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Isz Amerikos
VAIKAS NUBAUSTAS ANT 

199 METU KALĖJIMO.
Chicago. — Nesitikėjo 15 me

tu amžiaus Rolandas Munroe, 
kad bus nubaustu taip ruscziai 
už nužudymą paliegusios mo
teres, Mrs. Agnieszkos Roffeis, 
65 metu, kuria jis nužudė ir 
apiplesze nuo mažu brangeny
bių. Sudas susimylėjo ant jau
no piktadario ir vietoje ji pra
žudyt ant elektrikines kėdės, 
nubaudė ji 199 metais kalėji
mo. Vaikas buvo tikras iszga- 
ma, užklupo jis ant moteres 
kadai toji sėdėjo kedeje. Pa
griebė jos lazda su kuria užda
vė jai kelis kartus per pakau- 
szi o kada taip neužmusze, pa
griebė plaktuką ir dabaige sa
vo darba.

MILIJONAS SZINKORKU 
PARDAVINĖJA GERYMA 

KARCZEMOSE.
Washington, D. C. — Pagal 

apskaityma Anti-Saloon Ly
gos ('Blaivininku Drauguves), 
tai Suv. Valstijose randasi 
daugiau kaip milijonas mergi
nu kurios turi užsiėmimą sa- 
liunuose 'kaipo szinkorkos, 
pardavinedamos svaiginan- 
czius gerymus kad daugiau pa- 
raginet geryma tarp vyru ir 
pakurstinejima prie girtuokly
stes. Toji d rauguve taipgi tiž- 
metineja kad nuo prohibicijos 
panaikinimo, daugiau geria 
moteres ir merginos kaip jau
ni vaikinai ir daugiau prasi
platino tarp ju girtuoklyste.

BUVO NEREGIU 
PER 13 METU

ISZGYDYTAS TIK PER 
STEBUKLĄ.

NUSIŽUDĖ PRIESZ SAVO 
SVODBA; BIJOJO VEDU

SIO GYVENIMO.
Pottstown, Pa. — Tėvai su

rado savo sūneli, Wilmer Fish
er, 22 metu, negyva savo kam
barėlyje, su kulka galvoje. Re
volverio vamždi patraukė su 
koja. Ant szmotelio popieros 
buvo paraszyta sekantieji žo
džiai: “Ketinau būtie surisz- 
tas mazgu moterystes Sukato
je bet matydamas aplinkui sa
ve tiek nelaimiu ir nesutikimu 
tarp vedusiu poru ir mylėda
mas szirdingai ,savo miela Kat
riuke, negalėjau ja instumti in 
nelaime per apsipacziavima su 
ja. Esmių baisei nelaimingu. 
Mano nervos yra visiszikai pa
ir ia.”

Merginos vardas yra Katre 
Buchert, isz Pennsburgo, su 
kuria jis merginėsi per kelis 
metus.

Wisconsin Rapids, Wis. — 
Būdamas tvirtu kad tik per 
stebuklą adgavo regėjimą, Le
vi Bates, 67 metu amžiaus, 
sziadien su džiaugsmu viską 
mato po 13 metu tamsybes. 
Sztai kaip jis pats apie tai kal
ba: “Praeita Nedelia vaiksz- 
cziojau ant ulyczios pataikin
damas in stulpus ir kampus 
namu bet kada pabudau Pane- 
delio ryta, nemažai nusistebė
jau kad maeziau viską aplink 
save. Nežinau kas su manim 
atsitiko bet manau kad tik per 
stebuklą likausi iszgydytu ir 
sziadien viską matau. ’ ’

Daugiau kaip 20 metu adgal 
Bates pradėjo apjakt ir turėjo 
paliauti savo kasdienini užsi
ėmimą. Daktarai jam apreisz- 
ke kad nieko negali jam pri- 
gialbeti ant adgavimo regėji
mo ir 1925 mete aplaike nuo 
valdžios pensija del neregiu. 
Sziadien dekavoja Dievui už 
stebuklinga iszgydyma.

MOTINA BUVO PRIEŽASTI
MI SZEIMYNISZKO NESU

TIKIMO; NUŽUDĖ JA.
Buffalo, N. Y. — Franciszka 

Gurną, 30 metu amžiaus, ana 
diena užmusze savo motina, 
Rozalija Talikiene, 62 metu. 
Pagal kaimynu tvirtinimą tai 
motina nesziojo visokius liežu
vius po kaimynus, apsmeižda- 
ma savo duktere ir jos vyra, 
per ka jie gyveno dideliam ne
sutikime. Sziomis dienomis su
tikus savo 14 metu anūkėle ant 
ulyczios, sulaikė ja ir pasakė 
buk ji ne yra duktė Gumos ir 
kad motina jos yra pasileidus. 
Mergaite verkdama parėjo na
mo ir apsakė ka jos bobute jai 
kalbėjo. Duktė, negalėdama il- 
giaus dalaikyti motinos liežu
vio, pasiėmė revolveri ir nuėjo 
pas motina kuri tame laike ra
dosi pas savo kumute. Duktė 
palauke ant kiemo pakol moti
na pareis namo ir kada toji vos 
perženge slenksti, paleido in ja 
du szuvius, užmuszdama ja ant 
vietos. Motere pati pasidavė in 
rankas palicijos. Kaip tasai er
gelis pasibaigs tai da nežine 
nes teismas prasidės ateinanti 
menesi.

VAIKUTIS ISZGERE LA
JAUS IR MIRĖ.

Wilkes-Barre, Pa. — Ketu
riolikos menesiu amžiaus Sta
siukas Godlevskis, isz Plains, 
isz netycziu iszgere lajaus isz 
bonkos kada toji nupuolė nuo 
stalo. Taip baisiai apsidegino 
gerkle ir veideli kad mirė li- 
goributeje in trumpa laika po 
atvežimui.

Buvo tai tėvu kalte, kurie 
isz neatsargumo pastate bonka 
lajaus ant kraszto stalo, vai
kutis privežliojo arti, nutraukė 
staltiese ir bonka nupuolė.

NUŽUDĖ MYLIMA, SU KU
RIA GYVENO, IR PATS 

SAVE.

Salem, Mass. — Richardas 
Kiger, 35 metu, gyvendamas 
drauge slaptai, per keliolika 
metu, su Elsie Smith, 30 metu, 
nors pats turėjo paezia ir vai
kus, nuszove ja ant smert po 
tam pats sau pasidarė mirti 
tuo paežiu budu. Vienatiniu 
liudintojum tojo baisaus atsį- 
tikimo, buvo ju sūnelis, septy
nių metu, kuris visa atsitikima 
mate ir pranesze apie tai kai
mynams. Tris sanvaites adgal 
Kigeris apleido savo mylima 
manydamas kad ji su kitais 
draugauja ir tas buvo priežas
tim dvigubos žudinstos.

DAUG ŽMONIŲ 
ISZTRAUKE 
LAIMINGUS LOSUS

ANT AIRISZINES ARKLI
NES LOTERIJOS.

New York. — Laimingais pa
siliko 92 Amerikonai, isztrauk- 
dami giliukningus losus ant 
Airisziniu arkliniu lenktynių— 
sweepstakes, kurie laimes nuo 
$5,000 lyg $75,000. Viso bus 
iszdalinta giliukningiems lo- 
szejams apie deszimts milijo
nu doleriu. Toji loterija atsi- 
buna po Anglisžkos valdžios 
dažiura. Tikietu iszpirkta ant 
tosios loterijos už 20 milijonu 
doleriu.

GARNYS PALIKO LIETU
VEI TRIS MERGAITES.

Boston, Mass. — Mare Lau
kaitiene, 24 metu amžiaus mo
tere, kuri sveria vos 110 svaru, 
ana diena Norwood o ligonbu- 
teje pagimdė tris mergaites— 
trynukes, kurios svėrė viso 17 
svaru.

Laukaitienės vyras, Juozas 
Laukaitis, yra paprastas dar
bininkas ir dirba Bird & Son 
kompanijos dirbtuvėj, Walpo- 
leje. Laukaicziu szeimyna gy
vena ant 546 Pearl ulyczios. 
Motina ir trynukes sveikos ir 
augs.

PENNSYLV ANUOS ME
DŽIOTOJAI IS Z D U O S

MILIJONUS DOLERIU.
Harrisburg, Pa. — Novem- 

berio 6-ta diena Pennsylvanijoj 
prasideda medžiokles sezonas. 
Medžiotojai iszduos daugiau 
kaip 15 milijonu oleriu ant ka
rabinu, amunicijos, gazolino, 
ant geležinkeliniu bilietu, nž 
burda koteliuose ir del kitokiu 
dalyku kurie kiszasi prie me
džiones. Laisnai ant medžiok
les kasztuoja po du dolerius 
isz kuriu kas meta buna isz- 
duota daugiau kaip puse mili
jono doleriu. Praeita meta už- 
muszta apie penki milijonai 
zuikiu, voveriu ir visokiu 
paukszcziu.

Girrinei sargai prasergsti 
medžiotojus kad sergetusi su 
ugnimi nes praeita meta sude
gė milijonai pėdu girriu ir pa
daryta bledes ant deszimts mi
lijonu doleriu.

DREBĖJIMAS ŽEMES 
ALASKOJE.

Anchorage, Alaska. — Persi
gandę moteres ir vyrai vaiksz- 
cziojo per visa nakti būdami 
baimėje nuo drebejimo žemes, 
kuris davėsi jaustis fenais ana 
diena bet nepadare jokios ble
des tik smarkei sukratė namus. 
Czionaitinis miestas nukente 
daugiausia.

GAVO PER AUSI, SKUNDE 
ANT 100 DOLERIU.

Norristown, Pa. — Willia- 
mas Rupp, 17 metu, studentas 
isz augsztesnes mOkslaines, ap
laike kumszcz nuo profeso
riaus už bloga pasielgimą. Tė
vas vaiko apskundė profesorių 
ant szimto doleriu ir sūdąs jam 
pripažino taja suma.

SENATORIUS COUZENS 
MIRĖ.

Detroit, Mich. — James Cou- 
zens, Suv. Valstijų senatorius, 
kuris isz jaunu dienu dirbo 
drauge su Fordu prie automo
biliu, mirė czionaitineje ligon- 
buteje, turėdamas 64 metus. 
Buvo jis republikonu. Kada 
mirusis senatorius atsitraukė 
nuo Fordo, pardavė savo dali 
biznio už 20 milijonu doleriu, 
nesitikėdamas kad jo turtas 
taip milžiniszkai užaugs. Pali
ko jis deszimts milijonu dole
riu del serganeziu vaiku ir kad 
visi paliegia vaikai turėtu kuo- 
geriausia priežiūra.

NUŽUDĖ SARGA; JO KUNA 
SUDRASKĖ SU DINAMITU.

Negaunne, Mieli. — Jaunas 
farmeris, Raymundas Kivela, 
27 metu, prisipažino palicijai 
buk nakties laike pavogė nuo 
tėvo apie szirnta szmotu dina
mito ir su juom sudraskė kuna 
nužudyto sargo, Andrew 
Schmeltz, kuri jis nužudė die
na priesz tai ir paslėpė krū
muose. Kada žmones jeszkojo 
nužudyto žmogaus lavono, 
Raymundas uždėjo dinamito 
ant jo ir isznesze in padanges.

DAUGELIS NELAIMIU SU 
PASAŽIERINIAIS BOSAIS.

Harrisburg, Pa. — Praeita 
menesi Pennsylvanijoj atsibu
vo 251 nelaimiu įsu pasažieri- 
niais bosais/ kuriose likos už- 
muszta 57 ypatoš. Taksikebai 
turėjo 50 nelaimiu. Trokai tu
rėjo 176 nelaimes kuriose likos 
užmuszta trys žmones ir de
szimts sužeista.

SZGIALBEJO PACZIA NUO 
SMERT BET PATS ŽUVO.
Pittsburgh, Pa. — Nelson 

Root iszgialbejo savo paezia 
nuo smert kada prisiartinantis 
automobilius ketino ja par- 
muszt, nustumdamas ja in szo- 
na bet pats pateko po ratais ir 
ikos mirtinai sužeistas, mirda

mas vėliaus ligonbuteje nuo 
perskelto pakauszio.

NAUJI BLEKINEI LAISNAI 
PENNSYLV  ANUOS.

Harrisburg, Pa. — Jau likos 
padirbti nauji blekinei laisnai 
del Pennsylvanijos automobi
liu, ateinaneziam metui, bet 
yra kitoki ne kaip buvo per 
paskutinius metus. Pavidalas 
nauju laisnu bus valstijos 
ženklas, kokis yra naudojamas 
Pennsylvanijoj, panaszus kaip 
malkute ant paperosu. Dau
giau kaip du milijonai tuju 
laisnu bus iszdalinta del moto
ristu. į.*1 

VISAI LENGVAS DALYKAS

Misis Krūmsztaitiene susi
laukė dvynukus ir taip buvo 
panaszus viens in kita kad jo
kiu budu negalima buvo juos 
atskirt viena nuo kito. Už ke
liu dienu atėjo jos kumute ja 
atlankyt ir pažiurėjus ant dvy
nu paszauke:

— Isz tikro, kaip tu gali 
juos atskirt viena nuo kito?

— Mano Dievyti! Juk tai 
greitai galima pažint: vienas 
vadinasi Piterukas o kitas Po- 
vylukas. —

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

ISZPANISZKI REVOLIUCI- 
JONIERIAI SUDEGINO 18,- 
987 BAŽNYCZIAS IR NUŽU
DĖ DAUGIAU KAIP 15,000 

KUNIGU.
Rymas,— Pagal raparta Ka- 

talikiszko laikraszczio “Veni
re d’Italia,” tai nuo prasidėji
mo Iszpaniszkos Namines Ka
res, revoliucijonieriai nužudė 
daugiau kaip 15 tukstaneziu 
kunigu tarp kuriu radosi vys
kupai isz sekaneziu miestu: Al
meria, Guadic, Jaen, Letida, 
Cuenoa, Siguenza, Cuidad, Se- 
gorbe, Barbastro ir Tarrago- 
nos.

Taipgi sudegino 18,987 baž- 
nyczias, vienuolynus, mokslai- 
nes ir kitus Katalikiszkus in
stitutus. Pirmiausia taisės vie
tas apiplesze po tam sudegino.

BOMBARDAVO MIESTĄ 
MADRIDĄ.

Talavera. — Daugiau kaip 
20 pasikeleliu eroplanu bom
bardavo miestą Madridą su- 
žeisdami daug žmonių ir kelio
lika užmusze. Gyventojai buvo 
neiszpasakytoj baimėje kada 
eroplanas pradėjo leidinėt 
bombas ant miesto.

Mieste Lyons, Francijoj, val
džia konfiskavo 500,000 ranki
niu granadu kurios likos pa
dirbtos del Iszpaniszku fasike- 
leliu.

Isz Visu Szaliu
STUDENTAS NORĖJO ISZ- 

GAUT $30,000 NUO SAVO 
GIMINAICZIO.

Krokava, (Lenk.,— Daugeli 
metu adgal iszkeliavo in Ame
rika gyventojas isz miestelio 
Klaja, kokis tai Karolius Sz- 
czudla ir pereita menesi sugry- 
žo in tėvynė, afsiveždamas su 
savim apie 50 tukstaneziu dole
riu. Apsigyveno savo gimti
niam kaime ir pastate muri
ni narna kuriame ketino užsi
dėt bizni. Apie savo užmani- 
ma pasakė savo giminaieziui 
Novakui. Po kokiam tai laikui 
Szczudla aplaike kerszinanti 
laisžkeli, kuriame raszytojas 
pareikalavo 30 tukstaneziu do
leriu po bausme mirties. O kad 
Szczudla netemino ant kerszin- 
imo ir nepadėjo ant pažerikly- 
tos vietos pinigu, aplaike kita 
laisžkeli :su kerszinimais. Apie 
tai pranesze palicijai kuriai 
pasisekė aresztavoti Leonarda 
Novaka, kuris buvo studentu 
7-toj klasoj gimnazijoj. Sudas 
ji nubaudė už kerszinima ir isz- 
viliojima pinigu ant keturiu 
menesiu kalėjimo.

DVYLIKA VAIKU UZMUSZ- 
TI NELAIMĖJE SU MO- 

TORCIKLIU.
Yokohima, Japonija. — Dvy

lika vaiku pamate atvažiuo
jant motorciklista, melde jo 
kad juos pavėžintu ir visi inli- 
po in karuka kuris buvo pri
taisytas szale motorciklio. Va
rytojas motorcikliaus paleido 
maszina greitai kuri pataikė 
in stulpą ir visi likos užmuszti 
ant vietos kaipo ir varytojas.

INDISZKA MOTERE PA
GIMDĖ SEKSTUPLETES.

Allahabad, Indija. — Tele
gramai danesza in czionais isz 
Miani buk fenais tūla vargin
go darbininko motere pagimdė 
sekstupletes — tai yra szeszes 
mergaites ant syk — isz kuriui 
viena tuojaus mirė po gimimui.

PASKANDINO LAIVA SU 
40 ŽMONIMIS.

London, Anglija. — Iszpani- 
ja užmetineja Portugalijai buk 
jos laivai paskandino ju laiva 
su 40 žmonimis be jokios prie
žasties ar prasargos.

PASIKELELEI UŽMUSZE 
400 VALDISZKU KA

REIVIU.
London. — Pasikeleliu gene

rolas Llano užklupo ant miesto 
Illescas, 20 myliu nuo Madrido 
užmuszdamas 400 valdiszku 
kareiviu ir žmonių, paimdamas 
200 in nelaisve ir sužeista apie 
tūkstantis žmonių. Du Ameri- 
koniszki korespondentai laik- 
raszcziu taipgi likos paimti in 
nelaisve.

MIRUSIS ANGLIKAS PALI
KO MILŽINISZKA TURTĄ.

Londonas, Anglija., — Sir 
John Ellerman, kuris buvo loc- 
nininku daugelio visokiu pra
monių ir laiviniu kompanijų, 
kuris mirė 1933 mete, paliko 
didžiausia turtą koki kada 
žmogus paliko czionais. Isz 
pradžių jo turtas llkps apskai
tytas ant daugiau kaip 17 mili
jonu szterlingu svaru, bet pa
gal paskutini apskaitima, pa
sirodė kad jo turtas dasieke 
lyg 36, 684,970 svaru. Bet prie 
to neprisiskaito turtas paliktas 
kituosią sklypuosią. Valdžia 
jau surinko daugiau padotku 
nuo to turto ir ketina da dau
giau surinkti. Ellernž&n’as bu
vo sunum vargingo rasztinin- 
kelio kuris1 per sunku darba ir 
visokes spekulacijes dasidirbo 
teip milžiniszko turto.

BUVO TAI JO DIDELIS 
GILIUKIS.

— Kumuti, o-gi kas tau at
sitiko kad turi veidą u'žsiri- 
szes ?

— Matai, stovėjau prie lan
go tai mano motere su puodu 
taip smarkiai plumptelėjo.

— Ar-gi negalėjai prasi- 
traukti in laika?

— Lengva tau pasakyt pra
sitraukt. Tai butu langa iszmit- 
szus.

Bryans Mill, Tex. — Du ne
žinomi lekiotojai likos užmusz- 
ti arti czionais kada ju didelis 
bombinis eroplanas nukrito ir 
sudege drauge su lekiotojais.

TRUMPOS ŽINUTES
Mount Carmel, Pa. — Brolei 

Juozas ir Andrius Leszedakai, 
isz Marion Heights, buvo už
griauti anglinėje skylėje 225 
pėdas po žeme. Likos laimingai 
iszgialbeti in laika, per .savo 
draugus.

Williamstown, Pa. — Miko
las Mucha, 14 metu, kuris pri- 
gialbinejo tėvui, anglinėje sky
lėje prie maszinos, likos in- 
trautas in ja ir mirtinai sužeis
tas, mirdamas Pottsvilles li
gonbuteje in. kėlės valandas vė
liaus. Buvo tai Rusnąkas..

Tower City, Pa. — George 
Spiecht, 39 metu, pradedaihas 
dirbti anglinėje skylėje, patai
kė in szmota dinamito ir lilkos 
užmusztas. Jo brolis du metai 
adgal žuvo taipgi anglinėje 
skylėje.

Hankow, Kinai. — Genero
las Yang Yung Tai, guberna
torius Hupeh gubernijos, likos 
nužudytas per nežinoma Ki- 
niszka jaunikaiti. Jisai likos 
nužudytas kada sugryžinejoi 
isz Amerikoniszko konsulo.

Bruksele, Belgija. -— Tarp 
faszistu ir palicijos buvo nau
jas susirėmimas. Keli žmones 
likos užmuszti ir daug sužeista 
sumiszime.

70,000 JUGOSLAVU KETINA 
PAMESTI SAVO BAŽ- 

NYCZIA.
Belgradas, Jugoslavija. — 

Daugiau kaip 70 tukstaneziai 
pabėgėliu, isz Italijos, kurie 
apsigyveno Jugoslavijoj, ker- 
szina pametimu bažnyczios 
kaipo protestą už praszalinima 
Katalikiszko kunigo vyskupo 
daktaro Fogerio, isz Tresto.

Vyskupas Foger, kuris paei
na isz Iszpaniszko gimimo, rū
pinosi Slavokais žieminėje da
lyje Italijos ir naudojimu ju 
tautiszkos Slavokiszkos kalbos 
bažnycziose. Tas nepatiko Ita
lams ir palicija uždraudė nau
dojimą Slavokiszkos kalbos 
bažnycziose. Dagirdes apie tai 
Mussolinas susinesze su Popie
žium kas kiszasi praszalinimui 
vyskupo ir Popiežius paliepė 
jam nesztis isz Italijos. Dabar 
Slavokai ketina uždėti nepri- 
gulminga bažnyczia ir atsi
skirt nuo Popiežiaus..

ŽINOJO DEL KO
MOTERES VERKE

Motiejus: — Pasakyk man 
iSzimai, del ko^ motere grei- 
cziau pradeda verkt negu vy
ras?

'Szimas: — Jeigu tu nežinai 
tai asz tau pasakysiu ir isz- 
aiszkinsiu, tik klausyk: Zino- 
kie jog kada Adomas likos su
tvertas isz molio, stovėjo ilgai 
ant saules ir gerai iszdžiuvo. 
O Jieva Dievas sutvėrė isz rie
baus szonkaulio ir ne iszdžiovi- 
no ant skaurados tiktai tuo
jaus nulipino Jieva ir atidavė 
ja Adomui po jo valdžia. To
dėl motere, neturėdama savo 
valios, pradeda isz vidurio 
karszcziuotis ir isz tos priežas
ties taukai sunkėsi per akis, 
kas vyra tuojaus suminkszti- 
na. Priek tam turi žinoti kad 
sausas molis labai in save tau
kus traukia. Ar dabar supran
ti?



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Laikas nuo laiko aplaikome 

laiszkus nuo musu skaitytoju 
su visokiais skundais praszy- 
dami kad juos patalpintumem 
laikrasztyje. Turime priminti! 
kad laikrasztis ne yra bobiszku 
liežuvu kad bile ka plepėti.

Tuose rugojimuose vienas 
skaitytojas raszo kad jo pa- 
cziule susibarė su kunigo gas- 
padine o kitas raszo buk isz ju 
parapijines kasos dingo keli 
szimtai doleriu ir t.t. Toki 
skundai neturi jokios naudos 
laikrasztyje ir eina in gurbą. 
Mes in tokius dalykus nesiki- 
szame nes ne esame detekty
vais arba pakampiniais advo
katais o jeigu nuskriaustieji 
geidžia aplaikyti teisingysta 
tai tegul eina pas advokata ar
ba pas vyskupą.

Musu laikrasztis yra apgynė
ju! svarbiuose reikaluose nu
skriaustu ju žmonių. Juk tikėji
mas buvo nuo pradžios svieto 
ir bus lyg pabaigai svieto. Kas 
geidžia tikėjimą apverst arba 
ji isznaikyt, tasai yra panaszus 
in taji kvaili kuris geide isz- 
gerti mares. Prie tikėjimo rei
kalingi maldnamei-bažnyczids, 
o prie bažnycziu kunigai. Vis
kas tas buvo ant svieto, yra, ir 
pasiliks lyg pabaigai svieto 
nes žmogiszka gamta to reika
lauja. Jeigu mes paniekinėsi
me dvasiszkuosius, tas reiszkia 
paniekiiiima bažnycziu ir tikė
jimo. Mes nepaniekiname visus 
kunigus, tik tuos, kurie ant to 
užsitarnavo nes tas yra priva
lumu laikraszczio — kuris turi 
būti apszvietimu ir apsaugoji
me nuskriaustuju žmonių.

■. ■ — • •---- —
Tiaxiaco, Meksikoje, prie 

czionaitiniu kalnu, asztuonio- 
likos metu Meksikoniszkas vai
kas, dirbantis ant farmos, bėg
damas paskui koki tai žvėreli, 
insivijo ji in urvą. Pradėjo dai
rytis joje ir užtiko kėlės gele
žines dėžes kuriose radosi daug 
aukso ir sidabro bet ju vertes 
ida neapskaityta. Valdžia, da- 
girdus apie gilinki vaiko, pa
siėmė skarba ir apdovanojo ji 
su iszimtu pesetų.

Nekurie Amerikonai yra to
sios nuomones kad musu “fo- 
reigneriu” mergaites neturi 
iszminties ir bile kokis szpic- 
lius gali jas prisikalbini ant 
visko. Bet ne visos duodasi pri- 
sikalbint kokiam tai agentė
liui, kaip pasirodo isz sekan- 
czio atsitikimo kuris atsitiko 
vienoje restauracijoje, Maha- 

, noyCity (musu mieste), kurio
je dirbo tūla Lietuvaite už tar
naite. Atėjo in restauracija, 
smarkus agentėlis, atsisėdo 
prie stalo o Lietuvaite atėjus 
klausė ko sau reikalauja. 
Agentėlis dirstelejas ant pato
gios mergaites pradėjo ,su žo
džiais: “puiki diena, mano sal
džioji.” Lietuvaite suprato 
prie ko veda tokis užkalbini
mas ir pradėjo jam atsakinėt: 
“Taip, labai puiki, tąippat ir 
vakar buvo puiki, mano vardas 
Helen ir žinau kad asz esmių 
mažiulele “peach,” turiu pui
kias akutes, mokesti gaunu 
maža bet man czionaįs patinka. 
Nežinau ar su tavim važiuosiu 
automobiliuje nes mane užsi- 
prasze vakar mano “boy 
friend” kuris dirba czionais ir 
nekarta iszmeta tokius nuobro- 
džius kaip tu, kurie mane va
dina visokiais meilingais žode
liais. Na, ko dabar reikalau

ji?”
Agentėlis nusistebėjo tokiu 

atsakymu nes pats ketino klau- Į 
sti tuos žodžius kokius mergi
na jam atsake. Užsisarmatino, 
paprasze puoduko kavos ir isz- 
dume isz restauracijos. — Kad 
daugiau butu tokiu Lietuvai- 
cziu tai neiszkryptu taip grei
tai isz doros kelio.

ISZ LIETUVOS

Politika verda ant gero po 
visa Amerika. Daug kandidatu 
tikisi būti iszrinkti ant viso
kiu urėdu ir dalins “politikisz- 
kas slyvas” del savo bernu ir 
pasekėju.

Novemberio 3 diena atsibus 
rinkimai ir eina didele kova 
tarp Republikonu ir Demokra
tu, Landono ir Roosevelto. Da 
tokio miszinio nebuvo nuo dau
gelio metu. Dalis Demokratu ir 
lyderiu yra už Landona o taip
gi ir daugelis Republikonu su
szelps Roosevelta.
BuvUsis geras draugas Lando
no, bankieris, Žydas, Warburg, 
iszsikallbejo ana diena kad yra 
už Nauja Dyliu ir jog suszelps 
Roosevelta.

Senasis Henrikis Fordas, au
tomobiliu dirbėjas, iszsireiszke 
jog suszelps Landona. Reikia 
žinoti kad Fordas yra didžiau
siu pramonininku ir milijonie
rium, turi didele intekme tarpe 
žmonių ir ka jis paliepė tai jie 
turi daryti bet ar darbininkai 
kiaušis savo milžiniszko “bo
so,” tai yra klausymas.

Daugelis Demokratu, kaipo 
Al Smith, eina už Landona. 
Kunigas 'Coughlin’as paniekl- 
neja Roosevelta, suszelpineja 
jis Unijos partija o ir neku
rtuos kandidatus ant Republi- 
koniszkos partijos.

Murinu (juoduju) pirminin
kai sako kad szelps Landona 
bet didesne dalis ju suszelps 
Komunistus. Katalikisžkas vy
skupas 'Gallagher, isz Detroito, 
prižadėjo szelpti Roosevelta?

Sziaip ar taip, vieni kitus 
baisei apsmeižineja ir meto 
purvais kiek tik instengia bet 
visas klausymas priguli nuo 
žmonių ir jie tai nutars kokia 
užeis permaina Amerikoje.

• •
Japonai galop apsiszvietine- 

ja visame ir dabar net permai
nė vardus dienu. Musu Nedele 
pas Japonus dabar vadinsis 
Saule; Panedelis, Menuliu; 
Utarninkas, Ugnis; Sereda, 
Vanduo; Ketvergas, Medis; 
Petnyczia, Metalis ir Subata, 
Žeme.

Japonai gal duos sau rodą su 
taja permaina bet jeigu tai bu
tu Lietuvei tai butu sunku 
žmpniems priprasti prie tokiu 
dienu.

Bet Lietuviai turi taipgi ir 
kudikiszkus vardus del dienu 
kaip: Pirmadiqnis, Antradie
nis, Trecziadienis ir t.t.

KAIP TU TAIP IR ASZ.

— Eliuk, tai yra labai negra
žu jauniki vedžiotis in kuknia.

— Asz žinau poniute, bet in 
kur ji vesiu?.. Juk in pakaju 
negaliu vestis nes poniute ten 
nuolatos sėdi su jaunikiu...

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

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

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

Baisi Piktadaryste

KAIP GRADECKAS NU
SKRIAUDĖ SAVO TAR

NAITE IR NUŽUDĖ 
DRAUGA.

Apeliaciniai rūmai sprendė 
didele Antano Gradeckio byla. 
Nesenai buvo iszspresta viena 
Gradecko byla, o dabar antra. ■ 
Pirma byla iszkelta del nepado
raus elgimosi su tarnaite. Gra- 
deckas, ūkininkas isz Panemu
nėlio valscz., Rokiszkio apskr., 
del pasielgimo su tarnaite bu
vo jeszkomas ir jis pradėjo 
slaptytis. Besislapstydamas 
jisai atsidūrė prie Panevėžio 
pas Vainauska, kuris gyveno 
su motina. Vainauskiene pra
dėjo Gradeckiu skustis, kad 
jos sūnūs negaunąs darbo. Gra- 
dedkas Vainauskienei pareisz- 
ke kad jis gali jos sunui daibo 
parūpinti; jis inkal'bejo Vai- 
nauska eit su juo in Rokiszki 
ar kur ten ir palicijos nuovadoj 
Vainauskas gausias rasztinin- 
ko vieta. Vainauskiene su- 
graibste kelias deszimts litu ir 
indave sunui. Ir Vainauskas, 
Gradecko lydimas, iszvyko tar- 

Inybos jieszkoti. Armoniszkiu 
miszke, Juodupės vals., Pane
vėžio apsk., Gradeckas isz už
pakalio Vainauska nuszove, 
paėmė jo vidaus paša ir pini
gus. Nužudęs Vainauska, Gra- 
deckas kuri laika sukinėjos Ro
kiszkio apylinkėje ir isz ežia 
siuntė Vainauskienei jos sū
naus vardu laiszkus, rasze tar
nyba gavės, o be to, retkarezi- 
ais Gradeckas Vainauskienei 
pasiųsdavo ir po keliata litu. 
Vainauskiene sena, nerasztinga 
lAbtferisj[ir manius, kad sudus 
.jai laisžkus raszineja ir atsiun- 
czia pinigu. Nužudytasis Vai
nauskas buvo apie 20 metu' am
žiaus, ir jam atėjo laikas atlik
ti karine prievole. Gradeckas, 
bijodamas kad Vainausko nu
žudymas neiszeitu aikszten, 
Vainausko vardu stojo naujo
ku ėmimo komisijon ir buvo 
priimtas. Skirstant naujokus 
in dalis, Gradeckas atvyko in 
komendantūra, bet ežia pabū
go ir pabėgo. Pabėgo in Latvi
ja. Ten apsistojęs pas savo 
broli ar gera dranga ir jo var
du insiregistraves. Savo ke
liu buvo aiszkinamas Vainaus
ko dezertyravimas, kol paaisz- 
kejo, kad jis visai ne dezerty
ras-, bet nužudytas. Pagaliau 
buvo nustatya Gradecko gyve
namoji vieta ir papraszyta La
tvijos palicija Gradecka suim
ti. Gradeckas praėjusi pava
sari iszduotas Lietuvai. Pir 
mucziausia Gradeckas buvo 
teisiamas del pasielgimo su 
tarnaite ir nubaustas 6 metais 
sunkiuju darbu kalėjimo. Ape
liaciniai rūmai szioje byloje 
jam bausme sumažino iki 4 
metu sunkiuju darbu kalėjimo. 
Už Vainausko nužudymą Gra
decka Panevėžio apygardos 
teismas nubaudė kalėti visa 
amžių. Jis padavė apeliacijos 
skunda kuri rūmai svarstė ir 
atmete. Taigi Gradeckas turės 
sėdėti kalėjime visa amžių-.

VYSKUPAS MATULONIS 
PASKIRTAS KAPELIONU.

Kaunas.,-— Vyskupas T. Ma
tulionis, kuris ana meta grižo 
isz Sovietu Rusijos, nesenai bu
vo Amerikoje, o dabar paskir
tas Benediktinių Vienuolyno, 
czionais kapelionu.

SESERŲ BYLA DEL
BROLIO NUŽUDYMO.

Prie Žagarels gyveno Jaru 
szeima. J aru turtas buvo ben
drai valdomas ir tarp szeimos 
nariu nebuvo santalkos. Per
nai viena vakara, Jarui isz 
miszko parvažiavus, Žagarėje 
pals Nekrosziu pro Įauga jis 
buvo nuszautas. Tardymu isz- 
aiszkinta, kad Jara nužudė 
tikros jo seserys; Zuzana ir El
ena. Zuzana nuszovus, o Elen- 
a padėjus prie to nužudymo 
prisirengti. Sziauliu apygar
dos teismas Žuzana Jaraite nu
baudė visa amžių kalėti, o Ele
na 15 metu sunkiuju darbu ka
lėjimo. Zuzana, paskutini žodi 
tardama, atsiklaupė kaltinama
jam suole ir rankas iszkelus 
prasze iszteisinti.

100 MODERNISZKU 
NAMU PROJEKTU.

Kaunas.-,—tZemes ūkio rūmai 
svarstė klausima apie davimu 
paramos ūkininkams statyti 
naujo budo namus kaimuose. 
Jau esą (paruoszta apie 100 pro
jektu. Ūkininkai, kurie sziomis 
lengvatomis norės pasinaudoti, 
galės gauti paruosztus projek
tus ir paszalpas miszko me
džiaga ir t. t.

KUN. J. KUPREVICZIAUS
BAUSME PATVIRTINTA.
Apeliacijos rūmai sprendė 

Biržų klebono Kun. J. Kupre- 
vieziaus byla, kaltinamo del 
paleistuvavimo ir jaunos mer
gaites apkretimo biauria liga. 
Rūmai Kun. Kuprevicziaus 
skunda atmete ir Panevėžio 
apygardos teismo sprendimą, 
kuriuo Kun. Kuprevicziuis nu
baustas pus-antru metu sunkiu
ju darbu kalėjimo, patvirtino.

JONISZKELY KITA
MEILES AUKA.

Joniszkelfe.,-*- Nesenai buvo 
raszyta apie vienos merginos 
nusinupdijima. Dabar Jonisz- 
kelis.turi kita savižudybe. Prie 
siaurojo geležinkeliuko perva
žos, revolveriu nusiszove Vla
das Kulitaviczius. Priežastis-: 
nelaiminga meile. Savižudis 
tuojau buvo nugabentas ligon- 
buten bet gyvybes iszgialbeti 
nepavyko.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25<i 

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

Sieniniai 
KALENDORIAI 

1937 Metams■ * į
Visokiu Sieniniu Ka

lendorių! Biznieriams 
padarome su ju apgar
sinimais pigiai! :: ::
Privalote ftz laiko 

duoti atspaudyti Ka
lendorius ant 1937 m., 
iszsirinkite tokiu koki 
jumis geriausia patiktu.

—*—
Del saves arba in Lie

tuva pasiunsti, po 25c, 
arba 5 už $1.00.—*
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
V

KARALIUS EDWARDAS ATLANKO SZKOTIJOS KAREIVIUS. BADAI 
PACZIUOSIS SU PERSISKYRUSIĄ MOTERE.

Anglijos karalius Edwardas tankiai atlanko savo Szkotiszkus kareivius o kada ana 
diena atvažiavo in savo palociu Balmore, Szkotijoj, pasveikino ji Szkotiszkas pulkas karei
viu. Karalius randasi viduryje o ant deszines eina jo brolis Duke of York. Paskalai eina buk 
karalius ketina paeziuotis su persiskyrusią mot ere, Mrs. Wallis 'Simpson, isz Baltimore, 
M-d., kuria jis tankiai atlanko. Toji motere myli labai linksmintis o jos vyras daugiausia už
siima lekiojimu.

Mirsztantis Kūdikis 
Atverto Tėvą 

Prie Dievo

listas ir dirstelėjo ant gulin- 
czio ligonio. Pridejas ausi prie 
krutinės pasakė jog tuojaus tu
ri būti padaryta jam operaci
ja.

— Ir tai be mažiausio vilki
nimo! —dadave su didžiausiu 
persitikrinimu. — Dievuje yra 
viltis! — pasakė kaip ir anie 
kiti daktarai.

— Szunie! — suriko staigai 
pamiszias tėvas, priszokdamas 
prie specialisto kad tasai net 
atszoko kelis žingsnius nuo jo.

Nubėgo pas sunu,. glamone- 
damasis su juom. Dirstelėjo ant 
jo stikliniu akiu, staigai atsi
klaupė ant keliu viduryje pa- 
kajaus, isztiese rankas in vir-

Buvo tai baisus vįr graudus re
gėjimas tojo tėvo prie lovutes 
mirsztanczio sūnelio. Savmy- 
lintys tasai žmogus apie nieką 
kita nemislino kaip tik apie 
save ir savo sunu, kad isz gai- 
lesties net -paiko.

Kriokle ir szkarlatina, kuri 
tada prasiplatino po miestą, 
paėmė daug mažiuleliu isz szio 
svieto kad net daugelis tevi-sz- 
ku szirdžiu plyszo isz gailes- 
ti-es.

Gyduoles nieko negialbejo. 
Ligos rodos juokėsi isz dakta
ru -stengimu.

Ir fenais, už uždarytu duriu, 
viena isz jos aūku gblejo isz- 
kaitusi, visa pletmuota, dusi
nama kriokles...

— Dusinasi! — sukliko gar
siai nuliudus motina.

— Dusinasi! — paantrino isz 
gailesties tėvas.

Greitai pagriebė maszna isz 
kurios iszemo dideles vertes 
bumaszka, parasze kelis žo
džius ant bilieto, indėj o abudu 
in koperta, užadresavojo pas 
garsinga daktara ir padavęs 
tarnui liepe važiuot kiek tiki 
arklys pajiegs ir kad daktaras] 
pribūtu kogreieziausia. -'

Mokėdavo daktarams po ke-Į 
lis szimtus ant kart. Tas ji ke
tino subankrutyt, motere norė
jo sulaikyt ji nuo to pervir-szi- 
nio mokesezio bet jis buvo ak-] 
las ir kurezias ant jos prase 
gejimu. Nors ir szirdi sau isz-į 
plesztu kad tik savo Edvardu- 
ka apsaugot nuo'mirties!..

Nuliūdęs tėvas pesze -sau 
plaukus isz galvos, isz didelio 
gailesezio, kad net pati mirtis 
nutirpo, vilkindama aavo už
duoti, paskutini smūgi jam už
duoti.

— Drūto sudėjimo! — kal-! 
bėjo daktarai, tyrinėdami liga1 
kūdikio.

— Del Dievo szvento, paša-' 
kykit, ar iszliks jis gyvas? — 
klausinėjo daktaru tėvas.

— Tai yra tik Dievo valia,—; 
atsake daktarai, iszeidami isz 
namo beveik pamiszusio tevo.i

— Dievo? Dievo? Kas ten' 
per Dievas? — pikt-žodžiavo 
tėvas savo gailestyje.

Nuolatos bėgdavo prie love
les savo mylimo kūdikio klau-Į 
sydamas plakimo jo szirdies.: 
Jau galima buvo suskaityt va
landas jo gyvasezio.

— Jau dusinasi!..
Pribuvo laukiamas; specia

szu ir paszauke garsei:
— Dieve, Dieve! Jeigu esi 

tenais virszuje, susimilk ir ap
saugok nuo mirties mano bran
giausia kūdiki o busiu tau dė
kingas per visa savo gyvasti.

Atsivertė ant galo griesznin- 
kas prie Dievo per pagialba 
savo serganezio kūdikio ir lyg 
paskutinei savo valandai gyve
nimo garbino Ji ir Jam deka- 
vojo už stebuklinga iszgialbe- 
jima jo kūdikio.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy Cnty r- - ■ — -- -- ----

Musu Kasdienine Duona

Szitas apskelbimas buvo užmokėtas per Republican State Committee

Mes galim taupyt už avalyne, už rendas, ekonomizuo- 
ti už mesa ir daržoves, — bet mes turime turėt' ditonos, 
svambiausio gyvenime dalyko.

Bet duona daugiau nėra pigi. Ar jus žinote, del ko 
daugiau nėra duonos bargeno? Tam yra 58 priežastys 
— 58 taksai už kiekviena duonos rieke. Ir JUS tuos 
taksus mokate.

Prezidentas Roosevelt sako neva taksuojas turtuolius, 
kad padėt vargszams. Bet Prezidentas Roosevelt neata
kuoja turtuoliu, kad padėt vargszams — jis taksuoja 
kiekviena, kad paežiam pasilaikyt valdžioje. Jis net in- 
vede taksus už miltus, kurie, anot jo paties Agrikultū
ros Sekretoriaus, sieks puses cento už kiekviena par
duodamos duonos švara. Tu taksu tikslas yra sudaryt 
fondus apmokėti farmerius, kad jie mažiau augintu 
kviecziu ir kad duona butu brangesne. Aukszcziausias 
Jungtiniu Valstybių Teismas paskelbė sziuos taksus 
priosz-konstituciniais. Turtingi ir vargszai, jauni ir se
ni yra lygiai aptaksuoti už viena produktą be kurio ne
gali gyvent —duona.

Prezidentas Roosevelt norėtu, kad jus manytute, kad 
duonos taksus apmoka miltu gamintojai ir kepėjai. Bet 
jie neapmoka. Jus patys apmokate tuos taksus isz viso 
net 58.

Farmeris moka 7 taksus, kuriuos jis prideda prie 
kainos už jo grūdus, kuomet juos parduoda. Grudu ele
vatorius moka 10 taksu, bet jie ir 7 farmerio sukrauna
mi malūnininkui, kur 8 kiti taksai sumokami. Po to ge
ležinkelis ima padengimui savo 11 taksu. Dabar mes 
turime 43 skirtingus taksus už miltus, o duona da nei 
nepadaryta. Ir taksai da neužbaigti. Kepėjas moka 9 
taksus. Smulkusis pardavėjas moka tik 6 taksus, bet 
jeigu jis nori iszsilaikyt1 savo bizny, jis turi imti isz 
jusu su visais numinėtais 52 taksais. Rezultate jus su
mokate 58 taksus už kiekviena duonos rieke, kuria jus 
perkat.

Jeigu Roosevelto Administracija pasiliks valdžioje, 
■szie taksai didės, kadangi Administracijos iszlaidos 
nuolat didėja. Visi darbininkai ir ju szeimynos mokės 
taksus ir duonos kainos vis eis auksztyn.

Republikonu partija yra vienintele partija, kuri szios 
kampanijos laiku griežtai stovi už taksu mažinimą.

Balsuok už Landon ir Knox ir jus balsuosit už Admi
nistracija, kuri duos jums rieke duonos už duonos rie
kes kaina. LITHUANIAN DIVISION, 

REPUBLICAN STATE
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Perspėjimas
GRAŽI APISAKA

------- y-------

Urnai pakilo vejas ir sujudi-, 
no miszka. Pasklydo baisus, j 
slaptingas miszke oszimas. Jo- 
eluo pasirodė jog tame oszime 
atsiliepia koki tai riksmai, ko
ki tai murmėjimai, žmogžudžiu1 
ginklu skambėjimai.

Puolė ant keliu ir užsidenge 
su rankom veidą.

Vejas aplėkė miszko pus-, 
ežias ir pradėjo judinti krū
mus. Tuojaus auksztai dangus 
aptemo o Joel nieko nemate, 
net kelmo, priesz kuri klūpojo.

Jam pasidarė taip labai bal
iau, jis mislino kad prisiartino 
paskutine valanda. Tada pra
dėjo vela melstis bet szitais 
žodžiais:

“Pone, akyvaizdoj Tavo ga
lybes esiu kirminu... kirminu, 
kuri netik Tavo koja gali su
mindžioti bet gali praryti kiek
viena žvėris, prispausti kiek
vienas medis, užlieti kiekvie
nas upelis o kiekvienas žmog- 
žudis gali su peiliu atimti man 
gyvasti... Esmių griesznin- 
kas, melagis, puikorius ir pri- 
sipažinstu tokiu, kokiu neesu... 
Deginu afieras kurias liaudis 
sunesza. Giriuosiu priesz tave 
su savo malda bet nenusižemi
nu... Muitininkas nuoszir- 
džiau už mane meldžiasi. Bet 
jeigu esi Dievas, jeigu Tasai, 
kuriuom esi, žvilgterėk in ma
ne ir gelbek... Pasitaisysiu 
Pone... Bažnyczioj pakutavo- 
siu, vieszai Pone... Bersiu sau 
ant galvos pelenus ir garsiai 
savo gridkus iszpažinsiu. Pone, 
ar-gi galiu padaryti ko dau
giau?”

Viesulą tuo- tarpu 'augo,- di
dinosi, visa miszka supo. Sto
ros medžiu szakos siubuoda- 
mos girgždėjo.

Joelio baime nuolatos didi
nosi ir pagalinus pasiekė pas
kutini rubežiu. Apsiautė ji 
sielvartas. Urnai kasžin-koks 
pauksztis nusijuokė augsztai o 
po tam kur ten toliau atsiliepe 
žvėries balsas.

Joel isz grustumo pradėjo 
piktžodžiauti:

“Nežvilgterejai Pone in ma
ne ir neiszklausei mano mal
dos. Tu esi Dievas?.. Tu esi 
Ponas ?.. Savo tarnus apleidi 
suniurusiame miszke ir tarp 
laukiniu žvėrių. Bet teisybe! 
Ketures deszimts metu po pus- 
tynes vedžiojai Maižiesziu su 
visa liaudimi! Ketures-deszim- 
tis metu! Koks tu Dievas? Ne, 
tu neesi tas kursai yra!.. ”

Ir spjovė ant žemes ant ku
rios klūpojo, spjaudė ant me
džio kelmo kuris priesz ji sto
vėjo, spjovė in ora kuriuomi 
kvėpavo, spove in dangų už 
kurio slėpėsi Adoinoi... Ne 
Adoinoi bet kibą Suten!

Toje valandoje pajuto ant 

NAUJAS KARES MINISTE- 
'RIS — SEKRETORIUS.

Harry H. Woodring, naujas 
kariszkas ministeris Suv. Val
stijų, kuris likos paskirtas ant 
vietos mirusio George Deni. 
Woo'dring buvo Demokratisz- 
ku gubernatorium Kansas val
stijos.

skersai gulinti balki apszvies- 
ta menulio szviesa. Gyvulys už
lipo ant balkio ir laimingai per
ėjo antron pusėn. Miszkas da
rėsi vis retesnis: iszejo ant pla
taus kelio. Tuojaus pasirodė 
Jerichio murai.

Joel visu keliu neisztare nei 
žodžio. Mieste dar visi miego
jo. Priesz tureziaus namus bu
vo tuszczia. Nei vienas tarnas 
neiszejo ji pasitikti.

Tai-gi, greitai nulipo nuo 
gyvulio nugaros ir ženge ant 
trepu: namu durys buvo neuž
darytos. Perėjas priemene in- 
ejo in mieg-kambari. Greitai 
uusirenge ir atsigulė lovon.

Atsiduso. Pasibaigė visi siel
vartai. Tuojaus primerkė akis 
ir užmigo. Miegojo-gi taip kie
tai kad niekas jam nesisapna- 
vo.

Pabudo vėlai, atsisėdo ant 
patalo ir pradėjo mislyt.

Atsiminė dabar kur yra ir 
kur buvo; Keliavo prie J orda.-, 
no upes, klaidžiojo mišžkuose 
ir patyrė daug baimes. O tai 
vis delei to niekszo tarno. Tris 
sykius jam apreiszke jog lieps 
ji nuplakti ir tris sykius jam 
dovanojo. Bet nedovanojo dar 
jam to ilgo jeszkojimo per upe
li pereimo. O už tai reikia 
basti nes Joel isz baimes pikt
žodžiavo. Kas-gi buvo kaltas 
tam piktžodžiavimui jeigu ne 
tasai niekszas tarnas? Ar-gi ji 
neinvede pagundyman? Ar-gi 
Joel kada nors savo gyvenime 
pikt-žodžiavo? Niekados bjau
rus piktžodžiavimas nesutepė 
jo lupu. O dabar?

Apėmė ji piktumas.
Atsiminė žodi po žodžiui ka 

niekszas tarnas jam dryso pa
sakoti apie ana mokytoja ir 
Dieviszka globa. Juk anas sa
ve augsztesniu statėsi už ji, už 
Joel, už Sinhedrijono sanari!

Ne, tai prieszginumas, tai 
piktadaryste. Kokia bausme 
iszmislyti už toki dalyka?

Paszauke tarnus ir lauke. 
Bet nei vienas neatėjo. Paszau
ke antru sykiu ir treeziu o po 
tam pats iszejo in priemene.

Susitiko viena tarna kuris
savo peties ranka. Paszo’ko nuo 
žemes kad gintis. Bet sutemoj 
pamate asilo galva. Tarnas pa
ėmė asilui už pavadžiu. Joel 
atsisėdo ant asilo ir leidosi to
liau keliauti.

Tuojaus viesulą pranyko ir 
isz po debesiu iszlindo menu
lis. Skaisti menulio szviesa ap
liejo miszka. Pasidarė visur 
szviesu.

Joel tai-gi tuojaus aprimo 
bet tylėjo. Gyvulys ženge ste
bėtinai smagiai. Persiskverbe 
per krumu posmą. Joel iszgir- 
do upelio vandenio tekėjimą. 
Netrukus krūmai praretėjo ir 
pasirodė prapultis ant kurios 
jlugno vanduo pszę. Atrado

Laikas greitai slinko. Joel 
neteko kantrybes. Pagaliaus 
iszejo pats ant kiemo.

Czia pamate ta tarna besi- 
sznekucziuojanti su kitais.

— Kur tasai asilo vedėjas?— 
suszuko griausmingu balsu 
Joel.

Tarnas pasilenkdamas nuže
mintai tarė:

— Pone jo nėra.
— Kaip tai, pabėgo? ,
— Pone ir gyvulio nėra... I 

Gal tu pesezias sugryžai?..
Joelui kraujas galvon subė

go. Su baisiom akim keike per
sigandusius tanius kad urnai 
tarp vartų pasirodė asilas su 
tarnu.

Szis pamatęs poną pribėgo, 
puolė jam prie kojų ir pradėjo 
maldauti:

— Dovanok pone, suklydau 
miszke, negalėjau tave surasti. 
Szaukiau!.. Ausztant apibėgau 
visa miszka ir pagaliaus ma
niau kad pesezias sugryžai...

Joel jam ant galvos pakele 
savo kumszczia ir suszuko:

Nekurie Baltimores boselei 
niekam netikia,

Nuo žmoniszkumo visai 
atlikia, 

Kaip tai vienas nesenei padare, 
Pedes del darbininku nedave, 
Lyg vėlybam vakarui lauke, 
Nedave, norints visi szauke.
Badai visi kriaueziai žada 

susitart,
Ir tokiam velmezniui kaili 

iszpert;
Girdėjau kad taip ir padarys, 
Prižadėta sutarti iszpildys.

* * *
— Meluoji, tu su manim su

gryžai nakezia!
Tarnas urnai atsistojo ant 

kojų. Buvo labai iszbales, aky
se matėsi baime. Padėjo ant 
lupu pirszta ir kalbėjo su giliu 
persitikrinimu.

— Ne pone, tai ne asz, tai ne 
asz... tai turbut bus musu Mo
kytojaus darbas.

Joel iszptfte akis, žvilgterėjo 
in tanius. Visi sudėjo ant krū
tiniu rankas ir pradėjo lupo
mis krutint.

Gyvulio vedejas-gi kalbėjo:
— Tu pone gal būdamas var

ge szaukeisi jo pagialbos... Ar 
ne? Gal meldeis. .... O gal pikt
žodžiavai... Jis tave perspė
jo!

Joel palytojo savo veidą. Pa- 
.sjžiurejo in. asila kuris buvo 
labai nuvargintas, turėjo indu- 
busius szonus ir nuolatos žio
vavo. Žvilgterėjo in tarna ve
dėja ant kurio veidą naktis ir; 
vargas paliko ženklus. Pažiu
rėjo in visus persigandusius 
tanius po tam in namus ir me
džius. ,

Urnai apsisuko ir nuėjo sau 
in mieg-kambari.

Atsisėdo ant lovos ir pradėjo 
glostyti sau veidus. Apsidairė 
aplink sienas po tam in lubas 
ir asla.

— Kas tai yra? — suszvape- 
jo. Kas tai yra? Kas tai yra?

Taip mislijo ir galvojo per 
visa diena.

Veltui tarnai incidavo klaus
dami: ar nenorėtu valgyt?

Joel taip prasėdėjo iki sute
mai. Tik vakare liepe paszaukt 
asilo vedeja, su anuom užsida
rė ir ilgai apie ka ten kalbėjo.

Tarnai ’tykojo prie duriu bet 
negirdėjo nei žodžio tos kalbos. 
O juodu kalbėjosi iki pusiau- 
nakeziai, iki breksztant, iki 
saulei užtekant... Galas.

Apie Szv. Ludvika bobeles na
mine szinkuoja, 

Nuo marszelio ir palicijos pa- 
sikavoja,

Verda namine ir cziaka — tai 
naminis alus,

Tiktai vaikine, nelabai gardus.
Ka daryt, reikia priprasti, 
Kad svaiguli galvai surasti, 

Vienas žmogelis už szinkavima 
sėdėjo,

Ba bausmes užmokėti negalėjo.
Mat jo bobele cziaka par

davinėjo, 
Bet reszto del žmonių ne

davinėjo,
Kas reszto praszo tai da isz- 

kolioja,
O plūst tokiai tai negiliuja.

Tenais randasį^r ' u, 
Badai jau pasen®BB|Ruiitu, 
Kurie turi Lietdv^e 'moteres 

ir vaikus,
O czionais inprate in visokius 

zbitkus,
Per naktis po pabulkes 

trankosi,
Ramybes del saves jeszkosi, 

Gal greitai svaiguli gaus, 
Ba Dievulis už tai tikrai 

nubaus.
* * *

Kur ten apie Hazletona ran
dasi jenerolas,

Pus-smegenis ir kvailas 
urinolas,

Kurio smegenys jau suvis isz- 
džiuvo,

In žabangas velnio jau pa
kliuvo.

Badai su savo sesere suėjo, 
Ant doros ne ant žmonių ne

žiūrėjo,
Garnys sūneli nesenei paliko, 

Ana vakara garsei sukliko. 
Neužilgio perkūnas in juos 

trenks,
Ant jenerolo sprando nulėks, 

Velniui duszia pateks,
In giluma peklos su ja nulėks.

* * *
Nekurias moterėles karsztis

iszputes akis tarė:
— Kaip tai, ponas esi? O 

mes visi apimti baimes...
— Esi spaugas, miegojau isz- 

tisa nakti tiktai jus nieko o 
nieko nežinote. Iszvaikysiu 
jus, iszvysiu, liepsiu apmusz- 
ti!..

— Tavo valia, pone, — atsa
ke iszbales tarnas.

— Paszauk man tuojaus taji 
nieksza su kuriuom szia nakti 
parkeliavau! — suszuko Joel.

Tarnas isz vietos nesijudino: 
tik iszpute akis ir žiuri in po
ną.

— Skubinkis-gi rakaliau, su
riko Joel ir užsimojo su ranka. 

Į Tarnas apsisuko ir įszbego.

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

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

'isz Visu Szaliu
KIEK TAI ŽMONIŲ TIKI 
IN PANASZIUS GYDYMUS

IR KLAUSO RODOS 
APGAVIKU.

Kapfenberg, Styria., — Kai
me Otervotz gyvena užžadėto
jas, kokis tai He’lig Kreut, ku- 

I ris turėjo gera [pelną nuo tam
suoliu, pas kuri jie atsilankine- 
jo ant visokiu rodu. Ūkininkas 
Glas sirgo ir gulėjo lovoje ant 
uždegimo plaucziu. Jo motere 
nusidavė pas užžadetoja kuris 
atejas pas ligoni, kratė su gal
va ir suko usus, ant galo pra
dėjo daryt stebuklingus moste
lėjimus su ranka ir pradėjo li
goni gydyt. Pririszo szniura 
prie lovos ant kurio suriszo ke
lis mazgus, o gaila virves iszme- 
te per langa, kuris buvo uždeg
tas. Užžadėtojas tarė: jeigu 
degimas virves pasibaigs už 
lango, tai yra ‘ženklas, kad li
gonis turi apleist grinezia ir 
nusiduot in kita svietą; tai yra 
mirti. Užžadėtojas perskaitė 
kėlės perskyras isz Raszto 
szvento. Szniuras paliovė deg
ti už lango. Užžadėtojas tarė, 
kad ligonis turės mirti. Ligo
nis isz dideles baimes mirė.

MOTERE SAVE SUDEGINO 
ANT SMERT.

Banialuka, Jugoslavija. — 
Pati ūkininko Sisako, negalė
dama ilgiaus nukenst kanezias 
nuo vėžio ligos, nutarė sutrum- 
pint savo gyvasti ir kanezias. 
Kada jo.s vyras iszvažiavo ta 
diena in miestą, nelaiminga 
motere iszsiunte savo szeimyna 
in artima kaimeli, po tam ap- 
silaiste savoju karasinu ir-už- 
^sidege. 'Kada vyras sugryžo 
jisz miesto, rado, tik pelenus na
mo, kuris drauge sudege su 
motere. Pelenuosią surado su
augėjusi lavoną savo moteres.

TEISMAS KURIS TĘSĘSI 
JAU 116 METU.

Warszawa, Lenk. — Apskri
ties sude tęsęsi ilgas teismas 
jau 116 metu, už szmotus lauko 
prie miesto Warszawos, kuri 
veda .szeimyna Kosinsku, tvir
tindami kad jiems tuos laukus 
paliko ju gentkarte senovės 
laikuose ir valdžia juos užgrie
bė del saves.

Teismas prasidėjo 1820 me
te, 116 metu adgal. Kaip ilgai 
da trauksis tai nežine bet kol 
gimines “szmeruos” advoka
tus tai teismas tolei tesis ir da 
gali tenstis kita szimta metu 
jeigu pinigu užteks.

22 DARBININKAI UŽMUSZ- 
TI EKSPLOZIJOJ.

Rouen, Francija. — Dvide- 
szimt-du darbininkai likos už- 
muszti laike darbo prie akmen- 
daužes Cauvicourt. Vienas isz 
darbininku užtaise dinamitini 
szuvi ir griūvanti akmenai pa
gavo darbininkus kurie nepa

apėmė, 
Kad net daugelis f Wt ap- 

si^lic,
Springfilde bobele# padūko, 
Kėlės dienas buvo be dūko.

Pesztynes pakele, 
Visos susivėlė, 
Susirupcžiavo,

Po tam per kėlės dienas 
dejavo.

Badai ir viedraj darbe buvo, 
Puiki ten batalija atsibuvo, 

Ant galo ir karabinus naudojo, 
Viena ant kitos dabojo.

Dvi-vamždes visos naudojo, 
Man tas darbas visai nepasi

dabojo, 
TuszcziĮ ju, 

Tokiu galviju.

spėjo prasiszalint in laika.

ŽMOGUS SU TRIMI * 
KOJOMIS

Tolmano, Italija.,—• Nuo ka
da Italai užėmė Etiopia, Afri- 
ke, atranda laikas nuo Ifliko 
nepaprastus dalykus, ne tik 
terp gyvuliu bet ir žmonių. 
Ana diena likos in czionais at
vežtas 'žmogus, isz Etiopijos, 
kuris užgimė su trimi kojomis, 
turintis apie 30 metu amžiaus. 
Turi jisai viena kairia koja o 
dvi tiesias kurias gali naudoti 
laike vai'kszcziojimo. Tasai 
nepaprastas žmogus likos nu
vežtas in kara'liszka ligonbute 
ant tyrinėjimo.

ISZ GAILESZCZIO NUŽUDĖ 
SAVO SERGANTI SŪNELI 

KAD ATEITYJE 
NEKENTETU.

Varszava, Lenk., — Henone 
Bobkiene, 29 metu amžiaus, pa
ti czionaitinio seržanto, buvo 
nuteista už nužudymą savo 
serganezio sūnelio, 12 metu 
amžiaus. Motina pasisamdžius 
kambarėli lietelyje Central, nu
sidavė su šuneliu, kur ji užmig
dė ir perpjovė jam gerkle 
su perlu. Po tam kruvinai dar
bui motina nuėjo in palicija, 
prisipažindama ka ji padare. 
Pasakė kad vaikas buvo neisz- 
sivystinias kaip kiti vaikai ir 
nuolatos sirgo todėl ji tėvas 
baisiai neapkentė ir paniekin
ėjo. Rūpindamasi apie savo 
sūneli, nutarė ji nužudint ir 
palengvint jam kentėjimus. 
Motina pirmiausia uždavė vai
kui truciznos po tam perpjovė 
jam gerkle. Tėvas aiszkino 
kad jo pati buvo nepilno proto 
todėl nežinojo ka dare. Mote
re likos patalpinta in paikszu 
prieglauda.

KARVE KURI TANKEI NE
DAVINĖJO PIENO; BUVO

TAME PRIEŽASTIS.
Marienburg, Prusai. — Ūki

ninkas Pyritz, turėjo gera mel- 
žama karve, bet labai nusiste
bėjo, kada tūla ryta karve vos 
davė kelis puodukus pieno, no
rints visai buvo sveika ir ge
rai ede. Isz ryt ir vakare ve
la davė paprastai pieno kiek 
duodavo, bet po tam, in kelis 
vakarus, vela pieno nedave. 
Ūkininkas tuom labai susirūpi
no ir nežinojo ka daryti. Bu- 

'vo tosios nuomones, kad karve 
turėjo kas tokis pžraganaut. 
Nutarė nusiduot ..pas žinuna 
jeszkoti rodos, bet da karta nu
ėjo in tvarta pažiūrėti karves 
kad galėtu gerai apsakyt liga 
del žinuno. Ir sztai ka paregė
jo: Karve gulėjo ant žemes, o 
prie jos du parszelei žindo 
pieną. Dabar ūkininkas susi
prato kokis buvo kvailys ir ne
turėjo ko nusiduot pas žinuna. 
Dabar visas kaimas juokėsi isz 
ūkininko, kada dagirdo apie 
atsitikima.

VAGIS PAVOGĖ ISZ 
SKARBCZIAUS KARA-

LISZKA KARŪNA.
Lizbonas, Portugalija. — Ka

rūna, kuria kitados nesziojo 
Portugalijos karalei, likos pa
vogta Nedėlios diena, isz Pan
teono, istoriszkos vietos kur 
silsisi mirusieji Portugaliszki 
karalei.

Du vyrai ir viena motere bu
vo tankus svecziai Panteone. 
Sargai juos mate daugeli kar
tu prie grabo karaliaus Karlo- 
so, o taipgi ir dienoje kada va- 
gysta likos papildyta. Prie už
darinėjimo Panteono, viena va
kara, pateminta jog skarb- 
cziaus durys atidarytos, kuria
me radosi karaliszka karūna. 
Jos verte yra apskaityta ant 
keliu milijonu pesetų.

Iszmintingos Mislys 
Del Visu

— Tasai daug gero padaro, 
kuris iszpildo kie’k gali.

— Ka vienas kvailys paga
dina, tai tukstaneziai protingu 
nepataiso.

— Kur daug gaspadoriu, 
ten niekad nėra paredko.

— Daug randasi ant svieto 
tokiu skolininku, kurie geistu 
skola atiduoti su kumsezia.

—‘ Jaigu kas praszalina ne
dora tarna, tai rodos kad ge

DarboŽinutes
STRAIKA LEHIGH VALLES 

KASYKLŲ.
Hazleton, Pa. — Keturi tuk

staneziai anglekasiu sustojo 
dirbti visose kasyklose prigu- 
lincziose prie Lehigh Valles 
kompanijos ant szimto myliu 
aplinkines. Priežastis straikos 
yra ta, kad kompanija nedalai- 
ke savo prižadėjimo kaslink 
mokesties del rakmonu. Likos 
suszauktas posėdis tarp angle
kasiu ir kompanijos ant Pane- 
delio, jeigu ponas prezidentas 
Hugh Brown, isz Distrikto 7, 
unijos virszininkas, nebus per
daug “nuilsės.”

STRAIKA BUCZIERIU.
San Francisco, Cal. — Strai- 

ka mėsininku ir vežiotoju mė
sos, San Diego, prasiplatino po 
visa pakra’szti Pacifiko. Svar
biausia priežastis straikos yra 
to, kad darbininkai spiresi pri
pažinimu unijos.

200 DARBININKU STRAI- 
KUOJA UŽ PRASZALINI- 

MA DRAUGO.
Kenosha, Wis. — Dirbtuvėje 

Snap-On Tool Co., sustojo apie 
200 darbininku dirbti, už tai 
kad kompanija praszalino nuo 
darbo viena isz ju draugu už 
tai kad jis už daug darbavosi 
del unijos labo.

LEWIS’AS NEGALI VALDY
TI ANGLEKASIU BALSUS.

Wilkes-Barre, Pa. — Her
man Carletti, isz Pittsburgho, 
pasakė buk Lewis’as, preziden
tas anglekasiu unijos, negali 
valdyti anglekasiu politikisz- 
kus balsus ir priversti juos ant 
balsavimo už Demokratiszka 
prezidentą. Carletti, kalbėda
mas, ant susirinkimo naujos 
unijos, "Wilkes-Barre, Pa., sa
ke: “ Nesiranda tosios galybes 
sziadien kuri permainytu an
glekasiu politika arba ju tikė
jimą.”

ATIDARYS WESTWOOD 
KASYKLAS.

Pottsville, Pa. — Ralph Co
ho, isz Lancaster, kuris yra 
locnininkas Westwood kasyk
lų, sutiko su anglekasiais ati
daryt kasyklas už kokios san«- 
vaites laiko. 'Tbsios .kasyklos 
kitados prigulėjo prie Hazle- 
brook Coal Co. . ,

15,968 DARBININKAI DIR
BA ANT VISOKIU 

PROJEKTU.
Harrisburg, Pa. — Septem- 

berio menesyje, ant visokiu 
Pennsylvanijos projektu dirbo 
15,968 žmones o daugiau kaip 
20 tukstaneziai kiti jeszkojo 
darbu. Knygose randasi' net 
678,655 aplikacijos ant visokiu 
darbu bet valdžia negali su
rasti darbus del visu.

riausia priėmė.
—' Nieko nepirkie nuo savo 

prietelio nes jeigu užmokėsi 
[brangei tai tu aut jo pykši o 
jaigu pigei, tai jisai ant tavęs 
pyks.

— Rinkimai ant Prezidento 
artinasi, jie atsibus Utarninke 
3 diena Novemberio. Mes nuo 
saves patarėm Lietuviams bal
suoti už Roosevelta; nes jisai 
parūpino darbus ir uždarbi be
darbiams teipgi suteikia pa- 
szialpa pavargėliams. Todėl 
privalote palaikyti Roosevdlta 
kitam terminui.

r



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES LAISVES STOVYLAS
I -------

— Ateinanti Ketverga pri
puola Mitchell Diena ant at
minties Jono Mitchell kuris 
1897 mete suorganizavojo Uni
ted Mine Workers Unija ir pa
sekmingai užbaigė dideli strai- 
ka 1900 mete. Toji diena pri
puola Oktoberio 29, kuria ap- 
vaikszczioja visi angiekasiai 
ir taja diena kasyklos nedirba.

— Per paskatinus 12 me
nesius Readingo angline kom
panija turėjo suvirsz 3% mili
jonu doleriu daugiaus iszkas- 
cziu negu ineigos. Metas atgal 
kompanija buvo inėjus in sky
la beveik 6 milijonu doleriu.

— Neužmirszkite ateiti ant 
didelio susirinkimo Seredos 
vakara ant Norkevicziaus sales 
o dasižinosite už kokius 'kandi
datus privalote balsuoti atei
nanti Ųtarninka. lt.

— Palicija tyrinėja prie- 
žasti skaudymo aplinkinėje 
10-tos ir Market ulycziu, per 
nežinomas ypatas. Ana vakara 
kas tokis szove in narna Ed
vardo Thomas, bet ant giliu
ko nieką nepataiko tik iszkule 
langa. Jau tai ne pirma karta 
szuvei davėsi girdėt nakties 
laike toje aplinkinėje.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme Vincas Grouge, 514 
W. Mahanoy Avė., su Nellie 
Malakauckiute, 443 Washing-

TURI 50 METU
Seredoj Bus Apvaikszcziojama 

Stovylo Auksinis Jubilejus.

PREZIDENTAS KALBĖS 
PER REIDIO.

New York. — Szia 
Sereda szis miestas ■ 
apvaiksztines 50 metu 
auksini jubileju Lais

ves Stovylo (Statue ot‘ 
Liberty), kuris ran
dasi czionaitineje pri-

stovoje ir kuri Francija pado
vanojo Amerikai. Prezidentas 
Francijos ir Amerikos prezi
dentas kalbės per radio taja 
diena. Tas stovylas turi 305 pė
das augszczio nuo pamato ir 
stovi ant Bedloe Salos. Šuma
ne Francija ji padovanot Ame
rikai tuojaus po Franco—Vo- 
kiszkos kares. Ji padirbo žy
mus skulptūras Augustas Bar
tholdi, kuris gimė 1833 mete ir 
mirė 1904 mete. Suvienytųjų 
Valstijų kongresas 22 diena 
Februariaus, 1877 mete, palie
pė paskirt szmota žemes ant jo 
pastatymo. Mete 1874 likos pa
skirtas komitetas ant rinkimo 
auku. Francijoj 180 miestu, 
daugybe žmonių ir žymiu ypa
tų paaukavo milijonus franku 
ant tojo tikslo, o Amerikas 
$300,000. ! Stovylas. kasztavo 
tavo 700,000 doleriu o pamatas 
ant kurio stovi, kasztavo apie

BALSUOK UŽ
SVEIKATA

Rinkimu diena paprastai pa
traukia dideles minias žmonių 
o sziu metu prezidentiniai rin
kimai gal daugiaus žmonių pri
trauks ir daugiaus žmonių bal
suos negu bile kada susirinko 
balsuoti. Kiekvienas asmuo, 
kuris turi balsavimo teise pri
valo vartoti ta jiega, tai yra 
geros pilietybes dalykas. O da
bar, kalbant apie balsavima 
mes visi, augę ir jauni, priva
lome suprasti kaip yra svarbu 
balsuoti už sveikata ne tik sy
ki in metus, arba syki in ke
turis metus, bet kasdien. Nes 
jeigu kiekvienas asmuo musu 
mieste pasilieka sveikas tai 
mes turėsime geresnius ir svei- 
kesnius pilieczius bet galu ga
le sveikata guli kiekvieno žmo
gaus rankose. Nepriguli nuo 
kitu.

PANASZUS IN MIRUSI ŽY
MU KOMEDIJANTA. Texas Apvaikszczioja 

Szimt-Metines 
Sukaktuves

gyventoju del kiekvienos ket
virtaines mylios o New Yorkas 

' 265, Rhode Island mažiausia 
valstija sziose Suv. Valstijose 
net 550.

Politikiszki 
Apskelbimai /X

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

ton uly., Shenandoah. Taipgi 
iszsieme laisnus Kazimieras 
Bankus, 1311 E. Mahanoy Avė. 
su Stella Marcinkevicziute, isz 
Quakaike.

66G
sustabdo 

PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekoM 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

300,000 doleriu. Ant galvos to
sios Laisves Moteres gali atsi
stoti net 40 žmonių, 12 gali at
sistoti ant žibinties, trepu ran
dasi 161, stovylas moteres turi 
89 pėdas augszczio. Buvo pra- 
detas-dįrbti Oktoberio 24,1881 
mete o užbaigtas 4883. Metd 
1884 M. DeLesseps, preziden
tas Francuziszfko komiteto ir 
ambasadorius Morton, Augus
to 5-ta, 1884 mete, padėjo pir
mutini akmeni pamato tojo 
stovylo ant Bedloe Salos o me

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos llasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖

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

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

te 1885 Francuziszkas laivas 
atvežė stovyla in New Yorka 
kuris likos atidengtas Okto'be- 
rio 28, 1886 mete.

Apvaikszcziojime Seredoje 
dalyvaus daugelis žymiu žmo
nių isz visu daliu Suvienytųjų 
Valstijų.

•>>M>>4->4->4-*>4>>M-**)4->M-*M-*****>r******>4-************-*-*******-*

Lygiai kaip politiszkos par
tijos remia nekurtuos dalykus 
laimėti rinkimą, tai taip ir as
muo privalo prisilaikyti prie 
Gamtos instatymu pasilikti 
sveiku. Jeigu persivalgysime, 
jeigu negausime užtektinai 
miego, arba jeigu mes apsun
kiname musu stipruma už ta 
viską kada nors turėsime už
mokėti. Ir jeigu mes vis tensi- 
me szituos pražengimus tai tik 
pasiduodame ligoms. Net ir 
automobilius 'tik tiek gali at
likti ir po tam jau nebevažiuos.

Užlaikymas geros sveikatos 
nuo musu nereikalauja specia
li© pasimiklinimo, nereikalau
ja ypatingu vaistu, ne, tik svei
ko proto su pilna valia. Visu 
pirmiausia vartokime papras
ta 5wigi.( Ungyajt .pagaminta, 
be visokiu aptaisu. Papra-sta 
rcfpe * yra daug sveikesne už 
puikiausia pajų. Sveikaus val
gymo svarbiausias punktas 
yra maisto subalansavimas -— 
tas tik reiszkiaprie valgio pri
dėti viena virinta lapuota dar
žove kaip tai kopūsto, szpina- 
ku ir pan., ir viena žalios dar
žoves salota prie mėsos ir bul
vių ir sviesto įsu duona ir ka
vos. Gerai yra vartoti nors 
viena stiklą pieno prie kiekvie
no valgio nes tas prisidės prie 
balansuoto valgio. Kiekvienas 
augės žmogus būtinai reikalau
ja asztuoniu valandų miego 
kas nakt nes kūnas ta reika-

Sztai James L. McGinnis, 39 
metu, brdkmonas .ant North
western geležinkelio, Minnea
polis, kuris iszrodo kaip miru- 
sis Will Rogers, kuris buvo žy
mus krutamuju paveikslu ko- 
medijantas. Todėl likos jis pa
kviestas in Kalifornija per 
skulptūra Jack Gardner, isz 
Glendale, Kalifornijos, kad bu
tu modeliu ant padirbimo
bronzinio stovylo del mirusio 
artisto. Ant tojo stovylo likos 
suripktos aukos isz visos Ame
rikos.

lauja atsigaivinti, greitas pa- 
sivaikszcziojimas kas vakara 
ir ryte teiks užtektinai iszmik- 
linimo kunui, ryte lytinėje 
(shower) maudynėje nusi
prausk. Per diena ant vienos 
valandos pasilsėkite. Tai tie 
yra svarbiausi punktai sveika
tos programų. Taip szvariai 
laikykite protą kaip laikote 
kuna, gaukite gana szviežio 
oro ir saulėkaitos. Sek koki 
nors užsiėmimą arba pasilinks
minimą. Jeigu seksite tuos pa
tarimus ir nors syki in metus 
pasiduosite savo gydytojui 
peržiurejimui tai isztikro bal- 
dnosii tr]kama sveikata.

’^ILF^ •New Yorn ;i&esto Sveikatoa 
Komisijonierius.

—F.L.I.S.

PRIETARMES.

— Ne yra tusztesniu žmonių 
kaip tie, kurie yra pilni paties 
tusztumo.

—• Nelaime tai tikras mo
kytojas ir prietelis žmogaus; 
ji mokina ji kaip turi gyvent 
ant svieto.

—■ Žmogus lengviause pil
do savo privalumus, jaigu žino, 
kad jisai yra tinkantis su no
rais Dievo ir su savo locna san- 
žinia.Ateikite visi ant

*■ U*

Didelio
Susirinkimo

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

Seredos Vakara 
28 Oktoberio, 7:30 valanda 

Norkevicziaus Salęje

bet kad yra vienatims

Suvirsz szimtas metu adgal 
Sam Houston, Amerikietis ka
reivis ir dipliomatas, vede jo 
“svetima legioną” kovoje 
Texas valstijos nepriklauso
mybes. Sziais metais kiekvie
nas miestas, miestelis ir kai
mas toje valstijoje, apvaiksz- 
czioja .szimt-metines sukaktu- 
veis Texas valstijos prisidėji
mo prie Suv. Valstijų.

Visokį apvaikszcziojimai 
prasidėjo Birželio men., su 
prezidento Roosevelt’o aplan
kymu ir tęsęsi per visa vasara 
ir rudeni.

Sam Houston’o armija, ku
ria galime vadinti “svetimu 
legijonu” nusprendė tos Vals
tijos likimą, tai buvo, jos prisi
dėjimą prie Amerikos teritori
jos. Kuomet Houston’as pra- 
sze vyru prisidėti prie jo ar
mijos, vyrai isz apie tuzino ir 
daugiaus, tautu ateiszauke 
“paliuosubti Texas” ir pada
ryti ja Amerikoniszka teritori
ja.

Daug Vokiecziu prisidėjo 
prie Houston’o legijono. Gar
siausi buvo Robert Kleberg, 
Christian Wertzner ir John 
Karner. Frederick Lemsky, 
pulko fleitistas, gimė kur szia- 
dien 'Czekoslovakija stovi. 
Prospero Bernardi, Italas ne- 
senei atvyko isz Italijos ir at
sižymėjo 'San Jacinto kovoje. 
Felix Wadzinski, jaunas Len
kas ir prisidėjo kiek galėjo. Jo 
globoje radosi garnizonai 
Houstone ir San Jacinto ir vė
liaus jam buvo paskirta net 
320 akru žemes už jo narsumą.

Labai daug Meksikiecziu gy
venant Texas apielinkeje, irgi- 
prisidėjo prie Houstono mažo 
pulko. Tarpe ju buvo kapito
nas Juan Sequin, saržentai 
Manuel Flores ir Antonio Men- 
chasen, kapralai Nep Flore ir. 
Ambro Rodridge ir daugiaus 
kaip tuzinas privatu. Adolphus 
Sterne, jaunas Žydas gimęs 
Vokietijoje 1801 m., net iki 
sziai dienai pamintas kaipo 
žmogus kuris savo viską pave
dė Texas maisztininkams.

Suraszas aficieriu ir vyru, 
kurie sudarė Texas armija San 
Jacinto, parodo kad toje mažo
je grupėje buvo daug vardu 
kurie aiszkiai priguli svetim- 
taueziams. Tarpe ju matome 
Albert Gallatin, David Korne- 
ky, Jacob Groce, Malena Alex
in, Michael Daveto, Eliją Va
tan, M. Dembrins'ki, F. Pestre- 
wich, Herman, Whrenberg,

Texas turi visko, teritorijos 
ir turto, užlaikyti net 50 sykiu 
daugiaus gyventoju negu szia- 
dien turi. Ten yra milžiniszki 
kalnai, stepai, girrios. Vis gal
viju szalis, kad nors ir randasi 
vatos ukes pietuose. Del vatos 
Texas yra svarbiausia valstija 
szioje szalyje. Apie puse mili
jono ukiu užima net 125,000,- 
000 akru žemes. Valstija užima 
pirma vieta szioje szalyje kas- 
lirik mineralu produkcijoje, 
aliejus yra jos svarbiausia in
dustrija.

Galveston yra svarbiausias 
pajūrinis uostas valstijoje. 
Houston, 50 myliu nuo juriu, 
kur net 17 gelžkeliu susijun
gia, yra svarbus jureivinis uos
tas.

Sveczias aplankydamas szi- 
ta valstija, nuo sziaurinio mie
sto Dalias, su jo moderniniais 
fabrikais ir biznio vietomis iki 
iisitoriszko Iszpariiszko miesto 
San Antonio su jo Japonisz- 
kais darželiais ir senoms misi
joms, isztikro aplanko moder
nini ir senaji pasauli.

Tarpe kitu svarbiųjų miestu 
yra Corpus Christi, Laredo, 
Jaarez, Brownsville ir El Paso.

Galime matyti kaip svetim- 
taueziai prisidėjo prie Texas 
iszsivystijimo nuo miestu var
du. Senesni miestai nesza Isz- 
paniiszkus ir Meksikoniszkus

Ne bus tai ilgas nuobodus su
sirinkimas, tik bus trumpai 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.

1AUSZIES 
PQLICY 
PREKE

Susikoncentruojant tiktai vie

nu motoriniu kuiju, taupumas 
atsiekiamas refa: .erijose, san
krovose, pristatyrko trekais ir 

Sztai del ko 
. nis “ Instant

gazo pampomis.... 
mes galim duot j u 
Starting, Lightniifgo Accelera
tion, Knockless Po'
Burning Action...”už regula- 
riszka gazolinos preke.

iwer ir Clean

»

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

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- (U 
kiam laike; diena ar My, 
nakti. Visada turi pil- y, 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio TT 
Grabu. Laidoja "nu- || 
mirelius pagal naujau- l| 
šia mada ir mokslą. |<

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jį 

——prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

vardus, kaip Agua Dulce, Del 
Rio, Refugio, Velasco ir Zara
goza. Kitos vietos užvardintos 
Beaumont, Dumas, New Baden/ 
Hambung, Weimar ir Weser,' 
Nordheim, Norse, Ringgold,1 
Swenson, Florence, Genoa,' 
Malta ir Roma, Moscow, Chi-J 
ta, Petersburg ir Odessa, kaip 
ir Geneva, Tokio ir Scotland.

—•F.L.I.S

— Trys jaustos gali sutilp
ti žmoguje o turėdamas baisias 
jaustas, jau vadinasi apszvies- 
tas, o tas yra: Meile locna, mei
le žmonių ir meile Dievo.

— Mislyt ir kalbėt teisybe 
yra privalumu kožno gero žmo-
gaus, bet neprivalo rupytis, a-
pie tai ar kiti pristoję ant jo 
užduoties ar ne.

—■ Kada puiki mislis isz- 
pletos savo sparnus ant lėkimo 
tai privalo kaip drūtas laivas 
irtis mal’sziai per indukusias 
vilnis ir viesulas.

Conrad Edenour, Andreas Vo
gei, Lambartare, Nirlas, Minu
oti, Scheston, Sigman, Kyken- 
dall ir Gumbo.

Texas valstija po "trumpu 
iszbuvimu nepriklausoma res
publika buvo prijungta prie 
Suv. Valstijų 1845 m. Sziadien 
ta valstija yra didžiausia vals-j 
tija unijoje. Ji užima suvirsz ( 
266,000 ketvirtainiu myliu.' 
Jos teritorija yra didesne už 
Francija ir didesne už Vokie
tija ir Czekoslovakija suvieny
toms, kad nors turi tik 6,000,- 
000 gyventoju. Texas vis laiko 
teise padalinti jos milžiniszka 
plota in keturias skirtingas 
valstijas 'kurios 'gales prisidė
ti prie unijos kaip tik turės už
tektinai gyventoju.

Pereitais metais Texas gy
ventoju skaiezius padidėjo net 
24.8%. Texas valstija vis turi 
tik apie 21.9 gyventoja del 
kiekvienos ketvirtaines mylios, 
kuomet Penusylvauija turį 213

— Metant purvina ant gero 
žmogaus, jam visai nekenke 
tiktai rankas susibjaurina tas, 
kuris meta.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

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

ANT KONGRESMONO
Balsuokite už

James H. Kirchner
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.

Jisai yra prieszais auksztu 
taksu.

Utarninke 3 Novemberio 
Balsuokite už Kirchner

—Ansarsinimas

Isz Mahanoy City
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