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1—Generolas Emilio De Bono, Italiszkas vadas kariuomenes Ethiopijoj, kuris pasek
mingai Veda kare priesz Ethiopus, Afrikoj. 2—Miestas Harrar, arrt kurio eina Italai isz 
Pietų szalies. 3—Prezidentas Rooseveltas eina ant laivo Houston, kuris plauks ant Pacifiko 
mariu po tam per Panamos kanala in Suv. Valstijas o isz ten prezidentas važiuos trukiu in 
Washingtona. t au■ *i

PO LAIDOTUVIŲ PACZIOS 
APSIPACZIAVO SU KITA.
Ralleigh, N. C. ,— William 

Atwell, 44 metu, apsipaeziavo 
su pana Marjory Traylor, 22 
metu, in 20 valandų po mir
eziai savo paezios, kuriuos su
riszo mazgu moterystes vieti
nis sūdąs. Vos gailininkai par
važiavo nuo kapiniu porele nu
važiavo in suda ant apsivedi- 
mo. Priežastis taip greito apsi- 
paeziavimo buvo ta, kad pati 
mirdama melde vyro kad nevil
kintu pajeszkoti motinos del 
keturiu mažu vaiku kuriuos 
velione paliko ir reikalavo mo- 
tiniszkos priežiūros.

TĖVAS ŽINOJO KAIP ISZ- 
DALINT SAVO TURTĄ 

PRIESZ MIRTI.
Winona, Minn. — Kad vai

kai butu užganadinti po jo 
mireziai, Guy Standen, 78 metu 
amžiaus, iszdalino da už gyvas
ties savo turtą vaikams sekan- 
cziu budu: Ant szmotelio po- 
pieros surasze savo turtą koki 
ir kur turėjo, bet taip, kad ne
būtu nei vienos tuszczios kor
teles ir paliepė vaikams trauk
ti losus isz dėžutės o katras ko- 
xi turtą isztrauke tai pasiliko 
jo locnininku. Vaikai isz to bu
vo užganadinti nes kožnas ga
vo ka isztrauke. Senukas pasi
liko sau tik tiek kiek jam už
tektu lyg mireziai.
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

RADO PUIKU PERLA 
OJSTERYJE.

Ocean Grove,'N. J. — Ed
mundas Parmley, inejas su sa
vo draugais in restauracija, 
buvo priverstas per savo drau
gus kad suvalgytu trylika ojs- 
teriu bet Edmundas nenorėjo •
suvalgyt trylikta nes sake kad 
tas skaitlis jam atnesz negiliu- 
ki. Ant galo sutiko ant to ir 
pradėjo valgyt. Kada daejo 
prie trylikto, rado viduryje 
puiku mėlyna peria kuri nune- 
sze pas auksoi’iu už kuri aplai
ke 150 doleriu. Dabar tikes in 
trylikta skaitlį kuris jam isz- 
tikruju atnesze gilinki.

MERGAITE SKUNDŽIA 
KOMPANIJA ANT $10,000.
Norfolk, Va. — Albertina 

Warburton, dvieju metu am
žiaus, per savo advokatus už
vedė teismą priesz geležkelio 
iompanija ant deszimts tuks- 
tancziu doleriu už tai kad atė
jo ant svieto be pirsztu, kaltin
dama už tai geležkelio kompa
nija buk laike susidūrimo tru
kiu jos motina likos taip su
žeista kad daktarai turėjo jai 
nupjaut visus pirsztus nuo ran
čos. Motina tame laike buvo 
neszczia ir in dvi sanvaites po 
3i nelaimei pagimdė dukrele.

JAM BUVO REIKALINGES
NI PINIGAI KAIP 

BAŽNYCZIA.
Brairville, Mass. — Trys 

tukstaneziai doleriu, kuriuos 
buvo suczeinus sen-merge Miss 
Agnes Boyer, ir buvo paslėpus 
in sena kavini puodeli, likos 
paimti per nežinomavagi. Sen
merge netikėjo bankoms ir ma-

BŪDAMAS GIRTU NUŽUDĖ 
SAVO DUKTERE IR APIE 

TAI NEŽINOJO.
Phoenix, Ariz. —- James Mc

Kean, būdamas girtu, nužudė 
savo 17 metu duktere, Alicija, 
bet apie tai nežinojo pakol jam 
apie tai isz'aiszkino kalėjime. 
Būdamas girtu sėdėjo prie sta
lo, tame jo duktė priėjo prie jo 
norėdama jam duoti pauostyt 
vaistu kad iszsipagiriotu. Tė
vas užpykęs pagriebė nuo sta
lo duonini ilga peili su ku- 
riuom smeige in krutinę nelai
mingai dukterei. Kada ji nuve
žė in kalėjimą ir ten iszsipa- 
giriojo, palicijantas jam ap- 
reiszke ka padare. Tėvas bai
siai tuom susirūpino nes mylė
jo labai dukrele. Ant rytojaus, 
kada kalėjimo dažiuretojas 
jam atnesze pusryežius, rado ji 
kabanti ant petneszu negyva. 
Tėvas isz gailesties pasikorė.

NUŽUDĖ PACZIA, 
PODUKRE IR PATS SAVE.
Wheaton, Md. — Gyvenda

mas nesutikime per keliolika 
metu su savo szeimyna, James 
Pierce, lochininkas garadžiaus, 
nuszove ant smert savo pa
ezia Cassie ir po-dukre Mrs. 
Helena Cook po tam paleido 
pats sau kulka in krutinę. 
‘Taipgi mirtinai sužeidė savo 
dukteria Klaricija, 15 metu, 
kuli sziadien kovoja su mirezia 
ligonbuteje. Pierce pergyveno 
czionais apie 15 metu bet nuo 
kada apsipaeziavo su naszle, 
nuolatos turėjo nesupratimus 
su jos szeimyna ir tas buvo 
priežastim žudinstos.

bažnyczios. Vagis paliko se
kanti laiszkeli puodelyje: “Pi
nigus paėmiau nes man buvo 
labiau reikalingi kaip bažny- 
cziai, už ka esmių tau szirdin- 
gai dėkingas.”

RADO JAUNA MOTERE
PAPJAUTA KOTELYJE.

Washington, D. C. — Hoteli- 
ias tarnas rado kambarėlyje 
lavona papjautos jaunos mote
res Mrs. Willie Mae Wood, 21 
metu. Kas tokis perpjovė jai 
gerkle su mažu kiszeniniu pel
iuku.

Tarne paežiam kambarėlyje 
likos su'rastasf*baisiar supjaus
tytas graborius W. H. Reaguer 
isz Culpeper, Va., kurio veidas 
ir ranku gyslos buvo perpjau
tos. Kas tarp tosios poreles at
sitiko tai palicija da neisztyri- mergaite po iszžagejimui buvo 
nėjo. Graborius taipgi buvo ne-

ISZGAMOS BJAURIAI PASI
ELGĖ SU 12 METU 

MERGAITE.
Fairfield, Me. — Netoli nuo 

miesto, žmones rado girrioje 
dvylikos metu mergaite kuri 
buvo baisiai nukankyta. Mer
gaite, Onute Knights, buvo ne
gyva, jos rankos užlaužtos in 
užpakali ir virsz galvos prie 
medžio' pririsztos, taip pat 
druczial pririszta ir per kakla. 
Mergaite buvo visai nuoga, isz- 
gamu užpulta ir sužageta. Pa
gal daktaru nusprendimą tai

JEIGU ANGLINIAI BUTLE- 
GERIAI PAMES DARBUS 
TAI APLAIKYS DARBUS 

KASYKLOSE.
Pottsville, Pa. — Pradedant 

nuo 15-tos d. Oktoberio, Rea- 
dingo angline kompanija pra
dės smarkia kova priesz visus 
anglinius butlegerius visam 
Schuylkill paviete kad visi 
butlegeriai apleistu savo dar- 

1 bus skylėse ir tieji, kurie isz- 
pildys taji paliepima aplaikys 
darbus kasyklose arba ant 
valdiszku darbu PWA.

Kaip butlegeriai taji Headin- 
go kompanijos ukaza priims 
tai nežine bet didesne dalis ju 
sako kad jeigu isztikruju kom
panija duos jiems darbus ka
syklose tai pames 'butlegeria- 
vima nes patys pripažysta kad 
tokis darbas yra labai pavojin
gas ir tik uždirba nuo 5 lyg 8 
doleriu ant dienos. O laike mir
ties ar sužeidimo, neaplaiko 
jokios paszialpos ne kompen- 
seiszion.

ZINUTĖS ISZ ABI
SINIJOS - ITALIJOS

KARES LAUKO

Addis Ababa. — Ethiopija 
aplaike ana diena 50,000 kara
binu ir daug amunicijos. Dau
giau kaip 50,00(1 nauju karei
viu likos nusiunsta ant karisz- 
ku lauku per ciesorių Selassi. 
Ciesorius mano apszaukti 
szventa kare priesz Italija. Ži
nios skelbia kad Italiszki ero- 
planai iszskerde apie 10,000 
Ethiopieeziu nuo kada kare 
prasidėjo. Kada gyventojai 
miesto Harar dagirdo kad Ita
liszki eroplanai prisiartina 
tiksle bombardavimo, tai visi 
iszbego isz miesto, keliolika 
žmonių isz baimes mirė. Lyg 
sziai dienai Ethiopijoj randasi 
arti du milijonai kareiviu ku
rie stojo apgynime savo tėvy
nės bet mažai gali pasiprie- 
szint Italiszkiems ginklams ir 
daug žūsta laike musziu.

1 KUNIGAS UŽMUSZTAS,
' IR 3 SUŽEISTI.
Lancaster, Pa. — Katalikisz- 

kas kunigas, Timothy O’Han
rahan, prabaszczius Szv. Juo
zapo bažnyczios, Bonneauville- 
je, likos užmusztas ant vietos 
ir trys kiti likos smarkiai su
žeisti automobiliaus nelaimėje 
artimoje czionais, kuriu auto
mobilius susidūrė su kitu ant 
Lincoln plento. Visi važiavo 
dalyvauti ant konsekracijos 
naujo vyskupo, kunigo Leech, 
in Filadelfija. Automobilius, 
varomas per mergina Mare 
Resh, staiga! pasuko in szali ir 
abudu automobiliai susidūrė 
su baisiu smarkumu. Kunigu 
automobiliu vare kun. Whalen. 
Visi randasi czionaitineje li- 
gonbnteje.

3080 SIDABRINIU PLYTE
LIŲ ATVEŽTA IN 

FILADELFIJA.
Philadelphia, Pa. — Laivas 

American Banker adgabeno in 
czionais 3080 sidabriniu plyte
lių in czionaitine minyczia isz 
kuriu dirbtuve pinigu iszmusz 
daugeli sidabriniu pinigu kaip 
rodos del vienos vieszpatystes 
Pietinėje Amerikoje. Tosios si
dabrines plyteles yra vertos 
1,800,000 doleriu. Apie szimtas 
palicijantu ir detektyvu saugo
jo brangias plyteles.

BANDITAI UŽPUOLĖ 
LIETUVIO SALIUNA.

Brooklyn, N. Y. — Naktį, 
apie 12 vai. 15 min. Bruno Mi
nėto (43 So. End St.,) saliuue 
dar buvo apie 15 žmonių. Ta 
diena Shaferio bravoras iszmo- 
kejo darbininkams algas ir 
keli ju dar buvo saliune. Stai
ga inejo du banditai ir revolve
riais grasindami liepe visiems 
eiti in kita kambarį ir iszkelus 
rankas sustoti prie sienos. Trys 
banditai pasilikę lauke saugo- 
oj o sziedu iszkrete visu kisze- 
iiius, numovė -žiedus ir atėmė 
laikrodėlius. Isz registro pa
ėmė apie $70. Apskaicziuoja- 
ma kad isz viso banditai paėmė 
apie $300. Ponia Minutiene te-> 
lefonavo policijai ir szi keliais 
automobiliais tuoj pribuvo bet 
jau banditai buvo nuvažiavę.

PASTATE BUCZKI SAVO 
PACZIOS ANT KAZYRU.
St. Louis, Mo. — Raymond 

Mormon, pralaimejas visus sa
vo pinigus kazyriuodamai^už- 
state buczki savo puikios pa- 
cziules ir ta pralosze. Jo drau
gas, norėdamas aplaikyt savo 
laimiki, nuėjo atsiimti bet mo
tere jam nesidavė pabueziuot. 
Tada isz piktumo isztrauke 
peili ir mirtinai sužeidė mote-

• Abudu likos nu- 
*ite o kaltininkas S, 5 kalėjime.

i-e ir jos vy^'t 
vežti in lig',v et .hkos uždai,.til i

11)

VISA GYVENIMO
CZEDINIMAS SUDEGE.

Billings Ridge, Ont. — Per 
septyniolika metu Ona Harper, 
Lenkiszka motore, kuri radosi 
ant tarnystes, ezedino ir apsi
eidavo nuo visokiu smagumu 
kad suczedyt sziek tiek pinigu 
ant senatvės bet neteko visko 
in kėlės miliutas. Turėjo ji pa
slėpus tvarte 350 doleriu kurie 
sudege drauge su tvartu. Mo
tere vela pradėjo czedyt isz 
naujo.

da gyva. Surado jos lavona net 
in ketvirta diena. Palicija ke
lis nužiūrėtus aresztavojo bet 
neturėdami užtektinai davadu 
priesz juos, paleido.

DVI MOTERES IR VYRAS 
NUŽUDYTI.

Salt Lake City, Utah. — Trys 
\ patos, vyras ir dvi moteres, li
kos surasti negyvi artimoje ka
iliniu East Bountiful, 10 myliu 
nuo czionais. Palicijos tyrinė
jimai iszrode kad visi likos nu- 
szauti. Buvo tai Jonas Easta, 
jo pati ir jos sesuo, Kas papil
de žudinsta tai da neisztyrine-

ENTERPRISE KASYKLOS 
KETINA BŪTI ATI

DARYTOS.
Shamokin, Pa. — Manoma 

kad trumpam laike bus atida
rytos Enterprise kasyklos ku
rios Rė'dirbo'TTnP ilgo laiko. Po
sėdis apie atidaryma tuja ka
syklų atsibuvo ana diena val- 
cliszko kasyklų valdytojo Wat
son, Scrantone, Pa. Ant kokiu 
iszlygu kasyklos 'bus atidary
tos tai da nežine.

STRAIKA PASIBAIGĖ 
FAYETTE PAVIETE.

Uniontown, Pa. — Apie tūk
stantis anglekasiu, dirbaneziu 
minksztu anglių trejose kasyk
lose sziame paviete, sugryžo 
prie darbu nors straikieriai pi- 
kietavo taisės kasyklas diena 
ir naktį bet darbininku nega
lėjo sulaikyti nuo darbu.

Londonas. — (per reidio 
Ketvergo ryta.) — Ethiopie- 
cziai nakties laike užklupo isz 
nežinių ant kaimelio kuriame 
radosi Italiszki kareiviai isz- 
skersdami beveik visus skait- 
liuje 800 vyru. Buvo tai kruvi
na skerdyne nes kareiviai ne
sitikėjo tojo užklupimo.

Kada. ciesorius Selassi kal
bėjo prie savo palociaus in di
dele myne žmonių kad nepasi
duotu Italams ir kovotu už sa
vo tėvynė, staiga! žmones taip 
inirszo ant jo kad pradėjo 
stumtis prie jo kerszindami ji 
užmuszti. Ciesorius buvo pri
verstas pabėgti ir pasislėpti. 
Po tam myne žmonių pradėjo 
tarp saves musztis. Daug su
žeista iv užmuszta tam maisza- 
tyje.

Djibouti, Somalilandas. —- 
Apie 100,000 Ethiopieeziu už
klupo ant Italiszku kareiviu, 
paimdami miestą Dolo ir kelis 
kitus miestelius.

NEPRISOTINTA ŽUDINTO- 
JA; NORĖJO NUŽUDYT 

VYRA IR MOTERE.
• Kansas City, Mo. — Szvies- 

plauke naszlele, Mrs. Lottie 
Crumbley, 34 metu, likos užda
ryta kalėjime kaipo pavojinga 
motere nes prisipažino kad no
rėjo apsivesti su locnininku 
pulruimio, kaipo jos trecziu 
vyru. Po tam ketino pasamdyt 
banditą už $50 kad ji nužudy
tu o aplaikius po jo mireziai 
turtą 'galėtu nužudyt paezia ki
to vyro kad galėtu vėliaus su 
juom apsivesti, bet jos užmany
mas likos susektas in laika ir 
moterėle likos uždaryta kalėji
mo.

UŽRASZE RAUDONO KRY
ŽIAUS DRAUGUVEI 100 

TUKSTANCZIU DOLERIU.
St. Thomas, Ontario, Kana

da. -— Milijonierius William 
Richardson Will, kuris mire 
czionais ana diena, paliko di
deli turtą kuri dasidirbo auk
so kasyklose. Užrasze 100 tuks- 
lancziu doleriu del Kanadiszko 
skyriaus Raudono Kryžiaus 
ant mielaszir dingu tikslu.

SKUNDŽIA BARBERI ANT 
$10,000.

New York. — Allen White 
užvedė skunda priesz barberi 
James Mersereau kad jam pa
gadino puikius plaukus. Žmo
gelis atėjo pas ji kad jam nu
kirptu plaukus po tam barbe
ns isztepe jam plaukus su ko
kia tai mostimi ir už keliu san- 
vaieziu patemino kad plaukai 
persimaino ant žaliu, da to ne
gana, in menesi po tam persi
maino ant raudonu.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
UŽDARE MOKSLAINES.

Helena, Mont. — Beveik vi
sos pu'blikines mokslaines likos 
uždarytos isz priežasties naujo 
drebejimo žemes czionais ku
ris buvo 44-tas in kėlės dienas. 
Nors drebėjimas buvo ne smar
kus bet padare bledes ant 75 
tukstancziir doleriu.

15,000 DARBININKU APLAI- 
KE PADIDINIMĄ 

MOKESTIES.
Pittsburgh, Pa. —- Aluminum 

Company of America pranesze 
savo 15 tukstantiems darbi
ninku kad pakele jiems mokes
ti ant penkto procento, visose 
savo dirbtuvėse ir taip darys 
ateityje jeigu biznis pasigerins 
kaip sziadien pasigerino.

London, Anglija. — Keli lai
vai atplaukė su daug amunici
jos del Ethiopieeziu, kuri buvo 
iszdalinta del kareiviu. Italai 
turi didele sunkenybe gautis 
per kalnus Abisinijoj ir kaip 
telegramai skelbia tai dauge
lis isz ju mirszta nuo karszcziu 
irHroszkimo nes fenais randasi 
labai mažai vandens.

MUSZTYNE ANGLEKASIU 
800 PĖDU PO ŽEME.

TRUMPOS ZINUTĖS

Cardiff, Vestfalija. — Trele- 
viso kasyklose kilo muszis tarp 
anglekasiu 800 pėdu, po žeme 
kada ant virszunes virszinin- 
kai tarėsi ar iszszaukti genera- 

N. Y. — Trys ban-' |įszsi<a straika 176,000 angle- 
r narna .Joseph ]<asiu. Muszis po žeme kilo tarp 

Love, suriszo 12 tarnu ir pra jujn kurie geide straikuoti ir 
dėjo apipleszinet narna isz ku-įIlljll ]<urįe tam buvo prieszingi. 

falo apmalszino 
maisztininkus ir iszveže juos 
in virszu.

TRYS BANDITAI APVOGĖ 
NAMA IR SURISZO 12

Yonkers, F 
ditai, ate ja .in

rio pasiemia visokiu brango- j’alici.ja ant
nybiu ant keliolikos tukstan- 
cziu doleriu, iszpiszkino auto
mobiliam nežine in kur. Vie
nas isz banditu nuplesze nuo 
pirszto gaspadines 8 karatu 
puiku deimantini žiedą taip 
smarkiai kad net sukruvino 
uirszta.

— Tai vyreli! Ana ve! Su 
nauju overkoeziu! — Ar daug 
užmokėjai?

— Ka ežia daug! Tai kasz- 
tuoja du menesiai kalėjimo.

Kairo, Egiptas. — Artimoje 
miesto Nag Hamadi, ant Nilo 
upes apsivertė parvazas ir 50 
žmonių prigėrė. Ant parvazo 
radosi už daug žmonių. •

Moskva, Rosije. — Guberni
joj Tadzikistan, artimoje Af
ganistano ruibežiaus, drebėji
mas žemes sunaikino kelis kai
melius užmuszdamas daugeli 
žmonių. Tolimesniu žinių da 
neaplaikyta.

Ambridge, Pa. — Steponas 
Janicki, važiuodamas ant frei- 
to, puolė po ratais ir likos su
maltas ant smert. Nelaimingas 
žmogus badai paėjo isz Pitts- 

„burgho. ; ■



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Amerikoniszkos tiesos czio- 

nais Amerikoj yra visiems ly-| 
gios, — kaip baltiems taip ir 
juodiems bet kitaip atsitiko 
Tennessee valstijoj kur nigeris 
likos nubaustas ant 20 metu in 
kalėjimą už pabucziavima bal
tos moteres be jos pavelinimo.

Keli menesiai adgal toje pa- 
czioje valstijoje baltas žmogus 
bandė sužageti jauna nigerkiu- 
te už ka likos nubaustas tik 
ant vieno menesio in kalėjimą. 
— Kur teisingyste?

Kare tarp Italijos ir Abisini
jos iszszauke taipgi ir kare 
Suv. Valstijose kur beveik kas 
diena kyla musziai tarp Ame- 
rikoniszku nigeriu kurie ap
gailestauja savo juodus tautie- 
czius Etiopijoj, ir ezionaitiniu 
Italijonu. Kovoja ne tik vyrai 
bet ir moteres.

Daugiausia atsibuna tuju ko
vu Najorke. Ana diena tame 
mieste atsibuvo musziai tarp 
nigeriu ir Italijonu. Kova bu
vo gana smarki ir kruvina nes 
keliolika moterių likos gerai ir 
skaudžiai apmusztos. Niger
ijos badai laimėjo nes Italijon- 
kos negalėjo inkabyt nagus in 
garbiniuotus plaukus juodukiu 
o tosios vela turėjo geresne 
proga peszti ilgus plaukus Ita
lų onku. Amerikoniszki nige- 
liai turi karszta meile del savo 
juodu tautiecziu Afrikoj nors 
ju visai nepažysta ir niekados 
ne mate. Panasziai ir su Ita
lais, nors daugelis isz ju yra 
czion gimia bet ima szali 
Mussolina. — Juk kraujas 
vanduo. Taip buvo ir bus.

turi savo pradžia ir pabaiga.'1 C? 1*
Panasziai bus ir su Amerika. '|Q7 V 1Q11 ^7/111Kitados Amerika buvo tai MliUilll
puikus sklypas, kelis desetkusl 
metu adgal bet sziadien jau ne( 
yra taip nes politikieriai 
graftieriai 
lijonieriai, 
neszdinasi 
in Europa 
diszku padotku o paskui juos 
ir kiti žmones traukia. Jau isz- 
krapszte viską isz žemes, isz- 
kirto girrias, subjaurino pui
kius kalnus kasdami angli isz 
virszunes žemes ir isz visko 
naudojosi kas tik turėjo szio- 
via tokia verte.

Ateityje Europoje atsidarys 
visoki darbai nes da galima sa
kyt kad tenais žemes skarbai 
da nejudinti o tenais žeme sa
vyje turi daugiau skarbu kaip 
Amerikoj. Sibiro kalnuose, 
Szvaicaru Alpuose, Karpatų ir 
Abisinijoj, kur sziadien Italija 
geidžia užgriebti Etiopija, ran
dasi pilni kalnai aukso, sidab
ro, vario, platinos ir kitokiu 
brangiu minerolu.

Jau sziadien Amcrikas ant 
turgaus Europoje neturi tokios 
vertes kokia turėjo priesz ke
letą metu. — Dirba ginklus, 
maszinas ir ukiszkus padarus.

Netolimoje ateityje viskas 
iszsirodys. Todėl sziadien 
Amerikoniszki milijonieriai in- 
deda savo pnigus in visokias 
Europines pramones.

NELABA UOSZVE

už
ne

Nekurie liežuvninkai ir ap- 
juodintojai negali sau isz- 
reikszt, kodėl turi po dvi ausis 
del klausymo ir apmaudos o 
tik viena liežuvi... del paan- 
trinimo ka girdėjo ir apskelb
ti naujus apjuodinimus. Bet 
iszmintinga yra valia Dievo 
nes liežuviai daugiau užmuszi- 
Jneja kaip kardas. Jeigu mote
res turėtu po du liežuvius tai 
neužil'gio tasai svietas iszsi- 
tusztintu.

ir 
apvaldė viską. Mi- 

apgaubia viską, 
su savo milijonais 
kad nemokėti val-

1 SUMINDŽIOJO PAVEIKS-
I LA PIRMUTINES PACZIOS
I UŽ KA LIKOS NUŽUDY

TA PER PO SŪNI.

Kares, musztynes, žudinstos, 
skerdimai!..

Tokias tai žinias skaitome 
kas diena. Taigi, sziadienine 
žmonija, bessigirianti civiliza
cija, taip augszta žinysta mok
slo, stovinti ant taip augszto 
laipsnio filozofijos, kad mislis 
žmogaus gal netrukus nereikes 
iszreiszkinet ne rasztu, vien 
persiuntinet, kaip kad telegra- 
fiszkai be jokiu pritaisymu, ta 
žmonija intaisineja da mokyk
las žudymo žmogaus, mokinasi 

, žudyt žmogų kuris niekuom 
neprasikalto, daryt nelaimin
gais vaikelius ir moteris. Ir 
kur ežia krikszcziony'be ? — 
kur meile artimo?

Žmones yra tosios nuomones 
kad profesoriai ir kiti mokyti 
vyrai turi geriauses atmintis 
bet isz sekanezio atsitikimo pa
sirodo kad tai neteisybe. Sztai 
tūlas profesosris isz daktarisz- 
ko universiteto Filadelfijoj, 
vaikszcziodamas prie prūdo 
Central Parke, suėmė varle, 
iszsitrauke ziegoreli isz kisze- 
niaus kad persitikrint plakimą 
pulso varliukes, po tam inme- 
te ziegoreli in vandeni o varle 
insidejo in kiszeniu.

Tūlas biznierius iszrado nau
ja būda pritraukimo kostume- 
riu in savo sztora apgarsinda
mas kad pas ji galima matyt 
bulve kuri yra verta penkių do
leriu. Daugelis žiopliu nuėjo 
pažiūrėt taip stebuklingos bul
ves bet ateja in sztora paregė
jo ant stalo paprasto didumo 
bulve in 'kuria buvo inkiszta 
penkių doleriu bumaszka. Su-
rinktus penktukus nuo žiopliu 
padovanojo del suszelpimo sie- 
rateliu.

NEŽINOMOS MOTERES
KŪDIKI INDEJO IN MAI- 

SZA, PAGRIEBĖ UŽ 
KOJELIŲ IR SUTESZ- 
KINO JAM GALVELE.

Headford, Irlandija.,—Kada 
Margarieta O’Shane jautėsi . 
kad josios gyvenimas ant szio 
svieto jau trumpas, pasiszau- 
kus savo vaikus prie lovos ir 
pradėjo kalbėti: Mylimi mano 
valkelei, gyvenkite sutikime ir 
meileje eikite doru keliu koki 

>jum iszrinkau, o tu Agotėlė, 
mano vyriause dukrele, prižiu- 
rekie maža Petruli ir kad mo
kytųsi gerai. Toki tai pasku
tini testamenta paliko motina 
savo vaikams ir po tu žodžiu 
mirė.

Vaikai iszaugo, gyveno suti
kime o vyriauses brolis jau 
lankėsi in auksztesne mokslai- 
ne.

Tėvas užsiimame vela apsipa- 
cziuot ir po kokiam tai laikui, 
atveže po ipastokia kita moti
na. Nuo tos dienos prasidėjo 
tikra pekla pas O’Shane’us. 
Moczeka iszgriauže isz namu 
po-duktes. Pradėjo degint 
brangiauses atmintis po miru
siai motinai ir nutraukus pa
veikslą mirusios motinos, pra
dėjo mindžiot su kojoms. In 
kėlės dienas po tam, parvažia
vo namo Petras, isz mokslaines 
ant keliu dienu pasimatyt su 
savo sesutėm. Dagirdes ka pa
dare moczeka, teip ant josios 
inirszo, kad pasiėmė revolveri 
paleisdamas du szuvius in ne
laba moczeka.

Kada atsibuvo teismas Pet
ro už nužudinima moezekos, 
Petras sake: toji nelaba motere 
suardė mums gyvenimą, paėmė 
mums gera tęva ir paniekino 
atminti musu mylimos motinė
lės sumindžiodama josios pa
veikslą, Kas isz vaiku galėtu 
nukensti tokio paniekinimo 
mirusios!

Petras likos nubaustas ant 
trumpo laiko in kalėjimą, bet 
ji neuždare, tiktai paleido ant 
paroles.

Jagier, Vengrai.,— Pas ge- 
ležkelio darbininką Holesza, 
buvo atiduotas ant auginimo 
kūdikis 'per kokia tai moteria, 
kurio nebuvo atlankius per sze- 
szis menesius, neužmokėjo pri
žadėtos mokesties ant jo užlai
kymo. Vyras užpykęs, pasa
kė staeziai savo moterei, kad 
atsikratytu nuo to kūdikio ir 
kad jo nerastu, kada parva
žiuos isz darbo ta diena. Moti
na paežius (uoszve Holeszo), 
pasakė, kad ji padarys su kū
dikiu ka josios žentelis geidžia. 
Indejus mažiuleli in maisza, 
nunesze in girria, pagriebė už 
kojelių per maisza ir pradėjo 
daužyti in stovinti medi, pakol 
kūdikis- visai nutilo. Po tam 
iszkase duobe, indejo mažiuleli 
nuėjo namo. Bet tam baisiam 
darbui prisižiurinejo kokis tai 
vaikinas, kuris ėjo per girria. 
Vaikinas perimtas akyvumu, 
ka toji boba ten užkasė, atka
sė maisza, manydamas kad bo
ba užkasė kate.

Balsei persigando, kada at- 
riszo maisza ir rado jame maža 
kūdikėli su suteszkinta galve
le. Nuėjo in miestą ir apsakė 
palicijei ka mate ir rado. Pali- 
cija aresztavojo nelaba motere 

' ir uždare in kalėjimą. Tiesinąs 
da noužsibaige ir nežino kaip 
nubaus ja.

PIRMININKAS AMERIKO
NISZKOS KARIUOMENES.

Majoras-yGeneral Malin Craig 
likos paženklintas perdetiniu 
Amerikoniszkos kariuomenes 
in vieta generolo MacArtur ku
lis likos nusiunstas in Filipi
nus.

MIEGAS ŽMOGUI
REIKALINGAS

Girdime ir skaitome tankiai 
juk didesnėse Lietuviszkose 
apygardose jau pradeda kas 
karta daugiau atsirast Lietu- 
viszku piktadariu. O tai kalte 
nacziu levu nes jeigu Dievas 
duoda vaikus tai tuosius vai
kus privalo dorai užaugyt o 
kuo vaikas ar mergaite bus do
resni tuo del tėvu ir visuome
nes bus geresniais. Jau szia
dien turime tokius tėvus kurie 
turi suaugusius vaikus bet ne 
turi isz ju jokios naudos ir pa- 
gialbos ant senatvės nes tieji 
vaikeliai po platu Amerika rei- 
zuoja ir ne vienas ant kartu
vių jau užkibo arba suspirgėjo 
ant elektrikines kėdės. Užklau- 
skie sziadien seno tėvo kur jo 
sūnelis ar dukrele randasi tai 
atsakys: “Velniai juos žino, 
nežinau kur jie baladojasi po 
svietą nes pas mane ncraszo 
jau kelintas metas.”

Su dukrelėms panasziai de
dasi nes augdama turėjo gera 

' mokslą nuo savo teveliu o ir 
1 burdingieriu o kada daeina lyg 
■ kokios 15 ,ar 18 meteliu itai

RASTAS PRUSU KAIMAS
2,500 METU SENUMO.

Varszava, Lenk.,— Poznan
ians Universiteto Archeologai 
darė iszka'sinejimus Prūsijoj, 
netoli miesto Znin ežero Bisku- 
pinski pusiauszali, ir ežia neti
kėtai jiems pasiseko surasti 
užsilikusi senovės Prusu kaima 
Tas kaimas esąs 2,500 metu 'se
numo. Ji atkaso durpynuose. 
Durpėse per tukstanezius metu 
jis nesupuvo. Mediniai namu
kai ir daugelis daiktu juose 
rasta puikiame stovyje. Rasta 
indu, puodu, inagiu ir koks tai 
ratas. Iszviso tame kaime ras
ta 15 mediniu triobu ir septy
nios ulyczios, apvestos augszta 
siena. Ties Kurtuzais rasta 
daugiau senovės Prusu kaimu 
ir paminklu,—visi apie 300 me
tu senumo. Tai yra 
brangus radiniai.

PALAIDOJO ŽYDĄ; BER
NAS ATGIJO ANT

RYTOJAUS.
Siliciu, Vok.,—Kupczius Ru

bin Gclbstein, važiuodamas isz 
miesto, susitiko koki tai žmo
geli einant plentu, kuris' prasze 
kad ji pasiimtu in vežimą. Be
važiuodami, nepažinstamas pa
siūlė kupeziui ir važnyczia! po 
paperosa, nuo kurio papuolė 
in drūta miega. Nepažinsta- 
mas abudu apipiesze nuo visko 
iszszoko isz vežimo ir arklei 
patys atėjo namo su miegan- 
cziais. O kad tame miestelije 
nesirado daktaro kad juos ap
žiūrėtu ir isztyrinetu, gyvento
jai mane, kad abudu yra negy
vi. Pagal žydu paprotį, palai
dojo Gelbsteina ta.pati vakara, 
o važnyczia Ipagulde in vieti- 
nia koplyczia. Ant rytojaus, 
važnyczia atsigaivino, apsaky
damas kas ’atsitiko. Tuojaus 
minia žmonių nubėgo ant kapi
niu, atkasė palaidota kupeziu, 
ant kurio rado suplyszusius 
marszkinius o.kūnas buvo bai
siai apdraskytas. Ktlpczius 
jau isztrikruju buvo negyvas.

labai

MOTERE PAGIMDĖ KETU 
RIS SŪNELIUS ANT SYK.

SUSIDEGINO SAVE KAD 
PARODYT SVIETUI BJAU

RUMĄ SAVO VYRO.
Moskva, Bosija.,—Kaip jau

na Komunistiszka motere ap
laistė save gazolino, po tam už
sidegė ant smert, kad parodyt 
svietui kad josios vyras pasi- 
elginejo su jia bjaurei ir visi 
apie ji žinotu ir už tai panie
kintu, buvo praneszta ant susi
rinkimo pirmo kongreso Jaunu 
Moterių.

Tieji, kurie supranta szia- 
dienini padėjimą, spėja, buk 
neužilgio ateis laikas kada 
žmones sugryžines adgal isz 
Amerikos in savo teviszkes 
nes czionais Amerikoj neturės 
ka veikti. Taip, k.ožnas daigias

daugiau žino kaip pasenus jos 
motinėlė.

Jeigu savo vaiku neprižiūrė
site prigulineziai tai ant senat
vės gero isz ju neturėsite tik 
vargsite ir verksite!

— Kairia-rankei žmones ga
li loszti visokius žaidimus ge
riau ne kaip tieje, kurie naudo
ja tiesiąją [ranka.

London, Anglija.,—Karalisz- 
koje ligonbuteje Viktorije Ha- 
rmsworth, pati prasto darbin
inko, pagimdė keturis šunelius 
ant syk. Pirmutinis gimė 
10:23 naktije o paskutinis 
11:11 valanda. Motina jauezesi 
gana sveika ir kvadrukai ba
dai gyvens, nes valdžia rūpin
asi ir stengėsi kad visi gyven
tu.

Auka to nepaprasta protesto 
buvo Narisova Ardulejevne ku
ri lankėsi in Baku Tekniszka 
Universitetą ir daug nukente 
nuo savo vyro, nuo kada už jio 
isz'tekejo ir už tai visai likos 
nenubaustas pakol apie jio pa
sielgimą nedažinoj Centralisz- 
kas Jaunumenes Komunistu 
Komitetas, kuri liepe areszta- 
voti.

Paprastas žmogus pilnai ne- 
i[įvertina kokia svarbia role i 
miegas loszia ju gyvenime ir : 
mažai žmonių realizuoja kad < 
jie ilginus gali apsieiti be mai
sto negu be miego. Laboratori
jos bandymai rodo kad stoka 
miego užmusza gyvulius grei- 
cziaus negu stoka maisto. Ir 
studijavimai žmogaus kūno 
parodo tas paežiais pasekmes.

Del tos priežasties gydytojai 
ir vieszos sveikatos vedėjai 
nuolat kalba apie reikalingu
mą asztuoniu valandų miego 
kas nakt ir praszo kad kiek
vienas iszmintin'gas žmogus 
prie to reikalavimo prisilaiky
tu. Mes visi žinome kaip jau- 
cziame kuomet nors viena nak
tį neužtektinai miegame. Be 
vieno valgio žmogus gali leng
vai apsieiti, bet kas kitas su 
miegu.

Sunkiai sergantis' ligonis ne
gali miegoti bet kaip tik nors 
truputi sveiksta jis ilgai ir gi
liai miega. Tai geras ženklas 
nes per miega netik kūnas pa
silsi bet jis gauna proga atsi
gauti ir pasveikti. Tas atsigai
vinimas, kuri vadiname meta
bolizmu, nuolat veikia musu 
kūnuose tai naujoss daleles 
ima vieta iszsibaigusiu. Tas at
sigaivinimas invyksta* kuomet 
mes miegame kuomet kūnas iv 
organai neveikia bet ilsisi.

Apart miego, poilsis dienos 
laiku didele pagelba sveikatai. 
Kiekvienas turėtu stengtis ka
da nors per diena ir vakare pa
ilsėti. Keliu miliutu poilsis ry
te, vidurdieni, po piet ir po va
kariene nuramins nervus ir ki
tus kūno sąnarius. Kur galima 
lai patartina per kelias miliu
tas atsikratyt vargus ir bedas 
ir bandyti visai nei nemislyti 
ir ne judėti. Pamatysite kaip 
gerai galėsite vėl imtis už dar
bo ir atlikti neužbaigta darba.

Kokis nors pasilinksmini
mas kiekvienam žmogui yra 
svarbus, skaitymas, kortu lo- 
szimas, krutamieji paveikslai, 
teatras, kas tik pamainys min
tis ir kūno veikimą visiems pa
geidaujama. Tie pasilinksmi
nimai veda prie nauju idėjų 
ypatingai jeigu verezia žmogų 
pasijuokti įtai neiszpasakytai 
sveika netik kunui bet ir pro-

MANO NETIKĖTAS Žmones pradėjo juoktis isz 
I manes. Palicijantas be jokio

ATSITIKIMAS iszsikalbejimo nuvede mane 
-------  pas skvajeri. O kad skvajeris 

Ana vakara iszejau pasi- mane gerai pažinojo kad esmių 
vaikszcziot po miestą kad atsi- redaktorium laikraszczio, pra- 
kvept szviežio oro, po ilgam Q©jo aiszkinti storuliui kad gal 
sėdėjimui ant redaktoriszskos, turėjo 'klaida mane apkaltin- 
kedes per visa diena. O kad damas už vagysta. Nieko ne- 
vakaras buvo puikus ir kisze-' gialbejo, storulis užsispyrė kad 
niuje buvo keliolika doleriu J turi teisybe ir kad asz jam pa
turėjau vilti kad galėsiu koki, vogiau ziegoreli.
vargsza suszelpti jeigu su juom- _ o gal tamista užmirszai 
susitiksiu. Eidamas Alain uly-1 pasiimti ziegoreli su savim ka- 
czia sutikau koki tai senuką/da ėjai in miestą ir palikai na- 
vargingai jiasiredžiusi o isz jo mie? Ar nebutu gera kad pa- 
iszblyszkusio veido, dasipratau szauk'tai per telefoną paezia o 
kad randasi dideliam varge, gal viskas iszsiaiszkintu. 
Prisiartinau prie jo.

— Puikus vakaras, — atsi
liepiau in ji kad turėti proga , 
pradėti kalba.

Senukas dirstelėjo ant ma
nes nusistebėjas bet nieko ne
atsake ant mano užklausymo.

Matydamas kad senukas yra 
! nedrąsus, nusiszypsojau in ji 

ir vela pradėjau kalbėti:
— Manau kad tau teveli ne 

) kaip pasiveda todėl geidžiu tau 
■ nors kuom prigialbet, nore- 

cziau tau prigialbeti nors ke
liais doleriais...

— Eikie sau po velniu ir ne- 
baderuok manes. Gal tu jau už
mirszai kad dingo tieji laikai 
kada seni žmones lauke susi- 
mylejimo nuo kitu, nuo tokiu 
dyka-duoniu kokiu tu esmi. 
Žinokie kad asz aplaikau pen
sija nuo valdžios ir nuo tavęs 
nieko nereikalauju. — Senu
kas užbaigė savo kalba su ko
kiu tai keiksmu bet jo jau ne
girdėjau.

— Pasiutėlis, — pamislinau 
sau ir nuėjau toliaus.

Žmonių ant ulyczios buvo Į 
mažai bet automobiliu užtekti
nai todėl pradėjau eiti in West 
End parka.

Buvo tai Dekavones Diena, 
žmonių prie parko radosi daug. 
Maniau kad tai kokia paroda, 
visi buvo linksmi, iszrode už- 
ganadinti, prisotinti ir gerai 
pasiredia, nebuvo matyt nei 
vieno kad ji 'depresija smaug
tu. Pamislinau sau: jau ežia 
neužtiksiu jokio vargszo. Priė
jau prie vieno stor-pilvio ir 
užklausiau:

— Perpraszau tamistos, ko
kis czionais per susirinkimas?

— Ar tai tamista isz ano 
svieto kad nežinai jog tai szia
dien szvente? Žmones sziadien 
nedirba ir suėjo czionais isz- 
girsti prakalbu. Žinokie ir tai 
kad valdžia moka mums pa- 
szialpa, duoda drapanas ir 
maista, kiti turi savo automo
bilius, sziek tiek pinigo nuo 
butlegeriavimo su anglimis ir 
kam ežia rūpintis apie ateiti 
jeigu žmogus turi pragyveni
mą, nereikia mokėti raudos, 
taksu ne pirkinet drapanų.

Iszgirdes tuos žodžius net 
apkvaitau. Norėjau su stor-pil- 
viu atsisveikint bet tasai pa
griebė man už rankos, ir pra
dėjo rėkti gvoltu:

— Vagis! Palicija! Laikyki
te taji žulika!

Subėgo aplink mus daugelis 
žmonių ir atsirado palicijantas. 
Storulis parode ant manes su 
pirsztu szaukdamas: “Tasai 
piktadaris kalbėjosi su manim

Isz pradžių tasai jegamastis 
nenorėjo tai padaryt bet pali
cijantas ji prispyrinejo ir ant 
galo storulis davė telefoną na
mo. Jo pati pareiszke jam kad 
isztikruju paliko savo ziegore
li ant 'stalelio szale lovos ir per 
savo greitumą užmirszo ji pa
siimti su savim iszeidamas in 
miestą.

Paliėija užklausė storulio 
kas jisai per vienas ir pasirodė 
kad tai žymus Airiszinis poli
tikierius.

— Tamistai kasztuos nema
žai tasai užmetinejimas ant 
nekalto žmogaus, — atsiliepe 
virszininkas palicijos.

Tuom laik politikierius isz- 
sieme isz kiszeniaus bumaszka 
inspausdamas ja man in delną 
kad tik visa taji atsitikima ap- 
malszyt.

Palicijos vii^zininkas mirk
telėjo in mane kad nepriim- 
cziau bumaszkos nes tokis po
litikierius duos daugiau kad 
tik taji atsitikima uždengti 
nuo žmonių. Politikierius su
prato kame dalykas, iszeme 
bankine czekiu knygute ir pa- 
rasze czeki ant tukstanezio do
leriu. Palicijantas vela in ma
ne mirktelėjo, duodamas man 
suprasti kad jis daugiau užmo
kės. Tada storulis iszrasze cze
ki ant penkių tukstaneziu do
leriu ir susiraukęs kaip septy
ni griekai, padavė man czeki.

Nudžiugau isz tojo czekio 
nes man pinigai buvo labai 
reikalingi nes pilnos algos ne
buvau mates jau nuo keliu san- 
vaieziu nuo savo boso ir isz 
džiaugsmo rėžiau su delnu in 
stala... Bet kokis buvo mano 
nusistebėjimas ir nuliūdimas 
kada persitikrinau kad tas vis
kas buvo tiktai sapnas ir su 
delnu rėžiau in siena.

Tokis tai giliukis redakto
riaus! Kad ji velniai pagrieb
tu! —F. B.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiaiiais Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j zV 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Jb 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Į| 
Grabu. Laidoja nu- lt 
mirlieus pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą. 11

Turiu pagialbininke M 
moterems. Prieinamos Ju. 
prekes. ok

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Skaitykite “Saule”

tiniai sveikatai.
Per daug žmonių sziadien už

mirszo kaijo juoktis. —F.L.I.S.
Dr. John L. Rice, 

New Yorko Miesto Sveikatos 
Komisijonierius.

* Pennsylvanijoj gimė 160,- 
232 gyvi kūdikiai 1934 mete.

* Akyva žinoti kad Penn
sylvanijoj gimė 15,158 kūdi
kiai isz motinu ateiviu.

ir pavogė man ziegoreli.”
— Ar tamista pasiutai? Ko

ki ziegoreli ? Ponas palicijante, 
peikratinek mane o persitik
rinsi kad jokio ziegorelio netu- 
liu kaip tik savo locna.

— Macziau kkip tu padavei 
mano ziegoreli »vo draugui 
kuris prie tavesBtovejo kada 
man isztraukei j»z kiszeniaus 
ir jis pabėgo. ■ _

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



VIEN-AKIS
ii -—■—

Apysaka isz gadynes Francuzu
* *< !*: Revolucijos ::

PAVAKARĖJ, 23 d., Rugpju- 
ties 1754 m., kuomet Versai

lles palociuje, purpuroje ir ak
somuose Burbpnų gimines, is'z- 
vydo svietą kunigaiksztis, ku
ris 39 metus vėliaus tapo Pary
žiuje nukirsdintas ant rinkos 
La Roquette,— sodžiuje, Mege- 
re (mežer) pietinėj Francu- 
zijoj, arti Pyrineju kalnu grin- 
telej, baudžiauninko Goulchar- 
do gimė bernelis.

Gimine prigulėjo grovui Tre- 
tisac,—Quygot’ui, kurio pylis 
augsztai stūksojo ant artymo 
kalno, su paniekinimu žvelgda
ma in a'pielinke.

Kada vaikas, apkriksztytas 
Silvestru Lukoszium ir pra
mintas praprastai Lukoszium, 
iszaugo, tėvai pristatė ji prie 
bandos, kuria jis ir ganė.

Anuose laikuose, jokiu moks- 
lainiu nebuvo del vaiku bau
džiauninku.

Basakojis berniukas ir maža 
Veronika, vienintele duktė 
baudžiauninko susėdo Subrig- 
nol, ganė drauge savo ožkas, 
avis, žąsis, ir gale galo, kudi- 
kiszka ju prietelyste iszaugo 
in meile.

Viena diena, kada vaikai 
galvijams besiganant, sėdėjo 
ant kalno, pergąsdino juos gau
dimas ragu medincziu.

Buvo tai jaunas ponas, ku
riam juodu abu prigulėjo, ap- 
siauptas gauja strelcziu aplin
kui.

Abu vaiku atsiklaupė priesz 
bajoraiti, kuris buvo nesenes- 
nis už juos, nes turėjo nedau- 
giaus 13 metu.

— Verge, pririszk tuo jaus 
baltaji avinėli prie medžio, 
sziadien nešoviau nei viena 
karta.

Bet, maloningas ponaiti! — 
Skubinkis!—jei ne,—tau inva- 
rysiu tiek sziuvu in kuna, kad 
tu liksi skylėtas lyg rėtis. Avi
nėlis ir tu, abudu esata mano 
Savastimi.

Berniukas apsikabinės, avi, 
szauke,— gialbekit!—gialbekit 
— Veronika atbėgo su riksmu. 
Nieko neatbodams bajoraitis 
szove in Lukosziu ir avi. Sziu- 
vis ipervere kailine kepuraite 
berniuko, vienok neleisdama 
jo. Veronika puolė ant keliu, 
užstodama už savo drauga.

— Atimkit avinėli ir laiky
kit juos drucziai!

Strelcziai iszpilde paliepima. 
Avinėlis, pervertas sziuvimis 
bajoraiczio, krito kraujuose 
įant žemes.

— Dabar pririszkit berniu
ką prie medžio ir plakit ji, ko
lei rankas galeste judinti.

— Malones! malones!—rė
kė Veronika, ir bajorui moste
lėjus, Lukoszius gavo tiktai po
ra botago smūgiu. Avinėlis 
tapo (pamestas szunims.

Abudu vaikucziu sugryžo be
verkdami! namon. Czionai, vi- 
fea atsitikima apsakius, sutiko 
juos barniai ir dejavimai.

— O, ka jus padare esate, 
kam teip aržinti musu poną! 
Ar žinote, kad jis gal viską 
nuo musu atimti! Jis gal isz- 
siusti mus iki amžiaus pabai
gai in galeras, jei to norės. Ei
kite rytoj, in dvara ir melskite 
atleidimo!

Teip ir padare. Abudu vai 
kus motyna bajoraiczio malon
ingai priėmė ir sena poni pri
žadėjo tarti už juos gera žodi 

ir jiedu nusiraminusiu, apleidę 
Groviszka dvara.

Praslinko ‘keli metai. Luko
szius jau stiprus vaikinas, 16 
metu senas, ėjo keliu in tėvo 
kiemą su dideliu szieno glebiu.

Jis teip apsikrovė szienu, 
kad surisztas glėbys apdengė 
jo galva, rankas ir peczius.
Prieszais ji, jojo keliu jaunas

ai Grovas. Lukoszius bandė 
atsiklaupti ir kepure nuimti, 
kaip tai pagal prieproti vergas 
turėjo daryti poną sutikdamas 
vienok sunki naszta to jam ne- 
pavelyjo.

— Ar nežinai savo parei
gos, verge? Prie tu žodžiu su
griebė pora ranku ir nabagas, 
visai medincziu gaujai besi
džiaugiant, tapo strimagal
viais numestas ant žemes, kur 
jis veltuo bandė sulenkti ke
lius priesz savo poną.

Neatbojant szauksmu pagial- 
bos nelaimingojo gauja medin
cziu nujojo toliau szirdingai 
besijuokdami.

Ant laimes pro szali du ma- 
luninku vedesi apkrauta mula 
kurie iszliuosavo nabaga isz jo 
nelaimes.

Bet, kas pasidarė su juom da
bar?

Nors kaulai jaunam bau
džiauninkui liko sveiki, vienok 
jo kaire akis sunkiai tarpe 
arszkecziu sužeista.

Gera szirdžiai maluninkai 
iszpilde savo pareiga ir nune- 
sze nelaimingaji pas jo namisz- 
kius, kurie apstojo sužeistąjį 
baisiam nusiminime.

Apriszo jam žaizda, 'kaip ga
lėjo, paguldė ji ant kecziu ir 
nunesze in artima kliosztoriu, 
kur minykas brolis Tarnas toli 
po aipielinke garsėjo kaipo 
daktaras ir žynys.

— Tas .bjogaj jszsižiuri, ma.- 
no vaikai,—jis sake/—bet pirm 
negu asz imsiuos už darbo, tu
riu paklausti, ar pamanstete 
jus apiee biednas duszias. Juk 
žinote gerai, kad mes už jias 
miszias laikome; dangus užmo
kės jums už viską!

Kaimiecziai atnesze keturis 
visztas, dvi antis, pora koplu- 
nu, szeszi-s balandėlius, mai- 
szus rugiu, kukuruzu, avižų ir 
kiausziniu pintine.

Po lotyniszkos maldos, prie 
kurios prisidėjo ir gimine ligo
nio, minykas ėmėsi guviai už 
gydymo.

Lukosziaus sopuliai truputi 
aptyko ir minykas prižadėjo 
lankyti ji kas sanvaite, neuž- 
mirszias paskirti ant naudos 
kliosztoriaus užmokesti už sa
vo darba, kas suprantama, tu-> 
rejo būti užmokėta (prigimti
niais dalykais, nes pinigu kai
miecziai turėjo tik labai retai.

Kada ant galo broliui Tarnui 
pasisekė iszlaikyti gyvu stipra 
berną, pasirodė, kad jis prasto
jo savo kaires akies ir veidas 
ta sziuvo vietoje vyždžio akyje.

Tėvai jo ir kaimynai stovėjo 
apjekime, kada minykas po 
mėnesinio gydymo nuėmė rai- 
szti, bet Veronika szoko prie jo 
ir apsikabinusi jam kakla, su- 
szuko, verkdama ir bueziuoda- 
ma: Vis-gi tu esi mano geriau
sias ir mylimiausias ant viso 
svieto!

Tas nuramino biedna vien
aki ir visi pasidavė kantriai 
neiszvengtinam likimui.

' O kada sūnūs vieno ipaktin- 
inko, liuosias žmogus, bandė 
prisiartinti prie Veronikos, jis 
tapo pavarytas nuo jos su juo
kais, ir sauja plegii nuo Luko
sziaus buvo viskas, ka laimėjo.

Darniquiet (tbkia buvo jo 
pravarde), tikėjosi vienok kitu 
keliu pasiekti savo mieri.

‘' S AULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

ISZUETUVOS

MOTINA DIEVO PASIRODĖ SZITAI MERGAITEI.
— , Rumunijoj gali kilti antra Orleano Mergaite “Joan of 
Are,” kuri kas diena laiko prakalbas in kaimieczius kurie su
važiuoja isz visu daliu sklypo iszgirsti kaip jai pasirodė Mo
tina Dievo” ant tos vietos kur ji stovi. Isz surinktu auku ma
noma pastatyt ant tos vietos puikia koplyczia ant garbes to
jo pasirodymo.

re: Koks gražus sutvėrimas!
Kaimiecziai džiaugėsi radę 

savo poną linksmios szirdies 
beesant.

— O kur vaikinas?
Lukoszius prisartino, žemai 

nusilenke ir pratarė:— Sztai 
asz kalpas, mylista!

Grovas pažvelgė in ta puse ir 
pamatęs bedna vien-aki, suri
ko:—Laukan, bjaurybe, lau
kan !

— Didis pone,—melde Ve
ronika, atsiklaupusi,—jis buvo 
mano jaunikiu (pirma negu jam 
teko nelaime iszsulurti aki, jis 
yra mano jaunikiu ir dabar, ir 
asz i'sztekesiu tiktai už jo!

— Kaip, už tokio tvarinio? 
Tokio susituokimo asz ne da- 
leisiii,— niekados!-*- niekados!

Vi sagai i nga s^Lsm  ̂jora/.. (Se
ni jbW,"^^mafet ponSg, Francu^ 
zijoje), roke smarkaudamas, 
treptelejo stipriai kojomis ir 
veidas jo tamsiai paraudona
vo. Kaimiecziai drebėdami isz- 
ejo, kiekvienas žemai nusilen
kęs priesz poną.

Lauke Veronika apsikabino 
savo nusiminusi jauniki ir pa- 
sznabždejo: Ne verk, Luko- 
sziau!—Tu, o nekas kitas,—bu
si mano vyru!

—Toliaus Bus—

Gimines abieju jaunuju, Lu
kosziaus ir Veronikos, nutarė 
dabar jau užbaigti ta dalyku 
ir isz drauges iszkelti del jau
nuju iszleištuves.
Staliorius padare prastus na

mu baldus, prikimszo szienikus 
kriauezins ir siuveczka ėmėsi 
už darbo ir po keliu dienu gen
tys susirinko, idant su reikalu 
kreipties! prie mylistingojo po
no, tlai yra,—praszyti paveli- 
nima del susituokimo abieju 
jaunuju.

Eile kiemioniu su senaisiais 
gentymis prieszakyje, szvent- 
dienine drapana apsivilkę, ki
štojo in siaura takeli pylios 
liukam

— Kas ten?—riktelėjo sar
gas, isz anapus muro grabes.

—• Radonai su praszymu. 
“■Tiltas suvestinis nupuolė,' 
grotus pakele ir atidaro gele
žini bromą.

— Eikite szian, praszantie- 
jie!

Viduryje kiemo, apsiaupti 
per apginkluotus lialabardnin
kus (halabardomis vadino py
kęs, kurioms smailgalyje po 
draug ir kirvi pritaisydavo) ir 
muszkietneszius, tapo paklaus
ti; — Norite praszyti?—ko?

—• Vieninteliai pritarimo 
ant sugyveniino iki gyvi del 
tu dvieju padonu.

Marszalko dvaro ėjo pirma 
ir akmeniais .susisukusiais tro
pais inojo in didele svetaine, 
kurios 'sienos buvo papuosztos 
trofeomjs (laimikiais) medžio
nes ragais briedžiu, szernu il- 
tymis, vilku ir lapių uodomis.

Inejo maloningasai Ponas, 
atsisėdo ant krėslo ir su puiky
be, užklausė:—Ko norite bau
džiauninkai?

Kaimiecziai žemai linkterė
jo, o motoro puolė ant keliu.

— Greitai sakykit, koki tu
rit© reikalai

Anzelmas Goudchard'as >r 
Baptistas Subrignol, abudu ži- 
laplaukai seneliu, prisitraukė 
artyn ir nusilenke žemai, pra
dėjo pagal sena paprotį kalbėti

— Augsztas, augsztas pone 
ir valdytojau, skaistus ir ma
lonus pone, Vikonte isz Todis- 
sako, grove ant,

—• Inžanga ir titulas dova
noju jums. Sakykite trumpai, 
ko norite?

— Pavalstinis myli pavals^- 
’tine.

— O ji, ar nori jo?
—• Isz visos szirdies!
Tai-gi dalykas pabaigtas! 

Asz duodu jums mano pritari
mą. Kur yra abu pavalstiniu"?

— Prie jnsu kojų, mylista! 
Ponas.pamates Veronika

ŽYDAS PRIESZAIS.

Padovinio kaime pas Lud- 
kevieziu, siuvo žydas kriau- 
czius, vardu Judelis. Liudke- 
viezius turėjo szuni vadinama 
Judke. Ryte, žydas pradėjo 
priesz Įauga poteriautie. Atei
na bernas Baltrus isz kamaros 
males sumalini, atsineszdams 
tuszte gelda, ir netoli duriu 
stuboje, pasipini bernui szuva 
po kojų. Baltrus garsei rikte
lėjo ‘" lauk eik Judke! ’ ’ Žydas 
staiga sugalvojo, kad Baltrus 
ant jio poteriai! jenezio suriko 
“laukan,” pamatęs kad tai 
ant szunes, bernas suriko, me
te poteriavęs ir spjaudidamas 
klausė: kodėl nesakai, “lauk 
Jozas!

VIENAS UŽDEGE; KITAS 
GESINA.

Poni in Tarnaite:—-Nuo lai
ko kaip tave tasai kareivis pa
niekino ir apleido, tai buvai 
iszsižadeju's vyru, o dabar ma
tau kad vela su kokiu tai ug- 
nagesiu užsidėjai ir slankioji 
po miestą.

Tarnaite:—Tame vra didele
priežastis poniute nes matai ta
sai kareivis manije uždege di
deli ugni, tai dabar noriu, kad 

, ta-1 tasai ugnagesis ja užgesintu.

Vyrucziai, gerai apsižiūrėkite, 
Jeigu su kokia Megute sueiti 

iii ])ora norite, 
Ha nekurios yra priedia velniu, 

Ir tik pasinaudoja nuo 
vaikinu, 

Viena tokia ndžine isz kur 
pribuvo, 

Ir Ohajuje apsigyveno, 
Vaikinai kaip ant medaus 

užpuolė, 
Ir net musztynes pakele, 
Toji užsisakė su vienu, 
O laisnus iszeme su kitu, 

Pinigu iszkaulijo nuo abieju,
Na ir iszrunijo po szimts 

velniu,
Dabar vaikineliai sueja de

juoja, 
Ir badai net verksznoja, 

Neturi ka daryti,
Turi apie taja valkata už- 

mirszti.
Bet asz sakau ir sakysiu, 

Ne viena mokinu ir mokysiu, 
Kad atsargei nuo tokiu butu, 

Bile valkatos neužkabytu.
Tai nieko, juk kožnas mokslas 

kasztuoja,
O mokslas pinigu reikalauja, 

O jeigu po kelis dolerius isz- 
liko,

Tai sziadien daug protingesniu 
pasiliko.* * *

Du kumelei Vilkes-beryje 
strapaliojo,

Pasigeria garsiai vepliujo, 
Tankiai sustoja barėsi, 

Tai vela tolyn yrėsi, 
Mat buvo tai du broliai, 

Nepacziuoti — seni kumelei, 
Na ir eidami susirokavo, 
Vienas su zubais stulpą 

užgavo, 
Žinoma, stulpas visai nepyko, 
Bet girtuoklis garsiai suriko 

Ant brolio: Už ka tu mane 
muszi?

Palauk padla, da mane ne- 
užmuszi.

Norėjo szvilpt paliemono, 
Bet negali nes lupos storos 

kaip balvono, 
Ir da keli dantys iszpiszkejo, 

O isz terlos juka tekejo.
Ir tuodu girtuokliai, 

Susidraskė kaip meitėliai, 
O ka, puikus du broliai, 

Ar-gi negražei užaugyti? 
Geriau 'kad maži butu pa- 

skandyti.

Kad ūžia tai ūžia, 
Aplinkines bobelkos staugia, 

Materijolo turi užtektinai, 
Sutino ir lietuvis bekuriai. 
Bet szirdele mano, jeigu asz 

atidarytai! savo žioti, 
Ir jųsu slaptybes svietui ture- 

cziau užgiedoti, 
Tada neturetumet kur pasidėt, 

Turėtumėt in peles skylia 
’ pasislėpt.

Taip, lengvai-apjuodinet, 
Kitu kaltes iszrodinet, 

Bet ar ant savu atsimenat?
Juk Kristus aiszkiai pasakė: 
“Jeigu kas yra be grieko, 

Tegul meta ant prasikaltėlio, 
Jeigu nemato akyje savo 

krislelio.”
Juk ir aniuolai danguje 

sugrieszijo,
Bet Dievas kaltes atleido, 
Nes grieszninko prapulties 

negeidė, 
Pirma ant savos atsiminkite, 

Po tam kitus sudinkite!

NELAIME KASANT 
SZULINI.

Ukmerge. — Kasant szulini 
invyko nelaime-suxlarbininku 
Franu Kraucziunu; kaip kiti 
darbininkai trauke ji in vir- 
szu, nutruko virve ir Kraucziu- 
nas nukrito žemyn isz kokiu 15 
metru aukszczio. Krintant su
laužytos abi kojos ir nulaužtas 
nugarkaulis.

SUDEGE PUSE KAIMO.

Kaisziadorys.,—Mižoniu kai
me kilo didelis gaisras. Sudege 
Petro Lauruszonio gyvenamas 
namas, svirnas, tvartas, kloji
mas ir malkine. Jokūbo Am- 
brazo gyvenamas namas, du 
tvartukai, svirnas, ir atskirai 
stovėjęs tvartas. Adomo Kra- 
likausko, gyvenamas namas, 
kluonas ir tvartas. Visu pa
minėtu ūkininku visas sziu me
tu derlius teipgi paszarai dingo 
liepsnose. Viso nuostoliu pa
daryta apie 15,000 litu sumai.

Kad minėta diena labai 
buvo smarkus vejas, tai gaisra 
sustabdyti nebuvo jokio gali
mumo: atvyko Kaisziadoriu 
sav., ugniagesiai mažai ka ga
lėjo padėti. Gaisras prasidėjo 
Lauruszonio sodyboje. Tuo lai
ku jo sūnūs Petras prie klojimo 
szaude in taikini. Taikinys 
buvo pastatytas prie klojimo, 
isz kur gaisras ir prasidėjo. 
Spėjama, kad padegta szau- 
dant.

DEL SILPNOS
SVEIKATOS PASIKORĖ.

Semeliszkes.,— Irszo Abro- 
mavieziaus gyvenamajame na
me ąnt auksydo rastas pasiko
ręs jo Šimus Benas, 24 m. am
žiaus. Priežastys silpna svei
kata, paliktuose l'aiszkuose jis 
dažnai yra minejes savo bevil- 
tiszka sveikatos būkle ir žadė
jo nusižudyti. Palicija tuo 
reikalu veda kvota.

PERKŪNAI PADARE DAUG 
BLEDES.

Kybartai.,—Kybartu apylin
kėje nelaukti perkūno griovi
mai visus nustebino.. Perkū
nas intrenke in Kybartu vai., 
Szukleliu kaimo ūkininko Jur
gio Petruszkcvicziaus kluoną 
ir ji sudegino. Ugnis sunaiki
no ir buvusius kluone 700 cent

Amerikos Seni Namai
Pastangos dėtos prezervuoti 

senus namus szioje szalyje. Ju 
randasi geras skaitlius Suv. 
Valstijose, ir jos svarbiai prisi
deda (prie susekimo ankstyvos 
Amerikos istorijos.

Laurence V. Coleman, direk
torius American Association 
of Museums, sako: kad Fair
banks Namas, Dedham mieste
lyje Massachusetts yra seniau
sias liekamas namas Ameriko
je. Buvo pastatytas 1636 m. 
Jos rėmai inlinke ir visas na
mas panaszus in sena doku
mentą, kuri amžiai po valiai 
naikina.

Virginijoj, sako p. Coleman, 
nelieka ne vienas 1600 m., pa
statytas namas, bet yra kiek 
plytiniu namu isz vidurszimt- 
meczio. Manoma, kad seniau
sias yra Thoroughgood Namas 
Lynnhaven. Garsioji Bacon’ 
Castle vėliau pastatyta. Senas 
Jamestown turi tik skiepu ir 
bažnyczios griuvėsiu mio 1680 
m. Williamsburg, VKs szia
dien teip puikiai, ■ft.,.sytas 
yra sekanezio szirn.ti. ?<zio.

neriu javu, 50 vežimu paszaro 
ir kitus ūkio padargus. Nuo
stoliu padaryta apie 20,000 
litu.

Trakai.,—Apie pora valandų 
perkūnija su dideliu lietumi Ir 
veju, trenke in Mižoniu km., 
(Kaisziadoriu vai.), gyventojo 
Jono Balnio kluoną, kuriame 
vos tik buvo invažiaves su ja
vais isz lauku Balnio sunūs. 
Perkūnas užmusze arklį ir 
žmogų nubloszke nuo vežimo, 
bet nepritrenke ir nesužeidė. 
Kluonas buvo uždegtas. Sude
ge visi javai, paszaras ir kluo
ne buvusieji ūkio inrankiai. 
Nuostoliu padaryta 2410 litu. 
Turtas neapdraustas.

NUSZOVE ŽMONA.
Alytus.,— Miroslavo vai., 

Dapkiszku kaime, nuszauta 
Mare Andriuszkevicziene, 22 
metu amžiaus. Nuszauta savo 
vyro Andr. AndriuszkevicZ- 
iaus, kuris Szauliu Būrio vado 
pavedamas, buvo atsinesžes 
valyti szautuva. Szautuve bu
vo užsilikęs szovinys. Jo ne
patikrinęs ir pasidėjęs ant sta
lo paspaude gaiduką, po kurio 
invyko szuvis ir pateko in prie
szais sedinezia jo žmona. Pali
cija invyki stropiai tiria.

ŽEME UŽGRIUVO 
MERGINA.

Panevėžys.,— Panevėžio ap. 
Naujamiesczio vai., Ragaužiu 
kaime gyventoja Rozalija Cze- 
paite Upytes žvyryne eme ke
liui taisyti žvyrą. Inlipus jai in 
žvyrduobe kasti, nuo virszaus 
atitruko krantas žemiu ir kris
damas ja prislėgė. Nors kitu 
žvyro ėmėju buvo atkasta, bet) 
tuoj mirė. Czepaite turėjo 25 
metu amžiaus.

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H.Schurig&Co.
50 BROADWAY 

NEW YORK

r. —...  ...........

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėlė in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy Citylt.................... - .... ....

Szesziolikto szimtmeczio na
mai buvo Anglu pastatyti ir jie 
vartojo senoviszkus pastatymo 
budus. Jie buvo senoviszki na
mai ir pirmieji buvo gotiszkos 
architektūros. Sziauruose bu
vo maži namai su milžinisz- 
kais kaminais, nulaidais sto
gais ir atidaromais langais.

Per visus szimtmeczius, seno 
namo žinovas gali susekti 
Amerikos iszsivystijima per 
besimainanezius amžius.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.



ŽINIOS VIETINES
Praeita Subatos vakara, I 

likos suriszta mazgu moterys- I Naujas Prezidentas
les pana Alicija, duktė Antano 
Vaitkaus, su Laureatu Kati nėr 
isz Hazletono, Airisziu bažny- 
czioje.

— Gyventojai gal da neuž- 
mirszo apie baisia žudinsta, 
kada tai saliuninkas Pranas 
Kmielauckas, nužudė savo pa- 
czia ir likos nubastas antram 
laipsnije žudinstos. Dabar 
Kmielauckas jeszko pardono, 
kad ji iszleistu isz kalėjimo.

— Duon-kept uves pabran
gino duona ant vieno cento pa
duodami priežasti kad miltai 
pabrango todėl turi daugiau 
kasztu ir buvo priversti pakel
ti preke ant duonos. Viskas 
brangsta nuo kada Demokra
tai apėmė valdžia ant sklypo.

— Už insilaužima in narna 
Louis Lynch, isz kurio pasi
ėmė duris ir $15 pinigais, Vin
cas Svirskis i^z miesto ir Leo
nas Kosky, isž Shenandorio, li
kos aresztavoti ir pastatyti po 
$1,000 kaucijos lyg teismui.

— Laike 8-tos vai. Misziu, 
Szv. Juozapo bažnyczioje, pra
eita Nedelia, tūla motere pa
mėtė bažnyczioje maža masz- 
nole kurioje radosi keli dole
riai-ir trys maži raktukai kai
po ir maža bleszine dežu'ke su 
vaistais. Lai tas, kuris surado 
mašzhele, 'buna taip teisingas 
sugražint tuos raktukus, kurie 
yra labai reikalingi del mote- 
res b pinigus pasilieka už savo 
teisingysta. Jokiu klausymu 
nebus . klausta kas sugrąžys 
raktukus ant 310 W. Mahanoy 
Avė., arba in redakcija.

— Laikas nuo laiko s'kai- 

mirusias ypatus. Žinoma, kii- 
kraszczio užduotis yra paskel
bti tokia žiną del visuomenes. 
Reporteris laikraszczio kartais 
turi praleisti kėlės valandas 
ant isztyrhiejimo tokios ži
nios apie mirti ypatos. Žinia 
apie mirusia ypata, ne tik yra 
skaitoma per vietinius gyven
tojus, bet ir tuos, kurie gyvena 
kituose miestuose, kurie suva- 
žiuoje ant laidotuvių 'pažysta
mos ypatos. Po laidotuvių, 
graborei patalpina Angliszkuo- 
se laikraszcziuose padekavones

Puikios Dovanos Dykai Del Naudotoju

MOTHER 
HUBBARD 

Miltu
Puikus Wm. A. Rodgers Paramont sidabrini daigtai vertes 
nuo 25c iki $1.50 rasite kiekvienam 48svaru ir 98svaru maisze 
MOTHER HUBBARD miltuose.

Kožnas maiszas gvarantytas — iszkepsite daugiaus 
bandų laibai geros duonos. Sugražiname pinigus jeigu 
nebusite pilnai užganėdinti. Teipgi kožnam maisze 
-MOTHER HUBBARD miltu rasit kuponus už kurias 
galėsite aplaikyti puikias dovanas kaipo tai visokiu 
torielku, puoduku, alumniniu ir sidabriniu daigtu, 
teipgi visokiu kitokiu reikalingu daigtu.

Busite užganėdinti naudodami MOTHER HUBBARD miltus 
ir isz tu puikiu dovanu. Kada kita karta pirksite miltus tai 
pirkite MOTHER HUBBARD miltus.
Schulykill Pavieto gyventojai galite pirkti tuos miltus savo grosernese.

LEON E. LEWIS, Distributors-
Mahanoy City, Pa.1

—--- ------------------------------------------ > k;

P. & R. Anglines Ko.

RALPH E. TAGGART
Naujas prezidentas Reading© 

Anglines kompanijos, kuris ta 
vieta užėmė praeita utarninka. 
Jisai yra 48 metu senumo ir 
gimęs mieste Connellsville, Pa.

del tu kurie pribuvo ant laido
tuvių ir patarnavima laidotu- 
vesia, bet apie tai negarsina 
Lietuviszkam laikrasztije. Ko
kia nauda Lietuviai turi isz 
tokiu apgarsinimu Anglisz- 
kuosia laikraszcziuosia isz kitu 
miestu arba ir vietinei? Juk 
nevisi Lietuvai skaito angllsz- 
kus laikraszczius ypatingai se
nesni žmones kurie geistu žino
te kas isz ju pažystamu mirė ir 
kada bus laidoti. Tokis pasie
lgimas graboriu žemina musu 
tauta ir prisideda prie iszsitau- 
tinimo musu jaunos gentkar- 
tes. ... ,!

— Jonas Lesevicziuš," isz 
Park Place, likos skaudžiai su
žeistas per motori laike darbo 
del kontraktoriu Baxter ir Ke
nnedy. Likos nuvežtas in Lo- 
ciif'l Mountain ligonbute.
KANCZ1OS 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 visador 
reikia. Pirma karta imant pradedu 
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, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.

•‘SAULE” Mahanoy City, Pa,

[SHENANDOAH, PA. DARBO ŽINUTES
I t Gerai žinoma ir guodota 
' Margarieta Palubinskiene 
'Cherry uly., mirė Panedelio ry
ta. Velione pergyveno daugeli 
melu mieste, pribūdama isz 
Lietuvos. Paliko dvi dukteres 
ir viena sunu kaipo ir du anū
kėlius ir dvi seseres Valukonie- (
ne ir Sinkevicziene, isz Girard-r Kewanee, 111., I irsztiniu 
vjUes , dirbykloj Boss Glove Manftg.

>., nuo pradžios Rugsėjo me-j

6 mieste iii jo pakraszcziuoše žy- i 
miai dauginasi struktūros lia.-į 
bai prie triobu statymo, o inži-1 ... ' . imenai ir arkitektai uzsivertia 
darbais gaminimui planu, vis 
nauju triobu statymui ateityje.-

Pana Helena Szukaicziu-,ne.i() tesiasį dar1)i]linku slrai.| 
te iszkeliavo ana diena m San- kas? reikal.lujau.t 1)akeiimo ai.i 
la Barbara, Kalifornija, užim-. ir pan).ažillimy darl)0 val;lll I 
Ii dinsta Szv. Franciszkaus li-|(liL K()mpanija 1K)).edama leis11 
putėje. d.irbl!s s[Į uagial-

— Trys vaikai: Juozas Kar- ba, pareikalavo kariumenes, 
paviezius, Viktorius Balkevi-1 bet gubernatorius Horner ka- 
czius ir Povylas Barno likos , riumene siųst atsisakė, 
aresztavoti už vogimą angle- 
kasiu drapanas isz Knicker
bocker prausinyczios kaipo iv 
apvogimą anglekasiu automo
biliu.

— Aleksas 'Sinkeviczius, 28 
metu, kuris likos paleistas isz 
Amerikoniszkos flotos, būda
mas nesveiku ir ‘buvo geru 
bokseriu czionaitineje aplinki
nėje, po loszimui futboles Ne
dėlioję, staiga! nubėgo prie 
Kohinoor kasyklų szafto, szok- 
damas in ji keturis szimtus pė
du gylio. Nupuolė jis ant ka
syklų kletkos kuri stovėjo 200 
pėdu gylio ir kada pakele jo 
lavona, visi kaulai jo kūne bu
vo sulaužyti. Nelaimingas žmo- 

seseres isz kuriu dvi yra vie
nuoles Bernadinu klosztoryje, 
Readinge.

j- Adolfas .Zaneviczius, 27 
metu, 517 W. Columbus Ave., 
eidamas isz Yatesvilles in mie
stą, likos pataikintas per but- 
legerini troka ir sužeistas mir
tinai, mirdamas vietinėje li
gonbute je. Jonas Melnikas, 17 
metu, dreiverys troko, likos 
aresztavotas.

— Leonardas Judinskas, 1!) 
metu, 140 E. Centre uly., likos 
.-užeisiąs per automobiliu ant 
kelio arti Heights. Likos nu
vežtas in vietine ligonbute aut 
gydymo.

Scranton, Pa. — Feliksas 
Vitkauskas prisipažino kad 
apgaudinėjo valdžia imdamas 
paszialpa po dviems vardais 
už ka likos nubaustas ant $500 
ir du melus in kalėjimu. Vit
kauskas aplaikydavo paszialpa 
ant sasvo vardo ir Aleksas 
Smith

Frackville, Pa. — Ana diena 
garnys paliko sveikus ir drū
tus dvynukus — sūneli ir duk
rele del ponštvos .Mikola Gu
da ieziu. Dabar pas Gudaiczius 
randasi szeszi vaikucziai. Dvy
nukai ir motina jaueziasi gana

— Du kostumerei, šaltine 
A. Sadausko, likos skaudžiai 
apmuszti per du trakinius ni- 
gerius kurie ateja in saliuna po 
pusiau-nakt, be jokios priežas
ties pradėjo kivirezytis po tam 
pabėgo.

austabdoĮ" I" PERSZALIMA • 
h h h ir karszti 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekosa

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

Springfield, III. — Bedarbiu 
aprūpinimas darbais Illinois 
valstijos bedarbiu, statant juos 
prie vieszuju darbu, nedavė pa
geidautu pasekmių. Valstijos 
vieszuju darbu direktorius R. 
J. Dunliam, pradedant Gegužio 
menesiu iki 1 dienai Spalio ža
dėjo darbais aprūpint 220,000 
bedarbiu, vienok aprūpino tik 
3,648 žmones ir tieji patys 
dirbo su pertraukomis. O val
džios paszialpos reikalaujan- 
czius skaitlius didinasi; nuo 1 
dienos Liepos szialpiamuju 
vargszu prisidėjo 14,000 gaivu

Washington, 1). C.,—Feder- 
aliszka valdžia galutinai )pri- 
ruo-sze visus planus ir padare 
sutarti su konstruktoriais, sta
tymui tvirtoves auksa paslėpti. 
Slėptuvė valdžia steigia Kentu
ki joj, Fort Knox. Darbus at
liks Great Lakes Construction 
Co., isz Chicago, III. Slėptuvės 
pastatymas ir inrengimas val
džiai apsieis apie $568, 274.

— Valdžia $avo risz New 
York, New Haven & Hartford 
geležinkelio kompanijos pra-

i »1.j S B
1W f tfl

FRANCUZISZKI JUODI KAREIVIAI NUSIUNSTI IN SOMALILANDA AFRIKA.
Kada kilo kare tarp Italijos ir Ethiopijos, Afrikoj, Fvancija, geisdama apsaugoti sa

vo locnastis lenais, iszsiunte du pulkus savo juodųjų kareiviu isz (Toulon in Djibouti. Tieji 
juodi kareiviai paeina isz Senegalese, Afrikos, kuris priguli prie Francijos. Valdžia juos isz- 
hivina ant kareiviu, vėliaus ant ju puola užduotis laikyti, jen paredka tarp tautieeziu o jei
gu kyla kare tai jie dalyvauja taip, kaip ir tikri Francuziszki kareiviai.

KARALIENE NUOGUJU.

OCCIDENT 
nouR

“Ištroškę” Miltai
Occident miltai yra “ištroškę”. 
Jie sugeria daug vandens. To
dėl gaunate daugiaus tešlos iš 
tu miltu, ir daugiaus vertes už 
juso pinigus.

Pabandykite maiša šiądien 
del persitikrinimo. Geres
nis kepimas gvarantytas; 
jei ne tai gražinam pinigus.

kiti kuri likos apkarunavota 
kaipo “Karaliene Zoe” aut 
Kalifornijos Pacifiko Iszkil- 
m. s kuri buvo laikyta San Die
go. Toji “karaliene” valdo sa
vo nuogus padonus Nudistu 
Kolonijoj.

Skaitykite “Saule”

PAIN-HPELLER "WĮ

Nuo Reuma+iškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

GYVENTOJAI APLEIDŽIA MIESTĄ ADDIS ABABA, PRIESZ BOMBARDAVIMA.
GyvcnteU. Addis Ababa, Ethiopijoj, dagirde kad Italai pradės bombarduoti miestą 

isz oro, pradėjo ji apleidinet pasiimdami su savim ka turėjo, uesždamh ant gaivu. Ethiopai, 
matydami kad nepasistatys priesz Italus ir naujausius kariszkus ginklus, pradėjo pasiduot.

szyma paskolos $500,000; tiek 
pinigu kompanijai reikia už
mokėjimui. užvilktu valdžiai 
mokesezių, statymui nauju va
gonu, taisymui keliu ir 1.1.

Detroit, Aiicli.,—Evans Pro
ducts Co., iszduos $100,000 del 
•padidinimui savo įplentacijois 
30,000 keturkampiu pėdu, me
džio apdirbimo praplėtimui.

prasidės, galutinai dar nenu
spręsta.

Chicago, III.,— Pieno prista
tytoju straikas (raszant szia 
žinia), .dar nėra pasibaigęs, bet 
tikimasi kad netrukus baigsis. 
Pienas miestan ingabenamas 
su palicijos sargybomis.

— Japonijoi randasi dau
giau kaip 4,000 kaimelei ir 
miestelei 'kuriuose nesiranda 
jokio daktaro.

SUDE.

riau ant to iszeisi

sill! _

— Na, trumpiau sėdėsi.
— Tai rots! Sėdėjimas tai ne 

iszejimas.. .

KOVOS PRIESZ PAKĖ
LIMĄ TAKSU.

Mrs. Margarieta Sayre, kuri 
suorganizavo moterių draugu- 
ve “-Minute Women of 1935”, 
kuriu užduotis yra kovot jiriesz 
pakėlimą taksu ir užlaikymu 
Amerikos konstitucijos.

SI Geras ir gardus Alus,
Porteris ir Eitus.

labai- Pati,kS!
S JeS.—n Pristatome m salu- 
Sf r'us ’r namus bonku-
» C "įfgJl.nĮ tese ar baczkomis.

Szitas alus visus pa
ss tenkins nuo pirmo

poragavimo.

ANTANAS DZIADOSZA
438 W. Mahanoy Avė. Mahanoy City 
Agentas del miestu Mahanoy City, 
Shenandoah, Gilberton, Frackvilles 
ii Tamac-ua. Telefonas 5'3-J.
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