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Isz Amerikos
SUDEGINO SZIENIKA SU 

17,000 DOLERIU.
Algood, Tenn. — Oral Bil- 

brey nuo keliolikos metu nau
dojo savo sziaudini szienika 
kaipo banka del paslėpimo pi
nigu, bondu, szeru ir kitokiu
svarbiu dokumentu bet apie tai 
jo pacziule nieko nežinojo. Ka
da žmogelis ana diena iszva- 
žiavo in miestą su kokiu tai 
reikalu, jo motere sumanė isz- 
kimszti szienika su szviežiais 
sziaudais. Iszmetus sziaudus 
isz szieniko nunesze ant kiemo 
ir uždege. Ant giliuko vyras 
tame laike sugryžo isz miesto, 
pamate deganczius sziaudus ir 
dasiprato kas atsitiko. Szoko 
prie liepsnos ir su pagialba 
czebatu iszbarste deganczius 
sziaudus, iszgialbedamas sziek 
tiek turto isz liepsnos. Szmote- 
l'ius 'bumaszku nusiuntė in 
Washingtona bet kiek jam val
džia sugražins gerais pinigais 
tai da nedažinojo.

VAIKAS 9 METU NUŽUDĖ 
4 METU MERGAITE 

ISZ PIKTUMO.
New York. — Devynių metu 

amžiaus Filipas Oehler, adbe- 
ges pas motina, paszauke kad 
jis nužudė savo drauge, ketu- 
riu metu mergaitei Elzbietele 
Vonderhofen, kuriai uždavė 
per galva su szmotu akmens 
po tam nuplesze nuo jos szlebu- 
kes ir paslėpė jos lavona po 
krūmais. Padare tai isz piktu
mo kad mergaite jam nepripa
žino kad jisai gali suvalgyt 
daugiau pycziu ne kaip ji. Pa- 
licija surado nuoga lavona 
mergaites artimuose krūmuo
se.

MOTERE UŽMUSZTA, 15 
SUŽEISTI DARBININKISZ- 

KAM MAISZATYJE.
Pelzer, S. C. — Tarp strai- 

kieriu ir darbininku prie Cot
ton Mill dirbtuvių kilo kruvi
nas sumiszim'^s kuriame likos 
užmuszta viena motere o pen
kiolika straikieriu sužeista. 
Daugiau kaip 500 szuviu likos 
paleista per maisztininkus. Pe
nais vieszpatauja straika jau 
per kelis menesius ir likos isz- 
szaukta milicija ant darymo 
paredko bet kada milicija likos 
atszaukta, maiszacziai vėla ki
lo tarp darbininku kurie geide 
sugryžti prie darbo ir straikie
riu kurie pikietavo dirbtuves.

GERA RODĄ DEL VEDU
SIU PORELIŲ.

Kansas City, Mo. — Allen 
Lewis, 80 metu ir jo motere, 78 
metu, praeita sanvaite ap- 
vaiksztinejo savo 60-metines 
sukaktuves vedusio gyvenimo. 
Senukai pripažino kad szia- 
dien ju vedusis gyvenimas yra 
daug linksmesnis ir geresnis 
ne kaip buvo tuoj po szliubui, 
ir tai del to, kad niekad nesi- 
bardavo. Jeigu ji užmetinėjo 
ka savo vyrui tai jis tylėjo o 
jeigu jis pradėjo koki barni tai 
ji tylėjo ir tas buvo ju sutiki
mas vedusiam gyvenime per 
00 metu.

500 ŽMONIŲ
ŽUVO VIESULOJE

Smarki Viesulą Floridoj Už- 
musze Daugiau Kaip 500 

Žmonių; Teipgi Sugriovė
Miesteli.

PADARYTA DIDELES 
BLEDES.

Miami, Florida. — Daugiau 
kaip 5 szimtai žmonių žuvo 
smarkioj viešnioj kuri prapu- 
te pro Floridos pakraszczius 
Utarninke. Ant Floridos Keys, 
kur radosi kareiviu kempes, li
kos užmuszta apie 164 karei
viai. Miestelis Trevenier likos 
visiszkai sugriautas.

Kareiviu kempeje likos už
muszta 164, sužeista 80, keturi 
daktarai užmuszti, likusieji ne
turi maisto ne vandens nes vėt
ra viską nunesze. Kareiviai fe
nais dirbo nauja plentą nuo 
Miami in Key West. Valdžia 
nusiuntė in lenais truki su 
maistu ir paszialpa bet negalė
jo privažiuot. Tenais randasi 
apie 650 kareiviu. Daugiau 
kaip szimtas žmonių randasi 
ligonbutese.

Beveik visas pakrasztis Flo
ridos baisiai nukentejo nuo 
viešnios. Keliolika laivu likos 
iszmesti ant kranto o keli nu
skendo.

Kiek bledes viesulą padare 
tai da neapskaityta nes tele
grafine ir telefonine komuni
kacija likos pertraukta.

JOS PATOGUMAS BUVO 
PRIEŽASTIM SAVŽU- 

DINSTOS.
Flint, Mich. — Katre Mont

gomery, 21 metu, buvo taip-pa
togi mergina kad ja persekio
davo nuolatos vyrai ir neduo
davo jai ramybes ant ulyczios 
ir tas davede ja prie tokio ne
ramumo kad ana diena metėsi 
po ratais lokomotivos kuri su
malė jos patogu kuna. Mete 
1932 mergina aplaike garbe 
kaipo patogiause mergina kon- 
teste Alpena, Mich., ir nuo tos 
dienos neturėjo ramaus laiko 
nes jai vyrai neduodavo jokio 
pasilsio.

AUTOMOBILIAI TURĖJO 
GERA RUGEPJUTE PER 

SZVENTES.
Washington, D. C. — Pagal 

apskaitymu valdžios tai po vi
sas dalis Suv. Valstijų, per La
bor Day szventes, per tris die
nas likos užmuszta apie trys 
szimtai žmonių automobiliu 
nelaimėse o keli szimtai žmo
nių likos sužeista.

Insziurenc kompanijos pra- 
naszavo kad szimet per taji 
laika bus užmuszta apie 300 
žmonių visokiose nelaimėse 
bet lyg tam skaitliui nelaimes 
nedaejo bet da visiszko suraszo 
nepadaryta kiek žmonių žuvo.

PATI SEKRETORIAUS 
ICKES UŽMUSZTA.

Winnetka, Ill. — Ana diena 
atsibuvo laidotuves Onos, pa- 
czios sekretoriaus viduriniu 
veikalu Ickes, kuri likos už
muszta automobiliaus nelaimė
je arti Santa Fe, N. M.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Kareiviai isz 108-to pulko eina “per virszu” laike manievru Pine Camp, N. Y.
2—Kongresmonai apleidžia Washingtono kapitale keliaudami namo po pasibaigimui kon
greso. 3-—Port Said ir Suez kanalas kur Anglija ketina sulaikyti Italiszkus laivus su ka
reiviais ir ginklais plaukdami in Abisinija. Isz to gali kilti didelis nesupratimas tarp Angli
jos ir Italijos.

SENUKE NEGIRDEJO REI- 
DIO, NEMATE PAVEIKSLU

IR NEVAŽIAVO AUTO
MOBILIUJE.

Sydney, S. C. — Mrs. Effie 
Walker, kuri ana diena pabai
gė 104 metus, negali kalbėti 
Angliszkai, nemato strytkario, 
krutamuju paveikslu, negirdė
jo reidio ir niekados nevažiavo 
automobiliuje. Gimė ji Szkot- 
landijoj ir atvažiavo su tėvais 
in Kanada kada buvo da mažu 
kūdikiu. Senuke da gali inver- 
ti siūlą in adata be pagialbos 
akuloriu. Valgo tris kartus ant 
dienos ir eina balsuoti laike 
rinkimu. Senuke tikisi kad da 
pagyvens kokia deszimts metu.

ROŽIŲ KRŪMAS 50 METU 
SENUMO.

East Canadea, N. Y. — Ka
da ponstva Charles Lapp ana 
diena apvaiksztinejo savo 50 
metu sukaktuves vedusio gy
venimo, svodbinis pyragas bu
vo papuosztas su rožėms isz to 
paties krūmo nuo kurio nuota
ka pasidarė sau bukietą 50 
metu adgal. Da ir sziadieh ta
sai rožinis krūmas iszduoda 
puikias rožes.

ŽVAKE KURI DEGS PER 
500 METU.

New York. — Pagarsėjus po 
visa svietą, dainininke Ameli- 
ta Galli-Curci, užkalbino mil- 
žiniszka žvake pas dirbėja An
tonio Ajello czionais, kuri degs 
per 500 metu kad parodyt dė
kingumą Dievui už jos pasek
minga dainavima ir gerkles 
operacija. Kita mergina užkal
bino žvake kuri degs per 1000 
metu, ant atminties szokiu or
kestras vedejo Russ Colombo. 
Kur tosios žvakes degs tai apie 
tai telegramai nepranesza.

SZALTA IR SZLAPIA 
LABOR DIENA.

Harrisburg, Pa. — Pagal oro 
inspetojus tai szimet Labor
Diena, kuri pripuolė PanedeTy- 
je, buvo viena isz slapiausiu ir 
szalc^iausiu in laika 46 metu. 
Norinis oras buvo netinkamas 
bet automobiliu buvo ant plen
tu gal daugiau kaip praeita ras szuniszkas 
mota. , ko, ar ne?

VIETOJE VISZTU RADO 
BACZKOJE LAVONA.

Townston, Mass. — Czionai- 
tiniam mėsininkui likos pri- 
siunsta baczka visztu isz 
Maine valstijos. Mėsininkas at- 
muszes baczka nuėmė viena ei
le visztu bet kada sieke iszimti 
daugiau, nemažai nusistebėjo 
kada sueziuope žmogaus galva. 
Paszauke palicija kuri iszeme 
lavona isz baczkos. Isz kokio 
miesto’likos atsiunsta baczka 
su lavonu itai mėsininkas neži
no o ant geležkelio stoties taip
gi nežinojo isz kur baczka li
kos prisiunsta tik tiek žino kad 
kokis tai žmogus atveže bacz
ka ant geležkelio stoties isz ne
žinomos vietos.

MIRUSI MERGINA PASVEI
KINO GAILININKUS.

Royersford, Pa. — Emilija 
Brandon, 20 metu, kuri sirgo 
uždegimu plaucziu, staigai in- 
puoile in apmirimą ir daktaras 
ja pripažino už mirusia. Kada, 
po keliu valandų atvažiavo 
graborius parengti ja ant am
žinos keliones, mergina staigai 
atsisėdo lovoje, pasveikinda
ma graboriu ir susirinkusius 
gimines kurie isztikruju mane 
kad mergina yra mirus. Pa- 
szauktas daktaras apreiszke 
kad mergina buvo tik apmirus 
ir sziadien yra visiszkai .svei
ka. •

SUPLAKĖ GERAI IR DA 
NORI PERSISKYRIMO.

Platits'burg, Mo. —■ Mikolas 
Sperling užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo .savo paeziu- 
les už tai kad ji gerai supliekė 
botagu vienam isz czionaitiniu 
koteliu kada ji užtiko losziant 
isz kazyru su kokia tai motere. 
Matyt kad sudžia buvo iszmin- 
tingas žmogus nes persiskyri
mo nedave tiktai paliepė mo
torai da daugiau jam duoti bo
tagu jeigu vela kada ji užtik
tu draugystėje svetimos mote- 
res. Mikas nuėjo namo kaip 
muilą suedes ir dabar randasi 
po padu savo prisiegeles kuri 
ii visai neiszleidžia isz namu 
po saules nusileidimui. — Tik- 

ęyvenimas Mi-

MILIJONIERIUS 
UBAGU

UBAGAVO PER VIENA DIE
NA SURINKDAMAS $80; 
PADARE LAIŽYBAS SU 

SAVO DRAUGAIS.

Worcester, Mass. — Lincoln 
Stoddard, sūnūs milijonieriaus 
kuriam nubodo labai tinginia
vimas namie-ir visoki smagu
mai, nutarė kad pasiliks uba
gu per viena diena. Padare jis 
laižybas su savo draugais ant 
100 doleriu kad per 24 valan
das maitinsis tiktai isz to, ka 
aplaikys nuo mielaszirdingu 
žmonių ant ulyczios. Jaunas 
Lincoln, 26 metu, taip gerai at- 
losze ubago role kad ji nepaži
nojo jo tikras tėvas, duodamas 
jam kelis centus kada ji sutiko 
ant ulyczios. Atsėdėjo jis kėlės 
valandas kalėjime už ubagavi- 
ma bet likos paleistas kaipo 
nepavojingas ubagas. Salavči- 
sziu Armija ji norėjo atiduoti 
in prieglauda del vargszu ir 
vos nuo to atsisakė.

Vakare ta paezia diena atėjo 
jis in restauracija kur tankiai 
atsilankydavo su savo drau
gais, melsdamas kad jam gas- 
padorius duotu dykai puoduką 
kavos. Locnininkas ji nepažino 
ir norėjo iszmest laukan. Už 
toki pasielgimą Stoddard labai 
užpyko ir iszsiemes keliolika 
centu isz kiszeniaus, mete gas- 
padoriui in akis. Tokiu budu 
pralaimėjo laižybas.

Locnininkas dažinojas nuo 
susirinkusiu kuom ubagas yra, 
labai ji perprasze. Po tam už 
suubagautus pinigus Stoddard 
iszkcle bankieta savo drau
gams. Surinko jisai in laika 24 
valandų daugiau kaip 80 dole
riu.

SURADO NEGYVA MOTE
RE VONEJE.

Eastern Point, Conn. — La
vonas Mrs. Ann Wright, 60 me
tu, turtinga motere isz New 
Yorko, likos surastas voneje 
kotelyje Griswald, kuriame gy
veno. Pagal daktaru nuomone 
tai senuke. pasirenginejo ant 
iszsimaudymo ir badai pasly
do, inpuole in vone ir prigėrė.

LAIVAS UŽPLAUKĖ ANT 
UOLOS; PASAŽIERIAI 

ISZGIALBETI.
Miami, Fla. — Pasažierinis 

laivas, Dixie, kuris plauke isz 
New Orleans in Florida, kelio
nėje in New Yorka, laike smar
kios viešnios užplaukė ant 
French Reef ir lyg sziai dienai 
negalima ji nutraukti. Ant lai
vo radosi 384 pasažieriai. Kiti 
laivai atplaukė jam in pa'gial- 
ba iszgialbedami visus pasažie- 
rius.

NUŽUDĖ PACZIA IR JOS 
PRIELAIDINI.

Cleveland, Ohio. — Jauna ve
dusi motere ir jos prielaidinis, 
kuris buvo persiskyres su savo 
paezia, likos surasti nužudyti 
automobiliuje prie plento. Sze- 
rifas aresztavojo jos vyra ku
lis badai abudu nužudė.

Lum Rogers, nužudytos mo- 
teres vyras, badai prisipažino 
kad jis nužudė abudu kada 
juos užtiko automobiliuje nak
ties laike, meiliszkam glėbyje.

VOKIECZIAI
NEPASIDUODA

_______  I 

Trustistai Pikietuoja Parapi
jos Mokslaine Per Visa Nakti;

Spynos Ant Mokslainiu 
Duriu.

KUN. KARALIUS TARIASI 
SU TRUSTISAIS.

Shenandoah, Pa. — Szv. Szei-1 
mynOs V okiecziu parapine 
mokslaine nea.tsidare Panede- 
lio ryta del mokslo nes parapi
jos trustisai apreiszke kad 
mokslaine nebus atidaryta pa
kol kardinolas prisiims Vokisz- 
kas minyszkas del mokinimo ju 
vaiku.

Praeita sanvaite trustisai už
dėjo spynas ant mokslaines ka
da kardinolas prisiuntė in Vo- 
kiszka mokslaine ketures Lie- 
tuviszkas minyszkas mokyti 
Vokiszkus vaikus. Trustisai 
užsispyrė ju neinleisti in moks
laine, pastate prie mokslaines 
audeklines budykes ir sergėjo 
mokslaine per visa nakti ir ke
tina sergėti pakol kardinolas 
duos jiems savo tautos minysz
kas.

Kada atėjo laikas vaikams 
eiti in mokslaine, susirinko 
apie 2,000 žmonių susidedan- 
cziu isz Vokiecziu ir Lietuviu, 
pasiprieszino siunsti savo vai
kus in mokslaine. Trustisai ap- 
reiszie nad dabar'ran'dašTse'p- 
tynios Lietuviszkos minyszkos 
Vokiszkam klosztoryje isz Szv. 
Kazimiero klosztoriaus New
town, pasirengusios mokyti 
vaikus.

Utarninko ryta kunigas Ka
ralius, praibaszczius Szv. Jur
gio Lietuviszkos parapijos, 
melde trustisu kad atidarytu 
mokslaine bet trustisai sta- 
cziai apreiszke kad nemano 
atimti spynas nuo duriu pakol 
kardinolas prižadės prisiunsti 
Vokiszkas minyszkas. Kunigas 
Karalius turėjo posėdi su Vo- 
kiszkais trusitisais Seredoje 
tiksle susitaikymo.

Vokiecziai nemano pasiduo
ti ir spirsis savo tiesu ir nesi
duos valdyti svetimtaueziams 
ant ju turto. Ju bažnyczia li
kos uždaryta isz priežasties ap- 
sisedimo in kasyklas ir už tai 
aplaike 40,000 doleriu nuo Gir
ard kompanijos kuriuos tai pi
nigus pasiėmė kardinolas 
Dougherty, prižadėdamas pa
statyti kita bažnyczia Vokie- 
cziams bet savo prižadėjimo 
neiszpilde ir paliepė Vokie- 
cziams lankytis in svetim-tau- 
tiszkas bažnyczia's ant ko Vo
kiecziai nesutiko ir užsispyrė 
pastatyti ant savo.

Po laikytam posėdžiui tarp 
Kunigo Karaliaus ir trustisu, 
daejo prie to, kad Vokiecziai 
užsispyrė uždaryti mokslaine 
lyg tolimesniam laikui pakol 
kardinolas Daugherty sugrysz 
isz Rymo. Kunigas Karalius 
apreiszke trustisams buk jis 
stengėsi aplaikyt Vokiszkas 
seseres mokyti vaikus bet ne
galėjo ju aplaikyt. Trustisai 
apreiszke tėvams kad vaikai 
negalės lankytis in mokslaine 
pakol bus padaryta sutaiką su 
bažnytine valdžia.

ISZ LIETUVOS
MUSZIUOSIA ŽUVO

9 ŪKININKAI IR
4 PALICISTAI

ŽMONIS SFIBESI NAUJU. 
RINKIMU.

Kaunas.,—Valstiecziams su
kilus priesz žemas ūkio pro
duktu prekes ir auksztus mo
kesnius smarkiu musziu iszti- 
ko Kauno pakraszcziuose, ku
riuose žuvo viso 13 žmonių: 
9 ūkininkai ir 4 palicistai.

Prezidentas Smetona kaltina 
“Svetima Valstyba” už 'su
kurs tyma valstiecziu. Mano
ma, kad jis tuo intaria Vokie
tija.

Daugelis ūkininku likos a- 
resztavota ir uždaryti kale- 
jimuosia, badai už tai, kad ne
norėjo atiduoti pieną in koope- 
era’tiva. Panaszius straikai 
platinasi ir kitosia vietosią.

Politikiszkas padėjimas Lie
tuvoje teipgi yra pavojingas. 
Priemeris Juozas Tuobelis, gei- 
dže atsisakyti nuo savo dinsto, 
kad apimti vieta pirmininko 
Tautiszkam Banke. Jo vieta 
paaukauta del Merkyso, majo
ro Klaipėdos, bet jisai atsisakė 
ja priimti. Žmonis spiresi 
nauju rinkimu.

GERAS VYRAS.

— Na, ka man Jonuti, pir
kai ant varduvių?

— U-gi grafafona.
— Ka toki?
— Tokia maszina kuri szne- 

ka. 1
— U-gi kam?
— Pastatysi in kampa tai 

nuolatos už tave sznekes ir ant 
manes plus.

GERA RODĄ.

Tarnaite: — Ponas daktare, 
ponas daktare-! adata nurijau.

Daktaras: — Na, nuo manes 
kūdiki, maža szkada, te kita
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Kas Girdėt
Vienam isz gana dideliu kai

mu Centraliszkoje Meksikoje, 
kuriame'gyvena vien tik Indi- 
jonai, vieszpatauja nuo szimto 
metu ar gal daugiau, liga akiu 
nuo kurios visi ligoniai apjaks- 
fa. Kūdikiai priesz meta laiko 
netenka regėjimo. Aplinkiniai 
Indijonai sako kad tai yra ko
kis tai prakeikimas ant ju veis
les. Pagal Meksikoniszko uni
versiteto daktaru tai tieji gy
ventojai nuo szimto metu turi 
savo krauje kokius tai gemale- 
lius nuo protėviu, nuo kuriu to
ji veisle Indijonu kenczia.

Nuo Labor Dienos, Lakava- 
nos ir Luzernes pavietuose at
sidarė 'daugelis angle-kasyklu 
per ka tukstancziai žmonių su- 
gryžo prie savo užsiėmimu. Už 
keliu dienu pradės dirbti Mon
arch Coal Co., Diamond kasyk
los in kurias sugrysz apie 600 
žmonių. Isz priežasties aplai- 
kymo daugelio užkalbinimu 
ant anglių, Hudson Coal Co. 
taipgi atidarė keliolika savo 
kasyklų. Pagal perspejima se
nu žmonių ir 'biznierių tai lai
kai truputi pasigerins prie ka
syklų ir be pagialbos WPA ka- 
misijos.

Pagal tiesas nukaltas ne tik 
Washingtone bet ir Harrisbur- 
ge tai vienatinis dbalsis legis
latures yra: '“Pleszkite nuo 
turcziu” o ypatingai tas la
biausia lytisi prie automobiliu 
locnininku kurie nevos priguli 
prie tuju “turtingųjų.” Nau
jos tiesos prispire žmogų mo
kėti po $7 už peržiurejima au- 
tomobiliaus vietoje 50 centu 
kaip tai mokėdavo priesz tai. 
Sakoma kad tas sumažins daug 
netinkamu dreiveriu automo
biliu. Bet kokiu badu tas ap
saugos žmonis nuo nelaimiu 
tai sunku suprasti. Ar nebutu 
geriau kad laikas nuo laiko 
valdžios inspektoriai peržiuri- 
netti pusgalvinius dreiverius 
automobiliu kurie tiek užmu- 
szineja ir sužeidžia žmonių?

Leidėjas daugelio laikrasz- 
cziu Randolph Hearst apgarsi
no kad jis “iszstums” vela Al
freda Smith ant prezidento 
Suvienytųjų Valstijų, tvirtin
damas buk jisai yra tinkamiau- 
Ses kandidatas ant tojo dinsto. 
Bet nuomone žmonių yra kito
kia ir kaip rodos Al Smith ne
turės jokio “czencžiaus” lai
mėti ant prezidento.

Laikraszcziai garsina apie 
valstiecziu susirėmimą su po
licija Lietuvoje, kuriuose lyg 
sziai dienai likos užmuszta try
lika žmonių ir daug sužeista 
ant abieju pusiu, tai yra ir po
licijos. Sakoma kad ūkininkai 
pasiprieszino policijai del ūkio 
produktu pigumo. Ūkininkai 
reikalauja kad prekes butu 
augsztesnes, kad butu panai
kinta skolos ir kad butu suma
žinta mokestys.

Kokioj vietoje tieji maisza- 
cziai kilo tai nežine bet mano
ma kad aplinkinėje Marijam
polės kur ūkininkai bandė su
laikyti ūkio produkto gabeni
mą in miestus — kas tuos pro
duktus gabeno in miestus, kam 
fenais insikiszo policija ir del 
ko juos ūkininkai musze. Gal 
but kad ūkininkai paskelbė 
straika priesz javu ir gyvuliu 
pardavinejima per pigiai. O 
gal jie pasiprieszino ūkininku 
furto iszpąrdavinejimui už mo-

kesczius?
Matyt kad telegramai perėjo 

per cenzūros rankas todėl ži
nios ne aiszkios ir trumpos.

Gal vienos isz didžiausiu ne- 
vidonku kokias demokratai tu
rės ateinancziuose rinkimuose 
tai bus moteres kurios kovos 
priesz ta ja partija.

Moteres daugiau žino kaip 
vyrai, kaip juos apsunkino de- 
mokratiszka partija, pabrangi
no visa maista, ypatingai ant 
mėsos o dabar net aprubežiuos 
sodinimą bulviu ir kitas daržo
ves kas pakels augsztai prekes. 
Demokratai ketina rinkti tak
sas už tuos reikalingus daly
kus ir pinigus siunsti farme- 
liams in Žiemius ir Pietus kad 
juos suszelpti.

Taigi, Schuylkill pavieto far- 
meriai net nutirpo iszgirdia 
kad Demokratai mano kožna 
farmeri kuris sodytu daugiau 
bulviu ir daržovių, uždaryti ji 
kalėjime jeigu ju paliepimo ne- 
iszpildys.

In kalėjimą už sodinimą bul
viu! Kas tai girdėjo kad szia- 
me laisvam sklype dėtųsi pa- 
naszus laikai.

Todėl kožno gero republiko- 
no privalumu yra pasiprieszint 
tokiai nelaisvei ir iszrinkti vi
sa republikonisžka tikieta.

Demokratiszka partija nieko 
neduoda darbininkui o kada 
iszsibaigs valdiszka duokle del 
bedarbiu ir bilijonai iszsisems 
isz iždo, ka tada darys?

Tik republikoniszka partija 
gali iszgialbeti isz szio padėji
mo, sugražint darba fabrikuo
se ir kasyklose, kad kožnas 
darbininkas uždirbtu nema
žiau kaip po 100 doleriu ant 
menesio o mekanikai aplaiky- 
tu po 150 doleriu ąnt menesio.

Demokratai Washingtone ir 
Harrisburge kala kvailas tie
sas kurios apsunkina Ameriko- 
niszkus gyventojus. Republi
koniszka partija sugražins ge
rove po visa sklypą, fabrikai 
pradės dirbti ir žmones vela 
pastos ant kojų nereikalauda
mi ubagiszkos duokles nuo val
džios ir kožnas turės darba.

LABAI TEISINGAS 
ŽMOGELIS.

Atėjo kokis tai žmogelis 
praszyt darbo kaipo varytojas 
taksikdbo, in didele kompani
ja. Perdetinis užklausė jo.

— Ar tu esi teisingas?
— Taip, esmių teisingas.
— Ar isztikruju labai tei

singas ?
— Galiu tankistai užtvir

tint kad esmių teisingas.
— Na tai gerai. Jeigu tu 

surastumei taksikebe kokia 
szirnta tukstancziu doleriu tai 
ka darytumei su jais?

— Nieko, ponuli, tiktai gy- 
vencziau isz procento.

PARSIDUODA FARMA.

114 alkierių žemes, didelis so
das ir girnos, 10 kambariu stu- 
ba, 2 tvartai ir nauja “gaila” 
del sudėjimo komu, garadžius, 
visztinyczia, daug visztu ir ari- 
czių, 2 geri arkliai, 11 karvių, 
1 jautis, visokios reikalingos 
maszinos, vežimai ir kitokį rei
kalingi inrankiai del fanuos. 
Ant cimentinio Steito kelio, 
tik 2 mylės nuo miesto .North 
Brookfield, N. Y., o in miestą 
Utica, N. Y., 17 miliu; kiti 
miestai teipgi netoli. Farma 
parsiduoda labai pigiai. Pla
tesniu informacijų klauskite 
per laiszka, raszydami ant 
adreso: (2t.)

Ralph Lamaitis - Box 102 
North Brookfield, N. Y.

Isz Visu Szaliu
STERILIZAVOS VISUS 

ŽYDUS.
Berlinas Vok.,—Anti-Žydisz- 

kas .laikrasztis ‘ Judenrikener’ 
paskutiniam savo iszdavime 
apra'sze, kad valdžia privers
tiniai sterilizavos (iszromis) 
visus žydus gyvenanczius Vo- 
ketijoje. Tame straipsnije, sa- 

> ko: kad tai yra geriausias bū
das priesz prasiplatinimą Žy- 
diszkos veisles Vokiėtjoje.

KAPITONAS LAIVO NU- 
SPRENSTAS ANT

SUSZAUDYMO.
Moskva, Rosija., — Laivo 

kapitonas, kuris nesirūpino 
iszgialbeti žmonis isz degan- 
czio laivo ant Kaspisku mariu, 
ant kurio sudege 27 žmonis, li
kos kapitonas užtai nusprens- 
tas ant suszaudymo už apsilei
dimą savo dinste. Kapitono 
pravarde yra Krivinosovas, 
kuris trauke aliejini laiva, isz 
nežinomos priežasties užsidegė 
ir vietoje gialbeti žmonis, tai 
nukirto virve deganczio laivo. 
Keli laivoriai teipgi aplaike 
daugeli metu in kalėjimą, už 
apsileidimą. Sudas teipgi nu
baudė kelis bankerius ant su
szaudymo, kad apgavo žmonis 
ant milijonu rubliu.

APGAVIKAI PARDAVINĖ
JO SVETIMAS GIRRES.
Vilnius.,—Palicijei pasisekė 

aresztavoti Tamosziu Januse- 
vicziu ir koki tai Žynisa, kurie 
pardavinėjo svetimas girres 
prigulinczias prie Janinovo pa
livarko. Apgavikai aplaike 
keliolika tukstancziu zlotu 
kaip rankpinigius, bet in laika 
likos susekti, ir atiduoti in 
rankas pa'licijos.

SZIMTAS ŽMONIŲ SUŽEIS
TA GELEŽKELIO 

NELAIMĖJE.
Madrid, Iszpanija., — Ant 

geležkelio stoties San Vincent- 
te, susidūrė du trukei isz prie
žasties apsižioplinimo inžinier
ių kurie netemino ant sig- 
nolu. Apie sz'imtas žmonių li
kos sužeista, keli užmuszti ir 
deszimts mirtinai sužeisti. 
Keli vagonai pradėjo degti, bet 
in laika likos užgesyti, kad isz
gialbeti sužeistus pasažierlus.

ITALISZKI KAREIVIAI 
PAMĖTĖ SAVO GLITAS.
Maribar, Jugoslavija., — 

Nup kada Italija pradėjo siun
sti kareivius in Abisinija, kad 
kovoti su Etiopija, tai daugiau 
kaip 2,000 kareiviu pamote sa
vo glitas persigaudami per 
rubežiu in Jugoslavija ir Au
strija. Kareiviai suprato, kad 
tarnysta Abisinijoi yra tikra 
mirtis, todėl pametineje savo 
glitas. Daugelis kareiviu likos 
suimti ir suszaiidyti.

RADO SUAKMENIJUSIA 
MOTERE SU KŪDIKIU.
Grosseto, Italija.—Darbinin

kai kasdami nauja pamata del 
namo, surado nepaprasta lieka
ma nuo senovi'szku laiku, kada 
tai kalnas Vezuvijusas iszdave 
ugni ir siera, užliejamas kelis 
miestus, daugeli metu adgal. 
Tasai radinys buvo pavidale 
suakmenijusios moteres, kuri 
laike maža kūdiki ant ranku, 
Manoma, kad motere bego in 
saugesne vieta kada tasai kal
nas truko, bet likos pagauta ir 
užlieta per lava, pergulėjus 
žemeje per daugeli metu.

BELGIJOS
KARALIENES

LAIDOTUVES
MILIJONAS ŽMONIŲ ATI
DAVĖ PASKUTINE GAR
BE UŽMUSZTAI KARA

LIENEI ASTRIDAI 
BELGIJOS.

Bruksela, Belgija., — Utar- 
ninke, 10:15 valanda isz ryto, 
likos palaidota užmuszta Bel
gijos karaliene Astrida, su pa
maldomis Katedroje Szv. Cu- 
dules, kur devyni metai adgal 
likos suriszta mazgu moterys- 
ties su savo vyru karalium 
Leopoldu III.

Skaitlis žmonių, kurie atva
žiavo atiduoti paskutine garbe 
savo mylimai karalienei daejo 
lyg milijono. Tukstancziai 
žmonių apgulė parkus per visa 
nakti, laukdami laidotuvių. 
Mieste da tiek žmonių nesira
do nuo laidotuvių karaliaus v . 1Alberto, 'kuris uzsimusze kai
nuosią Belgijoi 18 menesiu ad
gal.

Karalius ėjo peksezias uly- 
czia, labai nusimintas, verkda
mas visu keliu in bažnyczia. 
Szeszi juodi arkliai trauke ka
ravaną, pasku i kuri ėjo daug 
ženklyvu žmonių, karate,i, cies- 
sorei, ministerei ir kiti.

Kada grabas likos isznesztas 
isz palociaus, artilerije paleido 
paskutine salva del savo myli
mos karalienes.

NORĖJO SUKAPOTI SAVO 
SZVOGERI UŽ PANIE

KINIMĄ SESERS.
Rosisiavcai, Lenk.,— Vien

am gyvenime,'gyveno Stanis
lovas Bo'lavenM&r, s*u savo' pa- 
czia ir szvogeriu Vladimiru 
Hasiak. Paskutiniuosia laikio- 
sia gyvenimas terp tosios po
reles buvo neužganadinantiis 
nes vyras tankiai plakdavo ne- 
m'ielaszirdingai savo paezia; 
pats insimylejo su kokia tai 
gyva-naszle. Ana diena, terp 
szvogerio kilo barnis apie ne
dora pasielgimą su savo paezia 
o kada szvogeris atsikėlė ta 
ryta, Hasiak negalėdamas žiū
rėti ant tolimesniu paniekini
mu savo sesutes, pagriebė kirvi 
kirsdamas kelis ypus szvoge- 
riui per kakta, sužeisdamas ji 
mirtinai. Po tam pasidavė 
pats in rankas palicijos. Ha
siak likos uždarytas in kalėji
mą, bet manoma, kad bus leng
vai nubaustas, nes visi kaimy
nai žinojo apię bjauru pasielgi
mą Bolavenderio 'su savo pa
ezia.

KINUOSIA PARDUOTA PU
SE MILIJONO VAIKU.
Londonas, Anglija.,— Pagal 

apskaityma Raudono Kry
žiaus Drauguves, tai in laika 
beturiu metu, nuo kada užėjo 
dideli badai ir neužderejimas 
Kinuosia, tai vargingos szei- 
mynos, kurios daugiausia nu
kentėjo nuo bado ir tvanu, 
pardavė apie puse milijoną 
vaiku, daugiause mergaites, 
kad už aplaikytus pinigus ga
lėtu nusipirkti sziek-tiek mais
to. Europines ir Amerikonisz- 
kos misijos szelpia kiek galė
dami taisias iszJbadejusias szei- 
mynais, bet pinigu vis per ma
žai. In du metus laiko, atėmė 
sau gyvastis viso, apie 250 
tukstancziai žmonių, terp ku
riu buvo jaunos moteres ir 
merginos, kad apsisaugoitie 
nuo paleistuvingo gyvenimo ir 
nelaisvės. ,

SUKAPOJO
SAVO VYRA

Negalėdama Nukensti Panie
kinimu Savo Vyro, Kuris

Ja Nužiurinejo Neteisingai.

SUKAPOJO JI KIRVIU.

Czenstakavą, Lenk.,— Prie- 
miestija, gyveno jauna porele 
Staszinsku, kurie po apsivedi-; 
mui gyveno kaip pora balan
dėliu, bet in koki tai laika, pra
sidėjo, neužganadinimai, ir nu
žiūrėjimas vyro, kad jo jauna 
pacziule ji apgaudineje. Pra
keiktas užvydejima'S ir nužiū
rėjimas pristūmė, ant galo 
motere* prie baisaus darbo.

Vyras pradėjo žveriszkai pa- 
sielginet su savo motere, tan- 
kei suplakdavo ja, kad motere 
turėjo pergulėti kėlės dienas 
lovoje ir kerszino ja užmuszi- 
mui. Motere negalėdama il- 
giaus kentėti tokiu pasielgi
mu, ir būdama pavojuje savo 
gyvasties, nusprendė savo ti- 
roniszkam vyrui baisiai at- 
kerszyt.

Kada vyras sugryžo isz mies
to, motere pasislėpė po lova ir 
lauke pakol tasaiužmigo. Ka
da. vyras pradėjo kriokti, pa
griebė kirvi ir vienu ypu nu
kirto jam kalva. Po tam insu- 
po lavona in kaldra, nunesze 
už tvarto, iszkase grabe, bet 
grabe buvo per trumpa, o laiko 
ant iszkasimo kitos buvo teip
gi per trumpa. Ka tada suma
nė daryt nelaminga motere? 
Nukirto jam kojas ir rankas ir 
indejus in grabe užkasė.

Moteres savžine nedavinėjo 
jiei ramybes, vaikszcziojo per 
dienas nusiminus ir nuliudus, 
ant galo, negalėdama nukensti 
ilginus isžmotinejimo 'savžineš’ 
nusidavė in palicija, apsakyda
ma ka padare. Sudas ja nu
baudė tiktai amt trumpo laiko 
in kalėjimą, nes liudininkai 
priliudijo kaip vyras su ja pa- 
sielginejo.

DU DREBĖJIMAI ŽEMES.
Kalkuta, Indija. — Smarkus 

drebėjimas žemes davėsi jausti 
aplinkinėje Baikalo ežero, Si- 
berijoj. Vėliausiu žinių da ne- 
prisiunsta bet manoma kad 
bledes buvo dideles. Ar žmonių 
žuvo taipgi nežine.

Tokio, Japonija. — Drebėji
mas žemes davėsi jaust aplin
kinėje" Shimo-Tansuikei upes, 
Formozoje. Ar žmonių žuvo tai 
telegramai nepranesza.

Nuo kada biblija likos 
atspaudinta Angliszkoj kalboj 
tai sueis 400 metu, Oktoberio 
r-ta diena.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA
Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.
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Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co.
50 BROADWAY 

NEW YORK
...........-................ ' ■ — 

O TU MANO ::
:: :: ANIOLĘLI!( 

MOTINĖLĖ sengalvele, leisk I
tu man in Amerika važiuoti.

— Dukrele mano mieliausio
ji, ka-gi tu gero manai?.. kad 
asz tave iszleiscziau vienui 
viena, kaip tas pirsztas. Gana 
jau taip priverkiu, atsiminus 
apie vaikelius, kaip jie ten 
vargsta toje nelaimingoj Ame
rikoj. Dievas vienas težino ar 
dar tebėra jie gyvi, o gal jau 
seniai ir kauleliai supuvo kur 
anglių užgriūti. Jau penkti me
tai nuo Velykų kaip jokios ži
neles nei gromateles nuo ju ne
sulaukiu. Tiesa, Vilku Juozas 
užpernai parvažiavęs pasako
jo kad jie prisirasze prie cici- 
listu ir esą apsivedė Ameriko- 
niszkai, po kontraktu ir turi 
jau net po vaika; bet tai jisai 
melavo ir giliukis kad jis pas 
mus neužėjo nes jau kad bu- 
cziau pasimirkius szluota in 
pamazgas o kad bueziau su- 
pleszkinus per akis tai butu ir 
tie jo Amerikoniszki drabu
žiai ir tos nuskustosios plikos 
lupos buvusios kruvinos pa
kol 'butu paspejes iszneszti sa
vo kudasziu. Kaip jis gali ant 
mano vaikeliu tokias nesanmo- 
nes iszmislyti ir pliaukszti!

— Taigi, mamele, ir asz bu
eziau tau padėjus: jau kad. jis 
but gavės, tai gavės. Bet jis ne 
kvailas, mat jiebereikalo Ame
rikos duona valgė. Dabar, ma
mele, jisai jau nusipirko nuo 
dvaro ta visa geriausi lauka, 
anoj puseje upelio o sako kad 
dar deras ir visa pagiri ir tas 
visas szlapiasias pievas ąu kel
mynu. Ir jau turbut sutiks. 
Žmones kalba kad klebonas 
patarias jam pasiskolinti dar 
kiek pinigu isz 'bankas įr at
pirkti visa dvara su visomis 
triobomis, padarais ir gyvu
liais nes sako kad ponas vis- 
tiek bankrutija o paskui gal 
dar koks svetimtautis užpirkti 
szventa musu žemele tai sako, 
geriau tu, Vilke, pirk ir gana.

Asz pati savo ausimis Nede- 
lioj po miszparu girdėjau kaip 
klebonėlis ant szventoriaus 
jam sake: “Juozai, pirk ta 
dvaruka o busi ponas ir valgy
si duona tu ir tavo vaikai ir 
visam krasztui bus nauda nes 
tu savo protu, apsukrumu ir 
darbsztumu tuoj isz jo padary
tumei aukso dbuoli.”

— Tai, vaikeli, gal jis ir ge
ras žmogus, Vlkias, kad jau 
apie ji taip rūpinasi musu kle
bonėlis, juk jis su bile kokiais 
niekszais tai netur reikalo.

— Taigi, mamele, gal ir ge
ras, tik kodėl jis tokias 'bjau
rias kalbas paleido ant musisz- 
kiu?
— Bet kur, dukrele, jisai tiek 

tu pinigu uždirbo kad net dva
ra gal nupirkti, juk tai reikia 
viso maiszo.

— Žmones sako kad tai vis 
po žemems anglyse bedirbda
mas. Matai, mamele, jisai suvi
sai negeria nei degtines, nei 
alaus ir nerūko, tai sako, kiek 
uždirbo, tai vis dėjo in banka 
o parvažiuodamas namo visus 
parsivežė ir dabar dėlto toks 
turtuolius.

Ana, vaito, “ilgaslepsne,’? 
žiuriu, bažnyczioje, kad grū
dasi per žmones su alkūnėmis, 
kaip karve, grūdosi, grūdosi, 
dasigrudo iki Vilko .ir stapt. 
O Vilkas skaito sau maldas isz 
“•Szaltinio” ir in ja nei viena 
akimi ne žvigt. Matai, mamele, 
nei gėdos neturi szventoje vie
loje lysti vyrui in akis. Ale, 
mamele, ne ji viena, ir to pono

bankieriaus duktė, kuri vis 
sėdėdavo už kroteliu laukuose, 
ir ta, žiuriu, per miszparus jau 
szale Vilko stypso o Vilkas sau 
ražaneziu kalba o in ja nei 
d.ebt. Tokios turtuoles o iszdy- 
kusios, iszlepintos, kaip lėlės. 
O tie parėdai tai vis szilkiniai, 
vis tik sznab’žda, vis tik szla- 
ma kaip tik pasijudina.

— Na, vaikuti, bet turbut ir 
Vilkas jau puikiai apsirėdęs 
kad taip joms tinka. ■

— Bet mamele, visai ne. Taip 
kaip ir visi isz Amerikos par
važiavę, su melsvais tokiais ap
sivilkės ir gana.

— Ale kad. tu viską ir ma
tai, — tudbut ir tu bažnyczioje 
mažai poterėliu tekalbėjai.

— Kalbėjau, mamele, visus, 
bet vis kada ne kada pasižiū
rėdavau ir in Vilka nes jis ma
mele, man toks dailus. Kad jis 
mane imtu tai asz už jo tuojaus 
eieziau...

— Cha, cha, cha!.. Kur jis 
tave, vaikeli ims, kad jau ap
link ji tokios ponios spieczias. 
Tu jam perprasta...

— Bet jis, mamele, man sa
ke kad asz jam gražiausia ir 
geriausia.

— Tai kur tu su juomi su
ėjai?

— O-gi, mamele, kaip buvo
me prisiraszyti blaivininku 
draugijon klebonijoje. Tai po 
prisiraszymo Vilka iszrinkome 
musu draugijos pirmininku. 
Paskui dainavome dainas visas 
musu bažnytinis choras; tai 
asz dainavau pirmu balsu “so
pranu,” o Vilkas pritarė storu 
'balsu, vadinamu “bosu” ir ge
riau mokėjo pritart už visus 
musu vaikinus. Jaunasis kuni
gėlis paklausė: “kur taip ge
rai iszmokai giedot? O-gi sako: 
“Amerikoje eidavau in bažny- 
czios chorą mokintis.”

Tai paskui, mamele, po tu 
dainų dar szokome visi jaunie
ji tautiszkus szokius; tai Vil
kas su vargonininku vadova
vo. Bet ka vargonininkas 
priesz Vilka! rodos kad visai 
nei nemoka. O kaip iszeina ei- 
lia szokyje, kada vaikinui rei
kia iszsirinkt mergina tai Vil
kas, kuria griebs negriebs, žiū
rėk jau ir pas mane. O asz tik 
szaukiu: oi, oi!

Tai, mamele, asz tau nei ne
sakiau kad jis man sake kad 
Ketverge mes jo palauktumem, 
sake su Jode atvažiuosias in 
pirszlius. Asz jam pasakiau 
kad mes nelabai turtingi tai 
jis sako: “man reikia geros 
szeimininkes gaspadines nes 
jau motinėlė nedrūta o tamsta 
man patikai, pinigu-gi ir turto, 
isz Dievo malones, man gana, 
ka parsivežiau isz Amerikos. 
Tai asz jam sakiau kad mudu 
dar taip kaip ir nepažinstami. 
O jis sako: “Asz tamsta gerai 
pažinsiu ir man geri žmones, ir 
mano motinėlė patarė tamsta. 
O sziadien tai ir musu klebonas 
sake kad asz kitos nei nejesz- 
koeziau. Sako, vaikeli, tai ge- 
la, linksma, darbszti ir Dievo
baiminga mergaite...

— O ka tu jam, dukrele, at
sakei ant to?

— Asz susigėdau, man pasi
darė taip nedrąsus... szirdžiu- 
ke mano tik plaka: tuk, tuk, 
tuk... rodos ims ir iszszoks 
isz krutinės o veidas rodos 
plysz nuo karszczio. Tik pažiu
rėjau in ji taip meiliai, mei
liai. ..

— O tų mano anioleli!..

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Deritistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Sziurpi Pasaka Apie n A D A

JAI matote,—pradėjo Joman
tas, pernai teko būti ma-

Kaž kokiu budu bajoras apie žiūri in ja. 0 duktė buvo in 
tai sužinojo ir labiau negu savo motina kai du vandens laszai 

lune. Belaukdamas kol priei- aki žmona saugojo. Taigi da
bar ir bijojo kad jam iszvykus 
karau, žmonos -kas nepavogtu.

Priesz pat iszvykstant dar 
vienas invykis nuszviete senos

siu malti, dribsėjau sziltame 
maluninko kambaryje su kitais 
.vyrais ir szi bei ta sznekejome.

Iszejo mums isz kalbos apie
tai, kad Kalėdų nakti valkiotis 
ar dirbti ka, tai didžiausia 
nuodėmė. Žodis po žodžiu, in- 
sikiszo ir Juras su savo pasa
komis. O jis tai tikras bedug
nis pasakų maiszas.

Nors Juras tikrino kad tai 
ne pasaka bet tikra teisybe. O 
kaip iszgirsite, galesite ir pa
tys pamatyti — pasaka ar ne. 
Man tai rodosi kad teisybe o 
ir kiti ta pat tvirtina.

Tai sztai kaip buvo.
Žinote Girkalniu sodžių ?
— Na, tai dar nežinosi, — 

įatsiliepe Baltrus. — Asz tenai 
pas Martinku bent pora mene
siu darbavausi.

— Tai, mat, netoli kaimo 
esąs ežeras o ant jo kranto ap
žėlęs miszku piliakalnis. Bjau
ri tai vieta. Miszkas nedidelis, 
bet kaip ineini in ji, taip bai
me ir perima. Szaltis iki pat 
kulnu kreczia.

Ant kalno virszunes ir apie 
ji riogso akmenų krūvos. Vasa
ra tenai uogu, rudeni grybu ir 
rieszutu nors aruodus pilk, bet 
niekas tenai neina ju rinkt. Bi
jo. Ne tik bebos ar piemens bet 
ir suaugusi vyra ne su pagaliu 
Neiszvarysi net dienos metu o 
ka jau kalbėti apie nakti?

Pasakoja kad tenai kadaise 
buvę dideli rūmai ir gyvenęs 
ka'ž koks bajoras. Beveik, sako 
kunigaiksztis, nes ir musu bo- 
cziai jam priklausė. Tasai po
nas buvęs be galo žiaurus. Už 
,viena žodi, už nepaklausima 
ar nusikaltimą be atodairos 
mirtimi bausdavęs. O toksai 
žiaurus pasidaręs sztai del ko.

Jisai be galo meges karus. 
Sako, net in Palestina kariauti 
Jeruzolima isz pagonu ranku 
atimti norejes. Kur tik tai ka
ras — musu bajoras jau tenai. 
[Viena karta tarpe kitu turtu, 
parsigabenęs isz svetimos sza- 
lies gražia mergina. Ilgam lai
kui bajoras nurimo. Nei karai, 
nei kitokį smagumai jo nebevi
liojo. Sėdėjo su jauna žmonele 
namie, sziltdj gusztoj, ir džiau
gėsi laime.

Ar ilgai jisai savo laime ten
kinosi — nežinia. Tik laikas 
nuo laiko eme nuobodžiauti, 
nebeyiliojo jo ne skaisezios 
(žmonos akys, nei jos karszti 
Ibuczkiai. Iszsiilgo karo. O ežia, 
kaip tyczia, karas ir pasitaikė. 
'Atsitiko taip, kad nori, nenori, 
jo joti reikia.

Bajoras karo, žinoma, norėjo 
ir nudžiugo taja proga bet bau
gino ji sztai kas.

Jaunoji jo žmona, kolei dar 
isavo kraszte buvusi, turėjusi 
mylima vaikina. Kai musu ba
joras su kitais kareiviais ta 
iszali kariavo, jos mylimasis su 
piusiszkiais kovojosi ir sykiu 
įsu kitais pateko pas mus in ne
laisve. Karui nurimus, musisz- 
įkiai Belaisvius paleido bet ba
joras savo grobi dvare pasili
ko. Vaikinas gryžes in savo 
kraszta ir sužinojo kad myli
moji svetimo vyro rankose. Jis 
prislėgė žūt būt, gyva ar negy
va, gražinti sau. Labai tos lai
mes ja turėti musu bajorui pa
vydėjo. Sušokę ir kur ji rąn- 
dasi ir kas ja turi.

pilies sienas: bajoriene gimdė 
gražia dukrele.

Džiaugėsi bajoras, džiaugėsi

laime ir verke luidesiais. Kam
bariu sienos buvo senovės 
ginklais, daugeliu žygiu grobiu

visi jo žmones, tik nežinia, ar nukabintos, briedžiu ragais pa-

t

panaszi. Arba paima ja už ran
keles, vedžioja po pili ir pasa
koja koki ežia garbingi protė
viai gyveno, kaip jie in kara 
jodinėjo, kaip džiaugėsi savo

MANEVROS AMERIKONISZKU KAREIVIU.
Sztai szeszioliktas pulkas pekstininku isz Governor’s Is

land dalyvauja manevrose kurios atsibuvo Camp Pine, N. Y.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

džiaugėsi tuo bajoriene. Ji vis 
ilgėjosi savųjų o bajoro neken
tė.

Bet nieko nepadarysi. Kilo 
karas, bajoras nukabino nuo 
sienos gerokai aprūdijusi, se
niai kraujo ragavusi karda, 
sėdo ant žirgo ir iszdundejo.

Iszjodamas insake savo isz- 
tikimiesiems tarnams kad ba
joriene saugotu, nieko svetimo 
pilin neinleistu. O jei kokia ne
laime ras gryžes namuose tai 
tarnai savo galva už tai atsa
kysią.

Ilgai bajoras kariavo, beveik 
per mėtus kardo isz ranku ne
paleido, po svetimas szalis 
blaszkydamasis. Kai gryžo na
mo, baisia nelaime rado: nei 
jaunos bajorienes, nei isztiki- 
mu tarnu neliko. Bajoriene, 
žinia, jos mylimasai in savo 
kraszta nugabeno o tarnai, gal 
papirkti, sykiu su jais iszkelia- 
vo o gal bajoro kersz'to pabū
gę; kas sau iszsislapste. Pilis 
aprimusi liko. Rado bajoras se
nas pilies sienas ir tik viena 
sėne, kuri dukteri prižiūrėjo. 
Bajoriene ja paliko: gal ir jos, 
kaip' vyro, nekėnte, b gal bijo
jo imtis kad kelyje isz vargo 
nemirtu.

Irisiuto bajoras. Ka akimis 
paniate, ta tuoj nužudė. Visi 
žmones bajoro kai piktos dva
sios lenkėsi. Pasiuntė raitus 
vyrus in visus pasaulio krasz- 
tus bajorienes jesžkoti. Nors 
danguje, ant menulio, juru gi
lumoje surasti ir parvežti 'ad- 
gal.

— Pasiimkite žirgus ir auk
so, kiek jie kelia, lėkite nors 
ten kur žeme baigiasi, bet ja 
suraskit. Be jos gryžti nedrys-. 
kite. Kas grysz be jos — namie 
gala ras. Nepasigailėsiu!

Tokia kalba iszgirde, bajoro 
vyrai arsziau popieros nubalo. 
Žinojo kad bajoras dabar ne
juokauja.

Ir iszleke vyrai žirgais, auk
su maiszus prisikrovė, gink
lais apsikabineja.

— Ka auksu neimsime, ta 
ginklu pribaigsime. — Galvojo 
iszjodami vyrai.

Slinko diena po dienos, me
tai po metu. Nei vyru, nei ba
jorienes. Nežinia ar jie nesura
dę, žinodami kas ju laukia, at
sisakė nuo savo tėvynės, ar 
tiesiog nejeszkoja spruko auk
su neszini, bajora kanezioms 
palike.

* * *
Liūdna buvo gyventi bajoro 

pilyje. Kas, kad ežeras ežia 
pat per auksztus langus matė
si, kas kad girria .szlamejo ap
link ir kas ankstyba ryta gir r 
dėjosi joje paukszcziu balsai; 
Liūdna dali vilko senos pilies 
gyventojai.

Bajoras būdavo iszeis in lau
ka, taip iki tamsiai nakeziai ir 
dūlinėjo po girrias, lyg bepro
tis.

Jei džiugino ji kas, tai tiktai 
maža dukrele. Priėjės, būdavo, 
prie jos lovos ir valandomis

puosztos. Dukrai bepasakoda
mas, patsai savo ir boeziu žy
gius prisiminės, ne karta ir ap
siverkė. Duktere mylėjo be ga
lo.

Bet savo tarnu jisai neken
tė, jais nepasitikėjo ir už kiek
viena žodi, už kiekviena ma
žiausi nusižengimą, žiaurai 
baudė.

Metai slinko, duktė vis augo. 
O apie žmone ne garso negir
dėjo. Kaip in vandeni bajorie
ne dingo. Iszsiunstu vyru ne 
vienas negryžo.

Bajoras kartais tiesiog siųs
davo. Dažnai liepe jis balnoti 
žirgą ir užsėdės ji kaip viesulą, 
per laukus dūme. Ir dingdavo 
kelioms dienoms. Paskui gryž- 
davo pesezias, žirgą negyvai 
užvaręs. Vėl sėdo ties dukters 
lova, vėl pasakojo apie karus, 
apie narsybe, tik apie karus, 
ne žodžio neprasitarė.

Viena karta ties pilimi pasi
rodė senas, sunykęs žmogus. 
Rubai jo buvo visai suplysze, 
plaukai žili. Atrodė lyg butu 
elgeta.

Inejo in pilies vartus ir su
kniubo. Pamate’žmones pribė
go, pakele ir suriko nustebę. 
Tai buvo vienas tu vyru kurie 
bajorienes jesžkoti buvo isz- 
siunsti.

Nesumane ir ka daryti. Aisz- 
ku buvo kad bajorienes nesu
rado. O bajoras tuomet pasakė 
kad gryžes be bajorienes gal
vos neteks.

Ilgai galvojo žmones, ka su 
parvykusiuoju padarius.

— Paslėpti ji, — tarė kiti.— 
Tegyvena kur nors, bene bajo
ras sužinos?

— Ne, brolau, ’taip daryti ne
pridera. Jis yra kareivis ir pri
valo pildyt kas jam insakyta.

Slapstosi tiktai bailiai. Te
gul jam galva kirs bet jisai sa
vo pareiga atlikęs ramiai ir 
mirti gales ir savo gimtoje že
melėje kaulus paguldys.

Nežinojo kiti ir ka sakyti. 
Czia atsipeikėjo ir patsai vy
ras.

— Veskit mane pas bajora,
— tarė jis.

— Pusgalvi, juk tave bajo
ras ne minutes gyvo nepaliks,
— sujudo žmones.

— Tegu. Meluoti asz neno
riu. Bajoriene suradau bet ir 
patsai sveikatos netekau ir ba
joro auksa vėjais paleidžiau ir 
vos kojas iszvilkau, kad mirti 
gimtinėje.

Ka-gi darys. Nuvede ji pas 
bajora.

Sustingo bajoras pamatęs 
apiplyszusi vyra, suprato kad 
veltui žirgą • varinėjo, veltui 
auksa aikvojo.

— Isz kur tu?! — suriko bai
siai insiutes. — Kur bajoriene, 
kodėl neparvedei ja?

— Bajore, iszklausyk, o pas
kui bausk. Juk namo tik mirti 
ir parėjau. Jei ko bijojau tai 
tik kad netektu szunimi dvėsti 
svetimoje szalyje. Buvau, ba
jore, toli in svetima szali, slap

tai insilindes szuntakiais, ne
pereinamomis giriomis kelia
vau. Vienas likau. Draugai ki
tur pasuko, ne garso apie juos 
negirdėjau. Bajoriene suradau. 
Kaip vagis apie jos aukszta pi
li slankiojau, kiekviena jos 
žingsni sekiau. Bet stipri sar
gyba ja saugojo. Tavo auksas 
maisze gulėjo.

Nebuvo kam ji duoti; vis 
mainiau, pasiseks jėga pavogti 
bajoriene. O tu sakei: “ne gy
va, tai nors jos kuna man par
gabenki!, nors szirdi, kad žino- 
cziau jog ji jau kitam nepla
ka.”

Gyvos nepasiseke paimti. 
Isž augsztos pilies viena nie
kuomet kojos nekele o in pili 
ineiti negalėjau. Laukiau ilgai. 
Tik viena karta isz pilies isz- 
jojo ketvirta žmonių. Tai buvo 
ji, jos vyras ir du palydovai. 
Užsidegė kraujas. Laukiau kol 
pro mane jos o ka daryti taip 
ir nežinojau.

Asz netoli pilies, girrioje tū
nojau. Jiems pro szali jojant, 
aptemo, nežinojau ka daras. 
Paspaudžiau žirgą ir žaibu 
puoliau juos. Kardu jos vyra 
stengiausi nukirsti bet jis taip 
mikliai iszsisuko jog kardas 
tik oru nu uže nieko neužkliu
dęs. Staiga kirto man in galva 
vienas palydovu ir asz nugriu
vau...

Nubudau augsztoj svetimųjų 
pilyj. Bajoriene pažino mane. 
Suprato ji, bajore, tavo skaus
mą,, kai asz papasakojau kam 
asz ja puoliau. Jos vyras mane 
nužudyti norėjo bet ji užtarė ir 
likau gyvas. Bet kas ta gyvy
be!

Amžinu vergu likau iszgijes. 
Diena sunkiems darbams, kaip 
gyvuli surakinta, varinėjo o 
nakti — požemyje kaip kirmi
nais ant supuvusiu sziaudu glė
bio ilsejausi. Varles ir didžiu
les žiurkes apie mane szlamejo, 
veidu bėginėjo, plaukus griau
žė...

Tu nežinai, bajore,, kiek asz 
prikentėjau! Nekarta norėjosi 
baigti gyvybe tais paežiais len
ciūgais nusismaugus bet gim
tasai krasztas, lankos, ežeras 
sapnavosi... Ju negalėjau pa- 
mirszti. Nors gryžes, žinojau, 
gala czia rasiu jeigu tu nepasi
gailėsi ir savo priesaika iszpil- 
dysi.

Buvau jau veik lavonas. Vos 
kojas darbe pavilkau. Iszvare 
mane su kitais vergais in lau
kus akmenis in pili ritinti. 
Sargai mate mano silpnumą; 
mane kad asz vis tiek nebėgsiu 
užtat ir ne taip jau akyvai se- 
ke. Pamatęs ta, tuoj sumaniau 
bėgti. Nors nesitikėjau tavo pi
li pasieksiąs bet began. Slin
kau, kaip szmekla giriomis, 
szuntakiais o ne began. Nakti 
girdėjau ir vilkus aplink kau
kiant bet manes jie neužėjo. Ir 
nuo pleszriu žvėrių gyvas isz- 
likau.

Ir sztai asz gyvas, tavo pily

je. Daryk ka nori. Tavo insa- 
kymo neiszpildžiau.

Vargszas užbaigė kalba ir 
sugriuvo nusilpęs ties bajoro 
kojomis. Szis visa laika lyg isz 
proto eidamas blaszkesi po 
platu kambarį. Dabar, kai už
baigė vyrąs savo kalba, bajo
ras sustojo, pažvelgė in gulinti 
ties juom kuna ir suriko:

— Tai viskas?!..
Nelaimingas tik suvaitojo.
— Na, jei tu ncisztesejai tai 

asz isžtesesiu! — ir pagriebęs 
karda persmogo žmogų.

Tik kraujas pasipylė karszta 
srove ir apszvirkszte bajoro 
rankas.

Iszkrito isz jo ranku kardas 
ir baisiai suklikęs, puolė ant 
lavono.

— Ir kam asz ji nužudžiau? 
— szauke ne savo balsu. — 
Juk jis tik ir buvo man isztiki- 
mas.

Bet jau vėlu gailėtis buvo. 
Lavonas kraujo klane tvakso
jo.

Pajuto bajoras baisu darbą 
padaręs. Nesigailėjo jisai nete
kės bajorienes, kita gėla jo 
szirdi suspaudė. — Kam asz ji 
užmusziau, kuo kaltas jis bu
vo? — Kartojo verkdamas ba
joras:

Pabūgo' pilyje gyvenanti 
žmones bajoro, eme dar labiau 
slapstytis nuo jo visi. O bajo
rui rodėsi kad ji nori visi isž 
paszaliu užpuolė nužudyti. Už
tat pradėjo dar baisiau neap- 
kensti savo žmonių, persekio
ti, žudyti juos eme.

Pamiszo tiesiog senis.
Iszsigando žmones, mete vis

ką ir bego isz pilies. Jei kas ir 
liko tai bijojo dienos metu pi
lies kieme pasirodyti. Tik senis 
tarnas ir tokia pat sena aukle, 
kuri bajoro duktere auklėjo, 
liko pilyje.

Ir turtu, sako, pilyje nesu
skaitomai buvo; vynu, alaus 
pilni požemiai. Bet nebuvo 
kam ragauti ju. Žmones iszbe- 
giojo, pilis ir griūti eme; viduj 
tik senis, pražilęs beprotis 
slankiojo ir paaugusi duktė 
kiauras dienas pro Įauga in 
laukus žiurėjo. Ne kaimynai 
in juos nesilanko, blogo vardo 
ir bajoro beprotybes pabūgo.

Sziurpi vieta liko bajoro pi
lis. —Toliaus bus

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

!
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j Zįž 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar W 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Į 
Grabu. Laidoja nu- Į 
mirlieus pagal naujau- I 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos J 
prekes. ggg

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Catawissa, Pa. — Per tarpi- 
ninkyste “Saules” laikrasz- \ .c-zio, įsiuncziam m visa publika1 

južpraszyma kad atsilankytu- 
;met pas mus pamatyt nepa-| 
'prastu dalyku, kokius gražius 
i ir czystus vaisius užauginam, 
lypacz obuolius. Labiausia yra 
! patartina ūkininkams ir so- 
dauninkams ir katrie užsiinte
resuojate vaisiu auginimu, at- 
silankykit. Visiems paaiszky- 
siu viską apie vaisiu auginimu 
ir kas tik linki ukininkystes.

Mes esame iszsilavine pagal 
naujausia isztyrima ant. sodu 
ir ukystes darbo. Kad ir tris 
szimtus myliu atvažiuosite tai 
nesigraudinsit. Taipgi turime 
gražia vieta del pikniku prie 
upelio. Stalu invales ir nieko 
nekasztuoja. Patariam, katrie 
norite pamatyt obuolius ant 
medžiu kad nesivelintumet nes 
pas'kui ankstyvu obuoliu ne
matysit. Katrie norėtumėt isz-
mokt sodauninkystes, mes esa
me invales isztyre ta atlikti. 
Pamėginkit; busit užganėdinti.

Užpraszo Andrius Abraczin- 
skas, isz Catawissa, Pa. Numi
dia Exchange, Telefonas, 
lo-R-14

KOVOS UŽ FARMERIUS.
Nauja susitverusi farmeriu 

lyga “League for Economic 
Equality”, Sioux City, Iowa, 
kurios tikslu yra kovoti už sa
vo lygybės. Pirmininku tosios 
draugoves likos iszrinktas Al- 
veras S. Wendel.

Szi Banką yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose dietose

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

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

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., 
_____ Mahasai City, P». ______

Pasaike vienas netiktas 
Senbernis ir plikis, 

Vieno žmogaus paezia at
kalbino, 

Puikius ruimus jai pagamino.
Dabar ir del kitos lizdą 

rikiuoja,
Ir jau pinigus pikiuoja, 

Iszmintingi badai neduos, 
Gal proto atstos, 
Tada pabijos,

Ir rimbais ji apdovanos, 
Vaje, kaip gudrus plikutis, 

Meilus kaip katutis, 
Moka prie žmonių gretytis, 

Labai doram rodytis.
* * *

Kur ten paibeliuose, 
Ar tik ne Arkansuose, 
Randasi vienas arklys, 

Pasileidęs gyvulys, 
Atvažiavo in viena vieta, 

Pastate savo karieta, 
Vargingas arkliukas dūsavo, 

O jisai sau kur ten lėbavo.
Vienas žmogelis susimylėjo, 
In boge inlipo, ka tokio sinir- 

danezio padare.
Žmogelis turėjo darbo in vales, 

Kol boge iszvale, 
įSedo ir iszvažiavo su geda, 
Dabar ten nesirodo niekada, 

O ta paezia diena,
Atsitiko ir kita naujiena: 

Tame paeziame pleise, 
Kitas da geriau pataisė,

In kepure kasžin ko pridėjo,
. Ir kaimynai ant poreziu 

padėjo,
Tai vis maitele, Indijoniszkai, 

O ne žmoniszkai,
Ne vieno krajuje pati ir vaikai, 

O pats czionais pasielgia gy- 
vuliszkai,

Tokio gyvulio neužsimoka 
ne 'barti, 

Tiktai tuojaus pakarti, 
O kad geri vyrai butu,

Tai patys suda padarytu, 
Ir kaip szuni pakabytu.

* * *
Vyrucziai, jeigu baliuką ątpro- 

vinejate,
Tai nauju skrybėlių nesidekite, 
Geriau mainines insitaisykite, 

Tai norints guoges cielas 
turėsite, 

Sztai vienam mieste,
Badai Niudžerzes steite, 

Kokis ten baliukas atsibuvo, 
Ant kurio girtuokliu pribuvo, 
Kada ju guoges Igerai inszilo, 
Tuojaus revoliucija pakilo, 
Visi in glebius susikabino, 
Mažiukas dyczkiui ypa už

davė,
Badai dideli 'žaiduli padare, 
Diczkis mažiuleli nutvert .

norėjo,
Bet vaikine, ji neingąlejo, 

O ve, mažiukas skabrus buvo,
Tai in diezkio nagus ne

pakliuvo, 
Mažiulelis pabėgo, 

Nutvert ji negalėjo. 
Badai ir prova atsibuvo, 

Kur mažiuleli nusztriopavo,
O kad ant kart užmokėt 

negalėjo,
Tai nuo kitu graszio pasi- 
i įskolino,

Tai tau ir balei, 
Kad juos pagriebtu paralei, 
Veluk tokiu neatprovinet,
Ne tokio triubelio turėt, 

Ba ne tiek naudos, 
Kiek nutrotos,

|. :___ Ii bėdos. ;
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ŽINIOS VIETINES
—■ Nedelioj pripuola Szv. 

P. Marijos Gimimo, arba 'kaip 
senovės žmones vadina ta die
na “Szilines.”

— Tai jau po va'kaciju! 
Vaikai su nenoru sugryžo prie 
mokslo. Visoje Pennsylvani- 
joi daugiau kaip pus-antro mi
lijono vaiku pradėjo lankytis 
in mokslaines.

— Utarninke atsidarė 
Pottsvilles sūdąs su 250 teis
mais, bet manoma, kad didesne 
dalis teismu bus iszmesta isz 
sūdo, nes daugelis žmonių 
skundėsi be reikalo.

— Lietus ir lietus, kone per 
visa sanvaite, ir aules mažai 
buvo matyti.

— Automobilius varomas 
per James Dillman, isz Shenan- 
dorio, susidaužė su troku va
roma per Edvardą Ambrose, 
435 W. Spruce uly., susidūrė 
prie Kolso, po tiltu pareita Su
bata. Andrius Paploski, 407 
W. Spruce uly., kuris važiavo 

.ant tro'ko, likos iszmestas isz 
troko aplankydamas skaudžius 
žaidulius. Kiti, kurie radosi 
troke teipgi likos sužeisti. 
Dillmonas likos pastatytas po 
500 kaucijos 'lyg teismui.

— Ir Mahanojuje susitvė
rė komitetas moterių, kurios 
pasiprieszino priesz “Auksztas 
Prekes ant Mesutes.” Josios 
nekovoję prieszais sztorninkus 
tiktai prieszai “Holesale Biz
nierius ir Pakerus,” ir spyrėsi 
nors 20 procentą numažinimo 
ant mėsos. Vietine virszin- 
inkes straikieriu yra Stella 
Gurski ir Magdalena Malažins- 
kiėne.

—■ Juozas Rutkauskas, ge
rai žinomas biznieris, 601 W. 
Spruce uly., ir Juozas Ancera- 
viczius, barberis, 409 W. Cen
tre uly., praleido linksmai kė
lės dienas Saratoga, N. Y., kur 
mate arkliu lenktynes, kaipo ir 
atlankė žymus Saratogos szu- 
linius.

—Pana Anastazija Laucziu- 
te, norsę, kuri tarnavo City 
Hospital, Akron, Ohio, gimus 
ir užaugus Mahanojuj, likos 
suriszta mazgu moterystes pra
eita Subata su naszliu Ward T. 
VanOrman, žymu balonistu. 
Turi jis tris vaikus su savo pir
ma paczia. Nuotaka yra gerai 
žinoma mieste ir yra duktė Ju- 
zefinos Laucziuvienes kuri gy
vena. ant W. Mahanoy Avė.

— Seredos ryta atsibuvo 
perklausymas per kamisija pa
ženklinta per prezidentą Lewi- 
ea kas kiszasi padalinimo ly
giai darbo aplinkinėse kasyk
lose Readingo kompanijos. Su
sirinkimas atsibuvo 'Knights of 
Co'lumbus svetainėje. Taipgi 
buvo svarstoma 'kodėl kompa
nija uždare kasyklas Gilberto- 
no ir Kohinor o septynios 'ki
tos kasyklos driba, apie darbi
ninku egzaminus ar jie yra tin
kami prie darbo ir apie nakti
nius sziftus. Apie tuos dalykus 
kamisija apsvarstines visisz- 
kai Ketverge vakara Shenado- 
ryje. Kokia bus pasekme tojo 
susirinkimo tai negalime spėti 
nes laikrasztis yra spausdina
mas Ketverge todėl apie tai 
praneszime Panedelio numari
nę-

— Alekas Žimkus su paczia 
isz Jersey City, N. J., Ona Ku- 
czinskiene isz Maspeth, N. Y., 
ir Motiejus Kazlauskas su szei- 
myna isz Woodhaven, N. Y., 
lankėsi pas gimines Frana Ma- 
liszauskus, 439 W. Spruse uly. 
Visi linksmai praleido laika ir 
gryžo namon praeita Panedeh 
va'Wa/;s V.: y

— Katre [Slavickiute, 607 
E. Centre uly., likos sužeista 
Utarninko ryta automobiliaus 
nelaimėje kada automobilius, 
kuriame ji važiavo, susidūrė su 
troku, kuri vare Jonas Zeman- 
skis, 504 W. Cherry uly., She- 
nandorio. Abi maszinos likos 
smarkiai apkultos.

— Pottsvilles sude likos 
perklausyta 72 kandidatai ant 
ukiszįu popieru tarp kuriu 
randasi ir daugelis moterių.

— Daugelis vaiku isz para
pijiniu mokslainiu instojo in 
publikines mokslaines lavintis 
augsztesniam moksle.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Subata, Kunigas 

Degutis suriszo mazgu moter
ystes Szv. Jurgio bažnyczioje 
gerai žinoma porele, pana Iza
bele Maszczynskiute, su Povilu 
Danausku, abudu is-z miesto. 
Svodba atsibuvo pas nuotakos 
sesere Arculin, Tamakveje. 
Jaunavedžiai apsigyveno mie
ste.

t Vincas Szarponis, isz 
Port Carbon, Pa., 'kuris gyveno 
su savo sunum ant 217 Pike 
ulyczios, mirė Panedelio diena. 
Szarponis pribuvo isz Lietuvos 
būdamas jaunu vyruku. Dirbo 
per daugeli metu kasyklosia 
Turkey Run, ir 'buvo gerai ži
nomas szioje aplinkinėje. Pri
gulėjo prie Lietuviszkos Para
pijos St. Clair. Paliko viena 
sunu Petra, szeszis anūkas ir 
viena pra-anuka.

— Jonas Redmond, 35 me
tu, vedusis žmogus, likos užda
rytas Pottsvilles kalėjimo už 
pri'kalbinima mažu mergaieziu 
ant paleistuvystes. Nedėliojo 
žmones ji užtiko su devynių 
metu mergaite, kasyklų tune
lyje prie Turkey Run kasyklų, 
gerai ji apdaužė ir nuveže in
kalėjimą. Badai tasai iszgama 
sužagejo keliolika mažu mer
gaieziu, kerszindamas joms 
kad jeigu apie tai kam pasaky
tu tai jas nužudys.

— Laike taisymo namo Jo
no Sinkevicziaus, 313 W.Lloyd 
uly., ugnis kilo nuo actilines ži- 
binties. Bledes padaryta ma
žai. j

TRUMPOS ŽINUTES
Columbus, Ohio. — Ohio upe 

vela iszsiliejo užliedama mies
teli Mineral, per ka apie 30 
szeimynu turėjo apleisti savo 
gyvenimus.

California, Pa. — Apie 400 
studentu iszejo ant straikos isz 
priežasties kad ju profesorius, 
David Smith, likos praszalin- 
tas nuo dinsto.

Philadelphia. — Penki ban-

Darbo Zinutės
LEHIGH VALLEY KOMPA
NIJA PARANDAVOS CEN

TRALIA KASYKLAS.
Wilkes-Barre, Pa. — Franas 

Wagner, prezidentas Lehigh 
ValleS kasyklų, apreiszke buk 
ketina parandavot Centralijos 
kasyklas kurios randasi arti 
Mount Carmel. Tosios kasyk
los likos uždarytos 1931 mete, 
kįiridse dirbo apie 800 žmonių. 
Badai nauja angline kompani
ja, Centralia Collieries, ketina 
parandavoti taisės kasyklas 
kurios yra vienos isz turtin- 
glausiu szioje aplinkinėje.

Washington, D. C. —- Val
džios szelpiamu darbininku 
prie visokios ruszies vicszuju 
darbu dabar dirba 2,600,000 
žmonių arba 200,000 daugiau 
negu prie tu paežiu darbu dir
bo paežio j sziu metu pradžioj.

Cedar Rapids, Iowa. — Iowa 
Manufacturing Company pa
reikalavo apskriezio szerifa 
parszaukt valstijos kariuome
ne suvaldymui 1,000 straikuo- 
janeziu darbininku bet szerifas 
kompanijos reikalavima isz- 
pildyt atsisakė.

Rockford, Ill. — Rockford 
Manufacturers Association 
skundžiasi stoka mekaniku ir 
sziaip prityrusiu darbininku, 
ko nebuvo nuo 1925 m.

Camden, N. J. — New York 
Shipbuilding laivu dirbyklose 
per tris menesius besiteses 3,- 
600 darbininku straikas, kuris 
buvo sulaikęs $50,000,000 už
sakymu, baigėsi, darbininkams 
ir darbdaviams susitarus tai
kos derybas vest savo ingalio- 
tiems atstovams.

ditai užklupo ant Scott Broth
ers kompanijos, sulaiko 14 dar
bininku, pasiėmė $4,950 ir pa
bėgo.

Harlan, Ky. — Kas tokis in- 
dejo dinamitine bomba in au
tomobiliu pavietavo prokura
toriaus, Elmon Middleton, ku
ri truko kada jis pradėjo vary
ti automobiliu užmuszdama ji 
ant vietos.

Philadelphia. — Kas tokis 
nuszove ant smert Juozą Gab-j 
riel, perdetini Amalgamated 
Clothing Workers of Amerika,' 
kada tasai važiavo automobi- 
liuje.

ANT PARDAVIMO.

Dubeltavas namas, su salo
nu laisnais, Mahanoy City. 
Būdama naszle, turiu greitai 
parduoti už nužeminta preke.

Atsisžaukite in “Saules” 
ofisą, (S.6)

Detroit, Mich. — Automobi
liu fabrikantas Ford savo fab
riko padidinimui ir pagerini
mui buvo paskyręs $20,000,000 
dabar tam paežiam reikalui 
pridėjo dar dvylika milijonu 
doleriu.

Toledo, Ohio. — Willys-Over
land Company, kurios dirbyk- 
los tūla laika buvo užsidarė, su 
pradžia szio menesio atnaujino 
darbus ir prie darbo paszauke 
1,000 darbininku; daugiau dar
bininku bus priimta vėliau.

St. Louis, Mo. — 4,500 dar
bininku prie Wabash ir Ann 
Arbor geležinkeliu buvo sutaęe 
iszeit in straika del sumažini
mo algų bet straikas atszauk- 
ta; darbininkai susitarė skus
tis taikos komisijai Washing
tone. ž :

Chicago, Ill. — Visiems mies
to knygyno darbininkams 
priesz tris menesius sumažinta 
algos 10%. Dabar su 1 diena 
Rugsėjo tuom patim nuoszim- 
cziu algos pakeliama visiems 
tiems darbininkams, kurie už
dirba mažiau $100 per menesi.

Pittsburgh, Pa. :— American 
Bridge Company firma gavo 
isz Missouri valstijos užsaky
mą padirbt medegos nutiesi
mui 32 tiltu Mississippi klo
niuose. Iszpildymui szito užsa
kymo darbo bus arti 5 mene
siams.

South Bend, Ind. — Dvi sa
vaites nusilesęs gatve-kariu ir 
busu motormonu straikas pasi
baigė pripažinus darbininku 
unija. Ateityje atsirandanezius 
nesusipratimus iszrisz unijos 
ir kompanijų paskirti taikinto
jai.

Republikonu Partijos

Kandidatas ant

County CommissionerPHIL EHRIG
Patvirtintas per visa

Rcpublikoniszka Organizacija

Mr. Ehrig būdamas szerifu inmokėjo suvirsz $27,000 del 
pavieto kaipo likusi uždirbti pinigai jo ofise.. Yra tai di
džiausia suma kada buvo inmo'kėta del pavieto per bile 
koki kita buvusi szerifa. Jisai prižada ta pati ekonomisz- 
ka administracija kaipo Kornisonieris.

Republikonu Partijos

Kandidatas ant

County Commissioner

ALVIN E.
MAURER
Patvirtintas per Republiko-

niszka Organizacija

Mr. Maurer taksu kolektorius isz Minersvilles, per tris ter
minus, yra pilnai tinkamas del pozicijos kaipo County 
Commissioner. Jisai prižada sanžiniszkai biznava admi
nistracija del žmonių, užmokėjimą visu iszkascziu in laika 
ir teisinga patarnavima del visu prapertninku, ir sugrą
žinimą kreditą del Schulykill Pavieto, yra tai tik dalis jo 
gerai-iszplanuoto administracijos.

KARISZKOS MISZIOS DEL KAREIVIU. ' ' 21 1
Laike milžiniszku manievru laikytu Pine Creek, N. Y.,buvo laikomos kariszkos pa

maldos del visokiu iszpažinimu žmonių. Paveikslas parodo katalikiszka kunigą laikanti Mi- 
szias ant kuriu dalyvavo kareiviai ne tik katalikai bet ir kitu iszpažinimu. j

ISZGIALBSTI SKES- 
TANCZIUS.

Elsie Fischl, isz New Yorko, 
gal yra vienatine motere kuri 
turi dinsta “Life Guard”, gel
bėtoja skenstaneziu, prie pa
mario. Pana Fischl kuri turi 
vos 16 metu, iszgialbejo jau 
szesziolika gyvąseziu. Priguli 
ji prie Washington Baths ant 
Coney Island.

MEKANISZKOS AUSYS KURIOS GIRDI t
PRISIARTINANCZIUS EROPLANUS.

Sztai milžiniszkos mekaniszkos ausys kurios girdi prisi- 
artinanezius nevidonu eropląnus laike kares. Buvo jos naudo
jamos laike metiniu manevru Camp Pine, N. Y. Kada ausys 
suseka baisa prisiartinanczįu eroplanu tai užsižiebia milži
niszkos elektrikii.es liktarnes in taja vieta isz kur tikisi-at
lėkti eroplanai.

FARMERKOS PASIRENGUSIOS ANT LENKTYNIŲ.
Kožna meta Los Angeles, Kalifornijoj, atsibuna lenktynes del Pamonos farmeriecziu, 

katra moka geriausia atlikti farmerystes darbus. Merginos turi mokėti naudoti visokius 
ukiszkus padarus, varyti maszinas ir 1.1. Tame konteste daly vauja Meksikoniszkos, Portu- 
galiszkos, Italijoniszkos, Szvediszkos, Daniszkos ir Amerikoniszkos merginos.

Mahan o j aus Lietuviai
Balsuokite už

James (Capt.) Painter
Ant School Direktoriaus

Rcpublikonas. Praszo Juso 
Balso ir intekmes

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

S. Frank
Williams

isz Ashland, Pa.
Republikonu Kandidatas ant

Clerk of the Courts
Praszo juso balso ir intekmes

elektrikii.es
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