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Isz Amerikos
ISZGAMA TĖVAS SUBJAU

RINO SAVO DUKTERE.
Irvington, Ala. — Apskrities 

sūdąs pripažino Dan Memill 
kaltu už žudinsta pirmam laip
snyje ir dabar turės atkentet 
už savo baisu darba, ant elek- 
trikines kėdės.

Buvo jisai apkaltintas už su- 
žagejima savo 16 metu dukters 
o kada jo szetoniszkas darbas 
iszejo in virszu, užmusze savo 
duktere. Prieszais tęva liudijo 
jo sūnūs. Tėvo advokatai sten
gėsi darodyt kad tėvas tame 
laike gavo staigu sumiszima 
proto bet sudžia kitaip taji da
lyką apsvarstė ir apsudino ne
laba tęva ant elektrikines kė
dės.

NUŽUDYTA KŪDIKI KIAU
LES APGRAUŽINEJO.

Ashville, N. C. — Prie mažo 
kaimelio Parnuss, likos suras
tas kūnas nužudytos penkių 
metu mergaites, kuriai buvo 
perpjauta gerkle. Kada tūlas 
pravažiuojantis atomobilistas 
važiavo pro fenais, užtiko la
vonėli, prie kurio radosi kelios 
kiaules ir apgraužinejo lavona. 
Kiaules buvo apgraužia ran
kas, kojas ir dalis veido taip 
kad nebuvo galima pažinti 
kaip iszrode nužudyta ir neži- 
ne isz kur ji paėjo. Pagal pali- 
cijos nuomone tai kas teikis 
mergaite nužudė ir atveže in 
czionais, iszmesdamas ja isz 
automobiliaus.

NUŽUDĖ SAVO TRIS 
VAIKUS.

American Falls, Idaho. — 
Adolfas Zetlitz, 39 metu taime
ris, nužudė savo tris mažus 
vaikus isz tos priežasties kad 
jo serganti motere negalėjo ju 
prižiūrėti. Turėjo jis dvi far- 
mas kurias apdirbinejo ir pats 
negalėjo dažiureti vaikus ir 
per tai tankiai turėjo nesupra
timus su serganczia motere. 
Vaikai buvo 2, 4 ir 6 metu am
žiaus. Nelabas tėvas likos už
darytas kalėjime. Jo motere 
randasi ligonbuteje.

PACZIULE NEMOKA VIRT; 
NORI PERSISKYRIMO 

NUO VYRO.
Milwaukee, Wis. — Mrs. 

Carmena Kionka pareikalavo 
nuo savo vyro persiskyrimo už 
tai kad jos vyras, Hermonas, 
nuolatos jai iszmetineja buk ji 
nemoka pagaminti jokio valgio 
ir visai nesirūpina namine gas- 
padorysta. Misiuke Kionka bu
vo profesorka namines gaspa- 
dorystes czionaitineje augszto- 
je mokslaineje. — Gerai moky
ti kitus isz knygų ibet kitaip ei
na mokslas isz p^aktiszko gy
venimo.

BOSAS SU 31 STUDENTAIS 
NUSIRITO NUO KALNO.
Greensboro, N. C. — Didelis 

bosas prikrautas su 31 studen
tais nusirito nuo kalno ir ketu
ri studentai likos pavojingai 
sužeisti. Kitas bosas ėjo prie
szais, antras pasuko in szali ii’ 
nusirito nuo kalno.

MOTERES DIRBA UŽ TRIS 
CENTUS ANT VALANDOS.
Harrisburg, Pa. — Daugiau 

kaip 600 moterių ir merginu 
Pennsylvanijoj dirba už tris 
centus ant valandos kad užlai
kyti savo kunus nuo bado. Szi 
dalyka isztyrinejo Mrs. Ger
truda Emery, direktorka mo
terų ir merginu labdaringos 
drauguves. Daugiausia tuja 
moterų ir merginu gyvena ant 
farmu atitolintu nuo miestu ir 
gyvena dideliam skurde. Val
džia toliaus tyrinės taji liūd
na padėjimą tuju vargingu dar
bininku.

KASĖ DUOBE KITAM PATS 
JOJE ŽUVO.

Bloomington, Ill. — Mack 
Croy, 62 metu duobkasis, turė
jo baisu atsitikima kasdamas 
duobe del nebaszninko kuris 
mirė dvi dienas priesz tai ka
da jau buvo beveik pabaigęs 
savo darba, staįgai sugriuvo 
sienos dobęs ir senuką užgriu
vo. Ant jo riksmo adbego jo 
pagia'lbininkas bet pakol ji at
kasė, tasai jau buvo miręs. Se
nukas paliko paczia ir asztuo- 
nis vaikus.

BUVO PRIVERSTA TEKET, 
ISZ GAILESTIES ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.
Buffalo, N. Y. — Agota Jan- 

kovicz, 20 metu Slavoke, atėmė 
sau gyvastį'ne kaip teketi už 
vyro kuri baisei neapkentė ir 
kuris buvo už ja apie 20 metu 
senesnis. Buvo vercziama per 
savo tėvus už jo teketi. Diena 
priesz szliuba, kada svecziai 
buvo susirinkia pas tėvus ant 
vakarynu, mergina nuėjo in 
skiepą atneszti alaus su uzbo- 
nu. Kada po kokiam tai laikui 
nesugryžo, brolis nuėjo pažiū
rėti kas su ja atsitiko, suras
damas savo sesute su perpjau
ta gerkle, gulinczia ant grindų. 
Mergina nutarė veluk mirti ne 
kaip teketi už neapkencziamo 
vyro nes buvo prižadėjus jau- 
nesniui vyrui savo szirdi ir 
ranka.

Taip tankiai atsitinka tarp 
ateiviu kurie privertineja sa
vo dukreles teketi už seno ir 
neapkencziamo vyro.

PENNSYLVANUOS ARIEL
KOS MONOPOLEI UŽDIRBA 

GERAI.
Harrisburg, Pa. — Rapartai 

isz 567 arielkos monopoliu szto- 
ru Pennsylvanijoj, uždirbo su 
prideczku deszimts centu tak
su ant suszelpimo vargszu, 1,- 
514,897 dolerius. Pennsylvani
joj perduoda daugiau arielkos 
kaip New Yorke, pagal jo di
duma. Ant suszelpimo vargszu 
tieji sztorai surinko 537,000 do
leriu.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Karalius Anglijos, Edvardas VIII, kuris badai pacz'mosis su Amerikonka, persi
skyrusią su dviems vyrais, Mrs. Simpson, isz Baltimores, apie kuria sziadien visas svietas 
kalba ir net Angliszkas vyskupas ketina paniekint taji suėjima karaliaus su persiskyrusią 
motere kuri neturi jokio titulo. 2—Tvanai kurie užėjo po smarkiai viesulai ant Filipinų, 
per kuri žuvo daugiau kaip tūkstantis žmonių. 3—Kolomin Darany, tuom-laikinis priemie- 
ris Vengrijos, kuris apėmė taji dinsta po mircziai premiero Goemboes ir kaip girdėt, liūs ant 
tojo dinsto iszrinktas.

TURĖJO PACZIA EUROPOJ, 
NORĖJO APSIPACZIUOT 

SU MERGINA; NUSIŽUDĖ.
Prescott, Md. — Norėdamas 

apsipaczKyt su 26 metu mer
gina, bet turėdamas paczia tė
vynėje, Jonas Poprosky isz ru- 
pesties atėmė sau gyvastį per 
pasikorimą. Poprosky drauga
vo su mergina keturis metus 
ir ketino su ja apsipacziuot nes, 
mergina pastojo neszczia. 
Žmones ja senei stengėsi at- 
kalbint nuo jo ir pasakė jai 
kad Jonas turi paczia tėvynė
je. Ant galo mergina nutarė 
pasilikt nevedus ir susilaukt 
savo kūdikio merga 'būdama 
ne kaip iszteket už Jono. Tasai 
isz rupesties iszgere bonkute 
truciznos.

KELIOS SZEIMYNOS TURĖ
JO APLEISTI DEGAN- 

CZIUS NAMUS.
Scranton, Pa. — Ugnagesiai 

isz keturiu kaimeliu pribuvo in 
pagialba gesint du namus Old 
Forge, isz kuriu buvo privers
tos iszbegti kelios szeimynos, 
netekdamos viso savo turto ir 
drapanų. Pirmutine ugnis kilo 
Costa name ant Main uly., ku
riame radosi aptieka ir sztoras 
ir kelios szeimynos gyveno ant 
virszaus. Antra ugnis kilo pas 
Jona Sharr, tik keli blokai nuo 
pirmutines vietos. Viso ugnis 
padare hledes ant 80 tukstan- 
cziu doleriu. Paskutine szeimy- 
na vos iszsigialbejo tik nakti
niais rabužiais.

CLEVELANDAS TURI
1,200,000 GYVENTOJU,

Cleveland, Ohio. — Czionai- 
tinis miestas, pagal naujausia 
suskaita gyventoju, turi szia- 
dien 537,440 szeimynu arba 
apie 1,200,000 gyventoju. Lai
ke bearbes daug žmonių iszva- 
žiavo in kitur ant apsigyveni
mo.

KŪDIKIO KAULAI PAVIRS
TA IN AKMENI.

Davenport, Iowa. — Trijų 
metu Joan Beik serga nepa
prasta liga suakmenėjimo kau
lu ir jau du metai kaip negali 
pasijudint isz lovos nes sveria 
tiktai 26 svarus. Mergaite pra
dėjo sirgti taja nepaprasta li
ga turėdama viena meta am
žiaus. Daugelis daktaru ja per
žiurėjo bet gyduolių del jos ne
surado ir mano kad neužilgio 
mergaite turės mirti.

125,000 ŽMONES NUIMTI 
NUO PASZIALPOS.

. 'Harrisburg, Pa. — Nuo 1 d. 
Augusto valstija nuėmė 125 
tukstanczius žmonių nuo pa- 
szialpos ir sziadien randasi tik 
136 tukstancziai žmonių kurie 
da aplaiko paszialpa nuo val
džios. Užlaikymas tuju žmonių

Isz Visu Szaliu

TRUMPOS ŽINUTES

Atlanta, G a. — Leonas Owen, 
40 metu, Svietines Kares karei
vis, susibaręs su savo paczia, 
nuszove ja. ant smert, savo 
duktere ir pats save. Taipgi su- 
nu mirtinai paszove.

Atlantic City, N. J. — Rich
ard J. Scholler nukente užtek
tinai kada jo pacziule pamėtė 
ji devynis kartus bet kožna 
karta sugryžo adgal, bet kada 
pabėgo deszimta karta ir nesu
gryžo, atsikratė nuo jos per 
persiskyrimą.

Wichita, Kans. — Penkios 
ypatos likos užmusztos kada 
trūkis trenke in automobiliu 
kuris pagedo ir sustojo ant ge- 
ležkelio. Visi paėjo isz Teksu.

Orange, Calif. — Mrs. Eleo
nora Algrava, 25 metu, pagim
dė kūdikėli kuris svėrė tiktai 
26 uncijas ir yra septynių co
liu ilgio. Daktarai tvirtina buk 
tasai mažiulelis gyvens.

Rymas, Italija'. — Devynios 
ypatos likos užmusztos nelai
mėje su eroplanu prie Lepini 
kalno. Penki kaimuocziai, ku
rie atėjo in pagialba, likos už- 
muszti kada eroplanas eksplo- 
davojo ir apliejo visus degan- 
cziu gazolinu.

Fairland, Ind. — Per nusiri- 
tima trūkio nuo begiu, likos

MIESTAS MADRIDAS LIEP
SNOJE; KRUVINAS GALĖ

JIMAS ŽMONIŲ SU 
PASIKELELEIS.

Madridas, Iszpanija. — Tarp 
vaisko ir pasi'keleliu eina kru
vini musziai aplinkui miestą. 
Daugelis namu pradėjo degti 
nuo bombų numestu per ero- 
planus. Miestas da visiszkai ne
paimtas bet ilgai negales isz- 
laikyt. Buvo tai vienas isz 
smarkiausiu užklupimu o kiek 
tarne muszyje pražuvo tai da 
neapskaityta. Pasikelelei leidi- 
neja bombais be jokios miela- 
szirdystes ant miesto.

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO
NEISZGYDOMA SŪNELI.

Perth, West Australija., — 
Mikola O’Sullivon, likos pripa- 
žytas kaltu per suda, už nužu- 
dinirna savo maža sūneli, kuris 
sirgo neiszgydoma liga ir buvo 
silpno proto. Tėvas liudijo, 
kad jo sūnelis niekad neipa- 
sveiks ir tik butu didele sun
kenybe kitiems.

APYKANTA LYG SMERT.
Corleto Italija.,—Isabele Pa- 

licastro gulėjo ant mirtino pa
talo. Buvo tai koteli skalbi- 
ke. Paskutini savo norą, gie- 
de, kad pas ja ipaszaukti josios 
kaiminka su kuria ji nuolatos 
gyveno nesutikime. Sesuo

JAPONAI SUVALGO 16,000 
ARKLIU PER METUS.

Tokyo, Japonija., — Szis 
miestas turintis szeszis milijo
nus gyventoju, suvalgo ąpie 16. 
uukstancziu arkliu per meta. 
Arkliena kuria Japonai vadina 
“Gyumiku Tsukudani” (virta 
jautiena), yra daugiausia val
goma per vargingesnius žmonis 
kuriems yra per brangu val
gyt kitokia mesa.

KVAILOS LAIŽYBOS KU
RIOS NEISZEJO ANT GERO.

Bremerhaven, Vok.,- - Penki 
jauni vyrai sūnūs turtingu tėvu 
padare laižybas, kad per sep- 
tynes dienas ne viena.; isz ju 
nemiegotu. Ant praszalinimo 
miego galėjo naudoti visokius 
budus. Per naktis szokinejo, 
grajino ir gerdavo juoda kava 
kas puse valandos. Isz penkių 
iszlaimejo tik vienas bet ne
teko 38 svaru. Du užmigo po 
tam miegodami kožnas po 
136 valandas; vienas guli 
mirsztantis o kitas iszsilauže 
sau kojas puldamas nuo trepu.

mirus:: motere
ATSISĖDO LOVOJE

Great Dodding'ton, Anglija., 
— Kada vietinėje bažnyczioje 
pradėjo skambyti, kad sena gy
ventoja Margarieta Bonham, 
68 metu amžiaus mirė, žmonis 
susirinko josios name. In dvi 
valandas vėliaus, kada yai pai 
pakovė skambyt ir . likusi szei- 
myna pradėjo rūpintis apie 
pa'laidojima senukes, josios 
duktė nuėjo ant virszaus pa
žiūrėti motinos ir net nutirpo 
nuo nusistebėjimo, kada pama
te motina .sedinczia lovoje, 
melsdama dukreles kad jei at- 
nesztu stiklą pieno. Senuke 
buvo apmirus kad net dakta
rams iszrode jog ji mirė.

ANT VISO SVIETO RANDA
SI 16,300,000 ŽYDU.

Berlinas, Vokietija. — Žydu 
Telegrafine Agentūra prane- 
'sza buk Žydiszku gyventoju 
■ant svieto ženklyvai pasididino 
in laika paskutiniu 135 metu ir 
sziadien Žydu ant viso svieto 
randasi 16,300,000 gaivu. Dak
taras Ervinas Ravicz paskaitė 
buk Europoje Žydai padalinti 
ant trijų skyrių. Apie 7,600,000 
Žydu randasi Europoje kurio
je skaitosi Lenkija, Rosija ir 
Rumunija. Suvienytose Valsti
jose randasi apie pus-penkto 
milijono Žydu o prie Viduriniu 
mariu apie 1,333,000. Vokieti
joje randasi sziadien apie 
400,000. Isz pradžių buvo te- 
nais 550,000 bet nuo kada Hit
leris apėmė valdžia Vokietijoj, 
tai ju sziadien randasi vos

Darbo Žinutes

150,000.

mirsztanczios ypatos nusidavė 
pas kaiminka kuri iszgirdus' 
kad Isabele yra mirsztanti, | 
labai susigraudino Ir skubino 
atlankyti mirsztanczia. : 
pasilenke ja pabucziuot ir mė]-

MIRE ŽMOGUS KURIS DA
RE DESZRAS ISZ 

ŽMOGIENOS.
Port Algeros, Sardinija., — 

.iam kalėjime mirė 
Įėjimo. Apie 20 metu adgalhr

Kada ĮĮC'zionaitiiii

de atleidimo, toji pagriebė jei 
su dantimi už nosies ir kone vi
sa atkando ir vos iszsigialbejo 
nuo mirsztanczios. Kada kai
minka iszejo in kita kambari,

Nassero Pinero. Apie 20 metu 
adgal Pinero buvo nubaustas 
ant viso gj’venimo in kalėjimą 
už tai, kad jisai nužudė apie 
deszimts žmonių isz kuriu da-

KOMPANIJOS PAKELINE- 
JA DARBININKAMS MO

KESTIS, BIJODAMI 
STRAIKU.

New York. — Isz priežasties 
straikiniu baimių ir kad val
džia ketina uždėti ekstra tak
sas ant fabriku, tai darbdavei 
pradėjo pa'kelinet darbinin
kams mokestis. Sžtai ana die
na Chryslerio automobiliu dirb
tuve pakele dėl savo puses mi
lijono darbininku, 10 centu 
daugiau arba viso iszdalys ke
turis milijonus doleriu bonuso.

Standard Oil Co., isz Illino- 
jaus iszdaliins darbininkams 
keturis milijonus doleriu bonu
so. Kitos automobilines kom
panijos taipgi pasidalins pelnu 
su savo darbininkais. Szerinin- 
kai General Motors kompanijos 
aplaike ant savo szeru po $1.50 
ant kožno szero ir iszdalys 
jiems apie 62 milijonus dole
riu. Toji kompanija pakels mo
kesti visiems darbininkams ku
riu algos ne yra didesnes kaip 
2,400 doleriu ant meto.

VALDŽIA ISZSIUNTINES 
TIKIETUS DEL DARBININ

KU PENSIJŲ ANT 
SENATVĖS.

Washington, D. 'C. — Prade
dant nuo 16 d. Novėmberio, 
valdžia per visus pacztus isz* 
siuntines aplikacijas del visu 
žmonių kurie tikisi darbines 
pensijos sulaukdami 65 metu. 
Kožnas žmogus kuris aplaikys 
aplikacija ir registracijos bi
lietą, turi iszpildyt ir paduoti 
ant paczto. Nuo Naujo Meto 
prasidės toji pensija. Darbinin
kas turės mokėti puse o darb- 
davis taipgi puse ant užlaiky
mo tosios senatvės pensijos. 
Valdžia mokes nuo 10 lyg 85 
dolerius ant menesio pagal jo 
uždarbi. Jeigu žmogus numir
tu priesz įsulaukima 65 metu, 
tai jam iszmokes viską del jo 
szeimynos.

Paskutines Žinutes

Watkins, Colo. — Kaimynas 
surado nužudytus C. Hyde, jo 
paczia ir jos motina. Manoma 
kad farmeris nužudė abi mo- 
teres po tam pats save nusiszo- 
ve.

St. Louis Obispo, Calif. — 
Pabėgės didelis trokas nuo kal
no (renke in pasažierini Grey
hound bosą užmuszdamas tris 
žmonis ir sužeidė 31. Dreiverig 
boso taipgi likos u'žmusz'tas.

Mount Carmel, Pa. — Utar- 
ninko,diena likos iszg-ialbetais 
gyvi du žmones kurie buvo už
griauti anglinėje s'kyleje. Pir
mutinis, Mikolas Bolich, 18 me
tu ir jo draugas Andrius Chu- 
ba likos iszgialbeti in penkioli
ka minutu vėliaus.

Daktaras:—Asz tau para- 
szysiu receptą del gyduolių ir 
turi imti viena valgoma szauk- 
szteli kas valanda.

Ligonis: — Ponuli daktare, 
ar nebūtumei taip geras užra-

kasztuoja daugiau kaip milijo- užmuszti du 'žmones ir dauge- 
na doleriu kas menesi. lis sužeista.

tai mirsžtanti motere pasakė: 
Dabar galiu mals-zei mirti!

rydavo deszras ir ipardupdavo 
savo tautiecziams. >

szyti man laikrodėli ir sida
brini szaukszta, ba asz neturiu.



•‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Pagal naujausias tiesas, isz- 

duotas Vokietijoj, tai kožnas, 
kuris drystu kalbėti priesz Hit
lerį, bus nubaustas pinigine 
bausme ir kalėjimu. Dabar Vo- 
kiecziai turi uždaryti savo žio
tis ir tylėti, panasziai kaip Ru
sijoj, laike cariszkos ir Stalino 
valdžios. Tylėti ir klausyti, tai 
yra obalsis caru ir diktatorių, 
raudonųjų, mėlynųjų ir juodų
jų. Vokiecziai, už laikti savo 
ciesoriaus Wilhelmo, buvo lai
mingesni gyventojai ir turėjo 
daugiau laisves ne kaip- szia- 
dien už Hitlerio. Juk žinomas 
daigtas, kad prispaudimas bi
josi kritikos ir visuomenes pa
niekinimo o kada jau saika pri
pildyta, tada kyla revoliucija 
ir visoki maiszacziai. Panasziai 
bus Vokietijoj kaip yra Rosi- 
joj ir Italijoj.

A--------------;;-----------------

Padėjimas sveikatos Popie
žiaus Piuso XI yra gana pavo
jingas nes nesenei jam buvo 
padaryta operacija, kuri jam 
daug kenkia, pagal jo amžių. 
Kas bus jo impedžiu po jo mir- 
cziai? Galime tvirtint kad tai 
bus Italas. Katalikiszka bažhy- 
czia yra visur esanti, bet Italai 
ja valdo ir paskiria tik savo 
tautieczius ant augsztu urėdu 
kas jiems atnesza didele nau
da.

Ana diena skaitėme laikrasz- 
tyje akyva surasza kaslink au
tomobiliu Vatikano sostapyle- 
je, kad ju randasi daugiau te- 
nais, pagal skaitli gyventoju, 
ne kaip kitam kokiam sklype 
ant svieto. Ant kožno 600 gy
ventoju randasi tenaįs 145 au
tomobile,!, 21 trekai ir moter- 
eiklei. ... * •

’________ 'A '.<&■
• • 1 " 1 ■“

Ana diena sugryžo isz Mosk- 
vos, Rosijos, daktaras Szasz- 
kis(?) in Warszawa, Lenkije, 
kuris apraszineja laikrasztyje 
buk tenais darbininkai aplaiko 
mėnesines mokesties po 200 
rubliu. Kremuose jis užtiko 
kad pantaplei kasztuoja nuo 
150 lyg 170 rubliu, beveik visa 
menesine mokestis darbininko, 
kuriuos turi užmokėt jeigu gei
džia savo moterei nupirkti pan- 
taplius. Paprastu guziku, del 
kelnių ir dapanu, negalima 
pirkti nes ju mažai ten randasi. 
Duonos, sviesto ir deszru ran
dasi užtektinai bet kas tuos 
valgomus dalykus gali pirki
nei jeigu parsiduoda po 10 ir 
14 rubliu svaras o svaras žuvu 
kasztuoja net 5 rublius. Mosk- 
voje retai kas mato nutukusi 
žmogų nes pasninkas prasidėjo 
tenais/apie 20 metu adgal — 
visi žmones kudi kaip silkes.

1 •

Szia sanvaite prie Holland 
Tunelio, New Yorke, bus apdo
vanotas puikiu auksiniu meda
liu dreiverys 100-milijoninio 
automobiliaus, kuris perva
žiuos per taji tuneli. Kas juomi 
bus, tai sunku inspeti.

Isz Filadelfijos in Camdena, 
nuo 25 dienos Sausio lyg Okto- 
berio menesio, pervažiavo per 
Delawares tilta net 108,445,284 
automobiliai. Kožnas turėjo 
užsimokėti už pervažiavima.

• • ■

Prezidentas Rooseveltas yra 
vienuoliktu prezidentu kuris 
buvo iszrinktas antru kartu 
ant tojo garbingo dinsto. Buvo 
tai prezidentai: George Wash
ington, Thomas Jefferson, 
James Madison, James Mon
roe, Andrew Jackson, Abrą-

ham Lincoln, iHlysses Grant, 
Grover Cleveland, William Mc
Kinley, Woodrow Wilson ir 
Franklyn Roosevelt.

Theodore Roosevelt ir Cal
vin Coolidge iszbuvo daugiau 
kaip viena terminą bet nei vie
nas isz ju nebuvo iszrinktas an
tru kartu. Kožnas isz ju jižeme

ISZ LIETUVOS Narsi Mergina
NUBAUDĖ UŽ

PASILINKSMINIMĄ.
Vilnius. — Studentas Macze- 

nas savo name, Juodagalviu 
kaime, Mielagenu valscziuje,

prezidento vieta po mireziai buvo 'surengęs savybes pa:si- 
prezidento po tam buvo isz- i - - .linksminimo pramogėlė, in ku-
rinkti prezidentu viena karta. r^a pasikvietė savo kaimynus,

Sziadieninis
Rooseveltas turės mažai ’erge
lio nes yra apsipratęs su savo

----- *-----
— Selenda! Ar yra tavo tė

vas namie?
— Nėra jo, — atsake Selen

da Griffin. — Nesitikėjo su- 
gryžį szi vakara. Ketino pasi
likt ant nakties pas Zanesa Ba- 
keri.

— Na tai klausyk, — tarė

jau asz gana gerai apsieisiu ir 
apsaugosiu tavo blekine dėžu
tė Abraomai.

— Selenda, tu esi narsiausia 
mergina kokia tik kada ma- 
cziau. Kada busiu geram pa
dėjime o kompanija pakels 
man mokesti, imsiu tave už pa
ezia. tada, —

— Szposauji Abraomai, — 
su Diev! ir su tais žodžiais Se
lenda uždare duris paskui isz- 
einanti.

Abraomas Ayres’as iszejo 
szvilpdamas o antkelio misli- 
no apie puikias akeles Selen- 
dos ir jog gales kada ja pava
dint savo paezia.

Kada pereitinejo pavesi juo-

stovinezio' grabo su nuduotu 
lavonu.

Selenda Griffin turėjo ap
alpti. Turėjo ja kas tokis at
gaivint nes kada atidarė akis, 
mate savo tęva ir Abraomą p 
iszszokus isz savo guolio pra
dėjo sveikintis su pribuiszais.

— Ar gyva ir sveika, Selen
da? — paszauke Abraomas. 
Dėkui Dievui, o pinigai? Tie 
latrai paėmė, ar ne?

— Ne, negavo juos, — atsa
ke Selenda, iszimant blekine 
isz grabo. Sztai jie!

— Mano mylimas kūdikis 
yra tikrai narsi mergina, — ta
re senas Griffinas.

— Ji yra tikru aniuolu! — 
paszauke Abraomas.

Senas Griffinas paskui apsa
kinėjo kaip isz priežasties di
deliu pušniu ir sniego, negalėjo 
pribut namon ir kaip eidamas 
keliu paregėjo prie ugnies gu
linti suraisziota agenta, pas
kui dažinojas nuo jo apie atsi
tikima, greitai skubino namon, 
kur tik ja paezia rado gulin- 
czia apmirusia grabe.

— O dėkui Apveizdai, — ta
re senis, —esi gyva ir sveika. 
Dabar, po sziai nakeziai, da la
biau mylėsiu savo graba.

Sellenda netrukus apsimal- 
szino bet niekados neužmirszo 
atsitikimo taja nakti. In trum
pa laika pasiliko Abraomo pa
ti o po svodbai aplaike geresni 
dinsta ir nagrada už iszgialbe- 
jima pinigu nuo kompanijos o 
senas tėvas Griffinas pasiliko 
lyg smert dinste drožninko 
prie tosios stacijos.

DUKTE MUSSOLINO ATVA
ŽIUOJA IN AMERIKA.

prezidentas keletą draugu studentu ir arti- Abraomas Ayres, agentas ri
jau besibaigiant! kietu, — ar ne busi priesziilga 

czionais 
per nakti ir ant rytojaus szita 
blekine dežuke ? Nuo vakar už
snigo visa geležkeli, — baisi 
diena ant tavo motinos szer- 
menu, ar ne teisybe? AplaikiauĮdu eglių, pajuto, jog kas tokis 
telegrama idant nusiduoczian 
in Quarter Mile Junction del 
paėmimo vietos seno Jones’o. 
Suszalde sau pirsztus ir per tai 
negali naudotie telegrafinio in
strumento. Žinoma jog in te
nais turiu nusiduot ant mulo o 
szita blekine dėžutė yra per 
sunki man nesziotis o da gal 
tarp tu puslaukiniu žmonių 
pasidarytu godumas o da gal 
ir pragaiszinimas gyvasties.

— Bet kas joje randasi, Ab
raomai? — užklausė akyvai te
mindama ant bleszines.

Tasai apsidairė saugiai ir 
prisiartinęs prie merginos, jog 
vos lupomis nedalypstejo 
ausies, isztare du žodžius: 

—Pinigai auksinei. 
Akys Selendos praži'bo.

kėlus pinigus vela padėjo juos 
ant savo vietos.

Da savo gyvenime nebuvo 
maezius tiek pinigu.

— Tieji pinigai turi būti nu- 
siunsti per ekspresą in Ditso- 
na, —iszaisžkin o Ayres kalbė
damas patvka, — bet ekspre
sas.ne eina isz priežasties už-

muosius.
szdkiams, vietos osadnyku už- Į tame jeigu paliksiu 

dinstu o priek tam nereikes siundyti atvyko du Mielagenu 
jam paženklinti naujus žmonis pulicininkai ir liepę visiem isz-
ant visokiu dinstu nes pasiliks 1 sisĮrirstyti, patikrindami dar
tieji patys kurie buvo paženk
linti pirmutinius keturis me
tus.

Nekurie žmones yra tosios 
nuomones kad jeigu preziden
tas butu iszrinktas trecziu kar
tu tai pasiliktu ant viso savo 
amžiaus prezidentu arba kaip 
nekurie ji vadintu “Baltu Ka
ralium.” Tas yra netiesa. Ame
rikoj da nei vienas isz prezi
dentu nebuvo iszrinktas tre
cziu kartu. Nors musu konsti
tucija ta neuždraudžia bet del 
mandagumo nei vienas prezi
dentas neprieme tos garbes. 
Pats pirmutinis prezidentas, 
Washingtonas, atsisakė būti 
prezidentu trecziu kartu nors 
buvo prie to spiriamas ir nuo 
to laiko visi prezidentai atsi
sakė tosios garbes trecziu kar
tu.

Iszsipildo ’žodžiai Szventojo 
Raszto buk ateis mažas kara
laitis isz Rytu ir apvaldys vi
sus baltus gyventojus.

“Jeigu Europiszki baltieji 
gyventojai nesusivienys in vie
na drūta mazga, tai už kokiu 
penkiolikos metu ar daugiau, 
liks praryti ■ per Japonczįkus 
su jfe geltonais draugais Azia- 
tikines veisles.” Taip tai pra- 
naszauja Povylas Raynaud, 
vienas isz žymiausiu politikisz- 
ku žinunu. Raynaud, kuris ke
lis kartus buvo pasiuntiniu ir 
ministerium Francijoj ir kelis 
kartus atlankė Amerika, ap
saugoja visa Europa ir toki 
davė atsakyma ant keliu mi- 
nisteriu užklausymo: “Kas at
sitiks su Europa 1975 mete?”

Jeigu geltona veisle apval
dytu visus baltus gyventojus 
tai pasiliktu tikrais nevalnin- 
kais geltonųjų žmonių ir butu 
arsziau gyventi ne kaip buvo 
nigeriams Amerikoj.

Daugeliuose Francuziszkuo- 
se kaimeliuose gyventojai už
deda ant szventuju stovylu 
czepczius. Tieji czepcziai yra 
pagal naujausios mados kokius 
neszioja tenaitinei gyventojai 
ir kožna meta buna permainyti 
kad ir szventieji iszrodytu su 
naujos mados czepcziais.

Pagal apskaityma valdžios 
tai in devynis menesius szio 
meto pargabenimas tavoro isz 
Europos buvo didesnis ne kaip 
praeita meta. In tuos devynis 
menesius, pargabenta isz Eu
ropos visokios arielkos ir kitu 
svaiginaneziu gerymu už 17 
milijonu doleriu, cukriniu len
drių už 15 milijonu doleriu ir 
javu už 16 milijonu doleriu.

A. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

kaip kuriu dokumentus. Dau
giau kaijp po menesio laiko, tie 
asmenys, kuriu buvo patikrinti 
dokumentai, būtent: Ūkininkai 
Pranas Maldžiunas, Simas Mal- 
džiunas, stundentas Žilėnas, 
studentas Maldžiunas ir moky
tojas Garia buvo paszaukti 
Szvenczioniu lapskr., storaisti- 
jou ir isztardyti. Po to jiems 
buvo praneszta, kad už “vie- 
szojo ramumo drumstimą” 
kiekvienas ju yra nubaudžia
mas po 40 auksinu arba po dvi 
sanvaiti areszto. Visi nubaus
tieji jausdamiesi nieko nekalti, 
nukreipė byla in teismą.

J. KUBILIUS, KLAIPĖDOS 
KRASZTO GUBERNA

TORIUS.
Kaunas.,— Klaipėdos krasz-. 

to gubernatorius V. Kurkaus- 
kas padavė atsistatydinimo pa- 
reiszkima. Pareiszkimas pri
imtas. Nauju Klaipėdos krasz- 
to gubernatorium, kaip jau pir
miau buvo slpeta, skiriamas vy
riausias notaras J. Kubilius. 
Buvęs gu'berntorius V. Kur- 
kauskas paskirtas prekybos ir 
pramones romu pirmininku.

jos

Pa-

SULAIKYTI PINIGU purtytu- /keliu. ‘ Dabar reikes 
tuos pinigus serget iki ryto
jaus pakol siuntinei Ditsono 
pribus ju atimt. Tavo namas 
randasi tik mylia kelio nuo sta
cijos, per tai bus saugiausia 
vieta del ju.

Selenda nusiszypsojo.
— Nesistebiu, nes czionais 

niekas nesurastu bleszines su 
pinigais, — atsake.

Toje valandėlėje atsidarė du
rys, — inejo in vidų kate nesz- 
dama dantyse suszalusia vijur
ką.

— Tik saugokis idant durys 
butu gerai užstumtos, — tarė 
Abraomas.

— Apie tai nesirūpink, — at
sake Selenda. Neturiu ne akva- 
tos jau iszeitinet laukan nuo 
kada mano nelaiminga motina 
likos palaidota. Jau bus kokios 
dvi adynos kaip jos kūnas li
kos isznesztas.

— Kas ten stovi kampe? — 
paklausė Ayres’as su baime. — 
Ar ziegorius ?

— Ne, — atsake Selenda, — 
tai grabas. Tėvas ji visados 
czionais laiko. Jis bus del jo. 
Kada tėvas turėjo atliekamo 
laiko tai pasidirbo ji del saves. 
Kada naktimis negalėdavo už
migt, mėgdavo ant jo žiūrėt 
bet mano motinėlė kada tik 
ant grabo pažiūrėdavo, jai ne
smagu darėsi.

Ayres’ui net sziurpuliai per
ėjo per kuna.

— Nesistebiu, — atsake, — 
jog tavo tėvas yra tokiu navat- 
nu. Bet Selenda, ar tu ant tik
rųjų nebijai czionais būti?

— Bijoti? O-gi ko turecziau 
bijoti?

— Kad nors tavo tėvas jau 
rastųsi namie, — tarė užsimis- 
lines.

— Ne kanecz tai reiketu, —- 
paszauke Selenda tykiai, —

PADIRBĖJAI.
Kėdainiai.,— Palicijos nuo

vados virsziniriko Br. Strikai- 
ozio ipalsf angomis iszaiszkinti 
ir sulaikyti pinigu padirbėjai 
Vladas ir Stasys Jablonskai isz 
Galinuvkos kaime, Grinkiszkio 
valscziaus. Darant suimtųjų 
gyvenamoje vietoje krata, pini
gu dirbimo inrankiu nerasta, 
bet sulaikytieji prisipažino vi
so padirbę 70 monetų po 5 litus 
o inrankius sunaikinę. Taip pat 
prisipažino, kad viena padirb
ta penk'liti indave Sziluvoje per 
atlaidus vienam “karabelniii- 
kui. ’’ Monetos padirbtos labai 
blogai, neturi blizgėjimo, labai 
neryszkios raides ir kiti ženk
lai ir nuo tikru monetų lengvai 
atskiriamos. Abudu -sulaiky
tieji su kvota ir padirbtomis 
monetomis perduoti saugumo 
palicijai.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
ŽMOGŲ.

Panemunėlis., — Naktinis 
traukinys tarp Panemunėlio 
stacijos ir Tindžiufliu sustojimo 
vietos suvažinėjo Miką Aleksie 
ju 32 metu amžiaus. Velionis 
buvo Panemunėlio paszto agen
tūros vedėjas ir valscziaus sar
gas, uolus sziaulys.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

ŽOLIŲ ISZPARDAVIMAS
Trukžoliu, .Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat- 
metiu, Senesu, Apvyniu Ciobraliu, 
Czemericzįu, Kadagiu vuogu, Na- 
szleliu, Aleru szakniu tik po 60c 
svaras už kožna. Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
trajanka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
$10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.

M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

Grofiene Galeazzo Ciano, 
duktė diktatoriaus Mussolini, 
isz Italijos, atvažiuoja atlanky
ti New Yorka ir Washingtona 
szia žiema. Grofiene yra pati 
užrubežiniu ministerio Ciano, 
kuris gali apimti valdžia po 
Mussolinui kada tasai atsisa
kys nuo diktatūros.

užmėtė jam sena bavolini kai
li ant galvos ir puolė ant že
mes. Norėjo iszsiliuosuot ir 
szaukti pagialbos bet viskas 
nusidavė ant niek.

— Szi meta, mano senas vai
ke, gal kompanija tau nepakels 
mokesties, — paszauke juok
damasis kas tokis storu balsu, 
— o ypacz, jog kompanija ne
gales ant tavęs atsiduot. Gule- 
kie dabar spakainei, spakainei. 
Ne yra sveika taip judintis ir 
nesijudink, jeigu nenori būti 
priverstas prie pakajaus. Vai
kai, imkit ji ir nuneszkite prie 
ugnies. Ne esmių jo prieteliu 
bet vienok nenoriu idant su- 
szaltu ant smert.

Tuojaus viską suprato tieji 
piktadarei ir dažinoja kokiu 
nors spasabu apie auksa, pa- 
stanavijo ji paskirti del saves.

Tam paežiam karte Selenda 
iszbego užpakalinėmis durimis 
pažiūrėt ant atsitoilinanczio 
jaunikio. Netoli stovėjo egle 
prie kurios prisiartino ir pasi
slėpė žiūrėdama ant einanezio 
Abraomo. Kada taip stovėjo 
valandėlė, iszgirdo vyriszkus 
balsus:

— Namie randasi tiktai la
vonas! Sena motina Griffin gu
li tenais negyva! Sakau tau 
jog ne eisiu tenais nors ir už du 
kartus tiek aukso!

— Uždaryk savo snuki, se
nas paiksze, iszgirdo vela -kita 
kalbanti, — sziadien motore 
buvo palaidota,

— Ne buvo!
— Bet buvo. Taip kalbėjo 

Sim Dollardas.
— Sim yra melagiu. Teisy

bes negali pasakyt kad ir no
rėtu.

— Bet szi karta 'kalbėjo tei
sybe, matysi. Penkiolika tuks- 
taneziu doleriu aukse! Tik pa- 
mislyk Pierre! Tokios laimes 
nepatiksi kasdiena. Priek tam 
nesiranda niekas namie iszski- 
riant jaunos mergaites!

Da girdėjo daugiau balsu ir 
tuojaus viskas aptyko. Selenda 
stovėjo pabalus su sudėtom 
rankom.

— Turiu kanecz save ir pini
gus paslėpt girrioje, — tarė pa
ti in save. — Bet ne yra ant to 
jau laiko nes mano pėdas ant 
sniego tuojaus piktadarei su
sektu. Ka asz varginga dary
siu?

Selenda Griffin, iszaugirita 
girnose nebuvo mergsze kuri 
bėgtu pas kaimynus ant rodos 
laike nelaimes. Nutarė iszgial- 
bet auksa nors tai reiketu gy
vastį atiduot.

Po suszalusiam sniegui nu
bėgo greitai namon, iszeme 
juoda kaspiną isz kuparelio, 
kuriuo ketino padabint skrybė
laitė ir greitai pridrutino prie 
-duriu namo, — ženklas smer- 
ties. Po tam atnesze juoda gra
bą isz miegstubes, pastate ma
žoje fruntineje stancijoj ant
dvieju kėdžių o užžiebus dvi 'mi mete baiminga regėjimą ant

vaszkines žvakes pastate prie 
galvos ir kojų. Blekine su auk- 
sineis pinigais indejo in graba 
kaipo paduszkele, apsisuko iii 
balta paklode, inlipo in graba 
ir sudėjus rankas, gulėjo kaip 
rodos negyvėlis. Buvo tai dar
bas trumpai isztesetas.

— Man rodos jog mane czio- 
nais neužkabins, — pamisimo 
■sau mergina. — Bet ar galiu 
tai ilgai kenst? Turiu! Turėsiu 
ant to pajiegu! Turiu Abrao
mui auksa iszgelbet, kuri man 
pavierino.

— 'Cit! — iszgirdo lauke bal
sus artinanezius prie grineze- 
les.

— O tegul tave budelei pa
karia; juk czionais ant duriu 
prikalta želaba. Tu man kalbė
jai jog jau palaidota.

Buvo tai balsas Pierre’o Su- 
biton.

— Žinoma, kad palaidota. 
Voksas man kalbėjo jog laido
tuves atsibuvo isz ryto, — su
niurnėjo Simonas Dollardas.

— Voksas yra melagiu. Ži- 
no'kie pats!

— Tai nieko, iszmusz'k du
ris; želaba likos užmirszta nu
kabint, tai viskas.

— Eiikie tu pats; asz neno
riu su tuom užsiimt, asz neap- 
vogineju numirėlius.

— Ar gyvas ar numiręs! — 
suniurnėjo senas Mikolas Din- 
dau, — jeigu jau pradėjau tai 
ir pabaigsiu.

Selenda gulėjo grabe tykiai. 
Iszgirdo kaip durys atsidarė o 
keli piktadariai inejo in vidų. 
Ant kart Pierre Subitan iszda- 
ve kliksma kada paregėjo vi
duryje aslos graba su nuduotu 
nCbaszninku ir su riksmu isz
bego laukan. Diudau ir Dollar
das atszokia adbulai pradėjo 
ka tokio tyliai kalbėtis o szir- 
dis Selendos musze kaip su kū
pi-

— Jisai czionais nieko nepa
liko, — tarė Dollardas, — gal
va Vokso buvo užpilta gerymu. 
Mergina iszejo su tėvu. Czio
nais nesiranda nieko tik lavo
nas. Tegul asz pagausiu in ran
kas taji Voksa o pamokinsiu ji: 
gerai už jo melaginga pasaka.

— Bet ant virszaus da ran
dasi ruimas. Eime in tenais pa
žiūrėt.

— Jeszkokkur nori, ant niekį 
tau tas prisiduos. Asz mislinu 
jog czion pinigus nepaliko.

— Dindau vienok ant to ne
sutiko. Atidarė komoda, isz-l 
vertinėjo visokius užkaborius 
o ’ir nusidavė ant virszaus bet 
nieko nerado tiktai atsitolinda-

wr Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkit*!

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauiis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojaa :: 
(Geriausia Ambulance „_ 

patarnavimas a ž i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- , 
na pasirinkimą meta- 3 r 
liszku ir kieto medžio |

Grabu. Laidoja nu- I

mirelius 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

2,000 TIKIETUKU TIKTAI 
UŽ $1.25

§2 m
QO

Draugyjos kurie rengia Balius, szo- 
kius, vakarienes ir t.t reikalaudami 
tikietuku del gerymu ir užkandžiu, 
galite gauti tokius tinkamus tikietu- 
kus po $1.25 už voleli ant kurio ran
dasi 2,000 tikietuku, numeravoti ir 
iszdrukuoti dviejuose spalvuose ant 
abieju pusu tiktai už $1.25 už rolsa. 
Prisiuskite drauge ir užmokesti ant 
adreso:

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—5—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.



n8AULE” MaEanoy City, P«.

• : Apisaka : • 
Milijon ie rkos —*—
Bet kode! neisztekejai už vy

ro, Nora? — užklausė Mare sa
vo Kalifornisžkos prietelkos,— 
juk esi turtinga ir gerai iszau- 
ginta...

— Tame yra kaltas mano 
deimantinis apykaklis, tai-gi 
tas pats kuris taip tau patinka, 
•— atsake Nora.

— Apykaklis?! Stebėtinas 
daigias, da turėtu jis tau grei- 
cziau pritraukt vyra! Juk ta
sai apykaklis tai jau gana di
delis turtas del to, kuris ji ap
turėtu.

— Tai tikra teisybe, mano 
brangi. Bet paklausyk o tau 
apsakysiu visa mano atsitiki
ma.

Keliolika metu adgal pribu
vau isz Kalifornijos in Lorido- 
pa. Tenai apsigyvenau pas po
pe Hamilton. Laikraszcziai 
tuojaus apgarsino jog pribuvo 
in Londoną duktė milijonie
riaus, isz Kalifornijos. Tuojaus 
buvau perstatyta augsztesniai 
klasai žmonių ant balių o visi 
gėrėjosi ir gyre deimantus.

Kada jau visos zobovos Lon
done pradėjo paliovinet, ponia 
Hamilton mane pradėjo apva- 
džiot pas turtingiauses ypatas 
idant supažinti mane su tenai- 
įine aristokracija.

Treczias atsilankymas atve
dė mus netoli Hampshire. Per 
pirmutines tris dienas nubodo 
pian labai. Bet treczia nakti to
nais, atsitko man nepaprastas 
atsitikimas kuris man mano 
nuobodumą pertrauke. Susiti
kau su vyru, tikru vyru, kaip 
tai kaltais skaitome knygose.

Laike vakarienes turėjau ant 
bsavėž szi'tadėimantine apykak- 
lė/Apie 11-ta adyna nakezia, 
nusidavė visos moteres ant at
silsiu o žinoma, juk ir asz nusi- 
daviau. Vyrai da pasiliko prie 
kortu ir vyno.

Kada inejau in mano mieg- 
kambari, pradėjo nusiredyt o 
nusiėmus mano apykakle, pa
dėjau ant stalo. Pradėjau jesz- 
koti savo naktiniu marszkinu 
p neradus ju ant lovos, atida
riau szepa. Tame, mano myli
ma Mare, paregėjau szepoje 
Vyra kuris stovėjo persigan
dęs kaip numiręs. Truputi per- 
sigandau bet nebijojau jo, sto
vėjau priesz ji ir žiurėjau tie
siog in jo veidą. Bet staiga at
siminiau jog buvau jau pusiau 
nusiredžius per ka paraudona
vau kaip žarija. Vyras pama
tęs tai, iszejo isz szepos ir pa
ginęs nuo vinies apdengala, už
dėjo man lengvai ant pecziu su 
pasikloniojimu.

— Labai dekavoju, — tariau 
fru nusiszypsojimu,— persipra
šau tatnistos.

— Ne tu bet asz turiu pra
šyt perpraszymo už mano at- 
giradima czionais, — atsake 
jis.

— tszdrysiu užklaust, ko ta- 
jmisita czionais pribuvai? — už- 
Jdausi.au.

— Meldžiu, tegul poni neda
lo larumo, — tarė drebaneziu 
balsu, — nes asz czionais netu
riu reikalo rastis. Labai už tai 
gailiuosiu jog ponią iszgazdi- 
jnau. Tuojaus atsitrauksiu jei
gu ponia pavėlins, tykiai, ant 
galu pirsztu ir apleisiu szi na- 
pia.

Ženge kelis žingsnius prie 
duriu bet asz jam užstojau ke
lia.

— Ne, ne, — tariau, — ne 
|tuom keliu. Po jokiu iszlygu, 
įki tamista man neiszreikszį ko

czionais atėjai.
Sužiuro jis ant manes su bai

me.
— Ar ponia nori mane pri

verst prie iszsiaiszkinimo?
Su galva linktelėjau jog itaip.
— Asz pribuvau del ponios 

deimantu, — isztare vos girdi
mu balsu.

— 'Ta pati pasaka, — atsa
kiau, — visi tie tamistos Ang- 
likai mylisi mano deimantuose.

Jis nusijuokė graudžiai.
— Ponia blusti, — dadave po 

valandėlei, — asz atėjau vien 
tik deimantu, ne ponios.

— Tai ne puikiai, — atsa
kiau, — nes anie tamistos yra 
toki geri jog ir mane norėtu 
kaipo dadeczka paimt prie tu 
deimantu.

— Bet asz ponios iki sziol 
da nebuvau mates, — atsake 
su nerimasezia.

— Po teisybei kalbant, tai 
tamista turi ilgus pirsztus?

— Ne visados, bet szitame 
atsitikime: taip.

— Navatna szitoj Anglijoj. 
Stoviu czionais viena, nakties 
laike, kalbėdama su pikta
dariu kuri asz palaikiau už 
džentelmeną.

— Beit tokiu ir esmių, — at
sake vyras, paraudonavęs kaip 
mergina. — Iki sziol buvau to
kiu bet iszia nakti pasilikau 
niekadejum.

Dabar pradėjau in ji temin- 
gai prisižiurinet. Ir po teisy
bei, iszrode ant džentelmeno. 
Atėjo man ant mislies jog gali 
kas iszgirsti mane kalbant su 
vyru mieg-kambaryje o tas 
kenktu man ant mano szloves. 
Tuojaus jam atsakiau:

— Dabar, tamista, turi pra- 
siszalint... jeigu kas iszgirs- 
tu tamistos baisa tai...

— Dėkui ponei, — isztare ty
kiai. — O, kaip ponia yra anie- : 
liszkai gerai! Ponia nori mane j 
liuosai paleist? Ponia ne nori 
narna su judint?

paszaukiau užpykus.
Paėmė deimantus isz mano'lecziau kam in akis pažiūrėt 

rankos ir padėjo ant stalo.
— Atleisk ponia! — tarė, — mano pravarde?

ponia to neiszpildys, asz žinau.
Bet ar gali tikrint jog asz tuo- gerai, atsisveikinu su tamista.
sius deimantus galecziau pa-i Vela atsigryžo prie lango.
imt? ' — Ne, ne, — paszaukiau su

— Bet tamista kalbėjai jog baime, — ne per czionais. Da mano pravarde ir szita atsiti-

— O taip, taip, bet ar asz ga-

idant žinocziau jog poni žinai

Paėmiau ji už rankos. — Tai

t are isztikro, — tūkstanti kar
tu ‘acziu.’ — Ne žodelio dau
giau nėisžtare tik nuolatos in 
mane temino. Pati jo atsitolino 
ant laiko.

— Ponia taip buvai nepa
baigta gerove, ar busi ir ant 
tolimesnio laiko. Užmirszkie

Teisingi Iszsitarimai
§ Gyvenimas retai kada yra 

tiek vertas kiek jis kasztuoja.
§ Geriau turėti medine pa-1 

ežia ne kaip jos visai neturėti, j
§ Nėra tokio skausmo kuri 

mojere neapmalszytu.
§ Žmogus tiktai del meiles 

yra reikalingu ant svieto.
§ Skaistumas duszios yra 

pirmueziausia szlove moteres.
§ Kada duszioje nesiranda 

meiles, kūnas sužlunga ir ji nu
vargina ir nutirpina.

§ Jeigu velnias mokėtu mo
tore mylėt tai butu geru vyru.

§ Kas iszrado bueziavima, 
vertas yra pabueziavimo.

§ Motere daugiau mislina 
apie tai, kaip kita padaryti lai
mingu negu apie savo paezios 
laime.

§ Tarp vyru nuolatos viesz- 
patauja kokia .tai sausybe ku
ria tiktai motere gali prasza- 
lint.

§ Ne vienas isz musu patri- 
jotu norėtu svietą pataisyt del 
to, kad del jo vieta atsirastu.

§ Sziame laike svietas yra 
turtingas visame tiktai visi yra 
ubagais dorybėje.

§ Jau tai didele beda del 
vyro, kuris savo paezios szir- 
dies negali suprast.

§ Nei vienas niekados ne
suras sau paezios katras jos 
jeszko su iszminczia.

kiima, labai ponios meldžiu.
Pakėliau mano akis in jo. — 

Jau seniai užmirszau — tariau 
melagingai.

— Dėkui poniai. Nuo tosios 
valandos ne ėmiau kazyru.

— O tamistos skolos?
— Užmokėjau jas po biski. 

Buvo sunku man, po teisybei, 
bet su pagialba Dievo apmokė
jau visiems. Jau daugiau netu
rėsiu skolų.

— Ar laikais galecziau ta- 
mistai paskolint kelis tu'kstan- 
czius svaru?

— Už nieką ant svieto! Po
nia man parodei nauja kelia. 
Tai gana.

— Daugiau savo mylima va
gi jau nemacziau. O dabar, kad 
ir pats karalius ateitu praszyt 
mano rankos tai asz pasiliksiu 
sena merga. Taip sau prislė
giau.

atejau juos paimt? gali kas tamista pamatyt. Pa-
— Taip, taip, atėjau deiman- laikytu už niekadeju.

— Bet asz juomi ne esmių, —
— Na taip. Džentelmonas isz ' isztare kareziai.

bereikalo neateis paimt žibu-! — Ne, ne, tamista, buvai 
—- - m...."----------- :-i mano svecziu, asz pati tave nu-

■ vesiu prie duriu ir per ten ga- 
• lesi iszeit.

— Ne, ant to niekad nesu
tiksiu, tai butu neteisinga jei
gu kas pamatytu. Mestu ant 

i ponios baisu nužiurejima o ant 
to ponia neužsitarnavo. Tūks
tanti kartu velincziau sau 
idant mane suimtu kaipo nie
kadeju ir vagi ne kaip ture- 
cziau ponia investi in toki nu
žiurejima.

Po tuju žodžiu pabueziavo 
mane in ranka ir užszoko ant 
lango.

— Sveikinu ponia, acziu isz 
tikros szirdies.

Velia padaviau jam deiman
tus. — O, im'kie tuos akmenius, 
meldžiu tavęs, neužmirszkie 
jog turi skolas, kodėl tamista 
nenori ju imti, juk jie yra tau 
reikalingesni kaip man.

Žiurėjo ant manes susigrau
dinęs, aszara paskui aszara nu
riedėjo jam per veidą. — Nie
kados, brangi ponia, — atsake, 
— nes ponia iszgialbejo duszia 
žmogaus.

Po tuju žodžiu szoko nuo lan
go in tamsuma.

Iszsilenkiau per langa ir žiu
rėjau paskui ji, mislydama 
apie jo ergelius ir graudinga 
padėjimą.

Nedėlios slinko o kuo dau
giau laiko praeitinejo tuo dau
giau mislinau apie savo vagi. 
Mylėjau ji ir norėjau vela ma
tyt. Bet niekur ji negalėjau pa- 
reget.

Net po dvieju metu buvau 
užpraszyta pas ponia Arcady. 
Prie manės sėdėjo kokia tai 
jauna, graži motere, labai mie
la ir linksma savo kalboje. Ant 
jos užklausymu atsakinėjau 
trumpai nes nesusipažinojau 
su ja. Poni Arcady, matydama 
tai, perstatė mus viena kitai 
pasakydama pravardes.

Gražioji motere prisiartino 
areziau prie manos ir tarė pus
balsiai, visa susijudinus:

— Tai ponia esmi, o, kaip 
džiaugiuosiu jog ponia matau, 
juk tai ponia iszgelbejai du
szia mano vyro. Taip tankiai 
jįč apie tavo man kalbėjo. Bet 
nesakė kokiu budu. Ant galo 
stojosi jis kitokiu žmogum, 
nuo laiko pasimatymo su po
nia.

—Asz? Kokiu dalyku?
— Nežinau, bet tik tiek ži

nau jog nuo laiko kada sugry
žo isz Hampshire, kortu nepa
ėmė in rankas nes kitaip to ne
darytu nes visados būdavo ge
ru vyru, tėvu ir džentelmonu. 
— Jog pasilikau geresniu vy
ru, — kalbėdavo man, tai tik 
privalai padekavot tam Ame- 
rikoniszkam aniuoiui.

Sėdėjau kaip ant špilkų. Tai 
mano mylimas, mano brangiau
sias vągis, buvo vyru ir tėvu. 
Baisus daigias. Akys jaunos 
ponios man ji parode. Stovėjo 
prie fortapijono. Pati ji pa
szauke. Kada mane paregėjo, 
sudrebėjo visas, rodos perku
riu trenktas. Musu akys susiti
ko. Aszaros man akis užteme, 
nieko priesz save nemacziau.

Paėmė mano ranka.— Ponia,

tus paimt.

ežius moteres. Turi but jis prie 
to priverstas isz svarbios prie
žasties o vienok matau jog ta- 
mista esi džentelmonu.

— Taip, taip, asz norėjau 
tuos deimantus isz rupesties. 
Bet dabar negaliu ju paimt isz 
priežasties taip geradejingo 
apsiejimo .su manim.

— Tai norint® tegul tamista 
man iszreiszkia, del ko norėjai 
juos paimt.

— Del ko? Ar ponia negali 
atmint del ko? Ponia esmi tur
tinga p gal neturi iszmanymo 
jog kiti gali papulti in didelia 
rūpesti ir baisu padėjimą.

— Bet tamista neiszrodai ant 
vargszo. Tamista iszrodai ant 
džentelmono.

— Taip, buvau džentelmonu 
iki sziai valandai. Bet ar neat- 
sitaiko jog ir džentelmenas pa
puola kartais in baisu padėji
mą kuris inveda ji, del tu po
ros skatiku, del papildymo pik
tybes?

Velia padaviau jam deiman
tus. — Imk tamista, yra tai 
brangs akmenai. Del tamistos 
bus didele pagialba. Užtikrinu 
tau jog tėvas man kitus nu
pirks.

Aszaros pasipylė jam ant 
veido. Stovėjo priesz mane 
kaip stiklinis stovylas. Iszrodo 
man jog nori mane paimt in 
savo glebi bet tik suspaudė ma
no ranka tardamas:

— Ponia, niekados nemisli-

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

▼

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mdhanojuje

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

— Narna sujudinti Idant kož- nau jog ant szios žemes rasiu 
nas žinotu jog turėjau -savo 
mieg-kambaryje vyra! Už ka 
tamista mane laikai?

Su nusistebėjimu žiurėjo jis 
ant manes. .

— O dėkui ponei, kuom po
nei už tai atsimokėsiu! — Pri
siartino prie duriu.

Sulaikiau ji. — Ne sziezion, 
tamista turi gryžti tuom keliu 
kuriuom inejai, —- per Įauga!

— Isz kur ponia žinai jog in- 
sigavau per langą?

— Nes durys buvo užrakin
tos.

Padaviau jam ranka. — La
banakt, tamista vagie! — ta
riau linksmai. — Dokui tamis- 
tai, tamista ąpsiejai kaipo tik
ras džentelmonas.

Suspaudė jis mano ranka. —
O, kaip poni kareziai užsilaikė.
Kitaip kaip kitos Anglikes.

Da karta suspaudė mano ran
ka ir atsigryžo prie lango. — 
Tai per czion turiu iszeiti, — 
tarė. — Papildžiau didele nie- 
kadejyste bet turėjau taip is-z- 
pildyt, užtikrinu ponia.

Jau turėjo viena koja iszke- 
les per langa kad sztai atėjo 
navatna misti® man in galva.— 
Palauk tamista!— paszaukiau, 
— jukužmirszai paimt deiman
tus! — paduodama juos man.

— Mano mylima Mare! Dar 
niekad nebuvau maezius taip 
nusistebėjusio veido. Atsigry
žo prie manes kaip žaibo patai
kintas :

— Poni! — suszuko, — ka 
ženklina tasai iszjuokimas? Ar 
ponia nori visa narna sujudini, 
ir kad jie mane sugautu su 
apykaklių rankoje?

— Ar tamista pasiutai? —

tiek geradejyseziu ir geru szir- 
džiu. Ponia mane permaine, 
jaueziuosiu kitokiu žmogum.

— Kaip tai?
— Niekados daugiau neda- 

■lypstesiu kazyriu savo gyveni
me, — paszauke karsztai, už
dengdamas veidą rankom.

— Tai kazyrines skolos? — 
tariau.

Supratau ir jaueziau susi- 
mylejima ant jo. Nes žinai, my
lima Mare, jog visi Kalifornie- 
cziai yra dideli kazyminkai isz 
gimimo.

— Taip, — paantrino jis ty
kiai, — kazyres mane atvedė 
prie paskutinio. Buvau pasi
rengęs ka nota iszpildint. Bet 
dabar stebiuosiu, kaip galėjau 
nors ant vallandeles pasilikt to
kiu niekadejum. Ponia davei 
man gera pamokinimą, kokio 
da savo gyvastyje neturėjau...

Stojo ir sugryžo prie lango.
— Ar tamista nori jau atsi

tolinti? — paszaukiau baimin
gai. Užmirszau jog buvau jau 
pusiau nusiredžius; ak, jisai 
buvo toks puikus, puikiausiu 
isz visu vyru, kokius savo gy
vastyje buvau maezius.

— Taip atsitolinu, jau priesz 
puse adynos turėjau atsitolini. 
Tik ponia apsvarstyk sau, kaip 
tai butu nužeminimu del po
ni ės1 jeigu kas tekis mus czio
nais užtiktu?

— Tai teisybe! Bet mes da 
pąsimatysime, ar ne? Tamista 
turi savo reikalus sudavadint. 
Duokie man savo 'bilietą.

—Ka? Ar po tam kas czio
nais atsitiko? Niekados!

— Ar tamista da man neti
ki? — užklausiau graudingai.

VISI VEJASI PASKUI DOLERI
—$ —

Sžiadiėn doleris yra viškuom ant svieto, 
Kad ir žmogus neturėtu proto, nieko, 
Niekyste, dorybe; griekas ir tikybe, 
Pastoja garsiausiu, žmogus bjaurybe,

Viską nupirksi ir viską parduosi 
Už doleri!

Už doleri patogia paezia nusipirksi, 
Prieteliu daugybe visokiu gausi...
Už doleri nusipirksi visokiu smagumu, 
Del kūno savo, visokiu saldumu. .,.

Ir puse .svieto nupirksi
Už doleri!

Drucziausia sanžine ir kožna szirdi,
Ant savo szalies kožna perdirbsi...
Priesz auksa drucziausia cnata turi gestie,
Viską del tojo dolerio turi pavestie,

In purvą ant keliu klups 
Už doleri!

Jeigu sergi, sveikata gali sau nusipirkt, 
O kada numirsi ir in dangų insipirkt, 
Bet to niekas negali pasakytie,
Nei vienas isz smertelnu sakytie,

Jog dangų nusipirks
Už doleri!

Juk doleris pergali tribunolus,
Doleris iszkelia ir vargsza in ponus,
Doleris ir latra padaro teisingu,
Doleris padaro silpniausia galingu,

Ir gyvastį vienas kitam atima 
Už doleri!

Prova tas laimes, 'kad ir žmogų užmusza,
Nebijo nieko, jeigu gerai inkisza,
Pinigas ir latra doriausiu padaro,
Pinigas ir cnata nekalta perdaro,

Isz kelio iszveda ir nekalcziausia 
Už doleri!

Dolerio baisa ir dangus iszgirsta, 
Jeigu nesigaili, — su saujom barsto, 
•Visi galop už dolerio griebėsi, 
Pludasi, barasi, sprandus sukasi, 

Galincziai, karaliai ir pralotai, 
Už doleri!

Ir taip galybe dolerio apdumi, 
Visur tas pat, visur kur tik būni, 
Dolerio didybe baisiai iszsikeriojo, 
Viskas priesz doleri pasikavojo,

Ir nežino kada dings galybe 
DOLERIO!

Ant vienos varduvių dienos, 
Ne kokios buvo do naujienos, 
Kur ten Skulkine tas buvo, 
Negražei viskas atsibuvo. 
Vienoje stubeleje baliavojo, 
Gere alų ir garsei giedojo, 

Mergužėles alų ir visike gere, 
Pakol visai neužsigere.

Kraujas vienai in galva užėjo, 
Su vienu szpielium suėjo,
Susitarė in miestą eiti, 

Prižadėjo viena kita vesti.
Badai sugryžo net rytmetyje, 

Toji nelaba besarmate, 
Net visi žmones juokės, 

Kurios protas da neisznokes. 
Daugiau apie tai nekalbėsiu,

Ant toliaus atidėsiu, 
Neužilgio in tenais vela 

pribusiu,
Ir per sprandą gerai užduosiu.* * *
Taip, mano rūteles, pliauszkite 

kuodaugiausia,
Pasirodykite katra yra 

smarkiausia,
Ba Bostone daug tokiu yra, 
Per Nedelia sriaubia byra.

Be paliovos besarmates loja, 
Gerus vyrus aploja, 

Kaip tai ana Nedelia padare, 
Ir kėlės isz grinezios iszvare. 
Vienas vyrukas savo duszelei 

kaili iszpere,
Taip davė kad net pakauszi ; 

atidarė, 
Daktarai per kėlės valandas 

darbo turėjo,
Net in koki laika vos atsi- 

kvoszejo.
Kiti kaimynai ja pagundė, 
Ir savo vyruti apskundė, 

Nebagelis kasztus užmokėjo,
Bet da daugiau duoti jai 

prižadėjo.

Badai viena cicilike sau san- 
protavo, 

Mat nuo kokios tai galybes 
žinia gavo, 

Kad Suvienyta Amerika,
Ne kitaip turi būti pavadinta, 

“Suvincziavoti Sklypai.” 
Tai szirdele, matai, 

Kas galva tai razumas,
Ant kožno žingsnio pasirodo 

kvaila,
O “galyocziu” randasi kož- 

nam luome, 
Ir dvasiszkame, 
Ir svetimame.

Svetimtaueziai kitaip iszrodo, 
Tokiais kvailiais nepasirodo, 

O del to, kad visi mokyti, 
Ir visi vienokiai tiki.

Bet tarp Lietuviu, 
Turime moterių tuszczia- 

galviu, 
O tuju gaivu, 
Kaip aviu.

Labai gražus linkėjimai del 
Kalėdų ir Nauju Metu

Kokiu da nebuvo lietuviu kal
boje ir busit užganėdinti. Jeigu 
jumis jie patiks parodykit savo 
draugams. Prisiuskite doleri o 
aplankysite 20 tu gražiu linkė
jimu su konventams. Nelaukite 
ilgai, pirkite dabar priesz laika

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

* i»

Jdausi.au


Žinios Vietines Isz Visu Szaliur AS1UTE1^FJIMĄS
' —• Rytoj Petnyczia, 13-jta 
diena, kuria Amerikonai laiko 
už nelaiminga kada trylikta 
pripuola Petnyczioj.

—■ Petnyczioj mokės algas 
kasyklos Lehigh. Valles, Park 
Springdale ir Packer No. 5.

— Pana Mare Kuczinskiu- 
te, isz miesto, ir Jonas-Braz- 
džius, isz Park Place, bus <su- 
niszti mazgu moterystes sziai 
Subata Szv. Juozapo bažny- 
czioje.

t Jurgis Hubara, 425 W. 
Pine uly., mirė Ashlando ligon
buteje Utarninko ryta, sirgda
mas apie szeszis menesius. Ve
lionis gimė Lietuvoje, pribū
damas in Amerika turėdamas 
apie 16 metu. Prigulėjo prie 
Airisziu parapijos. Paliko pa- 
czia Veronika, tris dukteres 
Magdalena, pati Vinco Reklai- 
czio, Juzefina, New Yorke, Ri
ta namie, broli Martina, kuris 
gyvena Akron, Ohio, kaipo 
broli ir seseri Lietuvoje. Gra
belius Rėklaitis laidos. Laido
tuves atsibus Subatos ryta 
9:30 vai. su apeigomis Airisziu 
ba'žnyczioje.

— Adomas Papeczkis, 52 
metu, kuris tarnavo pas far
mer! Andriu Abraczinska, 
Roaring Creek, netoli nuo Ma- 
hanojaus, atėmė sau gyvastį 
per pasikorimą tvarte. Kada 
pasikoreli surado, rado priseg- 
ta ant drapanų laiszkeli ant 
kurio buvo paraszyta sekanti 
žodžiai: “Viskhs gerai, bet 
man labai sunku su taja liga 
ilgiaus gyventi ir todėl viskas 
bus užbaigta in penkes minu- 
tas.” Nežino ar nelaimingas 
žmogus paliko kokiu giminiu 
ar ne.

ISZVARE
JAI VELNIĄ

Isztrauke Serganczia Motere 
Ant Lauko ir Baisiai A 

...TSuplakė.

KAD ISZVARYTI ISZ 
VELNIĄ.

JOS

Guntersdorf, Austrija.,—Ne- 
galed'ama dasiszaukt daktaro 
del neszczios moteres Kernhoff 
ateįjo in pagialba “mandrale” 
isz kaimo pas serganczia. Pir- 
miause davė ligoniai valgyti 
szmota juodos duonos su laszi- 
neis nuo ko pavojingai apsirgo 
ir gulėjo ilga laika be valdžios. 
Vyrui tokis gydymas nelabai 
patiko, kalbėdamas in motere, 
kad tai “mandrale” ja apraga
navo ir turi isz jos iszvaryti 
velnią, kuri invare in motere.

Tame tiksle nusiuntė pas 
“mandrale” kad pribūta ant 
lauko apie vidurnak'tije ir pa
matyt kaip jisai iszvarines vel
nią isz savo moteres bet “man
drale” dasipratus kaip tai vy
ras iszvarines velnią isz ser- 
ganczios moteres, ne ėjo. Vidu
naktyj vyras dsztrauke sergan
czia motere isz lovos ir kone nu 
vilko ant lauko kur pradėjo ne- 
rnielaszirdingai plakti kad isz
varyti isz jos velnią. Buvo isz 
to labai užganadytas nes vel
nias su dideliu riksmu apleido 
kūma serganczios. Motere nuo 
tokio pasielgimo da. daugiau 
apsirgo ir daugiau ne atsikėlė 
isz vietos nes mirė ant lauko. 
Vyras liko uždarytas in kalėji
mą ant penkiolika metu.

Kankino ir Sudino Jaunas 
Merginas.

GARBINO VISOKIUS BAL- 
VONUS IR AUKAVO 

JAUNUS ŽMONIS.

— .'Seredos vakara mirė 
Locust Montain ligonbuteje, 
Shenadoryje, sužeistas John 
Davis, kuriam eksplozija nu
traukė abi rankas praeita san- 
vaite szanteje ant kalno kurio
je kilo eksplozija dinamitiniu 
patronu. Kiti sužeistieji badai 
iszliks. Velioni nuveže in Mc
Adoo ant palaidojimo.

40,000 KAREIVIU ANT KI- 
NISZKO RUBEŽIAUS.

Shanghai, Kinai. — Japoni
ja nusiuntė 40,000 Manczukisz- 
ku kareiviu ant Kiniszko rube- 
žiaus prie Shangtu ir Pailin- 
miao, kad užimti aplinkine Sui- 
yan ir ten uždėti įsavo valdžia 
ir paskirti gubernatorių kuris 
butu Japonijai prielankus. Ma
noma kad isz to gali kilti vi- 
siszka kare tarp tuju dvieju 
sklypu.

— Apie 8-ta vai. Ketverge 
ryta palioija apreiszke korone
riui F. Boczkauskui kad va
žiuotu ant kalno arti Jacksono 
padarytie tyrinėjimą ant žmo
gaus kuris likos surastas prie 
butlegerines kasyklos, sudegin
tas ant smer’t. Kada koroneris 
pribuvo, rado nuoga žmogų nuo 
kurio visos drapanos buvo nu
degė o visas kūnas buvo kaišei 
apdegęs, tik czeverykai pasili
ko ant kojų. Buvo tai baisus 
reginys kuris pervere susirin
kusius. Koroneris padaręs tyri
nėjimą inteike lavona grabo- 
riui Haughney, kuris taipgi 
pribuvo ant vietos. Vaistine pa
licija toliaus tyrinėja atsitiki
ma bet koronerio tyrinėjimas 
aiszkiai parodo kad žmogus 
gi
ir jausdamasis liepsnoje, iszbe- 
go laukan draskydamas drapa
nas nuo saves. Pagal draugu, 
kurie ji paliko sveika Seredos 
vakara, kad saugotu anglis, tai 
jo pravarde yra Jonas Radz- 
vin, apie 45 metu, nevedes ir 
badai turi kokias gimines Si. 
Clair. Tyrinėjimai tęsęsi to
liams.

DAUGELI ŽYDU SUŽEISTA 
LAIKE MAISZATIES.

Bukaresztas, Rumunija. — 
Daugelis Žydu ’likos sužeista 
maiszacziuose kurie kilo dau- 
geliose vietose ir ju kromai 
apipleszti. Buvo tai politikisz- 
kos maiszatys. Palicija aresz- 
tavojo daug mai'sztininku. Ba
dai keli likos užmuszti.

Serebrianskoj, Rosija.,—Per
ino redyboj, kaimelije Govorli- 
co, prie Uraliaus kalno ir Koz- 
vos upes, palicije isztyrinejo 
sztama pasiutisZko tikėjimo 
žinoma kaipo “Krasnobosniki ’ 
kurie žudė jaunus vyrukus ir 
merginas, kad patikti savo ak- 

i meniniams balvonams Ant 
skundo žmonių, palicije atva
žiavo in czionaitine aplinkine 
jeszkoti jaunu merginu kurios 
dingo labai slaptingu budu. 
Ant galo kas tokis pranesze 
vieta kur atsibuvinejo viso 
kios pamaldos ir aukavimas 
žmogiszlku atiku, ant kalno 
Uraliaus didelėje urvoje ir už
tiko ant karszto darbo. Ka to
je urvoje užtiko ir mate, davė 
jiems suprasti, kur dingo jesz 
komos ypatos. Tieje pasiutėlei 
garbino didelius stovylus viso
kiu balvonu, padarytu isz ak
meniu ir medžiu, prie kuriu 
dvasiszkieje atlikinėjo visokias 
maldas ir garbinimus. Ant di
delio akmens gulėjo jaunas 
žmogus surisztas, o vienas isz 
dvasiszkuju stovėjo prie jo su 
iszkeltu ilgu pelių, kalbėdamas 
kokius nesuprantamus žodžius. 
Matoma, kad ketino paaukaui 
jauna vyruką kaipo auka tiems 
balvonams bet palicija in laika 
apsiaubė visus ir supancziuo- 
tus nuveže in kalėjimą. Po 
iszvežimui kailininku, palicija 
padarius krata urvoje, užtiko 
kapines isz kuriu palicije isz- 
kąse keliolika lavonu dingusiu 
žmonių kuriu nuo senei jeszko- 
jo ir asztuonis lavonus jaunu 
merginu, kurios žuvo isz ranku 
tuju pasiutėliu.

39 ŽMONYS PASKENDO SU 
LAIVU ANT MARIU.

; London, Aug. — AriglisZkas
■ laivas “Westemland, surado
■ ant mariu viena valti kurioje 
i radosi jaunas vaikinas, viena

tinis isz 39 žmonių kurie nu
skendo" drauge su laivu ‘Isis.’ 
Nelaimingas laivas szaukesi 
pagialbos per reidio, bet kada 
kiti laivai atplaukė in pagial
ba, tai jo nerado paženklytoje 
vietoje, nes jau buvo nusken
dęs. Nelaime atsitiko artimoje 
Lands End, Anglijoj.

ANGLISZKAS STORULIS 
MIRĖ.

London, Anglija.., — John 
Longshaw, 44 metu amžiaus., 
darbininkas ver-hauzeje Kenn- 
ingtone, mirė pereita sanvaife 
sverdamas 434 svarus, nuo su
žeidimo, puldamas trepais. Jo 
brolis laike sliectvos liudijo,

ail buvo Užmigęs rūkydamas kad jam buvo padaręs kede

8 UŽMUSZTI, 150 SUŽEISTI 
MAISZATYSE INDIJOJ.
Bombay, Indija. — Czionais 

vela kilo tikejimiszkos maisza
tys tarp Indusu ir Mahometo
nu, kuriose užmuszta asztuoni 
ir sužeista gal daugiau kaip 
150 žmonių. Lyg sziai dienai 
užmuszta daugiau kaip szim- 
tas žmonių nuo kada neapykan
ta prasidėjo tarp tuju dvieju 
tikejimiszku szaku.

sustabdo

I"I"Is perszalima nnn rkarszti 
■jf pirma diena

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekoM 
Bandykite “Rųb-My-Tism” liniment*

kuri svėrė 900 svaru. Velionis 
buvo sunkesnis 140 svarais už 
Dick Harrow isz Bromley kuris 
rodėsi su cirkusais keli metai 
adgal. Jo grabas turėjo pen
kes pėdas ploczio.

SURADO SZMOTA PLATI
NOS VERTES 25 TUKSTAN- 

CZIU DOLERIU.
Mofekva, Rosija., — Szmotas 

czysto platinos kurios verte ap
skaitė ant $25,000 likos suras
tas per du darbininkus, aukso 
kasykloje Ko'synski. Tasai ne
paprastas szmotas platinos svė
rė apie szeszis svarus.

”SAULE” Mahanoy City, Pa.

OCCIDENT 
FLOUR

ScCIDWi

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos mados”. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus gerus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su “Occident” 
miltais. Sztorninkas sugražins jumis piningus 
jeigu ne busite pilnai užganėdinti.

VEŽASI IR SŪNELI SU SAVIM ANT 
PASIVAŽINĖJIMO.

Gyventojas isz East Lancashire, Anglijos, padirbo szita 
vežimėli isz senu daliu dviraeziu, kuris jam nekasztavo dau
giau kaip deszimts doleriu ir kada važiuoja pasivažinet su
jungia vežimėli prie savo dviraezio ir pyszkina su šuneliu po 
aplinkine.

ŽIURKES ISZVIJO GYVEN
TOJUS NUO SALOS.

London. — Vien°je isz kuo
pos salų, Virgin Islands, ant 
Pacifiko mariu, prasiplatino 
milijonai žiurkių per ka visi 
gyventojai skaitliuje 267 buvo 
priversti apleisti savo gyveni
mus ir jeszkoti saugesniu vie
tų. Ant ju isznaikinimo gyven
tojai. panaudojo visokius bu
dus bet niekas nepagialbejo. 
Žiurkes sunaikino visa maista 
ir net grinezias sugraužė. Gy
ventojai negalėdami apsiginti 
nuo žiurkių buvo priversti ap
leisti sala.

SKUPUOLIUS PALIKO DI
DELI TURTĄ KNYGOSIA.

JAUNA GASPADINE.

Onute, pabaigus mokslą uni
versitete, tuojaus iszejo už vy
ro. Ant rytojaus paszauke in 
tarnaite:

— Katriuk, nuplauk gerai 
salota' su muilu — o kiauszi- 
nius padek po viszta ant dvie
ju adynu idant didesni užaug
tu.

SKAITYKITE “SAULE'

NEMALONUS ::
ATSITIKIMAS

:: KELIONĖJE
— Tegul 'kalba ka kas nori, 

— kalbėjo ponas Antanas Ado
maitis, — bet tas yra dasdktu 
daigtu, kad žmogus sau tau
kiai padaro nukaltai daug er
gelio o ir kitiems. Ant pavyz- 
dies mano pripažinimo, apsa
kysiu jums mano atsitikima 
kelki nesenei turėjau New Yor
ke:

— Bus tai apie penki metai 
kada pasirengiau in kelione 
pamatyti Suv. Valstijas, po 
pardavimui savo biznio. Apva- 
žinejau visas žymesnes vietas 
ir ant galo sustojau mieste New 
Yorke. Turėjau kiszeniuje, 
masznoje, apie du tukstanezius 
doleriu kurie radosi po szimti- 
nes bumasžkas. Turėjau ir 
smulkesniu pinigu o 'kada pri
buvau in New Yorka, pinigu 
mąn neužteko. Nuvažiavau in 
hotel! ant buso ir pradėjau 
persiredyt. Netikėtai pažiurė
jau in kiszeniu kuriame radosi 
pinigai bet radau kiszeniu 
tuszczia. Peikratinejau visus 
kiszenius bet pinigu neradau. 
Prapuolė jie kaip akmuo van
denyje.

Pažinojau kur randasi buso

Berne, Francija., — Pereita 
sanvaite mirė ezioiiais Ferenz 
Mos'sier, profesorius kolegijos, 
(būdamas senas jaunikis), ku
ri visi laike už labai varginga 
žmogų. Po mireziai jo draugai, 
rinko aukas ant palaidojimo. 
Po laidotuvėms kas tokis per
žiurėjo mirusio knygas. Terp 
lapu daugeliu kpygu, buvo su
rasta apie 25 tukstanezei fran
ku bumaszkose. O kad velio- 

piis nepaliko jokio testamento, 
pinigai liks del dvieju -seserų 
krioš gyvena dideliam varge.

W ^aste the Hops

$Wn$HI!U RLE
(Cc7Kellow as ^Autumn Sunshine”

NUŽUDĖ SAVO PACZIAS 
KAD APLAIKYT JU 

TURTUS.
Brail, Svaicarija.,— Palicija 

aresztavojo czionais Chamoni, 
40 metu amžiaus, kuris nutru- 
cino 'savo treczia paczia. Dvi 
pirmutines mirė staiga ir nu
žiūrėta mirczia, todėl ant pa
liepimo policijos likos iszkas- 
tos ir daktarai padare sekcija 
ant lavonu, persitikrino, kad 
abi moteres likos -nutrucintos. 
Chainoni prisipažino buk jas 
nutrucino kad užgridbt ju tur
tus. Likos nubaustas ant pa
korimo. __

Frackville, Pa. — Czionaiti- 
neje Lietuviszkoje bažnyczioje 
Apsireiszkimo Szv. P. M., pra
sidėjo Misijos kurias laiko mi- 
sijonoriai kunigai Macziulonis 
MIC ir Markūnas MIC. Misi
jos užsibaigs Nedėlios vakara. 
Daug žmonių pasinaudojo isz 
dvasiszku pamokinimu. Misi
jos tęsęsi per dvi įsanvaites, 
nuo 2 lyg 15 d. Novemberio. 
Prabaszczius S. Norbutas ’buvo 
užganadintas isz atsilankymo 
žmonių ne tik isz miesto bet ir 
isz apielinkes.

PARAGAUKITE APYNIUS 
SUNSHINE EILUJE 

“Malonus kaip pavasaros 
saulės spinduliai”

Paragaukite’juos sziandien—tie 
kvepanti apyniai specialiszkai 
importuoti isz Europos idant 
jumis suteikti brangesni sauseni 
riesziutinio-rausvo koloro Eilu. 
Pauoskite jo stebėtina kvepsni. 
Tėmykite . ant jo grinaus balto 
puto, ir paragaukite vienatini 
skoni kuris yra tinkamas del szio 
meto laiko. Sunshine Eilus yra 
ežistas ir sveikas, maistingas del 
dabartinio rudens laiko.

SUNSHINE 
CREAM ALE

Szis Eilus lengvas bet 
yra gardus, su pilnu 
skonu ir kvapumo. Bak- 
sas 24 regularišku bon- , 
kucziu a"r 12 kvortinu 
dideliu bonku.

JOSEPH

SUNSHINE 
SPARKLING ALE

Szis Eilus yra drūtes
nis, apininis, sausas— 
tiems kurie reikalauja 
senovės-laiko rudenine 
Eilaus. Bonkutese ar 
kranuose (be depozito)

AUGUST, Agentas
(Jos. Auksztakalnis)

1225 E. PINE STREET, MAHANOY CITY, PA.
Telefonas 677

■- ĮniC 
sn

SIĮIISHHK- BLADING PA..

j stotis ir nuejas apsakiau apie 
Į savo nelaime. Padaviau savo- 
: adresa, kokiam hotelyje susto
jau ir jeigu pinigai atsirastu 
tai kad man juos sugražintu

i ant paduoto adreso.
' Po tam nusidaviau ant pali- 
| cijos kur taipgi apsakiau apie 
savo nelaime. Palicija man pri
žadėjo duoti žine visiems ban
kams kad sulaikytu žmogų ku- 

I ris permainytu szimtine bu- 
maszka.

Po ‘tam truputi apsimalsziau, 
nusidaviau in hoteli kad nu- 
siunst namo telegrafa kad pri- 
siunstu man daugiau pinigu. 
Kada prisiartinau prie hotelio, 
pasitiko mane 'tarnas hotelio 
apreikszdamas kad varytojas 
buso, kuriame atvažiavau ' in 
hoteli, laukia ant manes ofise 
ir klausė mano pravardes.

Turėjau jam gerai apsakyt 
kas masznoje radosi, kiek ir 
koki buvo pinigai, nes suradęs 
bose maszna su pinigais, rado 
joje mano adresa ir atėjo man 
ja sugražint. Bucziau ji ant 

1 vietos apsikabinės isz džiaugs- 
I mo o kad tai buvo žmogus pa- 
cziuotas su keleis vaikucziais, 
padovanojau jam dvi szimtines 
bumaszkas už jo teisingysta.

Dabar man reikėjo persimai- 
nyt pinigu todėl nuėjau in ar
timiausia banka. Kasierius 
dirstelejas ant szimtines bu- 
maszkos ir ant manes, nuėjo in 
paszalini kambarėli, kalbėda
mas kad turi koki tai reikalą 
ir po keliu minutu sugryžo, pa
kviesdamas mane kad nuei- 
cziau su juom in direktoriaus 
ofisą. Vos inejau, priėjo prie * ...manes barikos pahcųantas pa
kviesdamas kad su juom ei- 
cziau.

Supratau tuojaus visa padė
jimą. Juokdamasis apsakiau 
kad tai klaida, kad asz tuos pi
nigus buvau pamėtės bet juos — 
suradau per teisinga žmogų ir 
i.t., bet palicijantas man neti
kėjo kalbėdamas kad kožnas 
vagis gali taip puikiai iszsikal- 
bet. Pa'tare man nesiprieszint! 
ir eiti su juom malsziai ant pa
licijos.

Tenais viskas iszsiaiszkino d 
palicija turėjo užtektinai juo
ku. Tame atsidaro durys ir ki
tas palicijantas instume vary
toja to buso, kuris mano pini
gus surado, ir buvau jam da
vės dvi szimtines bumaszkas, 
kuris norėjo jas permainyt ant 
smulkesniu. Buvo juoku užtek
tinai nes ir kitos ypatos buvo 
aresztavotos kurie norėjo per
mainyt bumaszkas.

Matote, mano mieli draugai, 
kiek tai žmogus pikto gali pa
daryt, nemanydamas apie tai, 
kad tas gali kam blogo atneszti 
ir visokiu nesmagumu.

LINIMENT

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
! PAIN-EXPELLER 

vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

Skaitykite “Saule”
Lietuviszkas Programas

----- Per Reidio—-
Nedelioj, 3 lyg 4 popiet
Per Hazletono Stoties

“WAZL”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO
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