros 
žmonos sujudino Jurgi iki gilu
mui duszios, kad prispaudė 
prie savo krutinės gera prietel- 
ka ir padekavojo už suramini
mą tuomi, kas iszreiszkia insi- 
jauslinusios szirdies jausmus.

Praeitis Mariutės tik nebuvo 
žinoma jiems. Ji pati nedaug 
galėjo apie tai pasakot, o vėl 
globėjai saugojos! to, idant 
priminimais jai jos praeities 
negimdytu mergaites duszioje 
liudnasties, kadangi ji norėjo 
but ju, o jie troszko, idant ji 
juos turėtu už savo. Visa pra
eitis buvo palaidota praeityje, 
o laimingas gyvenimas visos 
szeimynos Milutaicziu niekam 
neliepe budint isz kapu praei
tus laikus.

Mariuką atsiminė ta savo 
praeiti. Žinojo kad motinos sa
vo niekad nemate, kad tėvas 
drauge su jos mažesniu brole
liu Vincuku vežėsi juos in kur 
tai nakties laike sustojo gir
rioje, sukure ugni ir palikes 
vaikus patsai nuėjo, žadėda
mas sugryžt bet nesugryžo jau 
niekad. Vincukas užgesus Ug
nei tamsoje besibaugindamas 
verke ir raminimas jos buvo 
nepasekmingu, net užmigo pri
siglaudės prie sesutes. Kada 
praszvito diena, Vincukas dai- 
miegojo, bet buvo szaltas ir 
mėlynas, nubudint jo ji nega
lėjo, nors purtė ir taše. Norėjo 
paėmus ji neszt bet buvo sun
kus ir nepakele; parpuolė pati 
ir nežinojo nieko. Nubudus ėjo 
jeszkot tėvo, bet niekur surast 
negalėjo, taipgi suklydus gir
rioje brolelio atrast negalėjo, 
net po ilgam bludžiojimui isz
vydo savo iszgelbetoja, dabar
tini globėja. Tai visa Mariu
tės praeities istorija kuri kar
tais priimta mintimis gramz
dino ja in liudnasti ir iszszau- 
kinejo isz jaunos krutinės gai
das liudnu dainelių kas nera
mino abudu jos globėjus.

------ POLIAUS BUS-------

prie stalo, idant taipgi apsi
rūpint kasdienine duona, nes 
beveik per visa diena buvo ne
valgęs.

Mergaite papenėta pienu, 
paguldyta ant minkszto, szilto 
patalo užmigo, o Jurgis pasi- 
szaukes in seklyczia moterį, 
parode jai pinigus, kuomi labai 
nusistebėjo pati ir apsakė jai 
viską, ka laike slaptybėje. <

Nors pažindamas savo iszti- 
kima moteri, nesibaugino jos 
ilgu liežuviu, bet prasze nie
kam nieko apie pinigus nepa
sakot nes tas iždas padarytu 
visa ju szeimynele amžinai ne
laiminga. Elzbieta viską su
prato o ir tikrai pati daugiau 
buvo užganėdinta isz antro 
iždo.

Maža Mariute, toks vardas 
buvo mergaites kaip kad su
pratus mielaszirdyste padary
ta jai per jos globėjus, rūpinosi 
atsimoket jiems kuomi galėjo. 
Savo gerumu, savo gludnumu 
tikrai abudu savo globėjus da
re laimingais, kurie du suvisai 
jau pamirszo nedaug apie jiem 
reikalingus, (dabar gulinezius 
pašiepime pinigus, vien džiau
gėsi tuom aniuoliszko gerumo 
kūdikiu, kuris taip druezei 
prisiriszo prie ju, kad, tarsi vi
sai tai nebuvo svetimas jiems 
kūdikis.

Tik su isztvirkusiu kaipo 
vienturtis, Juozuku Mariute 
sutikime nevisados galėjo su
gyvent. Nors buvo vienmetis 
su ja, vienok smarkus ir bud
rus vaikas, nekarta nuskriaudė 
savo priimta sesute, kuri nie
kad nepykdavo ant savo ‘ ‘ bro
liuko.” Buvo jam paklusni vi
sados, tik nuo piktu darbu 
atitraukinejo Juozuką grūmo
dama pasakymu “mamai” už 
ka tai ricieriszkas Juozukas 
ir nuskriaudė Mariute, bet po 
tam bijodamas dar drūtesnes 
už ji mamos kad Mariute neap
skundė, buvo jai dėkingas ir 
savotiszku budu perpraszine- 
davo ja, idant ant jo nepyktu. 
Mariute turbūt niekad nemo
kėjo pykt, nieks to pas ja ne
mate, kadangi nuskriausta tik 
liūdo ir gal tuomi daugiausiai 
užsipelnė ant meiles globėju.

Laikas bego. Szeimynoje Ju
ru, kaip paprastinai Milutai- 
czius kaimynai vadindavo, vis
kas klojos. Visokius susikrim
timus gražiai tarpstanti augin
tine praszalindavo.

Darbais Mariutės pasigėrėt, 
galėdavo gaspadine, kuri nors 
kaipo turtinga, mėgo didžiuo
tis, bet rastinukes niekad ne 
žodžiu nenuskriaudė, kadangi 
tolti pasięlgima savo turėtu už 
neteisinga, o nesmagu jai buvo 
matyt nuliuduse mergaite. Ne
karta ji kalbėjo savo vyrui:

— Jurgi, ta mergaite tik
rai in musu namus atgabeno 
laime ir Dievo palaima. Tai 
tikras skarbas, tai iždas kokio 
niekame kitame rast nebutu 
galima.

—• Matai, dusziuk, sakiau, 
kad gabenu du iždu... Isz to 
antro ^daugiau laimes [Semia
me, negu isz ano, kuris kaip 
sziadien pati supranti, nieko 
mums nesuteike gero; guli ir 
rūdija ir nekarta mislijau kur 
ji nudet. Nekarta jis nuodija 
mano duszia, bet nežinau ka 
turiu daryt. Jeigu ji atiduosiu 
Arklentienei, gal pats papul- 
eziau in beda, padalyt tarpe 
vargszu, bet nežinau ar ir tuo
mi pasielgimu sau neuszkenk- 
cziau. Nelytejau dar tu pini
gu, kurie gal ne viena aszara 
iszspaude, o gal ir krauju su- 

, terszti, ir nenoriu lytėti.
— Palaukim, Dievo surė

NAUJA MALDAKNYGE.

•‘Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo Vakare ir Mirties Valan
doje.” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai, la
bai dideles litaros teip kad vi
sai nereike akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuoja tiktai 
$1.50. Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis nes 
beveik nereikia akuloriu skai
tant szia knyga.

Gražesnais ir geresnais ap
darais ta pati knyga kasztuoja 
$2.00.

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

Ne tik moterių bet ir vyra 
yra niekszu, 

Nuo visu atlikusiu ir netikusiu,
Kaip man viena motere isz- 

kalbejo,
Ir da iszkoliot prižadėjo :

O tu dėduli, kad tave vilkai, 
Tu vis ant tu moterėliu sakai,

Kad jos sziokios tokios,
Kad yra neszvarios ir mak- 

lakuotosj
Bet tieji grycai kaip apsi- 

paeziuoja,
Tai apie savo pacziules ned- 

boja, 
Nakczia po urvas valkiojęs!, 
Po visas pabulkes trankosi, 

Už tai vyrueziai esate niekszai,
Ir dideli isZtvirkeliai.

Jaigu jau apsipaeziavai tai 
žiurekie,

Nesivalkiok, geriau namie 
sedekie, 

(Savo paeziule mylėk,
\ Namie su ja sėdėk, 

Gyvenimą jai pasaldyk, 
Josios visame klausyk.

* * *

Kokis tai szpielius meta ligon- 
butyje iszgulejo,

Rodos kad jau sveikas isz ten 
iszejo,

Bet kur itau, vela savo szpose- 
lius pradėjo,

Griebe viską ir in kiszeniu 
slaptai dėjo,

Žiedus, ziegorelius,
Pinigus ir lenciugelius,

Karta nukausze pilna 
masznele,

O džiaugsmas buvo jojo 
szirdelej,

Bet maszneleje nebuvo pinigai,
Tik visoki popier-galei,

Po tam dingo ir daugiau 
nepasirodė, 

Gal but in 'kur nusitrenkė.
* * *

Tūlas sportelis norints ir 
pinigu neturėjo,

Bet munszaineles labai gerti 
norėjo,

Nuo kokios tai misiukes 
paintuke gavo,

Iszbeges laukan purvyne 
gulėjo,

Raivesi ir baisiai stenėjo.
Jaigu kas pavieszina už dyka 

gerti,
Tai nereikia kaip kiaule 

pasigerti,
Bet nekurie isz tokios progos 

naudojęsi,
Trauke už svetima pakol ne 

susiduduoja.
* * *

Nuo geru žmonių girdėjau, 
Nuo piktumo net sudrėbėjau,

Kad Džirardvillej yra kelios 
> nelabos,

Musu rūteles karsztos bobos, 
Kurios ilgus liežuvius turi, 

Pletkavoje ir ant nieko nežiūri,
Ir tai ne tik Lietuviszkai, 

Bet ir Angliszkai.
Mat per tlumoczius kitus 

aploję,
Pleszia nekalcziausiems szlove, 

Gerai, lokite szirdeles, 
Kiek tik galite in vales,

Juk pažysta jus visi gerai, 
O net ir kaimynai, Slavokai.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

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

Tikra Magdalenos
Istorija «

Mane paszauke pas ligoni ir 
pasakė adresa. Gerai žinojau 
ta miesto dali kur gyveno tik 
didžiausios isztvirkeles, kurios 
net negali dienos laike pasiro
dyti gatvėje nes visos yra “pa
žymėtos.” Sziurpas per mane 
perejo. Kvietėjas liepe kažko 
saugotis. Bet prisiminės isz
Evangelijos, kaip maloniai 
Kristus priglausdavo kiekvie
na nusidėjėli, iszejau.

Lyg paties Dievo suramintas 
peržengiau nusidėjėlės slenks
ti. Dvi dideles, bailios akys pa
žvelgė in mane isz po juodu 
kaip anglis plauku, kurie drai
kėsi apie raukszliu iszvagota 
veidą. Man atrodė kad ji ma
nės klausia:

— Ka tu man atneszi: gy
venimą ar mirti?

— Duktė, asz ateinu vardan 
To, kuris yra pasakęs: “Atei
kite pas mane visi kurie vargs
tate ir esate apsunkinti!”

Szitie mano žodžiai, žadina 
pasitikėti Dievo gerumu ir gai
lestingumu, atvėrė nusidėjėlės 
lupas. Jos žodžiai maiszesi kar
tu su aszaromis ir giliais atsi
dūsėjimais. Jos gyvenimo isto
rija trumpa bet 'baisi. Jau try
likos metu patenka in nusidė
jėliu rankas, kurios jau dau
giau jos nepaleido. Dabar jau 
27 metai ir paskendusi grie- 
kuose, guli mirties pakale. Po 
trumpos jos kalbos insitikri- 
nau kad isz szios merginos 
akiu dabar liejasi tokios pat 
aszaros kurias liejo pirmoji 
Magdalena prie Jėzaus kojų. Ji 
nuplovė savo duszia tikromis 
gailesezio aszaromis.

Po valandos tame paeziame 
kambarėlyje jau buvo atvykęs 
Jėzus Kristus, pasislepes duo
nos gabalėlyje. Mažutis baltai 
apdengtas staliukas, pluosztė- 
lis kvepianeziu geliu, dvi tyliai 
mirgsianezios žvakutes, tylios 
maldos žodžiai — dvelke malo
nia nuotaika kur dar taip nese
niai, priesz valanda, pilnai 
vieszpatavo piktoji dvasia.

Vargszes lupos, drebėdamos 
isz szirdingo dėkingumo, kar
tojo kartu su kunigu: “Viesz- 
patie, neesiu verta kad ineitum 
po mano stogu bet tiktai tark 
žodi ir bus sveika mano du
szia.” Tie žodžiai jai buvo lyg 
suraminimo angelas, atskridęs 
isz amžinosios Tėvynės, kvies
ti in nauja gyvenimą. Taip, to
je duszioje gyveno Jėzus, Die
vo Sūnūs.

Paskutinis patepimas. Tai 
balzamas, kuris visiszkai ja at
gaivino, kuris dar labiau su
stiprino.

Kai dar karta ja aplankiau, 
ji jau nepaleido isz savo ranku 
kryžiaus. Ji žiurėjo ir verke, 
verke ne savo anksti pakirstos 
jaunystes bet už savo griekus, 
ji verke kad jai tiek mažai liko 
laiko daryti pakuta.

Po trijų dienu asz jau mel
džiausi prie jos grabo. Ja lan
ke “nusidėjėliai ir nusidėjė
lės.” Jie stovėjo ir drebėjo.

Leidžiant graba in duobe, 
stojo mirtina tyla ir asz, tuom 
pasinaudodamas, tariau keletą 
žodžiu kuriuos užbaigiau:

“Dekavojame Tau, o dan- 
giszkasis Teve, kad palikai 
mums brangu iszganymo ženk
lą—Kryžių. Tas Kryžius Tau 
laimėjo nauja Magdalena. O 
koks džiaugsmas dangui isz 
vienos tokios nusidėjėlės da- 
ranezios atgaila!

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.
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ŽINIOS VIETINES

t Marcele, pati Kazimiero 
Jankausko, 62 metu, mirė pra
eita Sereda Ashlando ligonbu- 
teje, sirgdama ant uždegimo 
plaucziu. Velione pergyveno 
Amerike apie 45 metus ir pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko vyra, viena duk- 
tere Mare Stulpiene, sesere 
Lauczuviene, du brolius Juozą 
ir Motiejų Sakalauskus kaipo 
szeszis anukus. Laidotuves at
sibuvo Panedelio ryta su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je. Traskauskas užsiėmė lai
dotuvėms. i

—■ Artimam kaimelyje Mo- 
rejoj, keturi szimtai angleka- 
siu iszejo ant straikos, kad 
kompanije praszalino nuo dar
bo dvideszimts darbininku. 
Manoma, kad neužilgio nesu
pratimas bus pasekmingai su
taikytas. Dabar girde kad strai 
kas pasibaigė ir kasikla vėl 
pradėjo dirbt Panedeli ryta.

■—■ Nuo kada oras atszalo, 
penkiolika Readingo kasyklų 
pradėjo dirbti szioje aplinki
nėje, bet Mahanojuj dirba tik
tai Mahanoy kasyklos, o pikie- 
tai Mahanoy City kasyklos o 
pikietai da vis sergsti stripin- 
sus arti Džiaksono.

— Jonas Urboną, kuris gy
vena netoli-East End parko, li
kos aresztavotas už suardymą 
stalo parke ir malkas ketino 
naudoti ant kurio. Nuo kokio 
tai laiko nežinomi žmonis pra
dėjo ardyti parke kas davėsi, 
ir lentas nusinesze namo. Loc- 
nininkai parko nuo kokio tai 
laiko vaktavo tiksle suėmimo 
prasižengėliu ir pasisekė suim
ti Urboną.

— Koroneris Fowler tyri
nėdamas priežastį mirties 
Drignaiczio ir nuszovima vai
ko Baranausko, datyre, kad 
Drigalicziio mirtis buvo isz 
priežasties sudaužymo galvos 
per Martina Vaisznora laike 
muszio ir už tai Vaisznora turi 
būti laikomas kalėjime. Szi- 
linskutis kuris isz netycziu nu- 
szovo Baranauskuti likos pa- 
liuosuotas.

— Poni Mikalina Bernec- 
kiene, ana diena sugryžo namo 
isz Bostono kur lankėsi pas se
nus gyventojus Malianojaus, 
Petruseviczius, pas savo duk- 
tere Danieliene Brocktone, ant 
Kalinaucku farmos, Mikuczius 
ir Aniuszonius Bridgeporte, 
Conn. Ponstva Petruseviczei 
siiūnczia visiems pažinsta- 
miems labas dienas per ponia 
Berneckiene.

t Praeita subatos ryta New 
Bostone mirė sena motere Ona 
Waba 96 metu amžiaus lenke. 
Paliko vyra ir 6 sūnus. Bus pa
laidota seredoj.

— Kas nori pamatyt tikra 
Džiulaju ant dangaus, tegul 
pažiūri in žiemius po pusiau
nakti Utarninke, Sbredcįje ir 
Ketverge o pamatys puolan- 
czias žvaigždes. Tos puolan- 
czios žvaigždes, arba kaip jais 
vadina, Leonidai, likos maty
tos tiktai dvideszimts kartu 
nuo 1902 meto ir yra labai re
tas regėjimas.

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

MAHANOY CITY, PA.

rpURI atnaujinta vilti apie vertes prapereziu szioj 

apelinkėje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti 
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities.

—- Sesuo M. Perpetua, isz 
Szv. Pranciszkaus zokono, isz 
Cleveland, Ohio, atvažiavo at
lankyti savo tęva Jurgi Zinke- 
vicziu, kuris kitados buvo za
kristijonu Szv. Juozapo bažny- 
czioje ir 'sziadien pavojingai 
serga.

— Antanas Streleckis 19 me
tu, gyvenantis po num. 537 W. 
Spruce uly., laike medžiokles 
likos perszautas in ranka. An
tanas pastate karabinu ant že
mes, tame pribėgo jo szuo ku
ris perverte karabina ir tasai 
išzszoves pataikė jam in ranka. 
Vietinis daktaras apžiurėjas 
žaiduli paliepė jam važiuoti in 
Locust Mountain ligonbuti kur 
deszine ranka likos nupjauta.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Tamaqua, Pa. — Szia Petny- 
czia, tai yra 17 Novemberio, 
SS. Petro ir Povylo Lietuvisz- 
koje svetainėje atsibus didele 
Card Party ant naudos para
pijos kuria parengineje musu 
progresiviszkos moterėlės. Ko
mitetas susideda isz sekaneziu 
moterių: poniu Lahutiene, Bel- 
liene, Abromaitiene ir A. An- 
drukaitiene, kurios szirdingai 
užpraszo visu vietiniu ir aplin
kiniu gyventoju atsilankyti 
ant to linksmo vakarėlio ir 
praleisjtį (kėlės Valandėlės su 
pažystamais. Prabaszczius Mi- 
kaitis, kuris darbuojesi del la
bo parapijos nenuilstancziai, 
meldže taipgi visu atsilankyti 
taji vakara.

Chicago, f William Martin
iais, 58 metu amžiaus Lietu- 
vys, kuris gyveno apie dvi my
lės in vakarus nuo Lake Villa, 
Lake apskrityje (county,) bu
vo rastas negyvas krūvoje au
tomobilio griuvėsiu, szale vals- 
tijinio kelio No. 59, ant Fox 
ežero kranto.

Spėjama kad jis neteko au
tomobilio kontroles ir invažia- 
vo in rava, kuri pasiekęs auto
mobilis apvirto, Martinku už- 
muszdamas.

New Philadelphia, Pa. f 
Stanislovas Mikelionis, 35 me
tu, mirė pavietoje ligonbutyje 
Schuylkill Haven, sirgdamas 
gana ilga laika. Lavonas likos 
atvežtas pas Ignotą Milinavi- 
cziu isz kur atsibuvo laidotu
ves.

Jaigu permainote savo 
adresus gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus ant apsigyve
nimo ir geidžia kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gyve
no. Todėl jaigu permainote sa
vo gyvenimo vieta, raszant in 
redyste kad permainyti jusu 
adresa paduokite taipgi ir sa
vo sena adresa o tuom paleng
vinsite mums darba ir daug er
gelio.

Užlaikymas Pittsburgo 
Kulturiszko 
Paveldėjimo

Neiszpasakytai interesingas 
ir nepaprastas projektas dabar 
planuojamas Pittsburgo uni
versitete.

Tam tikslui paskirta vidus 
Apszvietos Katedros suvienyti 
krūvon tradicijas pirmųjų 
Amerikiecziu su kulturiszkais 
prisidėjimais naujesniu gru
pių.

Paprastas mokyklos kamba- 
ris neturi jokios grožybes bet 
katedros Ibus visai kitokis. Ap
link Commons kambarį yra 
galerijos per kurias galima 
prieiti prie net 54 kliasu kam
bariu1, tie kambariai iszda'linti 
per tris namo augszczius. An
tro augszczio kambariai bus 
paszvesti pirmiems apgyven- 
tojams ir istorijai vakarines 
Pennsylvanijos, treczio augsz
czio kambariai bus paminklas 
žmoniems kurie prisidėjo prie 
insteigimo Pittsburgo miesto 
ir pirmo augszczio kambariai 
turės taip vadinamus tautys
tes kambarius, paminklas seno 
pasaulio szalims isz kuriu 
Pittsburgo žmones paėjo.

Bus net 17 tokiu tautystes 
kliasu-kambariu. Jau devynių 
planai užbaigti ir užgirti ir 
lieka tik penki bet ir jie neužil
go bus užbaigti.

Jau per kelis metus komite
tai atstovaujant net 20 tautu 
dirba; isz vien, darydami savo 
plianus ir rinkdami pinigus ap
mokėti už darba.

Planai del Francuzu, Vokie- 
cziu, Lietuviu, Skandinavu ir 
Szkotu kambariu jau daromi 
ir vietos paskirtos Anglams, 
Airiams ir Velsziams. Chinie- 
cziu, Czeko-slovaku, Graiku, 
Vengru, Italu, Lenku, Ruma- 
nu, Rusu ir Jugo-slavu planai 
priimti ir darbas pradėtas.

—F.L.I.S.

LENKU PREZIDENTAS 
VEDE LIETUVAITE.

Varszava. — Nesenei invyko 
vestuves Lenkijos prezidento 
Moscickio su Halina Gornaite.

Apie jaunavede patirta szi- 
tokiu žinių. Halina Gornaite 
yra gimusi 1913 m. Liepos 29 
d. Kaune ir buvo pakriksztyta 
Karmelitu bažnyczioje. Kriksz- 
tijo kun. Jankauskas.

Jos tėvai, Jonas Gorna ir 
Marijona Ramanauskaite bu
vo Kauno gyventojai ir Kar
melitu parapijiecziai. Motinos 
pravarde nurodo, kad ji buvo 
Lietuvaite.

Priesz vestuves buvo kreip
tasi in Karmelitu kleboną del 
jaunosios gimimo metrikų. Me
trikai buvo iszraszyti ir isz- 
siusti in Varszava.

Tai-gi Kaunas davė Lenku 
valstybes galvai Lietuvisžkos 
kilmes žmona.

ŽMONIŲ TEISYBES

4> Maža skylele paskandins 
didžiausi laiva.

* Nereikalingas mažas už
davinys žmogų pragaiszina.

* Kada szulinys iszdžiusta, 
tada ant vandenio neplūsta.

* Jaigu nori gyvent, turi 
ant laiko nepaisyt.

* Jaigu tarno neturi tai 
pats del saves patarnauti gali.

, * Trumpai brolau gyvensi 
jaigu ant Velykų skolos ati
duoti negalėsi. Gavene taip 
greitai begs kad rodos su spar
nais lėks. i

GEROS RODOS DEL 
VISU GASPADINIU

— Nepalaistymas kvietku 
ir auguoliu nekenkia tiek daug 
kiek nuolatinis laistymas, ne.> 
nuo to greitai supusta szaknys.

—- Nuszntyta dali kūno rei
kia laikyti szaltam vandenyje 
ir ledais apdestinet patol, kol 
karsztis nepranyks, o pūsles 
tada neiszszoks.

— Kad peles isz namu isz- 
vyt ne reikia laikyti kate tik 
reikia visas skyles pintimrs 
užkiszt, o peles dings visiszkar.

— Auksuotus rėmus ne rei- Į 
ke mazgot szlapiu skaruliu, l 
nes nuo to auksas pajuosta. I

— Apibarstykie divonus 
(rugs) druska kada szluoji, 
kad kandys ir mikrobai isz ju 
pragaisztu.

— Visados pirma perskai
tyk antru syk ant bonkutes ne
gu duosi isz jos gyduolių del 
ligonio.

— Vari ir bronza geriausia 
nuszveisi supjaustytom citri
nom pamirkytom druskoje, 
szveieziant pletmus.

— Sūdytas žuvis ar silke- 
gerai galima iszmirkyt nega
dinant skonio saldžiam ar rug- 
szcziam piene.

— Valgymas medaus yra 
vienatiniu geriausiu vaistu dei 
nutukimo.

—■ Divonus (rugs) galima 
iszczystyt ir atnaujint, jeigu 
karta in sanvaite skalbsite szi- 
tokiu budu: reike pamirkyi. 
szulota karsztam vandenyje In 
kuri reikia linpilt biski terputi- 
no ir su tuom szveisti, divona 
reike padėti ant grindų arba 
geriause lauke ant saules spin
duliu.

Paskutines Žinutes

U Gadiz, Iszpanije. — Anai- 
kištai užsikeisejo ant gyvasties 
Jose Antoni Primo de Rivera. 
Maiszatije likos nuszautas i 
žmogus o 4 paszauti.

IT Philadelphia. — Trys 
jauni banditai suriszo sarga 
Tasty Baking keptuvėje po 
tam apiplesze kasa ant $4,016 
ir pabėgo.

11 Princeton, N. J. — Ro
bertas White, 21 metu, sūnūs 
gubernatoriaus isz Ohio, užsi- 
musze, kada jo eroplanas nu
krito czionais.

U New York. — Keturi vy
rai užsimanė palekioti su ero- 
planu kuri parandavojo ir isz 
leke, bet taip nelaimingai, kad 
eroplanas krito ant namo ir 
trys isz juju likos užmuszti: 
Adomas Ravinski, Henry Ra- 
tabovski ir Louis Kuhn o Pra
nas Kapkovicz likos sužeistas.

SVIETINE ISZKILME UŽSI
DARĖ NEDELIOJE O ATSI
DARYS VELA 1 JUNIAUS 

1934 METE.

Chicago. — Pirmininkas 
Svietines Iszkilmes, Rufus 
Dawes, apreiszke kad S vietine 
Iszkilme atsidarys vela .atei
nanti meta 1 diena Juniaus 19- 
34 mete. Iszkilme užsidarė pra
eita Nedelia ant žiemos.

W. Traskauskas, Ėst
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

MORMONISZKA SEMINARIJA TURI DAUGIAUSIA DVYNU PORU.
Seminarijoj Juab Stake, L.D.S. kuri randasi Nephi, Utah, kur gyvena vien tik Mor

monai o in kuria lankosi 280 studentu, tai randasi dvylika poru dvynu kaip tai ant pa
veikslo matome.

KA NESZIOS PLAUKIKES SZI SEZONĄ.
Ant Catalinos salos, Kalifornijoj, kur atvažiuoja turczlai isz visu daliu Amerikos sii 

savo dukrelėms, tosios mergužėles szį sezoną neszios szitokes drapanas jaigu galima pava
dinti tai drapanoms.. .

60
GYDUOLE, TABLETAI, MOSTIS, 
NOSIES LASZAL Sustabdo sząlti 
pirma diena, Galvos skausmą ar’ j 
Nenralgija in 30 minutu, Malarija in 
3 dienas Geras laksatyvas ir Tonikas. 
Veikiausios Gyduoles ka yra žinomos

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus IsztikimiauSis Graborius 

n Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas szioj 
apelinkeje. Bile Ko
kiam 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 OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce Si 

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

Bell Telefonas 538-J

NAZINIS KRYŽIUS ANT ANGLISZKOS VĖLIAVOS.
Ana diena nemažai nusistebėjo Anglijos gyventojai Lon

done kada atsikelia isz ryto paregėjo'ant namo Vokiszku Fa
šistu szita vėliava. Matyt jog kas tokis norėjo suerzint Angli- 
kus prisiūdamas Vokiszku Fašistu kryžių viduryje Ariglisz- 
kos vėliavos. Valdžia paliepė tnojaus nuimti vėliava.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant 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.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

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

411 E. Pine St., Mahanoy City
Phone 501

APLAIKE DOVANA NUO SVIETINES ISZKILMES.
z> -■ ■ -■ --------------------------------------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

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

19 W. Centre St., Mahanoy Cityy
V- - • . ......

Adelbertas E. Stockton isz DeSoto, Mo., buvo 21,480,142 
žmogus kuris atlankė Svietine Iszkilme Chicagoje ir už tai ap-( 
laike keliolika dovaneliu per Ross Bartley, direktoriaus Isz
kilmes.
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