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Isz Amerikos KARE PRIESZ

KOŽNA SZEIMYNA ISZDA- 
VE ANT GERYMU PO 

$97.29.
Atlantic City, N. J. — Pa

prasta Amerikoniszka szeimy
na iszdave po $97.29 ant gėry
nių 1934 mete. Taip apskaitė 
Mrs. Ida B. Wise, pirmininke 
draugavęs WCTU, blaivinęs 
draugystes, kurios metinis sei
mas atsibuna czionais su tuks- 
tancziu delegatais. Pirmininke 
sako kad Amerikonai taji me
ta iszdave apie tris bilijonus 
doleriu ant gerymii o szimet ta
sai skaitlis daug pasidaugins.

SUŽEIDĖ IR SUBJAURINO 
11 METU MERGAITE.

Gulfport, Miss. — Baltas 
žmogus, žinomas kaipo George 
Burke, 23 metu, likos uždary
tas kalėjime už sužeidimą ir 
subjaurinima vienuolikos me
tu mergaites, Lillian Stiglets ir 
prie to bjauraus darbo prisipa
žino. Tasai iszgama isztrauke 
mergaite isz jos namo, uždavė 
jai per galva ir po tam subjau
rino už tvoros, palikdamas ja, 
už negyva. Bet vėliaus mergai
te atsipeikėjo ir pranesze tė
vams kas su ja atsitiko. Mer
gaitė randasi dideliam pavoju
je. ’ i . .

1.639.858 ŽMONES APLAIKO 
PASZIALPA PENNSYL-

VANIJOJ.
Harrisburg, Pa.. — Pagal ad

ministratoriaus Johnsono ap- 
skaityma tai Pennsylvanijoje 
sziadien aplaiko paszialpa 1,-
639.858 bedarbei. Paskutinėje 
sanvaiteje Augustso menesyje 
pasididino skaitlis 434,797 
žmones ant pąszialpos per ka 
skaitlis dabar ženklyvai padi
dėjo. Paskutinėje dalyje Au
gusto 14,140 žmonių pasidavė 
ant skaitlio pasžialpos.

ATMETE JOS MEILE, MER
GINA SZOKO ISZ 17-to 

LAIPSNIO.
Chicago. — Už tai kad Jack 

Janszen atmete jos meile, 23 
metu Miss Afton Ramsey szo- 
ko isz lango ofiso, 17 laipsniu 
augszėzio, užsimuszdama ant 
vietos. Janszen prisipažino kad 
mergina is’zreiszke jam savo 
meile bet būdamas sužiedotu 
su kita mergina, atmete jos 
meile ir toji isz nusiminimo pa
pilde sav-žudysta.

GERA UOSZVE, PALIKO 
VISA SAVO TURTĄ 

ŽENTELIUI.
Randolph, Calif. — Redman 

Purcell, kuris per kelis metus 
radosi be jokio užsiėmimo o 
paskutiniu laiku mazgojo to- 
rielkas vienam isz czionaitiniu 
hoteliu, ana diena aplaike žinia 
nuo advokatu buk jo uoszve, 
Mrs. Clinton Saylor, mirdama, 
paliko jam visa savo turtą, su
sidedanti isz 30 tukstancziu do
leriu. Nuo kada Purcella pati 
mirė, nuo tada jis trankėsi po 
visa Amerika jeszkodamas su
raminimo ir ant galo apsistojo 
czionais. Mažai randasi tokiu 
geru uoszveliu. , ,

AUTOMOBILIUS 
I _________

Kasdien Buna Užmuszta 100 
Žmonių ir 3,000 Sužeista.

VALDŽIA KOVOS PRIESZ 
AUTOMOBILISTUS.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijose kožna para buna už
muszta 100 žmonių ir 3,000 su
žeisti per automobilius. Tas 
pats pasiantrins sziadien, rytoj 
ir užporyt per apsižioplinusius 
automobilistus kurie mažai ap- 
kainuoja gyvastį ne tik savo 
bet ir kitu žmonių.

Virszininkai palicijos isz 50 
didžiausiu miestu ana diena 
laike susirinkimą kad užbėgti 
tokiai baisiai nelaimei Ameri
koj, kurie nutarė kad pradėti 
ant tikrųjų kova priesz tuos 
pasiutėlius kurie laiko žmo
gaus įgyvasti už nieką.

Paimkime tiktai viena mies
tą Filadelfija kuriame 1934 
mete likos užmuszta 368 ypa
tus, arba daugiau kaip po vie
na ypata ant dienos o 15,546 
sužeista 17,813 automobiliu ne
laimėse. Po visa Amerika likos 
užmuszta ir mirė nuo sužeidi
mu net 35,500 žmonių. Ar-gi 
tai ne skerdyne? Daugiau žuvo 
ne kaip kokioje kareje. Tame 
paežiam mete sužeista po visa 
'Amerika 1,214V ypatų. In- 
sziurenc kompanijos iszmokejo 
po-mirtines 450,000,000 dole- 
tiu.

Kokia rugepjute paims auto- 
mdbilei szimet? In laika sze- 
sziu menesiu nuo naujo meto, 
Amerikoj žuvo 15,350 ypatų 
nuo automobiliu o 550,000 su
žeista o 45,000 nepasveiks nuo 
ža i daliu.

Valdžia su pagialba miesti
niu ir vaistiniu palicijantu 
stengsis užbėgti tai nereikalin
gai skerdynei žmonių per au
tomobilius ir insteigti rūstes
nes tiesas del automobilistu.

TABAKO FABRIKANTAS 
ISZSZOKO ISZ LIGON- 

BUTES.
Philadelphia. — Frank B. 

Frisnluth, 36 metu, buvusis fa
brikantas gerai žinomo tabako 
“Frismuth Tobacco,” iszszo
ko per Įauga isz Hahnemann li
gonini les užsimuszdamas ant 
vietos. Senukas sirgo szirdies 
liga ir buvo nusiminęs ilga li
ga be jokios vilties iszsigydy- 
mo. Jo tėvas pradėjo fabriką 
tabako po tam trys brolei buvo 
apemia dirbtuve bet subankru- 
tino 1923 mete.

GIRTUOKLISZKOS VIN- 
CZIAVONES UŽDRAUSTOS

PENNSYLVANIJOJE.
Harrisburg, Pa. — Daugeli 

kartu kada poreles, inkaitusios 
nuo guzutes ii’ szampano, ant 
visokiu partijų, sumanydavo 
apsipaeziuoti vos susipažinia 
tik kėlės valandas, nutardavo 
susiriszti mazgu moterystes po 
tam, iszsiblaivine, gailėjosi ka 
padare bet nuo 1 d. Oktoberio 
to daugiau nebus. Po tam lai
kui turės iszsiimti laisnus ant 
Vedybų ir laukti tris dienas pa
kol gales būti suriszti.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Boksztas Sky Ride, kuri mate tukstaneziai žmonių o nekurie ir važiavo ant tojo 
orinio pasilinksminimo, kada atlanko Chicagos paroda. 2—Paveikslas pamario Massawa, 
Eritrea, kur bus sukrauta ant laivu daugybe kariszko materijolo ir maisto paženklinto del 
Italijoniszkos kariuomenes kuri pasirengineja užklupti ant Abisinijos. 3—Paskutinis pa
veikslas Belgijos karalienes, Astridos, kuri likos užmuszta automobiliaus nelaimėje, kėlės 
sanvaites adgal, kada važiavo su savo vyru Szvaicarijoj.

PO BOMBARDAVOJIMUI 
NAMO KIAUSZINIAIS, NA

MAI ISZRODE KAIP 
TIKRA PAUTIENE.

Clarkstown, Md. — Tarp kai
myno ir Petro Stauffer per ke
lis metus tęsęsi kokia tai ne- 
'"apySaTila“ i^1‘tk^a>įaimynžs 
pastate augszta tvora, piktu
mas da labiau kilo tarp kaimy
nu. Petras surinko apie peiį- 
kiolika vaiku, kožnam davė po 
kelis tuzinus smirdaneziu kiau- 
sziniu ir po keliolika centu ir 
paliepė bombardavo! kiauszi- 
niais narna savo kaimyno. Vai
kai net nudžiugo kad turės to
kiu funiu, pradėjo bombarda
vot narna kaip su kulkoms. Po 
kovai namas iszrode kaip tikra 
pautiene o praeigiai turėjo net 
užsiimi nosis kada ėjo pro na
rna. Kaimynas apskundė Petra 
už ka turėjo užmokėti 50 dole
riu bausmes ir turėjo nuvalyt 
narna o vaikams sudžia davė 
gera pamokinimą ir jeigu ka
da paantrytu toki bombarda
vimą tai visus uždarys kalėji
mo.

MOCZEKA NUPLAKĖ DUK
RELE ANT SMERT.

Stamford, Conn. — Mrs. Ada 
Schueler, 25 metu, likos užda
ryta kalėjime už suplakima sa
vo poduktes, devynių metu 
Marlines ant smert; Moczeka 
buvo kitados dažiuretoja ligo
niu. Mergaite likos suplakta už 
tai kad nenorėjo skubint val
gyt pusryczius kas labai inpy- 
kino moczeka ir pradėjo mer
gaite už tai plakti.

KUNIGAS IR PARAPIJO- 
NAI ARESZTAVOTI UŽ 

SUKĖLIMĄ RIKSMO.
St. Petersburg, Fla. — “Baž- 

nyczios Dievo” parapijonai 
taip karsztai meldėsi, szokda- 
mi kaip pamiszelei, staugdami 
ir rėkaudami kiek pajiege, kad 
kaimynai inskunde palicijai 
kad jiems pertraukinejo ramu 
gyvenimą. Pastorius likos ar- 
esztavotas bet atiduotas ant 
sūdo mielaszirdystes.

PASIPRIESZINO ARESZTA- 
VOJIMUI KUNIGO; TRYS 

NUSZAUTI.
Meksiko Miestas. — Telegra

mai isz Taibasdo gubernijos 
prąhesza buk du žmones ir 7 
metu vaikas Ii kės nuszauti per 
’raiška miestelyje Tamultė kur 
kilo maiszatis. Palicija aresz- 
tavojo ant farmos Macario 
Aguado, sena Katalikiszka ku
nigą kuri atvožė in miestą tiks
le uždarymo kalėjime. Žmones 
dagirde apie tai susirinko isz 
visos aplinkines pasiprieszin- 
dami priesz aresztavojima ku
nigo. Vaiskas su palicija pri
buvo apmalszyti maisztininkus 
o kada nepaklausė paliepimo 
kad iszsiskirstyt, vaiskas szo- 
ve in myne žmonių nuszauda- 
mi du vyrus ir valka.

ISZSZOKO ISZ AUTOMOBI- 
LIAUS PIRKTI MAISTO

ANT KRIKSZTYNU; 
LIKOS UŽMUSZTA.

Langhorne, Pa. — Apleidus 
kriksztynas namie, Mrs. Philo
mena Reis, 27 metu, kad pirk
ti daugiau maisto del^sveteliu, 
iszszoko isz automobiliaus ir li
kos užmuszta. Pagal palicijos 
tyrinėjimą tai laike kriksztynu 
buvo naudojama už daug gery- 
mo ir manoma kad moterele 
buvo girta kada iszszoko isz 
automobiliaus. Mot ere paliko 
tris mažus vaikus ir vyra. Mo
tore nelanko pakol automobi
lius sustotu prie sztoro bet isz
szoko pirm negu dreiveris su
laikė.

PUSE MILIJONO AMERI
KONU GYVENA UŽ- 

RUBEŽYJE.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios raparta tai puse mili
jono Amerikonu yra apsigyve
nusiu Europoje ant neaprube- 
žiuoto laiko. Kanadoje gyvena 
222,920, Europiszkuo.se skly
puose 10,939 o Pietinėje Ame
rikoj likusieji.

Žinoma, didesne dalis isz tų
jų yra milijonieriai kuriems 
Amerika nubodo.

PATI IR MYLIMA GYVENA 
PO VIENA PASTOGIA.

Racine, Wis. — Sudžia Bur
gess atidėjo savo nusprendimą 
kas kiszasi nemoraliszko gy
venimo Ray Leondorf, 23 metu 
su 17 metu mergina. Leondorf, 
kuris yra vedusiu žmogum ir 
turi tris mažus vaikus, ne tik 
užlaikydavo laja mergina su 
savo paezia po ta paezia pasto
gių bet visi miegodavo tam pa
ežiam kambaryje. Vyra ir jo 
mylima aresztavojo ant skun
do kaimynu kurio vaikai pasa
kydavo kaimynams kad jis tu
ri nauja “sweetheart.”

UŽ SAVO TEISINGYSTA DA 
GAVOSI IN KALĖJIMĄ.
Poughkeepsie, N. Y. — Ko

kia tai motere czionais pamėtė 
masznele su 165 doleriais. Ta 
paezia diena Charles Ardara 
rado 65 dolerius. Perskaitęs 
laikrasztyje apie pamelima pi
nigu, sumanė sugražint mote- 
1-ei pinigus, manydamas kad 
tai jos. Apsvarstęs taji dalyku 
geriau, nesugrąžino pinigu nes 
mane kad motere ji nužiuręs 
už prisisavinima likusio szim- 
to. Bet po keliu dienu sanžine 
jam paliepė sugražint pinigus 
ri taip padare. Žmogelis persi
tikrino kad jo nuomone buvo 
tikra nes motere ji apskundė 
už prisisavinima likusio szim- 
to o jai sugražino tik 65 dole
rius. Jeigu teisingas žmogus 
ndbutu atidavęs pinigus tai 
sziadien butu paguodotas per 
savo kaimynus bet sziadien tu
ri atsedet 30 dienu kalėjime. — 
Tai toks dėkingumas nekuriu 
žmonių už teisingumą!

SUV. VALSTIJOS DIRBS 23 
NAUJUS KARISZKUS 

LAIVUS.
' Washington, D. C. — Karisz- 

kas ministeris iszdave kon
traktus ant padirbimo 23 nau
ju kariszku laivu kurie kasz- 
tuos nuo 4 lyg 15 milijonu do
leriu. Statymas laivu užims ke
lis metus ir duos darbo del dau
gelio žmonių.

SENATORIUS LONG 
MIRE

Visas Sklypas Nulindo Jo Mir- 
czia; Buvo Didelis Politikie
rius Prieszas Roosevelto.

STENGĖSI ŽMONIEMS PA
LENGVINT GYVENIMĄ.

Baton Rouge, La. — Sena
torius Huey P. Long, 42 metu, 
Suvienytųjų Valstijų senato
rius, žymus politikierius, kuris 
buvo perszautas Nedėlios va
karu, mirė Utarninke po piet. 
Senatorius kovojo su mirezia 
per 31 valandas. Žadintojas, 
daktaras Carl A. Weiss, 30 me
tu, akiu specialistas, kuris pa
leido in Long kulka, likos tuo- 
jaus suszaudytas ant smert per 
Long sargus kurie su juom ta
me laike radosi nes nekarta ap
laike kerszimimus kad jis bus 
nužudytas. Daktaro uoszvis, 
kuris yra sudžium, buvo Longo 
politikiszkas nevidonas ir ke
tino būti praszalintas nuo dins- 
to ir gal tas pristūmė žentą ant 
nužudinimo Lonigo bet kiti ma
no kad jis buvo prikalbintas 
per politikierius kad ji nužu
dytu nes Long buvo prieszinin- 
ku Roosevelto ir priesz ji dar
bavosi.

Long apėmė vadeles politi
koje 1934 mete ir apvaldė visa 
Louisiana..valstija,, žodžiu, bu
vo tikru caru ant visu. Pradėjo 
jis savo gyvenimą nuo druko- 
riszko “velnio,” buvo agentu, 
gubernatorium ir senatorium o 
paskutinėse dienose buvo už
manymas ji pastatyt ant kan
didato ant prezidento.

Long tai mane inkuryt byla 
kad niekas neprivalo turėt 
daugiau tūrio kaip ant vieno 
milijono doleriu, kad- kožna 
szeimyna uždirbtu nemažiau 
kaip po 5,000 doleriu ant meto 
ir kad senukai, turinti po 60 
metu, aplaikytu kas menesi po 
30 doleriu ant užlaikymo.

Žadintojas Weiss, kuris ba
dai buvo Žydas, likos palaido
tas Utarninko diena ant kurio 
laidotuvių dalyvavo tukstan- 
cziai žmonių. Jo tėvai ir jo pa
ti, kuria vede du metus adgal, 
taipgi radosi ant laidotuvių. 
Žmones jauna žadintojų laiko 
kaipo Lankytoja už gerove 
žmonių. >4'1

Longo lavonas radosi valsti
jos rotužeje kuria jis pastate 
kasztu penkių milijonu dole
riu. Laidotuves atsibuvo Ket
verge po piet ir likos palaido
tas artimoje rotužes. Kada 
Long mire paszauke garsei: 
“O Dieve, neduok man mirti 
nes da daug turiu darbo iszpil- 
dyt de1! gero savo artymo!”

Dabar spėjama kad per mir
ti Longo, Demokratiszka poli
tika persimainys nes jis buvo 
dideliu prieszininku preziden- 

i to Roosevelto valdymo.
—

17 VAIKU PAS SZITA 
FARMERI.

Minot, N. D. — Lars Hel- 
seth’o szeimyna yra gal di
džiausia visoj valstijoj North 
Dakota, pas kuri randasi 17 
vaiku nuo 5 lyg 25 metu am
žiaus, ____ . jyx

ANGLINES KOMPANIJOS 
NEGALES MOKĖTI 

TAKSAS.
Louisville, Ky. — Szeszioli- 

k.i angliniu kompanijų panie
kino Guffey angline byla kuri 
uždeda taksas ant iszkastu 
augliu. Kompanijos tvirtina 
buk ant menesio parduoda pa
prastai anglių už $654,750 ant 
kuriu valdžia paimtu $92,200 
taksu. Jeigu byla pereitu tai 
anglines kompanijos turėtu su- 
bankrutyt. Kompanijos tvirti
na kad tokia byla prieszinasi 
Amerikoniszkai laisvei ir kon
stitucijai.

GERAS SŪNELIS NORĖJO 
KAD JO MOTINA ISZRO- 

DYTU PUIKIAI.
Mount Carmel, Pa. — Mrs. 

Sarah Cahoon, naszle po se
nam kareiviui, ana diena pir
ma karta savo gyvenime davė 
sau sugarbiniuot plaukus. Prie 
to prispyrė jos sūnūs kuris ja 
nuveže in patogumo parlora 
kur jai sugarbiniavo plaukus 
pagal naujausia mada. Sūnūs, 
duodamas pinigus motinai pa
sakė: “Miela mano motinėlė, 
asz noriu kad tu iszrodytai jau
na ir patogi ne tik del manes 
bet ir akyse žmonių.”

NUŽUDĖ PAOZIA KIRVIU 
PO TAM PATS PASIKORĖ.

Clintonville, Wis. — Kada u • 
anūkas parėjo isz darbo, rado 
savo bobute Marie Pilars'kiene, 
83 metu, ant grindų su per
skelta galva negyva namie ant 
farmos artimoje czionais. Pa
licija sako kad Franas Pilars- 
kis, 84 metu, buvo sirgęs proto 
liga. Abudu buvo balsei suba
dyti peiliu. Manoma kad vyras 
pirma užklupo ant paezios su 
peiliu kuri jam atėmė, po tam 
pagriebęs kirvi sudaužė jai 
galva ir pats pasikorė. Porele 
buvo placziai czionais žinoma.

TRUMPOS ŽINUTES
Brownsville, Tex. — Rio 

Grand upe taip augsztai iszki- 
lo kad kerszina užliejimu visos 
aplinkines Hidalgo. Žmones 
apleidineja savo gyvenimus.

Shanghai, Kinai. — Keturi 
banditai nuszove pacztini dar
bininką, pagriebė $25,000, su
žeidė du kilus ir pabėgo. Yra 
tai pirmutinis tokis atsitiki
mas kad czionais kas apvogtu 
paczta.

Allentown, Pa. — Apie 450 
darbininku dirbaneziu prie 
upeluko ant valdiszku darbu 
WPA pamėtė darbus ir inmete 
tulszis in upeluka. Darbininkai 
nenori dirbti už 55 dolerius ant 
menesio.

— Minneapolis, Minn.— 2 
likos užmusZti o 6 mirtinai pa
žeisti laike musztines tarpe 
straikieriu miltininku, praeita 
ketverga ryta. y

GERAS PIRSZLYS.
Pirszlys: — Turiu tamistai 

mergina su dalia 25,000 dole
riu. i

Jaunikis: — O kokiam am
žiuje ji yra?

Pirszlys: — Tikrai negaliu 
sakyti bet manau kad bus tarp 
25 ir 65 metu.

Europiszkuo.se
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Kas Girdėt
“Cziulbia isz Kataliku pini

gus.”
Tokis tai antgalvis talpinasi 

laikrasztyje “Sunday News” 
o žemiau straipsnis paraszyta 
per Jose Caranza, isz Houstin 
Tex., kuris skamba sekancziai:

“Rymo Katalikai Suvieny
tose Valstijose privalo steng
tis visom pa.jiegom kad užbėg
ti karei tarp Italijos ir Etiopi
jos, Abisinijoj, nes vedimas ka
res suėda daug pinigo o jeigu 
Italija neturės užtektinai pini
gu ant vedimo kares tai Musso- 
linas reikalaus paszialpos nuo 
Popiežiaus. Nuo kada Meksi
kas, Iszpanija, Vokietija ir ki
ti sklypai paliovė dėti aukas 
Popiežiui isz priežasties trum
pumo pinigu ir bedarbiu, todėl 
Popiežius bus priverstas atsa 
kyti paskolinimą pinigu del 
Mussolino. Tas labai inpykins 
Mussolina o kaip girdėt tai jei
gu kas užpykina Mussolini tai 
jis tiesiog papuola in pasiuti
mą ir'niekas ji negali sulaikyt. 
Todėl pradės prispaudinet Va
tikaną kas privers Popiežių 
kad Amerikoniszki katalikai 
turės aukauti daugiau pinigu 
Popiežiui arba turės nukenteti 
nuo Mussolino. Pasekme to bus 
ta, kad Suv. Valstijos turės 
prigialbet Italijai ant suplie
kime Etiopijos. Geriau butu 
kad žmones truputi pasisteng
tu užbėgti tai karei nes ant to 
Amerikoniszki katalikai labai 
nukens ant savo kiszeniaus.”

Gal Jose Caranza turi tame 
didele teisybe. * 4

Vokiszki saidai nuteisė dau
geli z&koninku ant kalėjimo 
bausmių ir užmokėjimo pini- 
giszku bausmių už iszvežima 
Vokiszko aukso in užrubeži. 
Laikraszcziai vela skelbia apie 
nubaudima septynių zokonin- 
ku Redemptoristu ant 18 metu 
kalėjimo ir užmokėjimą 250 
tukstancziu doleriu bausmes.

Tieji zokoninkai iszveže ar
ba iszsiuntinejo Vokiszka auk
są in užrubeži darydami viso
kias spekulacijas kitur.

Sunku tarnauti tuom paežiu 
kartu Dievui ir auksiniam vėr- 
sziui.

Sziadien beveik viskas iszsi- 
pildo ka Vieszpats Kristus pa
sakė. Pasakė Jis kad užstos ne- 
tikysfe, tas jau yra; kad brolis 
ant brolio, vaikai ant tėvu o 
ievai ant vaiku sprens; visokį 
luomai iszsižades Dievo ir ves 
paleistuvinga gyvenimą — tas 
ir iszsipilde; kad važines su 
gariniais vežimais, kad tikri 
krikszczionys bus persekioja
mi už teisybe — tas ir iszsipil- 
do. Kad bus dideles kares ant 
viso svieto. Ir ant galo Isžsga- 
nytojas pasakė: “Dangus ir 
žeme persimainys bet žodis 
mano niekad nepersimainys. ”

Netikėlei — neiszmano tikė
jimo, in tai netiki ir isz visko 
juokėsi bet geri krikszczionys 
tuju žodžiu neužmirszta.

Tieji visi pranaszauti ženk
lai per pati Iszganytoju jau 
pasirodinėja, kaip pranaszai 
pabaigos svieto. — Tai-gi, ar
tinasi baisi valanda!

Žmones reikalaujanti suszel- 
pimo nuo valdžios ant senat
vės, akli ir naszles su vaikais, 
nekarta labai nusimina kada 
paduoda savo aplikacijas ant 
paszialpos ir neturi ukesiszku 
popieru (citizen papers).

Taigi, katrie turite norą

Amerikoj ilgiaus apsigyvent ir 
turėti popieras tai ilgai su 
tuom nevilkinkite ir iszsiimki- 
te nors puse popieru kaipo dek- 
leracija kad geidžiate pasilikti 
szio sklypo ukesais, o už dvie
ju metu iszsiimiti pilnas popie
ras.

Ateityje, jeigu kas neturės 
popieru tai sunku smūgi aptu
rės.- Czionais priviso visokiu 
žmonių kurie viską pradėjo už 
niek laikyti o labiausia liuosy- 
be o kada vargas dirstelia jiem 
in akis tai tada isztiesia ranka 
in valdžia melsdami paszialpos 
o neturėdami popierii tegul ne
sitiki aplaikyt paszialpos. Da
bar yra laikas pasirūpint po
pieras.

Isztikruju sziadien skaitant 
laikraszczius žmogus net pasi- 
bjaurina skaitant apie visokias 
žudinstas ir apie moteres ku
rios iszrunija su svetimais vy
rais. O kas tame kaltas? Pasi
rodo isz to, kad nekurie yra la
bai tamsus tikėjime, neturi 
baimes Dievo ir neturi žmo- 
giszku jauslu jeigu moterystes 
luomą pamina po kojoms, isz- 
sižadedamos savo vyro arba 
vyras savo moteres, nesibijo 
Dievo ne žmonių nesisarmati- 
na ir iszsineszdina iii platu pa
sauli.

Vyrai privalo turėti didesne 
atyda ant savo moterių o taip
gi ir kunigelei turėtu biski dru- 
cziau priversti moterėles — 
taip kaip Lietuvoje. Musu mo
terėles nelaiko tokios spavied- 
nes už svarbia, jeigu už jos pa- 
ieistuvingus nusidėjimus kuni
gai nebaudžia rustai. Todėl 
tieji pasimetimai tarp porelių 
taip tankiai atsitinka.

Geriausia gyduole ant to yra, 
užsiraszykite sau laikraszti 
“Saule” o moterees bus dores
nes ir sėdės namie.

Tebyre Roosevelto adminis
tracija, in laika trijų metu, isz- 
dave daugiau pinigu ne kaip 
valdžia iszdave in 124 metus. 
Nuo prezidento Washing.tono 
laiko lyg Wiisono iszduota 24,- 
521,845,000 doleriu o in tris 
metus Roosevelto administra
cijos, (nuo kada Demokratai 
apėmė valdžios vadeles), isz
duota net 24,208,535,000 dole
riu. Nuo 1932 lyg 1935 meto 
valdžia paskolino 11,899,616;- 
201 dolerius ir lyg 1936 metui 
turės da pasiskolint apie ketu
ris bilijonus doleriu. Kas už 
tai užmokės? Isz kur gaus pi
nigu? Vargingi žmonelei turės 
pristatyt tuos pinigus per tak
sas nes milijonieriai turi viso
kius budus ant iszsisukimo nuo 
mokėjimo taksu. (

Valdžia vis deda didesnes 
■taksas ant žmonių ir jeigu taip 
toliaus bus tai nulups ir skūra 
nuo žmonių.

Nėra ko stebėtis. Kada Re- 
publikonai valdė valdžia tai 
prikrauna iždą su bilijonais 
doleriu o kada Demokratai val
do tai ji isztusztina.

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., 
Mahatov Citv. Pa.

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H.Schurig&Co.
50 BROADWAY

NEW YORK

Isz Visu Szaliu
MOTERE NUBAUDĖ TRIS 

VYRUS ANT SMERT.
Moskva, Rosija.,— Mbterisz- 

ka sudže, Malinskaja, nubaudė 
ant mirties tris vyrus, kurie 
sukla-ste valdžios loterijos bi- 
nu’s ir su jais iszgavo isz val
džios 25 tukstanezius doleriu. 
Ana diena visi likos suszaudy- 
tais.

AIRISZIAI NUŽUDĖ 
RAGANA.

Banteer, Irlandija.,—Ant po
licijos stoties atėjo Katre Cul
len, isz kaimelio Taghmon, pri- 
sipažindama, kad ji su .savo 
draugėms nužudė sena “raga
na.” Palicija isz pradžių ne
norėjo tikėti moterei, bet kapi
tonas palicijos paliepė keliems 
pallicijantams nusiduoti in len
ais persitikrint, ar isztikruju 
motere kalba teisybe. Ant grin
dų rado sena 88 metu amžiaus 
moterė kuri turėjo perskelta 
pakauszi ir kelis žaidulius kra
tinėje. Ka'tre su kitoms mote
rimis atėjo pas senuke, baisiai 
ja suplakė ir nužudė. Sake 
ji, kad toji senuke buvo prie'r 
žaste daugelio ju nelaimiu. Pa
gal apsakima kitu žmonių, tai 
senuke daugiau padare gero 
ne kaip blogo toje aplinkinėje, 
nes gydė žmonis szaknimis ir 
žolėms, ir prigialbejo del dau
gelio. Žadintojos likos užda
rytos in kalėjimą.

MOTERES KURIOS 
AUGINA USUS.

London, Anglija. — ValdisZ- 
kas muzejus iszsiunte keliolika 
žinunu in giluma Japonijos ty
rinėti senoviszkas užliekas. 
Notiketai žinunai ateja ih kai
meli Kiasusu, užtiko tenais ne
paprasta sztama žmonių. Mo
teres to sztamo užaugina sau 
usus, kada iszteka už vyro ir 
tokiu budu negalima pažinti 
ar.motere yra vyras ar motere. 
Žinunai melde valdžios kad pa
vėlintu atvežti nors viena mo- 
tere in Europa, bet valdžia 
pasiprieszino.

MEDALIKAS DIEVO MOTI
NOS ISZGIALBEJO JAI 

GYVASTĮ.
Vieliunas, Lenk. — Laike 

lietingos viesulos, kaime Kole- 
ve, žaibas pataikė in Juzefina 
Osunkiene kuri ganė karve ant 
pievos. Karve likos ant vietos 
užmuszta o motere likos nuvež
ta in pavietava ligonbute.

Ligonbuteje isztyrineta kad 
žaibas perejo per sidabrini me- 
dalika Motinos Dievo kuris 
kabojo ant sidabrinio lenciūgė
lio ant kaklo, iszdegindamas 
žyme ant jos kaklo. Padėka del 
iszgialbejimo jai gyvasties mo
tere sudeda ant medaliko ir 
visi gyventojai laiko tai už 
stebuklą. Motere nesziojo me- 
dalika nuo mažens.

BAISI MIRTIS
SERGANCZIO ŽMOGAUS.

Tarcento, Italija. — Atvažia
vo in czionaitines maudykles 
gydytis kokis tai Algundo Pin- 
zolco, kuris sirgo ilga laika ant 
ruma'tizmo. In dvi dienas po 
atvažiavimui gulėdamas ant 
pieslku užmigo. Laike miego 
kokiu tai budu, turėjo pajodyt 
isz vietos akmeni po kuriuo ra
dosi lizdas kirmėlių. Kirmėlės 
pajudytos isz savo lizdo, už
puolė ant mieganezio, ir in kė
lės minutas ji baisiai sukan
džiojo. Ant jo riksmo adbego 
žmonys, bet rado ji baisiai isz- 
tinusi, beveik dvigubai.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

MOTERE IR
RAZBAININKAS

UŽKLUPO ANT MOTERES 
BET JI BUVO ISZMINTIN-

GESNE IR NUO JO 
ATSIKRATĖ.

M i ra n d e, Franci j a.,— Vi to ra 
Janze, pati czionaitinio ūkin
inko, eidama isz turgaus nak
ties laike, o kėlės vede terp 
dvieju skradyniu griovų, isz 
kuriu viena turėjo apie 350 pė
du gilio. Ant vidurio tako 
staigai pasitiko su razbainin- 

| ku, kuris jei kerszindamas su 
peiliu, paliepė atiduot jam pi
nigus. Vitora isz dideles bai
mes net sudrėbėjo ir atidavė 
lazbaininkui visa ka turėjo ir 
da paliepė moterei nusirengti 
ka vargsze ir padare nes raz
baininkas norėjo pasiimt ir jo
sios drapanas. Kada motere 
stovėjo drebanti isz baimes, 
razbaininkas paszauke in ja: 
“Dbar szokie in skradynia, o 
jeigu to neiszpildysi, tai asz 
pats tave in ja instumsiu, nes 
jeigu tave paleistai! gyva, tai 
mane iszduotai paliėijai. ”

Motere pradėjo greitai maus
tyti kaip ežia iszsigialbet isz 
ranku razbaininko ir atėjo jai 
giliukninga mintis. Su verks
mu paszauke: “Žmogau, susi
mylėk ant manes nes jeigu jau 
teip geidi mano mirties, tai jau 
szoksiu, bet pavelinkie man 
nors užsiriszt akis, kad nema- 
tycziau prapulties, paduokie 
man skepetaite kuria palikau 
andaroke.” Nedasiprasda- 
mas nieko pikto, razbaininkas 
pasilenkė kad iszimt skepetai
te isz andaroko, sztai, akimirk- 
snije motere szoko prie razbai
ninko ir stūmė ji in baisia pra
pulti.

Motere atėjus namo apsakė 
savo baisu atsitikima ir žmo
nys surado ant rytojaus su
mauki ota lavona razbaininko.

BADAI ABISINIJOS KARE 
PRASIDĖS 10 OKTOBERIO.

Addis Adaba, Abisinija. — 
Etliiopijos’ valdžia iszleido se
kanti telegrama apreiszkentis 
kad paskalai apibegineja kad 
Italija pradės kare 10 Oktobe- 
rio. Kiek tame yra teisybes tai 
negalima užtvirtint.

Ethiopiszkos moteres pradė
jo tverti po visa sklypą “Mir
ties Batalijomis ” ir yra pasi
rengusios su vyrais keliauti 
ant kariszku lauku kovoti prie 
szono savo vyru ir broliu. Ge
nerolu tojo moteriszko batali 
jono yra Madame Czarkoze, 34 
metu, szviesi motere, duktė 
turtingo ūkininko, kuri iszsi- 
žadejo namo ir turto kad ginti 
savo tėvynė nuo užpuolu.

STEBUKLINGAS APSIREI- 
SZKIMAS, TUKSTANCZIAI

ŽMONIŲ ATLANKO 
TAJA VIETA.

Magliwat; Rumunija. — Iii 
czionais sueina ir atvažiuoja 
tukstaneziai žmonių isz visu 
szaliu tiksle pamatymo stebuk
lingos vietos. Paprastas pie
niui Peteras apreiszke kad jam 
pasirodė Dievas paliepdamas 
jam suszaukti žmonis prie pa
kiltos.

Tu kėlės dienas po tam susi
rinko myne žmonių susidedan
ti isz keliu tukstancziu žmonių 
po vadovysta piemens ir szim- 
to kunigu ir su iszkilminga 
procesija nuėjo ant stebuklin
gos vietos, visi priimdami pri- 
siega kad iszsižada piktos dva
sios. Dabar in czionais suva
žiuoja visoki ligoniai tikėda
miesi kad bus iszgydyti. Baž
nytine valdžia apie tai mano 
isztyrineti.

Sveikos Rodos Del
:: Visu ::

’•* Saugokis piktumo ty
kaus žmogaus.

Nei kardas nei ugnis tiek 
blogo nepadaro kiek liežuvis.

* Sklypuose, kuriuose nė
ra teisingystes, yra. urvos raz- 
baininku.

Isz grinezios in karezema 
tik vienas žingsnis o isz kar- 
czemos in grinezia labai toli.

Didesne dalis žmonių su
naudoja savo pirmutinius me
tus ant to, kad vėliaus kentet.

* Jeigu kvaila motere nu
siperka nauja skrybėlė tai jai 
iszrodo kad visa miestą pada
bina.

* Gyvenimas žmogaus nėra 
taip trumpas kad jau neturėtu 
laiko ant tiek kad pasitaisyt.

* Moteres, kurios myli tan
kiai verkt tai ilgai neverkia 
bet tosios kurios ilgai verkia, 
ne tankiai verkia.

Ir nedoram žmogui gali 
atsitaikyt kad ir jis nors karta, 
gerai padaro; todėl doras žmo
gus myli gerus darbus.

* Tėvams ir motinoms: už
auginkite pirmutini savo sūne
li ir dukrele gražiai ir dorai o 
jie savo paveizdimi užaugins 
jums anūkėlius dorai.

Jeigu tau nuobodus gy
venimas ir nusibodo landžioti 
po miestą, užsiraszyk sau 
“Saule” kuri tavo nuobodumą 
pralinksmins ir turėsi .isz jo 
didele nauda per visus metus 
tik už tris dolerius.

TURĖJO TEISYBE.
— Pasakyk man, kodėl ap

leidai paskutine vieta tarnys
tes?

— Kas ežia per klausymas? 
Ar asz klausiu jus, kodėl pas
kutine tarnaite negalėjo il
giaus pas jus būti? Į

DU SUŽEISTI POLITI- 
KISZKAM MAISZATIJA.

Atėnai, Graikija;., ■— Politi 
kiszkas sumiszimas terp Re- 
publikonu ir Monarkistu, buvo 
prieszastim sužeidimo generolo 
Panagiotacos, kuris aplaike 
durima su bagnietu in žanda, o 
kitas buvo jo brolis, kuris likos 
perszautas in ranka. Daugelis 
maisztininkn likos aresztavo- 
tais.

ŽYDU VAIKAI NEGALES 
LANKYTIS IN VALDISZ- 

KAS MOKSLAINES.
Berlinas, Vok.,— Bernardas 

Rust, ministeris mokslo, iszda
ve ukaza, kuris uždraudžia Žy- 
diszkus vaikus lankytis in Val- 
diszkas mokslaines, kurie turi 
nuo 6 lig 14 metu. Visi vaikai 
turės apleisti mokslaines lig 
Velykų 1936 mete. Valdžia pa
skirs del Žydu atskirtas moks
laines in kurias lankysis tik 
Žydu vaikai.

PASIUTĖLIS BADO MO
TERES; TRYS JAU MIRĖ.
Jagerberg, Austrija.,— Terp 

gyventoju, kilo didele baime, 
isz priežasties kokio tai pasiu
tėlio, kuris užkluipineje ant 
moterų nakties laike ir perdu
ria joms pilvus su smailu pei
liu. Lyg sziolei jau sužeidė 
asztuones moteres, isz kuriu 
trys mirė ligonbuteje. Palici
ja po visa miesteli jau ketures 
naktis jeszko piktadario. Žmo
nys kerszina pakorimu jeigu 
pasiseks palicijai ji suimti.

Mokyklos Dienos ir 
Tavo Vaikas
Net 80 nuoszimtis visu 

vaiku, kurie pradėjo mokykla, 
lankyti pirmu kartu turi viena 
arba daugiaus trukumu, dau
gumas isz ju menkniekiai ku
riuos lengvai galima praszalin- 
ti. Bet net ir mažas trukumas 
kartais sulaiko vaiko progresą 
mokykloje.

Blogi dantys, akutes ir au
sys, netinkamas penėjimas ar
ba nedapenejimas yra tarpe 
pa'prascziausiu vaiku truku- 

Įmu. Ir tie visi sulaiko vaika 
į nuo mokinimo. Bailus vaikas 
kartais pradeda nekensti mo
kyklos lankymą del kokio nors 
menko trukumo ir tėvai niekad 
nežino kodėl vaikas nenori eiti 
in mokykla. Tėvai negali su
prasti kodėl ju vaikas taip ge
rai negali imtis už mokslo kaip 
ir kiti vakai jo klasėje.

Tėvai privalo žinoti kad ne- 
dapenetas vaikas inevisiuomet 
yra vaikas kuris negauna už
tektinai maisto. Kartais vaikas 
negauna tinkamos rusžies mai
sto ir jo valgiai nebalansuoti. 
Tavo gydytojas tau patars ko 
duoti ir vaikas tuoj bus drū
tesnis. Kiekvienas augantis 
vaikas reikalauja užtektinai 
szviežiu žaliu daržovių, nuno
kusiu vaisiu ir nors kvorta 
pieno in. diena.

Vaikas kartais menkas jeigu 
negauna tinkamo poilsio. Pri
žiūrėk kad tavo vaikas nors 9 
valandas in diena miega ir kad 
gauna užtektinai szviežio oro 
ir saulėkaitos. Pripratink vai
ka nuo mažens kasdien pasi
maudyti.

Gauk inventara apie tavo 
vaiko sveikata — sek gydytojo 
pataTifnus'ir tavo Vaikas gitles* 
lygiai stoti su visais kitais vai
kais mokykloje. —F.L.I.S.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

PRIE ALTORIAUS.
Kunigas: — Ar turi gera ir 

nepriversta norą paimti Miką 
sau už vyra?

Motina dukters: — Niekas 
jo prie to neverezia, ji pati bė
ginėjo paskui ji per keturis 
metus...

Atsimyk Ant Sžitu 
:: Patarimu ::

— Tankei greieziau isz- 
mokti gali, negu užmirszti.

— Laikrodžei yra gana tei
singi, bet juos kabina ant 
sienų.

— In pora žmonis sueitine- 
je isz meiles ir isz reikalo, bet 
tankei isz kvailumo.

— Jeigu kam nori vėlinti 
gerai, tai velin'kie jam lengvos 
szirdies ir sunkios maszneles.

— Ar tave vargina pa
kramtas? Jeigu vargina, tai 
manstytkie apie rytoju: rytoj 
busi laimingesnis.

—• Žmogus rūpinasi kaip 
jaunysta dega; po tam rūpinasi 
kaip senatve ateina.

— Dzievaž, alus geresnis 
negu vanduo. Vanduo perver- 
czia stubas, o alus tiktai viena 
žmogų perverezia.

— Lietuviai kaip žuvis 
duodasi ant meszkeros nutver
ti, tiktai reikia nuo ‘patrijotu’ 
dažinoti, kokia kirmėlaitė ant 
vasiuko uždeda.

— Nekuri’e pasakoja, kad 
moteryste tai yra pekla; o bet 
yra didelis skirtumas terp tik
ros peklos: Pekloje prakeiktie
ji dega, o moterystes pekloje 
dori žmonys dega.

DIDELIS

ALLENTOWN FERAS
UTARNINKE —- SUBATOJ

SEPT. 17-21
A-Į 2 5 Ten ir Atgal 

g Mahanoy City

Važiuojant ir grįžtant ta 

paezia diena.

Lehigh Villey Railroad
CTke Route of The BlackDiamond

Darbo Žinutes
1 . . ^ ---<• • . ’ - - ‘4’

Washington, D. C.,— Fede- 
raliszka valdžia buvo pasiry- 
žius 40 didesniu miestu prista
tyt nauju namu neturtingųjų 
žmonių gyvenimui, už 240 mi
lijonu doleriu. Bet pastaromis 
dienomis pasirodė, kad valdžia 
negales savo sumanima invyk- 
dint del organizuotu spekulen- 
tu suktybių nes projektuotiems 
namams tik viena žeme pre- 
kiuotu daugiau negu namu sta
tymui žadėta pinigu suma.

Chicago, I'll.,—Miesto major
as Kelly, sugryžo isz Washing
ton, D. C., kuris buvo nuvažia
vęs pas Prezidentą Roosevelta 
ir Darbu Administratorių Ic
kes įpraszy.t pinigu miesto vie- 
sziems darbams. Administra
cija prižadėjo Chicagai skirt 
apie $150,000,000. Isz tu pini
gu $8,000,000 bus surta.udota 
inrengimui naujos . eroplanu 
stoties prie Michigan ežero ir 
$7,000,000 Burnham parke in- 
rengimui parodos. Liekami 
pinigai bus sunaudotos kitiems 
viesziems darbams.

—■ Prasidėjo derybos taipe 
Pienių Asociacijos ir Pieno Isz- 
važiotoju Unijos atstovu. Pie
no iszvažiotojai dar pavasari 
pareikalavo pakelt algas $5 
per sanvaite; Pieniai tuojau 
pakele pieno preke iki 11c. už 
kvorta bet iszvažiotojams al
gas pakelt prižadėjo vėliau. 
Nesulaukiant algų pakėlimo, 
unija dabar su pieniais pradė
jo derybos, kad algų pakėlimą 
i’szderejus be straiko.

i

Tampa; Fla.,—P. W. A., kor
puso darbininkai mete dauba 
šukele riauszes, reikalaujant 
iszmoket užvilktas algas. Riau- 
sziu isžvaikimui paszaukta pa
licija. Susirėmimuose darbin
inku su palicija pora darbinin
ku sužeista, ir keliatas aresz- 
tuota.

Pelzer, S. C.,—Pelžėr Manu- 
facturng Audykloj per asztuo- 
nias sanvaites besiteses darbi
ninku straikas pasibaigė. Kom
panija pripažinus darbininku 
unija ir prižadėjus iszpildyt 
darbininku reikalavimus: pa
didint algas, invest geresne ap
sauga, prižiūrėt szvaruma ir 
mandagiau su darbininkais 
elgtis.

Tifton, Ga. — Armour ir Co. 
Mėsos Pakavimo kompanija, 
kuri buvo uždaryta nuo 4.923 m 
dabar rengiama atidaryt kaip 
tik oras galutinai atszals. Da
bar skubinama taisyt triobes- 
ius-žardžius ir itltus ir už ke
liu dienu žadama pradėt jau 
pargabent ir gyvulius. Kom
panija szita pjovykla atidarys 
kad mesa del didelio brangu
mo negali but pargabenama 
isz Chicagos ir kitu vakariniu 
miestu.
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* •* Paklydėlio Atgaila::
Auksutis kilnus, geros szir- 

diets, auksztu noru ir tolimas 
liitiksmai užiancziam minios 
gyvenimui žmogus, nekarta 
pasiszalines isz žmonių tarpo, 
eidavo kur vienas in laukus ar 
in užianczia girria ir ten vienas 
giliai susimanstes, vaiksztine- 
davb, ar tai knyga skaitydavo1 
ar ant akmens atsisėdės ka 
nors slapta raszinedavo.

Viena karta eidamas taku 
sutiko nepažinstama, vidutinio 
(amžiaus, iszblyszkusio, indo- 
maus, malonaus veido žmogų, 
kuris mandagiai atsipraszes, 
gražiais žodžiais tarė Auksu- 
cziui.

— Nepažinstamas prieteli, 
atleisk kad drystu tave užkal
binti. .. Asz daug metu važi- 
nejau po platu pasauli, visas (ses Perkūnas nubaudė visa 
valstybes aplankiau, daug gra-' kraszta.
žiu vietų, upiu, ežeru, kalnu ir Atplūdo isz kitos szalies 
misžku užėjau, invairaus budo žmones, viską užgrobė, kaimus,
ir paproeziu žmonių .sutikau, 
visur ' galva-trukcziais gyveni
mas teka, visur linksmo veido 
žmones regėjau, vaikszczioja, 
juokauja, net ju juokai po visa 
szali skamba o tokios szalies, 
kaip ežia, dar niekur nesuti
kau, visur tylu, tik paukszcziai 
Vieni dainas dainuoja o žmones 
,visur visi nuliūdę, nuvargę, 
vieni kitu bijo; užkalbinti žo
džio neatsako.

Pasakyk man, geras žmogau, 
kokia nelaime toje szalyje 
yieszpatauja? ,

— Atleisk nepažinstamasis, 
jei asz nesakysiu tos szalies 
žmonių nubudimo ir nelaimiu, 
— atsake Auksutis.

'— O, neslėpk priesz mane,, 
szventai iszklausysiu graudin
gu žodžiu!

-— Ne, žmogau, asz nepasa
kosiu, kadangi niekas apie tai 
nekalba, ne draugas draugui, 
ne tėvas sunui, tik visi viena 
ir ta paezia nelaime kenezia.

— Asz tau daugybe aukso 
duosiu, tik papasakok.

— Ne, negaliu!..
— Mirtimi prislegiu tylėti, 

kaip žeme.
— Galiu tik keletą žodžiu 

tau pasakyti bet pirma turi 
sekti paskui mane.

Ir auksutis atvede nepažins- 
tamaji prie seno rūsio ir atve
rgs Storas, ąžuolines duris ta- 
te:

— Praszau užeiti!
Nepaž'instamasai su nusimi

nimu inženge in tamsu rusi o 
dar labiau nustebo kai Auksu
tis jas užveres užrakino.

— Broli, kam uždarei duris, 
asz bijau, — drebaneziu balsu 
isztare nepažinstamasai.

— Nebijok, mano namuose 
nieko pikto neatsitiks, — tarė 
Auksutis degdamas žvakia. 
Bet dar labiau susirūpino sve- 
ežias iszgirdes beldimas! in du
ris.

— Ka visa, ežia reiszkia? 
Auksutis atrakino duris.
— A, tai tu, Petrai, praszau 

užeiti, — ir vėl, užleidęs duris, 
Užrakino.

Sveczias iszgastingai pažvel
gė in juodu.

— Jus norit isz manes pasi- 
tycziot... iszleiskit... asz tu
riu eiti...

— Juk tamsta norėjai isz- 
girsti musu szalies žmonių nu
siminimą, tai asz ir atvedžiau.

— O kam invedei mane in ta 
poženiini urvą, ar tam, kad nu
slopinti, ar kad pagialbos szau- 
kiant nieks neiszgirstu °!

— Taip, kad niekas neisz-

vare, ilgai kankino, ryksztemis 
pere, kol jie nepasižadejo ju 
klausyti ir naujus dievus gar
binti... .

Ir dabar visur žandarai 
vaiksztineja po musu szali o ju 
akys visur visus sekioja ir 
klausosi, ka kas szneka o kurs 
prasitaria apie garbingos Lie
tuvos praeiti, — tam didi ne
laime: kalėjimas, Sibiras arba 
mirtis.

Ir toki sunku sielvarta ir 
sunku atejunu junga musu 
žmones traukia, traukia ir vi
sa szalis didžia atgaila daro už 
padarytas nuodėmės kurios tik 
kantrybe, prakaitu ir krauju 
tegali būti nuplautos, užrūstin
ti dievai permaldauti laisve ir 
džiaugsmas žmoniems gražin
tas. ..,

— Acziu! — tarė sveczias, 
dabar asz viską supratau, jus 
esate viena tu tautu, kurios už 
viską labiau brangino laisve o 
piktadario nustelbti negalite 
jos užmuszti ir urvuose, giliai 
pasislėpė, praeities laisvąsias 
dienas, niekam nematant, ap
raudojai. . .Bet jus nenusimin
kit, — praeis penkiolika metu 
ir kilis pasaulyje didis, niekur 
negirdėtas karas o pirmas ar- 
motu aidas kaip perkūno 
griausmas aplėks visa žemo 
rūstingai griausdamas —“lais
ve nuvargintoms tautoms, lais
ve visiems, kas jos trokszta.”

Ir tuomet bus vienas iszeji- 
mas — laimėti arba amžinai 
žūti. Taigi, budėkite ir bukite 
prisirengia, rasi, jusu atgaila 
liks dievu iszklausyta ... ”

1

Tai pasakęs atsistojo.
— Dabar asz einu.
Auksutis atrakino duris ir 

iszleido sveczia, kuris iszvydes 
gražius saules spindulius isz- 
kilmingai nusiszypsojo ir di
džiais žingsniais nukeliavo.

— Ar girdėjai ka sake ne
pažinstamasai?— prabilo Auk
sutis in Petra, — ar supratai 
kokia ateiti mums pranasza- 
vo?

Petras pažvelgė in szviesa, 
besiveržianezia pro duris in ru
si ir maldingai susiėmęs ran
kas pratarė:

— Te bus palaiminta toji va
landa, kurioj iszgirdau, lyg už
gesusia vilti, laiminga rytoju..

Ir abu ilgai susimanste (sto
vėjo ir žiurėjo pro rūsio duris 
in szviesa... ,

girstu ka asz tau papasakosiu. 
Mirdamas tėvelis man sztai ka 
pasakojo ir liepe susiraszyti in 
knyga ir taip asz padariau.

Auksutis iszsitrauke isz pa- 
szoneš stora sąsiuvini ir prie 
žvakes skaitė:

‘‘Musu tėvu tėvai ne taip 
gyveno; ju seni vaidylos paša-' 
kojo apie didžiu žmonių dar
bus, kanklininkai dainas dai
navo ir kele žmonių dvasia, 
kryviai reikszdavo žmoniems 
dievu norus ir valia o vaidilu
tes amžinąja ugni sergėjo ir 
neleido užgesti tėvynės meilei..

Bet dievuliai kitaip musu 
szaliai leme, jaunuoliai nu
krypo nuo tiesaus kelio, nusto
jo savo tėvus gerbe, užmirszo 
dievus garbinti ir Aukszcziau-

Szuo Iszmintingesnis Už Nekuriuos Žmonis

“Snoozer”, cirkusinis szuo, kuri iszbande per maszina 
vadinama psychogalvinometer, kuri parodo kiek kas turi sa
vyje iszminties, pasirodė kad jisai turi tiek iszminties kiek 
vaikas dvylikos metu amžiaus. Daktaras Orlando Scott (ant 
kaireses) daro iszbandyma ant szunies.

pilis, szventyklas iszgriove, 
iszdegino; szventaisias girias 
iszkirto ir amžinąja ugni užge
sino o žmones in nelaisve isz-

Filadelfijoj žmogelis paezia 
isz kur ten pargabeno, 

Bet ilgiai gerove neragavo, 
Su paeziule ir trimi dukrelėms 

pribuvo, 
Pas miela teveli savo, 

Kada po keliu dienu bobele 
atsigavo, 

Tuojaus kiloki būda gavo, 
Vyra. savo pradėjo nnžiurjneti, 
Po visas pakampes lakstyti, 
Karta Subatos vakaru išz- 

važiavo, 
Nuo vyro pinigu pasivogt 

gavo, 
Ir dukrele su savim pasiėmė, 
Ba ir ta po savo szalei pa- 

musze.
Vyras neradęs bobeles paskui 

nuvažiavo, 
Bet nuvažiavęs ir su lazda 

gavo, 
Kaip žmogelis guzutes už- 

trytavo, 
Tai ir pakaju gavo.

Netrukus bobele vela dingo, 
In kamara ne viena inlindo, 

Vyras ja užtiko, 
Ir gvoltu suriko: 

“Vyrai szokite in pagialba, 
Gialbekit mano boba!” 

Bet žmogelis vietoje pagialbos, 
Pasidarė sau tik bėdos, 

Ba nuo •adjutantu in kaili 
gavo, 

Ir atgal namo parvažiavo. 
Karta žmogelis savo bobelei 

per snuki gerai uždavė, 
Tai bobele dideli givalt tuojaus 

pakele,
Žmonių daug subėgo, 

Net paliemonai ir ugnagesiai 
adbego, 

Mane kad ugnis stuboje pa
sidaro, 

O ežia pasiutus bobele laruma 
padare.

Žmogelis su savo boba turi 
ergeli, 

Jokiu budu su ja gyventi 
negali, 

Nežino vargszas ka pradėt, 
Nori in platu svietą bėgt. 

Taigi, du metai kaip in czion 
pribuvo, 

Žmogeliui, daug pinigo 
kasztavo, 

O dabar tiek nukenst turi, 
Czia da boba už niek ji turi.

* * * 
Springfilde žmogelis ėjo su į

savo reikalu,
Staigai pasitiko su keliais 

bomais,
Vienas paszauke: “alo, bro

lau”,
Nekalbėdamas nieko daugiau, 
Rože su gelcžia jam per galva, 
Bet jo galva buvo drūta gana, 
Tuojaus bomai nagus in plau

kus inleido,
Trenke in saidvoka, laike ir 

nepaleido,
Kiti pribuvo bomai, 

Nutverė už kalnieriaus gerai, 
O vienas ant, žmogaus atsisėdo, 
Ir rodos jau naguose turėjo, 
Bet kaip pasipurtė žmogelis, 
Padalino po kumszczia po 

kelis,
Kaulai bomeliu fraszkejo, 
Dejavo ir baisiai stenėjo.

Butu gerai žmogeli suedia, 
Ba net da keli buvo adbegia,

Bet bernukai pabėgo, 
Musztis ant visados atsinorejo, 

Gerai, žmogelis padare, 
Kad latrams pinti užkure, 

Kur patiksit latrus tai duokite, 
Ir Dievuliui už pajiegas pa- 

dekavokit.

KAM CZIA SKUBINTIS.

— Jonai, ar nuszveitei mano 
czeve rykus?

— Ne, ponuli, be reikalo ir 
szveisti, juk sziadien didelis 
purvynas tai ir vėla, iszsipur- 
vys.

Po keliu dienu liepia ponas 
priesz paežius pietus užkinky
ti arklius in kelione. Tuom tar
pu Jonas atsako:

— Ponuli, juk asz da nepie
tavau.

— Tai juk bereikalo valgyti, 
už valandos vėla busi alkanas.

NESIRŪPINO APIE 
SKOLAS.

— Broliuk, asz tiek turiu 
skolų kad naktimis negaliu už
migt!

— Vai tu vargsze, kaip tu 
gali tai iszlaikyt?

— Matai, miegu dienomis!

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

DR. M. J. PATRICK
(PETRIKAS)

Kandidatas Ant Koronerio.

Terp kandidatu einahcziu 
ant politikiszko ofiso, randasi 
musu tautietis, gerai žinomas 
po visa pavietą Schuylkill, ant 

I Pavieto Koronerio, yra tai 
Daktaras M. J. Patrick (Petri
kas). Rinkimai atsibus atei- 
nanezia 17-ta diena Rugsejio 
(Sept.) Utarninke.

Daktaras Petrikas gyvfena 
Shenandoipje, ir jo varda ra
site ant Republikoniszko tikie- 
to.

Daktaras Petrikas, yra gi
męs ir iszlavintas moksle Mah
anoy City, Pa., baigė daktar- 
iszka mokslą Temple Universi
tete 1911 mete, praktikavo Fi
ladelfijoj, lyg 1913 mete, po 
tam persikraustė in Mahanoju 
kur praktikavo kaipo daktar
as kelis metus, o mete 1915 per
sikrausto in Sbenandori, kur 
turėjo pasekme daktariszka 
terp tenaitiniu gyventoju, kai
po ir visam paviete, nes jo da- 
ktariszkas mokslas pagarsėjo 
po visa aplinkine. Sziadien 
.yrą ..Locust Mountain ligon- 
buteje ant daktariszko sztabo, 
Cirurgijos Departmente, jur 
tarnaujo be jokios užmokesties, 
darbuojesi karsztai prie viso
kiu operacije, nepaisant kokia 
diena, nalkti ar valanda, kad 
tik prigialbet ligoniams ju so- 
puluosia, vis yra pasirengiąs 
ant kožno paszaukimo.

Daktaras Petrikas likos už
tvirtintas kaipo tinkamiauses 
kandidatas ant Pavietavo Kor
onerio per Centraliszka Mine 
Board, Knights of Columbus, 
per visus pavieto KI i ubus, 
County Civic League, Lietuviu 
Ncmuniecziu Kliuba, Vyczius 
ir per Daibininkiszkas Organi
zacijos, isz priežasties jo pasi
darbavimo ant Kompenseszion 
Kamisijos, prigialbedamas sa
vo tautieeziams visame.

Todėl sziadien yra užsitar
navęs nuo musu Lietuviszkos 
visuomenes szirdingo suszel- 
pimo palitikoje ir visi privalo 
už ji balsuoti ateinanezioje 
Nominacijoj ant Pavietavo 
Koronerio, Utarninke, 17-ta 
Rugsejio (Sept.) Jo pravarde 
surasite ant. Republikoniszko 
Baloto. Turimo gera proga 
iszrinkti Daktaru Petriką ant 
to dinsto ir jeigu visi drueziai 
laikysimės, tai ii’ ji aprinksime.

Per paskutinius 18 metu Dr. 
Petrikas reprizentavo sužeis
tus ir koliekus mainierius ir 
per jo medikaliszka gabumu 
kas-link kompensacijų jisai pa
mpino del tu mainieriu, nąsz- 
liu ir sieratu net czverti milijo
no doleriu.

Pasakykite savo kaimynams 
ir ir draugams 'kad balsuotu už 
M. J. Petriką taip kaip žemiau 
parodo.

Sztai dabar atsirado gera 
proga Lietuviams iszrinkti sa
vo tautieti už kuri privalo kož- 
nas ukesas balsuoti už Daktarą 

M. J. Patriką, ant Koronerio.
Kada gausite balota, tai pa

dekite križeli X szale jo vardo 
sziteip:

FOR CORONER

M. J. Patrick ,|0

Ant Republikoniszko Baloto.
Prasarga: — Jeigu imate ko- 

j ki. žmogų su savim kad jums 
paženklintu balota tai žiūrėki
te kad jums paženklintu balo
ta teisingai ir kad jums paro
dytu ar tikrai paženklino kaip 
jus norėjote.

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 priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, I 
726-36 Mulberry St.. Reading, Pa.

* 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 sanžinisžkai biznava admi- <[ 
[ nistracija del žmonių, užmokėjimą visu iszkascziu in laika
* ir teisinga patarnavima del visu prapertninku, ir sugra-
* žinirna kreditą del Schulykill Pavieto, yra tai tik dalis jo <[
► gerai-isaplanuoto administracijos. <[

Dėkite kryžiuką X kaip že
minus parodo kad balsuot už

S. Frank
Williams 

isz Ashland, Pa.
Republikonu Kandidatas ant 
CLERK OF THE COURTS

Wm. H. Williams

Mike Schwank

James W. Thompson Į

S. Frank Williams Ix

Republikonu Partijos

Kandidatas ant

County CommissionerPHIL EHRIG
Patvirtintas per visa

Republikoniszka Organizacija

Mr. Ehrig būdamas szerifu inmokėjo suvirsz $27,000 del '! 
<[ pavieto kaipo likusi uždirbti pinigai jo ofise.. Yra tai di- 

džiausiu suma, kada buvo inmokėta del pavieto per bile ’! 
<Į koki kita buvusi szerifa. Jisai prižada ta pati ekonomisz-

ka administracija kaipo Kornisonieris.

DASIPRATO KOKIA TAI 
BUVO BEZDŽIONKA.

Paeziule: —- Hm... akyva 
man žinoti, isz kur gavosi ant 
tavo surdoto tasai geltonas 
plaukas?

Vyras: — Plaukas? Kokis 
plaukas? Hm... Tai matai... 
duszele, buvau sziadien žverin- 
cziuje ir gal fenais užkrito man 
ant surdoto nuo geltonos ož
kos. ..

Paeziule: — O man rodos 
kad tai plaukas nuo kokios 
beždžiones!

Vyras: — Nuo beždžiones? 
Kodėl tai turi būti nuo beždžio
nes?. .

Paeziule: — Matai, asz tik 
taip numanau! Radau tavo ki- 
szeniuje laiszkeli kuriame ra- 
szo: “Ateik rytoj ketvirta va
landa po piet, — tavo szirdin- 
ga bezdžionkaite!”

Vyras suprato ir daugiau ne- 
iszsikal'binejo.

Mahanojaus Lietuviai 
Balsuokite už

James (Capt.) Painter
Ant School Direktoriaus 

Republikonas. Praszo Juso
Balso ir intekmes

t It I
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.75 InNewYorka
™ ir atgal ar in Newark
NEDELIOJ 15 SEPTEMBERS

Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
3:45 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

Baseball: Yankees su Detroit Yankees Stadium New York
Nedelioj 3 valanda po piet, 15 S'ptemberio

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

lehighVaRey Railroad
CIhc Route of The BlackDiamond

ŽINIOS VIETINES

— Vincentas Visžkoskis 21 
metu, kuris neteko akiu du me
tai adgal per fajerkreki, užsi
dėjo kromeli Po'ttsvilles sude 
karidorija, kuris pardavinės 
laikraszczius ir saldumynus. 
Aplaike jisai pavelinima daryti 
bizni nuo pavieto. Nelaimingas 
jaunikaitis gyvena mieste.

— Locninkai stribu jau ap
laike savo taksu kvitas už 1935 
meta. Taksai szimet biski pi
gesni negu praeita meta.

— Jonas Zaborskis, Pranas 
Jadisz, Jonąš ir Albertas Ku- 
ezinskai, visi isz miesto, likos 
aresztavoti už vogimą varinio 
drato isz Derringer kasyklų 
kuri paslėpė po anglimis ir isz- 
vež ein New Jersey kur parda
vė. Viso vogta apie 1,700 pė
du drato. Kaltininkai turi nuo 
10 lyg 22 metu.

— Juozas C. Milunas ap
laike vaistini darba kaipo Re
venue Clerk, Harrisburge, su 
alga $1,020 ant meto.

— Sekanti studentai, kurie 
buvo parvažiavę namo ant va- 
kaciju sziomis dienomis su- 
grysz prie savo mokslo, kožnas 
in savo paskirta mokslaine: 
Valerija Kluczinskiute in Pott- 
svilles ligonbute; Romanas 
Boczkauskas in Temple Uni
versitetą Filadelfijoj; Isabele 
Draszkius in Pot.tsvilles ligon
bute; Albina. Kerelevicziute, 
Edvinas Kraszinskas ir Alber
tas Ragažinskas in Blooms
burg daraktorių kolegija; 
Adolfas Rugienis, Pennsylva
nia State kolegija; Vladas No- 
viez in North Carolina State 
kolegija. Yra tai tik musu tau
tos studentai bet randasi ir 
daug daugiau Amerikoniszku 
studentu.

— Pacztorius Noakes ap- 
reiszke kad paczto virszininkai 
.iszrinko kėlės vietas ant pa-

SHENANDOAH. PA.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Wm. Lane, 38 metu mire 
I ligonbuteje nuo sumuszimu ko- ( 
1 kins aplaike su beis-boline laz
da, kada ėjo namo isz ipikninko 
kuri laike Nauja Unija. Pali- 
cija aresztavojo septynis vyrus 

j kaipo nužiūrėti už jo sumuszi- 
, ma. /

Girardville, Pa., — Jurgis 
Pužas, jo szeimyna ir szvogeris 
Uranas Galickas su savo szei
myna isz Shenandoah, ana die
na gryžo isz New York o iri 
Brooklyn, N. Y., kur szveczia-’ 
vosi pas gimines ir pažinsia-Į 
mus.

Girardville, Pa. — Praeita

Apims Kamanda 
Afrikoje

Sostapyle Ethiopijos, Kuria Geidžia Pamuszt Italija ]

t Mare Anisiene, sena gy
ventoja miesto, mire Yonkers, 
N. Y. Velione gimė Lietuvoje 
ir apsigyveno Shenandorije, o 
penki metai atgal apsigyveno 
Yonkers’e. Paliko viena duk- 
tere Brunaitiene isz Yonkers ir 
tris sūnūs. Laidotuves atsi
buvo praeita Utarninka su ap
eigomis Szv. Jurgio bažny- 
ezioje.

— Andrius Januleviezius, 
33 metu, likos skaudžai sužeis
tas per automobiliu ir nuvežtas 
in vietinia ligonbute.

— Manoma kad sztornin- 
kas Juozas Arlukevicz padege 
narna kuriame jis gyveno nes 
ant virszaus radosi iszlaistyta 
gazolinas nuo ko ugnis prasi
dėjo. Ugnagesiai užgesino liep
sna in laika ir prasidėjo tyri
nėjimas kuris parode kad na
mas likos padegtas.

— Badai keliolika mėsiniu 
straikieriu isz czionais sulaikė 
mėsini troka su mesa Shamo- 
kine, isz kurio iszmete daug 
mėsos in upeluka. Straikieriai 
laike susirinkimą Minersvillej 
bet tenaitines moterėles mažai 
rūpinosi mėsiniu klausymu sa
kydamos: kam mesa per bran
gi tai tegul jos nevalgo o tokiu 
budu preke greitai nupuls. 
Kam moterems darytis isz sa
ves “monkems,” važinėti au
tomobiliais ir rėkauti už numa
žinimą prekes ant mėsos? Mai- 
nersvilles moterėles yra isz- 
mintingos.

Frackville, Pa. — Utarninko 
vakara name ponstvos Kazi
miero Kirelevicziaus, ant Le
high avė., atsibuvo “surprise 
parte” del ju dukters Albinos, 
kuri iszvažiavo in mokslą 
Bloomsburg kolegija, mokytis 
ant daraktorkos.Vakariene bu
vo puiki, sveteliai pasilinksmi
no ir linkėjo panai Albinai pa-

Subata Szv. Vincento bažny- 
czioje likos suriszti mazgu mo
terystes per kunigą Dauman
tą, pana Veronika Szidlauskiu- 
te su Albertu Diviniu, isz Tur
key Run. Po sugryžimui isz sal
džiosios keliones jaunavedžiai 
apsigyvens mieste.

Hazleton, Pa. f Vanda, my
lima pati Petro Grata mire 
staigai vietinėje ligonbuteje 
kurioje gydėsi nuo kokio tai 
laiko. Velione buvo duktė nasz- 
les Szosztakauskienes. Priesz 
apsivedima turėjo dinsta su 
Lehigh telefono kompanija. 
Paliko vyra, tris vaikus ir sa
vo motinėlė.

Plymouth, Pa. — Juozas Pa- 
kropis, 30 metu, Mikolas Czesz- 
ko, 30 metu ir Williamas Riley, 
52 metu, likos uždaryti kalėji
me Wilkes-Barre už sumuszi- 
ma Williamo Cane, 38 metu 
bedarbio žmogaus, kuris vė
liaus mirė ligonbuteje.

Rūpinsis Darbininkisz- 
kais Reikalais

i

Kunigaiksztis Bergamo, se- 
serunas karaliaus Italijos, li
kos paskirtas apimti kamanda 
ant Ital'ijoniszku pulku Afri
koje, muszyje su Abisinija.

ŽINUTES ISZ

POTTSVILLES SŪDO

—■ Kas kiszasi Vokiszkos 
Mo’kslaines nesupratimo Shen
andorije, tai sūdąs iszklauses 
kunigo Karaliaus, užtvirtino 
indžiunkszina ir Mokslaine bus 
atidaryta ant toliaus. Pagal 
kunigo Karaliaus pripažinimą, 
tai praeita meta in mokslaine 
lankėsi 158 vaikai, isz kuriu 
buvo 42 Vokieeziai ir 104 Lie
tuviai. Minyszkos pasiliks ir 
ant toliaus mokyti vaikus. 
Trustisai Vokiszkos parapijos 
nemano .pasiduoti ir užves 
teismą.

Paveikslas perstalo svaibiausia ulyczia sostapyles Ethiopijos, mieste Addis Adaba, 
kuri Italai ketina bombarduotipirmiausia kada Mussolini iszdnos paliepima pradėt kare su 
tuom sklypu.

Kur Gyvena “Ethiopijos” Narsiausi Kareiviai .

Grinczeles Dankli sztamo kareiviu kurie gyvena ant pusfyniu prie Francuziszko 
Somalilando. Szitie kareiviai kovojo narsiausia laike kares su Italijonais 1896 mete, kuriuos 
supliekė'baisiai. Tasai sztamas tautiecziu yra laikomas už barbariszkiausiu kareivius visoje 
Ethiopijoj. Paveikslas likos nutrauktas Aussa provincijoj, kuria ciesorius norėjo parduoti 
Italams kad užbėgti prisiartinaneziai karei bet Italija ant to nesutiko.

“Ethiopijos” Dvi Ženklyvos Moteres

statymo naujo paczto. Sekan- 
czios vietos likos iszrinktos: 
Thomas Wholesale Grocery, 
prie Lehigh Valles stoties, ant 
N. Main uly., Carter namas ant 
E. Pine uly., ir Wertman na
mas ant E. Centre uly. Bet ne- 
žine da katra vieta isz tu pacz- 
tas iszrinks nes lauks tikru ži
nių isz Washing! ono.

—• p. Mare Novakiene isz- 
važiavo in Jersey City, N. J., 
atlankyt savo sūnų Edvardą, 
teipgi pamatyt nauja anūkėlė, 
kuri gimė praeita sanvaite.

LAIMINGIAUSIA DIENA.

— Priimkie Szimuk, mano 
geriausius velinimus nes szia
dien yra laimingiausia diena 
tavo gyvenime.

— Acziu, bet mano szliubas 
bus da rytoj.

— Todėl asz tau ir vėlinu 
sziadien nes sziadien yra viena 
isz laimingiausiu dienu tavo 
gyvenime. . k

sėkmės moksle. .
t Kunigas S. J. Norbuta 

aplaike liūdna žinia buk jo le
vas, Juozas Norbuta, isz Fila
delfijos, mirė ir likos palaido
tas Utarninko ryta tam mieste. 
Velionis buvo apie 61 metu am
žiaus, paliko sūnūs kunigą 
Norbuta, Kazimiera ir duktere 
Valavicziene. Laidotuvėse da
lyvavo daugelis kunigu ir kitu 
žmonių. Kūnas palaidotas ant 
Szvento Kryžiaus kapiniu, Fi
ladelfijoj.

Scranton, Pa. — Nužiūrėti už 
dirbimą 50 Gentiniu pinigu ir 
prąsklaidinima ju tarp žmonių, 
slapta valdiszka palicija aresz
tavojo Joną Kavaski, 24 metu 
ir Stanislova Czerkovski, 24 
metu, abudu isz miesto. O kad 
negalėjo užsista'tyt $5,000 kau
cijos, likos iszvežti in kalėji
mą. Manoma kad dirbtuve ne
teisingu pinigu randasi szioje 
aplinkinėje ir palicija sznipi- 
neja toliaus.

Joseph Warren Madden, ge
rai žinomas advokatas isz Pit- 
tsburgho, likos paskirtas kaipo 
pirmi įlinkas darbi hi nkiszko
valdiszko komiteto taikini dar- 
bininkiszkus nesupratimus.

**■ Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikrnszezio. Paskubinkit" f

— Badai daugeliuose mies
tuose musu pavieto assesoriai 
permaine daugeli žmonių nuo 
Repu'blikonu ant Demokratu, 
be žmonių žinios, ir dabar sū
dąs tyrinės keno tame kalte. 
Tamakveje assessoris permai
ne net 18 žmonis ant Demokra
tu.

— Ignotas Dereszkeviczius 
isz Tamakves, iszeme laisnius 
ant parflavimo gerymu East 
Warde.

— Franas Akeleviezius isz 
Minersville, likos, nubaustas 
nuo 2 lig 4 metu in kalėjimą, 
už pažeidima savo paezios An
taninos kuriai uždavė smūgi su 
peiliu in krutinę, kad net pei
lis nulūžo ir perpjaudamas jei 
ranka dvejosią vietosią. 
Stengėsi jisai savo motere nu
žudyti, bet ant giliukio nepasi
seko. /

— Mikas Kūstra isz Maha
noy City, likos pastatytas po 
$1,000) kaūcij'ofe, kad malszai 
pasielginetu ir neužklupinetu 
ant savo paezios ateiteje, ku
lia baisiai suplakė su beisbo- 
line lazda kad vos gyva iszli- 

i'ko.

' Af icierius Ethiopiszkos 
Kariuomenes

Sztai dvi isz žymiausiu moleriu isz Ethiopijos, Isz deszi- 
nes puses yra karaliene Quizero Menen ir jos duktė, kunigaik- 
szcziute Tsahi. Karaliene Menen yra mokyta motere, kalba
kelioms kalboms ir veda savo karaliszka kuknia pagal Euro- 
piszka būda, yra maloni motere ir yra pasirengus ginti savo 
tėvynė nuo užpuoli!. Nuo szimtu melu Abisinijos moteres ka
riauja drauge su'savo vyrais laike kares, prigialbsti vyrams

i

■ Sztai aficierius su savo man- 
diera, kuris priguli prie cieso- 
riszko dvaro. Lake kares turi 
kitokia mandiera kuri yra pa
rankesne laike musziu.

visame ir jeigu vienas isz ju puola ant kares lauko tai paima 
ginklą isz jo ranku ir kovoja szale kitu vyru.

1SZLIETUV0S C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Gerkit ir Reikalaukit

“LEBANON
VALLEY”

ALU - PORTERI - ALE 
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!

ANT. DZIADOSZ 
438 W. Mahanoy Avė., 
MAHANOY CITY, PA. 

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: 
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton ir Tamaqua.

—■ Stanislovas Andriuszo- 
nis isz Frackvilles, liko nu
baustas ant $10 ir užmokėjimo 
kasztu už greita važiavima su 
automobiliu.

— Sude kruta kaip ant jo- 
marko, žmonys slankioje po 
karitorius isz visu daliu pavie
to, kožnas jeszkodamas užgan- 
adimo ir teisingystes. Ofisai 
pilni žmonių su visokiais reika
lais. Musu tautiecziu galema 
užtikti daugiause kurie lauke 
teismu ir atvažiuoje su viso
kiais reikalaus. —Reporteris.

LIETUVOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Kaunas.,— Havas korespon
dentas Kaune pranesza: Kad 
Lietuvos Premieras Juozas Tū
belis ir jo kabinetas rezigna
vo. Nauja valdžia sudarė 
generolas Czaplikas.

Dabartinis Tūbelio kabine
tas buvo sudarytas priesz kelis 
metus. Paskiausia jis buvo re
organizuotas Birželio 12, 1934, 
po nevykusio Voldemaro 
“puczb.” Prezidentas Antan
as Smetona ir Premieras agro
nomas Juozas Tūbelis yra 
szvogeriai. Abudu vede se
seris Chadakauskaites.

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

/T-r—.r- --------- . ---------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuviu, 
Kriksžtiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t, t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose <•

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

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