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Isz Amerikos
ISZTRAUKE BONKA ISZ VI- 

KADO KURIOJE RADOSI 
DOLERIU.

Altoona, Pa. — William 
Moulton, czystydamas vikada 
ant kiemo, isztrauke stikline 
bonka (jar) ir ketino numesti 
ja in szali bet būdamas akyvu 
žmiogeliu, norėjo persitikrint 
kas joje radosi. Sukūlės bonka 
labai nusistebėjo kad jo smir
dantis darbas nenuėjo ant niek 
nes rado bonkoje 500 doleriu 
bumasžkose. Atsiminė jis kad 
keli metai adgal mirė jo stuboje 
Edgar Strumph, kuris netikėjo 
in bankas ir iszsirinko vieta sa
vo pinigams kurioje niekas ne- 
jeszkotu jo pinigu. Kaimynai 
Žinojo kad jis turi pinigu bet 
kur juos paslėpė tai niekas ne- 
dasiprato. O kad buvo jaunikiu 
ir neturėjo artimu giminiu, to
dėl Williamas prisisavino pini
gus sau.

VISZTELES TURĖJO DIDE
LE SARMATA ISZ PASI

ELGIMO GAIDŽIU.
Scranton, Pa. — Ant artimos 

farmos czionais pas gaspadoriu 
Steponą Ploska, du seni gai
džiai turėjo “gud taims” kada 
iszlindo ana diena isz po viszti- 
nyczios giedodami garsei ka- 
ka-ri-ku! Viszteles nusistebėjo 
tokiu pasielgimu savo ponu ir 
manste sau, kas su jais pasida
rė. Tame pravažiuodami du vai
stinei palicijantai sustojo ir ste
bėjosi kaip gaidžiai puolinėjo 
ant kelio iszko turėjo gana juo
ku. Iszlipo jie isz automobi- 
iiaus, nuėjo prie visztinyczios, 
pradėjo uostyt ir suuodė dvi 
samogonkas po 20 galonu ant 
virszaus. Mat gaidžiai prilese 
iszmestos brogos nuo munszai- 
nes ir taip pasigeria iszdave 
farmeri in rankas palicijos. 
Farmeri's užmokėjas bausme ir 
sugryžes namo isz piktumo nu
kirto gaidžiams galvas ir szia- 
dien viszteles 'apgailestauja sa
vo vyrus.

NUVAŽIAVO ATLANKYTI 
SAVO PACZIULE TĖVYNĖ
JE; LIKOS NUŽUDINTAS.
Pittsburgh, Pa. — Alberto 

Currigiano nutarė atlankyti sa
vo tėvynė, Italija, ir savo pa- 
cziule kurios nemato keliolika 
metu. Sziomis dienomis jo pus-

berto likos nužudytas laike mie
go per savo paczia ir jos prielai- 
dini. Motere su savo mylimu nu
žudė vyra po tam sukapojo ji in 
szmotus ir ketino dalis kūno su
degint bet kaimynas, kuris jau 
nuo senei nužiurinejo apgavin- 
ga motere, nematydamas atva
žiavusio sveczio isz Amerikos, 
davė žinia palicijai kuri pribu
vo in laika, padare krata ir su
rado sukapota lavona. Motere 
su prielaidiniu likos uždaryti 
kalėjime.

KŪDIKIS TURI ŽMOGEDŽIO 
BUDA; RETA LIGA.

Dickson City, Mo. —Czionai- 
tineje ligonbuteje randasi dvie
ju metu nepaprastas vaikutis 
kuris apgraužineja savo kuna 
nuo ranku ir kojų. Yra tai Stan 
Eberwain. Daktarai nemažai 
stebisi jo nepaprasta liga ir ne
žino kaip . taja liga užvardyt. 
Kūdikis nejauczia jokio skaus
mo nes verktu, jeigu jaustu 
skausmą. Tėvai da turi keturis 
vaikus bet nei vienas nenusida- 
ve in taji maža žmogedi.

SŪNELIS NUSZOVE ANT 
SMERT MOTINOS JAUNIKI

KURI BAISEI NEAP
KENTĖ.

Whitehall, Mich. — Floyd 
Paterson, 43 metu, laikraszti- 
ninkas isz Grand Rapids, Mich., 
kuris buvo persiskyres su savo 
motere, likos nuszautas ant 
smert per 15 metu Foster Ste
vens Gee, sunus Mrs. Gee. Vai- ' 
kas lankėsi in augsztesne moks- 
laine.

Pagal szerifo apsakymu tai 
vaikas daugeli kartu sake Pa- 
teršonui kad daugiau nesilan
kytu in jo namus ir duotu jo mo
tinai pakaju ir daugiau jos ne
matytu nes ji nuszaus jeigu ve
la pasirodys pas juos. Kada taja 
diena Patersonas atėjo pas jo 
motina ir vaikas parejas isz 
mokslaines užtiko ji, taip inpy- 
ko ant motinos jaunikio kad pa
ėmęs karabina, paleido in ji 
szuvi ir ant vie'tos užmusze. 
Vaiko motina buvo naszle.

Paterson užbaigė Bellefonto, 
Pa., akademija, buvo le'kioto- 
jum laike kares ir dirbo prie 
laikraszczio. Grand Rapids 
‘ ‘ Herald ’ ’ nuo 1934 met o.

KUNIGAS ŽUVO DEGAN- 
CZIOJE KLEBONIJOJE.

Woodland, Me. — Kunigas 
John F. McLaughlin, 50 metu, 
prabaszczius Katalikiszkos baž- 
nyczios • Szv. Jokūbo,-nžirtrazk o 
ant smert deganczioje kleboni
joje. Ugnagesiai užgesino liep
sna bet visi s'tengimai atgaivi
nimo kunigo nuėjo ant niek.

Isz Visu Szaliu
TURKAS SURADO RASZTE- 
. LI, KURIS JAM PARODE

KUR RANDASI PASLĖP
TA DIDELIS TURTAS 
AUKSO IR SIDABRO.

Karaman, Turkija.— Gyven
tojas Lamas Karatash, kaime
lio Arsarjik, iszejas isz ryto iii 

j netolima girria prisikirsti sau 
malku,nukirtęs dideli ąžuolą ra
do jame senoviszka raszla rasz- 
yta ant skaros, invyniota szilku 
Žmogelis, nemokėdamas skai
tyt, nunesze pas miestiszka 
burmistrą, kuris jam iszaiszki
no, buk tai testamentas kokio 
tai turtingo žmogaus, paraszy- 
tas 1712 mete arjba 225' metus 
adgal. Testamente parodo kur 
randasi slapta vieta, ant vir- 
szunes artymo kalno apylinkė
je Karabunar, didelioje urvoje 
didelis skarbas. Po nuvertimui 
didelio akmens, pasirodys du
rys o raktas yra paslėptas 
po slenkscziu. Tos durys veda 
in urvą, kurioje randasi pa
slėptas didelis skarbas; auksas 
ir sidabras. Malka-kertis su
rinkęs kelis savo kaimynus ap
sakė apie savo giliuki, nuėjo 
ant kalno ir pradėjo jeszkot 
tos vietos, bet lyg sziam rasz- 
ymui ta skarbo da nesurado,

“llš±s?”"' ISZ LIETUVOS

Parta Gracija Fox perstatine- 
ja kad su plaktuku negalima 
sumuszti szitu akuloriu kurie 
likos padirbti per E. G. Lloyd, 
isz Beverly Hills, Calif  orui jos. 
Sti^klaiyra padirbti per naujau
sio-budo stiklą kurio negalima 
sumuszti kad ir norėtum su- 
musžA Bus tai didele gerade- 
jystyr£al milijonu žmonių kurie 
tank’ nsumusza savo stiklus.

Ha
. .‘amj. ,. . , .minis, a nesupratimu, ir kad

. .’V1CK . •'pasiim i jos dali nuo paliktos 
gaspadorystes, po mireziai jos 
vyro, kuria žentelis norėjo sau 
pasiimti jos icfclį.

LIETUVA SUTIKO DALY
VAUTI 1939 METAIS, PA
SAULINĖJE PARODOJE 

NEW YORKE.
Kaunas.,— Lietuvos vyriau

sybe priėmė New Yoi ko Pasau
lines Parodos pirmininko Gro
ver Whalen pakvietimą, daly
vauti New YoJ'ko Pasaulinėje 
Parodoje, kari invyyks 1939 
metais. Priimdama pakvieti
mą, Lietuva iszsinuomuoja tūk
stanti ketvirtainiu metru že
mes plota parodos aikszteje, 
ant kurios bus pastatytas Lie
tuvos pavilijonas. Tas pavili- 
jonas bus net penki ^skyriai. 
Vienas isz didžiausiu skyrių 
bus turizmo skyrius, kuriame 
Lietuva bus placziai propa
guojama kaip Aikama's turiz
mui krasztas. Neabejojama, 
kad tame skyriuje žymia vieta 
užims Palanga, Biržai, Nida 
ir kiti Lietuvos kurortai.

turi laiko. Žmogelis sako, kad 
nepaliaus jeszkot pakol skar- 
bo nesuras, kuri gal užkasė ko
kis tai kuningaiksztis laike ka
res kada tai nevidonas buvo už
klupęs ant Turkijos.

DARBO JUTES
ALIEJUS IR GkS NEUŽ- 
ILGIO PASIB^S, BET
ANGLIŲ TURIME DA 
ANT DAUGE) METU.
Harrisburg, H- Pennsyl- 

vanijos geologiis Dr. Geo. 
H. Ashley, pranmuje gera a- 
teite del kibtų ^-liu, norints 
sziadien Pennsyanijos ka
syklos mažai dirt isz prie
žasties naudojimodaug alie
jaus, dideliuosia miestuosia, 
bet aliejus ir gaza už keliu 
gentkareziu turės pasibaigt o 
anglis vis turės pinybe ir bus 
vienas isz svarbiusiu kuru 
ateit i je. Gal už puamžio alie
jus ir gazas pasibars, nes szu- 
linei jau džiūsta irĮnažinasi ir 
prekes vis kyla autszcziau su 
kožna diena, o tadalanglis bus 
daugiau naudojami ir bus vie
nas isz svarbiausiu kuru. Pa
gal apskaityma Dr. Ashley, tai 
1917 mete buvo iszkabta 100,- 
445,299 tonu kietu ar/gliu Pen- 
nsylvanijoj, o pereita 1936 me
ta susimažino ant 51,785,469 
tonu, bet pagal daktaro nuo
mone, tai kietus anglei vela 
yra daugiau nuadojami ir atei- 
tije bus naudotos daugiau, nes 
apszildymas dideliu namu nėra 
taip brangus kaip su aliejum. .

ISZAISZKINO DIDELE 
ARKLIAVAGIU GAUJA.
Kaunas.,—Paskutiniuoju lai

ku Kauno, Alytaus, Traku, net 
Ukmergės apskrityse buvo 
nuolat vagiami arkliai. Vogti 
arkliai isz vienos apskrities bū
davo gabenami in kita apskri
ti 1-S2j:iminonn -SAlw-pa.r-I
duodami. Sziomis dienomis 
kriminaline palicija iszaiszkino 
didele czigonu vagim gauja, 
kuri, gastroliuodama po kelias 
apskritis, vertėsi arkli'avagys- 
te. Ta gauja pavogus per 50 
arkliu; 38 tos gaujos padary
tos arkliu vagystes jau iszaisz- 
kintos ir apie 20 vogtu arkliu 
surasta; kiti vogti arkliai jau 
primuszti, nugyventi, kiti par
duoti ir sunku surasti. Del tu 
vagyseziu jau suimti 9 czigo- 
nai arkliavagiai.

309 LAIVOJ? TU SUSTOT’. 
DIRBTI.

New York. — Visi da'7® 
kai, skaitliuje 300, isį. 
straiko ant? laivo Que zmoJau 
mada kada ketino j 1 
Bostoną. Straikieriai. v , no poni!priežastį staigaus strai

MENI IN STOVYLA.
Bėrimas, Vok.,— Kokis tai 

žmogus turintis apie 50 metu, 
atejas iii katalikiszka bažny- 
czia Szv, Petro, laike misziu, 
mete akmeni in viena stovyla 
prie altoriaus. Žmonis pasiutė
li tuo jaus suėmė ir pranesze a- 
pie tai palicijai kuri nuvežė in 
kalėjimą. Laike kvotimo pa
sakė, kad tai tyczia padare, 
kad ji uždarytu kalėjime nes 
neturėjo jokio užsiėmimo ir pa
stoges. Už tai davė jam sze- 
szis menesius prieglaudoje 
prie sunkaus darbo.

NUDURE SAVO GASPADI
NE ANT SMERT.

Perrytown, Md. — Mrs. Grace 
Tully, pati vietinio daktaro, li
kos perdurta peiliu taip pavo
jingai kad mire in puse valan
dos vėliaus ligonbuteje. Jos tar
naite, Martha Zeller, susikivir- 
czino su gaspadine kad jai ne
užmokėjo algos už du menesius. 
Tarnaite taip buvo užsikarsz- 
cziavus kad pagriebė nuo stalo 
ilga peili ir juomi dure moterei 
in krutinę kelis kartus. Tarnai
te likos aresztavota.

STEBĖTINAS ISZGYDY- 
MAS VĖŽIO LAIKE SAPNO.

Castello, Barcelonia.,— Lai- 
kraszcziai skelbia apie nepa
prasta iszgydyma serganezio 
vaikino, 20 metu, kuris gulėjo 
lovoje per asztuonis metus 
sirgdamas vėžiu ant lupu. Jau
na vyruką atlankydavo tanke: 
senas pažystamas zokoninkas 
tėvas Marcelio, kuris likos nu
žudytas paskutiniam maiszati- 
je. Nužudymas tėvo Mar
celio iszvere didele intekme 
ant jauno ligonio, kuris net 
sapnavo kad zokoninkas pasi
rodė sapne ir pridėjo ant skau- 
danezios vietos savo rauko ir 
meldėsi už jo iszgydyma. Jau
nikaitis buvo labai susijudin
ęs kada pabudo po tokiam sa
pniui ir pajuto kad skaudulys 

i kone visai iszniko nuo lupu ir 
! in kėlės ■sanvaites buvo visisz- 
I kai iszgydytas.

SZOKINEJO APLINKUI 
NUOGA LAVONA 

MERGINOS.
Whitehorse, Kanada. — Gy

ventojai pasiskundė valdžiai 
ant czionaitiniu Rusiszku Du- 
koborcu kurie savo riksmais ir 
tikejimiszkoms apeigomis ne
duoda jiems i ainy bes. Ana san- 
vaite pastate altorių ant kurio 
uždėjo taja diena mirusios jau
nos merginos nuoga lavona ir 
szokinejo aplink ja kaip koki 
pamiszelei. Dukoborcai aiszki- 
no palicijai buk tai tokios ju ti- 
kejimiszkos apeigos del miru
sios merginos kuri ateina prie 
moterystes ir mirszta.

KASYKLOS VELA IP drysti t 
DIRBTI. ,

Bloomsburg, Pa. — 1 aSZ 
šiai nudžiugo kad už k 
nu pradės dirbti Red 
Co. kasyklos, Scot^ 
Tosios kasyklos buvo sūban- 
krutine ir kompanija negalėjo 
iszmoketi darbininkams už dar
bą bet dabar viskas likos suda- 
vadyta ir kasykos pradės dirb
ti.TRUMPOS ŽINUTES

NUO

parode, buk žentelis laike ,se- Įdėliu pavojum del gyventoju iszj I/VUIUUO rcillYV jUUllLL jJUVVJUJJLL UC1 V <511-IUJ Lt

mite tvarte isz priežasties szei- ' priežasties iszeinanczio gazo.

yra renkami isz visu daliu 'svie
to kožna meta.

SUMUSZE SŪNELI IR ISZ 
GAILESTIES PASIKORĖ.
Valley Falls, Ore. — Atvažia

vęs atlankyti savo motina, 
Pierce Newton neradęs jos grin- 
czioje, iszejo jeszkoti ir užtiko 
ja kabanczia ant virvutes tvar
te. Vėliaus dažinojo buk motina 
ta ryta sumusze skaudžiai jau
nesni sunu už koki ten prasikal
timą. Motina isz gailesties, ir 
priek tam kad buvo nerege nuo 
daugelio metu, sumanė sau at
imti gyvastį ne kaip rūpintis 
apie nedorybe sunaus.

NUBAUSTA ANT VISO AM
ŽIAUS UŽ NUTRUCINIMA 

KELIOLIKA VYRU.
... 1Cincinnati, Ohio. — Czionais 

pasibaigė teismas kokios tai 
Vokietes, Mares Halui, kuri bu
vo teisiama už nutrucinima 
daugiau kaip septynis senus vy
rus su kuriais apsivesdavo po 
tam nutrucindavo už ju turtą 
arba insziurenc. Kiek tikrai bu
vo atiku jos szetoniszko užma
nymo tai da palicija visiszkai 
neisztyrinejo. Toji iszgama 
žmogiszkam kūne likos ana die
na nubausta ant viso gyvenimo 
in kalėjimą. Geriau butu kad 
tokia szeton-bobe suspirgėtu 
put elektrikines kėdės.

SZULINYS ISZ KURIO 
PLAUKIA SVEIKATOS 

VANDUO.
Paterson, N. J. — Ant kelio 

vedanezio in Lane Road randa
si farma Jono Munkascy kuris 
kasė 'szulini artimoje namo. 
Darbininkai iszkase gana gilei 
ir užtiko vandeni bet vanduo 
labai atsidavinejo ir negalima 
buvo ji gerti ne naudoti del na
minio pareikalavimo. Nekurie 
darbininkai paliepė locnininkui 
kad duotu vandeni peržiureti 
del valdiszku žinunu, ka ir pa
dare. Žinunai apreiszke Mun- 
kascui kad vandenyje randasi 
daug alkalinos kuri yra labai

■ naudinga sveikatai. Dabar loc-
■ nininkas parduoda vandeni po

10 centu už galona ir kas san- 
vaite jo parduoda už 300 dole
riu ir daugiau. _

NUSZOVE ZUIKI SU 
6 RAGUCZIAIS.

Auburn, Pa.,— Charles Free
man medžiodamas szioje apy
linkėj, nuszove nepaprasta zui
ki, kuris turėjo szeszis ragu- 
czius ant galvos. Ant galvos 
radosi trys raguczai po tris co
lius ilgio, du užpakalije ausu ir 
vienas ant žando.

NUMĖTĖ KŪDIKI
STOGO, PO TAM PATI 

SZOKO.
New York, N. Y.,— Mrs. M. 

Begee, 42 metu amžiaus, pati 
sziaucziaus, tankei skundėsi 
užimu galvoe ir negalėdama 
ilgiaus nukensti to ūžimo, at
sikėlė isz lovos, pasiimdama 
savo kūdiki užlipo ant stogo ir 
numėtė penkių menesiu kūdiki 
po tam pati szoko nuo stogo 
septynis laipsnius žemyn. Žmo- 
nvs surado abudu lavonus.

LAIKE SAVO UOSZVIA 
TVARTE SU GYVULIAIS.
Buzau, Rumanija. — Palicija 

atidengė nepaprasta pasielgi
mą žento siu savo uoszvia. Ko
kis tai Mihaia, laike savo uosz
via prirūkyta su lenciūgą tvar
te drauge su gyvuliais. Kada 
ja surado, senuke buvo labai 
silpna ir teip sudžiuvus, kad 
vos galėjo pastovet ant kojų ir 
buvo silpno protoMuuo kentėji
mo per asztuonis menesius isz- 
buvimo tam smirdaneziam ka
lėjime. Tolimesni tyrinėjimai

Scranton, Pa. — Gyventojai 
South Scranton aplaike bledes 
ant tukstaneziu doleriu kada 
penki namai ingriuvo in kasyk
las Moffatt Coal Co. Niekas ne
sužeista.

Watsonville, Calif. — Szioje 
aplinkinėje davėsi jaust gana 
smarkus drebėjimas žemes bet 
bledes nepadaryta.

Doorn, Netherlandas. — Bu- 
vusis Vokietijos Kaizeris, kuris 
laike kares likos iszvarytas isz 
tėvynės ir apsigyveno czionais, 
jau pradėjo 20-ta meta savo ne
laisvės.

London, Anglija. — Didysis

Iszrenka Geriausius 
Galvijus Del Parodu

MAMYTE LAIMĖJO 
LAIŽYBAS

Pas poną saliuninka Cigerai- 
ti radosi ant piet jo szvogeris. 
Sveczio sesuo, gaspadine namo, 
praszo kad valgytu ir klausia 
ar pietus garins.

— Labai fan, mano sesute. ..

— Tai valgyk da daugiau žą
sienos broliu:.

Aleksandras Ritche, kuris 
_ . valdo karaliszkus tvartus

ministeris, Ramsay MacDonald, Windsor, Anglijoj, szimet ap- 
71 metu, mire ant laivo kėliau-Į svarstines geriausius gyvulius 
damas iii Pietine Amerika. Jis .ant International Live Stock 
mire szirdies liga. i parodos, kuri Ims laikoma szi-

Bellefonte, Pa. — Per truki-' nieį Chicagoj. Galviju slidžios 
rna dinamitinio patrono akmeny 
daužeje Pleasant Gap, trys dar
bininkai likos užmuszti ant vie
tos ir penki sužeisti.

Scranton, Pa. — Von Storch 
kasyklos da vis dega ir yra di-

Camden, N. J.,— K. Karnic- 
ki, 40 metu amžiaus, 342 Coles 
avė., likos užmusztas eksplozi
joj gazo Camden Copper 
Works.

— Aeziu, asiimsiu nes kept, 
žąsis man laai patinka.

Sveczias valgo net žandai 
braszka bebos pabaigė pietus 
ir padėjo vidciu kad sztai ma
žas Cz'aliuls, kuris lyg sziam 
laikui nieknekalbejo, paszoko 
ant kojų sukdamas:

— Hari Mamyte laimėjo 
laižybas n susibeczino su tė
vu kad demums vela sues vi
sus pietus

Dedepiet staigai iszvažia- 
vo namo



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

I Kasirdet
“ktock manketo” New Yorke ir ratelyje atsitiko. Tula moterėlė 
viską pralosze. Nusiminė tuom pasinaudojus isz didelio bure- 
baisei, nuėjo ant tilto ir szoko in iio moterių, apreiszke politikie-
upe nakties laike, todėl ji nie- riams, buk ji turi “savo delne”

SURASZINEJIMAS
BEDARBIU

MILIJONAS DOLERIU UŽ 
RODYMASI PAVEIKS- Tuksiantis Naktų ir Viena

Amerika usirupinus buk 
ekonomiszkadejimas turi 
juoda ateiti, kaip pramo- 
aystes inspbranaszauja, tai 
lyg ateinanti metui turėsi
me užtektimgelio visokiuo
se bizniuose Įepresija trauk
sis toliaus ijpabaigai prezi
dento rinkinKebus tai sunki 
Represija tikjstos vertelgys- 
te bizniuose i giminės mažiau 
darbininku pjvisokiu darbu.

Ne yra taiinksma žinia o 
ypatingai ant !mos. Sumažėji
mas darbu visliose pramonys- 
tes szakose afesz sumažejima 
darbu ir darbiau algų.

Vyrai skundėsi ant savo mo
terėliu kurio! maliavoja savo 
veidelius ir Iželes bet retai at
sitinka kad pacziules rugotu 
ant savo vyrį už padabinama 
savo veidu, iaip tai ana diena 
atsitiko Bro/klyn, N. Y. Tenais 
stojo priesz pdžia porele Long- 
cope — ji tui’i 20 vasarėlių o jis 
24 metu, kasiule apskundė sa
vo prisieta kad nesirūpina jos 
užlaikymu bet da ja erzina kas 
diena maliavodamas savo vei-

kas nemate bet kiszeniuje pali- 
ci ja rado laiszkeli del ko jis sau 
atome gyvasti.

Szimtai tukstaneziu neturtin
gu žmonių pralosze savo sun
kei uždirbtus ir sutaupytus pi
nigus bet ju gailestis dingo o 
kiti da ir sziadien verkia o bu
vo ir tokiu kurie sutrumpino 
sau gyvastis.

Gemblerei visokio budo pri
valo atsimint ant senoviszko 
priežodžio: “neloszkie po vel
niu ba neteksi kelnių.”

Turtingas žmogus gali spe
kuliuoti pinigais ir jeigu pralo- 
szia tai da jam pasilieka užtek
tinai nes viso savo turto nededa 
ant kart kaip tai neturtingi de
da visus savo pinigus ant gi
liuko ir visados praloszia. Isz- 
mintingas žmogus deda savo pi
nigus in paezedumo szeras, 
morgiezius, bankose ir perka 
žemes.

visas moteres ir gali pervers! 
visas ant savo kurpąlidus. Ži
noma, politikierius nežinoda
mas apie instatus tosios organi
zacijos kurioje politika neturė
jo nieko bendro su draugiszku- 
mu, mane kad ir teisybe. Priža
dėjo jai gera “džiaba” ir szia
dien ne gero neduoda savo 
tlraugems kurias pardavė poli
tikieriams o paskui kerpa vil
nas nuo tuju “kvailiu aveliu.”

Panaszei dedasi ir su vyrais.
Uždeda koki neprigulminga' 
kliu’ba, su prižadėjimu kad ne
silaikys vienos ar kitos parti
jos, tik szelps gerus ir teisin
gus kandidatus. Bet in kelis me
nesius insiskverbia in tarpa 
taipgi “žaltis” kuris pakursti- 
neja narius ant savo kurpaliaus 
ir prižada politikieriams kad 
jisai “ Gali padaryti kaip jis 
nori ir visi turi jo klausyti nes 
jisai valdo juos ir gali perkrai- 
pyt ju politikiszka nuomone.”

dus ir juodindamas antakius o 
paeziulei ‘tas taip pabjuro kad 
ant savoy"szyko” negali žiūrėt.

Jeigu antelei pritinka malia- 
vojimas veideliu tai ir gaigalui 
valia.

Milijonai žmonių žiuri szia- 
dien ant tureziu per raganisz- 
kus stiklus: turtingas kvailys 
iszrodo del ju didžiai iszmintin- 
gu, kuprotas iszrodo tiesus, se- 

.ns jaunu ir 1.1.
■Seniu mkystĮ.ipinįgai viską 

aino, uždengia ir dailina.
‘rangus skaitytojau, bu- 
L s nuomones; atsimink, 

ls tai blekute ir tieji 
l szmotelei niekad 
psniu nepadaro o to

li ne karta szirdi savo 
d vargszu.
S daug pinigu turi, tas 
agumo ir ramybes ne
kas jam niekas nes ne 
'om priso'tytas.

■Warn padarei ka gero, 
ai Tam to neiszka'lbinekie prie 

pirmutines progos ir priesz nie
ką tuom nesigirk nes taip daro 
tik savmylei ir niekszai. Jeigu 
kame gali žmogų suszelpt tai 
darykie taip kųĮ tavo kaimynas 
apie tai nieko nežinotu o busi 
vertas dideles garbes nes geras 
darbas vis kada nors iszkils in 
virszu ir pats save apgarsys 
tarp žmonių.

Tūlas vaikas Vį paliepimo 
minyszkos pai^fijineje moks
linėje parasze kompozicija 
apie czebatus sekliai:

‘Czebatai turi pęįus 0 ir žmo
nes. Czebatai taįįai yra pa
siūti isz netikros turos verszio 
o žmones kartaisbuna tikrais 
verszęis. Czebatį nekenezia 
vandens o ir neliae žmones. 
Czebatai turi aus kaip ir žmo
nes. Czebatai tai?ai spaudžia 
bet žmones da da įau. Ne kož- 
naczeba'ta galin apsvarstyt 
kiek jis yra verti ta pati ga
lima pasakyt ir a5 žmones. — 
Vaikiukas laime medali nuo 
mokytojos.

■Sziuose sunkiuose laikuose 
sunku surasti žmonių kurie bu
tu tikrai laimingi ir užganadin- 
ti. Vieniem stokas mažiau prie 
laimes, kitiems daugiau. Vie
niem stokas tai szio o kitiems 
to. Randasi ant pavyzdies tokiu 
kuriems stokuoja truputi svei
kos iszminties (yra ju ant ne
laimes labai daug) kitiems sto
kas paezios, pasogo, gero dar
bo, lengvo užsiėmimo, gero rei- 
dio su 8 tūbais arba naujo au- 
iomobiliaus su dvylika cilinde- 
riais.

Yra ir tokiu kuriems stoka 
vienos uncijos laimes kad būti 
laimingais. Bet tosios uncijos 
negali per visa savo gyvenimą 
s/urasti ir todėl mitszta nelai
mingais. Daugiausia vienok yra 
žmonių ant svieto kuriems sto
kas prie laimes pinigu ir proto.

Tukstancziai ir milijonai 
žmonių dūsauja kožna diena, 
kad turėtu pinigu ir ka su jais 
padarytu. Yra ir tokiu kurie 
vietoje dūsauti, imasi prie dar
bo ir po kokiam tai laikui dasi- 
dirba tūkstantėlius. Tada pa
liauna dusaut ir apie praleidi
mą ju kada juos sukrauna. Nes 
tiktai tasai mansto apie iszdavi- 
ma pinigu, kuris ju neturi. Ve
la, tieji, kurie surinko tukstan- 
czius, paprastai spaudžia dole
rius kad net sidabrinei ir auk
sinei orelei ant ju net cypia isz 
skausmo.

Bukime užganadinti tuom ka 
turime o busime laimingi ir 
linksmi isz savo likimo jeigu 
turime gera sveikata.

Kožnas sziadien ant svieto 
geidžia iszrodyt grąžei ir kad 
isz jo nesijuoktu. Panasziai ir 
sena knyga kuria tu taip paguo
doj!, džiaugtųsi jeigu duotai ja 
apdaryt in gera skūra ir nesi- 
sarmatytuim ja nesztis in baž- 
nyczia isz kurios ir kiti žmones 
gėrėtųsi kad tu ja taip paguo
doje Prisiunsk in redakcija o 
bus apdaryta kaip nauja.

Caila, kad ‘tarp musu “moky
tu ir iszmintingu( ?!) ” Lietuviu 
randasi labai veidmainingu 
kurie kelia Lietuvyste arba

Toki tai veidmainei pasinau
dojo isz savo tautiecziu ir par
duoda juos politikieriams kaip 
Judoszius pardavė savo Moky
toja. Tokiu “Lietuyiszku Judo- 
sziu” turime užtektinai visuo
se miestuose ir miesteliuose. 
Galite juos pažyti visur. “Sau
gokitės vilku avies kailije.”

Tieji, kurie neturi darbo arba 
dirba tik kėlės dienas, priva- !

lo atsakyti ant sziu klau
symu valdžiai.

Antradieni, Lapkriczio Kita 
diena, Suv. Vaisi. Pacztas kiek
vienam namui szioje szalyje in-i 
teiks kortele, kuria kiekvienas 
bedarbis ir dalinai nedirbantis 
kviecziamas iszpildyti. Szita 
kortele turės 14 klausymu ir ne- 
sza sekanti prancs'Zima nuo 
Suv. Valstijų Prezidento:

The White House 
Washington

Kiekvienam Darbininkui:
Jeigu esi bedarbis arba tik 

dalinai nedirbantis ir pajiegi 
dirbti ir jeszkai darbo, malonėk 
iszpildyti szita raporto kortele 
kuogreieziausia ir pasiunsk ja 
priesz Lapkriczio 20-tos d. 1937, 
vidurnakti.

Kongresas man paliepė imti 
szita cenzą. Svarbu bedarbiams

Iszmoko SkaitytiWlsz 
“Saules,” KuriAi

Labai Patink*
Gierbiami Tamstos:—
Raszau szita laiszkeli vardan 

mano tėvo ir motinėlė,s kurie 
•skaitot “Shulc”-jau 13 įlietu*, o 
aisz ja skaitau jau keturis me
tus. Sunku man da raszyti 
Lictiiiiviszkai, ne teip gerai 
kaip tieje ka lankosi in Lietu- 
viszkas mokslaniąs, nes asz ne
silankiau in Lfetuviszka moks- 
laine, kas yra mano dideliu nu
liūdimu, bet “Saule” buvo ma
no pradiniu mokslu ir per ja 
iszmokau skaityti Lietuvisz- 
fcai, už ka, esmių jai labai dė
kinga! Prisiuncziu tamistoms 
užmokesti ,uiž viso meto, ir ti
kinėsiu kad man ja siuntinesi- 
te ir ant toliaus. Asz esmių 
pirmutine kuri perskaito ‘Sau
le’ kada ateina in musu nameli. 
.Tikiuo-sliu kad juisu redaktorius 
visados talpys tiek žinių ir ki
tu paakiu apraszymu, kaip lyg 
i'sziolei daro. Siuncziu tamis
toms gerus linkėjimus ir svei
katos, kad galėtumėte dirbti 
del gero musu tautiecziu, pa
silieku su pagarba,

Paulina Benkes, 
isz Kearney, N. J.

Nuo Redaktoriaus: Acziu už 
gerus linkejimiuis. Jeigu visos 
Lietuviszkos mergaites skaity
tu lietuviszkai ir imtųsi prie 
“Saules” tai sziadien turėtu
mėm tikras Lietuviszkas patri- 
jotes ir Lietuvyste ne taip greit 
žutu ezionais svetimoje szale- 
leje.

Ana diena ateųau gyvastį 
kokis tai Murry awford, 56 
metu žmogus, iszįejes rupes- 
ties. Tasai žmogebeveik per 
visa savo gyva sutaupino 
apie 3,000 dolerių įais pini
gais nuėjo įeszk&iliuko ant

draugiszkuma tik del savo nau
dos ir labo. Užsideda kokia 
draugiszka drauguve tarp vyru 
ar moterių, kurio tiksiąs yra 
grynai draugiszkas suėjimas 
arba iszvažiavimas, tai už keliu 
menesiu insiskverbia kokis ar 
kokia ‘ ‘ žaltis ’ ’ ir pradeda knis
ti pamatus tojo draugiszko ra
telio kad isz to pasinaudot. 
Kaip tai vienam drąugiszkam

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kurtus numirėlius. Pasams 
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City

LUOSE.

Szitas vyrukas, John Monta
gue, aplaike milijoną doleriu 
kad rodytųsi krutumuose pa
veiksluose. Buvo jis teisiamas 
nesenei už vagysta bet likos pa
leistas ir dabar rodysis paveiks
luose. Jo tikra pravarde yra La

ir kiekvienam szioje szalyje jog 
cenzas butu atviras, teisingas ir 
pilnai užbaigtas. Jeigu paduo- 
sit man faktus asz stengsiuos 
juos vartoti naudai visu, kurie 
reikalauja ir pageidauja darbo 
ir dabar jo neturi.

Krankliu D. Roosevelt

14 klausymu seka. Jie ant 
korteles bus Anglu kalboje. Jei
gu szio laikraszczio skaitytojas 
gana gerai nesupranta Anglu 
kalbos, tegul iszsikerpa ir pasi
deda szita vertima ir kada pacz- 
torius inteiks jam kortele Lap
kriczio 16 d., jis gales ja tinka
mai iszpildyti.

1. Atspauzdink pilna varda—
;----- ;(Pirmą antrą ir pravarde) •
Ar gyveni ant ukes—— (Jeigu 
gyveni ant ukes tai inraszyk 
“yes”. Jeigu ne, tai inraszyk 
“no”.) Atspauzdink pilna ant- 
rasza---------(Gatve ir numera,
arba R.F.D.) (Miestą, miesteli 
arba kaima. Apskrity ir valsti
ja).

2. Ar (a) bedarbis ir nori dar
bo? (b) dalinai nedirban
tis ir nori daugiau darbo?-------
(c) dirbi prie WPA, NYA, CCC 
arba prie kito taip vadinamo 
“emergency” darbo?---------

3. Ar pajiegi dirbti?------taip
— ne — (paženklink tik viena)

4. Amžius paskutini gimtadie
ni---------metu.

5. Spalva ir rase---------balta
---------juoda---------kitokia------  
(paženklink tik viena).

6. Gimtis--------vyriszka-------
motcriszka------- (paženklink).

7. Kiek valandų dirbai perei
ta savaite?------- valandų (jei
gu visai nedirbai tai paraszyk 
“none”). Užraszyk pilna skait
liu valandų prie visu darbu (ap
art WPA, NYA, CCC ar kito 
“emergency” darbo, per savai
te nuo sekmadienio Lapkriczio 
7ta d., iki szesztadienio Lapkri
czio 13ta d.)

8. Kiek savaieziu dirbai per
eitais 12 menesius?---------savai
eziu (jeigu visai nedirbai tai 
paraszyk “none”). Užraszyk 
pilna skaitliu savaieziu prie 
visu darbu (apart WPA, NYA, 
CCC ar kito “emergency” dar
bo bėgyje 12 menesiu nuo Lap
kriczio 1 d., 1936 m. per Spalio 
menesi 1937 m.)

9. Koks tavo užsiėmimas, ar
kokia darbo ruszis?---------(pav.
inrankiu gamintojas, prie stalo 
tarnautoja, sargas, ukes darbi
ninkas, ir 1.1.) Užsiėmimas, ku
ri ežia pažymi atsakydamas szi
ta klausymą (No. 9) parodo ko-

ARABIZSKOS ISTORIJOS 
-----------o------- —

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

Verne Moore, kuri mažai kas 
pažinojo Hollywoode per dau
geli metu.

kios ruszies darba dirbi. Sekan-

BZIAI KA RASZO ISZ LIETUVO0 
apie szita knyga

Gerbransls Tamlstid:—< I
Sulf.uklftU nuo Juen «!ancw*mo< 

ib*do vardu įmyga "TukstanUB 
Naktų ir Viena” už kuria tariu 
szirdlnga acziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas. Jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina Abi visiems llnkficzlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. ZOKAB.
Dv. Palazduonys, 
Ctekiszkes vai.
Kauno apsk,
LITHUANIA. ' I 1

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ MAHANOY CITY, PA.. U.S.A.

ežio klausymo (No. 10) atsaky
mas pažymi kokiame biznyje 
arba kokioj industrijoj tas dar
bas atliktas. Bet inraszyk “new 
worker” (naujas darbininkas) 
po numerius 9tu ir lOtu jeigu 
niekad neturėjai nuolatinio dar
bo ir nori dirbti. Neraszyk var
da tavo kompanijos arba darb
davio atsakydamas lota klau
symą.

10. Kokiame biznyje ar indus
trijoje dirbai ai'ba dirbi ta dar
ba?-------- (Pav. pažymėk ma-
szinu szapoje, restorane, prie 
gėlžkelio, ant vatos ukes, ir par 
nasziai).

11. Kiek kitu darbininku yra
tavo szeimynoje kurie gyvena 
paeziame name su tavim?-------
(Paduok visus asmenius, kurie 
tik dirba už alga ar pelną, ar 
nori dirbti, apart saves).

12. Kiek szitu darbininku —
(a) visai nedirba ir nori darbo? 
-------- darbininku, (b) dalinai 
nedirba ir nori daugiau darbo? 
--------  darbininku, (c) dirba 
prie WPA, NYA, CCC ar prie 
kito “emergency” darbo—------
darbininku. Pastaba: Kiekvie
nas bedarbis ar dalinai nedir
bantis tavo szeimynoje turi isz
pildyti ir sugražinti atskira ra
porto kortele.

13. Kiek asmeniu užlaikai ?— 
----- (saves neskaityk).

14. Kiek pilnu ineigu, pinigu
ar kitko, gavai pereitoj savai
tėj-------- $------ (Czia nepaduok
mokesezius nuo paszalpos, WP 
A, NYA, CCC ar kito “emer
gency” darbo).
Czia paraszyk savo varda-------

Piliecziai ir ateiviai pertikri
nami, kad informacijos paduo
tos, iszpildant klausymus, ant 
korteles, bus vartojamos vien- 
tik Bedarbes Cenzos tikslui. 
Praszydamas visu bedarbiu ir 
dalinai nedii'bancziu asmeniu 
iszpildyti kortele, John D. Big
gers, Prezidento Roosevelto pa
skirtas žmogus vedimui Bedar
bes Cenzos, nesenei sake: “Nėr 
ko bijotis. Inteiktos informaci
jos ant szitu korteliu bus varto
jamos vien tik bedarbes cenzos 
tiksilams. Nebus vartojamos na
grinėjimams, taksavimui, suse
kimui pilietystes, arba kokiam 
kitam tikslui. Pasiraszytoju 
vardai nebus skelbiami. Szita 
tauta nori tau patarnauti kiek 
tik ji gali ir virsz visko, del ta
vo ir tautiszkp labo, szita tauta 
privalo tau teikti pagelbos ras
ti garbinga ir nuolatini užsiėmi
mą tuose darbuose kuriuose esi 
geriausia iszsilavines.

—F.L.Į.S,

NIEKAI UOSZVIS.

Uoszvis kalba in žentą kuris 
nuo menesio buvo apsipaezia- 
ves su jo duktere: Na ka, Mi
kai, ar esi užganadintas isz ma
no Keides?

Žentas: — IszKeides esmių 
užganadintas bet ant tavęs la-
ba! pykstu ir gana. ..

Uoszvis: — Nu-gi už ka tu

ant manes pyksti?
Žentas: — Už tai kad mane 

neiszvarei su lazda kada su 
pirszliu pas jus atvažiavau.

Amerikos Geriausias
Farmeris

Herbertas Lee Bristow, 21 me
tu, isz Saluda, Va., kuris yra ži
nomas kaipo jauniausias ir gė

jose, aplaike dovanu $500 ant 
parodos Future Farmers of 
America, kuri atsibuvo Kansas 
City, Mo. Llikos už tai apdova
notas kad jo farma dabar užsi
moka ir jau baigia mokėt skola. 
Turi jis. 2(|3jzsięi v žemes.

Su 283 Naujais Paveikslais
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5 coliu ploczio 

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

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

Naujas Lietuviszkas

SAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius j 

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

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

ANT PARDAVIMO.
! Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pageiba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —-į-—

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

❖

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.♦
Labai paranki knyga del 

tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.♦

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.nežinomas
KAREIVIS

! III.
Kai Valis sekanti ryta sun

kiai nustume lango užlaidas, 
pilki debesys buvo apdengė 
dangų. Vėtra szelo dar smar
kiau, szaltis buvo da žiauresnis. 
Sunkus dejavimai iszsiveržė isz 
jo krutinės. Orkanas buvo su
vertęs isztisus sniego kalnus 
ant vieszkelio, kuriu nebuvo ga
lima nei perlipti nei apeiti. To
kiam chaose nutolti už trijų ki
lometru nuo Fletsher'o tvirto
ves buvo lygiai taip pavojinga 
kaip kad dar viena diena likti 
be maisto. Turėjo rinktis: ar su- 
szalti ar mirti badu.

Pusrycziai iszejo dar trum
pesni, negu vakar vakariene. 
Trys vyrai valgė juos tyliai nu
siminė. Brown’as ir Valis eme 
darbuotis namuose, kad neleis
tu nusiminimui užvieszpatauti 
ant saves, kuris grėsė juos per
galėti. Svetimasis sėdėjo ant 
kėdės, savyje paskendęs. Ne 
vienas skausmo žodelis neiszsi- 
verže isz jo lupu, nors buvo ma
tyt kad jis del vakarykszczio 
klaidžiojimo, orkanui siau- 
cziant, baisiai kente.

Letai slinko valandos. Ore ly
giu smarkumu mirgėjo sniego 
miglos. Ausys jau priprato prie 
orkano staugimo, ūžimo, bet 
prie auganezio stiprejanezio 
szalczio nekūrentam kambaryj 
ir isztvermingiausi vyrai nega
lėjo priprasti. Anksztai viens 
prie kito prisispaudė jie tyliai 
sėdėjo. Iszmuszus szeszes, 
Brown’as atsikėlė ir padėjo ant 
stalo paskutinius valgio liku- 
czius, padalindamas juos in tris 
lygias dalis.

— Acziu, asz visai nesu alka- 
iiaš7'-=~^WBBBKvetimasis. 
Net lupos nesudrebejo ir jis ne
sijudino isz vietos.

— Nesąmone! Kam jus nori
te perszneketi? — murmėjo se
nis Brown’as. — Poros kąsniu 
valgio, kuriuos jus per pusry- 
czius suvalgėt, žmogui, jau to 
pusiau iszbadejusiam ir beveik 
suszalusiam uogai pakakti.

— Kiek jus dar turite maisto 
likucziu? — paklausė svetima
sis.

— Daugiau jokiu! Musu sa
vaitine maisto atsarga dar už
vakar baigėsi!

Svetimasis atsikėlė, susisege 
savo kailinius, pasistatė kaime
liu ir sieke kepure.Draugai pla- 
kaneziomis szirdimis žiurėjo in 
ji-

— Ka jus darysite? — kak
ta suraukęs paklausė Brown’as.

— Noriu iszbandyti savo lai
me, ar nerasiu vėl kur nors to
kios pastoges, kaip vakar, — 
atsake jis liūdnai szypsodama- 
sis. — Asz negaliu apsunkinti 
jus, kurie mane taip draugisz- 
kai priėmėt,— negaliu jums 
paskutinio kąsnio isz burnos 
isztraukti!

Valis paszoko, nuszlubavo su 
savo kriukiu pas duris ir priesz 
jas atsistojo.

— Ar jus mus žmogžudžiais 
laikote? Jus vakar buvote taip 
nusilpę o sziadien vėl norite lys
ti in ta prakeikta pūga? Nors 
akin pirsztu durk — taip tamsu 
szitame 'blizzard’e. Apie veja, 
kurs ne tiktai žmogui kvapa už
ima bet ir net krauja gyslose in 
leda paverezia, — nėra ne kai 
bos. Sėskitės in savo vieta ir 
valgykit! Jeigu jau mums skir
ta mirti tai jau mes kaip tikri 
vyrai, visi kartu mireziai spran
dą atkiszime.

Tai pasakęs,, jis pats susmu
ko dejuodamas kedeje.

— O mano sanžine? — tarė 
svetimasis, szirdingai spausda
mas Valiui ranka. — Leiskite 
man kovoti su mano likimu!

— Jus liksites ir gana! — ga
lutinai užbaigė Brown’as.

— Žinot ka? Asz sugalvojau 
gera minti! — szauke svetima
sis ir o balse skambėjo pusiau 
paszaipa, pusiau susigraudini
mas. — Jusu sanžine neleidžia 
iszleisti mane szitame baisiam 
ore, mano-gi — liepia man eiti. 
Likimas nulemti o mes ja pasi- 
duosim.

Valis klausydamas pakele ša
rvo galva, Brown’as paszoko su
judės. Tuo laiku gražios, žvil- 
ganezios svetimojo akys klau
siamai klaidžiojo nuo vieno prie 
kito ir, rodėsi, norinezios pa- 
czia sielos gelme isztirti.

— Szi pūga dar gali kelias 
dienas szelti, — tese jis toliau. 
-------au szi ryta mums visiems 
trims gresia mirtis. Ar nebutu 
iszmintingiau jeigu vienas isz 
musu iszdrystu paaukoti savo 
gyvybe už kitu du? Tenulema 
likimas, kuriam isz musu reikia 
pabandyt pasiekti tvirtove.

— Ka jus ežia sakote? Turė
kit protą: — Dievas nusprens, 
kas mus laukia, — atszove 
Brown’as, drebaneziu nuo suju
dimo balsu. — Suvalgykime vi
si trys savo maisto likuczius o 
paskui pasimelsime, praszyda- 
mi Dievo pagialbos. Ir taip ge
riausia, kaip mane Brown’a gy
va matote.

Tyliai suvalgė pusryczius. 
Taip pat tyliai svetimasis isz- 
plesze isz savo užraszu knyge
les tris invairaus dydžio lape
lius. Suvyniojo juos ir paslėpė 
Valio tuszczioje tabokinėje.

— Pagal amžių trauksime, — 
pažymėjo Brown’as, — bet pra
džioje pasimelskime, kaip pri
rinka, jeigu laukiame Dievo 
sprendimo.

Brown’as ir Valis pamaldžiai 
puolė ant keliu o svetimasis tik 
galva lengvai palenkė. Ar szie 
trys sunkei iszbandyti vyrai 
meldėsi kada nors taip maldin
gai už savo gyvybe? Ar kuris 
isz ju siuntė troszkimus, savo 
norus in dangų ?

Brown’as atsikėlė ir savo 
kieta ranka inkiszo in krepszi. 
Jis drebaneziais pirsztais isz- 
trauke ilgiausi lapeli. Pamažu ji 
atvyniojo: “Pasilikti!” buvo 
paraszyta. Jo žili ūsai drebėjo' 
bet jis neprataro ne žodelio ir 
ne nepažvželge in abu savo 
draugu. Sekanti griebė sveti
masis.

“Pasilikti” ir ant szito 'buvo 
paraszyta.

Valio likimas buvo nusprens- 
tas. Nuolankiai jis susmuko 
juokdamasis in savo kede.

— Taip, teisingai — kalbėjo 
jis svetimu, užkimusiu balsu. — 
Jeigu man nepasiseks pasiekti 
tvirtove, tai kaip-gi butu galėja 
pasisekti seniui arba visiszkai 
nusilpusiam vyrui? Bet man 
pasiseks, — drąsinosi jis, im
damas lazda.

— Juk tu dar iki ausztant ne
apleisi namu ? — sake Brown ’as 
maloniai glostydamas savo 
draugui ranka.

— Ligi ryto gali jusu viltis, 
kaip oras, pagerėti, — mane 
svetimasis.

Daugiau ne žodžio netare, vi
si trys nuėjo gulti. Brown’as il
gai vartėsi savo guolyje, nega
lėdamas užmigti. Jis kas de- 
szimts minueziu vis keldavosi 
orą isztirti bet pūga lauke nesi- 
mažino ir kambario temperatū
ra, del dažnaus lango varstymo 
nukrito dar žemiau. Pagaliau 
senis pusiau sustiręs insisuko 
in savo antklode ir užmigo. Szi-

ta proga pasinaudojo Valis. Jis 
atsikėlė ir vargais negalais pa-j 
mažu eme raszyti pradėta laisz-

Nuo kedesr, ant kurios negir
dėdamas vis dar gulėjo sveti
masis, kiekviena Valio judėsi 
seke dvi tamsios akys. Nuo szal
czio pastirusiais pirsztais ir pu
siau užszalusiu raszalu, prie 8 
laipsniu žemiau nulio tempera
tūros, labai sunku laiszkas ra-Į 
szyti. Valis rasze atsisveikini-j 
mo laiszka savo motutei namo, 
Anglijon. Pagaliau iszkritoj 
plunksna isz jo pastirusiu pirsz
tu,, — jaunyste pareikalavo sa
vo teisiu. Nuilsus galva nusviro 
ant rankos.

Isz szivdies skausmo ir nu- 
vargimo jis užmigo. Net per 
miega isz jo krutinės iszsiverže 
sunkus dejavimas. Juo gilesne 
tyla buvo kambaryj, juo smar
kiau, rodėsi, szelstanti vėtra 
lauke. Lempa mirgėjo nes ir ji 
jau buvo iszžibejusi ligi pasku
tinio laszo aliejaus. Svetimasis 
vis dar sėdėjo nejudėdamas ke
deje, tik jo daug ka reiszkian- 
cziose' akyse buvo sukoncen
truotas visas gyvenimas. Jis ne- 
nukreipe žvilgsnio nuo jaunos, 
stiprios Valio iszvaizdos. Isz- 
musze ketures. Jis atsikėlė, pa
mažu susisege savo kailinius. 
Valandėlė dvejojo. Apsidairo 
po menkai inrengta kambarėli 
ir tarė:

—:Ne vienas isz ju neprilygs
ta apasztalams. Jie neprivers 
nusidėjėlio liktis tarp szitu sie
nų. Ir tacziau...

Per jo isžbalusi veidą perbė
go spinduliavimas. Jo akys su
spindėjo laukiniu žvilgsniu.

Po deszimties valandų bliz
zard’as paliovė szeles. Pirm ne
gu dar saule prasiskverbė isz 
po debesų, užpustytiems mažo
je stotyje atsiuntė pagelba. Ne 
szimto žingsniu neatsitoline 
nuo szitos vietos, mažas vyru 
būrys, pasiaustas isz tvortoves, 
užtiko vyro Javona. Tai buvo 
blizzard’o auka.

— Tik žiūrėkit, tai visoje 
Montanoje garsus ir baisus “di
dysis hercogas”, už kurio galva 
yra paskirta didele suma pini
gu ir kuri szerifas jau kelios sa
vaites liepe persekioti! — szau
ke komandiruodamas oficie- 
rius. — Dabar jau jis nuteistas 
ir joks žmogus daugiau nesuži
nos kaip jis isztikruju vadinosi 
ir kas jis isztikro yra buvęs. Jis 
neturi prie saves jokiu doku
mentu. Niekas negali nurodyti 
jo vardo ir kilmes. Žiūrėkite, 
kaip szypsosi jo lupos. Galėtum 
manyti kad jis ir mirdamas per
galėjo! Galas.
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A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

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

—

Vusterio miestas 
Gražus ir czystas, 

Tonais Lietuviu nemažai, 
Ir viskas butu gerai, 

Nesenei per miestą forduku 
pyszkinau, 

Ir in visas szalis žiurėjau, 
Mat labai nerimavau, 

Kad Lietuviszkos kalbos ne
girdėjau, 

Sztai du vaikinai stovėjo, 
Tarp saves Lietuviszkai 

kalbėjo, 
Ir ant cinancziu žiurėjo.

Sztai praeina kelios merginos, 
Mislinau kad tai kokios 

Italijonkos, 
O norints Angliszkai kalbėjo, 
Bet vaikinai Lietuviszkai 

užkalbino: 
“Alo, alo, kur jus einate?

Na, kodėl nesznekate? 
Mere, Ona, kodėl nekalbate, 

Juk nesisarmatykite.” 
Bet merginos tik patempė 

lupas, 
Rodos kad kasžin kas, 

Buvo tai dvi Lietuvaites, 
Darbininku mergaites,

Ant ranku rank-rinkiai, 
Ant nosių akuloriai, 

Veidai ir lupos numaliavoti, 
Antakiai pajuodinti.

Vai Dievyti, sau pamislinau, 
Ir tuojaus atsiminiau, 

Kad jos Lietuvoje butu, 
Tai kiaules ganytu, 
O rūteles czionais, 

Negali užkalbini vaikinai, 
Nenori kalbėti Lietuviszkai, 

Tiktai Angliszkai, 
Mat Angliku jeszkosi, 

O ir prie makaroniniu glau
džiasi, 

Del ju vis gerai, 
Bile lik ne Lietuviszkai.

Mergužėles, jeigu taip darysite, 
Tai Dzicvaž, ant juoko pa

siliksite, 
Juk makaronai jus ne ims,

O Lietuviszki vaikinai su koja 
nuspirs.

Pittstone, Pennsylvanijoje, 
Nekurios moterėlės tikrai 

kvailioja, 
Tenais tarp daugelio poru, 

Neapsieina be vainu, 
Kada vyrai in darbus iszeina, 

In karezemas sueina,
Bobos bėga namon vadyt, 

Kožna saviszki namo vadyt, 
Tankiai ir susipesza, 

Kol isz karezemos iszsinesza, 
Su kiiksmu namon varosi, 
Bjauriais žodžiais pludasi, 
Žinoma ir bobeles neapsi- 

leidžia,
Ba kaip vyrus in darba isz- 

leidžia,
Kelios subėga, 
Geria ir ėda,

Vyru uždarbiu neezedina, 
Da velniais iszvadina,

Ant szio karto bus gana, 
Ba važiuoju in Indiana.

■ustabdo 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laižai. Gauait aptiekoa* 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniment*

MYLIMA PORELE
Prie kaminėlio sėdėjo vyras 

su paezia.
Malkos jau baigėsi kurintis o 

ugnele apszvietinejo veidus 
dvieju linksmu ypatų.

Kamine uže vėtra — už langu 
pute viesulą o kambarije buvo 
szilta, tyku ir miela.

— Ludvikeli, ne miegi ? — už
klausė staigai pati, nulenkda
ma savo galvele prie jo peties.

— Ne, karveli! — atsake vy
ras perdedamas viena koja nuo 
kitos. Užsimislinau truputi. ■

— O apie ka mislinai?
— Pats nežinau, — nusijuo

kė. — Kaip mislini, apie ka tu- 
retau mislyt, sėdėdamas prie 
kaminėlio?

— Apie tai, jog czionais szil
ta o ant lauko szaltis ir viesulą.

— Na taip tik, asz mislinau 
apie tai. O tu?

— Asz mislinau, kaip tai ge
rai sėdėt namie laike tokio oro 
jeigu randasi dvieje.

— Aha! kvailas!
— Jeigu sėdi su žmogum ku

ri mylime, kuriam tikime.
— Taip, asz esmių laiminga. 

O tu, Ludvikeli ?
— Žinoma, jog ir asz.
— Pati nusiszypsojo, pakilo 

ir prispaudė savo galvele prie 
jo.

— Ludvikeli.. pasakyk man 
teisybe: ar laibai mane myli?

— O labai, labai! — nusijuo
kė vyras ir pradėjo bueziuot 
mažas rankeles savo paezios.

—■ Taip, asz esmių apie tai 
persikanojus... Nes norecziau 
žinot kiek tu mane myli ?

— Hm... sunku tai pasakyt, 
žinai, aprubežiuot meile tai sun
kus dalykas, da lyg sziam lai
kui niekas neatrado baromete- 
ri ant ipeiles!

— Bet gali aprubežiuot savo 
jausla prie manes. Myliu tave 
daugiau ne kaip tukstaneziai 
kitu vyru myli savo paezias, isz 
visos duszios. isz visos szir- 
dies!

— Tai maža! Asz norecziau 
žinot, ar myli mane taip, kaip 
asz tave? Kad, daleiskim ant to, 
kad numirtai?

— Ej nepliovok! Nenumirsi.
— Na„ bet kad....? sakykim 

kad taip atsitiktu staigai...
— Nieko nemislinu! Del ko 

turėtum staigai numirt?
— Niekas nepadare kontrak

to su Dievu!.. Galiu gauti su
katas.

Isz kur tau, ha, ha, ha!.. pas 
tave... isz kur pas tave restusi 
sukatos ?

— Na, ale kad taip?.. Ludvi
keli, myli mane ?

— Ka ? Nuo pradžios!
— Pamislyk sau taip kad nu

mireziau. Gerai? Na jau, numi
riau ! Girdi paskutini žodi. Lud
vikeli!. . tu tyli?!

— Klausau ka pasakysi.
— Jau numiriau isz tikrųjų. 

Kaip tu sau imtum mano smer- 
ti?

— Taip sziadien, jeigu ant 
tikrųjų numireziau. O... gal tu 
sau vėlintum kad ant tikrųjų 
numireziau ?!

— Kas tai vela in galva in- 
puole? Negaliu sau to perstatyt 
jog numirei.

— Ka vela kalbi?.. ar-gi ne 
turi tiek savyje iszmanymo? 
E.. tu mane nemyli.

— Bet myliu tave, Onuk, my
liu!

— Verkiu...
— O ne, mano brangus... 

Prie didelio gailesczio negali
ma verkti.

— Turi teisybe..., Asz ir ne
moku verkt, esmių dideliam 
gailestije. Taip.

— O po tam?
— Po tam? Siuncziu pas ku

nigą.
— O po tam ?
— Na, kas po tam ? Duok tam 

pakaju, Onuk!
— Na, praszau tavęs, kalbėk 

tolinus. Kas po tam?
— Na, pagrabas, dainos ir 

taip toliau.
— Taip! bet ka tu tame laike 

veiktum?
— O-gi ka veikeziau? Mels- 

cziausi už tavo duszia, duodu 
ant Misziu, pastatau ant tavo 
kapo puiku stovyla su paraszu. 
Negaliu atsimint dabar koki 
parasza duoeziau, aut paveiz- 
dos szitoki: “In dangų pakyla 
tavo žemines dulkes — asz czio
nais nuolatos už tave dusauju.. 
Oh!” Ar ka tokio panaszaus.

— O po tam?
— Po tam... mislinu jog rei

kia uždėt malku ant pecziaus.
— Da neužgeso. O ant kitos 

puses duosi parasza: “Mylimai 
paeziulei, nuo mylinezio jos vy
ro!”

— Negerai, paraszysiu: “sa
vo brangiausiai paeziulei, pa
state nulindęs vyras.”

— Ach... mano saldžiausias! 
Matau, jog mane ant tikrųjų 
myli! Kaip esmių laiminga? Na, 
kalbėk ka daugiau ?

— Kaip tai? ir ka daugiau?
— Pastatei pomnika ir davei 

parasza — gerai! O po tam?
— Asz mislinu jog tai viskas.
— Kaip tai viskas? O ka tu 

veiksi kada manes czionais ne
bus?

— Ka daryt? vargsiu, misly- 
siu apie tave; sztai ant szitos 
kanapkeles gulėdavo, ant szitos 
kėdės sėdėdavo...

— Na gerai, gerai! O po tam?
— Po tam? Liūdesiu paskui 

tave, apverkinesiu tavo atmin
ti... o ant galo reikės ka toki 
padaryt, szi ar ta.

, — Nelaimingas... prijau- 
cziau, ka nori padaryt.

Nuleido galvele ant jo peties 
ir priverkė savo akutes.

— Saldus mano paeziuli... 
Tai baisu, tai nieką!

— Kas?
— Tavo nelaimingas padėji

mas.
— Ka daryt, mano brangi? 

Žmogus turi prisitaikyt prie 
visko.

— Kaip tai prisitaikinti.. 
Prie ko?

— Žinoma ir gailestis pasi
baigia. Reikia ta viską už- 
mirszt.

— Kaip tai paprast!.. Prie 
ko?

— Žinoma ir gailestis turės 
pasibaigt. Reikės prasklaidy 
liūdnas mislis. Sziadien eisiu 
Kur su prieteleis, rytoj ant ko
kio kito pasilinksminimo.

— Ka-a-a? Ir tu man taip 
szaltai atsakai?

— Suprask, juk negaliu nuo
latos gailestaut. Žmogus yra 
žmogum.

— Ludvikeli!
— Tai nieko pikto, juk eisim 

in teatrą? Juk tu apie tai neži
nosi. O ka-gi asz darycziau na
mie pats vienas?

— O tu rakali! tai taip tu
— Na tai perstatyk sau!
Vyras užsiniaukes suraukė 

kakta.
— Na, — esmių jau numirus. 

Tu Ludvikeli pasilenki ant ma
no grabo. Ir ka darai isz .gailes
czio?

narsumo.
— Aj jai! k; d° narsu

mas pridėt saf°lver* Prje 
galvos ir pasp^amzdi.

— Bet del kecziau nusi- 
szaut?

— Kaip tai, ‘ko?” Tu no
rėtum gyventaia'nes> PMS 
vienas ?

— O ka... lažai žmonių 
taip gyvena? jszaut... tai 
ne szposas! A^uriu tiesos 
atimt sau gy,vPs> sau neda
viau ir atimt j<eturiu tiesos.

— Žiūrėk, kjsz taves,Alo- 
zofas! Persi tikau dabar ko
kia buvau kvai tikėdama in ’'' 
tavo meile! Tu mes niekados 
nemylėjai!

— Esi neteisia, Onuk! My
lėjau tave, mylim nepaliausiu 
mylėt!

— Neteisybe, fino pone! Jis 
mane nemylėjo! (vos uždariau 
akis, jau'bėga inmtrus!

— Szirdžiuk.. ne einu nie-
Kur.

— Bet eisi!.. az tai matau 
ant tavo akiu...

— Ne pliovok, nipliovok!
— Ne rėk ant rfines. .. su

pranti? Asz ne estf-U tavo siu 
gine ?

— Ar papaikai, kas tau daro
si! Juk da nenumirei.

— Ir nenumirsiu... kad žino
tum! Sztai ant piktumo n&n^r* 
mirsiu! Ne vertas esi idmit nu
mireziau ! j '

— Labai isz to dyžiaugiuosiu.
— Ha džiaugiesi !.. o asz tąjį 

melagi mylėjau! O!.. nesulau- 
iimas tavo...

— Bet mano poniute, pave- 
ink, viskas turi savo rubežiu..

— O tavo melagyste, tavo ne- 
eisingysta neturi rubežiaus? 

O-o-o!.. Asz tave suprantu. 
nebijok! Parniūkia man pastĮ 
lys, parasza padės ir nudavinj 
gailesti! W

— Norėjau, bet matau jog uB 
užsimoka. W

— A-a-a!.. ta asz žinojau 
priesz tai. Nustokie mano po
nas.

— Tai tu palauk, mano poni!
— Tylėk, tu rakali!
— Ka-a? ar tai tu taip drysti 

kalbėt in savo vyra?
— Taip asz! Tylėk! O, asz ta

ve pažystu!
— Ir asz tave!
— Mislini jog nesuprantu del 

ko vėlini sau mano smerties! 
Jau asz gana prisižiurinejau 
kaip teminai ant Mariukes Ru- 
dukes ir esmių persitikrinus 
jog kada akis užmerkeziau ant 
visados tai už nedėlios ant mano 
grabo praszytum įad pasiliktu 
tavo pati. Sarmata! tokias mis
lis turėti da už gyvasties savo 
paezios — fe! .

—'Bet pavėlink...
— Nieko nepavėlinsiu! Pir

miausia mane palaidok o po 
tam daryk sau ka n°ri- Aklas 
kibą, užsinorėtą paeziuotis su 
tokia veavaikekaip toji Mariu
ką.

— Gana jauraua) jau ir kan
trybe žmogau turi pasibaigt. 
Matau jog vėl įave prikalbino^ 
tavo saldi ma1U2€]ey

— Nenužeiįn]j. mano moti
nos, supranti

— Bet Pas*ysiu jai visa tei
sybe, kada Pha karta susitik
siu su ja.

— Dryskięį padaryt, tu ra
kali, o pamąį

— Kvailautverimas esi ir 
gana, žinai?

mane myli ?
— Na, tai ka turecziau veik

ti?
— Ne valia tau mane pergy

veni !
— Moter... myliu tave, tei

sybe, bet insiszaut neturecziąu

Pati puolpalpus ant grin
dų... Vyrggioja p0 pakaju 
kaip vilkaįk'tkoje ir nežino 
ka daryt. linelyje paskuti
nes kibir|s jau užgeso... 
Lauke siuijesu]a 0 kamine 
vejas &taujraw:|inga^
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I ŽINIOS VINES
' •— Nuo Palo visos 
anglines feompa pabrangi
no anglis ant 501 tono. Yra 
viltis, kad visosrklos dirbs 
geriau szia žienįnes tikisi 
smarkiu szalcziif

—• Szerininkurie prigu
li prie Victorijeatru kom
panijos, turėjo į susirinki
mą Shamokine išrinko nau
jus direktorius, t kuriu ran
dasi J. H. Kirchiis isz mies
to. Susirinkimą buvo taip 

' karsztas, kad tįo iszmesti 
laukan kompani advokatą. 
Badai dabar szeinkai aplai
žys sziek tiek peo isz savo 
indetu pinigu.

— Su'si'vien. Liet. Amcr., 
vietine kuopa h. 211, renge 
didele Kart IVte, Nedėlios 
vakare, 8 va, Lapkriczio 
[Nov.] 14-ta fdlia, 1937, Szv. 
Juozapo parapieje svetainėje, 
Mahanoy City,Pelnas eis kuo
pos naudai.

— 'Good Smaritono ligon- 
bųteje Pottsvlle, atlankė gar
nys ponia Vinčiene Kubiliene 
isz Mahanojlus, palikdamas 
sveika ir patogia dukrele.

— Sziadien kožnas rūpinasi 
apie mokėjimą taksu ne tik už 
savastis bet ir už beveik viską 
ką naudoja ir turi rūpintis kaip 
jas mokėti- .kaip tai iszsitare 
Hon. Mark Graves, pirmininkas 
New Yonko taksu kamisijos ant 
susirinkimo Empire State Gas 
& Electric, kuris atsibuvo Sara
nac Inu, New Yo rk.

Kompanijos, kurios tarnauja 
del labo žmonių turi mokėt tak
sas ir geidžia aplaikyti szioki 
toki pelną nuo indejimo savo 
L^^gu in kompanijas ir steng- 
■2? iszmoketi szerininkams ju 

■procento. Turi atitraukti 
■ savo ineigu užtektinai kad 
Boket savo taksas ir tas yra 

svarbiu klausymu elektrikiniu, 
gaziniu, telefono ir kitu dideliu 
kompanijų kurios tarnauja

me kad po rodhauzes trankosi 
ir geria, szokdamos kazoką apie 
ka ju tėvai nieko nežinojo.

Žodžiu, daug žinome visokiu 
atsitikimu apie kuriuos žmones 
nežino o redaktorius dazinojo 
slaptai nes per tai nužemintu
me varčia Lietuviu musu mies
telyje o už tai aplaikome szpi- 
ga ir paniekinimą nuo tokiu 
“apszviesfu Kaulu.”

Bet musu užduotis yra pada
vinėti teisingas žinutes o nė juo- 
dyt lizdą szirsziu. Vai, žinome 
daug apie ka kiti ne nedasipra- 
stu o tieji kurie ir žino, panie
kina mus, nežinodami patys 
kad juos tas pats gali patikt ry
toj.

SHENANDOAH, PA,
— Praeita Panedeli Locust i 

Mountain ligonbuteje daktarai I 
nupjovė koja Jonui Sinkevi- 
cziui, 315 W. Lloyd uly., senam 
szio miesto gyventojui. Žinia 
isz ligonbutes pranesza jog jis 
randasi geram padėjime. Vėli
name musu senam skaitytojui 
greitai pasveikti.
t Aleksas Ragauskas, 223 N. 

Bower uly., likos surastas negy
vas kasyklose Govern Coal Co., 
artimoje Raven Run praeita 
Subata. Priežastis jo mirties da 
neisztyrineta. Velionis pergyve
no beveik visa savo gyvastį 
czionais, paliko paezia, du sū
nūs, viena duktere, tris seseres 
ir du brolius.

t Baminikas Grigas, 422 E. 
Lloyd uly., mire namie, Utar- 
ninko ryta. Velionis paliko pa
ezia Teofile, keturis sūnūs ir 
tris dukteres. Velionis sirgo tik 
trumpa laika, buvo parapijonu 
Szv. Jurgio baznyczios ir pri
gulėjo prie Szv. Vardo draugys
tes.

■ Albertas Szimonaitis li
kos skaudžiai apdegintu per 
eksplozija gazo Knickerbocker 
kasyklose.Gydosi Locust Moun
tain ligonbuteje.

Tamaqua, Pa. f Juozas Ra- 
kauckas, 42 metu, 356 Union 
uly., likos ant vietos užmusztas 
laike darbo Coaldale kasyklose. 
Szmotas anglies pataikė in dri- 
liu kuris pataikė jam in kakla. 
Velionis gimė Lietuvoje ir per
gyveno Tamakveje apie 20 me
tu. Buvo neyedes.

TĖVAS GERIAU ŽINO.

Katrute: — Mamyte, kodėl 
kates nakti ant stogu taip 
kniaukė ?

Motina: — Apie tai turi pa
klausti tėvelio, mat jis tankiai 
pareina vėlai namo tai jis žino 
geriausia.

GEDLYVA MERGAITE.

Dukrele kėlėsi isz lovos ir 
szaukia:

— Mama, bei, mana! uždeng 
Frano fotografija nes asz nega
liu apsiredyt kaip jis ant manes 
žiuri.

TURI DIDELI PASISEKIMĄ 
PAVEIKSLUOSE.

Margarieta Tallicliet, kuri 
neužilgio losz role krutumuose 
paveiksluose kaip “Gone with 
the Wind” ir bus jos pirmutinis 
paveikslas, sziadien taip atsižy
mėjo paveiksluos^, Hollywood,

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES >

Wilk&s-Barre, Pa.,— Juozas 
Kovalskis, studentas isz auksz- 
tesnies mokyklos, apvogė kasi-

■ jeriu Orpheum teatro ant 430 
i doleriu. Kada ji palicija su- 
| eme, turėjo prie saves tiktai 

250 doleriui, o likusius įszdali- 
no del draugu karezemose.

— Streikas redaktorių Wil
kes-Barre Record laikraszczio 
pasibaigė po sanvaites laiko-,ir 
visi raszytojai sugryžo prie sa
vo staleliu. Kovojo už trumpes
nes valandas ir geresne mokes
ti.

— Pereita Subata Mrs. B. 
Kane, 27 metu isz miesto ir 
Mrs. J. Orzeltovsikiene, 31 me
tu amžiaus isz Georgetown, li
kos užmusztos, kada automo
bilius kuriame važiavo trenke 
in stulpą ir iszmete moteres 
isz maszinos artimoje Plains. 
Szoferis aiuitomobiliaus Char-

1—Narei Vokiszkos draugoves Bund, Nazistu organizacija Vokiecziu, New Yorke, kurie 
laike savo paroda nesenei. 2—Premieres Mussolini ant savo A rabiszko arklio, kuri jam pado
vanojo karalius Yemen, isz Arabijos, peržiūrinėja Rymo palici jautus laike parodos. 3—Fio- 
rello LaGuardia, kuris laimėjo rinkimus ant New Yorko majoro antru kartu. Jo prieszininkas, 
kuris buvo supliektas buvo sudžia Jereminas Mahoney, Demokratas. Naujas majoras ketina 
užvesti dideles permainas mieste New Yorke, iszczystyt visus gengsterius ir kitus raketierus.

les Friel, pasiėmė moteres prie 
stritkario stoties ir ketino jias 
nuvežti namo in Pittsona. Vie-
na isz moterių likos iszmesta 
isz maszinos apie 30 pėdu, per 
smarku trenksmą. Szoferis

žmoniems.
—■ Daugeli atsitikimu ran

dasi Mahanojuj apie kuriuos 
tankiai užtylime bet už tai re
daktorius neaplaiko ne gero žo
delio nuo tuju, apie kuriuos už
tyli o kad toki ponulei atranda 
proga tailoja visaip ir panieki- 
ūėja iszdavyste. Sztai ant pa- 
vyzdies priminsime kelis tokius 
atsitikimus apie kuriuos užtyle- 
jom:

Nieko neraszem kada tūlas

Tuscarora, Pa. f Utarninke 
antra diena szio menesio, mirė 
Antanas Pajaujis, 50 metu am
žiaus. Velionis sirgo apie me
ta laiko. Iszgyveno Amerike
apie 30 metus. Paliko paezia 
Jeva, penkis sūnūs ir penkes 
dukteris. Buvo jis palaidotas 
pereita Subata su bažnytinėms 
ap jėgoms.

kad aplaike kontraktą ant ke
liolikos metu dirbti naujus pa
veikslus. Margarieta pradėjo 
dirbti ant drukuojamos maszi- 
nukes ir kada ja tūla diena pa
regėjo direktorius, tuojaus da
vė jai maža role paveiksluose ir 
nuo tojo laiko gerai atsižymėjo. 
Paveikslas szitos patogios ak- 
torkos buvo nutrauktas kada ji 
maudėsi prie pamario.

ponulis pragėrė visa pede o 
vietoje parneszt mesutes pa
ežiai ir vaikams tai parnesze 
guzutes ir alaus ir ne bonkoje 
parnesze tik pilve.

Užtylėjome ajie tuos “džen- 
telmonus” kurie per visa nakti 
persėdėjo tūloje iirvoje prie ka- 
zyru ir praleido visa savo už
darbi o sztorninhii neužmokėjo 
už valgi.

-Nieko neraszeii apie kėlės 
veduses moterėlis kurios su 
sportais iszvažiav bambileis in 
tula miestą ant “tud.taims” o 
a^ie ka ju vyrai i sziadien ne- 
žirifk■

■Neraszem apieula mergina 
kuria reikėjo par'žti namo nes 
buvo girta kaip nutverimas ir 
pergulėjo pas sb drauge o 
motina nežinojo ie tai. Duktė 
iszsipagiriojus pike motinai 
kad praleido, it i sėdėdama 
pas savo sergant drauge.

Taipgi užtyleg apie kėlės 
“fain” moterekurios bjau
riai pasielginejdoje kareze- 
moje ant East E kad ju vy
rai dažinotu tekeltu tikra 
revoliucija.

O apie nekurukreles do
ru levu, kiek tat u užtylejo-

ISSSSHE

Vaikai pareina namon isz mokyklų 
prisakyta jiems ir namie vakarais mo
kytis; tas labai kenkia del ju akiu 
jeigu neturite užtektinai szviesu elek- 

trikinu žiburu ; tas suteikia akiu, gal
vos skaudėjimą ir nervavima.... Ame
rikos padirbti teip-vadinami MAZDA 
globsai tinkamuose didumuose su
teiks jumis invales szviesos del s' ai- 
tymo ir namino darbo. Turėkite tą 
globsu užtektinai jusu namuose del 
greito pareikalavimo. Gausite kre
muose-kur tik parsiduoda elektrikini 
daigtai.

NETEISYBE
Viena syki losze kortomis ku- 

nigaiksztis, bajoras ir kunigas. 
Losze, losze ir nusibodo kuni- 
gaikszcziui su bajoru. “Kas isz 
tu kortu!” sako juodu: “Jomis 
kiekvienas mulkis gali paloszti. 
Mes prasimanykime indomes- 
niu dalyku, pavyzdžiui, imkime 
pasakot. Kiekvienas isz musu 
tegul pasakoja apie koki nors 
nebūta daigta o jeigu kas, tam 
pasakojant, isztars “neteisy
be,” tai tas pralaimės... — 
“Gerai”, sako kunigas, “asz 
sutinku.”

Pradėjo sakyti kunigaiksztis.
“Alano tėvas” sako, “turėjo 

labai gudria szeimininke: kad 
ji pasodindavo kopūstus tai jie 
toki dideli užaugdavo jog ant 
kiekvieno kopust-lapio bučiavo 
galima pastatyt po penkis bu
lius kareiviu ir perkelti juos 
per Nemuną. ” — “ Tai visai ga
limas daigtas,” atsake bajoras 
su kunigu.

Pasakoja bajoras: “O mano 
tėvas,” sako, “kad nupenėjo 
jauti, tai kai papjovė, buvo tiek 
lauku jog visas Kauno miestas 
butu paskendęs jeigu juos butu 
iszszilde ir palieję ant to mies
to.”

“Tai visai galimas daigtas,” 
atsake kunigaiksztis su kunigu.

Dabar jau turi sakyti kuni
gas. Ka-gi ežia jis papasakos ? 
Kiek pagalvojus, pakauszi pasi- 
krapsztes, pradeda:

“Tris sykius mane tėvas bu-pze, nudriskę, kiaules pabaliais 
v o atidavęs in mokslą o asz vis gano. Pasigailejas atidaviau
parbėgau namo. Pagaliau apa- ■ 
ve mane vyžomis, padavė inna- ’ 
gi in rankas, paleido dvylika I

jiems kepure kuria man Dievas
buvo padovanojas. Bet jiedu 
eme už ta kepure varžytis: vie
nas sau, kitas sau traukiasi. 
Tai}) besivaržydami ir susipe- 
sze. Patyręs apie tai, Dievas in
take szventajam Alykolui juodu

• visa die-1 nubausti — karsztai inkirsti

aviliu bieziu ir pasakė: ‘kad ne
norėjai.mokytis tai dabar gink 
bites ir žiūrėk, kad vakare man 
visas pargintum! Iszgyniau asz 
tas bites ir ganau pei
na. Vakare genu namo. Kai par- 
gyniau, tėvas paskaitė, paskai
tė ir vienos pasigedo. Eik, sako, 
nenaudeli, ir surask ana bite! 
Ka-gi darysi ? Iszejau in giria 
ir jeszkau.A^aikszczioju, vaiksz- 
czioju — nėra. Prieinu prie vie-'
no aržuolo, girdžiu — virszune- 
je zirzia. Lipu in ta aržuola. Li
pau, lipau ir susidaviau in kaž 
ka kieta savo virszune. Pasižiu-

|

ran — dangus, o danguje — 
skyle. Asz tuojau pro ta skyle 
in dangų. Tenai žiuriu — Viesz- 
paties Dievo talka, dinaminis. 
Jau ka tik pabaigė, vakarienei 
valgo. O insigere visi — ir 
szventasis Petras ir Povylas ir 
kiti — tiktai Jėzus Kristus blai
vas. Dievas mane pamate ir pa- 
klduse: “O ko tu ežia?” sako.
Asz persigandau ir nežinau ka 
atsakyti. Dievas pasigailėjo 
manes ir dovanojo man kepu
re.. ”

— Kad tu buvai danguje tai 
gal matei kartais ir mudviejų 
tėvus?” paklausė kunigaiksztisi 
su bajoru. “Kur-gi nematysi,” 
sako kunigas, “maeziau. Bet 
skurdžiai juodu gyvena: nuply-

randasi ligonbuteje ir bus teis-

kiekvienam po dvideszimt pen
kes ryksztes...”

— Neteisybe! — suriko kuni
gaiksztis su bajoru: “Aludvieju
tevai niekados kiaules negane 
ir neganys! Ir tai neteisybe, kad 
juodu, tokius turtus valdydami
musztusi del kepures!”

— Už neteisybe pinigus mo
ka, — tarė kunigas.

Ir kunigaiksztis su bajoru su
mokėjo kunigui tuksianti rau
donųjų nes taip buvo susitarė 
pradedami pasakot.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaas laztikimiausis Graboriu» 

Gabiausias Balsamuoto jas >>
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce Si 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willinc Stree 

Qol1 T^|pfnnn« 5RR-J

Didelis numažinimas prel<» i i 
trikiniu žiburu ar globsu_T * 
site visa pakeli globsu taT^6'8“,”1 
15% pigiau regulariszkJ gaUnate uz del užsimokės ^nTp^^

MATYKITE VIETINI PARDAVĖJU

Pennsylvania Power ir Light Co.

tas už žudinsta kada bus pa
leistas namo.

— Isz czionaitinio kalėjimo 
ana diena pabėgo du kaliniai, 
Vladas Gorekevicz ir Jonas 
Paznokas. Krovė jie tame laike 
anglis isz troko ir abudu pasi
slėpė juose ir tokiu budu iszva- 
žiavo isz kalėjimo.

Cleveland, Ohio.,— Nedelio-
je, Lapkriczio [Nov.] 14-ta d., 
Lietuviu saleje, 6835 Superior 
avė., atsibus nepaprastai dide
lis ir indomr koncertas. Ren-> ouiai.iv.
giamas pami^|pė’kTi. S. K.i>- 
piaus “DirvoT” redagavimo
20 metu sukaktuviu. K. S.
Karpius stojo prie “Dirvos” 
Lapkriczio menesi, 1917 metais 
ir nuo to laiko nepertraukia
mai ja redaguoja. Koncerto ir 
paminėjimo isžkilmiu progra- 
mo dalyviai: Marijona Ra- 
kausikiute, lietuves operos 
žvaigžde, kuri dabar vieszi A- 
merikoje ir szi rudeni vėl 
gryžta atgal in Lietuva; Kom
pozitorius Antanas Vanagaitis 
su kuo nors daugiau isz Cliica- 
gos; Juozas Tysliava, “Vieny
bes, redaktorius isz Brooklyn, 
N. Y., žymiaiuisias kalbėtojas 
Lietuyiu tarpe Amerikoje; Lat
vijos konsulas Clevelande, 
Malvern E. Schultc ir daug ki
tu. Bus tai tikrai didele Cle- 
velando Lietuviu Tautine 
Szvente.

ANT PARDAVIMO.

GIALBSTI ŽMONIS NUO TVANO PRIE POTOMAC UPES.
Kada upe Potomac, aplinkinėje Bladensburg, Md., iszki o ir užliejo visa aplinkine, žmo

nes negalėjo apleisti taip greitai savo gyvenimu ir turėjo būti iszgialbeti per kitus su luote- 
lems. Daugiau kaip tūkstantis žmonių buvo priverstais apleisti savo gyvenimus ir jeszkoti 
saugesniu vietų nuo vandens.o * r” v. v? .. ............. ....'May

Namai ant trijų szeimynu, 
viena vieta del biznio, kurie 
randasi prie 256 E. Cedar St., 
Tamaqua, Pa. Parsiduos pigiai, 
kreipkitės tuojaus po adresu:

329 Columbia St.< 
Nov.12) Tamaqua, Pa.

Trys gentkartes išbandė fr 
užgyrė šj seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

PAIN-EXPELLER

t," - . gg=s?'J. ■■■' =S?

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 
s.-,rr77^g .-t.-..--
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