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Isz Amerikos
KŪDIKIS GIMĘS 40 PĖDU 

GILUMO SZULINYJE AP- 
VAIKSZTINEJO SAVO GI

MIMO DIENA.
Sanford, N. C. — Franklinas 

Jourdan ana diena apvaikszti- 
nejo sukaktuves savo pirmo 
meto, kuris užgimė szulinyje 
praeita meta. Praeita meta 
Mrs. Alton Jourdon, 26 metu, 
pati czionaitinio farmerio, nu
ėjo prie szulinio pasisemti van
dens ir kada inleidinejo vied- 
ra, staigai apslobo ir inpuole 
in szulirii, 40 pėdu gilumo. Pri
puolus in saulini, szaltas van
duo ja adgaivino ir pradėjo 
plaukti kiek galėjo, szaukda- 
ma pagialbos. In puse valan
dos vėliaus, kada jos vyras su 
bernu ja isztrauke, nemažai 
nusistebėjo kad szulinyje pa
gimdė kūdiki septynių svaru 
sunkumo. Pamėlynavusi kūdi
ki su motina tuojaus nuveže in 
artima ligonbute kur juos at
gaivino. Kūdikis gimė po van
deniu ir neatsigaivino pakol ji 
daktarai atgaivino ligonbute- 
je. Sziadien stotina sveika o ir 
kūdikis bet §avo baisaus atsi
tikimo neužmirsz pakol gyva 
bus. '

lAPLAIKE $30,CA0 UŽ VIENA 
į RANKA.

New York. — Harry Tom
kins, isz Exeter, Pa., nelaimė
je ant geležinkelio 1934 mete, 
neteko vienas rankos. Norėjo 
susitaikini su kompanija bet 
toji nesutiko ir nenorėjo jam 
duoti ne vieno dolerio. Tada 
paklausęs rodos tūlo advoka
to, užvede teismą New Yorke 
ir ana diena sūdąs pripažino 
jam, 30 tukstaneziu doleriu už 
ranka.

SENUKAI“PABĖGO”IR
APSIVEDĖ.

Pittsburgh, Pa. — Senukas, 
turintis 73 metus ir motere, tu
rinti 70 metu, pabėgo nsz savo 
namu, Washington, Pa., atva
žiavo in czionais ir likos su- 
riszfi mazgu moterystes per 
skvajeri Richard Lloyd. Buvo 
tai John Pattison ir naszie 
Emilija Chipps. Porele nieko 
nekalbėjo vaikams apie savo 
užmanymą, pasakydami kad 
žino kaip apie save rūpintis ir 
duos sau rodą visame. Vienas 
kita pažinojo apie 40 metu. 
Motere turi penkis suaugusius 
vaikus kurie nieko nežinojo 
apie motinos sumanymą, tik ta
da dažinojo kad motina parsi
vežė namo ju patėvi.

EKSPLOLZIJA SUKRATĖ 
VISA MIESTĄ.

Quebeck, Kanada. — Eks
plozija aliejaus dideliam kubi- 
liniam vagone, Canadian Oil 
Co. jarduose, uždege kitus di
delius kubilus. Eksplozijos 
drūtis buvo taip smarki kad 
net visa miestą sukratė ir žmo
nes buvo perimti didele baime 
nes daugelis mane kad tai bu
vo smarkus drebėjimas žemes. 
Puse mylios aplinkinėje mies
to visi langai namu likos išz- 
teszkinti. _ __

MERGAITE PAVIRSTA 
IN AKMENI.

Arcadia, Wis. — Dvieju me
tu dukrele Adomo Brėško ser
ga nepaprasta liga kuri per
maino kūdikio kuna in akme
ni. Mergaite jau neturi jokios 
valdžios vienoje rankoje ir ko
joje. Daktarai stengėsi viso
kiais budais iszgydyt Imergai- 
te isz tos nepaprastos ligos bet 
tame turi maža vilti.

“UŽRAGANAUTAS PLOS- 
CZIUS” KURIS ATNESZE 
LOCNININKAMS DAUG 
NELAIMIU IR MIRTI.

Kansas City, Mo. — Pagal 
palicijos nuomone tai palici
jantas Clarence Munn, kuris 
buvo nesenei užmusztas, mirė 
isz priežasties ploscžiaus, nuo 
lietaus, (rain coat), kuri tada 
turėjo ant saves ir kožnas, ku
ris ji dėvėjo, papuolė in szio- 
kia ar tokia nelaime. Istorija 
to'joploscziaus yra sekanti:

Du metus adgal palicijan
tas Munn nusipirko taji plos- 
cziu kada lankėsi savo tėvy
nėje Irlandijoj. Diena, kurio
je pirma karta apsivilko in taji 
ploscziu, apsirgo ant džiovos ir 
mirė vėliaus. Palicijantas 
Crowley buvo apsivilkės tuom 
plosczium kada dalyvavo savo 
draugo laidotuvėse o kada su- 
gryžinejo namo, puolė ir iszsi- 
lauže sau koja kad negalėjo 
vaikszcziit per kelis menesius. 
Ant paliepimo naszles palici
jantas pardavė ploscziu del 
palicijanto Donovan už tris do
lerius. Kada tasai ji pirma 
karta apsivilko, puolė isz au- 
tomobiliaus, gavosi po ratais 
ir likos pavojingai sužeistas, 
pergulėdamas ligonbuteje sze- 
szis menesius.- Kėlės sanvaites 
adgal nesze jis taji ploscziu 
pas kriaueziu kad pertaisyt ir 
pasitiko su kitu palicijantu 
kuris nuo jo pirko taji plos
cziu. Ant rytojaus kada lijo ir 
jis, apsivilkės plosczium, vijo
si paskui koki prasižengėli, 
musztyneje likos perszautas 
ant smert. Naszlei gavosi vela 
tasai nelaimingas plosczius ku
ri tuojau sudegino kad kiti ne- 
kenstu per ji.

MOTERE NUŽUDĖ VYRO 
TARNAITE ISZ PA

VYDUMO.
Ogden, Utah. — Mrs. Ella 

Browder, 33 metu motere, li
kos u'žmuszta per Mrs. Ray 
Madden, kuri buvo persisky
rus nuo savo vyro ir gyveno 
atskirai o Ella užsiėmė užlai
kymu jo namo.Vyro motere ne
galėjo su savo vyru sutikti isz 
priežasties tarnaites ir tankiai 
isz tos priežasties bardavosi ir 
ant galo ji pamėtė. Atėjo ana 
diena, kada vyro nesirado na
mie, paleisdama in tarnaite du 
szuvius, užmuszdama ja ant 
vietos. Motere papildžius žu- 
dinsta, nubėgo prie geležinke
lio, inlipo in tuszczia tavorini 
vagona ir likos iszvežta in 
Westus. Palicija davė apie tai 
žine geležkel'io kompanijai ir 
dabar palicija jeszkos tojo va
gono kuriame motere pasislė
pė.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Isz Visu Szaliu

1—Angliszki kareiviai pribuvo in Shanghaju, Kinus, apginti Angliszkus padonus 
jeigu kare kiltu tarp Kinu ir j aponu. 2.—Prezidentas Rooseveltas padeda kampini akme
ni po nauju namu Jersey Central Medical Centre. 3—Alfredas Smith, buvusis gubernato
rius New Yorko, kuris smarkiai paniekina “Nauja Dyliu” ir geidžia kad Alf Landon’as bu
tu iszrinktas ant Republikoniszko prezidento.

RADO PAKELI GRABEJE 
KURIAME RADOSI 5,000 

DOLERIU.
Dixon, Ill. — Palicijantas F. 

J. McIntyre pamate ant said- 
voko supurvinta pakeli kuri 
nuspyrė iii grabe. Bet kokis tai 
prijautimas prispyrė ji kad 
geriau apžiūrėtu taji pakeli. 
Pakele, nuszluoste purvyną ir 
net ■ nutirpo kada joje rado 
5,000 doleriu bumaszkomis. 
Būdamas teisingu palicijantu, 
pranesze apie tai palicij’os vir- 
szininkui a'pie suradimą pini
gu, aplaikydamas žinia kad 
dabar randasi ant palicijos sto
ties locnininkas pamestu pini
gu. Buvo tai locnininkas res
tauracijos kuris neszdamas pi
nigus taja diena pamėtė juos 
ant ulyczios. Palicijantas. aplai- 
ke szimtine už jo teisingumą.

NUSZAUTAS UŽ VAGYSTA.
Philadelphia, Pa., — Juozas 

Belinskas, 30 metu amžiaus, li
kos mintinai paszautas per Fe
liksą Vojnara 50 metu amžiaus 
už apipleszima jo kroma. Juo
zas likos nuvežtas in ligonbute. 
Buvo tai antra karta kada 
Juozas apvogė Vojnaro kroma, 
nes pirma karta apvogė pereita 
meta ir likos paleistas ant pro- 
bacijos, dabar turės atsėdėti 
dvigubai bausme jeigu pa 
sveiks.

MEILINGAS SUSPAUDI
MAS UŽ KURI REIKALAU

JA 5,000 DOLERIU.
Dallas, Tex. — Sudas atme

tė teismą naszles, Mrs. Amy 
Mollison, kuri apskundė savo 
garbintoja, Bruce Parkers, ant 
5,000 doleriu, už suspaudimą 
jos taip karsztai kad net su
laužė jai keturis szonkaulius 
ir ji turėjo pergulet net keturis 
menesius lovoje. Matyt jog sū
dąs kitaip manste apie taji 
meilinga 11 suspaudimą,” nes 
taji vakara naszlėle už daug 
isžgere szampano ir kaip 'liu- 
dintojai prisiege, puolė ji nuo 
trepu. ___

REPORTERIS SUGRYŽO 
NAMO ISZ KELIONES AP

LINK SVIETĄ IN 18 % 
DIENAS.

Newark, N. J. — H. R. Elk
ins, reporteris laikraszczio 
“New York World Telegram” 
sugryžo namo Panedelio ryta, 
apkeliavęs visa svietą, 25,804 
mylės in laika 18% dienu. Ki
tas reporteris ir viena mergina 
taipgi stengėsi atlikti taja ke
lione bet Elkinas juos pralen
kė 10,000 myliu greieziau. Kur 
tik tasai reporteris atlėkė tai 
ji priiminėjo mynios žmonių, 
visose dalyse svieto. Kelione 
atliko eroplanais, laivais ir ki
tokiais budais. Buvo tai isz- 
bandymas kaip greitai galima 
sziadien atlikti kelione aplink 
svietą.

Grofas Rudolfas Zappe, 18- 
93 mete, atliko panaszia kelio
ne bet ant dviraezio ir sugryžo 
namo 1898 mete, atlikdamas 
taja kelione in laika penkių 
metu.

PATS NUSZAUTAS PO NU
ŽUDYMUI SAVO PACZIOS 

IR DUKTERS.
Mount Pleasant, Utah. — 

Henry Olsen, 35 metu, nuszove 
ant smert savo paezia Fioren
tina ir dukrele Barbora, 14 
metu, po tam pats likos nu
siautas per szerifa kada pasi
slėpė namie neinleisdamas nie
ką in narna. Szerifas buvo pri
spirtas ji nuszauti nes Olsen 
paleido in ji kelis szuvius. Ža
dintojas geide pasiimti savo 
dukrele nuo moteres su kuria 
buvo persiskyres.

UŽMUSZE AUTOMOBIL1UM 
SAVO PACZIA NUO KU

RIOS BUVO PERSI
SKYRES.

Easton, Pa. — Robertas Al
berts, 26 metu, darbininkas ant 
WPA, prisipažino palicijai buk 
jis tyczia trenkė in savo pa- 
czia automobiliam, kuri ėjo su 
savo drauge, užmuszdamas ja 
ant vietos, o jos draugia mirti
nai sužeide.Priežastis tame bu

vo ta, kad motere nenorėjo su- 
gryžti pas ji ir pradėt gyventi 
isz naujo. Alberts mylėjo savo 
paezia pasiutiszkai ir tas ji in- 
stume ir paszeluma. Aiszfkino 
jis 'kad nenorėjo ja užmuszti 
tiktai sužeisti ir kad., tada ji 
noringai sugryžtu pas ji gyven
ti.

DARBO ŽINUTES
Turbotville, Pa. — Gyvento

jai nemažai nudžiugo kada da- 
girdo jog sustojusi szilko au- 
dinyczia likos nupirkta ir pra
dės irbti už keliu dienu. Toji 
dirbtuve buvo sustojus (kelis 
menesius per ka apie 500 dar
bininku radosi be darbo.

Pittsburgh. — Jeigu darb
davei Pittsburgh Plate Glass 
Co. nesutiks ant 7,000 darbi
ninku praszymo pakėlimo mo- 
kesties, tai bus iszszauktas 
straikas keturiose valstijose 
kur randasi tosios kompanijos 
dirbtuves.

— Daugiau kaip 50 tuks- 
taneziai darbininku, isz Carne- 
gie-Illinois Steel Corp., aplin
kinėje Pittsburgho ir Youngs
town,spiresi pakėlimo mokes- 
ties ir jeigu neaplaikys lyg 
ateinanezio menesio tai ap- 
szau’ks mi'lžiniszka straika.

TRUMPOS ŽINUTES
Williamson, W. Va. — Lai

ke loszimo “pokerio,” Danie
lius B. Clark nuszove savo pa
ezia, Henry Floyd ir pažeidė 
du kitus loszejus. Manoma kad 
vyras buvo moterei labai užvy- 
dus.

Southampton, L. I. — Ugnis 
kilo ant laivo Berengaria ka
da radosi prie doko. Laivo ug- 
nagesiai užgesino liepsna.

—• Daug yra laikraszcziu 
Amerikoje bet naudingiausias 
del Lietuvio yra lietuviszkas 
laikrasztis “Saule” kuris vis
iems patinka ir lengviausias 
skaityti.

BUDELIS PAILSO
PAKARDAMAS KETURIS.
Belgradas, Jugos'lavja.,—Pa

vieto budelis, pakoręs keturis 
pleszikus už apvogimą paszito 
in viena diena, teip pailso, kad 
apreiszke sudžiui kad daugiau 
ta diena nekurs. Ta diena ke
tino būtie pakartais da du ža
dintojai miesteliije Zajeczare, 
bet budelis atsisakė dirbti to- 
liaus. Egzekucija žudintoju a- 
tideta ant toliaus pakol bude
lis gerai pasilsės.

UGNIS ANT LAIVO;
KETURI ŽUVO.

Palermo, Italija., Keturi 
žmones žuvo ant laivo Vulcania 
n'uo ugnies, kuri kilo treczioje 
klasoje. Du isz ju buvo tarnai, 
vienas laivorius o ketvirtas ne
žinomas pasažierius, kuris bu
vo teip baisiai apdegintas, kad 
nuo kaneziu szoko in mares. 
Laivas atplaukė in Palermą, 
kelionėje in New Yorka, kada 
kilo ugnis, bet isz kokios prie
žasties, tai da neisztyrineta, 
bet manoma, kad nuo elektri- 
kiniu dratm

KATALIKISZKOS VIENUO
LES PRASZALINTOS ISZ 

MOKSLAINIU.
Monachium, Vok.,— Su ati- 

darimu czionais Vokiszku mok- 
slainiu po vakaciju, visos vie
nuolei, kurios mokino vaikus 
valdiszkose mokslainese, 
Bavarijoj, likos praszaliiitos 
nuo dinsto. Likusios vienuoles 
skaitlije 1676, teipgi bus pra- 
szalintos nuo dinsto, kurios bus 
priverstos sugryžti in vienuo
lius. Naziu valdžia uždare 400 
mokslainiu, in kurias lankyda
vosi merginos, kurios buvo po 
valdžia Katalikiszku vienuoliu.

SŪNŪS NEPRIEME TĖVO 
PO SAVO PASTOGIA, SE
NUKAS MIRĖ ISZ BADO.
Midhurst, Anglija., — Už- 

miestije žmonys surado 89 me
tu senuką David Wells, gulinti 
negyva prie plento. Daktarai 
pripažino buk senukas mirė 
nuo bado. Palicija pradėjo ty
rinėt, del ko senukas mirė bu
dinę mirtimi, jeigu turėjo kelis 
suaugusius vaikus. Ju tyrinė
jimas parode, buk senukas turi 
du sūnūs, isz kuriu vienas turi 
puiku narna ir puiku soda ir 
yra gana turtingu žmogum. 
Senukas klabino in duris savo 
vaiku, kuriuos užaugino, davė 
gera mokslą isz paskutinio 
skatiko, per ka vaikai pastojo 
gerai žinomais gyventojais toje 
aplinkinėj.—Ir tėvas susilaukė 
už tai puikaus atlyginimo nuo 
savo vaiku, kurie ji iszmete 
laukan kaip koki ubaga, mir
damas ant kelio.

DEZIMTS METU UŽ
VAGYSTA ROSIJOJ.

Moskva, Bosija.,— Ant de- 
szimts metu likos nubausta ka
lėjimu kokia tai mergina Pere- 
sova, už pavogimą kelnių dirb
tuvėje kurioje dirbo ir norėjo 
kelnės parduoti ant turgaus. 
Yra tai didele bausme už teip 
maža prasikaltimą, kokia ap- 
laike toji mergina, nes priesz 
tai Rusijoj buvo baudžemi teip 
rustai tiktai žadintojai.

KRUVINAS
ATKERSZINIMAS 

ETIOPAMS
UŽ NUŽUDYMĄ ITALISZ- 

KU LEKIOTOJU.

Addis Ababa, Etiopija. — 
Trisdeszimts Italiszku bombi- 
niu erop'lanu su 500 vyru 
s'taigai užlėkė ant Lekemti, kur 
pradėjo kruvina skerdyne ant 
tenaitiniu gyventoju, kaipo at- 
kerszinima už žudinsta 30 le
kiotųjų pereita meta Birželio 
menesije, laike kares. Kiek už- 
muszta žmonių, tai Italai apie 
ta atsitikima neiszduoda, bet 
manoma, kad puse miestelio, 
nes tarno miestelije gyveno visi 
tieji kurie dalyvavo toje sker- 
dyneje.

MIRĖ SENUKE TURINTI 
112 METU.

Varszava, Lenk.,—Mirė czio
nais seniauše motere visoje 
Lenkijoje, Katre Jodelkiene, 
kuri dagyveno puikaus am
žiaus 112 metu. Pagal ap- 
skaitima giminiu, tai senuke 
gimė 1824 mete, ir da buvo ga
na sveika pagal savo amži.

BARBARISZKAS ATKER
SZINIMAS JAUNIKIO 

MERGINAI.
Varszava, Lenk.,— Ant uly

czios Grochovskos, priszoko du 
vyrai prie einanezios isz darbo 
merginos Helenos Savickiutes, 
isz kuriu vienas laike ja už 
ranku, o kitas aplaistė jos vei
dą su karboline ruksztimi.Mer- 
ginos veidas likos baisiai ap
degintas ir kaip rodos neteks 
regėjimo. Už ta darba likos a- 
resztavotas Kazimieras Ka- 
czinskas, kuris badai mylėjosi 
su Helena, bet toji nepriėmė 
jo szirdi ir rankos ir už tai ja 
teip baisiai atkerszino.

NEISZAISZKINAMAS NU
SKENDIMAS LAIVO.

Amsiterdam, ©Olandija. — 
Eroplanai iszgialbejo 200 žmo
nių isz skenstanezio laivo 
Vander Wijk. Badai 72 žmo
nes, tarp kuriu radosi 11 Eu- 
ropiecziu pražuvo su laivu. 
Reidio operatorius iszlaike lyg 
paskutiniam duodamas žinia 
kitiems laivams apie nelaime 
ir pats žuvo su laivu. Manoma 
kad kokis povandeninis drebė
jimas paskandino laiva.

ROSIJA SIUNS GINKLUS IR 
EROPLANUS DEL 

ISZPANU.
Moskva, Bosija. — Bosija, 

geisdama užbėgti Iszpanijoj 
faszizmui, kaip tai yra Italijoj 
ir Vokietijoj, nutarė prigialbet 
Iszpanijai ir siunsti ginklus ir 

I eroplanus kad užbėgt užėmimą 
Iszpanijoj per diktatorių.

Sziadien visoje Europoje 
vieszpatauja didelis pavojus 
nes kožnas sklypas ne yra 
tvirtu ar apsisaugos vėla nuo 
Svietines Kares kuri gali kilti 
isz priežasties namines kares 
Iszpanijoj.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Tarp daugelio musu Lietu

viu da yra tas prigimimas kad 
netike-ti bile kam. Laikais yra 
tai labai ir naudingu daigtu 
nes kaip priežodis mokina:

“ Niekam netikėk, niekas 
tavęs neiszduos,

Ir turi klausyt tos senovės 
rodos. ’ ’

Reikia žinot ko klausyt ir 
kam užsitiket — nes kaip ka
da nereikia ne savo artimiau- 
siui prieteliui ne broliui sakyt 
to, ko nenori kad paantrintu. 
Tankiai atsiranda ir tokiu vy
ru kurie savo loenai moterei 
neintiki norint® turėtu ir ge
riausia motere ir ant. to nekar
ta labai blogai iszkerta. Tarp 
poros buna tankiausia tas, kad 
vienas kitam neužsitiki: pats 
nesirūpina motere ir tankiai 
prikaiszioja jai visokius nie
kus ir užmetinejimus o ir mo
tere nužiūri savo vyra buk jis 
ja nemyli kaip reikia ir ant 
kitu žiuri.

Tasai užmetinejimas neiszti- 
kimumo vienu ant kitu, tan
kiai yra juokingu. Narei drau
gystes netiki Savo kasieriui o 
ir užvydi jam jo “unaro,” pa
rapijiniam kasieriui parapijo- 
nai da daugiau prikaiszioja ir 
visaip ant jo zaunija. Czia pa
duodu aiszku davada tokios 
neisi&tikimystes kad ir paežiam 
kunigui netiki, kuri guodoja 
po Dievui ir už pirmutini lai
ko, tai nėra ko stebėtis kad ki
tiems neužsjitiki. Turime taji 
prigimta būda pamest ir jeigu 
vyras savo moterei netiki ir 
visame ja nužiūri, tai patys 
parapijonai savo kunigui neti
ki, tai jau ten gero nebus nie
kados.

Mieli skaitytojai, ka dary
tumėt jeigu jums daktaras ap- 
reiksztu kad jau negaletumet 
daugiau kalbėt ir kokis butu 
jusu paskutinis žodis kuri isz- 
tartumet priesz operacija?

Perskaitykite szita atsitiki
ma kokis atsibuvo Lodžiaus li- 
gonbuteje, Lenkijoj.

Daktarai ketino pradėt liūd
na operacija ant kaimuoezio, 
Mikelio Karlako, kuriam ant 
visados ketino atimti kalba 
nes jis turėjo veži ant liežuvio 
ir reikėjo ji nupjaut kad isz- 
gialbet jo gyvasti. Kada dak
tarai jam apie tai pranesze, 
vargszas net nutirpo ir nusi- 
szluoste byranezias aszaras isz 
akiu. Liūdnos juodos mintys 
pere jo jam per galva: negales 
ne žodelio daugiau isztarti in 
savo mylima paezia Mikalina, 
negales, daugiau pagirt savo 
valkeliu mokinaneziuju moks- 
laineje, negales savo žodžiais 
paraginti darbszczius galvije- 
lius prie darbo, negales dau
giau garbint Dieva garsiais žo
džiais.

“Ai- isztikruju turi taip būti 
kaip jus sakote,” — užklausė 
su drebejimu Mikolas.

“Taip turi būti, mano prie- 
tel,” — atsiliepė daktarai, — 
“jeigu nori būti sveiku ir gy
vu nes kitaip vėžys gausis in 
gerkle o tada bus per vėlu tave 
gialbet.”

“Tegul stojasi valia Dievo,” 
— susznabždejo pus-balsei kai- 
muotis, kad net stovinti dak
tarai nubudo isz to susijudini
mo.

“Jeigu nori tai isztark kelis 
žodžius, kurie ketina būti pas
kutiniais tavo gyvastyje, tark 
,ta, kas yra tau svarbiausiu.

Kaimuotis nuszluostes da 
karta aszaras nuo veido, palen
kė galva ir isztare isz paleng- 
vo sekanezius žodžius:

Tegul bus pagarbintas Ka
ralius Jėzus Kristus ant am
žių,” — ir graudžiai apsiver
kė.

Kodėl sužibo aszaros akyse 
daktaru, tažsikieteju^iuju .ant 
kaneziu žmonių?

Tvirtas tikėjimas kaimuo
ezio sujudino juos o asząros 
tos nebus jiems užmirsztos, 
kaipo ir žodžiai kaimuoezio ne] 
bus jam užmirszti prie pasku
tines valandos jo gyvenimo.

Kokia mums do nauda kad 
Suv. Valstijų iždą auga auksi
nis kalnas sukrauto aukso ir 
jau sziadien verte tojo aukso 
isznesza ant daugiau kaip vie
nuolikos bilijonu doleriu. To
jo aukso nematome ir negalime 
jo aplaikyti.

Jeigu tasai auksas kuria 
diena dingtų isz paslėptos vie
tos tai vis tiek gyventumem 
kaip ir su auksu. Bet butu kas 
kito jeigu kokia nelaime .su
naikintu musu fabrikus, maszi- 
nas, innagius su kuriais dirba
me ir apverstu laukus ant pus
tymu, tada tai butu bloga il
su auksu. O bet sziadien žmo
nija garbina taji auksini ver- 
szi ir turlime jame visa vilti.

Gal nepapraseziausias pa
minklas, kokis randasi ant 
svieto, likos pastatytas artimo
je Dobroczyne, Lenkijoj, kuri 
liepe pastatyt paskutinis narys 
Maryc szeimynos, paskirdamas 
ant to tūkstanti florinu. Ant 
akmenio iszkalta sekantieji žo
džiai:

“'Czionais silsisi pakajuje 
Juozas Maryc, kuris mirė turė
damas <62 metus; jis likos už- 
musztas per savo sunu Juozą. 
Jo motere mirę turėdama 48 
metus, kuri likos nužudi'nta 
per savo duktere. Elzbieta Ma
ryc mirė, 18 metu, papildžius 
savžudinsta, kuri nuszove sa
vo motina ir isz gailesties atė
mė sau gyvasti. Juozas Maryc 
mirė turėdamas 27 metus am
žiaus, kalėjime, in kuri likos 
uždarytas už nužudymą savo 
tėvo. Praszosi praėigiu kad su
kalbėtu už ju duszias trumpa 
poterėli kad jiems Dievas at
leistu ju kaltes.”

In ligonbute Saratove, Len
kijoj, likos atvežta nepaprasta 
mergaite, ant daktariszko ty
rinėjimo. Mergaite turi vote 14 
metu, turi augszczio du mas
tus ir 18 coliu ir sveria 266 sva
rus. Yra tai dukrele Vokiszku 
tėvu ir turi ji szeszis brolius. 
Lyg szeszto meto amžiaus mer
gaite augo ir tarpo kaip ir vi
sos mergaites bet nuo to laiko 
stebėtinai pradėjo augt ir Ai
dintis jos kūnas. Mergaite yra 
labai stambiu kaulu, turi dide
les pajiegas o kad turi už daug 
kraujo tai daktarai užgynė sa
vo pajiegas rodyti žmoniems. 
Turi gera iszminti ir mokinasi 
gerai. Tėvai yra paprasto ūgio 
žmones.

PONAI BIZNIERIAI! Geis
dami apteikt savo gerus kos- 
tumerius, privalo isz laiko 
duoti atspaudyti SIENINIUS 
KALENDORIUS ant 1937 m., 
ir iszsirinkt kokiu nori iszsi- 
rinkt. DABAR LAIKAS! už- 
sikalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!!!

]W. D. Boezkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa.

Isz VisuSzaliu
GODI SENA MOTERE
Paskolino Pinigu Del Dvieju 

Miesczioniu Kurie Ja
Prigavo.

ISZ NUSIMINIMO 
PASIKORĖ.

Grodnaš, Lenk. — Mažam 
miestelyje Prulice, gyveno su 
savo paezia Jokūbas Myngelis, 
kurie per savo paezeduma ir 
apsukruma surinko gana dide
li turteli. Turėjo užmiestyje 
maža ūke ir kelis namus mies
telyje del pasamdymo sve- 
cziams kurie atvažiuodavo isz 
Grodniaus praleisti vasara. 
Turėjo jie susirinkia pusėtinai 
pinigu. Nesenei Myngelis mirė. 
Likusi po juom senuke jo pati, 
apie 88 metu amžiaus, taip my
lėjo pinigus kad nenorėjo pa
sidalint su vaikais ir da vis 
dirbo kaipo tarnaite kad tik 
da daugiau surinkti pinigu. 
Pinigus nuolatos nesziojo prie 
saves, Kartais paskolindavo 
pinigu žmoniems ant gero pro
cento. Tula diena atvažiavo 
pas ja du miesezionys isz Grod
niaus praszydami kad jiems 
senuke paskolintu 10 tukstan- 
cziu zlotu ir davė jai novos ko
ki tai abliga, prižadėdami jai 
iszmoketi pinigus in trumpa 
laika. Senuke nemokėjo raszyt 
ne skaityt ir niekam nerode 
tojo abligo. ‘Tik tada parode 
kada jau perejo laikas o skoli
ninkai nei nemislino atiduoti 
jai pinigus. Kaimynai jai ap- 
reiszke kad abligas yra tai tik 
kokia tai popieruke ant kurios 
buvo suraszyta kokis tai senas 
laiszkelis. Senuke tuom baisei 
susirūpino ir da taji vakara 
pasikorė ant pastoges. Vaikai 
nerado pas ja ne skatiko. Ma
tyt pavydėjo vaikams pinigu ir 
turėjo gal kur užkasti in žeme 
kad niekam nepasiliktu. — 
Taip tai dingo nelaba mirezia 
motere kuri buvo labai godi 
ant pinigu isz kuriu niekas ne
pasinaudojo.

PASIKELELEI APSIAUBI 
NEJA MADRIDĄ.

Mostelės, Iszpanija. — Pasi
kelelei iszgujo valdiszka vais- 
ka isz Navalcarnero in ezionai- 
tini miestą, apie 13 myliu nuo 
Madrido, po septynių valandų 
bombardavimo. Valdžia palie
pė savo vaisku! prasiszalinti 
isz kares lauko ir sugryžti in 
miestą. Madridas yra pasiren
giąs ant apgynimo miesto su 
durianeziu dratu ir apkasais. 
Verkenczios moteres su vai
kais bėga in Madridą isz visu 
szaliu apsisaugoti nuo pasike- 
leliu kurie neturi jokios miela- 
szirdystes ant savo prieszu.

Pasikelelei naudoja trakto
rius ir eroplanus kurie mete 
bombas ant miesto ir nulėkė 
tolinus.

PARDAVĖ PACZIA
UŽ $5,500 ZLOTU

Motere Pamylėjo Kita, Kuris 
Užmokėjo Jos Vyrui 5,500

Zlotu.

VYRAS JESZKO KITOS 
PACZIOS.

Przemislius, Lenk.—Czionais 
pagarsėjo po visa aplinkine 
pardavimais paezios per josios 
vyra. Vidurmiestije gyvena. 
W. Ulomny, kuris turi kroma 
su visokioms kvarboms, pato
gia paezia ir 14 metu amžiaus 
sūneli. Gyveno sutikime ir vie
nas kita mylėjo szirdingai. 
Per kelis metuls poniute Ulom- 
niene iszkeliaudavo in vieta 
vadinama Krynicai (kaip Ame- 
rike Atlantic City) ir laike sa
vo paskutinio atsilankimo in 
tenai®, susipažino su fabrikan
tu isz Lodžiaus, kuris po trum
pam 'susipažinimui su patogia 
moterele, paisiutiszkai in ja in- 
simylejo. Ulomniene sugrį
žus namo pradėjo prikalbinet 
savo vyra, kad jai duotu per
siskyrimai. Nuo tosios dienos 
prasidėjo pas Ulomnus nesu
pratimai. ir bambi, o vyras vi
sai ne sutiko ant persiskyrimo 
nuo savo pacziules. Tuom laik 
fabrikantas isz Lodžiaus rasz- 
inejo laiszkuis, prispirtų ėjo mo
tere- ir siuntinėjo tdlegramus ir 
ant galo pats atvažiavo ir pra
dėjo derėjimus su Ulomnu. Fa
brikantas pasini i nėjo vyrui du 
tukstaneziu zlotu! už paezia ir 
ant galo sutiko ant 5,000 zlo
tu ant ko vyras sutiko ir likos 
padarytais kontraktas pardavi
mo, bet su toms iszlygoms, kad 
sūnelis teipgi a'plaikys 500 zlo
tu už netekimą motiniszkos ap
globus. Abipuses nusidavė pas 
vietini rabina kuris pasirasze 
ant kontrakto pardavimo. 
Laiminga “jauna” porele isz- 
važiavo ant savo vinczeyones 
keliones, da priesz szliuba, o 
vyras dabar jeszko sau kitos 
moteres turėdamas penkis 
tukstaneziu zlotu ir džiaugėsi 
isz savo gero “giszefto!”

VAGIS IR KIAULE 
PASIKORĖ.

Eisheen, Irlandija.— Ūkinin
kui Athenry kas tokis pavogė, 
nakties laike kiaule, kuria pa
skerdė lauke, įsuriszo su virve 
ir užsidėjo ant pecziu, apsiljuo- 
sias pats save per krutinę. Va
gis paejas 'koki tai ke'le, susto
jo ant tilto kad pasilsėt ir pa
sidėjo kiaule ant paramo, bet 
ant nelaimes, kiaule ipersiverte 
in kita szona traukdama pas
kui save vagi ir isz valios už
smaugė vagi ant smert. Ant 
rytojaus einanti žmonys m 
darba paregėjo nepaprasta re
gini, ant paramo kabojo isz 
vienos puses kiaule, o isz kitos 
puses vagis. Vagi pažino kai
po berną isz artimo kaimo, ku
ris buvo gerai žinomas visoje 
aplinkinėje kaipo vagis.

:: Teisybes ::
— Iszmintis be narsos nie

ką negiliuos ir narsybe be 
iszminfies jokios naudos neat- 
nesz.

— Ne tie yra sieraitos katrų 
yra mirė tėvai, tiktai tie, kurie 
pasiliko mokslo vaikai.

—■ Jaigu nori ka pradėt, 
tai tegul apie tai niekas nežino 
kol to nędasieksi, ba jeigu vi
siems ajpskelbsi, tai tau kiti ta
vo užmanimuosiia perszkadines 
ir duobele po tavim pradės 
kasti.

PRISPIRTAS
PAVELINIMAS

— Dėduk, myliu Rože isz vi
sos szirdies ir praszau ja man 
duoti!

— (Pasiutai, ar ka? Kaip asz 
gyvas, niekad ant to nepave- 
linsiu!

— Dėduk mielas! Pasakyk: 
Taip! Asz labai myliu Rože.

j — Niekad! Supranti? Pakol 
asz gyvas esmių, Rože tavo pa
ti nebus! Nepavelinsiu jai isz- 
teket už giminaiezio. ir pabaig
tas kriukis!

— Bet dėduk! Kokis asz jos 
per gimine! Tik isz papratimo, 

‘daugiau nieko.
— Kaip tai nieko! Esi musu 

giminaieziu ir tiek. Sesuo tavo 
bobutes isztekejo už pusbrolio 
mano dėdes o per tai tu esi gi
minaieziu, supranti? Rožes tau 
neatiduosiu. Daugiau man apie 
tai neprimink!

Vincas Žilinskas, jaunas pa
togus kupezius atsiduso gilei. 
Mylėjo jis nuoszirdžiai pato
gia Rožiuke, vienatine duktere 
pono Kupczinsko, sūdo sekre
toriaus bet prijautė nuo senei 
jog jos neąplaikys. Ponas Kup- 
czinskas, turtingas, geide del 
savo vienturteles turtingo vy
ro. Vladas buvo doru vaikine- 
liu o kad nesenei buvo uždejas 
kroma ir pasekmingai jam ėjo
si bet tukstaneziu neturėjo 
bankoj. Ne “giminysta” buvo 
priežastimi atsakymo pono 
Kupczinsko tik stokas turto 
Vincui.

Rožiuke mylėjo ji taip-gi o 
vienatiniu jos pageidimu buvo 
pasilikt jo paezia.

Nulindęs sugryžo Vincas na
mon bet kas apraszys jo 
džiaugsma ^kada ant rytojaus 
aplaike užpraszyma nuo pono 
Kupczinsko idant pribūtu ant 
piet!

Bu smarkiai plakanczia szir- 
džia stojo Vincas asztunta ady- 
na pas savo dede. Rožiuka pa
sveikino ji su užverktoms aku
tėms ir’nuliudusiu veideliu.

— Tėvelis nei girdot nenori 
apie tave, — susznabždejo. — 
Prasziau ji per visa diena ir 
mama praszc bet nieko negial- 
bejo. Tėvelis nori mane iszduot 
už kito, o, asz numirsiu isz ru- 
pesties ir apsirgsiu...

Ir vela apsiliejo aszaromis.
— Tai ko mane dede užpra- 

sze ant sziadien? — užklausė 
Vincas savo mylimos.

— Asz nežinau... — o jau 
žinau... tai del to niekszo 
szalimo (kareiviszkas kelmas).

— Kokio szalmo ?
— Juk žinai jog tėvelis my

li pirkinėti senus zbrajus o 
burmistras jam prisiuntė koki 
ten sena szalma kuri gal ne
sziojo kokis tai kareivis seno- 

Su 283 Naujais Paveikslai*
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 514 coliu ploczio 

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

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

ŽYDELKIUTES STATO NAUJA NAMA “PRIŽADĖTOJE TEVYNEJE.
fizitos u'žganadintos ir linksmos Žydelkiutes pradeda nauja pamata ant kurio bus pa

statytas naujas Žydu Tautiszkas Namas, Nahalal, artimoje Haifa, Palestinoje. Yra tai pir
mutine Žydiszka kolionija kuri likos uždėta Palestinoje. __ v-vixssstP

viszkuose laikuose. Randasi 
jame kokios ten sprenžinos o 
viskas užrūdija, o tu kaipo bu
vusi® kareivis, moki czystyt 
plieną ir geleži tai tėvelis 
geidžia idant tu užsiimtum 
tuom.

— A-ha, prie nuezystinimo 
seno szalmo tai esu geras! — 
susznabždęjo Vincas nusijuo
kęs piktai.

— Ir tu da pyksti! — sude
javo Rožiuke. — Kokia asz ne
laiminga! Džiaugiausi jog tu
rėsiu proga pasimatymu su ta
vim ...

— Na, na, jau neverk mano 
mylimiausioji! Szalma iszczys- 
tysiu bet idant tave da karta 
pamatyt, paimsiu ja namon o 
rytoj atnesziu adgal. Pamaty
siu tave rytoj anksti, asztunta 
adyna! O gal per naktį persi
mainys tavo tėvelis!

— Rože nusiszluoste akutes 
o in jos szirdele inejo viltis jog 
gal viskas pasibaigs gerai. Po
nas Kupczinskas, kuris sugry
žo nuo pasivaikszcziojimo bu
vo linksmas. Nudavė jog ne
mato paraudonavusiu akiu 
dukters ir nuliudusio veido 
Vinco, džiaugėsi ir szposavo 

■ isz naujai gauto zbrajaus.
— Senas tai daigias o kokis 

da drūtas! O kokios sprenži
nos! Ant ko jos tinka? Bet vis
kas užrūdija. Mano Vincuk, 
juk žinai jog asz ant to neturiu 
laiko, galėtum man truputi 
iszczystyt! Būdamas kareiviu, 
žinai kaip su juom apsieiti! 
Duocziau kalviui ta darba bet 
jis man pagadytu. Gal tu...

— Gerai! Pasiimsiu szalma 
su savim, iszczystysiu rytoj 
anksti ir atnesziu adgal pirm 
negu dede iszeis in ,suda!

— Na, tai labai gerai! Paro
dysiu ponui/ rodininkui, kuris 
taip-gi myli tokius dalykus 
rinkti. Oj tik mail užvydes jos 
kada pamatys!

Ant rytojaus stojo Vincas 
ant paženklintos valandos su 
szalmu. Plienas ir geležis žibė
jo kaip sidabras o ponui Kup- 
czinskui iszirdis net szokinejo 
isz džiaugsmo kada ja paregė
jo.

— Na, ar-gi nekalbėjau jog 
tai kas nepaprasto! — paszau- 
kc Kupczinskas vartodamas 
szalma rankose. — Puiki! Bei 
kokias dideles galvas turėjo 
tieji senoviszki kareiviai! Ma
no dvi tokios intilptu in ja!

— Tegul dede iszbando!
Ponas Kupczinskas indėj o 

galva in skyle, prisiartino prie 
zerkolo kalbėdamas:

— Gerai iszrodau bet vietos 
joje labai mažai randasi, ne 
tiek kiek mislinau. Sunku man 
kvėpuot, smaugia... Kaip ga
lėjo tieji kareiviai kvėpuot to
kioje kletkoje... Vincuk, pa- 
gialbek man, nuimk nuo gal

vos.
Bet pakol Vincas spėjo pri

siartint, stojosi nepaprastas 
daigtas. Sprenžina paspausta 
per poną Kupczinska uždare 
szalma ir negalėjo pajudint 
galvos ne in kairia ne in deszi- 
ne szali.

— Vincuk, gialbek! — suri
ko. —• Sprenžina užsidarė! Ati
daryk! Greicziau nes užtrok- 
sziu! Jėzau, Marija!

Vincas priszoko prie dėdės, 
apžiurėjo isprenžina ir nusijuo
kė po nosia.

— Sunkus tai darbas bus 
atidaryti bet gal inveiksiu. 
Bet pakol atidarysiu szalma 
praszau dėdės du kartu idant 
man duotum Rožiuke.

— Kvailas esi! Negausi jos! 
Atidaryk, greicziau! Pusiau 
devintos turiu būti sude! Ati
daryk!

— Duok man Rožiuke?

— Nei nemisllyk! Pasiutai ar 
ka ? Rožiuke ne del tokio szpic- 
liaus kaip tu! Bet tik atidalyk 
greicziau ta ja prakeikta klet- 
ka! Mylimas Vincuk! Susi
milk! Darosi man nesmagu! 
Turiu eiti in suda!

— Tai eikie su szalmu! Po
nas rodininkas tau jos užvy
des !

— O kad tave..., Vincuti! 
Juk asz esmių tavo artimas gi
mine, myliu tave kaip sunu...

— Duok man Rožiuke?
— Ant kartuvių įsu tavim,, tu 

rakali! Jėzau, Marija, už de- 
szimts minutu bus pusiau de
vintos! Kraujas mane czionais 
užmusz! Galva man trūksta! 
Negaliu kvėpuot! Akyse man 
tamsu...

Balsas pono Kupczinsko pra
dėjo būti silpnas.

— Duok man Rožiuke? — 
kafbejo numato® Vincas.

— O tu... tu... žodžiu ne
tekau del tavęs!

— Dede, už penkių minutu 
bus pusiau deszimtos! Na, 
kaip-gi ar duosi Rožiuke?

— Taip!
Buvo tai tykus ®usznabžde- 

jimas ir vos girdimas.
— Ar prisiegi ant to?
— Ka? ' <
— Ar prisiegi ant to?
— Taip, prislegiu ant visko.
Vincas paspaude sprenžina 

ir akimirksnyje nuėmė szalma 
nuo galvos pusiau apalpusio 
Kupczinsko.

— Acziu dedei, — tarė nusi- 
szypsojas Vincas.

Ponas Kupczinskas atsiduso 
lengvai.

— Rožiuke turiu tau duoti, 
— tarė su paguodone, — bet tu 
rakali, pabaigsi savo gyvasti 
ant kartuvių! Nedoras esi! No- 
rints teisybe kalbant, — ir asz 
taip bueziau padaręs, būdamas 
tavo vietoj!



nBAULE” Mafianoy City, Pl.

Perspejimas
L GRAŽI APISAKA

------- ---------

f -— Tai jusu mokytojas ‘be
turtis ir jus jam tarnaujate?— 
paklausė.
j — Tarnaujame, — atsake.
1 —Del ko? Kam jus jam rei- 
[kalingi? Kaip-gi jums jis už- 
[moka nieko neturėdamas.

— Jis mums nieko nemoka 
£r mes nieko nereikalaujame; 
[vadinamės tarnais bet ne mes 
įjam tik jis mums noriai tar- 
pauja.

•— Jusu kalbos asz visai ne- darys.
Suprantu! (

— Nesistebime kadangi tavo 
jdar akys užvertos ir ausys ne- 
jgirdi.

•— O gal jus man mėginsite 
Įjas atidaryti? — suszuko Joel 
Įkarsztai.

— Ne mes bet jis, kada pri
siartins valanda ir bus jo va- 
jlia.
■ >— Kada [bu|s jo valia, Ine 
piano?

— Taip, pone.
! — Kas-gi jam davė tokia 
[valdžia, jei jau gali taip pasi
elgti ?

— Tasai kuris yra danguose 
5r yra musu visu ponu! — at- 
isake su paguodone.

Joel .užsimisflinoi o po tam 
[atsisukęs in juos pradėjo gra
sinti su ranka.

— Jusu mokytojas yra mela
gis, maisztininkas, nepaklus - 
pus Sinhedrijonui!

— Jis paklusnus Dievui, — 
[atsake tie vyrai.

Joel dar labiau rustinosi.
' — Asz jus apskųsiu, pa-

uksiu priesz Rodą, ant kūno 
lite nubausti! ►
- Nieko, pone, mums nepa

darysi be jo valios — tarė vie
kas isz vyru ir parode akimi in 
[kaina kur mokytojas stovėjo.

— Asz jusu mokytoja liep
siu suraiszioti, nuvesti mies
tan, liepsiu nugabenti in Jeru- 
polima, liepsiu ji apsūdyti, nu
plakti, liepsiu ji...

— Nieko jam pone nepada
rysi jeigu jis su tuom viskuom 
(nesutiks.

Joel nutilo. Isztikro paliko 
jbe isylos. Pasižiurėjo tada dar 
[syki in viena ir kita o po tam 
nusispjovė ir sugryžo prie 
ppes.

Vienok nusprendė sugryžes 
[miestan ta dalyka pajudinti. 
Tuo tarpu miszke nerado savo 
tarno su asilu. Pasižiurėjo ant 
saules; jau buvo nusileidus už 
kalnu. Mate minias trinkant ir 
pykstant. Nuo kalno nulipo 
piemuo, kaimene suvarė upėn, 
įisztruko o po tam su ja tolyn 
'atsitraukė. Jordano kloni ap
siautė tamsybe. Joel pradėjo 
bijotis. Keike savo nepaklusnu 
tarna. Norėjo pagalinus pes- 
czias Jerichan gryžti bet neži
nojo kelio ir lengvai galėjo su
klysti. Kaip del didesnes nelai
mes atsiminė jog miszkuose 

’atsiranda daug žvėrių. Siautė
ji kaskarta vis didesne baime; 
atsisėdo ant upes kranto ir 
kaip drugio krecziamas drebė
jo.

Tada iszgirdo urnai tarno 
fezauksma. Tai jis vare asila. 
Joel pasikėlė, norėdamas ji su
tikt.

Tarnas paėmė asila už apy
nasrio ir stengėsi savo poną ant 
jo užsodinti. Bet tasai isztrau- 
ke isz rankos tarnui rykszte ir 
pradėjo ji plakt per peczius. 
Tarnas atsiklaupė, atkiszo nu
gara ir po kožnam smūgiui de
javo, kantriai 'kentėdamas ta

— Ne, pone, jei neseksi jo 
pėdomis...

— Tylėk, kvaily, ir varyk 
asila nes sztai ant kelio susto
jo ir oda žole!

Tarnas suriko ant asilo; ta
sai smagiau pradėjo žengti. 
Kelias vis labiau darėsi nuo
takesnis o sutema taip urnai 
sutirsztejo kad nieko nebuvo 
galima matyt. Tiktai augsztai 
retkareziais rodėsi maža dan
gaus briauna, iszbarstyta 
žvaigždėmis. Joel pasipurtė, 
jam buvo szalta. Sudėjo bankas 
ant krutinės ir palenkė galva 
žemyn, temindamas tamsybes. 
Ir stebėjosi delko tarnas toje 
kelionėje nesuklysta tik asila 
varo tiesiog. Miszko gilumoje 
iszsigirdo paukszczio ar tai 
žvėries balsas. Joel nesuprato 
balso kadangi nepažinojo gam
tos. Vela ji pradėjo baime kan
kinti. Norėdamas tarnui prisi
gerinti idant tasai, atsitikus 
nelaimei ji geriau saugotu, 
szvelniu balsu praszneko:

— Idant suprastum mano 
nepaprasta [geruma tai ir szi 
karta dovanoju žadėta tau bau
sme. Bet pasakyk man, kokiu 
budu tu atrandi kelia, kodėl 
nepaklysti ir nesibijai toj bai
sioj tamsumoj keliauti per pla- 
czius miszkus ir dar man tar
naujant, kaip gali turėti tokia 
liuosa duszia.

— Mokytojas man liepe nesi
bijoti nieko. *

— Kaip tai liepe nesibijoti 
nieko?

— Taip, pone, nieko.
— Nei savo ponu?
— Taip, pone, nei ponu.
— Tai-gi, ir manes nesibijai?
— Ne, pone.
— 'Neapkenti mane?
— Myliu tave, pone.
— Kodėl myli mane?
— Nes mokytojas liepe my

lėti kožna, net ir tuos, kuria 
mus skriaudžia. Liepe jiems 
jiems užmokėti geru už blo
ga. ..

Joel pradėjo galvoti apie 
paskutinius tarno žodžius ir 
sau pamisimo jog apie save 
iszgirdo labai gera daigia. 
Tai-gi mokytojas užgina kersz- 
ta. O tokiems daigtams laikas 
buvo atsakaneziausias.

— Neliepe mokytojas kelti 
rankos ant savo ponu?

— Nesake kad ant ponu tik 
mokino kad visokis kersztas 
užginamas.

— Tai-gi, mane myli?
— Myliu, pone.
— Tas labai gražu. Jeigu 

jau taip prisakė tasai mokyto
jas, tai už ta ji pagiriu.

— Mokytojas tavęs klausė, 
pone.

— Taip? Manės klausė?
— Ir iszmetinejo aniem savo 

mokytiniams kad tavęs pas ji 
neleido ir neatvede.

— Kaip tai? Manes nenuve- 
de pas ji? Jis pas mane turėjo 
ateiti! Kalboje nebūk stor
žieviu!

— Tai mokytojas pasakė kad 
eis pas tave, pone.

— Matai, kaip tave teisingai 
iszkoliojau.

— Mokytojas nori tave per
spėti.

— Tranas esi! Negalėjo juk 
taip pasakyti!

— Sake, pone. Visi Peru- 
szim gaus perspejime o taipgi 
ir Sinhedrijonus...

— Ka? Koki perspejima?
— Jo perspėjimai yra stebė

tini ...
— Joel nutvėrė apynasri ir 

sulaikė asila. Nusistebėjimas 
jam atėmė kalba.

Negalėjo suprasti panaszios 
prieszginybes. Bet kad aplin

nereikalinga muszima.
Kada Joel bernu szdamas nu

vargo, liepe jam atsistoti ir pa
laikyti asila.

Nuslinko miszko gilumon.
Nakties tamsybe, miszko 

vienuolybe ir baime Joelo pik
tumą iszsklaide. Tada atsisuko 
in tarna o jo balsas pasidarė 
lipsznus:

— Ar tame miszke yra žmog
žudžiu ?

— Gali but, pone.
— O ar gali mus užpulti?
— Gali, pone.
— Ka-gi gali mums padary

ti?
— Nieko mums, pone nepa-

— Kaip tai gali užpulti o 
nieko mums nepadaryt?

— Nes Dievas savo tarnus 
saugoja, pone.

— Tai mane, bet tave ar ap
saugos?

— Taip, pone, mane apsau
gos. Arsziau bus su tavim.

— Kvailas esi. Rytoj liepsiu 
tave nuplakti.

— Pasielgsi, pone, kaip no
rėsi.

Joel nutilo. Vienok su ta ja 
kalba neužsiganedino. Tylėjo 
valanda po tam praszneko la
bai szvelniu balsu:

— Dovanoju tau kalte nes 
man tarnauji ir per nakti ma
ne vedi.

— Dėkui tau, pone.
— Ar tame szile randasi lau

kiniai žvėrys?
— Taip, pone.
— Ar gali mus užpulti?
— Gali, pone.
— Ar gali mus nuskriausti?
—Negali mums nieko blogo 

padaryti, pone.
— Vėla taip sakai ir tas man 

nesuprantama.
.— Dievai sergsti savo, tar

nus, pone.
— Kaip-gi, tu Dievui tarnau

ji, kvaily?
■ — Su visa savo gyvastimi, 
pone.

— Tavo gyvastis Dieva rūs
tina.

— Vargdieniu gyvastis ne- 
rustina Dievo, pone.

— Tai keno gyvastis rūstina 
Dievą?

— Tureziu gyvastis, pone,
— Turcziu? Liepsiu tave ry

toj nuplakti du kartu, ryte ir 
vakare.

— Tavo valia, pone.
— Joel vela nutilo bet kas

karta vis labiau nebuvo užga
nėdintas tarno kalba. Tada ve
la didžiai suszvelnejo ir tarė:

— Apmislijau ir dovanoju 
tau tavo žodžius nes mane ap
ginsi nuo žmogžudžiu ir lauki
niu žvėrių. Bet pasakyk, kas 
tave iszmokino taip kalbėti?

— Tasai mokytojas, pone.
— Koksai mokytojas?
Tarnas nutilo nes persigan

do. Joel pradėjo jo klausinėti 
atkakliau.

— Gal tasai ant kalno? Ta
sai apsiaustas minios? Taip? 
Mane apleidai ir nuėjai jo pa
mokslu klausytis? Liepsiu ta
ve rytoj tris kartus nuplakti, 
ryte, pietumis ir vakare.

— Tavo valia, pone.
— Kaip tai, veidmainy, ma

no valia! Asz tau liepiau man 
tarnauti o tu trankaisi su asilu 
klausyti ten kokio valkatos 
pamokslu!

— Mokytojaus, pone...
— Valkatos, sakau, kuris 

jus kalbina prie maisztu. Jis 
bus už tai paszauktas sudan. 
Del ko klausei to žmogaus pa
mokslu ?

— Noriu būti iszganytas ir 
gauti dangų.

— O asz negausiu dangaus?

kui buvo miszkai ir nuolatiniai1 diszium nei pikt-žodžiautojum, 
žvėrių riksmai, ■tai-gi nieko ne- j nei tarnu, nei piemeniu nei net 
sake tiktai susirietė ant asilo nepriklausancziu liaudiai... 
nugaros ir pertrauke visokia Kuris yra Sinhedrijono sana- 
kalba. | riu, kalbancziu in liaudi, liau-

Asilas suklupo viena syki ir j dies sudžia, kursai ta liaudi 
antra. Tarnas ji sustabdė ir pagal tavo instatymo baudžia., 
tarė: Kuris turėtu tau but mielas o

— Nulipk nuo nugaros, po- ji dabar bandai... Kuris sudės 
ne. tau dovana o būtent viena ba-

Joel neklauso.
Tarnas tarė antra karta: 
— Nulipk, pone, ir paskui tavo garbei papjauti ožiuką ir

mane eik peksezias nes gyvu
lėlis gali parkristi ir tave su
žeisti ant kieto tako.

Joel nulipo nuo gyvulio nu
garos.

— Laikykis areziau manes 
ir eik paskui mane, pone. Asi- 
las-gi eis paskui tave ir neužsi- 
l’iks nes jis taipgi prisibijo 
miszko žvėrių.

Tada prasidėjo peseziu ke
lione siauru taku. Joel szluba- 
vo per akmenis ir per kedru 
kelmus, in krūmus apsidraskė 
rankas, sznypszte, prakaitavo 
ir jautėsi labai nelaimingu. 
Keike savo dvasioje ta kelione 
palei Jordaną, ypatingai su 
neisznesziotu tarnu. Keike ta 
tarna, kuris, beklausydamas to 
mokytojaus kalbos, su kelione 
užtruko. Keike taipgi ta moky
toja, kuris jam tiek daug pa
gimdė nuliūdima. Net neiszsi- 
maude, jam visa džiaugsma 
atome piemens prieszginybe ir 
anų vyru puikumas. Toji per 
miszka pesezio kelione buvo 
nepakeliama o labiausia to
kiam žmogui kuris buvo pa
pratęs sau tik po sostapyle 
lengvai vaikszczioti ir kuriam 
praeiviu minios lenkdavos. Su
prasti negalėjo kad jis, Sinhed
rijono sąnarys, kuris bažny- 
czioj kalbėdavo in liaudi ir bu
vo visu gerbiamas, kad jis da
bar žengia per tamsia giria 
pesezias, apsidraskęs, suodi
nas, pavestas tarno globai, ku
ris su juom bekalbėdamas di
džiavosi. Tai-gi, nerimavo, su
klupdavo, tylomis keike, vie
nok ėjo.

Urnai tarnas sustojo.
— Nematau, pone, balkio 

ant upelio. Czia manės palauk 
o asz eisiu pajeszkosiu per upe
li perėjimo, po tam sugryszin 
pas tave.

Joel persigando. Jo galvoj 
užgimė mislis kad tarnas nori 
ji palikti; kad nori pasitraukti 
idant ji užpultu žmogžudžiai 
su kuriais turbut susikalbėjo. 
Bet tokio savo nužiurejimo bi
jojo jam pasakyti. Tada atsi
stojo po medžiu.

Asilas-gi paskui tarna nužy
giavo, skubinėdamas, krumu 
lapus.

Tarnas tamsybėse isznyko 
jam isz akiu. Tiktai buvo gir
dimas jo žengimas per krumus. 
Bet tuojaus ir tas viskas nuti
lo.

Joelo veidu ritosi dideli pra
kaito laszai. Sunkiai dūsavo o 
smilkiniai plake dar greieziau. 
Baime ji vis labiau eme. Paga
linus pradėjo net su dantimis 
barszkinti.

Paszauke kelis .sykius tarno 
bet tasai neatsiliepe.

Joel balsas miszke taip ste
bėtinai skambėjo kad turėjo 
pertraukti savo szauksmus. 
Kas karta jam vis baisiau da
rėsi. Baimes apsiaustas pradė
jo melstis tais žodžiais:

“Dieve, kursai savo žmones 
iszvedei isz pustyniu, žvilgte
rėk in savo geriausia tarna ir 
paremk ji... Savo geriausia 
tarna katras neskolina ant di
deliu palukių o jeigu keikia tai 
labai retai... Kuris nėra mui
tininku, nei piktadariu, nei go-

landi... Pone, du balandžius, —• Mokytas jaigu proto ne
kris, keturis... Pone, liepsiu'turi, tai jau ant kvailio iszžiu-

sudeginti.. Du ožiukus ir avi
nėli... Ar negana, Pone?.. 
Avi ir avina, tiktai iszklausyk 
ir apszviesk tamsybes... Po
ne, tau dovanoju jauti, locna 
jauti, neiiszmeluota pas liaudi, 
isz locno būrio... Pone, dau
giau negaliu!.. ”

Lingavo su galva, meldėsi, 
prasze o baime ji vis labiau 
spaude. Toliaus bus.

Praszom Bailtruvieneles 
pribūti, 

Montkanmu moterėlės pa
mokyti,

Kurios burdingieriamis in 
akis kabinasi, 

Per diena su jais nuolat 
vaidinasi.

Sukirmelcjusia mesa paduoda, 
Visus pinigus ju iszduoda, 
Ba laiko neturi prižiūrėti,

Ir prigulineziai jiems iszvirti. 
O labiausia nelabos tos, 

Kurios paduoda szaltos ar
batos, 

Nubodo mums taip gyventi, 
Smirdanczia mėsa valgyti. 
Ir vis szalta arbata gerti,

Kad net kartais reikia vemti, 
'Todėl praszome Baltruvie- 

ne'les,
Doros musu patronkeles, 

Pribukie in pagialba dėl mus, 
Nubausti gaspadineles už

snūdusias.
Patronka burdingieriu del mus 

bukie,
Ba tik ju gerove tau rupi, 
Neaplciskie mus vargszus, 
Praszom tavęs atsidusus, 
Atsiduodami ant tavęs, 

Bauskie gerai gaspadines, 
Teguli su mumis geriau apsi

eina,
O mes pag’uodosim kožna 

viena.
O Baltruvienele, prižadam tau, 
Visi Amerikos burdingieriai, 

Ta szirdingai padaryti, 
Musu malda iszpildyti!

* * *

Skulkino paviete, 
Ne taip dideliam mieste, 

Badai labai pasileidia mer
ginos, 

Nors jos da yra jaunos.
Ant rytojaus po ekskurszino, 

Kelios in darba pasirenginejo, 
Viena isz ju jau suaugesne, 

Pasirodė daug iszmintingesne.
Nutarė taja diena in darba ne 

eiti,
Veluk po ekskursijai pasilsėti,

Kaip toji nutarė, 
Taip ir padare.

Visos in darba ne ėjo, 
Tik in kalnus nuėjo, 

Per diena kalnuose miegojo,

Geri Pamokinimai -*----
— Kas mažo daigtelio nežiu

ręs, tasai dideliu niekad netu
rės.

—• Daug pažinties neture- 
kie, su bile kuom neužsidekie.

—• Jaigu iszmintingu busi, 
tai jau mokytu vadysiesi.

ri,
—1 Jaigu pinigu turėsite, 

bado ir vargo nesibijosite.
— Ir saule linksmiau žibės 

ir ramuma szirdies turėsi.
— Kas szitas rodąs užlai

kys, 'tasai niekados nesigrau- 
dys.

— Jaigu nereikalingu® 
daiktus pirkinesime, tai ne
trukus reikalingus pardavine 
sime.

Ant rytojaus darbo nustojo, 
Netekia darbo ant anos užėjo, 

Kurios sumanymai ant blogo 
iszejo,-

Kada visos in krūva įsucjo, 
Bartis tarp saves pradėjo, 
Viena buvo labai sztarki, 

Na ir pasirodė kad ji smarki.
Bartis ilgai nenorėjo,
Ba gerus nagus turėjo,

Kaltininke už kudlu nutvėrė, 
O toji smarkuole koja spyrė.
Susikabinia kazoka szoko, 

Žmones turėjo nemažai juoko.
Vai jus besarmates, esate da 

jaunos,
Priesz žmonis pasirodei 

kvailos,
Sarmata darot visiems 

Lietuviams,
O labiausia savo tėveliams.
Jeigu nepamesi! blogu pa

pratimu,
Jaunos pasiliksit ant iszjuo- 

....... kimo,
Asz szita karta daug nekal

bėsiu,
Bet nepoiigo vela atsilankysiu, 
Ne vienai kaltai nedovanosiu, 

Visom koeziolu szonus at- 
plosiu.

Gera Proga Ingyti 
Mokslą Laivorystes
Del Jaunu Vyruku

Amerikoniszka marine aka
demija, valdiszka mokslaine 
del mokinimo jaunu vyru ant 
kupcziszku laivu (Merchant 
Marine Officers, Washington, 
D. C.) pasiūlo mokslą per pacz- 
ta kad galėtu mokytis namie 
jauni vyrukai nuo 10 lyg 26 
metu, kurie geistu mokintis lai
vorystes ant valdi'szku laivu ir 
vėliaus pastoti virszininkais 
ant ju, mokytis kaip valdyti 
laivus ir su jais plaukinet po 
mares. Mokslas visai dykai. 
Egzaminai bus laikomi laikas 
nuo laiko ir katras iszduos eg
zaminą pasekmingai, bus pa
skirtas ant laivo “Marsąla” 
mokytis toliaus laivorystes. Vi
sas kasztas ant tojo laivo yra 
40 centu už maista. Mokslas te
sis per tris metus.. Du metus 
praleidžia studentas ant mariu, 
ant tojo laivo o treczia meta 
studentas buna paskirtas ant 
tikro laivo ir gali imti egzami
ną ant aficieriaus ir aplaikyti 
savo kamisija kaipo geras ju
rininkas.

Tieji, kurie geistu aplaikyti 
daugiau informacijų apie ta j i 
dyka mokslą, tegul greitai ra- 
szo ant sekanezio adreso: 
American Nautical Academy, 
National Training School for
Merchant Marine Officers, 

Washington, D. C.

Priežastis ir
Kontrolavimas

Szkarletinos
Szkarletina pasiekė naujai 

augszta laipsni Suv. Valstijo
se. Czia mes paduodame kelis 
faktus apie ligos priežasti, 
kaip ji vystosi ii’ kaip ja gali
ma sulaikyti. Faktai paimti isz 
American Public Health Asso
ciation komiteto raporto, kuris 
aficialiszkai užgirtas Suv. 
Valstijų yieszos Sveikatos 
Tarnystes.

1. Apsireiszkimai. Szkarleti
na prasideda greitai, su verti
mu vemti, karszcziu ir skau- 
danezia gerkle. Įszberimas, ar 
puczkai pasirodo antroje arba 
treczioje dienoje.

2. Priežastis. Liga paeina 
nuo gemalo kuri vadiname 
‘ ‘ hemolytic Streptococcus. ’ ’

3. Pradžia. Ligos gemalai 
yra pdatinami per bėgimus isz 
nosies, gerkles, ausu, skaudu
liu arba žaizdų, serganeziu ar
ba sveikstaneziu ligoniu ir nuo 
skepetaieziu, abrusu ir kitu 
daigtu kurie tu ligoniu varto
jami. Bet ir sveiki nesziotojai 
tuos gemalus kitiems perduo
da. Liga galima pagauti cziu- 
pinejant užkrėsto asmens 
daigtus, arba per pieną ir pie
ninius produktus, kurie turi 
szkarletinos gemalu. . Nėr už- 
krecziama odos lupimu, kaip 
pirmiaus buvo manyta.

4. Laiko Faktoriai. Ima nuo 
2 iki 7 dienu, paprastai nuo 3 
iki 4, szkarletinai iszsivystyti 
po iszsistatymui gemalui. Pa
prastai, ligonis gali perduoti 
liga per tris savaites nuo pra
džios. Tik tada ne perduos liga 
kuomet bėgimai (discharges) 
sustoja ir visos atdaros žaiz
dos užgyja.

5. Ka Liga Užpuola. Ypatin
gai suaugę žmones ne itaip 
greitai užkrėsti. Žmogus syki 
szkarletina sirgęs retai antru 
kartu ja apsirgs. Žmogus gali 
per kelias savaites apsisaugoti 
nuo ligos imant pasveikusio 
žmogaus “Serum.” Daug žmo
nių, kurie gali liga sirgti gali 
apsisaugoti vartojant szkarle
tinos “antitoxin.”

Sulaikymo Budai.
1. Reikia ligoni laikyti vien 

sau namie arba ligoninėje pa
kol negalima liga perduoti. 
Tai, už 21 dienu, nekomplikuo
tuose atsitikimuose.

2. Disinfektavimas. Reikia 
disinfektuoti visus daigtus ku
rie tik buvo ligonio vartojami 
arba jam prieinami, net ir 
kambarį, lova, viską kambary
je reikia disinfektuoti kuomet 
jis pasveiksta.

3. Kvarantina. Iszstatytos 
mokytojos ir mokyklos vaikai 
turi būti laikyti atskirai nuo 
visu kitu ir maisto cziupineto- 
jai turi pasilikti nuo darbo 
per nors septynias dienas po 
iszsistatymo.

4. Pasteurizuokite visa pie
ną. F.L.I.S.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

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

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

— Mare Žukiute, E. Pine 
uly., kuri radosi Locust Moun
tain ligonbuteje per koki tai 
laika, kur turėjo operacija ant 
pendesaitis, sugryžo namo 
daug sveikesne ir drūtesne.

— Vincai Tamkevicziai, 
431 W. Mahanoy Avė., ana 
diena apvaiksztinejo 30 metu 
sukaktuves savo vedusio gy
venimo. Apvaikszcziojime da
lyvavo taipgi Antanas Tamke- 
viczius, isz Montreal, Kanados, 
kuris pas juos svecziavosi per 
koki tai laika.

— Knickerbocker stripinsai, 
kuriuos iszkasa Kennedy kom
panija, Jacksone, vela pradėjo 
dirbti' po sustojimui keliu die
nu.

— Praeita sanvaite kas to
kis pavogė net tris automobi
lius prigulinczius prie Corne
lius Brady,Harr y Haidamaka 
ir Jono Sabo. Automobiliai su- 
rasta užmiestyje isz kuriu bu
vo iszsemta visas gazolinas. 
Palicija jeszko prasikaltėliu.

— Erma Zigmantiene, isz 
Barnesvilles, 34 metu, užvede 
teismą ant persiskyrimo nuo 
savo vyro Antano Zigmanto, 
35 metu, kuris sziadien gyvena 
ant 200 Penu ulyczios. Priežas
tis persiskyrimo nedažinota.

— Praeita Sukata du kali
niai stengėsi iszsigauti isz 
Pottsvilles kalėjimo bet in lai
ka likos užtikti per dažiureto- 
jus ir sugražinti in savo kam
barėlius.

— Apsivedimo laisnus isz- 
sieme Jonas Brazdžius, isz 
Park Place, su pana Mare Ku- 
czinskiute, isz miesto.

— Jonas Kupie isz McAdoo, 
likos surastas Nedėlios vakara 
ant kelio Mahanoy-Delano, su
žeistas in galva ir ant viso kū
no. Kokiu budu likos sužeistas 
tai pats neatsimena nes mano
ma kad turėjo kokia nelaime 
su motorcikliu, važiuodamas 
namo.

— Juozas Markeviczius, 19 
metu, isz Shenadorio Heights, 
likos skaudžiai sužeistas laike 
darbo ant kelio tarp Morejos ir 
Frackvililes ir likos nuvežtas 
in Locust Mountain ligonbute. 
Markeviczius driliavo skyle 
kad indeti dinamitą ant sutesz- 
kinimo didelio akmens bet pa
taikė ant kitos skyles kuri jau 
buvo užprovinta su dinamitu. 
Eksplozija jam sužeidė veidą 
o maži akmenukai gavosi in jo 
visa kuna.

SHENANDOAH. PA.
— Insiutes bulius užklupo 

ant Vinco Kurkaucko isz Ring- 
tono, kuriam iszlauže kelis 
szonkaulius ir subadė baisei. 
Sužeistąjį nuveže in Locust 
Mountain ligonbute.

— 'Shenandorio Abattoir 
mesinyczios darbininkai, kurie 
buvo sustoja dirbti isz priežas
ties darbininkiszko ergelio nuo 
Labor Dienos, pradėjo vela 
dirbti sutikdami ant naujos 
mokesties.

— Ugnis kilo ant stogo na
mo daktaro Kalinauską ant 
238 S. Jardin uly., kada darbi
ninkai dėjo smala. Liepsna 
greitai užgesinta.

— Neteisingi sūdai tai kaip 
vortinklis: sparva' persimusza, 
o muse insikivinklioja arba 
turczius vis iszlenda isz bėdos 
o vargszas nelengvai iszeina.

—■ Saugokis tokio žmo
gaus kuris apie viena ir ta pati 
nuolaitos kalba gerai ar blogai 
prie bile kokios progos. Tokis 
žmogus yra niekam nevertas.

Ateikite visi ant

_ Didelio
Susirinkimo

Kuri rengiar Lietuviu Politikos 
Kliubas isz Mahanoy City ir 
apelinkes. Tasai didelis visuo- 
meniszkas susirinkimas atsibus

Seredos Vakara
28 Oktoberio, 7:30 valanda 

Norkevicziaus Saleje

KARIUOMENES TEISME 
SANRYSZY SU ŪKININ

KU BRUZDĖJIMU.
Kaunas.,—- Sziadien kariuo

menes teismas pradėjo svarsty
ti didele Suvalkiecziu byla. 
Kaltinamaisiais patraukti: P. 
Sakalauskas, Rutkauskas, K. 
Varkala, Stravinskas, Pr. Stra
vinskas, V. Bajoras, Ad. Urna- 
viczius, B. Juodžbalys, VI. Ba- ’ 
szinskas, K. Juodis, O. Juocz-Į 
iene, M. Juoczyte, Pr. Juodžba
lys, Pr. Balcziunas, K. Tamo- 
sziunas, Pr. Grinkeviczius, M. 
Siauruseviczius, Pr. Petrusz- 
auskas, A. Žilinskas, A. Pyra
gas, P. Bubnys, A. Maracas, J. 
Jotaulta, J. Skuczas, K. Kala- 
szinskas, Iz. Bartnikas, J. Jan
kauskas, A. Veiverys, Iz. Bar- 
tinkas, V. Maczys, J. Grincevi- 
czius, J. Kjarcziauskas, K. Kar- 
cziauskas, A. Gustaitis ir J. Pe- 
cziokas. Jie kaltinami del 
prieszinimosi palicijai Iszlauže. 
Veiveriuose, atemima ir palei
dimą sulaikytu, kurstymo ir t. 
t. (Teisiamieji kaltinami pagal 
Baudž. statuto 51,132,129, 123 
str. ir Ypat. vaisi. aps., instatu 
14§ 2 ir 8 p. p. Szaukiama per 
50 liudytoju. Teisiamuosius gi
na apie 10 advokatu. Manoma 
kad byla gali užsitęsti isztisa 
sanvaite. i

VISOJ LIETUVOJ INVES 
VIENUODUS VEŽIMUS.
Kaunas.,— Žemes ūkio ra

inai numato nustatyti visiems 
ūkininkams bendra vežimo ti
pą, susitart su meistrais bei 
dirbtuvėmis del masines veži
mu gamybes ir palaipsniui in- 
vestus vartojiman tik vieno bu
do vežimus, o kitokiais naudo
jimąsi uždrausti. Naujas ve
žimu provežiu tarpas bu
siąs nustatytas 1:20 metru, už
pakaliniu ratu auksztis 1 met
ru ir priekiniu ratu auksztis 
0:85 metru. Kartu su vežimu 
standarizavimu numatoma 
standartizuot ir pakinktus.Tuo 
manoma pasiekti racionalesnio 
ir patogesnio naudojimosi ke
liais, o taijp pat apsaugoti ark
lius nuo kankinimo netinka
mais pakinktais bet vežimais. 
Ne'pasi turintiems ūkininkams 
busią daroma palengvinimu 
naujo budo vežimams ingyti.

NUO 15 METU IKI 1 METU 
PAPRASTO KALĖJIMO.
Kaunas., — Pil. Bitinas nuo 

Panevėžio, buvo apkaltintas A- 
merikono Svecziulio nužudymu 
ir apyg. teismo nubaustas 15 
metu 'sunkiuju darbu kalėjimo. 
Apel. rūmai bausme sumažino 
iki 8.metu sunkiu darbu kalėji
mo. Vr. tribunolas rumu spren
dimą kasavo. Rūmai ta byla 
sprendė antru syk ir Bitiną nu
baudė vieneriais metais pa
prasto kalėjimo, bet inskaite 
atsėdėta laika ir ji paliųosavo.

Ne bus tai ilgas nuobodus su
sirinkimas, tik bus trumapi ir 
aiszkiai apkalbėta už kokia 
Partija geriausia privalote bal
suoti. Todėl ateikite visi, vyrai, 
moteres, vaikinai ir mergos, 
nes žinot kad szimet begalo 
yra labai svarbus rinkimai. 
Inžangos jokios nebus, visiems 
dykai. Nepamirszkite Seredos 
vakaro, 28d. Oktoberio.

666 sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekoo* 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

KAIMELIU
Scranton, Pa. j- Kada Sta

nislovas Peszta, isz Old Forge, 
atėjo pasiimti savo automobi
liu isz ryto, rado jame lavona 
Jono Szpaiko, 50 metu. Mano
ma kad žmogus staigai susir
go, inlipo in automobiliu ir ja
me mirė. Palicija tyrinėja to- 
liaus priežasti jo mirties.

—- Ant farmos Alekso Vien- 
zevicziaus, Nikolsone, atsiliuo- 
savo bulius ir užklupo ant ber
no, Etmano Czipalonio, 40 me
tu, baisei ji .subadydamas ku
ris mirė pirm negu buvo gali
ma ji nuvežti in ligonbute. Ki
ti žmones, pamate nelaime, pri
bėgta adgyne . inirszusi buliu 
bet jau buvo pėr vėlai.

Mount Carmel, Pa. — Juozas 
Leszendack, 28 metu, ir jo bro
lis Andrius, 23 metu, likos isz-
gialbeti isz anglines skyles bū
dami užgriauti per dvi valan
das, 250 pėdu po žeme. Abudu 
likos tik mažai sužeisti.

Springfield, Mass. — Jonas 
Valantinaviczia su paczia ap- 
vaikszcziojo savo 25 metu si
dabrini vedybų jubiieju, ant 
kurio susirinko didelis skaitlis 
draugu kuris sudėjo gerus lin
kėjimus ir suteikė jiems gražiu 
ovanu. Jiems taipgi sukako 
25 metai kaip skaito laikrasz- 
ti “Saule.” Vėliname jiems su
laukti ir auksinio jubilejaus.

A. J. Sakalauskas !
LIETUVISZKAS GRABORIUS '

Pirmos klasos patarnavimas I
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ Į

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

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

Sztai pasažieriai eroplano “Korsa” kuris buvo prispir
tas nusileisti ant Arabiszkos pustynes. Mrs. Wallace Smith, 
isz Brisbane, Anglijos buvo viena isz pasažieriu ant tojo ero
plano ir sake kad jeigu da viena diena butu ant tosios pusty
nes tai visi butu pražuvia. Juos surado kitas eroplanas kuris 
ju jeszkojo po visa pustyne.

Rinkimai ant Suv. Vai. Prezidento, 
Vice-Prezidento ir kitu Kandidatu 
atsibus Utarninke 3 Novemberio

Schuylkill ir Northumberland 
Pavieto Lietuviai balsuokite už

JAMES H. GILDEA
ANT KONGRESMONO 

Isz Coaldale, Pa.
DARBININKU PRIETELIS

ANT STATE SENATORIAUS
BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
Praszo juso balso ir intekmes 

BALSUOKITE UŽ

JOHN DOWNEY
ANT LEGISLATORIAUS

PIRMAM DISTRIKTE
Praszo juso balso ir parėmimo

ANT SENATORIAUS 
BALSUOKITE UŽ

C. W. Staudenmaier
Isz Ashland, Pa.

Praszo juso balso ir intekmes

Girardville, Pa. — Mikolas 
Glavey, 51 metu, brekmonas 
ant Readingo geležinkelio Ii-1 
kos sumaltas ant smert per | 
truki o jo draugas, William' 
Mort, kunduktorius, likos mir-. 
tinai sužeistas ir nuvežtas in ’ 
ligonbute.

—• Su piktu žmogum, tai, 
kaip su Ugne: prisiartinus nu
degsi, o isz tolo nesuszilsi.

— Nutylėjimu retai kas 
gailisi, bet nereikalingo 'tauzi- 
jimo tanikiai.

Inmokėkite $5.00 rankpinigu.
3 metai del iszsimokėjimo

Turėdami savo namuose moderniszka elektrikini kuknini pecziu teip 
vadinama Hotpoint Belmont Electric Range nereikes jumis beveik visai 
būti kuknoje ir dabot kaip koki valgiai kepa pecziuje nes elektrikinis 
peczius ta visa darba atlieka be jokio pridabojimo, tik užstatykite ran
kinuke o peczius palaiko vienoki karszti. Mesa atsakancziai iszkepta, 
duona, keiksai, piragai ir visokį kitoki valgiai buna gardžiai iszkepti ar 
iszviryti. Matykite tuos puikus elektrikinus peczius sziandien.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

ANT KONGRESMONO
Balsuokite už

James H. Kirchner
Isz Mahanoy City

Žinokite, Kas Atsitiko 
Kansas Valstijoje

Sztai, kas invyko Kansaso val
stybėje (vienoje isz 48 Jungti
niu Valstybių), p. Alf. Landon’ui 
tebesant jos gubernatorium.

(1) ---  Mokyklų srityje. 1934
metais mokyklos, kurios turi būti 
valstybes szelpiamos, nusmuko ir 
net 458 mokyklos liko uždary
tos o ju mokytojai negavo algos. 
Del tos priežasties 8,557 moki
niai negalėjo baigti mokslo me
tu.

Del to pasamdyta mokytoju, 
kuriems mokėta $25.00 mene
siui. Jie skundėsi: “Ar-gi mes 
esam blogiausi mokytojai visa
me kraszte? Ar yra kita kuri isz 
Jungtiniu Valstybių, kur moky
tojai yra “palaiminti” tokia ma
lone, kokios mes susilaukėm isz 
gubernatoriaus Landono?”

Kansaso valstybe yra vienin
tele Jungtinėse Valstybėse, kuri 
nepasirūpino suteikti valdžios 
pagialba mokykloms, besirūpi
nant vaikais ir nepaisant visuo
menes reikalavimo, kaip pareisz- 
kia mokyklų virszininkas p. 
Markham’as.

Kansaso valstybe turėjo džiū
gauti, iszgirdus 1935 metais sa
vo gubernatorių beūgiriant, kad 
jis, didis ekonomistas, “sumaži
no mokyklų iszlaidas maždaug 
40 procento, kad butą pasiruosz- 
ta pakitėjusioms ir kintanczioms 
sanlygoms.”

Taip, tas atsitiko Kansaso val
stybėje.

(2)   Darbo srityje. 1935 
metu vasara Kansaso valstybes 
Czerokio (Cherokee) kasyklų 
srityje dalis anglekasiu nuspren
dė paskelbti streiką, kad butu 
panaikintos nežmoniszkos darbo 
sanlygos ir pakeltas skurdus at
lyginimas už darba, nes jie no
rėjo kiek pagerinti skurdu gy
venimą ir sunkias aplinkybes. 
Jie streikavo. Ir kas-gi atsitiko?

Kansaso Tautines Gvardijos 
200 vyru tuojau pasiunsta in ta 
apylinke. Pradėjo veikti karo 
teismai. “Neamerikoniszki smur
to ir laukiniu žmonių budai bu
vo panaudoti, norint palaužti an
glekasiu teises, kurias Konstitu
cija suteikia”, pareiszke Ameri
kos Darbo Federacija savo su
važiavime 1935 m. Spalio men.

Kas pasiuntė ginkluotus bu
čius in ta kasyklų apylinke? 
“Iszmintingasis” gubernatorius 
isz Topekos, p. Alf. Landon’as.

Taip, tas invyko Kansaso val
stybėje.

Kas atsitiko Kansaso valsty
bėje, tas pat gali atsitikti ir 
kiekvienoje kitoje isz 48 valsty
bių ir kituose J. V-biu krasztuo- 
se, jei invyktu respublikonu sva
jone ir kai p. Landon’as imtu 
“gelbėti” kraszta. —Ap.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
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
mirėlius 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

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

—s—
Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

j MAHANOY CITY, PA.

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 g

ISZTIKIMAS ISZPANISZ-
KAS SENAS KAREIVIS. h

Visu prietelis — vyras kuris 
visada iszpildo juso 

praszimus.

Unijos vyrai remia ir užtvir
tina jo Unijos laikraszti.

Mainieriai ir biznieriai žino 
kad jisai prielankus naudo
jime kietos anglies ir pro
duktu. s j.

Jisai yra prieszais auksztu 
taksu.

Utarninke 3 Novemberio
Balsuokite už Kirchner

 —Antrnrsinimas

Lietuviszkas Programas 
-Per Reidio------ 

Nedelioje, 5 lyg 6 vai. vak. 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

r"————------- -
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

Jose Hignes, kuris jau susi
laukė 73 metu, senas kareivis 
Kvietines Kares, kuris taipgi 
dalyvavo daugeliuose Iszpa- 
nisžkuose pasikėlimuose, da
bar vela kovoja tebyriam Isz- 
paniszkam pasikėlime.
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